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1.  บทน�า

 กาลามสูตร เป็นพระสูตรส�าคัญสูตรหนึ่งในพระพุทธศาสนา ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ จาก

นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบัน แท้ที่จริง ในพระไตรปิฎก ช่ือกาลามสูตรไม่ได้มีปรากฏอยู่  

หากมีแต่ชื่อว่า เกสปุตตสูตรทั้งนี้ก็เพราะว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระสูตรนี้แก่ชาวกาลามะ ซึ่งอยู่ใน 

เกสปุตตนิคม เพราะฉะนั้น จึงตั้งชื่อพระสูตรนี้ตามชื่อของนิคมนี้ว่า เกสปุตตสูตร แต่คนที่อยู่ในนิคมหรือ 

ต�าบลน้ีเป็นเชื้อสาย หรือมีสกุลเดียวกัน คือ สกุลกาลามะ เขาจึงเรียกประชาชนเหล่านี้ว่ากาลามชน 

ซึ่งมีโคตรอันเดียวกัน สกุลเดียวกัน คือกาลามโคตร เพราะฉะน้ันเขาจึงเรียกพระสูตรน้ีว่า เกสปุตตสูตร 

แต่ชาวโลกทั่วไป มักจะเรียกพระสูตรนี้ว่ากาลามสูตรเพราะรู้สึกว่าจะเรียกได้ง่ายกว่า

 พระพุทธเจ้าได้ตรสัแสดงธรรมแก่ชาวนิคมเกสปุตตะแห่งแคว้นกาลามะ ผูทู้ลถามถึง สมณพราหมณ์

ต่าง ๆ ที่ยกย่องวาทะของตนข่มผู้อื่น โดยตรัสสอนมิให้เช่ือเหตุ 10 ประการ คือ 1) โดยฟังตามกันมา  

2) โดยน�าสืบกันมา 3) โดยตื่นข่าว 4) โดยอ้างต�ารา 5) โดยนึกเอา 6) โดยคาดคะเน 7) โดยตรึกตามอาการ 

8) โดยพอใจว่าชอบด้วยความเหน็ของตน 9) โดยเหน็ว่าพอเชือ่ได้ และ 10) โดยเหน็ว่าสมณะผูนี้เ้ป็นครขูอง

เราแต่ทรงสอนให้สอบสวนให้รู ้ด้วยตนเอง แล้วได้ตรัสถามให้เห็นจริงในโทษของความโลภ ความคิด

ประทุษร้าย ความหลง และคุณของความไม่โลภ ไม่คิดประทุษร้าย ไม่หลงตรัสสอนเรื่องการเจริญพรหม

วิหาร 4 คือ เมตตา (ไมตรีจิตคิดจะให้เป็นสุข) กรุณา (สงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์) มุทิตา (ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี  

ไม่ริษยา) อุเบกขา วางใจเป็นกลาง) และได้ตรัสต่อไปว่า ผู้มีจิตไม่ผูกเวร ไม่พยาบาท ไม่เศร้าหมอง มีจิต

บริสุทธิ์ ย่อมวางใจได้ 4 อย่าง คือ 

 1. ถ้าผลของความชั่วมี ตนก็จะเข้าถึงสุคติโลก สวรรค์ (เพราะตนท�าความดี) 

 2. ถ้าผลของความดีความชั่วไม่มี ก็รักษาตัวให้มีความสุขได้ในโลกปัจจุบัน 

 3. ถ้าบาปเป็นอันท�าตนไม่ท�าบาปก็คงจะไม่ประสบทุกข์ 

 4.  ถ้าบาปไม่เป็นอันท�าก็จะเห็นตัวเองว่าบริสุทธิ์ทั้งสองทาง (คือไม่ว่าจะทางท�าบาปเป็นอันท�า 

หรือท�าบาปแล้วไม่เป็นอันท�าตนก็ไม่มีข้อเสียทางไหนเลย)

 ชาวกาลามะกราบทูลเห็นด้วยกับความวางใจหรืออุ่นใจ 4 ประการเก่ียวกับโลกหน้าของผู้มีจิต 

อันไม่ผูกเวร เป็นต้นคือ 1) ถ้าโลกหน้ามี ถ้าผลแห่งกรรมดีกรรมช่ัวมี ก็มีฐานะอยู่ท่ีเราจะเข้าถึงสุคติโลก 

สวรรค์ 2) ถ้าโลกหน้าไม่มี ถ้าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มี เราก็บริหารตนให้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขได้ในปัจจุบัน 

3) ถ้าบาปเป็นอันท�า เราไม่ได้ท�าก็จะไม่ได้รับทุกข์ และ 4) ถ้าบาปไม่เป็นอันท�า เราก็มองเห็นตัวเองบริสุทธิ์

ทั้งสองทาง
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2.  ความหมายของกาลามสูตร

 กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 หมายถึง วิธีปฎิบัติในเรื่องที่ควรสงสัย หรือหลักความเชื่อ ที่ตรัสไว้ใน

กาลามสูตร

 อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา (มา อนุสฺสเวน)

 อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆกันมา (มา ปรมฺปราย)

 อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ (มา อิติกิราย)

 อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างต�ารา หรือคัมภีร์ (มา ปิฏกสมฺปทาเนน)

 อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรกะ (มา ตกฺกเหตุ)

 อย่าปลงใจเชื่อ เพราะอนุมาน (มา นยเหตุ)

 อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล (มา อาการปริวิตกฺเกน)

 อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว (มา ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา)

 อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ (มา ภพฺพรูปตาย)

 อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา (มา สมโณ โน ครูติ)

 ต่อเม่ือใด รู้เข้าใจด้วยตนว่า ธรรมเหล่านั้น เป็นอกุศล เป็นกุศล มีโทษ ไม่มีโทษ เป็นต้นแล้ว  

จึงควรละหรือถือปฏิบัติตามนั้น

 สตูรนีใ้นบาลีเรยีกว่า เกสปตุติสตูร ทีช่ือ่กาลามสตูร เพราะทรงแสดงแก่ชนเผ่ากาละมะ แห่งวรรณะ

กษัตริย์ ที่ชื่อเกสปุตติยสูตร เพราะพวกกาละมะนั้นเป็นชาวเกสปุตตะนิคม ในแคว้นโกศล ไม่ให้เชื่องมงาย

ไร้เหตุผลตามหลัก 10 ข้อ

3.  ท�าไมต้องศึกษากาลามสูตร

 ด้วยเหตนุี ้ผูเ้ขยีนในฐานะผูท้ีพ่อจะมคีวามรู้เรือ่งค�าสอนในพระพทุธศาสนาอยูบ้่าง จงึได้น�าเนือ้หา

ในกาลามสูตรมาเขียนในที่นี้ครบถ้วนทุกประการ เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษา และท�าความเข้าใจ

กบัค�าสอนของพระพทุธเจ้าทีใ่ครต่อใครชอบน�ามาอ้างเพือ่สนบัสนนุการไม่เชือ่เรือ่งใดเรือ่งหนึง่ รวมทัง้เรือ่ง

ปฏิญญาฟินแลนด์ด้วยจากเนื้อหาในกาลามสูตร จะเห็นได้ว่ามีประเด็นส�าคัญท่ีควรค่าแก่การศึกษา และ

ท�าความเข้าใจหลายประเด็น ดังต่อไปนี้

 3.1 เหตุที่ท�าให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงกาลามสูตร อันได้แก่การที่ชาวนิคมเกสปุตตะได้ทูลถามคือ

การที่สมณพราหมณ์ได้ยกย่องวาทะของตน และข่มวาทะของคนอื่น หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ การพูดในท�านองว่า 

ของตนเองจริงและของคนอื่นเป็นเท็จ เป็นต้น

 3.2 หลักในการเชื่อและไม่เชื่อเมื่อได้ยินได้ฟังผู้อื่นพูด โดยระบุว่าเหตุที่ไม่ควรเชื่อ 10 ประการ 

และมเีงือ่นไขในการทีจ่ะเชือ่หรอืปฏเิสธอยูป่ระการหนึง่ คอื จะต้องน�าเรือ่งทีไ่ด้ยนิได้ฟังนัน้มาสอบสวนด้วย

ตนเองโดยอาศัยหลักแห่งอริยสัจ 4 คือ การมองเห็นผลแล้วย้อนไปหาเหตุ โดยอาศัยแนวทางแห่งมรรคที่มี

องค์ 8อันมีสัมมาทิฐิเป็นเบื้องต้น และสัมมาสมาธิเป็นที่สุด เมื่อใดก็ตามที่เห็นผลและย้อนไปหาเหตุ เพื่อได้

พบว่าสิ่งใดเป็นเหตุแล้วมีความลงตัวระหว่างเหตุกับผลเป็นตัวเช่ือมต่อ ก็ถือได้ว่ามีความสมเหตุสมผลเช่ือ

ถือได้ แต่ถ้าไม่พบเหตุหรือพบแต่หาความเชื่อมต่อที่ลงตัวไม่ได้ ก็ควรปฏิเสธไป
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 3.3  ต่อจากทีพ่ระพทุธองค์ตรสัสอนเก่ียวกบัเรือ่งความเช่ือแล้ว พระองค์กไ็ด้ตรสัถามให้เหน็ความ

จริงในโทษของความโลภ ความคิดประทุษร้าย ความหลง และคุณของความไม่โลภ ไม่ประทุษร้าย ไม่หลง 

พร้อมกันนี้ได้ตรัสถึงพรหมวิหาร 4 อันได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา

  โดยนัยแห่งค�าสอนในพระสูตรนี้แปลความแบบง่าย ๆ และน�าไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้ ก็คือ

สอนให้เชื่ออย่างมีเหตุมีผล ไม่งมงาย และมองเห็นโทษของความโลภ ความโกรธ และความหลง พร้อมกับ

ให้มีพรหมวิหาร 4 โดยรวม ๆ แล้ว พระสูตรนี้ก็คือค�าสอนที่ก�าหนดเป็นแนวทางการรู้ข้อมูลที่ได้ยิน ได้ฟัง

จากคนอื่น และให้ผู้ฟังตั้งอยู่ในพรหมวิหาร 4 ในการรับรู้ข้อมูล

  แต่เวลานี้และวันนี้ได้มีผู้น�าพระสูตรนี้มาเป็นเครื่องมือในการท�าลายความน่าเช่ือถือของ 

นกัวชิาการบางท่าน ทีอ่อกมาพูดถงึปฏญิญาฟินแลนด์ว่าเป็นท่ีมาของแนวทางการด�าเนินกจิกรรมทางการเมอืง 

ว่าปฏญิญาทีว่่านีไ้ม่มอียูจ่รงิ เป็นเพยีงข่าวลอื และผูท้ีพ่ดูเกีย่วกบัเรือ่งนีก็้ไม่ต่างไปจากเดก็เลีย้งแกะในนทิานอสีป

  ถ้าน�าค�าสอนของพระพทุธเจ้าในกาลามสตูรมาวิเคราะห์เรือ่งนี ้กจ็ะท�าให้มองเหน็ชัดว่าผูเ้ขียน

บทความนี้ออกมาปฏิเสธความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มิได้ใช้หลักแห่งกาลามสูตรในท�านองเดียวกันเพราะเชื่อ

ว่ายังอยู่ในข่ายของเหตุ 10ประการ โดยเฉพาะการเช่ือว่าไม่จริงเป็นเพียงข่าวโคมลอยมาจากใครคนใดคน

หนึ่ง หรือไม่ก็คาดเดาเอาเองเช่นกัน เพราะเชื่อว่าทุกคนที่พูดถึงเรื่องนี้ ยกเว้นผู้ที่เป็นเจ้าของความคิดที่ไป

ประชุมกัน (ถ้ามีการพบปะและประชุมกันจริง) ก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ฟังมาอีกทอดหนึ่งทั้งสิ้น จะแตกต่างกัน

ก็เพียงว่า เมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว ผู้กล่าวหานักวิชาการโดยการอ้างกาลามสูตรกับนักวิชาการที่พูดถึงเรื่องนี้ว่า 

ใครมีโอกาสได้น�าเรื่องที่ตนเองได้ยินได้ฟังมาสอบสวนด้วยตนเองจนเกิดความรู้แล้วมาพูดหรือเขียนเท่านั้น

  ดังนั้น ถ้าจะถามว่าในระหว่างคนสองกลุ่มมีใครน่าเชื่อถือมากกว่า ก็จะต้องตอบว่า ใครล่ะ 

ทีพ่ดูแล้วมเีหตผุลมากกว่า และใครล่ะต้ังอยูใ่นพรหมวหิาร 4รวมไปถงึการวางตวัวางตนปราศจากความโลภ 

ความโกรธ และความหลงได้ บอกว่าก็คนนั้นแหละน่าเชื่อถือ

  เกีย่วกบัเรือ่งนี ้ถ้าท่านผูอ่้านต้องการหาค�าตอบกจ็ะได้ไม่ยาก เพียงแต่หนัไปดภูมิูหลงัของคน

แต่ละคนก็พอจะบอกได้ว่า ใครคือผู้ที่เดินตามแนวทางแห่งกาลามสูตรมากกว่ากัน 

  อะไรท�าให้ปฏญิญาฟินแลนด์ถกูมองว่าเป็นข่าวลอื และอะไรท�าให้ปฏญิญาทีว่่านีเ้ป็นเหตแุห่ง

แนวทางปฏิบัติทางการเมือง ดังที่เป็นอยู่

  ก่อนทีจ่ะตอบค�าถามนี ้ผูเ้ขยีนใคร่ขอให้ท่านผูอ่้านทบทวนหลกัค�าสอนแห่งพทุธศาสนาในเรือ่ง

หลักปัจจยาการ และแนวทางหาเหตุผลในทางตรรกศาสตร์ก็จะพบว่า

  1.  ในหลักแห่งปัจจยาการถือว่าทุกอย่างเกิดจากเหตุ และผลท่ีเกิดจากเหตุยังเป็นเหตุให ้

เกิดผลอื่นต่อไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด

  2. ในแง่ของตรรกะ เมื่อพบเหตุก็สามารถคาดคะเนไปหาผลที่จะเกิดขึ้นได้ ว่าจากเหตุที่ว่านี้ 

จะมีอันใดตามมา และเมื่อใดก็ตามที่ผลเกิดขึ้นก็ถือว่าการคาดการณ์ถูกต้อง

  ในทางตรงกันข้าม เม่ือเห็นอันใดอันหนึ่งปรากฏอยู่ ก็จะย้อนไปหาเหตุหรือที่มาของผลนั้น 

ครัน้พบสิง่ใดสิง่หนึง่ทีอ่นมุานได้ว่าน่าจะเป็นเหตุของผลทีว่่านี ้กจ็ะสอบสวนด้วยการหาความเชือ่มโยงระหว่าง 

ผลกับเหตุ ถ้าปรากฏว่ามีความลงตัว หรือที่เรียกว่าสมเหตุสมผล ก็จะสรุปว่านี่คือเหตุแห่งผลที่เกิดขึ้นนั้น

  ในท�านองเดียวกันกับเรื่องปฏิญญาฟินแลนด์ ผู้เขียนเชื่อว่าทั้งนักวิชาการที่พูดถึงเรื่องนี้ และ
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ผูเ้ขยีนบทความกระแหนะกระแหนคงไม่มใีครได้เหน็ปฏญิญาทีว่่านีป้ระเภทท่ีเป็นลายลักษณ์อกัษร แต่คงจะ

สังเกตจากพฤติกรรมทางการเมอืง และผลทีเ่กิดขึน้จากพฤตกิรรมเช่นน้ีแล้วอนุมานไปหาเหต ุบงัเอญิวนัหนึง่ 

ได้ยินได้ฟังใครคนใดคนหนึ่งพูดถึงที่มาของปฏิญญานี้ และเมื่อน�ามาวิเคราะห์ในเชิงตรรกะแล้ว มีความสม

เหตสุมผลกน็�ามาเสนอต่อมวลชนในเชงิวชิาการ โดยมไิด้มกีารชีน้�าหรอืบงัคบัให้เชือ่ส่วนทีว่่ามใีครต่อใครเชือ่ 

ก็ด้วยอาศัยแนวทางแห่งตรรกะโดยนัยแห่งการมองจากผลไปหาเหตุนั่นเอง

  ในขณะเดียวกนั ผูท้ีเ่ชือ่ว่าเป็นข่าวโคมลอยกเ็ช่ือโดยอาศยัหลกัท่ีว่าไม่มหีลกัฐานอ้างองิอนัเป็น

ตวัอกัษร และการไม่มหีลกัฐานทีว่่านีค้อืข่าวโคมลอย และคนทีพ่ดูเรือ่งประเภทนีก้ค็อืการพดูในท�านองเดก็

เลี้ยงแกะ และเป็นการพูดโดยไม่ใช้หลักแห่งกาลามสูตรโดยที่คนผู้นี้ลืมไปว่าความเชื่อที่ว่าเป็นข่าวโคมลอย

หรือข่าวลอืของตนเองนัน้กข็าดหลกัแห่งกาลามสตูรเช่นเดยีวกนัโดยเฉพาะผูท่ี้เชือ่เช่นนีเ้พราะไปได้ยินได้ฟัง

ใครสักคนบอกมาจะขาดหลักแห่งกาลามสูตรแน่นอน และคนที่ขาดหลักแห่งกาลามสูตรในท�านองนี้จะเป็น

อื่นไม่ได้นอกเสียจากเป็นคนประเภทมากด้วยอายุ และมากด้วยประสบการณ์อันก่อให้เกิดความดื้อรั้น 

แต่ขาดปัญญาอันเป็นเครื่องแสวงหาความรู้ตามนัยแห่งกาลามสูตรโดยแท้จริงนั่นเอง

4. วิเคราะห์หลักกาลามสูตร

 พระพุทธเจ้าตรสัว่าอย่าเพิง่เชือ่ เพราะเหต ุ10 ประการนี ้ข้อความประเภทนีต้รงกบักฎทางวทิยาศาสตร์  

เพราะนักวิทยาศาสตร์จะไม่เชื่อถ้าเขายังไม่ได้ทดสอบหรือพิจารณาเหตุผลให้ปรากฏก่อน และข้อความเช่นนี ้

ไปตรงกันได้อย่างไรในข้อที่ไม่ให้เช่ือเพราะเหตุเหล่านี้ ถ้าเช่นน้ันแล้ว เราควรจะเช่ือแบบใดเม่ือปฏิเสธไป

หมดเลยทัง้ 10 ข้อ และเราควรจะเชือ่อะไรได้บ้างพระพทุธศาสนาเป็นศาสนาของเหตแุละผล ไม่โจมตศีาสนา 

ไม่โจมตีผู้ใดชี้แต่เหตุและผลที่ยกขึ้นมา อธิบายเท่านั้น

 พระพุทธวจนะทั้ง 10 ประการข้างต้นนั้น ท่านทั้งหลายฟังดูแล้วอาจคิดว่า ถ้าใครถือตามแบบนี้

ทั้งหมดก็มองดูว่าน่าจะเป็นมิจฉาทิฎฐิ คือ ไม่เชื่ออะไรเลย แม้แต่ครูของตนเอง แม้แต่พระไตรปิฎกก็ไม่ให้

เชื่อ พิจารณาดูแล้ว น่าจะเป็นมิจฉาทิฎฐิแต่ก็ไม่ใช่

 ค�าว่า “มา” อันเป็นค�าบาลีในพระสูตรนี้ เป็นการปฏิเสธมีความหมายเท่ากับ No หรือนะคืออย่า  

แต่โบราณาจารย์กล่าวว่า ถ้าแปลว่า อย่าเชื่อ เป็นการแปลที่ค่อนข้างจะแข็งไปควรแปลว่า “อย่าเพิ่งเชื่อ”  

คือให้ ฟังไว้ก่อน ส�านวนนี้ได้แก่ส�านวนแปลของสมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์ (เจริญ) วัดเทพศิรินทราวาส  

นักปราชญ์รูปหนึ่งในยุครัตนโกสินทร์แต่บางอาจารย์ให้แปลว่า “อย่าเพิ่งปลงในเชื่อ” แต่บางท่านแปลตาม

ศัพท์ว่า “อย่าเชื่อ” ดังนั้น การแปลในปัจจุบันนี้จึงมีอยู่ 3 แบบคือ

 1.  อย่าเชื่อ

 2.  อย่าเพิ่งเชื่อ

 3.  อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ

 การแปลว่า “อย่าเชือ่” นัน้ เป็นการแปลท่ีค่อนข้างจะแข็งเป็นการไม่ค่อยยอมกัน ส่วนการ แปลอีก  

2 อย่างนั้น คือ “อย่าเพิ่งเชื่อ” และ “อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ” นั้นก็มีความหมายเหมือนกันแต่ค�าว่า “อย่าเพิ่ง

ปลงใจเชื่อ” นั้นเป็นส�านวนแปลที่ค่อนข้างยาว ดังนั้น ค�าว่า “อย่าเพิ่งเชื่อ” เป็นส�านวนที่สั้นกว่า ง่ายกว่า

และเข้าใจได้ดีกว่าฉะนั้น การที่จะแปลให้ฟังง่ายและเหมาะสมก็ต้องแปลว่า “อย่าเพิ่งเชื่อ” เพราะฉะนั้น 
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พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ใครจะพูดก็พูดไปเราก็ฟังไป อย่าไปว่าหรือค้านเขา แต่อย่าเพิ่งเช่ือต้องพิจารณาดู

ก่อนว่าถกูหรอืผิดเป็นประโยชน์หรอืไม่เป็นประโยชน์ เป็นบญุหรอืเป็นบาป เป็นไปเพือ่ประโยชน์หรอืไม่เป็น

ประโยชน์

5.  ค�าสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความเชื่อ

 นอกจากนั้น พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสอีกมากในพระสูตรนี้แต่ในท่ีนี้จะขออธิบายความหมายของ  

ข้อแนะน�าทั้ง 10 ประการเสียก่อน เพราะเป็นส่วนท่ีมีความส�าคัญมากของพระสูตรนี้ และได้รับการแปล

ออกเป็นภาษาต่าง ๆ หลายภาษา เพราะเขาถือว่าเป็นกฎทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งไม่คาดคิดเลยว่าจะมีกล่าวไว้

ในครัง้สมยัเมือ่ประมาณ 2,600 ปีมาแล้ว ทีใ่ช้ความคดิแบบอสิระอย่างนี ้เป็นความคดิทีม่เีหตผุล 10 ประการ 

คือ

 1.  อย่าเพิ่งเชื่อโดยฟังตามกันมา บางคนเมื่อฟังตามกันมาก็เกิดความเชื่อ เมื่อคนนั้นว่าอย่างนั้น 

คนนี้ว่าอย่างนี้ ก็เชื่อตามกันไป โดยบอกว่า “เขาว่า” ปัจจุบันนี้การเชื่อตามเขาว่านี้ ถ้าไปเป็นพยานในศาล

จะไม่เป็นทีย่อมรบั เพราะการที ่“เขาว่า” นัน้ มนัไม่แน่การฟังตามกันมากเ็ชือ่ตามกนัมา ฉะนัน้สภุาษติปักษ์

ใต้จงึมอียูบ่ทหนึง่ว่า “กาเชด็ปาก คนว่ากาเจ็ดปาก ปากคนมากกว่าปากกาเป็นไหน ๆ ” สภุาษตินีห้มายความ

ว่า ชายคนหน่ึงเห็นกากนิเนือ้แล้วเชด็ปากทีก่ิง่ไม้ กม็าเล่าให้เพือ่นฟังว่า ฉนัเหน็กาเชด็ปาก”เพือ่นคนนัน้ฟัง

ไม่ชัด กลายเป็นว่า “ฉันเห็นกาเจ็ดปาก” ก็ไปเล่าต่อว่า คนโน้นเล่าให้ฟัง เมื่อวันก่อนว่าเขาเห็นกาเจ็ดปาก 

ก็เล่าต่อกันมาเรื่อย ๆ ว่า กามีเจ็ดปาก นี่เป็นการเช่ือตามค�าเขาว่า ซ่ึงบางคนก็ฟัง มาไม่ชัดเพราะฉะนั้น  

กอ็าจฟังผิดได้ การทีเ่ขาว่าจงึอาจจะถกูหรอืผดิได้ เช่น บตัรสนเท่ห์เขาว่าอย่างนัน้อย่างนี ้แล้วกว่็าตามทีเ่ขา

ว่านั้น ซึ่งมีจริงบ้างไม่จริงบ้าง ปนกันอยู่

  เพราะฉะน้ัน อย่าเพิ่งเชื่อตามที่เขาว่า แต่ให้ฟังไว้ก่อนชาวพุทธจะไม่ปฏิเสธการที่เขาว่า  

แต่จะฟังไว้ ก่อน โดยยงัไม่เชือ่ทเีดยีว บางทกีฟั็งตามกนัมาตัง้แต่โบราณ เช่น สมมตุว่ิาฝนแล้งก็ต้องแห่นางแมว 

แล้วฝนจะตก เราจะเชื่อได้อย่างไรว่าแห่นางแมวแล้วฝนจะตก บ้างก็ว่าเป็นเรื่องที่เขาเล่ากันมาอย่างนี้ คือ

เชื่อตามเขาว่า ซึ่งก็ อาจจะไม่เป็นจริงตามเขาว่าก็ได้ ดังนั้น เราต้องเชื่อตามเหตุผล อย่าเชื่อตามเขาว่า 

 2.  อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดว่าเป็นของเก่า เล่าสืบ ๆ กันมา บางคนบอกว่าเป็นของเก่า เป็นความเชื่อ 

ตั้งแต่สมัยโบราณเราควรจะเชื่อ เพราะเป็นของเก่า ถ้าไม่เชื่อ เขาก็หาว่าจะท�าลายของเก่า บางคนเห็นผีพุ่งไต ้

กบ็อกว่าน่ันแหละวญิญาณจะลงมาเกดิ อย่าไปทกั เพราะเป็นความเชือ่กนัมาตัง้แต่โบราณ เมือ่มแีผ่นดนิไหว 

คนโบราณจะพดูว่าปลาอานนท์พลกิตวั หรอืเวลามฟ้ีาผ่ากบ็อกว่ารามสรูขว้างขวาน ฟ้าแลบก็คอืนางเมขลา 

ล่อแก้วเข้าตารามสูร รามสูรโกรธ จึงขว้างขวานลงมาเป็นฟ้าผ่า

  ความเชือ่เช่นดังกล่าวมาน้ีเป็นความเช่ือของคนในสมยัโบราณซึง่ไม่ได้ตัง้อยูบ่นหลกัของเหตผุล 

ดงัน้ันความเชือ่ของคนโบราณนัน้ไม่ใช่ว่าจะถูกหรอืดเีสมอไป แต่เป็นความเชือ่ปรมัปรา เราจงึไม่ควรจะเช่ือ 

ถ้ายังไม่แน่ใจถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องน�าสืบ ๆ กันมา

 3. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเป็นข่าวเล่าลือ หรือตื่นข่าว เร่ืองข่าวนั้นมีมาก ไม่ว่าจะเป็นข่าวทันโลก  

ข่าวช่วงเช้า ข่าวช่วงเย็น ข่าวเขาว่า ซึ่งมีอยู่มากมาย ถ้าเราไปเช่ือตามข่าว เราก็อาจจะเป็นคนโง่ได้ เช่น  

บางคน อ่านข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงแน่แล้ว แต่ข่าวจากหนังสือพิมพ์นั้น บางทีลงข่าว
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ตรงกันข้าม จากข่าวจรงิ ๆ  เลยกม็ ีหรอืมจีรงิอยูบ้่างเพยีงบางส่วนก็มี เราจึงควรพิจารณาให้ดเีสยีก่อน เพราะ

ข่าวบางข่าวนั้น หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นต้องมาลงขอขมากันภายหลังที่ลงข่าวผิด ๆ ไปแล้วก็มี ดังนั้น ข่าวลือ

จึงมีมาก เช่น ลือว่าจะมีการปฏิวัติ ลือว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี ซึ่งบางทีก็จริง บางทีก็ไม่จริง หรือลือ

กันว่าคนเกิดวันนั้นวันนี้ จะตายในปีหน้า ต้องรีบท�าบุญเสีย ก็เลยพากันเฮมาท�าบุญกัน นี้ก็เพราะฟังเขาลือ

กันมา บางคนก็ลือกันแบบ กระต่ายตื่นตูมเป็นข่าวเขาว่าไม่ใช่ข่าวเราว่า เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งเชื่อ

 4.  อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างคัมภีร์หรือต�ารา ถ้าใครเอาต�ารามาอ้างให้เราฟัง เราก็อย่าเพิ่งเชื่อ เพราะ

ต�ารากอ็าจจะผดิได้บางคนอาจจะค้านว่า “ทีเ่ราพดูถงึกาลามสูตรน้ี ไม่ใช่ต�าราหรอกหรือ” จรงิอยู ่เรากอ้็าง 

กาลามสูตรซึ่งเป็นต�าราเหมือนกัน แต่ท่านว่า อย่าเพิ่งเชื่อ เพราะอาจจะผิดได้ ดังนั้น ไม่ว่าใครจะเอาต�ารา

อะไรก็ตามมาอ้างเราก็ต้องอย่าเพิ่งเชื่อ พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้พิจารณาดูก่อน บางคนกล่าวยืนยันว่าตนเอง 

อ้างตามต�ารา ซึง่แท้จรงิแล้วเขาไม่ได้อ่านต�ารานัน้เลย แต่ว่าเอามาอ้างข้ึนเอง บางคนกต้็องการ โดยการอ้าง

ต�ารา ดงัมีเรื่องเล่ากันมาว่า อุบาสก 2 คนเถยีงกัน ระหว่างสัตว์น�า้กบัสตัวบ์กอยา่งไหนมีมากกวา่กนัอุบาสก

คนหนึ่งบอกว่า สัตว์บกมีมากกว่า เพราะบนบกนั้นมีสัตว์นานาชนิด เช่น มีแมลงต่าง ๆ  มีมดต่าง ๆ  มากมาย

ส่วนอีกคนหนึ่งค้านว่า สัตว์น�้ามีมากมายหลายชนิดนับไม่ถ้วน แม้แต่กุ้ง ปลา ก็นับไม่ถ้วนเสียแล้ว สัตว์น�้า

ต้องมากกว่าสัตว์บกแน่นอนทั้งสองคนจึงไม่อาจตกลงกันได้อุบาสกคนหนึ่งหัวไวได้ยกบาลีมาอ้างว่า 

“พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า สัตว์น�้ามีมากกว่าสัตว์บก ดังพระบาลีที่ว่า นัตถิ เม สรณังอัญญัง แปลว่า สัตว์น�้า

มากกว่าสัตว์บก” อุบาสกอีกคนหน่ึงไม่กล้าค้านเพราะกลัวจะตกนรกแท้ท่ีจริง ค�าว่า “นัตถิ เม สรณัง 

อัญญัง” นั้น ไม่ได้แปลว่า “สัตว์น�้ามากกว่าสัตว์บก” แต่แปลว่า “ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี” ผู้อ้างคิด

แปลเอาเองเพื่อให้ค�าพูดของตนมีหลักฐานการอ้างต�ารา อย่างนี้จึงไม่ถูกต้องถ้าใครหลงเช่ือก็อาจถูกหลอก

เอาได้

  นอกจากนี ้ต�าราบางอย่างก็อ้างกนัมาผดิ พวกทีไ่ม่รู้ภาษาบาล ีเมือ่เหน็เขาอ้างกค็ดิว่าจรงิ เช่น 

นักหนังสือพิมพ์ บางคนกล่าวว่า “ทุกขโต ทุกขถานัง ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตน” ซึ่งค�ากล่าวนี้เป็นบาลี

ที่ไม่ถูกต้อง เป็น ประโยคที่ไม่มีประธาน ไม่มีกริยา เป็นภาลีที่แต่งผิด ซึ่งอาจารย์บางท่านเรียกบาลีเช่นนี้

ว่า “เป็นบาลริีมโขง” แต่คนกลบัคดิว่าเป็นค�าพดูทีซ่ึง้ด ีเพราะฟังดเูข้าทีด่ ีนีก้เ็ป็นการอ้างต�าราทีผ่ดิ ถงึแม้ว่า

ต�ารานั้นจะเขียนถูกแต่ถ้าหาก ว่าไม่มีเหตุผล เราก็ไม่ควรเชื่อ

  ปัจจบุนันี ้มกีารโฆษณาหนงัสอืยอดกณัฑ์พระไตรปิฎกว่า ถ้าถ้าใครสวดเป็นประจ�ากจ็ะร�า่รวย

เป็น เศรษฐ ีได้ทรพัย์สมบตัแิละจะปลอดภยั ปลอดโรคต่าง คนกพ็ากนัสวดและพมิพ์แจกกนัมาก ซึง่ข้าพเจ้า

เองก็ไม่ ทราบว่าจะท�าอย่างไรเมื่อมีผู้น�าหนังสือนี้มาถวายให้ จะเผาทิ้งก็ติดที่มีค�าบาลีอยู่ด้วย หนังสือนี้ได้

พิมพ์ต่อเนื่องกันมาผิด ๆ และไม่มีพระสงฆ์รูปใดสวดยอดกัณฑ์พระไตรปิฎก นอกจากในหมู่ฆราวาส

  บางคนที่ไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาดังนั้นใครอ้างบาลี เราก็จงอย่าเพิ่งเชื่อต้องพิจารณาดูให้ดี

ว่ามีอะไรถูกหรือผิดบ้างเสียก่อน

 5.  อย่าเพิง่เชือ่โดยคิดเดาเอาเอง ท่านใช้ค�าว่า ตกักเหต ุคอื การตรกึ หรอืการคดิ ตรรกวทิยาเป็น

วชิา แสดงเรือ่งความคดิเหน็ อ้างหาเหตผุล แต่พระพทุธเจ้าทรงกล้าค้านตรรกวทิยาได้ว่า การอ้างหาเหตผุล

โดยการ คาดคะเนนัน้อาจจะผดิก็ได้การอ้างหาเหตผุลนัน้ไม่ใช่ว่าจะถกูไปเสียทกุอย่างการนกึคาดคะเนหรอื

การเดาเอาของคนเรานั้นผิดได้ เช่นหลักตรรกวิทยากล่าวว่า “ท่ีใดมีควัน ท่ีนั้นมีไฟ” ซ่ึงก็ไม่ แน่เสมอไป 
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เดี๋ยวนี้ที่ใดมีควัน ที่นั้นอาจจะไม่มีไฟก็ได้ เช่น เขาฉีดสารเคมี พ่นยาฆ่าแมลง ก็มองดูว่าเป็นควันออกมา แต่

หามีไฟไม่หรือบางคนกคิ็ดเดาเอาเองว่าคงจะเป็นอย่างนัน้ คงจะเป็นอย่างนี ้ค�าว่า คงจะ นัน้ มันไม่แน่ เพราะ

ฉะนั้น เราก็อย่าเพิ่งตัดสินว่าเรื่องนี้ถูกแน่นอนแล้ว ค�าว่า คงจะ นั้นเป็นการนึกเดาเอา

 6.  อย่าเพิ่งเชื่อโดยการคิดคาดคะเนหรืออนุมานเอา ตัวอย่างเช่น เราคิดว่าเราจะแซงรถคันหน้า

พันถ้าเรา ขับรถเร็วกว่านี้ ซึ่งเป็นการคาดคะเนเอา บางทีเราคาดคะเนความเร็วไม่ถูก ก็อาจจะชนรถคัน

หน้าที่ว่ิงสวนมา โครมเข้าไปเลยก็ได้ การคาดคะเนหรืออนุมานเอาอย่างน้ี ท�าให้คนตายมามากแล้ว  

การอนุมานเอานี้มันไม่แน่บางคนคิดว่าฝนคงจะตกแน่เพราะเห็นเมฆด�าก่อตัวขึ้นมาก็เป็นการอนุมานเอาว่า

ฝนคงจะตก แต่บางท ีลมกจ็ะพดัเอาเมฆนีล้อยพ้นไปเลยกไ็ด้ ซึง่กไ็ม่แน่เพราะอนมุานเอาดงันัน้ พระพทุธเจ้า

จึงตรัสว่า แม้อนุมานเอาก็อย่าเพิ่งเชื่อ

 7.  อย่าเพ่ิงเชือ่โดยตรึกเอาตามอาการทีป่รากฏ คอืเห็นอาการท่ีปรากฏแล้วกคิ็ดว่าใช่แน่นอน เช่น 

เห็นคนท้องโตก็คิดว่าเขาจะมีลูก ซึ่งก็ไม่แน่ บางคนแต่งตัวภูมิฐานก็คิดว่าคนนี้เป็นคนใหญ่โต ร�่ารวย ซึ่งก็ไม่แน ่

อีกบางทีก็เป็นขโมย แต่งตัวเรียบร้อยมาหาเรา บางคนท�าตัวเหมือนเป็นคนบ้าคนใบ้มานั่งใกล้กุฏิพระ คนก็

ไม่สนใจนึกว่าเป็นคนบ้า แต่พอพระเผลอก็ขโมยของของพระไป ดังนั้น เราจะดูอาการที่ปรากฏก็ไม่ได้  

บางคนปวดหัว ก็คิดว่าเป็นโรคอะไรที่หัว แต่ก็ไม่แน่ สาเหตุอาจจะเป็นที่อื่นแล้วท�าให้เราปวดหัวก็ได้ เช่น 

ท้องผูก เป็นต้นหรือเราขับรถมาถึงสะพานซึ่งมองดูแล้วคิดว่าสะพานนี้น่าจะมั่นคงพอจะขับข้ามไปได้  

แต่ก็ไม่แน่ สะพานอาจจะพังลงมาก็ได้

 8.  อย่าเพิ่งเชื่อว่าต้องกับลัทธิของตน คือ เข้ากับความเช่ือของตน เพราะตนเชื่ออย่างนี้อยู่แล้ว 

เมื่อใครพูดอย่างนี้ให้ฟัง ก็ยอมรับว่าใช่และถูกต้อง ซึ่งก็ไม่แน่เสมอไป เพราะสิ่งที่เราเชื่อมาก่อนนั้นอาจผิด

ก็มี บางทีคนอื่นก็มาหลอกเรา เพราะเห็นว่าเราเชื่ออยู่ก่อนแล้ว จึงอาศัยความเชื่อของเรา เป็นเหตุมันจึงไม่

แน่เสมอไปบางคน เมื่อมีใครมาพูดตรงกับความคิดเห็นของตนก็เชื่อแล้ว ตัวอย่างเช่น เราไม่ชอบใครอยู่สัก

คนหนึ่ง พอใครมาบอกเราว่าคน ๆ นั้นไม่ดี ก็เชื่อว่าเป็นคนช่ัวแน่ เพราะตนเองก็ไม่ชอบหน้าเขาอยู่แล้ว  

เรือ่งอย่างน้ีกไ็ม่ แน่เสมอไป เพราะคนทีเ่ราไม่ชอบอาจจะเป็นคนดก็ีได้ แต่ว่ามคีนอืน่มาพดูยุยงให้เราเข้าใจ

ไปอย่างนัน้ เราจึง มองผดิไปได้หรอืคนทีเ่ชือ่เรือ่งพระเจ้าสร้างโลก หรอืเรือ่งเครือ่งลางของขลงั พอมใีครมา

พูดเรื่องเช่นนี้ก็เชื่อสนิท เพราะไปตรงกับความเชื่อของตนเพราะฉะนั้น จงอย่าเพิ่งเชื่อ แม้ในกรณีดังกล่าวมานี้

 9.  อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดควรเชื่อได้ คือ เห็นว่าคนที่เป็นคนใหญ่คนโตนั้น พูดจาควรเชื่อถือได้ เช่น 

เป็น ถึงชั้นเจ้า หรือต�าแหน่งสูง เราก็ควรจะเชื่อค�าพูดของเขา แต่มันก็ไม่แน่ แม้แต่พระสงฆ์ก็ไม่แน่ เราจึง

ต้องฟังดูให้ ดีเสียก่อน แม้แต่คณะรัฐมนตรีเองก็ไม่แน่ อย่าเพิ่งไปเชื่อค�าพูดของท่านเหล่านั้นทั้งร้อย

เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ว่าผู้พูด มียศมีต�าแหน่งอย่างนี้แล้ว จะพูดเรื่องน่าเช่ือถือได้เสมอไป เราควรจะฟังหูไว้หู  

ฟังให้ดีเสียก่อน มิฉะนั้นแล้วจะ ถูกหลอกได้ง่ายอย่าเพิ่งเชื่อในที่นี้ มิได้หมายความว่าไม่ให้เชื่อ แต่ควรจะ

พิจารณาดูก่อนแล้วถึงจะเชื่อ

 10. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าผู้พูดเป็นครูของเรา ข้อนี้แรงมาก คือ แม้แต่ครูของตนก็ไม่ให้เชื่อ 

ทั้งนี้ เพราะครูของเราก็อาจจะพูดผิดหรือท�าผิดได้ เพราะฉะนั้น เราจึงต้องฟังให้ดี ไม่มีศาสนาใดสอนเราไม่

ให้เชื่อครูของตน แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้ามิได้ทรงสอนว่าไม่ให้เชื่อ แต่ทรงสอนว่าอย่าเพิ่งเชื่อต้องพิจารณา

ดูเสียก่อนแล้วจึงค่อยเชื่อ
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6.  บทสรุป

 การพิจารณาน้ันคืออะไร การพิจารณาก็คือการไตร่ตรองโดยอาจใช้เหตุผล หรือใช้การดูจากสิ่งท่ี

อ้างอิง เช่นต�ารา หรือตัวบุคคล หรือดูจากค�าล�่าลือ หรือดูจากการที่มันตรงกับความเห็นที่เรามีอยู่ก่อนแล้ว 

เป็นต้น มาตัดสินใจ ซึ่งสิ่งที่ใช้พิจารณานั้นก็อยู่ในหลักที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าเชื่อทั้ง 10 นี้ทั้งสิ้น ดังนั้น

การที่บอกว่า “ให้พิจารณาก่อนจึงค่อยเชื่อ” นั้นจึงไม่ถูกต้อง

 สิง่ทีถ่กูต้องกค็อื เมือ่เราได้เรยีนรูห้ลกัค�าสอนใดมา ก่อนอืน่กใ็ห้น�ามาพจิารณาดกู่อนว่ามโีทษหรอื

มีประโยชน์ ถ้าเห็นว่ามีโทษก็ให้ละทิ้งเสีย (ซึ่งนี่ยังเป็นแค่การพิจารณา) แต่ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ ไม่มีโทษ  

ก็ให้น�ามาทดลองปฏิบัติดูก่อน ถ้าลองปฏิบัติเต็มมาตรฐานแล้ว ความทุกข์ไม่ดับลงหรือลดลง ก็ให้ละทิ้งเสีย 

แต่ถ้าทดลองปฏบิติัดูแล้วบังเกดิผลเป็นความดับลงหรอืลดลงของความทุกข์จรงิจงึค่อยปลงใจเช่ือและปฏิบัติ

ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

 สรุปได้ว่า หลักกาลามสูตรจะสอนว่า “อย่าเชื่อใคร แม้แต่ตัวเอง แต่ให้เชื่อความจริงที่เกิดขึ้นจาก

การปฏิบัติจนเห็นผลอย่างแน่ชัดแล้วเท่านั้น” ซึ่งการไตร่ตรองยังไม่สามารถท�าให้เรารู้ว่าค�าสอนใดเป็นค�า

สอนที่ถูกต้องได้ เพราะยังไม่ได้มีการลงมือปฏิบัติจริง ๆ จะต้องมีการปฏิบัติจนเห็นผลจริงก่อน เราจึงจะรู้

ได้วา่ค�าสอนใดเปน็ค�าสอนที่ถกูตอ้ง (คอืดับทุกข์ได้) และค�าสอนใดเปน็ค�าสอนที่ไม่ถกูตอ้ง (คอืดับทุกข์ไม่ได้)  

ตามหลักกาลามสูตร
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