
 1

ท้ัง ๆ ท่ีพุทธศาสนายังอยู?  
ระพี  สาครกิ 

 

 ท้ัง ๆที่พุทธศาสนายังอยู  แตเหตุใดคนไทยสวนใหญจึงไดเสื่อม

ศีลธรรม ?  
 กลางดึกของวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉันตื่นขึ้นมาราว 
ๆ ตี ๓ หลังจากนั้นก็นอนไมหลับ จึงลุกขึ้นมาคิดพิจารณาคนหาความจริงของ
เรื่องนี้ทามกลางความเงียบสงัด  เชนเดียวกันกับวันกอน ๆ  
 การคิดคนหาคําตอบจากสิ่งที่เปนปญหาอยูในสังคมปจจุบัน ดูเหมือนมัน
จะเปนกิจวัตรประจําวันของตัวฉันเองไปแลว ทั้งนี้และทั้งนั้น คงนาจะเปน
ความจริง เนื่องจากเมื่อคืนนี้ฉันไปรวมกิจกรรม หลังจากพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยแมโจ แลวก็ถูกสงกลับมาพักที่โรงแรมแหงหนึ่งใน
จังหวัดเชียงใหม  
 กวาจะเขานอน ก็เปนเวลาดึกมาก เนื่องจากอดที่จะทํางานตอมาอีกไมได  
สืบเนื่องมาจากสังคมยุคนี้มันมีพฤติกรรมตาง ๆ จากการกระทําของมวลมนษุย 
ที่ทําใหเกิดปญหารูปแบบตาง ๆอยางหลากหลาย สงผลกระทบทําใหสังคมเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางที่คนยุคกอนกลาวกันวา มันเกิดอาเพศรูปลักษณะตางๆ
ข้ึนโดยทั่วไป จึงทําใหเห็นเปนโอกาสดีที่จะคนหาความจริง 
 ดังนั้น  ในปจจุบัน ไมวาจะเดินทางไปไหนและพํานักพักอยูในที่ใด อีก
ทั้ง มีอิริยาบถทําอะไร ๆ ตนมักไดรับผลกระทบทําใหเกิดความคิดที่จะนํามา
เขียนวิจารณถงึปญหา เริ่มตนจากจุดนั้นๆ ไดทุกเรื่อง เนื่องจากฉันไดหวน
กลับมาคนหาเงื่อนไข ซึ่งมีผลตอการเกิดสติปญญา แลวพบวาบนพื้นฐานความ
หลากหลายของปญหา มันมีศูนยรวมของรากฐานอยูที่จุดเดียวกันทั้งหมด 
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 ทุกวันนี้ ฉันพบวา มีผูคนทั้งหลายเรียกรองหา “คุณธรรมและ
จริยธรรม” จากสังคมอยางกวางขวาง มันทําใหฉันตองหวนกลับไปพิจารณา
คนหาความจริงจากอดีตหลายตลบ  

“ทั้ง ๆ ที่พุทธศาสนายังอยู แตเพราะเหตุอันใดคนทองถิน่สวนใหญ จึง
ไดเสื่อมศีลธรรมกันอยางกวางขวาง?” ย่ิงผูที่มีโอกาสกาวขึ้นไปสูการถือ
อํานาจในระดับสูงเพื่อนํามาใชกับคนในสังคมไทยก็ย่ิงขาดสัจธรรม ซึ่งควรมี
อยูในรากฐานจิตใจ โดยนําเอาความอยากขึ้นเขาไปใสไวในรากฐานความรูสึก
ของตน แมการอยากขึ้นไปสูดานบน หากใครจะพูดวา “ฉันอยากขึ้นไปมี
ตําแหนงและอํานาจเพือ่รับใชสังคมไทย” 

แตแลว หลงัจากนั้นมา ไมวาจะใชเวลานานมากหรือนอยแคไหน 
พฤติกรรมดังกลาวก็มักมีแนวโนมปรากฏขึน้โดยที่เจาตัว “ผูอยากขึ้นไปถือ
อํานาจเหนอืคนอื่น” แทจริงแลวหลังจากไดรับอภิสิทธิ์ในสิ่งตาง ๆ รวมทั้ง 
การเอาอกเอาใจ โดยกระแสเสพติดรสชาติจากผูที่อยูตํ่ากวาตน รวมทั้ง คนรอบ
ขาง 

คนสวนใหญในสภาพที่กลาวมาแลว ก็มักหามจิตใจตัวเองเอาไวไมไดใน
อันที่จะเคลิบเคลิ้มอยูกับสิ่งเสพติด อยามาแกตัวนะวา ตนทําไดแลว เนื่องจาก
สวนใหญภายในบรรยากาศเชนนี้ ถาไดเสพรสชาติจากการปฏิบัติภายใต
กฎระเบียบ รวมทั้งชองทางที่ตนจะไดเปรียบคนอื่น มักปลอยใหเปนไปตาม
กระแส หรอือีกนัยหนึ่งอาจกลาววา “กินตามน้ํา” แมหลายคนอาจรูสึกวาเปน
เรื่องเล็กนอย แตผูเขียนกลับเห็นวา “หากไมหามใจตัวเองเอาไวใหได วันนี้
เล็กนอยวันหนึ่งขางหนามันก็เปนเรื่องใหญ นอกจากนัน้ ยังเปนเรื่องใหญที่มี
รากฐานลึกซึ้ง อีกทั้ง แนนหนาจนกระทั่งเกินกวาแรงธรรมดาๆ จะปรับเปลี่ยน
มันได” 
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หลังจากใครครวญมาหลายตลบ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องราวเกี่ยวกับชื่อ
บทความเรื่องนี้ที่วา “ทั้ง ๆ ที่พุทธศาสนายังอยู แตเพราะเหตุอันใดคนทองถิ่น
สวนใหญจึงเสื่อมศีลธรรมกันอยางกวางขวาง” 

หากมีผูคนสวนใหญที่รูสึกวา “การสรางวัด อีกทั้งมีพระสงฆ ถือเปน
การสงเสริมใหคนเขาไปฝกฝนอบรมในการประกอบศีลธรรมใหแกชีวิต
ตนเอง” แตแลวหลังจากกาลเวลาผานพนมาก็ตองสงสัยวา เพราะเหตุใดจึง มี
การสรางวัดและสํานักสงฆกันอยางกวางขวาง 

นอกจากนั้นก็มีคนนิยมเขาไปบําเพ็ญธรรมะ อีกทั้ง ทําบุญในวัดแมแต
การสนับสนุนใหมีการสรางวัด อีกทั้ง กระตุนใหคนเขาไปประกอบพฤติกรรม
ทําบุญทําทานกันอยางเห็นไดชัด แตอาชญากรรม แมแตพฤติกรรมที่ไมชอบมา
พากลของคนในสังคม ซึ่งเกิดจากคนสวนใหญก็ไมไดลดลง หากยังเพิ่มมากขึน้
อีกดวย 

เราควรรูสึกสังหรณใจไดแลวหรอืยังวา “เหตุใดคนในสังคมจึงเปน
เชนนั้น?” หรือวาเรากําลังคิดและเดินผิดทิศทาง ทําใหวิถีชีวิตเดินหลงทาง
โดยกาวเขาไปสูการแกไขปญหาจาก “ดานที่ไมใชความจริง เชนนั้นหรือ
เปลา?”  

หากเราเปนคนมีธรรมชาติของนิสัยไวตอความรูสึกแมเพียงเล็กนอยก็
นาจะหวนกลับมาคนหาความจริงจากอีกดานหนึ่ง อยางที่เรียกกันวา “มุง
ทิศทางของการคิดคนหาความจรงิโดยการเดินทวนกระแสสังคม” พฤติกรรม
ดังกลาวอาจเรียกไดวา จําเปนจะตองสนใจฝกฝนนิสัยใหเปนคนที่รูจักเอาชนะ
ใจตนเองในทุกๆเรื่อง  

ในอดีต ทานอาจารยพุทธทาสภิกขุ ที่เปนพระสงฆรูปหนึ่ง ซึ่งมีผูคนให
ความเคารพและศรัทธา แมแตคนตางศาสนา กอนที่ทานจะละสังขารก็ไดพูด
ฝากเอาไววา “ในอนาคต คนในสังคมไทยสวนใหญจะมีนิสัยเห็นแกตัวเพ่ิมมาก
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ย่ิงขึ้น สภาพดังกลาวคงจะทําใหสงัคมจําตองประสบกับความเดือดรอนอยาง
หนัก” 

ปกติ ยอมเปนธรรมชาติและเปนธรรมดาของสังคมที่วา คนเห็นแกตัว
ยอมมีนิสัยมองทุกสิ่งทุกอยางออกจากตัวเองดานเดียว ดังนั้น เมื่อไดรับ
ผลกระทบจากการเสื่อมศีลธรรม หลายคนมักมุงไปคิดแกไขโดยใหคนเขาวัดที่
เปนสิ่งกอสราง หรือเปนรูปวัตถุ หรือไมก็หากเปนเด็ก มักผลักดันและหรือยัด
เยียดใหเขาไปเรียนศีลธรรมในโรงเรยีน แทนที่จะสามารถหยั่งรูความจริงซึ่ง
เปนพื้นฐานการเรียนรูของมนุษยไดวา “การมุงออกไปหาสิ่งที่อยูภายนอกตัว
เรา ก็คือ การมุงออกไปสัมผัสกับสิ่งสมมุติ” นาจะชวยเพิ่มนําหนักใหกับภาวะ
ยึดติดรูปแบบที่อยูในใจตัวเองมากยิ่งขึ้น  

หากจะใหจิตใจคนมีศีลธรรม  เมือ่เกิดปญหาขึ้นเราก็ควรฝกฝนใหเปน
คนมีนิสัยหวนกลับมาพิจารณาใหถึงเงื่อนไขที่อยูในรากฐานจิตใจตัวเองกอน
อ่ืน ทั้งนี้และทั้งนั้น เพื่อหลอหลอมรากฐานจิตใจคน โดยเริ่มตนจากเหตุที่อยูใน
ใจเพื่อใหรูจักตั้งสติแลวจึงคิดคนหาความจริงตอไป 

คําวา “หยุด” ตามความหมายที่พระพุทธองคไดทรงตรัสเตือนสติองค
คุลีมารโดยเฉพาะอยางยิ่ง ขณะที่ไดเพียรพยายามไลฆาพระพุทธองควา “เรา
หยุดแลว แตทานสิยังไมหยุด”  

ดังที่ไดกลาวไวแลววา “ชีวิตคนเราทุกคน” หากจิตใจรวมทั้งรางกาย
เดินอยูบนเสนทางที่มุงออกจากตวัเอง ควรจะชวยใหหยั่งรูความจริงไดวา มัน
สงผลทําใหใหรูความจริงไดวา ผูปฏิบัติเปนคนมีนิสัยขาดสติ ยอมเปนอันตราย
แกการดําเนินชีวิตของตนและเพื่อนมนุษยในสังคม ทั้งนี้และทั้งนั้น นาจะทาํให
การคิดและการนําปฏิบัติกิจกรรมในการแกไขใดๆก็ตามในชีวิตประจําวัน มัก
ขาดความรอบครอบและความละเอียดออน 

ดังนั้น การที่คิดแกไขปญหาเกี่ยวกับคนเสื่อมศีลธรรม โดยเนนใหคนเขา
ไปปฏิบัติธรรมในวัดก็ดี ถาเปนเยาวชนในวัยศึกษาเลาเรียน ก็คิดผลักดันเอาวิชา
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ศีลธรรมเขาไปหลักสตูรการเรียนการสอนก็ตาม หากพูดกันในระดับพื้นฐาน 
นอกจากไมไดชวยใหคนมีศีลธรรมเพิ่มมากยิ่งขึ้นแลว ยังกลับมีผลทําลายจิต
วิญญาณอันเปนธรรมชาติจากพฤติกรรมเทาที่เปนมาแลว ทําใหบังเกิดรากฐาน
ที่ผุกรอนยิ่งขึ้น 

ถาหากนําวิถีการปฏิบติัที่มุงเนนไปยังสิ่งที่อยูในรากฐานจิตใจตนเองแลว
ยอมบังเกิดผลดีตามมาใหเห็นเพิ่มมากยิ่งขึ้น กอนที่จะหลงยึดติดและคิดไปวา 
ตนทําในสิ่งที่เหมาะสมแลว นอกจากนั้น เราควรรูจักแยกแยะวาอะไรเปนความ
จริงอะไรเปนสิ่งสมมุติที่อยูรวมกัน เพื่อจะไดเอาไวใชประกอบความรูใหเปน
ผูรูจริง 

ปกติ จากเหตุที่มีการสั่งสอนหรือฝากแงคิด แมแตการอวยพรใหผูอ่ืนเปน
อยางนั้นอยางนี้ แลวไดรับผลตอบแทนทางวัตถุเปนไปตามนั้นตามนี้ในอนาคต 
ควรจะเขาใจไดวา หาใชมีเหตุผลสืบเนื่องมาจากผูที่ใหพรหรือใหการอบรมสั่ง
สอนไม หากเกิดจากผลการนําปฏิบัติของตน ซึ่งบคุคลผูที่ไดรับการอบรมสั่ง
สอนมีสิ่งนั้นอยูในรากฐานจิตใจตัวเองอยูแลว 

ถาไมมี แมใครอื่นจะใหการอบรมสั่งสอนหรือใหพรอยางไร ยอมไมชวย
ใหผูที่รับฟงสามารถรบัและนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผลดีแกตนเอง อีกทั้งสานถึง
สังคมได แมแตครูหรือญาติผูใหญที่ใหพรแกเด็กวา “ขอใหเปนใหญเปนโตและ
มีอํานาจวาสนามาก ๆ รวมทั้ง ขอใหรํ่าใหรวย อีกทั้ง ขอใหเงินทองไหลมาเท
มา” 

แตผูเขียนไมเคยยอมนําปฏิบัติเชนนั้นอยางเด็ดขาด เนื่องจากรูวา 
ความคิดลักษณะดังกลาว ถาเกิดขึ้นแกคนในสังคม ยอมสงผลทําลายอนาคต
ของสังคม เพราะคนลักษณะนี้ 

ดังนั้น หากมีลูกมีหลานหรืออาจเรียกวาเยาวชน แมแตกลุมบุคคล ซึง่ตน
ควรแสดงความรับผิดชอบเขามาขอพร จึงมักเนนความสําคัญของผูนั้นอยูที่
รากฐานจิตใจ จึงกลาววา พรซึ่งเรามักเรียกกนัวา พรสวรรค แตละคนยอมมีอยู
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ในรากฐานจิตใจของแตละคนอยางเปนธรรมชาติอยูแลว จึงขอใหหยุดความ
โลภความอยาก แมแตเพียงการรูจักรับผิดชอบเพียงชั่วขณะ แลวหวนกลับมา
คนหาความจริงจากใจตนเองใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น ยอมนําไปสูการอยูรอดปลอดภยั 
รวมทั้ง มีความเจริญกาวหนาของชีวิตตัวเองโดยไมตองโลภโมโทสนั 

อีกทั้ง ยังมีความมัน่คงยั่งยนือยูไดตลอดไป ถาไมตกอยูใน
ความประมาทขาดสติ 

๒๓  กุมภาพันธ ๒๕๕๐ 


