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พระณัฐสิทธิชาญ สหธมฺโม (ณินทเศรษฐ์)
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาติรัจฉานวิชาใน
มุมมองของพระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของติรัจฉานวิชาใน
สังคมไทย และ (๓) เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการหลุดพ้นจากติรัจฉานวิชา จากผล
การศึกษาพบว่า
การศึกษาติรัจฉานวิชาในมุมมองของพระพุทธศาสนาเถรวาท นิยามและความหมายของ
คาว่า “ติรัจฉานวิชา” คือ ความรู้ที่ขวาง ต่อการบรรลุมรรคผลและพระนิพพาน เพราะเป็นวิชาที่ทา
ให้หมกมุ่น เพลิดเพลิน ยึดติด ไม่ประกอบภารกิจหน้าที่อันพึงกระทาตามพระธรรมวินัย ปัจจุบัน
ติรัจฉานวิชามีอยู่อย่างกระจัดกระจาย มุมมองของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับติรัจฉานวิชา ๔ ประการ
คือ (๑) มุมมองเกี่ยวกับวิชาการดูดวง ดูฤกษ์ ดูยาม (๒) มุมมองว่าด้วยวิชาโหราศาสตร์ (๓) มุมมอง
ว่าด้วยวิชาปลุกเสกเครื่องรางของขลัง (๔) มุมมองว่าด้วยการเข้าองค์ ทรงเจ้า ด้านการคงอยู่ของ
ติรัจฉานวิชายังมีในปัจจุบัน เพราะยังมีการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับติรัจฉานวิชาซึ่งมักจะเกี่ยวข้อง
กับประโยชน์ที่เป็นแรงจูงใจให้มนุษย์หันหน้าเข้าสู่พระพุทธศาสนาและโทษของติรัจฉานวิชา ทาให้
บุคคลหลงงมงาย ห่างไกลจากหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เป็นตัวขัดขวางไม่ให้บรรลุมรรคผล
สภาพการณ์และปัญหาของติรัจฉานวิชาในสังคมไทย พบว่า ติรัจฉานวิชาเกิดขึ้นเพราะ
อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ที่นับถือเทพเจ้า

ความเป็นมาของติรัจฉานวิชาในสังคมไทยมีมาก่ อน

พระพุทธศาสนาจะเข้ามา สภาพการณ์ของติรัจฉานวิช าขณะนั้นส่งผลให้ บุคคลพึ่งคุณไสยจึงก่อให้

๑
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ปัญหา คือ (๑) สังคมเกิดความขัดแย้ง (๒) สังคมมีความเชื่อที่ผิด (๓) สังคมเกิดความลุ่มหลงสิ่ง
เหล่านี้ยังคงอยู่ในสังคมปัจจุบัน
วิธีปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่ทาให้หลุดพ้นจากติรัจฉานวิชา กล่าวคือ วิธีการปฏิบัติตนใน
เบื้องต้น เป็นการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา ๓ ได้แก่ศีล สมาธิ และปัญญา เพราะหลักไตรสิกขาเป็น
หลักธรรมที่สาคัญในการกาจัดความโลภ โกรธ หลง และสามารถแก้ไขสภาพและปัญหาความเชื่อ การ
ดูฤกษ์ ดูยาม ดูดวง เครื่องรางของขลัง เป็นต้น เพราะหลักธรรมไตรสิกขาสามารถพัฒนาจิตใจไม่ให้
เกิดความงมงายได้ และพัฒนาตนไปสู่อริยมรรคตั้งแต่ความเห็นชอบ การเลี้ยงชีพชอบ เป็นต้น จะช่วย
ลด ละ เลิกต่อติรัจฉานวิชาได้ในที่สุด

Abstract
This thesis had three objectives: (1) to study the concept of
Tiracchanavijja (Pseudo Sciences) in Theravada Buddhism ( 2) to study the present
situation and problems of Tiracchanavijja (Pseudo Sciences) in Theravada Buddhism
in Thailand, and ( 3) to practice the principles of mental emancipation from
Tiracchanavijja (Pseudo Sciences). Results of the study were described below.
Meaning of Tiracchanavijja (Pseudo Sciences) in Theravada Buddhism.
“Tiracchanavijja is worldly knowledge, low art, or pseudo sciences which are an
obstacle on the way to Nibbana (Enlightenment). It is a subject that prevents the
practitioner from achieving what should be achieved according to Dhamma-Vinaya or
Buddhist Teachings. The subject of Tiracchanavijja (Pseudo Sciences) in Theravada
Buddhism is fragmented and scattered here and there in Buddhist scriptures. In
Theravada Buddhism, the subject of Tiracchanavijja can be divided into four
categories: (1) Astrology, (2) Horoscope, (3) Secret Objects or Amulets, (4) Voodooism
and Spiritual Medium. At present, there are rites and rituals related to Tiracchanavijja
are being performed in Thai, which is often associated with benefits as an incentive
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to motivate people to understand more about various faces of Buddhism. However,
there are dark sides of Tiracchanavijja as well, which is involving superstitious beliefs
and activities, distancing us from the real Buddhism and acting as an obstacle on the
way to Nibana.
The present situation and problems of Tiracchanavijja (Pseudo
Sciences) in Theravada Buddhism in Thailand. It was found that Tiracchanavijja
(Pseudo Sciences) in Theravada Buddhism in Thailand arises because of the influence
of Brahmanism that reveres deities and creates occultism or voodooism earlier than
the presence of Buddhism leading to the following problems: (1 ) social conflict, ( 2 )
false beliefs, and ( 3 ) superstitions and preoccupation with Tiracchanavijja in
contemporary society.
Practices leading to the self-emancipation from Tiracchanavijja. To
free oneself from Tiracchanavijja, one may follow the Threefold Learning Principle:
Morality, Meditation and Wisdom because essentially this threefold principle is
important to get rid of greed, anger, delusion and can resolve the issues of false
beliefs and superstitions, especially those related to occultism, voodooism, animism,
and

talismans. The Threefold Learning Principle can also lead to mental

development and freedom from Tiracchanavijja eventually.

๑. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คาว่า“ติรัจฉานวิชา” ที่ใช้ในภาษาไทยหรือ“ติรจฺฉานวิชฺชา” ในภาษาบาลี มี
ความหมายว่า “วิชาหรือความรู้อันต่าทราม” ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสห้ามและบัญญัติพระวินัยไว้ไม่ให้
ภิกษุหรือภิกษุณีทั้งหลายเรียนหรือสอนติรัจฉานวิชาแก่ผู้อื่น เพราะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุมรรคผล
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นิพพาน โดยในสามัญญผลสูตร ๒และพรหมชาลสูตร ๓ ได้กล่าวถึงวิชาความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
โหราศาสตร์และไสยศาสตร์ ซึ่งจัดอยู่ใน เรื่องมหาสีล เช่น ทายอวัยวะ ทายนิมิตร ทายอุบาทว์ ทานาย
ฝัน ทานายลักษณะ ทานายหนูกัดผ้า ทาพิธีบูชาไฟ เป็นหมอดูทายอวัยวะ ดูลักษณะที่บ้าน ดูลักษณะ
ที่น้าเป็นหมอปลุกเสก เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเมือง เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ เป็น
ต้น ในส่วนของพระวินัยบัญญัตินั้นมีข้อบัญญัติว่า หากภิกษุเรียนหรือสอนติรัจฉานวิชา ต้องถูกปรับ
อาบัติทุกกฎ และหากภิกษุณีเรียนหรือสอนติรัจฉานวิชา ต้องถูกปรับอาบัติปาจิตตีย์ ๔ เป็นพระวินัย
บัญญัติที่ป้องกันไม่ให้พระสาวกยึดติดในวิชาความรู้ต่างๆ ซึ่งไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องในการบรรลุมรรค
ผลนิพพาน อีกทั้งยังเป็นบ่อเกิดแห่งลาภสักการะอันขัดต่อการศึกษาคันถธุระและการเจริญวิปัสสนา
ธุระอีกด้วย พระพุทธศาสนาถือว่าติรัจฉานวิชาเป็นวิชาที่ไม่เป็นประโยชน์ ต่อพระสงฆ์ผู้ประสงค์ต่อ
พระนิพพาน แต่จะเป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์ที่เป็นนักพัฒนา เพราะสามารถนามาประยุกต์สอน
ประชาชนให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของศาสนาได้ อันเป็นอุบายหรือ สิ่งล่อลวงให้ผู้ที่หลงในวิชานี้ ได้
เข้าใจหลักธรรมพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องติรัจฉานวิชา ๕ ครั้นสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระ
อานนท์ ท่านเป็นธรรมเสนาผู้พยากรณ์ได้แม่นยา ท่านได้กล่าวไว้ว่า "เรามิได้เลี้ยงชีพด้วยติรัจฉาน
วิชาวิชาหมอดูเป็นวิชาที่มีไว้ช่วยคน มิได้มีไว้เพื่อเลี้ยงชีพ"
ดังนั้นวิชาติรัจฉานวิชา(ยกเว้นพุทธศาสตร์) “ มีพุทธศาสตร์ของพระองค์เท่านั้น ที่เป็น
ศาสตร์ที่ถูกทางเดินสาหรับพระอรหันต์ ๖ และสาวกพึงศึกษาและปฏิบัติ ส่วนศาสตร์อื่นๆ (ยกเว้น
พุทธศาสตร์) ท่านได้จัดเป็นติรัจฉานวิชาแปลว่า ที่ขัดขวางทางสาเร็จอริยมรรค อริยะผล หมายถึง
ขัดขวางมิให้ผู้เรียนได้สารวมใจศึกษาโมกธรรม คือ ทางตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ ดังนั้นวิชาโหราศาสตร์
และศาสตร์ อื่นๆ อีกมาก(ยกเว้น พุทธศาสตร์) จึงเป็นติรัจฉานวิช าที่ขัดขวางทางเดินที่ส าคัญของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเฉพาะหนทางสู่พระนิพพานในพรหมชาลสูตรว่า“พระพุทธเจ้าไม่ทรงเลี้ยง
ชีพด้วยติรัจฉานวิชา ดิรัจฉานวิชาในที่นี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาตร (คือ สิ่งที่ตกจาก
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เบื้องบน เช่น อสนีบาต เป็นต้น) ทานายฝัน ทานายลักษณะ ทานายหนูกัดผ้า ทาพิธีบูชาไฟ เป็นหมอ
เสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสี่ยงสัตว์” เป็นต้นเมื่อ
พระสงฆ์ทาหน้าที่เป็นหมอดู หรือโหราจารย์ยังถือได้ว่าประพฤติล่วงละเมิดพระธรรม
วินัยที่ได้ทรงบัญญัติไว้ในพระวินัยปิฎก ปัญหาที่สาคัญของติรัจฉานวิชาเพราะเป็นวิชาที่ไม่ได้ทาให้คน
เกิดปัญญา มีแต่คอยจะทาให้ผู้ที่เชื่อตามหมกมุ่นงมงายในศาสตร์ลึกลับและไม่ได้เป็นเพื่อความดับ
ทุกข์ (พระนิพพาน) ติรัจฉานวิชาบางที่ใช้ว่า ติรัจฉานวิชาหรือเดียรฉานวิชา ตรงกับภาษาบาลีว่า
“ติรจฺฉานวิชฺชา” เมื่อพิจารณาตามศัพท์แล้ว “ติรัจฉานวิชา”แปลว่า “ไปขวาง” ดังนั้น ติรัจฉานวิชา
จึงหมายถึง วิชาที่ขวางหรือขัดกับความเป็น พระ หรือวิชาที่ไม่เข้ากับความเป็นสมณะ หาใช่หมายถึง
ว่าเป็นวิชาของสัตว์ดิรัจฉาน ส่วนสัตว์ติรัจฉานที่มีชื่ออย่างนั้น เพราะเพ่งกิริยาที่ไม่ได้ตั้งตัวตรงเดินไป
อย่างคน แต่เอาตัวลงเอาศีรษะไปก่อน เมื่อไม่ได้ไปตรง

ก็ชื่อว่าไปขวาง๗

ดังนั้นจึงสะท้อนให้ประชาชนที่นิยมไปดูดวงกับพระสงฆ์สาเหนียกว่า นั่นคือ การทาบาป
อย่ างหนึ่ งที่ส นับ สนุน ให้พระสงฆ์กระทาผิดพระวินัย แม้พระสงฆ์เองถ้ายินยอมประพฤติตนเป็น
โหราจารย์หรือหมอดูนั่นก็เท่ากับว่าละเมิดพระวินัยบัญญัติโดยเจตนาที่ชัดเจนเช่นเดียวกัน ดังนั้น
ในทางพระพุทธศาสนามีหลักการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงวางหลักเกี่ยวกับปฏิบัติให้พ้นจาก
ติรัจฉานวิชาคือ หลักไตรสิกขา ดังพระพุทธดารัสที่ทรงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเดียวเพื่อ
ความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อดับทุกข์และโทมนัสให้บรรลุญาณธรรมทาให้แจ้งนิพพาน
จากการอธิบายความและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการหลุดพ้นจากติรัจฉาน
วิชานั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยหลักไตรสิกขาในการปฏิบัติ เพื่อจะให้ดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง
ไม่หลงงมงาย ด้ว ยติรั จฉานวิช า ความสุขจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความสงบของจิ ต เป็นความสุขที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมนุษย์ เนื่องจากจิตเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของร่างกาย จิตเป็นผู้นาร่างกายเป็นผู้
ปฏิบัติตามคาสั่งของจิต หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งจิตเป็นผู้ใช้ร่างกายเป็นผู้ถูกใช้ ดังนั้นความสาคัญของ
ร่างกาย และจิตใจต้องมีความสัมพันธ์กันในทุ กสถานการณ์ และทุกอิริยาบถ โดยการใช้สติ ไม่ยึดติด
กับอารมณ์ที่ปรารถนาหลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา จะสามารถปฏิบัติให้พ้นจากความ
มืดบอดทางด้านโลกิยะธรรม หรือฝ่ายติรัจฉานวิชาได้
๗

สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปิฎกฉบับประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๒๘), หน้า ๒๙๑.

๒๐๕

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาติรัจฉานวิชาในมุมมองของพระพุ ทธศาสนาเถรวาท เพื่อ
นามากล่าวอธิบายความวิเคราะห์และทาให้เกิดองค์ความรู้แก่บุคคลทั่วไปที่ยังไม่ได้ศึกษาอย่างแจ่ม
แจ้งในเรื่องติรัจฉานวิชาและวิธีปฏิบัติให้พ้นจากติรัจฉานวิชาได้ อันได้ดาเนินตามหลักพระพุทธศาสนา
อย่างแท้จริง

๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาติรัจฉานวิชาในมุมมองของพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของติรัจฉานวิชาในสังคมไทย
๓. เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการหลุดพ้นจากติรัจฉานวิชา

๓. วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร โดยศึกษาค้นคว้ารวบรวมติรัจฉานวิชา
ในมุมมองของพระพุทธศาสนา ในเอกสารปฐมภูมิ และ เอกสารทุติยภูมิซึ่งมีลาดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
๑.๗.๑ ศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารชั้ น ปฐมภู มิ ได้ แ ก่ พ ระไตรปิ ฎ ก ฉบั บ
ภาษาไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๗.๒ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ ได้แก่ อรรถกถา งานวิจัย
หนังสือ ตารา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้
๑.๗.๓ วิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบของวัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑.๗.๔ เรียบเรียงและสรุปผลการวิจัย
๑.๗.๕ นาเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

๔. สรุปผลการวิจัย
การศึ ก ษาการศึ ก ษาติ รั จ ฉานวิ ช าในมุ ม มองของพระพุ ท ธศาสนา ผู้ วิ จั ย ก าหนด
วัตถุประสงค์การศึกษาไว้ ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาติรัจฉานวิชาในมุมมองของพระพุทธศาสนา

๒๐๖

(๒) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในสังคมไทย และ (๓) เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติตนตามหลักธรรมใน
การหลุดพ้นจากติรัจฉานวิชา ผลการวิจัยพบว่า
ติ รั จ ฉานวิ ช าในมุ ม มองของพระพุ ท ธศาสนาเถรวาท ในพระวิ นั ย ปิ ฎ กได้ ใ ห้
ความหมายของ “ติรัจฉานวิชา” ว่า คือศิลปะวิทยาการนอกพระศาสนาชนิดใดชนิดหนึ่ง “ติรัจฉาน
วิชา” จึงว่าด้วยวิชาหรือความรู้ที่ขวางต่อทางพระนิพพาน อาทิ รู้ในการทาเสน่ห์ รู้ในการทาให้คนถึง
วิบั ติ รู้ เรื่ องภูตผี รู้ในทางทานาย เช่น หมอดู เป็นต้น เมื่อเรียนหรือใช้ปฏิบัติ ตนเองก็หลงเพลิ น
หมกมุ่ น ทั้ ง ท าผู้ อื่ น ให้ ลุ่ ม หลงงมงาย ไม่ เ ป็ น อั น ปฏิ บั ติ กิ จ หน้ า ที่ แ ละประกอบการตามเหตุ ผ ล
“ติรัจฉานวิชา” ได้ ติรัจฉานวิชานั้นมีป รากฏอย่างชัดเจนในพรหมชาลสูตร แห่งคัมภีร์ทีฆนิกาย สีล
ขันธวรรค โดยที่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเลี้ยงชีพด้วยติรัจฉานวิชา (พรหมชาลสูตรแสดงว่าการไม่เลี้ยงชีพ
ด้วยติรัจฉานวิชาเป็นมหาศีล) ซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ทรงเลี้ยงชีพด้วยติรัจฉานวิชา ติรัจฉานวิชาในที่นี้คือ
ทายอวัย วะ ทายนิ มิต ทาย อุป บาต (คือสิ่งที่ตกจากเบื้องบน เช่น อสนีบาต เป็นต้น) ทานายฝั น
ทานายลักษณะทานายหนูกัดผ้า ทาพิธีบูชาไฟ ทาพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ทาพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทา
พิธีซัดราบูชาไฟ ทาพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ ทาพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทาพิธีเติมน้ามันบูชาไฟ ทาพิธีเสกเป่ า
บูชาไฟ ทาพลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บ้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอปลุกเสก
เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ เป็นหมอแมลงป่อง เป็น
หมอรักษาแผลหนูกัด เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา เป็นหมอทายอายุ เป็นหมอเสกกั น
ลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์ เป็นต้น
ในคัมภีร์พระไตรปิฎก แทบจะไม่ได้ให้รายละเอียดของติรัจฉานวิชาแต่ละอย่างไว้อย่าง
เพียงพอมีแต่กล่าวถึงไว้อย่างรวม ๆ ในพระวินัยปิฎก พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามมิให้ภิกษุเรียน
ติรัจฉานวิชา และสอนติรัจฉานวิชาเนื้อหาของเรื่องนี้มีดังนี้ “สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์ เรียนติรัจฉาน
วิชา…ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ไม่พึงเรียนติรัจฉานวิชา รูปใดเรียนต้องอาบัติทุกกฏ” และ “สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์สอนติรัจฉาน
วิชา ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทนาว่า …เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสอนติรัจฉานวิชา รูปใด
สอนต้องอาบัติทุกกฏ”ประการต่อมา พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามมิให้ภิ กษุณีเรียนและสอนติรัจฉาน
วิชา ดังที่ปรากฏในสิกขาบทที่ ๙ และ ๑๐ แห่งจิตตาคารวรรค ปาจิตติยกัณฑ์ เนื้อหาของเรื่องการ

๒๐๗

ห้ามมิให้ภิกษุณีเรียนติรัจฉานวิชา มีดังนี้ภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อย่างนี้ ว่าดังนี้ อนึ่ง ภิกษุณีใดเรียนติรัจฉาวิชา เป็นปาจิตตีย์
จากหลั ก ฐานทั้ ง พระวิ นั ย ปิ ฎ กและพระสุ ต ตั น ตปิ ฎ กข้ า งต้ น นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า
พระพุทธเจ้าทรงมีท่าทีปฏิเสธต่อติรัจฉานวิชาและยังทรงห้ามมิให้ภิกษุ และภิกษุณี ทั้งเรียน ทั้งสอน
ติรั จ ฉานวิช า ส่ ว นหลั กฐานที่จ ะน ามาสนับสนุนท่าที ยอมรั บต่อติ รัจฉานวิช าและท่ า ทีว างเฉยต่ อ
ติรัจฉานวิชาอย่างรู้ เท่าทัน เป็น ที่ยอมรับกันว่า มนุษย์เรานั้น ยังขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ว่า
ทางด้านความรู้ ความประพฤติ หรือแม้กระทั่งความสามารถก็ตาม ก็คือการดาเนินชีวิตจึงจาเป็นต้อง
พึ่งติรัจฉานวิชา แต่ติรัจฉานวิชาไม่ได้เป็นที่พึ่งอันเกษมอันสูงสุด เพราะพึ่งติรัจฉานวิชาแล้วก็ไม่อาจทา
ให้คนเราสิ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง ยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏต่อไป
สภาพการณ์ แ ละปั ญ หาของติ รั จ ฉานวิ ช าในสั ง คมไทย แบ่ ง การศึ ก ษาออกเป็ น
๒ ประการ ได้แก่ (๑) ความเป็นมาของติรัจฉานวิชาในสังคมไทย (๒) ปัญหาของความไม่เข้าใจใน
หลักธรรมไตรสิกขา กล่าวคือ หลักไตรสิกขา เป็นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่บน
ฐานของความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งหรือรู้แจ้ง ในความเป็นไปของธรรมชาติแล้วจึงกาหนดระเบียบชีวิต
คือ ศีล วินัย ให้ สอดคล้องกับธรรมชาตินั้น เพื่อมิ ให้ชีวิต สังคมถูกบีบคั้นจากการฝืนกฎธรรมชาติ
โดยนัยนี้ ความดีจึงเกิดขึ้นได้หลายช่องทาง ผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับสุนทรียภาพอันทาให้เกิดฉันทะใน
ความดี หรือผ่านความตระหนักรู้ในความจริงก็ได้ การสอน ความดี ในพระพุทธศาสนาเพื่อให้เป็น
รากฐานยึดทางศีลธรรม การศึกษาเพื่อพัฒนาตนให้เป็นไปอย่างมีความสุข ดังนั้น การเรียนรู้ศีลธรรม
จึงไม่ใช่คุณค่าลอยๆ ในความดีความชั่ว แต่ต้องสอนให้เห็นความเชื่อมโยงในปัจจัยอื่นด้วย วิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการจึงจะเกิดขึ้น การปฏิบัติธรรมมีจุดประสงค์เดียว คือ การพ้นทุกข์ สภาวะของการพ้น
ทุกข์ คือ การไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลก มีความเข้าใจในสภาวธรรมจนจิตหลุดพ้น แต่มีจานวนน้อย
มากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่รู้เกี่ยวหลักธรรมที่จะดาเนินไปเพื่อความหลุดพ้นจากติรัจฉานวิชา
วิธีปฏิบัติตนตามหลักธรรมในทาการหลุดพ้นจากติรัจฉานวิชา คือ วิธีการปฏิบัติตน
ตามหลั กไตรสิ กขา คื อ หลั กคาสอนทางพระพุทธศาสนาจึง ได้ว างหลั ก การศึ กษาไว้ คือ ตั้งแต่
ขั้นพื้นฐานได้แก่ การรักษาศีล เมื่อไม่ล่วงละเมิดต่อศีลแล้วก็เป็นการง่ายในการบาเพ็ญสมาธิ คือการ
ทาจิตให้เกิดความปลอดโปร่ง มีความสงบ ระงับความฟุ้งซ่าน ความกลัว เป็นต้น เพื่อก่อให้เกิดปัญญา
ที่เรียกว่า อธิปัญญาสิกขา พระพุทธศาสนาให้การยกย่องปัญญาว่าเป็นสิ่งสูงสุด เมื่อไสยศาสตร์ที่เป็น

๒๐๘

ติรัจฉานวิชาปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยโดยเฉพาะหมู่ชาวพุทธทั้งหลายก็ควรนาเอาหลัก
ไตรสิกขาเป็นหลักปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นหลักไตรสิกขาที่ใช้แก้ปัญหาความไม่เข้าใจในหลักธรรมไตรสิกขา
ของสังคมไทย ปัญหาของการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา แนวทางแก้ไขปัญหาตามหลักไตรสิกขา
หลักไตรสิกขาเพื่อการหลุดพ้นวิชาทานายทายทัก หลักไตรสิกขาเพื่อการหลุดพ้นวิชาเครื่องราง ของ
ขลัง ทาน้ามนต์ หลักไตรสิกขาเพื่อการหลุดพ้นวิชาการเข้าองค์ ทรงเจ้าได้นั่นเอง ซึ่งถือเป็นหลักธรรม
ที่พระพุทธองค์ทรงวางหลักไว้เพื่อให้ชาวพุทธทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ต่างๆ นานา และสามารถดับ
ทุกข์ของตนเองได้ในที่สุด
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