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บันทึกการสนทนาธรรม
ของ พระเดชพระคุณหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม)
กับ
ดร.เจอรรัลด แมกเคนนี่ หัวหนาภาควิชาศาสนศึกษามหาวิทยาลัยไรซ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดร.เจอรรัลด แมกเคนนี่ หัวหนาภาควิชาศาสนศึกษามหาวิทยาลัยไรซ
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีภรรยาเปนคนไทยชาวพุทธ แตตัวเองเปนชาวคริสเตียน สนใจ
ศึกษาพุทธศาสนา มาตั้งแตศึกษาอยูมหาวิทยาลัยชิคาโก อานหนังสือภาษาไทยไดแตไม
คลองดี ในปจจุบันกําลังศึกษาคนควาเกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องกฎแหงกรรม
การปฏิบัติกรรมฐาน และงานสังคมสงเคราะหของพระสงฆ
ในเรื่องกฎแหงกรรม อาจารยเจอรรัลด ไดถามหลวงพอวา :
ใครเปนผูสรางกฎแหงกรรม ?
ทําไมคําสอนของพุทธศาสนาจึงเนนเรื่องกฎแหงกรรมมาก ?
การใหความสําคัญแกกฎแหงกรรมจะเปนการสอนใหคนไมมีความกระตือรือรน
และความพยายามแกไขปญหาตาง ๆ หรือไม ?
หลวงพออธิบายวา : กฎแหงกรรมเปนกฎธรรมชาติไมมีผูใดสรางขึ้นมา มี
ฐานะเชนเดียวกับกฎธรรมชาติขอ อืน่ เชน กฎของความเปลี่ยนแปลง พุทธศาสนาเนนเรื่อง
กฎแหงกรรม เพราะตองการใหคนทุกคนมีความสุขทั้งในชาตินี้และชาติตอไป ทัง้ นี้เพราะ
ความสุขหรือทุกขเปนผลมาจากการกระทําของเราแตละคนเองทั้งนั้น ไมไดเปนรางวัลหรือ
การลงโทษของอํานาจศักดิ์สิทธิ์แตอยางใด คําสอนเรือ่ งกฎแหงกรรมไมไดตองการใหชาว
พุทธเปนคนขาดความกระตือรือรนหรือความพยายามที่จะแกไขปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง
กฎแหงกรรมเพียงแตเนนความสําคัญวาการกระทําทุกอยางมีผลตอผูกระทําทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวนานมากบางนอยบางตามประเภทของการกระทํา
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก
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ดังนั้นเราจึงควรระมัดระวังทําแตสิ่งที่ดีงามทุกครั้ง และถึงแมวาชีวติ ปจจุบันจะ
เปนผลมาจากการกระทําของเราในอดีต แตกม็ ไิ ดหมายความวา เราไมมีเสรีภาพที่จะสราง
ชีวิตใหม ชีวิตมีทั้งอดีต ปจจุบัน และอนาคต
อดีตเปนสิง่ ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแลว ดังนั้น เราจึงไมสามารถเปลี่ยนแปลง
แกไขได
อนาคตเปนสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น ดังนั้นจึงเปดกวางไมมขี อบเขต อนาคตจะมี
ลักษณะเชนใด หรือมีขอบเขตจํากัดเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกบั การกระทําของเราในปจจุบันเปน
สําคัญ ถึงแมวาชีวติ ปจจุบันจะเปนผลของการกระทําของเราในอดีต แตชีวิตปจจุบันก็ยังมี
ชองวางหรือเสรีภาพอยูทําใหเรามีโอกาสรังสรรคปนแตงชีวติ ของเราในอนาคตได
ดวยเหตุนี้พุทธศาสนาจึงเนนความสําคัญของการกระทําในปจจุบันมากเปนพิเศษ
ศาสนาพุทธไมตองการใหเราไปเศราสรอย
หรือดีใจกับอดีตที่ผานมาแลว
และใน
ขณะเดียวกันก็ไมตองการใหเราเพอฝนถึงอนาคต
แตตอ งการใหเราสนใจปจจุบนั และทํา
ชีวิตปจจุบันใหดีที่สุด จะไดเปนปจจัยสําหรับอนาคตที่ดีได
อาจารยเจอรรัลด เห็นดวยกับคําอธิบายของหลวงพอที่มีเหตุมีผล และขอบคุณ
หลวงพอที่ไดเมตตาชวยเหลือใหเขาเขาใจแนวความคิดของพุทธศาสนา เรือ่ งกฎแหงกรรมดี
ขึ้น
หลวงพอไดอธิบายเพิ่มเติมวา : กฎแหงกรรมมีอยูจริง และตัวหลวงพอเอง
นอกจากมีประจักษพยานจากประสบการณโดยตรงเกี่ยวกับผลของกรรมในอดีตที่มตี อชีวิต
ของหลวงพอในปจจุบนั แลว
ยังไดประจักษพยานจากประสบการณของพุทธศาสนิกชน
จํานวนมากที่หลวงพอรับทราบอีกดวย ดวยเหตุผลนี้ทําใหหลวงพอจึงอุทิศตัวเองใหแกการ
สอนอบรมคนทุกวัยใหทําแตความดีงามและละเวนจากความชั่วทั้งปวงเพื่อจะไดสรางกรรมดี
ใหเกิดประโยชนแกชีวิตในอนคตทั้งใกลและไกล
อาจารยเจอรรัลด ถามตอมาวา : พุทธศาสนาสอนวิธีแกกรรมหรือไมนั้น
หลวงพอตอบวา เนื่องดวยอดีตเปนสิ่งที่เกิดและสิ้นสุดลงแลว ดังนั้นจึงไมมีใคร
สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได สําหรับผลกรรมไมดีในอดีตนั้น เราก็คงจะหลีกหนีไมได
เด็ดขาดเชนกัน แมแตพระพุทธเจาเองก็ยังตองรับวิบากกรรม สิ่งที่เราควรจะทําก็คือ เรง
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ทําความดีใหมากขึ้นเรื่อย ๆ
ความรุนแรงนอยลงไป

เพื่อกรรมดีนนั้ จะไดชวยบรรเทาวิบากกรรมที่ติดตามมาใหมี

อาจารยเจอรรัลดพูดเสริมวา : ในศาสนาอื่น เชน ศาสนาคริสต มีความเชื่อวา
พระผูเปนเจาสามารถยกโทษใหแกผูทําบาปได ดังนั้นผูนั้นจึงไมจําเปนตองรับผลการกระทํา
ที่เปนบาปเสมอไป
หลวงพออธิบายวา : พุทธศาสนาไมไดสอนใหเราเชื่อมั่นในพระผูเปนเจาแตให
คนทุกคนเชือ่ ในความสามารถของตนเองวา ทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาจิตของตนใหเจริญ
สูงสุดไดดังที่พระพุทธเจาไดทรงแสดงใหเห็นเปนตัวอยาง พุทธศาสนาเนนเรื่องกฎแหง
กรรม เพราะตองการใหเรามีความรับผิดชอบตอชีวติ ของตนเองอยางเต็มที่ ชีวิตเราจะเปน
อยางไรนั้นขึ้นอยูกับการกระทําของเราเอง
เราจะมีความสุขหรือความทุกขก็เพราะการ
กระทําของเราซึ่งมีทั้งทางกาย วาจา และใจ สําหรับในกรณีของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
พุทธศาสนาสอนวาตราบใดที่เรายังเปนปุถุชนอยู เราก็ยอมจะทําอะไรผิดพลาดไดงาย ที่
สําคัญก็คือ เมื่อทําอะไรผิดพลาดไปแลว เราตองยอมรับผิดและใชความผิดพลาดนั้นเปน
บทเรียนปองกันไมใหทําความผิดเชนนั้นอีกตอไป
การยอมรับผิดและความตั้งใจที่จะทํา
ความดีเปนกุศลอยางหนึ่ง การเรียนรู (สิกขา) และการมีสติจะชวยใหเราทําความผิดพลาด
นอยลงทุกทีจนเมื่อจิตเปลี่ยนสภาพเปนอริยจิต เชน ในกรณีของพระอรหันต แลวความ
ผิดพลาดตาง ๆ หรือการกระทําที่ไมดีก็จะไมเกิดขึ้นอีก
นอกจากนั้นหลวงพอยังไดเนนวา : สําหรับผูที่ตองการจะรูส าเหตุของความทุกข
ของตนในปจจุบันที่เปนผลของวิบากกรรมที่ไมดีในอดีตนั้น ก็อาจจะใชการปฏิบัตกิ รรมฐาน
เปนเครื่องมือได การปฏิบัติกรรมฐานเปนวิธีสําคัญในพุทธศาสนาที่จะสรางกุศลและปญญา
ใหเกิดขึ้นในตัวผูปฏิบตั ิ ในขณะเดียวกันก็เปนวิธีคนพบสาเหตุและประเภทของวิบากกรรมที่
ผูปฏิบัตกิ ําลังประสบอยูได ความรูน ี้อาจเปนประโยชนในการคิดหาการกระทําที่จะใหกรรม
นั้นสิ้นสุดลง หรือลดความรุนแรงลง ดวยเหตุนี้จึงอาจกลาวไดวาการปฏิบัติกรรมฐานแก
กรรมได พรอมกันนั้นหลวงพอก็ไดยกตัวอยางจากประสบการณของผูมาปฏิบัติกรรมฐานที่
วัดอัมพวัน มาประกอบคําอธิบาย ทําใหอาจารยเจอรรัลดเขาใจคําสอนของหลวงพอไดดี
หลังจากที่ไดสนทนากับหลวงพอเปนเวลาเกือบ ๒ ชั่วโมง อาจารยเจอรรัลด
กลาวขอบคุณและยกยองหลวงพอวาสามารถสอนใหเขาเขาใจความคิดที่ซับซอนของพุทธ
ศาสนา (เชน เรือ่ งกรรม และ กรรมฐาน) ได ทั้งนี้เพราะหลวงพอไมไดมีความรูในเรื่อง
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก
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ตาง ๆ เหลานั้นจากการศึกษาในคัมภีรศาสนาเทานั้น แตจากการวิเคราะหประสบการณเปน
พื้นฐาน ซึง่ กําลังเปนที่นิยมกันในวงวิชาการศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะเชื่อวา
วิธีการเชนนีจ้ ะชวยใหเราเขาใจคําสอนศาสนาไดลึกซึ้งและกวางขวาง ไมจํากัดอยูที่ความคิด
ในคัมภีร อาจารยเจอรรัลดดีใจมากที่มีโอกาสไดสนทนากับหลวงพอและสัญญาจะนําความรู
ที่ไดรับจากความเมตตาของหลวงพอนี้ไปเผยแพรแกนักศึกษาชาวอเมริกันที่ศึกษากับตน

สนทนาธรรม
กับ
ศาสตราจารย ดร.เจมส สจวตท เปนผูเชี่ยวชาญวิชาจิตวิทยา
ชาวตางประเทศคนอื่นที่หลวงพอเมตตาอธิบายคําสอนพุทธศาสนาใหเปนกรณี
พิเศษ คือ ศาสตราจารย ดร.เจมส สจวตท และภรรยา ศาสตราจารยผูนี้เปนผูเชี่ยวชาญ
วิชาจิตวิทยาและสอนวิชานี้ในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา มาไมนอยกวา
๕๐ ป ปจจุบันเกษียณอายุแลว และมาชวยสอนที่ศูนยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.เจมส สจวตท ไดอานหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่นักวิชาการชาวตะวันตกเขียนไว
หลายเลม และมีขอสงสัยหลายประการ เมือ่ มีโอกาสไดพบหลวงพอ จึงขอคําอธิบายจาก
หลวงพอ
เรื่องแรกที่ศาสตราจารยผูนี้สงสัย คือเขาสังเกตเห็นวาเวลาที่หลวงพอสอนญาติ
โยมทั้งหลาย หลวงพอมีกิริยาทาทางคลองแคลว กลาหาญและมีกําลังวังชาเชน นักรบ เขา
จึงสงสัยวากอนที่หลวงพอจะบวชนั้น
หลวงพอเคยเปนทหารหรือเปนผูฝกทหารหรือไม
หลวงพอตอบวาอดีตของหลวงพอนัน้ มีประวัติยาวนานที่ไดเคยเลาใหญาติโยมทั้งหลายฟง
แลว แตไมตองการจะเลาซ้ําอีก และเปนเรื่องที่ศาสตราจารยผูนี้จะเขาใจไดยาก เพราะ
ไมไดเปนชาวพุทธ และไมมีความรูเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งโดยเฉพาะในเรื่องกฎแหง
กรรม การขาดความรูนี้อาจทําใหเขามองดูเรื่องราวของหลวงพอ ที่เปนแมทัพในอดีตชาติวา
เปนเรื่องเหลวไหลได
หลวงพอตองการที่จะพูดคุยกับเขาเฉพาะในเรื่องที่เขาจะเขาใจได
เทานั้น ดวยเหตุผลนี้หลวงพอจึงไมไดตอบคําถามดังกลาวอยางละเอียด เพียงแตพูดวาเคย
เปนทหารมาและเวลานี้ดาบที่เคยใชก็เก็บไวที่วดั อัมพวันเทานั้น อยางไรก็ตามหลวงพอก็
กลาวชม ดร.สจวตท วาเปนคนชางสังเกตสมกับที่เปนนักวิชาการ การเปนคนชางสังเกตนี้
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๔

เปนคุณสมบัติสําคัญของผูรักความรู การสังเกตจะทําใหเกิดความสงสัยและความตองการที่
จะเขาใจสาเหตุตาง ๆ ความตองการนี้เปนบอเกิดของความรูตาง ๆ ของมนุษย ถาหาก
พระพุทธเจาไมทรงสังเกตลักษณะตาง ๆ ที่ไมนาชื่นชมของชีวิตมนุษยแลว พระองคก็คงจะ
ไมเสด็จบรรพชาและพุทธศาสนาก็คงจะเกิดมีขึ้นไมได
คําถามตอมาที่ ดร.สจวตท ถามหลวงพอคือ : หนังสือทีเ่ ขาอานเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนามักจะเนนวาพระภิกษุสงฆเปนผูที่ตัดตัวเองออกจากสังคมที่อยู และแสวงหาความ
วิเวกโดยลําพัง ไมสนใจตอทุกขของชาวโลก แตเขาสังเกตเห็นวาหลวงพอมีภาระกิจทาง
สังคมมาก นอกจากจะอบรมสัง่ สอนเยาวชนและศาสนิกชนแลว หลวงพอยังไดจัดทํา
โครงการที่ทําประโยชนใหแกชุมชนตาง ๆ อีกดวย
หลวงพออธิบายวา : หนังสือที่ ดร.สจวตท อานนั้นไมไดใหขอมูลที่ถกู ตอง ตาม
ความเปนจริงแลวพระพุทธศาสนาไมไดสอนใหพระสงฆทิ้งสังคมและโลกที่อยูเพื่อเอาตัวรอด
แตทรงเนนใหพระสงฆชว ยเหลือทําประโยชนใหแกสังคม ดังเห็นไดจากการที่พระองคทรง
เตือนใหพระสาวกที่พระองคทรงสงไปเผยแผศาสนาพุทธนั้นเดินทางไปสถานที่ตาง ๆ เพื่อ
ประโยชนสุขของมวลมนุษยเปนสําคัญ การปฏิบัติกรรมฐานเปนวิธีการหนึ่งที่จะชําระจิตใจ
ใหสะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสตัณหาตาง ๆ เพือ่ ใหผูปฏิบัติสามารถชวยเหลือสังคมไดอยาง
แทจริง การชวยเหลือดวยวิธีนี้จะยังประโยชนอยางมากใหแกสังคม เพราะเปนการกระทํา
เพื่อประโยชนของผูอื่นแตอยางเดียว ไมมีประโยชนตนปนอยูเลย
ตอจากนั้นหลวงพอก็อธิบายวา :
สาเหตุสําคัญที่ทําใหหลวงพอถือเปน
ภาระหนาที่ตลอดชีวติ ทีจ่ ะชวยเหลือสังคมไทย
เพราะหลังจากหลวงพอมีชวี ิตรอดจาก
อุบัติเหตุทางรถยนตครัง้ สําคัญที่สุดแลว หลวงพอก็ตั้งใจทีจ่ ะใชชวี ิตที่เหลืออยูเพื่อประโยชน
ของผูอื่น ดังนั้นจึงไดอทุ ิศตัวเองเพือ่ พัฒนาคนอยางเต็มที่ดวยวิธีการตาง ๆ เชน ดวยการ
อบรมสั่งสอนชาวพุทธไมวาผูใหญหรือเด็ก ใหเปนคนดีมีศีลธรรมและจริยธรรมไมหลงผิด
และดวยการนําปจจัยตาง ๆ ที่ไดรับบริจาคไปชวยเหลือผูยากไรตามทองถิ่นตาง ๆ รวมทั้ง
ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมของชุมชนตาง ๆ ใหดีขึ้น สําหรับที่วัดอัมพวันนั้น นอกจากจะ
เปนสถานที่สําหรับฝกอบรมขาราชการของหนวยงานตาง ๆ
แลวยังมีบริการอาหารฟรี
ใหแกทุกคนและมีที่พักใหสําหรับผูมาปฏิบัติกรรมฐาน
สําหรับเงินที่ใชในกิจการตาง ๆ
เหลานี้ เปนเงินที่หลวงพอไดรับจากการบริจาคทั้งนั้น
อนึ่งในการชวยเหลือสงเคราะหบุคคลตาง ๆ นั้น
หลวงพอไมไดใหความ
ชวยเหลือเฉพาะแกชาวพุทธเทานั้น แตรวมไปถึงศาสนิกชนของศาสนาอื่น เชน ชาวมุสลิม
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก
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และชาวคริสเตียนดวย ในการใหความชวยเหลือแกบุคคลเหลานี้ หลวงพอไมไดตอ งการให
พวกเขาเปลี่ยนศาสนามาเปนชาวพุทธ
หลวงพอตองการใหพวกเขาเปนชาวมุสลิมหรือ
ชาวคริสเตียนที่ดี คนดีไมวาจะนับถือศาสนาพุทธ คริสต หรือ อิสลาม ยอมเปนประโยชน
แกสังคมทั้งนั้น
ศาสตราจารย สจวตท กลาวเสริมวา : การกระทําเชนนัน้ แสดงใหเห็นวาหลวง
พอมีจิตใจกวางขวางโอบออมอารี นับวามีความเมตตาอยางแทจริง เขาสังเกตเห็นวามีผูคน
มาพบหลวงพอจํานวนมากมาย และหลวงพอก็ตอนรับและพูดคุยกับคนทุกคนโดยไมแสดง
ทาทางอิดหนาระอาใจ หรือเหน็ดเหนื่อยแตอยางใด นอกจากนั้นเขายังทราบวาหลวงพอนํา
พลังมาจากไหน จึงสามารถทํางานกิจการงานตาง ๆ ไดสําเร็จไมขาดตกบกพรอง
หลวงพอตอบวา : การพักผอนไมจําเปนตองเปนการนอนเทานั้น หลวงพอ
มีวิธีพักผอนอยูหลายวิธี วิธีที่ใชอยูเสมอคือ การปฏิบัติกรรมฐาน คือการใหจิตอยู
ในสมาธิไมวาจะอยูในอิริยาบถใดก็ตาม จิตที่อยูในสมาธิเปนจิตทีส่ งบและมีพลังมาก
ศาสตราจารย สจวตท กลาววา : เขาไดศึกษาทฤษฎีจติ วิทยาเกี่ยวกับสมาธิมา
บาง แตเพิง่ จะเห็นตัวอยางที่เปนรูปธรรมจากชีวิตการงานของหลวงพอ สําหรับเขาการให
จิตอยูในสมาธิตลอดเวลานั้นเปนสิ่งยากลําบาก ไมใชทุกคนจะสามารถทําไดเชนนั้น เขาจึง
ชื่นชอบในหลวงพอมาก และดีใจทีห่ ลวงพอไดเมตตาฝกสอนผูคนใหมีพลังจิตเขมแข็ง และ
นําไปใชใหเปนประโยชนแกสังคม
คําถามอีกขอหนึ่งที่ ศาสตราจารย สจวตท ถามหลวงพอ คือ : หลวงพอมี
ความเห็นเชนไร เกี่ยวกับสังคมมนุษยในสมัยโลกาภิวัตน ?
หลวงพอตอบวา : เมื่อมองดูสังคมมนุษยเวลานี้รูสึกเปนหวง เพราะคนในสังคม
หลงไหลในวัตถุนิยมมาก จนปลอยใหวัตถุมามีอํานาจเหนือชีวิตตน ปจจุบนั เปนที่แนชัด
แลววาวัตถุนิยมไมสามารถใหความสุขแกมนุษยได ปญหาสังคม และปญหาสิ่งแวดลอมที่
ทุกสังคมกําลังประสบอยู ชี้ใหเห็นอันตรายของวัตถุนิยม ถาหากมนุษยเรายังคงยึดถือวัตถุ
นิยมเปนสรณะ โลกก็คงจะถึงกาลอวสานในวันหนึ่งขางหนาอยางแนนอน และนั่นหมายถึง
จุดจบของมนุษยชาติ หลวงพอไมเชื่อวายุคโลกาภิวัตนเปนยุคของความเจริญรุงเรืองของ
มนุษย เราจะอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมแกไขปญหาตาง ๆ ตอไปไมไดอีกแลว เพราะ
เทคโนโลยีแตละอยาง ตางก็สรางปญหาใหมแทนที่หรือเพิ่มจากปญหาเกา เราจําเปนตอง
นําวิชาการทางพุทธศาสนาที่เรียกวา “พุทโธโลยี” มาใชจัดการกับวิกฤตทางสังคมและ
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก
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สิ่งแวดลอม พุทธศาสนาเปนระบบความรูกวางขวางมาก หลักธรรมพุทธศาสนาลึกซึ้งและ
ครอบคลุมถึงหมดทุกเรื่อง ถาหากเรานําพุทโธโลยีมาใชใหเต็มที่ สถานการณปจจุบันก็จะ
เปลี่ยนแปลงไป ประโยชนของพุทโธโลยีมองเห็นไดงาย คือกรณีที่เกี่ยวกับสภาวะจิตใจของ
คน หลวงพอไดเลาใหฟงเกี่ยวกับคนที่มีกลิ่นตัวเหม็น ซึ่งเปนผลมาจากสภาวะจิตใจไมปกติ
ในกรณีนี้การปฏิบัติกรรมฐาน ซึ่งเปนสวนของพุทโธโลยี สามารถชวยใหผูนี้คนพบความ
ผิดปกติดังกลาวดวยตนเอง คือเมือ่ จิตของผูนนั้ สงบ ผูนนั้ สามารถขุดลงไปในสวนลึกของ
จิตตัวเองได และรูถึงสาเหตุทางจิตใจที่ทําใหตนเองมีกลิ่นตัวเหม็นได และในขณะเดียวกันก็
มองเห็นวิธที ี่จะใชบําบัดรักษาใหจิตของตนกลับคืนมาสูสภาวะปกติไมมีความเกลียดอยูตอไป
ถึงแมวาตัวอยางดังกลาว เปนเรื่องงายไมสลับซับซอน แตก็แสดงใหเห็นวาหลักธรรมและ
การปฏิบัติของพุทธศาสนา สามารถนําไปใชบําบัดรักษาทางจิตได พุทธศาสนาสอนวาจิต
เปนบอเกิดของปญหาตาง ๆ ทั้งทางกาย และทางสังคมสิง่ แวดลอม เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น
เราควรพิจารณาสภาวะของจิตของตนกอนในเรือ่ งของความซึมเศรานั้น
การปฏิบัติ
กรรมฐานจะทําใหดวงจิตของผูปฏิบตั ิสงบมีสติและมีจุดสนใจอยูที่ปจจุบนั เทานั้น สิ่งนี้ทําให
จิตใจไมมคี วามพัวพันหรือผูกติดกับอดีต ดังนั้นจึงสามารถมองดูอดีตไดราวกับวาไมไดเปน
อดีตของตน สิ่งนี้ทําใหเขามองเห็นและยอมรับสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวเองในสภาพความ
เปนจริงโดยไมเศราโศกเสียใจ
ดังนั้นผูที่มีปญหาทางจิตใจที่เกิดจากไมสามารถควบคุม
อารมณความรูสึกของตนได ก็จะสามารถทําไดถาหากปฏิบัติกรรมฐาน
ศาสตราจารย สจวตท ยอมรับวา จิตใจและรางกายมีความสัมพันธเกีย่ วของกัน
ดังนั้นจิตใจที่อยูในสภาวะไมปกติจงึ มีผลตอการแสดงออกทางรางกาย เชนในกรณีของกลิ่น
ตัวที่หลวงพอยกมาเปนตัวอยาง และบอกวาวิธีการบําบัดรักษาทางจิตที่
หลวงพอ
ยกตัวอยางนั้นเปนวิธีการรักษาที่นาสนใจมาก
และเขาจะพยายามศึกษาการปฏิบัติ
กรรมฐานใหลึกซึ้งขึ้น ศาสตราจารย สจวตท มีปญหาจะถามหลวงพอเกี่ยวกับพุทโธโลยีอีก
หลายขอ
แตเมื่อทราบวามีผูรอพบหลวงพออีกจํานวนมาก จึงหยุดและกราบลาหลวงพอ
กอนที่จะจากกัน หลวงพอไดกลาววา การที่ศาสตราจารยผูนี้และภรรยาใชชีวิตหลังเกษียณ
ดวยการเดินทางไปสอนตามมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั้งในประเทศของตนและในประเทศตาง ๆ
โดยไมรับเงินคาตอบแทนนั้น เปนการกระทําของคนดีที่ควรยกยองสรรเสริญ ความสุขที่
ลึกซึ้งไมไดเกิดจากการไขวควาสิ่งตาง ๆ มาเปนสมบัติของตน แตเกิดจากการใหการทํา
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก
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ประโยชนใหแกผูอื่น อาชีพครูและอาชีพแพทย เปนอาชีพที่สงเสริมใหคนเรามุงหาความสุข
ในทางนี้ .

บันทึกการสนทนาธรรม
ของ พระเดชพระคุณหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม)

กับ
ศาสตราจารย ดร.เจมส สจวตท ผูเชี่ยวชาญวิชาจิตวิทยา
เปนครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๑
หลวงพอไดเมตตาให ศาสตราจารย ดร.เจมส สจวตท เขาพบเปนครั้งที่สอง ใน
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๑ เพื่อถามปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับคําสอนของพุทธศาสนา (ตาม
เอกสารที่ไดสงใหหลวงพอ) และหลวงพอไดเมตตาตอบแตละขอดังนี้ :
ถาม: เปนความจริงหรือไมวาคนฉลาดเทานั้น สามารถบรรลุมรรคผลนิพานได
สวนคนมีสติปญญาต่ําจะไมสามารถบรรลุนิพพานไดเลย
 ญาสูงหรือไมตา งก็มีศักยภาพที่จะบรรลุมรรคผล
ตอบ: คนทุกคนไมวา จะมีสติปญ
นิพพานไดทงั้ นั้น
แตสวนจะบรรลุสิ่งนี้ไดเร็วหรือชานั้นเปนเรื่องของปจจัยตางๆ หลาย
ประการและบุญบารมีของแตละคนทีส่ รางไว หลวงพอใหสังเกตวา คําวา “สติปญญา” นี้มี
ความหมายแตกตางกันในทางโลกและทางธรรม และวิธีการวัด “สติปญ
 ญา” ก็แตกตางกัน
ดวย คนที่มสี ติปญญา ในทางโลกไมจําเปนตองมีสติปญญาในทางธรรม
ถาม: การที่ศาสนาพุทธมีคําสอนตาง ๆ มากมายที่ตองการใหคนยึดถือและ
ปฏิบัติตามนั้น
แสดงวาพระพุทธศาสนาไมสงเสริมคนใชปญญาความคิดขอตนเองเลยใช
หรือไม
ตอบ: พุทธศาสนาสงเสริมคนใหใชปญญาของตนเองในการคิดวิเคราะหสิ่งตางๆ
แตเพื่อทีจ่ ะใหปญญานี้มองเห็นสัจธรรมอันสูงสุดและเพื่อจะปองกันไมใหปญญานี้นําอันตราย
มาสูตนเองและผูที่เกี่ยวของ พุทธศาสนาจึงเนนใหเราพัฒนาปญญาใหสามารถ “รูแจง”
และอยูในกรอบของความดีงาม ดังนั้นสิ่งที่พุทธศาสนาตองการใหเราทําคือ การพัฒนา
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๘

ปญญาของคนแตละคนใหเปนปญญาที่ดีงาม
สามารถมองเห็นสัจธรรมสูงสุดได

และในขณะเดียวกันก็เปนปญญาที่

ถาม:
พระพุทธศาสนามีแนวความคิดเชนไรเกี่ยวกับความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรปจจุบัน เชน เรื่องการผสมเทียม (การนําอสุจขิ องผูชายมาผสมกับไขของผูหญิง
ในหลอดแกว แลวนําสิ่งที่ผสมแลวไปใสไวในมดลูกของผูหญิง วิธีนี้ชว ยใหผูหญิงที่ไม
สามารถมีลูกได ตั้งทองและมีลูกได) และการปลูกถายพันธุกรรม (การนําเอาเนื้อเยื่อหรือ
เซลลของสัตว เชน แกะมาเลี้ยงจนทําใหเกิดสัตวตวั ใหมที่มีรูปรางเชนเดียวกับสัตวตวั เดิม)
การที่มีมนุษยสามารถใชวิธีการตาง ๆ เหลานี้สรางชีวิตขึ้นมาไดนั้นขัดกับคําสอนเรื่องกฎ
แหงกรรมหรือไม
ตอบ:
พุทธศาสนาไมไดตอตานความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และเห็นดวยวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะตองเจริญกาวหนาตอไป แตใน
ขณะเดียวกันพุทธศาสนาก็เตือนใหเราชวยกันระมัดระวังไมใหความเจริญกาวหนานี้นํา
อันตรายมาสูมนุษยชาติและโลกที่อยู วิธีการสําคัญในการปองกันอันตรายดังกลาว คือการ
นําสิ่งที่อาจเรียกวา “พุทโธโลยี” มาใชควบคูก ับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งจะทําให
เราใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางระมัดระวังรอบคอบและมีสติอยูต ลอดเวลา ไมอยูใน
อํานาจของกิเลสตัณหาตางๆ
สําหรับเรื่อง “การผสมเทียม” นั้น พุทธศาสนาไมไดตอตานแตอยางใด ตราบ
ใดที่วิธีการนี้ไมมีการทําลายชีวิตเกิดขึ้น แตปญหาที่ควรพิจารณาคือในกรณีของการใชอสุจิ
หรือไขจากผูอื่นที่ไมใชบิดามารดา การผสมเทียมดวยวิธีนี้อาจนําความทุกขระยะไกลมาสู
จิตใจของเด็กที่เกิดจากวิธีนี้และบิดามารดาได ดังนั้นผูท ี่ตองการมีลูกโดยใชวิธีนี้จึงควรคิด
ใหรอบคอบเสียกอน โดยเฉพาะผลกระทบตอความสุขของเด็กและครอบครัว พุทธศาสนา
ไมตองการใหคนมีความทุกข
การกระทําใดก็ตามถาหากนําความทุกขมาสูผูกระทําและ
ผูเกี่ยวของแลวไมใชการกระทําที่ดีงาม
สวนเรื่อง “การปลูกถายพันธุกรรม” นั้นก็เชนเดียวกัน พุทธศาสนาไมได
ตอตานวิธีการนี้ แตก็ใหขอสังเกตวา “สิ่งที่เราควรคิดกอนที่จะนําวิธีการนี้มาใชกับ
มนุษย ก็คอื เราตองยอมรับความจริงวาวิธีการนี้ไมสามารถรับประกันไดวาคนที่ปลูก
ถายพันธุกรรมมานั้น จะสืบทอดนิสัยดีงามของผูที่เปนตนแบบมาดวย เพราะ
บุคลิกลักษณะและสภาพของจิตใจของมนุษยนั้นเปนเรือ่ งของกฎแหงกรรมที่
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๙

วิทยาศาสตรไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได” นอกจากนั้นเรายังควรคิดดวยวาเปนการ
สมควรหรือไมที่เราจะใชวิธีการนี้ไปยุงเกี่ยวกับการทํางานของธรรมชาติ ในเมือ่ ผลที่เกิดขึ้น
จากการกระทํานี้อาจจะรายแรงเกินความคาดหมายได
เราตองไมลืมวาการถายทอด
พันธุกรรมมนุษยเปนเรื่องใหญโตมาก
และจะมีผลกระทบตอหลักจริยธรรมของสังคม
ครอบครัวและชีวิตความเปนอยูของคนทุกคน ดังนั้นถาหากเราทําความผิดพลาดใหเกิดขึ้น
ในเรื่องนี้แลว เราก็จะไมมีทางที่จะแกไขสิ่งตางๆ ใหกลับมาสูสภาพเดิมไดอีก ดวยเหตุนี้จึง
อาจกลาวไดวาถึงแมวาพุทธศาสนาจะไมตอ ตานเรื่องนี้ พุทธศาสนาก็ยังไมตองการใหเรา
เดินหนาในเรื่องการถายทอดพันธุกรรมมนุษย ตราบใดที่เราไมแนใจวาการกระทําดังกลาวนี้
จะไมนําอันตรายมาสูมนุษย
ถาม:
“นิพพาน” หมายถึงสถานที่ที่อยูของพระพุทธเจาและพระอรหันตที่
สิ้นชีวิตไปแลว หรือหมายถึงสภาวะของจิตที่ปราศจากกิเลสตัณหาตาง ๆ ในทํานองเดียวกัน
“สวรรค” และ “นรก” เปนสิ่งที่มีตวั ตนอยูจริง หรือวาเปนเพียงสภาพของจิตใจมนุษย
ตอบ: เรื่อง “สวรรค-นรก” นั้น จากประสบการณของหลวงพอเองและ
ประสบการณของผูอื่นที่หลวงพอรับทราบ นรกและสวรรคไมไดเปนเพียงสภาพของจิตใจ
มนุษยเชนทีพ่ ูดวา “สวรรคอยูในอก นรกอยูในใจ” แตมีสภาวะอยูจริงๆ ในมิติที่คน
ทั่วไปไมอาจมองเห็นได
ดวยเหตุนี้พุทธศาสนาจึงสอนวา “สวรรคและนรกมีอยูจริง
เชนเดียวกับกฎแหงกรรม สวนสภาพของจิตใจนั้นเปนเพียงแสดงใหเห็นถึงลักษณะ
ของบาปบุญที่แตละคนมีอยูและเมื่อตายไปแลว ก็จะตองรับผลของบาปบุญนี้อยาง
แนนอน”
สวนเรื่อง “นิพพาน” นัน้ ยังเปนปญหาที่ถกเถียงกันอยูในบรรดานักวิชาการและ
นักปฏิบัติธรรม แตสําหรับหลวงพอแลว “นิพพานเปนสภาวะของจิตที่ปราศจากกิเลส
ตัณหาตางๆ โดยสิน้ เชิง ผูทมี่ ีสภาวะจิตเชนนี้ เมื่อสิ้นชีวิตลงยอมไมไปเกิดใน
สังสารวัฏอีก”
ถาม: ในคําสอนของพระพุทธศาสนา สตรีสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได
หรือไม ทําไมประเทศไทยจึงไมมีภกิ ษุณี จากประสบการณการสอนกรรมฐานของหลวงพอ
จํานวนผูหญิงและผูชายที่มาปฏิบัตกิ รรมฐานที่วัดอัมพวันมีเปอรเซ็นตมากนอยแตกตางกัน
อยางไร เพศใดมีความกาวหนาในการปฏิบัติธรรมมากกวากัน
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๑๐

ตอบ:
พุทธศาสนาถือวาทั้งผูชายและผูหญิงมีศักยภาพที่จะบรรลุมรรคผล
นิพพานดวยกันทั้งนั้น แตสวนเรือ่ งของภิกษุณีที่ไมมีในสังคมไทยปจจุบันนั้นเปนเรื่องของ
การขาดปจจัยตางๆ ตามที่กําหนดไวในคําสอนของพุทธศาสนามากกวาอยางอื่น
สําหรับในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนัน้ เพศหญิง-ชายจะเจริญกาวหนาเพียงใดนั้น
แลวแตบุคคลนั้นมีความพรอม ความอุตสาหะไมทอถอย แรงจูงใจและความจริงจังในการ
ปฏิบัติมากนอยเพียงใด
แตสิ่งที่หลวงพอสังเกตดูทั่วๆ ไปแลว
จํานวนผูชายที่
เจริญกาวหนาในเรื่องการปฏิบัติธรรมมีมากกวา ที่เปนเชนนี้เพราะปจจัยหลายอยาง
ตั้งแตแรงจูงใจไปจนถึงความเพียรพยายามและความตั้งใจ
ถาม: พอแมที่มีลูกพิการมาแตกําเนิด จะถือวาเปนผูที่ไดทําบาปไวมากใน
อดีตชาติ และการที่เด็กเกิดมาเปนคนพิกลพิการนั้น เปนผลมาจากบาปของพอแมใชหรือไม
ตอบ: เด็กที่เกิดมาพิการนั้นเปนกรรมรวมของบิดามารดาและเด็ก แตอยางไรก็
ตามพุทธศาสนาเนนใหบิดามารดาทําตัวใหเปนคนมีศีลธรรมและสรางแตกรรมดีแตอยาง
เดียว เพราะผลของกรรมชั่วนั้นยอมกระทบตอบุตรของตนดวย การที่บิดามารดาทําบาป
ยอมเปนปจจัยใหวิบากกรรมของลูกที่มีอยูแลว แสดงผลออกมารายแรงเต็มที่ ในทาง
ตรงกันขาม ถาหากบิดามารดาทําแตกรรมดีอยางเดียว ถึงแมวาลูกจะมีวิบากกรรมไมดีติด
ตัวมา แตเกิดความดีนั้นก็จะชวยใหวบิ ากกรรมดังกลาวลดความรุนแรงลงไปไดบาง เชน
ถาหากบิดามารดาเลี้ยงดูลูกพิการดวยความรักเอาใจใสเปนอยางดีและในขณะเดียวกันก็
ทําบุญทํากุศลอยูเสมอ ลูกพิการก็จะมีความทุกขจากความพิการลดนอยลง และสามารถมี
ชีวิตทีม่ ีคุณภาพไดตามอัตภาพ
ถาม: การปฏิบัติกรรมฐานสามารถใชรักษาคนเปนโรคจิตประเภทย้าํ คิดย้ําทํา
และ ซึมเศราไดหรือไม การที่มผี ูพูดวาการปฏิบัติกรรมฐานทําใหเปนบานั้นเปนความจริง
หรือไม
ตอบ: การปฏิบัติกรรมฐานสามารถชวยใหผูปฏิบัติมีสติมากขึ้น ผูที่ปฏิบัติ
กรรมฐานไดสําเร็จจะเปนผูมีความสุขและสงบไมมีอารมณฟุงซานหรือผิดปกติ ซึ่งเปน
สาเหตุของโรคจิต แตคนที่เปนโรคจิตอยูแลวยังไมควรมาปฏิบัติกรรมฐานเพราะจิตใจยังไม
เปนปกติ ถาหากมาปฏิบัติกรรมฐานก็อาจเปนบาได โดยทั่วไปแลว การปฏิบัติกรรมฐาน
ในระยะแรกควรมีพระอาจารยคอยชวยเหลือ พระอาจารยทสี่ อนกรรมฐานสามารถสงกระแส
จิตไปดูแลระมัดระวังและชวยตักเตือนไมใหจิตหลงไปในทางที่เปนอันตรายได.
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๑๑

บันทึกการสนทนาธรรม
ของ พระเดชพระคุณหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม)
กับ
ศาสตราจารย ดร.เจมส สจวตท ผูเชี่ยวชาญวิชาจิตวิทยา
เปนครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๑

(๑) ความเครียด
ปญหาแรกที่ถามเปนปญหาเกี่ยวกับความเครียด อาจารยสจวตทสังเกตเห็นวา
ในสังคมไทยในปจจุบัน บุคคลตางๆ ไมวาจะเปนนักธุรกิจนักการเมืองและนักเรียนตางก็มี
ความเครียดในการทําหนาที่การงานในความรับผิดชอบของตนทั้งนั้น ไมทราบวาการปฏิบัติ
กรรมฐานสามารถแกความเครียดในการทํางานไดหรือไม ?
หลวงพอชี้ใหเห็นวาผูที่มีความเครียดนั้นไมสมควรมานั่งกรรมฐาน
เพราะการ
ปฏิบัติกรรมฐานไมอาจทําใหหายเครียดได
สิ่งที่ควรจะทําในเมื่อมีความเครียดมากก็คือ
รักษาใหจิตใจอยูในสภาพปกติเสียกอน ซึ่งอาจทําไดดวยการใชยาของการแพทยปจจุบัน
(ในกรณีที่ตองใชยาระงับประสาทชวย) หรือการผอนคลายความเครียดดวยวิธีการตางๆ (ใน
กรณีที่เปนไมมาก) เชน การเลนกีฬา การฟงดนตรี การเดินเลน และการพักผอนหยอนใจ
ทั่วไปที่ไมใชอบายมุข
การพยายามคลายเครียดโดยใชอบายมุขตางๆ นั้นจะทําใหเกิด
ความเครียดมากขึ้นเพราะอบายมุขนําสิ่งที่เปนอันตรายมาสูตัวเองแตอยางเดียว การปฏิบัติ
กรรมฐานเปนวิธีสําคัญทีจ่ ะใหจิตใจไมเครียดอยูในสภาพเปนปกติตลอดเวลามีสติสัมปชัญญะ
ดังนั้นจึงปองกันไมใหเกิดความเครียดขึ้นมาได หลวงพอย้าํ วาคนที่มีความเครียดมากยังไม
สมควรมาปฏิบัติกรรมฐาน ตองทําใหจิตใจผอนคลายจากความเครียดกอนจึงควรมาปฏิบัติ
กรรมฐาน การเชื่อวาการปฏิบัติกรรมฐานทําใหหายเครียดไดนั้นเปนความเขาใจผิดที่จะนํา
อันตรายมาสูผูปฏิบัติกรรมฐานได
(๒) ชีวิตแตงงานและครอบครัว
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๑๒

ปญหาที่สองเปนปญหาเกี่ยวกับชีวติ แตงงานและครอบครัว อาจารยสจวตทอยาก
ทราบวาในความคิดเห็นของหลวงพอนั้นทําอยางไรชีวิตแตงงานและครอบครัวจึงจะมี
ความสุข ?
เกี่ยวกับเรื่องนี้หลวงพออธิบายวาการเลือกคูครองเปนเรื่องสําคัญมากและเปน
ตนเหตุของปญหาตางๆ ทั้งผูชายและผูหญิงควรจะเลือกคูค รองดวยเหตุผล
ไมใชดวย
อารมณความรูสึกและดวยวิธีการดูดวง
การใชเหตุผลจะชวยใหเราสามารถรูวา ผูที่เราจะ
แตงงานดวยนั้นเปนคนที่มีนิสัยใจคอรสนิยม และฐานะความเปนอยูที่จะเหมาะสมกับตัวเรา
ไดมากนอยเพียงใด นอกจากนั้นเมื่อแตงงานกันแลวตางฝายก็ควรจะปรับตัวเองและมีความ
เอื้ออาทรตออีกฝายหนึ่งอยางสม่ําเสมอ ความเอื้ออาทรนี้อาจจะเปนไปในรูปของการเคารพ
ซึ่งกันและกัน ความจริงใจและการไมเห็นแกตัว จากประสบการณของหลวงพอ ชีวติ
แตงงานที่ไมมีความสุขนั้นเกิดจากการที่ทั้งสองฝายไมเหมาะสมกันในดานตางๆ
และไมมีความเอื้ออาทรตอกัน สําหรับเรื่องชีวิตครอบครัวนั้น หลวงพอใหขอสังเกตวา
การที่ครอบครัวแตกแยก พอ แม และลูกเขากันไมไดนั้นสาเหตุสําคัญ (ที่หลวงพอทราบ)
คือพอแมทําตัวเองเปนแบบอยางไมดีกลาวคือ ทําตัวเองไมสมกับที่เปนพอแม เชน เปนคน
เจาอารมณและทําตามใจตัวไมมีเหตุผลที่ดี ดังนั้นถาหากพอแมตองการใหตัวเองและลูกมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน พอแมก็ตองทําตัวเองใหเหมาะสมในทุกเรื่องและสามารถควบคุม
อารมณความรูสึกได ลูกจึงจะรักและเคารพ สิ่งสําคัญก็คอื พอแมจะตองรูจักความตองการ
ของลูกไมใชอํานาจบีบบังคับใหลูกทําตามความตองการของพอแมเทานัน้ หลวงพอเนนวา
ความตองการที่สําคัญที่สุดของลูกคืออิสระเสรีภาพหรือการเปนตัวของตัวเอง พอแมจะตอง
ใหสิ่งนี้แกลูกแตไมใชดว ยการตามใจลูกไปทุกเรื่อง
ในเรื่องที่ไมสมควรพอแมอาจจะให
คําแนะนําทีม่ ีเหตุผลแกลูก โดยชี้ใหเห็นวาการกระทําที่ลูกตองการจะทํานั้นมีผลไมดีอยางไร
บางแลวใหลูกเปนคนตัดสินใจเอง ถาหากไดรับการสงเสริมที่ดีแลวความรัก อิสระเสรีภาพนี้
ก็จะทําใหลูกเปนคนรักแสวงหาความรูไมยึดติดกับสิ่งที่มีอยูแ ลว การทําใหชีวิตครอบครัวมี
ความสุขนี้เปนหนาที่และความรับผิดชอบของพอแมเปนสําคัญ ดังนัน้ พอแมจึงไมควรจะมุง
แตการทํางานและสะสมทรัพยสมบัตแิ ตอยางเดียว
แตควรจะเอาใจใสและปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวใหดีที่สุดดวย
อาจารยสจวตทเห็นดวยกับหลวงพอในเรื่องวิธีการเลือกคูครองและการเลี้ยงดูลูก
แตก็สงสัยวาการปฏิบัตกิ รรมฐานจะชวยใหพอแมและลูกดีไดอยางไร ?
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๑๓

หลวงพออธิบายวา
“การปฏิบัติกรรมฐานจะชวยใหผูปฏิบัติคนพบตัวเองได
กลาวคือรูจกั สวนดีและสวนไมดีของตนเองตลอดจนมีสติและรูสํานึกถึงสิง่ ไมดีตางๆ ที่ตนได
ทําไวแกผูอื่นจากประสบการณแลวการมีสติและการรูสํานึกนี้จะชวยใหผูปฏิบัติเปนคนดีได
เชน พอแมและลูกตางก็รูหนาที่ที่ตนจะตองปฏิบัติตอ กัน เมื่อทุกคนทําตามหนาที่ความ
รับผิดชอบของตนดวยสติแลว ปญหาตางๆ ที่ตนจะทําใหเกิดมีขึ้นก็จะมีนอยลงหรือไมมีเลย
การปฏิบัติกรรมฐานนอกจากจะชวยใหผูปฏิบัติเปนคนรูจักหนาที่ความรับผิดชอบแลวยังชวย
ใหผูนั้นมีความเมตตากรุณาดวย ความเมตตากรุณานี้เปนพลังสําคัญทีจ่ ะนําความสุขมาสูผู
นั้นและผูเกี่ยวของได ดวยเหตุนี้พอแมและลูกที่ปฏิบัติกรรมฐานจึงจะมีความรักความเมตตา
ตอกัน สิ่งนีจ้ ะนําไปสูการรูจักใหอภัยกันซึ่งเปนคุณธรรมสําคัญในคําสอนของพุทธศาสนา”
(๓) มิตรภาพ
สําหรับคําถามตอไปที่วา
ทําอยางไรในการมีชีวติ อยูในสังคมปจจุบันที่มีการ
แขงขันกันเราจึงจะมีเพื่อนที่ดีได ?
หลวงพอตอบวา ปญหาเรื่องการมีเพื่อนที่ดีนี้เปนปญหาสําคัญของสังคมปจจุบันที่
คนทุกอาชีพตองแขงขันกันแมแตในการศึกษาเลาเรียน นักเรียนก็ตองแขงขันกัน เชน เพื่อ
จะไดทุนการศึกษาและรางวัลตางๆ
ในเรื่องของการมีมติ รที่ดีนั้นถึงแมวาเราจะตองอยูใน
สังคมที่มีการแขงขันกัน แตเราก็อาจจะมีมิตรแทได ในทัศนะของหลวงพอมิตรแทเปนเพื่อน
ที่รูจิตใจกันราวกับวาเปนคนคนเดียวกันและมีความเอื้ออาทรตอกัน สวนมิตรเทียมเปนคนที่
มุงยึดถือประโยชนที่ตนจะไดรับจากการติดตอสัมพันธกับผูอ ื่นแตอยางเดียว การที่เราจะมี
มิตรแทไดนนั้ เราจําเปนจะตองเปนคนดีมีคณ
ุ ธรรมศาสนาพุทธเองมีคําสอนเรื่องคุณธรรมที่
จะทําใหเราสามารถผูกมิตรกับผูอ ื่นไดอยูหลายเรื่องดวยกัน การเปนคนดีมีคุณธรรมนี้จะเปน
เสมือนเสนหที่ดึงดูดคนอื่นใหสนใจและเอาใจใสตัวเรา นอกจากจะเปนคนมีคุณธรรมแลวเรา
ยังควรสรางบุญกุศลอีกดวย เพราะบุญกุศลจะชวยใหเราพบกับคนดีและคุมครองปองกันเรา
ไมใหไดรับอันตรายจากความชัว่
ศาสตราจารยสจวตทเห็นดวยวาการเปนคนดีมคี ุณธรรมเปนสิ่งสําคัญทีจ่ ะไดพบ
มิตรแทไดอยางไร ?
หลวงพออธิบายเพิ่มเติมวา สําหรับชาวพุทธบุญกุศลเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก
บุญกุศลที่ทําไวแตกอนจะเปนพื้นฐานใหเราพบมิตรแทและคุณธรรมที่มอี ยูในตัวเราจะทําให
เรารักษามิตรภาพใหยั่งยืนตอไปได
ดังนั้นผูที่ยังไมมีมิตรแทจึงควรสรางบุญกุศลใหมาก
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๑๔

สวนผูที่มีมิตรแทอยูแลวก็ควรจะสรางคุณธรรมใหมีอยูในตัวเชนเดียวกันจะไดมีมติ รแท
ตลอดไป คนเราถาหากไมมีบุญกุศลหนุนแลวจะทําอยางไรก็จะประสบปญหาอยูเสมอ บุญ
กุศลนี้ไมใชสิ่งอื่นนอกจากผลการกระทําของคนแตละคนเอง ดังนั้นกอนจะทําอะไรเราจึงควร
คิดใหรอบคอบ ทําแตสิ่งที่ดีงามเพื่อจะไดมบี ุญกุศลติดตัวตลอดไป หลวงพอเองไดประสบ
พบเห็นอํานาจของบุญกุศลดวยตัวเองทั้งจากประสบการณสวนตัวและประสบการณของผูอื่น
ที่หลวงพอรับทราบ ดังนั้นหลวงพอจึงสอนเนนเรื่องความสําคัญของการทําความดีอยูเสมอ
(๔) การแขงขันและความสันโดษ
ศาสตราจารยสจวตทสงสัยวา พุทธศาสนาสอนใหคนมีความเอื้อเฟอเผื่อแผและ
ชวยเหลือกัน แตในชีวิตจริงแลวนักเรียนและนักกีฬาจะตองแขงขันเอาชนะกัน ไมทราบวา
ศาสนาพุทธมองเห็นความสําคัญของการแขงขันหรือไม ? คนตะวันตกเชื่อวาการแขงขันกัน
ทําใหสังคมและชีวิตของคนแตละคนเจริญกาวหนา ดังนั้นจึงเนนใหมีการแขงขันกันในทุก
วงการไมวาจะเปนการศึกษาหรือธุรกิจการคา
แตดูเหมือนวาศาสนาพุทธสอนใหทุกคนมี
ความสันโดษ การสอนเชนนี้ทําใหสงสัยวาสันโดษจะชวยใหคนและสังคมเจริญกาวหนาได
อยางไร ?
ในเรื่องนี้หลวงพอชี้ใหเห็นวาพุทธศาสนาไมไดตอตานการแขงขันกัน โดยเฉพาะ
ในกรณีที่การแขงขันนั้นไมไดเกิดจากโลภ โกรธ และหลง การแขงขันในเรื่องการศึกษาและ
การกีฬาเปนเรื่องปกติของชีวติ ที่ยังอยูในโลก ที่สําคัญก็คอื ในการแขงขันเราตองไมโกรธและ
มีใจเปนนักกีฬา การแพชนะเปนเรื่องธรรมดาทีเ่ กิดขึ้นไดแกคนทุกคน การปฏิบัตกิ รรมฐาน
จะฝกจิตใจเราใหสงบและมีปญญามากเพียงพอที่จะแขงขันกับผูอื่นได มีนักเรียนจํานวนมาก
ที่หลังจากมาปฏิบัติกรรมฐานที่วัดอัมพวันในระยะเวลานานพอสมควรแลวสามารถสอบ
คัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาตางๆ ไดตามความตองการ บางคนสอบชิงทุนไป
ศึกษาตอตางประเทศและบางคนสามารถชนะการประกวดประเภทตางๆ ไดเชนกัน หลวง
พอเองมีความเห็นวาการแขงขันกันในกรณีที่กลาวมาเปนการแสดงใหเห็นถึงความ
รับผิดชอบอยางหนึ่งที่แตละคนมีตอชีวิตของตน แตในขณะเดียวกันเราก็ควรจะระวังใหการ
แขงขันเปนไปในครรลองครองธรรมและไมใหความตองการจะเปนผูชนะมีความรุนแรงมาก
จนกลายเปนความโลภ ความโกรธ และความหลง(ผิด)ไป ผูช นะทีแ่ ทจริงคือผูช นะกิเลส
ตัณหาตางๆ ในตัวเองเชนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงแสดงใหเห็นเปนตัวอยาง

หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๑๕

สําหรับเรื่องสันโดษนั้น คนจํานวนไมนอยเขาใจผิดวาคําสอนเรื่องสันโดษในพุทธ
ศาสนาขัดขวางความเจริญกาวหนาของบุคคลและสังคม ตามความเปนจริงแลวพุทธศาสนา
สอนใหคนเราขยันและปรับปรุงตัวเองใหเจริญกาวหนา สันโดษหมายถึงการยอมรับขอบเขต
จํากัดของตนและการไมมีความโลภ พุทธศาสนาสอนเนนเสมอวามนุษยเปนสัตวที่ฝกไดไม
อยูกับที่ ดังนั้นจึงสามารถพัฒนาตัวเองไดอยูตลอดเวลา สวนจะพัฒนาไดมากนอยเพียงใด
นั้นขึ้นอยูกับความอุตสาหะและความตั้งใจจริง นอกจากนี้ยงั มีปจจัยอื่นอีกหลายอยางดวย ที่
สําคัญคือเราตองศึกษาเรียนรูจากความสําเร็จของผูอื่นแลวนําความรูนั้นมาใชปรับปรุงตัวเอง
ใหเจริญกาวหนาเทาหรือเหนือกวาผูนั้น พุทธศาสนามองดูสังคมมนุษยวาเปนสังคมไมอยู
กับที่ตลอดเวลาแตมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ สิ่งที่ทําใหสังคมมีสภาพเชนนี้ก็คือ
มนุษยที่ไมอยูเฉย การปฏิบัติกรรมฐานทําใหจิตนิ่งและเกิดปติ แตพทุ ธศาสนาตองการให
เราใชจิตนิ่งและใชความสุขนั้นในการทํางานเพื่อใหตัวเองและสังคมทีอ่ ยูเจริญกาวหนาขึ้นไป
เรื่อยๆ หลวงพอไมสง เสริมใหคนมาปฏิบัติกรรมฐานเพื่อจะไดอยูเฉยๆ ไมทําการงานแต
ตองการใหผูปฏิบัติใชผลที่ไดรับจากกรรมฐานใหเปนประโยชนแกชีวิตของตนและผูอนื่
(๕) ความเสื่อมของสังขาร
ศาสตราจารยสจวตทถามตอไปเรือ่ งความเสื่อมของสังขาร
ตองการทราบวา
ศาสนาพุทธสอนใหทําอยางไรคนเราจึงจะไมมีความทุกขเพราะความเสือ่ มของสังขารและใช
ความเสื่อมนี้ใหเปนประโยชนในวัยชรา ?
หลวงพอชี้ใหเห็นวาพุทธศาสนาสอนใหเรายอมรับความเปนจริงของชีวติ ทุกดาน
ในเรื่องของความเสื่อมของสังขารก็เชนเดียวกัน
เมื่อสังขารตองเสื่อมลงตามธรรมชาติ
(ทั้งๆ ที่พยายามทํานุบํารุง) เราจําเปนตองยอมรับสังขารที่เสื่อมลงนี้ เตือนเราไมให
ประมาทในการมีชีวติ อยูและใหเรงรัดทําบุญกุศล
วัยชราเปนวัยของการเตรียมตัวตายให
มากขึ้น เพราะมีเวลาเหลือนอยลงไปทุกวัน การเตรียมตัวตายที่เหมาะสมคือการฝกจิตใหมี
สติทุกวินาที เชนที่พุทธศาสนาสอนไวในมหาสติปฏฐาน ที่จิตมีสติตามคําสอนนีเ้ ปนจิตที่มี
อิสระไมอยูใตอํานาจของสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเมื่อดับไปก็จะหลุดพนไปโดยสิ้นเชิง
หลวงพอ
สรุปวาการมีสังขารอยูเปนภาระอยางหนึ่งของมนุษย เราตองทํานุบํารุงดูแลสังขารใหดีที่สุด
แตเมื่อสังขารตองเสื่อมลงโดยธรรมชาติเราก็ไมควรเศราโศกเสียใจหรือพยายามดิ้นรนดวย
วิธีการตางๆ หยุดยั้งความเสื่อมนั้น การออกกําลังกาย อาหารและการมีชีวติ ทีด่ ีงามอาจ
ชวยใหการเสื่อมของสังขารชาลง แตสังขารก็ตองเสื่อมและดับไปในที่สุดอยูนั่นเอง ดังนั้น
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๑๖

แทนที่จะพยายามตอสูกับความเสื่อมของสังขารเชนที่บางคนทําอยู
ของสังขารเตือนเราใหเรงทําความดีกอนที่จะสายเกินไป

เราควรใหความเสื่อม

ศาสตราจารยสจวตทกลาวชมหลวงพอวา อธิบายคําตอบตางๆ ไดสมเหตุสมผล
ดีมากจนเขาไมสามารถโตแยงได อยางไรก็ตามเขามีปญหาจะขอความเมตตาจากหลวงพอ
ใหตอบอีกหลายเรื่อง เพราะการคนควาหาหนังสืออานเองแลวยังไมเขาใจ หลวงพออนุญาต
ใหศาสตราจารยสจวตทถามตอไปไดและกลาววา
ความจริงแลวที่หลวงพออธิบายมา
ทั้งหมดนั้น หลวงพอไมไดอธิบายตามหลักของเหตุผล แตอธิบายจากประสบการณ การที่
คําอธิบายเหลานั้นมีเหตุมีผลดีคงจะเปนเพราะวาประสบการณของมนุษยมีเหตุมีผลอยูใน
ตัวเองอยูแลวจึงไมจําเปนตองไปหาเหตุผลจากที่อื่นมาอธิบาย แตเราจะมองเห็นเหตุผลใน
ประสบการณที่เกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อจิตเราเปดกวางปราศจากทฤษฎีใดๆ
ความรูตางๆ
เกี่ยวกับพุทธศาสนาและชีวิต หลวงพอไดมาจากการปฏิบัตธิ รรมและการมีชีวติ อยูทา มกลาง
คนหลายประเภท
(๖) พุทธานุภาพ
คําถามตอมาของศาสตราจารยสจวตทเนนเรื่องเกี่ยวกับพุทธานุภาพ เขาสงสัยวา
พระพุทธเจาไดปรินิพพานไปนานหลายพันปแลว จะมีพุทธานุภาพคงอยูใ นโลกไดอยางไร ?
เกี่ยวกับเรื่องนี้หลวงพอตอบดวยการยกตัวอยางวา ถึงแมดวงอาทิตยจะลับฟาไป
แลวแตไออุน ก็ยังคางในโลกเปนเวลานานแสนนาน พระพุทธเจาเปนบุคคลที่ประเสริฐสุด มี
พุทธานุภาพมากกวาอํานาจของดวงอาทิตยมากมายจนเทียบไมได
ทําไมกระแสพุทธานุ
ภาพจะไมคงอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งในดวงใจของผูที่เปดรับพุทธานุภาพนั้น ถึงแมวาคนที่
คิดคนเรื่องไฟฟาสิ้นชีวิตไปนานแลวแตไฟฟาก็ยงั คงมีอยูใหเราไดใชประโยชนทุกวันนี้ ใน
ความหมายหนึ่งแลวพุทธานุภาพที่แสดงใหเห็นและที่พิสูจนไดคือพระธรรมและผลที่ไดจาก
การปฏิบัติตามพระธรรม ขอพิสูจนอีกอยางหนึ่งก็คือผลที่เกิดขึ้นแกตัวเราจากการมีพุทธานุ
สติอยูตลอดเวลา หลวงพอเองมีประสบการณเกี่ยวกับพุทธานุภาพอยูหลายกรณีแตเกรงวา
ศาสตราจารยสจวตทจะไมเขาใจเพราะเพิ่งเริ่มสนใจศาสนาพุทธ ดังนัน้ หลวงพอจึงไมไดเลา
ใหฟง ศาสตราจารยสจวตทยอมรับวาพุทธานุภาพเปนเรื่องยากที่จะเขาใจ โดยเฉพาะ
สําหรับคนตางศาสนาเพราะพุทธานุภาพในศาสนาอื่นที่หลวงพออธิบายนั้นไมมีลักษณะเปน
เชนการแสดงอํานาจของพระผูเปนเจา แตแสดงออกมาในรูปของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู
ยึดถือในทางที่ดีขึ้น
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๑๗

(๗) การชวยเหลือคนจน
คําถามสุดทายที่ศาสตราจารยสจวตทสงสัยก็คือ คําถามเกี่ยวกับการชวยเหลือ
คนจนและคนที่อดอยากหิวโหยที่มีอยูทั้งในประเทศไทยและสวนตางๆ ของโลก เขาไมแนใจ
วาคนไทยที่เปนชาวพุทธสนใจที่จะชวยเหลือบุคคลเหลานี้บางหรือไม
เพราะเขามองเห็น
ชาวพุทธไปทําบุญแตทวี่ ัดไมชอบทําบุญทางดานสาธารณประโยชน สวนการชวยเหลือคน
ยากจนที่หิวโหยในประเทศตางๆ นั้นเขาไมทราบวามีอยูหรือไม ?
หลวงพอตอบวา
คําสอนของพุทธศาสนาเนนใหชาวพุทธชวยเหลือผูที่มีความ
ทุกขโดยไมคํานึงวาเปนคนชาติใดหรือนับถือศาสนาใด ตามความเปนจริงแลวคนไทยชาว
พุทธที่ทําสาธารณประโยชนและชวยเหลือคนยากจนมีจํานวนมากพอสมควร แตคนประเภท
นี้ไมชอบเอาหนา ดังนั้นจึงไมเปนขาวในหนังสือพิมพ หลวงพอยอมรับวาชาวพุทธชอบ
ทําบุญกับพระสงฆมากกวาที่จะชวยเหลือคนยากจน สิ่งนี้เปนเรื่องทีแ่ กไขไดยากเพราะเปน
ในการแกไขปญหานี้พระสงฆเชนหลวงพอไดนําวัตถุสิ่งของ
ความเชือ่ ทีฝ่ งจิตใจมานาน
ตางๆ ตลอดจนเงินทองที่ไดรับจากพุทธศาสนิกชนไปใชใหเกิดประโยชนแกสวนรวมและคน
ยากจนทั่วไป เมื่อคนมองเห็นวาเงินที่บริจาคใหแกหลวงพอกอใหเกิดประโยชนแกสวนรวม
เปนอยางมาก คนก็ยิ่งบริจาคเงินใหหลวงพอมากขึ้น หลวงพอจึงชอบพูดเสมอวา “ยิ่งให
ยิ่งได” สําหรับการชวยเหลือคนยากจนที่หิวโหยในประเทศตางๆ นั้นคนไทยที่เปนชาวพุทธ
ก็มีสวนชวยเหลือบางตามความจํากัดของทรัพยากรที่มีอยู
แตการชวยเหลือนี้ก็ไมได
ประชาสัมพันธ ดังนั้นจึงแทบจะไมมีคนทราบเลย หลวงพอยอมรับจากการชวยเหลือของ
คนไทยชาวพุทธสวนมากแลวเปนการชวยเหลือที่เกิดจากการริเริ่มของคนบางคนที่ไมหวัง
ผลตอบแทนอะไร นอกจากชวยบรรเทาความทุกขยากลําบากของคนยากจนเปนครั้งคราว
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการชวยเหลือในรูปแบบนี้ก็คอื การขาดแผนงานชวยเหลือ ซึ่งทําใหการ
ชวยเหลือดังกลาวไมกอใหเกิดประโยชนมากเทาที่ควร
การชวยเหลือคนยากจนควรจะมี
แตควร
วัตถุประสงคมากกวาการชวยบรรเทาความทุกขยากของคนเหลานี้เปนครั้งคราว
เปนการชวยเหลือใหชวยตัวเองไดดวย อยางไรก็ตามหลวงพอก็เนนวาในขณะที่องคกรพุทธ
ศาสนายังไมมีแผนงานที่แนนอนในเรื่องการทํางานเพื่อสังคม
พุทธศาสนิกชนก็ควรจะ
ชวยเหลือบรรเทาทุกขคนที่มีความทุกขไมวาจะเกิดจากความยากจนหรือจากปจจัยอื่น การ
มีความเมตตากรุณาตอกันและการชวยเหลือจุนเจือกันจะทําใหสังคมอยูตอไปไดดวยความ
สงบ.
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๑๘

ศาสตราจารยสจวตทยังมีปญหาอื่นๆ อีก แตเพื่อใหศาสนิกชนคนอื่นไดมีโอกาส
กราบและนมัสการกับหลวงพอบาง ศาสตราจารยผูนี้จึงกราบนมัสการลาหลวงพอและสัญญา
วาจะนําคําอธิบายตางๆ ของหลวงพอไปเผยแพรใหแกนักศึกษาและชาวอเมริกันทัว่ ไป

หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก
ครั้งที่ ๔
ระหวาง
พระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล
(จรัญ ฐิตธมฺโม)
กับ

ศาสตราจารยไวโอเล็ต ลินเบค
ชาวอเมริกันผูเชี่ยวชาญสาขาปรัชญาและศาสนา

รองศาสตราจารย ดร.พินิจ รัตนกุล ผูอํานวยการศูนยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลพาศาสตราจารยไวโอเล็ต ลินเบค ชาวอเมริกันผูเชี่ยวชาญและ
ศาสนา มาพบพระราชสุทธิญาณมงคล ที่วดั อัมพวันในวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๒
ศาสตราจารยผูนี้จบการศึกษาสขาศาสนจากมหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา
มีประสบการณการสอนวิชาศาสนาที่มหาวิทยาลัยตาง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนเวลา ๔๐ ป ไดศกึ ษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจากหนังสือและตําราภาษาอังกฤษ
ที่นักวิชาการชาวตะวันตกเปนผูเขียน และ มีขอสงสัยหลายประการเกี่ยวกับคําสอน
และการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา เมื่อมีโอกาสไดมาคารวะพระราชสุทธิญาณมงคล
ซึ่งตอไปนี้จะเรียกตามบุคคลทั่วไปวา “หลวงพอ” หรือ “หลวงพอจรัญ” จึงขอความ
เมตตาใหหลวงพออธิบายขอสงสัยตาง ๆ ให โดย ดร.พินิจ รัตนกุล เปนผูแปลและ
บันทึกการสนทนา

พระพุทธศาสนาและสมาธิ
ศาสตราจารยไวโอเล็ต สังเกตเห็นวา ในปจจุบันชาวอเมริกันที่ไมไดนับถือศาสนา
พุทธสนใจการปฏิบัติสมาธิกันมาก แตโดยเหตุที่บุคคลเหลานี้ไมไดรับการสอนในเรื่องการ
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๑๙

ปฏิบัติสมาธิในพระพุทธศาสนาเลย ศาสตราจารยไวโอเล็ต จึงสงสัยวาการปฏิบัติสมาธิ
ดังกลาวจะใหประโยชนแกผูปฏิบัติหรือไม เพราะไดอานหนังสือวิสุทธิมรรคแลวเขาใจ
วา การปฏิบัติสมาธิในพระพุทธศาสนามีขั้นตอนตาง ๆ ที่จะตองเรียนรูแ ละฝกฝน
ภายใตการแนะนําของอาจารย
หลวงพออธิบายวา ทีจ่ ริงแลวการปฏิบัติสมาธิมีอยูในคําสอนของทุกศาสนา ไมวาจะ
เปนศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม หรือศาสนาฮินดู ในสมัยพุทธกาล พวกฤาษีโยคีตาง ๆ
ปฏิบัติสมาธิตามความเชือ่ ในลัทธิของตนจนมีฤทธิ์เดชตาง ๆ การปฏิบัตสิ มาธิจึงไมไดเปนสิ่ง
ที่มีอยูในคําสอนของพระพุทธศาสนาแตอยางเดียว สวนการปฏิบัติสมาธิจะมีผลอยางไรนั้น
ขึ้นอยูกับระดับของสมาธิที่ผูปฏิบัตทิ ําได โดยทั่วไปแลวการปฏิบัติสมาธิ สามารถทําใหจิตใจ
ของผูปฏิบัตสิ งบสวางและมีปญญาเกิดขึ้น และสงผลใหผูนั้นสามารถทํากิจการตาง ๆ สําเร็จ
ตามความตองการได
การปฏิบัติสมาธิระดับสูง เชนที่ฤาษีโยคีตาง ๆ ปฏิบัติอยูในสมัยพุทธกาล สามารถทํา
ใหเกิดจิตตานุภาพที่มีพลังแข็งแกรงจนมีฤทธิ์เดช ผลของสมาธิตั้งแตการมีจิตใจสงบไปจนถึง
การมีจิตตานุภาพที่กลาวมาเปนผลทางโลกียะเทานั้น
เพราะเปนประโยชนที่เสริมสราง
อํานาจใหแกตัวเอง แตในพระพุทธศาสนา การปฏิบัติสมาธิมีเปาหมายสูงกวาประโยชนทาง
โลกียะ คือ มีเปาหมายใหจิตของผูปฏิบัติหลุดพนจากอํานาจกิเลสตัณหาตาง ๆ มีโลภ โกรธ
หลง เปนสําคัญ อันจะทําใหไมมีการเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏอีกตอไป ประโยชน
ประเภทนี้เรียกวา ประโยชนทางโลกุตระ
โดยเหตุที่เปาหมายการปฏิบัติสมาธิในพระพุทธศาสนาแตกตางจากเปาหมายที่มีอยู
ในศาสนาอื่น ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงเรียกสมาธิที่อยูเหนือระดับความสงบ หรือ อิทธิฤทธิ์
และที่จะนําไปสูความหลุดพนวา “วิปสสนากรรมฐาน” เพราะเปนการทําใหจิตใจสวางดวย
แสงของปญญา ที่เปนผลจากการวิเคราะหรูปและนามในลักษณะตาง ๆ อยางละเอียดถี่ถวน
จนมองเห็นไตรลักษณของสรรพสิ่งทั้งหลาย และ ดับ “อัตตา” ไดในที่สุด
พระพุทธศาสนาไมมีความประสงคใหเราพอใจแตประโยชนทางโลกียะที่ไดจากการ
ปฏิบัติสมาธิ ไมวาจะเปนความสงบนิ่งของดวงจิต หรือ การมีจิตตานุภาพประเภทตาง ๆ แต
ตองการใหเราใชปญญาที่เกิดจากสมาธิตัดตัวเราใหหลุดพันจากวัฏสงสาร ดวยเหตุนี้ การ
ปฏิบัติสมาธิ หรือ วิปสสนากรรมฐาน จึงมีขั้นตอนตาง ๆ ถาหากผูปฏิบัติไมมีความรูเกี่ยวกับ

หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๒๐

เรื่องนี้ และไมมีครูอาจารยคอยแนะนําแลว ผูปฏิบัติก็อาจจะไปสามารถบรรลุเปาหมายนี้ได
ดังที่อธิบายในหนังสือ “วิสุทธิมรรค”
นอกจากนั้น การเปนคนที่พากเพียรพยายามอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและรักษาศีล
อยางเครงครัดก็มีความสําคัญมาก เมื่อสมาธิมคี ณ
ุ ธรรมและศีลเปนฐานแลว ปญญาที่เกิดจาก
สมาธิก็จะมีทั้งพลังและทิศทางที่ถูกตอง

ความสุข คนรวย คนจน
ศาสตราจารยไวโอเล็ต กราบเรียนหลวงพอวา ในสังคมอเมริกนั ปจจุบัน คน
อเมริกันเชือ่ กันวา ความสุข คือ การมีชีวติ ที่สะดวกสบาย มีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ
ครบถวน พรอมทัง้ มีทรัพยสมบัติเปนหลักฐานมั่นคง ไมทราบวาพระพุทธศาสนาสอน
เกี่ยวกับความสุขวาอยางไร ทรัพยสมบัตเิ ปนที่มาของความสุขใชหรือไม และคนจน
สามารถมีความสุขไดไหม
หลวงพออธิบายวา พระพุทธศาสนาก็มองเห็นความสําคัญของวัตถุ และ เชื่อวาชีวิต
ตองอาศัยปจจัย ๔ จึงจะดํารงอยูได ผูที่ไมมีปจจัย ๔ อยูเลยแมแตอยางเดียว ไมสามารถจะมี
ชีวิตอยูหรือปฏิบัติธรรมใหประสบความสําเร็จได ในสมัยพุทธกาลพระองคทรงสอนสาวก
ทั้งหลายใหชวยเหลือฆราวาสใหมีชีวิตสบายพอสมควร (เชน มีเสื้อผาใส และมีอาหารกิน)
กอนที่จะสอนธรรม
พระพุทธศาสนาถือวาทรัพยสมบัตติ า ง ๆ นั้นเปนผลของบุญกุศลที่คนแตละคนทําไว
ในอดีต คนที่มีทรัพยสมบัติมากมาย เชน มหาอุบาสิกาวิสาขาในสมัยพุทธกาลเปนผูที่ทําบุญ
กุศลมามาก พระพุทธศาสนาไมสนใจเรื่องปริมาณหรือจํานวนของทรัพยสมบัติที่เรามี
อยูมากเทากับวิธีที่เราไดครอบครองเปนเจาของ และวิธีที่ใชทรัพยสมบัตเิ หลานั้น
การมีทรัพยสมบัติมากทําใหนางวิสาขามีวัตถุสิ่งของสําหรับทําบุญไดมากกวาคนทั่วไป
เพราะถือวาทรัพยสินตาง ๆ นั้นมีลักษณะเปนกลาง คือ ไมดีไมเลว แตจะดีหรือเลวขึ้นอยูกับ
วิธีไดมา และวิธีใช ถาหากเราไดทรัพยสมบัติตาง ๆ มาดวยวิธีสุจริตและใชอยางฉลาด เชน
ใหตนเองมีความสุขดวยการทําบุญและชวยทําประโยชนแกสังคม ทรัพยสมบัติเหลานั้นก็เปน
สิ่งมีคุณคา แตในทางตรงขาม ถาหากเราเปนคนตระหนี่เห็นแกตัว ทรัพยสมบัติตาง ๆ
เหลานั้นก็ไมอาจนําความสุขมาใหได
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๒๑

พระพุทธศาสนาเนนความสําคัญของการทําบุญ เพราะบุญกุศลที่เกิดจากการทําทาน
เปนที่มาของความสุขและเปนประโยชนทั้งแกผูใหและผูรับ ความสุขที่เกิดจากการให (ซึ่ง
เปนผลมาจากการลดความเห็นแกตัวลงบาง) เปนความสุขที่พระพุทธศาสนาใหความสําคัญ
มาก และโดยเหตุที่ความสุขไมไดอยูที่ปริมาณหรือจํานวนทรัพยสมบัตติ าง ๆ ที่เรามีอยู แต
เปนสภาวะจิตใจ
พระพุทธศาสนาจึงสอนใหเราขัดเกลาจิตใจใหหลุดพนจากกิเลสตัณหา
ทั้งหลายที่หุมอยู เพือ่ จิตใจจะไดสงบและสวางดวยแสงของปญญา ดวยเหตุนี้เวลาพูดถึง
ความสุขจึงใชคําวา “สันติสุข” หรือ “วิมุติสุข” เพื่อใหแตกตางจากความสุขที่คนทั่วไปเขาใจ
วาเกิดจากการตอบสนองความตองการตาง ๆ โดยเหตุที่ความสุขเปนเรื่องจิตใจไมมีตัวตน
ดังนั้นคนรวยจึงไมจําเปนตองมีความสุขเสมอไป ในทํานองเดียวกัน คนจน ที่มีชวี ิตไม
สะดวกสบาย เพราะขาดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน ไมมพี ัดลม ตูเย็นไฟฟา ก็
สามารถมีความสุขได ถาหากรูจักสันโดษซึ่งทําใหจิตใจสงบ
ศาสตราจารยไวโอเล็ต
เห็นดวยกับคําอธิบายเรื่องธรรมชาติของความสุข
โดยเฉพาะเมื่อหลวงพอเชื่อมโยงความสงบและสันโดษเขากับความสุข ในความคิดเห็นของ
ศาสตราจารยไวโอเล็ต คนอเมริกันจะมีชีวติ ที่สงบสุขไดถาหากมีสันโดษ คือ รูจักจํากัดความ
ตองการและไมดิ้นรนไขวควาสิ่งตาง ๆ มาเปนของตนโดยไมหยุดยั้ง ศาสตราจารยไวโอเล็ต
เองไดพยายามสอนนักศึกษาที่อเมริกาใหเลิกผูกความสุขเขากับปริมาณ หรือ จํานวนของ
วัตถุสิ่งของตาง ๆ และใหหันมาสนใจเรื่องจิตใจใหมากขึ้น แตก็ไมประสบความสําเร็จ เพราะ
การสอนดังกลาวสวนทางกับกระแสสังคมอเมริกนั ที่เนนวัตถุนิยม และตองการใหคนไขวควา
หาสิ่งของตาง ๆ มาครอบครองไวใหมีจํานวนมากที่สุด สื่อมวลชนตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ
วิทยุ และทีวี มีสวนสําคัญที่ทําใหกระแสสังคมนีไ้ หลเชี่ยวจนตานทานไดยากหรือไมไดเลย
หลวงพออธิบายเพิ่มเติมวา หลวงพอเองไดพยายามปลุกคนใหตื่นจากความหลง
ผิด ใหรูจักพัฒนาและใชปญญาในการดําเนินชีวิตประจําวันใหมาก แตเนื่องดวยธรรมเปนสิ่ง
ทวนกระแสโลกที่อยูในวงเวียนของวัตถุนิยม ดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเปนเรื่องยากลําบาก
สําหรับคนทั่วไป หลวงพอพยายามสอนกรรมฐาน เพราะเชื่อ และมีประสบการณวาการ
ปฏิบัติดังกลาว สามารถชวยใหผูปฏิบัติไดสัมผัสความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ และ การ
ควบคุมตนเองได อันจะทําใหผูนั้นไมหลงใหลในวัตถุสิ่งของตาง ๆ รวมทั้งยศฐาบรรดาศักดิ์
ทั้งหลาย ผูปฏิบัติกรรมฐานที่วัดอัมพวันจํานวนไมนอย สามารถสัมผัสความสุขประเภทนี้ได
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๒๒

จึงไดชักชวนผูที่รูจักมาปฏิบัติกรรมฐานที่วัดอยูเรื่อย ๆ จนจํานวนผูปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นทุกที
มีคนทุกอาชีพทั้งผูที่เคยปฏิบัติมาแลว และผูมาใหม การที่เปนเชนนี้เพราะบุคคลเหลานี้ ได
พบเห็นดวยตนเองวาการปฏิบัติกรรมฐาน เปนวิธีการที่นําไปสูความสุขที่ประณีตกวา การทํา
ตามกระแสโลกที่กลาวมาแลว และถึงแมวาผูป ฏิบัติจะยังไมสามารถทวนกระแสโลกไดโดย
ตลอด แตการมาอยูที่วัดระยะเวลาหนึ่ง ก็เปนการสรางความสงบสุขใหแกดวงจิตชัว่ คราว
และทําใหจิตของตนมีพลังมากขึ้น การปฏิบัติกรรมฐาน จึงเปนเสมือนการชารจแบตเตอรี่ใหมี
ไฟพอเพียงแกการใชงาน
นอกจากนั้นหลวงพอยังไดอธิบายขยายความเรื่อง ความสัมพันธระหวางสันโดษและ
ความสุข เพื่อแกความเขาใจผิดของศาสตราจารยไวโอเล็ต ที่เขาใจวาสันโดษ และความสุข
เปนสิ่งเดียวกัน หลวงพอชี้ใหเห็นวาในพระพุทธศาสนา ความสุขมีอยูหลายระดับและสันโดษ
เปนความสุขระดับหนึ่งที่คนทั่วไปสามารถมีได ความสุขที่พระพุทธศาสนาเนนเปนพิเศษ คือ
“วิมุติสุข” หรือ ความสุขที่เปนผลจากการที่ดวงจิตมีสภาวะเปนพุทธะ หรือ ใสสวาง
ปราศจากความหนาทึบของ “อัตตา” และความมัวหมองจากกิเลสตัณหาตาง ๆ ที่
หอหุม
สภาวะเชนนี้เกิดจากการมีปญญารูแจง
(หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา
“Enlightenment”) ดังเห็นเปนตัวอยางจากพุทธประวัติตอนตรัสรู

เสรีภาพ ความรับผิดชอบ การควบคุมตนเอง
ศาสตราจารยไวโอเล็ต กราบเรียนใหหลวงพอทราบวา เด็กอเมริกันที่ตนเคยสอน
มักเขาใจกันวา เสรีภาพ หมายถึง การทําอะไรตามใจชอบ หรือ โดยไมมีอะไรมาขัดขวาง
ความเขาใจนี้ ทําใหเด็กวัยรุนในอเมริกา ไมมีระเบียบวินัยและไมมีเปาหมาย กลาวคือ มีชีวติ
เปะปะไปตามอารมณความรูสึก อยากทราบวาพระพุทธศาสนาสอนเกี่ยวกับเสรีภาพวา
อยางไร
หลวงพออธิบายวา สังคมไทยเวลานี้ก็ดูเหมือนจะมีปญหาเชนเดียวกัน ในปจจุบัน
“เสรีภาพ” เปนคําที่ใชกันมาก เพราะเชื่อกันวา เปนลักษณะสําคัญของสังคมประชาธิปไตย
คนไทยทั่วไปเขาใจวาเสรีภาพ คือ การมีชีวติ อิสระ ซึ่งไดแกการทําอะไรตามใจชอบดังที่ชอบ
พูดกันวา “ทําอะไรตามใจเปนไทยแท” (เพราะเขาใจผิดวา “ไทย” หมายถึง “อิสรเสรี”) คํา
สอนของพระพุทธศาสนาก็เนนความสําคัญของการมีชีวติ อิสระเสรีมากเปนพิเศษ แตอธิบาย
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๒๓

ความเปนอิสระเสรีในความหมายที่ลึกซึ้งกวาที่เขาใจกัน กลาวคือ อธิบายวา ชีวติ อิสระเสรี
เปนชีวิตทีม่ กี ารควบคุมตัวเองไมใหเปนไปตามอํานาจของสัญชาตญาณ และ กิเลสตัณหา
ตาง ๆ ดังนั้นจึงไมใชชีวิตของการทําอะไรตามใจชอบ การควบคุมตัวเอง หมายถึง การใช
ปญญากําหนดทิศทาง และแนวทางของการดําเนินชีวิต อันมีผลใหชีวิตไมเปะปะไปมา เชน
สวะที่ลอยลอยไปตามกระแสน้ําและแรงลม
ชีวิตที่มีทิศทางมีพลังในตัวเหมือนกับน้ําทีม่ ี
ขอบเขตกั้นใหไหลไปในทิศทางเดียว
การที่พระพุทธศาสนาอธิบายชีวิตอิสระเสรีใน
ความหมายนี้ เพราะถือวาปญญาเปนสิ่งสําคัญที่สุดของชีวติ มนุษย ดังนั้นจึงควรนํามาใชให
เปนประโยชน พระพุทธศาสนาไมไดปฏิเสธความเชื่อวา ชีวติ อิสระเสรีเปนชีวติ ที่คนแตละคน
เปนผูกําหนดชะตากรรมของตนดวยตนเอง ดังเห็นไดจากคําสอนเรื่องกฎแหงกรรม แต
พระพุทธศาสนาเนนวา ในการกําหนดชะตากรรมใหแกชีวิตเราแตละคนนัน้
เรา
จะตองใชปญญาของตนเปนสําคัญ ไมใชยอมทําตามสัญชาตญาณ หรือ อารมณ
ความรูสึกแตละครั้ง
ดังนั้นในทัศนะของพระพุทธศาสนา ชีวติ ที่มีเสรีภาพ จึงเปนชีวติ ที่มีการควบคุม
ตัวเอง หรือ กลาวอีกนัยหนึ่งไดวา ชีวิตประเภทนี้มีความรับผิดชอบเปนองคประกอบสําคัญ
การควบคุมตัวเองทําใหเราไมทําอะไรที่เปนอันตรายแกตัวเองและผูเกี่ยวของตลอดจนสังคม
โลกที่อยู นอกจากนั้น หลวงพอยังอธิบายวา เชนเดียวกันกับเรื่องความสุข ศาสนาพุทธแบง
เสรีภาพออกเปนระดับตาง ๆ กลาวคือ
ในระดับธรรมดาทั่วไป เสรีภาพ หมายถึงการกําหนดชีวิตของตนดวยตนเอง ใน
ระดับนี้เสรีภาพแสดงใหเห็นในรูปของความสามารถที่จะควบคุมตนเองใหมีชีวติ เปนไปตาม
เปาหมายที่ตัวเองวางไว
ในระดับสูงขึ้นมา เสรีภาพ หมายถึงการไมอยูในอํานาจของ “อัตตา” หรือ การหลุด
พนจากกิเลสตัณหาตาง ๆ (มีโลภ โกรธ หลง เปนสําคัญ) ตลอดไปโดยสิ้นเชิง ชีวิตที่มี
เสรีภาพระดับนี้ เปนชีวิตของการปลอยวาง การไมยึดติดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไมวาจะเปน
รูปธรรมหรือนามธรรม ดังนั้นจึงเปนชีวิตทีอ่ ยูเหนือ “ความดี” และ “ความชั่ว” หรือ กรรม
ทั้งหลาย หลวงพอใหขอสังเกตในตอนสุดทายวา ในระดับใดก็ตาม เสรีภาพไมใชสงิ่ ที่ติดตัว
มาแตเกิดเหมือนสัญชาตญาณ เราจะตองตอสูดิ้นรนเปนอยางมาก จึงจะมีเสรีภาพ หรือ ชีวิต
อิสระเสรีในความหมายที่กลาวมา การปฏิบัติกรรมฐานเปนวิธีสําคัญอยางหนึ่งที่จะชวยใหเรา
มีชีวติ อิสระเสรีในความหมายของพระพุทธศาสนาได

หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก
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ศาสตราจารยไวโอเล็ต ยอมรับวาเวลานี้ตนเขาใจความหมายของเสรีภาพในทัศนะ
ของพระพุทธศาสนาไดลึกซึ้งขึ้น
และกลาวเสริมวา
การที่พระพุทธศาสนาเนนความ
รับผิดชอบนัน้ เปนสิ่งสําคัญมาก เสรีภาพและความรับผิดชอบแยกออกจากกันไมได ถาหาก
แยกออกจากกันแลว เสรีภาพก็ไมมีคุณคาอะไรเหลืออยู และจะเปนอันตรายแกมนุษยและ
สังคมโลก ดังนั้นคนทุกคนจึงควรใชเสรีภาพดวยความรับผิดชอบ ดวยเหตุนี้จึงเห็นดวยกับ
พระพุทธศาสนา ที่เนนใหคนทุกคนทําอะไรดวยเหตุผลและใชสติปญญาใหมาก การควบคุม
ตนเองเปนวิธีการใชเสรีภาพที่ถูกตอง

สันติภาพและขันติธรรม
ศาสตราจารยไวโอเล็ตสังเกตเห็นวา ในปจจุบนั ประเทศตาง ๆ เชน อินโดนีเซีย
และอินเดีย ศาสนิกชนตางศาสนาพากันกอความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ และที่ถึงกับจับ
อาวุธประหัตประหารกันก็มีอยู แตทราบวาในประเทศไทย เหตุการณเชนนี้ไมเคยเกิดขึ้นเลย
จึงตองการทราบวา พระพุทธศาสนามีคําสอนอะไรที่ชวยใหคนนับถือศาสนาตางกันอยู
กันไดดวยความสงบสุข
หลวงพอชี้ใหเห็นวา ตามความเปนจริงแลว การตอสูระหวางชาวมุสลิมและชาวฮินดู
ในอินเดีย และ ระหวางชาวมุสลิมและชาวคริสตในอินโดนีเซียนั้น เปนผลมาจากสาเหตุหลาย
ประการที่พวั พันกัน ไมใชสาเหตุจากการมีความเชื่อทางศาสนาแตกตางกันเทานั้น ศาสนา
ทุกศาสนาตองการใหคนทุกคนเปนคนดี ไมรบราฆาฟนกัน สําหรับพระพุทธศาสนานั้น ไดชื่อ
วาเปนศาสนาของสันติภาพ มีคําสอนและวิธกี ารปฏิบัตมิ ากมายหลายอยางที่จะทําใหคนอยู
ดวยกันอยางมีความสุข เชนใหมีความรักความเมตตาและเอื้อเฟอเผือ่ แผตอกันและกัน รูจัก
ใหอภัยกันและไมยึดถือตัวเองเปนใหญ ในเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นนั้น พระพุทธศาสนา
ยอมรับความจริงวาคนแตละคนมีสติปญญาความตองการและความสามารถไมเหมือนกัน
ดังนั้นจึงมีความเชื่อแตกตางกันออกไป ดวยเหตุนี้ในคําสอนของพระพุทธศาสนาจึงไมมีการ
บังคับ ไมวา ในรูปแบบใด การรักษาศีลและปฏิบัติธรรม เปนเรื่องของความสมัครใจ การ
ตัดสินใจของคนแตละคน พระพุทธเจาทรงเปนเหมือนแพทยที่เมื่อวิเคราะหอาการของคนไข
อยางละเอียดถี่ถวนและรูสาเหตุของความเจ็บปวยแลว ก็แนะนําคนไขใหกินยารักษาโรคที่
เปนอยู แตสว นคนไขจะกินยาที่แนะนําหรือไมนนั้ เปนการตัดสินใจของคนไขเอง
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก
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หลวงพอเนนวา
โดยเหตุที่พระพุทธศาสนายอมรับความจํากัดดานสติปญญาและ
ความสามารถของแตละคน และไมมีความประสงคจะบังคับผูใดใหมายึดถือพระพุทธเจาเปน
สรณะ พระพุทธศาสนาจึงสอนชาวพุทธใหมีขันติธรรม กลาวคือใหยอมรับความหลากหลาย
ของความเชือ่ ทางศาสนา และไมใหมีโทสะเมื่อเห็นวาผูอื่นมีความเชือ่ และการปฏับัตแิ ตกตาง
ไปจากตน เพราะในที่สุดไมวาจะมีความเชือ่ แตกตางกันอยางไร ทุกคนก็ตองเปนไปตาม
กรรมของแตละคนอยูนนั่ เอง ศาสนาพุทธจึงไมตองการใหนําความแตกตางดังกลาวมาสราง
ความแตกแยกในสังคมหรือเปนเงื่อนไขใหเกิดความขัดแยงและความรุนแรงระหวางศาสนิชน
ที่นับถือศาสนาตางกัน
นอกจากศาสนาพุทธจะเนนความสําคัญของความเมตตากรุณา และขันติธรรมทีม่ ตี อ
การสรางสันติภาพใหเกิดขึ้นในประชาคมโลกแลว ศาสนาพุทธยังสอนคนใหลดความเห็นแก
ตัวใหนอยลง เพราะสิ่งนี้เปนตนเหตุสําคัญที่ทําใหจิตใจคนไมสงบสุขและอยูรวมกับคนอื่นได
ยากลําบาก การปฏิบัติกรรมฐานเปนวิธีหนึ่งที่จะทําใหจิตใจสงบและมีอิสระจากอํานาจของ
กิเลสตัณหาตาง ๆ ที่เปนพื้นฐานของความเห็นแกตัว จิตใจที่เปนอิสระเสรีนี้ยอมสามารถมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับสรรพสิ่งตาง ๆ (ไมวาจะเปนมนุษย สัตว หรือธรรมชาติ) ในทาง
สรางสรรคไดเปนอยางดี ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาสันติภาพในโลกตองเริ่มตนจากการที่มีคน
จิตใจสงบกอนอยางอื่น แตทั้งนี้มิไดหมายความวาสันติภาพ หมายถึงความสงบหรือการไมมี
สงคราม หรือการสูรบเทานั้น ความสงบเงียบหรือการไมมีการสูรบกันไมไดเปนเครื่องประกัน
วาสันติภาพมีอยูในโลก สันติภาพที่แทจริงมีอยูไดยอมตองมีปจจัยเกื้อกูลหลายอยาง
ตั้งแตการมีความเมตตา กรุณา และขันติธรรม ไปจนถึงการมีจิตใจที่สงบและสวาง
ศาสตราจารยไวโอเล็ต กลาวชมการที่พระพุทธเจาทรงสอนเรื่องขันติธรรมนั้น เปน
เรื่องดีงามมาก เพราะเทากับเปนการสนับสนุนใหชาวพุทธมีจิตใจเปดกวางไมยกตนขมทาน
และไมประณามศาสนาอื่นที่ตนไมเห็นดวย ศาสตราจารยไวโอเล็ตเห็นดวยวา สันติภาพที่จีรัง
ยั่งยืนตองเริ่มตนจากภายในจิตใจของคนแตละคน ถาหากจิตใจของคนยังเปนจิตใจที่เห็นแก
ตัว ไมมคี วามรักความเมตตาตอผูอนื่ แลว สันติภาพถาวรก็เปนไปไมได ปญหาที่ศาสนาตาง
ๆ ประสบอยูในเวลานี้ก็คือ ทําอยางไรจึงจะใหคนทุกคนมีจติ ใจที่สงบและสวางได สิ่งนี้เปนไป
ไดยากตองใชเวลานานหรือไมมีทางเปนไปไดเลย ดังนั้นในขณะที่ศาสนาตาง ๆ สั่งสอนศา
สนิกชนใหมีจิตใจดีงาม ศาสนิกชนจึงควรรวมมือกันสรางปจจัยตาง ๆ ใหเกิดขึ้นในประชาคม
โลก
เพื่อค้ําจุนสันติภาพใหมีอยูตลอดไปดวย
เชน
ใหมีกฎหมายที่เปนธรรมทั้ง
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก
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ภายในประเทศและระหวางประเทศ และใหทุกฝายที่มีปญหามีโอกาสไดพบปะเจรจาตอรอง
กัน

พระสงฆ ทรัพยสมบัติ และอามิสทาน
ประวัติศาสตรของศาสนาคริสตในสมัยกลางชี้ใหเห็นวา
สาเหตุอยางหนึ่งที่ทําให
นักบวชในศาสนานี้เสื่อมความเคารพรับถือจากศาสนิกชน เพราะศาสนจักรนิยมสะสมเงิน
ทองและทรัพยสมบัติตาง ๆ ไวมากมาย และนักบวชในศาสนานี้มักนําทรัพยสมบัติดงั กลาวที่
เปนของสวนรวมมาใชบํารุงบําเรอตนเอง จึงทําใหมองเห็นไปวาการที่ศาสนจักรมีทรัพยสิน
เงินทาองมากเปนสิ่งไมดี ศาสตราจารยไวโอเล็ต ไมทราบวาพระพุทธศาสนามีระเบียบ
กฎเกณฑหามไมใหวัดมีทรัพยสมบัติตาง ๆ มากมาย หรือไมใหพระสงฆสะสมเงิน
ทองและทรัพยสมบัติหรือไม
ในความเห็นของหลวงพอ โดยธรรมชาติแลวทรัพยสมบัตติ าง ๆ มีลักษณะเปน
กลาง คือในตัวเองไมมที ั้งความดีหรือความไมดี สิ่งตาง ๆ เหลานี้จะเปนสิ่งที่ดีหรือไมดีนั้น
อยูที่วิธีที่เราไดสิ่งเหลานั้นมา และวิธที ี่เราใชสิ่งเหลานั้น ถาหากเราไดทรัพยสมบัตมิ าดวยวิธี
สุจริต และใชทรัพยสมบัติเหลานี้อยางฉลาด ทรัพยสมบัตทิ ี่มีอยูก็เปนสิ่งที่ดี ในเรื่องของ
พระสงฆนั้นโดยเหตุที่พระสงฆสวนมากเปนสมมติสงฆที่ยังติดกิเลสตัณหาตาง ๆ ไมได
ดังนั้นเมื่อมีโอกาสไดเปนเจาของทรัพยสินเงินทองจํานวนมากที่มีผูบริจาคให จึงอดไมไดที่จะ
เชนเดียวกับนักบวชในศาสนาคริสตที่กลาวมา
ใชทรัพยสินเหลานั้นเพื่อประโยชนตน
พระสงฆจึงตองระมัดระวังตัวเองเปนพิเศษ เมือ่ ตองเขาไปเกี่ยวของเรื่องเงินทอง ที่จริงแลว
การอุปสมบทเปนการเปลี่ยนวิถีชีวิตใหมของผูอุปสมบท คือละทิ้งชีวติ ทางโลกและหันมามี
ชีวิตทางธรรมตามรอยพระบาทของพระพุทธเจา พระองคไดทรงแสดงใหเห็นเปนตัวอยางวา
ชีวิตของผูปฏิบัติธรรมเปนชีวติ แบบไหน นอกจากนั้นยังไดทรงกําหนดวินยั ตาง ๆ สําหรับให
พระสงฆยึดถือและปฏิบตั ิตาม
เพือ่ จะไดสามารถหลุดพนจากความทุกขไดโดยสิ้นเชิง
ตลอดไป
ตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา
พระสงฆไมควรจะสะสมทรัพยสินเงินทาอง
เชนเดียวกับฆราวาส หลักปฏิบัติทหี่ ลวงพอใชเสมอที่วัด คือ นําปจจัยและสิ่งของตาง ๆ ที่
ญาติโยมนํามามอบใหไปใชใหเกิดประโยชนแกสวนรวมในรูปแบบตาง ๆ ไมเก็บเอาไวเปน
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๒๗

สมบัติสวนตัว แตปรากฏวายิ่งทางวัดใหสวนรวมหรือสังคมมากเทาไร ทางวัดก็ยิ่งมีทรัพยสิน
เงินทางเพิ่มมากขึ้น จึงอาจทําใหคนเขาใจผิดคิดวา หลวงพอชอบสะสมทรัพยสมบัติ การที่
ทรัพยสินเงินทองของวัดอัมพวันมีเพิ่มขึ้น เพราะเมื่อมีผูบริจาคมองเห็นวาทางวัดนําเอาสิ่งที่
ตนบริจาคไปใชใหเปนประโยชนแกสวนรวมจริง บุคคลเหลานี้ก็ชักชวนคนอืน่ ใหรวมบริจาค
เงินทาองและวัตถุสิ่งของตาง ๆ ใหวัด ไมวาจะไดรับบริจาคทรัพยสินเงินทาองมากเพียงใดก็
ตาม วัดอัมพวันก็จะนําสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไปทําประโยชนใหแกสังคมมากเพียงนั้น ไมวาจะ
เปนเรื่องการเผยแผคําสอนในพระพุทธศาสนา การศึกษา หรือการสังคมสงเคราะหทั่วไป
ในตอนสุดทาย หลวงพอใหขอสังเกตวา การทีพ่ ระสงฆเขาไปเกี่ยวของกับเงินทาอง
จํานวนมากมายนั้นเปนอันตรายแกพระสงฆมาก นักบวชในศาสนาตาง ๆ ที่เสือ่ มเสียความ
เคารพนับถือจากศาสนิกชน ก็เพราะเรื่องเงินทองเปนสําคัญ ดังนั้นเมือ่ จําเปนตองเกี่ยวของ
กับเงินทอง พระสงฆควรมีสติอยูตลอดเวลา และไมยึดถือวาสิ่งนี้เปนทรัพยสมบัติของ
ตนที่จะตองเก็บรักษาไวเชนเดียวกับฆราวาส
พระสงฆไมอาจหามศาสนิกชนไมให
บริจาคที่ดินหรือเงินทองใหแกวัดได เพราะชาวพุทธทั่วไปนิยมทําอามิสทาน และเชื่อวาการ
บริจาคทรัพยสินตาง ๆ ใหแกพระสงฆหรือวัด เปนบุญกุศลที่จะสงผลใหตนเปนคนร่ํารวยและ
มีชีวติ ที่สบายในชาติตอไป สิ่งสําคัญที่พระสงฆหรือวัดควรทําก็คือการบริหารจัดการทรัพย
สมบัติตาง ๆ เหลานั้นตามวัตถุประสงคของผูบริจาคและใหเปนประโยชนแกสวนรวมมาก
ที่สุด
เกี่ยวกับเรื่องอามิสทานหรือการทําบุญของชาวพุทธที่หลวงพอกลาวถึงนั้น
ศาสตราจารยไวโอเล็ต สงสัยวาการที่วัดตาง ๆ (ที่ตนสังเกตเห็น) สอนคนใหทําแต
อามิสทาน และให “ติดบุญ” หรือ “หลงบุญ” และชักชวนคนใหมาทําบุญดวยการ
บริจาคเงิน (จํานวนมาก) ใหแกวัดและบางวัดถึงกับ “ขายบุญ” ก็มี ไมทราบวาการที่วัด
สอนคนใหติดหรือหลงใหลบุญ และการขายบุญขัดกับคําสอนของพระพุทธศาสนา
หรือไม บุญกุศลเปนสิ่งที่ซื้อขายกันไดหรือไม
หลวงพออธิบายวา การทําบุญกุศลมีความสําคัญตอชีวติ ชาวพุทธมาก เพราะเปน
เรื่องเกี่ยวของกับกฎแหงกรรม หลวงพอเองมีประสบการณสวนตัวเกีย่ วกับอํานาจของบุญ
กุศลมาแลว ดังที่ไดเคยเลาใหญาติโยมฟงแลวหลายหน การทําบุญในพระพุทธศาสนามีอยู
หลายวิธีดวยกัน การใหอามิสทานเปนการทําบุญวิธีหนึ่งที่ชาวพุทธนิยมกันมาก วัตถุสิ่งของ
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๒๘

ตาง ๆ รวมทั้งทรัพยสินเงินทองที่ชาวพุทธบริจาคใหแกพระสงฆหรือวัดมีสว นสําคัญให
พระสงฆมชี วี ิตอยูดวยความสะดวกสบายพอสมควร และในขณะเดียวกันก็ทําใหวัดสามารถ
จัดทํากิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชนแกชุมชนและสวนรวมได เชนทําใหวัดอัมพวันมีสถานที่
พักสําหรับผูปฏิบัติธรรมและสําหรับฝกอบรมบุคคลตาง ๆ ใหมีคุณธรรมและจริยธรรมได
อยางไรก็ตามไมควรจะมุง แตการชักชวนศาสนิกชนใหบริจาคเงินทองและวัตถุสิ่งของตาง ๆ
ใหแกวัด โดยเอาสวรรคมาเปนเครื่องลอ การกระทําเชนนี้อาจจะตีความวาเปนการ “ขายบุญ”
ได บุญกุศลเปนเรื่องเกี่ยกับคุณภาพของจิตใจที่คนแตละคนจะตองสรางขึ้นมาเอง ไมใช
สิ่งของที่ซื้อขายกันไดเหมือนสินคา การทําบุญมีหลายวิธี การที่ชาวพุทธจะทําบุญดวยวิธีใด
นั้นก็แลวแตจริตและความสามารถของคนแตละคน อยางไรก็ตามวัดก็ไมควรใชวธิ ีตาง ๆ
“ลอ” คนใหมาทําบุญดวยอามิสทาน การกระทําเชนนี้จะทําใหภาพลักษณของวัดเสีย คือทํา
ใหมองเห็นกันวา วัดก็คือบริษัทการคาแหงหนึ่ง ที่ตองการขายสินคาของตนใหไดกําไร
มากที่สุดโดยใชบุญกุศลเปนสินคา วัดอัมพวันไมมีการโฆษณาขายสินคาใด ๆ ทางวัดเนน
ที่การปฏิบัตกิ รรมฐาน เพราะเปนการทําบุญที่ใหกุศลมากที่สุด เนื่องจากทําใหจิตใจเบาบาง
จากกิเลสตัณหาตาง ๆ ได ซึ่งเปนทางนําไปสูการหลุดพนจากสังสารวัฏอันเปนเปาหมาย
สูงสุดของพระพุทธศาสนา
หลวงพอกลาวเตือนวา ถึงแมวา การทําบุญมีความสําคัญมากในเรื่องกฎแหงกรรม
ศาสนาพุทธก็ไมตองการใหชาวพุทธหลงใหลในบุญกุศล เพราะสิ่งนี้เปนเสมือนเชือกที่ผูกตัว
เราใหติดอยูกับสังสารวัฏตอไป และไมสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได หลวงพอเนนวา
วัตถุประสงคสูงสุดของการทําบุญ คือ การไมตอ งมาเวียนวายตายเกิดอีกตอไป ผูทจี่ ะประสบ
ความสําเร็จในเรื่องนี้ไดนั้น ตองทําบุญทํากุศลมากเชนที่เห็นเปนตัวอยางในชาดกตาง ๆ ใน
นัยนี้บุญกุศลเปนเครื่องมืออยางหนึ่ง
ที่เราสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตามความ
ตองการได ดังนั้นเราจึงไมควรหลงใหลในเครื่องมือนี้มากจนไมยอมนําไปใชใหเกิดประโยชน
สูงสงแกชีวติ ถึงแมวาพระพุทธศาสนาเนนเชนนี้ ชาวพุทธสวนมากก็ยังติดหรือหลงใหลใน
บุญกุศลอยู และนิยมมาวัดเพื่อสรางบุญกุศลใหแกตัวเองดวยอามิสทาน ไมใชเพื่อเรียนรู
ธรรมและนําไปปฏิบัติตามใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
ในเรื่องหลักของการทําบุญดวยอามิสทานนั้น หลวงพอชี้ใหเห็นวาพระพุทธศาสนาใช
หลักจริยธรรมของการไมเบียดเบียนเปนบรรทัดฐาน
กลาวคือ
ตามหลักจริยธรรมนี้
พุทธศาสนิกชนจะตองไมใหการทําบุญของตนทําใหตนเองและผูอื่นที่เกี่ยวของเดือดรอน การ
ที่พระพุทธศาสนาเนนใหคํานึงถึง “ผูอื่น” ที่เกี่ยวของดวย (เชน สามี หรือ ภรรยา หรือ ลูก)
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๒๙

เพราะพระพุทธศาสนาตองการใหศาสนิกชนทําบุญดวยความรับผิดชอบ ไมใชทําตามอารมณ
ความรูสึกวูว ามไปตามคําชักชวนของวัดหรือคนหนึ่งคนใด
ศาสตราจารยไวโอเล็ต เห็นดวยวาการทําบุญดวยความรับผิดชอบเปนสิ่งสําคัญ
มาก ดังนั้นบิดามารดาที่นําเงินที่เก็บสะสมไวทงั้ หมดมาทําบุญจนไมสามารถชวยเหลือลูกให
ศึกษาเลาเรียนไดนั้น จึงเปนการกระทําที่ไมมีจริยธรรมหรือความรับผิดชอบ การทีจ่ ะใหคน
ทําบุญดวยความรับผิดชอบ พระสงฆควรอธิบายใหญาติโยมเขาใจวา การทําบุญมีหลาย
รูปแบบ ไมวาคนจนหรือคนรวยก็ทําบุญไดตามความพรอมของตน นอกจากนั้นพระสงฆควร
เนนใหศาสนิกชนทําบุญแตพอตัว ไมกูหนี้ยืมสินมาจนทําใหตัวเองและผูที่เกี่ยวของเดือดรอน
ศาสตราจารยไวโอเล็ตไมเห็นดวยกับการที่นักบวชในศาสนาตาง ๆ ชักชวนคนใหบริจาค
ทรัพยสินเงินทาองใหแกตนจนหมดเนื้อหมดตัว การกระทําเชนนี้เปนการนําศาสนามาใช
เพื่อประโยชนของนักบวชเหลานี้ ไมใชเพื่อประโยชนของศาสนิกชน

การรักษาศีล และการทําหมันสุนัข
ศาสตราจารยไวโอเล็ต สังเกตเห็นวาในวัดตาง ๆ มีสุนัขมาอาศัยอยูเปนจํานวนมาก
และทําใหวัดตองมีภาระเลี้ยงดูสุนัขเหลานี้
การมีพันธะเชนนี้เปนการสิ้นเปลืองสําหรับวัด
และนับวันจํานวนสุนัขก็เพิ่มมากขึ้นทุกที เนื่องจากทางวัดไมทําหมันสุนัขและไมสอนคนให
ทําหมันสุนัข ในศาสนาคริสตเชือ่ วาการทําหมันสุนัขเพือ่ ใหสุนัขมีจํานวนลดนอยลง และมี
เชนเดียวกับการคุมกําเนิดประชากร
ไมทราบวา
คุณภาพชีวติ ที่ดีนั้นไมบาป
พระพุทธศาสนามีความคิดเห็นเกีย่ วกับเรื่องนี้อยางไร
หลวงพออธิบายวา พระพุทธศาสนาเองไมไดตอตานการวางแผนครอบครัวดวยการ
คุมกําเนิด ไมไดสอนวาชีวิตเปนสิ่งมีคุณคาเทานั้น แตสอนใหเราสนใจเรื่องคุณภาพของชีวติ
ดวย พระพุทธเจาทรงแจกแจงธรรมไวเปนหมวดหมูตาง ๆ เพื่อใหศาสนิกชนนําไปใชในการ
สรางคุณภาพชีวติ ใหดีขึ้นตามความรูความสามารถของคนแตละคน พระพุทธศาสนาไมได
มองดูการมีลูกจํานวนมากมายวาเปนบุญกุศลที่ยิ่งใหญ แตเนนใหบิดามารดาเลี้ยงลูกใหมี
คุณภาพชีวติ ที่ดี สวนการที่สามีภรรยาจะมีลูกกี่คนนั้นเปนเรื่องการตัดสินใจของคูแตงงานเอง
ไมมีกําหนดไวในคําสอนของศาสนา
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๓๐

สําหรับเรื่องการทําหมันสุนัขนั้น ศาสนิกชนบางคนก็เชื่อวาตราบใดที่ไมมีการทําลาย
ชีวิตเกิดขึ้น และไมไดทําใหสุนัขทรมาน ก็อาจถือวาการทําหมันสุนัขเปนการกระทําที่ไมขัด
กับคําสอนของพระพุทธศาสนา แตหลวงพอเองเชื่อวาการกระทําเชนนี้ขัดกับหลักคําสอน
ของพระพุทธศาสนาที่ไมใหเบียดเบียนชีวิตหนึ่งชีวิตใด
และจะนําการทําหมันสุนัขมา
เปรียบเทียบกับการคุมกําเนิดในคนไมได ในกรณีของสามีภรรยา การคุมกําเนิดเปนการ
กระทําดวยความสมัครใจของทั้งสองฝาย กลาวคือสามีภรรยาเปนผูตัดสินใจเลือกเองวาจะ
คุมกําเนิดหรือไม และจะใชวิธีใด โดยทั้งสองฝายเปนผูรับผิดชอบในการตัดสินใจและผลของ
การกระทํานัน้ แตกรณีของการทําหมันสุนัขมีลักษณะตรงขาม
หลวงพอสรุปในที่สุดวา ปญหาที่วา การทําหมันสุนัขเปนสิ่งที่สมควรหรือไมนั้น เรา
อาจพิจารณาในแงมุมของจริยธรรมทางโลกหรือจริยธรรมแบบพุทธได จริยธรรมทางโลกใช
คุณภาพชีวติ เปนเกณฑของการพิจารณา แต “คุณภาพชีวิต” เปนเรื่องที่ตกลงกันไดยากและ
เกี่ยวพันกับปญหาวาการที่คนใดคนหนึ่งจะไปกําหนดคุณภาพชีวติ ของคนอื่นนั้น เปนการ
กระทําที่เหมาะสมหรือไม จริยธรรมแบบพุทธเนนความสําคัญของความรักความเมตตา และ
การไมเบียดเบียนกัน การที่จะทําชีวติ ทุกชีวิตใหมีคุณภาพชีวติ เทากันนั้นเปนสิ่งที่เปนไป
ไมได สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรมของตน ความรักความเมตตาเปนคุณธรรมสําคัญที่
จะชวยใหทุกชีวิตมีความสุขตามอัตภาพของตน
ที่วัดอัมพวันในปจจุบันมีสุนัขอาศัยอยู
ประมาณ ๓๐๐ ตัว ทางวัดพยายามชวยใหสุนัขทุกตัวมีชีวติ ที่มีคุณภาพ คือมีความทุกขนอย
ที่สุดเทาที่จะทําได การเลี้ยงดูสุนัขจํานวนมากมายเชนนี้ไดรับความชวยเหลือจากญาติโยม
ทั้งหลายโดยตลอด ในพระพุทธศาสนาความรักความเมตตาไมไดหยุดอยูแคมนุษยเทานั้น
แตขยายวงออกไปไปถึงสัตวและสิ่งมีชีวติ อื่น ๆ ดวย
ศาสตราจารยไวโอเล็ต ยอมรับวา แมจะไมเห็นดวยกับหลวงพอในเรื่องการทําหมัน
สุนัข แตก็ยอมรับวาคําอธิบายของหลวงพอมีเหตุผลดี ตัวเองคิดวาการใชคุณภาพชีวติ เปน
เกณฑของการพิจารณาตัดสินใจไมใชเรื่องงาย “คุณภาพชีวิต” เปนคําทีม่ ีความหมายกํากวม
และเปนการยากที่จะใหคนทุกคนเขาใจความหมายของคํานี้ตรงกัน แต การปฏิบัตติ ามหลัก
จริยธรรมแบบพุทธหรือที่เรียกกันวา “การรักษาศีล” ก็ไมใชเรื่องงายเชนกัน โดยเฉพาะศีล ๕
บางคนเขาใจวาปฏิบตั ิตามศีล ๕ ทําใหคนเรามีชีวิตอยูในโลกปจจุบันไมได เพราะสมัย
ปจจุบันมีสภาวะสังคมแตกตางจากสมัยพุทธกาลมาก ศาสตราจารยไวโอเล็ต จึงสงสัยวาการ
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก
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รักษาศีล ๕ มีประโยชนอะไรบางในปจจุบัน และศีลดังกลาวมีคุณคาทางปฏิบัติมาก
นอยเพียงใด
หลวงพออธิบายวา ในคําสอนของพระพุทธศาสนาประโยชนของการรักษาศีล ๕ มี
มากมาย ทั้งที่เกิดแกผูที่รักษาศีลเอง และผูอนื่ ที่เกี่ยวของ ประโยชนบางอยางเปนสิ่งที่มอง
ไมเห็นชัดแจงและคนทีไ่ มเคยมีประสบการณ อาจจะถือวาสิ่งนี้เปนเรื่องเหลวไหลได ดังนั้น
หลวงพอจึงจะไมพูดถึง แตหวังวาผูรักษาศีลสม่ําเสมอคงจะมองเห็นผลดังกลาวเอง สําหรับ
ประโยชนที่คนทั่วไปมองเห็นไดงาย ๆ ก็คือ ถาหากคนทุกคนรักษาศีล ๕ ไดแลว สังคมก็จะ
มีความสงบสุขมากขึ้น เชน ไมมีการลักขโมย การขมขืน และการหลอกลวง ปญหาตาง ๆ
ของสังคมเวลานี้เกือบทั้งหมดมีรากเหงาจากการไมรักษาศีล ๕ สวนในเรือ่ งคุณคาทางปฏิบัติ
มากกวาอยางอื่น ธรรมทุกหมวดหมูที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนนั้นเปนสิ่งที่ปฏิบัตไิ ด ไมได
เปนเพียงอุดมคติเทานั้น
แตสวนจะปฏิบตั ิไดมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับสติปญญา
ความสามารถและความพรอมของแตละคน
ศาสตราจารยไวโอเล็ต ถามตอไปอีกวา เทาที่มคี วามรูอ ยูบาง ศีล ๕ ขอ เชน ศีลขอ
๒ และ ขอ ๕ ไมครอบคลุมเรื่องตาง ๆ ที่เปนปญหาอยูในสังคมปจจุบัน เชน การโกง
ลูกคา คอรัปชั่น และยาเสพยตดิ ดังนั้นจะถือวา ศีลทั้งสองขอนี้มีขอบกพรองได
หรือไม
หลวงพออธิบายวา ในการรักษาศีลนั้น เราตองเขาใจเจตนารมณของศีลแตขอใหดี
มิฉะนั้นจะทําใหเขาใจผิดไดวา
ศีลทุกขอมีขอบกพรอง
ไมเหมาะสมกับกาลสมัยและ
จําเปนตองปรับปรุงแกไขใหม ที่จริงแลวศีล ๕ แตละขอมีความละเอียดมาก ศีลขอ ๒ ที่หาม
ลักทรัพยผูอื่นนั้นมีความประสงคที่จะไมใหเราไดทรัพยสินตาง ๆ มาโดยไมถูกตองตาม
ครรลองครองธรรม ศีลขอนี้มีแงคิดทีล่ ึกซึ้งมาก เพราะ “ทรัพย” มีหลายประเภททั้งที่เปนวัตถุ
สิ่งของและที่ไมมีตัวตนใหเห็น เชน เวลา และความคิด สวน “การลักทรัพย” นั้นก็มีหลายวิธี
มีทั้งวิธีที่มองเห็นไดงายและวิธีแอบแฝง พอคาที่โกงลูกคาหรือกักตุนสินคาไว ทําใหเกิดการ
ขาดแคลนขึ้นเพื่อจะไดขายสินคาไดในราคาสูงกวาปกติ ก็ถือวาเปนการลักทรัพยอยางหนึ่ง
เพราะเปนการไดทรัพยที่ไมควรได และเปนเหตุใหคนอื่นที่ควรจะมีโอกาสในการมีทรัพยนั้น
ตองพลาดโอกาสไป ในบางครั้งก็ไดรับความเดือดรอนเปนอยางมากจากการที่พอ คากักตุน
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สินคาตาง ๆ ในทํานองเดียวกัน ขาราชการหรือพนักงานบริษัทที่ใชเวลาทํางานไมเต็มที่แบบ
เรียกกันวา “ทํางานเชาชามเย็นชาม” ก็ถือวาเปนการละเมิดศีลขอนี้เชนกัน เพราะการ
ทํางานไมเต็มที่ทําใหหนวยงานเสียประโยชนที่พงึ มีพึงไดไป
นายธนาคารหรือผูจัดการ
กองทุนที่โกงลูกคา และร่ํารวยไดทรัพยสินตาง ๆ มาจากความหายนะของคนอืน่ หรือ
นายจางที่ขยักเงินคาจางไว ไมยอมจายเงินคาจางใหแกคนงานตามทีต่ กลงกันไวก็ทําผิดศีล
ขอ ๒ เชนกัน การลักทรัพยประเภทดังกลาวนี้เปนเรื่องทีม่ ักจะมองขามไป ผูที่ลักทรัพย
ประเภทนี้เองก็มักจะไมสํานึกผิด บางคนกลับชื่นชมความฉลาดและความสามารถของ
ตนที่ทําตัวเปนโจร
โดยไมมีใครรูหรือจับได
คนประเภทนี้เปนอันตรายตอความ
เจริญกาวหนาของสังคมไทย ถาหากสังคมไทยไมมีโจรประเภทนี้ ปญหาเศรษฐกิจตกต่ําที่
เรากลังเผชิญอยูในเวลานี้ก็คงจะรายแรงนอยลง
ศาสตราจารยไวโอเล็ต เห็นดวยกับคําอธิบายศีลขอ ๒ ที่หลวงพอเมตตาชี้แจงให
ฟง และยอมรับวา การที่หลวงพออธิบายเชนนั้น ทําใหศีลขอ ๒ มีความหมายแกคนยุค
ปจจุบันมากขึ้น คําอธิบายของหลวงพอทําใหมองเห็นวา ศีลขอนี้ครอบคลุมไปถึงทรัพยสิน
ทางปญญาและการคอรัปชั่นดวย อยางไรก็ตามศาสตราจารยไวโอเล็ต ก็สงสัยวาคําอธิบาย
ดังกลาวเปนการตีความหมายศีลขอ ๒ ใหมหรือไม
หลวงพอ อธิบายเพิ่มเติมวา ศีลขอ ๒ มีความละเอียดมากอยูแลว ไมจําเปนที่จะตอง
ไปตีความหมายใหม คําอธิบายศีลขอนี้ที่ยึดถือกันมาแตกอนไมไดพูดถึงรายละเอียดดังกลาว
ไดแตเนนเรื่องการลักทรัพยที่เปนวัตถุสิ่งของมากกวาอยางอืน่ คนจึงเขาใจผิดวาศีลขอนี้แคบ
เกินไป และไมเหมาะสมกับสมัยปจจุบัน หลวงพอเตือนวาในการรักษาศีล ๕ เราจําเปนตอง
เขาใจเจตนารมณ หรือวัตถุประสงคที่แทจริงของศีลแตละขอใหถองแทเสียกอน เพือ่ จะไดรวู า
ทําอยางไรจึงจะไมผิดศีลขอนี้ ศีลขอ ๕ ก็มรี ายละเอียดครอบคลุมสิงตองหามมากกวาสุรา
เชนที่เชื่อกันผิด ๆ กันอยู เพราะรวมถึงเครื่องดองของเมาทั้งหลายและยาที่ใหโทษแกจิต
ประสาท เชน ยาบาดวย ดังนั้นถาเราตองการจะรักษาศีลขอนี้ใหครบถวน เราจําเปนตองงด
เวนสิ่งตาง ๆ ที่กลาวมาเพิ่มไปจากการงดเวนสุราดวย
หลวงพอสรุปวาการรักษาศีล ๕ เปนประโยชนทุกยุคทุกสมัย พระพุทธเจาทรงเปน
สัพพัญู ผูร ูทุกสิ่งทุกอยาง ทรงรูจกั เหตุและผลของสิ่งทุกสิ่ง ทรงทราบวาการรักษาศีล ๕ จะ
ชวยใหปญหาชีวิตของมนุษยแตละคนลดนอยลงไดมาก เพราะปญหาที่อาจจะเกิดแกชีวิตเขา
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ก็จะเปนเพียงปญหาที่มาจากปจจัยภายนอกเปนผูกระทํา เพราะการรักษาศีล ๕ จะปดกั้น
ไมใหเขาพบความทุกขทเี่ กิดจากการกระทําของตนเอง สวนการจะรักษาศีล ๕ อยางละขอได
อยางละเอียดประณีตเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับสติปญญาและความสามารถของผูนั้นเปนสําคัญ
อยางไรก็ตามการที่เรารักษาศีล ๕ ได แมจะไมละเอียดลึกซึ้งตามเจตนารมณของศีลแตละขอ
ก็ตาม เราก็ยอมจะไดรบั ประโยชนของศีล เพราะศีลเปรียบเสมือนราวกั้นไมใหผูรักษาศีลตก
ไปอยูอบายภูมิ
ศาสตราจารยไวโอเล็ต เห็นดวยกับคําอธิบายของหลวงพอ แตไมเห็นดวยกับชาว
พุทธบางกลุมที่อธิบายศีล ๕ ใหสอดคลองกับความตองการปจจุบัน โดยการเพิ่มขอยกเวนลง
ไป เชน อธิบายศีลขอ ๑ วา “หามฆาสัตว ยกเวนเพื่อเปนอาหาร และเพื่อปกปองชีวิตมนุษย”
ศีลขอ ๔ วา “หามพูดเท็จ ยกเวนเพื่อปองกันชีวิตตนเองและผูอื่น และเพื่อประโยชนของ
ประเทศชาติหรือสวนรวม” และศีลขอ ๕ วา “หามดื่มสุรา ยกเวนดื่มเล็กนอย หรือดื่มเพื่อ
สุขภาพ หรือดื่มในงานสังคม” เปนตน ศาสตราจารยไวโอเล็ต รูสึกวาการเติมขอความ
ดังกลาวในทางศีลแตละขอนั้นเปนการทําให ศีลแตละขอมีความหมายผิดเจตนารมณดังเดิม
ไป ดังนั้นจึงเปนการกระทําที่ไมสมควร
หลวงพอเองก็ไมเห็นดวยที่จะเพิ่มเติมขอยกเวนใหแกศีลแตละขอ การรักษาศีลมาก
หรือนอยเพียงใดนั้น เปนเรื่องความสมัครใจของคนแตละคน แตจะตองรับผิดชอบตอการ
ตัดสินใจนั้น เพราะกฎแหงกรรมเปนกฎธรรมชาติที่ไมมีการยกเวนและเปลี่ยนแปลงแกไข
ไมได

หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก
ครั้งที่ ๕
ระหวาง
พระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล
(จรัญ ฐิตธมฺโม)
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กับ

ศาสตราจารยไวโอเล็ต ลินเบค
ชาวอเมริกันผูเชี่ยวชาญสาขาปรัชญาและศาสนา

รองศาสตราจารย ดร.พินิจ รัตนกุล ผูอํานวยการศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ไดนําศาสตราจารยไวโอเล็ต ลินเบค ผูเชี่ยวชาญสาขาปรัชญาและศาสนา มาพบพระราช
สุทธิญาณมงคล เปนครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ ที่วัดอัมพวัน เพือ่ เรียนถาม
ปญหาตาง ๆ จากพระราชสุทธิญาณมงคล ซึ่งในบันทึกนี้ใชคําวา “หลวงพอ” แทน โดยมี
ดร.พินิจ รัตนกุล เปนผูแปลและเขียนบันทึกการสนทนา

เศรษฐกิจตกต่ํา ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว
ศาสตราจารยไวโอเล็ต สังเกตเห็นวา ปจจุบันในสมัยเศรษฐกิจตกต่ํา คนไทยที่รูจัก
มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตมาก เพราะไมทราบแนนอนวา เศรษฐกิจจะดีขนึ้ หรือไม
และชีวิตตนจะเปนอยางไรตอไป นอกจากนั้นบางคนก็ไมรูจะทําตัวอยางไร จึงจะไมใหคนอื่น
วิจารณตนในแงลบ และบางคนทีอ่ ายุมากหรือเจ็บปวยก็หวาดกลัวความตาย ไมทราบวา
พระพุทธศาสนามีวิธกี ําจัดความวิตกกังวลตาง ๆ และความหวาดกลัวความตาย
อยางไรหรือไม
หลวงพอตอบวา ศาสนาพุทธเปนศาสนาที่ตั้งอยูบนความจริง ไมใชสรางขึ้นมาจาก
จินตนาการ คําสอนตาง ๆ เกี่ยวกับสัจธรรมของชีวติ เปนสิ่งที่พระพุทธเจาทรงหยั่งรูไดจาก
ปญญาและประสบการณของพระองคเอง
สัจธรรมดังกลาวนี้
มีทงั้ เรื่องที่อยูเหนือ
ประสบการณธรรมดาสามัญและสิ่งที่คนทั่วไปสามารถคนพบไดจากการคิดวิเคราะห
ประสบการณของตนและผูอื่น ดังนั้นความจริงของชีวติ ในพระธรรมคําสอน จึงมีทั้งสวนที่
มองเห็นไดไมยากและสวนที่ตองอาศัยสติปญญา และประสบการณที่สูงขึ้น จึงจะมองเห็น
และเขาใจได ในเรื่องของชีวติ ในโลกนั้น พระพุทธศาสนาสอนใหเรายอมรับสภาพความเปน
จริงของทุกสิ่ง โดยไมนําอารมณความรูสึกสวนตัวเขาไปเกี่ยวของดวย เพราะเชื่อวาไมมีอะไร
ที่จะเอาชนะความจริงไปได ดังนั้นในเมื่อชีวิตมีความยากลําบากเพราะวิกฤติการณเศรษฐกิจ
ในปจจุบัน เราก็ควรรับสภาพความเปนจริงนีก้ อน แลวจึงคอยพยายามหาทางที่จะแกไข
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก
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สถานการณใหดีขึ้น
ในขณะเดียวกันเราตองไมลืมวาสถานการณชีวิตทุกสถานการณมี
ทางออกดวยกันทั้งนั้น และเราจะตองใชสติและปญญาใหมาก จึงจะมองเห็นทางออกได การ
ปรับตัวเองใหเขากับสภาพความเปนจริงเปนวิธหี นึ่งที่จะชวยใหเรามีชีวิตรอดอยูไดทามกลาง
ความยากลําบากตาง ๆ เชน รูจักประหยัดมัธยัสถ กันอยูแตพอสมควร จํากัดความตองการ
ใหนอยลง มีความขยันขันแข็งอดทนและไมยอทอ และที่สาํ คัญในการมีชีวติ ทามกลางความ
ยากลําบาก คือ ตองระวังไมใหความขัดสนฝดเคืองเปนสาเหตุใหเกิดการทะเลาะเบาะแวง
และความแลงน้ําใจในครอบครัว ในยามนี้ทุกคนควรมีความรักความเมตตาตอกัน ชวยเปน
กําลังใจใหกันและกัน และประคับประคองกันไวใหยืนหยัดอยูได การชวยเหลือกันและการ
ปฏิบัติตามคุณธรรมตาง ๆ ของพระพุทธศาสนาเชนที่กลาวมา จะชวยใหเรามีชีวิตรอดอยูได
ในยามลําบาก คุณธรรมเหลานี้เปนเสาหลักของคุณงามความดีที่จะค้ําจุนจิตใจไมใหเปะปะไป
ตามแรงผลักดันของสิ่งแวดลอมและไมใหทอแทเมื่อเผชิญกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ ทุกสิ่ง
เมื่อมีการเกิดก็ยอมมีการสิ้นสุดตามมาโดยธรรมชาติ ดังนั้นในไมชาความยากลําบากที่เรา
กําลังประสบอยูก็จะสิ้นสุดลง
เราจะยอมใหสิ่งนี้สิ้นสุดลงพรอมกับชีวิตที่ถกู ทําลายอยาง
ยับเยินจนไมมีศูนยกลางและความหวังเหลืออยูเลยหรือ
ถาหากเราเผชิญกับความ
ยากลําบากตาง ๆ ดวยจิตใจเขมแข็ง มีคุณธรรมของพระพุทธศาสนาเปนหลักแลว เมื่อพายุ
ผานไป ชีวิตก็ยอมมีความเจริญกาวหนามากขึ้น
ในเรื่องอนาคตนั้น เราตองยอมรับความจริงทีว่ า ไมมีผูใดที่รแู นนอนวาอนาคตจะเปน
เชนไร เพราะอนาคตเปนเรื่องที่ยังไมเกิดขึ้น ดังนั้นจึงคาดคะเนกันไดตาง ๆ นานา ดวยเหตุ
นี้พระพุทธศาสนาจึงสอนใหเราสนใจปจจุบันและใหมีสติทุกลมหายใจ
แตท้งั นี้มิได
หมายความวา พระพุทธศาสนาตองการใหเราปลอยอนาคตใหมีสภาพอยางใดก็ได หลักกฎ
แหงกรรมเนนวาคนแตละคนเปนผูลิขิตหรือกําหนดอนาคตของตนเอง ชีวิตในอนาคตจะเปน
อยางไรนั้นขึ้นอยูกับการกระทําในปจจุบันของคนแตละคน แบบที่พูดกันวา “หวานพืชอยาง
ใด ยอมไดรับผลอยางนั้น” การมีชีวิตปจจุบันที่ประกอบดวยศีล สมาธิ และปญญา จะเปน
เหตุปจจัยสําคัญที่จะสรางอนาคตทีด่ ีงาม ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาวามเชื่อเรือ่ งกฎแหงกรรม
หรือกฎธรรมชาติจะทําใหเราไมเปนคนวิตกกังวลเรื่องอนาคต เมื่อเราปฏิบัติตามพระธรรมคํา
สอนอยางจริงจังและสม่ําเสมอแลว เราก็ควรมั่นใจไดวา ชีวิตในอนาคตเราจะมีสภาพดีกวาใน
ปจจุบัน พระพุทธศาสนาไมเชื่อเรื่อง “ความบังเอิญ” หรือ “อุบัติเหตุ” ของชีวติ ทุกสิ่งทุก
อยางที่เกิดขึ้นแกชีวิตเราแตละคนนั้นยอมมี “สาเหตุ” ทั้งสิน้ ความไมรูวาอะไรเปนสาเหตุ
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ดังกลาวทําใหเราเขาใจผิด วาสิ่งที่เกิดขึ้นแกตัวเรานั้นเปนเรื่องของ “ความบังเอิญ” หรือ
“เคราะหดี เคราะหราย”
สําหรับเรื่องคําวิพากษวจิ ารณตัวเราในทางลบนั้น ไมมีผูใดหนีพนคําวิจารณประเภท
นี้ไปได (แมแตพระพุทธเจาซึ่งเปนผูประเสริฐสุด ก็ยังมีคนวิจารณในทางเสียหาย) เพราะการ
มีชีวติ อยูในโลกรวมกับคนอื่นที่มคี วามคิด ความรูสึก และนิสัยในคอแตกตางกัน การไดรับคํา
วิพากษวิจารณในทางไมดีจากคนอืน่ เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นเราจึงควรยอมรับสภาพ
ความเปนจริงนี้ และไมควรวิตกกังวลแตอยางใด ทั้งนี้มิไดหมายความวาพระพุทธศาสนา
สอนเราไมใหสนใจคําวิพากษวจิ ารณของคนอืน่ เลย และใหเราหมกมุนอยูกับความคิดเห็น
ของตัวเองเทานั้น การหมกมุนอยูกบั ตัวเอง หรือ การหลงตัวเองเปนอันตรายแกตัวเรายิ่งกวา
สิ่งอื่นใด พระพุทธศาสนาตองการใหเรามีจิตใจเปดกวาง สามารถรับฟงคําวิพากษวิจารณ
ของผูอื่นไดไมวาจะเปนมิตรหรือศัตรู ผูเปนศัตรูที่วิจารณวาเราอยางเสียหายนั้น อาจชี้ใหเรา
เห็นความจริงบางอยางเกี่ยวกับตัวเราที่เพื่อนใกลชิดเราอาจจะไมกลวบอกเราได ดังนั้นเราจึง
ควรฟงความคิดเห็นของศัตรูดวย
และนําสิ่งนั้นมาวิเคราะหวามีความเปนจริงมากนอย
เพียงใด และพยายามปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น คนที่ปดหูปดตาไมยอมฟงและไมมองเห็นคนอื่น
นั้นยอมเสียประโยชนไปโดยไมจําเปน จึงอาจสรุปไดวาเราควรสนใจคําวิจารณของคนอื่น แต
ไมควรวิตกกังวลวาจะมีคนวิจารณเราวาอยางไร เพราะไมวาเขาจะวิจารณเราในทางบวกหรือ
ทางลบก็ตาม เขาก็ไมสามารถทําใหเราเปนคนดีหรือไมดีได ถาหากเราเปนคนดีอยูแลว ถึง
จะมีคนวาหรือยกยอยเราอยางไร เราก็คงเปนคนดีอยูเหมือนเดิม ดังนั้นเมื่อมีผูพูดวิจารณเรา
ในทางไมดี เราจึงไมควรโมโห แตควรใชคําวิจารณของเขา ใหเปนประโยชนในการปรับปรุง
ตัวเองใหดีขึ้น
ในทํานองเดียวกันในเรื่องของความตายนั้น เราจําเปนตองยอมรับความจริงเชนกัน
คือยอมรับวาความตายเปนสิ่งที่มี่ใครสามารถหลีกหนีได ความตายจะเปนประโยชนหรือเปน
ในทางตรงขามนั้นขึ้นอยูกับวิธีการที่เราเผชิญหนากับความตายดวยความองอาจกลาหาญ
โดยใหเตรียมตัวตายใหดีกอนที่วาระสุดทายจะมาถึง
วิธีการเตรียมตัวตายที่ศาสนาพุทธ
แนะนําคือ การเจริญสติอยูทุกเวลา เพื่อไมมองขามความเปนจริงเกี่ยวกับพระไตรลักษณ
(คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) ของทุกสิ่งรวมทั้งรางกายของเรา การเจริญสติจะทําใหเรา
สามารถชื่นขมในชีวิตทีม่ ีอยูไดโดยไมยึดติดรางกายหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนพิเศษ
และใน
ขณะเดียวกันก็ชวยใหเราไมประมาทในการมีชีวติ อยู คือใหใชชีวิตปจจุบันใหมีคณ
ุ คามาก
ที่สุดทั้งเพื่อประโยชนสขุ ของผูอื่น และเพื่อเปนหนทางใหตนเกิดในภพภูมิที่สงู ขึ้นตามกฎ
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก
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แหงกรรม
หรือใหบรรลุความหลุดพันจากกฎแหงกรรม
หรือการเวียนวายตายเกิด
พระพุทธศาสนาเชื่อวา ชีวิตทุกชีวิตไมมีการเกิดครั้งเดียว ความตายไมใชเปนการ
สิ้นสุดของชีวิต แตเปนการเริ่มตนชีวิตในภพภูมิใหมตามแรงกรรม ในความหมายนี้สิ่ง
ที่เราเรียกกันวา “ชีวิต” หรือ “การเกิด” และ “ความตาย” หรือ “การดับสลายของ
รางกาย” นั้น ที่จริงแลวเปนเพียงสวนหนึ่งของชีวิตที่สงสารวัฏอันไมมีที่สิ้นสุด ซึ่งมี “การ
เกิด” และ “การดับ” สลับกันไปตลอดเวลา ดังนั้นสิ่งที่เรียกกันวา “ชีวิต” และ “ความตาย”
ในความเขาใจของคนทัว่ ไปแทจริงแลวจึงเปนสิ่งเดียวกัน เชนเดียวกับประตูที่ใชเปนทางเขาออก สําหรับคนที่อยูในหอง ประตูท่มี องเห็นคือทางออก แตสําหรับคนที่อยูนอกหอง ประตู
ดังกลาวคือทางเขา ดวยเหตุนี้การเตรียมตัวตายดวยการทํากรรมดีไวในชีวติ ปจจุบัน จึง
เทากับการตระเตรียมชีวติ ใหมของเราใหมีการเริ่มตนที่ดี ชีวิตใหมนี้จะมีคุณภาพมากนอย
เพียงใดนั้นอยูที่คุณภาพของการกระทําของเราในปจจุบัน และถาหากมีการเตรียมตัวอยางดี
เชนการเจริญสติอยางจริงจังและตอเนื่องแลว เราก็อาจจะบรรลุนิพพานและไมมี “ชีวิต” หลัง
การตายตอไปได
ศาสตราจารยไวโอเล็ต ยอมรับควาการมองชีวติ ในแงมุมของพระพุทธศาสนาที่เนน
เรื่องชีวติ หลังความตาย ทําใหเห็นวาความตายไมใชสิ่งที่นาเกลียดนากลัว เชนที่ชาวอเมริกัน
เชื่อกันทั่วไป คําสอนของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสังสารวัฏ ทําใหชีวิตแตละชีวิตมีโอกาสที่
จะเปลี่ยนแปลงคุณภาพของชีวิตในแตละภพภูมิไดดวยการกระทําของตนเอง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการกระทําในปจจุบัน ศาสตราจารยไวโอเล็ต เห็นดวยวาการที่พระพุทธศาสนาสอน
ใหยอมรับความตายวาเปนปรากฎการณธรรมชาติอยางหนึ่งนั้นเปนทัศนคติที่สรางสรรค
เพราะจะทําใหเรามีจิตสงบในวาระสุดทายของชีวิต และไมพยายามตอสูดิ้นรนหลีกหนีสิ่งที่
หลีกหนีไมได ศาสตราจารยไวโอเล็ตไมเขาใจวา ทําไมแพทยที่เปนชาวพุทธจึงไมยอม
ปลอยใหผูปวนในมรณวิถีถึงแกกรรมตามขบวนการทางธรรมชาติ แตพยายามยืด
ชีวิตของคนไขใหยาวนานตอไปเรื่อย ๆ โดยการใชเทคโนโลยีสมัยใหม ทําใหสงสัยวา
การกระทําดังกลาวสวนทางกับคําสอนของพระพุทธศาสนาหรือไม
หลวงพออธิบายวา ปจจุบันสังคมไทยเองก็มีผูสงสัยกันวา การที่แพทยใชเครื่องชวย
ยืดชีวิตของคนไขในมรณวิถีนั้นเปนสิ่งที่สมควรหรือไม การที่แพทยทําเชนนั้นเพราะไดรับ
การอบรมสั่งสอนใหมีหนาที่และความรับผิดชอบชวยคนไขใหมีชีวิตอยูใหนานที่สุดเทาที่จะ
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๓๘

ทําได การทําตามหนาที่ดังกลาวไมขัดกับคําสอนของพระพุทธศาสนาที่ถือวา ชีวติ มนุษยเปน
สิ่งที่มีคุณคาและควรสงวนรักษาไว ปญหาที่เกิดขึ้นในกรณีดังกลาวก็คือใชเครือ่ งชวยชีวิต
ผูปวยในมรณวิถีนั้นไมใชเปนการ “ชวยชีวิต” แตเปนการ “ยืดชีวิต” มากกวา เพราะในกรณี
นี้แพทยไมสามารถจะ “รักษา” หรือชวยใหผูปวยที่อยูในมรณะวิถีไมให “ตาย” หรือกลับคืนสู
สภาพปกติไดอีกตอไป ในทางตรงขามการพยายาม “ยืดชีวิต” ดังกลาวทําใหผูปวยไม
สามารถตายตามขบวนการทางธรรมชาติได ปญหาจริยธรรมที่นาคิดก็คือ ในกรณีของผูปวย
ในมรณวิถี แพทยควรจะปลอยใหผูปวยตายไปตามวิถีทางธรรมชาติหรือไม สําหรับหลวงพอ
เองมีความเห็นวาในกรณีดังกลาว แพทยไมควรจะเขาไปยุงเกี่ยวกับวิถขี องธรรมชาติ ในบาง
ราย การที่แพทยใชเครื่องชวยชีวิตชวยยืดชีวิตของผูปวยใหยาวนานนั้น ทําใหผูปวยมีชีวติ
ทางชีวภาพแตอยางเดียว ไมสามารถรับรูหรือติดตอสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตาง ๆ ได ชีวติ ที่
มีสภาพดังกลาวไมนาจะเปน “ชีวิต” ในความหมายของพระพุทธศาสนาที่ใหความสําคัญแก
“คุณภาพ” ของชีวติ มากเปนพิเศษ
สําหรับปญหาที่วา การถอดเครื่องชวยชีวติ ออกจากผูปวยในมรณวิถีนั้น เปนการ
ละเมิดศีลขอหนึ่งหรือไมนั้น หลวงพอมีความเห็นวา ปญหานี้เกี่ยวของกับปญหาที่วาในคํา
สอนของพระพุทธศาสนา “ชีวิตมนุษย” หมายความวาอะไรกันแน คนทั่วไปเชื่อวาตราบใดที่
อวัยวะตาง ๆ ของผูปวยยังไมหยุดทํางาน เชน ยังมีลมหายใจอยู ตราบนั้น “ชีวิต” ของผูนั้น
ก็ยังมีอยู ดังนั้นการถอดเครื่องชวยชีวิตออกและทําใหผูปวยถึงแกความตายก็เปนการละเมิด
ศีลขอแรก และมีวบิ ากกรรมตามมาภายหลังอยางแนนอน ดวยเหตุนี้โดยทั่วไปจึงไมมี
พุทธศาสนิกชนคนใดตองการจะรับผิดชอบในการถอดเครื่องชวยชีวติ ออกจากผูปวยที่สิ้น
หวัง แตกม็ พี ุทธศาสนิกชนบางคนทีย่ อมทําเชนนั้น เพราะไมตองการจะยืดชีวิตของผูปวยให
ยาวนานตอไป เนื่องจากไมสามารถจะรับภาระคาใชจายในเรื่องนี้ได และตองการใหผูนั้นพน
จากความทุกขทรมาน
ศาสตราจารยไวโอเล็ต กลาวเสริมวา ในกรณีดังกลาวนั้น คริสตศาสนิกชนก็มี
ปญหาเชนเดียวกับชาวพุทธคือ ไมมีความแนใจวาการถอดเครื่องชวยชีวิตออกจากผูปวยที่
สิ้นหวังนั้นเปนสิ่งสมควรหรือไม ในกรณีเชนนีด้ ูเหมือนวาเสนแบงระหวางความถูกตองและ
ความไมถูกตองเลือนลางจนบอกไมไดแนนอนวา ทําอยางไรจึงจะถูกหรือผิด นักบวชใน
ศาสนาคริสตเองก็มีความคิดเห็นแตกตางกันไป และแตละฝายก็ตางก็มีเหตุผลที่ดีสนับสนุน
ความคิดเห็นของตน สําหรับศาสตราจารยไวโอเล็ตเองนั้น มีความเห็นวาในเรื่องนี้ควรปลอย
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๓๙

ใหเปนเรื่องของ “มโนธรรม” หรือความสํานึกเรื่องผิดชอบชั่วดีของคนแตชะคนเองดูเหมือน
จะเหมาะสมที่สุด เพราะในกรณีที่กลาวมากฎเกณฑทางจริยธรรมมีกวางไมครอบคลุมทุก
กรณี
หลวงพออธิบายเพิ่มเติมวา ในพระพุทธศาสนาถือวา เจตนามีความสําคัญมาก การ
กระทําที่เกิดจากเจตนาดียอมมีวบิ ากและผลการกระทําที่ดีตามมา และเจตนาที่ดียอมเปนผล
มาจากการที่จิตใจปราศจากกิเลสตัณหาหรือความเห็นแกตัวในรูปแบบตาง ๆ จิตใจเชนนี้ไม
เปนพิษเปนภัยแกผูใด เพราะยึดถือประโยชนของผูอื่นเปนที่ตั้งแตอยางเดียว ปจจุบันมีชาว
พุทธจํานวนไมนอยที่ตองการตายตามวิถีทางตามธรรมชาติและไมมีความประสงคจะให
แพทยหรือผูเกี่ยวของใชเครื่องชวย “ยืด” ชีวิตของตนตอไป ในกรณีที่ตนมีสภาพเปนผูปวย
ในมรณวิถี เพราะไมตองการสรางความเดือดรอนใหแกผูใด สวนครอบครัวหรือญาติมิตรที่
เปนชาวพุทธจะทําตามเจตนารมณนหี้ รือไมนั้นเปนเรื่องที่ควรศึกษาเปนอยางยิ่ง

สิ่งแวดลอม ผึ้ง รีไซเคล
ศาสตราจารยไวโอเล็ต สังเกตเห็นวา ปจจุบันประเทศไทยมีปญหาเรื่องการขาด
แคลนน้ํากินน้ําใช และเขาใจวาปญหานี้มีรากเหงามาจากการตัดไมทําลายปาที่เปนแหลงน้ํา
สําคัญของประเทศ
และการทําใหแมน้ําลําคลองที่มีอยูเปนมลภาวะ
ไมทราบวา
พระพุทธศาสนามีคําสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางไร
หลวงพออธิบายวา สาเหตุสําคัญที่เกิดปญหาภัยแลง และการขาดแคลนน้ํา คือ การ
ตัดไมทําลายปา และการไมปฏิบัตติ ามคําสอนของพระพุทธศาสนา ยกตัวอยางเชน คําสอน
เรื่อง ปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเนนความสัมพันธระหวางสรรพสิ่งตาง ๆ ในฐานะเปนเหตุปจจัยซึ่ง
กันและกัน
ดังนั้นทุกสิ่งทุกอยางไมวาจะเปนสิ่งมีชีวติ หรือไมมีชวี ติ จึงตองพึ่งพาอาศัยกัน
สําหรับชีวิตมนุษยในโลกนั้น ชีวติ จะมีอยูไดตองอาศัยทั้งสิ่งมีชีวติ และสิง่ ไมมีชวี ิต ในนัยนี้สิ่ง
ตาง ๆ ในธรรมชาติไมวา จะเปนแมน้ําลําธาร ตนไม และภูเขา จึงมีความสําคัญแกมนุษยไม
นอยกวาสัตวและสิ่งที่มชี ีวิตประเภทตาง ๆ
ในเรื่องของการใชทรัพยากรธรรมชาติ พระพุทธศาสนาสอนใหคนใชธรรมชาติดวย
ความรับผิดชอบ คือใชโดยไมทําลายธรรมชาติ หรือระบบนิเวศวิทยาของธรรมชาติให
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๔๐

เสียหายจนไมสามารถกลับคืนสูสภาพปกติไดอีกตอไป วิธใชธรรมชาติที่พระพุทธศาสนา
ตองการใหเปนแบบอยางคือ ใหใชธรรมชาติแบบผึ้ง กลาวคือ ผึ้งดูดน้ําหวานจากเกสร
ดอกไมตาง ๆ ที่มีอยูในธรรมชาติโดยไมทําใหเกสรดอกไมเหลานั้นเสียหาย และในไมชา
ดอกไมก็สามารถผลิตน้ําหวานออกมาอีกได ถาหากมนุษยใชทรัพยากรธรรมชาติในทํานองนี้
ทรัพยากรธรรมชาติกจ็ ะไมสูญเสียไปโดยสิ้นเชิง เพราะธรรมชาติจะสรางสิ่งใหมมาทดแทน
สิ่งที่เสียไปไดในระยะเวลาไมนาน การที่ทุกแหงของโลกมีปญหาสิ่งแวดลอมนั้น เปนเพราะ
กรรมหรือการกระทําของคนแตละคนที่เมื่อรวมกันเขาแลว มีผลในทางลบตอะรรมชาติหรือ
ระบบนิเวศที่ค้ําจุนชีวิตในโลกใหมีอยูได ในความคิดของหลวงพอ วิธีแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
ตองแกที่ตวั มนุษย คือลดความเห็นแกตัวใหนอยลงจะไดไมใชธรรมชาติดวยความโลภ ที่จะ
ทําใหใชทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมากมายเกินความจําเปน และไมคํานึงถึงผลกระทบจาก
การกระทําของตนทางลบที่จะเกิดขึน้ แกธรรมชาติและผูอื่น นอกจากนั้นพระพุทธศาสนายัง
เนนใหเรามีความประหยัดมัธยัสถใหมาก
เชนนําของที่ใชแลวเพื่อประโยชนอยางหนึ่งมา
ดัดแปลงใหใชเพื่อประโยชนอีกอยางหนึ่งได การทําเชนนี้เรียกกันในปจจุบันวา เปนการ “รี
ไซเคิล” (Recycle) สิ่งของตาง ๆ หลวงพอมีความเห็นวาแนวความคิดริเริ่ม รีไซเคิลที่กําลัง
เนนกันมากในปจจุบันและเขาใจกันวา เปนความคิดมาจากสังคมตะวันตกนั้น ทีจ่ ริงแลวเปน
ความคิดในพระพุทธศาสนาเมื่อหลายพันปมาแลวในคําสอนที่เนนวา
การเปลี่ยนนามรูป
วนเวียนกันไปเปนธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลายรวมทั้งมนุษยและสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ
คําสอนนี้สนับสนุนความคิดเรื่องรีไซเคิลของคนตะวันตก
ศาสตราจารยไวโอเล็ต กลาวเสริมวา คําสอนของพระพุทธศาสนาที่หลวงพออธิบาย
นั้น เปนแนวคิดสําคัญของการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable development) คือการ
พัฒนาสังคมโดยการสงวนรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติไว การพัฒนาในแนวทางนี้ เนน
การใชทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทดแทนได (Renewable resources) การประหยัด
มัธยัสถ และการระมัดระวังไมใหเกิดผลเสียหายขึ้นในอนาคตเปนสําคัญ การพัฒนาแบบ
ยั่งยืนนี้ ดูเหมือนจะเปนวิธีเดียวที่จะชวยใหมนุษยใชธรรมชาติไดตามความเปนจริงโดยไม
ทําลายธรรมชาติใหสิ้นไป ซึ่งจะนําภัยอันตรายอยางใหญหลวงมาสูตัวมนุษยเองในที่สุด ใน
สมัยหนึ่งมีผูเขาใจวาศาสนาคริสตสนับสนุนใหมนุษยใชธรรมชาติตามความตองการไดเต็มที่
เพราะมนุษยเปนสัตวโลกที่พระเจาสรางขึ้นมาใหเปนเจาของทุกสิ่งทุกอยางในธรรมชาติ
รวมทั้งสัตว และทรัพยากรตาง ๆ ดังนั้นจึงมีสทิ ธิ์โดยชอบธรรมที่จะใชสิ่งตาง ๆ เหลานี้เพื่อ
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๔๑

ประโยชนตน แตในสมัยปจจุบันคริสตศาสนิกชนสวนมากมีความเห็นวา มนุษยมีหนาที่
จะตองรักษาสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติไว เพราะสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไมใชเปนสมบัติของมนุษย แต
เปนสิ่งของที่พระเมอบใหรักษาดูแลไว (Stewardship) เทานั้น ถาหากเราทําตามคําสอนของ
พระพุทธศาสนา และศาสนาคริสตที่กลาวมา ปญหาสิ่งแวดลอมตั้งแตการตัดไมทําลายปา
จนถึงการสรางมลภาวะในอากาศและน้ําก็จะไมเกิดขึ้น

บุญ บาป กฎแหงกรรม
ศาสตราจารยไวโอเล็ต ทราบวาเวลานี้พระสงฆบางรูปประกาศ “ขายบุญ” หรือลาง
กรรมชัว่ ใหแกคนที่ไมตอ งการรับผลกรรมชัว่ ที่ทาํ ไว จึงสงสัยวาศาสนาพุทธสอนเรื่องกฎ
แหงกรรมวาอยางไร และคนที่ทํากรรมชั่วไวจะหนีวิบากกรรมดังกลาวไดหรือไม
ในความเห็นหลวงพอ กฎแหงกรรมเปนกฎธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงแกไขใหเปนไป
ตามความตองการของเราไมได “ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว” เปนหลักสําคัญของกฎแหงกรรมใน
พระพุทธศาสนา พังนั้นพระพุทธศาสนาจึงไมมคี ําสอนเรื่องการ “ลางบาป” วิบากกรรมเปน
สิ่งที่คนแตละคนที่ทํากรรมไวจะตองประสบ แมแตพระพุทธเจาและพระอรหันต เชน พระโมค
คัลลานพระสาวกผูมีฤทธิ์เดชมาก ยังหลีกหนีวิบากไมดีไปไมได ดังนั้นกอนทําอะไรลงไปเรา
จึงจําเปนตองคิดพิจารณาใหดีวา การกระทํานั้นเปนกุศลกรรมมากนอยเพียงใด เพราะเมื่อทํา
อะไรลงไปแลว วิบากกรรมนั้นจะติดตามตัวเราไปโดยตลอด การทําบุญกุศลมีความสําคัญ
มาก เพราะถึงแมจะลบลางวิบากกรรมทั้งหมดไมได แตก็จะชวยลดวิบากกรรมไมดีหลาย
อยางใหเบาบางลงได การทําใหวิบากกรรมไมดีลดความรุนแรงลงหรือไมใหแสดงผลเต็มที่มี
หลายวิธีดวยกัน ที่สําคัญก็คือเมือ่ ทําอะไรไมดีไวเราตองสํานึกผิด แลวตั้งใจและพยายามไม
ทํากรรมนั้นตอไป ความสํานึกผิดและการตั้งใจทําความดีเปนกุศลจิตอยางหนึ่ง ที่จะ
นําไปสูการกระทําที่ดีงามทั้งหลายตอไป หลวงพอเตือนวา พระพุทธศาสนาไมไดสอนวา
บาปหรือผลกรรมไมดีจะ “ลาง” ใหหมดไปดวยการทําพิธีตาง ๆ เชน พิธีสารภาพบาป เชนที่
มีอยูในคําสอนของศาสนาอื่น การมีกุศลจิตที่เกิดจากความสํานึกผิดและการตั้งใจทํากรรมดีมี
ความสําคัญมากกวาการประกอบพิธตี าง ๆ พิธีกรรมในพระพุทธศาสนาใหผลทางจิตวิทยา
มากกวาอยางอื่น พระพุทธศาสนาไมตองการใหคนที่ประกอบกรรมชั่วเศราโศกเสียใจมาก
จนเกินไป กฎแหงกรรมไมไดบงั คับผูนั้นใหรับวิบากกรรมไมดีตลอดไปโดยไมสิ้นสุดหรือ (ใน
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๔๒

กรณีที่ทํากรรมชั่วรายแรง เชนทีพ่ ระเทวทัตทําตอพระพุทธเจา) ใหตกนรกจนไมไดผุดเกิดอีก
ตอไป แมแตคนเลวก็มีโอกาสที่จะสรางกรรมดีใหแกตัวเองได ดังเชน องคุลีมาลกับเทวทัต
และสามารถชื่นชมผลของกรรมดีไดในที่สุด
ศาสตราจารยไวโอเล็ต กลาววา การที่พระพุทธศาสนาใหโอกาสผูทําความชัว่ นัน้ มี
ความสําคัญมาก
เพราะจะทําใหผูนั้นมีความหวังที่จะมีชะตากรรมที่ดีขึ้นไดในภายหลัง
นอกจากนั้นการที่พระพุทธศาสนาไมไดสอนเรื่อง “ลางบาป” ก็มีความสําคัญมากเชนกัน ใน
สมัยหนึ่ง นักบวชในคริสตศาสนานิกายคาทอลิกนิยมขาย “ใบไถบาป” ใหคนทําบาปที่ไม
ตองการตกนรก เพือ่ นําเงินมาใชกอสรางวัตถุถาวรตาง ๆ ในศาสนา การกระทําเชนนี้ทําให
ศาสนาคริสตนิกายนี้เสื่อมความนิยมลง
และเปนสาเหตุหนึ่งที่นําไปสูกําเนิดของนิกาย
โปรเตสแตนตขึ้นมาภายหลัง
ในปจจุบันการที่ชาวตะวันตกจํานวนไมนอยหันมานับถือ
พระพุทธศาสนา ก็เพราะมองเห็นวาศาสนานี้สอนใหคนแตละคนรับผิดชอบชีวิตของตนเอง
และใหโอกาสแกไขความผิดพลาดของตนไดทุกเวลา สําหรับในเรื่องของการทําบุญที่หลวง
พอเนนวามีความสําคัญตอชีวิตของชาวพุทธนัน้ ศาสตราจารยไวโอเล็ตสงสัยวา การที่คน
ไทยชาวพุทธนิยมทําบุญอุทิศสวนกุศลไปใหผูลวงลับไปแลวนั้น ขัดกับคําสอนของ
พระพุทธศาสนาที่สอนวา บุญ-บาป เปนเรื่องเฉพาะบุคคลที่คนแตละคนตองทําเอง
หรือไม
หลวงพออธิบายวา การทําบุญแลวอุทิศผลบุญไปใหแกผูลวงลับไปแลวไมขัดกับคํา
สอนของพระพุทธศาสนาแตอยางใด ในคําสอนของพระพุทธศาสนา การที่คนเราจะไดบุญนั้น
มีอยูหลายวิธีดวยกัน การอนุโมทนาเมื่อมองเห็นหรือทราบวาผูอ ื่นทําบุญเปนวิธีหนึ่งที่จะ
สรางบุญกุศลใหแกตัวเอง พระพุทธเจาเองทรงรับสั่งวา บุญกุศลเปนสิ่งที่ผูทําสามารถจะ
ถายทอดใหแกผูลวงลับได ถาหากวาผูนั้นอยูในสภาวะทีจ่ ะรับบุญกุศลไดและยินดีเต็มใจรับ
บุญกุศลที่อุทิศใหตน
การอุทิศบุญกุศลใหผูอื่นนี้ไมไดทําใหปริมาณบุญกุศลที่ผูกรทําลด
นอยลงแตอยางใด เหมือนกันการใชเทียนที่เรามีอยูจุดเทียนเลมอื่นไมไดทําใหเปลวไฟใน
เทียนแทงแรกลดปริมาณนอยลงแตอยางใด การอุทิศบุญกุศลใหแกผูอื่น (ทั้งที่รูจกั และไม
รูจัก) เพื่อใหผนู ั้นมีความสุขนี้เปนวิธีการแผเมตตาอยางหนึ่งที่คนไทยชาวพุทธทําอยูเปน
ประจํา แตบุญกุศลที่อุทิศใหนี้ไมมีพลังมากเหมือนบุญกุศลที่เราทําเอง เชน ไมสามารถจะ
ชวยใหเราหนีวิบากกรรมไปไดตลอดหรือใหเราตัดขาดจากสังสารวัฏได ดังนั้นการที่คนไทย
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๔๓

นิยมทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูลวงลับไปแลวที่ไมอยูในสภาวะที่สามารถทําบุญกุศลไดดวย
ตนเอง
จึงไมถือวาเปนการขัดกับคําสอนของพระพุทธศาสนาที่สอนวาบุญบาปเปนเรื่อง
เฉพาะบุคคล
ศาสตราจารยไวโอเล็ต กลาวเสริมวา การทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูลวงลับไปแลว
เปนประเพณีที่ควรยกยองชมเชยมาก เพราะแสดงใหเห็นถึงความรักความหวงใยของชาว
พุทธที่มีตอ ญาติพี่นอ งที่ลวงลับไปแลว ในวัฒนธรรมของศาสนาคริสต การทําบุญอุทิศสวน
กุศลเชนที่กลาวมาไมมอี ยู ทุกสิ่งทุกอยางขึ้นอยูกับน้ําพระทัยของพระเจาเทานั้น สิ่งที่ชาว
คริสตทําเพือ่ ชวยเหลือคนที่ลวงลับไปแลวก็ คือ สวดออนวอนใหพระเจาทรงใหอภัยผูมีบาปที่
ลวงลับไปแลว

การอุปสมบท วิธีการคัดเลือก ระยะเวลาการบวช
ศาสตราจารยไวโอเล็ต สังเกตเห็นวา ในประเทศญี่ปุน มีวัดในพระพุทธศาสนา
หลายวัด ที่พิถีพิถันเรือ่ งการอนุญาตใหคนมาบวชมาก เพราะตองการใหวัดมีแตพระ-เณร
ที่ดี ไมตองการใหคนมาใชผาเหลืองเปนเครื่องมือทํามาหากิน บางวัดมีกฎเกณฑใหคนที่
ตองการบวชมาปฏิบตั ิและทํางานที่วัดเปนเวลา ๑-๕ ป เมื่อเห็นวาเปนคนดีเหมาะสมที่จะ
บวชไดจึงยินยอมใหบวช ไมทราบวาวัดไทยมีกฎเกณฑเชนนี้หรือไม
หลวงพอตอบวา การพิถีพิถันเรือ่ งการอนุญาตใหอุปสมบทนั้นเปนสิ่งที่ดี เพราะอาจ
ชวยใหไดคนที่เหมาะสมที่สุดมาเปนพระสงฆ
ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญของพระพุทธศาสนา
ตอไป ชีวิตของพระสงฆไมใชชีวติ ที่งายเชนที่เขาใจ เพราะนอกจากจะตองรักษาศีลและวินัย
โดยไมใหดางพรอยแลว ยังตองทําความเพียรเปนอยางมากทั้งในดานปริยัติ ปฏิบตั ิ และ
ปฏิเวธ จึงจะสมกับที่ไดชื่อวาเปน “ลูกพระพุทธเจา” การใหผูที่จะบรรพชามาอยูที่วดั กอน จะ
ทําใหผูนั้นมีโอกาสไดมองเห็นวาชีวิตของพระสงฆนั้นมีสภาวะเปนเชนไร และจะรูว า ตนเอง
สามารถที่จะมีชีวติ ดังกลาวไดหรือไม แตในปจจุบันโดยเฉพาะในประเทศไทย วัตถุประสงค
ของการบรรพชาแตกตางจากสมัยพุทธกาล กลาวคือ ในสมัยพุทธกาลคนบวชเปนพระเพราะ
ตองการที่จะหลุดพนจากสังสารวัฏ แตในสังคมไทยปจจุบัน คนที่บวชเปนพระมีวัตถุประสงค
ตาง ๆ กัน คนทีบ่ วชเพราะมุงมรรคผลนิพานาก็มีอยู แตคนสวนมากบวชเพราะตองการ
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๔๔

เรียนรูพระธรรมและวิธีปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธศาสนาในบางเรื่องเทานั้น
บุคคล
เหลานี้เปนขาราชการหรือนักธุรกิจการคา ดังนั้นจึงไมตอ งการจะอยูทวี่ ัดถาวรหรือเลาเรียน
พระธรรมทุกเรื่อง ดังนัน้ การกําหนดระเบียบกฎเกณฑที่กลาวมาจึงทําไมได เพราะจะปดกั้น
ไมใหคนประเภทนี้มาบวช วัดไทยตองการใหโอกาสคนไดบวชเรียน ดังนั้นจึงไมไดพิถีพิถัน
เรื่องการอนุญาตใหบวชมาก เมือ่ มีผูประสงคจะบวช วัดก็พจิ ารณาแตเพียงวาผูนั้นมี
คุณสมบัตถิ กู ตองตามกําหนดไวหรือไม แตวัดที่ใหผูตองการบวชมานุง ขาวหมขาวถือศีล ๘
อยูที่วัดกอน ๑-๒ ปกม็ ีอยูบาง สําหรับที่วัดอัมพวันมีระเบียบใหผูขอบวชมาปฏิบตั ิที่วัด ๗
วัน สวนปญหาที่วาเมื่อบวชแลวผูน ั้นจะเปนพระที่ดีหรือไมนั้น สวนหนึ่งเปนเรื่องของการ
อบรมสั่งสอนและการเอาใจใสของพระอุปช ฌาย
ศาสตราจารยไวโอเล็ต สงสัยวาการบวชเปนพระในระยะสั้น เชน ๑ สัปดาหนั้น
ผูบวชจะมีเวลาเพียงพอสําหรับศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมหรือไม
และวัดควร
กําหนดกฎเกณฑใหการบวชเปนพระมีระยะเวลานานเปนเดือนหรือไม
หลวงพออธิบายวา โดยทั่วไปแลวในประเพณีไทย ผูชายควรบวชเปนพระอยางนอย
หนึ่งพรรษา หรือ ๓ เดือน ระยะเวลานี้อาจนอยไปก็ได ถาหากเราตองการเรียนรูพระธรรมให
แตกฉาน หรือตองการขัดเกลาจิตใจใหใสสวาง ในการบวชระยะสั้นนี้ ประโยชนที่จะไดรับนั้น
จะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับวาผูบวชเปนพระจะศึกษาเลาเรียนพระธรรมและปฏิบัติ
กรรมฐานจริงจังแคไหน ถาหากวาสักแตมาบวชตามประเพณีเทานั้น เมื่อสึกไปแลวผูนั้นก็จะ
ไมไดสิ่งดีงามในพระพุทธศาสนาติดตัวไป และจะเปนแบบทีพ่ ูดกันวา “มาบวชก็เสียผาเหลือง
สึกไปก็เปลืองผาลาย” เทาที่หลวงพอสังเกตเห็นคนมาบวชเพียงพรรษาเดียวที่เปลี่ยนเปนคน
ดีก็มีอยูมาก เชน เลิกเหลา เลิกบุหรี่ และมีจิตใจเยือกเย็นลง และคนที่ไมยอมสึกออกไป
ตามที่เคยตัง้ ใจไวแตแรกก็มีอยูเชนกัน อังนั้นจึงอาจสรุปไดวาการบวชตามประเพณีไทยนั้น
เปนสิ่งดีงาม เพราะทําใหผูบวชมีโอกาสไดศึกษาพระธรรมและมีโอกาสไดฝกปฏิบัติตามคํา
สอนโดยไมตองไปยุงเกี่ยวกับความวุนวายทางโลก
เวลานี้ประเพณีดังกลาวมีคนทําตาม
นอยลงทุกที คนที่มาบวชในระยะสั้น เชนเพียง ๑ สัปดาห เพื่อแกบนมีมากขึ้น การเปนพระ
ในระยะสั้นมากเชนนี้จะไดรับประโยชนมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับสติปญ
 ญา
ความสามารถ อุปนิสัยใจคอ และวาสนาของแตละคน ในพระไตรปฎกคนที่มาบวชเพียงไม
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๔๕

นานแตสามารถบรรลุธรรมจนถึงมรรคผลนิพพานไดก็มีอยู และคนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพ
วันเพียงสัปดาหเดียวแลวมีจติ ใจดีงามก็มีอยูจํานวนไมนอย
สําหรับในเรื่องการกําหนดระยะเวลาของการบวชเปนพระนัน้ หลวงพอมีความเห็นวา
ควรจะเปนเรื่องของแตละวัดมากกวาที่จะวางหลักเกณฑตายตัวครอบคลุมไปทุกวัด สิ่งสําคัญ
ก็คือจะตองไมใหกฎเกณฑเหลานั้นเปนอุปสรรคไมใหคนมาบวช ชาวไทยพุทธเชื่อวาการ
บวชเปนบุญกุศลยิ่งใหญที่จะสามารถถายทอดใหแกบิดามารดาหรือญาติพี่นองได ถาหากวัด
มีกฎเกณฑที่เขมงวดเกินไปก็จะเปนปญหาแกผูที่ตองการมาบวชได
โดยเฉพาะผูที่เปน
ขาราชการและผูมีภาระงานเปนหลักฐาน สําหรับวัดอัมพวันกําหนดระยะไววาจะตองบวชไม
นอยกวา ๑ เดือน แตบางวัดไมมีกฎเกณฑอะไร อนุญาตใหบวชเปนพระในระยะสัน้ กวานี้ได
อยางไรก็ตามเราตองไมลืมวาการบวชเปนพระจะไดบุญกุศลมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับ
วาผูนั้นจะศึกษาเลาเรียนพระธรรมและปฏิบัติกรรมฐานไดมากนอยเพียงใด และวิธีตรวจสอบ
บุญกุศลอยางงาย ๆ ก็คือ เมื่อผูน ั้นสึกออกไปแลวมีคุณงามความดีทไี่ ดจากการบวชติดตัว
ไปหรือไม ถาหากบวชแลวยังคงมีกิเลสตัณหาและอุปนิสัยเหมือนเดิม เพราะในระหวางที่
บวชไมไดฝกจิตใจใหสงบและสะอาด ก็แสดงวาบุญกุศลที่ไดจากการบวชนั้นไมไดติดตัวมา
ดวย นับวาไมไดอะไรจากการบวช หรือมีชีวิตเปนพระเลย ศาสนาพุทธเนนเรื่องการฝกจิต
มากกวาเรื่องอื่น เพราะถือวาจิตเปนสิ่งสําคัญทีส่ ุดของมนุษย ถาหากจิตดีเสียอยางเดียวทุก
สิ่งทุกอยางก็ดีไปหมด ไมวาจะเปนความคิด การพูด หรือการกระทําตาง ๆ วัตถุประสงค
สําคัญของการบวชชั่วคราว คือ การอบรมสั่งสอนจิตใหมีความรูในพระธรรม จะไดใสสวาง
ดวยแสงของปญญาและการฝกฝนจิตใหสงบและผองใส

พระสงฆ ธรรม วิชาทางโลก
ศาสตราจารยไวโอเล็ต สังเกตเห็นวา ในปจจุบันพระสงฆที่เรียนวิชาทางโลกใน
สถาบันการศึกษาของรัฐมีจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ไมทราบวาในความคิดเห็นของ
หลวงพอ พระสงฆสมควรจะเรียนวิชาทางโลกหรือไม
หลวงพอตอบวา พระพุทธเจาเองนอกจากพระธรรมทีท่ รงคนพบแลว ยังทรงมี
ความรูว ิชาทางโลกมากมายหลายอยาง
จึงทรงไดรับยกยองใหเปน
“โลกวิทู”
พระพุทธศาสนาใหความสําคัญแกการ “เรียนรู” มาก เพราะถือวาทําใหเกิดปญญา ยิ่งมีการ
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๔๖

เรียนรูมากขึ้นเทาไร ปญญาก็ยิ่งแตกฉานมากขึ้น ดังนั้นจึงเห็นดวยกับการที่พระสงฆจะไป
เรียนวิชาตาง ๆ ทีจ่ ะชวยใหอยูในสังคมปจจุบันและอนาคตได ในเรื่องของการเผยแผ
พระพุทธศาสนา พระสงฆที่มีความรูวิชาทางโลก เชนในดานภาษา สังคมศาสตร และ
จิตวิทยา สามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาดังกลาวไปใชใหเปนประโยชน ในการนําพระ
ธรรมไปเผยแผในชนกลุมตาง ๆ ที่มีภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณี
แตกตางกัน ในทํานองเดียวกัน ความรูสมัยใหมดานการบริหารจัดการเปนประโยชนอยางยิ่ง
ในการบริหารจัดการวัดใหเปนองคกรของพระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพทั้งในการทํางาน
ใหพระพุทธศาสนาและในการตอบสนองความตองการใหม ๆ ของสังคมไทย ในทํานอง
เดียวกัน ความรูภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับพระสงฆในการติดตอสัมพันธกับ
ชาวตางประเทศ และในการศึกษาหาความรูสมัยใหม แมแตความรูท างคอมพิวเตอรก็เปน
ประโยชนในการศึกษาพระธรรมและการเผยแผธรรมไปทั่วโลกโดยผานอินเตอรเนท
แต
อยางไรก็ตามความรูทางพระพุทธศาสนาเปนสิ่งที่พระสงฆจะขาดไมได พระสงฆจะตองมี
ความรูทางพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้งและกวางขวางทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จึงจะสามารถ
ใชวิทยาการตาง ๆ ทางโลก ใหเปนประโยชนในการปฏิบัติภารกิจของการเปนพระสงฆใน
พระพุทธศาสนาได เชนพระสงฆที่ศึกษาวิชาจิตวิทยาสมัยใหม ควรจะมีความรูเ กี่ยวกับ
จิตวิทยาในพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้งควบคูไปดวย
เพื่อจะไดสามารถอธิบายคําสอนใน
พระพุทธศาสนาเปนภาษาวิชาการสมัยใหมใหนักศึกษาหรือนักวิชาการเขาใจได
สวน
การศึกษาวิชาทางโลกเพื่อไปประกอบอาชีพหลังจากลาสิกขาแลว ก็ไมใชเรื่องเสียหายอะไร
พระพุทธศาสนาไมมีขอหามไมใหพระสงฆสึก หรือไมใหศึกษาวิชาที่จะเปนประโยชนในการ
ประกอบสัมมาอาชีพ
สําหรับพระสงฆที่สนใจศึกษาวิชาทางโลกนั้น หลวงพอแนะนําวากอนที่จะศึกษาวิชา
ทางโลกวิชาใดนั้น พระสงฆควรจะกําหนดเปาหมายใหแนนอนวาตองการศึกษาวิชานั้นเพื่อ
ประโยชนอะไร ความรูทไี่ ดจากการศึกษานั้นเปนประโยชนตอ การนําพระธรรมไปเผยแผมาก
นอยเพียงใด การศึกษาวิชาทางโลกเพื่อใชประกอบอาชีพหลังจากลาสิกขาแลวกับการศึกษา
เพื่อนําความรูไปใชประโยชนในการศึกษาพระธรรมและเผยแผพระธรรม มีวิธีการศึกษาไม
เหมือนกัน อยางไรก็ตามเราตองไมลืมวาพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาเปนศาสตรที่
ลุมลึกและกวางขวางมาก มีหลายสิ่งหลายอยางในพระธรรมที่ความรูวิทยาการสมัยใหมยัง
คนไมพบ ความรูว ิทยาการสมัยใหมบางอยางอาจชวยใหเราเขาใจพระธรรมบางสวนไดงาย
ขึ้น แตก็ไมสามารถใหความรูทดแทนความรูทมี่ ีอยูในพระธรรมได สําหรับหลวงพอนั้นมี
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๔๗

ความเห็นวา ความรูว ทิ ยาการสมัยใหมเปนประโยชนในการอธิบายพระธรรมแกคนปจจุบัน
โดยการใชความคิดและคําศัพทสมัยใหมที่คนสมัยใหมจะเขาใจได
ศาสตราจารยไวโอเล็ต เห็นดวยกับความคิดของหลวงพอที่เนนใหพระสงฆมีความรู
เรื่องพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคูไปกับการมีความรูท างวิทยาการ
สมัยใหม พระสงฆที่ไมมีความรูเกีย่ วกับศาสนาพุทธเลยจะเปนพระสงฆในพระพุทธศาสนา
ไดอยางไร สิ่งนี้สังเกตจากการสอนวิชาทางโลกใหแกพระสงฆหลายรูป ก็คือ พระสงฆที่เปน
นักศึกษาอยูมีความรูทางพระพุทธศาสนานอยมาก ไมวาจะเปนทฤษฎีหรือการปฏิบัติ การที่
เปนเชนนี้ทําใหเกรงไปวา
ตอไปขางหนาพระสงฆอาจจะสนใจเรียนแตวิชาทางโลกอยาง
เดียว เพื่อเตรียมตัวไปประกอบอาชีพหลังลาสิกขา และไมสนใจศึกษาเลาเรียนพระธรรมเลย
เมื่อเปนเชนนี้วิชาการทางพระพุทธศาสนาก็จะไมเจริญกาวหนา ถาหากพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยไมมีวชิ าการที่แข็งแกรงแลว พุทธศาสนิกชนคนไทยก็อาจจะหันไปยึดถือความ
เชื่อและปฏิบตั ิที่ผิดเพี้ยนไปจากคําสอนของพระพุทธศาสนามาขึ้นก็ได
หลวงพอกลาววา ปญหาเรื่องความเจริญกาวหนาของพระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทยในปจจุบันและอนาคตเปนเรื่องที่นาคิดพิจารณามาก
เวลานี้พระสงฆทมี่ ีความรูทาง
พระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้งนั้นยังมีอยู แตถาหากพระสงฆรุนใหมหันไปสนใจศึกษาแตวชิ า
ทางโลกแตอยางเดียวแลว ก็อาจจะทําใหเกิดปญหาที่กลาวมาได ในการปองกันไมใหปญหา
นี้เกิดขึ้น พระสงฆจะตองอุทิศตัวเองใหแกการศึกษาพระธรรมใหมากขึ้น
ศาสตราจารยไวโอเล็ต กลาวเสริมวา นอกจากพระสงฆแลว ฆราวาสก็มีบทบาท
สําคัญในการสรางความเจริญกาวหนาใหแกวิชาการทางพระพุทธศาสนา ปญหาทีเ่ กี่ยวของ
กับพระสงฆก็คือ พระสงฆสวนมากขาดสิ่งที่มิชชัน่ นารีของศาสนาคริสตมักจะมีอยู คือ ความ
เชื่อมั่นวาตนเองมีหนาที่จะตองทําใหแกพระเจา
การปฏิบัติหนาที่ตามความเชื่อนี้ทําให
มิชชันนารีอดทนตอความยากลําบากตาง ๆ โดยไมยนยอ และบางคนถึงกับยอมสละชีวิตก็มี
แตจากการพูดคุยกับพระสงฆที่เปนนักศึกษาและจากการอานหนังสือตาง ๆ เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ทราบวาพระสงฆไทยไมมีความสํานึกทํานองที่กลาวมา คน
สวนมากมาบวชเพราะตองการมีโอกาสทางการศึกษาหรือเพราะตองการสรางบุญกุศลใหแก
ตัวเองและบิดามารดา
ไมไดมีเจตจํานงที่จะรับใชหรือสรางความเจริญกาวหนาใหแก
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๔๘

พระพุทธศาสนาแตอยางใด เมื่อขาดวัตถุประสงคนี้ในการบวชแลว พระสงฆก็หันไปใช
พระพุทธศาสนาหรือสมณเพศเปนเครื่องมือสนองความตองการสวนตัวของตนแตอยางเดียว
ในศาสนาคริสตเอง นักบวชที่มีลักษณะเชนนี้เริม่ จะมีจํานวนมากขึ้น และผูที่อุทิศตัวเองใหแก
พระเจาก็มนี อ ยลงทุกที การเปนนักบวชจึงดูเหมือนจะเปนอาชีพหรือทางทํามาหากินอยาง
หนึ่ง สวนการควบคุมความประพฤติของนักบวชไมใหผิดครรลองคลองธรรมนั้น ถาหาก
องคกรของศาสนาไมในใจและเอาใจใสอยางจริงจังแลว ศาสนิกชนคงจะตองชวยกันเปนหู
เปนตา
หลวงพอตอบวา พระสงฆที่มีลักษณะเชนที่ศาสตราจารยไวโอเล็ต กลาวถึงหรือที่
หนังสือที่ชาวตะวันตกเขียนไวมีอยูบา ง
แตในขณะเดียวกันพระสงฆที่มีความมุง มั่นที่จะ
ทํางานใหพระพุทธศาสนาและนําพระธรรมคําสอนไปเผยแผเพื่อความผาสุกของชาวบานก็มี
อยูจํานวนไมนอย พระพุทธศาสนาเปนเสมือนตนไมใหญมดี อกและผลมากมาย ดังนั้นจัง
เปนอยูอาศัยของนกกาจํานวนมาก สําหรับในเรื่องของพระสงฆนั้น เราคงจะตองยอมรับ
ความจริงวาในปจจุบัน ผูที่มาบวชเพราะตองการมีโอกาสทางการศึกษาหรือตองการเรียนรู
เกี่ยวกับธรรมและวิธีฝกจิตในพระพุทธศาสนาชั่วระยะเวลาหนึ่งของชีวติ มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งก็เปนสิ่งที่ดี บุคคลเหลานี้เมื่อสึกออกไปก็จะเปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ การทํางาน
ใหพระพุทธศาสนามีอยูหลายวิธีดวยกัน แลวแตความรูค วามสามารถและโอกาสของศาสนิก
ชนแตละคน พระสงฆเปนหนึ่งในพุทธบริษทั ๔ ที่มหี นาที่ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให
เจริญรุงเรือง การศึกษาเลาเรียนพระธรรมคําสอนและนําไปเผยแผที่ถือกันวา เปนภารกิจ
หลักของพระสงฆนั้นเปนวิธีการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาวิธีหนึ่ง การทําตัวใหเปนคนดีมี
ศีลธรรมและปฏิบัติตามคําสอนก็เปนอีกวิธีหนึ่ง

ความเสมอภาค ภิกษุณี แมชี
ศาสตราจารยไวโอเล็ตสงสัยวา พระพุทธศาสนามีคําสอนเรื่องความเสมอภาค
ระหวางเพศชายและเพศหญิงหรือไม
การที่ประเทศไทยไมมีภิกษุณีนั้นแสดงวา
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาททีค่ นไทยนับถืออยูไมใหความสําคัญแกสตรีเทาเทียม
กับผูชายใชหรือไม
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๔๙

หลวงพออธิบายวา ตามแนวความคิดเรื่องกฎแหงกรรม คนทุกคนไมเทาเทียมกัน
ตั้งแตเกิด เพราะมีวบิ ากกรรมติดตัวมาไมเหมือนกัน การที่สังคมตะวันตกเนนความเสมอ
ภาคของมวลมนุษยนั้นเปนสิ่งที่ดีมีประโยชน ถึงแมวา ความคิดนีจ้ ะเปนความจริงไปไมได
เชนเดียวกัน ในกรณีทสี่ มมุติวาทุกคนมีฐานะความเปนอยูเทาเทียมกัน ไมมีใครเปนคนรวย
หรือคนจนเลย เมื่อเราแจกเงินใหทุกคนจํานวนเทากันในเวลาเชา ในตอนเย็นก็จะมีคนรวย
คนจนเกิดขึ้นอยางแนนอน
ความเสมอภาคที่แทจริงจะเกิดมีขึ้นไดก็ตอเมือ่ ทุกคนมีกรรม
เทากัน ซึ่งเปนเรื่องที่เปนไปไมได อยางไรก็ตามในเรื่องของการปฏิบัติธรรมและการบรรลุ
ธรรมนั้น เพศไมมีความสําคัญแตอยางใด เพราะจิตที่บรรลุธรรมไมมีเพศหญิงหรือเพศชาย
เด็กหรือผูใหญ ดังเห็นเปนตัวอยางในสมัยพุทธกาลที่พระอรหันตมีทั้งผูช ายผูหญิง เด็กและ
ผูใหญ ดังนั้นในหลักการแลวไมวาผูชาย ผูหญิง เด็ก หรือผูใหญ ก็สามารถบรรลุธรรมได
ทั้งนั้น แตสวนจะประสบความสําเร็จดังกลาวไดเมื่อไร และดวยวิธีใดนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง
เพราะขึ้นอยูก ับเหตุปจจัยหลายอยาง เชนความอุตสาหะและวาสนาบารมีที่สะสมมา สําหรับ
ที่วัดอัมพวันนั้น ทางวัดใหโอกาสแกผูชาย ผูหญิง เด็กและผูใหญในการมาปฏิบัติธรรม
เทากัน ไมไดกําหนดสัดสวนวาผูมาปฏิบัติกรรมฐานที่วัดจะตองมีสัดสวนของผูชาย ผูหญิง
เทาใด ทางวัดจํากัดจํานวนผูมาปฏิบัติธรรมที่วัดตามจํานวนของหองพักที่มอี ยู และก็
พยายามขยายจํานวนหองพักใหมากขึ้นเทาที่ทําไดเพื่อตอบสนองความตองการของศาสนิก
ชนทั้งชายและหญิง ในเวลานี้หลวงพอไดจัดตั้งสาขาของวัดอัมพวันที่ ศูนยปฏิบัติธรรม
สวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแกน เพื่อประโยชนของพุทธศาสนิกชนทั้งสองเพศ ไมวาเด็กหรือ
ผูใหญ
สวนเรื่องของภิกษุณีนั้น การไมมภี ิกษุณีในประเทศไทยเปนเรื่องของประวัติศาสตร
และการขาดปจจัยตาง ๆ ที่กําหนดไวในขอบัญญัติที่ยึดถือกันมานานมากกวาการไมใหความ
เสมอภาคแกสตรี การที่ศาสนาพุทธนิกายมหายานที่ไตหวันหรือในประเทศอื่นมีภิกษุณีนั้น
เปนเรื่องของนิกายนั้น ศาสนาพุทธแตละนิกายมีรายละเอียดปลีกยอยเกี่ยวกับการปฏิบัติใน
เรื่องตาง ๆ ไมเหมือนกัน เราไมควรจะนํามากลาวอางเมื่อศาสนิกชนในนิกายหนึ่งทําได ศา
สนิกชนในอีกนิกายหนึ่งก็คงจะทําไดดวย
ศาสตราจารยไวโอเล็ต ยอมรับวา ความคิดเรือ่ งความเสมอภาคในพระพุทธศาสนา
ไปไกลกวาความคิดของคนตะวันตกมาก สําหรับในวัฒนธรรมตะวันตกนั้น ในปจจุบันมีการ
พูดเรื่องความเสมอภาคระหวางชาย – หญิง มากขึ้น เพราะตองการใหผูหญิงมีสิทธิเสรีภาพ
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๕๐

เทาเทียมกับผูชาย แมแตในศาสนาคริสตเอง ก็มีผูตีความหมายคําสอนใหมไมใหเปนไปใน
ทํานองดูถูกดูหมิ่นสตรีเพศ ในปจจุบันคริสตศาสนานิการคาทอลิกในบางแหงยอมใหสตรีเปน
นักบวชทีม่ หี นาที่ความรับผิดชอบเทากันกับนักบวชชาย สําหรับพระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทยนั้นบางทีในอนาคตขางหนา เมื่อการเรียกรองสิทธิสตรีมีอิทธิพลมากขึ้น พระพุทธศาสนา
อาจจะจําเปนตองแกไขกฎระเบียบใหมเพื่อใหสตีสามารถบวชเปนภิกษุณไี ด สําหรับในเรื่อง
ของแมชีนั้น ศาสตราจารยไวโอเล็ต สังเกตเห็นวา ตามวัดตาง ๆ มักจะมีแมชอี ยูจํานวนไม
นอยเพื่อชวยเหลือกิจการงานของวัด
จึงสงสัยวาในปจจุบันแมชีมีสภาพเชนใดใน
สังคมไทย
หลวงพอตอบวา ในปจจุบันแมชมี ีสภาพทางสังคมดีขึ้น เนื่องจากสังคมมองเห็น
ประโยชนที่แมชีทําใหแกพระพุทธศาสนาและสังคมมากขึ้นกวาในสมัยกอน
ในเรื่องของ
การศึกษานั้น แมชีมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้นเชนกัน เวลานี้แมชีที่ศึกษาจบเปรียญ ๙ ได
ก็มีอยู และสถาบันการศึกษาหลายแหงทั้งของรัฐและเอกชนที่รบั แมชีเขาเปนนักศึกษาใน
หลักสูตรตาง ๆ ก็มีมากขึ้น ดังนั้นอาจกลาวไดวา ในสังคมไทยปจจุบันมีการยอมรับแมชีมาก
ขึ้น สถานภาพของแมชไี มไดต่ําตอยที่เขาใจกัน สวนแมชีจะมีบทบาทสําคัญเพิ่มขึ้นเทาไรนั้น
ขึ้นอยูกับตัวแมชีเอง และงานที่ทําใหพระพุทธศาสนาและสังคม
ศาสตราจารยไวโอเล็ต กลาวเสริมวา ทราบจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษวา เวลา
นี้แมชีจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชนแกสังคมมากขึ้น ทั้งในดานการศึกษาและสังคม
สงเคราะห แตแมชีที่เปนนักวิชาการทางพระพุทธศาสนายังมีจํานวนนอยมาก อยางไรก็ตาม
ถาหากแมชีมุงทํางานดังกลาวตอไปและไมทอดทิ้งงานดานวิชาการที่กลาวมา แมชีก็คงจะทํา
ประโยชนใหแกพระพุทธศาสนาและสังคมไดมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอเมริกางานสังคมสงเคราะหที่
แมชีทํานั้นมีอยูมากมายหลายอยาง เชน การดูแลผูสูงอายุและเด็กที่ถูกทอดทิ้ง การพยาบาล
ผูปวยในโรงพยาบาล และการสอนหนังสือตามโรงเรียนตาง ๆ เอกลักษณของแมชีในศาสนา
คริสตคอื งานสังคมสงเคราะห ซึ่งเขาเชื่อวาเปนงานที่แสดงความรักที่มตี อพระเจา ดังคําสอน
ของคริสตศาสนาที่วา ผูใดรักพระเจาผูนั้นควรอุทศิ ตนเพื่อความสุขของผูอื่น

พระสงฆ การพัฒนา ขอบเขตจํากัด
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก

๕๑

ศาสตราจารยไวโอเล็ต ทราบวา ในปจจุบันประเทศศรีลังกา พระสงฆมีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชนดานตาง ๆ มาก ไมทราบวาในประเทศไทยพระสงฆมีบทบาท
ดังกลาวหรือไม
หลวงพออธิบายวา ในประเทศไทยการที่พระสงฆชว ยพัฒนาชุมชนนั้นมีมานาน
หลายสิบปแลว และในปจจุบันจํานวนพระสงฆทเี่ รียกกันวา “พระพัฒนา” ก็มีจํานวนมากขึ้น
การชวยเหลือพัฒนาชุมชนไมไดขัดกับหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาที่ตองการใหพระสงฆ
ชวยบรรเทาความทุกขยากของคนทัง้ หลาย แตเนื่องจากคําวา “พัฒนา” และ “ชุมชน” มี
ความหมายกวางมาก
ดังนั้นปญหาที่พระสงฆควรคิดกอนที่จะไปรวมพัฒนาชุมชนก็คือ
วัตถุประสงค วิธกี าร สิง่ ที่ตองการพัฒนาและขอบเขตจํากัดของการชวยเหลือชุมชน สําหรับ
วัดอัมพวันนัน้ การพัฒนาหมายถึง การสรางคนใหมีคุณธรรมจริยธรรม หรือการปลุกคนใหตื่น
จากความหลงงมงายตาง ๆ ที่เปนอันตรายแกตนเองและสังคมทีอ่ ยู โดยการรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาและหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โครงการสรางคนนี้ไมได
จํากัดอยูที่พุทธศาสนิกชนเทานั้น แตใหโอกาสผูที่นับถือศาสนาอื่น เชน ศาสนาคริสต และ
ศาสนาอิสลาม ไดมารวมโครงการดวย วัดอัมพวันไดพัฒนาชุมชนในแนวทางนี้มาเปนระยะ
เวลานานจนไดรับการยอมรับวาเปนศูนยพัฒนาวัฒนธรรมและจริยธรรมของบุคคลอาชีพตาง
ๆ ซึ่งถือวาเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหแกชุมชนทั่วประเทศ
ศาสตราจารยไวโอเล็ต เห็นดวยกับความคิดของหลวงพอที่มุงการพัฒนาไปที่การ
สรางคนมากกวาการสรางวัตถุ การสรางถาวรวัตถุที่ใหญโตและใชเงินจํานวนมากมายนั้น
มักจะทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ขึ้นมาไดภายหลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการเปลีย่ นแปลง
ผูบริหาร แตการสรางคนเชนที่หลวงพอทําอยูนนั้ มีแตประโยชนทางเดียว ศาสตราจารยไวโอ
เล็ตทราบวา มีพระสงฆจาํ นวนไมนอยที่ชวยการพัฒนาชุมชนดวยการจัดทํากิจกรรม
ตาง ๆ ที่ไมใชการพัฒนาจิตใจ เชนที่วัดอัมพวันกําลังทําอยู ไมทราบวาหลวงพอมี
ความคิดเห็นเชนไร การที่พระสงฆเขาไปรวมพัฒนาชุมชนนั้น ควรมีของเขตจํากัดแค
ไหน
หลวงพออธิบายวา โดยทั่วไปแลวพระสงฆควรจะใหความสําคัญแกการพัฒนาทาง
จิตใจของศาสนิกชนมากกวาดานอื่น แตในบางชุมชน พระสงฆจําเปนตองชวยเหลือชาวบาน
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก
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ในเรื่องอื่น ๆ ควบคูไปดวย เชน ในเรื่องการฝกอาชีพ และการจัดตั้งสหกรณ ปญหาสําคัญ
ปญหาหนึ่งในสังคมไทย ไมวาในสมัยใดคือปญหาความยากจน ชาวบานในชนบทสวนมาก
อยูในทองถิ่นทุรกันดารและมีฐานะความเปนอยูแรนแคน จนตองการใหพระสงฆชวยเหลือ
พวกตนใหมคี วามเปนอยูดีขึ้นดวยวิธีการตาง ๆ ที่ไมใชเปนการเทศนสั่งสอนแตเพียงอยาง
เดียว ในการใหความชวยเหลือดังกลาว พระสงฆพยายามใหชาวบานชวยเหลือกันเองใหมาก
ที่สุด และในขณะเดียวกันก็ใชความรูความสามารถที่มีอยูจ ัดกิจกรรมตาง ๆ ใหชาวบาน
รวมมือกันทํา เชน สรางถนนเชื่อมระหวางหมูบาน ขุดบอน้ํา และจัดตั้งธนาคารขาว หลวง
พอมีความเห็นวาในระยะแรกนั้น พระสงฆจําเปนตองเขาไปชวยเหลือในการดําเนินการตาง
ๆ ในฐานะผูนํา และตองใหความชวยเหลือในเรื่องที่ไมขัดกับพระธรรมวินัยดวย นอกจากนั้น
เมื่อชาวบานสามารถดําเนินการตาง ๆ ไดเองแลว พระสงฆควรจะถอยออกมาและมุงพัฒนา
ชาวบานดานจิตใจ ซึง่ เปนภารกิจสําคัญของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน ดังนั้นขอบเขต
จํากัดของการชวยเหลือพัฒนาชุมชนของพระสงฆจึงอยูที่การไมทําอะไรที่ผิดพระธรรมวินัย
และการถอนตัวออกมาเมื่อชาวบานสามารถชวยเหลือตัวเองไดแลว
ศาสตราจารยไวโอเล็ต
เห็นดวยกับความคิดเห็นของหลวงพอเกี่ยวกับขอบเขต
จํากัดของการชวยพัฒนาชุมชนของพระสงฆในเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับการพัฒนาจิตใจ
พระสงฆไมใช “พัฒนากร” หรือ “นักสังคมสงเคราะห” โดยอาชีพ ดังนั้นเมื่อไดชว ยเหลือ
ชาวบานใหสามารถชวยตัวเองใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้นแลว พระสงฆจึงควรจะมุงมาที่การ
พัฒนาจิตใจชาวบานใหดีงาม

สัมมาชีพ เยาวชน ภูมิคุมกัน
ศาสตราจารยไวโอเล็ต
เขาใจวา
ศาสนาพุทธเนนความสําคัญของ
“สัมมาอาชีวะ” มากเปนพิเศษ เพราะมีความสัมพันธกับจริยธรรมของสังคม ไมทราบ
วาสังคมไทย ปจจุบันนําความคิดเรื่องนี้มาใชมากนอยเพียงใด
หลวงพอ ยอมรับวา สัมมาอาชีพมีสว นชวยสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของคน
ในสังคม แตในปจจุบันในสังคมชาวพุทธทั่วไป ไมเฉพาะแตในสังคมไทยเทานั้น ผูประกอบ
อาชีพที่เปนภัยแกชีวิตจิตใจของคนในสังคมมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และถือกันวาอาชีพเหลานี้
หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก
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เปนอาชีพสุจริต ผูประกอบอาชีพเหลานี้สวนมากมีแตความเห็นแกตัวและความโลภ ไมได
คํานึงถึงสวัสดิการของคนในสังคมไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
สังคมไทยเปนสังคม
ประชาธิปไตย ดังนั้นการที่จะหามไมใหมีอาชีพดังกลาวเลยคงจะเปนไปไมได วิธีการสําคัญที่
จะปองกันเด็กและเยาวชนไมใหถูกทําลายก็คือ จะตองใชความรักความเอาใจใสใหการศึกษา
และใหมีธรรมประจําตัว ซึ่งเปนเสมือนการสรางภูมิคุมกันใหแกเด็กและเยาวชน ดังนั้น
ครอบครัว โรงเรียน และวัด ตางก็มีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้มากและควรจะรวมมือกันอยาง
ใกลชิด..

หลวงพอตอบปญหาปญญาชนตะวันตก
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