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( ประยูร   ธมฺม จิต โต ) *
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ก็เป็นการศึกษาพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลกถวาย 
รางวัลด้านส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพแด่ท่าน 
พระชยสาโร

ในการดำเนินการครั้งนี้มีเรื่องควรแก่การอนุโมทนา
หลายประการประการหน่ึงก็คือนำให้สาธารณชนได้ให้ความ
สนใจชีวิตและงานของท่านอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์
(ป. อ. ปยุตฺโต) ซึ่งมีสาระเพื่อสันติภาพโดยตรง และ
เป็นโอกาสที่จะได้ยกย่องบุคคลที่ทำงานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ทั้งโดยการสอนให้รู้  ทำให้ดู และก็
อยู่ ให้ เห็ น  ชี วิ ตของท่ าน เป็นการส่ งข่ าวสาร เพื่ อ
สันติภาพโดยแท้ นั่นก็คือชีวิตของท่านพระชยสาโร ซึ่ง
เราได้ถวายรางวัลในวันนี้  ท่านได้อุทิศตนเพื่อพระพุทธ-
ศาสนา ทำงานเป็นแบบอย่าง การถวายรางวัลแด่ท่าน
ยังรวมถึงเป็นการยกย่องพระที่ทำงานร่วมกับท่านใน
สำนักศิษย์หลวงพ่อชาไปโดยปริยาย เพราะข่าวสารเพื่อ 
สันติภาพผ่านสายสำนักของท่านพระชยสาโรหรือสาย 
สำนักหลวงพ่อชานั้น ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกไปทั่วโลก
จริงๆในทุกภูมิภาค

เราไปท่ีไหนในโลกก็จะได้เห็นบทบาทของพระซ่ึงเป็น
ศิษย์สายหลวงพ่อชา ทำงานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
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เป็นแบบอย่างแห่งชีวิตท่ีเรียบง่ายดีงามตามหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียงของพระเจ้าอยู่หัว และน่าชื่นชมก็ตรงที่ว่าได้
รักษาแนวปฏิบัติที่ท่านหลวงพ่อชาได้วางเอาไว้สืบต่อ
เนื่องอย่างเป็นระบบเป็นองค์กร และตรงนี้เองที่เป็นพลัง
ของพระพุทธศาสนาที่ชี้ให้เห็นว่าในยุคที่พุทธศาสนามี
อายุกาลมาจนถึงสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าปีนี้  คำสอน
ของพระพุทธเจ้ายังมีความหมาย ยังเป็นท่ีต้อนรับและ
เข้าถึงจิตใจของชาวโลก โดยสายหลวงพ่อชาน้ีเป็นแบบ
และชีวิตของท่านพระชยสาโรก็เป็นอุทาหรณ์ให้เราได้
เห็นพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เผยแผ่ออกไป
นั้น เมื่อได้กล่อมเกลาเข้าถึงจิตใจของคนทั้งโลกแล้ว
ก็จะเป็นไปเพื่อสันติภาพทั้งนี้เพราะว่าโอวาทปาติโมกข์
คำสอนของพุทธศาสนาท่ีพระพุทธเจ้าประทานไว้ใน
วันมาฆบูชา  ประโยคแรกภาษาบาลีว่า ขนฺตี ปรมํ 

ตโป ตีติกฺขา “ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะ
อย่างยิ่ง” พุทธศาสนาสอนเรื่องขันติเรื่องความอดทน 
เราต้องอยู่ร่วมกันด้วยขันติธรรมเพื่อสันติภาพ

สิ่งที่องค์การยูเนสโกซึ่งถวายรางวัลแด่ท่านเจ้าคุณ 
อาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์นั้นได้ประกาศให้ชาวโลก 
ยึดมั่นในสันติภาพ เรียกว่าการประกาศเรื่อง Tolerance
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Toleranceก็คือความอดทนแต่ถ้าแปลให้ครบต้องเป็น 
ขันติ ความอดทนและโสรัจจะความสงบเสงี่ยมนั่นคือ 
สิง่ทีอ่งคก์ารยเูนสโกประกาศเรือ่งToleranceถา้ชาวโลกมี 
Toleranceสันติภาพจะเกิดขึ้นในความหมายของยูเนสโก

คำว่าToleranceคืออะไรก็คือความเคารพซึ่งกัน 
และกัน การยอมรับความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา
การเมืองเมื่อยอมรับแล้วสามารถจะเคารพซึ่งกันและกัน 
เห็นคุณค่าของกันและกัน  ถ้ า โลกนี้มี การยอมรับ
การเคารพก็จะเกิดขันติโสรัจจะ หรือ Tolerance แต่ถ้า 
โลกนี้ไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน เห็นใครที่คิดไม่เหมือน 
เราก็ทนไม่ได้ แต่งตัวไม่เหมือนเราก็ไม่อยากจะอยู่ร่วม 
โลก นับถือศาสนาต่างจากเราก็ต้องไล่ให้พ้นเขตแดน 
นั้นไป ถ้าหากว่าชาวโลกเป็นอย่างนี้สงครามก็ต้อง 
เกิดขึ้น เพราะเรามีความแตกต่างกันอยู่แล้วทั้งเชื้อชาติ
ศาสนาความคิดแม้กระทั่งความเชื่อในทางการเมือง

ถ้าหากว่าเรายอมรับคนที่แตกต่างจากเราได้ 
ทนกันได้ อย่าว่าแต่ในระดับชาติเลย ระดับครอบครัว
ก็อยู่กันได้  สามีภรรยาที่แยกทางกัน พอไปถามว่า
ทำไมถึงเลิกกัน คำตอบคือทนกันไม่ ได้  ถ้าทนกัน
ไม่ได้ในระดับชุมชน ชุมชนก็แตกแยก ทนกันไม่ได้
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ในระดับประชาคม ในระดับประเทศ ประเทศเราก็แตก
และอาจจะ เกิดการปะทะใช้ความรุนแรง  ทนกัน
ไม่ได้ในประชาคมโลก ก็เกิดสงครามระหว่างประเทศ
พระพุทธศาสนาสอนให้ทนกั น ได้  ยอมรับความ 
แตกต่าง แม้สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาต่างจากเรา นั่น 
คือเหตุที่ว่าทำไมการสอนของพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก  
แม้ชาวต่างศาสนาก็คือ การสอนข่าวสารที่เป็นไปเพื่อ 
สันติภาพ

ครั้งหนึ่ง เสนาบดีชื่อสีหะ นับถือศาสนานิครนถ์
สมัยนี้คือศาสนาเชน ไปต่อว่าพระพุทธเจ้าต่าง ๆ นานา 
พระพุทธเจ้ารับฟังด้วยขันติธรรมแล้วตอบชี้แจงให้เกิด 
ความเข้าใจว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นผิดพลาดอย่างไร เมื่อ 
สีหะเสนาบดีได้ เห็นได้ฟังการตอบการชี้แจงอย่างมี 
ขันติธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว เกิดความเลื่อมใส 
เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาในวันนั้น จากนั้นสีหะ 
เสนาบดีซึ่ ง เป็นรั ฐมนตรี ในสมัยนั้ น  ได้ กราบทูล 
พระพุทธเจ้าว่า จะปฏิบัติอย่างไรต่อนักบวชศาสนาที่ตน 
เคยนับถือคือนิครนถ์หรือศาสนาเชนพระพุทธเจ้าตอบว่า 
แม้เธอจะเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนานับถือพระรัตน-
ตรัย แต่บ้านของเธอเป็นหนึ่งบ่อน้ำให้นักบวชแห่ง 
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นคิรนถไ์ดม้าดืม่กนิกข็อใหเ้ธอไดป้ฏบิตัหินา้ที่ใหท้านเปน็ 
ดุจบ่อน้ำแก่นักบวชแห่งนิครนถ์นั้นต่อไป พระพุทธเจ้า 
ไม่ได้บอกว่าบัดนี้เธอเป็นชาวพุทธแล้วห้ามยุ่งเกี่ยวห้าม 
สังสรรค์ หรือแม้กระทั่งให้กำจัดคนนอกศาสนาไปจาก 
บ้านของท่าน แต่พระพุทธเจ้าได้สอนขันติธรรมอันสูงสุด 
ในเรื่องของความแตกต่างทางศาสนาว่า สามารถที่จะ
ให้ทานอุปถัมภ์บำรุงต่อไปได้ แต่ไม่ใช่ว่าเพื่อทำบุญ
ในพุทธศาสนา เราสงเคราะห์เขาได้ นั่นก็คือเหตุว่า
พระพุทธศาสนาอยู่ร่วมกับชาวโลกได้ พระพุทธเจ้า 
จงึตรสัวา่เราไมท่ะเลาะกบัใครแตใ่ครอาจจะมาทะเลาะกบั 
เราบ้างเพราะเห็นแตกต่างกันก็มี

การยอมรับความแตกต่างอยู่ร่วมกัน ต่างเชื้อชาติ 
ต่างศาสนา เคารพซึ่งกันและกันนั้น เป็นคำสอนใน 
พระพุทธศาสนา เริ่มในประโยคแรกของโอวาทปาฏิโมกข์ 
เป็นคำประกาศเรื่อง Tolerance ของยูเนสโก ที่ถวาย 
รางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพแด่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ 
สมัยนั้นก็คือพระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต)ปัจจุบันคือ 
พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต)

คณะกรรมการพิจารณาเห็นแล้วว่าท่านพระชยสาโร
ท่านได้เผยแผ่พุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อขันติธรรม เพื่อ
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ความยอมรับคุณค่าของมนุษย์ แม้จะต่างเชื้อชาติต่าง
ศาสนา ตัวท่านเองมาจากต่างวัฒนธรรม แต่คนไทยเรา
ก็ยอมรับ ท่านเป็นสมาชิกในประเทศไทยเป็นพุทธบริษัท
ภิกษุบริษัทในพระพุทธศาสนาโดยมีท้ังการยอมรับ และ
ความเคารพนั้นเป็นการแสดงให้ เห็นถึงขันติธรรม
โสรัจธรรมและสันติภาพจึงเป็นการน่าอนุโมทนาเป็นอย่างย่ิง
ท่ีคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาเพ่ือสันติภาพฯ ได้ถวาย
รางวัลในด้านนี้แก่ท่านพระชยสาโร  จึงขออนุโมทนาไว้
ณ โอกาสน้ีและหวังเป็นอย่างย่ิงว่า บุญกุศลท่ีเราได้บำเพ็ญ
ร่วมกันในการประกาศธรรมในนามของมูลนิธิการศึกษา
เพื่อสันติภาพฯ นั้น  ขอทุกท่านได้ถวายบุญกุศลนี้เป็น
อาจริยบูชาแด่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตฺโต)

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลแห่ง 
ธรรมทานที่เราบำเพ็ญนี้จงมารวมกันเป็น ตบะ เดชะ 
พลวปัจจัยอำนวยพรให้ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้ปราศจาก 
ทุกข์โศกโรคภัยอันตรายทั้งปวง มีบุญบารมีธรรมใน
พระพุทธศาสนาเพิ่มเติมยิ่ง ๆ ขึ้นไป สถิตเป็นร่มโพธิ์ 
ร่มไทรของเราชาวพุทธทั้งหลายและชาวโลกทั้งหลาย 
ตลอดนิจนิรันดร์กาลเทอญ





    

* ปาฐกถาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร พิธีมอบรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)  ประจำปี ๒๕๔๙ แด่พระอาจารย์ชยสาโร

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา

กราบ นมัสการ พระ เดช พระคุณ    ท่าน เจ้า คุณ 

พระ ธร รม โกศ า จาร ย์   พระ เถรานุเถระ ทุกๆ  รูป   

ขอเจริญพรญาติโยมทุกๆคนวันนี้เป็นวันที่อาตมา
รู้สึกว่าไม่ประสบความสำเร็จอย่างหนึ่ง เนื่องจากตั้งใจจะ
พยายามเป็นพระดี แต่ไม่เด่นแต่ตอนนี้กลายเป็นดีเด่นไป
ต้องยอมรับ ทีแรกไม่เข้าใจเหมือนกัน เมื่อได้ทราบว่าท่าน
กรรมการจะมอบรางวัลให้กับอาตมา เพราะดูผลงานของ
ตัวเองรู้สึกว่าน้อยแต่ตอนหลังได้คิดพิจารณาเหมือนกับที่
ท่านเจ้าคุณพูดเมื่อกี้นี้ว่าเรารับรางวัลในฐานะเป็นตัวแทน
ของวัดหนองป่าพงวัดป่านานาชาติซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์ที่ได้
สร้างประโยชน์สร้างความสุขแก่สังคมไทยและได้เผยแผ่
หลักพระพุทธศาสนาในต่างประเทศได้ผลพอสมควร

 บทบาท พระพุทธ ศาสนา  
 กับ การ เสริม สราง สันติภาพ  
 และ สันติสุข ใน สังคม 

้
*
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ส่วนในสังคมไทยนั้น ลูกศิษย์หลวงพ่อชา ท่านได้
สร้างความสงบภายในจิตใจของท่านแต่ละองค์แล้ว จึงได้
เผยแผ่หลักที่ถูกต้องเพื่อให้เพื่อนมนุษย์ได้รับและนำไป 
ใช้ เป็นหลักการที่สำคัญมากว่า การสื่อสาร การเผยแผ่
การสร้างประโยชน์ หรือการสร้างคุณธรรม เช่น สันติสุข
และสันติภาพขึ้นมาในสังคมนั้น ไม่ใช่เรื่องการให้เหตุผล
ว่าสันติสุขหรือว่าสันติภาพดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผู้สื่อสาร 
ผู้เผยแผ่ต้องเป็นผู้ที่สงบผู้ที่เสียสละความหลงใหลในสิ่งไร้
สาระเพือ่บรรลุถงึสิง่มีแกน่สารสาระเสยีกอ่นมิฉะนัน้คำพดู
จะมีน้ำหนักน้อย

หลวงพ่อชาจบการศึกษาแค่ป.๑ แต่ท่านมีลูกศิษย์
จากต่างประเทศจำนวนมาก ที่จบปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก ท่านเป็นที่ยอมรับของผู้รู้ทั่วโลก เพราะท่าน
พูดอะไรท่านสอนอะไรเรารู้สึกว่าถึงใจเพราะท่านพูดจาก
ประสบการณ์จริง สำหรับอาตมาเองนั้นตั้งแต่ได้มีโอกาส
กราบนมสัการมอบตวัเปน็ลกูศษิย์ทา่นเมือ่เกอืบ๓๐ปีที่แลว้ 
ก็หมดสงสัยในความเป็นไปได้ของสันติภาพความเป็นไป
ได้ของสันติสุขว่าไม่เหลือวิสัยของมนุษย์ที่จะเข้าถึง

หลักคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา มีเอกลักษณ์ 
มีบางสิ่งบางอย่าง ที่ค่อนข้างจะแปลกจากศาสนาทั่วไปใน
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โลก และการที่เราได้คุยกันในเรื่องเอกลักษณ์ของศาสนา
หรือสิ่งที่ทำให้ศาสนาเราไม่เหมือนศาสนาอื่นนั้น ไม่ใช่ว่า
ต้องการจะยกตนข่มท่าน หรือที่จะสร้างความแตกแยก 
แต่เราจะนำหลกัพระพทุธศาสนามาใช้เพือ่สง่เสรมิสนัตภิาพ
สันติสุขได้ก็ต้องจับหลักให้ถูก

ศาสนาพุทธของเรานั้นสามารถเป็นศาสนาสากลได้
เพราะว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เอามนุษย์เป็นศูนย์กลาง
และเอาธรรมชาติของมนษุย์เปน็ที่ตัง้เพราะฉะนัน้ชาวพทุธ
เราไม่มีปัญหาอะไรเลยกับคนที่นับถือศาสนาอื่น หรือที่ไม่
นับถือศาสนาเลยเพราะเราถือว่าเครื่องวัดคนไม่ใช่วัดจาก
สิ่งที่เชื่อ เครื่องวัดคน คือ กาย วาจา ใจ เราเอาธรรมชาติ
ของความโลภความโกรธความหลงธรรมชาติของความไม่
โลภไม่โกรธไม่หลงเปน็หลกัเราถอืวา่คนนบัถอืศาสนาไหน
ก็ตามถ้าเป็นผู้ที่พยายามฝึกฝนตัวเองให้ความโลภความ
โกรธ ความหลงลดน้อยลง เราก็อนุโมทนา ถ้าเป็นคนไม่
นับถือศาสนาอะไรเลยแต่มีความเพียรพยายามที่จะฝึกฝน
ตัวเองให้สิ่งเศร้าหมองลดน้อยลงเราก็อนุโมทนาในส่วน
ที่เขาทำได้

ศาสนาพุทธไม่มีการแบ่งเขาแบ่งเรา มีการยอมรับ
เครื่องพิสูจน์ง่าย ๆ ก็คือ ที่ท่านเจ้าคุณบรรยายเมื่อกี้นี ้
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เรื่อง Tolerance เป็นที่น่าแปลกว่าภาษาไทยหาคำแปล 
ศัพท์นี้ไม่ค่อยได้เพราะToleranceเป็นคำศัพท์ใหม่ที่เกิด
ขึน้ในยโุรปใน๑๐๐ปีที่ผา่นมาเพือ่แก้ปญัหาความขดัแยง้ 
ระหว่างศาสนาในโลกตะวันตก ในเมื่อชาวพุทธในเมือง
ไทยไม่เคยมีปัญหากับ  Intolerance  ก็เลยไม่ต้องมีคำ
ศัพท์หรือมีปัญหานี้มาให้แก้เราอยากจะดูคนดูชุมชนดู
สังคมให้เข้าใจเราต้องดูพฤติกรรมของบุคคลนั้นชุมชน
สังคม ประเทศนั้น ทุกคนที่อยู่ในอำนาจ หรือคนที่ด้อย
กว่าหรือมีจำนวนน้อยกว่า   

สิ่งที่น่าสังเกตในเมืองไทย คือคนที่นับถือศาสนา
อื่นไม่ว่าศาสนาอะไรก็ตาม ตลอดหลายร้อยปีไม่เคย 
มีประวัติเลย ที่ชาวพุทธคิดจะเบียดเบียน หรือที่จะบังคับ
ให้เปลี่ยนศาสนาให้เป็นพุทธเหมือนกับพวกเรา หรือที่จะ 
ไล่ออกจากประเทศ การยอมรับศาสนาอื่น การยอมรับ
ในความแตกต่าง จึงเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยท่ีน่าภูมิใจ 
 อย่างยิ่ง อาตมาเคยเดินทางมาไม่รู้กี่สิบประเทศแล้ว 
ไม่เคยเห็นที่ไหนในโลกที่จะมีการยอมรับในความหลาก
หลายเท่ากับเมืองไทย และสิ่งดีงามนี้มาจากไหน ถ้าไม่ได้
มาจากอิทธิพลของพระพุทธศาสนา

ในสมัยก่อนคนไทยเป็นพุทธเหมือนกับว่า ได้
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ซึมซับเข้าไป เหมือนกับอยู่ในอากาศ อยู่ในบรรยากาศ 
ในสมัยนั้นเป็นพุทธศาสน์ คือ มันสาดเข้ามาโดยไม่ค่อย
รู้ตัว เหมือนฝนสาดระเบียงบ้าน แต่ก็ไม่ค่อยมีการศึกษา
เท่าที่ควร ยิ่งต่อมาสังคมเริ่มเปลี่ยน ชนชั้นนำของประเทศ
ไปเรียนหนังสือในโรงเรียนของศาสนาอื่น จบแล้วไปเรียน
ต่อที่เมืองนอก กลับมาแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาว่า ผู้นำ
ประเทศทุกวงการไม่มีความรู้ความเข้าใจอันลึกซึ้งในหลัก
พุทธศาสนา ถึงแม้ว่าจะมีศรัทธาในจิตใจเป็นการส่วนตัว
แต่การที่จะเขา้ใจหลกัพระพทุธศาสนาในลกัษณะระบบการ
ศึกษาที่อุดมสมบูรณ์ ที่จะนำไปพัฒนาคนให้เกิดสันติภาพ
สันติสุขมีน้อยมาก

ถ้าเราดูระบบการพัฒนาสังคม พัฒนาเศรษฐกิจ
ของเมืองไทยในสามสิบ สี่สิบปีที่แล้ว แทบจะไม่มีร่อง
รอยของพุทธศาสนาเลย ที่มีในระยะหลัง  ๆ ก็เพราะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ พระราชทานแนว
เศรษฐกิจพอเพียง นี่แหล่ะดีที่สุดที่เราเห็นมา ฉะนั้น 
ต้องเข้าใจว่าศาสนาในโลกนี้ส่วนมากจะยกศรัทธาเป็น
คุณธรรมหลัก คุณธรรมสำคัญที่สุดในศาสนาส่วนมาก
คือ ศรัทธาความเชื่อ ศาสนาเหล่านั้นมักจะมีปัญหากับคน
ที่มีความเชื่อไม่เหมือนกับตนว่าจะปฏิบัติต่อศาสนาอื่น
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อยา่งไรเพราะการเอาความเชือ่เปน็คณุธรรมสำคญัก็ทำให้
“มเีรามเีขา”ทนัทีเพราะฉะนัน้ความแบง่แยกมนัมีอยู่ในตวั
อยู่ในโครงสร้างของศาสนา

     ส่วน ของ ศาสนา พุทธ   เรา เอา ธรรมชาติ ของ 

คน มา พูด   เอาการ ศึกษา   การ พัฒนา ความ สัมพันธ์ 

กับ โลก วัตถุ   ความ สัมพันธ์ กับ สังคม   เอาการ พัฒนา 

ทาง จิตใจ   ทาง ความ รู้สึก ทาง อารมณ์   การ พัฒนา 

ปัญญา เป็น หลัก การ ของ ศาสนา   ถาม ว่า สันติภาพ 

เป็น สิ่ง ที่ ดี ไหม   ทุก คน ไม่ ว่าที่ ไหน ก็ ต้อง บอก ว่า ดี   

และ ถ้า อย่าง นั้น ทำไม สันติภาพ ไม่ ค่อย จะ เกิด ขึ้น 

สัก ที   ใน หลัก ทาง พุทธ ศาสนา บอก ว่า ต้อง ใช้ ปัญญา   

ต้อง มา ดู ให้ ดี ว่า   สันติภาพ จะ เกิด ข้ึน ด้วย เหตุ ปัจจัย  

 อะไร  อะไร เป็น อุปสรรค ท่ี ทำให้ สันติภาพ ไม่ เกิด ขึ้น   

หรือ เกิด ขึ้น แล้ว อยู่ ไม่ นาน   มี เหตุ ปัจจัย อะไร บ้าง ที่ จะ 

สนับสนุน ให้ สันติภาพ ที่ เกิด ขึ้น อยู่ ได้ นาน   อะไร เป็น 

เหตุ ปัจจัย ที่ ทำให้ สันติภาพ ที่ เกิด ขึ้น แล้ว เสื่อม หาย ไป     

พทุธศาสนาของเราเนน้ในเรือ่งนี้เนน้ในการศกึษาให้
จบัหลกัความเปลีย่นแปลงตามเหตุตามปจัจยัและใช้ความ
เพียรพยายาม ใช้สติปัญญาในการป้องกันไม่ให้เหตุปัจจัย
ของความไม่สงบ หรือไม่สันติสุขเกิดขึ้น แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้ว
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มีความฉลาดมีความเพยีรพยายามมีหลักในการระงบัเหตุ
ปจัจยัเหลา่นัน้ฉลาดเรยีนรู้ในวธิีที่จะสรา้งสนัตภิาพที่ยงัไม่
เกดิขึน้และที่จะรกัษาสนัตภิาพที่เกดิขึน้แลว้อนันี้ก็คอืหลกั
ความเพยีรพยายามในทางพระพทุธศาสนาบางคนบางทา่น
ยังมองพุทธศาสนาว่าเป็นเรื่องปัจเจกชนมาก บอกว่าพุทธ
ศาสนาสอนให้ทกุคนนัง่หลบัตาทำจติใจให้สงบทกุคนสงบ
แล้วสังคมมันจะสงบไปเองจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคย
สอนอย่างนั้นเลย

พระพทุธเจา้ทา่นสอนหลกัพระธรรมวนิยัวนิยัคืออะไร
วินัยคือระบบความเป็นอยู่ในสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนาใน
ทางธรรม  ต้องไปด้วยกัน  ในทางพุทธศาสนาสอนว่าที่
สำคัญทีส่ดุก็คอืจติใจของเราเราตอ้งพฒันาที่จติใจแต่เรา
จะพฒันาในจติใจได้เราตอ้งพยายามสรา้งสิง่แวดลอ้มที่เอือ้
ทีส่ดุตอ่การพฒันาทางจติใจเอือ้ทีส่ดุตอ่การงดเวน้จากการ
ทำบาปกรรมหรือการเบียดเบียนการเอารัดเอาเปรียบกัน
สร้างสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมค่านิยมในสังคมที่จะ
สอดคล้องกับการดำเนินไปสู่เป้าหมายของสังคม

เป้าหมายของสังคมเราไม่ควรจะจำกัดอยู่แค่ ๕ ปี
๑๐  ปี แต่ควรจะมีเป้าหมายสังคมเป็นร้อย ๆ ปี ว่าจะให้
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สังคมของเราเป็นอย่างไรพอพูดระยะยาวความคิดเราต้อง
เปลี่ยนทันทีไม่ได้พูดถึงอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งประเภท
ใด ไม่ได้พูดเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยว เราจะพูดถึงว่าเรา
ต้องการให้สังคมของเราเป็นอย่างไร และต้องพูดถึงเรื่อง
หลกัธรรมพทุธศาสนาเปน็ศาสนาที่มองมนษุย์ในแง่ดีเพราะ
ถือว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะพัฒนาตน

เรื่องนี้เราพิสูจน์ได้ง่าย ๆ ว่าเราแต่ละคนคงจะเคย
มีนิสัยไม่ดีบางอย่างในอดีต ที่รู้สึกว่าอดไม่ได้และครอบ
งำจิตใจอย่างมาก แต่ตอนหลังด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเรา
สามารถละได้ เลิกได้ ในทำนองเดียวกันทุกวันนี้ เราคงจะ
ได้เห็นบางส่ิงบางอย่างท่ีดีท่ีงามในชีวิต ซ่ึงแค่ ปี ๒ ปี 
ที่แล้วไม่มีเลย เพียงแค่นี้ก็เป็นการพิสูจน์ว่ามนุษย์เรา
เปลีย่นได้ปรบัตวัได้ไมใ่ช่วา่เรามีอะไรไม่ดีในชวีติตอ้งเปน็
อยา่งนัน้ตลอดไปและไมใ่ช่วา่เรามีสิง่ที่ดีงามในชวีติและสิง่
นั้นจะต้องเป็นของเราตลอดไป

พระพุทธองค์สอนว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวง มีความ
เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา มีความเสื่อมเป็นธรรมดา
เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาท พระเดช
พระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ ท่านเคยเทศน์ในเรื่องนี้ว่า
สังคมไทยเรามักจะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแค่ 
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บางส่วน อย่างเช่น เรื่องของความไม่เที่ยง  คน ไทย จะ  

 ทำใจ กับ ความ ไม่ เที่ยง ได้ เก่ง มาก   อะไรๆ  ก็ ไม่ แน่   มัน 

เปลี่ยน อยู่ เรื่อยๆ   แต่ แทนที่ จะ เอา ความ เข้าใจ ใน 

เรื่อง ความ เป็น อนิจจัง   เป็น ฐาน ของ การ ปฏิบัติ   ใน 

หลัก ความ ไม่ ประมาท  กลับ ตรง กัน ข้าม   กลับ มอง  

 ว่า ส่ิง ท้ัง หลาย ทั้ง ปวง ไม่ แน่นอน   สิ่ง ทั้ง หลาย ทั้ง ปวง 

เปลี่ยน อยู่ ตลอด เวลา   เพราะ ฉะนั้น ยัง ไม่ ต้อง ทำ อะไร     

เดี๋ยว มัน ก็ ดี ไป เอง   

     ปญัหา ใน สงัคม ไทย หลาย อยา่ง ไมใ่ช ่เพราะ เปน็ 

พทุธ มาก เกนิ ไป   แต ่เพราะ เปน็ พทุธ นอ้ย เกนิ ไป   เพราะ
เราทานยารกัษาโรคของพระพทุธเจา้ไม่ครบชดุเมือ่เราทาน
ไม่ครบชุด นานๆ  เข้ากิเลสก็ดื้อยา คนเกิดความสงสัยว่า 
ยานี่ดีรึเปล่าทานมานานแล้วไม่เห็นหายใช่ทานแต่ว่าทาน 
ไม่ครบ ทานแต่บางส่วน ถ้าเราต้องการสันติภาพให้เกิดขึ้น 
ก่อนอื่นเราต้องเชื่อว่าสันติภาพเกิดขึ้นได้และเป็นสิ่งที่ควร
จะเกิดขึ้น และควรตั้งเป็นเป้าหมายส่วนตัว เป้าหมายของ
ครอบครัว เป้าหมายของชุมชน ของสังคมประเทศชาติ 
เป้าหมายของโลก

ถ้าเราตั้งสิ่งใดเป็นเป้าหมายแล้ว จะทำให้เรา
มีหลักในการเลือกเฟ้นว่า เราจะทำอะไร  เมื่อไหร่ จัด
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ลำดับความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ ได้ นี่เพราะมีเป้าหมาย
ถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราจัดลำดับไม่ค่อยได้ มักจะไป
ตามอารมณ์ ต้องการสันติภาพจริงไหม เห็นว่าควรจะมี
ไหม แล้วพร้อมที่จะเสียสละ เพื่อจะได้พัฒนาตัวเอง ฝืน
ความรู้สึกบางอย่าง เพราะไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นง่าย ๆ
อย่างเช่นห้องนี้ ๕๐๐ คน ถ้าต้องการให้เกิดความสงบ
นิ่ง ต้องช่วยกันทั้ง ๕๐๐คน แต่ถ้าต้องการความวุ่นวาย 
นี่แค่๒-๓คนก็ได้แล้ว 

จะเหน็วา่ความสงบเกดิยากกวา่ความไม่สงบเพราะ
ฉะนั้นต้องตั้งอกตั้งใจแล้วมาศึกษาไม่ใช่ดูที่จิตอย่างเดียว
ตอ้งดูที่กายดูที่วาจาดว้ยตอ้งฝกึในทกุดา้นมีสติคอือยู่กบั
ตวัเองได้อยู่กบัตวัเองเปน็เพราะเราจะเรยีนรู้เรือ่งธรรมชาติ
ของตัวเอง เราจะได้ละธรรมชาติบางอย่าง หรือจะบำเพ็ญ
ธรรมชาติบางอย่างเราต้องเข้าห้องเรียนก่อนห้องเรียนคือ
ปจัจบุนัขณะถา้เราสามารถอยู่ในปจัจบุนัอนันัน้ไมใ่ช่วา่เปน็
เปา้หมายสงูสดุของการปฏบิตัิแต่เปน็เงือ่นไขของการเรยีน
รู้เรื่องธรรมชาติของตัวเอง เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของตัวเอง
คือเรียนรู้เรื่องธรรมชาติของคนเพราะความรู้สึกนึกคิดของ 
คนมันเหมือนกันกิเลสก็เหมือนกันคุณธรรมก็เหมือนกัน

     ยิ่ง ศึกษา เรื่อง ของ ตัว เอง   ยิ่ง เข้าใจ คน อื่น   ยิ่ง 
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เข้าใจ คน อื่น ยิ่ง จะ มี ความ รู้สึก เมตตา   มี น้ำใจ เกิด ขึ้น   

นี่ เป็น ผล ของ ความ รู้ ความ เข้าใจ   เป็น ผล ของ ปัญญา   

ฉะนั้น จะ สังเกต ว่า คน ที่ มี การ ศึกษา ที่ ถูก ต้อง ตาม 

หลัก พุทธ ศาสนา จะ มี ความ รู้สึก เอาใจ เขา ใส่ใจ เรา 

ได้  ถ้าขาดการศึกษาทางพุทธศาสนา นี่ยาก ส่วนมากจะ
เอาแต่ตัวเราความต้องการของเราหรือของพรรคพวกของ
เราผลประโยชน์ส่วนตัวเอาความสุขชั่วแวบเป็นหลักใน
การแสวงหา สิ่งใดที่ชอบฉันก็ทำ สิ่งใดที่ไม่ชอบฉันก็ไม่
อยากทำอันนั้นก็ยังเป็นความคิดของเด็ก     

   ความ คิด ของ ผู้ใหญ่ คือ   สิ่ง นี้ ทำ ลำบาก   ไม่ สนุก 

ด้วย   แต่ เป็น สิ่ง ที่ ควร ทำ   เรา จะ ต้อง ทำ   สิ่ง นี้ สนุก ดี 

แต่ ว่า ใน ระยะ ยาว เกิด ผล ไม่ ดี   เพราะ ฉะนั้น เรา ต้อง 

อดทน   ต้อง ไม่ ทำ   อัน น้ี เป็นการ ดู คุณภาพ ของ คนในกรณี
คุณภาพส่ิงของ คุณภาพรถยนต์ คุณภาพเทคโนโลยีต่าง ๆ  
เราดูออกได้ง่าย แต่คุณภาพคนก็ต้องดูให้ออก ดูให้เป็น
เหมอืนกนัการ ที ่คน ทำ สิง่ ที ่ถกู ตอ้ง ทัง้ๆ   ที ่ไม ่ถกูใจ   นี ่คอื 

เอกลักษณ์ ของ คน มี การ ศึกษาพอเราศึกษาฝึกจิตใจให้
สงบได้ในระดับหนึ่งจิตใจก็เปิดกว้างออกรับธรรมชาติของ
คนอื่นเกิดความรู้สึกว่าเราก็เหมือนๆกัน

เราเป็นเพื่อนมนุษย์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่มีใครใน
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โลกนี้ ต้องการความทุกข์แม้แต่นิดเดียว ไม่มีใครในโลก
นี้ที่จะปฏิเสธความสุขแม้แต่นิดเดียว เหมือนกันหมด ไม่
ว่าพูดภาษาอะไร ไม่ว่านับถือศาสนาอะไร เหมือนกันหมด
เหมือนกันในความเป็นมนุษย์ที่มีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย
เปน็ธรรมดาพทุธศาสนาสอนวา่หลกัที่มัน่คงหนกัแนน่ของ
สันติภาพอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เรา
จะรู้ธรรมชาติของมนุษย์ด้วยการศึกษาคือศึกษาเรื่องกาย
เรื่องวาจาเรื่องใจ

การศึกษากาย วาจา เรามีศีลธรรมช่วย ศีล ธรรม 

ใน พุทธ ศาสนา ไม่ใช่ สิ่ง ที่ ข้าง บน สั่ง ลง มา   ไม่มี ระบบ 

ให้ รางวัล  คน ดี   ลงโทษ คน ไม่ ดี   แต่ เรา ต้อง รับ ศีล  

 แต่ละ ข้อ ด้วย ความ สมัคร ใจ   เอา เป็น เครื่อง ฝึก 

พฤติกรรม   เป็น บท สิกขา   บท ศึกษา   การ งด เว้น จาก 

การ ฆ่า สัตว์ เป็น บท ศึกษา ชีวิต   บท ฝึก ตัว เอง   พอ เรา 

ฝึก พฤติกรรม ใน หลัก นี้ แล้ว คือ ไม่ ฆ่า สัตว์   แม้ จะ เป็น 

สัตว์ เล็ก สัตว์ น้อย   สัตว์ ที่ เรา รังเกียจ   ที่ เรา กลัว   เมื่อ ไม่ 

ทำ ตาม ความ คิด ที่ จะ ทำ ลาย บ่อยๆ   เข้า   ก็ จะ เกิด นิสัย 

ใหม่   ธรรมชาติ ใหม่   ธรรมชาติ ที่ จะ ไม่ ฆ่า เกิด ขึ้น   นำ 

ไป สู่ เมตตา     
เราฝึกตัวเองด้วยศีลฝึกตัวเองด้วยสมาธิและการ
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เจริญสติให้ได้สัมผัสความสงบ  จะไม่มีการปฏิเสธเลยนะ
คนที่ปฏิเสธว่าเรื่องสมาธิไม่จำเป็น   คือคนที่ไม่เคยสงบ
คนที่เคยสงบไม่ปฏิเสธหรอก  ที่สำคัญก็คือ    การ ที่ เรา 

หลงใหล อยู ่ใน ความ สขุ ทาง เนือ้ หนงั    ความ สขุ ที ่ม ีโทษ 

เชน่ นี ้เพราะ อะไร    ก ็เพราะ เรา ไมม่ ีความ สขุ ที ่ด ีกวา่ เปน็ 

ทาง เลือก     

การปฏิบัติธรรม การแบ่งเวลาในแต่ละวันให้จิต 
ใจของเราได้สงบ ไม่ต้องคิดไม่ต้องวุ่นวายกับสิ่งต่าง ๆ 
นั้นจะทำให้เราได้พิสูจน์กับตัวเองว่า   โอ้   จริงดังท่ีพระ 
พุทธเจ้าท่านสอนว่า ความสงบเป็นสุขอย่างยิ่ง   เมื่อ เรา มี 

ความ สงบ ภายใน แลว้   ความ ดิน้รน วุน่วาย ที ่จะ แสวงหา 

ความ สุข นอก ตัว เรา ก็ น้อย ลง ไป เป็น ธรรมดา   มัน ไม่ 

หาย ไป ท ีเดยีว หรอก   แต ่อยา่ง นอ้ย เรา สามารถ ควบคมุ 

ภายใน กรอบ ของ ศลี ธรรม   ไม ่เบยีดเบยีน ใคร     ไม ่สรา้ง 

ความ ทุกข์   ความ เดือด ร้อน กับ ครอบครัว   กับ ชุมชน   นี่ 

คือ บทบาท ของ ความ สงบ ภายใน     
สันติภาพในสังคมจะเกิดขึ้น ก็เกิดขึ้นจาก กาย

วาจา ใจ ของเราแต่ละคน แต่ในระดับชุมชุม สังคม เรา
ก็ต้องส่งเสริม ให้มีวัฒนธรรม มีกฎหมาย มีรัฐธรรมนูญ
ที่ช่วยในการเข้าถึงเป้าหมายน้ีให้ได้ เราต้องระมัดระวัง 
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เร่ืองค่านิยม ในเร่ืองของความสุข ความทุกข์ ความคิด 
ผิดที่แพร่หลาย โดยเราไม่ค่อยจะรู้สึกตัว เพราะโลกทัศน์ 
ค่านิยมก็เป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิ

อริยมรรคมีองค์ ๘ เร่ิมต้นด้วย สัมมาทิฏฐิ ถ้าเรา
ปล่อยให้ค่านิยมในทางบริโภค ค่านิยมในทางเสพวัตถุ
กลายเป็นเรื่องที่ยอมรับกันทั่วไป ก็ยากที่จะแก้ไข ฉะนั้น
เรื่องสันติภาพจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น สิ่งหนึ่งที่ควร
พิจารณาก็คือ ทำไมคนชอบสงครามเหลือเกิน ทำไม
ผู้ชายโดยเฉพาะที่ชอบทำสงคราม คืออาตมาเคยสนใจ
ศึกษาเรื่องนี้ อ่านประวัติ อ่านการบันทึกของทหารใน
สงครามโลกคร้ังท่ี ๑ ท่ี ๒ หรือสงครามต่าง ๆ ว่า ทำไมผู้ชาย 
สนุกกับสงคราม ก็ได้ข้อคิดหลายอย่าง อย่างหนึ่งก็คือ 
 คนส่วนมากในสังคมที่ไม่มีการพัฒนาตัวเอง  ลึก ๆ จะรู้สึก
ว่าชีวิตว่างเปล่าไร้ความหมายรู้สึกว้าเหว่ไม่รู้ว่าอยู่ทำไม
พอเป็นทหารทำสงครามมันรู้สึกว่าเราเป็นคนสำคัญข้ึนมา
แล้วและมีเป้าหมายท่ีชัดเจนคือการชนะศัตรู  

     ในชีวิตประจำวันอยู่ในสังคมท่ัวไปก็มีการด้ินรน การ
แข่งขันทุกวันนี้ความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องความสามัคคีกันมี
น้อยแต่พอทำสงครามคือตอ้งอดทนดว้ยกนัทำอะไรดว้ยกนั 
ยากลำบากดว้ยกนัคนก็ชอบความรูส้กึของความเปน็เพือ่น
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ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกัน สู้ด้วยกัน อาตมาเชื่อว่าการที่คนมี
ความยนิดีในการฆา่จรงิ ๆ นี้นอ้ยแต่การเปน็ทหารการสู้รบ
ได้ความรู้สึกที่ดีอย่างอื่น และทำไมคนจึงชอบในรูปแบบนี้
เพราะไม่ได้ในรูปแบบที่ควรจะได้จากชีวิตประจำวัน

นี่ก็เป็นข้อคิดอย่างหนึ่ง เพราะถ้าเราต้องการ
สันติภาพเราต้องศึกษาในสิ่งที่เป็นอุปสรรค เป็นปรปักษ์ 
เปน็ศตัรูเปน็สิง่ตรงขา้มกบัสนัตภิาพเพือ่เราจะไม่ให้สิง่นัน้ 
เกิดขึ้น เราต้องศึกษาธรรมชาติของตัวเอง ไม่ใช่ทฤษฎี
ไม่ใช่หนังสืออย่างเดียวนั่นก็เป็นแผนที่เสร็จแล้วต้องนำ
มาปฏบิตัิการนำมาปฏบิตัิคอืสนใจศกึษาประสบการณ์ชวีติ
ทุกอย่างทั้งส่วนที่ชอบส่วนที่ไม่ชอบส่วนที่สนุกส่วนที่
ไม่สนุก  เรียนรู้ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบทเรียนหมด เรา
จะมีความสุข

     พุทธ ศาสนา เป็น อริย ทรัพยากร ของ ประเทศ   

เป็น ทุน   เป็น หลัก   เพราะ พระพุทธ ศาสนา เป็น ระบบ 

การ ศึกษา ที่ อุดม สมบูรณ์ ที่สุด ที่ เคย ปรากฏ อยู่ ใน โลก  

ตราบ ใด ที่ เรา นำ หลัก คำ สั่ง สอน ของ พระพุทธเจ้า มา 

ใช ้ใน ชวีติ ประจำ วนั   เรยีก วา่ เรา ได ้รบั ประโยชน ์ที ่ลำ้คา่ 
และเราก็ได้เปรียบคนในประเทศอื่น ในศาสนาอื่นมาก
อาตมาเชื่อมั่นว่าการเกิดเป็นชาวพุทธในเมืองไทยเรียกว่า
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มีบุญมีบารมีสูงพอสมควร ฉะนั้นอาตมาจึงขอร้องอย่าให้
เป็นแบบใกล้เกลือกินด่าง   ขอ ให้ เรา เห็น ประโยชน์ ของ 

พระพุทธ ศาสนา   ให้ เอา มา ใช้   คำ สอน ไม่ใช่ มี ไว้ เพื่อ 

บูชา   มี ไว้ เพื่อ เอา ไป ใช้ เป็น ลักษณะ เครื่อง มือ   เครื่อง 

มอื พฒันา ตวั เอง   นำ ออก จาก ความ มดื ไป สู ่ความ สวา่ง   

นำ ออก จาก ความ วุ่นวาย ไป สู่ ความ สงบ          
เรามีพทุธศาสนาและโอกาสทีจ่ะศกึษาจะปฏบิตัิมมีาก

สมัยก่อนร้อยกว่าปีที่แล้ว การคมนาคมในประเทศไทยไม่
ง่ายเลยโอกาสที่จะเดินทางไปหาครูบาอาจารย์นี่ยากถึง
จะไปได้ก็ไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนเพราะไม่มีหนังสือพิมพ์ ไม่มี
วิทยุ  ไม่มีทีวี  ไม่มีหนังสือธรรมะ ไม่มีอะไรทั้งสิ้น  ถ้ามี
โอกาสไปกราบพระปฏบิตัิดีปฏบิตัิชอบในสมยักอ่นเรยีกวา่
โชคดีพิเศษเป็นบุญเป็นบารมีแต่ในสมัยนี้มันง่ายเหลือ
เกินเปิดทีวีก็ดูได้เปิดวิทยุก็ฟังได้นั่งในรถมีซีดีเลือก
ว่าจะฟังพระอรหันต์องค์ไหนก็ได้ นับว่าได้เปรียบคนใน
สมัยก่อนมากถึงจะอยู่ห่างวัดก็ยังมีโอกาสพุทธศาสนาจึง
เป็นหลักเป็นรากเหง้าของสังคมไทย

เรากลับมาหาของดีของเดิมเราก็มีสิ่งที่จะนำโลกได้
โดยไม่ต้องไปติดตาม ไม่ต้องไปรับจากเมืองนอกทุกสิ่งทุก
อย่าง ไทยก็มีของที่ว่าดีที่สุดแล้ว แต่ว่าเราไม่ค่อยจะได้ดู
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ไม่ค่อยได้ศึกษา จะเห็นได้ว่าพวกเรามีพุทธศาสนามาอยู่
รอบตัว แม้แต่ในภาษา คนเราแม้อาจจะไม่ค่อยเข้าวัดแต่
เวลาทำอะไรวุ่น ๆ วุ่นวาย ยุ่ง ยุ่งยังไง ยุ่งเป็นจุลกฐิน คือ
หลักศาสนาอยู่ในภาษา หรือว่าถ้าเป็นนักศึกษาปีสุดท้าย
บางคนเขาเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าแก่วัดใช่ไหม  ถึงจะไม่
เข้าวัดก็เป็นคนแก่วัดได้

พุทธศาสนามีอยู่รอบตัว เพียงแต่ว่าเราต้องลืมหู
ลืมตาเรียนรู้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดประโยชน์แก่ตัว
เองแลว้ก็มีประโยชน์ที่จะแบง่ปนัให้กบัคนอืน่ได้ความสงบ
ได้ความสขุภายในตวัเราเปน็ของจรงิแลว้เราก็มีความสงบ
มีความสุขที่จะให้คนอื่นช่วย ๆ กันเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน  
ช่วยกนัสรา้งสงัคมใหก้ลัยาณมติร   ส่งเสรมิใน ส่ิง ท่ีดีงาม ของ 
ซ่ึงกนัและกนัไม่ตอ้งไปเพง่โทษไม่ตอ้งไปจบัผดิในเรือ่งเลก็
เรื่องน้อยเรื่องหยุมหยิมอย่าไปถือสาขอให้ปล่อยวาง

ขอให้เราให้กำลังใจในส่ิงท่ีดีงามเพราะว่าเราทุกคนมี
ศักยภาพท่ีจะเข้าถึงความสงบและท่ีจะช่วยกันสร้างครอบครัว
ชุมชนสังคม ท่ีสงบสุขได้ขอให้เราทุกคนประสบความสำเร็จ
ในการนำหลักธรรมคำส่ังสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ให้เกิดความสุขให้เกิดสันติภาพและสันติสุขใน
สังคมไทยในสังคมโลกตลอดกาลนาน





    

  ขอ   เ จร ิญพร  ญา ติ  โ ย ม ทุก ๆ      คน       

 ก่อนอืน่ขออนุโมทนาเจา้ภาพในงานวันนี้ คือ มูลนธิิ 
การศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก  (ป. อ. ปยุตฺโต)
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขออนุโมทนาที่ได้จัด  
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเป็นการเผยแผ่
หลักพระพุทธศาสนาอาตมาเชื่อมั่นว่าประเทศไทยสังคม
ไทยจะอยู่รอดดว้ยหลักพระพทุธศาสนาของเราเปน็พื้นฐาน
เป็นที่ตั้ง เป็นที่พึ่ง ในวันนี้อาตมาได้รับนิมนต์ให้กล่าวถึง
เรื่อง“พุทธศาสน์กับไสยศาสตร์”

ขอเริ่มต้นด้วยการตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าพระ 
พุทธศาสนาของเราเผยแผ่ในประเทศใดก็ตาม การ
เผยแผ่ของพุทธศาสนามีเอกลักษณ์ มีความแตกต่างกับ 
ศาสนาส่วนใหญ่ เรื่องนี้ดูจากพระวินัยของสงฆ์ได้ว่า 
พระพุทธองค์ทรงห้ามไม่ให้พระภิกษุสอนธรรมะแก่ผู ้  ท ี ่

*โดยพระอาจารย์ชยสาโรณหอประชุมสุนันทานุสรณ์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวันที่๓ธันวาคม๒๕๕๐

พุท ธ ศา สน์   หรือ    ไสยศาสตร์  
ท าง เล ือ ก ที่ ยั่ งยืน  ข อ ง ค น ยุค  ให ม่  *
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ไม่สนใจ หรือไม่ได้ขอฟังไว้ก่อน หมายถึงว่า ความริเริ่ม 
ต้องมาจาก  ฝ่ายฆราวาส พระเราจะไปเคาะประตูเรียก
ชาวบ้านออกมาฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้
เราจะใช้คำว่า ขออภัย “ยัดเยียด” หนังสือบังคับให้คน
อา่นก็ไม่ได้คือทกุสิง่ทกุอยา่งตอ้งมาจากฝา่ยที่ยงัไม่ศรทัธา 
ให้เกิดความสนใจ        
   พระเราไปอยู่เมืองนอกก็เช่นเดียวกัน  ในสาย
หลวงพ่อชา ไม่ใช่ว่าพวกเราคิดว่าอยากจะไปเผยแผ่ 
ที่ประเทศนั้น ประเทศนี้ แต่ต้องมีคฤหัสถ์เป็นชมรม 
เป็นผู้มีศรัทธาอย่างมั่นคงมาหลายปีแล้วที่จะนิมนต์
ไปสร้างวัด เราจึงจะไปได้ ในการเผยแผ่พุทธศาสนา
นอกจากไม่เคยใช้ความรุนแรง เราไม่เคยมีกิจกรรม
ชักชวนให้คนนับถือศาสนาอื่นให้เข้ามาเป็นพุทธมามกะ
เราถือว่าผิด เป็นความไม่เคารพในผู้ที่มีความเชื่อถือ 
อยู่แล้ว หน้าที่ของเรา คือ เราพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ 
ความเข้าใจด้วยหลักธรรมให้กับผู้ที่สนใจ 

ตอนที่พระอาจารย์สุเมโธ พระฝรั่งองค์แรกที่ได้ไป
อยู่กับหลวงพ่อชา ได้รับมอบหมายให้ไปอยู่ที่อังกฤษ
หลังจากได้รับนิมนต์จากมูลนิธิที่นั่น หลวงพ่อชาสั่งกำชับ
ให้พระต้องออกบิณฑบาตทุกวัน ท้ัง ๆ ท่ีไม่มีใครใส่บาตร
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แม้แต่คนเดียว หลวงพ่อชาให้เหตุผลว่า บิณฑบาต ช่วง 

แรก นี้ ไม่ ได้ บิณฑบาต เอา อาหาร   แต่ บิณฑบาต เอา 

คน ช่วงแรกพระท่านอยู่ในวิหาร กลางเมืองลอนดอน
ห่างจากวิหารสัก ๒-๓ กิโลเมตร มีสวนสาธารณะใหญ่
เรียกว่า Hamstead Heath เวลาท่านออกบิณฑบาตตอน 
เช้า ก็เท่ากับได้บริหารร่างกายในสวนสาธารณะ แทนที่ 
จะอึดอัดอยู่ในวิหาร

วันหน่ึงท่านได้พบคฤหัสถ์คนหน่ึงกำลังว่ิงออก
กำลังกาย เขาเห็นพระ เขาสะดุ้งและเดินเข้าไปหา ถาม
ว่าเป็นพระในพุทธศาสนาใช่ไหม ผมมีเร่ืองจะขอปรึกษา 
แล้วตามไปท่ีวิหารบอกว่า เขาได้รับ ป่าไม้แห่งหน่ึงเป็น
มรดก แต่มีเง่ือนไขว่าจะต้องอนุรักษ์ไว้ เขาไม่มีทุน เขา
ไม่มีปัญญาจะดูแล ก็เลยอยากจะยก ป่าน้ีให้กับมูลนิธิ 
หรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ท่ีเช่ือว่าจะสามารถดูแลรักษาตาม
เจตนารมณ์ของคุณพ่อผู้ให้มรดกมาจึงอยากถวายพระ    

นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของวัดป่าจิตตะวิเวก ซึ่งเป็น
วัดสาขาสำคัญของวัดหนอง ป่าพงในต่างประเทศ เป็น
ตัวอย่างของการเผยแผ่ ไม่ได้ไปหา ไม่ได้ชักชวนเขา ไม่
ได้คิดจะต้องไปให้เขาเปลี่ยนความคิด ไม่ได้มองว่า เขา
ผิด เราถูก เราต้องพยายามช่วยให้เขาเปลี่ยนความคิด
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ให้เหมือนกับเรา ไม่เคยคิดอย่างนั้น เราถือว่าเรามีของดี 
ที่เราศรัทธา แต่ใครสนใจจะเรียนรู้เราก็ยินดีจะสอน 
แต่เป็นเรื่องของเขาที่จะถามหา

ในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาไม่เคยมีความ
รุนแรง การปะทะ การทำสงครามทางศาสนา เพื่อเผยแผ่
อาณาจักรของศาสนาพุทธเลย อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่น่า 
ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ที่เคยเรียนประวัติศาสตร์ 
ของโลกตะวันตก จะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดมาก
แต่เมื่อพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ผลที่ออกมาก็คือว่า ศาสนา
ดัง้เดมิหรอืความเชือ่ดัง้เดมิของผู้ที่หนัมานบัถอืพทุธศาสนา
ก็ยังมีเหลืออยู่บ้าง

พุทธศาสนาในประเทศไทย ความเชื่อถือเดิมของ
คนไทยก็เกี่ยวกับเรื่องผี กับพราหมณ์ มีศาสนาผี ศาสนา
พราหมณ์เผยแผ่ก่อน เป็นความเชื่อถือเดิม พอพระพุทธ-
ศาสนาเริม่มีอำนาจคนสว่นมากถอืวา่เปน็พทุธก็ไมม่ีความ
พยายามในฝ่ายสงฆ์ที่จะทำลายความเชื่อดั้งเดิม แต่พุทธ
เราก็จะเน้นในการกระทำ ในการให้เหตุผล และที่สำคัญ
มากคอืให้เหน็วา่ความแตกตา่งระหวา่งศาสนาพทุธศาสนา
ผีศาสนาพราหมณ์เป็นอย่างไร

หลักสำคัญคือเป็นมิตรกับคนทุกคนไม่มีความคิดที่
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จะบังคับที่จะชักชวนที่จะให้สินบนที่จะใช้วิธีการใด ๆให้
คนที่นับถือศาสนาอื่น มีความเชื่อถืออื่น ๆ ให้มาเป็นพุทธ
แต่ยินดีที่จะให้เหตุผลว่าการเป็นพุทธมันดีอย่างไรแต่เมื่อ
คนที่มาเป็นพุทธแล้วก็ต้องเข้าใจว่าความเชื่อถือเกี่ยวกับ
เรื่องผีเรื่องแบบพราหมณ์นั้นมันมีส่วนใดที่สอดคล้องกับ
หลักพุทธ อยู่ในระดับที่พออยู่ด้วยกันได้ และส่วนใดที่ขัด
กับหลักพุทธศาสนา

เรื่องนี้เราอาจจะได้ศึกษาอย่างดี จากกรณีการ
สถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นมาในรัชกาลที่ ๑ ก่อน
หน้านั้นพิธีกรรมทางพราหมณ์ได้ ขยายตัวไว้ มาก
แต ่พอกรุงศรีอยุธยาแตก ก็มีนักปราชญ์นำโดย 

รัชกาลที่ ๑ ที่ถือว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความ 

เสียหายอย่างมหาศาลนี้ก็คือ การที่เราปล่อยให้ 

ความคิดงมงายต่างๆ มาครอบงำหลักพุทธศาสนา 

และที่เห็นเป็นรูปธรรม คือ พิธีกรรมต่างๆ    

รัชกาลที่  ๑ ท่านทรงพิจารณาพิธีกรรมต่าง  ๆ
ในพระราชวัง พิธีกรรมไหนที่ท่านเห็นว่าผิดกับหลัก
พุทธศาสนาเช่นการฆ่าสัตว์บูชายัญหรืออะไรก็แล้วแต่ 
ที่ขัดกับหลักพุทธศาสนาท่านทรงระงับไม่ให้มี แต่ส่วนใด
ที่ไม่ขัด ที่ไปด้วยกันได้ ท่านก็รักษาไว้เพื่อความเป็นมิตร
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เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ฉะนั้นไม่ใช่ใจกว้าง
แบบไม่มีหลักไม่ใช่ใจแคบอย่างที่จะชวนให้เกิดปัญหาใน
หลาย ๆ พิธีที่อาตมาเรียกว่าเป็น  “Buddhist Sandwich”   
คือ จะนิมนต์พระมานั่งเป็นพยาน มีสวดมนต์ อาจจะเริ่ม
ต้นด้วยพิธีทางพราหมณ์และลงท้ายด้วยเรื่องของพระสงฆ์
พุทธกับพราหมณ์ไปด้วยกันได้แต่พุทธกับพราหมณ์แม้
จนกระทั่งพุทธกับผี ก็อยู่ด้วยกันได้อย่างไม่เกิดผลร้าย
ต่อเมื่อมีการศึกษาว่า หลักศาสนาพุทธเป็นอย่างไร หลัก
ศาสนาพราหมณ์เป็นอย่างไรหลักศาสนาผีมันเป็นอย่างไร
ไม่อย่างนั้นมันจะพร่ามัวไปหมด

เมื่อ ๒๐-๓๐ ปีที่แล้ว มีการประชุมนานาชาติใน
กรุงเทพฯ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาพุทธ ศาสนา
พราหมณ์และศาสนาผีในประเทศไทยได้บทสรุปอาจารย์
ที่เป็นประธานสรุปว่า คนไทยเป็นพุทธ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
เป็นพราหมณ์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นผี ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
คือเวลาคิดเป็นพุทธก็เป็นพุทธเต็มที่ แต่เวลาคิดเป็น
พราหมณ์ก็เป็นพราหมณ์เต็มที่ เวลาคิดเรื่องผี ก็มีความ
เป็นศาสนาผีเต็มที่ คือมีความขัดแย้งอยู่ตามหลักเหตุผล
แต่เมื่อไม่ยอมหรือไม่สนใจที่จะดูความคิดหรือความเชื่อ
ถือของตัวเอง จะถามว่าตรงกันไหม หรือขัดแย้งกันไหม
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มันก็อยู่ด้วยกันได้ แต่อยู่ด้วยกันได้แบบโมหะ  ไม่ได้อยู่
กันได้ด้วยปัญญา

ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเราก็ต้องยอมรับ
ว่า จะเป็นพุทธศาสนาเหมือนในหนังสือพุทธธรรมของ
ท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ท่ัวประเทศไทย ก็คงเป็น
ไปไม่ได้ จะให้ทุกคนในประเทศไทยมีสมาธิ มีความเห็น
ท่ีถูกต้อง  มีการประพฤติปฏิบัติสอดคล้องกับหลักพระ 
พุทธศาสนาก็คงเป็นไปไม่ได้ แต่เม่ือเป็นเช่นน้ันแล้ว เรา
ยอมรับความจริงข้อน้ีแล้วเราก็ควรจะคิดว่าทำอย่างไรจึงจะ
เป็นพุทธท่ีถูกต้องให้มากท่ีสุดแม้จะไม่ถึง๑๐๐เปอร์เซ็นต์

ในยุคปัจจุบันสิ่งที่เราสังเกตได้จากความเปลี่ยน 
แปลงอย่างรวดเร็ว ในสังคมโลก ๒๐-๓๐ ปีที่ผ่านมา ใน
ขณะที่โลกมีความสลับซบัซอ้นมากขึน้ ๆ มีสิง่ที่เราไม่เขา้ใจ
มากขึ้น ๆ และสิ่งที่ไม่เข้าใจมีหลายประการที่มีผลโดยตรง
ต่อชีวิตของตัวเอง ทำให้จิตใจของคนกลับไปเหมือนชาว
บ้าน เม่ือหลายร้อย หลายพันปีท่ีแล้ว คือ ในสมัยโบราณ
คนส่วนมากทำนาและอยู่กับธรรมชาติแต่ธรรมชาติมีความ
เปล่ียนแปลงท่ีไม่แน่นอน เราไม่สามารถจะรู้ได้ว่า ปีน้ีฝนดี
หรือไม่ดีดินฟ้าอากาศจะเป็นอย่างไรน้ำท่วมฝนแล้งอย่างไร
คือ มนุษย์เป็นเหย่ือของธรรมชาติ ความรู้สึกไม่ปลอดภัย
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ความรู้สึกเกรงกลัวเป็นห่วงชีวิตตนเองห่วงลูกห่วงหลาน
ต้องการอะไรสักอย่างเพ่ือจะได้ดับความทุกข์ท่ีอยู่ในใจ

คนมีความเช่ือว่าถ้าทำอย่างน้ี ประกอบพิธีกรรม
อย่างน้ัน เราจะปลอดภัย เราจะเจริญ และเป็นไปได้
เหมือนกันว่า บางคร้ัง บางคราว ก็ได้ตรงกับท่ีเราประสงค์ 
ทำให้เกิดความเช่ือถือต่าง ๆ ความเช่ือถือท่ีเกิดจากการดับ
ความทุกข์ในจิตใจในเม่ืออยู่ในโลกท่ีตัวเองไม่เข้าใจและมี
ผลต่อความสุขความทุกข์ในชีวิตประจำวันอยู่ตลอดเวลา  

ในสมัยปัจจุบันหลังจากมีความเจริญทางวิทยาศาสตร์
ด้านต่าง ๆ มานานแล้วแต่คนส่วนมากรู้สึกว่าอยู่ในสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วแต่เราไม่มีอำนาจที่จะควบคุมและ
ที่จะปกป้องตัวเอง ครอบครัวของตัวเอง หรือแม้กระทั่ง 
สังคม วัฒนธรรม ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไป รู้สึกขาด
ที่พึ่งทางใจ สิ่งที่จะดับความทุกข์ ความเป็นห่วง ความ
กังวลโดยเร็วต้องการผลโดยเร็วและผู้ที่ต้องการผลโดย
เร็วส่วนมากอยากจะเชื่ออะไรสักอย่าง ใช้พลังความเชื่อ
กดดันหรือว่าไล่ความสงสัยความทุกข์ออกจากใจ  

 ใน ๓๐ ปีที่ผ่านมา แทนที่ความงมงายจะค่อย ๆ
ลดน้อยลง  ๆ อย่างผู้ที่มีความเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเคยคาดหวัง ก็กลายเป็นตรงกันข้าม ความ
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งมงายความหลงใหลในศาสนากลับเพิ่มขึ้น ๆจนกระทั่ง
เกิดปัญหาทั่วโลกอีกรอบหนึ่ง ชาวพุทธเราต้องยอมรับ
ว่า สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมย่อมเป็นผลจากเหตุปัจจัย
ต่างๆ แต่ส่วนสำคัญ คือ จิตใจของคน ถ้าหากว่าทุกวัน
นี้ในสังคมไทยเราถือว่ามีปัญหาเรื่องไสยศาสตร์ หรือคน
หลงงมงายในสิ่งที่เป็นอุปสรรคตอ่ความเจรญิอยา่งแท้จริง
ตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้านั้นต้องยอมรับว่าต้องมีเหตุ
มีปัจจัยแสดงว่าคนส่วนมากไม่ได้หรือไม่สามารถที่จะได้
จากพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร เท่าที่ต้องการ เขารู้สึกขาด
อะไรสักอย่าง

ทุกวันนี้พุทธศาสนาไม่ได้ให้ในสิ่งที่เขาต้องการ
เพราะฉะนั้นเขาต้องไปหาที่อื่น ถ้ามองอย่างนี้ก็คือ ความ
บกพร่องของพระพุทธศาสนาเราเอง ในเมื่อศาสนาส่วน
มากจะเอาศรัทธา ความเชื่อ เป็นหลักใหญ่สุดในศาสนา
จนกระทั่งทุกวันนี้ศาสนาที่เราเคยแปลว่าReligionในเมือง
นอกเขามักจะใช้คำว่า Faith แทนคำว่า Religion เขาไม่
ได้เรียกว่า ศาสนานั้น ศาสนานี้ แต่เขาเรียกว่า Faith นั้น
Faith นี้ ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะมองว่า ศาสนาเป็นเรื่อง
ความเชื่อ

 เมื่อชาวพุทธเราไม่ได้ศึกษาไม่เข้าใจหลักพุทธเมื่อ
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นักวิชาการหรือว่าใครก็ตามท่ีอยู่เมืองนอกหรือได้รับอิทธิพล
จากเมืองนอกพูดถึงศาสนาโดยรวมว่าเป็นระบบความเช่ือ
พุทธศาสนาก็ถูกมองตรงตามหลักการศาสนาอ่ืน ท้ัง ๆ ท่ี
หลักของพุทธศาสนามีอะไรท่ีแตกต่าง ท่ีไม่เหมือนศาสนา
เหล่าน้ันเลยน่ีก็เกิดความสับสนปีท่ีแล้วท่ีมีการถกเถียงกัน
เร่ืองจะให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติก็เช่นเดียวกัน
หลายคนไม่เห็นด้วยเพราะมองศาสนาผ่านความคิดมุมมอง
ของตะวันตกโดยไม่สามารถจะจับเอกลักษณ์ของพระพุทธ
ศาสนาท่ีเป็นความแตกต่างจากศาสนาอ่ืน

ทุกวันนี้เราต้องสำนึกว่า สำหรับชาวพุทธ การที่เรา
พูดในสิ่งที่ไม่เหมือนศาสนาอื่นนั้น ไม่จำเป็นต้องนำไปสู่
ความขดัแยง้ความแตกแยกเสมอไปเพราะศาสนาพทุธเรา
ก็สามารถยกประวัติศาสตร์ของตนขึ้นมาได้เป็นการพิสูจน์
เปน็พยานที่ชดัเจนวา่พทุธศาสนาไม่เคยคดิเปน็ศตัรูกบัใคร
ประเทศไทยเปน็พทุธรอ้ยละ๙๐มีไหมเคยมีไหมที่องคก์ร
ของพุทธคิดที่จะพยายามให้คนที่นับถือศาสนาอื่นเปลี่ยน
เป็นพุทธ เรื่องแบบนี้ไม่ได้อยู่ในสมองของชาวพุทธเราเลย
การที่เราจะพูดถึงเอกลักษณ์ของเราถ้าหากว่าเป็นศาสนา
อื่นที่เน้นศรัทธาใช่มันก็จะเป็นปัญหาถ้าหากว่าเราถือว่า
เราถูกเขาผิดเป็นการส่งเสริมความรู้สึกว่าเราว่าเขาเรา
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ก็ไม่ต้องการให้เกิดปัญหา
 แต่ถ้าหากว่าเราไม่จับหลักพุทธศาสนาแล้วและไม่ 

สามารถที่จะตอบคำถามว่า ทำไมเราเลือกที่จะเป็น
พุทธมากกว่าที่จะนับถือศาสนาอื่น หรือมากกว่าที่จะ
ไม่มีศาสนาอะไรเลย ทำไมเราถึงต้องเป็นพุทธ เพื่ออะไร
ทำไม เราต้องการอะไรจากพระพุทธศาสนา เราให้อะไร
กับพระพุทธศาสนาเราต้องเริ่มส่งเสริมให้มีการพูดคุยกัน
ในเรื่องนี้ เมื่อเราได้กำหนดว่า การเป็นพุทธมามกะที่แท้
จริงควรจะเป็นอย่างไร ความคิด มุมมอง ความเชื่อถือ
ที่สนับสนุน ทำให้เราเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นอย่างไร
ความคิดท่ีเป็นอุปสรรคเป็นอย่างไร จะทำให้ปัญหาต่าง ๆ      
นี้คลี่คลายได้มาก

ทุกวันนี้ความไม่ชัดเจนมีอยู่มาก อย่างเช่น การ
ห้อยจตุคาม ความเชื่อถือที่อยู่เบื้องหลังที่ขัดกับหลัก 
พุทธศาสนาก็มีอยู่ ทั้ง ๆ ผู้ที่ห้อยก็เชื่อมั่นว่าตัวเองเป็น
พุทธ เราต้องคุยกันว่า มันอยู่ด้วยกันได้ไหม มันขัดกัน
ไหม   คำถาม ที่ สำคัญ อย่าง ยิ่ง ข้อ หนึ่ง คือ   ชาว พุทธ  

 เรา ตอ้งการ ให ้ศาสนา พทุธ ม ีบทบาท ใน ประเทศไทย ที ่

ชัดเจน หรือ ไม่   ต้องการ ใช้ หลัก พุทธ ศาสนา มา พัฒนา 

สังคม หรือ ไม่   ต้องการ ใช้ หลัก พุทธ ศาสนา พัฒนา ตัว 
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เรา เอง หรือ ไม่   เพราะถ้าไม่เกิดฉันทะในการที่จะนำหลัก
พทุธศาสนามาพฒันาไม่วา่ในระดบัสงัคมชมุชนตวับคุคล
แล้วก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

เมื่อคนมีความทุกข์ เราก็รู้ว่าคนไม่อยากเป็นทุกข์
อยากจะหายจากทุกข์เร็ว ๆ อยากจะหายจากทุกข์ทันทีเมื่อ
คนเปน็ทกุข์อยากหายจากความทกุข์หรอืตอ้งการอะไรสกั
อย่างจะเป็นเงินเป็นทองเป็นโชคเป็นลาภเป็นอะไรและ
อยากได้เร็ว ๆความคิดอย่างนี้ที่มักจะนำไปสู่ความงมงาย
เพราะคนที่จะงมงายมากที่สุด คือ คนที่ต้องการอะไรสัก
อย่างและต้องการเร็ว

ถ้าเราไม่ต้องการให้ชาวพุทธในเมืองไทยหลงอยู่กับ
พวกไสยศาสตร์เราต้องมีทางเลือกที่บอกว่าคุณกำลังเป็น
ทุกข์ กำลังต้องการอะไรควรจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ในทาง
ที่สอดคล้องกับหลักพุทธอย่างไร และมันจะดีกว่าอย่างไร
ไม่ใช่เพียงแต่บอกว่าไม่ได้ไม่ถูกอย่างนี้มันจึงจะถูกอัน
นี้ก็คงคุยกันไม่จบสักที

 ในการพูดคุยเรื่องความงมงาย เรื่องไสยศาสตร์
เรื่องจตุคามรามเทพ ก็มีปัญหาว่า ส่วนมากแล้วพูด
แบบคนตาบอด เพราะสถาบันการศึกษาไม่ได้ช่วยเท่าที่
ควรอยากให้ช่วยอย่างไรอย่างเช่นในเรื่องของจตุคาม
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เป็นต้นคนมีความเชื่อว่าห้อยแล้วจะมีโชคมีลาภเป็นต้น
สถาบันการศึกษาก็น่าจะช่วยสังคมด้วยการวิจัยหาคนที่
ห้อยสัก ๕๐๐ คน คนที่ไม่ห้อยสัก ๕๐๐ คน ติดตามดู
สัก๓เดือน๖เดือนเทียบเคียงดูผลการวิจัยระหว่างคน
ที่ห้อยกับที่ไม่ห้อยทำเป็นการวิจัยก็จะเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมมากและความเชื่อถืออย่างอื่นก็เช่นเดียวกันเพราะ
ตอนนี้เราไม่มีสถิติ เราไม่มีหลักฐาน เรามีแต่พูดกันว่า
เพื่อนคนหนึ่งเขาได้แล้ว  และเขาก็ร่ำรวย คนหนึ่งรถชน
เขาไม่ตาย น่าจะตาย คนอื่นเขาตายหมด เขาไม่ตาย ก็
พูดตามที่เขาว่า แต่ตามหลักวิทยาศาสตร์เราก็เอาเป็น
เครื่องพิสูจน์ไม่ได้

ถ้าเราต้องการหาข้อยุติในเรื่องพวกนี้ เราต้องไป
เก็บข้อมูลให้มีไว้เป็นตัวอย่าง ความเชื่อถือทุกสิ่งทุก
อย่าง ทำอย่างนี้ ทำพิธีกรรมอย่างนี้ จะเป็นการสะเดาะ
เคราะห์ จะเป็นอะไรต่ออะไร  พวกเราก็ต้องเก็บข้อมูล
ว่า ใช่ หรือไม่ใช่อย่างไร ทุกวันนี้ ฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่ใช่
หรอกงมงายฝ่ายหนึ่งก็ว่าใช่คนนั้นทำแล้วได้ผลคนนี้ก็ 
ได้ผลเราจะคุยกันในลักษณะอย่างนี้อีกกี่ป ีๆ ก็เหมือนเดิม 
กี่ภพกี่ชาติก็เหมือนเดิม คนเชื่อก็เชื่อ คนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อ 
น่าจะใช้หลักวิทยาศาสตร์มาช่วย
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 พุทธ ศาสนา เป็น ศาสนา ท่ี ไม่ กลัว วิทยาศาสตร์   

เป็น ศาสนา เดียว ท่ี ไม่ เคย เป็น ศัตรู กับ วิทยาศาสตร์   

ถือว่า วิทยาศาสตร์ เป็น เพียง การ เก็บ ข้อมูล ใน ส่วน ท่ี วัด 

ได้   ข้อ จำกัด ของ วิทยาศาสตร์ ก็ คือ   เข้า ไม่ ถึง ธรรมชาติ 

สว่น ที ่วดั ไม ่ได ้   วทิยาศาสตร ์อยู ่กบั สิง่ ที ่วดั ได ้     แต ่พุทธ 

ศาสนา บอก ว่า   จะ เน้น ส่ิง ท่ี วัด ได้ ก็ วัด ไป   แต่ อย่า ไป สรุป 

ว่า ส่ิง ท่ี วัด ได้ คือ ท้ังหมด เท่าน้ัน เอง   อัน น้ี จะ เป็น ความ 

จองหอง   ความ หลง ตัว ของ วิทยาศาสตร์   คิด ว่า ส่ิง ท่ี  

 วัด ไม่ ได้ ไม่มี ความ หมาย   คิด ว่า ส่ิง ท่ี วัด ไม่ ได้   คือ 

งมงาย     
 หลาย สิง่หลายอย่างท่ีเราวัดไม่ได้ แต่มีความหมายมี

มากมายอย่างเช่น ความรัก ความรักวัดได้ไหม การจะบอก
ว่ามันมีสารน้ัน สารน้ี อยู่ในสมอง คนมีความรักจะมีความ
เปล่ียนแปลงของสารบางอย่างในสมอง แต่น่ันก็ไม่ใช่ตัว
ความรู้สึกว่ารัก ความรู้สึกว่าชัง ความรู้สึกต่าง ๆ ส่ิงท่ีเป็น
นามธรรม  วิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึง  แต่พุทธศาสน์เข้าถึงมา
นานแล้ว

ในเรื่องการแก้ปัญหาของสังคมอย่างเราก็ถือว่า คำ
ส่ังสอนพระพุทธเจ้าทนต่อการพิสูจน์ ใครจะพิสูจน์อย่างไร
พสิจูน์ไปเรายนิดีพสิจูน์ให้มากเถดิเราจะได้มัน่ใจวา่ขอ้มลู
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ที่กลบัมาจะไมม่ีอะไรขดักบัพระพทุธศาสนาเพราะหลกัพทุธ
ศาสนาตัง้ไว้บนการเขา้ถงึความจรงิของธรรมชาติไม่ได้เอา
อุดมการณ์มาพูด  แต่เอาความจริงที่ทุกคนสามารถจะ
สัมผัสได้เป็นที่ตั้ง

 ใน เมื่อ พุทธ ศาสนา ไม่ ได้ เน้น เรื่อง ความ เชื่อ ใน 

คมัภรี์   หาก แต ่เนน้ เรือ่ง การ เรยีน รู ้จาก ธรรมชาติ   และ 

การ ปรบั กาย   วาจา   ใจ   ให ้สอดคลอ้ง กับ หลกั ธรรมชาต ิ  

ใน ทาง ที ่ทำให ้ความ ทกุข ์นอ้ย ลง   ความ สขุ เพิม่ มาก ขึน้   

ก ็เปน็ ศาสนา ที ่เปน็ สากลเพราะศาสนาที่เนน้ความเชือ่ใน
คัมภีร์จะมีลักษณะความดีตามที่ศาสดานิยามแน่นอน แต่
จะเป็นสากลไปไม่ได้ เพราะว่าจะต้องมีเราที่เชื่อ และเขาที่
ไม่เชื่อ

สำหรับพุทธศาสนาไม่ได้เน้นว่า เชื่อ หรือไม่เชื่อ
เพราะว่าคนที่เชื่อในสิ่งที่ดี แต่ทำความชั่วได้ และคนที่
เชื่อในสิ่งที่ไม่ดี ก็ทำความดีได้ ชาวพุทธเราถือการกระ
ทำเป็นใหญ่ คุณจะเชื่ออะไรก็ตาม แต่อย่าไปเบียดเบียน
กันและกัน อย่าไปดูถูกดูหมิ่นกัน ให้อยู่เป็นมิตร เป็น
เพื่อนกันได้ไหม ถือว่าการกระทำสำคัญกว่าความเชื่อ
บางคนถือว่าความช่ัวท่ีเขาทำไม่น่าจะเรียกว่าช่ัวเพราะเขา
ทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นเพื่อสิ่งที่ดีอันนี้เป็นข้ออ้างที่เรามักจะได้ยิน
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บ่อย ๆความคิดแบบนี้เป็นแนวความคิดที่เป็นอันตราย
ทางพุทธบอกว่า ถ้าเหตุไม่ดี ผลก็ไม่ดี ไม่ว่าจะเชื่อ

ว่าทำเพื่ออุดมการณ์ ทำเพื่อนั่น ทำเพื่อนี่ ทำเพื่อชาติ ทำ
เพือ่ศาสนาแต่ทำดว้ยเจตนาประกอบดว้ยความโลภความ
โกรธ ความหลง เรียกว่า “เป็นกรรม” และกรรมก็เป็นกฎ
ตายตัวของธรรมชาติที่ไม่ขึ้นอยู่กับว่า เรานับถือหรือไม่
นับถือศาสนาไหน มันอยู่ที่ว่าความโลภ ความโกรธ ความ
หลงปรากฏอยู่ในจิตใจของตนหรือไม่

ความโลภ โกรธ หลง ไม่มีชาติ ไม่มีศาสนา  

แตเ่ปน็ธรรมชาตขิองมนษุยท์กุคน และเปน็ตวักำหนด 

คุณภาพชีวิต ในเมื่อพุทธศาสนาได้ค้นคว้าในเรื่องจิตใจ
อย่างลึกซึ้งตลอด๒,๕๐๐ปีที่ผ่านมาแล้วไม่น่าแปลกใจ
ว่านักจิตวิทยาจิตศาสตร์ต่างประเทศทุกวันนี้หันมาสนใจ
พุทธศาสนามาก เพราะว่าสังคม วัฒนธรรม ศาสนาของ
ตะวันตก แทบจะไม่มีการค้นคว้า แทบจะไม่มีความรู้เกี่ยว
กับธรรมชาติอันลึกซึ้งภายในจิตใจของคน เขาไม่ได้คิดว่า
มันเป็นส่วนหนึ่งของศาสนา  แต่ของพุทธเรามีการค้นคว้า
มา นานแล้วความรู้ประสบการณ์เรามีมาก

เรื่องความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อในไสย-
ศาสตร์ต่าง ๆ  ข้อหนึ่งที่เราต้งอยอมรับว่า ในเมื่อมีคนทำ
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สมาธิ ฝึกจิตในระดับสูง ในชั้นสมถะมานานแล้วอิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริย์ ความเเปลกประหลาด  ความอัศจรรย์ต่าง ๆ 
เกิดขึ้นตลอดเวลา การปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริงก็คง 
ไม่มีผลประเด็นที่สำคัญของเราไม่ใช่ว่ามีจริงหรือไม่จริง
เทวดามีจริงหรือเปล่า ผีมีจริงหรือเปล่า  อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์
มีจริงหรือเปล่า เร่ืองน้ันไม่สำคัญเท่ากับการกำนดว่า
ท่าทีต่อส่ิงท้ังหลายท่ีเรามองไม่เห็นควรจะเป็นอย่างไร
ท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์บรรยายและสอนเร่ืองน้ี
บ่อย ๆ  เรื่องเทวดาตามหลักพุทธศาสนา เราไม่เคย
ปฏิเสธเทวดา

ผู้ที่ปฏิบัติดี แม้กระทั่งในสมัยปัจจุบันนี้จำนวนไม่
น้อยที่ท่านสามารถเห็นและเราก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้แต่มัน
สำคญัที่วา่เรามองเทวดาอยา่งไรเราควรจะมีความสมัพนัธ์
กบัเทวดาอยา่งไรมนัถงึจะถกูตอ้งตามหลกัพทุธศาสนาการ
ยอมรบัวา่เทวดามีจรงิอนันี้ชาวพทุธก็เชือ่ผู้ที่นบัถอืศาสนา
พราหมณ์ศาสนาผีเชื่อกันหมดอันนี้อยู่ด้วยกันได้แต่ทาง
ศาสนาพราหมณ์ต้องบูชายัญขอนั่นขอนี่เสียส่วนใหญ่

 แต ่พทุธ เรา ถอืวา่ เทวดา เปน็ ผูใ้หญ ่  เปน็ ผู ้อาวโุส   

เรา ก็ แสดง ความ เคารพ   แม้แต่ นักการ เมือง ที่ ทุจริต 

เรา ก็ ยัง ไหว้   ทำไม เรา จะ ไหว้ เทวดา ไม่ ได้   เรา ไหว้ ได้ 
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แน่นอน   ถือว่า เป็น ผู้ใหญ่   แต่ ว่า เรา ไม่ ได้ ขอ อะไร จาก 

ทา่น หรอก   มนั เสยี ศกัดิศ์ร ีเรา ที ่เกดิ เปน็ มนษุย ์เปน็ ชาว 

พทุธ ที่ทา่นอธบิายเรือ่งจตุคามรามเทพก็เปน็เทพที่เชื่อว่า
ดูแลพระบรมธาตุที่นครศรีธรรมราช

 ถา้ เรา ไป ด ูงาน สวน สนาม   แลว้ เรา ไปแสดงความ 

เคารพ องครักษ์   แต่ ไม่ ได้ เคารพ พระเจ้าอยู่หัว   จะ ถูก 

ตอ้ง หรอื    องครกัษ ์จะ ม ีอะไร ศกัดิส์ทิธิ ์แค ่ไหน    ก ็เปน็ ผู ้

ดแูล เฉย ๆ    ใน กรณ ีนี ้เรา ก ็ถอืวา่ ผู ้ที ่ควร แก ่ความ เคารพ   

คือ พระเจ้าอยู่หัว ทำนองเดียวกัน ผู้ที่เราควรทำความ
เคารพคือพระพุทธเจ้าพระบรมธาตุแต่สำหรับผู้ที่มาช่วย
ดูแลเราก็ขอบคุณขอบคุณที่มาดูแลเราก็ให้เกียรติอยู่แต่
ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งสูงสุด เราถือว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริง
อยู่ที่จิตใจที่บริสุทธิ์ที่ปราศจากกิเลส

เราทุกคนไม่ว่าเป็นพระเป็นโยมเราเป็นพุทธแล้วก็
ตอ้งพยายามทำให้สิง่ที่ไม่ดีในชวีติเราให้มีนอ้ยลงสิง่ที่ดีให้
มีเพิม่มากขึน้ชำระจติใจของตนให้บรสิทุธิ์ศกึษาคำสัง่สอน
ของพระพุทธเจ้าเพื่อพัฒนาชีวิต เชื่อมั่นในศักยภาพของ
มนษุย์ที่จะพน้ทกุข์ที่จะเขา้ถงึความสขุทีแ่ท้จรงิถอืวา่ความ
เพยีรพยายามเชน่นี้เปน็สิง่ที่ทำให้ชวีติของเรามีความหมาย
มีแกน่สารเมือ่เราได้เรยีนรู้จากธรรมชาติดูตวัเองบอ่ย ๆ เรา
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ก็จะเริ่มเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ดับไปตาม
เหตุตามปัจจัยแล้วเราจะปลอดภัยเราจะมีความสุข

เมื่อเราสามารถกำหนดเหตุปัจจัยต่าง ๆ และปฏิบัติ 
ถูกต้องต่อเหตุปัจจัยต่าง ๆ สมมติว่าเรามีอะไรที่เกิดขึ้น
ในชีวิตซึ่งเป็นสิ่งไม่ดี เราก็ดูว่ามันเกิดจากอะไร ส่วนใดที่ 
เราแก้ได้ เราก็แก้ไป ส่วนใดที่เราแก้ไม่ได้เราก็อดทน
สำหรับอนาคตก็เช่นเดียวกัน เรารับผิดชอบในส่วน ท่ี 
เราทำได ้ และปล่อยวางในสิ่งที่เราทำไม่ได้ เมื่อเราทำ
อย่างนี้ บางครั้งอาจจะไม่ทันใจ คิดว่าถ้าไปทำพิธีกรรม
บูชายัญอะไร มันจะได้ผลเร็ว ในบางครั้ง บางคราวอาจ 
จะเป็นได้อาจจะวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะพิธีกรรมหรือเพราะ
โดยบังเอิญอันนี้ก็พูดยากเพราะเรารู้ได้ว่าสิ่งที่มีพลังมาก
ในชีวิตคนเราคือกำลังใจ

ขอยกตัวอย่างเช่น ยารักษาโรค หรือว่าเวลาเขา
ทดลองยา บางทีเขาต้องให้ยาที่ต้องการจะทดลองกับ
คนไข้กลุ่มหนึ่ง อีกกลุ่มหนึ่งให้ยาที่ไม่มีอะไร พวกที่ทาน
ยาที่ไม่มีอะไรแล้วหาย ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ๓๐ เปอร์เซ็นต์
ไม่ได้ทานอะไรเลย แต่เชื่อว่ายาที่กินเป็นยาที่ดี แสดง
ว่าแค่ความเชื่อในตัวยาก็ทำงานแทนยาได้ในบางเรื่อง
สำหรับคนบางคน เมื่อเราเชื่อในพิธีกรรม เชื่อในความ 
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ศกัดิส์ทิธิ์ของสิง่นี้แลว้ถา้จะมีอะไรดีขึน้มนัไม่ได้ดีขึน้เพราะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือสิ่งที่เชื่อเสมอไป มันดีขึ้นเพราะตัวความ
เชือ่ตวัความเชือ่เองมีผลไมใ่ช่สิง่ที่เชือ่ใช่หรอืไม่ก็ตอ้งลอง
ดูในแง่นี้ตัวความเชื่อก็เป็นประโยชน์

ถ้าเราใช้พิธีกรรมบางอย่างเพื่อระดมความเชื่อ ให้มี 
ความเชื่อมั่น มันก็มีผลดี แต่ในระยะยาว เราจะแก้ปัญหา 
ด้วยปัญญา คือการใช้พิธีกรรม ใช้หลักไสยศาสตร์ 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ในบางเรื่องเท่านั้น ไม่ใช่ทุกเรื่อง 
แต่เหตุให้เกิดปัญหามันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม เมื่อปัญหา 
ขอ้นี้ดบัไปหายไปแลว้ก็มีปญัหาใหม่ตอ้งไปแกป้ญัหาใหม่
เพราะว่าตราบใดที่เรายังมีตัวผลิตปัญหาภายในจิตใจ คือ
ตัวอวิชชาตัวตัณหามันก็ไม่จบสักที

เรื่องการวิเคราะห์ว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งลี้ลับ มีผล
จริงหรือไม่ ไม่ต้องตกลง หรือตัดสินว่าใช่หรือไม่ใช่ อาจ
จะมีส่วนหนึ่ง ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องเหลวไหลทั้งหมด ไม่ใช่ว่า
ต้องปฏิเสธว่าเหลวไหล มันจึงจะอยู่ห่างไกล เราอาจจะ
ยอมรับว่า สิ่งลี้ลับ อาจจะมีผลดีก็ได้ อาจจะมีพลังอะไร
สักอย่าง ท่านปลุกเสกมันมีพลัง เราไม่ปฏิเสธ  แต่ใน  

 ระยะ ยาว   ส่ิง ท่ี เรา ต้อง รักษา   คือ   สัมมา ทิฏฐิ ของ เรา   

การ ท่ี เรา มี อุดมการณ์   มี ความ สามารถ   ความ ชำนิ  
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 ชำนาญ ใน การ สู้ ปัญหา ท่ี เกิด ข้ึน   คือ เป็นการ สร้าง 

ความ รู้สึก ว่า เรา เป็น คน ท่ี สู้ ปัญหา ได้   เป็น คน ไม่ พ่าย แพ้  

 มี อะไร จะ ต้อง แก้ ให้ ได้   ชนะ ให้ ได้   ความ รู้สึก น้ี จะ เกิด ข้ึน   

จาก การ พยายาม จัดการ กับ ปัญหา ตัว เอง อยู่ ร่ำไป   

แต่เมื่อใดก็ตามเราเริ่มเกิดความคิดว่า บางเรื่องเรา
ก็สู้เอง บางเรื่องไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วย ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์
มาห้อยคอ กำลังใจก็จะไม่มั่นคงสักที เราต้องการจิตใจที่
มั่นคงที่เข้มแข็งความมั่นคงความเข้มแข็งเกิดจากอะไร
เกิดจากการกระทำเกิดจากการพยายามใช้หลักศีลสมาธิ 
ปัญญา มาช่วย ศีลคือการที่เรากำหนดกรอบของการ 
กระทำของตัวเอง ด้วยความสมัครใจ ด้วยปัญญา และ
สำรวมกาย วาจา ภายในกรอบที่เรากำหนดไว้สำหรับ 
ตัวเองเกิดความเชื่อมั่นว่าเป็นผู้ที่เป็นตัวของตัวเอง

 ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ชักชวนและยั่ว
ยุให้ทำความไม่ดี เราก็รับผิดชอบตัวเองได้ เราสำรวม
ได้ อันนี้ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีมาก อย่างนี้ก็คือ
ความมั่นคงทางอารมณ์ความรู้สึก เราต้องมียุทธศาสตร์
ยุทธวิธีในการบริหารอารมณ์ตัวเอง โดยเฉพาะความ 
โกรธ ความอิจฉา พยาบาท ความคิดก้าวร้าว ความ
ซึมเศร้า ความท้อแท้ใจ พวกนี้ที่ก่อกวนจิตใจอยู่ตลอด 
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เวลา ยิ่งดูยิ่งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ เรายิ่งจะเห็นว่า 
ถึงแม้ว่าได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้เช่าสมเด็จองค์นั้น องค์นี้ ก็ไม่มี
ผลต่ออารมณ์ความรู้สึก   

ลองดูว่าได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มาครอบครองเป็นของ 
ตัวเอง แล้วทำให้ความอิจฉา พยาบาท ความโกรธ ความ
โมโหนิสัยไม่ดีต่าง ๆหายไปหรือไม่เหมือนเดิมใช่ไหมอาจ
จะมีความสบายใจวา่ทำความไม่ดีแลว้คงไม่เปน็ทกุข์มากคง
ไม่มีใครลงโทษเรา แต่มันก็ไม่เสมอไป บางทีได้ผลร้ายด้วย
ซ้ำไปได้ของศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังมาถือว่าปลอดภัย
แล้วก็ประมาททำบาปกรรมไม่ได้กลัวผลที่จะเกิดขึ้นอันนี้ก็
เป็นการทำร้ายตัวเอง

บางทีพวกโจรผู้ร้ายได้เครื่องรางของขลัง ทำให้เขา
ประมาทมาก อาตมามีเพื่อนแต่ก่อนอยู่ปักษ์ใต้เล่าให้ฟัง
มีคนหนึ่งเป็นโจรมีชื่อเสียงในท้องถิ่น ถูกตำรวจยิง ๓-๔
ครั้ง แต่ไม่เข้า เขาก็ยิ่งเอาใหญ่ เชื่อมั่นในตัวเองมาก จน
กระทั่งตำรวจจับเขาได้แล้วก็ถูกจับกดน้ำกดน้ำตายเพราะ
เครื่องรางของขลังกันได้แต่กระสุนแต่กันน้ำไม่ได ้   

 ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งนอกตัวเรา ก็แก้ได้ในส่วนหนึ่ง ใน
บางเรื่อง แต่กฎแห่งกรรมก็มีอยู่เหมือนเดิม ถึงเวลาก็ต้อง
รับผลกรรม เราเชื่อในกฎแห่งกรรม จะทำให้ความคิดที่จะ
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วิ่งไปหาสิ่งนอกตัวมาปลอบใจมาทำให้สบายใจก็จะมีน้อย
ลง คิดว่าถึงจะได้ประโยชน์ในทันทีแต่ก็เป็นการชั่วคราว
ประโยชน์ที่แท้จริง ที่ยั่งยืน สำหรับตัวเอง และคนรอบข้าง
จะเกิดจากการรับผิดชอบกายวาจาใจของตัวเองฝึกให้มี
สติรู้จักปล่อยวางอารมณ์ที่ไม่ดีและก็มียุทธศาสตร์ยุทธวิธี
ในการส่งเสริมสิ่งดีงามในจิตใจอาจจะเป็นความละอายต่อ
บาปความเกรงกลัวต่อบาปความอดทนความขยันความ
เข้มแข็งความเมตตาความกรุณาเป็นต้นโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งให้เราได้สัมผัสสันติภาพภายใน 

ถา้เราไม่เคยได้สมัผสัไม่เคยเขา้ถงึความสงบภายในเรา
จะอ่านคำว่า “การศึกษาเพื่อสันติภาพ” มันก็ยังไม่ซึ้ง เพราะ
ไมรู่้วา่สนัตภิาพทีแ่ท้จรงิเปน็อยา่งไรอาจจะเขา้ใจวา่สนัตภิาพ
คือ ไม่มีสงคราม ไม่มีการฆ่ากัน ไม่มีการรบราฆ่าฟันกัน คือ
สนัตภิาพ   สนัตภิาพ ทีแ่ท ้จรงิ   เรา แตล่ะ คน สามารถ สมัผสั 

ได้   ด้วย การ ฝึก จิตใจ ให้ ปล่อย วาง สิ่ง เหลว ไหล ทั้ง หลาย    

มี ตัว รู้   เรียก ว่า   ผู้ รู้   ผู้ ตื่น  ผู้ เบิก บาน ภายใน  นี่ คือ ความ 

สงบ  นี่ คือ สันติภาพ     
เม่ือเราเห็นความงดงามความเลิศความประเสริฐความ

สงบภายในจิตใจเห็นว่าสมกับท่ีพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ว่า
เป็นความสุขอย่างย่ิงแล้วก็เร่ิมมีความพยายามท่ีจะเสริมสร้าง
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สันติภาพในครอบครัวในชุมชนในสังคมท่ีเราอยู่อาศัยแต่
ถ้าเรายังไม่รู้ความหมายยังไม่เข้าถึงตัวสันติภาพน่ีจะยาก

ขอกล่าวถึงสันติภาพอีกข้อหนึ่งคือว่า สันติภาพไม่
ได้อยู่โดดเดี่ยว   สันติภาพ อยู่ กับ คุณธรรม อีก   ๒   ข้อ   

คือ   ปัญญา   กับ ความ เมตตา กรุณา   ต้อง อยู่ ด้วย กัน   

ต้องการ สันติภาพ คือ ต้อง หวัง ดี ต่อ คน รอบ ข้าง ทุกๆ   

คน   ไม่ เลือก ที่รัก มัก ที่ ชัง   ทุก คน สมควร ที่ จะ รับ ความ 

รัก   ความ หวัง ดี จาก เรา   อัน นี้ จะ เป็นการ ละลาย การ 

แบ่ง แยก   ว่า เรา   ว่า เขา   เมื่อ เรา มี ความ หวัง ดี ต่อ คน 

ทุก คน   หวัง ดี ต่อ ครอบครัว   ชุมชน   สังคม   ต่อ โลก  

 แล้ว   ต้อง มี ปัญญา ใน การก ระ ทำ ที่ จะ เสริม สร้าง 

อุดมการณ์   ถ้า มี อุดมการณ์ อย่าง เดียว   แต่ ไม่มี 

ปัญญา ใน เรื่อง วิธี การ   ใน เรื่อง เทคนิค   มัน ก็ ไม่ ได้ ผล  

 และ ผู้ ที่ จะ ใช้ ปัญญา เพื่อ สร้าง สิ่ง ที่ เป็น ประโยชน์ ต่อ 

คน อื่น   ภายใน จิตใจ ของ เขา จะ ต้อง รู้จัก ความ สงบ 

ได้   เพราะ ถ้า คิด จะ ทำความ ดี   แต่ จิตใจ ฟุ้งซ่าน จะ 

ขาด ความ รอบคอบ   สุดท้าย ก็ จะ หมด กำลัง   ฉะนั้น 

ประโยชน์ ตน   ประโยชน์ ท่าน ต้อง ไป ด้วย กัน   

ขอสรุปว่า ทุกวันนี้พุทธศาสนา และรวมถึงสถาบัน
สงฆ์ ขาดการศึกษาที่ถูกต้อง พระเราเองก็ขาดการศึกษา
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ตัวเองก็ไม่ได้เข้าถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนาเท่าที่ควร 
เมื่อพระซึ่งเป็นผู้นำสังคมพุทธยังเข้าไม่ถึงหลัก เราก็ 
ไม่สามารถจะเผยแผ่จะสือ่สารให้คนทัว่ไปได้ทราบคฤหสัถ์
ทั่วไปก็ยังไม่ค่อยจะชัดเจนว่าการเป็นพุทธคืออะไรมีหน้า
ที่อย่างไร ควรจะมีการกระทำอย่างไร การเป็นพุทธควร
จะปรากฏในวิถีชีวิตอย่างไร มันก็มัว ๆ ไปหมด ก็เอาแต่
กิจกรรมบางอย่างเช่นเรื่องการใส่บาตรเรื่องการขอศลีขอ
ธรรมการทอดกฐินและอะไรที่เป็นเปลือกของศาสนา

 ศาสนา ของ เรา   ต้อง เริ่ม ต้น ด้วย ความ เพียร 

พยายาม ที่ จะ ละ สิ่ง ที่ ไม่ ดี ใน ชีวิต    บำเพ็ญ สิ่ง ที่ ดี    

ชำระ จิตใจ ของ ตน ให้ บริสุทธิ์    โดย ใช้ หลัก คำ สั่ง สอน 

ของ พระพุทธเจ้า เป็น แผนที่ เป็น วิธี การ   ต้องถือว่า  

พุทธศาสนาเป็นระบบการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุด ที่ 

เคย ปรากฏ อยู่ ใน โลก มนุษย์   เรา เป็น ผู้ ที่ มี บุญ อย่าง 

ยิ่ง ที่ เกิด ใน เมือง พุทธ   ที่ สามารถ ศึกษา   ปฏิบัติ คำ สั่ง 

สอน ของ พระ พุทธ เจ้า ได้ อย่าง ง่าย   ทุกวันนี้ หนังสือ
ซีดี มีมากมาย เรื่องรายการวิทยุ รายการทีวี คนที่สนใจ
จะศึกษา จะปฏิบัติธรรม ได้เปรียบคนในสมัยโบราณ
อย่างมากโอกาสมีอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องเห็นความสำคัญ
ต้องมีฉันทะความสนใจที่จะได้รับประโยชน์จากพระพุทธ
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ศาสนาและที่จะสร้างประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนา 
 การ ที ่เรา จะ ม ีชวีติ ที ่เรา ภาค ภมูใิจ ได ้  ตอ้ง ถาม ตวั 

เอง วา่   เรา ประกอบ อาชพี   ประสบ ความ สำเรจ็ ทาง โลก   

มี เงนิ   ม ีทอง   ม ีตำแหนง่   ม ีลาภ   ม ียศ   ม ีสรรเสรญิ   ม ีสขุ   มนั 

จะ ตอบ สนอง ความ ตอ้งการ อนั แทจ้รงิ ใน จติใจ ของ เรา  
 ได้ จริง หรือ ไม่   หรือ เป็น แค่ ส่วน ประกอบ อาตมาเห็น
ว่า เป็นแค่ส่วนประกอบเท่านั้นเอง แต่สิ่งที่จะสามารถ 
ตอบความต้องการอันแท้จริงของจิตใจนี่ เราจะได้รับจาก 
 พระพุทธศาสนา

 เมื่อเรามั่นคงต่อพระพุทธศาสนาเข้าใจหลักพระ 
พุทธศาสนาได้ดีขึ้น เข้าใจเรื่องกฎตายตัวของธรรมชาติ 
เข้าใจเรื่องกายเรื่องใจของตัวเองได้มากขึ้นคือมีความ
รู้ ความเข้าใจในธรรมชาติมากขึ้น ความเชื่อถือ ความ
หลงงมงายในสิ่งอื่น  ๆ จะค่อย ๆ หายของมันไปเองแต่ใน
ระหว่างนี้เราก็ต้องสร้างอุดมการณ์ในการเป็นที่พึ่งของตน
และการเข้าถึงหลักพระพุทธศาสนาให้ดีและโดยสังเกตตัว
เองว่า เมื่อเราหวังพึ่งสิ่งนอกตัวเรา เป็นการเบียดเบียน
จิตใจของตัวเอง ทำให้เราอ่อนแอ ทำให้เราไม่ก้าวหน้า
ในธรรมเท่าที่ควร

วันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควร
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ถาม - ตอบ

พิธีกร :  พิธีกรรมต่าง ๆ เช่นการไหว้บรรพบุรุษ
การ สะเดาะเคราะห์ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของพุทธศาสน์ หรือ
ไสยศาสตร์โปรดช้ีแนะเพ่ือแก้ความสับสนด้วยครับ 

  พระชยสาโร : อันนี้ก็เข้าใจความสับสนเพราะว่า
ผู้ที่แนะนำ และผู้ที่นำในพิธีกรรมอย่างนี้ หลายครั้งก็เป็น
พระสงฆ์เองทำให้ญาตโิยมก็คงตอ้งสบัสนในเมือ่พระสงฆ์
เป็นผู้นำ หรือว่าผู้แนะนำในพิธีกรรมดังกล่าว อาตมาก็ไม่
อยากจะพดูซำ้ที่พดูกอ่นหนา้นี้แต่วา่ขอให้เราได้ทราบหลกั
การง่าย ๆที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ในสักกปัญหสูตร
ในทีฆนิกาย เป็นโอกาสที่พระอินทร์มาสนทนาธรรม ถาม
พระพทุธองค์หลาย ๆ คำถามที่สำคญัก็ถามวา่ในเหตกุารณ์
ตา่ง ๆ นี่เราควรจะเกีย่วขอ้งหรอืไม่เกีย่วขอ้งอยา่งไรจะเปน็
เรือ่งพธิกีรรมก็ดีเรือ่งการจะคบบคุคลก็ดีการที่จะไปอยู่กบั
กลุม่นัน้กลุม่นี้ก็ดีอะไรที่จะตอ้งตดัสนิวา่ควรไม่ควรอยา่งไร
เรามีหลักการอะไรไหมที่จะช่วย

 พระพทุธ องค ์ตรสั ไว ้วา่ เกีย่วขอ้ง กบั สิง่ ใด บคุคล 

ใด   เหตุการณ์ ใด   อะไร ก็ แล้ว แต่   ต้อง ดูใจ   ต้อง ดู กุศล 

ธรรม   อกศุล ธรรม    ที ่อยู ่ใน ใจ   ถา้ กศุล ธรรม สิง่ ที ่ด ีเพิม่ 
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ขึ้น   อกุศล ธรรม น้อย ลง   ใช้ได้   ถ้า อกุศล ธรรม เพิ่ม ขึ้น   

กุศล ธรรม น้อย ลง     ก็ อย่า ไป ยุ่ง ดี กว่า กุศลธรรม อกุศล
ธรรม เราก็ต้องฝึกให้ดูในใจตัวเอง เอาง่ายสุดว่า มันรู้สึก
สะอาด รู้สึกสกปรก รู้สึกผ่องใส หรือรู้สึกขุ่นมัว เพิ่มความ
ละอายต่อความเกรงกลัวต่อบาปศีลความสงบภายในจิตใจ
สัมมาทิฏฐิที่อยู่ในใจหรือว่าทำให้เราประมาท ทำให้เรา
หลงใหลทำให้เราฟุ้งซ่านวุ่นวายทำให้เราสับสนทำให้กิเลส

ต่าง ๆเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นหลักที่เราจะใช้กับทุก ๆเรื่อง   
เมื่อเราประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ต้องถามตัวเองว่า

ทำเพื่ออะไรทำทำไมจิตใจของเราในขณะที่คิดจะทำมันอยู่ 
ในสภาพเช่นไร พิธีกรรมนั้นจะขัดกับหลักคำสอนของ
พระพุทธเจ้าหรือไม่เช่นความเชื่อในเรื่องของกรรมหรือการ 
กระทำเปน็ตน้เราก็ตอ้งมีหลกัของเราหลกัพจิารณาของเราที่ 
ไปไหนติดตัวไปด้วยไม่ใช่ว่ามันจะมีสูตรตายตัวว่านั่นไม่ใช่ 
นี่ไม่ใช่แต่เราก็ต้องพยายามสร้างหลักภายในจิตใจของตัวเอง

พธิกีร: นมสัการถามตอ่เนือ่งขอรบัการใชห้ลกัของเหตุ
ผลใช้ความสบายกาย สบายใจ เป็นที่ตั้ง อันนี้จะใช่หรือไม่
ขอรับ 

พระชยสาโร :  ก็ไม่ใช่ ไม่เสมอไปนะว่าสบายใจ
ถ้าคนมีมิจฉาทิฏฐิก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ถูก แล้วสบายใจได้
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เหมือนกัน เพราะความสบายใจเป็นผลที่มีความคิดเห็น
ความเชื่อถือเป็นปัจจัย ก็อยู่ที่สัมมาทิฐิ อยู่ที่เราเรียนรู้คำ
สอนของพระพุทธเจ้าไปด้วยเราจึงจะได้วัดจึงจะเปรียบ
เทียบได้แต่ไม่ใช่เรื่องจะไปเชื่ออย่างเดียวพระพุทธ 

ศาสนา ต้องการ ให้ เรา เห็น ความ สำคัญ ของ การ ฝึก ให้ 

เกดิ ความ รู ้  ความ เขา้ใจ ที ่เรา จะ ไป ใช ้เปน็ หลกั ตดัสนิสิง่ 

ต่างๆ    ที่ เกิด ขึ้น   ไม่ใช่ ว่า เชื่อ ใน พระพุทธ    พระธรรม 

พระ สงฆ์   เป็น อัน จบ   คือ   มัน ก็ ต้อง มีการพัฒนา ตัว เอง 

ด้วย ตอนนี้เราอยู่ในสภาพที่ยังไม่ค่อยรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
แล้วก็เห็นว่านั่นเป็นปัญหาไหมทำอย่างไรเราจึงจะมีหลัก
อันนี้ก็ควรจะนำไปสู่การศึกษา และปฏิบัติตามคำสอน
พระพุทธเจ้า 

พิธีกร : การนิมนต์พระมาบ้านหรือสถานที่ทำงาน
เพื่อจุดประสงค์ปัดรังควาน หรือไล่ผี เป็นพุทธศาสน์
หรือไสยศาสตร์

พระชยสาโร : อันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจ เพราะ
ว่าวิชาอาคมบางอย่าง อาจจะไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์
หรอืไม่ขัดกับหลักพุทธศาสนาก็ได้ถ้าหากว่าพระสงฆ์บาง
ท่านฝึกวิชาอย่างนี้ เรื่องการไล่ผี ถ้าเราถือว่าผีไม่มีจริง
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หรอกมันเป็นเรื่องอุปาทานวิธีการไล่ผีก็เป็นเรื่องงมงาย
ไปแต่ถ้าว่าผีมีจริงเราก็มีวิชาบางอย่างมันก็ช่วยได้มัน
ก็แล้วแต่เจตนา อาตมาจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้เหมือนกับ
เรื่องที่ส่งเสริมให้หลงงมงายบางเรื่อง นี่ถ้าสมมติว่ามีผี
สมมติอย่างนี้ก็ได้ สมมติว่ามีผีแล้วชาติก่อนเป็นมนุษย์
ที่นับถือพุทธศาสนาแล้วก็ไปรบกวนชาวบ้านถ้าเห็นพระ
มาสวดก็คงเกรงใจพระเพราะเคยเป็นพุทธมาก่อนอย่าง
นี้สวดได ้ 

พิธีกร :  ท่านอาจารย์กล่าวว่า เมตตาที่ต้องการสิ่ง
ตอบแทนนัน้ยงัไม่เปน็เมตตาคอืมนัยงัเปน็ความรกัที่เปน็
สมุทัยนั้นหมายความว่าอย่างไรครับ

พระชยสาโร : เมตตา คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไข
ไม่ต้องการอะไรเป็นเครื่องตอบแทน มันก็ออกจากจิตใจ
ที่บริสุทธิ์ ไม่ใช้สิ่งปรุงแต่ง เหมือนกับต้นมะม่วงที่ไม่ต้อง
ไปคิดอะไรมากที่จะผลิตมะม่วงให้ใคร มันเป็นธรรมชาติ
ของต้นมะม่วงถึงเวลามะม่วงก็เกิดขึ้นใคร ๆก็กินได้ไม่ว่า
เมตตาก็เปน็เชน่นัน้ทนีี้ถา้เรารกัเพราะหวงัหวงัวา่เขาจะรกั
เราหรือหวังว่าเขาจะเอาใจเราหรือหวังว่าอะไรมันก็เป็น
ข้อบกพร่องของมัน เป็นความรักก็จริง แต่มันเป็นความ
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รักที่มีข้อบกพร่องอยู่    
พุทธศาสนาบอกว่า ตราบใดที่ความรู้สึกยังมีความ

อยาก ยังมีความต้องการ ยังมีความรู้สึกว่าพร่อง ว่า
ขาด อันนั้นจะเป็นความรู้สึกที่นำไป สู่ ท ุกข์ในระดับใด
ระดับหนึ่ง ต่อเมื่อมีความรักในระดับหนึ่ง ความรักที่ยัง
มีเงาตามตัว หรือมีข้อบกพร่อง เราก็พยายามจะขัดเกลา
ในความรักนั้น ให้มันมีลักษณะของเมตตาที่ไม่ต้องการ
เงื่อนไขเพิ่มมากขึ้นก็เป็นข้อสังเกตว่า ความ รัก มี เงื่อนไข 

มาก   ก็ นำ ไป สู่ ทุกข์ มาก   ความ รัก ที่ มี เงื่อนไข น้อย ก็  

ทุกข์ น้อย   ความ รัก ที่ ไม่มี เงื่อนไข นี่ จะ ไม่ ทุกข์ เลย 

พิธีกร :   ทำไมพระสงฆ์ถึงได้สักยันต์ให้กับประชาชน
ทั้ง ๆที่เป็นพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ และการกระทำอย่างนี้
พระสงฆ์ผิดศีลหรือไม่

พระชยสาโร : ถ้าหากว่าพระสงฆ์นำญาติโยม
ไปในการกระทำอันใด หรือพิธีกรรมอันใด ที่ขัดกับหลัก
พุทธศาสนาด้วยหวังเอกลาภ ท่านเรียกว่า มิจฉาชีพ
ถือว่าในเรื่องนั้นเป็นมิจฉาชีพของพระมี๒อย่างคือ  
๑. ต้องมีการทำในสิ่งที่ผิดหลักพุทธศาสนา หรือส่งเสริม
ให้ชาวบ้านงมงายและ
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๒.มีเจตนาเจตนาที่มีกิเลสอย่างเช่นต้องการเอกลาภคือ
ถา้พระสงฆ์ทา่นเองทา่นเชือ่ในเรือ่งนี้ทา่นก็หลงบาปกรรม
ก็ไม่หนักเท่ากับที่ท่านทำเพื่อต้องการผลประโยชน์ ต้อง 
วิเคราะห์เป็นเรื่อง ๆไป

พิธีกร :มนุษย์เอาพลังออกมาใช้จริง ๆเพียงแค่๑
เปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่าคะแล้วความเชื่อของแต่ละบุคคล
ที่ว่ามีอิทธิพลต่อร่างกาย คือ พลังที่มนุษย์ดึงออกมาใช้ 
หรือเปล่า

พระชยสาโร : เร่ือง ๑ เปอร์เซ็นต์ ก่ีเปอร์เซ็นต์   
อาตมาไม่ทราบเรือ่งนัน้แต่คดิวา่คนเรามีพลงัในตวัเองเกนิ
กว่าที่เราทราบที่เรายังเข้าไม่ถึงตัวอย่างง่าย ๆคนที่คิดจะ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจะทำประโยชน์ของคนอื่นไม่
ค่อยจะได้แต่ถ้าคนที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้
ก็มีพลังช่วยคนอื่นมากเพราะไม่มีเงื่อนไขในเมื่อมีเงื่อนไข
อย่างเช่นทำแล้วเขาต้องยกย่องทำแล้วเขาต้องสรรเสริญ
ทำแล้วเขาต้องเคารพ ทำแล้วเขาต้องยอมรับ ก็ต้องทำให้
สม่ำเสมอ พลังในการทำงานจะน้อย ถ้ากิเลสน้อยลงพลัง
มันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งมุมหนึ่ง

จติใจที่พน้จากกเิลสตา่ง ๆ โดยเฉพาะกเิลสที่เราเรยีก
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ว่านิวรณ์ความใคร่ในกามความพยาบาทความง่วงเหงา
หาวนอนความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยจะเป็นจิตใจที่มี 
พลังมาก สว่างไสวมีกำลัง เหมือนกับเราเคยรู้จักแต่แสง
เล็ก ๆ น้อย ๆ ดวงเล็ก ๆ น้อย ๆ เมื่อได้เห็นพลังพระอาทิตย์
เปรียบเทียบแล้วมันคนละเรื่องกันจติใจ ของ เรา ทกุ วนั นี ้

ไม่มี พลัง   เพราะ พลัง มัน รั่ว ไหล ออก ไป ทาง ตา   หู   จมูก   

ลิ้น   กาย   ไป สนใจ วุ่นวาย กับ สิ่ง ที่ เหลว ไหล มาก เกิน ไป   
เราดูได้ว่าคนหนึ่งสมมติว่าเกิดมีความทุกข์มาก ๆ อย่าง
เชน่อกหกัหรอืวา่คดิมากนัง่คดิทัง้วนัพอตอนเยน็ก็เหนือ่ย
หมดแรงเลย ทั้ง ๆ ที่นั่งละเมออยู่ทั้งวัน อาจจะเหนื่อย
มากกว่าคนที่ออกไปวิ่งมาราธอนก็ได้เพราะความคิดมัน
เผาผลาญแคลอรีมากหากคิดน้อยลงก็ไม่ใช่ว่าไม่ให้คิด
เลยแต่เราไม่คิดในเรื่องที่วกวนในเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์ 
ก็จะมีการเผาผลาญแคลอรีน้อยลงมีพลังมากขึ้น  

พิธีกร:ครับนมัสการขอบคุณพระอาจารย์ครับการ
แสดงปาฐกถาธรรมในชดุการศกึษาเพือ่สนัตภิาพพระธรรม
ปฎิก (ป.อ.ปยตฺุโต) ครัง้ที่๗ในหวัขอ้เรือ่ง “พทุธศาสน์หรอื
ไสยศาสตร์ทางเลือกที่ยั่งยืนของคนไทยในสังคมยุคใหม่”  
ก็ได้พอสมควรแก่เวลานะครับเราได้มีคำถามถามพระ
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อาจารย์แล้วก็ได้รับคำตอบค่อนข้างจะชัดเจนสำหรับทุก
คนนะครับทุกคนคงจะมีความซาบซึ้งในพระพุทธศาสนา
มากขึ้นนะครับ ในโอกาสนี้จะขอกราบเรียนเชิญท่าน
ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ   ท่านอาจารย์
นิเชต สุนทรพิทักษ์ ได้กราบถวายเครื่องบูชา เป็นการ
กราบขอบพระคุณในโอกาสที่ท่านพระอาจารย์ชยสาโรได้
กรุณาสละเวลามาแสดงปาฐกถาธรรมในเวลานี้นะครับ

พิธีกร :  ในช่วงสุดท้ายน้ีจะขอกราบเรียนเชิญ
ท่านอาจารย์ดร.นิเชต ท่านกรุณากล่าวปิดการแสดงปาฐกถา
ธรรมกราบเรียนเชิญท่านครับ  

 ดร . นิ เชต   สุ น ทร พิทักษ์   : ผมต้องขอกราบนมัสการ
ขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุเป็นอย่างสูงไว้
ในโอกาสนี้และต้องขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ร่วมเข้ามาฟังการ 
บรรยายธรรมวันนี้ ซึ่งผมคิดว่าเป็นอาหารใจที่หาค่ามิได้
ผมไม่อาจจะสรุปอะไรได้ แต่อยากจะเรียนว่า เมื่อเราฟัง
จบแล้วนี่ เราก็สามารถกำหนดท่าทีของเราต่อปัญหาต่าง ๆ 
รอบข้างเราได้ชัดเจนข้ึน และก็ประเด็นหน่ึงท่ีน่าสนใจ 
ที่ทา่นพระเดชพระคณุได้พดูไว้ก็คอืศาสนาพทุธนัน้เปน็มติร 
กับทุกศาสนา กับทุกสถานการณ์ แม้กระทั่งกับ ผีเราก็เป็น 
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มติรได้กบัพราหมณ์เราก็เปน็มติรได้เพราะฉะนัน้ทา่ทีตวันี้ 
เป็นท่าทีที่มีคุณค่าอย่างยิ่งแล้วก็หลายอย่างที่ท่านได้พูด
ไปนั้นก็เป็นสิ่งที่ประทับใจเหลือเกินและอันสุดท้ายที่ตอบ
คำถามก็คือว่ากิเลสน้อยมีพลังมาก

เพราะฉะนั้นถ้าเราลดกิเลสที่ท่านพูดถึงโลภะโทสะ
โมหะ ไม่ได้อยู่ในชาติใด ศาสนาใดเท่านั้น แต่มันเป็นสิ่ง
ที่เกิดข้ึนกับมนุษย์ทุกคน เพราะถ้าเราลดตัวน้ีได้ พลังต่าง ๆ   
ก็จะแข็งแรงขึ้น ถ้าลดนิวรณ์ต่าง ๆ ลงไป ความเข้มแข็ง 
ทางจิตก็จะเกิดขึ้น นำไปสู่การรักษาโรคภัยต่าง ๆ ให้กับ 
ตนเองให้กับปัญหาต่าง ๆที่เราต้องพบต้องเยียวยา

ขอให้ทกุทา่นทีม่ารว่มฟงัวนันี้จงเจรญิในธรรมยิง่ขึน้
มีความชดัเจนในธรรมะของพระพทุธเจา้ที่จะสามารถนำไป
สู่การแก้ปญัหาสมกบัที่พระเดชพระคณุทา่นบอกไว้วา่โชค
ดีที่เราเกดิในยคุที่มีพทุธศาสนาเปน็เครือ่งสอ่งทางก็ควรจะ
ใช้ธรรมะในพุทธศาสนานั้น ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของ 
ตนเองอย่างคุ้มค่าที่สุดที่ได้มีบุญที่เกิดมา

ขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง และขอปิด
การบรรยายธรรมในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
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       สื่อธรรมะรูปแบบต่างๆ โดยแจกเป็นธรรมทาน
  ๓)  เพ่ิมพูนความเข้าใจในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และส่ิงแวดล้อม  สนับสนุน 
       การพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ๔)  ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อดำเนินกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

 คณะ ที่ ปรึกษา 
  พระอาจารยช์ยสาโรเปน็องคป์ระธานทีป่รกึษา   โดยมคีณะทีป่รกึษาเปน็ผูท้รงคณุวฒุใิน
สาขาต่างๆ  อาทิ  ด้านนิเวศวิทยา พลังงานทดแทน  ส่ิงแวดล้อม เกษตรอินทรีย์  เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การเงิน  กฎหมาย  การสื่อสาร  การละคร  ดนตรี  วัฒนธรรม  ศิลปกรรม   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 คณะกรรมการบริหาร
 มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ  เป็นประธาน
คณะกรรมการบริหาร  และมีคุณบุบผาสวัสดิ์  รัชชตาตะนันท์   ผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีเป็น 
เลขาธิการฯ

  การ ดำเนิน การ 
   •   มูลนิธิฯ เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมปัญญาประทีป  ในรูปแบบโรงเรียนบ่มเพาะชีวิต
เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ด้านการศึกษาวิถีพุทธ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ข้างต้น 
โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองน้อย   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา
   •     มลูนธิฯิ รว่มมอืกบัโรงเรยีนทอส ี  ในการผลติและเผยแผส่ือ่ธรรมะ   แจกเปน็ธรรมทาน 
โดยในส่วนของโรงเรียนทอสีฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 








