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นําเรื่อง 

แนะนําองคปาฐก*หน่ึง 

เพื่อใหเปนโอกาสท่ีควรแกการปติยินดียิ่งๆ ขึ้นไปในการแสดง  
มุทิตาจิตแดอาจารยทั้งสอง คือ ทานอาจารยกรุณา กุศลาสัย และทาน
อาจารยจํานงค ทองประเสริฐ ทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงได
จัดการแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษ  

การแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษนี้ มีการถายทอดทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยในโอกาสน้ีดวย เพราะฉะน้ันจึงถือ
เปนประเพณีที่จะตองแนะนําองควิทยากรที่เหมาะสมอยางยิ่งกับงาน
ครั้งน้ี เพ่ือใหทานผูฟงทางบานไดทราบเกียรติคุณขององควิทยากรผูที่
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพิจารณาเห็นวาเหมาะสมอยางยิ่งกับงาน
ในวันน้ี คือ พระเดชพระคุณทานเจาคุณอาจารยพระธรรมปฎก  

พระเดชพระคุณเปนผูสําเร็จการศึกษาสูงสุดในฝายพระ    
ปริยัติธรรมแผนกบาลี คือเปนเปรียญธรรม ๙ ประโยค ขณะเปน
สามเณร จบปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึง จาก
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูบริหาร
มหาวิทยาลัยนับแตจบการศึกษา จนถึงขั้นสูงสุดในตําแหนงกอนท่ี
ทานจะลาออกไปนิพนธหนังสือท่ีมีชื่อเสียงมีเกียรติคุณมากมาย 
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หนึ่ง  คํากลาวแนะนําองคปาฐก โดย พระเมธีธรรมภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) รองอธิการบดี
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 
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ตําแหนงสุดทายของทาน คือ รองเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย นับแตน้ัน ทานไดปฏิบัติงานในการเผยแผพระศาสนา ได
เปนกําลังสําคัญในดานวิชาการของคณะสงฆ   

งานนิพนธที่ถือวาเปนเพชรนํ้าเอกของการศึกษาพระพุทธศาสนา 
ก็คือ หนังสือ พุทธธรรม และไดมีงานอื่นๆ อีกมากมาย จนไดรับ
รางวัลและการยกยองมากมาย เปนแบบอยาง เปนทิฏฐานุคติของผูจบ
การศึกษาและของครูบาอาจารยแหงมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ลาสุดทานไดรางวัลในระดับโลก คือรางวัลจากยูเนสโก ชื่อวา ‘รางวัล
การศึกษาเพ่ือสันติภาพ’ ซ่ึงมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดจัดแสดง
มุทิตา ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุแหงน้ีในปที่แลว และเหมือนกับวา
เปนการสงตอความยินดีน้ันมาใหแดอาจารยทั้งสองในวันน้ี พระเดช
พระคุณไดกรุณารับเปนองควิทยากร มาแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษ ซ่ึง
โดยสวนตัวของทานวิทยากรน้ัน ก็คือมามุทิตาดวยธรรมบรรณาการ
แดทานอาจารยทั้งสอง รวมกับเราทานท้ังหลายในโอกาสน้ี  

บัด น้ีถึ ง เ วลาอั นสมควรแล ว  กระผมในนามผู บริ ห าร
มหาวิทยาลัย ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณทานเจาคุณอาจารย
พระธรรมปฎกไดแสดงปาฐกถาธรรม แกที่ประชุม และทานสาธุชน 
ผูรับฟงการถายทอดที่อยูทางบานผานทางวิทยุกระจายเสียง ณ บัดน้ี 

ขอกราบอาราธนาครับ   



รวมมุทิตา 

ขอประทานโอกาส พระเดชพระคุณองคสภานายกมหาจุฬาลง-
กรณราชวิทยาลัยและอธิบดีสงฆวัดมหาธาตุ ที่เคารพอยางสูง ทานเจา
คุณอธิการบดี พรอมทั้งคณะผูบริหาร เจาหนาท่ี ครู อาจารย นิสิต 
นักศึกษา นักเรียน แหงมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และทานนายก
สมาคมศิษยเกามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในนามของศิษยเกาทุกทาน  

 โดยเฉพาะพิเศษ ขออํานวยพร ทานอาจารยกรุณา  
กุศลาสัย และทานอาจารยจํานงค ทองประเสริฐ  

 ในโอกาสแหงพิธีที่เปนสิริมงคลย่ิงครั้งน้ี คือการที่ทางมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแดทานอาจารยทั้ง
สอง เน่ืองในการท่ีทานอาจารยกรุณา กุศลาสัย ไดรับรางวัลศรีบูรพา 
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๓๘ และทานอาจารยจํานงค ทองประเสริฐ 
ไดดํารงตําแหนงเปนเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน  

 การจัดพิธีครั้งน้ี เปนท้ังการแสดงมุทิตาจิตดวย และเปนการ
แสดงกตัญูกตเวทิตาธรรมดวย โดยท่ีทานอาจารยทั้งสองน้ันตั้งอยู
ในฐานเปนบุพการีของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะท่ีเปน
ผูสอน และเปนผูบริหาร ไดเปนสวนรวมสําคัญท่ีทําใหมหาจุฬาลง-
กรณราชวิทยาลัยเจริญกาวหนาสืบมา โดยเฉพาะอยางย่ิง เปนการได
มีสวนรวมในระยะเริ่มตนตั้งตัวของมหาจุฬาฯ ดวย 

 มหาจุฬาฯน้ัน เรียกไดวาเปนสถาบันการศึกษาท่ีตองสรางเน้ือ
สรางตัวขึ้นมาดวยตนเอง เพราะฉะน้ัน บุคคลท่ีไดรวมสรางสรรคมหา
จุฬาฯ ในระยะแรกจะตองมีความเหน็ดเหน่ือยมากเปนพิเศษ จึงถือวา
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ทานมีความสําคัญ และเปนผูมีพระคุณอยางสูง  
อยางไรก็ตาม คุณความดีของทานอาจารยทั้งสองท้ังหมด ทุก

ทานก็คงจะไดทราบจากเกียรติคุณท่ีไดประกาศในท่ีประชุมไปแลว 
และตองขอประทานอภัยดวยที่กระผมไดมาถึงท่ีประชุมชา จึงไมไดมี
สวนรวมในการประชุมสวนเบ้ืองตน  

ที่กลาวมานี้ เปนดานสวนรวม  
ในสวนตัวเองท่ีมาเปนผูแสดงปาฐกถาธรรมในวันน้ี ก็ไดมี

ความสัมพันธกับทานอาจารยทั้งสอง โดยที่วา เม่ือตัวกระผมน้ีเรียน
อยูในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก็ไดเปนศิษยของท้ังสองทาน
อาจารย ทานอาจารยกรุณา กุศลาสัย ไดเคยสอนวิชาพุทธศาสนาภาค
ภาษาอังกฤษ ตอนที่อยูชั้นพุทธศาสตรปแรก แมจะเปนชวงสั้นระยะ
หน่ึงก็ตาม  

อีกทานหน่ึง คือ ทานอาจารยจํานงค ทองประเสริฐน้ัน ทานได
เปนอาจารยสอน ตลอดระยะเวลาทั้งชวงตนและชวงทายในชั้นพุทธ
ศาสตร ๔ ป และกอนนั้น ตอนที่มหาจุฬาฯ มีการจัดชั้นสอนประโยค 
๕ และประโยค ๖ ที่ทานอาจารยจํานงค  ทองประเสริฐสอนอยูดวย 
ก็เคยไปฟงทานเปนสวนพิเศษ นอกจากน้ันทานก็เปนผูบริหาร
ระดับสูงอยูในฐานะผูบังคับบัญชา เม่ือกระผมเริ่มทํางานท่ีมหาจุฬา-
ลงกรณราชวิทยาลัยนี้  

อน่ึง ทานอาจารยจํานงคเปนศิษยเการุนแรกของมหาจุฬาฯ 
ทานจึงมีความสัมพันธกับมหาจุฬาฯ ทั้งในฐานะท่ีเปนศิษยเการุนแรก 
เปนผูบริหาร และเปนอาจารย จึงเปนท่ีนายินดีที่ไดมีโอกาสมารวมพิธี
ครั้งนี้  
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คุณงามความดีที่ทานอาจารยทั้งสองไดบําเพ็ญไวแกมหาจุฬาฯ 
เปนสวนท่ีสมควรแกการมีนํ้าใจแสดงออก  

การท่ีบุคคลในสถาบันอื่นไดตัดสินวินิจฉัยมอบรางวัลศรีบูรพา 
แกทานอาจารยกรุณา กุศลาสัย ก็ตาม ไดตั้งทานอาจารยจํานงค ทอง
ประเสริฐ เปนเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานก็ตาม อันน้ันก็เปนสวนคุณ
ความดีของสถาบันและองคกรหรือหนวยงานน้ันๆ แตเม่ือมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยไดทราบแลวมาจัดพิธีแสดงนํ้าใจ ก็เปนสวนอัน
สมควรสืบเน่ืองจากการท่ีทางมหาจุฬาฯ ไดมองเห็นตระหนักในคุณ
ความดีงามของทานอาจารยทั้งสองน้ัน เปนการอนุโมทนา และรวม
แสดงมุทิตาจิต  

 พรอมกันน้ันอีกดานหน่ึงก็คือ ขออนุโมทนาตอทานผูนําของ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือพระเดชพระคุณองคสภานายกมหา
จุฬาฯ และทานอธิการบดี พรอมทั้งชาวมหาจุฬาฯดวย ที่ทานมีนํ้าใจ
อยางย่ิง ไดจัดพิธีเชนน้ีทุกโอกาส คือ ทานไมไดน่ิงนอนใจ ไมได
ทอดทิ้ง ไมไดปลอยปละละเลย คราวใดมีบุคคลในวงการมหาจุฬาฯ 
ไดทําสิ่งท่ีถือวาเปนประโยชนแกสวนรวม ทานก็ไดแสดงออกเชนน้ี
ตลอดมา เปนที่นาซาบซ้ึงใจ  

เพราะฉะน้ัน ในวันน้ี การท่ีไดมาแสดงปาฐกถาธรรมครั้งนี้ ขอ
ถือวาเปนการแสดงมุทิตาจิตตอ ทานอาจารยกรุณา กุศลาสัย และ
ทานอาจารยจํานงค ทองประเสริฐ ดวย พรอมกันน้ันก็แสดงความ
ซาบซ้ึงในน้ําใจของพระเดชพระคุณองคสภานายกมหาจุฬาฯ ทานเจา
คุณอธิการบดี และชาวมหาจุฬาฯ ทั้งปวงดวย  

 สําหรับตัวกระผมเอง วันนี้ ทานใหมามีสวนรวมโดยแสดง
ปาฐกถาธรรม  
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การแสดงปาฐกถาธรรมวันน้ี ควรจะพูดเรื่องท่ีเก่ียวกับทาน
อาจารยทั้งสอง หรือเรื่องท่ีเปนสิริมงคล แตตอนที่ทานรองอธิการบดี
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปนิมนต ไดปรารภกันทํานองวา นาจะ
พูดเรื่อง พระพุทธศาสนากับไสยศาสตร  

วาท่ีจริง เรื่องน้ีก็ดูไมคอยจะเหมาะกับโอกาสน้ีที่เปนมงคล 
เพราะคลายกับเปนการเอาเรื่องท่ีไมคอยเปนมงคลมาพูด แตถามองใน
แงที่มุงเพ่ือประโยชนแกสวนรวม เราถือโอกาสยกเอางานที่เกี่ยวกับ
ทานอาจารยทั้งสองมาเปนจุดปรารภ เพ่ือจะทําสิ่งท่ีเปนประโยชน แม
จะพูดสิ่งท่ีอาจจะไมคอยดีงามนัก ในสายตาของคนทั่วไป ก็คงไม
เปนไร เปนการถือวาทานไดใหโอกาสท่ีจะทําสิ่งท่ีกอใหเกิดประโยชน
แกสวนรวม  

เพราะฉะน้ันจึงถือวา วันน้ีเรามาใชโอกาสมงคลน้ีพูดกันในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับความเปนไปของพระพุทธศาสนา ทานอาจารยทั้งสอง เทาที่
ทานทํางานมาน้ี ก็มุงหวังเพ่ือประโยชนสวนรวม เพราะฉะน้ัน การท่ี
เรามาชวยกันคิดแกไขปญหาของสวนรวม แมจะพูดเรื่องไมดีที่เปน
ปญหา ก็เปนเรื่องของการสรางสรรค ทานก็ยอมยินดีดวย  

 เพราะฉะน้ัน จึงขอประทานโอกาสทานอาจารยทั้งสองท่ีจะพูด
ในเรื่องท่ีถือวาอาจจะไมคอยเปนท่ีสบายใจนัก แตทั้งน้ีก็มุงเพ่ือแกไข
ปญหา และชวยกันสรางสรรคประโยชนแกสวนรวมของพระศาสนา
และสังคมของเรา ดังไดกลาวแลวน้ัน 

 



 

สถานการณพระพุทธศาสนา 

 

ทวนกระแสไสยศาสตร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถานการณ์พระพุทธศาสนา 
ทวนกระแสไสยศาสตร*สอง 

- ๑ - 

เราเปนอยางไร? 

ขาวรายแบบนี้ ก็คือขาวดี ท่ีควรรีบใช 
เวลาน้ี ทุกทานยอมสนใจขาวคราวความเปนไปในวงการ

พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะคือ เ ร่ืองขาวรายเก่ียวกับความ
ประพฤติของพระสงฆ ท่ีมีตอเน่ืองตลอดมาเปนเวลาประมาณ ๑๐ 
ปแลว พอระลอกโนนผานไป ยังไมทันเสร็จสิ้น ระลอกใหมก็เกิดข้ึน
อีก และไมทันไรเดี๋ยวก็มีมาอีก ขาวรายไดตามติดกันมาเร่ือยๆ 
 ขาวเหลาน้ีสั่นคลอนความรูสึกของพุทธศาสนิกชน และ
ความรูสึกของคนไทยโดยท่ัวไป จนกระท่ังมีการใชคําวา วิกฤต
ศรัทธา หมายความวา ชาวพุทธเราเร่ิมมีความรูสึกไมมั่นใจใน
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะคือในพระสงฆ จนอาจจะเสื่อมความ
เช่ือความเลื่อมใสไปได  
                                                                                                     

*สอง ปาฐกถาธรรม ในโอกาสที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนเจาภาพจัดพิธีแสดงมุทิตาจิต
แก อาจารยกรุณา กุศลาสัย ในการท่ีไดรับรางวัลศรีบูรพา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๓๘ 
และอาจารยจํ านงค ทองประเสริฐ ในการ ท่ีไดดํ ารงตําแหน ง เปนเลขาธิการ
ราชบัณฑิตยสถาน ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๘ 



 
 
 
 
 
 

๔ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

 ขาวท่ีพูดถึงเหลาน้ี ถือวาเปนขาวราย แตเมื่อมีใครมาถาม
กระผม ก็จะตอบวา มันเปนท้ังขาวรายและขาวดี  

 ขาวรายน้ันก็เห็นชัด รูกันอยูแลว ไมตองอธิบาย แตท่ีวา
เปนขาวดีน้ัน เปนอยางไร ท่ีวาเปนขาวดีน้ัน เปนไปโดยมีเงื่อนไข 
หมายความวา ถาเรารูจักถือเอาประโยชนจากขาวเหลาน้ี ก็กลับดี 
เพราะเปนโอกาสท่ีจะสรางสรรค  

ทําไมจึงวาเปนโอกาสท่ีจะสรางสรรค ทําใหเปนขาวดีได 
เพราะขาวท่ีรุนแรงอยางน้ี เปนสัญญาณเตือนภัย และเปนเสียง
ปลุกท่ีจะทําใหชาวพุทธตื่นข้ึนมา แลวก็สํารวจดูตัวเองวา สิ่งท่ีเรา
ไดประพฤติปฏิ บัติตลอดจนเชื่ อ ถือ กันมา  ท่ี เ รียกว า เปน
พระพุทธศาสนาน้ัน ถูกตองหรือเปลา เปนพระพุทธศาสนาจริง
หรือไม ทําไมจึงมีขาวคราวพระสงฆเปนอยางน้ี  

ถาพวกเรานับถือและปฏิบัติถูกตอง ก็ไมนาจะเปนอยางน้ี มี
อะไรผิดพลาด ถารูตัววามีอะไรผิดพลาด เราก็จะไดแกไข  

 ถาเราถือเอาประโยชนอยางน้ีได ขาวรายก็กลายเปนขาวดี 
เพราะทําใหเราตื่นข้ึนมา และทําใหเกิดการแกไขปรับปรุง ดีกวาจะ
ไมมีขาวอยางน้ี เพราะถาไมมีขาวอยางน้ี หากวาเรามีความเช่ือ
และการประพฤติปฏิบัติท่ีผิดอยูแลว เราก็จะหลงผิดตอไป เมื่อ
หลงผิดตอไปโดยไมรูตัว ในท่ีสุดความเสื่อมก็จะมาถึง กลายเปน
ความหายนะ และความพินาศ  

เหมือนกับคนท่ีหลับใหลอยู ถูกกระแสนํ้าพัดพาจนกระท่ัง
ไหลตกเหวไปเสียกอน เลยตายโดยไมรูตัว แตถาหากวาในระหวาง
ท่ีถูกกระแสนํ้าพัดพาไปน้ัน ไปสะดุดอะไรเขา ทําใหตื่นข้ึนมา ก็จะ
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ตะเกียกตะกายออกจากกระแสน้ําน้ัน แมจะบาดเจ็บบาง ก็ยัง
อาจจะเอาตัวรอดฟนคืนชีวิตได จึงเปนประโยชน  

เพราะฉะน้ัน เมื่อมองดูเหตุการณรายท่ีเกิดข้ึน ถาเรามี
โย นิ โสมนสิการ  รู จั ก คิดพิจารณา  ก็หาประโยชน ได จาก
สถานการณน้ัน สามารถทําใหเร่ืองรายกลายเปนดีได เพราะฉะน้ัน 
ขาวรายจึงกลายเปนขาวดีได ถาชาวพุทธเรารูจักใชใหเปน
ประโยชน อยางนอยก็ทําใหเราต่ืนข้ึนมา  

แตถาเหตุการณรายเกิดข้ึนแลว ก็ยังหลับกันตอไป ไมแกไข   
ถาอยางน้ัน ก็นาเสียใจ วาขาวรายน้ันจะเปนขาวรายโดยสมบูรณ 
และจะนํามาซ่ึงขาวรายย่ิงๆ ข้ึนไปกวาน้ีอีก  

เปนอันวา ตอนนี้ถึงเวลาแลว ท่ีชาวพุทธควรจะไดตื่น และ
ลุกข้ึนมาแกไข 

จากเทพ สูธรรม 
 เมื่อพูดถึงขาวรายเหลาน้ีโดยโยงไปหาความเช่ือถือ และ

ความประพฤติปฏิบัติของชาวพุทธ ก็เลยจะขอถือโอกาสกลาวถึง
หลักการ หรือหลักความเช่ือ และหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาสัก 
๓ ขอ  

ขอเอา ๓ ขอน้ันมาเปนบทตั้ง สําหรับสํารวจวา เวลาน้ี
หลักการเหลาน้ี ท่ีถือวาเปนตัวแทของพระพุทธศาสนาน้ัน เรายัง
เชื่อถือถูกตองและปฏิบัติถูกตองหรือไม และพิจารณาโดยสัมพันธ
กับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน  

ขอพูดถึงหลักการ ๓ อยางน้ันกอน  
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หลักการที่ ๑ คืออะไร ขอยอนกลับไปพูดถึงการเกิดข้ึนของ
พระพุทธศาสนา ใครๆ ก็รูวาพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนในอินเดีย ท่ี
เรียกวา ชมพูทวีป และเกิดนานแลวเมื่อ ๒๕๐๐ กวาปกอนโนน 
เรามายอนดูภูมิหลัง คือสภาพพื้นเพของสังคมอินเดีย กอนท่ี
พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนวาเปนอยางไร และทําไมพระพุทธศาสนา
จึงเกิดข้ึน  

 ชาวอินเดียน้ัน แตเดิมนับถือศาสนาพราหมณ ความ
เช่ือถือและหลักปฏิบัติของศาสนาพราหมณมีอิทธิพลครอบงํา
สังคมอินเดียท้ังหมด ประชาชนถูกสอนใหมีความเช่ือในพระผูเปน
เจา คือ พระพรหม ผูสรางโลก และสรางสรรคบันดาลชะตากรรม
ของมนุษยท้ังหลาย  

สังคมมนุษยท่ีถูกสรางสรรคข้ึนมาน้ัน ถูกกําหนดโดยองค
พระผูเปนเจา คือพระพรหม ใหแบงกันโดยชาติกําเนิดเปนชนชั้น
ตางๆ เรียกวา วรรณะ ๔ เปนกษัตริย เปนพราหมณ เปนแพศย 
เปนศูทร ซึ่งจะตองเปนอยางน้ันตามชาติกําเนิดตลอดชีวิต  

 ความเช่ือในอํานาจดลบันดาลของเทพเจาตางๆ ทําใหคน
ในชมพูทวีปน้ัน หวังความอยูรอดปลอดภัย และโชคลาภความสุข
สิ่งท่ีปรารถนาจากการดลบันดาลของเทพเจา  

เมื่อหวังผลประโยชนความสมปรารถนา จากอํานาจดล
บันดาลของเทพเจา ก็ตองออนวอน ในการออนวอน ก็ตองเอาอก
เอาใจ ชาวอินเดียจึงไดพยายามเอาอกเอาใจเทพเจาท้ังหลาย โดย
ประดิษฐประดอยวิธีการเอาอกเอาใจตางๆ ข้ึนมามากมาย อยางท่ี
เรียกวาเปนการเซนสรวงออนวอน  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗ 

 การเซนสรวงออนวอนน้ัน เมื่อทําไปแลว ก็ไมรูวาเทพเจา
จะพอใจหรือไม การเอาอกเอาใจจึงไมมีท่ีสิ้นสุด คราวน้ี เซนสรวง
ไปเทาน้ี ก็ยังไมไดรับผลที่ตองการ แทนท่ีจะหาความจริง กลับนึก
วาตัวเองเซนสรวงไมพอ พระผูเปนเจาหรือเทพเจายังไมโปรด ก็
เลยตองเพิ่มเคร่ืองเซนอีก  

พอเพิ่มไปแลว เกิดพอดีไดรับผลท่ีตองการ แตนอยหนอย ก็
นึกวา เออ! น่ีเราถวายเคร่ืองเซนไปเทาน้ีทานพอใจใหมาหนอย น่ี
ถาเราถวายเคร่ืองเซนมากกวาน้ี ทานคงจะโปรดมากกวาน้ี เราคง
จะไดรับผลมากกวาน้ี ก็เลยเติมและเพิ่มเคร่ืองเซนเปนการใหญ  

 ตอมา เจาพิธีคือพราหมณ ซึ่งถือวาเปนผูติดตอกับเทพเจา
หรือพระผูเปนเจาได รูความประสงคของเทพเทวาท้ังหลาย ก็มา
บอกอีกวา น่ีนะ เทพเจาองคน้ัน ซึ่งมีความสามารถเกงในทางน้ี
บันดาลสิ่งน้ีได ชอบเคร่ืองเซนแบบน้ี องคโนนเกงในทางโนน ชอบ
เคร่ืองเซนแบบโนน เอาละซิ  

ทีน้ี เมื่อตองการผลประโยชนดานไหน จะบวงสรวงออนวอน
เทพองคไหน และจะใชเคร่ืองเซนอยางไร ก็ประดิษฐประดอยกัน
ไป และลงทุนกันมากข้ึน คนอินเดียก็เลยวุนกับการบูชายัญ  

 การบูชายัญเพ่ือเอาใจเทพเจา  ไดมี กันข้ึนมากมาย
จนกระท่ังในที่สุดก็ใชชีวิตบูชายัญ เชน เอาวัว ๕๐๐ ตัว แพะ ๕๐๐ 
ตัว แกะ ๕๐๐ ตัว มาเซนสรวงบูชายัญเทพเจา หรือเอามามาฆา
บูชายัญ ตลอดจนเอาคนฆาบูชายัญก็มี จึงเกิดเปนพิธีบูชายัญ
มากมายหลายชนิด เพื่อผลตอบแทนในลักษณะตางๆ ซึ่งลวน
เปนไปเพื่อทรัพยและอํานาจ หรือลาภและยศตลอดจนสวรรค  



 
 
 
 
 
 

๘ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

สภาพเชนน้ีเปนไปท่ัวในสังคมอินเดียจนถึงยุคพุทธกาล มี
เร่ืองราวปรากฏในพระไตรปฎกวา เมื่อพระพุทธเจาอุบัติแลว เสด็จ
ไปในท่ีตางๆ  ทรงพบกษัตริย  เชนพระเจาปเสนทิโกศลบาง 
พราหมณมหาศาลบาง กําลังจัดพิธีบูชายัญ พระองคก็ไดไปทรง
พบปะสนทนากับทานเหลาน้ัน และทรงแนะนําสั่งสอน ทําใหทาน
เหลาน้ันบางทานสละละเลิกการบูชายัญไป  

 สิ่งท่ีตองการพูดในท่ีน้ีก็คือ พระพุทธเจาทรงเห็นวา การ
เช่ือในอํานาจดลบันดาลของเทพเจาท้ังหลาย ท่ีแสดงออกดวยการ
ออนวอนบูชายัญน้ัน ไมใชสิ่งท่ีถูกตอง  

พระองคจึงไดทรงสอนชาวอินเดียใหมวา ทานท้ังหลายจง
ดูซิ ในธรรมชาติน้ันมีความจริงอยู ความจริงน้ีก็คือกฎธรรมชาติ
แหงความเปนไปตามเหตุปจจัย คือการท่ีผลเกิดจากเหตุ เหตุทําให
เกิดผล สิ่งท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนน้ัน เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน อยา
ไปมัวมองดูวาเปนฤทธิ์ดลบันดาลของเทพเจา  

ความเปนจริงท่ีสิ่งท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัยน้ัน เรียกวา 
“ธรรม”  

เม่ือไมมีใครมาบังคับ ก็ตองปกครองตัวเองใหได          
ตองเรียกรองกับตัว และฝกตนเองใหทํา 

 ธรรม ก็คือความจริง ไดแกกฎธรรมชาติแหงความเปนไป
ตามเหตุปจจัย  

ในเมื่อสิ่งท้ังหลายเปนไปตามธรรม คือเปนไปตามเหตุปจจัย 
หรือตามกฎธรรมชาติอันน้ี มนุษยตองการผลอะไร ก็ตองทําเหตุท่ี



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙ 

จะใหเกิดผลน้ัน ไมตองไปมัวออนวอนรอคอยการดลบันดาลของ
เทพเจา เมื่อทําเหตุตรงท่ีจะนํามาซึ่งผล ผลก็เกิดข้ึนมาตามท่ีเรา
ตองการ  

เพราะฉะน้ัน สิ่งท่ีเราจะตองทํา ก็คือการทําเหตุ การกระทํา
เพ่ือใหเกิดผลท่ีตองการดวยเร่ียวแรงของเรา เรียกวา “กรรม”  

 เพราะฉะน้ัน ธรรม หรือหลักความจริงในกฎธรรมชาติ จึง
เรียกรองใหเราทํากรรม คือ ธรรมบอกเราวา เธอตองการผลใด เธอ
ตองทําเหตุของผลน้ัน 

แตกรรมหรือการกระทําน้ัน เปนสิ่งท่ีมนุษยตองใชความ
เพียร ไมเหมือนกับการไปออนวอนเทพเจา  

ถาเราไปออนวอนเทพเจา พอเราออนวอนทานเสร็จ เราก็
นอนหวังรอคอยผลแลวแตทานจะบันดาลให แตถาเราทําเหตุให
เกิดผล เราก็ใชความเพียรพยายามต้ังกําหนดทําเอาดวยตัวเราเอง  

 เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงตรัสหลักกรรม คูกับ หลักความ
เพียร จะเห็นไดวา ในพระไตรปฎก พระพุทธเจาตรัสเรียกพระองค
เองวาเปน กรรมวาที วิริยวาที  

ตองเรียกคูกัน กรรมวาที ผูถือหลักกรรม วิริยวาที ผูถือหลัก
ความเพียร และเรียกช่ือพระพุทธศาสนาวา กรรมวาทะ วิริยวาทะ 
แปลวา หลักการแหงกรรม หรือหลักการกระทํา และหลักแหง
ความเพียรพยายาม  

มนุษยจะตองทํากรรม และทําดวยความเพียรพยายาม อันน้ี
คือหลักการของพระพุทธศาสนา  



 
 
 
 
 
 

๑๐ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

หมายความวา ทํากรรมท่ีดี เพ่ือใหเกิดผลท่ีดี ดวยความ
เพียรพยายามของเราเอง 

แทนท่ีจะไปเซนสรวงออนวอน แลวรอคอยผลท่ีเกิดจากการ
ดลบันดาลของเทพเจา ก็หันมาทํากรรมท่ีเปนเหตุใหเกิดผล ดวย
ความเพียรพยายามของตน 

อยางไรก็ตาม มนุษยแมจะทํากรรมดวยความเพียรพยายาม 
แตถาทําไมตรงเหตุปจจัย ท้ังๆ ท่ีทําเสียเหน็ดเหน่ือยยากลําบาก
ดวยความเพียรเต็มท่ี แตก็ไมเกิดผลตามท่ีตองการ เพราะเหตุไม
ตรงผล  

เมื่อการกระทําน้ันไมตรงกับผลท่ีตองการจะใหเกิดข้ึน มันก็
ไมสําเร็จ เรียกวา กรรมน้ันไมตรงตามธรรม คือกรรมน้ันไมเปนเหตุ
ปจจัยของผลดีท่ีตองการจะใหเกิดข้ึน  

เมื่อเปนอยางน้ัน จะทําอยางไรใหเกิดผลสําเร็จ ก็ตองมี
ปญญา รูเหตุปจจัย แลวทํากรรมใหตรงเหตุปจจัย คือ ตองรูธรรม 
ไดแกรูความเปนจริงตามเหตุปจจัยน้ัน  

เมื่อรูตัวเหตุปจจัยในธรรมชาติตามหลักธรรม กรรมท่ีทําก็
สอดคลองกับธรรม  คือถูกตองตามกฎธรรมชาติ  เมื่อกรรม
สอดคลองกับธรรม ก็เกิดผลท่ีตองการข้ึนมา  

ท้ังหมดน้ีก็หมายความวา ตองมีปญญารูเหตุปจจัย เพ่ือให
ทํากรรมไดถูกตองตามธรรม พูดสั้นๆ วา รูธรรม น่ันเอง 

ทําอยางไรจะมีปญญา รูธรรม รูเหตุปจจัยข้ึนได ก็ตองมี 
“สิกขา” หรือ “ศึกษา” คือ ตองเรียนรู ตองฝกฝน ตองพัฒนาตน 
แลวก็จะเกิดปญญาข้ึนมา  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑ 

เพราะฉะน้ัน เพื่อใหกรรมคือการกระทําเกิดผลตามธรรม จึง
เรียกรองวา เราจะตองมีการเรียนรูฝกฝนพัฒนาตน ท่ีเรียกวา 
สิกขา เพราะฉะน้ัน หลักการใหญของพระพุทธศาสนา ก็คือ สิกขา  

โดยนัยน้ี ชีวิตมนุษย์จึงต้องเป็นชีวิตแห่งการศึกษา คือตอง
ฝกฝนพัฒนาเรียนรูตลอดเวลา มนุษยเรียนรูข้ึนมา ก็จะทํากรรมท่ี
เปนกุศลย่ิงข้ึน กรรมน้ันก็จะเปนไปเพ่ือผลดีท่ีตองการ ชีวิตก็จะ
ประสบความสุข ความดีงามย่ิงข้ึนไป  

รวมความวา เมื่อสิกขา/ศึกษา ก็เกิดปญญา  จึงรูธรรม แลวก็
ทํากรรมไดตรงเหตุปจจัย จึงไดผลดีย่ิงๆ ข้ึนไป  

เปนอันวา  พระพุทธเจ้าดึงคนจากเทพมาสู่ธรรม แลว
หลักธรรมก็เรียกรองหลักกรรม หลักกรรมก็เรียกรองใหมีสิกขาคือ
การศึกษา สิกขาก็เอาปญญามาโยงกรรม ใหกรรมถึงและถูกธรรม 

สิกขา/ศึกษา เรียกเต็มวา ไตรสิกขา เปนระบบการปฏิบัติ 
ท้ังหมดของชาวพุทธ ชาวพุทธน้ันถือวา ชีวิตของเราอยูไดดวย
การศึกษา และชีวิตท่ีมีการศึกษา ก็จะเปนชีวิตท่ีดีงาม เดินถูกทาง
ท่ีเราเรียกวา มรรค เพราะฉะน้ัน สิกขาก็สอดคลองกับมรรค  

สิกขา ก็คือ ศีล สมาธิ ปญญา  มรรค ยอลงแลวก็เปน ศีล 
สมาธิ ปญญา  

ดังน้ัน ชีวิตดีงามท่ีเดินตามมรรค ก็คือชีวิตท่ีมีสิกขาคือ
การศึกษาน่ันเอง 

เราสิกขา คือฝกชีวิตใหเปนอยูดี เราก็มีมรรค คือมีชีวิตท่ี
เปนอยูดี หรือดําเนินไปไดดี ฝกอยางไร ก็ไดอยางน้ัน  



 
 
 
 
 
 

๑๒ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

พูดตามสํานวนน้ีวา หัดดําเนินชีวิตใหดี เปน สิกขา แลวก็
ดําเนินชีวิตไดดี (หรือดวยดี) เปน มรรค สิกขาก็ทําใหดําเนินชีวิตได
ดีย่ิงข้ึนๆ เรียกวากาวหนาไปในมรรค 

ในท่ีน้ีตองการเนนวา หลักการสําคัญของพระพุทธศาสนาก็
คือ การท่ีเราตองทํากรรมดวยความเพียรพยายาม และจะตอง
ฝกฝนพัฒนาตนเพ่ือจะทํากรรมใหดีย่ิงๆ ข้ึนไป  

แทนท่ีจะคิดวาเราจะขอใหใครชวย เราจะไปออนวอนเทพ
เจาองคไหนใหทําใหเรา ก็หันมาถามตัวเองน่ีแหละวาเราจะตองทํา
อะไร และเราจะตองแกไขปรับปรุงตัวเราอยางไร เพื่อใหการกระทํา
ของเราไดผลดีย่ิงข้ึน น้ีคือหลักการของพระพุทธศาสนา  

ท่ีถามวา เราจะตองทําอะไร ก็คือ หลักกรรม และท่ีถามวา เรา
จะตองแกไขปรับปรุงพัฒนาตัวเราอยางไร ก็คือ หลักสิกขา น่ันเอง  

ย่ิงกวาน้ัน ในกระบวนการท่ีเราจะตองทํากรรมดวยความ
เพียรพยายาม และมีการศึกษาฝกฝนพัฒนาตนตลอดเวลาน้ี ทาน
ยังยํ้าดวยหลัก “อัปปมาทะ” อีกวา จะตองมีความไมประมาท  

“ไมประมาท” หมายความวา ตองใชเวลาแตละขณะท่ีผาน
ไปใหเปนประโยชนท่ีสุด ตองเรงรัดพากเพียร จะผัดเพ้ียนไมได จะ
ทอดท้ิงปลอยปละละเลยไมได หลักพระพุทธศาสนายํ้าในเร่ืองท่ีวา 
จะตองมีความเพียรพยายามตลอดเวลา  

ถ้าเราปฏิบัติตามหลักสิกขา และมีความไม่ประมาทอยู่เสมอ
แล้ว เราก็จะเป็นบุคคลท่ีมีความเพียรพยายามในการสร้างสรรค์ มี
การแก้ไขปรับปรุงตัว พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และดําเนินชีวิตด้วย
ปัญญา ซึ่งเป็นลักษณะชีวิตของชาวพุทธ  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๓ 

ชาวพุทธทราบดีอยูแลววา ในพระพุทธศาสนาน้ี ไมมีการ
บังคับ ศรัทธาตองประกอบดวยปญญา ไมใชเกิดจากการบังคับ 
ไมมีการบังคับใหเช่ือ หรือใหนับถือ ไมมีเทพเจามาหามมาสั่ง  

เมื่อไมมีใครมาบังคับเราใหทําหรือไมใหทํา ไมมีใครมา
ลงโทษหรือใหรางวัล การท่ีจะทําอะไรใหถูกตองดีงาม หรือการท่ี
จะปฏิบัติตามธรรม จึงอยู ท่ีตัวเราเอง  จะตองมีจิตสํานึกใน
การศึกษา คือการท่ีระลึกตระหนักอยูเสมอวา เราจะตองเรียนรู
ฝกฝนพัฒนาตน ใหมีชีวิตท่ีดีงามย่ิงข้ึนไป ดวยความรับผิดชอบตอ
ธรรม คือกฎธรรมชาติแหงความเปนไปตามเหตุปจจัย  

ถาขาดจิตสํานึกในสิกขาน้ีเสียแลว ก็หมดพลังกาว ชาวพุทธ
ก็รวงหลุดออกจากธรรม หลนลงไปสูเทพ หรือเฉไปเขาไสยโดยงาย 
คือตกไปจากพระพุทธศาสนาน่ันเอง 

 ทีน้ีก็หันมาดูวา ตามสภาพปจจุบัน เราไดเปนอยางน้ัน
หรือไม ถาเราเปนชาวพุทธจริง เราก็จะเรียกรองการกระทําของ
ตัวเอง เราจะไมถายโอนภาระไปใหกับสิ่งภายนอก ไมมัวรอใหสิ่ง
ภายนอกมาสรางผลท่ีตองการใหดวยการออนวอน  

พระพุทธเจาดึงเราข้ึนมาแลว จากเทพ มาสูธรรม มาสูกรรม 
มาสูสิกขา มาสูความไมประมาท อันน้ีเปนหลักการที่ ๑ ท่ีเสนอให
สํารวจ  



 
 
 
 
 
 

๑๔ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

มีฤทธิ์มีเดช เปนไดแคผูวิเศษ 
หมดกิเลส จึงเปนพระอรหันต 

 หลักการที่ ๒ คืออะไร ในยุคพุทธกาลน้ัน คนเขาเช่ือวา
พระอรหันตคือผูวิเศษ ผูวิเศษคือผูมีฤทธิ์ มีปาฏิหาริย ดลบันดาล
ทําอะไรตางๆ ไดแปลกๆ เหาะเหินเดินอากาศได มีหูทิพยตาทิพย 
เพราะฉะน้ัน เขาจะวัดกันวา ใครเปนพระอรหันตก็ตองมีฤทธิ์
จําพวกน้ี  

จะเห็นไดวา เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูใหมๆ เสด็จออกประกาศ
พระศาสนา จะเขาไปประดิษฐานพระพุทธศาสนาในเมืองราชคฤห 
ก็ทรงพิจารณาวาจะตองไปโปรดชฎิล ๓ พี่นองกอน เพราะวาชฎิล 
๓ พี่นองน้ันเปนท่ีเคารพนับถือของชาวเมืองราชคฤห  

เมื่อพระพุทธเจาเสด็จเขาไป  ชฎิลท่ีพบกอนก็คือ  อุรุเวล-
กัสสปะ ซึ่งถือเอาอิทธิปาฏิหาริยเปนเคร่ืองวัดวา ถาพระพุทธเจา
ไมมีอิทธิปาฏิหาริย  ก็ไมเปนพระอรหันต   

ตอนแรกทานอุรุเวลกัสสปะจึงคิดวา พระพุทธเจาท่ีเสด็จมา
นี่ ไมเปนพระอรหันตเหมือนเรา เพราะเรามีฤทธิ์ จนกระท่ังเมื่อพระ 
พุทธเจาไดทรงแสดงใหเห็นวา พระองคมีฤทธิ์ มีอิทธิปาฏิหาริย
เหนือกวาชฎิลเหลาน้ัน ชฎิลจึงยอมรับ แลวก็ยอมฟงธรรม  

ตลอดมายาวนาน เราจะเห็นเหตุการณปรากฏอยูเสมอวา 
คนอินเดียน้ันถือเอาอิทธิปาฏิหาริยเปนเกณฑตัดสินความเปนพระ
อรหันต เพราะฉะน้ัน เมื่อพระพุทธเจาประกาศพระศาสนา พระองค
จึงตองทรงใชอิทธิปาฏิหาริยเพ่ือปราบอิทธิปาฏิหาริยบอยๆ  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕ 

พระองคไดตรัสหลักการในเร่ืองน้ีวา ปาฏิหาริย มี ๓ อยาง คือ  
๑. อิทธิปาฏิหาริย ปาฏิหาริยคือการแสดงฤทธิ์ได  
๒. อาเทศนาปาฏิหาริย ปาฏิหาริยคือการดักใจ การทายใจ รู
ความคิดของผูอื่นได  

๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย ปาฏิหาริยคือคําสอนท่ีใหเกิดปญญา
รูเห็นความจริง  

แลวก็ตรัสวา  พระองคทรงรังเกียจอิทธิปาฏิหาริย ทรงรังเกียจ
อาเทศนาปาฏิหาริย ทรงสรรเสริญแตอนุสาสนีปาฏิหาริยเทาน้ัน  

น้ี คื อ หลั ก ก า ร ขอ งพ ร ะพุ ท ธศาสนา  เ พ ร า ะฉะ น้ั น 
พระพุทธเจา แมจะทรงมีอิทธิปาฏิหาริย ก็จะทรงใชฤทธิ์เมื่อทรง
ปราบฤทธิ์ เรียกงายๆ วาใชฤทธิ์ปราบฤทธิ์ เมื่อใชฤทธิ์ปราบฤทธิ์
เสร็จแลว พระองคก็ไมใชฤทธิ์อีกเลย  

ขยายความวา พระพุทธเจาทรงใชฤทธิ์เพ่ือใหเขายอมฟง
ธรรม เมื่อเขายอมแลว ตอจากน้ันพระองคก็จะทรงแสดงแตธรรม
ตอๆ ไป เชนทรงใชฤทธิ์ปราบชฎิล ๓ พี่นอง พอปราบเสร็จแลว เขา
ยอมฟง  พระองคก็เลิกใชฤทธิ์ ตอจากน้ันก็ทรงแสดงธรรม สอนให
ชฎิลเกิดปญญารูความจริง จนบรรลุธรรมสูงสุดดวยตนเอง 

ขอใหสังเกตวา พระพุทธเจาท้ังท่ีทรงมีอิทธิปาฏิหาริยมาก 
เกงกวาผูวิเศษท้ังหลาย ทรงปราบชฎิลและเทพพรหมยักษท่ีฤทธิ์
กลาไดหมด แตพระองคไมเคยยอมใหชาวพุทธคนไหนไปหวังพ่ึง
ฤทธิ์ของพระองค ไมทรงดลบันดาลสิ่งปรารถนาใหแกสาวกคนใด  

ทําไมจึงเปนอยางน้ัน จะตองมีเหตุผลในเร่ืองน้ี 



 
 
 
 
 
 

๑๖ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

เหตุใดพระพุทธเจาจึงทรงรังเกียจอิทธิปาฏิหาริย และทรง
รังเกียจอาเทศนาปาฏิหาริย  

คิดดูงายๆ  ถาพระพุทธเจาทรงใชอิทธิปาฏิหาริย  คน
ท้ังหลายก็จะช่ืนชมความเกงกลาสามารถของพระองค ซึ่งเขาเอง
ทําอยางน้ันไมได เมื่อเขาทําไมได เขาก็ตองพึ่งพาอาศัยข้ึนตอ
พระองคเร่ือยไป  

เมื่อเขาคอยรอพ่ึงพาอาศัย เขาก็ปลอยเวลาเสียไป ไมไดทํา
สิ่งท่ีควรทํา และโดยเฉพาะท่ีสําคัญคือ ไมไดพัฒนาตนเอง เวลา
ผานไป เคยเปนอยางไร ก็เปนอยูอยางน้ัน  

นอกจากน้ัน เขาไมสามารถรูวาฤทธิ์น้ันเกิดไดอยางไร ทานผู
น้ันทําฤทธ์ิไดอยางไร เขาก็อยูกับความหลงเร่ือยไป และจึงเปน
ทางของการหลอกลวง คนอื่นท่ีเปนนักเลนกลก็ไดชองตรงน้ี  

ควรสังเกตดวยวา คนจํานวนมากท่ีเขามาทางน้ี จะมีสติฉุก
ใจฉุกคิดนอยลงๆ เมื่อเพลินหมกมุนไป ก็ย่ิงไมใชปญญา เห็น
แปลกๆ แผลงๆ ดูนาอัศจรรย ก็เชื่อ ก็นับถือ ก็ตื่นกันไป พรอมกัน
น้ันก็ย่ิงโนมไปในทางท่ีจะสรางนิสัยเห็นแกงาย ไมใชปญญา
แกปญหา ขาดความคิดวิจัย ถูกหลอกลวง และลุมหลงไดงาย เมื่อ
เปนกันอยางน้ี ท้ังบุคคลและสังคมก็ย่ิงหมกจม ไมพัฒนา  

พระพุทธเจาสอนคนใหพึ่งตนได ใหเขาพัฒนาตนเองจนเปน
อิสระ ไมตองข้ึนตอพระองค  

คนท่ีชอบอิทธิปาฏิหาริยจะตองมาข้ึนกับผูแสดงฤทธิ์เร่ือยไป 
ไม รูจักพึ่งตนเอง ไมพัฒนา ไมเปนอิสระ  แตถาใชอนุสาสนี
ปาฏิหาริย ก็ทําใหเขาเกิดปญญารูเห็นความจริงดวยตนเอง และ
ทําสิ่งน้ันๆ ไดดวยตัวเขาเอง แลวเขาก็เปนอิสระ เขาพ่ึงตนเองได  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๗ 

แมแตถาใครชอบอิทธิปาฏิหาริย พระพุทธศาสนาก็สอนให
เขาทําอิทธิปาฏิหาริย น้ันให ไดดวยตนเอง  ไมใช ไปหวัง พ่ึง
อิทธิปาฏิหาริยของคนอื่น  

อยางไรก็ตาม พระพุทธเจาทรงตองการใหคนมีปญญาเห็น
ความจริง อิทธิปาฏิหาริยไมเปนเคร่ืองหมายท่ีจะวัดความเปนพระ
อรหันต  

คนท่ีมีอิทธิปาฏิหาริย เรียกไดแควาเปน “ผูวิเศษ” ความเปน
ผูวิเศษไมทําใหเกิดปญญารูธรรม ไมทําใหหมดกิเลสหรือหมด
ความทุกขได 

หันมาดูสภาพในเมืองไทยปจจุบันน้ี เรากําลังจะเอาเร่ือง
อิทธิปาฏิหาริย หรือความเปนผูวิเศษ มาเปนเคร่ืองวัดความเปน
พระอริยะไปแลว เพราะฉะน้ันจึงเปนสภาพท่ีจะตองมาตรวจสอบ
ทบทวนกันตามหลักการท่ี ๒  

จะทําความดีอยางพระโพธิสัตว 
หรือจะคอยขอความชวยเหลือจากพระโพธิสัตว 

หลักการที่ ๓ คือ หลักคติพระโพธิสัตว ตองตรวจสอบใหชัด
วา คติพระโพธิสัตว แตกอนน้ีในพระพุทธศาสนาที่แทนับถือ
อยางไร และปจจุบันนับถืออยางไร เรายังนับถือถูกตองหรือไม  

คติพระโพธิสัตวเกิดข้ึนโดยถือวา พระพุทธเจาน้ัน จะสําเร็จ
โพธิญาณตรัสรูได ก็เพราะทรงบําเพ็ญเพียร ทําความดีอยาง
ย่ิงใหญ ท่ีเรียกวา “บารมี” ซึ่งยากท่ีใครจะทําอยางพระองคได  



 
 
 
 
 
 

๑๘ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

บารมี คือคุณธรรมความดีท่ีบําเพ็ญอยางย่ิงยวด ย่ิงยวด
หมายความวา เหนือสามัญวิสัยของคนธรรมดา หมายความวา จะ
บําเพ็ญคุณความดีขอไหน ก็ทําอยางเต็มท่ี จนสุดวิสัย 

พระพุทธเจาทรงเพียรพยายามบําเพ็ญบารมีมาดวยความ
ยากลําบาก เราจึงมีเร่ืองของพระโพธิสัตววา กอนท่ีพระพุทธเจาจะ
ตรัสรูน้ัน ทรงเปนพระโพธิสัตวมากอน โดยทรงบําเพ็ญเพียรทํา
ความดีดวยความเสียสละอยางย่ิง  

ถาตกลงวาจะทําความดีขอไหนแลว ก็จะทําดวยความ
เขมแข็งเต็มท่ี ไมมีการยอทอ ไมมีการถดถอย แมจะตองสละชีวิตก็
ตามที และการทําความดีอยางเสียสละเต็มท่ีน้ี รวมท้ังการเสีย 
สละชวยเหลือผูอื่นจนถึงท่ีสุด แมจะตองสละชีวิตของตนก็ยอมได  

พระโพธิสัตวเปนคติสําหรับสนับสนุนการระลึกถึงพุทธคุณ 
การระลึกถึงพระพุทธคุณน้ัน เปนเคร่ืองเตือนใจเราใหระลึกถึง
ความเปนมนุษย และศักยภาพของมนุษยท่ีมีอยูในตัวเราวา เราก็
เปนมนุษยอยางพระพุทธเจา  

พระพุทธเจาเปนมนุษย แตพระองคมีความเพียรพยายาม
บําเพ็ญบารมีเพื่อพัฒนาพระองคเอง จนกระท่ังตรัสรูเปนพระ 
พุทธเจา เราก็จะตองพัฒนาตนเอง ตองฝกฝนตนเองอยางน้ันดวย  

น้ีเปนการเตือนใหเราท้ังมีความม่ันใจในความเปนมนุษยท่ี
พัฒนาได ท้ังสํานึกในหนาท่ีของตนท่ีจะตองพัฒนาตัวเองย่ิงข้ึนไป 
และท้ังทําใหเกิดกําลังใจในการที่จะฝกฝนพัฒนาตนเองดวย 
พรอมกันน้ันก็จะไดนําเอาวิธีปฏิบัติพัฒนาของพระองคท่ีไดทรง
สอนไว มาใชประโยชน 
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 ถาเราทําความดีไปแลว เกิดความรูสึกทอแทวา เราทํา
ความดีถึงอยางน้ี ก็ยังไมไดรับผลท่ีตองการ เราก็หันไปดูพระจริยา
วัตรของพระโพธิสัตววา พระองคทําความเพียรลําบากยากเย็น
กวาเรา ประสบอุปสรรคมากกวาเรา พระองคไมเคยทอถอย 
พระองคถูกกลั่นแกลงมากมาย พระองคก็ยังทําตอไปในความดี  

เมื่อเรานึกถึงคติพระโพธิสัตว ระลึกถึงจริยาวัตรของพระองค 
เราก็ เ กิดกําลั งใจฮึดสูตอไป  ทําความเพียรตอไป  ไมถอย 
เพราะฉะน้ัน คติโพธิสัตวจึงหนุนการระลึกถึงพระพุทธคุณ ซึ่งทํา
ใหเรามั่นใจในศักยภาพของความเปนมนุษยท่ีตองพัฒนา ระลึกถึง
หนาท่ีของเราท่ีจะตองฝกฝนพัฒนาตน และเกิดกําลังใจในการ
ฝกฝนพัฒนาตนอยางน้ัน  

 อยางไรก็ตาม ตอมาปรากฏวา คติพระโพธิสัตวไดกลายไป 
เพี้ยนไป คนในยุคหลังตอมาคงจะเห็นวา เออ! พระโพธิสัตวน้ีทาน
เสียสละมาก ทานต้ังใจทําความดีชวยเหลือผูอื่นดวยมหากรุณา 
ทานมาคอยชวยเหลือเพื่อนมนุษยท้ังหลาย ในเมื่อขณะน้ีมีพระ
โพธิสัตวคอยชวยอยูแลว เราก็ไปออนวอนขอความชวยเหลือจาก
พระโพธิสัตวก็แลวกัน  

ถึงตอนน้ี คติพระโพธิสัตวก็เปลี่ยนไป แทนท่ีจะนึกถึงพระ
โพธิสัตวเพื่อเปนตัวอยางในการทําความดีใหเกิดกําลังใจ และตอง
ทําความดีดวยความเสียสละจริงจังอยางทาน ก็กลายเปนลัทธิหวัง
พึ่งวา คราวน้ีมีพระโพธิสัตวไวคอยชวยแลว เราไปขอความ
ชวยเหลือจากพระโพธิสัตวดีกวา  

จากคติท่ีเพี้ยนไปอยางน้ี ก็มีพระโพธิสัตวอยางเจาแม
กวนอิมข้ึนมา แลวคนก็ไปขอความชวยเหลือกัน  
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แทนท่ีจะบําเพ็ญความดีอยางพระโพธิสัตว กลับกลายเปน
ขอความชวยเหลือจากพระโพธิสัตว กลายเปนคติคลายกับการนับ
ถือเทพเจา แลวไปขอความชวยเหลือจากเทพเจา โดยออนวอนให
ทานดลบันดาลสิ่งท่ีตนตองการให 

พระพุทธเจาทรงประกาศพระศาสนา สั่งสอนประชาชนให
พนออกมาจากการบวงสรวงออนวอนเทพเจา อยางท่ีวาดึงจาก
เทพสูธรรม ไปๆ มาๆ ชาวพุทธกลับไปนับถือศาสนาแหงการออน
วอนตามเดิม 

วันน้ีคิดวา หลักการท้ัง ๓ น้ี นาจะเปนเคร่ืองสํารวจความ
เชื่อถือและขอปฏิบัติของชาวพุทธในปจจุบัน วายังคงอยูใน
พระพุทธศาสนาหรือไม  

ชาวพุทธขาดการศึกษา 
เพราะพระไมสอน หรือพระไมมีความรูท่ีจะสอน 

เมื่อเอาหลักการมาวางอยางน้ีแลว ก็จะขอพูดถึงสภาพ- 
การณในปจจุบัน เมื่อหนังสือพิมพมาถาม ก็ตองอธิบายกันยาวนาน 
ก็เลยยอนถามไปขอหน่ึง ใหชาวพุทธลองสํารวจตัวเองวา  

เวลาน้ี ชาวพุทธ และคนไทยเราน้ี นับถือพระพุทธศาสนา
เปนหลัก หรือนับถือไสยศาสตรเปนหลัก?  

ถานับถือพุทธศาสนาเปนหลัก ก็หมายความวา พุทธศาสนา
เปนพื้น เปนสภาพที่ปรากฏท่ัวไปเดนอยู แลวไสยศาสตรอาจจะมี 
แตวาแอบแฝงอยู เปนสิ่งท่ีพวงอยูเล็กๆ นอยๆ ติดมา  
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แตถานับถือไสยศาสตรเปนหลัก ก็หมายความวา การ
เช่ือถือในไสยศาสตรน้ันเปนพ้ืน เปนสิ่งท่ีปรากฏเดนท่ัวๆ ไป แลว
พระพุทธศาสนาก็กลายเปนตัวประกอบไป  

เวลาน้ีใหชาวพุทธลองสํารวจตัวเองดูวา สภาพความเช่ือใน
สั งคมของตน เป นอย า ง ไ ร  และความคลาด เคลื่ อน น้ี  มี
ความสัมพันธกันไหมกับขาวเหตุการณรายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนมา น่ี
เปนการโยง ลองโยงดูวามันมีความสัมพันธกันหรือเปลา ลองคิด
พิจารณากันดู มันนาจะมีการโยงกัน  

ตามหลักการตางๆ ท่ีพูดมาเมื่อก้ี คือ  
- หลักธรรม ท่ีถือวาสิ่งท้ังหลายเปนไปตามความจริงท่ีมีอยู

ตามธรรมดาของกฎธรรมชาติ อันจะตองเปนไปตามเหตุปจจัย  
- หลักกรรม ท่ีเรียกวากรรมวาท วิริยวาท อันถือหลักแหงการ

กระทํา และทําดวยความเพียรพยายาม  
- หลักไตรสิกขา คือการท่ีมนุษยจะตองฝกฝนพัฒนาตนอยู

เสมอ  
- หลักความไมประมาท ท่ีจะตองเรงรัดตนเอง ไมรีรอละเลย

ในการทําความเพียรพยายามน้ัน  
- หลักการพ่ึงตนเองได รวมท้ังหลักการละกิเลสเจริญกุศล ไม

สนองความโลภ ความโกรธ ความหลง ขัดเกลากิเลสใหนอยลง 
เสียสละ และบําเพ็ญความดีใหมากข้ึน 

มนุษยปจจุบันน้ี ท่ีนับถือสิ่งศักด์ิสิทธิ์ไปเท่ียวออนวอนตางๆ 
เพื่อสนองความตองการของตนในเร่ืองผลประโยชน คิดแตจะพ่ึง
จะขอจะรอจะเอา ไมพากเพียรพ่ึงตัวพัฒนาตนนั้น ไมเขากับ
หลักการท่ีกลาวมา แสดงวาไดมีการเคลื่อนคลาดจากหลักการของ
พระพุทธศาสนา  
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เหตุการณท่ีผานมาในรอบ ๑๐ ปน้ี ไดฟองถึงสภาพความ
คลาดเคลื่อนจากหลักการของพระพุทธศาสนา เพราะฉะน้ัน ถา
เปนจริง ก็จะตองต่ืนตัวกันข้ึนมา และรีบแกไขปรับปรุงนําเขาสู
หลักการท่ีแทจริงกันเสียที 

ถาพวกเราชาวพุทธ เคลื่ อนคลาดจากหลักการของ
พระพุทธศาสนา ความคลาดเคลื่อนน้ีเกิดขึ้นไดอยางไร สาเหตุ
อย างห น่ึง  คงจะมาจากการ ท่ีชาวพุทธไม รู หลักการของ
พระพุทธศาสนาวาคืออะไร อยางหลัก ๓ ประการท่ีพูดมาน้ี ชาว
พุทธมีความรูตระหนักเขาใจกันดีหรือไม  

ถาชาวพุทธไมรู ก็เพราะขาดการศึกษาน่ันเอง ทําไมจึงขาด
การศึกษา เปนไปไดไหมวา ผูมีหนาท่ีใหการศึกษาแกชาวพุทธ
ไมไดทําหนาท่ีใหการศึกษาแกชาวพุทธ หรือวาตัวเองก็ไมมี
การศึกษา  

ผูท่ีจะใหการศึกษาแกชาวพุทธ ก็คือ พระสงฆ ถาอยางน้ันก็
หมายความวา สภาพการณท่ีประชาชนเคลื่อนคลาดไปจาก
หลักการของพระพุทธศาสนา ขาดการศึกษาน้ัน อาจจะมาจาก
การท่ีพระสงฆไมสอน หรือพระสงฆไมมีความรูท่ีจะสอน อยางใด
อยางหน่ึง ถาเปนอยางน้ี เร่ืองก็มาถึงตัวพระสงฆวาจะตองมีการ
แกไขปรับปรุง  

แตอยางนอย ถามองในแงความรับผิดชอบของชาวพุทธ
ท้ังหมด ในฐานะพุทธบริษัท ๔ ก็เปนเวลาท่ีตองมาสํารวจความ
เชื่อของตัวเองวา การท่ีเกิดเหตุการณอยางน้ีข้ึนมาน้ัน อาจจะเปน
เพราะตนเหตุท่ีเกิดจากชาวพุทธเอง  
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หมายความวา ชาวพุทธเองน้ีแหละ เปนตัวเหตุปจจัยท่ีสราง
เหตุการณราย ทําใหเกิดสภาพความเสื่อมของพระพุทธศาสนา
ข้ึนมา ไมใชใครอื่นเลย  

ชาวพุทธน่ีแหละรวมกันกระทํา เพราะวา ถาชาวพุทธรู
หลักการของพระพุทธศาสนาดี เหตุการณท่ีจะขยายบานปลายโต
มาถึงเพียง น้ี  ก็ เ กิด ข้ึนไม ได  พอมีพฤติกรรมท่ีผิดจากหลัก
พระพุทธศาสนา ก็จะถูกยับย้ังต้ังแตตนเลย  

เพราะฉะน้ัน เหตุการณรายน้ี ท่ีเกิดข้ึนมาได ก็เปนเพราะ
ชาวพุทธเอง ท่ีมีความไมรูไมเขาใจ เชื่อถือผิดพลาด ถาอยางน้ีลอง
ดูตอไปอีก  

การท่ีชาวพุทธไมรูแลวเขาใจผิด เช่ือผิด และพระสงฆไมได
สอนใหถูกตอง หรือพระสงฆขาดการศึกษาเสียเองน้ี มันมาจาก
อะไร ลองพิจารณาดูไปๆ คิดวา เหตุปจจัยหน่ึง ก็คือวา ไดมีความ
คลาดเคลื่อนในระบบความสัมพันธระหวางพระสงฆกับประชาชน  

พระสงฆกับชาวบาน สูความสัมพันธท่ีวิปริต 

พระสงฆกับประชาชนเคยมีความสัมพันธกันในระบบของ
พุทธบริษัทอยางไร เราแบงพุทธบริษัท ๔ เปนสองฝาย คือฝาย
บรรพชิต กับฝายคฤหัสถ หรือพระสงฆ กับชาวบาน  

ระบบความสัมพันธท่ีมีมาแตเดิมตามหลักการของเรา เรา
เรียกวา ระบบบุญกุศล เมื่อเอาเมืองไทยเปนหลัก ตามประเพณี
ของเรา ในระบบบุญกุศลจะมีลักษณะความสัมพันธท่ีอิงอาศัย
หลักการพ้ืนฐานของพุทธศาสนา ท่ีพระพุทธเจาตรัสไว  
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หลักอะไรท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไวใหเปนความสัมพันธท่ีดี
งามถูกตอง ระหวางพระสงฆกับคฤหัสถ หลักน้ันก็คือ อามิสทาน 
กับธรรมทาน  

ตามหลักน้ัน พระสงฆมีหนาท่ีตองใหธรรมแกประชาชน 
เรียกวาธรรมทาน สวนชาวบานก็มีหนาท่ีชวยเก้ือกูลตอพระสงฆ
ดวยอามิสทาน เปนการถวายกําลังเพื่อใหทานทําหนาท่ีได  

อามิสทานและธรรมทานน้ี ถายังเปนไปอยางถูกตอง ก็เขา
หลักท่ีวา อุโภ อฺโฺนิสฺสิตา แปลวา ท้ังสองฝาย คือชาวบาน
และพระสงฆน้ัน พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน แลวจะถึงความเกษม
จากทุกขได หลักวาอยางน้ัน แตถาคลาดหรือพลาดจากหลักน้ี
เมื่อไร ก็เปนอันวาวิปลาสคลาดเคลื่อน 

เวลาน้ี ระบบความสัมพันธแบบบุญกุศลน้ัน ถาพินิจดูจะ
มองเห็นวา  มันกําลังจะเปลี่ยนมาสูความสัมพันธในระบบ
ผลประโยชน พระสงฆกับชาวบานกําลังโนมไปสูความสัมพันธ
แบบผลประโยชนมากข้ึนทุกวัน  

ระบบผลประโยชน กับระบบบุญกุศล เปนอยางไร และจะ
เกิดผลตางกันอยางไร 

ระบบบุญกุศล ก็คือ ชาวบานไปวัดดวยความมุงหวังดีงามตอ
พระศาสนา  ใฝใจวาจะสรางสมบุญกุศลคุณธรรมความดี เห็นวัด
วาอาราม ก็นอมนําใจใหเอิบอิ่มเบิกบาน อยากใหวัดเปนท่ีสงบ
ร่ืนรมยรมร่ืนนาช่ืนชม เห็นพระสงฆ ก็ชื่นใจเลื่อมใส อยากใหทาน
มีกําลังเลาเรียนสั่งสอนพระธรรมวินัย ประพฤติปฏิบัติใหเปนท่ีนา
เคารพศรัทธา  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๕ 

การท่ีชาวบานมุงหวังบุญกุศลน้ี ทําใหเขามองกวางออกไป
ในพระศาสนา เขาจึงสนใจคอยชวยกันสนับสนุนกิจการงานของ
วัดวาอาราม และสนใจความประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ สนใจ
คําสอนของพระสงฆ พระสงฆจะพูดจาสั่งสอนอะไรก็ตั้งใจสดับฟง  

จากการท่ีสนใจในดานน้ี ก็ทําใหมีความรูความเขาใจ 
ชาวบานจะรูวาพระสงฆตองต้ังอยูในธรรมวินัย ธรรมวินัยเปน
อยางไรเทาท่ีชาวบานควรจะรู เขาก็เขาใจ เมื่อพระสงฆประพฤติ
ปฏิบัติถูกตองตามหลักธรรมวินัย ชาวบานก็มีศรัทธาและมีความ
เคารพเลื่อมใส แลวก็อุปถัมภบํารุง  

แตในทางตรงขาม ถาพระสงฆรูปใดไมปฏิบัติตามพระธรรม
วินัย เขาก็ไมศรัทธา ไมเคารพ ไมอุปถัมภบํารุง พระสงฆองคน้ันก็
อยูไมได กลายเปนระบบควบคุมทางสังคมข้ึนมา  

ในทางกลับกัน เมื่อพระสงฆปฏิบัติตัวถูกตองตามธรรมวินัย 
ชาวบานก็นับถือเปนครูอาจารย พอนับถือเปนครูอาจารยก็ตอง
เคารพเช่ือฟง เมื่อเคารพเชื่อฟง พระสงฆก็คุมความประพฤติของ
ชาวบานได  

เพราะฉะน้ันจึงกลายเปนวา ท้ังชาวบานก็คุมพระ พระก็คุม
ชาวบาน ก็คุมกันมาดวยธรรมดวยวินัยอยางน้ี พระพุทธศาสนาจึง
อยูมาได น่ีคือ “ระบบบุญกุศล” ซึ่งเกิดจากความสัมพันธตอกัน
แบบอามิสทานและธรรมทาน แลวก็กลายเปนระบบควบคุมทาง
สังคมท่ีมีผลดี ทําใหเราดํารงพระศาสนาไวไดสืบมา  

แตมาในปจจุบันน้ี ท่ีบอกวาเราคลาดเคลื่อนเขาสูระบบ
ผลประโยชนเปนอยางไร  



 
 
 
 
 
 

๒๖ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

“ระบบผลประโยชน์” ก็คือ ชาวบานเวลาน้ี จํานวนมาก 
(ไมใชท้ังหมด) ไปวัดโดยมุงหวังโชคลาภใหแกตนเอง ซึ่งเปนเร่ือง
ของผลประโยชนสวนตัว จะไปหาพระก็ตอเมื่อไปเอาสิ่งท่ีจะใหเกิด
โชคลาภแกตน เชน วัตถุมงคล ซึ่งตัวจะไดมาดวยการท่ีอาจจะตอง
ถวายปจจัยบํารุงไป เม่ือถวายปจจัยไปแลว ไดวัตถุมงคลท่ีจะให
โชคลาภแกตัวเองมา ก็แลวกัน จบแคน้ัน  

ชาวบานแบบน้ีไป ก็มุงจะเอาวัตถุมงคลเทาน้ัน ไดวัตถุ
มงคลแลวก็จบ ความสนใจและความสัมพันธกับวัดและพระสงฆ
ตลอดจนพระศาสนาท้ังหมดของเขา มีแคน้ัน เขาจะไมสนใจวา
ธรรมวินัยเปนอยางไร พระพุทธเจาสอนอะไร หลักธรรมเปน
อยางไร แมแตวาพระองคน้ันประพฤติอยางไร ก็ไมสนใจ เพราะวา
เมื่อไดของท่ีตองการแลว เร่ืองก็จบ  

ทีน้ีพระน้ัน ถาเปนพระท่ีดี ไดปจจัยจากชาวบานไปแลว ก็
เสียสละ เอาไปทําประโยชนสวนรวม สรางวัดวาอาราม สราง
สาธารณประโยชน เชน โรงพยาบาล และโรงเรียน แตก็เปนเพียง
ความดีสวนตัวของทานในทางสังคม เปนสวนประกอบได แตยัง
มิใชเปนผลดีท่ีแทแกพระศาสนาในวงกวางและระยะยาว พูดสั้นๆ 
วา ยังไมถึงธรรม 

การใหมา โดยไดของตอบแทนไป หรือใหไป โดยไดของตอบ
แทนมา ท่ีชอบเรียกวาบริจาคหรือทําบุญน้ัน ถาไมระวังใหดี อาจ
กลายเปนการทําลายหลักการ ทําระบบความสัมพันธใหวิปริต 
และสรางนิสัยเสียแกชาวพุทธ ทําใหเสื่อมลงจากธรรม 

 ท่ีวาทําใหชาวพุทธนิสัยเสีย เปนอยางไร?  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗ 

แตกอนน้ี เราฝกคนใหบริจาค เพื่อกําจัดมัจฉริยะ พัฒนา
จิตใจใหมีคุณธรรม มีจาคธรรมมากข้ึนๆ เมื่อเขาไปในวัดและ
ทําบุญทํากุศล เขาจะไดเจริญในศรัทธา เจริญในเมตตา บําเพ็ญ
คุณธรรมตางๆ ใหมากขึ้น เปนทางของการพัฒนาตัวเอง ให
กาวหนาย่ิงๆ ข้ึนไปในบุญสิกขา  

แตเวลาน้ี เมื่อใหบริจาคโดยมีวัตถุมงคลตอบแทน ไปๆ มาๆ 
นานเขา เคยชินเขา ก็กลายเปนวา ถาไมไดของตอบแทน ก็ไม
บริจาค จะบริจาคตองมองวาเราจะไดอะไร ซึ่งถาพูดใหถูกก็คือ
ไมไดบริจาคน่ันเอง (เพราะใจไมไดสละให) แตกลายเปนระบบ
แลกเปลี่ยน หรือถาหนักนัก ก็เปนการซ้ือขาย  

พอถึงตอนน้ี ระบบการบริจาคเพื่อพัฒนาตัวเอง เพ่ือเจริญ
ในบุญกุศล ก็หมดไป กลายเปนระบบผลประโยชน แมจะเอาไปใช
ทําดี ก็ไมคุม แมจะเปนพระท่ีดี เอาไปใชสรางสรรคสิ่งท่ีเปน
ประโยชน แตระบบมันเสียหมด พูดงายๆ วา ชาวพุทธเสียนิสัย 
ตอไปไมไดอะไรตอบแทน ก็ไมบริจาค  

ทําอยางไรเราจะใหคนบริจาคดวยเห็นแกบุญกุศล เห็นแก
ความดี เห็นแกการเจริญแผขยายของธรรม เห็นแกความรุงเรือง
ของพระศาสนา เห็นแกประโยชนสุขของสังคม  และชวยให
พระสงฆปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ งามดวยพระธรรมวินัย 

บางทีเราเอาพระพุทธรูปบาง รูปหลวงพอหลวงปูบาง มาตั้ง
บอกวาใหคนเคารพบูชา แลวชาวบานก็บริจาคทําบุญบางทําทุน
บาง อันน้ีถามองถูก ไปใหถึงหลัก ก็มีสวนดีอยู  

แตเมื่อทําอยางน้ี เราจะตองหมั่นถามตัวเราเองใหมีความ
มั่นใจในความถูกตองอยูทุกเมื่อทุกเวลา 



 
 
 
 
 
 

๒๘ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

ถามตัวเราเองวา ท่ีเราเอาทานมาต้ังใหคนบูชาน้ี ตัวเราเอง
เคารพบูชาทานจริง และเราทําโดยมุงใหทานเปนหลักเปนท่ียึด
เหน่ียว ท่ีจะโนมนาวนําจิตใจคนใหนอมไปหาธรรม เปนจุดต้ังตน 
เปนดานแรกท่ีจะนําคนเขาไปหาธรรม โดยเรามุงหวังใหทานชวย
ใหเขามีจิตใจเปนกุศล ออนโยน สงบ ผองใส นุมนวล ควรแกการ
รับธรรม เราทําดวยความคิดความเขาใจอยางน้ี ใชแนไหม? 

แตถาถามตัวเองหรือถามกันเองแลว มีคําตอบฟองขึ้นมาในใจ
วา ตัวเราเองไมไดเคารพบูชาทานจริงหรอก เราไมรูดวยซํ้าไปวาทาน
เปนอยางไร ทานมีคุณความดีอะไรท่ีลึกซ้ึงนาซาบซ้ึงสําคัญแคไหน 
แตเราเอาทานมาตั้งไว เพ่ือเปนทางหารายไดตามอยางท่ีเขานิยมกัน  

ถาเราหมั่นตรวจสอบตัวเองหมั่นถามกันเองอยางน้ี เราก็จะ
ไดระมัดระวังตัวไมประมาท เราจะไมถลําไปไกลในทางของบาป 
ไมมีใครพูดไดวา เราทําเหมือนเอาพอแมครูอาจารยมาขายหากิน 
แตเราจะแกไขปรับปรุงตัวไดทัน จะมั่นอยูไดในกุศล พรอมท้ังได
เก้ือหนุนพระศาสนาและนําประชาชนไปในทางดีท่ีเจริญงอกงาม 

ทวนอีกทีวา “ระบบบุญกุศล” เปนไปตามหลักความสัมพันธ
กันอยางตรงไปตรงมาระหวางพระกับชาวบานแบบท่ีวา โยมถวาย
อามิสทานไป พระใหธรรมทานมา อันน้ีจะทําใหชีวิตงอกงาม สังคม
ดี มีพระศาสนาท่ีมั่นคง  

สวน “ระบบผลประโยชน์” เกิดจากความสัมพันธหลอกๆ 
แอบๆ แบบท่ีตางก็แสวงโชคหาลาภใหแกตัว แบบน้ีมีแตจะพาให
หมดกุศล ชีวิตก็เฟะ สังคมก็เละ พระศาสนาก็เลอะเฉอะแฉะ  

ควรรีบชวยกันแกไข กอนท่ีจะสายเกินแก 



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๙ 

หลักการหลนหาย ระบบก็พังทลาย 
ศาสนเส่ือมสังคมสลาย เพราะผลกรรมรายรวมกัน 

ในสมัยรัชกาลท่ี ๑ และท่ี ๒ มีความนิยมทําบุญ ดวยการ
ถวายความรู หรือใหการศึกษาแกพระสงฆ จนถึงรัชกาลท่ี ๓ ก็
โปรดใหจางอาจารยบอกพระปริยัติธรรมทุกพระอารามหลวง ซึ่ง
เปนเร่ืองท่ีนาสังเกตมาก 

ปจจุบันน้ี ชาวพุทธไทยแทบไมมีใครรูจักวิธีทําบุญแบบน้ี 
กลาวคือ ในสมัยน้ัน วังก็ตาม บานเรือนเจานายหรือผูท่ีมีฐานะ
พอจะทําไดก็ตาม ถือคติท่ีวา การใหการศึกษาแกพระสงฆ เปน
บุญอันย่ิงใหญ จึงมีการจัดท่ีเรียนใหพระสงฆ แมแตในวังและท่ี
บาน โดยเชิญราชบัณฑิตมาสอนพระสงฆ ถือวาเปนบุญอยางย่ิง  

เด๋ียวน้ีมีใครนึกบางถึงการท่ีจะใหการศึกษาแกพระสงฆ  
โดยถือเปนบุญเปนกุศล นึกถึงแตวาเราจะไดอะไรท่ีนําโชคลาภมา
ใหแกตน ไดแตหวังประโยชนสวนตัว ก็เลยไมสนใจวาพระสงฆจะ
ประพฤติปฏิบัติอยางไร ไมใสใจการทําบุญดวยเจตนาท่ีจะสงเสริม
ใหพระสงฆประพฤติดีปฏิบัติชอบ และสนับสนุนทานในการทํา
ศาสนกิจ คือ เลาเรียน-ปฏิบัติ-เผยแพรสั่งสอนพระธรรมวินัย  

เมื่อคนนึกถึงพระนึกถึงวัดแตในแงท่ีจะเอาผลประโยชนของ
ตัว การบริจาคที่แทก็ไมมี มีแตการถวายปจจัยแบบตอบแทน พระ
ท่ีดี ก็ดีไปเปนสวนตัวของทาน แตเสียระบบ  

ทีน้ีพระท่ีไมดีละ ก็เห็นชองวาวิธีน้ีเปนทางมาของเงินทอง ได
ลาภสักการะงาย ไมตองเรียนรูธรรมวินัยเลย ก็เขามาได แลวก็เร่ิม
มีพระท่ีมุงหวังแตลาภสักการะเขามาโดยชองทางน้ี  



 
 
 
 
 
 

๓๐ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

วัตถุมงคลน้ัน ไมตองเลาเรียนธรรมวินัยเลย ก็ทําได ทําโดย
ตัวเองไมตองทําก็ยังได ไปจางใหรานอะไรตออะไรเขาทํามาก็ได 
วาเขามาทีละมากๆ ตนทุนถูกๆ ใหเงินไป ก็ไดวัตถุมงคลมา แลวก็
เอาไปจายแจก ตัวเองไมตองมีความรู และชาวบานเขาก็ไมคอย
สนใจวาตัวเองจะประพฤติปฏิบัติอยางไร สบาย  

เปนอันวา ไมมีคนคุม และลาภสักการะก็หนา อิทธิพลก็มาก
ข้ึน บางทีมีกลุมวงจรธุรกิจเขามาหนุนซึ่งกันและกันอีก ก็เลยมี
กําลังอิทธิพลเขมแข็งกวางขวางย่ิงข้ึน  

ในเวลาเดียวกัน พระท่ีตั้งใจเรียนรูธรรมวินัย และประพฤติ
ปฏิบัติตามธรรมวินัย แตไมสนองผลประโยชนท่ีชาวบานตองการ 
ชาวบานก็ไมสนใจ พระเหลาน้ันท่ีประพฤติดีปฏิบัติชอบ หรือตั้งใจ
เลาเรียนธรรมวินัย ก็ถูกทอดท้ิง หมดกําลังลงไปตามลําดับ 

นอกจากนั้ น  คน ท่ี อ ยู ใ น ร ะบบความสั มพั น ธ แบบ
ผลประโยชน โดยเฉพาะผูไดผลประโยชนจากระบบน้ี ก็ชอบ แลวก็
มัวมุงมัวเพลินอยูกับการหาการรักษาผลประโยชนของตัว สวน
ประชาชนหรือผูคนท่ีหมกมุนวุนวายอยูกับการหวังพ่ึงอํานาจลี้ลับ 
สิ่งศักด์ิสิทธิ์ และความหวังจากลาภลอย เชน การพนัน เลนหวย 
และการเสี่ยงโชคตางๆ ก็ไมสนใจปญหาและเรื่องท่ีเปนสาระ ไม
คิดท่ีจะขวนขวายใชเร่ียวแรงกําลังของตนในการทําอันใดแกอะไร 

รวมแลว  สภาพท่ีวา น้ียอมไมสงเสริมบรรยากาศแหง
การศึกษาพัฒนาชีวิต และการทํากิจดวยความเพียรพยายาม ท้ัง
คนและสังคมก็เลยย่ิงหมกจมกันอยูในวังวนแหงปญหา 

เพราะฉะน้ัน ผลเสียท่ีติดตามมาจึงมากมายเหลือคณนา 
เพราะกัดกรอนลงไปถึงหลักการท่ีเปนรากฐานของพระศาสนา  
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อยางนอยตัวบุคคลน่ันเอง เร่ิมแตชาวบานท่ีอยูในความ 
สัมพันธอยางน้ี ก็ไมพัฒนา เพราะอยูในระบบของโลภะและโมหะ  

โลภะก็คือ การมุงหวังประโยชนสวนตัวท่ีจะไดวัตถุมงคลมา
กอใหเกิดโชคลาภแกตน โมหะก็คือ ไมไดคิดพิจารณาวา การ
กระทําของตนน้ันจะกอใหเกิดผลอะไร เมื่อใหไปแลว ปจจัยน้ีเขา
เอาไปทําอะไร จะเกิดประโยชนแกพระศาสนาหรือไม ไมเปนทาง
ของการพัฒนาในบุญกุศลหรือไตรสิกขา เขาไมไดคิดจะฟงธรรม 
และไมเปนเคร่ืองเปดโอกาสท่ีจะทําใหเกิดการฟงธรรมตอไป  

ตางจากระบบบุญกุศล ซึ่งเปนทางใหชาวบานไดเรียนรู ได
ฟงธรรมจากพระสงฆ คือเปนเคร่ืองเปดโอกาสใหพระสงฆแนะนํา
สั่งสอนใหธรรม จึงเปนอามิสทานชนิดท่ีเปนสื่อตอไปยังธรรมทาน 
ถึงตอนน้ีก็อยูท่ีพระสงฆวาจะทําหนาท่ีหรือไม  

เปนอันวา ความสัมพันธแบบท่ีวามาน้ี เปนเร่ืองของการท่ีได
เกิดความคลาดเคลื่อนผิดเพ้ียนไป  

เมื่อระบบบุญกุศลเปลี่ยนไป ทําใหระบบการควบคุมทาง
สังคมดวยศรัทธาเสียไปแลว พระศาสนาจะเปนอยางไร ทุกคนก็
พอจะมองเห็นได  

แนนอน สภาพเสื่อมโทรมน้ี เกิดจากการทํากรรมรวมกันของ
ชาวพุทธ ท้ังพระสงฆและคฤหัสถ เรียกวาผลกรรมท่ีทํารวมกัน จะ
โทษแตพระอยางเดียวก็ไมได แตจะไมโทษพระก็ไมไดเหมือนกัน 
เพราะในที่สุดพระก็เปนตนตอ ท่ีไมไดใหการศึกษาแกประชาชน  

น้ีคือวงจรรายท่ีเกิดข้ึนแลว ถาเราไมฟนฟูระบบบุญกุศลให
กลับคืนมา และยังหลงเพลินจมอยูในระบบผลประโยชน เราจะกู
สถานะของพระศาสนาและทําสังคมใหเขมแข็งมั่นคงไมได   
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อันน้ีเปนขอเสนอใหพิจารณา อยางนอยก็ขอใหชวยกัน
ทบทวนตรวจดูวา สภาพปจจุบันเปนอยางน้ีหรือไม  

วัตถุมงคลนั้น พระสมัยกอนก็ใหเหมือนกัน  
ใครวาเหมือน ไมเหมือนกันหรอก 

ตอนน้ีขอยอนไปพูดถึงเร่ืองการทําของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหแก
ชาวบาน หลายทานพิจารณาแลวก็บอกวา พระเกาๆ สมัยกอนก็
เปนเหมือนกันน่ี ทานก็ใหเหมือนกัน ก็เลยตองขอโอกาสพูดวา “ไม
เหมือนกัน”  

พระสมัยเกาของเรา ก็มีการใหของขลังเหมือนกัน มีพระท่ี
เรานับถือวาศักดิ์สิทธิ์ อาจจะเรียกวาเกงทางไสยศาสตรก็ได ทาน
มีเวทมนตอะไรตางๆ แตความนับถือสมัยกอนพรอมท้ังพฤติกรรม
ของพระสงฆเหลาน้ันกับสมัยน้ี ไมเหมือนกัน ถอยหลังไปแคสัก 
๔๐-๕๐ ปเทาน้ัน จะตางจากสมัยน้ี  

จะขอเลาเร่ืองตัวบุคคลมาเปนตัวอยางก็แลวกัน ตัวอยางน้ี
ขอนําเร่ืองหลวงพอของกระผมเองมาเลา คือ หลวงพอวัดบานกราง  

วัดบานกรางน้ัน เปนวัดหน่ึงท่ีมีชื่อในเร่ืองพระขลัง หลาย
ทานรูจักพระขุนแผนวัดบานกราง หลวงพอวัดบานกรางท่ีจะเลาน้ี 
เปนอุปชฌายตอนกระผมบวชเณร ถาทานอยูบัดน้ี ก็อายุเกินรอย
ไปแลว แตทานถึงมรณภาพไปแลวเมื่ออายุประมาณ ๙๐ ป  

หลวงพอวัดบานกรางเปนท่ีนับถืออยางกวางขวางวาขลัง
มาก ชาวบานมีเร่ืองเดือดเน้ือรอนใจ ถูกผีเขา ถูกทําคุณไสย ไมวา
จากหมอเขมรหรือจากหมอไทย มาหาทาน ทานก็แกให 
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หลวงพอวัดบานกรางเปนท่ีนับถือมาก จนกระท่ังวาเวลา
ทานจะทําอะไร คนก็พรอมเพรียงกันมาใหแรงงานเต็มท่ี แมกระท่ัง
จะยายวัด คือยายเสนาสนะอาคารท้ังวัดไปตั้งในที่ใหม ก็ไมตองร้ือ 
แตใชกําลังคนมือเปลายกกุฏิและหอสวดมนตเปนตนเดินไปวางใน
ท่ีท่ีตองการ  

ตัวอยางเชน ยกหอสวดมนตใหญ ญาติโยมก็ใหชางมาตัด
เสาไว แลวก็เอาไมไผขันขนาบเสา และผูกเพ่ิมในระหวางใหถ่ีพอ
ใหคนลงไปยืนยกไมไผชองละคน พอถึงวันนัด ประชาชนก็มาเต็ม
หมด เมื่อพรอมกันแลว ก็ใหสัญญาณ คนจํานวนพันก็ยกหอสวด
มนต ยกหอระฆัง ยกกุฏิไปท้ังหลัง เดินไปเลย เหมือนหอสวดมนต
และกุฏิเปนตนเดินได ก็สําเร็จ น่ีก็เพราะความเช่ือความศรัทธา  

ทีน้ีท่ีวาทานมีชื่อในเร่ืองขลังน้ัน จริยาวัตรของทานเปน
อยางไร ปรากฏวา ในชีวิตประจําวัน ทานไมเคยพูดถึงเร่ืองสิ่ง
ศกัด์ิสิทธิ์ของขลังเลย มนตคาถาไมเคยพูดถึง  

สิ่งท่ีทานทําคืออะไร คือสอนธรรมะ สอนชาวบานวาควรจะ
ประพฤติตัวอยางไร ดําเนินชีวิตอยางไร ทํามาหากินอยางไร อยู
รวมกันอยางไร สอนลูกศิษยฝายพระสงฆวาควรจะต้ังตนอยูใน
ธรรมวินัยอยางไร สิ่งท่ีทานทํา ก็คือการสอนธรรมะ  

แตเวลามีชาวบานหรือลูกศิษยคนไหนเกิดเหตุราย ผีเขา ถูก
ทําคุณไสย อยางท่ีวาเม่ือก้ี มาหาทาน ทานก็แกใหเฉพาะตัวเฉพาะ
ราย บําบัดปดเปา ใหเขาพนภัยอันตรายน้ันไปได ก็จบเทาน้ัน  

อันน้ีเปนสิ่งท่ีนาสังเกต ขอเลาตออีกนิดหน่ึง ของดีของทาน
เชนพระเคร่ืองน่ี อยาวาแตจะเอาปจจัยไปถวายเลย  ไปขอก็ไมให 
ถาทานจะให ทานใหเอง ทานพิจารณา  
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ก็คงเหมือนกับพระโบราณท้ังหลาย เวลาลูกศิษยเติบโตเปน
ผูใหญขึ้นมา จะยายถ่ินไปทํามาหาเลี้ยงชีพท่ีอื่น ถาเปนคนดีทาน
พิจารณาแลว ทานก็เรียกมาเฉพาะตัวแลวก็บอกวา เธอเปนคนดี 
ตอนน้ีเธอจะไปอยูในถ่ินฐานอื่น ฉันจะใหของดีไวคุมครอง เอานะ 
พระองคน้ีเธอรักษาไว แลวขอใหประพฤติตัวใหดี ตั้งใจขยันหมั่น 
เพียรทํามาหากินโดยสุจริต  ดําเนินชีวิตอยูในศีลในธรรม จงทํา
ความดีอยางน้ีๆ อยาทําความช่ัวอยางน้ันๆ กํากับศีลธรรมไปเสร็จ 

ของดีน้ัน เมื่อลูกศิษยรับไปแลว ก็เก็บไวเปนของสําคัญ
เพราะอุปชฌายอาจารยใหมา เก็บรักษาไวอยางดีจนกระท่ังถึงรุน
ลูก ตัวเองแกแลว หรือลูกโตแลว ก็มอบใหลูก แลวก็จะกํากับและ
กําชับแบบเดียวกัน เชนบอกวา พระน้ีอุปชฌายของพอใหมา (หรือ
ปูใหมา) พอเคารพบูชาเก็บรักษาไวอยางดีท่ีสุด เวลาน้ีลูกโตแลว 
พอจะใหลูกไวคุมครองตัว ขอใหตั้งใจประพฤติดี ตั้งใจทํามาหากิน 
และเก็บรักษาพระน้ีไวใหด ี 

จากน้ัน ลูกก็มอบใหลูกของลูกตอไปอีก พระหรือของดีน้ัน ก็
จะสืบทอดกันไป ท้ังเปนของท่ีหาไดยาก และสืบสายไปในวงศ
ตระกูล มีความหมายเช่ือมโยงลึกซ้ึง และยืนยาว 

นับถือพระพุทธศาสนาแลว                           
ทําไมยังเกี่ยวของกับของขลัง 

 เทาท่ีเลามาน้ี ทําใหมองเห็นความหมายอยางไรบาง แลว
ลองนํามาเทียบกับสมัยปจจุบัน  

สิ่งท่ีตองการพูดในท่ีน้ีก็คือ เราจะเห็นวา การนับถือสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์ของขลังสมัยกอนน้ัน ยังมีพระพุทธศาสนาเปนหลัก  
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ท่ีวา “ยังมีพระพุทธศาสนาเปนหลัก” น้ัน ขอใหดูเถิด ตัว
แกนท่ีปรากฏเดนชัด ก็คือธรรมะ หรือคําสอนศีลธรรม การทํา
ความดี เวนจากความช่ัว อันน้ีเปนหลัก สวนของขลังไสยศาสตร
เปนของท่ีพวงอยู แอบอยู และเปนสื่อหรือเปนสะพานทอดเปดทาง
ใหแกธรรม 

ท้ังน้ี มีลักษณะสําคัญท่ีควรสังเกต ๓ ประการ คือ 
ประการท่ีหน่ึง ของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไสยศาสตรเหลาน้ี 

พระสมัยกอนทานรูไว มีไว และใหเพื่ออะไร ขอใชคําวา “มีไว
สําหรับปดชองความหว่ันใจ”  

พุทธศาสนิกชนชาวบานท้ังหลายน้ี โดยท่ัวไปก็เปนปุถุชน 
สภาพจิตของปุถุชนยอมมีจุดออนอยางหน่ึงคือ ความไมมั่นใจ
เก่ียวกับความเปนไปในชีวิต ความท่ียังหวาดในอํานาจเรนลับท่ี
มองไมเห็น ถึงแมมาเปนพุทธศาสนิกชนและเชื่อในคําสอนของ
พระพุทธเจาแลว ก็ยังอดหวาดกังวลไมได  

มาหาหลวงพอ ทานสอนธรรมะให ตัวเองฟงแลว ในใจก็ยัง
หว่ันอยูน่ันแหละ เวลาเกิดเหตุการณรายๆ ข้ึนมา ก็ยังหวงยังหวาด
อยูวาจะมีอะไรเรนลับท่ีบันดาล มีเทพเจาหรือผีสางกลั่นแกลง หรือ
อาจถูกผูน้ันผูน้ีทําคุณไสยให เพราะฉะน้ันก็กังวลไมสบายใจ  

ทีน้ี ถามาหาพระแลว พระไดแตสอนเอาๆ ใหธรรมะไป 
ตัวเองก็เชื่อตามน้ัน แตความหวั่นใจ หรือความหวาด ก็ยังมีอยู ไม
แนใจเต็มท่ี กลับไปบานแลว คิดกลับไปกลับมา ดีไมดีก็นึกขึ้นวา เอ! 
เราเอาอะไรประกันตัวปลอดภัยไวกอนดีกวา ก็เลยดอดไปหาหมอ
ผี ไปหาหมอไสยศาสตร ตรงน้ีเปนชองโหวสําคัญท่ีตองปดใหดี 



 
 
 
 
 
 

๓๖ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

พอไปหาแลว หมอผีหรือหมอไสยศาสตรก็อาจเรียกรองเงิน
ทองมาก และบางทีเร่ืองไมหยุดแคน้ัน หมอผีไสยศาสตรอาจจะ
บอกใหทําอะไรตออะไรตอไปอีก ดีไมดีก็ชักจูงออกจากพระศาสนา
ไปหลงติดในเร่ืองอยางน้ัน หรืออาจจะใหทําสิ่งเลวรายท่ีเปนเร่ือง
ของกิเลส โลภะ โทสะ เชนบอกวา คนน้ีเขาทําคุณมา ตองแกแคน 
ตองทําอยางน้ันอยางน้ี จะทําให แลวเรียกเงินอีก ก็ไปกันใหญ  

เพราะฉะน้ัน พระของเราจึงตองมีไวบาง บางองคตองเกง
กวาพวกหมอผีคุณไสยเหลาน้ัน แกทําได ฉันก็ทําได แตฉันทําใน
แงดีอยางเดียว เปนเร่ืองคุณอยางเดียว แกไขอยางเดียว แกทํามา
ฉันแกได ใหเกงกวาพวกผีไสยเหลาน้ัน ตามแนวท่ีวามีฤทธิ์ไว
ปราบฤทธิ์  

เพราะฉะน้ัน มีเร่ืองอะไร พอมาท่ีพระแลว ทานปดชองให
เสร็จ มาแลวสบายใจ ไมตองไปหาหมอผีอีก ก็หมดเร่ืองกันไป แลว
ยังสอนธรรมหรือหลักศีลธรรมขมวดทายไปดวย จึงเปนการปดชอง
ความหวั่นใจใหแกพุทธศาสนิกชน  

แตทานใชแคเปนเคร่ืองปดชองความหวั่นใจเทาน้ัน เขา
ทํานองคติท่ีวา เอาฤทธิ์ปราบฤทธิ์ ปราบเสร็จแลว ก็เอาธรรมให  

เพราะฉะน้ัน โดยวิธีน้ี เร่ืองผีสางคุณไสยจึงไมสามารถ
เกลื่อนกลาดดาษดาไปแนนอน เพราะวาตัวหลักยังคุมอยู คือธรรม
วินัย ไดแกคําสอนของพระพุทธเจาเปนหลัก เปนตัวปรากฏเดน  

อน่ึง ยังมีเหตุผลสําคัญท่ีพระของเราสมัยกอนตองใชวิธีน้ี 
และการท่ีเร่ืองเหลาน้ียังมีอยู ท้ังท่ีคนไทยแทบท้ังหมดนับถือ
พระพุทธศาสนา  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๗ 

เหตุผลแรก ก็คือ ความเช่ือผีสางส่ิงศักด์ิสิทธิ์และการนับถือ
ศาสนาพราหมณน้ัน มีอยูในสังคมไทยกอนพระพุทธศาสนาจะเขา
มาดวยซํ้าไป ความเช่ือเหลาน้ียังไมหมดไป ก็อยูคู กันมากับ
พระพุทธศาสนา 

เหตุผลใหญขอตอไป คือ พระพุทธศาสนาไมมีการบังคับ
ศรัทธา ไมใชกําลังหรือวิธีการบีบบังคับคนใหเขาเปลี่ยนความนับ
ถือ พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงปญญา และปญญาเปนสิ่งท่ี
บังคับยัดเยียดใสใหกันไมได ตองคอยๆ สอน คอยๆ แนะนํากันไป 
พระสงฆจึงตองยอมรับคนเหลาน้ีตามท่ีเขาเปนอยู แลวเขาไปสั่ง
สอนแนะนําเขาดวยเมตตากรุณา คอยๆ ชวยใหเขาพัฒนากําลังใจ
และปญญาข้ึนมา (ซึ่งก็ข้ึนตอปญญาความสามารถของตัวพระ
เองท่ีสอนเขาดวย) เมื่อเขาพัฒนาข้ึนมา มีปญญาพอ เขาก็จะละ
เลิกความเช่ือถือเหลาน้ันไปไดเอง 

ขอสําคัญอยูท่ีพระจะตองยอมเหน่ือยยอมอดทน มีเมตตา
กรุณา ตั้งใจคอยใหธรรม ไมละท้ิงหนาท่ีธรรมทานน้ี ในระหวางน้ัน
ก็คอยปดชองความหว่ันใจใหเขาไปตามความจําเปน  

พระบางองคอาจจะสอนเกงจริง จนทําใหคนจํานวนมากมี
กําลังใจเขาถึงปญญา ชนิดขามพนสิ่งเหลาน้ีไปไดทีเดียวเลย  

แตในหมูชาวบาน ก็ยังจะมีคนท่ีออนกําลังใจ ออนปญญา ท่ี
ตองปดชองหวั่นใจอยูน่ันแหละ เร่ืองฤทธิ์เดชก็จึงยังมีอยู เพียงแต
วาตัวพระเองจะตองไมเสียหลัก ฤทธิ์เดชจะตองถูกมองเปนเร่ือง
เบ็ดเตล็ด และตองเปนเคร่ืองสื่อธรรม จะยอมจะยกใหเดนข้ึนมา
บังธรรมไมไดเปนอันขาด 



 
 
 
 
 
 

๓๘ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

เวลานี้ คนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเปนหลัก              
หรือนับถือไสยศาสตรเปนหลัก 

ประการท่ีสอง ก็คือ พระเคร่ืองของขลังวัตถุมงคลเหลาน้ัน 
สมัยกอนไมมีราคา ไมมีคาเปนเงินทอง จะใหก็ใหยากอยางท่ีวา 
เชนใหตอเมื่อเห็นวาประพฤติดี แลวก็ใหเปลาๆ  

ขอน้ีมาเทียบกับปจจุบันเปนอยางไร เด๋ียวน้ีมีราคาเปนเงิน
เปนทอง จนบางทีจะกลายเปนสินคา มีทั้งพาณิชย หรือเปนธุรกิจ 

ประการท่ีสาม ก็คือ เปนสิ่งเรียกรองขอกําหนดทางศีลธรรม 
เวลาจะให ทานกํากับวา เธอตองเวนความชั่วอันน้ันๆ ตอง
ประพฤติปฏิบัติตัวใหดีอยางน้ีๆ พระจึงจะคุมครอง  

เมื่อประมาณ ๕๐ ปมาแลว ท่ีอําเภอศรีประจันต มีทานขุนผู
หน่ึงเกงมากในการปราบโจร ชื่อขุนศรีประจันตรักษา เลื่องลือกัน
วาทานขุนมีของดีหนังเหนียว อยูยงคงกระพัน  

วันหน่ึงทานขุนศรีฯ ไปปราบโจร แตถูกยิงตาย อาว! ทําไมละ 
ชาวบานลือกันแซดวา ตอนน้ันไมทราบเกิดอะไรขึ้น ทานขุนศรีฯ 
โกรธโจรข้ึนมา เผลอไปดาแมโจร พอดาแมโจรปบ โจรยิงมาปง
เดียว ตายเลย เขาวาอยางน้ัน อันน้ีเอามาเลาตามลือเปนตัวอยาง  

เปนอันวา ความเชื่อในของขลังสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ตองมากับ
คุณธรรมความดี ตองเรียกรองศีลธรรม  

แตเวลาน้ีเปนอยางไร ไมมีการเรียกรองศีลธรรม มีแต
เรียกรองโชคลาภอยางเดียว ตองการโชคลาภก็เอาเงินไปเชา/ซื้อ
เอามา เปนอันวา แคน้ีก็จะไดโชคลาภ ก็หมดเร่ืองกัน ศีลธรรมไม
ตองประพฤติ  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๙ 

น่ีก็คือ กลายเปนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีซื้อไดดวยเงิน แลวแถมไมมี
คุณคาทางศีลธรรมจริยธรรม ตรงกันขามกับสมัยกอนหมดเลย 
วิปริตผันแปรกันไป  

ประการตอไป วัตถุมงคลเหลาน้ี สมัยกอนเปนของหายาก 
พรอมกับพวงเอาคุณคาอยางสูงทางจิตใจไวกับตัวดวย แตมาสมัย
น้ี กลายเปนของหางายเกลื่อนกลาด มันตรงขามกับสมัยกอน 
สมัยกอนน้ัน กวาจะไดทีแสนยาก ครูอาจารยทานตองเห็นวาเรา
ประพฤติดี และถึงโอกาสท่ีสมควร จึงให  

นอกจากน้ันยังมีคุณคาความหมายสําคัญอีก คือเปนเคร่ือง
ผู ก พั นทา ง จิ ต ใ จ  หนึ่ ง  ผู กพั น บุ คคล ท่ีมี ข อ ง ดี น้ั น ไ ว กั บ
พระพุทธศาสนา ใหระลึกถึงพระพุทธเจาและคําสอนของพระองค  

แตไมแคน้ัน สอง เวลานึกถึงพระท่ีอยูท่ีคอตัวเอง ก็ระลึกรู
ตระหนักแกใจวา พระองคน้ีหลวงพอพระอุปชฌายให นึกถึงพระ
อุปชฌายอาจารยและคําสั่งฝากของทาน ตอมาลูกศิษยคนน้ีโตมี
ครอบครัวแกตัวลง มอบใหลูกใหหลาน ลูกหลานเวลานึกถึงพระท่ี
หอยคออยู ก็นึกถึงพระพุทธเจาดวย นึกถึงปูยาตายายดวย เปน
เคร่ืองผูกพันกับบรรพบุรุษของตน พรอมท้ังนํ้าใจและคุณธรรมท่ี
ทานสั่งสอนมา ท้ังหมดน้ีไปดวยกันหมดเลย  

แตปจจุบัน คุณคาเหลาน้ีกําลังจะหมดไปหายไป เวลาน้ี
ความหมายอะไรเหลาน้ีแทบจะไมเหลืออยูเลย  

เพราะฉะน้ัน แมวาสมัยกอนก็มีของขลังพระเคร่ืองเปนตน 
แตของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีมีอยูในปจจุบันน้ี ก็ไมเหมือนกันแลวกับท่ี
มีในสมัยกอน มันวิปลาสคลาดเคลื่อนออกไปแลว  



 
 
 
 
 
 

๔๐ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

เพราะฉะน้ัน ถาเราจะมีสิ่งเหลาน้ี ก็ควรจะมีใหถูกตอง ใหได
หลักของโบราณ  

อยาไปดวนดูถูกคนโบราณวาไมไดความ นึกวาทานก็มีของ
ขลังสิ่งศักด์ิสิทธิ์ไสยศาสตร แตท่ีจริงเราแพทานแนนอน ทานมี
หลัก แตเราไมมีหลักเลย เราไมสามารถและไมคิดจะใชสิ่งเหลาน้ีมา
เปนสื่อนําเขาสูธรรม เวลาน้ี ฝายหน่ึงก็คิดจะหาลาภ อีกฝายหน่ึงก็
หวังจะไดโชคลาภ อยูใตครอบงําของระบบผลประโยชนกันหมด  

ถาหากวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขลังเหลาน้ียังเปนเคร่ืองเรียกรอง
ขอกําหนดทางศีลธรรมอยู มันก็ยังมีคุณคาทางพระพุทธศาสนาอยู 
นอกจากน้ันยังเปนสื่อนําหรือโยงเราเขาสูธรรมะดวย โดยเฉพาะใน
เวลาท่ีทานใหของดี และทานถือเปนโอกาสท่ีจะสั่งสอนธรรมน้ัน 
คนท่ีจะเอาของดี จะต้ังใจฟงธรรมท่ีทานสอนอยางจริงจัง 
เพราะฉะน้ัน ถาเราจะใชสิ่งเหลาน้ี ก็ควรจะตองใชใหถูกตอง  

ท่ีวามาน้ีเปนเร่ืองท่ีขอนํามาเลาใหเห็นวา สภาพความคลาด
เคลื่อน ท้ังจากหลักการของพระพุทธศาสนา ท้ังจากประเพณีนิยม
ในสังคมไทยของเราเอง ไดเปนไปถึงขนาดไหนแลว มันจึงทําให
สังคมของเราวิปริตผันแปรไป 

เรื่องท่ีพูดในตอนน้ี เปนการใหชวยกันพิจารณาตอบคําถาม
วา “เวลานี้ คนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเปนหลัก หรือนับถือไสย-
ศาสตรเปนหลัก?”  

อันน้ีรวมท้ังคําถามวา “สมัยกอนก็มีของขลัง สมัยนี้ก็มีของ
ขลัง ตางกันอยางไร?”  

ไดพดูมายืดยาว เน่ืองจากเปนเร่ืองสําคัญ จึงขอสรุปไวดวย 



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๑ 

ถาคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเปนหลัก ไสยศาสตรเปน
เพียงสิ่งพวงแฝงมา สังคมจะมีพฤติการณ ดังน้ี 

๑. ความนับถือหลักการของพระพุทธศาสนา และการสอน
ธรรมจะปรากฏเดนเปนพ้ืน  สวนของขลังสิ่งศักด์ิสิทธิ์ เทพไสย จะ
มีเพียงพวงแฝง หรือแอบอยู และใชเพียงเปนเคร่ืองปดชองความ
หว่ันใจ ทํานองคติเอาฤทธิ์ไวปราบฤทธิ์  

๒. การใหหรือการปฏิบัติเก่ียวกับของขลังเปนตนน้ัน จะเนน
ท่ีการกํากับขอปฏิบัติทางศีลธรรม หรือใชเปนสื่อสูการสอนธรรม  

๓. ของขลังเปนตน เปนของใหเปลา ไมมีราคา เพราะเปน
สื่อคุณคาทางนามธรรม 

๔. เปนของใหยาก และหายาก ไมเกลื่อนกลาด และผนวก
อยูกับคุณคาทางจิตใจ เชนโยงไปถึงบรรพบุรุษบุรพการี 

ถาพฤติการณเปนไปในทางตรงขามจากน้ี ก็แสดงวา คน
ไทยนับถือไสยศาสตรเปนหลัก พุทธศาสนาเปนเพียงสิ่งประกอบท่ี
เลือนลาง คือ 

๑. การเช่ือถือปฏิบัติทางไสยศาสตรและการหวังพึ่งอํานาจลี้
ลับปรากฏเดนเปนพื้นในสังคม  ชาวพุทธไม รูหลักการของ
พระพุทธศาสนา การสอนธรรมเพียงแอบๆ อยู 

๒. ของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนเร่ืองของการสนองกิเลส ในการ
หาผลประโยชน ความกลัวภัย และการแกงแยงด้ินรนตอสูกันของ
มนุษยปุถุชน ไมเปนสื่อดึงคนข้ึนสูคุณธรรมความดีงาม และการ
พัฒนาชีวิตของตน ไมมีการกํากับศีลธรรม  
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๓. เปนของมีราคา  หรือมุ ง ท่ี เ งิ นทอง  ของตอบแทน 
แมกระท่ังเปนการซ้ือขาย เขาทางของพาณิชย หรือเปนธุรกิจ 

๔. เปนของหางาย มีเกลื่อนกลาด จนอาจกลายเปนความ
ศักด์ิสิทธิ์ท่ีซื้อไดดวยเงิน ดอยคุณคาทางจิตใจ 

อีกเร่ืองหน่ึง การท่ีตองยอมรับความจริงวา ความเชื่อถือ
เก่ียวกับอาํนาจลี้ลับและหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพไสย เหลาน้ี ถึงแม
จะมีอยูตอไป แตถาเพียงใหเปนสิ่งแฝงแอบอยู หรือเปนเร่ือง
เบ็ดเตล็ด โดยใหพระพุทธศาสนาเปนหลักอยู ก็ควรพอใจ  

ขอน้ีมีเหตุผลสําคัญ คือ 
๑. เปนนิสัยของปุถุชน เมื่อมีชีวิตอยูภายใตสภาพแวดลอม

และความเปนไปท่ีตนเองไมรูท่ัวถึงและบังคับไมได มีความเขมแข็ง
และปญญาไมพอ ยังมีความหวาดหว่ันตอสิ่งท่ีไมรูและไมอาจ
คาดหมาย จึงมีความโนมเอียงท่ีจะหวังพ่ึงอํานาจเรนลับภายนอก 
จะพนไปไดมากหรือนอย ก็อยูท่ีฝายธรรมจะทําหนาท่ีไดเพียงใด 

๒. ความเชื่อผีสางสิ่งศักด์ิสิทธิ์และลัทธิพราหมณมีอยูกอน
พระพุทธศาสนาเขามา และอยูในสังคมไทยคูเคียงมากับพระพุทธ- 
ศาสนา จนถึงปจจุบัน เปนความจริงตามสภาพประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม ซึ่งเตือนดวยวาพุทธจะตองเขมแข็งไว จะประมาทมิได 

๓. หลักการของพระพุทธศาสนาไมมีการบังคับศรัทธา ไมใช
กําลังหรือวิธีบีบบังคับ โดยถือตามหลักธรรมชาติของมนุษยวา 
ปญญาเปนสิ่งยัดเยียดใสใหกันไมได จึงตองยอมรับเขาตามท่ีเขา
เปนอยู แลวเขาไปชวยเหลือแนะนําสั่งสอนดวยเมตตากรุณาให
เขาพัฒนาข้ึนมา 



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๓ 

ดัชนีช้ีสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
เวลาน้ี ถามีใครมาถามเก่ียวกับเหตุการณรายในพระศาสนา

ท่ีเกิดข้ึนน้ี ตองตอบวา เหตุการณท่ีเกิดข้ึนน้ีในแงหน่ึงก็เปนดัชนีชี้
สภาพสังคมไทย และช้ีในหลายอยางหลายประการ  

แงท่ีหน่ึงก็คือ ในสังคมไทยน้ัน เราถือกันวาพระสงฆเปนผูท่ี
มีศีลธรรมมากท่ีสุด  แลวมองในทางยอนกลับวา  ถาหากวา
พระสงฆท่ีถือวามีศีลธรรมดีท่ีสุดในสังคมไทย ยังเสื่อมทรามถึง
ขนาดน้ีแลว คนไทยท่ัวไปจะเสื่อมทรามขนาดไหน  

เพราะฉะนั้น อยามามัวติอยูเลยวาพระเลวพระไมดี แตใหรีบได
สติ แลวมองไปเถิดที่คนไทยทั่วไปเวลานี้วาแยขนาดไหน สภาพพระนี่
เปนดัชนีชี้สภาพสังคมไทย ที่คนไทยจะตองต่ืนตัวลุกข้ึนมาแกไข  

อยาไปมัวมองพระสงฆวาไมไดความอยางน้ันอยางน้ี แตจง
ใชสภาพน้ีเปนสัญญาณภัยท่ีเตือนใหหันมาดูตัวเอง วาสังคมไทย
เด๋ียวน้ีวิปริตขนาดไหนแลว อันน้ีเปนขอท่ีหน่ึง  

ตอไปก็ชี้สภาพสังคมและเศรษฐกิจ หมายความวา ปจจัย
อยางหนึ่งท่ีจะหนุนใหเกิดสภาพอยางน้ีก็คือ ในเม่ือประชาชนไมมี
ความมั่นใจในชีวิต ชีวิตอยูดวยความเสี่ยงมาก ขาดความรูสึก
มั่นคงปลอดภัย ก็จะทําใหหาสิ่งยึดเหน่ียวมาประกันความรูสึก
มั่นใจภายใน จึงหันไปหาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ไสยศาสตรเหลาน้ี  

อีกประการหน่ึง ก็ชี้สภาพเกี่ยวกับความทุกข กลาวคือสังคม
ท่ีเต็มไปดวยการแขงขันแยงชิงตั้งหนาตั้งตาหาผลประโยชนกัน ทํา
ใหชีวิตจิตใจอยูในสภาพท่ีถูกบีบค้ัน  
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ท้ังตัวเองก็ว่ิงหาเสพหาบริโภคไมพอไมทัน ท้ังการแขงขัน
จากคูแขง และเกมสการหาเหยื่อในรูปแบบตางๆ ของเพ่ือนมนุษย
ท่ีไมจริงใจตอกัน ก็กดบีบใหเรารอนกระวนกระวายคับเครียด  

ทามกลางสภาพเชนน้ี คนบางคนและบางกลุมดอยโอกาส 
เสียเปรียบ ถูกขมเหง ไมมีกําลังและไมมีทางไป สังคมและการปกครอง
ก็ไมมาชวย ตัวเองก็ไมเขมแข็งพอ ก็อับจนคับแคนหรือสิ้นหวัง  

เมื่อคนมีความทุกขมาก เครียดมาก อัดอั้นตันใจ และจน
ปญญา ก็หาสิ่งท่ีจะมาปลอบประโลม กลอมขวัญ เปนท่ีพึ่งทางใจ 
หรือฝากความหวังไวกับอํานาจลี้ลับ และแมแตสิ่งท่ีเลื่อนลอย  

ถาสังคมมีความเจริญมั่นคงดี ประชาชนมีความมั่นใจใน
ชีวิต ระบบเศรษฐกิจถูกตองดีงาม ชีวิตสบาย มีความสุขอยาง
แทจริงแลว เขาก็ไมตองหันมาพ่ึงพาสิ่งเหลาน้ีมากนัก 

อน่ึง ถาสภาพอยางน้ีเปนอยูเปนไปมาก อาจจะเปนเคร่ืองช้ี
ถึงสภาพการเมืองการปกครองดวยวา การเมืองการปกครองของ
เราไมสามารถทําใหประชาชนมีความมั่นใจในชีวิตความเปนอยู มี
ความเสี่ยงในความเปนอยู ตองหวาดผวา เพราะฉะน้ันก็จึงหันไป
หาสิ่งท่ีเลื่อนลอยและลาภลอยตางๆ  

สังคมไทยเวลาน้ี ผูคนท่ัวไปชอบฝากความหวังไวกับสิ่งท่ี
เรียกวาลาภลอย และสิ่งเลื่อนลอยมาก ตัวอยางดาษด่ืนของลาภ
ลอย ก็คือ การพนัน คนไมอยากทําความเพียรดวยตนเอง ก็หวัง
ลาภลอยจากการพนัน เชน เลนหวยดีกวา  

เคยไปภูทอก พระท่ีน่ันเลาวา ชาวบานถ่ินน้ันเลนแตหวยใต
ดิน มีรายไดวันละ ๓๐ บาท เอาไปเลนหวย ๒๐ บาท เหลือไวใช 
๑๐ บาท อะไรทํานองน้ี สภาพน้ีแพรหลายไปท่ัวสังคมไทย  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๕ 

สภาพหวังผลจากลาภลอย และสภาพหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให
ดลบันดาลโดยไมตองทําน้ี เปนประเภทเดียวกัน คือเปนการหวัง
ลาภลอย จากส่ิงเลื่อนลอย ความปรารถนาท่ีจะไดโดยไมตองใช
ความเพียรพยายามดวยตนเอง หรือทอใจเพราะมองไมเห็นผล
แนนอนจากความเพียรพยายามของตน  

เพราะฉะน้ัน สภาพน้ีจึงเปนเคร่ืองเตือนสตินักปกครองวา 
ถาคนยังหวังพ่ึงสิ่งเหลาน้ีมาก ก็แสดงวาประชาชนไมมีความ
มั่นใจในชีวิตความเปนอยูและสภาพบานเมือง 

นอกจากน้ัน คนท่ีมีจิตนิสัยแบบน้ี คือมีอะไรเปนปญหา ก็
หวังพ่ึงสิ่งภายนอกใหชวยแกปญหาให ก็คือระบบความคิดของคน
ท่ีไมคิดแกปญหาดวยตนเอง ไมพึ่งตนเอง ชอบหวังใหอํานาจ
ภายนอกมาชวย  

อํานาจภายนอกน้ัน  อาจจะเปนอํานาจจากสิ่งเรนลับ 
ศักดิ์สิทธิ์ เทพเจา หรือไสยศาสตร หรืออาจเปนอํานาจจากบุคคล
ผูย่ิงใหญก็ได  

สภาพจิตแบบน้ี สอดคลองกับระบบการปกครองท่ีไมใช
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะจะเขากันไดกับลัทธิเผด็จการ และนอม
ไปหาเผด็จการไดงาย 

ถาเปนระบบประชาธิปไตย คนจะตองมีสภาพจิตท่ีคิด
แกปญหาดวยตนเอง โดยใชสติปญญาพัฒนาตนเอง พึ่งตนเอง ซึ่ง
จะเห็นไดชัดวาสอดคลองกับหลักการของพระพุทธศาสนา ท่ีสอน
ใหคนรูจักพ่ึงตนเอง  

เมื่อคนมีสภาพจิตแบบพยายามพ่ึงตนเอง สูปญหาโดยใช
ปญญา ประชาธิปไตยจึงจะมาได  
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แตถาคนไทยยังมีสภาพจิตท่ีหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หวังลาภ
ลอยจากสิ่งเลื่อนลอย ไมพึ่งตนเอง ไมใชปญญาแกปญหาแลว 
ประชาธิปไตยจะเกิดข้ึนมาไดอยางไร  

จากเทคโนโลยี ฝรั่งไดความใฝรูสูส่ิงยาก 
เปนอันวาเร่ืองน้ีมีความหมายมาก เพราะช้ีสภาพสังคม

หลายอยาง และท่ีลึกลงไปอีกก็คือ เปนเคร่ืองช้ีถึงสภาพทาง
วัฒนธรรมท่ีอยูเบ้ืองหลัง และเปนภูมิหลัง แสดงถึงสภาพ
วัฒนธรรมไทยท่ีออน ซึ่งจะทําใหคนไทยไมพรอมท่ีจะอยูอยางดี
และกาวไปดวยดีในสภาพปจจุบัน ท่ีเขาเรียกวาโลกาภิวัตน  

จะขอยกตัวอยางใหฟงวา คนไทยเรามีสภาพวัฒนธรรมออน 
มีจิตใจออน แลวก็จะโนมไปสูความเปนผูเห็นแกงายอยางไร  

เห็นแกงายน้ี ถาใชคําแรง เขาเรียกวา มักงาย ถาพูดวาคน
ไทยเราชักจะมีนิสัยมักงาย ก็ขออภัย จะกลายเปนการมาดากันเอง
มาก แตถาการดาวาติเตียนกันจะทําใหเกิดคุณคาเปนประโยชนใน
การแกไขปรับปรุง อยางนอยทําใหไมประมาท ก็คงจะเปนสิ่งท่ีดี  

คนไทยเราน้ี มีสภาพวัฒนธรรมท่ีจะทําใหเราเห็นแกความ
สะดวกสบาย เมื่อเห็นแกความสะดวกสบาย ก็โนมไปสูการท่ีจะ
เอาแตสิ่งท่ีงาย จะขอยกตัวอยางสิ่งหน่ึงท่ีจะชวยช้ีใหเห็นสภาพน้ี 
เชน การรับ และความสัมพันธกับเทคโนโลยี  

เทคโนโลยีเปนสภาพโลกาภิวัตนอยางหนึ่ง คือ ครองโลก 
ครอบงําโลก มีท่ัวโลก ฝร่ังก็มี ไทยก็มี แตคนไทยกับเทคโนโลยี
สัมพันธกันอยางหน่ึง ฝร่ังกับเทคโนโลยีสัมพันธกันอีกอยางหน่ึง 
ไมเหมือนกัน  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๗ 

ถาเราเจาะอันน้ีได เราจะเห็นจุดวา เราจะตองแกไขปรับปรุง
สังคมของเราอยางไร เอาแคเปรียบเทียบวา เทคโนโลยีมีข้ึนใน
สังคมฝร่ัง กับเทคโนโลยีมาในสังคมไทยตางกันอยางไร  

ขอไปดูสังคมฝร่ังกอน  
เทคโนโลยีเกิดข้ึนในสังคมฝร่ังอยางไร เบ้ืองตนพูดไดงายๆ 

วา เทคโนโลยีเกิดข้ึนในสังคมฝร่ัง โดยเปนผลผลิตแหงการ
สรางสรรคของเขาเอง หมายความวา ฝร่ังเขาเปนผูผลิตสรางสรรค
เทคโนโลยีข้ึนมาดวยความเพียรพยายามของตนเอง เทคโนโลยี
เกิดจากนํ้ามือของเขาทําข้ึนมา  

แตไมใชแคน้ัน มันสองแสดงความหมายอะไรตอไปอีก กวา
เขาจะพัฒนาเทคโนโลยีใหเจริญมาถึงบัดน้ีไดน้ัน มันผานภูมิหลัง
ของการเพียรพยายามมาตลอดกาลเวลายาวนานเปนรอยๆ ป  

ในภูมิหลังท่ีผานมาเปนรอยปน้ัน อะไรเปนปจจัยทําใหเกิด
เทคโนโลยี เราพูดวาเทคโนโลยีคูกับวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีท่ี
พัฒนามาถึงปจจุบันน้ีอาศัยความรูทางวิทยาศาสตร  

เมื่อวิทยาศาสตรเจริญกาวหนามา ก็ทําใหสามารถ
สรางสรรคพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ใหเจริญตามข้ึนมาได เมื่อสราง
เทคโนโลยีข้ึนมาได เทคโนโลยีเหลาน้ันก็กลับไปชวยพัฒนาการ
คนหาความรูทางวิทยาศาสตรใหกาวหนาย่ิงข้ึนไปอีก  

เหมือนอยางวา เราเรียนรูดาราศาสตร เมื่อมองดูดวงดาว
ดวยตาเปลา เราก็เห็นและรูอยูในขอบเขตหน่ึง พอเราผลิตกลองดู
ดาวข้ึนมา ก็ทําใหเรามีเทคโนโลยีท่ีชวยใหหาความรูดาราศาสตร
ไดละเอียดลออและไกลออกไป อยางน้ีเปนตน วิทยาศาสตรกับ
เทคโนโลยีจึงพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  
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แตรวมความวา เทคโนโลยีท่ีผลิตข้ึนมาจนถึงปจจุบันของ
ฝร่ัง น้ัน  เ กิดจากฐานความรูทางวิทยาศาสตร  ความรูทาง
วิทยาศาสตรท่ีจะนํามาใชสรางเทคโนโลยีในขณะน้ี ตองพัฒนามา
ตลอดเวลานานเปนรอยๆ ป  

วิทยาศาสตรเจริญข้ึนไดโดยอาศัยจิตใจคนท่ีมีความใฝรู 
และมีเหตุมีผล ไมเช่ืองายๆ ชอบพิสูจนทดลอง มีวิจารณญาณ ใช
เหตุผลอยูเสมอ  

กวาฝร่ังจะไดความรูวิทยาศาสตรมาสรางเทคโนโลยีได
ขนาดน้ีน้ัน เขาใชเวลาพัฒนาวิทยาศาสตรมานานเปนรอยปอยาง
ท่ีวาเมื่อก้ี และตลอดเวลายาวนานน้ี สิ่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึนก็คือ นิสัยใจ
คอท่ีใฝรู นิยมเหตุผลน้ัน ไดฝงลึกลงไปในจิตใจของเขา จนกระท่ัง
เปนสภาพจิตประจําตัว  

พอเปนสภาพจิตไปแลว ก็กลายเปนวา เวลาน้ีฝร่ังมีสิ่งหน่ึงท่ี
เปนภูมิหลังในการเกิดข้ึนของเทคโนยี ซึ่งมาจากวิทยาศาสตร ท่ี
กลายเปนวัฒนธรรมวิทยาศาสตร ก็คือ สิ่งท่ีเรียกงายๆ วาความใฝ
รู ฝร่ังไดสภาพจิตน้ีมา ซึ่งจะแสดงใหเห็นชัดในนิสัยใจคอของเขา 

เร่ืองไมใชแคน้ัน การท่ีเทคโนโลยีเจริญพัฒนามาไดอยางน้ี
น้ัน ยังตองอาศัยปจจัยอีกอยางหน่ึง ซึ่งอยูในภูมิหลังในสังคมของ
เขา ปจจัยตัวน้ี คือ อุตสาหกรรม  

ความ รู วิทยาศาสตร น้ัน  คู กันมา กับการสร างสรรค
อุตสาหกรรม พอเรามีความรูวิทยาศาสตรมาสรางเทคโนโลยีแลว 
ก็เอาเทคโนโลยีไปสรางโรงงานอุตสาหกรรม และเปนเคร่ืองมือของ
อุตสาหกรรม เมื่ออุตสาหกรรมเจริญ ก็จึงพัฒนาเทคโนโลยีให
เจริญย่ิงข้ึนได 
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อุตสาหกรรมน้ัน เกิดจากการเพียรพยายามท่ีจะแกไขปญหา
ความแรนแคน ความขาดแคลน  

ฝร่ังเดือดรอนตองสูกับภัยธรรมชาติ เชนหนาวเย็นข้ันจะเปน
จะตาย ขาดแคลนอาหาร เปนอยูยากลําบากในฤดูหนาว เขามี
ความมุงหวังวา ดวยการพัฒนาอุตสาหกรรม จะทําใหเขาม่ังคั่ง
พร่ังพรอม เขาจึงสูกับความยากลําบาก สูกับอุปสรรค สูกับปญหา 
เพียรพยายามสรางอุตสาหกรรมข้ึนมาจนเจริญได   

“อุตสาหกรรม” แปลวา การกระทําดวยความอุตสาหะ คือ
ความขยันหมั่นเพียร แปลมาจากภาษาอังกฤษวา industry ซึ่ง
แปลวา ความขยันหมั่นเพียร คืออุตสาหะน่ันเอง  

เพราะฉะน้ัน ในอุตสาหกรรมน้ี เน้ือตัวของมันก็คือความ
ขยันหมั่นเพียร ถาแปลตามภาษาของเราก็วาความฮึดสู คนท่ี
พัฒนาอุตสาหกรรมมาไดแตเดิม ตองเปนคนฮึดสู มีความเพียร
พยายาม อุตสาหกรรมจึงสําเร็จจนกระท่ังพัฒนาเทคโนโลยีให
เจริญกาวหนามาถึงบัดน้ี  

จากการท่ีฝร่ังไดพัฒนาเทคโนโลยี คูกันมากับอุตสาหกรรม 
คือใชเทคโนโลยีสรางอุตสาหกรรม และใชอุตสาหกรรมพัฒนา
เทคโนโลยี เขาก็เกิดวัฒนธรรมอุตสาหกรรมข้ึนมา  

วัฒนธรรมอุตสาหกรรมน้ี ถึงจะมีสวนเสีย สวนเลวบางอยาง 
แตสวนดีของมันก็คือ ทําใหคนมีความขยันหมั่นเพียร มีนิสัยสูสิ่ง
ยากเกิดข้ึน ซึ่งเปนอีกสิ่งหน่ึงท่ีฝร่ังไดมาจากภูมิหลังของเขา 

เปนอันวา จากภูมิหลังในการพัฒนาเทคโนโลยีมาเปนรอยป 
ดวยความเปนผูผลิตน้ี ฝร่ังไดสภาพจิตติดตัวมา ๒ อยาง คือ  
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- สภาพจิตแหงความ ใฝรู จากวัฒนธรรมวิทยาศาสตร และ 
- ความ สูสิ่งยาก จากวัฒนธรรมอุตสาหกรรม   
แมวาปจจุบันน้ี สังคมอเมริกันจะเปลี่ยนมาเปนสังคมบริโภค 

ฟุมเฟอยข้ึน พร่ังพรอมข้ึน จนกระท่ังคนรุนใหมชักเสียนิสัยเสื่อม
ถอยจากความขยันหม่ันเพียร เปนเหตุใหคนรุนเกาของเขาติเตียน
คนรุนใหมของฝร่ังดวยกัน วาคนอเมริกันในปจจุบันน้ีไมมีนิสัยรัก
การทํางาน หยิบโหยง สํารวย เปนทางแหงความเสื่อม  

แตถึงอยางไรก็ตาม สภาพจิตและนิสัยท่ีเขาสะสมมาเปน
เวลารอยป ซึ่งฝงลึกแลว ก็ยังเปนทุนท่ีเขาใชไดตอไป  

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในสังคมฝรั่ง เปนมาอยางนี้ มันไมไดมาลอยๆ 
มันเกิดจากการเพียรพยายามคิดคนควาสรางสรรคของเขา ซ่ึงไดทําให
เกิดสภาพจิตอยางนี้ขึ้นมา ฝร่ังจึงไมใชไดแตเทคโนโลยีเทานั้น แตได
จิตใจที่ ใฝรู-สูส่ิงยาก ติดมาดวย และทุนทางสภาพจิตใจนี้สําคัญมากใน
การที่จะมาสรางความเจริญพัฒนาในยุคปจจุบัน 

จากเทคโนโลยี ไทยไดความสบาย ยิ่งไมตองทําอะไร 
 ทีน้ีหันมาดูประเทศไทยวา สังคมของเราเปนอยางไร  
 สังคมไทยของเรา เมื่อก้ีบอกแลววา เปนสังคมท่ีไมไดมีภูมิ

หลังในการผลิตสรางสรรคเทคโนโลยีเอง แตอยูๆ เราก็เจอกับ
เทคโนโลยีแบบสําเร็จรูปมาแลวเลย  

 แตกอนท่ีจะเจอกับเทคโนโลยีสําเร็จรูปน้ัน สังคมไทยเรา
เปนอยางไร สังคมไทยเปนสังคมท่ีเรียกวา “ในน้ํามีปลา ในนามีขาว” 
อยูแสนสุขสบาย มีความอุดมสมบูรณ ชาวไทยมีความสุข มีความ
สะดวกสบายอยางน้ีมาตลอด ไมตองสูสิ่งยาก  
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ตอมา เมื่อรอยกวาปน้ี เราเจอกับฝร่ังท่ีเขามา ฝร่ังเขามา
พรอมดวยเทคโนโลยี เทคโนโลยีจําพวกท่ีเขามากับฝร่ังแบบ
สําเร็จรูปน้ี เปนเทคโนโลยีประเภทบริโภค ชวยใหเกิดความ
สะดวกสบาย หนุนความฟุมเฟอย ฟุงเฟอ สุขสําราญย่ิงข้ึน 

คนไทยสุขสบายอยูแลว อยูๆ ก็มาเจอเทคโนโลยีสําเร็จรูป
เขามาเสริมความสะดวกสบายยิ่งข้ึนอีก ตอนน้ีย่ิงสบายใหญ  

แตกอนก็อยูสบาย ในนํ้ามีปลา-ในนามีขาวอยูแลว ตอนน้ี
เจอสิ่งผลิตตางๆ ท่ีจะบริโภค  เชน รถยนต ทีวี ตูเย็น มีแตเคร่ือง
บํารุงบําเรอ ทําใหเกิดความสะดวกสบายแกชีวิตเปนซํ้าสอง  

น่ี เปนขอได เปรียบของคนไทย  คือเรามีชี วิตท่ีแสนจะ
สะดวกสบายทุกข้ันตอน ท้ังภูมิหลังในชีวิตเกษตรกรรมทามกลาง
สภาพแวดลอมอันอุดมสมบูรณของธรรมชาติ และในการท่ีมาเจอ
เทคโนโลยีสําเร็จรูปแบบบริโภคเขาอีก 

แตถาคิดอีกที อันน้ีกลับเปนการเสียเปรียบ ความเสียเปรียบ
ก็คือ เรามีแตความสัมพันธกับเทคโนโลยีแบบผูบริโภค ขาด
ความสัมพันธแบบผูผลิต เราไมไดผานภูมิหลังท่ีจะไดสรางนิสัยใจ
คอ ท่ีวาใฝรู-สูสิ่งยากน้ัน ข้ึนมาเลย  

ถาเราอยูสบายจนเคยตัวแลว กลายเปนคนท่ีเห็นแกความ
สะดวกสบาย ชอบแตบริโภค ไมชอบผลิต มองความหมายของ
ความเจริญแบบนักบริโภค ไมมองแบบนักผลิต อยางน้ีเราจะเปน
คนออนแอ เพราะฉะน้ันจะตองระวังตัวไวใหดี  
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เมื่อเรามีสภาพจิตใจแบบน้ีข้ึนมาจากภูมิหลังแหงความ
สะดวกสบาย ในน้ํามีปลา-ในนามีขาว และความสะดวกสบายท่ี
เทคโนโลยีแบบบริโภคมาเสริมเขาไปอีกอยางน้ี ก็นับวาเปนความ
ออนแออยูแลว  

ย่ิงกวาน้ัน คนไทยท่ีชอบสะดวกสบายนั้น พอมีปญหาท่ี
จะตองแกไข แทนท่ีจะหันไปเผชิญสูแลว พยายามคิดแกไข ทําให
สําเร็จเอง ก็ไมเอา เมื่อมีสิ่งศักด์ิสิทธิ์ใหออนวอน ก็เลยหันไปหาสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์ใหชวยทําให  

น่ีก็กลายเปนระบบถายโอนภาระ คือตัวเองไมอยากรับ 
ภาระ ไมรับผิดชอบ ก็โยนภาระรับผิดชอบน้ันไปใหแกสิ่งศักด์ิสิทธิ์
ใหทานทําใหแทน เรียกวา “โยนปญหาไปใหเทวดาชวยแก”  

ถาไมถายโอนโยนภาระไปเลย ก็ใชวิธีหลบเลี่ยงไปหาสิ่ง
กลอม เจอปญหา ไมสู เจอสิ่งท่ียาก ก็หลบ หันไปหาสิ่งกลอม เพื่อ
จะชวยใหลืมความทุกขความยากไปคราวหน่ึงๆ หรือใหเพลินๆ 
ผานเวลาไป หรือไมก็กลอมใจดวยความหวังลาภลอย  

เพราะฉะน้ัน สุรา และการพนัน เปนตน จึงแพรหลาย
ดาษดื่นจนจะครอบงําสังคมของเรา เพราะคนคอยหลบเลี่ยง
ปญหาและสิ่งยาก ไปหา “สิ่งกลอม” 

ถาอยางน้ี อะไรจะเกิดข้ึนแกสังคมไทย ก็ตอบไดเลยวา เรา
จะกลายเปนสังคมท่ีเห็นแกงาย จะเอาแตงายๆ ไมสูสิ่งยาก แลวก็
จะพัฒนาลําบาก ซึ่งขัดกับคําสอนในพระพุทธศาสนาท่ีใหมุงหวัง
ผลสําเร็จจากการกระทําดวยความเพียรพยายาม  คือ  กรรมวาทะ 
วิริยวาทะ และใหฝกฝนพัฒนาตนเอง แกไขปรับปรุงตนเองอยูเสมอ
ตามหลักไตรสิกขา  
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หลักการเหลาน้ี  เวลาน้ีเราแทบจะไมมี เหลือเลย  การ
ประพฤติปฏิบัติและความเชื่อของคนไทยขัดกันหมดกับหลักธรรม 
และผิดเพ้ียนออกไปจากพระพุทธศาสนา   

ถามีสตินึกข้ึนมา และหยุดคิดสักนิด ยกเอาเร่ืองน้ีข้ึนมา
ตรวจสอบกับหลักการ แมแตข้ันตนๆ ของพระพุทธศาสนา  ก็จะ
มองเห็นชัดเจนวา ชาวพุทธไทยเราไดผิดเพ้ียนกันไปอยางไร  

ไมตองเอาหลักการใหญอะไร แมแตเพียงหลักคุณสมบัติ
ของอุบาสกอุบาสิกา อะไรเปนมาตรฐานวัดความเปนอุบาสก
อุบาสิกา หรือวาอุบาสกอุบาสิกาท่ีดีมีคุณสมบัติพื้นฐานอยางไร 

พระพุทธเจาตรัสแสดงหลักธรรมพ้ืนฐานไวหมวดหนึ่ง เรียก 
วา อุบาสกธรรม หรือองคคุณของอุบาสกอุบาสิกา ๕ ประการ คือ  

๑. มีศรัทธา เช่ือมีเหตุผล มั่นในคุณพระรัตนตรัย 
๒. มีศีล อยางนอยดํารงตนไดในศีล ๕ 
๓. ไมถือมงคลต่ืนขาว เช่ือกรรม ไมเช่ือมงคล มุงหวังผลจาก

การกระทํา มิใชจากโชคลาง หรือสิ่งท่ีตื่นกันไปวาขลังศักด์ิสิทธิ์ 
๔. ไมเแสวงหาทักขิไณยนอกหลักคําสอนน้ี 
๕. เอาใจใสทะนุบํารุงและชวยกิจการพระพุทธศาสนา 
ผูใดมีธรรม ๕ ประการน้ี พระพุทธเจาตรัสเรียกวาเปน

อุบาสกรัตน/อุบาสิการัตน เปนอุบาสกแกว อุบาสิกาแกว เปน
อุบาสกอุบาสิกาปทุม เปนอุบาสกอุบาสิกาบุณฑริก 

ในทางตรงขาม ถาขาดคุณสมบัติเหลาน้ี ก็เปนความวิปริต
ผิดเพ้ียน โดยเฉพาะท่ีตรงกับเร่ืองท่ีกําลังพิจารณา ก็คือขอท่ี ๓ วา 



 
 
 
 
 
 

๕๔ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

“ต่ืนข่าวมงคล (ถือโชคลางต่ืนขาวเรื่องขลังศักดิ์สิทธิ์) 
หวังผลจากโชคลางของขลังส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ไม่หวังผลจากการ
กระทํา (ไมหวังผลจากกรรม)” 
ถาอุบาสกอุบาสิกาผูใดเปนอยางน้ี ทานเรียกวาเปนอุบาสก

อุบาสิกาจัณฑาล เปนอุบาสกอุบาสิกาเลอะเทอะ เปนอุบาสก
อุบาสิกากระจอก (อุปาสกปติกิฏฐะ) 

ท่ีวาอยางน้ี ไมใชพูดเอาใหม แตเปนคําตรัสของพระพุทธเจา
เอง จะวาตรัสไวแรงก็ได แตตองถือเปนคําเตือนเพื่อใหเราอยูใน
หลักการของพระศาสนา และกาวหนาตอไป  

ไมใชถอยอยูเร่ือย เขามาสูพระศาสนานานเทาไร ก็อยู
เทาน้ัน เวลาผานไปก็ไมพัฒนา ชีวิตหน่ึงไมนานเทาไร เด๋ียวหมด
เวลา จะไมไดอะไรท่ีจะทําใหชีวิตดีงาม สวาง สงบ เปนอิสระ เปน
สุขแทท่ีประณีต และเขาถึงธรรม 

มองดูตามสภาพท่ีเปนอยูขณะน้ี จะเห็นวา คนท่ีเรียกวาเปน
ชาวพุทธหรือพุทธศาสนิกชนเปนกันอยางน้ีมาก ถาอยางน้ันก็
แสดงวา เราหาชาวพุทธท่ีแทไดยาก น่ีเปนเพียงคุณสมบัติพื้นฐาน  

อาจจะตองถามกันวา พระพุทธศาสนาเขามาเมืองไทยนับ
จากสุโขทัย เกิน ๗๐๐ ปแลว ย่ิงถานับจากพระเจาอโศกมาก็กวา 
๒๓๐๐ ป แมแตหลักธรรมเบ้ืองตนแคคุณสมบัติพื้นฐานของชาว
พุทธ เรายังทําไมได ยังพัฒนาคนไมสําเร็จ ยังไมเขาถึงกันเลยหรือ 

คงไมถึงอยางน้ัน อาจเปนไดวา คนไทยเราพยายามเขาถึง
พระพุทธศาสนาเรื่อยมา เปนแตวาเราเดินหนาถอยหลังกันอยู
เร่ือยๆ เปนยุคเปนสมัย  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕๕ 

แตเฉพาะยุคปจจุบันน้ี เราจะตองยอมรับวา เราเพ้ียนมาก
แลว ถาไมใชคําวาวิปริต 

ทําไมจึงเปนเชนน้ี ก็เพราะเราไมรูแมแตหลักธรรมพื้นฐาน 
ไมเขาใจ หรือถึงกับเขาใจผิดไปเลย เราไมเอาใจใสท่ีจะเรียนรู และ
ท่ีจะบอกกลาวแนะนําสั่งสอนกัน ดานหน่ึงก็เพราะไปมัวเอาใจใส
กับความสัมพันธในระบบผลประโยชน 

ทางพระทานถือวา ถาผิดจากหลักกรรมเมื่อไร ก็หลนจาก
พระพุทธศาสนา ถาความเช่ือในสิ่งศักด์ิสิทธิ์ไสยศาสตรน้ันทําให
เราไมเพียรพยายามกระทําการดวยตนเอง ก็ถือวาผิดจากหลัก
กรรมแลว เวลาน้ีจึงนับวาสังคมไทยอยูในสภาพท่ีนาเปนหวง  

คนไทยอยูกันดวยอะไรแน อยูดวยพระพุทธศาสนา หรืออยู
ดวยสิ่งนอกพระพุทธศาสนา เพราะฉะน้ันจึงนํามาเปนขอเสนอ
พิจารณาใหเราชวยกันคิดวา เราจะตองแกไขอะไรกันบาง  

ตอนน้ีเปนการเสนอไวเปนขอสําหรับเตือนสติ ใหมาชวยกัน
ฉุกคิดพิจารณากอน แตถาพูดยาวเกินไป ก็อาจจะทําใหสมอง
เมื่อย เหน่ือยเกินไป ก็จะไมดีเหมือนกัน      

พอเถอะ คาถาหมุบหมิบอําพรางของไสยศาสตร             
พึงองอาจดวยพุทธคาถา ท่ีช้ีทางปฏิบัติชัด ใหเกิดปญญา 

กอนจะผานตอนน้ีไป ไหนๆ ก็ไดพูดช้ีโทษของไสยศาสตร
บอกความผิดพลาดเสียหายมามาก พอจะเลิกจะละ เดี๋ยวก็จะปด
เปมัวเซมัวถลาหาทางไปไมถูก จึงขอชวนย้ังตัวตั้งหลักใหมีท่ีมั่น
ยันตัวไวนิดหน่ึงกอน แลวคอยกาวกันตอไป  



 
 
 
 
 
 

๕๖ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

ท่ีพูดวามาน้ัน ก็แรงบาง แตก็พูดดวยหวังดีท่ีไมอยากใหจม
กันอยูในความประมาท ไมใหพลาดหลุดหลนไปจากพระพุทธ-
ศาสนา หรือมัวเพลินไปกับไสยศาสตรจนจับเอาเร่ืองผีสางสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์ลัทธิหวังผลดลบันดาล เปนตัวพระพุทธศาสนาไปเสีย 
เลยบังตาตัวเองมองไมเห็นไมถึงพระพุทธศาสนาสักที 

ท่ีตองเตือนกันหนักหนอย ก็เพราะพวกเราน้ีทําทาจะถลําตัว
เลยเถิดไปแสนไกลจนจะสุดกูกันแลว  

ไหนจะคอยแตเสี่ยงโชครอลาภลอย หรือหวังผลดลบันดาล
จากส่ิงศักดิ์สิทธิ์ลัทธิไหววอนอิทธิ์ฤทธิ์ปาฏิหาริย ไหนจะเสพติด
ลัทธิบริโภคนิยม เห็นแกงาย เอาแตท่ีสะดวกสบาย ติดสิ่งกลอม 
วนเวียนอยูแคเปนนักเสพนักบริโภค ไมเปนนักผลิตผูหาญคิด
กาวหนาอุตสาหะประดิษฐสรางสรรค  

ถาอยูกันอยางน้ี ก็จะออนแอปอแปปวกเปยกไปไหนไมไหว 
ไดแคแยงชิงจิกตีกันเอง แลวก็เอาอะไรท่ีไดงายๆ ใกลๆ เบียดเบียน
สิ่งแวดลอมรอบตัวใหเลอะเทอะรุงรังสุดจะโทรม 

จําไวเปนหลักเลยวา พุทธศาสนาสอนใหถือหลักการกระทํา 
ใหถือหลักการพากเพียร จําเปนคําพระไวดวยก็ย่ิงดีวา พุทธ
ศาสนาเปนกรรมวาท เปนวิริยวาท (กรรมวาทะ วิริยวาทะ ก็ได) 

ความเพียรพยายามเปนขอธรรมรวมอยูในหลักสําคัญท่ัวไป 
ไมวาจะเปนหลักการสรางความสําเร็จ (อิทธิบาท ๔) หลักกําลัง
ภายใน (พละ ๕) หลักเจาการในสนามปฏิบัติ (อินทรีย ๕) หลัก
องคประกอบของการตรัสรู (โพชฌงค ๗) ตลอดจนบารมีของพระ
โพธิสัตว (บารมี ๑๐) และเมื่อใชถูกก็เปนองคมรรค (สัมมาวายามะ) 

แลวยังมีช่ือเรียกยักเย้ืองไปตางๆ เชนวา ความเพียร กลาสู 
(วิริยะ) ความพยายาม (วายามะ) การลุกขึ้นทํา ความหม่ัน ขยัน เอา



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕๗ 

การเอางาน (อุฏฐานะ) ความอึดฮึดสู ความขะมักเขมน (อุตสาหะ) 
ความเขมแข็ง ยืนหยัด (ธิติ) การกาวออกไป สลัดตัวออกจากความ 
ขี้ เ กียจ  (นิกกมะ)  ความบากบ่ัน  กาวไปขางหนา  กาวตอไปๆ 
(ปรักกมะ) การตั้งความเพียรขึ้นเปนหัวหนาพาคุณสมบัติและ
ความสามารถท้ังหมดออกดําเนินการใหสําเร็จครบทุกดาน (ปธาน) 
การลงมือทํา ประกอบการ บําเพ็ญเพียร (โยคะ, ปโยคะ) เปนตน 

ความเพียรพยายามเขมแข็งบากบ่ันหมั่นขยันสูงานสูปญหา
มีความสําคัญในพระพุทธศาสนา ทานเนนยํ้าถึงขนาดน้ี คน
ออนแอ มีตนท่ีพึ่งไมได ไมพยายามพ่ึงตัว และไมพยายามพัฒนา
ตัวใหเปนท่ีพึ่งได เอาแตรอรับ จะเรียกตัวใหถนัดปากวาเปนชาว
พุทธ หรือเปนอารยชน ไดอยางไร 

สําหรับชาวบาน ชีวิตดํารงอยูและดําเนินไปดวยอาชีพการ
งาน คําสอนพื้นฐานของพระพุทธเจาท่ีตรัสไวเปนหลัก ซึ่งทรงยํ้า
อยูเสมอ พบเห็นในพระไตรปฎกบอยมาก ก็คือ ใหมีความสุข มี
ความภูมิใจในทรัพยสินท่ีเกิดจากการทํามาหาเลี้ยงชีพ ดวย
เร่ียวแรงกําลังความขยันหมั่นเพียรของตน โดยสุจริตชอบธรรม 

สําหรับพระสงฆน้ัน ชัดอยูแลววา ชีวิตการบวช ก็คือการ
บําเพ็ญเพียรในการเจริญไตรสิกขา หรือพูดอีกสํานวนหนึ่งวา 
เพียรพยายามลดละอกุศลและเพ่ิมพูนพัฒนากุศลธรรม หรือเพียร
มุงแนวเพื่อลุถึงธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อประจักษแจงธรรมท่ียัง
ไมไดประจักษแจง 

ตามปกติ เราคัดคําบาลีพุทธพจนมากมายมาสวดกัน คือ
เลือกมาต้ังเปนบทสวดมนต ในยุคสมัยน้ี เมื่อเราเห็นอยูวา คนชัก
จะออนแอประมาทขาดความขยัน เราไมควรมองขามพุทธพจนท่ี
ทรงสอนใหเขมแข็งมีความเพียรพยายามอยางท่ีวาน้ีไปเสีย  



 
 
 
 
 
 

๕๘ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

ถาจะใหดี นาจะนําคําบาลีพุทธพจนดังท่ีวาน้ันมาสวดกันเปน
พระพุทธมนตประจําเลยทีเดียว จะไดเสริมสรางสภาพจิตใหคนมี
ความเขมแข็งพากเพียร และรูจักมีความสุข ภูมิใจมั่นใจในผลงาน
ของตน ท้ังทางวัตถุและทางจิตทางปญญา ท่ีสรางขึ้นมาดวย
เร่ียวแรงกําลังความเพียรพยายามของตนเอง โดยสุจริตชอบธรรม 

ในท่ีน้ี คัดมาใหดูพอเปนแนว ท้ังบาลี และคําแปล (ถาสวดท้ัง
บาลีและคําแปล จะสวดสลับกันทีละยอหนาหรือทีละขอ ก็ได)   

  ๑. อานัณยสูตร 
อถโข   อนาถปิณฺฑิโก  คหปติ  

เยน    ภควา    เ ต นุปส งฺกมิ ,  
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา  
เอกมนฺตํ   นิสีทิ.   

เอกมนฺตํ  นิสินฺนํ  โข  อนาถ-
ปิณฺฑิกํ  คหปตึ  ภควา  เอตทโวจ:   

จตฺตารีมานิ   คหปติ   สุขานิ  
อธิคมนียานิ  คิหินา  กามโภคินา  
กาเลน กาลํ สมเยน สมยํ อุปาทาย.  

กตมานิ  จตฺตาริ?    
อตฺถิสุขํ,    
โภคสุขํ,  
อนณสุขํ,  
อนวชฺชสุขํ.       

 

ครั้งนั้นแล อนาถบิณฑิกคหบดี
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถึงที่
ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่
ควรขางหนึ่ง  

พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสกะ
ทานคหบดีผูนั่งขางหนึ่งแลว ดังนี้วา  

ดูกรคหบดี สุข ๔ ประการนี้ 
อันคฤหัสถ ผูกามโภคี พึงถึงพึงมี 
คูกาล เคียงเวลา เรื่อยๆ ไป  

๔ ประการ เปนไฉน?  
๑. สุขจากความมีทรัพย 
๒. สุขจากการใชจายทรัพยบริโภค  
๓. สุขจากความไมเปนหนี้ 
๔. สุขจากกรรมดีงามไรโทษ  
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กตมญ ฺจ  คหปติ  อตฺถิสุขํ?    
 
อิธ  คหปติ  กุลปุตฺตสฺส  โภคา  

โ ห นฺ ติ    อุ ฏฺ ฐ า น วิ ริ ย า ธิ ค ต า  
พาหาพลปริจิตา   เสทาวกฺขิตฺตา 
ธมฺมิกา  ธมฺมลทฺธา.    

 
โส  “โภคา  เม  อตฺถิ  อุฏฺฐาน-

วิริยาธิคตา    พาหาพลปริจิตา  
เสทาวกฺขิตฺตา ธมฺมิกา  ธมฺมลทฺธาติ  
อธิคจฺฉติ สุขํ อธิคจฺฉติ โสมนสฺสํ.  

 
 
อิทํ วุจฺจติ คหปติ อตฺถิสุขํ. 
 
กตมญ ฺจ   คหปติ   โภคสุขํ?    
 
อิธ  คหปติ  กุลปุตฺโต อุฏฺฐาน-

วิริยาธิคเตหิ   โภเคหิ   พาหาพล-
ปริจิเตหิ เสทาวกฺขิตฺเตหิ  ธมฺมิเกหิ  
ธมฺมลทฺเธหิ   โภเค   จ   ภุญ ฺชติ  
ปุญ ฺญานิ  จ  กโรติ.  

 
โส “อุฏฺฐานวิริยาธิคเตหิ โภเคหิ 

พาหาพลปริจิเตหิ  เสทาวกฺขิตฺเตหิ

๑) ดูกรคหบดี ก็สุขจากความมี
ทรัพย เปนไฉน?  

ในขอนี้ กุลบุตร มีโภคะอันหา
มาได ดวยความขยันหมั่นเพียร กอ
เกิดเก็บรวมขึ้นดวยกําลังแขน ตรํา
เห ง่ือไดมา  เปนของชอบธรรม 
ไดมาโดยธรรม.  

เธอนั้ นยอมไดความสุข  ได
ความโสมนัสวา “เรามีโภคะที่หามา
ไดดวยความขยันหมั่นเพียร กอ
เกิดเก็บรวมขึ้นดวยกําลังแขน ตรํา
เห ง่ือไดมา  เปนของชอบธรรม 
ไดมาโดยธรรม.”   

ดูกรคหบดี นี้เรียกวา สุขจาก
ความมีทรัพย. 

(๒) ดูกรคหบดี ก็สุขจากการใช
จายทรัพยบริโภค เปนไฉน?  

ในขอนี้ กุลบุตร กินใช และทํา
การบุญความดีงามทั้งหลาย ดวย
โภคะอันหามาไดดวยความขยัน 
หมั่นเพียร กอเกิดเก็บรวมข้ึนดวย
กําลังแขน ตรําเหง่ือไดมา อันเปน
ของชอบธรรม ไดมาโดยธรรม.  

เธอนั้ นยอมไดความสุข  ได
ความโสมนัสวา “ดวยโภคะอันหามา



 
 
 
 
 
 

๖๐ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

ธมฺมิเกหิ  ธมฺมลทฺเธหิ  โภเค  จ 
ภุญ ฺชามิ   ปุญ ฺญานิ   จ  กโรมีติ 
อธิคจฺฉติ สุขํ อธิคจฺฉติ โสมนสฺสํ.    

 
 
อิทํ  วุจฺจติ  คหปติ  โภคสุขํ.  
 
กตมญ ฺจ   คหปติ   อนณสุขํ?  
 
อิธ  คหปติ  กุลปุตฺโต  น กสฺสจิ  

กิญ ฺจิ  ธาเรติ  อปฺปํ  วา  พหํุ  วา.  
โส  “น  กสฺสจิ  กิญ ฺจิ  ธาเรมิ  

อปฺปํ วา  พหุํ วาติ  อธิคจฺฉติ  สุขํ  
อธิคจฺฉติ  โสมนสฺสํ.  

อิทํ วุจฺจติ คหปติ อนณสุขํ. 
 
กตมญ ฺจ  คหปติ  อนวชฺชสุขํ?  
 
อิธ คหปติ อริยสาวโก อนวชฺเชน  

กายกมฺเมน   สมนฺนาคโต   โหติ  
อนวชฺเชน วจีกมฺเมน สมนฺนาคโต  
โหติ   อนวชฺ เชน   มโนกมฺ เมน  
สมนฺนาคโต  โหติ.   

โส “อนวชฺเชนมฺหิ  กายกมฺเมน  

ไดดวยความขยันหมั่นเพียร กอ
เกิดเก็บรวมขึ้นดวยกําลังแขน ตรํา
เหงื่อไดมา อันเปนของชอบธรรม 
ไดมาโดยธรรม เราก็ไดกินใช และ
ไดทําการบุญความดีงามทั้งหลาย.  

นี้ เรียกวา สุขจากการใชจ าย
ทรัพยบริโภค. 

(๓) ดูกรคหบดี ก็สุขจากความ
ไมเปนหนี้ เปนไฉน?  

ในขอนี้ กุลบุตรไมติดหนี้สินไรๆ 
ของใครๆ ไมวานอยหรือมาก.  

เธอนั้นยอมไดความสุข ไดความ
โสมนัสวา “เราไมติดหนี้สินไรๆ ของ
ใครๆ เลย ไมวานอยหรือมาก.”  

ดูกรคหบดี นี้เรียกวา สุขจาก
ความไมเปนหนี้. 

(๔) ดูกรคหบดี ก็สุขจากกรรมดี
งามไรโทษ เปนไฉน?  

ใ น ข อ นี้  อ ริ ย ส า ว ก เ ป น ผู
ประกอบดวยกายกรรมดีงามไรโทษ 
ประกอบดวยวจีกรรมดีงามไรโทษ 
ประกอบดวยมโนกรรมดีงามไรโทษ.  

 
เธอนั้ นยอมไดความสุข  ได
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สมนฺนาคโต  อนวชฺเชน วจีกมฺเมน 
สมนฺนาคโต อนวชฺเชน มโนกมฺเมน  
สมนฺนาคโตติ  อธิคจฺฉติ    สุข ํ 
อธิคจฺฉติ   โสมนสฺสํ.    

อิทํ  วุจฺจติ  คหปติ  อนวชฺชสุขํ.  
 
อิมานิ โข คหปติ จตฺตาริ สุขานิ  

อธิคมนียานิ   คิหินา   กามโภคินา  
กาเลน กาลํ สมเยน สมยํ อุปาทายาติ.

ค ว า ม โ ส ม นั ส ว า  “ เ ร า เ ป น ผู
ประกอบดวยกายกรรมดีงามไรโทษ 
ประกอบดวยวจีกรรมดีงามไรโทษ 
ประกอบดวยมโนกรรมดีงามไรโทษ.  

ดูกรคหบดี นี้เรียกวา สุขจาก
กรรมดีงามไรโทษ. 

ดูกรคหบดี สุข ๔ ประการนี้แล 
อันคฤหัสถ ผูกามโภคี พึงถึงพึงมี 
คูกาล เคียงเวลา เรื่อยๆ ไป

๒. อุชชยสูตร 
จตฺตาโรเม  พฺราหฺมณ  ธมฺมา 

กุลปุตฺตสฺส   ทิฏฺฐธมฺมหิตาย 
สํวตฺตนฺติ  ทิฏฺฐธมฺมสุขาย.      

กตเม  จตฺตาโร?    
อุฏฺฐานสมฺปทา,  
อารกฺขสมฺปทา,  
กลฺยาณมิตฺตตา,  
สมชีวิตา.  
กตมา จ พฺราหฺมณ อุฏฺฐาน-

สมฺปทา?   
อิธ  พฺราหฺมณ กุลปุตฺโต  เยน  

กมฺมฏฺฐาเนน  ชีวิกํ  กปฺเปติ  ยทิ  
กสิยา ยทิ วณิชฺชาย ยทิ โครกฺเขน  
ยทิ  อิสฺสตฺเถน  ยทิ  ราชโปริเสน  

 
ดูกรพราหมณ ธรรม ๔ ประการนี้ 

เปนไปเพ่ือประโยชน เพ่ือความสุข 
แกกุลบุตร ตราบชีวิตในโลกนี้  

๔ ประการ เปนไฉน?  
๑. ถึงพรอมดวยความหมั่น  
๒. ถึงพรอมดวยการรักษา 
๓. คบหาคนดีเปนมิตร  
๔. เล้ียงชีวิตใหเหมาะพอดี 
(๑) ดูกรพราหมณ ถึงพรอมดวย

ความหมั่น เปนไฉน?  
ในขอนี้ กุลบุตรหาเล้ียงชีพดวย

การงานอยางใด จะเปนกสิกรรม ก็ดี 
พาณิชยกรรม ก็ดี โครักขกรรม ก็ดี 
ราชการทหาร ก็ดี ราชการพลเรือน 
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ยทิ  สิปฺปญ ฺญตเรน, 
 ตตฺถ   ทกฺโข   โหติ   อนลโส  

ตตฺรุปายาย  วีมํสาย  สมนฺนาคโต  
อลํ กาตํุ  อลํ สํวิธาตํุ.  

 
อยํ  วุจฺจติ  พฺราหฺมณ 

อุฏฺฐานสมฺปทา.  
กตมา      จ     พฺ ร าหฺ มณ  

อารกฺขสมฺปทา?     
อิธ พฺราหฺมณ กุลปุตฺตสฺส โภคา  

โห นฺ ติ     อุ ฏฺ ฐ านวิ ริ ย า ธิคต า  
พาหาพลปริจิตา   เสทาวกฺขิตฺตา  
ธมฺมิกา  ธมฺมลทฺธา,   

 
เต อารกฺเขน คุตฺติยา สมฺปาเทติ 

กินฺติ เม  อิเม โภเค  เนว  ราชาโน  
หเรยฺยุํ  น  โจรา  หเรยฺยุํ น  อคฺคิ  
ฑเหยฺย  น  อุทก ํ  วเหยฺย  น  
อปฺปิยา  ทายาทา  หเรยฺยุนฺติ.  

 
 
อ ย ํ   วุ จฺ จ ติ   พฺ ร า หฺ ม ณ 

อารกฺขสมฺปทา...  
(คัดมา ๒ ขอ พอใหเห็นแนว)

ก็ดี ศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง ก็ดี,  
เธอเปนผูถนัดจัดเจน ไมเกียจ

คราน ในงานนั้น กอปรดวยปญญา
ตรวจสอบสืบคน รูจักวิธีดําเนินการใน
เรื่องนั้นๆ สามารถทํา สามารถจัดการ.  

ดูกรพราหมณ  นี้ เ รียกว า ถึง
พรอมดวยความหมั่น 

(๒) ดูกรพราหมณ ถึงพรอมดวย
การรักษา เปนไฉน?  

ในขอนี้ กุลบุตรมีโภคทรัพย อัน
หามาไดดวยความขยันหมั่นเพียร 
กอเกิดเก็บรวมขึ้นดวยกําลังแขน 
ตรําหยาดเหง่ือไดมา อันเปนของ
ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม,  

เธอจัดการรักษาคุมครองโภค
ทรัพยเหลานั้น โดยพิจารณาวา ทํา
อยางไร เหลาผูปกครองจะไมพึงริบ
โภคะเหลานี้ของเราเสีย พวกโจรจะ
ไมลักไปเสีย ไฟจะไมไหมเสีย น้ํา
จะไมพัดพาไปเสีย ทายาทอัปรียจะ
ไมเอาไปผลาญเสีย.  

ดูกรพราหมณ  นี้ เ รียกว า ถึง
พรอมดวยการรักษา... 

(ถาใฝสวดเต็ม จึงคอยคัดมา)
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ขางบนน้ัน เปนพระสูตรท่ีทรงสอนชาวบาน (พระก็สวดเพ่ือ
ใชสอนชาวบาน) คัดมาดูเปนแนวสวนหน่ึง ไมเต็มท้ังพระสูตร 
(อานัณยสูตร, องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๒/๙๐ และ อุชชยสูตร, องฺ.อฏก.๒๓/๑๔๕/๒๙๔) สวน
พระสูตรสําหรับพระสงฆ (ชาวบานก็สวดเพ่ือรูหลักไว) ขอใหดู
ตัวอยางตอไปน้ี (ปธานิยังคสูตร, องฺ.ป ฺจก.๒๒/๕๓/๗๔) 

 ๓. ปธานิยังคสูตร 
ปญ ฺจิมานิ ภิกฺขเว ปธานิยงฺคานิ;   
 
กตมานิ  ปญ ฺจ?   
อิธ  ภิกฺขเว   ภิกฺขุ:    
ส ทฺ โ ธ    โ ห ติ    ส ทฺ ท ห ติ  

ตถาคตสฺส  โพธึ  “อิติปิ โส  ภควา  
อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณ-
สมฺปนฺโน  สุคโต  โลกวิทู  อนุตฺตโร  
ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ  
พุทฺโธ  ภควาติ.  

 
 
 
อปฺปาพาโธ   โหติ   อปฺปาตงฺโก  

สมเวปากินิยา คหณิยา สมนฺนาคโต 
นาติสีตาย  นาจฺจุณฺหาย  มชฺฌิมาย  
ปธานกฺขมาย.   

 
ภิกษุทั้งหลาย องคของผูบําเพ็ญ

เพียร มี ๕ ประการเหลานี;้  
๕ ประการ เปนไฉน?  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้: 
๑. เปนผูมีศรัทธา เชื่อตถาคต

โพธิ วา “แมเพราะเหตุดังนี้ๆ พระผู
มีพระภาค เจ าพระองคนั้ น  เป น
อรหันต เปนสัมมาสัมพุทธะ ทรงถึง
พรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จดี
แลว เปนผูรูแจงโลก เปนสารถีเย่ียม
ยอดที่ฝกคนอันจะพึงฝก เปนพระ
ศาสดาของเหลาเทวาและหมูมนุษย 
องคพุทธะ ผูทรงจําแนกแจกธรรม. 

๒. เปนผูมีอาพาธนอย มีโรค
นอย ประกอบดวยระบบเผาผลาญ
เครื่องยอยอาหารอันสม่ําเสมอพอดี 
ไมเย็นนัก ไมรอนนัก เปนมัชฌิมา 
เหมาะแกการบําเพ็ญเพียร.



 
 
 
 
 
 

๖๔ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

อสโฐ  โหติ  อมายาวี ยถาภูตํ  
อตฺตานํ   อาวิกตฺตา   สตฺถริ   วา  
วิญ ฺญ ูสุ  วา  สพฺรหฺมจารีสุ.  

 
อารทฺธวิริโย  วิหรติ   อกุสลานํ  

ธมฺมานํ ปหานาย กุสลานํ ธมฺมานํ 
อุปสมฺปทาย ถามวา ทฬฺหปรกฺกโม  
อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  

 
ปญ ฺญวา โหติ อุทยตฺถคามินิยา  

ปญ ฺญาย  สมนฺนาคโต   อริยาย 
นิพฺเพธิกาย สมฺมาทุกฺขกฺขยคานิยา.  

 
อิมานิ   โข   ภิกฺขเว  ปญ ฺจ 

ปธานิยงฺคานีติ. 

๓. เปนผูไมโออวด ไมมีมายา 
เปนผูเปดเผยตัวตามเปนจริง ทั้งใน
พระศาสดา ทั้งในเพื่อนพรหมจารี 
ที่เปนวิญู. 

๔. เปนอยูอยางผูที่ระดมความ
เพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยัง
กุศลธรรมใหถึ งพรอม มีความ
เขมแข็ง บากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระ
ในกุศลธรรมทั้งหลาย 

๕ . เปนผูมีปญญา กอปรดวย
ปญญาอยางอริยะ ท่ีหยั่งถึงความ
เกิด-ดับ ชําแรกกิเลสได อันใหถึง
ความสิ้นทุกขโดยชอบ 

ภิกษุทั้งหลาย องคของผูบําเพ็ญ
เพียร ๕ ประการ เหลานี้แล

พระพุทธมนตนี้ ถาเห็นวาไหว ก็นาจะสวดกันเปนประจํา โดยรูเขาใจ
ความหมาย มั่นใจไดวา จะชวยใหคนไทยมีใจเขมแข็ง ขยัน หมั่นเพียร เอา
การเอางาน จริงจังตอกิจหนาที่ ไมมัวเมาประมาท แลวผลศักดิ์สิทธิ์จะ
ปรากฏใหเหน็เปนความสุขความดีงามความเจริญ ทั้งของชีวิตและของสังคม 
อยางแนนอน – แคนี้ก็ตั้งหลักได และพรอมจะกาวตอไป 
__________________ 
หมายเหต:ุ ในหนา ๗๑ (ตอนวาดวยอุฏฐานสัมปทา) มีคําบาลีวา “กมฺมฏฺฐาเนน” ซึ่งใน

พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เปน “กมฺมุฏฺฐาเนน” ในท่ีนี้ ใช “กมฺมฏฺฐาเนน”  
ตรงกับพระไตรปฎกบาลี ฉบับฉัฏฐสังคีติ เปนตน (ถือตาม สุภสูตร, ม.ม.๑๓/
๗๐๘/๖๕๐ ซึ่งตรัสเรื่อง ฆราวาสกมฺมฏาน กับ ปพฺพชฺชากมฺมฏานํ)  



- ๒ - 

เราจะทําอยางไร? 

พัฒนากําลังคนขึ้นไป 
ใหมีคุณสมบัติตามหลักการ 

การท่ีจะชําระสะสางปญหาและฟนฟูความเจริญมั่นคงของ
พระศาสนาน้ัน ในระยะยาวจะตองวางรากฐานใหแนนหนา ถามี
ความคลาดเคลื่อนออกไป ก็ตองร้ือและจัดปรับกันใหมใหถูกจุดถูก
ท่ี สิ่งสําคัญท่ีจะตองทําในตอนน้ี ก็คือ 

๑. การทําความเขาใจกันใหชัดเจนเก่ียวกับหลักการของ
พระพุทธศาสนา แลวดึงกันกลับเขาสูหลักการน้ัน 

๒. การพัฒนาชาวพุทธใหมีคุณสมบัติพรอมท่ีจะรับผิดชอบ
ตอพระศาสนา และเจริญงอกงามตอไปดวยการศึกษาท่ีถูกตอง 

๓. การจัดปรับระบบตางๆ โดยเฉพาะระบบความสัมพันธ
ระหวางพระสงฆกับชาวบานท่ีวิปริตผิดเพ้ียนไป ใหกลับเขาสูแนว 
ทางท่ีเก้ือกูลกันเพื่อความเจริญงอกงามในธรรมวินัยอยางแทจริง  

พูดสั้นๆ วา เร่ืองหลักการ เร่ืองคุณสมบัติของคน และเร่ือง
ระบบ โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางพุทธบริษัท 

ในเร่ืองหลักการ ไดพูดไปแลวพอเปนขอพิจารณา ควรจะพูด
ถึงสองเรื่องท่ียังคางอยูตอไปอีก 



 
 
 
 
 
 

๖๖ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

จากเหตุการณรายตางๆ ทางพระศาสนาท่ีพูดมาน้ัน ก็เปนอัน
ถึงเวลาท่ีพระเณร ในฐานะผูท่ีอยูวงในของพุทธบริษัท จะตองลุก
ขึ้นมาเตรียมต้ังตัวใหเขมแข็ง แลวชวยกันรับผิดชอบตอพระศาสนา  

ไมเฉพาะพระภิกษุสามเณรเทาน้ัน ตองรวมท้ังญาติโยมชาว
พุทธดวยท้ังหมด เพราะพระพุทธศาสนาเปนสมบัติของพุทธบริษัท
ท้ัง ๔ คือ ท้ังภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา หรือจะเรียกโดย
ยอเปน ๒ ฝาย คือ ฝายบรรพชิต ไดแกพระสงฆ และฝายคฤหัสถ 
หรือชาวบาน 

สิ่งท่ีจะตองทําเบ้ืองแรก ก็คือ การท่ีจะตองมีจิตสํานึกใน
เร่ืองของสวนรวม  

สวนรวม ก็คือพระศาสนา และสังคม เวลาน้ีจะตองนึกถึง
พระศาสนาและประโยชนสุขของสวนรวมเปนใหญ อยาเห็นแกตัว
บุคคล ถาคิดแตจะเอาบุคคลไว พระศาสนาจะพินาศ แตถาเราเอา
พระศาสนาเปนหลักไว พระศาสนาอยู ถาบุคคลไมทําตัวนอก
ออกไป ก็อยูภายในพระศาสนาน่ันเอง  

การท่ีจะรักษาพระศาสนาได เราก็ตองต้ังตัวลุกข้ึนมา แลว
ชวยกันรับผิดชอบ โดยเร่ิมท่ีตัวเอง คือแตละบุคคลจะตองทํา
ตัวเองใหตั้งอยูในหลักใหไดกอน  

การท่ีจะมีหลัก ก็คือตองพัฒนาคุณสมบัติ ข้ึนมาในตัว 
จะตองดูตัวเองวา เราในฐานะเปนภิกษุสามเณร มีคุณสมบัติของผู
สืบศาสนาหรือเปลา ถาเราไมมีคุณสมบัติแลวจะไปทําหนาท่ีได
อยางไร  

เราอาจจะมองงายๆ ดวยความภูมิใจวาตัวเราน้ีเปนผูสืบตอ
พระศาสนา แตการท่ีจะสืบตอพระศาสนาน้ัน ลําพังวาบวชเปน



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๗ 

ภิกษุสามเณร ไมพอหรอก เพียงดํารงเพศเปนบรรพชิต จะเปนผู
สืบตอพระศาสนายังไมได ตองทําตัวใหเปนภิกษุสามเณรท่ีมี
คุณภาพดวย เพราะฉะน้ัน เร่ิมตนท่ีตัวเองตองต้ังอยูในหลัก โดย
พัฒนาคุณสมบัติข้ึนมา  

เมื่อตัวเองมีคุณสมบัติดี ตั้งหลักไดแลว ก็ใชคุณสมบัติ
ความรูความสามารถความดีงามน้ัน ออกมาทํากิจหนาท่ี คือ
ปฏิบัติหนาท่ีตอวัดของตน ตอพระศาสนา และตอสังคม ถาไดท้ัง
สองข้ันน้ี ก็ทําหนาท่ีสืบตอพระศาสนาได  

ท่ีวาจะพัฒนาคุณสมบัติใหมีในตัวน้ันเปนอยางไร ในกรณีน้ี
เมื่อพูดถึงคุณสมบัติของพระเณร ก็รวมถึงพุทธบริษัทหมดท้ัง ๔  

พระพุทธเจาตรัสไวถึงคุณสมบัติของพุทธบริษัทท้ัง ๔ ไมได
จํากัดจําเพาะเจาะจงวาเปนฝายใด แตเร่ิมท่ีพระภิกษุท้ังหลาย
กอน เพราะเปนกลุมแรกในพุทธบรษัิทท้ัง ๔ น้ัน ซึ่งควรจะเปนผูนํา 
เปนตัวอยาง และรับผิดชอบเปนพิเศษ 

คุณสมบัติอะไร จะเปนมาตรฐาน สําหรับวัดวา พระเณรของ
เรา ตลอดจนชาวพุทธท้ังหมด มีคุณสมบัติพอท่ีจะเปนหลักในตัว
หรือไม จับเอาพุทธพจนตอนพระพุทธเจาจวนจะปรินิพพานเปนดี
ท่ีสดุ เพราะวาพระพุทธเจาตรัสไวเอง  

ขอใหยอนไปนึกถึงพระพุทธประวัติกอนท่ีพระพุทธเจาจะ
ปรินิพพาน มีเหตุการณสําคัญ คือ การปลงพระชนมายุสังขาร  

พระเณรทุก รูปได เ รียนพุทธประ วัติตอนนี้ ว า  กอน ท่ี
พระพุทธเจาจะปรินิพพาน ๓ เดือน ไดมีเหตุการณสําคัญ คอืการท่ี
พระองคทรงปลงพระชนมายุสังขาร แตเรามักไปเนนความสําคัญ



 
 
 
 
 
 

๖๘ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

แควา ออ พระพุทธเจาปลงพระชนมายุสังขาร ก็คือ ตรัสบอก
ลวงหนาวา อีก ๓ เดือนจะปรินิพพาน คิดกันแคเหตุการณ  

แตจุดสําคัญแทจริงอยูท่ีวา เหตุการณน้ีเกิดข้ึนอยางไร 
เบื้องหลังการปลงพระชนมายุสังขารน้ัน มีเร่ืองราวเหตุผลมาอยางไร  

ยอนไปดูอีกที เบ้ืองหลังของเหตุการณน้ีก็มีเร่ืองวา มาร
ไดมาอาราธนาใหปรินิพพาน   

ก็ตองถามตอไปวา มารมาอาราธนาแลว ทําไมพระพุทธเจา
รับ ก็ไดความวา เพราะมารไดทวงตามท่ีพระองคเคยตรัสไววา 
ตราบใดท่ีพระสาวกของพระองคท่ีเปนพุทธบริษัทท้ัง ๔ เปนภิกษุก็
ตาม  ภิกษุณี ก็ตาม  อุบาสกก็ตาม  อุบาสิกาก็ตาม  ยังไมมี
คุณสมบัติ ๓ ประการ พระองคจะยังไมปรินิพพาน  

กอนหนาน้ัน มารเคยมาอาราธนาแลว พระองคไดตรัสคําน้ี 
และไมยอมรับอาราธนาของมาร จึงทรงดํารงพระชนมายุปฏิบัติ
ศาสนกิจตอมา จนกระท่ังในคร้ังสุดทาย กอนปรินิพพาน ๓ เดือน 
เมื่อมารมาทวงอีก คราวน้ีพระพุทธเจาทรงพิจารณาเห็นจริงตามท่ี
มารวา พุทธบริษัทท้ัง ๔ มีคุณสมบัติพรอมแลว  

พรอมอะไร? ก็พรอมท่ีจะเปนเหมือนตัวแทนองคพระศาสดา 
ทําหนาท่ีสืบตอพระศาสนาได เพราะฉะน้ันพระองคจึงยอมรับ
อาราธนาท่ีจะปรินิพพาน   

จุดเนนในเรื่องน้ีอยูท่ีวา ถาพุทธบริษัทยังไมเกงกลาสามารถ 
ยังไมมีคุณสมบัติพอ พระองคจะไมปรินิพพาน การท่ีจะยอมรับ
อาราธนาก็เพราะพุทธบริษัทท้ัง ๔ มีคุณสมบัติพรอมท่ีจะรักษาสืบ
ตอพระศาสนา เสมือนเปนตัวแทนของพระองคได  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๙ 

ฉะน้ัน พุทธพจนท่ีตรัสแสดงคุณสมบัติของพุทธบริษัท ๓ 
ประการน้ี จึงถือวาสําคัญมาก เปนมาตรฐานท่ีใชวัดวา พระสงฆ
และญาติโยม มีความสามารถพอท่ีจะรักษาพระศาสนาไดหรือไม 
ถึงกับพระพุทธเจาทรงใชเปนเกณฑ ในการตัดสินวาพระองคจะ
ปรินิพพานหรือไม  

ดังน้ัน ถาพุทธบริษัทท้ัง ๔ มีคุณสมบัติ ๓ ประการน้ี ก็แสดง
วาเราสามารถรักษาพระศาสนาได  

ในทางตรงขาม ถาขาดคุณสมบัติ ๓ ประการน้ี ก็แสดงวา
เราไมมีความสามารถจะรักษาพระศาสนา   

คุณสมบัติ ๓ ประการน้ี คืออะไร ไปดูไดในมหาปรินิพพาน
สูตร  มี  ๓  ขอดวยกัน  ไดตรัสไว เปนขอความภาษาบาลียาว
พอสมควร แตเอาสาระสําคัญวา   

ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา หรือพระสงฆ และญาติโยม 
๑. เปนผูมีปญญาแกลวกลา สามารถ ฝกอบรมดีแลว เปน

พหูสูต ไดเลาเรียนสดับตรับฟงมาก เปนผูทรงธรรม เปนผูปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบตามธรรม 

๒. เรียนคําสอนของอาจารยแลว เอาไปบอก เอาไปแสดง 
เอาไปสั่งสอนช้ีแจงอธิบายใหผูอื่นรูเขาใจตามได คือ ท้ังมีเมตตา
กรุณา มีนํ้าใจ และท้ังมีความสามารถ ในการท่ีจะนําเอาธรรมวินัย
ท่ีตนเองไดเลาเรียนแลวไปแนะนําสั่งสอน  บอกกลาวแกผูอื่น  

ตองสํารวจตัวเอง ไมใชเฉพาะพระเณรเทาน้ัน ตองโยมดวย
วา เราน้ีมีความรูพระศาสนาถึงข้ันท่ีจะไปบอกเลาแนะนําช้ีแจงแก
ผูอื่นไดไหม อยางนอยก็ลูกของตัวเองในครอบครัว คนท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบ ตองแนะนําสั่งสอนเขาได 



 
 
 
 
 
 

๗๐ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

๓. เมื่อมีปรัปวาท คือคํากลาวจวงจาบพระธรรมวินัย คํา
กลาวนอกรีตนอกรอยผิดหลักพระศาสนาเกิดข้ึน ก็สามารถแสดง
ธรรม กําราบคําสอนท่ีผิดพลาดนอกหลักการนอกธรรมวินัยน้ัน 
อยางไดผลจริงจัง 

ขอสรุปอีกทีวา คุณสมบัติของพุทธบริษัท ๓ อยาง คือ 
๑. คุณสมบัติภายในตัวเอง: รูเขาใจหลักพระพุทธศาสนา 

และประพฤติดีปฏิบัติถูกตองตามธรรม 
๒. คุณสมบัติท่ีจะปฏิบัติตอผูอื่น: มีความรูความสามารถ

และมีนํ้าใจท่ีจะบอกกลาวแนะนําช้ีแจงสั่งสอนหลักธรรม หลักพระ
ศาสนาแกผูอื่น 

๓. คุณสมบัติท่ีจะปฏิบัติตอพระศาสนา: สามารถแสดง
หลักการของพระพุทธศาสนา แกไขกําราบคําสอนท่ีผิดพลาดและ
คํากลาวรายตางๆ ใหสําเร็จไดโดยถูกตอง 

สามขอน้ี ถาชาวพุทธทําได ก็รักษาพระศาสนาได ตอนที่
พระพุทธเจาจะปรินิพพานน้ัน  ชัดเจนวามีพระสาวกผูใหญ
มากมาย และมีอุบาสกอุบาสิกาท่ีเกงกลา เปนเอตทัคคะ  

มิใชเฉพาะพระสงฆเทาน้ัน อุบาสกก็มี อยางจิตตคฤหบดีก็
เปนเอตทัคคะทางธรรมกถึก อยางนางอุตตราอุบาสิกาก็เปน
เอตทัคคะในทางพหูสูต เกงๆ กันท้ังน้ัน  

พระพุทธเจาทรงพิจารณาเห็นแลววา พุทธบริษัทท้ัง ๔ เวลา
น้ันมีความรูความสามารถพอจะรักษาพระศาสนาแทนพระองคได
แลว พระองคจึงปลงพระทัยจะปรินิพพาน   



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๑ 

ตอนน้ีเราตองมาดูวา พวกเราปจจุบันน้ี มีคุณสมบัติท่ีจะ
รักษาพระศาสนาไหวไหม  

คุณสมบัติ ๓ ขอน้ี ใชไดตลอดกาล เพราะเปนมาตรฐานจาก
พุทธดํา รัส ท่ีพระพุทธเจาตรัสไว เอง  ชาวพุทธจะตองใช วัด
คุณสมบัติของตัวเองอยูเสมอ 

พระปรากฏตัวเม่ือไร  
จะพูดหรือไม ก็ตองใหธรรม 

ชาวพุทธน้ี ก็ไดกลาวแลววา แบงโดยสรุปเปน ๒ ฝาย
ดวยกัน คือ ฝายพระสงฆ กับฝายญาติโยม หรือฝายบรรพชิต กับ
ฝายคฤหัสถ ท้ังสองฝายน้ีตองรวมมือกันในการดํารงรักษาพระ
ศาสนา เรียกเปนคําโบราณวาสืบตออายุพระพุทธศาสนา  

เรามักจะมองวาพระสงฆเปนฝายสืบตออายุพระศาสนา 
และญาติโยมเปนฝายอุปถัมภ ก็ถูกในแงหน่ึง แตท่ีจริงท้ังสองฝาย
เมื่อมารวมมือกัน โดยทําหนาท่ีตอกันถูกตองแลว ก็เทากับวาท้ัง
สองฝายชวยกันสืบตออายุพระศาสนา   

การรวมมือกัน ชวยกัน มีความสัมพันธกันถูกตองน้ัน ทํา
อยางไร อันน้ีก็เปนหลักสําคัญอีกอยางหน่ึง   

มีพุทธพจนในพระสูตร  ตรัสเปนคาถาสรุปวา  สาคารา   
อนาคารา จ อุโภ อฺโฺนิสฺสิตา เปนตน แปลวา ท้ังผูครอง
เรือน และผูไมมีเรือน ตางก็อาศัยซ่ึงกันและกัน  

พระพุทธเจาตรัสไวอยางน้ัน ญาติโยมกับพระจะตองคิดถึง
หลักน้ีไวเสมอ  



 
 
 
 
 
 

๗๒ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

ชาวพุทธเรา น้ีไมคอยคํานึง ถึงคําฝากหรือคําสั่ งของ
พระพุทธเจา พระองคตรัสสอนใหเราพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 
พึ่งพาอาศัยกันอยางไร   

ก็มีคําตรัสอธิบายไววา พระสงฆ์ก็ต้องให้แก่ญาติโยม และ ญาติ
โยมก็ต้องให้แก่พระสงฆ์   

การใหน้ีเรียกวาทาน ทานน้ันท้ังสองฝายจะตองกระทําแกกัน  
เรามักจะมองวาญาติโยมเปนฝายถวายทาน ไมไดนึกวาพระ

จะตองใหทานโยมหรือเปลา เรามักจะนึกในทางเดียววา พระเปน
ปฏิคาหก เปนผูรับ ทําใหพระมักคิดท่ีจะรับจากญาติโยม ก็เลย
คอยแตจะรับเร่ือย โดยอางวาฉันเปนปฏิคาหก ฉันก็ตองรับซิ โยม
เปนทายกก็เปนฝายให ถาเปนผูหญิงก็เปนทายิกา ก็เปนผูให
เหมือนกัน โยมก็ตองใหทานซิ พระก็ตองเปนฝายรับ   

แตไปดูในพระสูตรท่ีแทจริง พระก็ตองใหทานดวย พระก็ตอง
เปนทายกเหมือนกัน แตเปน “ธรรมทายก” แปลวา ผูใหธรรม 
เพราะวาทานน้ันมี ๒ อยาง คือ อามิสทาน กับ ธรรมทาน 

อามิสทาน คือการใหวัตถุสิ่งของ โดยเฉพาะปจจัยสี่ ดานน้ี
เปนหนาท่ีของฝายโยม โยมจึงถวายทานท่ีเรียกวา อามิสทาน แก
พระสงฆ เพ่ือบํารุงพระสงฆใหมีกําลังท่ีจะประพฤติธรรมวินัยทํา
กิจพระศาสนาได   

ฝายพระสงฆก็มีหนาท่ีใหทานเหมือนกัน เรียกวา ธรรมทาน 
คือใหธรรมแกญาติโยม   

น่ีแหละคือความสัมพันธท่ีถูกตองระหวางพระสงฆกับญาติ
โยม เร่ืองน้ีตองคอยระลึกตระหนักไวใหดี ถาเรายังยึดหลักน้ีอยู 
พระศาสนาก็อยู แตถาลืมหลักน้ีเมื่อไร พระศาสนาก็ไปเลย  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๓ 

หลั กอามิ สทาน  และธ ร รมทานนี้  เ ป นฐานรอ ง รับ
ความสัมพันธท่ีถูกตองระหวางพระสงฆกับชาวบาน เปนหลักการ
ใหญท่ีเคยอางมาแลวขางตน แตในท่ีน้ีเห็นวาควรนํามาพูดขยาย
ใหชัดเจนย่ิงข้ึน 

เวลาน้ีจะตองระวัง เรายังทําหนาท่ีน้ีกันอยูหรือเปลา อุโภ 
อฺโฺนิสฺสิตา ท้ังสองฝายยังพึ่งพาอาศัยกันดีไหม และยังทํา
หนาท่ีถูกตอง ไมสับสนหรือไม ฝายโยมถวายอามิสทาน ฝายพระ
ใหธรรมทานอยูไหม  

การพ่ึงพากันน้ี เปนการเก้ือหนุนสงเสริมกัน คือฝายญาติ
โยมรูวาพระสงฆเปนแกนอยูวงในพระศาสนา มุงอุทิศตัวเลาเรียน
ศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผคําสอน ถึงกับสละทรัพยสินและการทํา
มาหาเลี้ยงชีพ ก็เลยถวายกําลังดวยปจจัยสี่  

ฝายพระเณร พอมีกําลัง ก็เลาเรียน ปฏิบัติ แลวก็เผยแผสั่ง
สอนธรรม ไปใหธรรมทานแกญาติโยม ก็เกิดผลแกท้ังสองฝายให
พัฒนาชี วิตจิตใจเจริญงอกงามย่ิงข้ึนไปจนเขาถึงธรรม  ทํา
พระพุทธศาสนาใหเกิดมีข้ึนในชีวิตจิตใจ หรือในตัวของทุกๆ คน  

พระพุทธศาสนาท่ีจะเจริญมั่นคงแทจริงน้ัน ตองเขาไปอยูใน
ตัวคน ไมใชตั้งอยูนอกตัว   

เด๋ียวน้ีเรามักจะพูดกันวา มาชวยกันสืบตออายุพระศาสนา 
ถามวาตัวพระศาสนาอยูท่ีไหน หลายคนอาจจะไปมองท่ีโบสถ ท่ี
พระเจดีย มองท่ีวัด ซึ่งเปนวัตถุ อันน้ันไมแน   

แมเมื่อพระพุทธศาสนาสูญสิ้นไปแลว อยางในอินเดีย ก็ยังมี
วัดเกาๆ ยังมีเจดีย ยังมีสถูป ยังมีพระพุทธรูปอยูมากมาย แต



 
 
 
 
 
 

๗๔ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

พระพุทธศาสนาไมมีเสียแลว ฉะน้ัน วัตถุไมใชตัวพระศาสนา แต
เปนเพียงสวนประกอบเทาน้ัน  

ตัวพระศาสนาท่ีแท ตองอยูในตัวคน ดวยการท่ีคนน้ันรู
เขาใจธรรมและประพฤติปฏิบัติธรรม ซึ่งเทากับเอาธรรมหรือ
พระพุทธศาสนาเขาไปไวในตัว จนกลายเปนวา ตัวเขาไปไหน 
พระพุทธศาสนาก็ไปดวย เมื่อตัวเขายังอยู พระพุทธศาสนาก็ยังอยู  

เมื่อไรพระพุทธศาสนาอยูในตัวคนแลว ทุกคนน้ันก็จะสืบตอ
พระศาสนาดวยชีวิตของเขาเอง คนทุกรุนก็ทําหนาท่ีน้ีกันตอๆ ไป 
ถาเปนอยางน้ีน่ันแหละ พระศาสนาอยูแนนอน   

การท่ีพระศาสนาจะอยูในตัวคน ใหคนสืบตอได ก็ตองมีการ
ใหธรรม มีการถายทอดธรรมแกกัน ใหเลาเรียนรูประพฤติปฏิบัติ 
จนมีธรรมอยูในตัว ซึ่งจะสําเร็จไดดวยการท่ีท้ังฝายโยมและ
พระสงฆทําหนาท่ีตอกันถูกตอง พระก็ใหธรรมทาน โยมก็ถวาย
อามิสทาน อยางท่ีวามา 

การท่ีพระสงฆทําหนาท่ีใหธรรมทานนั้น ปกติก็ใหดวยการ
พูด คือการสั่งสอน เรามักจะพูดถึงการใหธรรมดวยการพูด แตท่ี
จริง ธรรมน้ัน ใหโดยไมตองพูด ก็มี  

ใหธรรมโดยไมตองพูดน่ี ทําอยางไร วิธีธรรมดาในการให
ธรรม ก็ตองพูด อยางท่ีเรียกวาแสดงธรรม หรือธรรมเทศนา ธรรม
เทศนาน้ันก็เปนธรรมทานคือการใหธรรมแบบหน่ึง แตธรรมทาน
น้ันใหโดยไมตองพูดก็ได   

ขอยกตัวอยาง พระเณรท่ีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ บางทียังพูดไม
เปน สอนไมเปน อธิบายไมเปน ยังมีความรูปริยัติไมพอ แตถา



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๕ 

ปฏิบัติตัวอยูในวินัย มาปรากฏตัวข้ึนท่ีไหน เชนในพิธีกรรมเปนตน 
การปฏิบัติชอบของทานโดยความเปนผูสํารวม เปนผูมีสมณสารูป 
และตั้งอยูในพระธรรมวินัยน้ัน จะทําใหเกิดผลข้ึนมาทันที คือ ทํา
ใหจิตใจของญาติโยมผองใส สบาย ชื่นใจ  

แตกอนน้ีถือกันวา เห็นพระเณรท่ีไหน ท่ีน้ันไมมีภัย มีแต
ความปลอดโปรงโลงใจ เรียกวา “เห็นสมณะ”    

ความหมายของพระสงฆ คือเปนผูสงบ เปนผูไมมีภัย ฉะน้ัน 
พระสงฆจึงเปนสมณะ เปนเคร่ืองหมายแหงความปลอดภัย  

ญาติโยมเดินทางไปในปา ซึ่งสมัยกอนถือวาเปนแหลง
อันตราย ท้ังสัตวราย คนราย โจรราย อาจจะแอบแฝงซอนอยู มัก
รูสึกระแวงหวาดหว่ัน เสียวสยอง แตพอไปเจอพระสงฆเขา ก็โลง
ใจ ใจช้ืน หายใจท่ัวทอง ลงน่ัง ยกมือทวมศีรษะไหวพระ เพราะวา
สบายใจชื่นใจ รูสกึวาเราปลอดภัยแลว  

การท่ีพระสงฆเปนเคร่ืองหมายของความปลอดภัย ทําให
จิตใจแชมช่ืนสดใสสบาย เรียกวาทําใหเกิดปสาทะ 

ปสาทะ คือความผองใสชื่นชมของจิตใจ เปนกุศลธรรม พอ
เห็นพระแลว โยมไดปสาทะ คือความผองใสชื่นชมของจิตใจ รูสึก
สดช่ืน เบิกบาน น่ีคือกุศลธรรมเกิดในใจแลว ก็เทากับวาพระไดให
ธรรมแกโยม เพราะทําใหโยมไดกุศลธรรม  

ดวยเหตุน้ี พระเณรท่ีดีไปปรากฏตัวใหโยมเห็น ก็ใหธรรม คือ 
ปสาทะเกิดข้ึนในใจของโยม โดยไมตองพูดเลย   

ฉะน้ัน หนาท่ีธรรมทานน้ี พระสงฆตองทําใหได อยางนอยก็
ใหโยมเกิดปสาทะในใจ ทําใหใจโยมผองใส สดช่ืน เบิกบาน ชื่นชม 
โลงใจ เมื่อเห็นพระสงฆ อยาใหรูสึกวา เออ เราเห็นอะไรก็ไมรู  



 
 
 
 
 
 

๗๖ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

เวลาน้ีหลายคน พอเห็นพระเณร ก็รูสึกกลัววาทานจะมาเอา
อะไร จะมาขออะไร   

บางทานเลาใหฟงวา เด๋ียวน้ีไมกลาไปวัดน้ันวัดโนน ไมกลา
ไปหลายวัด หรือบางคนวาวัดท้ังหลายท่ัวไปไมอยากไป เพราะกลัว 
เพราะหวาด กลัวทําไม หวาดอยางไร เพราะวาพอไปหาทาน ทานก็
บอกวา โยม วัดกําลังสรางโนน กําลังสรางน่ี โยมจะชวยอะไรบางละ 
พอพูดอยางน้ี โยมสะดุด รูสึกไมดี ไมไปดีกวา จึงตองระวัง  

ขอสําคัญคือ ทําอยางไรจะใหโยมสบายใจเมื่อเห็นพระ ให
พระเปนผูรักษาใจประชาชน   

การปรากฏตัวในพิธีก็สําคัญ ในความหมายอยางหน่ึง 
พิธีกรรมน้ันเขาจัดไวเพ่ือใหเปนท่ีพระสงฆปรากฏตัวแกญาติโยม 
การปรากฏตัวของพระสงฆน้ัน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหธรรมแก
ประชาชน โดยการให ๒ แบบ คือ ใหโดยพูด กับใหโดยไมตองพูด  

ใหโดยพูด เชน โดยแสดงพระธรรมเทศนา หรือบางทีประธาน
สงฆทานก็ใหโดยวิธีกลาวสัมโมทนียกถาตอนทายพิธี เปนการสอน
คติการดําเนินชีวิต และอวยชัยใหพร   

สวนพระภิกษุสามเณรองคอื่นก็ตองใหธรรมดวย อยาไป
ประมาทเสีย ไมอยางน้ันโดยไมรูตัวก็อาจจะนึกวา เราไปเพียงเปน
ตัวประกอบในพิธี สักแตวาทําพิธี ก็เลยไมเอาใจใส บางทีประพฤติ
ตัวไมเรียบรอย วางตัวไมเหมาะ พูดจาไมสมควร ญาติโยมเห็นเขา 
ก็เลยเสียศรัทธาไป แทนท่ีจะใหธรรม ก็กลายเปนใหอกุศลธรรม 

ฉะน้ัน พระเณรตองใหธรรม คือใหกุศลธรรมใหได อยางนอย
ตั้งใจไวเลยวา เราไปปรากฏตัวท่ีไหน ตองใหญาติโยมสบายใจ  
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เมื่อทําพิธีกรรม ตองตั้งใจทํา เต็มใจทํา ทําไมใชเพ่ือตัวเอง 
แตทําเพ่ือประโยชนสุขแกญาติโยม อยางนอยใหจิตใจญาติโยม มี
ความสุข สบาย ผองใส ชื่นใจ ไดปสาทะ   

เปนอันวา อาการเบื้องตนในความสัมพันธระหวางพระสงฆ
กับคฤหัสถ ก็คือ เมื่อแรกพบไดประสบกัน ทันทีน้ันก็ใหเกิดปสาทะ 
ถาทําไดสําเร็จอยางน้ีก็แสดงวา เปนผูใหธรรมแลว น่ีคือการให
ธรรมโดยไมตองพูด เปนหลักการท่ีจะตองทําใหได  

ตอจากปสาทะ พอเขาเกิดความเล่ือมใส ไดกุศลธรรมในใจ
แลว ญาติโยมที่เล่ือมใสนั้นก็จะเขามาหา เพราะอยากจะขอฟงธรรม  

เหมือนอยางอุปติสสปริพาชก ซึ่งเปนพระสารีบุตรตอมา ได
เห็นพระอัสสชิ เดินทางจาริกบิณฑบาตในเมืองราชคฤห มีกิริยา
อาการนาเลื่อมใส นึกวาทานผูน้ีตองมีดี ก็ไดปสาทะทันที พอได 
ปสาทะ ปสาทะน้ันก็ชวนใจใหเขาไปหา อยากรูวาทานมีดีอะไร เรา
ตองเขาไปถาม ทานจะไดสอนเราบาง ทําใหเขาไปพบเพ่ือฟงธรรม 

ข้ันท่ี ๑ จิตใจสบาย ผองใส ชื่นชม เรียกวา “ปสาทะ” 
ข้ันท่ี ๒ จากปสาทะน้ัน ก็ชวนใหเขาไปหาเพ่ือจะถามขอ

สงสัย อยากจะฟงธรรม อยากจะไดความรู ปสาทะก็เปนตัวเช่ือม 
ทําใหโยมไดธรรมเพิ่มข้ึน  

ขั้นท่ี ๓ ตอจากน้ัน เขามักแสดงอาการของผูเล่ือมใสอยางใด
อยางหน่ึง อาจจะถวายทาน เชน สิ่งของขบฉัน ก็เปนเร่ืองของเขา  

เวลาน้ี เรามักจะมองกระโดดขามข้ันไปทีเดียวเลย วาโยม
เลื่อมใส ก็แสดงวาจะถวายของ น่ีผิดแลว กลายเปนวาไปมุงเอา
ผลตอบแทน  
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เราไมมีหนาท่ีไปมองตรงน้ัน หนาท่ีก็คือวา ทําอยางไรจะให
ใจโยมสบาย ตองคิดในทางเก้ือกูล ถาอยางน้ันแลว ใชได   

ปสาทะมี ๓ ข้ัน หนาท่ีของโยมเปนข้ันท่ี ๓ เราไมเก่ียว 
หนาท่ีของเราคือข้ันท่ี ๑ ทําอยางไรจะใหโยมเกิดปสาทะได 

กอนจบตอน ขอยอนหลังนิดหน่ึง เมื่อเร่ิมเร่ือง ไดยกพุทธ
คาถาข้ึนมาทอนหน่ึงวา “สาคารา  อนาคารา จ อุโภ อฺโฺ-
นิสฺสิตา” ซึ่งเตือนใหระลึกไววา ชาวบาน กับพระท่ีไมมีบาน ท้ังสอง
ฝายน้ีพึ่งพาอาศัยกัน แลวก็บอกวา ชาวบานถวายอามิสทาน หรือ
วัตถุทาน สวนพระก็ใหธรรมทาน แตยังไมไดยกพุทธคาถาท่ีไข
ความตรงน้ีมาใหดู  

ในท่ีน้ี จึงนําคําแปลพุทธคาถาน้ันมาใหเห็นพอใหครบความ  
(มีความรอยแกวนํากอนดวย แตไมนํามา เพราะจะยาว ถาสนใจ ก็
ดูเองไดใน พหุการสูตร, ขุ.อิติ.๒๕/๒๘๗/๓๑๕) ดังน้ี  

ผู้ครองเรือน (คฤหัสถ-ชาวบาน) และผู้ไร้เรือน (บรรพชิต-
พระสงฆ) ท้ังสองฝ่าย อาศัยกันและกัน ย่อมสัมฤทธ์ิสัทธรรม
ท่ีปลอดจากกิเลสผูกมัด อย่างยอดเย่ียม 

บรรพชิตปรารถนาจากคฤหัสถ์ แค่จีวร บิณฑบาต หยูกยา 
ท่ีน่ังท่ีนอน พอเป็นเครื่องบรรเทาความข้องขัด  

ส่วนคฤหัสถ์ท้ังหลาย ผู้อยู่ครองเรือน อาศัยพระผู้ปฏิบัติ
ชอบ ก็เชื่อถือถ้อยคําของพระอรหันต์ท้ังหลาย เพ่งพินิจด้วย
อริยปัญญา ประพฤติธรรมในพระศาสนาน้ี... 

แคน้ีก็พอเชื่อมไดกับคําบรรยายท่ีพูดไปแลว  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๙ 

ถาระบบความสัมพันธยังดี 
ก็รักษาพระศาสนาและสังคมได 

ไดพูดมาในเร่ืองของความสัมพันธระหวางพระสงฆกับ  
ประชาชน ซึ่งอยูในหลักการท่ีวา พระภิกษุสามเณรจะตองใหธรรม
แกญาติโยม เปนธรรมทาน จะใหโดยพูดก็ตาม ไมตองพูดก็ตาม  

จากหลักการน้ัน ก็ขยายออกเปนขอปฏิบัติ ดังท่ีปรากฏวา 
การใหธรรมแกญาติโยมน้ี พระพุทธเจาไดทรงแสดงรายละเอียด
ชัดข้ึนอีกในหลักปฏิบัติท่ีสําคัญ เก่ียวกับความสัมพันธระหวาง
พระสงฆกับญาติโยมอีกชุดหน่ึง ซึ่งอยูใน ทิศ ๖  

หลักอามิสทาน และธรรมทาน มาอยูในทิศ ๖ โดยจัดเขาใน
ทิศสุดทาย คือ ทิศเบ้ืองบน เรียกวาอุปริมทิศ ซึ่งวาดวยการปฏิบัติ
หนาท่ีตอกัน ระหวางสมณพราหมณ อันไดแกพระภิกษุสามเณร 
กับญาติโยม ท่ีเปนฝายกุลบุตร  

ในหลักทิศเบ้ืองบนแหงทิศ ๖ น้ี หลักการแหงอามิสทานและ
ธรรมทาน ขยายออกไปเปนขอปฏิบัติยอยๆ ท่ีจัดใหเหมาะแก
ความสัมพันธในชีวิตประจําวัน 

สําหรับฝายญาติโยมน้ัน ทานใหปฏิบัติตอพระสงฆโดย 
๑. จะทําอะไร ก็ทําดวยเมตตา 
๒. จะพูดอะไร ก็พูดดวยเมตตา 
๓. จะคิดอะไร ก็คิดดวยเมตตา 
๔. ไมปดประตูบาน เต็มใจตอนรับ 
๕. อุปถัมภบํารุงดวยปจจัยสี่ 
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น้ีเปนของฝายญาติโยม จะเห็นวามีเร่ืองของอามิสทานเปน
ขอสําคัญ แตเพ่ิมขออื่นเขามาเปนตัวประกอบ ในฝายญาติโยมผู
อุปถัมภบํารุง ใหเกิดบรรยากาศท่ีเช่ือมโยงระหวางอามิสทานกับ
ธรรมทาน 

ทีน้ี หันมาดูทางฝายของพระเณร ใหสังเกตวา ฝายพระเณร
น้ีมีหนาท่ีตอญาติโยม ๖ ขอ  

ในทิศ ๖ น้ัน  แตละทิศทานแยกเปนสองฝาย เชน พอแมกับ
ลูก ครูอาจารยกับศิษย ภรรยากับสามี เพ่ือนกับเพ่ือน จนกระท่ัง
ลูกจางกับนายจาง ทุกทิศทุกหมวดตลอดมาแตตน แตละทิศมีฝาย
ละ ๕ ขอเทาน้ัน แตพอมาถึงหนาท่ีของพระภิกษุสามเณรตอญาติ
โยม ทานเพ่ิมเปน ๖  

หนาท่ีโยมตอพระก็แค ๕ ขอ มีพระเณรเทาน้ันท่ีมีหนาท่ี
มากกวาเขา คือ ๖ ขอ ฉะน้ัน ตองระลึกไวใหดี หนาท่ีของพระเณร 
เปนกรณีพิเศษท่ีพระพุทธเจาตรัสไวมากกวาใครหมด มี ๖ ขอ คือ 

๑. หามปรามปองกันจากความช่ัว และความเสื่อมเสียหาย 
สิ่งใดไมดีไมงาม พระเณรตองขวนขวายแนะนําตักเตือนอยาให
ญาติโยมทํา ถาญาติโยมทําสิ่งท่ีไมดี ก็ไปชวยเหลือใหพนออกมา 
ไปแนะนําตางๆ ไมใหเขาทํา 

๒. ใหตั้งอยูในความดี คอยแนะนํา และชักนําใหทําในสิ่งท่ี
ถูกตองดีงามเปนประโยชน อันจะนํามาซ่ึงความสุขความเจริญ ถา
เขาเหินหางธรรม ก็ตองชักนําเขามา 

หนาท่ี ๒ ขอแรกของพระสงฆตอประชาชนน้ี ตรงกันกับ
หนาท่ีของพอแมตอลูก พอแมก็มีหนาท่ีอยางเดียวกับพระสงฆใน



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๘๑ 

สองขอแรกน้ี 
๓. อนุเคราะหดวยนํ้าใจงาม ดวยความปรารถนาดี มีเมตตา

กรุณา ปรารถนาความสุขความเจริญงอกงามแกเขา  
อนุเคราะห คือ นึกถึงญาติโยมดวยใจเมตตากรุณา เชน นึก

ถึงญาติโยมวา ทําอยางไรเขาจะไดมีความเจริญงอกงามในธรรม 
ไดรูธรรม เขาใจธรรมดีข้ึน   

ไมใชคิดถึงญาติโยมวา เอ พรุงน้ีเราจะไปเอาสตางคจาก
ญาติโยมอยางไรดี เดี๋ยวน้ีบางทีจะกลายเปนอยางน้ัน พระเณรนึก
ถึงญาติโยม ในแงท่ีจะไปหาสตางคจากญาติโยมอยางไรดี ถา
อยางน้ีก็เห็นจะไมใชลูกศิษยของพระพุทธเจาแน  

ท่ีทานบอกวาใหอนุเคราะหดวยนํ้าใจงามน้ัน หมายความวา 
เวลาเรานึกถึงญาติโยม ตองนึกในแงวา ทําอยางไรจะใหญาติโยม
มีชีวิตท่ีมีความสุข มีความเจริญในธรรม ไดรูธรรม เลาเรียนธรรม 
เขาใจธรรมเพ่ิมข้ึน   

ทานอธิบายกระท่ังวา พระเณรอยากจะใหโยมรูธรรมเพิ่มข้ึน 
ก็พาโยมไปหาพระอาจารยท่ีทานสอนธรรมไดสูงๆ ข้ึนไป หรือวามี
แหลงความรูธรรมท่ีไหน ก็เอามาแนะนําเอามาบอกหรือเอามาให
โยมไดอานเพ่ิมเติม  

ขวนขวายในกุศลกิจอยางน้ี ทานเรียกวาอนุเคราะหดวย
นํ้าใจปรารถนาดี เมื่อนึกถึงญาติโยม ก็นึกถึงดวยเมตตากรุณา ให
เหมือนพระพุทธเจา   

พระพุทธเจามีพุทธจริยาวัตรในการนึกถึงญาติโยมอยางไร 
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จะเห็นไดวา พอจะรุงอรุณ กอนสวาง พระพุทธเจาทรงปฏิบัติพุทธ
กิจประการหน่ึง ซึ่งเปนขอแรกสุด  

พุทธกิจในตอนรุงเชาน้ี ก็คือพระองคจะทรงหย่ังตรวจดูดวย
พระญาณ ทรงพิจารณาวาวันน้ีจะไปโปรดใคร บุคคลไหนมีอินทรีย
แกกลา มีอุปนิสัยพรอมแลว พระองคก็จะเสด็จไปโปรด  

พระพุทธเจาไมเคยทรงนึกคิดท่ีจะเอาอะไรจากใคร พระองค
คิดแตจะไปให พระองคมีแตจะไปโปรด ไปชวยเหลือเขา ลองคิด
ดูซิ ในพุทธประวัติมีไหม พระพุทธเจาทรงคิดไปเอาอะไรจากใคร 
ไมมีหรอก มีแตเร่ืองท่ีวาจะทรงไปทําอะไรใหใคร วันน้ีจะไปชวย
ใคร คนไหนเขาตกทุกขไดยาก เชนวา วันน้ีองคุลิมาลถาหากเราไม
ไปชวย จะฆาแมของตัว เปนอนันตริยกรรม พระองคก็รีบเสด็จไป
โปรด มีแตนึกอยางน้ี   

เพราะฉะน้ัน นํ้าพระทัยมหากรุณาของพระพุทธเจาจึงเปน
แบบอยางท่ีพระสงฆจะตองนึกตามวา เราจะชวยอนุเคราะหญาติ
โยมอยางไร เรียกวาอนุเคราะหดวยนํ้าใจงาม มีความปรารถนาดี 

๔. ใหไดฟงไดรูสิ่งท่ียังไมไดรูไดฟง ธรรมอะไรท่ีญาติโยมยัง
ไมรู ก็เอามาสอน ความรูอะไรท่ีเปนกุศลเปนประโยชน ก็เอามา
บอกมาเลา 

๕. สิ่งท่ีไดฟงไดรูแลว ก็ทําใหเขาใจแจมแจง เร่ืองอะไรท่ี
ญาติโยมยังไดเพียงหลัก ไดเพียงหัวขอ  ยังไมพิสดาร ยังไม
ละเอียดลึกซ้ึงพอ ยังไมชัดเจนพอ ก็พยายามขวนขวาย หาทาง
สอน แนะนํา อธิบายจนเขาใจชัดเจน 

๖. บอกทางสุขทางสวรรคให ชีวิตท่ีดีงามมีความสุขจะ
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นําไปสูสุคติภูมิเปนอยางไร ก็บอกให 
จะเห็นวา หนาที่ของพระ ๖ ประการน้ี เปนเร่ืองของการปฏิบัติ

ที่ทําดวยเมตตากรุณา เนนไปในเร่ืองการสอนการใหธรรมแทบ
ทั้งหมด พูดไดวาเปนการขยายหลักธรรมทานออกเปนขอปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันน่ันเอง ทานจึงวาธรรมทานเปนหนาที่ของพระ  

ลองพิจารณาดูซิวา พระสงฆของเราเวลานี้ทําหนาท่ีกัน
ถูกตองไหม ขอปฏิบัติ ๖ อยางน้ีคือหนาท่ีท่ีแทท่ีพระพุทธเจาตรัส
ไว ถาพระสงฆไมทําหนาท่ีอยางน้ี ก็แสดงวาเกิดความวิปริตผัน
แปรข้ึนในวงการพุทธบริษัทแลว   

น่ีเปนหลักอันแนนอนมั่นคง ท่ีพระพุทธเจาตรัสไว ท้ังท่ีได
ตรัสเตือนไวในพระสูตรใหมีความสัมพันธตอกันแบบธรรมทาน 
และอามิสทาน แลวไมพอ ยังมาตรัสขยายไวในทิศ ๖ อีก  

ทิศ ๖ น้ี พระอรรถกถาจารยเรียกวา “คิหิวินัย” แปลวา วินัย
ของคฤหัสถ สําหรับใชเปนหลักและเปนแบบแผนแหงการดําเนิน
ชีวิตของคฤหัสถ ซึ่งมาสัมพันธกับพระสงฆดวย จึงตรัสแสดง
หนาท่ีของพระสงฆตอคฤหัสถไว   

เพราะฉะน้ัน เราจะตองคอยตรวจตรา ถาพระสงฆกับญาติ
โยมยังอยูในคําสอนของพระพุทธเจา โดยปฏิบัติหนาท่ีตอกันอยาง
ถูกตองตามหลักท่ีวามาน้ี ก็จะรักษาระบบความสัมพันธแบบบุญ
กุศลไวได พระพุทธศาสนาจะไมมีทางเสื่อม  

มองใกลๆ เหตุการณรายตางๆ ท่ีเราตองมาเจอมาประสบ
มาไดยินกันน้ี ก็คงจะไมเกิดข้ึน  
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ตื่นตัวขึ้นมา จะไดตั้งตนขึ้นใหม                         
ใหพระสงฆเปนปจจัยสรางสรรคพัฒนาคนและสังคม 

ทีนี้ เหตุปจจัยตางๆ ที่จะทําใหเราเดินทางมาสูสภาพเชนน้ีเปน
อยางไร มองในแงหน่ึง ก็คือการคลาดเคล่ือนจากหลักการของ
พระพุทธศาสนา แตทําไมเราจึงคลาดเคล่ือนไป ก็เพราะไมรู ไมรูแลว
ก็เลยเช่ือผิดๆ ทําไมจึงไมรูและเช่ือผิดๆ ก็เพราะขาดการศึกษา   

เพราะฉะน้ัน ในท่ีสุดมันจะลงไปท่ีตัวการศึกษา เราจึงตอง
เอาใจใสเร่ืองการศึกษา เพ่ือจะใหชาวพุทธมีความรู 

การใหชาวพุทธมีความรู ก็ตองเนนท่ีพระสงฆกอน เพราะ
เปนตัวแกนในการศึกษาพระธรรมวินัย ใหรูเขาใจหลักพระศาสนา
แลวจะไดไปสั่งสอนประชาชนใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง  

เพราะฉะน้ันจึงบอกวา เวลาน้ี ขาวรายท่ีเกิดตามๆ กันมา
น้ัน เปนขาวดี ท่ีเราควรจะฉวยโอกาสเอามาปลุกกันใหตื่นข้ึน แลว
ก็ถือโอกาสใหการศึกษา  

เวลาน้ี พระสงฆนาจะชวยใหการศึกษาแกประชาชนไดมาก 
เพ่ือนําเขามาสูหลักการท่ีแทจริงของพระพุทธศาสนา อยางนอยก็
ใหรูวา ท่ีเราเช่ือกันน้ีมันผิดจากพระพุทธศาสนาอยางไร แยก
อยางไรระหวางไสยศาสตรกับพุทธศาสตร เปนตน  

แมแตอยางนอยใหไดอยางพระในสมัยโบราณของเรา ท่ีใช
ของขลังในแงเปนเครื่องประกอบ ในฐานะเปนเคร่ืองปดชองความ
หว่ันใจ และเปนสื่อทอดสะพานใหแกธรรม ไดแคน้ีก็พอใจแลว 
สังคมไทยจะไมเสื่อมโทรม  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๘๕ 

ในการท่ีจะใหการศึกษาน้ัน เรารูกันอยูแลววา การศึกษาคือ
การพัฒนาคน มาถึงปจจุบันเราก็เนนเร่ืองน้ี ประเทศของเราน้ี 
ผูบริหารประเทศก็บอกวาพัฒนากันมาผิดพลาดนานแลว วางแผน
พัฒนาประเทศกันมาถึงแผน ๘  

ตอนน้ีคอยๆ มีความรูสึกตัวสํานึกข้ึนมาเร่ือยๆ วา ท่ีผานมา
น้ันไปเนนแตทางวัตถุมากเกินไป ขาดการพัฒนาคน โดยเฉพาะ
ทางดานจิตใจ เวลาน้ีก็จึงคอยๆ หันมาใหความสนใจแกการ
พัฒนาคนมากข้ึน  

จนกระท่ังถึงแผน ๘ น้ี ก็มาเนนการพัฒนาคนอยางเต็มท่ี
เลย จนกระท่ังทําใหนึกวาตองระวังจะไปสุดโตง เด๋ียวพัฒนาคน
เอาแตจิตใจอยางเดียว ก็อาจจะพลาดไดเหมือนกัน  

ทางพระพุทธศาสนา ทานสอนระบบแหงสมดุล หรือดุลย
ภาพ ใหมีความพอดี เปนมัชฌิมาปฏิปทา แตมัชฌิมาปฏิปทาน้ัน
เกิดจากปญญาท่ีเปนสัมมาทิฐิ เราจึงตองสรางปญญาใหถูกตอง  

แตรวมความตอนน้ีวา  สังคมเขาสูแนวทางที่มองเห็น
ความสาํคัญของการท่ีจะพัฒนาคน ดวยการใหการศึกษา  

พระของเราน้ี ก็เหมือนกับคนท้ังหลายอื่นในสังคม คนใน
สังคมน้ี เปนท้ังผลผลิตของสังคม และเปนปจจัยของสังคม   

เปนผลผลิตของสังคมอยางไร จะเห็นไดวา คนแตละคนจะ
เปนอยางไร น้ี  ปกติแลวจะเปนไปตามที่ ถูกสังคมหลอหลอม 
สภาพแวดลอม เชน วัฒนธรรม คานิยม จะเปนตัวหลอหลอมชีวิต
จิตใจของคน ใหเปนไปอยางน้ันๆ เพราะฉะน้ัน แตละคนในสังคม
น้ีจึงเปนผลผลิตของสังคม แลวก็เลยเปนดัชนีชี้สภาพสังคม 
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แตพรอมกันน้ัน แตละคนน้ีก็จะเปนปจจัยในการสรางสรรค 
หรือทําลายสังคมไปดวย ถาตัวเองเปนคนไมดี ก็จะเปนปจจัย
ในทางรายทําลายสังคม แตถาตัวเองเปนคนดีมีความสามารถมี
สติปญญา ก็เปนปจจัยในทางสรางสรรคสังคม  

สําหรับพระสงฆน้ัน เปนสถาบันท่ีมีสถานะมีหนาท่ีเปน
พิเศษ ซึ่งอยูในฝายท่ีควรจะตองเปนปจจัยสรางสรรคสังคม  

หมายความวา พระสงฆ โดยฐานะที่แทแลวจะตองเปน
ปจจัยสรางสรรคสั งคม  ถาพระสงฆ ไมสามารถเปนปจจัย
สรางสรรคสังคมได ก็จะเปนเพียงผลผลิตของสังคม ถาเปนเพียง
ผลผลิตของสังคม ก็จะเปนดัชนีชี้สภาพสังคมอยางท่ีพูดมาเมื่อก้ี  

เวลาน้ี เราลองถามตัวเองดูวา พระสงฆของเราน้ี เปนเพียง
ผลผลิตของสังคม หรือสามารถทําหนาท่ีเปนปจจัยสรางสรรค
สังคมได เปนไดแคไหน  

ทําอยางไรจึงจะเปนปจจัยสรางสรรคสังคมได ก็ตองมี
การศึกษา โดยเฉพาะก็ตองมีความรูเขาใจหลักธรรมวินัยท่ีจะมา
สอนประชาชนได   

เพราะฉะน้ัน ตอนน้ีเราจะตองหันมาเนนวา เราจะตองทําให
พระสงฆเปนปจจัยสรางสรรคสังคม ซึ่งก็คือใหการศึกษาน่ันเอง  
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ถาการปกครองเสียหลัก                                
อาจนําพระออกจากพุทธศาสนา 

การศึกษาน้ันเปนแกนเปนหลักของพระพุทธศาสนา และ
เปนชีวิตของพระสงฆ   

เวลาน้ีเรามีการปกครอง ท้ังการปกครองบานเมืองและการ
ปกครองฝายพระศาสนา  

ลองต้ังคําถามดูวา การปกครองมีเพ่ืออะไร ก็จะตอบงายๆ 
วา เพื่อการจัดสรรสังคม ชุมชน สถาบัน หรือองคกร ใหเรียบรอย 
ใหผูคนหรือสมาชิกอยูกันเปนปกติสุข และใหกิจการงานดําเนินไป
ดวยดี อันน้ีก็ถูกในแงหน่ึง แตคงจะไมตรงจุด   

โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงการปกครองของพระสงฆ ถาตอบตาม
หลักพระพุทธศาสนา เรามีระบบการปกครองแตเดิมมา ลองสืบดูซิ
วา การปกครองสัมพันธกับอะไร มีความมุงหมายเพื่ออะไร  

พระสงฆของเราน้ีเร่ิมตนมีผูปกครอง คือพระอุปชฌาย เรา
ถือวาอุปชฌายเปนผูปกครอง คือ เมื่อมีลูกศิษย ซึ่งเรียกวา
สัทธิวิหาริกบวชเขามา อุปชฌายก็เปนผูปกครองดูแล  

แตท่ีอุปชฌายเปนผูปกครองน้ัน ปกครองเพ่ืออะไร ในเร่ืองน้ี
หลักการของพระพุทธศาสนาชัดมาก อุปชฌายปกครองก็เพื่อเปน
เคร่ืองประกันวา ผูท่ีบวชเขามาน้ันจะไดรับการฝกฝนในไตรสิกขา  

หมายความวา อุปชฌายทําหนาที่ดูแลใหม่ันใจวาผูที่บวชเขา
มานั้นจะไดรับการศึกษา มีการฝกฝนพัฒนาเจริญงอกงามข้ึนในพระ
ธรรมวินัย เพราะวาชีวิตของพระสงฆคือชีวิตแหงไตรสิกขา ดังท่ี
เรียกวาบวชเรียน เพ่ือจะไดพัฒนาทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปญญา 
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ตั้งแตวันบวช ทันทีท่ีบวชเสร็จ อุปชฌายก็จะบอกอนุศาสน 
คือ นิสัย ๔ และอกรณียกิจ ๔ แลวพวงทายดวยไตรสิกขาวา สีลํ 
สมฺมทกฺขาตํ, สมาธิ สมฺมทกฺขาโต, ปญฺญา สมฺมทกฺขาตา.  

น่ีนะ ตอแตน้ีไป เธอบวชแลวจะตองศึกษาในไตรสิกขา 
ไตรสิกขาเปนชีวิตของเธอ ชีวิตของเธอเปนชีวิตแหงการเรียนรู
ฝกฝนพัฒนา จงศึกษาไปจนกวาจะบรรลุจุดหมาย  

ตสฺมาติห เต...สกฺกจฺจํ อธิสีลสิกฺขา...อธิจิตฺตสิกฺขา...อธิปญฺญาสิกฺขา 
สิกฺขิตพฺพา เพราะฉะน้ัน เธอพึงศึกษาอธิศีล อธิจิตต อธิปญญา ดวย
ความต้ังใจจริงจัง 

ชีวิตของพระสงฆ รวมไปถึงชีวิตของชาวพุทธท้ังหมด คือ
ชีวิตแหงการศึกษา เราจะปฏิบัติธรรมกาวหนาไป ขัดเกลากิเลสไป 
บําเพ็ญความดีไป จนกระท่ังบรรลุธรรมสูงข้ึน เปนพระอริยบุคคล 
๓ ข้ันแรก คือเปนพระโสดาบัน สกทาคามี อนาคามี  

ท้ังหมดน้ี ทานเรียกรวมกันวาเปนเสกขะ หรือเสขะ ซึ่ง
แปลวา เปนผูยังตองศึกษาอยู คือเปนนักศึกษา  

อุตสาหปฏิบัติธรรมมาถึงขนาดเปนพระอริยบุคคล แมแตข้ัน
พระอนาคามี ก็ยังเปนผูตองศึกษาอยู  

ตอเมื่อไดบรรลุธรรมสูงสุดเปนพระอรหันต จึงจบการศึกษา 
เปนพระอเสขะ หรืออเสกขะ  

ถาบวชเขามาแลว ยังไมจบการศึกษา คือยังไมเปนอเสขะ 
แมจะเปนพระเถระ มหาเถระ บวชมา ๗๐-๘๐ พรรษา ก็ยังตอง
ศึกษา ฝกอบรมในไตรสิกขาอยูเร่ือยไป คือตองศึกษาจนกวาชีวิต
จะสิ้น พูดงายๆ วาศึกษาจนตาย เกิดใหมก็ศึกษาตออีก  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๘๙ 

เพราะฉะน้ัน จึงบอกวา ชีวิตในพระพุทธศาสนา และระบบ
การปฏิบัติท้ังหมดในพระพุทธศาสนา คือ ไตรสิกขา แปลวา 
การศึกษา ๓ ประการ ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา พูดสั้นๆ วา
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการศึกษา  

พระท่ีบวชเขามาน้ัน วัตถุประสงคท่ีถูกตอง คือมุงท่ีจะ
บําเพ็ญไตรสิกขา ฝกฝนพัฒนาตัวเอง ในเร่ืองพฤติกรรม จิตใจ 
และปญญา  

เมื่อชีวิตของพระคือชีวิตแหงการบําเพ็ญไตรสิกขา อุปชฌาย
ก็คอยเอาใจใสดูแลเพ่ือจะใหพระท่ีเปนศิษยน้ันไดรับการศึกษา ถา
การบวชไมมีไตรสิกขา ไมนําคนที่บวชเขาสูไตรสิกขา ความเปน
อุปชฌายก็ไรความหมาย  

เพราะฉะน้ันจึงไดกลาววา การเปนอุปชฌายทําหนาท่ี  
ปกครองน้ัน ก็เพ่ือการศึกษา หรือพูดใหสั้นวา การปกครองเพื่อ
การศึกษา คือเพ่ือเปนหลักประกันใหมีการศึกษา  

การปกครอง คือ การจัดสรรสภาพแวดลอม ระบบการ
เปนอยู และระบบการอยูรวมกันใหเอื้อตอการท่ีพระสงฆแตละองค
จะไดฝกฝนพัฒนาตนในไตรสิกขา ก็เทาน้ันเอง  

เพราะฉะน้ัน การศึกษาน่ีแหละเปนแกนของพระศาสนา 
เวลาน้ีเรามีการปกครองคณะสงฆ ท่ีขยายกวางขวางออกไป เปน
การปกครองพระสงฆท้ังประเทศ   

แลวเราปกครองพระสงฆท้ังประเทศน้ีเพื่ออะไร ถาดูตาม
หลักการน้ี ก็หมายความวา ก็ตองปกครองเพื่อใหเกิดการศึกษา 
โดยจัดสรรระบบความเปนอยู  ความสัมพันธ  กิจการและ



 
 
 
 
 
 

๙๐ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

สภาพแวดลอม วางพ้ืนฐานทุกอยางเพ่ือเอื้อโอกาสใหพระเณรไดมี
การศึกษาน่ันเอง ถาอยางน้ี การปกครองจึงจะมีความหมาย เขาสู
หลักการของพระศาสนา  

ถาการปกครองเสียหลัก คือผิดพลาดจากหลักการของ
พระพุทธเจาท่ีกลาวมาน้ี การปกครองท่ีมีไวดวยคิดวาจะรักษา
พระพุทธศาสนาน่ันแหละ อาจจะกลายเปนตัวการท่ีนําพระสงฆ
และชาวพุทธออกนอกลูนอกทาง ทําใหความวิปริตผิดเพ้ียนตางๆ 
ท้ังหลายเกิดข้ึนมา โดยไมรูตัว  

ทําไปทํามา พระสวนใหญจะมีชีวิตท่ีวางเปลาโหวงเหวง 
เปนดังขอนไมท่ีเลื่อนลอยไปตามกระแสท่ีไหลบาในสังคม  

ถาเอาแตตามบานเมือง จะเสียหลักของตัว 
เวลาน้ีการปกครองของพระสงฆเราไปเนนแบบบานเมือง 

กลายเปนการปกครองเพ่ือการปกครอง หรือการปกครองเพ่ือ
ความสงบเรียบรอย อยางเลื่อนลอย  

การปกครองเพ่ือการปกครอง จะเนนอํานาจ เมื่อเนนอํานาจ
ก็จะตองเนนการบังคับและการควบคุม เมื่อเนนการบังคับควบคุม 
ก็เนนการลงโทษ คอยดูแลไมใหคนทําผิด ใครทําผิดฉันจะลงโทษ  

ตอมาก็หามาตรการวาทําอยางไรจะลงโทษใหไดผลดี ก็ตอง
พัฒนาระบบวิธีการลงโทษ ก็เลยเนนไปในทางท่ีจะลงโทษผูทําผิด  

ไมไดคิดวา ทําอยางไรเราจะปกครองดวยการอุดหนุนสงเสริม
ใหคนมีโอกาสทําดีกันใหมากที่สุด จนกระทั่งไมมีคนทําผิดที่จะถูก
ลงโทษ ทําอยางนั้นจึงจะเปนหลักการที่แทจริงของการปกครอง  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙๑ 

การปกครองคณะสงฆ คือ การจัดสรรสภาพแวดลอมและ
วางระบบการตางๆ ของคณะสงฆ ใหเอื้อโอกาสแกการท่ีพระเณร
จะเจริญงอกงามในธรรมวินัยดวยไตรสิกขา จนกระท่ังมีแตพระ
เณรท่ีทําดีกันย่ิงข้ึนมากมาย ไมมีพระเณรท่ีจะทําผิดใหลงโทษ 
หรือมีพระเณรทําความผิดนอยท่ีสุด และกันคนช่ัวทรามไมใหมี
กําลงัหรือชองทางทําการราย  

ถาทําไดอยางน้ี ก็จะเปนการบรรลุจุดมุงหมายท่ีแทจริงของ
การปกครอง  

การปกครองในลักษณะอยางน้ีจะเกิดข้ึนไดอยางไร ก็ตอง
เปนการปกครองท่ีเปนไปตามหลักการของพระพุทธศาสนา คือ
เปนการปกครองเพื่อการศึกษา  

อน่ึง ควรจะถือเปนหลักการท่ีสําคัญย่ิงวา การปกครองที่ดี
จะสัมฤทธิ์ เม่ือประชาชนปกครองตนเองได  

เมื่อถึงข้ันน้ัน การปกครองจะมีหนาท่ีหลักเพียงเปนท่ี
ประสานความรวมมือ  

โดยเฉพาะการปกครองในพระพุทธศาสนาน้ัน ชัดเจนมาก
วา เปนการปกครองเพื่อชวยเตรียมคนใหเขาปกครองตนเองได  

พระอุปชฌายปกครองดูแลลูกศิษยท่ีบวชมา ทานใหเวลา ๕ 
ป เรียกวาถือนิสสัย เปนนิสิต ระหวางน้ันก็ใหการศึกษากันให
จริงจัง ตอจากน้ัน เมื่อมีคุณสมบัติพรอม ก็ถือวาปกครองตัวเองได 
ไมตองอยูกับอุปชฌายอาจารยอีก เรียกวาพนนิสสัย เลิกเปนนิสิต 

ชุมชนสงฆจะอยูดี  ถาพระปกครองตัว เองได  สังคม
ประชาธิปไตยจะอยูดี  ถาประชาชนปกครองตัวเองได  เพราะวา



 
 
 
 
 
 

๙๒ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

ถาไมตองการใหใครมาบังคับ เราก็ตองปกครองตัวของเราได และ
น่ันคือความสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประชาธิปไตย 

พระสงฆหรือแมประชาชนทั่วไป จะปกครองตนเองไดอยางไร 
ก็ตองมีการศึกษา การปกครองที่จะชวยนําไปสูจุดหมายใหประชาชน
ปกครองตนเองได ก็ตองเอื้ออํานวยจัดสรรสงเสริมใหประชาชนมี
การศึกษา เพราะฉะนั้น จึงตองเปนการปกครองเพื่อการศึกษา   

ทีน้ี คนท่ีศึกษาน้ัน ไดสภาพเอื้ออํานวยของสังคมท่ีเกิดจาก
การปกครองท่ีดีเปนฐาน ก็จะไดพัฒนาชีวิตของตนใหบรรลุ
จุดหมายท่ีดีงามสูงสงย่ิงข้ึนไป เพราะการศึกษาเพ่ือปกครอง
ตัวเองไดในระดับสังคม เปนเพียงการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือเสริม
โอกาสท่ีจะศึกษาพัฒนาชีวิตใหสมบูรณตอไป  

เวลาน้ีมีคําใหมๆ เขามาจากตะวันตกหลายคํา คําหน่ึงท่ีชื่น
ชมกัน คือ learning society บางทีก็เรียกวา knowledge society 
แปลเปนไทยงายๆ วา สังคมเรียนรู และสังคมความรู  

ท่ีจริง สังคมแหงการเรียนรู หรือสังคมแหงความรูน้ี ก็คือ
สังคมแหงการศึกษา หรือสังคมแหงปญญาน่ันเอง  

จะเห็นวา สังคมท่ีพัฒนาแลว กาวไปๆ พบปญหา เวลา
หาทางออก ก็มาลงท่ีหลักการของพระพุทธศาสนาน่ันเอง  

แตนาเสียดายวา ขณะท่ีโลกกําลังตองการหลักการท่ีถูกตอง 
คนไทย โดยเฉพาะชาวพุทธเอง กลับเหินหางหรือถึงกับหลงลืม
หลักการของตัว มัวไปต่ืนสิ่งใหมท่ีเพิ่งเร่ิมตั้งเคาข้ึนมา ซึ่งยัง
จะตองพัฒนากันอีกนาน ท้ังท่ีตนควรอยูในฐานะท่ีจะชวยใหสิ่งดีท่ี
ตนมี แกโลกท่ีกําลังตองการ  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙๓ 

เหตุผลทุกอยางเรียกรองใหหันเขาสูหลักการแหงการ
ปกครองเพ่ือการศึกษา 

เวลาน้ีเปนอยางไร การปกครองของเราเปนไปเพื่อการศึกษา
หรือเปลา เปนเร่ืองท่ีนาสงสัย ถายอนหลังกลับไปเมื่อ ร.ศ. ๑๒๑ 
เรามีพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆฉบับแรก ภูมิหลังในการ
เกิด พ.ร.บ. ฉบับน้ี คืออะไร  

ในหลวงรัชกาลท่ี ๕ ทรงนําระบบแบบแผนการจัดบานเมือง
แบบตะวันตกเขามา เราเรียกวา นําแบบแผนจากอารยประเทศเขา
มา เพ่ีอจะทําใหประเทศไทยเจริญเทียมบาเทียมไหลอารยประเทศ  

แบบแผนดานหน่ึงท่ีนําเขามา ก็คือระบบการศึกษาแผนใหม 
ในการนําเขามาน้ันทรงทราบตระหนักวา ตลอดเวลาในอดีตท่ีผาน
มา วัดเปนศูนยกลางการศึกษา พระเปนครูใหการศึกษาแก
ประชาชน เจาอาวาสก็คืออุปชฌาย อาจารย ดังท่ีเด๋ียวน้ีเรายัง
เรียกเจาอาวาสวาอาจารย  แตทานยังทําหนาท่ีอาจารยให
การศึกษาหรือเปลา คงเปนอาจารยโดยสักแตวาเปนช่ือเรียก  

ท่ีจริง การปกครองตองเพื่อการศึกษา สถานะท่ีเปนอาจารย
ของเจาอาวาส แสดงวาเปนผูท่ีใหการศึกษา  

พระองคทรงทราบตระหนักวา วัดเปนศูนยกลางการศึกษา
ของประชาชนสืบมา  เมื่อจะจัดรูปแบบการศึกษากันใหม  ก็ควร
พึ่งพาอาศัยคณะสงฆ จึงทรงถวายเปนภาระของฝายประมุขสงฆ 
ใหเปนผูดําเนินการจัดการศึกษาแกประชาชนท่ัวประเทศ   

องคประมุขสงฆก็จัดพระเจาคณะมณฑลตางๆ ใหรับมอบ
ภาระจัดการศึกษากันท่ัวไปในประเทศ 



 
 
 
 
 
 

๙๔ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

การจัดการศึกษาเปนเร่ืองใหญของพระสงฆในยุคน้ัน พอจัด
การศึกษาเขารูปเขารอย ก็ทรงออก พ.ร.บ. ลักษณะปกครองคณะ
สงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ข้ึนมา   

ในพระราชปรารภท่ีจะออกกฎหมายฉบับน้ี บอกไวชัดเลยวา 
ทําไมจึงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ ข้ึน  ดังขอความใน
ประกาศใช พ.ร.บ.น้ันวา 

“...ดวยเมื่อรัตนโกสินทรศก ๑๑๗ ไดโปรดใหพระราชา
คณะหลายรูปออกไปจัดการศึกษาตามอารามในหัวเมือง...ได
เห็นผลความเจริญในการเลาเรียน ตลอดจนความเรียบรอยในการ
ปกครองสังฆมณฑลขึ้นโดยลําดับมา บัดนี้ทรงพระราชดําริเห็นวา 
ถึงเวลาอันสมควรจะตั้งเปนแบบแผนการปกครองคณะสงฆให
มั่นคงเรียบรอยไดแลว จึงไดทรงพระกรุณาโปรดใหตรา
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆขึ้น...” 
แมในขอความเบื้องตนของ พ.ร.บ. ดังกลาว ซึ่งเปนพระบรม

ราชโองการของในหลวง ร.๕ ก็ตรัสแสดงถึงวัตถุประสงคของ 
พ.ร.บ. ดังกลาวน้ันวา 

“...ถาการปกครองสงฆมณฑลเปนไปตามแบบแผนอัน
เรียบรอย พระศาสนาก็จะรุงเรืองถาวร และจะชักนําประชาชน
ทั้งหลายใหเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสโนวาท ประพฤติสัมมา
ปฏิบัติ และรํ่าเรียนวิชาคุณในสงฆสํานักย่ิงขึ้นเปนอันมาก”  
เปนอันวา พ.ร.บ. คณะสงฆที่เราถือวาเปนมาตรฐานการ

ปกครองน้ัน เร่ิมแรกเกิดสืบเน่ืองจากการศึกษา และเน้ือหากับทั้ง
วัตถุประสงค ใน พ.ร.บ. คณะสงฆฉบับแรกน้ันยังเนนการศึกษามาก  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙๕ 

เราถือกันวา การปกครองคณะสงฆน้ีอนุวัติตามการปกครอง
ของฝายบานเมือง  

พ.ร.บ. รศ. ๑๒๑ เกิดในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย ก็เอา
อํานาจไวกับบุคคลผูเดียว อยูท่ีศูนยกลาง คือศูนยอํานาจ   

ตอมา เมื่อบานเมืองเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบบ
ประชาธิปไตยแลว การปกครองคณะสงฆก็อนุวัติตาม  โดย
กระจายอํานาจการปกครองคณะสงฆออกไป ใหมีสังฆสภา เปน
ผูใชอํานาจนิติบัญญัติ มีคณะสังฆมนตรี เปนผูใชอํานาจบริหาร 
และมีคณะวินัยธร เปนผูใชอํานาจตุลาการ เลียนแบบอํานาจท้ัง
สามของฝายบานเมือง   

การจัดต้ังคณะผูบริหารคือสังฆมนตรี ก็แบงเปน ๔ องคการ 
คือ องคการปกครอง องคการศึกษา องคการเผยแผ และองคการ
สาธารณูปการ คลายกับการจัดกระทรวงทางฝายบานเมือง 

พึงสังเกตวา ตอนน้ียังมีกระทรวงการศึกษา คือองคการ
ศึกษาอยู แตจุดเนนในใจมุงไปที่การจัดการปกครองใหคลายกับ
ฝายบานเมือง ดังขอความในแถลงการณเร่ืองพระราชบัญญัติ
คณะสงฆของรัฐบาลสมัยน้ันวา  

“...ความสําคัญในพระราชบัญญัติคณะสงฆก็คือไดจัดการ
ปกครองคณะสงฆใหอนุโลมตามระบอบการปกครองบานเมือง 
เทาที่ไมขัดกับพระธรรมวินัย” 
ตอมา พอถึง พ.ร.บ. คณะสงฆ ๒๕๐๕ ตอนนี้บานเมืองได

จัดการปกครอง โดยมีหัวหนาคณะปฏิวัติเปนหัวหนารับผิดชอบ ก็
จึงใหการปกครองคณะสงฆอนุวัติตาม โดยรวมศูนยอํานาจ  
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ก็เลยออก พ.ร.บ. คณะสงฆฉบับใหมน้ี ใหการปกครองคณะ
สงฆข้ึนตอองคสมเด็จพระสังฆราช โดยมีมหาเถรสมาคมเปนชอง
ทางการปกครองแตเพียงองคกรเดียว ซึ่งใชอํานาจท้ังสามอยาง 

ดานรูปแบบ ตามบานเมืองไดบาง 
แตดานสาระ พระตองนํา และเปนผูให  

เวลามอง เรามักจะมองไปท่ีจุดน้ี คือมองวา พ.ร.บ.คณะ
สงฆของเราอนุวัติตามฝายบานเมือง ดังท่ีมีการปรับปรุงเปลี่ยนรูป
ไปตามความเปลี่ยนแปลงของบานเมือง  

แตแทท่ีจริง ยังมีเบ้ืองหลังท่ีลึกกวาน้ัน มันไมใชเปนเพียง
การอนุวัติตามการปกครองฝายบานเมือง อยามองแคน้ัน  

เรามีหลักการท่ีตองขอพูดวา ดีกวาบานเมือง เปนหลักการท่ี
ประเสริฐกวาของฝายบานเมือง ซึ่งเมื่อเรามัวแตคิดท่ีจะอนุวัติตาม
บานเมือง ก็ไดละเลยมองขามทอดท้ิงหลักการน้ีไปเสีย  

ท่ีจริงน้ัน ไมวาในดานรูปแบบหรือลักษณะภายนอก เราจะ
เปลี่ยนแปลงตามบานเมืองไปอยางไรก็ตาม เราจะตองรักษา
หลักการท่ีเปนเน้ือหาสาระน้ีไวใหได 

หลักการของเราน้ี มีจุดศูนยกลางอยูท่ีการศึกษา ชีวิตของ
พระสงฆอยูดวยการศึกษา การปกครองก็เพื่อการศึกษา เรามี
หลักการของเราอยูแลว   

ถาไมมีการศึกษา การปกครองก็หมดคุณคา ไรความหมาย 
ไมไดประโยชน และจะมุงเนนไปท่ีการลงโทษผูกระทําความผิด 
เปนการแกปญหาท่ีปลายเหตุอยูรํ่าไป  แตท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ  จะ



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙๗ 

ไมชวยใหบรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนา หรือแมแตจะชวยให
พระพุทธศาสนาดํารงอยูได 

ตอนน้ีนาจะมาคํานึงพิจารณากันใหชัดวา สาระของการ
ปกครองคณะสงฆอยูท่ีไหน ถามีการแกไข พ.ร.บ คณะสงฆ ก็
นาจะทําใหเขาหลักใหถูกจุดเสียที   

พ.ร.บ. คณะสงฆเปนตัวแบบแผนของการปกครอง จะตอง
สื่ อ ไปสู สิ่ ง ท่ี เ รี ยกว ากา ร ศึกษาให ไ ด  ให เ ข าสู ส า ระของ
พระพุทธศาสนา คือไตรสิกขา ท่ีสรุปวาการปกครองเพื่อการศึกษา  

ถาอยางน้ี เราจะสรางคนใหเปนคนดีจนกระท่ังไมมีหรือแทบ
ไมมีคนทําผิดท่ีจะตองลงโทษ การจะทําใหไมมีคนทําผิดท่ีจะตอง
ลงโทษ ก็ตองใหคนมีการศึกษารูธรรมวินัย ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
น่ันเอง ถาไมมีการศึกษา วัตถุประสงคของพระพุทธศาสนา ไมวาจะ
เปนการบวช การปกครอง หรืออะไรๆ ก็ตาม จะสําเร็จไดอยางไร  

ฉะน้ัน การปกครองท่ีแท ตองเอาการศึกษาเปนหัวใจ อยา
เอาเปนเพียงกิจการสวนหน่ึงของคณะสงฆเทาน้ัน เพราะชีวิตของ
พระท้ังหมดน้ันคือไตรสิกขาแนนอน  

หมดท้ังคณะสงฆ จนถึงพระผูบริหารคณะสงฆเอง ก็ยังตอง
ศึกษา ไมมีใครปฏิเสธได แมชาวพุทธท้ังหมดก็เชนเดียวกัน  

ฉะน้ัน เวลาน้ีจะตองมาชวยกันเตือนระลึกวา เราอาจจะ
คลาดเคลื่อนไปแลวจากระบบคณะสงฆของพระพุทธเจา  

พระพุทธเจาต้ังคณะสงฆข้ึนทําไม? พระองคเสด็จไป
ประกาศพระศาสนา ไปเท่ียวสั่งสอนประชาชน ใหธรรม ก็คือ ให
การศึกษาน่ันเอง เพราะทรงสอนเขา เพ่ือเขาจะไดเรียนรู เขาใจ 
และฝกฝนพัฒนาตนเองข้ึนไป   
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แตจะใหการศึกษาแกประชาชน โดยไปสอนทีละคนๆ กวา
จะสําเร็จก็ใชเวลามาก และไดทีละคนๆ พระองคจึงจัดตั้งคณะ
สงฆข้ึนมา เปนชุมชนท่ีวา คนท่ีมุงจะศึกษา คือเรียนรูฝกฝนพัฒนา
ตนใหบรรลุธรรม จะไดเขามาอยูเพ่ืออุทิศตนในการศึกษาไดเต็มท่ี  

พรอมกันน้ัน ชุมชนสงฆน้ี ซึ่งเปนแหลงการศึกษา ก็จะมีผูท่ี
กาวหนาไปมากๆ แลวในไตรสิกขามาอยูรวมกันมาก ผูใดตองการ
ศึกษา ก็มาหาท่ีแหลงน้ีไดงาย และชุมชนสงฆน้ีก็จะเปนศูนยกลาง
ท่ีทานผูไดศึกษาดีแลว ออกไปเผยแพรสั่งสอนใหการศึกษาแก
ประชาชนขยายกวางขวางออกไป   

ดวยเหตุ น้ี  เ พ่ือใหชุมชนสงฆ เปนแหลงเอื้อโอกาสใน
การศึกษาไดดีท่ีสุด ก็จะตองมีการจัดสรรสภาพแวดลอมและวาง
ระเบียบระบบตางๆ ใหเปนเคร่ืองเอื้อโอกาสเชนน้ัน พระองคจึงได
ทรงบัญญัติวินัยข้ึนมา 

เปนอันวา ชุมชนสงฆมีข้ึนมา ก็เพื่อใหการศึกษาไดผลดี
ย่ิงข้ึน หรือเพื่อใหมั่นใจยิ่งข้ึนวาการศึกษาของมนุษยจะดําเนินไป
ดวยดี มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ชุมชนสงฆหรือจะเรียกวาคณะสงฆก็
แลวแต จึงเปนชุมชนแหงการศึกษา เพราะพระพุทธศาสนาเอง ก็
เปนศาสนาแหงการศึกษา  

พูดได เลยวา  ถาไมมีการศึกษา  คือไตรสิกขา  ก็ ไมมี
พระพุทธศาสนา นอกจากทุกคนเปนพระอรหันตกันหมดแลว ซึ่งก็
เปนไปไมได เพราะฉะน้ัน เมื่อบวชเขามาแลว ถาไมศึกษาแลวจะ
ทําอะไร  

ถาไมศึกษา พระสงฆก็ไมสามารถเปนปจจัยสรางสรรค
สังคมได ก็จะกลายเปนเพียงผลผลิตของสังคมอยางท่ีกลาวมา 



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙๙ 

ฉะน้ัน เวลาน้ีจะตองเตือนกันใหมากในเร่ืองน้ี ถาเราสํานึก
ตระหนักในหลักการน้ีแลว เราจะใหหลักแกทางบานเมืองไดดวย 
เวลาน้ีบานเมืองเองตองการคําตอบ  

ไมเฉพาะบานเมืองไทยเทาน้ัน สังคมโลกท้ังหมดกําลัง
ตองการคําตอบ เวลาน้ีโลกกําลังติดตันอยู เพราะประสบปญหาท่ี
นาประหวั่นพร่ันพรึงวาจะนําไปสูความวิบัติหายนะของมนุษยชาติ 
ท้ังปญหาสังคม ปญหาจิตใจ และปญหาสิ่งแวดลอมมากมาย  

แมเพียงปญหาสิ่งแวดลอมอยางเดียว ก็รูกันวาทําลายโลก
ไดแลว และยังไมเห็นทางแกไข   

คร้ันมองไปท่ีปญหาสังคม มนุษยก็แบงแยกกันมากข้ึน 
ทะเลาะวิวาทขัดแยงทําสงครามกัน ท้ังแบงแยกผิว เช้ือชาติ และ
ศาสนา ฆากันตายมากมาย และมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มมากข้ึนตอไป  

ทางดานจิตใจ คนก็มีแตความคับเครียด มีทุกข เปนโรคจิต 
โรคประสาท ฆาตัวตายมากข้ึน ระบบสังคมมีแตการแขงขันแยงชิง
ผลประโยชน เอาเปรียบ เบียดเบียนกัน  

รวมแลวก็มองไมเห็นทางแหงสันติสุข ท่ีเรียกวาทางสูความ
เกษม เราจึงจะตองมาชวยกันหาทางแกปญหาสังคม ท้ังของรัฐ
และของโลก 
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มนุษยไมมีการศึกษา สูแตสัตวธรรมดาก็ไมได 
แตพอมนุษยฝกตนดี ก็ประเสริฐยิ่งกวาเทวดา 

พระพุทธศาสนาจะชวยสังคมโลกไดอยางไร ก็ตองนําตัวเอง
ใหเขาสูหลักการท่ีถูกตองเสียกอน จับหลักของตนใหชัด หลักการ
ของพระพุทธศาสนาคือไตรสิกขา หรือไตรศึกษา 

ทําไมพระพุทธศาสนาจึงถือหลักไตรสิกขา? เพราะวามนุษย
เปนสัตวพิเศษ เราเรียกกันวาเปนสัตวประเสริฐ  

แตพระพุทธเจาไมไดตรัสนะวา มนุษยเปนสัตวประเสริฐ 
พระพุทธเจาตรัสวา มนุษยเปนสัตวท่ีตองฝกตางหาก และตรัสอีก
ตอนหน่ึงวา มนุษยท่ีฝกแลว จึงเปนสัตวประเสริฐ  

ไม ว าจะอย าง ไร  เ ร่ิมตนตอง กําหนดให ชั ดว า  หลัก
พระพุทธศาสนาสอนวา มนุษยเปนสัตวท่ีตองฝก เรียกวา ‘ทัมมะ’ 
และเพราะเปนคนก็เรียกวา ‘ปุริสทัมมะ’ 

“ทัมมะ” เปนสัตวท่ีฝกได และตองฝก คําน้ีจึงมาอยูในพระ
พุทธคุณ ๙ ประการ วา อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ พระพุทธเจาเปน
สารถีฝกบุรุษ คือ คนท่ีตองฝก หรือพึงฝก ไมมีใครย่ิงกวา แสดงถึง
ธรรมชาติของมนุษยวา เปนสัตวท่ีตองฝก  

“ฝก” คือ ตองเรียนรู ตองฝกฝน ตองพัฒนา พูดสั้นๆ วา 
ตองศึกษาน่ันเอง  

ถาไมฝกฝนพัฒนาแลว  มนุษยหามีความประเสริฐไม 
เพราะวามนุษยน้ันเปนสัตวท่ีโดยลําพัง ถาไมมีการฝกฝนพัฒนา
แลว สูสัตวชนิดอื่นไมไดเลย  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๐๑ 

สัตวชนิดอื่นอยูไดดวยสัญชาตญาณ เกิดมาจากทองแมวัน
น้ัน ก็เดินได วายนํ้าได หากินได แตมนุษยน้ัน เกิดมา ถาท้ิง ก็ตาย
ทันที เลี้ยงมาตั้งป ยังชวยตัวเองไมได อยูไมรอด   

ตลอดเวลา ๑ ปน้ัน ตองเรียนรูทุกอยาง ตองฝกทุกอยาง กิน
ก็ตองฝก นอนก็ตองฝก น่ังก็ตองฝก เดินก็ตองฝก ขับถายก็ตองฝก 
พูดก็ตองฝก ทุกอยางท่ีมนุษยไดใชดําเนินชีวิตอยู มนุษยไมไดมา
เปลาๆ แตตองเรียนรู ตองศึกษา ตองฝกฝนพัฒนาท้ังสิ้น  

ในแงน้ี มนุษยจึงเปนสัตวท่ีเสียเปรียบ แพสัตวท้ังหลายอื่น 
แพสัตวดิรัจฉานทุกชนิด  

สัตวดิรัจฉานท้ังหลายน้ัน ไมตองฝก มันเรียนรูอยูไดโดย
สัญชาตญาณ อันน้ีเปนขอเสียเปรียบของมนุษย มนุษยไมฝกไม
เรียนรูไมศึกษา อยูไมไดเลย  

แตขอ ท่ีเสียเปรียบน้ี  กลับเปนขอไดเปรียบของมนุษย 
เพราะวา พอมนุษยไดศึกษาฝกฝนพัฒนาเรียนรูข้ึนมา คราวน้ี
มนุษยกาวหนาเร่ือยไป ไมมีท่ีสิ้นสุด  

สัตวท้ังหลายเกิดมาดวยสัญชาตญาณอยางใด ก็ตายไป
ดวยสัญชาตญาณอยางน้ัน อยูแคน้ันเอง แตมนุษยน้ีตรงขาม ฝก
อยางไร ไดอยางน้ัน ถาเราไมหยุดการฝก เราก็จะเลิศล้ํา เปน
มนุษยท่ีประเสริฐไดจริง  

พระพุทธเจาตรัสวา ทนฺโต เสฏฺโ มนุสฺเสสุ ในหมูมนุษย ผูท่ี
ฝกแลวประเสริฐ พระพุทธเจาตรัสวา มนุษยฝกแลวจึงประเสริฐ
ตางหาก พระองคไมเคยตรัสวามนุษยเปนสัตวประเสริฐข้ึนมา
เฉยๆ มนุษยเปนสัตวประเสริฐดวยการฝก หรือมนุษยท่ีฝกแลวจึง
เปนสัตวประเสริฐ  



 
 
 
 
 
 

๑๐๒ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

พอมนุษยฝกแลว ก็ประเสริฐล้ําเลิศย่ิงกวาสัตวอื่นใด ไมใช
แคประเสริฐกวาสัตวท่ัวไปธรรมดา แตมนุษยท่ีฝกดีแลว ประเสริฐ
กวาเทพเทวาท้ังปวงดวย แมแตเทพเจา และพระหรหม ก็นอม
นมัสการมนุษยท่ีฝกตนดีแลวน้ัน   

มีคติพุทธภาษิตเตือนใจเราอยูเสมอ ใหมีกําลังใจที่จะศึกษา
พัฒนาตน และทําการตางๆ ดวยความเพียรพยายาม  

อยามัวไปออนวอนหวังพ่ึงเทพเจาอยูเลย หันมาศึกษา
พัฒนาตนน่ีแหละ เมื่อเราศึกษาพัฒนาตนย่ิงข้ึนๆ ตอไปเทพเจา
ตลอดถึงพระพรหม ก็ตองนอมนมัสการ เราไมไดไปขมขูหรือดูถูก
ทานนะ ทานเห็นคุณความดีของเราแลว ก็ยอมนอมนมัสการเอง   

ดังน้ันจึงมีคติในพระธรรมบท และในพระคาถาตางๆ อัน
เปนคําสอนของพระพุทธเจามากแหง ท่ีตรัสทํานองน้ี ลองไป
สํารวจดูเถิด จะพบคติน้ีท่ีถือวา บุคคลผูไดฝกฝนตนศึกษาดีแลว 
เทวดาท้ังหลายและพระพรหมก็นอมนมัสการ  

อยางคาถาหน่ึง กลาวถึงพระพุทธเจาวา  
มนุสฺสภูตํ  สมฺพุทฺธํ  อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ  
 ... ฯเปฯ ...  เทวาปิ ตํ นมสฺสนฺติ  

บอกวา พระสัมมาสัมพุทธเจาน้ี ท้ัง ท่ีเปนมนุษย  แตฝก
พระองคดีแลว อบรมพระหฤทัยถึงท่ีแลว แมเทพท้ังหลายก็นอม
นมัสการ  

อีกคาถาหน่ึงกลาวถึงพระสาวกวา  
ทิสฺวา วิชิตสงฺคามํ  สมฺมาสมฺพุทฺธสาวกํ  
เทวตาปิ นมสฺสนฺติ  ... ฯเปฯ ... 



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๐๓ 

แปลวา เทวดาท้ังหลายเห็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา
ผูชนะสงครามแลว ยอมนอมนมัสการ      

ฉะน้ัน  
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  โส เสฏฺโ เทวมานุเส  

ผูท่ีสมบูรณดวยวิชชาและจรณะ เปนผูประเสริฐสุด ท้ังในหมู
มนุษยและทวยเทวา  

เปนอันวา พระพุทธเจาทรงสอนวา ความประเสริฐของ
มนุษยอยูท่ีการฝก มนุษยฝกไดไมมท่ีีสิ้นสุด  

สัตวท้ังหลายอื่นน้ัน ฝกตัวเองไมได ถาจะฝก ตองอาศัย
มนุษยฝกให จะเปนชาง เปนมา หรือสัตวอะไรท่ีเกงๆ มนุษยก็ฝก
เอามาใช เอามาเลนละครสัตว ฝกลิงข้ึนตนไมเก็บมะพราวได ฝก
ชางใหลากซุงได แตสัตวเหลาน้ันฝกตัวไมเปน และถึงแมมนุษยจะ
ฝกให ก็มีขอบเขตจํากัดอีก พอฝกถึงขนาดหน่ึง ก็จบเทาน้ัน ไปตอ
ไมได สวนมนุษยน้ีฝกไดไมมีท่ีสิ้นสุด 

มนุษยท่ีฝกดี มีชีวิตท่ีสิกขาเรื่อยไป                   
ในกระบวนบูรณาการท่ีครบทุกดาน เต็มท้ังคน 

นาเสียดายวามนุษยสวนมากฝกพออยูไดตามความจําเปน 
เพราะตอนแรกจําเปนตองฝก ถาไมฝกแลวอยูไมได ก็เลยตองฝก
กันไป เรียนรูเทาท่ีจําเปน ไมไดตั้งใจ ไมมีหลักการ ไดแคความเคย
ชิน และเม่ือฝกพอเปนอยูไดแลว ก็หยุดฝกแคน้ัน เพราะฉะน้ันจึง
พัฒนาไมไดดีเทาท่ีควร  



 
 
 
 
 
 

๑๐๔ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

พระพุทธเจาอุบัติข้ึนมาแลวตรัสสอนใหสํานึกวา เราเปน
มนุษย เปนสัตวท่ีตองฝก จะมีชีวิตอยูดีไดดวยการฝก จะประเสริฐ
ไดดวยการฝก เพราะฉะน้ัน ถาเราสํานึกตระหนักในความสําคัญ
ของการฝกฝนพัฒนาตนน้ีแลว ตั้งใจเรียนรูฝกฝนพัฒนาตนอยู
เสมอโดยมีหลักการในการฝก ก็จะเปนมนุษยท่ีดีเลิศประเสริฐล้ํา 

พระพุทธเจาประทานหลักการในการฝกฝนพัฒนาตนน้ี 
เรียกวาไตรสิกขา เปนการฝกหรือศึกษาท่ีเปนระบบบูรณาการ 
ครบทุกดานของชีวิต หรือท้ังตัวคน เปนไปอยางมีดุลยภาพ  

สิกขาคือการศึกษาน้ี ไมใชฝกสุมๆ ไป พอใหชีวิตอยูเปนคน
ได  อยางท่ีวา  เกิดข้ึนมาแลว  เพราะจําเปนตองกิน  ก็ฝกกิน 
จําเปนตองนอน ก็ฝกนอน จําเปนตองพูด ก็ฝกพูด ไดแคเทาท่ี
จําเปน เอาพอทําได ไมถึงข้ันทําไดดี เลยไดแคเปนอยูไปตามความ
เคยชิน ไมเรียนรูฝกฝนพัฒนาตลอดเวลาใหดีย่ิงข้ึนไปเร่ือยๆ      

เปนอันวา มนุษยน้ีหลักการสําคัญอยูท่ีการฝกฝนพัฒนา 
เวลาน้ีการท่ีมาเนนกันในเร่ืองการพัฒนาคน ก็เปนการเขามาสู
แนวทางท่ีถูกตอง แตหลักการและระบบกระบวนวิธีในการฝก คือ 
ระบบการศึกษาพัฒนาคนน้ัน จะถูกตองหรือยัง เปนขอท่ีจะตอง
พิจารณากันอีก  

เราบอกวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของ
ประเทศไทย ฉบับท่ี ๘ ท่ีเรียกงายๆ วาแผน ๘ น่ี เนนการพัฒนา
คน ก็ตรงตามหลักพระพุทธศาสนาดีแลว แตคงไมจบเทาน้ัน   

เราตองมาดูอีกวา กระบวนการพัฒนาคนหรือการศึกษาน้ัน
ถูกตองหรือไม อันน้ีเปนขอท่ีจะตองพิจารณากันใหจริงจัง และคิด



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๐๕ 

วา น้ีเปนจุดท่ีพระสงฆเราควรจะชวยประเทศชาติของเราได และ
ไมใชชวยเฉพาะประเทศไทยเทาน้ัน แมแตสังคมโลกเราก็ชวยได 
ขอใหจับจุดกันใหถูก น้ีคือหลักการของพระพุทธศาสนาท่ีแทจริง 
ไมผิดพลาดแนนอน 

เร่ืองน้ีเคยพูดไวท่ีอื่นมากแลว วันน้ีเพียงขอโอกาสยกขึ้นมา
ยํ้าไว เพราะวา ถาเราไดหลักการท่ีถูกตองแลว ก็ควรจะเอาจริงเอา
จังกันเสียที   

เหตุการณรายท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนมา เปนสัญญาณปลุกเตือน
ภัยเรามากพอสมควรแลว ถาขืนปลอยไว มัวนอนกันตอไป ก็คือ
ตกอยูในความประมาท เมื่อตกอยูในความประมาท ก็คือความ
เสื่อมและพินาศน่ันเอง  

พอสุข พอสําเร็จ หรือดีขึ้นมา                       
หายากคนท่ีจะไมตกหลุมความประมาท 

พระพุทธศาสนาน้ัน เปนศาสนาแหงความไมประมาท เปน
ศาสนาท่ีสอนหลักอนิจจัง เพื่อใหไมประมาท พระพุทธเจาตรัส
หลักอนิจจัง โดยท่ัวไปจะทรงโยงตอไปสูการยํ้าใหไมประมาท  

คนไทยเรามักเอาหลักอนิจจังมาใชปลง  จนกระท่ังมี
นักวิชาการคนหน่ึงเอามาเขียน ก็เลยถือโอกาสช้ีแจงบาง  

ทานผู น้ี ก็อยู ในวงวิชาการ  มาจากตระกูลท่ีมีชื่อ เสียง 
นักวิชาการท่ีเปนอยางน้ี ก็เพราะศึกษาไมตลอดหรือไมทะลุ 
เด๋ียวน้ีเปนกันไมนอย แตเราก็ตองยอมรับดวยวาคนไทยเราอาจจะ
บกพรอง มีความเขาใจผิดๆ นับถือเพ้ียน ปฏิบัติคลาดเคลื่อนไป 



 
 
 
 
 
 

๑๐๖ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

จึงทําใหทานนักวิชาการน้ีพลอยเขาใจพระพุทธศาสนาผิดไปดวย 
ฉะน้ัน เราก็จะไมติเตียนทาน แตควรตองช้ีแจง  

ทานผูน้ีบอกวา คนไทยชาวอีสาน นับถือหลักอนิจจังตามคํา
สอนของพระพุทธศาสนา เลยมีชีวิตอยูไปวันๆ ทานวาอยางน้ัน  

น่ีนักวิชาการพูดนะ เราจะวาอยางไร ถาจะเถียงก็ตองเถียง
ใหถูก  อยาเพ่ิงไปโกรธ   เดี๋ยวจะไปเหมือนกับกรณีโปรเฟสเซอร 
ซัตตัน เมื่อสัก ๒๐-๓๐ ปมาแลว   

Professor Robert L. Sutton เขามาประเทศไทยใน
โครงการท่ีจะจัดตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ซึ่งปจจุบันน้ีไดแยกออกไปตั้งเปนสถาบันบัณฑิต-
พัฒนบริหารศาสตร  

ตอนตั้ งคณะรัฐประศาสนศาสตร  และพัฒนาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตรในประเทศไทย ก็มีฝร่ังมาชวยจากมหาวิทยาลัย
อินเดียนา ศาสตราจารยโรเบิรต แอล ซัตตัน ก็เปนทานหนึ่งท่ีเขามา  

ทานผูน้ีเขามาแลว ก็วิจัยสังคมไทย แลวเขียนหนังสือข้ึนมา
เลมหน่ึงชื่อวา Public Administration in Thailand ซึ่งเขียนไวตอนหนึ่ง
วา ปจจัยสําคัญ ๒ อยางท่ีถวงการพัฒนาของสังคมไทย ไดแก
สถาบันพระมหากษัตริย และพระพุทธศาสนา   

แลวก็บอกวา พระพุทธศาสนาสอนอะไรตางๆ เชน เร่ือง
สันโดษ ทําใหคนไทยเกียจคราน เปนตน ทําใหขัดขวางการพัฒนา  

ชาวพุทธเราก็โกรธ Sutton กันใหญ ดา Sutton กันแรงๆ แต
ท่ีจริงเราจะตองสํารวจตัวเราเองดวยวา เราอาจจะใชคําสอนใน
พุทธศาสนาผิดพลาดหรือเปลา  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๐๗ 

เร่ืองเหลาน้ีควรมองใหดี แลวเราตองหาประโยชนใหได ใน
ดานท่ีเขาเขาใจผิดพลาด เราก็ชี้แจงอธิบายไป แตในอีกดานหน่ึง 
ก็คือเปนคําเตือนใหเราสํารวจตัวเอง   

อนิจจังน้ันมีประโยชนท้ังสองอยาง อนิจจังเปนหลักความ
จริงตามธรรมชาติ ไมเขาใครออกใคร เม่ือเรารู เทาทันวาสิ่ง
ท้ังหลายไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความเปลี่ยนแปลงไป 
เปนความจริงของกฎธรรมชาติ แมจะมีเหตุการณรายผันผวน
ปรวนแปรเกิดข้ึน แตดวยความรูเทาทันน้ัน เราก็จะไมทุกขไมโศก
ไมเดือดรอนเกินไป และเราจะมีสติ ทําใหปลงใจ ปลอยวางได  

ในแงน้ี เราใชอนิจจังในการท่ีจะทําใหใจสบาย ปลอยวาง ไม
ทุกข พอมีอะไรเกิดข้ึน เชนเกิดการพลัดพราก ก็บอกวา เออ 
อนิจจัง ไมเท่ียง มันเปนไปแลวตามธรรมดาของธรรมชาติ มันข้ึน
ตอเหตุปจจัยของมัน ไมไดข้ึนตอความปรารถนาของเรา พอคิดได 
ก็ใจสบาย หายทุกขไดเร็ว น้ีคือในแงความรูเทาทัน  

แตถาทําไดแคน้ี จะครบหรือยัง ตามหลักคําสอนของ
พระพุทธเจา พอปลอยวางโดยปลงอนิจจัง สบายใจแลว คราวน้ี
ปญหาท่ีมีอยู ก็ปลอยเลย ไมเพียรพยายามแกไข ถาอยางน้ีก็มา
เขาหลักความประมาทแลว 

การปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาอันใดก็ตาม ไมวาจะเปน
ใคร แมเปนพระอริยะก็ตาม เมื่อยังไมไดเปนพระอรหันต ถาคิดพูด
ทําแลวทําใหเกิดความประมาท ก็ผิดทันที  

มีพระอริยบุคคล ซึ่งเปนพระภิกษุองคหน่ึง ปฏิบัติธรรมไป
บรรลุผลสําเร็จระดับหน่ึง แลวเกิดความภูมิใจวา เราไดเพียร



 
 
 
 
 
 

๑๐๘ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

พยายามมาจนไดบรรลุคุณวิเศษถึงข้ันน้ีแลว ภูมิใจตนเอง พอ
ภูมิใจพอใจ พระพุทธเจาตรัสทันทีวา เธอเปนปมาทวิหารี คือเปนผู
อยูดวยความประมาท เพราะฉะน้ัน หยุดไมได  

แมแตไดบรรลุภูมิธรรมสูง ทําความดีอยางดีแลว ถาเกิดนอน
ใจเมื่อใด ก็ผิดหลักทันที คือผิดหลักพระพุทธศาสนาในขอวาตกลง
ไปในความประมาท เชน สันโดษ ถาทําใหเกิดความพอใจแลวหยุด
ความเพียรพยายามเสีย ก็กลายเปนโทษ ทําใหเกิดความประมาท  

อยางบางคนยึดหลักกรรมเกา พอประสบเคราะหรายภัย
พิบัติ ก็ปลงวาเปนกรรมเกาของเรา แลวนอกจากปลอยวาง ก็
ปลอยปละละเลยดวย หรือไมทําอะไร ไมแกไขปรับปรุง นึกวาตัว
จะไมทํากรรม แตท่ีจริงกลายเปนทํากรรมใหมท่ีเปนอกุศล กรรม
น้ันก็คือความประมาท  

เพราะฉะ น้ัน  หลั กความประมาท จึง เป น ตั ว ตัดสิ น 
พระพุทธเจาตรัสหลักความไมประมาทไวเปนหลักการใหญท่ี
ครอบคลุมท้ังหมด เหมือนรอยเทาชาง เพราะฉะน้ัน ถาปฏิบัติไป
แลว เขาสูความประมาทปบ ก็ผิดทันที  

ความประมาทน้ีเปนหลุมดัก หรือหลุมพรางใหญ ผูท่ีทํา
อะไรไดดี คนท่ีมีความสุข คนท่ีประสบความสําเร็จ มักจะมาตก
หลุมความประมาทน้ี ทําใหหมุนเวียนไปในวงจรแหงความเจริญ
แลวเสื่อมของปุถุชน 

ทีน้ี อนิจจังเราเอามาใชปลง พอปลงแลว ปลอยวางแลว 
สบายใจหายทุกข ก็ไมแกไขปญหา ไมเพียรพยายามท่ีจะจัดการ
แกไขสิ่งท่ีควรแกไขและทําสิ่งท่ีควรทําตอไป ก็กลายเปนประมาท 
ก็ผิดหลัก  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๐๙ 

พระพุทธเจาตรัสอนิจจังไว นอกจากเพ่ือใหรูเทาทันหายทุกข
แลว ก็เพ่ือความไมประมาท พระองคมีแตเตือนวา สิ่งท้ังหลายไม
เท่ียง จะไวใจไมได จะน่ิงนอนใจอยูไมได มีอะไรจะตองเรงรัด
จัดทํา ก็รีบทําเสีย จะตายวันตายพรุงไมรูท่ี  

อยางในบทสวดภัทเทกรัตตสูตร เราก็สวดกันอยูเสมอวา 
“อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ, โก ชญฺญา มรณํ สุเว” ความเพียรควรทําเสียแต
วันน้ี ใครเลารูวาจะตายในวันพรุง  

อนิจจังเตือนใหทําความเพียรท้ังน้ัน จนกระท่ังในที่สุดตรัส
ปจฉิมวาจา คือ “อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ” พระองคก็ยังโยงความไม
ประมาทไปหาอนิจจังวา “วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ” 
แปลวา สังขารท้ังหลายมีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา น้ีคือ
อนิจจัง แลวตรัสตอไปวา เพราะฉะน้ัน อัปปมาเทนะ สัมปาเทถะ 
จงยังความไมประมาทใหถึงพรอม น่ีคือตอดวยไมประมาท 

สิกขาคอยฝกฝนปรับแก มีแตเจริญพัฒนา  
ไมประมาทมาหนุนเรา ยิ่งกาวหนาไมหยุด  

เปนอันวา  หลักความไมประมาทโยงกับอนิจจัง  คือ     
อนิจจังเพื่อความไมประมาท พระพุทธเจาถึงกับตรัสวา ถาเราไม
ประมาท เชนปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม ก็มีแตเจริญอยาง
เดียว ไมมีเสื่อมเลย   

ชาวพุทธหลายคนงงและสงสัยวา เอ พระพุทธเจาสอนหลัก
อนิจจังวา สิ่งท้ังหลายเปนไปตามกฎธรรมชาติ เกิดแลวตองดับไป 
เพราะฉะน้ัน เจริญแลวก็ตองเสื่อมซิ ทําไมพระพุทธเจามาตรัสขัด



 
 
 
 
 
 

๑๑๐ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

เสียเอง วาถาปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรมแลว มีแตเจริญอยาง
เดียว ไมมีเสื่อม   

น่ีคือปริศนาธรรม ท่ีจริงไมไดขัดกันเลย ถาเจาะอันน้ีทะลุได 
ก็สบายใจ  

พระพุทธเจาตรัสวา ถาไมประมาทแลว ก็ไมตองเสื่อม ท่ีตรัส
น้ีถูกตองตามหลักอนิจจัง   

หมายความวา อนิจจังเปนกฎธรรมชาติ เปนความจริงตาม
ธรรมดา สิ่งท้ังหลายยอมเปลี่ยนแปลงไป แตมันไมไดเปลี่ยนแปลง
ไปโดยเลื่อนลอย มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย   

เมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย ถามีเหตุปจจัยใหมัน
เสื่อม มันก็เส่ือม ถามีเหตุปจจัยใหเจริญ มันก็เจริญ มันจะเจริญ
หรือจะเสื่อม มันก็เปลี่ยนแปลงอยูน่ันแหละ  

ฉะน้ัน ถาเราตองการใหมันเจริญตอไป เราก็ทําเหตุปจจัยให
มันเจริญตอไป มันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเจริญย่ิงข้ึน  

จึงสบายใจไดวา ถาเรารูเหตุปจจัยแลว ทําเหตุปจจัยให
ถูกตอง มันก็ย่ิงเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเจริญมากข้ึน กฎธรรมชาติ
ก็ไมผิด ผลดีก็เกิดข้ึนแกมนุษย คือเจริญย่ิงข้ึนไป   

เพราะฉะน้ัน มนุษยตองมีการศึกษา เพื่อจะไดมีปญญารู
เขาใจเหตุปจจัย จะไดทําเหตุปจจัยท่ีถูกตอง ท่ีจะทําใหเกิดความ
เจริญ เมื่อทําเหตุปจจัยถูกตองดวยความไมประมาท ก็มีความ
เจริญย่ิงข้ึนไป ท้ังในชีวิตของตนและสวนรวม ท้ังบุคคลก็เจริญ 
สังคมก็เจริญดวย ไมผิดพลาด  

หลักพระพุทธศาสนาท่ีใหไมประมาทน้ี จะเปนหลักประกัน
วา เราจะมีแตเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑๑ 

การท่ีจะไมประมาทอยางน้ีได และจะทําไดตามความไม
ประมาทน้ัน ก็ตองมีตองใชปญญา ตองรูวาสิ่งท้ังหลายไมข้ึนตอ
ความอยากของคน แตเปนไปตามเหตุปจจัย แลวก็ศึกษาสืบคน
เหตุปจจัย แลวก็ทําการท่ีตัวเหตุปจจัย ใหตรงเหตุตรงปจจัย ถึง
ตรงน้ี ก็เขาหลักอีกวา เพ่ือใหมีปญญารูเหตุปจจัย ก็ตองศึกษา  

ฉะน้ัน ถาจะใหพระศาสนาเจริญ พระสงฆจะตองอยูใน
ไตรสิกขา ดวยการเรียนรูฝกฝนพัฒนาตน และมีความไมประมาท
อยูเสมอ แลวเรานาจะใชหลักเหลาน้ีมาเปนเคร่ืองวัดวินิจฉัย
พฤติกรรมและความเช่ือของชาวพุทธดวย คือ 

๑. ถาผิดหลักกรรม  มัวไปหวังผลจากการออนวอนขอ
อํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาล ไมมุงผลจากการกระทําดวยความ
เพียรพยายามเม่ือไร ก็ผิด 

๒. ถาไมแกไขปรับปรุง  ไมฝกฝนพัฒนาตน  ก็ผิดหลัก
ไตรสิกขา และอยูดวยความประมาท ผิดอีก 

นอกจากน้ัน  ถาทํา แตเปนการทําในทางท่ีเพ่ิมพูนกิเลส 
สนับสนุนโลภะ โทสะ โมหะ ก็ผิดอีก เพราะวาการปฏิบัติทาง
พระพุทธศาสนาจะตองทําใหมีคุณธรรมความดีงามและ
สติปญญามากข้ึน   

สวนไสยศาสตรน้ัน มักเอามาใชในทางสนองโลภะ โทสะ 
โมหะ เชน ทํารายหรือแกแคนกันบาง ทําเสนหใหลุมหลงบาง จะ
เอาผลประโยชนบาง จึงเสียคุณธรรม ไมใชเสริมคุณธรรม และจึง
ผิด สําหรับพระพุทธศาสนาจะตองเปนการใชในทางท่ีดึงข้ึนสูธรรม 
อันน้ีเปนเร่ืองท่ีเราชาวพุทธจะตองตระหนัก  



 
 
 
 
 
 

๑๑๒ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

ถาเราดําเนินในวิถีทางท่ีถูกตอง คือหันมาใชวิธีการเรียนรูหา
ปญญาศึกษาฝกฝนพัฒนา โดยถือวามนุษยเปนสัตวท่ีตองฝกฝน
พัฒนา จะประเสริฐดวยการฝก ถาทําอยางน้ีจะอยูหมด ไมพลาด
จากหลักพระพุทธศาสนา   

ถาเราถือวามนุษยเปนสัตวท่ีประเสริฐเสียแลว เราก็เลย
ประมาท เราก็เลยไมฝกฝนพัฒนาตัว   

เพราะฉะน้ัน ตองเติมคําสอนของพระพุทธเจาลงไปวา 
มนุษยเปนสัตวท่ีประเสริฐดวยการฝก ถาไมฝกแลวหาประเสริฐไม  

จะเติมตอไปอีกก็ไดวา ถาไมฝกแลวแยกวาสัตวท้ังหลายอื่น 

โลกตองการการศึกษาที่พัฒนาคนไดถูกตอง        
เรามาใหคําตอบสนองความตองการของโลกกันเถิด 

เมื่อพิจารณาใหดีจะเห็นวา  การนับถือไสยศาสตรสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์อํานาจดลบันดาลภายนอกน้ัน ตางจากการนับถือ
พระพุทธศาสนามาก   

การนับถืออํานาจเรนลับดลบันดาลแบบน้ัน ทําใหคนหวังพึ่ง
สิ่งภายนอก ไมเพียรพยายามทําการดวยตนเอง มัวแตคิดออนวอน
เอาอกเอาใจสิ่งศักด์ิสิทธิ์ หรือรอคอยฤทธิ์เดชของคนอื่น ตัวเองไม
มีอะไรดี ข้ึน ไมวาจะเปนสติปญญาหรือความสามารถ หรือ
คุณธรรมความดี มีแตจมลง ถอยลง เลยไมไดฝกฝนพัฒนาตน  

อยางดีก็ไดแคเขาหลักท่ีวา ศาสนาชวยเปนท่ีพึ่งท่ียึดเหน่ียว
จิตใจ เอาพอปลอบใจอุนใจ  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑๓ 

แตพระพุทธศาสนาไมใชมีไวเพียงเปนท่ีพึ่งท่ียึดเหน่ียวจิตใจ 
ถาเปนเชนน้ัน พระพุทธศาสนาก็ไมตองเกิดข้ึน เพราะอินเดียกอน
พุทธกาล เขามีท่ีพึ่งท่ียึดเหน่ียวจิตใจอยูแลว และมีมานานแลว  

แตท่ีพระพุทธศาสนาตองเกิดข้ึน ก็เพราะปญหาจากท่ีพ่ึงท่ี
ยึดเหน่ียวจิตใจน่ีแหละ  

ท่ีวาศาสนาเปนท่ีพึ่งท่ียึดเหน่ียวจิตใจน้ัน จะตองถามตอไป
วา ยึดเหน่ียวแบบดึงลง หรือ ยึดเหน่ียวแลวดึงข้ึน   

ศาสนาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ฤทธานุภาพอะไรๆ น้ัน เมื่อเชื่อถือหวัง
พึ่งแลว ถาเปนอยางท่ีวาเมื่อก้ี ก็คือดึงลง ทําใหหลงใหลหมกจม
อยูในโลภ โกรธ หลง   

คนอินเดียกอนพุทธกาล มัวแตออนวอนเซนสรวงบูชายัญ 
คิดแตขอและรอคอยเทพเจาดลบันดาล คิดวาจะใหเทวดาองคไหน
ชวย แทนท่ีจะถามตัวเองวา เราจะตองทําอะไร และเราจะตองแกไข
ปรับปรุงตัวเราและพัฒนาการกระทําของเราอยางไร เลยไมไปไหน  

พระพุทธเจามาทรงสั่งสอน ประกาศศาสนาชนิดเปนท่ีพึ่งท่ี
ยึดเหน่ียวแบบดึงข้ึน คือ เมื่อเขานับถือหรือเช่ือแลว ก็จะใหกําลัง  
และแสงสวาง นําเขาข้ึนพนออกมาจากความมืด ความหลง และ
ปวงกิเลส ใหเขาฝกฝนพัฒนาตน มีคุณธรรมมากข้ึน มปีญญามาก
ข้ึน ชวยกันเองในหมูมนุษยไดดี ข้ึน จนมนุษยพึ่งตนเองได มี
อิสรภาพ และสรางโลกท่ีเปน  อัพยาปัชฌะ แปลวา ไมมีการ
เบียดเบียน คือรมเย็นมีสันติสุข 

พระพุทธเจาเปนบุคคลแบบอยางแหงมนุษยท่ีไดพัฒนา  คือ
ไดฝกตนเต็มท่ีแลว จนกระท่ังไดเปนพุทธะ เราต้ังพระองคไวเปน
ตนแบบ สําหรับระลึกแลวจะไดเตือนใจเรา  



 
 
 
 
 
 

๑๑๔ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

ทําไมพระพุทธเจาจึงเปนองคแรกในพระรัตนตรัย เพราะวา
เมื่อระลึกถึงพระพุทธเจา ก็เตือนใจเราทันที ใหระลึกถึงความเปน
มนุษยของเรา ท่ีเราก็มีเหมือนกับพระพุทธเจา  

หลักศรัทธาในพระพุทธศาสนาขอแรกคือ ตถาคตโพธิสัทธา 
แปลวา ศรัทธาเช่ือในพระปญญาตรัสรูของตถาคต  

แปลอีกทีหน่ึงวา ความเชื่อในปญญาท่ีทําใหมนุษยตรัสรู
กลายเปนพุทธะ ก็คือเช่ือในศักยภาพของมนุษยน่ันเอง  

เมื่ อมนุษย เ ช่ือในศักยภาพของตนเองแลว  ระลึกถึง
พระพุทธเจา ก็ตื่นตัวข้ึนมา และเกิดความมั่นใจในศักยภาพของ
ตนท่ีเปนมนุษยน้ัน ท่ีฝกฝนพัฒนาใหเปนพุทธะได 

พรอมกันน้ันก็เกิดความสํานึกตระหนักในหนาท่ีของเรา
ข้ึนมาวา เราจะตองสิกขา ตองฝกฝนพัฒนาตน   

ย่ิงกวาน้ันเรายังไดปฏิปทาของพระพุทธเจาและพระ
โพธิสัตวมาเปนกําลังใจในการฝกตนน้ัน และยังแถมไดวิธีปฏิบัติ
ตลอดจนประสบการณของพระพุทธเจาท่ีพระองคปฏิบัติมาแลว
โดยเราไมตองลองผิดลองถูกอีก เราไดเปรียบกวาพระองค คือเอา
ประโยชนจากความรูและวิธีการสําเร็จรูปของพระองคมาใชเลย 

ชาวพุทธตองเปนคนเขมแข็ง  มีศรัทธาชนิดท่ีมั่นใจใน
ศักยภาพของความเปนมนุษย ท่ีจะดีเลิศประเสริฐไดดวยการฝก 
และหวังผลจากการกระทํา พยายามพัฒนาตัวใหพึ่งตนได   

หลักการแหงกรรมก็ดี สิกขาก็ดี ความไมประมาทก็ดี ลวน
ทําใหเกิดความเขมแข็งท่ีจะกาวตอไปท้ังน้ัน แลวยังมีคติแหงการ
บําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวมาหนุนอีก  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑๕ 

พระพุทธเจาทรงเปนตัวอยางของบุคคลท่ีมีความเขมแข็ง 
เร่ืองราวตางๆ ของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวท่ีมีอยูมากมาย
น้ัน ลวนเปนเร่ืองของการบําเพ็ญเพียร และการพยายามแกปญหา
ดวยปญญา ทานเลาเร่ืองเหลาน้ีไว ก็เพื่อใหเปนเคร่ืองหนุน
กําลังใจของชาวพุทธ   

ชาวพุทธจะตองมีความเขมแข็งในการทําความดี สรางสรรค
และพัฒนาตัวตอไป เหมือนอยางพระโพธิสัตว ไมใชคอยขอความ
ชวยเหลือจากพระโพธิสัตว หรือจากเทพเจาท้ังหลาย 

ชาวพุทธตองมั่นในธรรม คือในหลักการแหงความจริง ความ
ถูกตองดีงาม และความรูในธรรมดาของธรรมชาติท่ีสิ่งท้ังหลาย
เปนไปตามเหตุปจจัย เมื่อถูกธรรมแลว ก็ไมหวั่นไหว แมตอเทพเจา 

หลักการของพระพุทธศาสนาในเร่ืองน้ีชัดเจนมาก คือ 
ธรรมสูงสุด   

แมพระพุทธศาสนาจะไมปฏิเสธเทวดา  แตถ ือว า 
ธรรมตองเหนือเทพ 

ตามปกติ ชาวพุทธจะอยูรวมกับสรรพสัตว รวมท้ังเทพเทวา
อยางเพ่ือนรวมโลก ดวยเมตตามีไมตรีปรารถนาดีตอกัน ไมออน
วอนหวังผลประโยชนจากกัน ตางคนตางพัฒนาตนย่ิงข้ึนไป แตถา
มีกรณีขัดแยงกัน เกิดปญหาตอกัน ตองเอาธรรมตัดสิน  

ถามนุษยถูกธรรม เทพตองยอม ในคัมภีรพุทธศาสนามี
เร่ืองราวเลาไวมาก เพื่อสนับสนุนคติน้ี ใหชาวพุทธเขมแข็งยืนหยัด
อยูในธรรม  



 
 
 
 
 
 

๑๑๖ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

แมเมื่อมนุษยมาอยูรวมกัน ปกครองกันเอง ก็ตองใหทุกคน
ถือธรรมเปนใหญ ท่ีเรียกวา ธรรมาธิปไตย   

เวลาน้ีนากลัววา คนในสังคมโนมไปทางท่ีจะถือเงิน อามิส 
หรือผลประโยชนเปนใหญ กลายเปนธนาธิปไตย ถาเปนอยางน้ัน 
ประชาธิปไตยจะอยูไมได เพราะระบอบประชาธิปไตยของสังคม
จะอยูไดดวยดี ตอเมื่อประชาชนมีคุณสมบัติแหงธรรมาธิปไตย  

การถือธรรมเปนใหญ ยกธรรมเปนมาตรฐานสูงสุด เปน
หลักการใหญของพระพุทธศาสนา 

รวมแลว เมื่อเรานับถือพระพุทธเจาเปนองคพระรัตนตรัย 
เราก็ไดประโยชนทีเดียวถึง ๔ ประการ   

แลวการระลึกถึงพระพุทธเจาก็โยงเราเขาสูธรรมวา เธอจะฝกฝน
พัฒนาตนตามธรรม ตองเขาถึงตัวความจริงในธรรมชาติ ตองปฏิบัติให
ถูกตองตามกฎแหงธรรมชาติ คือความเปนไปตามเหตุปจจัย  

เปนอันวา เราจะตองปฏิบัติฝกตนตามธรรมน้ัน ธรรมก็มา
เปนหลักในการดําเนินชีวิต คือเปนสรณะของเรา ชีวิตของเราก็
กลายเปนชีวิตแหงการฝกฝนพัฒนา คือ เปนชีวิตแหงสิกขา   

ดวยการมีชีวิตแหงสิกขา เราก็เขาสูมรรคาแหงอริยะ ท่ีเราจะ
ไดทําตัวใหเปนอยางพระอริยะท้ังหลาย ซึ่งไดฝกฝนตามอยาง
พระพุทธเจา จนไดเปนพยานแหงการตรัสรูของพระองคโดย
มารวมเปนสงฆ  

น่ีก็คือ เรามีหนาท่ีตองสรางสังฆะคือสงฆน้ีข้ึนมาดวย โดย
การฝกฝนพัฒนาตนใหเขาไปรวมในสังคมแหงการศึกษา แลว
พัฒนาย่ิงข้ึนไปสูจุดหมายแหงสันติสุขและอิสรภาพท่ีสมบูรณใน
ท่ีสุด 



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑๗ 

เมื่อคนพัฒนาข้ึนมาดวยการศึกษาแบบไตรสิกขา ใหมี
ปญญาของพุทธศาสตรแลว ถึงข้ันน้ี ความหลงใหลของไสยศาสตร
ยอมไมมาแผวพาน เขาพนเปนอิสระแลว 

อันน้ีเปนเร่ืองของระบบของพระพุทธศาสนา ถาเราเขาใจ
ตระหนักในหลักการน้ีแลว ก็เอามาประยุกตใชกับสังคมโลก
ท้ังหมด เพราะโลกน้ีเปนโลกของมนุษย   

มนุษยมีธรรมชาติพื้นฐานเปนอยางเดียวกันท้ังน้ัน เรา
จะตองพัฒนามนุษยในแนวทางน้ี เพื่อแกปญหาของมนุษยชาติให
หลุดพนจากการติดตันของอารยธรรมท่ีหลงทางพัฒนาผิดพลาด
ไป จนทําใหหว่ันกลัวกันวาจะนําโลกไปสูความพินาศวิบัติในไมชา 

เทาท่ีพูดมาเปนขอเสนอแนะในวันน้ี เร่ิมจากเรื่องท่ีคิดวา
เปนขาวไมดี ท่ีไมเปนมงคล แตเราอาศัยเร่ืองท่ีไมเปนมงคลน้ีมา
เปนขอปรารภ มาพูดกันในการหาทางท่ีจะชวยแกไขปญหา และ
ทําการปรับปรุงตางๆ ถาการแกไขปรับปรุงหรือแมแตอยางนอย
ความต่ืนตัวเกิดมีข้ึนได ก็คงจะเปนประโยชนคุมคา  

วันนี้ ที่ไดแสดงปาฐกถามา ก็เปนการถือโอกาสที่ทางมหาจุฬาลง-
กรณราชวิทยาลัย ไดจัดงานมุทิตาจิตแดทานอาจารยกรุณา กุศลาสัย และ
ทานอาจารยจํานงค ทองประเสริฐ จึงไดขอโอกาสทานไวกอนตั้งแตตนวา 
จะปรารภส่ิงที่เปนขาวอันเปนอัปมงคลมา เพื่อพูดถึงพระพุทธศาสนาที่เปน
อุดมมงคล เปนการใชงานมงคลของทานมาทําส่ิงที่เกื้อกูลที่อาจจะเปน
ประโยชนแกพระศาสนาของเราตอไป  



 
 
 
 
 
 

๑๑๘ สถานการณพระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร 

ในฐานะที่ทานอาจารยทั้งสองทานเปนผูปรารถนาความดีงามความ
เจริญแกพระศาสนา ตองการสรางสรรคประโยชนอยูแลว หากวาการ
ปาฐกถาคร้ังนี้จะมีประโยชนอันใดเกิดขึ้นบาง ก็ขอรวมเปนเครื่องแสดง
มุทิตาธรรมแดทานอาจารยทั้งสอง  

ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย พรอมทั้งบุญกุศลที่ไดบําเพ็ญ เปน
เครื่องแสดงถึงความระลึกคุณของทานอาจารย พรอมทั้งเปนเครื่องอวยชัย
ใหพร ขอคุณความดีเหลานั้น จงเปนปจจัยอภิบาลรักษาใหทานอาจารย
กรุณา กุศลาสัย และทานอาจารย จํานงค ทองประเสริฐ พรอมทั้ง
ครอบครัวญาติมิตร โยมสาธุชน สหธรรมิก ในที่ประชุมนี้ ตลอดท้ังผูฟง
ทั่วไปและชาวพุทธ จนถึงชาวโลกทั้งปวง เจริญดวยจตุรพิธพรชัย เจริญ
ดวยกําลังกาย กําลังใจ กําลังปญญา ที่จะบําเพ็ญกิจกรณีย ใหบรรลุผล
สําเร็จ เพื่อประโยชนยิ่งๆ ขึ้นไป แกชีวิตและสังคม  

ขอทุกทาน โดยเฉพาะพระสงฆ ซ่ึงเปนเจาของเรื่องผูริเริ่มพิธีใน
วันนี้ และทางสมาคมศิษยเกามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ที่รวมดวยทุก
ทาน จงเจริญในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา มีความรมเย็น
เปนสุขในธรรม โดยทั่วกันทุกทาน ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ. 

 



บันทึกท้ายเล่ม 

สถานการณ์พระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร ์นี้ เกิดข้ึนเกือบ ๒๐ 
ปแลว ในป ๒๕๓๘ มีช่ือในครั้งนั้นวา สถานการณ์พระพุทธศาสนา: กระแสไสย-
ศาสตร์ หลังจากมีการพิมพใหมอีกสักครั้งหนึ่ง ก็เหมือนถูกลืมเงียบหายไป  

จนกระท่ังถึงปน้ี เม่ือมีบางทานคิดจะพิมพขึ้นอีก ก็หาขอมูลตนแบบไม
พบ (แมแตในประมวลผลงานของผูเขียนน้ี ท่ีบางทานและบางสถาบันรวมเปน 
.pdf files บันทึกใส DVD-ROM บาง  ทําเปน e-books บาง ท่ีคนดู ๓ ชุด 
ก็ไมมีหนังสือเลมน้ี) ยิ่งกวาน้ัน ขอมูลเดิมในระบบ MAC ก็สูญหายไปแลว แต
ยังดีวา คุณวีระ สันติบูรณ ไดแปลงขอมูลเดิมน้ันเขาไวในฐานขอมูลระบบ PC 
และมอบใหรักษาไวท่ีวัด จึงนําขอมูลน้ันมาใชทํางานครั้งน้ี  

ในการจัดทําเปนรูปเลมหนังสือข้ึนใหม ไดถือโอกาสจัดปรับใหอานงาย
ใชประโยชนไดมากขึ้น เชน ซอยยอหนาถี่ขึ้น รวมท้ังไดเขียนเพ่ิมแทรกเขาไป
อีก ๑ หัวขอ (หนา ๕๕ “พอเถอะ คาถาหมุบหมิบอําพรางของไสยศาสตร พึง
องอาจดวยพุทธคาถา ท่ีชี้ทางปฏิบัติชัด ใหเกิดปญญา”) และเพ่ือใหชื่อหนังสือ
สื่อความหมายชัดยิ่งขึ้น จึงไดเติมคําวา “ทวน” ลงไปหนา “กระแสไสยศาสตร” 

เขาใจวา ทานผูคิดจะพิมพหนังสือนี้ข้ึนใหมคราวนี้ (แจงตอๆ มา ไมได
พบกัน) คงปรารภเหตุการณในวงการศาสนาที่กระทบศรัทธาในชวงนี้ จึงอยากจะ
เตือนสติ-ใหปญญาแกประชาชน ซึ่งควรอนุโมทนา และเมื่อมองยอนหลังไป 
หนังสือเลมนี้เอง ก็เกิดข้ึนจากการพูดโดยปรารภเหตุการณคลายกันอยางนี้ใน
วงการศาสนาครั้งนั้น แตจะคือเหตุการณเรื่องใด ก็ขอใหผูอานทวนระลึกเรื่องเกา
กันเอง สาระอยูท่ีวา ถาเราไมไดบทเรียน และไมแกไขปรับปรุง มัวจมอยูใน
ความประมาท ประวัติศาสตรก็คงซ้ํารอยไมรูจบ 

ขออนุโมทนาทานผูดําริใหการบุญต้ังตน และขอใหกุศลงอกงามตอไป 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 


