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ชาวเกรียนนั้นมีหลายกลุ่ม หลายวัย ส่วนความเกรียนนั้น
ก็มีหลายระดับ ท่ีแย่หน่อยก็มักเอาแต่สะใจตัว ไม่กลัวเกรงใคร 
เป็นภัยต่อสังคม แต่ยังมีชาวเกรียนอีกไม่น้อย ที่มีความเกรียน 
แต่พองาม ชอบท้าทายกฎ กติกา ชอบตั้งปัญหากวนๆ แต่ชวน
ให้คิดค้นหาค�าตอบ อาจดูเหมือนว่าเป็นคนขวางโลก แต่ความ
จริงเป็นเพราะสังคมไม่เปิดพื้นที่ให้คนกลุ่มนี้ที่อาจคิดต่าง ไม่มี 
ค�าตอบที่น่าพึงพอใจให้พวกเขา คอยแต่จะบังคับ ชี้นิ้ว บอกว่า
อันนั้นดี สิ่งนี้ชั่ว กดดันให้ท�าตามกันไป โดยไม่อธิบาย หรือ 
ปรายตามาดู มารับรู้ความรู้สึกพวกเขาเลยต่างหาก

เมือ่ชาวเกรียนถกูบงัคบัให้เข้าวัดฟังธรรม จงึมกัเกดิค�าถาม
มากมายต่อพุทธศาสนา แต่ก็ไม่ค่อยอยากถาม เพราะพระนั้น 
ถูกยกไว้สูงเกินกว่าท่ีพวกเขาเข้าไปท้าทาย หรือพูดคุยอย่าง 
อิสระ สุดท้ายก็ต้องท�าหูทวนลม หันหลังให้กับศาสนา แถม 
แอบด่าทุกคร้ังท่ีมีโอกาส โดยมองว่าศาสนาคือตัวแม่ท่ีคอย 
เผยแพร่กติกา สร้างคุณค่าความดี และชี้ถูกชี้ผิดให้ผู้คน แบบ 
ไม่ค่อยฟังใคร ทั้งที่ตัวเองนั้นน่าจะพ้นสมัยไปนานแล้ว 
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อิสระดีไม่ต้องมีศาสนา ๖

ไม่ได้เบียดเบียนใคร แล้วจะเอาอะไรอีก ๑๔

อยากเป็นพุทธแต่สะดุดพิธีกรรม ๒๒

พระพุทธเจ้าหูยาวตัวใหญ่จริงๆ หรือ ๓๒

สรรพสิ่งมาจากไหน ไม่เคยได้ค�าตอบ ๓๘

เรื่องชาติก่อนชาติหน้า เราล้าสมัยไปหรือเปล่า ๔๖

กรรมเก่าคอยขวางเราในทุกเรื่อง ๕๔

ก็ไหนบอกไม่มีอัตตา แต่ทว่ามีกรรมเก่า ๖๔

อยากนั่ง แต่ไม่นิ่ง ๗๒

ปฏิบัติอย่างไรถึงจะไวและตรงสุด ๗๘

แต่ก็มีชาวเกรียนอีกไม่น้อยที่ตัดสินใจเดินเข้าวัด ศึกษา
ธรรมะ ด้วยหวังว่าจะได้ค�าตอบอะไรบ้าง ที่พอจะชี้ทางเดินใน
ชีวิต ช่วยให้พบความสุข ชีวิตดูมีคุณค่า หรือพอหาสาระได้บ้าง 
แต่ก็พลันหงุดหงิดเพราะไม่ได้ค�าตอบที่ต้องการ หรือฟังสมภาร
พูดแล้วยังงง 

เรือ่งราวในหนงัสอืเล่มนี ้พยายามตอบค�าถามเบือ้งต้นของ
ชาวเกรียน มีทั้งค�าถามที่ลอยมาตามลมและเคยถูกถามตรงๆ  
กับตัว เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพุทธศาสนา ที่อาจ
ช่วยให้น�าธรรมะไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการแสวงหาค�าตอบ
ของชีวิต และอาจช่วยบรรเทาข้อสงสัยของหลายคนที่ยังงงว่า 
ท�าไมหนอฝรั่งถึงได้มาตื่นเต้นสนใจในพุทธศาสนานัก ทั้งๆ ที่
ตนเองรู้สึกว่างมงายน่าเบื่อเสียเหลือเกิน

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่เกรียนและไม่เกรียนทั้งหลาย ที่
ได้มีส่วนร่วมในจุดต่างๆ จนท�าให้หนังสือเล่มนี้เป็นรูปเป็นร่าง 
ขึ้นมา เปิดโอกาสให้พุทธศาสนาเป็นพื้นที่เล็กๆ ให้ชาวเกรียนได้
มาใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของเพชรเม็ดงามนี้ด้วย 
กลุ่มหนึ่ง เคร
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พระอำจำรย์ครับ 

เรำสำมำรถใช้ชีวิตอยู่

โดยไม่ต้องนับถือศำสนำเลยได้ไหมครับ 

ผมว่ำกำรนับถือศำสนำทำ ให้ชีวิตยุ่งยำกขึ้นเปลำ่ๆ 

ต้องร่วมพิธี ต้องมีกรอบอะไรหลำยอยำ่ง

ที่เรำเองก็ไม่มั่นใจว่ำจริงแค่ไหน 

ทำ ให้ชีวิตเรำตกอยู่ในควำมกลัวเพิ่มขึ้น

โดยไม่มีเหตุผลเทำ่ไหร่ ผมว่ำมันขัดขวำงสติปัญญำ

และจำ กัดอิสระในกำรใช้ชีวิตของเรำนะครับ
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ดังนั้นถ้าจะตอบว่าคนเราอยู่โดยไม่ต้องนับถือศาสนาใดๆ 
เลยได้หรือไม่ โดยหมายถึงว่าเราจะไม่เชื่อในค�าสอน ไม่ร่วม
พิธีกรรมของศาสนาต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไปได้หรือไม่ 
ก็ตอบได้ไม่ยากว่า เราอยู่ได้แน่นอน แต่ถ้าศาสนากินความไปถึง
ความเชือ่พ้ืนฐานท่ีอยูใ่นใจลกึๆ ท่ีช่วยก�าหนดความเข้าใจเกีย่วกบั
โลกรอบตวัและการด�าเนนิชวิีตของเราแล้ว ทกุคนทีม่สีตสิมัปชญัญะ
สมบูรณ์ต้องมีความเชื่อทางศาสนาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
อยู่ในใจ จะกล่าวว่าตนไม่มีศาสนาไม่ได้

ศาสนาในมุมมองกว้างๆ อย่างหลังนี้ มีขอบเขตอยู่ที่เป็น
ความเชื่อพื้นฐาน ที่มนุษย์เราใช้ท�าความเข้าใจตนเองและสรรพสิ่ง 
คือท�าให้ตระหนักว่าเราคือใคร ชีวิตมีที่มา และควรจะเป็นไป 
ต่อไปอย่างไร แตกต่างจากคนอื่น สิ่งอื่นอย่างไร และสัมพันธ ์
อยู่กับคนอ่ืน ส่ิงอื่นนั้นอย่างไร ความเชื่อนี้เป็นตัวก�าหนดการ 
รับรู้ ความรู้สึก และทิศทางในการโต้ตอบ หรือแสดงออก ต่อ 
ส่ิงที่เข้ามาสัมพันธ์กับเรา ศาสนาในมิตินี้จึงมีความหลากหลาย
และยืดหยุ ่นสูง เปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์ชีวิตของ 
แต่ละคน อาจเป็นปรัชญาของนักคิดต่างๆ เป็นทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ฯลฯ ได้ด้วย

ประเด็นที่ว่าจะอยู่โดยไม่นับถือศาสนาเลยได้หรือไม่นั้น 
ก่อนจะตอบต้องท�าความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า “การนับถือ
ศาสนา” ที่พูดถึงนั้นคืออะไร กินขอบเขตแค่ไหน เพราะจะตอบ
ว่าได้ หรือไม่ได้เสียเลย ก็อาจท�าให้เข้าใจผิดได้

แม้แต่ค�าว่า นับถือ ที่ทุกคนเข้าใจความหมายกันดี แต่ทว่า
ความรู้สึกต่อการนับถือของแต่ละคนก็มีน�้าหนักไม่เท่ากัน ยิ่งถ้า
พูดถึง การนับถือศาสนา พจนานุกรมถึงกับให้ความหมายว่า  
“เช่ือถือยึดมั่น” ที่แสดงถึงความนับถือที่มั่นคงแนบแน่นกว่า 
การนับถือทั่วๆ ไปอีกด้วย 

ส่วนค�าว่า ศาสนา ก็มีขอบเขตความหมายที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละศาสนาและวัฒนธรรมว่าจะกินความแค่ไหน อาจเป็น 
ไปได้ตั้งแต่ความคิดความเชื่อพ้ืนฐานต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อชีวิต 
คนนั้น ไปจนถึงระบบศาสนาเต็มรูปแบบที่เริ่มตั้งแต่ศาสดา ที่มา 
ค�าสอน พธิกีรรม การจดัองค์กร และอาจเลยไปถงึระบบกฎหมาย 
กติกาสังคมต่างๆ ด้วย ยิ่งถ้าให้ความส�าคัญถึงความรู้สึกลึกๆ  
ของแต่ละคนที่มีต่อศาสนาด้วยแล้วจะยิ่งแตกต่างกันมากขึ้นอีก เคร
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ในส่วนของผู้ที่นับถือศาสนาเองก็มีความแตกต่างกัน ทั้ง 
ในด้านบุคลิก นิสัย วัย รวมไปถึงอารมณ์ความรู้สึกในขณะนั้นๆ 
ว่าจ�าเป็นต้องมีเรื่องทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเพียงใด ใน 
บางโอกาสหลายคนอาจรู้สึกว่าศาสนาไม่ได้มาเกี่ยวข้องใดๆ กับ
ชีวิตเขาเลย เช่น ขณะเรียนหนังสือ หรือเพลินกับการเล่นเกม 
แต่พอใกล้สอบกลับเริ่มคิดถึงความขลังของหลวงพ่อ หรือความ
ศักดิ์สิทธิ์ของศาลพระภูมิหน้ามหาวิทยาลัย ย่ิงเมื่อความสุข 
หายไป หรือเจอภัยร้ายที่อาจคร่าชีวิตด้วยแล้ว หลายคนอาจ 
พลิกชีวิต หันกลับไปเชื่อศรัทธาในศาสนาอย่างสุดโต่ง หรืออาจ
เปลี่ยนความเชื่อพื้นฐานในชีวิตที่มีอยู่เดิมไปอย่างสิ้นเชิงก็ได้

ส�าหรับประเด็นที่ว่าเมื่อนับถือศาสนาแล้วจะท�าให้ชีวิต 
ยุ่งยากขึ้นเปล่าๆ น้ัน ถ้าเป็นศาสนาอย่างเต็มรูปแบบและเรา
ยอมรับในความเชื่อ ประเพณี หรือพิธีกรรมต่างๆ ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ขาดไม่ได้ แน่นอนว่าไม่ว่านับถือศาสนาใด ย่อมท�าให้ชีวิตเรา 
มส่ีวนยุง่ยากขึน้เสมอ ยิง่เมือ่เราไม่เชือ่ในความจรงิบางข้อทีศ่าสนา
บอก ไม่ศรัทธาในหลักการบางอย่างที่เขายึด หรือไม่เห็นด้วยกับ
วิธีปฏิบัติที่เขาท�ากันด้วยแล้ว ยิ่งท�าให้ดูเหมือนว่าชีวิตภายใต้
ศาสนานั้นช่างน่าอึดอัดต้องอยู่ในกรอบบางอย่างที่เราเองก็ไม่ 
มั่นใจว่าเป็นจริงแค่ไหน หรือมั่นใจด้วยซ�้าว่าไม่จริงตามแบบที่ 
เขายึดถือปฏิบัติอยู่เลย

ศาสนายังเข้ามาก�าหนดระเบียบยิบย่อยในชีวิตประจ�าวัน 
ให้เราต้องท�าสิ่งนั้น ห้ามท�าแบบนี้ คอยตัดสินว่าสิ่งนั้นดี แบบนี้
ชั่ว ต้องอยู่ในกรอบของคนดีในแบบที่เขาก�าหนด เอาบาป บุญ 

นรก สวรรค์ ซึ่งไม่มีใครเคยเห็น พิสูจน์ไม่ได้ มาขู่ให้กลัว มาล่อ
ให้ท�า ใช้ธรรมเนียมประเพณี หรือแม้แต่ใช้ความรักท่ีเรามีต่อ 
พ่อแม่มากดดัน ถ้าไม่ท�าตามก็หาว่าอกตัญญูผู้มีพระคุณ พึ่งพา
ไม่ได้ เป็นต้น ถ้ามองในมุมนี้จะเห็นได้ชัดว่าศาสนาคือกรอบ คือ
กรง หรือเครื่องจองจ�าให้เรายอมจ�านนต่ออ�านาจศักดิ์สิทธิ์ของ
ศาสนา ไม่กล้าหือ คัดค้าน หรือแม้แต่คิดนอกกรอบถึงจะไม่มี 
ใครรู้เห็นก็ตาม

อทิธิพลของศาสนาในลักษณะทีว่่าน้ี แต่ละศาสนาจะมคีวาม
เข้มงวดต่างกัน ส�าหรับพุทธศาสนาหากเรามองให้พ้นจากส่วน
ของประเพณีไปเน้นท่ีหลักการ มุ่งท�าความเข้าใจเนื้อหาสาระ 
ของพธิกีรรม และหลกัปฏบิตัต่ิางๆ แล้ว จะพบว่าหลายเรือ่งเป็น
สิ่งที่พอยอมรับได้ เข้าใจได้ และสามารถปฏิเสธที่จะท�าพิธีกรรม
บางอย่างได้โดยไม่รู้สึกผิด อีกทั้งช่วยให้เข้าใจผู้ที่เชื่อและปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดด้วยว่า ท�าไมเขาจึงรู้สึกเช่นนั้น อันจะช่วยให้เรา
เข้าใจตนเองมากขึ้น ลดการจ้องจับผิด หรือตัดสินการกระท�า 
ผู้อื่นที่เขาคิดหรือท�าต่างจากเราได้

ส่วนการไม่นับถือศาสนาใดเลย ก็ใช่ว่าจะท�าให้ผู ้นั้นมี 
อิสระทางความคิด ท�าอะไรโดยไม่ติดกรอบได้อย่างสิ้นเชิง เพราะ
ดังที่กล่าวแล้วว่า เราไม่อาจอยู่โดยปราศจากความคิดความเชื่อ
พื้นฐานต่อสิ่งต่างๆ ได้เลย แม้เราจะไม่ได้สมาทานเป็นศาสนิก
ของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง แต่เราก็ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของ
สังคมที่เราเป็นสมาชิกนั้น แต่ละคนก็ยังใช้ความพอใจ ใช้จิตส�านึก 
ความรู้สึกของตน หรือไปรับแนวคิดของนักปรัชญา นักเขียน 
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นักเลง หรือแม้แต่ดารา ที่ตนชอบ ตนว่าดี มาเป็นหลักเกณฑ์
เพื่อท�าความเข้าใจและให้คุณค่าต่อสิ่งต่างๆ รวมทั้งเป็นแนวทาง
ในการด�าเนินชีวิตของตน 

เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ยังคงตกอยู ่ในกรอบแห่งความคิด  
ความเชื่อพื้นฐานหนึ่งอยู่ดี แล้วก็ใช้กรอบนี้ไปจับผิด ตัดสินผู้คน 
หรือเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ต่างจากความเชื่อทางศาสนา เช่น อาจ 
มองคนทีใ่ช้ของแบรนด์เนมว่าเป็นพวกฟุง้เฟ้อไร้สาระ ใช้ทรพัยากร
โลกฟุ่มเฟือย มองนักอนุรักษ์ที่ไม่แต่งหน้านุ่งผ้าพื้นบ้านว่าดัดจริต 
ไม่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง มองพนักงานออฟฟิศว่าเป็นพวก
ไร้อิสรภาพยอมจ�านนต่อระบบ มองเหล่าศิลปินอิสระชนว่าเป็น
พวกขาดวินัยไร้แก่นสารในชีวิต เป็นต้น ซึ่งจะว่าไปแล้วก็แทบ 
ไม่แตกต่างจากพวกเคร่งศาสนาที่ไปเที่ยวตัดสินคนอื่นเลย

กล่าวโดยสรปุในเรือ่งน้ีต้องตระหนักว่า ส�าหรบัปถุุชนทัว่ไป
แล้ว เราไม่อาจอยู่โดยปราศจากศาสนาในฐานะที่เป็นชุดความ
เชื่อพื้นฐานที่ใช้ท�าความเข้าใจและรับรู ้โลกใบนี้ และใช้เป็น 
กรอบในการด�าเนินชีวิตได้เลย เราแต่ละคนจะค่อยๆ รับ ทั้งโดย
ตั้งใจและถูกยัดเยียดให้รับความเชื่อชุดต่างๆ ที่อาจอยู่ในรูปของ 
ศาสนา ลัทธิ ศาสตร์ ต�านาน ค่านิยม แฟชั่น ฯลฯ มาผสมผสาน
สร้างเป็นกรอบเพื่อใช้ในการด�าเนินชีวิตในแบบของตน 

มิใช่เฉพาะตัวเราเท่านั้น สังคมเรา ประเทศของเรา โลก
ของเรา รวมทั้งวิชาชีพต่างๆ วงการการเมือง ศิลปะ วิทยาการ
ต่างๆ ล้วนมีชุดความเชื่อพื้นฐานที่ใช้ในการท�าความเข้าใจโลก 

และใช้เป็นกรอบในการท�างานหรือจัดการเร่ืองราวต่างๆ ท้ังนั้น 
ซึง่ปรากฏให้เหน็ได้ในรปูการมศีาสนา ลทัธกิารเมอืง การปกครอง 
เศรษฐกิจที่ต่างค่ายกัน มีค่านิยม วัฒนธรรมคนละแบบ เป็นต้น 

ประเด็นของความอิสระทางความคิด หรือถูกจ�ากัดให้ 
ต้องท�าอะไรอยูใ่นกรอบ จงึไม่ได้อยูท่ีว่่าเราจะนบัถอืศาสนาอะไร 
หรือไม่ แต่อยู่ที่ว่าเราตระหนักหรือไม่ว่าขณะนี้เราใช้ชุดความ 
เชื่อใดเป็นกรอบหรือแว่นส่องมองโลก มองผู้คน และสังคม ใช้
ท�าความเข้าใจสรรพสิ่ง และก�าหนดพฤติกรรมและการตัดสินใจ
ในเรื่องต่างๆ ของเรา แทนที่จะใส่แว่นขุ่นๆ แล้ววุ่นกับการ 
ถกเถียงว่านับถือศาสนาดีหรือไม่ดี หรือมัวถล่มพวกที่เคร่งศาสนา 
ต่างศาสนา ก่นด่าคนอื่น เราควรหันมาตรวจสอบแว่นของเรา
เนืองๆ ว่ามีข้อบกพร่องอย่างไร ยังใช้ได้ดีอยู่หรือไม่ดีกว่า

ส�าหรับพุทธศาสนา แม้จะมีเรื่องที่ต้องท�าด้วยความเชื่อ
ความศรัทธาอยู ่มากมาย แต่ท่านก็ย�้าว ่าให้มีสติใช้ปัญญา 
ตรวจสอบสิ่งที่ตนเชื่อตนปฏิบัตินั้นอยู่เสมอ ว่าไปเบียดเบียนใคร 
หรือมีข้อบกพร่องอยู่ตรงไหน ยังจะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่านี้อีกได้ 
หรือเปล่า แล้วใจตนเองสุขสงบดีหรือไม่ มีความโลภ โกรธ  
หลง เป็นฐานผลักดันให้ท�ากิจต่างๆ หรือเปล่า แถมยังมีหลัก 
กาลามสูตรให้ใช้ตรวจสอบตรงไปที่แว่นหรือชุดความเชื่อพื้นฐาน
ของเราด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่เพียงใดเคร
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ถึงแม้เรำปรำศจำกควำมเชื่อพื้นฐำนไปไม่ได้

อย่ำงที่พระอำจำรย์ว่ำมำ แต่กำรที่เรำเชื่อในศำสนำ 

เอำเฉพำะพุทธแบบบ้ำนเรำก็ได้ 

ก็ทำ ให้ผมรู้สึกอึดอัดหลำยเรื่อง เห็นพระก็ต้องไหว้ 

ได้ซองก็ต้องทำ บุญ ฆ่ำมด ตบยุง กินเหล้ำ ซื้อหวย 

โกหกอำ เพื่อนเล่น ก็ว่ำผิดว่ำบำปไปหมด 

พอบอกวำ่เรำไม่ได้นับถือพุทธแค่นั้น 

รู้สึกได้ปลดล็อกจำกควำมรู้สึกผิด

เมื่อจะปฏิเสธหรือทำ สิ่งเหล่ำนั้นไปได้ง่ำยๆ 

ถ้ำเรำถือหลักแค่วำ่ 

จะใช้ชีวิตโดยไม่ทำ ให้ใครเดือดร้อน

แค่นั้นจะได้ไหมครับ
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ความรู้สึกผิดหรืออึดอัดใจเหล่านั้น แท้จริงแล้วไม่ได้เกิด
จากการที่เรานับถือพุทธศาสนาหรอก เพราะแม้ว่าเราไปนับถือ
ศาสนาอื่น หรือจะบอกว่าไม่นับถือศาสนาใดเลย เราก็จะยังมี
ความทุกข์เหล่านั้นอยู่ดี เราอาจไม่ต้องไหว้พระ แต่เราก็ต้องไหว้
ครูเก่าที่เมาเหล้าตบตีเมีย ต้องไหว้หัวหน้าที่ใครๆ ก็รู้ว่าโคตรโกง
แสนจะเอาเปรียบ เราอาจเลี่ยงรับซองกฐินผ้าป่าได้อย่างสบายใจ 
แต่เราก็ไม่อาจพ้นจากการที่ต้องใส่ซองแต่งงาน รับขวัญหลาน 
เกิด หรือฝืนใจหาของขวัญไปงานเกษียณคนที่เราไม่ชอบหน้านัก 

กิจกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องทางสังคมที่เราเลี่ยงได้ยาก แต่ถ้า
เราลองมาวิเคราะห์สังเกตใจตัวเอง อาจพบความจริงที่ว่าบางครั้ง
เราก็ท�าเรื่องเหล่านี้ด้วยความสุข กระตือรือร้น แต่บางทีก็เฉยๆ 
หรืออาจเลยเป็นความอึดอัดน่าร�าคาญ ท�าด้วยความจ�าใจให ้
พ้นๆ ไปเสียที จะเห็นได้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเลย 
แต่ขึ้นกับว่าเรารู้สึกอย่างไรต่อสิ่งนั้นต่างหาก เพราะเราไม่รู้สึก
เลื่อมใสศาสนา ศรัทธาในวัดนั้น หรือหมั่นไส้คนที่น�าซองมาแจก 
รวมถึงอาจมีปัจจัยอื่นประกอบ เช่น เงินที่เรามี วิธีการแจกซอง 
เรื่องเศร้าหมองในใจ ซองแรกๆ ก็พอไหว ซองถัดๆ ไปชักน่าเบื่อ 
เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ท�าให้เราเบื่อ เราอึดอัดต่อภาระทาง
สังคมเหล่านั้น

ดังนั้นปัญหาจึงไม่ได้อยู่ท่ีว่านับถือพุทธศาสนาหรือไม่ แต่
จุดใหญ่อยู่ที่การวางใจต่อเรื่องนี้ของเรา ถ้าเราเข้าใจพุทธศาสนา
ถูกต้อง จะรู้ว่าการไม่ไหว้พระที่ท�าตัวไม่ดี การปฏิเสธการให้ทาน
เมื่อไม่พร้อม ไม่มีศรัทธา หรือไม่ไหว้ครูเก่าที่ชอบเมาตีเมีย หาก
เราวางใจได้ถูก การกระท�าเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งชั่วร้าย ไม่ใช่บาปเลย 
หลายครั้งเป็นความดีงามหรือได้บุญด้วยซ�้า ได้ฝึกลดละอัตตา  
ลดความติดดี ติดค�าเยินยอ ได้ฝึกทนต่อเสียงนินทาที่มาจากคน
ที่เข้าใจไม่ถูกต้อง เป็นต้น

ธรรมะหรือค�าสอนที่เป็นแก่นของศาสนาต่างหาก หากเรา
ได้เรียนรู้และน�ามาปฏิบัติ (อันเป็นความหมายหนึ่งของการปฏิบัติ
ธรรม) จะเป็นทางที่พาเราออกจากความรู้สึกทุกข์ อึดอัดใจ 
ในสถานการณ์เหล่านี้ ที่รวมไปถึงกิจต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 
ศาสนาได้ 

ส่วนความอึดอัดที่เกิดจากการต้องงดเว้นการกระท�า 
หลายๆ อย่างที่จัดไว้ในหมวดของศีล (อบายมุขก็จัดเป็นธรรม 
ในหมวดศีล) ไม่ว่า การฆ่าสัตว์ พูดปด พูดค�าหยาบ ดื่มสุรา  
เสพยา เล่นหวย เล่นเกมนัน้ ด้านหนึง่ต้องโทษวธิกีารสอนธรรมะ
และอธิบายหลักธรรมในบ้านเรา กับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพียง 
ข้ออ้างของชาวพุทธบางคนที่พยายามท�าให้เรื่องศีลและอบายมุข
เป็นเรื่องยาก ดูวุ่นวาย หรือกลายเป็นเรื่องจ�ากัดเสรีภาพของ
ศาสนิกไปก็มีเคร
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ที่ว่าเป็นข้อจ�ากัดของการสอนพุทธศาสนาเพราะว่า เรา 
มักพูดถึงศีลกันในแง่ข้อห้าม แล้วตามมาด้วยเรื่องบาปกรรม  
ตกนรกหมกไหม้ มีผลร้ายตามมาทั้งในชีวิตนี้และชาติต่อๆ ไป  
มีเกณฑ์ละเอียดยิบท่ีใช้ตัดสินว่าแค่ไหนศีลขาดหรือไม่ขาด ที่
ลงท้ายมักต้องให้พระตัดสินให้ว่าแค่น้ีผิดไหม บาปไหม และ 
หลายครั้งพระก็พูดไม่ตรงกัน หรือหาค�าตอบให้ไม่ได้ (เช่น ขโมย
ความคิดผิดศีลหรือไม่)

จะว่าไปแล้วระบบศีลธรรมของพุทธศาสนา โดยเฉพาะ 
ส่วนที่สอนชาวบ้านท่ัวไปน้ันไม่ใช่ข้อห้ามแบบกฎหมายหรือ 
คล้ายกับค�าสอนในศาสนาอื่น ที่เป็นเสมือนค�าสั่งจากเบื้องบนว่า
ห้ามท�าสิ่งนั้นต้องท�าอย่างนี้ แถมยังห้ามถามอีกว่าท�าไมถึงต้อง
ห้ามเช่นนั้น พุทธศาสนามีแต่สิกขาบทหรือข้อแนะน�าที่เราควร
ศึกษาเรียนรู้ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาจิตใจและสติปัญญา ถ้า
ไม่ท�าตามก็ไม่มีใครมาจับไปลงโทษ ท่านเพียงบอกว่าผลตาม
ธรรมชาติที่ตามมาจะเป็นอย่างไร เหมือนถูกผึ้งต่อยท่านแนะน�า
ให้ทายา ถ้าเราไม่ทาแล้วเกิดปวดแผลจะบอกว่าท่านผู้นั้นก�าลัง
ลงโทษเราโดยท�าให้ปวดคงไม่ได้

แต่เมื่อไปสอนเน้นว่าศีลหรืออบายมุขเป็นข้อห้าม ผู้ที ่
ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษ จุดสนใจจึงไปเน้นที่ว่าท�าแค่ไหนที ่
เรียกว่าผิดหรือไม่ผิด และบทลงโทษเป็นอย่างไร แล้วก็พยายาม
หาข้ออ้าง หาวิธีเล่ียง หรือหาช่องทางหลบแบบเดียวกับการ 
เลี่ยงกฎหมาย ทั้งนี้เพียงเพื่อให้ตนเองยังได้ชื่อว่าเป็นคนดี ไม่มี
ความผิด จะได้ไม่ถูกมองว่าท�าตัวแย่ ไม่มีศีลธรรม ยิ่งกว่านั้นคือ

จะได้ “รู้สึกว่า” ไม่ต้องรับโทษ ยิ่งเมื่อโทษท่ีจะได้รับเป็นเร่ือง
ห่างไกลไปถึงหลังตาย หรือในชาติถัดๆ ไป ก็ยิ่งท�าให้ชวนสงสัย 
โบ้ยว่าเป็นเรื่องงมงายไม่น่าเชื่อถือเสียเลย 

แม้จะเป็นเร่ืองจริงท่ีว่าการฆ่ามด ตบยุง อ�าเพื่อนเล่นๆ 
หรือแค่โกหกเพื่อให้คนสบายใจ ล้วนจัดว่าผิดศีล เป็นบาปใน 
พุทธศาสนาท้ังสิ้น แต่ก็ไม่ควรน�ามาเป็นข้ออ้างท�าให้ไม่อยาก 
รักษาศีล หรือมาตัดสินว่าศีลเคร่งครัดเกิน ปฏิบัติจริงไม่ได้ 
ส�าหรับคนทั่วไป เพราะถ้าเราตระหนักว่าศีลในพุทธศาสนานั้น 
คือเครื่องมือหรือวิธีที่ใช้ในการฝึกคน ไม่ได้อยู่ในฐานะค�าสั่งที่ 
ผู้ฝ่าฝืนต้องถูกจับมารับโทษทัณฑ์ เราจะพบว่าศีลเป็นข้อปฏิบัติที่
ย�า้หลักการเรื่องการไม่เบียดเบียนผู้อื่นของพุทธฯ การเบียดเบียน
ชีวิตหรือทรัพย์สินผู ้อื่นนั้นเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง หากท�าก็จะเกิด 
ผลเสียต่อตนเองและสังคม

กระบวนการฝึกเพื่อให้รักษาศีลได้ ท่านได้แนะน�าไว้หลาย
มิติ เช่น ฝึกสติ ลดละความโกรธ ความพยาบาท เจริญเมตตา 
รู้จักหักห้ามใจ อาจเริ่มจากไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ใหญ่ สัตว์ที่มี
คุณต่อเรา สัตว์ที่ไม่ท�าอันตรายเราให้ได้ก่อน แล้วค่อยๆ พัฒนา
ข้ึนไปจนกระทั่งแม้สัตว์ที่มาสร้างความเดือดร้อนให้เรา เราก ็
อภัยให้เขาได้ แต่ก็ต้องใช้สติปัญญาที่ตนมี หาทางป้องกันตัว 
หรือทรัพย์สิน ไม่ให้ต้องเดือดร้อนเสียหายเพราะสัตว์เหล่านั้น  
ศีลจึงเป็นเรื่องของการฝึกขัดเกลาตนเอง ไม่ใช่ค�าสั่งห้ามเหมือน
ที่เข้าใจกัน เคร
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การยกเรื่องห้ามฆ่าปลวก ตบยุง ตีแมลงสาบ มาเป็น 
ตัวอย่างว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องท�าไม่ได้ในชีวิตจริง จึงเป็น 
ความไม่ชัดเจนในการใช้ศีลเพื่อเป็นเครื่องฝึกตน และเป็นเพียง
ข้ออ้างเพื่อจะได้ไม่ต้องฝึกตนในด้านนี้ 

ส�าหรับประเด็นที่ว่าจะถือหลักในการด�าเนินชีวิตเพียงแค่
จะใช้ชีวิตโดยไม่ท�าให้ใครเดือดร้อนเท่านั้น ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ที่ดีได้ แต่ก็ยังมีข้อจ�ากัดอย่างน้อย ๒-๓ ประการ อย่างแรกคือ
ความมั่นคงในหลักการที่ว่านั้นจะมีน้อยกว่าการยึดถือค�าสอน 
ในศาสนา เพราะขาดพลังหนุนจากคนรอบข้างและบริบทของ
ศาสนา เนื่องจากคนอื่นไม่มีส่วนรับรู้ในหลักการของเรา เมื่อมี
อุปสรรคหรือแรงจูงใจที่ต้องไปเบียดเบียนผู้อื่น ก็มีแนวโน้มที่จะ
หาเหตุผลเข้าข้างตน ยอมท�าไปตามแรงจูงใจนั้น 

ประเด็นต่อมาคือเกณฑ์ในใจที่แต่ละคนใช้ตัดสินว่า แค่ไหน
จึงจะเรียกว่าเป็นการเบียดเบียนก็ไม่ชัดเจนเหมือนเกณฑ์ทาง
ศาสนา เมื่อมีผู้มาชี้ให้เห็นว่าเราก�าลังใช้ชีวิตเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ 
อาจท�าให้ไขว้เขวได้ง่าย นอกจากนีผ้ลจากการยดึหลกัไม่เบยีดเบยีน
ใครอย่างเดียวก็ใช่ว่าจะดี เพราะในชีวิตจริงยังมีคนอีกมากที่
เบยีดเบยีนกนัอยูห่รอืมาเบยีดเบยีนให้เราเดอืดร้อนอยูเ่นอืงๆ จน
อาจท�าให้รูส้กึว่าเป็นเรือ่งยากหรอืไม่ยตุธิรรมท่ีเราจะไม่เบียดเบียน
คนพวกนี้บ้าง ไปๆ มาๆ ก็มีแนวโน้มที่จะท�าให้หลักการนี ้
คลอนแคลนได้ง่าย

เมื่อชีวิตผ่านการเรียนรู้ไประดับหนึ่งเราจะเริ่มรู้ว่า หลักการ
ลักษณะนี้เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะช่วยให้เราด�าเนินชีวิต
ได้อย่างมีความสุข ค�าถามมากมายจะประดังเข้ามา โดยเฉพาะ
การถามหาชีวิตท่ีมีคุณค่าและมีความสุขมากกว่านี้ ท่ีไม่ใช่แค่ได้ 
มีชีวิตอยู่ เลี้ยงตัวเองให้รอดสุขสบายไปวันๆ แล้วก็รอความตาย
ที่จะมาถึง ค�าถามท่ีค้างคาใจเหล่านี้อาจท�าให้รู ้สึกว่าชีวิตนี้ 
เคว้งคว้าง ไร้คุณค่า แก่นสาร ไม่มีค�าตอบ ขาดความมั่นคงและ
ความสงบเย็นทางใจ 

ศาสนาทุกศาสนาเป็นระบบความเชื่อที่พัฒนาขึ้นอย่าง
ประณีต จะมีทั้งค�าตอบ ระบบจัดการ และแนวทางด�าเนินชีวิต
ไปสู่เป้าหมายนั้นไว้อย่างครบถ้วน แต่ด้วยความเป็นระบบที ่
เก่าแก่ผ่านร้อนผ่านหนาวและยุคสมัยที่มีความแตกต่างทั้งด้าน
ความคิด การปกครอง ความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อมมายาวนาน 
ย่อมต้องมีส่วนที่เพิ่มเติมพอกพูนเข้ามาเป็นระยะๆ จนหลายเรื่อง
ดูล้าสมัยหรือไม่เป็นจริงในปัจจุบัน 

เป็นหน้าท่ีของเราท่ีต้องรู้จกัศกึษาใช้วิจารณญาณเลอืกสรร
น�าสิ่งที่ดีงามในศาสนามาปฏิบัติ มาเป็นหลักในการด�าเนินชีวิต 
มิใช่จ้องหาแต่ข้อจ�ากัด ข้อผิดพลาด แล้วน�ามาใช้เป็นข้ออ้าง 
เพื่อจะได้ไม่ต้องนับถือศาสนาใดๆ อันท�าให้เสียโอกาสในการ 
ได้รับสิ่งดีๆ ที่ซ่อนอยู่ในศาสนา โดยเฉพาะพุทธศาสนาที่คน 
ทั่วโลกต่างมุ่งเข้ามาศึกษา เลือกคว้าเอาเฉพาะสิ่งดีๆ มีคุณค่า 
ไปใช้ ไม่มัวสนใจวิจารณ์แค่เปลือกกระพี้หรือพิธีกรรมเหลวไหล 
ที่อาจจะยังเหมาะกับคนบางกลุ่มอยู่เหมือนคนไทยเรา
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ควำมจริงผมก็เห็นแง่ดีหลำยด้ำน

ของพุทธศำสนำนะครับพระอำจำรย์ 

แต่พอจะเขำ้ไปศึกษำเรียนรู้จริงๆ กลับไม่ง่ำย 

มีขั้นตอน พิธีกรรมมำกมำย ที่จะต้องเชื่อ ต้องยอมรับก่อน 

ผู้คนที่อยู่รำยรอบครูบำอำจำรย์ดังๆ ก็ดูเจำ้กี้เจ้ำกำรจนน่ำเบื่อ 

ทำ ให้ไม่อยำกเขำ้ไปยุ่ง พระเองก็ดูห่ำงไกลจำกเรำเหลือเกิน 

แต่ถ้ำบังเอิญได้เขำ้ไปพบพูดคุยอยำ่งใกล้ชิด 

กลับพบว่ำพระบำงรูปไม่มีแก่นสำรอะไรเลย 

จนไม่รู้ว่ำท่ำนมำบวชเพื่ออะไรกัน 

บำงทีดูเหมือนคนขี้เกียจ คนล้มเหลวทำงโลก 

บวชแค่พอให้ได้มีที่กินที่อยู่สบำยๆ 

มีคนกรำบไหว้บูชำแค่นั้น
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พุทธศาสนานั้นผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนาน รองรับ 
ศรัทธาของผู้คนหลากหลายพื้นที่ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมมาไม่รู้
เท่าไหร่ ย่อมต้องมีเปลือกมีกระพี้ที่เข้ามาเติมแต่งเพื่อล้อมรักษา
แก่นเอาไว้บ้างเป็นธรรมดา เมื่อจะลงมือศึกษาจึงต้องอาศัยพลัง
และความใส่ใจพอควร ในการเลือกเฟ้นเพื่อให้ได้พบเนื้อแท้แห่ง
พุทธธรรม

จะว่าไปถือเป็นโอกาสที่ดีมากของคนยุคนี้ ในการเข้าถึง
พุทธศาสนา เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท�าให้เราเข้าถึง
ตัวเนื้อหาและครูบาอาจารย์ ได้ง่ายและกว้างขวางหลากหลาย 
ไม่จ�ากัด สามารถค้นคว้าข้อมูลธรรมะ ศึกษาประวัติพระอาจารย์ 
ฟังเทศน์ข้อธรรมจากท่านได้โดยตรง แม้ว่าท่านจะอยู ่ไกล  
เข้าถึงตัวยาก หรือว่าละสังขารไปนานมากแล้วก็ตาม สื่อเหล่านี้
ยังช่วยให้ศึกษาเปรียบเทียบหลักการ ค�าสอน และแนวทางการ
ปฏิบัติของส�านักต่างๆ ได้ในเวลาไม่มากนัก

ส่วนการเข้าถึงตัวครูบาอาจารย์โดยตรงที่ดูว่ายากล�าบาก
นั้น ก็เป็นธรรมดาที่แต่ละส�านักต้องมีระบบจัดการเพื่อให้ท่าน 
ได้มีเวลาพัก มีเวลาปฏิบัติหรือท�างานส่วนตัวบ้าง เมื่อเขาเปิด 
ช่องทางให้เข้าถึงท่านผ่านสื่อต่างๆ ได้อยู่แล้ว เราเองก็ไม่ควร 

คาดหวังว่าจะต้องได้เข้าไปนั่งอยู่ใกล้ๆ รับใช้ท่านเหมือนในอดีต 
เพราะสามารถเรียนรู้จริยาวัตร รับรู้ข้อมูล ฟังค�าสอน แม้กระทั่ง
จะถามตอบข้อสงสัยต่างๆ จากท่านผ่านสื่อ ก็ท�าได้โดยไม่ต้อง 
เดินทางไปรบกวนเวลาท่านโดยตรง

เมื่ออยากเข้าไปทดลองลงมือปฏิบัติจริง ก็มีหลักสูตรอบรม
ธรรมะอยู่มากมายให้เข้าร่วมได้ตลอดปี ทั้งระยะสั้นระยะยาว  
และมักมีค่าใช้จ่ายที่ต�่ามาก หรือแม้แต่จะบวชถือเพศบรรพชิต
ศึกษาปฏิบัติให้จริงจังก็เป็นไปได้ไม่ยากนัก การเข้าถึงพุทธศาสนา
จึงไม่ใช่เรื่องยากเลยส�าหรับคนไทย ถ้ามีความมุ่งมั่นสนใจจริง

แต่แน่นอนว่าในขั้นลงมือฝึกปฏิบัติทุกสิ่งอาจไม่เป็นไป 
อย่างที่คิด แม้เราพยายามเลือกหลักสูตรหรือแนวทางอย่างดีแล้ว 
แต่ย่อมต้องพบอุปสรรคขัดข้องให้ฝ่าฟันบ้างเป็นเร่ืองธรรมดา  
จัดว่าเป็นเครื่องทดสอบความจริงใจจริงจังของเราในการปฏิบัติ
ก็ได้ โดยปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากฝ่ายผู ้จัดและผู้เข้าร่วม 
ศึกษาอบรม แต่ที่สุดแล้วอุปสรรคส�าคัญคือใจของเราที่ไม่เปิด  
ไม่อยากเรียนรู้ ไม่ยอมรับสภาพที่พบนั่นเอง การเปิดใจเรียนรู้ 
จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นเบื้องต้นในการศึกษาศาสนา ควรให้เวลาในการ
ฝึกฝนอย่างเต็มท่ีไประยะหนึ่งก่อน จึงค่อยมาทบทวนสรุปการ
เรยีนรูด้ใูจตวัเองว่าพฒันาก้าวหน้าขึน้เพยีงใด ดวู่าอะไรคอืกระพี้
ที่เขามีไว้ประดับ อะไรคือแก่นที่ต้องจับไว้เป็นหลักในการด�าเนิน
ชีวิตต่อไป เคร
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ส�าหรับประเด็นเรื่องพิธีกรรมเมื่อเข้าวัดหรือปฏิบัติธรรม 
ขอให้มองเหมือนกติกาของชุมชนหนึ่งๆ ที่ใช้เป็นเครื่องร้อยคน 
หมู่ใหญ่ให้ท�ากิจกรรมใดๆ ร่วมกันได้ด้วยความเรียบร้อยงดงาม 
ซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้ปกติทั่วไปในทุกสังคมไม่เฉพาะในวัด อาจปรากฏ
ในรปูของการแต่งกาย การพดูจา ท่าทางดืม่กนิเมือ่ต้องเข้าสังคม 
แม้แต่ในที่ท�างาน การประชุม งานแต่งงาน หรือเดินห้าง ฯลฯ 
เราก็ต้องท�าตามธรรมเนียมนิยม

ตัวพิธีกรรมทางศาสนาเองนั้นยังแฝงคุณค่าทางวัฒนธรรม 
ช่วยปลูกศรัทธา ถ่ายทอดเน้ือหาเป็นปริศนาธรรมผ่านรูปแบบ 
พิธีกรรมเหล่านั้นด้วย หากไม่ชอบก็สามารถเลี่ยง ไม่เข้าร่วมได้ 
หรือหาส�านักปฏิบัติที่เขาไม่เน้นพิธีกรรมมากนัก แต่ขณะเดียวกัน
ก็อาจท�าให้เราพลาดโอกาสที่จะได้รับคุณค่าต่างๆ ที่แฝงอยู่ใน
พิธีกรรมเหล่านั้นไป

ส่วนเรือ่งคณุภาพและวตัรปฏบิตัขิองพระทัว่ไป ทีด่แูล้วอาจ
ไม่น่าเลือ่มใสศรทัธา เหน็ท่านเน้นแต่สวดมนต์หรอืท�าพธิกีรรมกนั
เสียมาก ส่วนในแง่คุณภาพในการศึกษา หรือปฏิบัติธรรมดูจะ
อ่อนนั้น ในด้านหนึ่งต้องยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นจริง แต่อีกด้าน
หนึ่งก็อาจเป็นเพียงความรู้สึกของเรา ที่คาดหวังไว้ว่าพระควรมี
ลักษณะเช่นใด เมื่อพบว่าไม่เป็นเช่นใจหวัง ก็พลันสรุปว่าพระ 
ไม่ดี ไม่น่าศรัทธาเลื่อมใส แล้วพลอยท�าให้ไม่อยากสนใจศาสนา
ไปเลย

ในส่วนที่ว่าเป็นเรื่องจริงนั้น ก็เพราะมีพระที่ไม่ปฏิบัติตน
ตามพระธรรมวินัยอยู่ไม่น้อย ทั้งยังไปสนใจในเรื่องนอกศาสนา 
น�าพาคนให้หลงงมงายในหลายลกัษณะ มทีัง้พระเครือ่ง ของขลงั 
คาถาอาคม ดวงชะตาราศี ตีเลขหวย รวมไปถึงท�าพุทธพาณิชย์ 
ขายสวรรค์ ให้หลงบุญระดมทุนหล่อพระใหญ่ สร้างเทพศักดิ์สิทธิ์ 
อีกทั้งโบสถ์ วิหาร อาคารใหญ่โตเกินจ�าเป็น ฯลฯ ไม่รวมถึง 
ผู้ที่บวชเข้ามาอาศัยผ้าเหลืองคลุมตัว ให้มีท่ีอยู่ท่ีกินแถมมีคน 
เคารพกราบไหว้ ท้ังวันก็ไม่เห็นท่านท�าอะไร ได้แต่นั่งนอนดูทีวี
เอาตัวรอดไปวันๆ เหมือนจะเป็นภาระให้สังคมต้องดูแล ท้ังท่ี 
ยังหนุ่มแน่นกันอยู่เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งก็พบเห็นได้ไม่ยากนัก 

จะว่าไปพฤติกรรมของพระลักษณะนี้ มีมานานแล้วตั้งแต่
ครั้งพุทธกาล และมีตลอดมาทุกยุคสมัย กล่าวไปก็ถือเป็นเรื่อง
ธรรมดาธรรมชาติของคนที่มีความแตกต่างทางความคิดและ
พฤติกรรม แต่ก็มิใช่ว่าเราควรจะปล่อยให้เป็นเช่นนั้นไปเรื่อยๆ 
ตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์ชีพอยู่ ก็ได้ทรงบัญญัติวินัย
เพื่อห้ามปรามและป้องกันมิให้ภิกษุมีพฤติกรรมไปในทางไม ่
เหมาะสม กษัตริย์และผู้ปกครองสมัยต่อๆ มา ก็ใส่ใจน�าพาหา 
วิธีจัดการพระทุศีลเหล่านี้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะกับ 
กาลสมัยของเขา ฝ่ายญาติโยมเองก็คอยเฝ้าดู ไม่เลี้ยงดู ไม่อุ้มชู 
ไม่ให้ที่อาศัยแก่พระที่ประพฤติตนไม่งามเหล่านั้นเคร
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แม้ปัจจุบันผู้ที่ม่ันคงในพุทธศาสนาก็ก�าลังช่วยกันก�าราบ
พระที่ไม่เคารพพระธรรมวินัยกันอยู ่อย่างไม่ลดละ เพียงแต ่
สภาพสังคมที่ผู้คนเหินห่างกันมากขึ้น ก็ส่งผลให้ความสมัครสมาน
กลมเกลียวของพระในวัดลดลงไปด้วย อีกทั้งระบบปกครองสงฆ์
ที่แย่งวัดซึ่งชุมชนได้ร่วมกันสร้างมา ไปยกให้เป็นสิทธิของ 
เจ้าอาวาสที่ชาวบ้านเองก็ไม่ได้แต่งตั้ง ความเกรงใจของพระต่อ
ศรัทธาญาติโยมก็เลยลดลง เหินห่างกันมากขึ้น แถมยังมีผู้ที่จ้อง
ท�าลายใส่ร้ายศาสนาอย่างจริงจังเพิ่มเข้ามาอีก ช่องทางที่ใช้แฉ 
ทั้งภาพเท็จข้อมูลจริงก็มีประสิทธิภาพสูง ส่งต่อกันง่าย ท�าให ้
ภาพด้านเสียหายของพระโจ่งแจ้งหรือเกินจริงไปก็มี

อย่างไรก็ตามเพียงได้เห็นภาพพระท�าตัวไม่เหมาะสมเท่านี้
จะใช้เป็นเหตุให้เราหันหน้าหนีจากพระศาสนา ก็จัดว่าเป็นเรื่อง
ที่น่าเสียดาย เพราะหากโดยเนื้อแท้มีแต่พระประพฤติตัวแบบที่
เราเห็นในสื่อ พุทธศาสนาคงไม่ได้รับการอุปถัมภ์ค�้าชูให้เข้มแข็ง
มั่นคงมาได้ถึงปัจจุบัน แต่ความจริงพระดีที่ประพฤติชอบตาม
กรอบพระธรรมวินัยยังมีอยู่อีกไม่น้อย เพียงแต่เรายังไม่มีโอกาส
เข้าไปสัมผัสท่านเท่านั้น

ความผิดหวังต่อพระในเรื่องนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความ 
ไม่เข้าใจพระวินัย วิถีชีวิต และบทบาททางสังคมของพระ จึง 
คาดหวังเอาเองว่าพระควรมีลักษณะในแบบที่ตนคิดไว้ หรือ 
เหมือนกับที่ได้อ่านพบในคัมภีร์ เมื่อไม่ได้เห็นพระดังที่ตั้งเป้าไว ้
ก็เลยสรุปว่าพระไม่ดี ความรู้สึกเช่นนี้มักเกิดกับผู้ที่ได้ศึกษา 
ธรรมะมาแล้วระยะหนึ่ง อาจได้อ่านประวัติครูบาอาจารย์ ได ้
อ่านคัมภีร์ หรือฟังเรื่องเล่าจากอาจารย์ที่ได้ชื่อว่าศึกษามามาก 
ท�าให้ได้กฎเกณฑ์มาชุดหนึ่งที่ใช้ตัดสินว่าพระดีต้องมีวัตรปฏิบัติ
อย่างไร เลยพลอยมองเห็นพระส่วนใหญ่เลวไปหมด

จุดเด่นของพุทธฝ่ายเถรวาทอย่างบ้านเรานั้น คือการ 
พยายามด�ารงรักษาพระธรรมวินัยไว้ให้คงเดิมมากที่สุด แต่ก็มิใช่
ว่าจะปรับแก้ตีความอะไรใหม่ไม่ได้เลย โดยเฉพาะในส่วนพระวินัย
ซ่ึงเป็นการบัญญัติกฎเกณฑ์ขึ้นใช้ให้เหมาะกับบุคคล กาล  
สถานที่ และโอกาส เพราะในระหว่างพุทธกาลนั้นเองพระพุทธองค์
กท็รงปรบัแก้ข้อบญัญตัทิางวนิยับางข้อเมือ่เวลาหรอืสถานการณ์
เปลี่ยนไป เคร
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ตัวภิกษุก็ปฏิบัติแตกต่างกันมากจนถึงกับไม่ประชุมท�ากิจ
ของสงฆ์หรือสังฆกรรมร่วมกัน (ศัพท์พระเรียกว่านานาสังวาส)  
ก็เป็นเร่ืองปกติ และพระพุทธองค์ก็มิได้ถือเป็นปัญหาที่จะต้อง
ท�าให้พระเหล่านั้นต้องปฏิบัติให้เหมือนกันทั้งหมด ทั้งยังอนุญาต
ให้หมูส่งฆ์ในอนาคตตดัข้อวนิยัเลก็น้อยทีไ่ม่สอดคล้องกบักาลสมยั
ออกไปได้ด้วย

การยึดข้อปฏิบัติครั้งพุทธกาล รวมทั้งยึดการตีความของ
พระอรรถกถาฎีกาจารย์ ที่ท�าไว้เมื่อหลายร้อยหรือนับพันปีมาใช้
เป็นเกณฑ์ตัดสินพฤติกรรมของพระภิกษุในปัจจุบัน จึงเป็นสิ่ง 
เป็นจริงได้ยาก ทั้งอาจเป็นชนวนให้เกิดรอยร้าวกลายเป็นกลุ่ม
คลั่งไคล้ข้อบัญญัติดั้งเดิมสุดโต่ง (fundamentalism) ที่มุ ่ง 
กล่าวโจมตีผู้ท่ีเห็นเป็นอย่างอื่น แม้ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ จน 
ท�าให้เกดิความแตกแยกในหมู่ชาวพุทธกันเอง ดงัทีเ่กดิขึน้แล้วใน
ศาสนาอื่น 

ก็ในเมื่อภิกษุฝ่ายมหายานและวัชรยานที่ฝ่ายเถรวาทเรา 
มักอ้างว่ามีความหย่อนยานในพระวินัยมาก ยังสามารถรักษา
ถ่ายทอดหลักธรรมพร้อมทั้งเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ ให้
เป็นที่พึ่งทางใจของคนทั่วโลกได้ (ยิ่งกว่าฝ่ายเถรวาทด้วย) เรา 
จะให้ข้อแตกต่างทางวินัยเล็กๆ น้อยๆ ในหมู่พระเถรวาทนี้ มา
เป็นเครือ่งท�าลายคุณค่าและความสามัคคีของพทุธเถรวาททีม่อียู่
ลงไปเชยีวหรอื ทีก่ล่าวมามใิช่ว่าการรกัษาธรรมวินัยอย่างเคร่งครดั
แบบในอดีตนั้นไม่ดี เพียงแต่ไม่ควรใช้เป็นเกณฑ์เดียวในการ 
ตัดสินคุณค่าของพระทั้งหมด 

พระภกิษไุทยกม็คีวามหลากหลายทัง้วถิชีวีติและการปฏบิตัิ 
สอดคล้องกับพื้นฐานจริตนิสัยความสนใจของท่าน และความ
ต้องการของชุมชน ต่างช่วยกันเกื้อหนุนให้พุทธศาสนาด�ารงอยู่ 
ได้อย่างมั่นคงตลอดพัฒนาการของชาติไทย พระที่สนใจด้าน 
ปริยัติท่านก็ค้นคว้าสืบทอดพระคัมภีร์ ท่านที่ชอบปฏิบัติก็หลีกลี้
เจริญสมาธิภาวนาในป่าเขา พระบ้านที่คนเข้าถึงได้ง่ายก็ประกอบ
พิธีกรรม อบรมสอนสั่งให้ธรรมะ ปลูกศรัทธาให้ผู้คนไป 

ความแตกต่างของพระในทุกวันนี้ ยังมีข้อดีที่ท�าให้ชาวบ้าน
ได้มีข้อเปรียบเทียบช่วยเชื่อมโยงกันไว้ไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 
หลุดกรอบไปจนเกินงาม แต่จะให้พระบ้านเคร่งครัดปฏิบัติ 
เหมือนพระป่า หรือบังคับพระกรรมฐานให้รู้บาลี ท�าพิธีให้ได้
เหมือนพระเมืองเสมอกันหมด ก็คงจะมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดี 

เราจึงไม่ควรให้จุดนี้มาเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติศึกษา 
พระศาสนาของเรา โดยอ้างว่าพุทธศาสนาคงยังไม่ดี เพราะมี 
พระที่ปฏิบัติตัวไม่งามอยู่อีกมาก ทั้งที่เกณฑ์และวิธีการที่เราใช้
วัดว่าพระดีหรือไม่ดีนั้นต่างหาก ที่ยังบกพร่องและไม่เป็นธรรม 
อยู่อีกมาก
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พระอำจำรย์ครับ

พระพุทธเจ้ำเป็นคนเหมือนเรำหรือเปลำ่ครับ 

ผมว่ำในพุทธประวัติหลำยเรื่องไม่น่ำจะเป็นจริงไปได้ 

อย่ำงเจ้ำชำยสิทธัตถะประสูติแล้วเดินได้ ๗ ก้ำว 

แล้วพูดในเรื่องที่ลึกซึ้งได้ทันทีเลย 

แถมที่เคยได้ยินมำบอกวำ่หูของพระองค์ยำว ลิ้นก็ใหญ่ 

แขนยำวจนมือลูบหัวเข่ำได้ในขณะยืนตรง มีฟันถึง ๔๐ ซี่ 

แถมผมท่ำนก็ไม่ยำวไม่ต้องปลงผมอีกเลยหลังตรัสรู้ 

นี่ยังไม่รวมถึงอิทธิปำฏิหำริย์

ที่พระองค์แสดงในโอกำสต่ำงๆ 

ที่พระชอบมำเทศน์ให้ฟังอีกเพียบครับ
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พระพุทธเจ้าท่านเป็นมนุษย์เหมือนกับเรานี้แหละ เป็น 
คนท่ีมีตัวตนจริงๆ ในประวัติศาสตร์ แตกต่างอย่างส้ินเชิงจาก
พระเจ้าหรือเทพเจ้าในศาสนาอื่นที่มิใช่มนุษย์ ท�าให้เขาสามารถ
จินตนาการถึงฤทธิ์ของเทพเจ้าได้อย่างไร้ขีดจ�ากัด มีอ�านาจ 
พิเศษต่างๆ ที่มนุษย์ไม่มี และไม่มีใครสนใจจะถามว่าเป็นจริง 
เช่นนั้นหรือ แต่เมื่อบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ ค�าถาม 
ต่างๆ กลับผุดขึ้นมากมาย ทั้งที่หากมองโดยรวมของเรื่องราวใน
พุทธศาสนาทั้งหมดแล้ว จะพบว่าความพิเศษทางกายของพระ 
พุทธองค์นั้นมีอยู่น้อยมาก แถมไม่ได้บังคับให้ต้องเชื่อ ผู้ที่ไม่เชื่อ
ในความพิเศษเหล่าน้ีเลยก็ยังศึกษาปฏิบัติธรรมจนถึงเป้าหมาย
สูงสุดคือนิพพานได้

ความเป็นมนุษย์ของพระพุทธเจ้านี้เอง ท�าให้พุทธศาสนา
แตกต่างจากศาสนาอื่น และเป็นจุดส�าคัญอย่างหนึ่งที่ดึงชาว 
ตะวันตกให้หันมาสนใจพระพุทธศาสนา เพราะเป็นการประกาศ
อสิรภาพครัง้ยิง่ใหญ่ของมนษุย์ต่อบรรดาเทพเจ้าและส่ิงศกัด์ิสิทธิ ์
ทั้งหลายที่ครอบง�ามนุษย์มายาวนาน เป็นการแสดงศักยภาพ 
ของมนุษย์ว่าสามารถก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ด้วย 
สติปัญญาและการปฏิบัติของตนเอง ทั้งยังเป็นที่พึ่งให้เหล่า 
เทพเทวาทั้งหลายได้ด้วย

ความเป็นมนุษย์ของพระพุทธองค์ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
ผ่านการด�าเนินชีวิตในวัยต่างๆ ที่ต้องศึกษา เรียนรู้ มีครอบครัว 
พบกับปัญหาชีวิตมากมายไม่ต่างจากคนทั่วไป และในที่สุดก็ต้อง
แก่ชรา เจ็บป่วยอาพาธ และตายไปในที่สุด ความพิเศษของ
พระพุทธเจ้าในแง่ศักยภาพของร่างกายจึงไม่มีอะไรพิเศษที ่
เกินเลยไปกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะมีหรือจะพึงท�าได้ 

คุณลักษณะพิเศษทางร่างกายหลายอย่างท่ีถูกกล่าวไว้ใน
คัมภีร์นั้น แม้จะเป็นสิ่งที่พิเศษแต่ก็ไม่ถึงกับเหลือวิสัยที่มนุษย์ 
จะพึงมีได้ เช่น ลักษณะผิวพรรณท่ีผ่องใส อวัยวะท่ีพิเศษ 
เหมาะเจาะลงตัว ดูงดงามต้องตามคัมภีร์ที่เชื่อถือกันในยุคนั้น  
แต่ที่พิเศษมากๆ ดังเช่น การเดินได้ด้วยตนเองทันที ๗ ก้าว  
แล้วกล่าวประกาศถ้อยค�าอันอาจหาญ (อาสภิวาจา) หรือเส้นผม
ที่ไม่งอกยาวจนท�าให้ไม่ต้องปลงเลยที่กล่าวกันในพุทธประวัตินั้น 
ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้กับมนุษย์  

ต่อเร่ืองท่ีว่านี้ มีชาวพุทธจ�านวนหนึ่งท่ียอมรับว่าเป็นจริง
เช่นนัน้โดยศรทัธาในบญุญาบารมทีีพ่ระพทุธองค์สัง่สมมายาวนาน 
แต่ก็มีบางส่วนที่พยายามอธิบายว่าเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกเพิ่ม 
เข้ามาช่วงหลัง เพื่อดึงความสนใจ หรือสร้างความยอมรับความ
น่าเชื่อถือให้กับพุทธศาสนา ในยุคท่ีผู ้คนสนใจแต่ในเร่ือง 
อิทธิปาฏิหาริย์ที่มีอยู่อย่างดาษดื่นในศาสนาอื่น เคร
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บ้างกว่็าเป็นปรศินาธรรมทีแ่ทรกเอาไว้เพือ่แสดงถงึหลกัการ
บางอย่างของพระศาสนา เช่น การเดินเจ็ดก้าวหมายถึง 
องค์ธรรม ๗ ประการ (โพชฌงค์) ที่น�าไปสู่การพ้นทุกข์ การ 
เปล่งอาสภิวาจา ก็เป็นเครื่องหมายเบื้องต้นของการประกาศ
อิสรภาพของมนุษย์จากเทพเจ้าทั้งหลายนั่นเอง

การที่จะไม่เชื่อในคุณลักษณะพิเศษเหล่านี้ของพระพุทธเจ้า
ว่ามีอยู ่จริง ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย และมิได้ท�าให้คุณค่าของ 
พุทธศาสนาลดน้อยลงเลย จึงไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องไปพิสูจน์
หาความจริงให้ได้ หรือต้องท�าใจให้เชื่อให้ยอมรับในเรื่องเหล่านี้
เสียก่อน จึงจะศึกษาธรรมะและปฏิบัติตามแนวทางของพุทธ-
ศาสนาได้ เพราะเนื้อหาส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการศึกษาและ
ปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกข์ทั้งปวงในพุทธศาสนาเลย จะมีประโยชน์
บ้างก็ช่วยสร้างความฮึกเหิมเสริมศรัทธาให้ผู้ที่ต้องการก�าลังใจ 
ให้เข้มแข็งจริงจังในการปฏิบัติเท่านั้น

ส่วนฤทธิ์อื่นๆ เช่น การเหาะได้ เนรมิตกาย หายตัว  
ย่นย่อระยะทาง หรอืความสามารถพเิศษทางจติ เช่น รูใ้จ รูว้าระ
จิตผู้อื่น รู้เรื่องในอดีตชาติ หรือเหตุการณ์อนาคตนั้น เป็นเรื่อง 
ที่ฝึกให้เกิดขึ้นได้แม้ในคนยุคปัจจุบัน ส�าหรับพระพุทธเจ้าแล้ว
ก่อนตรัสรู้พระองค์ได้เรียนรู ้และฝึกฝนจิตมาอย่างเต็มที่ ถึง 
ระดับที่สูงสุดเท่าที่มนุษย์จะท�าได้ พระองค์ย่อมมีคุณสมบัต ิ
พิเศษอันเนื่องจากสมาธิเหล่านั้นได้อย่างไม่จ�ากัด 

จากพทุธประวตัจิะพบว่าพระพทุธองค์ทรงใช้ความสามารถ
พิเศษส่วนนี้อยู ่บ้างเพื่อการเผยแผ่ธรรม และสอนผู้คน แต ่
ส�าหรับสาวกผู ้ปฏิบัติตามที่มุ ่งหวังเพียงการตัดกิเลสพ้นจาก 
ทุกข์ทั้งปวงนั้น ไม่จ�าเป็นต้องปฏิบัติให้ได้ฤทธิ์ ได้ความพิเศษ 
เหล่านี้ก่อน จึงจะผ่านไปสู่การปฏิบัติธรรมขั้นสูงเพื่อการพ้น 
ทุกข์ได้ ทั้งพระพุทธองค์ยังได้แสดงข้อจ�ากัดตรัสเตือนในเรื่อง 
อิทธิปาฏิหาริย์ หรือความพิเศษเกินมนุษย์ท่ัวไปเหล่านี้ ว่าอาจ
ท�าให้เกดิความเนิน่ช้าในการปฏบิตัไิด้ส�าหรับผูท้ีไ่ปหลงตดิในเร่ือง
พวกนี้

ดังนัน้จึงไม่ควรให้เรือ่งพทุธลกัษณะพเิศษหรอือทิธปิาฏิหารย์ิ 
มาเป็นสิ่งลดทอนคุณค่าของธรรมะในพุทธศาสนา หรือเป็นเครื่อง
ขัดขวางการปฏิบัติธรรมของเรา ท้ังยังไม่ควรน�ามาเป็นประเด็น
ก่อความขดัแย้งกบัผูท้ีม่คีวามศรทัธาเชือ่ถอืเรือ่งนีอ้ย่างแน่นแฟ้น 
เพราะมีประโยชน์น้อยและหาข้อยุติได้ยาก แม้แต่การเห็นเป็น
นิมิตรูปพระพุทธองค์ที่เกิดขึ้นในสมาธิ ก็ยังมิใช่สิ่งที่จะยืนยัน 
ได้ว่าพระพุทธเจ้าจะมีลักษณะดังที่เห็นในนิมิตนั้น
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พระอำจำรย์ครับ 

สิ่งต่ำงๆ รวมทั้งมนุษย์เรำ เกิดมำจำกไหนครับ 

ดูเหมือนว่ำใครๆ เขำก็มีคำ ตอบเรื่องนี้ 

ศำสนำที่มีพระเจ้ำเขำก็ว่ำพระเจ้ำสร้ำงมนุษย์

และสรรพสิ่งขึ้นมำ แล้วกำ หนดให้สิ่งต่ำงๆ นั้น

เป็นไปตำมพระประสงค์ของพระเจำ้ 

หรือแม้แต่วิทยำศำสตร์เขำก็มีคำ ตอบที่ว่ำ

สิ่งต่ำงๆ เริ่มต้นจำกระเบิดครั้งใหญ่ที่เรียกวำ่บิ๊กแบง 

แล้วก็วิวัฒนำกำรจนมีสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์

ที่เรำเห็นในปัจจุบัน แต่ทำ ไมพุทธศำสนำ

ไม่เห็นมีคำ ตอบที่ชัดเจนในเรื่องนี้เลยครับ

พูดกันแต่กรรมเกำ่ ชำติก่อน 

หรือชำติหน้ำกันอยำ่งเดียวเลยครับ
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เรื่องก�าเนิดของจักรวาล โลก รวมทั้งมนุษย์ และสรรพสิ่ง
ทั้งหลายว่ามีขึ้นมาได้อย่างไร รวมทั้งมีอ�านาจอะไรที่ก�าหนด 
ความเป็นไปของสิ่งต่างๆ ให้มันเป็นไปในลักษณะที่เราเห็น และ
จะเป็นไปอย่างไรในอนาคตน้ัน เป็นค�าถามพื้นฐานของมนุษย ์
ทุกยุคสมัย อีกทั้งเป็นค�าถามที่ท�าให้ศาสนา ลัทธิ และส�านัก
ปรัชญาต่างๆ ถือก�าเนิดขึ้นมาด้วย 

ด้วยเหตุนี้ทุกๆ ศาสนา ลัทธิ หรือส�านักปรัชญาต่างๆ จึง
มีค�าตอบพื้นฐานในเรื่องเหล่านี้ทั้งสิ้น ไม่เว้นแม้แต่วิทยาศาสตร์
ซึ่งถือเป็นส�านักทางปรัชญาที่มีอิทธิพลสูงสุดในยุคปัจจุบัน ก็ยัง 
มีค�าอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างเป็นระบบ และยังคงทุ่มเทสรรพก�าลัง
ค้นหาค�าตอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย พุทธศาสนา 
ก็เช่นเดียวกัน มีค�าตอบเรื่องนี้ไว้ชัดเจน เพียงแต่ว่าที่ผ่านมา 
เราอาจไม่ค่อยได้พูดถึง หรือไปหยิบยกค�าตอบในบางแง่มุมมา 
ตอบค�าถามนี้ จนท�าให้ความชัดเจนในเรื่องนี้ของพุทธศาสนาดู
เลือนรางไป

เหตุที่ท�าให้คนเราต้องการค�าตอบถึงที่มา หรือแหล่งก�าเนิด
ของตนเองและสรรพสิ่ง รวมทั้งความจริงแท้ของสิ่งที่ปรากฏอยู่
นั้น ก็เพื่อความอุ่นใจ เพื่อจะได้เข้าใจที่มาของตน รวมทั้งใช้เป็น
พื้นฐานในการท�าความเข้าใจและปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวได้

อย่างเหมาะสมด้วย เราอาจรับรู ้ความรู ้สึกนี้ได้เพียงแค่นึก 
เปรียบเทียบถึงความรู้สึกของคน ๓ คน ที่แม้มีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมดูไม่ต่างกัน แต่คนหนึ่งเป็นลูกขุนนาง อีกคน 
เป็นลูกกรรมกร ส่วนอีกคนไม่รู้เลยว่าพ่อแม่ตนเป็นใคร ใครจะ 
มีความหวั่นไหวในใจมากที่สุด

ในด้านค�าตอบต่อค�าถามเหล่านี้นั้น จัดว่าเป็นเรื่องที่ค้นหา
ความจริงได้ยากท่ีสุดแม้ในยุคสมัยปัจจุบัน ค�าตอบท่ีง่ายที่สุด 
ในเรื่องนี้ก็คือการยกให้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือจุดใดจุดหนึ่งเป็นท่ี 
ก�าเนิดของสรรพสิ่งทั้งหลาย สิ่งที่จะเป็นต้นก�าเนิดและสร้าง 
สรรพสิ่ง รวมท้ังชีวิตมนุษย์ขึ้นมาได้จึงต้องมีความพิเศษ มี 
อานุภาพมาก และยังต้องเตรียมทางออกไว้ส�าหรับค�าถามที่ต้อง
มีต่อเนื่องไว้ด้วยว่า แล้วสิ่งยิ่งใหญ่ที่ว่านั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร 

ศาสนาที่มีพระเจ้าทั้งหลายได้ยกให้พระเจ้าหรือเทพผู้มี
อ�านาจ (องค์เดียวหรือหลายองค์) เป็นผู้ให้ก�าเนิดและควบคุม
ความเป็นไปของสรรพสิ่งรวมทั้งชีวิตเราด้วย และมักห้าม 
ตั้งค�าถามถึงต้นก�าเนิด ความเป็นมาของพระเจ้า หรือถามถึง
เหตุผลว่าท�าไมจึงสร้างมาเช่นนั้นหรือก�าหนดให้เป็นไปอย่างนั้น 
ถ้าจ�าเป็นต้องตอบจริงๆ ก็มักตอบว่าเทพเจ้าสูงสุดนั้นมีมาอยู่ 
แล้วไม่จ�าเป็นต้องมีผู้ใดสร้าง

วทิยาศาสตร์เองกม็สีมมตฐิานถงึต้นก�าเนดิของจกัรวาลและ
สรรพสิ่งอยู่มากมาย และได้พัฒนามาตามล�าดับ แต่ท่ีได้การ
ยอมรับมากที่สุดอยู่ในขณะนี้เชื่อว่าเกิดจากบิ๊กแบง (Big bang) 
โดยมีสมมติฐานก�าหนดว่า ณ จุดเริ่มต้นที่เกิดระเบิดขึ้นนั้นเป็น
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วินาทีท่ีศูนย์ ดังนั้นก่อนหน้าการระเบิดนั้นแม้เวลาก็ถือว่ายัง 
ไม่มีอยู่ ซึ่งย่อมขัดต่อความรู้สึกพื้นฐานของคนทั่วไปที่ว่าเวลา 
ก่อนหน้านั้นจะไม่มีได้อย่างไร และถ้าไม่มีอะไร ณ จุดเริ่มต้นนั้น
เลย การระเบิดจะมีขึ้นได้อย่างไร เป็นต้น

พุทธศาสนามีค�าตอบต่อค�าถามที่ให้ค�าตอบได้ยากนี้ 
อย่างน้อย ๓ ลักษณะที่ไม่ขัดแย้งกัน เพียงแต่เป็นการกล่าวถึง
คนละมุมหรือมีวัตถุประสงค์ในการกล่าวถึงคนละด้านกัน  
ลกัษณะแรกทีไ่ด้รบัการพดูถงึมากเป็นเรือ่งทีม่มีาในพระสูตรหนึง่ 
ทีก่ล่าวถงึโลกเก่าหลงัจากแตกสลายพนิาศไปแล้วกไ็ด้กลับพฒันา
ย้อนกลับขึ้นมาใหม่ตามกฎธรรมดาของวัฏจักร ขณะนั้นมีสัตว์โลก
ประเภทหนึ่งคืออาภัสสรพรหมท่องอยู่ในจักรวาล ได้มาติดใจ 
ในสภาพทางกายภาพของโลกจนส่งผลให้สภาพร่างกายหยาบขึน้
จนกลายมาเป็นมนุษย์

เป้าหมายหลักที่พูดถึงเรื่องโลกในลักษณะนี้ ท่านต้องการ
ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ท้ังหลายน้ันมีพ้ืนฐานความเป็นมาเหมือนกัน  
จะแตกต่างกันก็ที่คุณงามความดีที่ได้ท�า มิได้แตกต่างกันมาแล้ว
ตั้งแต่ก�าเนิดเหมือนดังความเชื่อในศาสนาเดิม และยังแสดงให ้
เห็นด้วยว่าก่อนจะมีสรรพส่ิงบนโลกน้ัน จักรวาลมิได้ว่างเปล่า 
และโลกก็มิใช่เพ่ิงผุดบังเกิดขึ้นจากความว่างเปล่า แต่เป็นการ
หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงสภาพจากเดิมที่เคยเสื่อมสลายไป

ลักษณะที่สองของค�าตอบที่พบบ่อยคือ ท่านไม่ตอบค�าถาม
เกี่ยวกับสภาพทางกายภาพของโลกและจักรวาล โดยชี้ว่าไม่มี
ประโยชน์ที่จะไปรู้เรื่องนั้น เพราะถึงได้ค�าตอบไปผู้ถามก็ไม่มีทาง

รู้ได้ว่าเป็นจริงตามนั้นหรือไม่ ท�าได้ก็เพียงเชื่อหรือไม่เชื่อใน 
ค�าตอบนั้นเท่านั้น แล้วท่านก็จะดึงให้กลับมาสนใจศึกษาเรียนรู้
โลก ชีวิต และสรรพสิ่งทั้งหลายในอีกมิติหนึ่ง คือโลกในฐานะ 
ของสิ่งที่มนุษย์เรารับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และการรู้ได้ 
ด้วยใจ อันเป็นเหตุให้เราสุขทุกข์อยู่ขณะนี้ 

ด้วยฐานคิดนี้ สิ่งใดๆ ที่แม้มีอยู่ในโลกหรือจักรวาล แต่ถ้า
ปรากฏให้เรารับรู้ไม่ได้เลยก็จะไม่มีผลต่อสุขทุกข์ของเราเลย จึง
ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องไปรู้สิ่งเหล่านั้น ในขณะท่ีสิ่งเดียวกันที่
ปรากฏอยู่บนโลก เช่นดอกกุหลาบดอกเดียวในแจกัน แต่ละคน
กลับเห็นและมีความรู้สึกต่อกุหลาบนั้นไม่เหมือนกัน ท�าให้สุข 
ทุกข์ แตกต่างกัน พุทธศาสนาจะให้ความส�าคัญต่อการท�าความ
เข้าใจโลกในลักษณะนี้ อิทธิพลของค�าตอบที่มีอยู่มากมายใน
ลักษณะนี้เอง มีส่วนท�าให้ชาวพุทธรู้สึกว่าทัศนะของพุทธศาสนา 
ไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องก�าเนิดของมนุษย์ หรือขอบเขตของจักรวาล
ในเชิงกายภาพ 

ลักษณะที่สามเป็นการตอบตรงๆ ต่อการมีอยู่ของสิ่งต่างๆ 
ทางกายภาพว่า สรรพสิ่งท้ังหลายนั้น มีลักษณะเป็นกระแส 
สัมพันธ์กัน และมีมาแต่เดิมอยู่แล้วไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สิ้นสุด แต่
ค�าตอบนี้กลับเป็นค�าตอบท่ีชาวพุทธไม่ค่อยพูดถึง ส่วนหนึ่งอาจ
เป็นเพราะค�าตอบนี้ถูกกล่าวถึงไม่มากนัก และอีกส่วนหนึ่งเป็น
เพราะไม่คาดคิดว่าจะได้ค�าตอบเช่นนั้น ผู้ถามมักรู้สึกว่าตนยัง 
ไม่ได้รับค�าตอบที่ชัดเจน ทั้งๆ ที่เมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว
จะพบว่าเป็นค�าตอบที่มีความเป็นไปได้มากกว่าค�าตอบอื่น
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หากพิจารณาถึงต้นก�าเนิดของสิ่งทั้งหลายที่เรารับรู้ได้ใน
ชีวิตประจ�าวัน ก็จะพบความจริงที่ตรงกันเช่นนั้นว่า ไม่มีสิ่งใดเลย
ที่จู่ๆ ก็ปรากฏขึ้นมาเองได้โดยไม่มีเหตุปัจจัยมาก่อนเลย อาหาร
ท่ีเราปรุงขึ้นใหม่ คิดสูตรขึ้นเอง หากไม่มีวัตถุดิบ เครื่องปรุง 
อุปกรณ์ในการท�า หรือไม่มีความรู้ด้านการปรุงอาหารเป็นฐาน 
มาบ้างเลย อาหารสูตรใหม่นั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ ดอกไม้พันธุ์ใหม่ 
เพลงท่ีแต่งขึ้นใหม่ หรือแม้สมการทางฟิสิกส์ใหม่ๆ ล้วนไม่ 
สามารถผุดบังเกิด หรือให้ใครเสกสร้างขึ้นมาจากความว่างเปล่า
ได้ ล้วนต้องมีเหตุปัจจัยด้านใดด้านหนึ่งเป็นพื้นฐานอยู่ก่อนทั้งสิ้น 

ค�าตอบของพุทธศาสนาที่ว่าน้ันยังย�้าหลักการส�าคัญที่ว่า 
สิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงที่สามารถยืนยงคงอยู่ได้อย่าง
เอกเทศ แต่มีสภาวะอย่างที่เรารับรู้ได้นั้นเพราะมีเหตุปัจจัยหนุน
อยู่มากมาย เหมือนส้มต�าครกหนึ่งจะเป็นส้มต�าได้ ก็ด้วยอาศัย
องค์ประกอบมากมายที่มิใช่เฉพาะเครื่องปรุงเท่านั้น แต่ยังมี 
เร่ืองของคนปรุง คนกิน และมิติทางวัฒนธรรมอีกมากมาย 
ประกอบเข้ามาด้วย แม้แต่มะละกอ เครื่องปรุงรส แต่ละอย่าง 
ก็ไม่ได้เป็นอยู่อย่างอิสระ ยังขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอีกนับไม่ถ้วนจึง
จะได้เครื่องปรุงแต่ละชนิดขึ้นมา เมื่อเป็นส้มต�าแล้วก็คงสภาพนั้น
อยู่ได้ไม่นาน ก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายคนกิน 
หรืออาจกลายเป็นเศษอาหาร แล้วยังเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกตาม
เหตุปัจจัยอย่างหาที่สุดไม่ได้

มนุษย์เองก็เช่นกัน ท้ังในด้านร่างกายและจิตใจก็ไม่ได้ผุด
ปรากฏมีขึ้นจากความว่างเปล่าเพราะพลังอ�านาจของใคร หรือ
เป็นเรื่องเฉพาะของพ่อกับแม่เราเท่านั้น มิฉะนั้นฝาแฝดจากไข่ 
ใบเดียวกันที่ถูกเลี้ยงดูเหมือนๆ กัน ก็คงไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย 
ดังนั้นตัวเราจึงไม่มีความอิสระเอกเทศแยกจากสรรพสิ่ง แต่เป็น
ส่วนหนึ่งของกระแสแห่งเหตุและปัจจัยที่เคลื่อนเปลี่ยนแปรไป 
ทุกขณะ ค�าตอบถึงความเป็นมาของมนุษย์และสรรพสิ่งของ 
พุทธศาสนาท่ีว่านี้ จึงเป็นค�าตอบท่ีหนักแน่นและฟังดูมีเหตุผล 
กว่าค�าตอบอื่นๆ รวมทั้งวิทยาศาสตร์ด้วย 

อย่างไรก็ตามพุทธศาสนาไม่ได้มีเป้าหมายท่ีจะให้ค�าตอบ
เรื่องนี้เพียงเพื่อดับความสงสัยเท่านั้น แต่เป็นไปเพื่อท�าลาย 
ความเข้าใจผิดในสภาพเป็นจริงของสรรพส่ิงท้ังหลาย ท่ีเรามัก 
คิดว่ามีตัวตนอยู่อย่างนั้น โดยเฉพาะในส่วนธรรมชาติของชีวิต
จิตใจของมนุษย์เอง ซึ่งเมื่อท�าความเข้าใจได้ถึงท่ีสุด ก็จะท�าให้ 
ละความยึดถือสิ่งทั้งหลายอย่างผิดพลาด น�าสู่ความหลุดพ้นจาก
ทุกข์ทั้งปวงในพุทธศาสนาได้ 

ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าที่ผ่านมาค�าตอบเรื่องความเป็นมาของ 
มนุษย์และสรรพสิ่งในมิตินี้มักไม่ค่อยได้ถูกน�ามาพูดถึง ไม่ได้น�า
มาขยายความ เชื่อมโยงกับหลักธรรมข้ออื่นๆ และประยุกต์ใช้
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติอย่างจริงจัง เราคง 
พูดย�า้แต่ในเรื่องการก�าเนิดจากอาภัสสรพรหมที่คนรุ่นใหม่เข้าใจ 
ได้ยาก จึงควรท�าความเข้าใจความเป็นมาของมนุษย์ในแง่มุมนี้ 
ให้มากขึ้น
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พระอำจำรย์ครับ 

เรื่องนรก สวรรค์ ชำติก่อน ชำติหน้ำ 

พวกนี้มีจริงๆ หรือเปล่ำครับ ดูเหมือนเรำเน้นกันมำก 

คนเฒ่ำคนแก่ทำ อะไรก็หวังบุญ หวังสวรรค์ หวังนิพพำน 

ชอบเอำบำปเอำนรกมำขู่เด็กๆ ไม่ให้ทำ อยำ่งโน้นอย่ำงนี้ 

พอเรำแย้งก็ว่ำไม่เชื่ออย่ำลบหลู่ เดี๋ยวจะมีอันเป็นไป 

บำงทีถึงกับว่ำกลำ่ว สำปแช่งกันก็มีครับ 

เหมือนให้เรำมีชีวิตอยู่ด้วยควำมกลัว 

งมงำยกับสิ่งที่มองไม่เห็น ผมวำ่มันพ้นสมัย 

ไม่ใช่วิธีที่กระตุ้นให้เกิดควำมรู้ เกิดปัญญำ กล้ำคิด 

กล้ำพิสูจน์ ก็ไหนเรำภูมิใจนักหนำว่ำ

พุทธศำสนำเรำเป็นศำสนำ

แห่งปัญญำไงครับ
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ถ้าตอบตรงๆ ว่ามีดินแดนหรือภพภูมิที่เป็นนรกสวรรค์อยู่
จริงหรือไม่ ก็ต้องบอกว่าไม่รู้ แม้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปมากแต่
ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่จริงหรือไม่ นอกจากเรื่อง
นี้แล้ว ยังมีอีกหลายๆ เรื่องในทุกศาสนา รวมทั้งในวิทยาศาสตร์
เองด้วยที่เรายังไม่มีค�าตอบ ส่ิงที่ท�าได้ดีที่สุดต่อเรื่องเหล่านี้คือ 
“เชื่อว่า” มี หรือไม่มีเท่านั้น แต่อาจอยู่ในรูปถ้อยค�าที่ฟังดูดีขึ้น
ว่าเป็น “ศรัทธา” หรือว่า “สมมติฐาน”

โดยพืน้ฐานค�าสอนพทุธศาสนา เชือ่ว่า ทุกชวิีตได้เกดิมาแล้ว
หลายภพชาติ เราเคยเกิดเป็นสัตว์โลกมาแล้วแทบทุกชนิด ถ้ายัง
ดับกิเลสหมดสิ้นไม่ได้ เราก็ยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีก
ไม่สิ้นสุด หลักกรรมผนวกเข้ากับความเชื่อนี้ ใช้เป็นหลักพื้นฐาน
ส�าคัญในการอธิบายความเป็นไปของชีวิตมนุษย์และสัตว์ ว่า 
เพราะเหตใุดแต่ละชวิีตจงึมสีภาพชวิีตความเป็นอยูแ่ละเป็นไปใน
แบบที่เห็น ทั้งที่เป็นฝาแฝดมีพื้นฐานชีวิตและได้รับการเลี้ยงดูมา
เหมือนๆ กัน ก็ยังมีนิสัยและความเป็นไปของชีวิตที่แตกต่างกัน 

ความเชือ่เกีย่วกบัเรือ่งนีย้งัถกูตอกย�า้ด้วยวรรณกรรม ต�านาน 
เรื่องเล่า และปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน  
นับตั้งแต่ความฝัน เรื่องเล่าจากคนใกล้ชิด ค�าสอนของครูอาจารย์
ที่เชื่อว่าท่านได้ฤทธ์ิทรงฌาณ ประสบการณ์ของคนที่เคยเจอผี

หรือมีจิตสัมผัสวิญญาณของผู้ท่ีตายไปแล้ว เร่ืองเล่าจากผู้ป่วย
หนัก จากญาติที่ใกล้ตาย หรือแม้แต่คนที่เชื่อกันว่าตายไปแล้ว
และกลับฟื้นคืนมาเล่าให้ฟัง ซึ่งล้วนออกมาในท�านองเดียวกันว่า 
ได้ไปพบนรกสวรรค์สภาพอย่างนั้นอย่างนี้ 

อย่างไรก็ตามเหตุผลและปรากฏการณ์ท้ังปวงนี้ก็ใช่ว่าจะ
ช่วยยุติข้อโต้แย้งต่างๆ ลงได้ เพราะยากท่ีจะพิสูจน์หรือแสดง 
ให้ผู้อื่นได้เห็นเช่นนั้นด้วย เหตุผลที่หนักแน่นท่ีสุดในส่วนของ 
ชีวิตในชาติที่ผ่านมาคืองานวิจัยที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบของ 
ภาควิชา Perceptual Study คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ที่ศึกษาปรากฏการณ์ระลึกชาติได้ของ
คนทั่วโลกมานับสิบปี ซึ่งพบว่ามีผู้ที่กล่าวถึงชีวิตในอดีตของตน 
เฉพาะส่วนที่มีหลักฐานชัดเจนโต้แย้งได้ยาก ว่ามีถึงกว่า ๒,๕๐๐ 
ราย ที่พอช่วยยืนยันได้บ้างว่าผู้ที่ตายไปแล้วมาเกิดใหม่เป็นอีก 
คนหนึ่งในปัจจุบันได้จริง๑

อย่างไรก็ตามถ้ายึดตามคัมภีร์หลักคือพระไตรปิฎก เรื่อง
นรกสวรรค์ ชาติก่อน ชาติหน้านั้น แม้จะมีอยู่อย่างชัดเจนแต่ก็
ไม่ใช่เรื่องที่ส�าคัญนักในพุทธศาสนา เพียงแต่ได้รับการขยายความ 
เน้นให้ส�าคัญมากขึ้นในคัมภีร์ท่ีเขียนขึ้นภายหลัง คืออรรถกถา 
ฎีกา และวรรณคดีทางพุทธศาสนา 

๑ สนใจรายละเอียดศึกษาได้ที่ https://med.virginia.edu/perceptual- 
 studies/
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ในด้านเหตุผลเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากนัก เนื่องจาก 
ศาสนาเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการใช้รักษาความสงบเรียบร้อย 
ให้สังคมในอดีต ที่ระบบกฎหมาย และกลไกการควบคุมลงโทษ
ผู้กระท�าความผิดไม่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพอย่างปัจจุบัน 
การเสรมิให้ภาพนรกมคีวามโหดร้ายน่ากลวัเป็นจรงิเป็นจงัได้มาก
เพียงใด ก็ย่อมช่วยป้องกันการกระท�าผิดเบียดเบียนกันได้มาก
เท่านั้น การสร้างภาพสวรรค์ให้น่ารื่นรมย์งดงามก็ช่วยกระตุ้นให้
คนอยากท�าความดี ท�าให้สังคมอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคค ี
อบอุ่นเอื้อเฟื้อกันได้มากยิ่งขึ้น

ส�าหรับยุคนี้ที่ระบบกฎหมายและกลไกต่างๆ ของสังคม 
ได้รับการพัฒนาขึ้นมากและขยายครอบคลุมไปอย่างทั่วถึง  
ประกอบกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ส�ารวจทั้งใต้ดิน บนอากาศ และ
อวกาศ ยังไม่มีเค้าว่าจะพบเรื่องราวที่จะยืนยันความมีอยู่ของ 
ภพภูมเิหล่าน้ัน (แต่กย็งัปฏเิสธไม่ได้ว่าไม่มอียู่จรงิ) การสร้างภาพ
ของนรกให้ดูน่ากลัวจริงจัง จนไปกดข่มสติปัญญา ความคิด  
พลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ จึงไม่มีความจ�าเป็นนัก ทั้งท�าให้
คนรุ่นใหม่มองเป็นเรื่องงมงายไร้เหตุผลด้วย 

พุทธศาสนาให้ความส�าคัญนรกสวรรค์ไว้ในอีกมิติหนึ่ง ว่า
เป็นส�านึกและความรู้สึกสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของตนหลังจาก 
การท�าส่ิงที่ดีหรือชั่วไปแล้ว ความทุกข์กังวลใจและผลเสียที่ 
สืบเนื่องจากการท�าร้ายผู้อื่นมานั้น คือสภาพแห่งนรกในใจ ส่วน 
ความสดใสอิ่มเอมสดชื่นเมื่อได้ท�าประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น ก็ 

เป็นส่วนหนึ่งแห่งสวรรค์ อย่างไรก็ตามการจะไปลบล้างความเชื่อ
นรกสวรรค์ของคนรุ่นก่อนๆ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก และอาจไม่ม ี
ความจ�าเป็นต้องท�าเพราะยังมีประโยชน์ในบางกรณี จึงไม่ควร 
น�าประเด็นนี้มาเป็นเรื่องที่ต้องโต้แย้งหรือสร้างความขัดแย้ง 
ระหว่างกัน

ส�าหรับคนรุ่นใหม่แล้วความเป็นไปได้ต่อหลักความเชื่อ 
เรื่องนรก สวรรค์ ผีสาง เทวดา และชาติก่อนนั้นเป็นไปได้ใน  
๓ ลักษณะ คือ ๑) เชื่อในเร่ืองเหล่านี้ในแบบท่ีบรรพบุรุษเคย 
เชื่อถือมา เหมาะส�าหรับผู้ที่ได้รับการอบรมปลูกฝังให้มีความ 
เชื่อเช่นนี้มาก่อน และไม่มีความรู้สึกขัดแย้งใดๆ บางคนอาจเคย
ได้รับประสบการณ์ตรงหรือรับรู้มาจากคนใกล้ชิดที่น่าเชื่อถือว่า 
สิ่งเหล่านี้มีอยู่จริง และเราก็เชื่อว่าเป็นจริงตามนั้น 

ความเชื่อเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องเสียหาย ไม่ได้แปลว่าเรางมงาย
กว่าคนอื่น หรือเป็นคนล้าสมัย เพราะแม้ฝ่ายวิทยาศาสตร์เอง 
ก็ยังมีความพยายามศึกษาเรื่องนี้กันอยู่ ความเชื่อในเรื่องนี้อย่าง
พอเหมาะพอดีช่วยให้ตั้งมั่นประพฤติตัวอยู่ในความดีได้อย่าง 
มั่นคง อดทนย้ังใจในการท�าสิ่งชั่วร้ายได้ดี เพียงแต่ต้องระวัง 
ไม่ให้ความเชื่อเหล่านี้ก้าวล�้ามาขัดขวางการท�าความดี หรือ 
ผลักดันให้ร่วมท�าสิ่งใดที่ไม่ถูกต้อง งมงาย ไม่ชอบธรรม สร้าง
ความเดือดร้อนให้ผู้อื่น หรือแม้แต่ขัดขวางการพัฒนาสติปัญญา
ของตนเคร
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ลักษณะที่ ๒ คือปฏิเสธความเชื่อเหล่านี้อย่างสิ้นเชิง คิด
ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริง เพราะไม่เคยมีประสบการณ์จริงเกี่ยวกับ 
เรื่องเหล่านี้เลย คิดว่าเป็นเพียงเรื่องราวที่สร้างขึ้นมาเพื่อควบคุม
คนให้อยู่ในกรอบแห่งความดี เป็นการใช้อ�านาจอย่างแยบยล 
ของใครบางคนเพือ่ให้เขาได้ครองอ�านาจเหนอืกว่าหรอืเอาเปรยีบ 
คนอื่นได้ง่ายขึ้น ความคิดเช่นนี้จะช่วยให้ผู้นั้นมีความอิสระใน 
ชีวิต ใช้วิจารณญาณได้ดี ไม่กลัวต่ออ�านาจลึกลับ และมีพลัง 
ความคดิสร้างสรรค์ได้อย่างอสิระ ไม่ตกอยูภ่ายใต้กรอบของจารตี
ประเพณี หรือความกลัวต่างๆ 

แต่ก็ต้องระวังมิให้ความเชื่อนี้สุดโต่งหรือรุนแรงเกินไป 
จนกลายเป็นผู้ที่คอยคัดค้านโจมตีผู้ที่คิดไม่เหมือนตน รวมทั้ง 
ต้องมีหลักคิด มีจิตใจที่เข้มแข็งพอ มีทางออกที่ชัดเจน เมื่อตน
ต้องเผชิญความทุกข์หรือปัญหาใหญ่ในชีวิต เพราะผู้ที่ไม่เชื่อใน
ผลกรรมในอดีต และการรับผลกรรมในอนาคตหลังตายไปแล้ว 
มักตัดสินใจจบชีวิตตนเองได้ง่ายกว่าเมื่อถูกปัญหามารุมเร้า  
เพราะคิดว่าเมื่อจบชีวิตจะท�าให้ปัญหาและความทุกข์ของตนยุติ
ไปได้ทันที ท�าให้ขาดความเข้มแข็งมุ่งมั่นเพื่อฝ่าฟันแก้ปัญหา

ลักษณะสุดท้าย คือไม่ให้ความส�าคัญกับเรื่องเหล่านี้ 
มากนัก กล่าวคือรับรู ้ว่าชาติก่อนชาติหน้า นางฟ้า เทวดา  
รวมทั้งสวรรค์นรกอาจจะมีอยู่ แต่ไม่ได้ให้ความสนใจ ไม่ให้เรื่อง
เหล่านั้นมาเป็นเครื่องก�าหนดความเป็นไปของชีวิตหรือการ 
ตัดสินใจของตน คือมิใช่ด�าเนินชีวิตอยู่ด้วยความกลัวนรก หรือ
ท�าดีเพียงเพื่อหวังบุญรอสวรรค์ แต่ใช้ปัญญาพิจารณาท�าความดี

เพราะว่าเป็นสิ่งที่ดี สร้างสุขสงบเย็นขึ้นในใจ และยังไปเกื้อกูล 
ต่อผู้คน สังคม จะเล่ียงการท�าชั่วเบียดเบียนผู้อื่น เพราะเห็น 
ผลร้ายที่เกิดขึ้นทั้งในจิตใจตน และผลเสียแห่งการเบียดเบียน 
ผู้อื่น หรือท�าสิ่งแวดล้อมให้เสียหาย

หลักคิดและการกระท�าเช่นนี้ช่วยให้สังคมด�ารงอยู่อย่าง 
สงบสุขได้ ความคิดก็ไม่ถูกจ�ากัด ไม่ถูกบังคับให้กลัว หรือ 
กดดันให้เชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ และยังมีชีวิตที่ด�าเนินไปโดย 
ไม่ประมาท เพราะหากแม้นนรกสวรรค์หลังตายมีอยู่จริง การ
ด�าเนินชีวิตตามหลักการนี้ก็ไม่น�าพาให้ต้องตกนรกล�าบาก หาก
เกิดความทุกข์หรือปัญหาใหญ่ในชีวิต ความคิดเรื่องกรรมเก่า 
และชาติหน้า ก็อาจมาช่วยคลายปัญหาให้บรรเทาลงได้ ทั้งยัง 
เปิดโอกาสให้เห็นและยอมรับในทางออกอื่นๆ ได้ง่ายกว่ากลุ่มท่ี
ปฏิเสธเรื่องนี้อย่างสิ้นเชิง

ไม่ว่าเราจะเชื่อเรื่องนี้ในลักษณะใด ขอให้ตระหนักว่าเรา
ล้วนแต่เพียง “เชื่อ” ด้วยกันทั้งนั้น แม้เรา “คิดว่า” เรารู้ชัด แต่
ก็ไม่สามารถที่จะน�าไปแสดงหรือพิสูจน์ให้คนอื่นรู้ได้เช่นเรา จึง 
ไม่ควรให้เรื่องนี้มาเป็นจุดที่สร้างความขัดแย้งกับผู้อื่นหรือสังคม 
แม้เราเชื่อในเรื่องนี้ต่างกันแต่ก็สามารถละความชั่วท�าความดี 
ช่วยเหลือสังคมได้เหมือนกัน และอย่าให้เพียงความคิดปฏิเสธ 
เรื่องชาติน้ี ชาติหน้า นรก สวรรค์ มาผลักให้เราต้องหันหลัง 
ให้กับพระพุทธศาสนา เพราะเห็นว่างมงาย จนพลาดโอกาสที่ 
จะพบหลักด�าเนินชีวิตดีๆ ในพุทธศาสนาไปเคร
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พระอำจำรย์ครับ 

เขำว่ำสิ่งต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นกับเรำขณะนี้ 

ไม่ว่ำบ้ำนจะเกิดไฟไหม้ เดินไปเหยียบขี้หมำ 

อยำกเลี้ยงปลำ หรือแม้แต่วำ่กำรเป็นหวัด 

ก็ล้วนเป็นผลจำกกรรมเกำ่ของเรำทั้งนั้นหรือครับ 

ถ้ำแบบว่ำตอนนี้ผมเกิดไม่อยำกทำ บุญ 

อยำกจะตบหัวเพื่อน อยำกไปเสพยำ รึว่ำด่ำแม่ใคร 

มันก็นำ่จะเป็นผลของกรรมเกำ่ด้วยนะครับ 

เป็นสิ่งที่ผมเลี่ยงไม่ได้เหมือนกัน 

มันจึงไม่ควรจะเป็นควำมผิดของผม 

เพรำะกรรมเกำ่มำกำ หนด

ให้ผมทำ อย่ำงนั้นนี่ครับ
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ความเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเก่า (วิบาก) เป็น 
ความเช่ือท่ีมีมานานแล้วก่อนที่พุทธศาสนาจะอุบัติข้ึนเสียอีก  
แม้กฎแห่งกรรมจะเป็นหลักการส�าคัญอย่างหนึ่งของพุทธศาสนา 
แต่ความเชื่อเรื่องกรรมในพุทธศาสนาก็มีขอบเขตเฉพาะที่ 
แตกต่างจากความเชื่อเรื่องกรรมที่มีมาแต่เดิม แต่ต่อมาระยะหลัง
ที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองถูกเผยแผ่ไปยังท้องถิ่นต่างๆ แม้แต่ใน
ประเทศไทยเองความเชือ่เรือ่งกรรมกไ็ด้รบัการอธบิายให้แตกต่าง
ไปจากหลักกรรมแท้ๆ ในพุทธศาสนาพอควร

โดยนัยของพุทธศาสนา หากจะตีความอย่างกว้างที่สุดว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรือไม่ได้เกิดขึ้นกับเราขณะนี้ เป็นเพราะ 
ผลของกรรมเก่าของเราทั้งสิ้นก็ไม่ผิด ดังตัวอย่างที่ถามมาข้างต้น
ว่า แม้การเดินเหยียบขี้หมา หรือว่าเกิดเป็นหวัดขึ้นมาก็ล้วนแต่
เป็นผลของกรรมเก่าของเราทั้งสิ้น หรือจะยิ่งไปกว่านั้น ไม่ว่า 
การที่เราต้องเปียกฝน โดนเพื่อนด่า หมาเยี่ยวใส่ ไปเรียนไม่ทัน 
ควันเข้าตา อารมณ์เสีย ฯลฯ ก็ล้วนแต่เป็นกรรมเก่าเช่นกัน

หลายเรื่องที่อาจดูเหมือนเป็นเรื่องนอกตัว เช่น แผ่นดินไหว 
ไฟดับ ต�ารวจจับเด็กแว้น แฟนหกล้ม ส้มไม่หวาน น�า้ตาลหมด 
มดย้ายรัง ฯลฯ จะกล่าวว่าเป็นผลของกรรมเก่าที่ท�าให้เราได ้
รับรู้ หรือต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นๆ ก็ได้ หรือแม้แต่การ

ที่อีกคนหนึ่งไม่ได้พบหรือไม่ได้รับรู้ว่ามีเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้น  
ก็เนื่องจากเป็นผลแห่งกรรมเก่าของเขาก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้
ความรู้สึกของเราที่เกิดจากการได้รับรู้หรือไม่ได้รับรู้เหตุการณ์
เหล่านั้นว่าจะเป็นอย่างไร ก็เป็นผลจากกรรมเก่าของเราอีกด้วย 

แต่หลักกรรมของพุทธศาสนาก็มีส่วนที่แตกต่างจากความ
เชื่อในหลักกรรมในลัทธิความเชื่ออื่นๆ อยู่ด้วย ในที่นี้ขอสรุปให้
เห็นหลักการส�าคัญเบื้องต้นที่แตกต่างกัน ๓ ประการ ดังนี้

ประการแรกคือ ส�าหรับพุทธศาสนาแล้ว ณ ขณะที่ได้รับ
ผลของกรรมเก่าอยู่นั้น มนุษย์ที่สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกคนมี
ศักยภาพและอิสรภาพในการที่จะสร้างกรรมใหม่ของตนขึ้นได้ 
แม้ว่าการที่เราจะใช้ศักยภาพนั้นหรือไม่ หรือว่าใช้ไปในทิศทางใด
ก็ไม่พ้นที่จะมีผลจากกรรมเก่าอยู่ด้วยระดับหนึ่ง แต่มิใช่ว่าชีวิต
ของเราขณะนั้นจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลจากกรรมเก่าแต่เพียง 
อย่างเดียว

ด้วยหลกัการนีเ้องท�าให้พทุธศาสนาแตกต่างจากศาสนาอืน่
อย่างสิ้นเชิง เพราะนอกจากจะประกาศอิสรภาพของมนุษย์จาก
อิทธิพลของพระเจ้า เทพเจ้าดังที่เคยกล่าวมาแล้ว ยังไม่ยอมรับ
อ�านาจเบ็ดเสร็จของกรรมเก่า รวมท้ังความบังเอิญท้ังปวงท่ีมา
ก�าหนดความเป็นไปของชีวิตเราด้วย แต่ละขณะที่ก�าลังรับผล 
กรรมเก่าน้ันมนุษย์ก็มีความสามารถในการตัดสินใจท�ากรรมใหม่
เพื่อพัฒนาตนเองให้พ้นจากอ�านาจลึกลับหรือกรรมเก่าได้ แม้จะ
ไม่ใช่เรื่องง่ายนักก็ตาม เคร
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หลักการนี้ยังท�าให้การเป็นพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ หรือ
การปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกข์ทั้งหลายในพุทธศาสนา เป็นสิ่งที ่
เป็นไปได้ด้วยการฝึกฝนพัฒนาตน และยังท�าให้หลักธรรมหรือ 
ข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเต็มไปด้วยเรื่องของสติ การมีทัศนะที่ 
ถูกต้อง ความไม่ประมาท ความเพียร หรือแม้แต่การยับยั้งใจ 
ต้ังเจตนาท่ีจะละเว้นจากการท�าความชั่วต่างๆ หรือกล่าวอย่าง
รวบรัดว่าเพราะหลักกรรมในพุทธศาสนาเป็นเช่นที่ว่านี้ จึงส่งผล
ให้ข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาปรากฏออกมาในรูปของศีล สมาธิ 
ปัญญา หรืออริยมรรคทั้ง ๘ องค์

ด้วยเหตนุีเ้องท�าให้เราอ้างไม่ได้ว่า ทีท่�าไปเช่นน้ันเป็นเพราะ
ผลของกรรมเก่าในอดีตบังคับให้ท�า ไม่ใช่ความผิดของเรา แม้
กรรมเก่าจะเป็นเหตุให้เราต้องเหยียบขี้หมา หรือถูกด่าแม่ แต ่
ถ้าขณะนั้นเรามีสติ ตั้งใจรักษาศีล และฝึกใช้ปัญญามาบ้าง เรา
ก็เลือกได้ที่จะไม่โกรธ ไม่เตะหมา หรือชกหน้าคนด่าแม่เรา แต่
เลือกที่จะข�าในความซุ่มซ่ามของตนเองที่ไม่มองทาง หรือสงสาร
คนที่ด่าแม่เราอย่างไม่มีเหตุผล เช่นเดียวกับที่กรรมเก่าอาจท�าให้
เรามีพรสวรรค์ในการวาดภาพ แต่ขณะนั้นเราจะน�าพรสวรรค์นั้น
ไปใช้อย่างไร เราสามารถเข้าไปมีส่วนในการเลือกและตัดสินใจ
ด้วยได้

ข้อแตกต่างประการที่ ๒ ของหลักกรรมในพุทธศาสนาคือ
กรรมเป็นเรื่องเฉพาะตน เพราะกรรมมีองค์ประกอบส�าคัญคือ
เจตนาในการกระท�า ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าทางกาย วาจา หรือ

ทางใจ ซึ่งไม่มีใครก�าหนดหรือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเจตนา
ขณะลงมือท�ากิจใดๆ ของเราได้ ถ้าเราไม่ยินยอม ท�าได้อย่างมาก
เพียงให้ค�าแนะน�าว่าควรตั้งเจตนาอย่างไร เมื่อต้องรับผลของ 
กรรม ผู้ลงมือท�าจึงต้องเป็นผู้รับผลนั้นเอง เราจึงไม่สามารถรับ
เคราะห์ รับผลของกรรมแทนใครได้ รวมท้ังไม่สามารถท�าบุญ 
สร้างความดี แทนใครได้เช่นกัน (เราสามารถอุทิศบุญให้ผู้อื่นได้ 
แต่เขาจะได้รับหรือไม่ เราก�าหนดไม่ได้เป็นเรื่องของผู้นั้น)

โดยหลักของพุทธศาสนาเมื่อท�ากรรมใดๆ แล้ว กรรมย่อม
ให้ผลทันทีในหลายลักษณะ เพียงแต่มนุษย์เรามีข้อจ�ากัดในการ
สังเกตผลที่เกิดขึ้นจากกรรมนั้น อาจเป็นเพราะเราเคยชิน หรือ
ไม่สนใจต่อผลของกรรมที่เกิดขึ้น หรือกรรมอาจส่งผลกระทบ 
น้อยมาก ละเอียดเกินความสามารถของเราที่จะรับรู้ได้ ต้องรอ
สะสมท�าบ่อยๆ หรือต้องมีการกระท�าอื่นมาผนวกมากระตุ้นจึง 
จะเห็นผลชัดขึ้นมา 

เปรยีบได้กับการเตมิน�า้ตาลช้อนหนึง่ลงในน�า้สะอาด ๑ แก้ว 
เมื่อคนให้ละลายดีแล้วดื่ม เราคงรับรู้ถึงเพียงรสหวานเล็กน้อย
ขณะดื่ม แต่ถึงพยายามเพียงใดก็คงไม่ได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ในร่างกายอันเนื่องจากน�้าตาลเลย แม้น�้าตาลนั้นจะส่งผล 
ต่ออวัยวะและการท�างานของร่างกายหลายระบบก็ตาม และยัง
ส่งผลสืบเน่ืองต่อไปอีกยาวนานมาก แม้ว่าน�้าตาลท้ังหมดนั้นจะ
ถูกแปรรูปหรือขับออกจากร่างกายไปจนหมดสิ้นแล้วก็ตามเคร
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แต่ถ้าน�้าผสมน�้าตาลแก้วนั้นถูกส่งให้กับผู้ป่วยเบาหวานที่
ก�าลังจะช็อกเพราะขาดน�้าตาล เขาย่อมรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่า 
น�้าผสมน�้าตาลที่ดื่มนั้น ท�าให้เขารู้สึกค่อยๆ ฟื้นดีขึ้นเป็นล�าดับ 
การได้ดื่มครั้งนั้นอาจท�าให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง ไปสนใจ
ในการกินยา ดูแลตนเองมากขึ้น ควบคุมอาหาร และส่งผลให้ 
เขามีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันด้วย หรือจะให้ยิ่งไปกว่านั้นคนที่ดื่ม
อาจรู้สึกว่าเขาโชคดีมากที่ได้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง แทนที่จะต้อง
ตายไปตอนนั้น หันมาท�าบุญ ปฏิบัติธรรม เสียสละ ช่วยเหลือ
สังคมอีกสารพัดก็ยังได้ ทั้งๆ ที่น�า้ตาลในน�า้แก้วนั้นได้ถูกใช้หรือ
ขับออกจากร่างกายหมดไปนานหลายปีแล้วก็ตาม 

ผลของกรรมแม้จะเกิดขึ้นทันทีหลังจากท�า แต่เป็นสิ่งที่ 
เกินความสามารถที่เราจะรู้ผลทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น และไม่รู้ชัด 
ว่าผลนั้นจะเป็นไปในลักษณะใดบ้าง เพราะมันได้เข้าไปผนวก 
เหตุปัจจัยอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน แล้วส่งผลกระทบสืบเนื่องต่อไป 
อีกนานเกินกว่าท่ีจะประมาณได้ น่ันคืออาจจะเลยจากชีวิตนี้ไป
ก�าหนดสภาพชีวิตความเป็นไปหลังจากตายไปแล้ว ให้ไปตกนรก 
อยู่บนสวรรค์ หรือส่งผลเมื่อเกิดใหม่ในชาติต่อๆ ไปด้วย 

พุทธศาสนาจึงมีหลักอย่างหนึ่งว่า เราไม่มีทางรู้ว่าผลของ
กรรมท่ีเราท�าไปแล้วว่าจะเกิดผลอย่างไร เราจึงไม่จ�าเป็นต้อง 
ไปค้นหาว่าสภาพชีวิตหรือส่ิงที่ปรากฏต่อเราขณะนี้ เป็นผล 
เนื่องจากการท�ากรรมใดไว้ในอดีต เพราะนอกจากไม่มีทางรู้ได้ 
ชัดแล้ว ยังไม่เกิดประโยชน์ใดๆ อีกด้วย

ทีว่่าไม่เกดิประโยชน์เพราะเป็นลกัษณะเฉพาะของกรรมใน
พุทธศาสนาที่ต่างจากกรรมในศาสนาอื่นประการที่ ๓ กล่าวคือ 
กรรมเมื่อท�าไปแล้วไม่มีทางแก้ไข ลบล้าง เปลี่ยนแปลงได้เลย 
พุทธศาสนาจึงไม่มีพิธีล้างบาป ช�าระกรรมที่ท�าไปแล้วให้หมด 
กลับไปบริสุทธิ์เหมือนเดิม เหมือนในลัทธิความเชื่ออื่น

เปรียบได้กับคนที่ดื่มยาพิษเข้าไปแล้ว เราไม่มีทางที่จะ 
ย้อนไปช่วยให้เขาไม่ดื่มยาพิษ หรือสั่งให้ยาพิษไม่ออกฤทธิ์ ให้
หมดพิษต่อร่างกายได้ ส่ิงท่ีพอท�าได้ก็คือท�ากิจกรรมใหม่ เช่น  
ล้วงคอให้อาเจียน ล้างท้อง ให้กินผงถ่านไปดูดซับสารพิษนั้น  
ให้ยาชนิดใหม่เข้าไปต้านพิษ หรือท�าให้มีการขับสารพิษออก 
จากร่างกายให้เร็วที่สุด เป็นต้น

ดังนั้นสิ่งที่ชาวพุทธท�าได้เมื่อพบว่าท�าสิ่งใดผิดพลาดไป 
คือ การตระหนักรู้ ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้น แล้ว
ระมัดระวังป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นอีก รวมท้ัง 
ไม่ควรย�้าคิดซ�้าถึงความผิดพลาดนั้นอีก จะให้ดีกว่านั้นก็ควร
ท�ากรรมใหม่ที่จะช่วยเยียวยาความผิดพลาดที่เกิดจากกรรมเก่า
นั้นให้ลดลง เช่น การไปขอโทษคนท่ีเราล่วงเกินไว้ ไปชดเชย 
ความเสียหายท่ีเกิดกับเขา หรือช่วยหาทางป้องกันไม่ให้คนอื่น 
เกิดความผิดพลาดแบบเรา เป็นต้น เคร
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แม้แต่การสะเดาะเคราะห์ ท�าพิธีกรรม หรือท�าบุญกับพระ 
ก็ไม่ได้ช่วยล้างกรรมที่ท�าแล้วให้หมดไปได้ แต่เป็นกรรมใหม่ที่ 
พอจะช่วยลดความรู้สึกผิดติดอยู่ในใจของผู้ท�าลงได้ โดยเฉพาะ
เมื่อคู ่กรณีเกิดละโลกนี้ไปแล้ว เมื่อเผลอคิดเรื่องที่ผิดนั้นผุด 
ขึ้นมาในใจ ก็ชวนให้นึกถึงกรรมใหม่คือได้ท�าบุญอุทิศให้เขาไป
แล้ว ช่วยให้คลายความทุกข์ตัดการปรุงแต่งถึงความผิดพลาด 
ในอดีตได้เร็วขึ้น

หลักกรรมในพุทธศาสนาที่ควรรู้อีกประการหนึ่งคือ การ 
กระท�ากิจหนึ่งครั้งนั้น พุทธศาสนาไม่ได้มองว่าเป็นการท�ากรรม
แค่กรรมเดียว แต่ประกอบด้วยกรรมย่อยๆ จ�านวนมาก เพราะ
เจตนาหรือความรู้สึกในใจที่มีต่อการท�ากิจกรรมจนกว่าจะเสร็จ
นั้น อาจเปลี่ยนแปลงไปได้มากมาย ซึ่งอาจมีทั้งบุญและบาป 
ปนๆ กันอยู่เต็มไปหมด แค่การตบยุงหนึ่งตัวก็อาจประกอบด้วย
การท�ากรรมมากมาย ดังนั้นการตบยุงตายหนึ่งตัวในแต่ละคน 
หรือแม้แต่คนเดียวกันในคนละสถานการณ์ก็สร ้างกรรมที ่
แตกต่างกัน 

เช่นคนหนึ่งเมื่อรู้สึกคันที่แขนแล้วเกา แต่ไปถูกตัวยุงที ่
เกาะกินเลือดอยู่ตาย โดยไม่รู้เลยว่าตนถูกยุงกัดอยู่ก่อน และไม่
คิดว่าจะฆ่ายุงตัวนั้นเลย ก็ไม่บาป ไม่ผิดศีล ไม่จัดว่าเป็นอกุศล
กรรมหรือความชั่วเลย แต่หลังจากน้ันคนนั้นอาจรู้สึกผิด จิต 
เศร้าหมอง เพราะตั้งใจไว้ตั้งแต่เช้าว่าวันนี้เป็นวันเกิดของตนจะ
ไม่ฆ่าสัตว์ชนิดใดเลย แต่กลับต้องมาฆ่ายุง จิตขณะนั้นก็เป็น 
อกุศลกรรมจัดว่าบาปเกิดขึ้นแล้ว 

แต่ถ้าคนนั้นหลังจากรู้ว่ายุงตายเขากลับนึกขอโทษยุง รู้ว่า
ไม่ตั้งใจท�าร้ายเลย ถือว่าเป็นกรรมของยุง เขาได้ช่วยให้ยุง 
หมดกรรมไปชาติหนึ่ง บุญใดที่เขาท�ามาก็ขออุทิศให้ยุงตัวนั้น 
ได้ไปเกิดในสุคติเถิด เจตนาและการกระท�าเหล่านี้ถือว่าเป็น 
บุญกุศล เขาได้บุญเพิ่มขึ้นหลังจากยุงตัวนั้นตาย เพราะจิตใจ
ประกอบด้วยความกรุณาสงสาร มีเมตตาแผ่ส่วนบุญให้ยุงด้วย 

อีกคนหลังจากยุงตายอาจรู้สึกยินดีนิดๆ สมน�้าหน้าที่ยุง 
ตายอยากมากัดเขา แต่มีสติระลึกได้ว่าคิดแบบนี้ไม่ดีก็หยุด  
แล้วแผ่เมตตาให้ยุง ช่วงแรกเขาก็ได้บาป ช่วงต่อมาก็ได้บุญไป 
ส่วนอีกคนไม่ใช่แค่ดีใจที่ยุงตาย แต่สมน�้าหน้ายุงตัวนั้นที่ตาย 
เสียได้ สะใจที่ยุงที่มากัดเขาตายเสียได้ จิตใจที่เต็มไปด้วยความ
โกรธ ความสะใจ ดีใจในความสูญเสียของผู้อื่นเช่นนี้ก็เป็นบาป 
และบาปหนักกว่าคนแรกที่รู้สึกผิดค�าสัตย์ที่ให้ไว้เสียอีก 

จะเห็นได้ว่าการท�ายุงตายเหมือนกัน แต่กรรมที่เกิดขึ้นใน
แต่ละคนนั้นแตกต่างกันได้มากมาย กรรมเหล่านั้นเองก็ได้มีส่วน
ปรุงแต่งจิตของผู้นั้นไปในทันที เหมือนได้ดื่มยาพิษหรือน�้าผสม
น�้าตาลเข้าไปแล้ว ย่อมส่งผลทันทีและต่อเนื่องตลอดไป เพียงแต่
เขาไม่อาจรู้ได้ชัดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเท่านั้นเอง
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แล้วกำรอธิบำยเรื่องหลักกรรม

หรือชำติที่แล้วแบบที่พระอำจำรย์วำ่มำนี้ 

มันไม่ขัดกับหลักของพุทธศำสนำในข้อที่ว่ำ

เรำไม่มีตัวตนที่แท้จริงหรือครับ เพรำะฟังดูเหมือนกับ

มีตัวเรำ หรืออยำ่งน้อยก็จิตของเรำที่เป็นคนทำ กรรม 

เป็นเจ้ำของกรรม และคอยรับผลของกรรมที่ทำ ไปแล้ว 

อย่ำงต่อเนื่องทั้งในชีวิตนี้ และเลยไปถึงภพหนำ้ด้วย
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ดูเผินๆ อาจเหมือนขัดแย้งกัน แต่ถ้าพิจารณาให้ดีแล้วจะ
พบว่าไม่ได้ขัดแย้งกันเลย แถมยังเป็นเหตุเป็นผลต่อกันอีกด้วย 
เพราะหากมีตัวตนที่แท้จริงคงทนอยู่ได้โดยตัวมันเองแล้ว กรรมก็
จะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อตัวตนนั้นไม่ได้ โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างทันทีอย่างที่เคยยกตัวอย่างไว้  
และเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปจนไม่เหลือสภาพเดิมแห่งตัวตนนั้น หรือ
ภาวะแห่งการสิ้นสภาพแห่งการเป็นตัวตนนั้นย่ิงเป็นไปไม่ได้เลย

ที่เราดูเหมือนว่าขัดกันเป็นเพราะว่าพูดหรืออธิบายกัน 
คนละระดับ คล้ายๆ กับที่เราพูดว่าเป็นกรรมของประเทศไทยที่
มีนักการเมืองทุจริต ข้าราชการฉ้อฉล แม้อุดมสมบูรณ์แต่ก ็
พัฒนาไม่ทันนานาประเทศ แต่เราก็รู ้ดีว่าตัวประเทศไทยนั้น 
ไม่ได้มีอยู่จริงๆ ท�ากรรมใดๆ ไม่ได้เลย เราแค่ตกลงสมมติกันว่า
เขตพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าประเทศไทย คนที่เกิดอยู่ในพื้นที่นี้คือ 
คนไทย ผลผลิตต่างๆ ที่เกิดจากพื้นที่นี้เป็นผลผลิตของชาติไทย 
ขายไปก็เป็นรายได้ของประเทศไทย ข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน
ก็เรียกว่ากฎหมายไทย คนที่มาใช้กฎหมายขับเคล่ือนประเทศก็
เรียกนักการเมือง ข้าราชการไทยไปเท่านั้น

แต่เนื่องจากตั้งแต่เกิดมาเราก็คุ้นเคยกับสิ่งนี้ และไปยึด 
เอาว่าเราคือคนไทย พื้นที่นี้คือประเทศไทยอย่างเป็นจริงเป็นจัง 
ต่อมาเมื่อมีคนจากพ้ืนที่อื่นมาด่า มาชมคนในพื้นที่นี้เราก็ว่าเขา

ต�าหนิ เขาชมคนไทย เราโกรธแทน อายแทน ดีใจแทนคน 
ในพื้นที่นี้คนอื่นๆ ด้วย หากใครเอาธงไตรรงค์มาเผา มาเหยียบ 
เราก็เจ็บปวด โกรธแค้น ท�าร้าย หรือชวนกันไปท�าร้ายเขา  
จนอาจกลายเป็นสงครามท่ีเรายอมสละชีวิตไปต่อสู้ ยอมตาย 
เพื่อรักษาประเทศไทยที่สมมติกันขึ้นมานี้ได้ ประเทศไทยแม้ 
เพียงถูกสมมติขึ้นมา ไม่มีอยู่จริง ไม่มีชีวิต ไม่สามารถท�ากรรมใด
ได้ แต่ก็สามารถท�าให้เราที่สมมติว่าเป็นคนไทย ดีใจ โกรธ แค้น  
สุข ทุกข์ได้ และท�าให้เกิดเสมือนมีกรรมของประเทศไทยขึ้นได้

อีกเหตุผลหนึ่งท่ีท�าให้เรารู้สึกว่าการอธิบายว่าสรรพสิ่ง 
ทั้งหลายไม่มีตัวตนที่แท้จริง ขัดแย้งกับหลักกรรม ที่ต้องมีตัวผู้
ท�ากรรมและผู้รับผลของกรรมอยู่ ก็เพราะ ความยึดถือว่ามีตัวเรา 
เมื่อมีความรู้สึกฝังลึกว่ามีเรา หรือเป็นตัวเราอยู่ ก็ท�าให้มีของ 
ของเรา มีคนอื่น และของของคนอื่นตามมา 

ความยึดถืออย่างฝังลึกว่ามีตัวเรานี่เอง เป็นพลังที่ท�าให้
กรรมส่งผลต่อเรา (ที่ยึดมั่นเอาเองว่ามีอยู่) เมื่อท�ากิจใดๆ ด้วย
ความรู้สึกว่ามีเราเป็นผู้ท�า ย่อมส่งผลให้ยึดเอาผลจากการกระท�า
นั้นๆ ว่าเป็นของเราไปโดยปริยาย ความรู้สึกสุข ทุกข์ แค้นเคือง 
สงสาร ดีใจ เบื่อ กลัว เฉยๆ ฯลฯ ที่เกิดขึ้นขณะท�ากิจนั้นๆ ก็
ถูกยึดโยงเข้ามาเป็นความรู้สึกของเรา แล้วกลืนเข้ามาเป็นหนึ่ง 
ในเหตปัุจจยัปรงุเป็นคณุภาพของจติหรอืเป็นส่วนหนึง่ของชวีติเรา
ที่ยึดมั่นไว้นั่นเองเคร
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การกระท�าโดยเจตนาทั้งปวงท่านจึงจัดเป็นกรรม ที่มีผล
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของจิตที่ยังมีความยึดถือว่าเป็นเรา 
ในทันที ไม่ว่าเราจะรับรู้หรือไม่ก็ตาม และยังส่งผลให้เราได้พบ 
หรือรู้สึกต่อสิ่งที่จะได้พบเจอต่อจากนั้นว่าจะเป็นไปอย่างไร ซ่ึง
การเหน็ครัง้ถดัไปนัน้ก็จะก�าหนดสภาพจติใจของเราต่อไปอกีอย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด 

สมมตเิราเหลอืบไปเหน็ลกูแมวมอมแมมท่าทางหวิโซตัวหนึง่
เข้า ขณะนั้นเราตัดสินใจท�าอะไรได้หลายอย่าง เช่น อาจเดิน 
ผ่านไปโดยไม่รู้สึกอะไรเลย หรือคิดเพียงว่าเป็นกรรมของมัน  
อาจรู้สึกสงสารแต่คงช่วยอะไรไม่ได้เพราะเรารีบ หรือตัดสินใจ
ยอมสละเวลาหยิบขนมที่ติดมาในกระเป๋าโยนให้มัน หรืออาจ 
น�าไปยื่นให้ใกล้ๆ และเห็นว่ามันกินอย่างเอร็ดอร่อย ความรู้สึก
และการตัดสินใจท�าต่างๆ กันนั้นย่อมมีผลต่อจิตใจ และมีส่วน
ท�าให้เราได้พบเจอ หรือรู้สึกต่อสิ่งต่างๆ ในวันนั้นแตกต่างกัน 
อย่างแน่นอน เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าต่างกันอย่างไร

ส่วนการกระท�าใดท่ีขาดเจตนา หรือท�าโดยปราศจาก 
ความยึดมั่นว่าเป็นตัวตน ย่อมไม่จัดว่าเป็นกรรม จะไม่ให้ผล
เปลี่ยนแปลงต่อจิตใจและอนาคตของผู ้นั้นแต่อย่างใด ที่ว่า 
ไม่เป็นกรรม ไม่ให้ผลนั้น มิใช่ว่าการท�ากิจครั้งนั้นจะไม่มีผลใดๆ 
เกิดขึ้นเลย ผลก็ยังเกิดตามเหตุปัจจัยที่มีอยู่ขณะนั้น แต่เมื่อไม่มี
ความยึดมั่นว่าเราเป็นผู้ท�าแต่แรก ผลจากการท�าก็ไม่ถูกยึดมั่น 
ว่าเป็นผลการท�าของเรา แม้ผลของกรรมมีอยู่แต่เราผู้ที่จะรับผล

ของกรรมไม่มีอยู่เสียแล้ว ผลกรรมนั้นก็ไม่ชื่อว่าเป็นผลกรรม 
ของเรา 

เหมือนผลไม้ท่ีร่วงหลุดจากขั้วลงมาเพราะเหตุปัจจัยต่างๆ 
ทั้งความแก่จัด ทั้งลมที่พัดมาปะทะแรงพอดี ถ้าเราไม่ได้รับรู้ว่า 
มีผลไม้ร่วง จิตใจเราย่อมไม่มีการหวั่นไหวเลย หรือแม้จะเห็นว่า
มีผลไม้ร่วง แต่เราไม่มีความรู้สึกเป็นตัวตนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
ผลไม้นั้นเลย การร่วงของผลไม้นั้นก็ไม่มีผลใดๆ ต่อเราเช่นกัน  
แต่ถ้าผลไม้นั้นเป็นทุเรียนผลใหญ่ใกล้สุกของเรา แค่ได้เห็น 
ผลทุเรียนนั้นหล่น ก็ท�าให้เกิดผลกรรมน�าความทุกข์ใจ รู้สึก 
เสียดายให้เกิดขึ้นกับใจเรา แต่หากทุเรียนนั้นบังเอิญเป็นของ 
เพื่อนบ้าน ที่เพิ่งทะเลาะกับเรา ความรู้สึกก็อาจเปลี่ยนไปเป็น 
ดีใจ สะใจ สมน�า้หน้า ร่วมเป็นองค์ประกอบที่ปรุงแต่งคุณภาพ
ของใจเราไปเรียบร้อยแล้ว

ความถือมั่นในสิ่งต่างๆ ว่าเป็นเรา เป็นของเรา เป็นของ
คนที่เรารัก หรือของคนท่ีเราเกลียด จะส่งผลต่อความรู้สึกแล้ว 
ไปก�าหนดเจตนาของเราต่อไป เจตนาที่แฝงด้วยความยึดถือนี้  
ถือเป็นกรรมท่ีเข้ามามีส่วนร่วมปรุงแต่งจิตใจของเรา ท�าให้ส่ิงท่ี
ปรากฏข้ึนอย่างเป็นกลางๆ ตามธรรมชาติ กลายเป็นเรื่องที่ดี  
ไม่ดี ท�าให้เราดีใจ เสียใจ มีความทุกข์ใจเกิดขึ้นได้ ผู้ที่ปฏิบัติ
ธรรมจนเข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริง หมดความยึดถือใน 
ตัวเรา ของเรา เมื่อเห็นทุเรียนตกจิตจึงเป็นกลางไม่หว่ันไหวไป
ในทางดีใจ สะใจ หรือเสียใจใดๆ เลยเคร
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อย่างไรก็ตามในสภาพความเป็นจริงของชีวิตคนเรานั้น  
มีเหตุปัจจัยจ�านวนมากที่มาประกอบกันเข้ามาเป็นเราขณะนี้  
ปัจจัยแทบทั้งหมดนั้นเราเข้าไปจัดการเปล่ียนแปลงอะไรได้ 
น้อยมาก ชีวิตจิตใจเราจึงดูเหมือนไม่ได้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเมื่อ
มีปัจจัยใหม่ๆ เข้ามา 

แต่กระน้ันส่ิงท่ีพอท�าได้คือส่วนของกรรมในปัจจบุนัขณะนี้
เท่านั้น พุทธศาสนาจึงให้ความส�าคัญต่อการมีสติในการกระท�า 
กรรมในปัจจุบันไว้มาก โดยมุ่งให้ตั้งใจท�ากุศลกรรม ละเว้นการ
ท�าอกุศลกรรม และท�าจิตของตนให้ผ่องใส ไม่หวั่นไหวตาม 
สิ่งที่มากระทบ ซึ่งคือค�าสอนท่ีเป็นหัวใจของพุทธศาสนานั่นเอง

สิ่งที่ท�าให้เราหลงยึดถือว่ามีร่างกายของเราที่ปรากฏอยู่ 
ต่อเนื่องตลอดมานั้น เป็นเพราะความสืบเนื่องทดแทนกันของ
ปัจจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการที่เราเห็นสะเก็ดไฟ 
ที่แตกจากพลุอยู่ชั่ว ๒-๓ วินาที แล้วดับหายไปนั้น ในความ 
เป็นจริงแสงสว่างที่เราเห็นนั้นก็ยังไม่ใช่แสงไฟเดิมตลอด แต่เป็น
แสงใหม่ที่เกิดขึ้นจากเชื้อไฟก้อนเล็กๆ ที่ลุกติดสืบต่อจากเชื้อเก่า
ที่เพิ่งดับเป็นขี้เถ้าไป ถ้าสังเกตให้ละเอียดอาจพบว่าแต่ละขณะที่
ผ่านไป แสงจะมีความสว่างขึ้นหรือหรี่ลงแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย 
จนกว่าเช้ือไฟก้อนจิ๋วน้ันจะหมดลง เราจึงเห็นว่าสะเก็ดไฟนั้น 
ดับลง

การมีปัจจัยหลักที่เกาะกุมสิ่งต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ช่วยท�าให้
สิ่งนั้นปรากฏต่อเนื่องในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจนเราสังเกต 
ได้ชัดและพลอยท�าให้หลงยึดไปว่ามันมีตัวตนที่เป็นอิสระชัดเจน

อยู่เช่นนั้นจริงๆ ในกรณีของพลุนั้น ปัจจัยหลักที่ว่าคือก้อน 
ดินปืนเล็กๆ ที่เป็นเชื้อไฟ ร่วมกับความร้อนที่สูงพอที่จะจุด 
เชื้อไฟนั้นให้ติด และยังต้องมีออกซิเจนในอากาศที่ช่วยให้ไฟติด
ด้วย หากขาดส่ิงใดส่ิงหนึ่งสะเก็ดไฟจิ๋วจากพลุดวงเล็กๆ นั้นก ็
ไม่ปรากฏ

ในส่วนของมนุษย์ส่ิงท่ีช่วยเกาะกุมร่างกายนี้ไว้ อาจเป็น
ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนของเลือด ระบบประสาท เป็นต้น 
ซึ่งหากระบบใดระบบหนึ่งล้มเหลวก็ท�าให้การเกาะกุมของร่างกาย
สิ้นสุดลง องค์ประกอบส่วนย่อยต่างๆ ก็จะแยกสลายไปตาม 
เหตุปัจจัยของมัน คือสภาวะเมื่อสิ้นชีวิตนั่นเอง

ในส่วนของจิตใจ ความยึดถือว่าเป็นตัวเรา นี้เอง ที่เป็นตัว
เกาะกุมพื้นฐานท�าให้เราหลงคิดว่ามีตัวเราจริงๆ หรือที่ดูเหมือน
ว่ามีจิตของเราด�ารงอยู่อย่างสืบเนื่องมา แม้ว่าส่วนของร่างกาย 
จะแตกสลายไปแล้ว ความยึดถือที่มั่นคงว่าเป็นเรานี้ก็ยังคงด�ารง
สืบต่อไป และเป็นเหตุน�าให้มีเราไปเกิดในภพภูมิอื่นๆ ต่อไป 
ไม่สิ้นสุด จนกว่าเมื่อใดท่ีท�าลายความยึดถือว่ามีตัวเราลงไปได้
อย่างสิ้นเชิง หลังจากส้ินสุดการเกาะกุมในส่วนรูปหรือกายภาพ
ในภพภูมินั้นๆ แล้ว จะไม่มีส่วน จิตของเรา อันเหตุปัจจัยน�าให้
ไปเกิดอีกต่อไป สิ้นสุดความมีอยู่ของผู้นั้นได้อย่างสิ้นเชิง ซึ่ง 
ก็คือภาวะนิพพานในพุทธศาสนา 

หากกล่าวอย่างรวบรัดที่สุดถึงการปฏิบัติในพุทธศาสนา 
ก็คือกระบวนการ “ขจัดความยืดถืออันมั่นคงในจิตใจว่ามีตัวเรา
อยู่” ให้ค่อยๆ ลดลง จนหมดไปอย่างสิ้นเชิงนั่นเอง

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



พระอำจำรย์ครับ 

คือผมเป็นคนที่นั่งสมำธิไม่ได้ 

ยิ่งนั่งก็ยิ่งฟุ้ง คิดไปทั่ว ไม่เคยสงบเลย 

ถ้ำเรำจะปฏิบัติทำ โดยไม่ต้องสนใจ

เรื่องกำรนั่งสมำธิเลย จะได้ไหมครับ
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จะไม่นั่งสมาธิเลยก็ได้ แต่จะไม่ฝึกจิตให้มีสมาธิเลยไม่ได้ 
การปฏิบัติธรรมจะไม่ก้าวหน้า เนื่องจากข้อปฏิบัติพื้นฐานอันจะ
น�าสู่การพ้นทุกข์ในพุทธศาสนานั้น ต้องประกอบด้วยการพัฒนา
ใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) การพัฒนาด้านพฤติกรรม (ศีล) เพื่อให้อยู่
โดยไม่เบียนเบียนกัน ๒) การพัฒนาจิตใจ (สมาธิ) ให้มีความ 
ต้ังมั่น สงบ เย็น เข้มแข็งพอที่จะไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่ได ้
พบเห็นหรือคิดขึ้นง่ายๆ และ ๓) การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ในธรรมชาติความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ (ปัญญา) เพื่อจะได้รู้จัก
และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง ไม่เป็นเหตุน�าทุกข์มา 
ให้ตน

องค์ประกอบ ๓ ด้านนี้ จะเกื้อหนุนอย่างแยกจากกันไม่ได้ 
การจะรักษาศีลได้ถูกต้องไม่คลอนแคลนต้องอาศัยสมาธิและ 
ปัญญาก�ากับ สมาธิจะก้าวหน้า มั่นคง ไม่หลงทางผิดก็ต้อง 
อาศัยศีลและปัญญาก�ากับ ปัญญาจะเจริญงอกงามลึกซึ้งจน 
ตัดกิเลสได้เด็ดขาด ก็ต้องอาศัยศีลและสมาธิที่ดีเป็นพื้นฐาน  
การปฏิบัติพัฒนาตนตามหลักพุทธศาสนาจึงขาดองค์ประกอบ 
เหล่านี้ไม่ได้

ถ้าไม่พัฒนาจิตให้มีสมาธิ ให้ม่ันคงขึ้น เมื่อถึงจุดหนึ่งจะ
ท�าให้การพัฒนาด้านศีลและปัญญาก้าวต่อไปไม่ได้ อย่างไรก็ตาม
การฝึกจิตให้มีก�าลังขึ้นนั้น ท�าได้หลายวิธี หากไม่สามารถใช้วิธี

นั่งสมาธิตามแบบมาตรฐานที่สอนกันทั่วไปได้ ก็ยังมีวิธีพัฒนา 
จิตให้สงบเข้มแข็งอีกหลายแบบท่ีน�ามาปฏิบัติได้ สมาธิท่ีจ�าเป็น
ต่อการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นนั้นก็ไม่จ�าเป็นต้องมีความสงบตั้งมั่น
สูงนัก สมาธิที่ใช้เป็นปกติประจ�าวันในการเรียน เล่นกีฬา หรือ
จดจ่อเล่นเกมได้ ก็เพียงพอแล้วต่อการศึกษาธรรม เมื่อผลการ
ปฏิบัติก้าวหน้าไป ศีลและปัญญาก็จะมาช่วยหนุนให้สมาธิท่ี 
ไม่เคยท�าได้มาก่อน ให้สามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ

ปัญหาส�าคัญของผู ้เ ร่ิมศึกษาธรรมะคือ ความเข้าใจ 
ที่คลาดเคลื่อนต่อสมาธิ โดยเฉพาะในส่วนที่คิดว่าสมาธิคือ 
จุดเริ่มต้นหรือวิธีการพื้นฐานในการศึกษาพุทธศาสนา ถ้าฝึก 
สมาธิไม่ได้ก็หมดทางก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม เพราะเรามัก 
มีภาพของผู้ปฏิบัติธรรมว่า จะต้องนั่งตัวตรงขัดสมาธิหลับตา 
ในวัดหรือสถานปฏิบัติธรรม พอนั่งสมาธิไม่ได้ จิตไม่สงบ ไม่พบ
ประสบการณ์ดังที่คาดหวังไว้ จึงเข้าใจว่าตนไม่มีความก้าวหน้า 
หรือไม่ประสบผลส�าเร็จในการปฏิบัติธรรม พลอยท�าให้รู้สึกว่า 
การศึกษาพุทธศาสนาเป็นเรื่องยากไป

อีกประการหนึ่งคือ เข้าใจผิดว่าเป้าหมายของการฝึกสมาธิ
ในพุทธศาสนานั้นเพื่อให้พบประสบการณ์พิเศษเหนือธรรมดาที่
คนทั่วไปไม่มี เช่น เกิดปีติจนน�า้ตาไหล ตัวเบา ตัวลอย ขยาย
ใหญ่ขึ้น พบความสุขสงบเย็นแบบที่ไม่เคยพบมาก่อน เห็นแสงสี 
หรือเห็นภาพนิมิตต่างๆ เมื่อลงมือปฏิบัติแล้วไม่พบปรากฏการณ์
พิเศษเหล่านี้ ก็รู้สึกผิดหวัง เสียเวลา รู้สึกว่าตนเองยังปฏิบัติ 
ไม่ได้ผล อยากที่จะได้พบอาการเหล่านั้นบ้างสักครั้งหนึ่ง หรือ 
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ถ้าได้พบแล้วก็รออยากจะได้อีกครั้ง ในที่สุดก็น�าความทุกข์ใจ 
มาให้ เลยคิดไปว่าตนเองไม่มีบุญวาสนาทางนี้ 

ขณะเดียวกันผู้ที่พบประสบการณ์พิเศษนี้ ก็อาจติดหลง
ภูมิใจในสิ่งที่ตนได้รับ คิดว่าก้าวหน้าในการปฏิบัติ หรือบางครั้ง
หลงว่าตนได้บรรลุธรรมขั้นสูงแล้วก็มี 

ทั้งๆ ที่การศึกษาพุทธศาสนาควรเริ่มที่ปัญญาขั้นพื้นฐาน 
คือได้เรียนรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้ทาน และผล 
ที่ควรได้รับจากการให้ทาน ได้เห็นคุณค่าของความเมตตา เกิด
ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ไม่อยากท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน จนท�าให้
ความเพียรในการรักษาศีลเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องใช้เรื่องบาป  
เรื่องนรก มาข่มขู่ให้กลัว และยังท�าให้ทั้งสติและสมาธิเบื้องต้น
เกิดและพัฒนาเข้มแข็งขึ้นเองตามธรรมชาติ เพราะการเฝ้า 
ส�ารวมระวังตนเองมิให้ไปเบียดเบียนท�าร้ายผู้อื่นนั่นเอง จนเกิด
ความรู้สึกสุขใจ สงบใจที่ได้ใช้ชีวิตเช่นนี้ อยากเรียนรู้และพัฒนา
ตนตามแนวทางของพุทธศาสนายิ่งๆ ขึ้นไปอีก

ดงันัน้หากรูส้กึว่านัง่สมาธไิม่ได้ อย่าเพิง่รูส้กึท้อแท้เบือ่หน่าย 
นั่นเป็นเพราะเราเริ่มเข้าหาพุทธศาสนาในจุดที่ไม่เหมาะสม ใน 
จุดที่อาจยากเกินไปส�าหรับเรา เนื่องจากไม่ถนัดหรือยังไม่ได ้
เตรียมความพร้อมมาดีนัก อย่างไรก็ตามแม้ในผู ้ที่ผ่านการ 
เตรียมพร้อมมาอย่างดีแล้ว การพัฒนาจิตโดยนั่งหลับตาท�าสมาธิ
ก็อาจไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมกับพื้นนิสัยของคนนั้นก็ได้ พุทธศาสนา
จึงกล่าวถึงวิธีพัฒนาจิตหรือฝึกสมาธิไว้มากมาย เพื่อให้เหมาะ 
กับสภาพจิตใจของแต่ละคน

ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ เพื่อการท�าสมาธิขึ้นมา
ให้เลือกปฏิบัติมากมาย ตั้งแต่การจัดสถานที่ บรรยากาศ ท่านั่ง 
วัสดุรองนั่ง เสียงเพลงเหนี่ยวน�าให้เกิดสมาธิ เสียงบรรยายที่ดึง
ความสนใจให้จดจ่อกับอารมณ์สมาธิ อาจใช้การเคลื่อนไหวมือ
เป็นจังหวะ การเดินจงกรมแบบต่างๆ เป็นต้น เทคนิคเหล่านี้ 
บางอย่างแม้ไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา
โดยตรง แต่ก็สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ฝึกให้จิตใจเป็นสมาธิ  
สงบ เย็น ตั้งมั่นได้เช่นกัน เมื่อจิตสงบดีแล้วค่อยน�ามาใช้เป็น
เครื่องมือเจริญปัญญาตามแนวทางของพุทธศาสนาต่อไป

ลักษณะของจติทีม่สีมาธเิหมาะในการน�ามาใช้เป็นฐานการ
พัฒนาปัญญา คือมีสติรู้ตัวเต็มที่จดจ่ออย่างมั่นคงอยู่กับปัจจุบัน 
มีความสงบ ผ่อนคลาย ลมหายใจเบาละเอียด แม้จิตจะยังมี 
ความคิดต่างๆ ปรากฏขึ้นมาบ้าง ก็รู้ตัวไม่หลงเผลอคิดตามสิ่ง 
ที่คิด หรือท่ีมากระทบประสาทสัมผัสได้ง่าย ไม่ล่องลอยหลง 
ไปตามนิมิตที่เกิดขณะท�าสมาธิ ไม่มีอาการวูบเงียบหายไม่มีสติ
รู ้ตัวไปเป็นเวลานาน เมื่อออกจากสมาธิแล้วมีความสดชื่น  
ผ่อนคลาย สงบ และยังคงมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมต่อเนื่องไประยะหนึ่ง
หลังออกจากสมาธิแล้ว

หากพยายามแล้วก็ยังไม่สามารถท�าให้จิตจดจ่อเป็นสมาธิ
ได้ ก็ยังไม่ต้องกังวล เพียงใช้สมาธิในระดับที่ท�ากิจกรรมทั่วไป 
เพื่อให้ทาน เจริญเมตตา รักษาศีล อ่านหนังสือธรรมะไป ก็ถือว่า
เป็นการปฏิบัติธรรมให้เจริญก้าวหน้าไปได้ระดับหนึ่งเช่นกันเคร
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ดูเหมือนว่ำพุทธศำสนำยิ่งศึกษำจะยิ่งสับสน

ว่ำควรปฏิบัติอยำ่งไรกันแน่ แต่ละที่สอนไม่เหมือนกัน 

แต่ละสำ นักก็ว่ำของตัวเองถูกที่สุด สั้นที่สุด ตรงที่สุด 

บ้ำงก็เน้นทำ บุญให้ทำนมำกๆ 

บ้ำงก็ให้เคร่งครัดนุ่งห่มขำวรักษำศีล 

บ้ำงบอกไม่ต้องสนใจอย่ำงอื่นให้ดูลมหลำยใจอย่ำงเดียว 

อีกที่ก็ว่ำสมำธิไม่ต้องมำก ให้เน้นฝึกสติดีกวำ่ 

สรุปแล้วควรจะศึกษำและปฏิบัติอย่ำงไร

ถึงจะถูกต้องและได้ผลรวดเร็วที่สุดครับ

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



81

ก่อนที่จะให้ค�าตอบเรื่องนี้ควรเริ่มที่การปรับท่าทีในใจเรา
ก่อนว่า ความหลากหลายของวิธีปฏิบัติที่มีอยู่ทุกวันนี้เป็นเรื่องดี 
ไม่ควรท่ีเราจะต้องกังวล เพราะถ้าเราย้อนไปดูถึงครั้งพุทธกาล  
ก็จะพบว่าวิธีศึกษาธรรมและปฏิบัตินั้น ก็มีอยู่หลากหลายวิธี 

เริ่มต้ังแต่หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอง ก็มีความ
หลากหลายเหมาะกับพื้นฐานของผู้ฟัง รูปแบบในบรรลุธรรม 
ของผู้ท่ีได้ฟังธรรมก็แตกต่างกันในหลายลักษณะ เพราะพื้นฐาน
ที่ต่างกันของแต่ละคน ผู้ที่ตั้งใจบวชเป็นพระแต่ละรูปก็เลือกไป
อยู่กับพระสาวกที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ตนชอบ ถูกจริตนิสัย ซ่ึง
แต่ละท่านจะมีแนวการสอน และการปฏิบัติที่แตกต่างกันไป  
บางท่านเน้นอยู่ป่าถือธุดงควัตรเคร่งครัด บางท่านถนัดสอน 
สามเณร บางท่านเน้นเรยีนพระวินัย ฯลฯ ไม่ใช่ว่าจะอยูใ่นส�านกั
ของพระพุทธเจ้าเท่านั้น 

ความแตกต่างหลากหลายแม้ท�าให้ดูเหมือนไม่มีเอกภาพ 
ขาดความชัดเจน ก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้เริ่มปฏิบัติ แต ่
อีกด้านหนึ่งถือเป็นความงดงามสอดคล้องกับสภาพเป็นจริงของ
ธรรมชาติ แม้มะม่วงที่ดูเหมือนๆ กัน ก็ยังมีหลายพันธุ์ให้เราได้
เลือกมาท�าอาหารหรือเป็นของหวานได้หลายลักษณะ แม้จะ 
เป็นพันธุ์เดียวกัน ลักษณะต้น ใบ รสชาติก็ใช่ว่าจะเหมือนกันไป
ทุกอย่าง ความเหมือนกันจนไร้ความหลากหลายต่างหากที่เป็น

อันตราย ท�าให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ได้ง่าย ถ้าเป็นองค์ความรู้ก็จะ 
ถูกบิดเบือน ครอบง�าโดยผู้มีอิทธิพลได้ง่าย

ความหลากหลายในการตีความปริยัติและการปฏิบัติ ท�าให้
เกิดการตรวจสอบ เปรียบเทียบ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาได้ดีกว่า จึงน่ายินดีที่สังคมไทยเปิดโอกาสให้มีความ 
หลากหลายในวิธีปฏิบัติและศึกษาธรรม มีทั้งที่เป็นของเก่า 
ที่ สืบทอดกันมาและของใหม่ท่ีพัฒนาให้เหมาะกับยุคสมัย  
เปิดโอกาสให้เราได้ใช้ปัญญาตรวจสอบเปรียบเทียบความน่า 
เชื่อถือของค�าสอน และผลการปฏิบัติที่แต่ละส�านักน�าเสนอ  
ทั้งยังมีอิสระในการเลือกปฏิบัติในแบบที่เราถนัดด้วย 

ความรู้สึกร�าคาญ เบื่อหน่ายต่อความไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้น 
ในใจ ก็ขอแค่ให้เราได้ตระหนักรู้ว่าเป็นเพียงผลที่เกิดจากความ
เคยชินกับระบบตลาดและอุตสาหกรรมซึ่งเชี่ยวชาญการผลิต 
ของแบบเดียวกันจากโรงงาน แล้วพยายามยัดเยียดให้เราใช้ผ่าน
การโฆษณาสร้างภาพลวงตาให้เราเชื่อว่าจะต้องเชื่อในมาตรฐาน 
ต้องมีสิ่งที่ดีที่สุดเพียงแบบเดียว หรือวิธีการเดียวเท่านั้น 

ส่วนเสียงค่อนขอดนินทา หรือค�าโฆษณาชวนเชื่อจาก 
ส�านักต่างๆ ว่าแนวทางปฏิบัติของตนนั้นตรงท่ีสุด ถูกต้องท่ีสุด 
แนวทางอื่นผิด เป็นค�าสอนที่แปลกปลอมเข้ามาในพุทธศาสนา 
น�าพาให้หลงทาง ถ้าปฏิบัติตามจะเป็นบาปท�าให้ตกนรก ฯลฯ  
ก็ให้ถือเสียว่าเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ต่างจากดูโฆษณาสินค้าที่แข่งขัน
กันในตลาดปัจจุบัน ดีเสียอีกที่จะช่วยดึงเราไว้มิให้ถล�าลึกลงไป
โดยขาดการใช้ปัญญาตรวจสอบ
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ดังนั้น แทนที่เราจะมุ่งเฟ้นหาแนวทางที่ดีลัดสั้นที่สุด ควร
มองหาความชัดเจนในหลักพื้นฐานของพุทธศาสนา ที่จะช่วยให้
เราไม่หลงออกนอกทางไปจะดีกว่า น่ันคือหลักว่าด้วยทาน ศีล 
ภาวนาในพุทธศาสนา (ซึ่งแน่นอนว่าหลักการที่เสนอไว้ในที่นี้ ก็
พึงใช้ปัญญาพิจารณาตรวจสอบด้วย อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อว่า 
ถูกต้องทั้งหมด)

- ทาน

ทานเป็นสิ่งจ�าเป็นพื้นฐานในพุทธศาสนา และเป็นข้อปฏิบัติ
เบื้องต้นของผู้ใฝ่ธรรม เพื่อช่วยลดความตระหนี่ ความเห็นแก่ตัว 
ช่วยให้มีจิตใจเสียสละ คิดถึงผู้อื่น และช่วยให้ชุมชนสังคมที่ตน
สังกัดอยู่ มีบรรยากาศท่ีพร้อมต่อการปฏิบัติธรรม เพราะผู้ที่
ขาดแคลนปัจจัยในการด�ารงชีวิตเบื้องต้น จะได้รับการสงเคราะห์
จากทานท่ีให้ไป การให้ทานในพุทธศาสนาท�าได้หลายวิธี โดย 
ไม่จ�าเป็นต้องใช้เงิน หรือต้องมีวัตถุส่ิงของก็ได้ การให้ความรู้  
ใช้แรงกายช่วยงาน ให้ก�าลังใจ ให้อภัยก็จัดเป็นทานได้เช่นกัน  
และยงัมหีลกัด้วยว่าทานน้ันควรให้ตามก�าลงัทีเ่หมาะสมกบัฐานะ
ของตน อย่าให้ตนหรือครอบครัวเดือดร้อน

การให้ทานที่ดี (ได้บุญมาก) ท่านมีหลักว่าควรให้ในเวลาที่
เหมาะสมและให้ส่ิงเกิดประโยชน์ต่อผู้รับ การให้แก่สังคมหรือ 
ช่วยคนหมู่มาก (สังฆทาน) ย่อมดีกว่า เกิดอานิสงส์ผลดีมากกว่า
การช่วยเฉพาะบุคคล อย่างไรก็ตามเราไม่ควรจดจ้องเลือกท�าแต่
ทานชนิดที่ได้บุญมาก เพราะจะกลายเป็นส่งเสริมความโลภใน 

บุญ ซึ่งเสียประโยชน์และขัดกับเป้าหมายเบื้องต้นของการ 
ให้ทาน ควรให้ทานด้วยเจตนาเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้
ประโยชน์ ได้รับความสุขจากการกระท�าของเราเป็นส�าคัญ

- ศีล

ศลีเป็นอกีหนึง่หลกัพืน้ฐานทีข่าดไม่ได้ในการพฒันาตนตาม
หลักพุทธศาสนา ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ไม่เบียดเบียนกัน ศีลในพุทธศาสนาจึงไม่ใช่เกณฑ์ที่ไว้ชี้ถูกชี้ผิด
หรือหลักจ�าแนกคนดีคนเลว แต่คือเครื่องมือไว้ตรวจสอบจิตใจ
ตนเองว่าพัฒนาไปแล้วเพียงใด เมื่อเริ่มต้นปฏิบัติธรรมเราอาจรู้สึก
ว่าเป็นเรื่องยากจะไม่พูดโกหกเลย แต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมและจิต
ได้พัฒนาขึ้นแล้ว เราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ล�าบากใจมากหากต้อง
พูดโกหกใคร หรือรู้สึกว่ากินอาหารอย่างอื่นยังสบายใจกว่าท่ีจะ
ไปชี้ให้เขาฆ่าปลาน�ามาปรุงให้ใหม่สดๆ แม้รู้ว่าอร่อยกว่าก็ตาม

ในทางเทคนคิหลายส�านกัขณะเข้าร่วมหลกัสตูรปฏบิตัธิรรม
มักให้สมาชิกรักษาศีลให้เคร่งครัดขึ้น มากข้อขึ้น เช่นให้รักษา 
ศีล ๘ เพื่อให้ความเป็นอยู่ขณะปฏิบัติธรรมเรียบง่ายขึ้น และ 
ช่วยสนับสนุนการพัฒนาทางจิตและปัญญาไปด้วย แต่บางส�านัก
ก็อาจไม่เน้นความส�าคัญส่วนนี้นัก เพราะถือว่าขณะด�าเนินชีวิต
ตามปกติ หรือขณะนั่งสมาธิภาวนานั้นทุกคนย่อมมีศีลอยู่ในตัว
แล้ว เพราะไม่มีโอกาสใดๆ ที่จะท�าให้ผิดศีล แต่ถ้าถึงขั้นกล่าวว่า
ศีลไม่ส�าคัญ หรือสนับสนุนให้ไม่ต้องรักษาศีล พึงระวังว่าส�านัก
นั้นอาจพาออกนอกแนวทางปฏิบัติในพุทธศาสนาไปแล้วเคร
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- ภาวนา

ภาวนาหมายถึงขั้นตอนการฝึกเพื่อพัฒนาจิตใจและปัญญา 
ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละส�านัก ตามความถนัดและ
ประสบการณ์ของครูบาอาจารย์แต่ละส�านักที่เคยปฏิบัติมา ที่ผู้
ปฏิบัติสามารถเลือกได้ตามความสนใจ แต่หลักพื้นฐานที่ควรมี
ร่วมกันในการภาวนาวิถีพุทธคือ ต้องไม่เป็นวิธีการที่ทรมาน 
ร่างกายจนเป็นเหตุให้เสียสุขภาพ และผลจากการปฏิบัติที่ควร 
เกิดขึ้นคือท�าให้ชีวิตมีอิสระโปร่งเบาขึ้น เบียดเบียดผู้อื่นและ 
พึ่งสิ่งภายนอกลดลง มีความสุขได้ง่ายขึ้น ทุกข์ยากขึ้น โกรธ 
น้อยลง ใจเย็นลง ลดความถือตัว ไม่แบ่งเขาแบ่งเรา เคารพใน 
ผู้อื่นมากขึ้น ที่ส�าคัญคือท�าให้ท�างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
มิใช่เบื่องานคอยแต่จะหลบไปหาโอกาสนั่งสมาธิ

แต่หากปฏิบัติไปแล้ว เกิดความรู้สึกว่าเรามีความสามารถ
พิเศษบางอย่างเหนือผู้อื่น เก่งกว่าคนอื่น รู้สึกว่าเป็นคนดี หรือ 
มีบุญบารมีมากกว่าผู้อื่นที่ไม่ได้ปฏิบัติแบบเรา พึงระวังว่านั่นไม่ใช่
แนวทางปฏิบัติที่ตรงตามหลักพุทธศาสนา

เมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของความหลากหลายในแนวทาง 
การศึกษาหรือปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเช่นนี้ ผนวกกับมีหลัก
เบื้องต้นในการพิจารณาแนวทางปฏิบัติดังที่กล่าวมา เราจะพบว่า
ความแตกต่างหลากหลายของวิธีปฏิบัติที่ปรากฏในสังคมขณะนี้
ไม่ใช่ปัญหาเลย โดยเฉพาะส�าหรับชาวเกรียนผู้แสวงหา ชอบ 
ตั้งค�าถาม ไม่มัวจมปลักอยู่กับสูตรส�าเร็จของสังคมที่ครอบง�าเรา 
ความหลากหลายของวิธีปฏิบัติเหล่าน้ีกลับจะเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ศึกษาปฏิบัติอย่างเรามากกว่า

การจะรักษาพระศาสนาให้ย่ังยืนน้ันมิใช่หน้าที่ของคนใดคนหน่ึง
หรือบุคคลใดเพียงกลุ่มเดียว ทั้งมิใช่เป็นความรับผิดชอบที่จ�ากัดอยู่กับ
พระสงฆ์หรือรัฐบาลเท่าน้ัน หากเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนและเป็น
ความรับผิดชอบที่พระพุทธองค์ทรงมอบหมายแก่พุทธบริษัททั้งหลาย

ดังนั้นเมื่อถึงคราวที่พระพุทธศาสนาประสบภาวะวิกฤต จึงควรที่
ชาวพุทธทุกคนจะร่วมมือกันอย่างเต็มก�าลังความสามารถเพื่อฟื ้นฟู 
พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามและกลับมามีความหมายต่อสังคมไทย 
รวมทั้งยังประโยชน์แก่สังคมโลก

ด้วยเหตุน้ี “เครือข่ายพุทธิกา” จึงเกิดข้ึนเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของ 
การมีองค์กรประสานงานในภาคประชาชน ส�าหรับการเคลื่อนไหวผลักดัน
ให้มีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

เครือข่ายพุทธิกา ประกอบด้วยองค์กรสมาชิก ๙ องค์กร ได้แก่
มูลนิธิโกมลคีมทอง มูลนิธิเด็ก มูลนิธิพุทธธรรม มูลนิธิสุขภาพไทย 
มูลนิธิสานแสงอรุณ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน เสมสิกขาลัย มูลนิธิเมตตา 
ธรรมรักษ์ และกลุ่มเสขิยธรรม

สถานที่ติดต่อ เครือข่ายพุทธิกา
๔๕/๔ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๙ (เหล่าลดา) ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๘๘๒-๔๓๘๗, ๐๘๖-๓๐๐-๕๔๕๘, 
๐๙๘-๙๐๖-๓๔๘๘
โทรสาร ๐-๒๘๘๒-๕๐๔๓
อีเมล์ b_netmail@yahoo.com, budnet2500@gmail.com
http://www.budnet.org 
หรือสั่งออนไลน์ www.budnetbook.com
ID line : 0989063488

เครือข่ายพุทธิกา
เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
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หนังสือเครือข่ายพุทธิกา

บทเรียนจากผู้จากไป
นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี และ
อโนทัย เจียรสถาวงศ์ 
บรรณาธิการ 
ราคา ๑๐๐ บาท

หกทศวรรษ 
พระไพศาล วิสาโล 
ในสายตามวลมิตร  
ราคา ๒๕๐ บาท

เผชิญความตายอย่างสงบ 
เล่ม ๑ 
พระไพศาล วิสาโล 
และคณะ 
ราคา ๑๒๐ บาท

เผชิญความตายอย่างสงบ 
เล่ม ๒
พระไพศาล วิสาโล 
และคณะ 
ราคา ๙๙ บาท

เหนือความตาย
พระไพศาล วิสาโล 
ราคา ๑๒๐ บาท

ไม่รวย ก็สุขได้ 
พระไพศาล วิสาโล 
ราคา ๕๕ บาท

เพื่อรอยยิ้มเมื่อสิ้นลม เล่ม ๑ - ๒ 
สง่า ลือชาพัฒนพร 
ราคาชุดละ ๓๐๐ บาท  

ความตายในทัศนะ
ของพุทธทาสภิกขุ
พระดุษฎี เมธังกุโร และคณะ 
ราคา ๗๐ บาท

ระลึกถึงความตายสบายนัก
พระไพศาล วิสาโล 
ราคา ๔๐ บาท

ชีวิตและความตาย
ในสังคมสมัยใหม่
พระไพศาล วิสาโล และคณะ 
ราคา ๕๕ บาท

บันทึกธรรมชาติ
พระไพศาล วิสาโล
ราคา ๖๕ บาท

น้ำาใส ใจเย็น
พระไพศาล วิสาโล  
ราคา ๗๙ บาท

ธรรมะสำาหรับผู้ป่วย
พระไพศาล วิสาโล
ราคา ๑๐๐ บาท

เลือกทางนี้ดีกว่า : 
๑๒ วิธีเยียวยากายใจ    
เทียนสี/นกขมิ้นเหลืองอ่อน 
ราคา ๕๙ บาท

สานรัก สร้างสุข
พระไพศาล วิสาโล
ราคา ๓๙ บาท

ใบไม้ไหว ใจนิ่งสงบ 
พระไพศาล วิสาโล
ราคา ๑๒๐ บาท

จิตใส ใจสุข
พระไพศาล วิสาโล 
ราคา ๘๕ บาท ฉลาดทำาบุญ 

รวมเรื่องน่ารู้
คู่มือท�าบุญ  

พระชาย วรธมฺโม 
และพระไพศาล วิสาโล 

ราคา ๖๐ บาท ฉลาดทำาใจ 
หนักแค่ไหนก็ไม่ทุกข์ 

สุขเพียงใดก็ไม่พลั้ง 
พระไพศาล วิสาโล 

ราคา ๙๙ บาท

จิตเบิกบาน งานสัมฤทธิ์
พระไพศาล วิสาโล 
ราคา ๕๙ บาท

ธรรมะข้างเตียง
พระไพศาล วิสาโล

ราคา ๖๐ บาท

เติมชีวาให้ชีวิต
พระไพศาล วิสาโล 
ราคา ๘๐ บาท

ปทานุกรมความตาย
จัดท�าโดย พุทธิกา 

ราคา ๖๐ บาท

รักษาใจให้ไกลทุกข์ 
พระไพศาล วิสาโล 
ราคา ๒๐ บาท
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สมทบค่าจัดพิมพ์ เล่มละ ๑๕ บาท (จัดส่งฟรี)

- ๓๐ วิธีท�าบุญ - สอนลูกท�าบุญ - ฉลาดท�าใจ - ชนะได้ด้วยไมตร ี
- เติมเต็มชีวิตด้วยจิตอาสา - สุขสวนกระแส - ความสุขที่ปลายจมูก - ขุมทรัพย์จากก้อนอึ
- ใส่บาตรให้ได้บุญ - ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ - ความสุขที่แท้ - ก้าวข้ามความทุกข์
- พรวันใหม่ ชีวิตใหม่ - อยู่ทุกที่ก็มีสุข - เจอทุกข์ ใจไม่ทุกข ์ - ปาฏิหาริย์สานใจ
- สังฆทานการเจือจานสังคม - ชีวิตเปี่ยมมิตร จิตเปี่ยมสุข - ส่องพระ ส่องตน ก้าวพ้นวิกฤตร่วมกัน
- แพ้ก็ไม่ทุกข์ ลงก็เป็นสุข - การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ - เจอทุกข์ ก็สุขได้
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