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 มีคํากลาวในพทุธศาสนาฝายวัชรยานกลาวเตือนผูปฏิบัติธรรมไววา “ยิ่งเสนทางที่เราเดนิ
นําไปสูประสบการณที่มีพลัง และลึกซึ้งมากเทาไร กับดกัก็ดจูะยิ่งกวางและลึกตามไปมากเทานั้น”  
 คํากลาวนี้ดจูะสะทอนความจริงในวิกฤตพทุธศาสนาที่เรากําลังเผชิญอยู เมื่อเราไดยินเรื่องของ
พระอรหันต อริยสงฆ การตรัสรู โลกพระศรีอารย การปกปองพระศาสนา หรือแมแต “จิตววิัฒน” เองก็
ตามที คนมากมายกลับเขาใจสิ่งเหลานี้เปนเรื่องยิ่งใหญภายนอกตวั ซ่ึงดจูะตางจากสิ่งที่บรรพบุรุษ
มนุษยชาตพิยายามสืบคน แสวงหาคําตอบ นั่นคือ เสนทางของประสบการณการเขาถึงความจริงสูงสุด
ภายใน การรูจกัตนเอง เขาใจหนาที่และศักยภาพสูงสุดของความเปนมนุษย หลอมรวม เรียนรูและกาว
ขาม เมฆหมอกของความไมรู ที่ดูจะอยูคูกบัสังคมโลกียะมาโดยตลอด  
 เร่ืองเหลานี้จึงเปนเสมือนดาบสองคม ที่เมื่อคนสวนมากกลับชอบที่จะพูดถึง กลับมีนอยคนที่
จะคนหา เรียนรู ปฏิบัติ และเผชิญหนากับชวีิต เพื่อการเรียนรูเขาถึงความจริงนั้นดวยประสบการณตรง
ของตนเอง มันกลับกลายเปนกับดกัตัวเอง จากการที่เรามัวแตพดู ตีความถกเถียง ถึงส่ิงที่เราไมเคยคิดที่
จะเริ่มเรียนรู เปลี่ยนแปลงตวัเอง และสัมผัสความงามตามประสบการณที่เกดิขึ้นจริงของชีวิตดานใน 
เรากําลังหมกมุนกับมายาภาพที่ลองลอย พอกพูนทับถมเมฆหมอกแหงความสับสนและความไมรูให
หนาแนนหนักยิ่งกวาเกา แนวทางที่เราเลือกใชกับกลายเปน Outside In เลือกที่จะเชือ่ เพิ่มพูนความ
สับสนและติดขัดจากเสียงภายนอกที่ตายแลว แทนที่จะเปน Inside Out จากพลังแหงการเรียนรูและตื่น
รูอันเปนพื้นฐานแหงเสียงดานในที่มีชีวิต 

 ส่ิงหนึ่งที่เราตองยอมรับในสถานการณความเปนจริงของโลกสมัยใหม ก็คือ เราทุกคนกําลัง
วายเวยีนอยูในโลกแหงขอมลู ความเชื่อ แนวปฏิบัติ ส่ิงที่บอกๆตอกันมาจนไมมีใครรูวาอะไรจริง อะไร
เท็จ แมแตในโลกแหงธรรมะเองก็ตามที ที่ไมมีใครสามารถบอกไดอยางชัดเจนอกีตอไป วาเราควรจะ
เชื่อถือใคร และเชื่อถืออะไรไดบาง เพราะทุกสิ่งดูจะทวมทนจากรอบดาน หนังสือธรรมะเปนหมืน่เปน
แสน วัดและศนูยปฏิบัติธรรมหลากหลายสาํนัก ธรรมาจารยผูอางตนเปนอริยบุคคลผูเขาถึงความจริง
สูงสุด กิจกรรมทางศาสนาที่ปนเปเขากับการแสวงหาชื่อเสียงและผลประโยชนทางโลก จนยากที่เราจะ
แยกแยะกนัไดอีกตอไป  

ดูเหมือนวาจิตวิญญาณความตื่นของพระพทุธองค กําลังถูกบิดเบือนสูมายาภาพของความเปน
พระพุทธองคภายนอก ไมมใีครอยากที่จะคนหา เรียนรู “พระพุทธองคภายใน” หรือไมก็คิดวามนัไมมี
อยูจริงเอาเสียเลย 



ในยุคมดืของมนุษยชาติ ทีก่าํลังถูกครอบงําดวยกระแสอวิชชาอันเชีย่วกราดทั้งไสยศาสตร
ตะวนัตกและไสยศาสตรตะวันออก ดวยพลังแหงทุนนยิม วัตถุนิยมโลกาภวิัฒน วิทยาศาสตรแยกสวน 
อํานาจการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ส่ือ หรือแมแตอํานาจอวิชชาในคราบของศาสนาเองก็ตามที ที่
แพรกระจายไปยังทุกซอก ทกุหลืบมุมของผืนโลก เราควรตองตระหนกัไดแลววา เราไมสามารถที่จะ
หลีกเลี่ยงการเผชิญหนาตอการพุงปะทะของวัฒนธรรมโลกสมัยใหมไดอีกตอไปแลว ยิ่งเราพยายามหนี
ความเปนจริงมากเทาไหร ความจริงของมนุษยชาติทีเ่ราพยายามแสวงหาก็ดจูะวิ่งหนีเราไปมากเทานั้น 

แตแลวเมื่อเราเลือกที่จะวิ่งหนี นิพพาน จึงกลายเปนดินแดนแสนสงบ ที่อยูไกลจากความเปน
จริง แยกขาดจากความทุกข ความสับสนในสังคม ผูคนตางก็วิ่งหนีปญหาที่นับวนัก็ยิ่งจะซับซอนขึ้น ทิ้ง
ความกลัวใหตกตะกอนนอนกนอยูภายใน จากนั้นจึงใชการปฏิบัติธรรมหรือการแสวงหาความวิเวก ใน
ลักษณะของการสรางมายาภาพของการหลุดพน บนฐานของความเพิกเฉยตอโลกแหงความเปนจรงิ เสก
ใหนิพพาน หรืออรหัตผลปรากฏขึ้นอยางแยกขาดจากชวีิตที่เราตางเผชิญนั้น  

เปนมายาภาพของความสุข สงบ เย็น หรือ “ความสําเร็จ”ที่ไมไดตั้งอยูบนปญญาการมองเห็น
ธรรมชาติตามที่เปนจริงของความทุกขที่ซับซอนในโลกสมัยใหมเลยแมแตนอย 

จอหน เวลวดู (John Welwood) นักจติวิทยาชาวตะวันตก ลูกศิษยคนหนึ่งของเชอเกียม ตรุงปะ 
ไดเขียนถึงปรากฏการณการเลี่ยงเผชิญกับจริงในลักษณะที่วานี้ ในหนงัสือ Toward a Psychology of 
Awakening เขาเปนคนแรกที่ประดิษฐคําวา Spiritual Bypassing เพื่อใชอธิบายปรากฎการณกับดักทาง
จิตวิญญาณทีเ่กิดขึ้นในสังคมของผูปฏิบัติธรรม หรือ ในกรณีของบานเราที่เปนสังคมพุทธ ก็นาจะเรยีก
ไดวาเปนกับดกัของคนไทยเกือบทั้งประเทศเลยก็วาได 

“ตั้งแตทศวรรษ ๑๙๗๐ เปนตนมา ผมเร่ิมสังเกตเห็นแนวโนมอันนาเคลือบแคลงอยางหนึ่งใน
สังคมของผูที่เรียกตนเองวา “ชาวพุทธ” หรือ “ผูมีธรรมะ” เปนแนวโนมของการใชธรรมะเพื่อการเบี่ยง 
หรือ เล่ียงที่จะเผชิญหนากับปมทางอารมณ หรือปญหาสวนตัวทีเ่กิดขึน้ในชวีิต มันกลายเปนความ
ปรารถนาที่จะหาทางออกในลักษณะการ “วิ่งหน”ี จากความทุกขพืน้ฐานของความเปนมนุษยที่ดูจะ
ทวมทนเรา ไมวาจะเปน กรรมเกา เหตุปจจัยตางๆทั้งภายในและภายนอก รางกาย บคุลิก นิสัย อารมณ 
(รวมถึงอารมณทางเพศ) จนถึง ครอบครัว สังคม และผูคนรอบขาง ส่ิงเหลานี้กลายเปนแรงผลักใหผูคน
หันมาสูศาสนา ทําใหเกิดแนวโนมของการพยายามถีบตวัเองใหอยูเหนอืส่ิงที่เราไมอยากจะเผชิญใน
ตนเองและผูอ่ืน”  

Spiritual Bypassing จึงอาจจะเปรียบไดกับ ความปรารถนาจะหาทางลัดหรือทางเบี่ยงสูพระ
นิพพานในแบบที่ไมตองเผชิญหนากับปญหา ความทุกข ความเปนจริงที่เจ็บปวดของชีวิต หลีกหนทีี่จะ



เผชิญตอจิตใจของตัวเองที่ยงัเต็มไปดวยความคับแคบ ความกลัว ความหมกมุน ความเยอหยิ่งหรือ ความ
ยึดมั่นถือมั่นตามความเชื่อของตน 

 จอหน เวลวดู ไดกลาวถึงผลที่เกิดขึ้นวา “คนเหลานั้นกลับใชธรรมะและการปฏิบัติธรรมเปน
หนทางที่จะเสกสราง “ตัวตนทางจิตวิญญาณ (Spiritual Identity)” ซ่ึงจริงๆแลวมันก็คือ อัตตาที่คับ
แคบอันเดิม ทีพ่วกเขาไมสามารถทนได ในขณะเดยีวกนัก็ไมอยากทีจ่ะเผชิญหนากบัมัน  Spiritual 
Bypassing  จึงเปนเสมือนกระบวนการบรรจุหีบหอใหมใหกับตวัตนเกา ดูนามองขึ้น” 

เราจึงเห็นคนจาํนวนมากหรอืแมแตเกจิอาจารยหลายๆทาน กําลังใชธรรมะ หรือการปฏิบัติ
ธรรม เพื่อการปกปองอะไรบางอยาง ที่ไมสามารถถูกเปดเผย หรือตั้งคาํถามได เปนตวัตนทางจติ
วิญญาณ “พระอรหันต?” ที่ไมมีใครสามารถทาทาย หรือ วิพากษวจิารณได “For example, those who 
need to see themselves as special will often emphasize the specialness of their spiritual insight 
and practice, or their special relation to their teacher, to shore up a sense of self-importance.” 
(Welwood, p.12)  

 
 วิกฤตพุทธศาสนาในบานเราดูจะสามารถเขากันไดดีกับคําอธิบายในเรือ่งนี้ของจอหน เวลวดู 

เมื่อคนจํานวนมากกําลังสับสนวิถีพุทธ ใหกลายเปนเปาหมายสูงสุด แทนที่จะเปนกระบวนการ หรือ วิถี
ปฏิบัติที่งายงามในการเผชิญความจริงในชวีิตประจําวัน เมื่อเรากําลังทําให “ความจริง” ตัดขาดจาก 
“ชีวิตจริง” เราก็กําลังหยิบยืน่การเขาถึงความจริง ใหกบัคนหยิบมือหนึ่ง ทําหนาที่เปนผูครอบครอง
ความจริงไปโดยอัตโนมัติ และคงเปนเรื่องนาเศรายิ่งนกั หากเรากําลังแสวงหา “ผูปลดปลอย” “ผูนํา” “ฮี
โร” หรือ “พระอรหันต” ในฐานะเปนสิ่งภายนอก ทีจ่ะมาชวยเรา โดยที่เราชาวพุทธทําไดเพยีงแบมือขอ 
หรือ เชื่อศรัทธาอยางงมงาย โดยไมรูจกัทีจ่ะยนืบนลําแขงแหงความ “ตื่นรู” ที่มีอยูในตัวเราเอง เรากําลัง
ยอมจํานนที่จะหยิบยื่นศกัยภาพของความตื่น “พุทธสภาวะ” ที่เปนธรรมชาติ “ธรรมดา” ของพื้นฐาน
ชีวิตดานใน ไปเล้ียงดูตวัตนทางจิตวิญญาณของคนเพยีงหยิบมือที่กําลังโฆษณาตวัเองเปนผูปกปองพระ
ศาสนา ดวยความหลับใหลอยางไมรูตัว 
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