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อนุโมทนา  

ปน้ี ในวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ โยมคุณหญิงกระจางศรี 
รักตะกนิษฐ จะมีอายุเต็ม ๑๐๓ ป เปนโอกาสท่ีลูกหลานเหลน
จะจัดพิธีทําบุญ เพ่ือใหทานเจาของมงคลวารสดชื่นเบิกบาน
เจริญปติสุขในบุญในธรรม และอนุโมทนาราเริงกับลูกหลาน
ญาติมิตรท่ีมาพรั่งพรอมชุมนุมกันดวยนํ้าใจรักใครสามัคคี  

ในกาลนานท่ีผานมา ทุกปหรือเกือบทุกป นอกจากบุญพิธี
ท่ีจัดตามควรแกโอกาสแลว โยมเจาของมงคลวารไดบําเพ็ญ
ธรรมทานดวยการพิมพหนังสือธรรมแจกเผยแพร โดยเลือกชื่อ
เรื่องตามแตจะเห็นเหมาะเปนรายป จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ โยม
คุณหญิงมีอายุเต็ม ๑๐๐ ป ไดตกลงพิมพหนังสือ ตามพระใหม่
ไปเรียนธรรม เปนบุญกิริยาในนามของทาน แตหนังสือชื่อน้ัน
เปนงานใหญ มีเน้ือเรื่องมากมายถึง ๖๐ ตอน และอยูระหวาง
การตรวจจัดปรับจากงานพูดเปนงานเขียน ในการพิมพปแรกน้ัน
เสร็จออกมาเพียง ๖ ตอน ตอจากน้ันก็ไดทยอยพิมพเทาท่ีเสร็จ
ถึงปน้ันๆ จนบัดน้ีออกมาแลว ๒๖ ตอน ยังรออีก ๓๔ ตอน 

กอนจะถึงมงคลวารท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไดเพียรหาโอกาส
จัดทําหนังสือท่ีกลาวน้ันตอเรื่อยมา โดยหวังวาถาไดเพ่ิมสัก ๒ 
ตอน ก็พอแกการ เวลาผานมา แมวาการอาพาธไมเปนอุปสรรค 
แตงานหนังสืออ่ืนๆ แทรกเขามาๆ เปนอันไมสัมฤทธิ์ผลท่ีหวัง 

ในท่ีสุด นึกไดวานาจะพิมพ ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ท่ี
พิมพออกมาลาสุด  เฉพาะ  ๒  ตอนทายคือ  ตอน  ๒๕-๒๖ 
เพราะวาดวยเรื่องท่ีควรเนนย้ําใหคนไทยสมัยน้ีใสใจและรูเขาใจ 



 

 

 

 

 

 

(ข) 

โดยเฉพาะตอน ๒๖ ซ่ึงวาดวยหลักธรรมภาคปฏิบัติการใน
สังคม ซ่ึงพระพุทธเจาตรัสแสดงความสําคัญอยางย่ิงไว แตชาวพุทธ
คนไทยนอยนักจะรูจัก และไมไดสนใจ ควรจะศึกษา ท้ังใหรูชัด และ
นํามาใชนํามาปฏิบัติกันใหจริงจัง ไมควรเปนคนไทยท่ีประมาท มัว
หลับใหล เสมือนปลอยใหหลักธรรมนอนน่ิงรออยูในพระไตรปฎก  

เมื่อตกลงใจอยางน้ันแลว นอกจากจัดปรับรูปเลมหนังสือ
ใหเปนขนาดเล็กลง ก็ไดถือโอกาสเขียนแสดงธรรมและอธิบาย
แทรกเสริมเพ่ิมเติมอีก ใหไดความสมบูรณขึ้น และงายตอความ
เขาใจ พรอมท่ีจะนําไปปฏิบัติ แลวตั้งชื่อหนังสือท่ีมีเฉพาะ ๒ 
ตอนน้ีใหสื่อความหมายและความมุงหมายท่ีสอดคลองสมกับสาระ
วา ขอให้คนไทยใฝ่ปัญญา ขอให้ชาวพุทธศึกษาให้รู้ธรรมจริง  

วาระท่ีโยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ มีอายุเต็ม 
๑๐๓ ป ในวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ น้ี เปนมงคลวารดวยอํานาจ
บุญกุศล ท่ีลูกหลานญาติมิตรมารวมทําบุญเล้ียงพระพาใหเกิด
บรรยากาศแหงความราเริงสดชื่นผองใส และเปนโอกาสอันให
เกิดธรรมทาน ท่ีจะเผยแผพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเพ่ือ
ประโยชนสุขท่ียั่งยืนเปนแกนสารของประชาชน กับท้ังเปนเคร่ือง
นอมนําใจใหโยมเจาของมงคลวารเจริญอนุสติ ระลึกถึงบุญกิจ
กุศลกิริยาในการสรรคสรางอุปถัมภวัดบํารุงพระพุทธศาสนาและ
บรรดาพระสงฆ ท่ีไดบําเพ็ญมาตลอดเวลายาวนาน แลวเจริญ
ปราโมทยและปติสุข เปนท่ีชื่นชูใจของลูกหลานญาติมิตรใหได
อยูในความสุขเกษมศานตพรั่งพรอมท่ัวกัน  
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สารบัญ 
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ขอใหคนไทยใฝปญญา  
ขอใหชาวพุทธศึกษาใหรูธรรมจริง  ๑ 
๑. เขานั้น ท้ังรูเขารูเรา แตเรานี้ ไมรูท้ังเราท้ังเขา ๑ 
-  ท่ีว่าเมืองไทยเส่ือมนั้น เส่ือมเพราะนับถือพุทธ 
 หรือเส่ือมเพราะออกไปจากพุทธ ๑ 

-  จริงไหม? คนไทยคิดแค่ให้ตัวอยู่สบาย 
 แต่อยากมีความเจริญท่ีฝรั่งได้มาด้วยการด้ินรน ๗ 

-  ไม่ควรอยู่กันในความมืด และท้ิงจิตใจไว้ดิบๆ  
 แต่ควรมีความจริงใจท่ีจะมาพูดจากันดีดี ๑๕ 

-  ไม่รู้ภูมิหลังท่ีฝรั่งถูกหํ้าห่ันบีฑาจึงด้ินรนหาเสรีภาพ 
 ก็หยั่งไม่ถึงโลกนี้ท่ีมองเห็นอยู่ต่อหน้า ๒๑ 

-  รู้รากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน ได้ปัญญาท่ีจะคิดแก้ปัญหาฯ ๓๕ 
-  ความรู้ก็ถึงก็ทัน ปัญญาก็มากับเมตตาโดยมีความจริงใจฯ ๔๔ 

๒.ชาวพุทธไทย ปฏิบัติธรรมกันอยางไร? 
 ใหคนขางนอกเขาเอาไปดูถูกได ๕๒ 
-  ถามใหม่ว่า คนไทยก้าวเข้าไปในพุทธศาสนา ถึงแค่ไหน   ๕๒ 

-  ฝรั่งว่าคนพุทธทําดีแค่นอนแผ่เมตตา  
 จะว่าจะด่าเขาก็ดูตัวเราให้ดีก่อน ๖๑ 

-  ความเสมอภาค เสมอสมาน สําคัญอย่างไร จึงเอาไปคุมท้าย ๖๙ 
-  ปฏิบัติธรรม ท้ังมีในใจ และทําในสังคม ให้ท้ังครบ ท้ังพอดี ๗๕ 

-  เสมอภาคคุมท้ายสังคหวัตถ์ุ ให้สังคหธรรมคุมท้ายวินัยชาวบ้าน ๘๑ 



 
 
 

หนาวาง 
 



- ๑ - 

เขาน้ัน ท้ังรู้เขารู้เรา    

แตเรานี้ ไมรูทั้งเราทั้งเขา 

ท่ีวาเมืองไทยเสื่อมนั้น เสื่อมเพราะนับถือพุทธ  
หรือเสื่อมเพราะออกไปจากพุทธ     

(เสียงท่ีบันทึกไว้ ฟังไม่ได้ยิน) ฟงคําถามมาน่ี เอาละ ไดความ
แลว ท่ีพูดมานั้นคือบอกวา ประเทศท่ีนับถือศาสนาสายพุทธน้ี มี
แตยุงท้ังน้ัน ไมเจริญกาวหนา วางั้นเถอะ 

ในเร่ืองน้ี ก็มีขอพิจารณาหลายอยาง รวมท้ังเร่ืองของยุค
สมัยดวย ตองดูวา หน่ึง ประเทศน้ันโดยตัวของตัวเอง สอง ประเทศ
น้ันกับปจจัยอื่นท่ีเขามาในยุคสมัย เชนอิทธิพลของตางประเทศ 
แลวก็ สาม ประเทศน้ันในความสัมพันธกับศาสนาของตนเอง 
ท้ังหมดน้ีเปนอยางไรบาง  

สําหรับพระพุทธศาสนา ถามองสืบจากปจจุบัน ก็เปนยุคท่ี
อิทธิพลของตะวันตกเขามา เร่ิมตนอิทธิพลของตะวันตกก็เขามา
กับการกอใหเกิดความวุนวายเดือดรอน คือฝร่ังเขามาขมเหงใน
การหาอาณานิคม เขายอมรับวาประเทศเราน้ีสมัยกอนมีความสุข
สบายพอสมควร ใชไหม อยางในสมัยอยุธยา เมื่อฝร่ังเขามาได
บันทึกไว ถึงแมจะไมไดเจริญมากมายทางวัตถุ แตประชาราษฎร
ท่ัวไปก็อยูดีมีสุข 



 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

อารยธรรมโบราณน้ี อยางท่ีรูกันดี ตะวันออกเร่ิมกอนเขา ใน
สมัยท่ีอารยธรรมตะวันออก เชนอินเดียเจริญแลวน้ัน ฝร่ังยังเปน
อนารยะอยู ยังเปนพวกเรรอน แตตะวันออกท่ีเจริญรุงเรืองมากอน
น้ัน คร้ันมีความเจริญข้ึนแลว ตอมาก็เสื่อมลง  

มีวงจรอยางหน่ึงวา คนน้ันพอเจริญข้ึนมาแลว ก็จะมัวเมา 
ลุมหลง ประมาท แลวก็เสื่อม ในความเจริญและความเสื่อมน้ัน 
เหตุปจจัยตัวสําคัญคือเร่ืองกิเลสของคน  

สําหรับเมืองไทยนี้ ปญหาอยางหนึ่งท่ีหนักมาก คือเร่ืองการ
แยงชิงอํานาจของผูปกครอง อันน้ีเปนลักษณะสําคัญของสมัย
อยุธยาเลยก็วาได การผลัดเปลี่ยนอํานาจไมคอยเปนไปโดยสงบ 
เปนปญหาในเร่ืองการปกครองท่ีขาดระบบสืบทอดอํานาจโดย
สันติ แตเมื่อวาโดยท่ัวไป อยางท่ีวาเมื่อฝร่ังเขามาในสมัยอยุธยา
ไดดูรูเห็นรวมเปนอยูและบันทึกไวในสายตาของเขาวา ประชาชนก็
อยูกันสุขสบาย  

ทีน้ี ท่ีวาประชาราษฎรสุขสบายอยูดีน้ัน มองดูไป ก็เปนดาน
ท่ีอยูบนฐานของธรรมชาติ คนยังอยูใกลธรรมชาติท่ียังดีอยู มี
แผนดินท่ีอุดมสมบูรณ “ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว” น่ีคือแผนดินก็
เอื้อ ธรรมชาติแวดลอมก็อํานวย ก็กินดี อยูสุขสบาย  

มองตอไปอีก ในดานหน่ึง พรอมกับท่ีมีดานดีคือธรรมชาติท่ี
อุดมสมบูรณเอื้ออํานวยน้ัน มันก็เปนปจจัยดานสภาพแวดลอม ท่ี
ทําใหประชาชนไมคอยเขมแข็ง คือวา คนท่ีไมไดเผชิญกับความ
ทุกขยาก จะไมคอยมีนิสัยในการด้ินรนขวนขวาย แตจะมีความ
โนมเอียงในการท่ีจะเสวยความสุข แลวตอไปก็เห็นแกความงาย 
ถาไมระวังใหดี ก็กลายเปนคนมักงาย ไมมีวินัย เพราะเปนอยูงายได
ทันใด ไมตองทําตามระเบียบข้ันตอน  



 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓ 

ทีน้ี ความท่ีไมตองดิ้นรนตอสู แลวก็ไมเขมแข็งน้ี ก็เปนปจจัย
สําคัญอันหน่ึงท่ีจะทําใหเจริญกาวหนาในการสรางสรรคไดยาก 
พอวาไมมีอะไรบีบคั้นใหตองด้ินรน อยูไปๆ ก็ชักจะเร่ือยๆ เฉื่อยๆ 
จนเคยชิน คลายๆ วาอยูอยางไรก็พอใจอยางน้ัน  

ทีน้ีหันไปดูการท่ีคนไทยมานับถือพระพุทธศาสนา ก็เหมือน
อยางท่ีพูดแลวในวันกอนโนน พอเรานับถือพระพุทธศาสนา เราจะ
เอาหลักธรรมมาใช เราก็อาจจะมุงเอาแควาเพ่ืออยูเปนสุขแลวก็
พอละ พอไปเจอหลักสันโดษ ก็รูสึกวาเขากันไดไปกันดี และเราก็
มองสันโดษแควาพอใจในสิ่งท่ีมีแลว ไมทะเยอทะยาน ไมดิ้นรน ก็
ไมเดือดรอน ก็สบายดี มีความสุข ท้ังตัวเองก็มีความสุข แลวก็ไม
เบียดเบียนกันดวย ก็ดีละน่ี  

แตเมื่อมองแคน้ี ก็กลายเปนวาเรามองการปฏิบัติพุทธ
ศาสนาแบบหยุดน่ิง เอาวาสันโดษตัวสุขสบาย และไมวุนวายกับ
ใคร เปนอันวาพอใจแลว ไมมองไมนึกถึงท่ีทานสอนสูงตอข้ึนไป
จากน้ันวา “ให้ไม่สันโดษในกุศลธรรม” เราจะตองกาวตองทํา
ตอไป ย่ิงข้ึนไป ในการสรางสรรคพัฒนาความดีงามจนกวาจะถึง
ความสมบูรณ  

อันน้ันก็มาโยงกับความสันโดษในวัตถุสิ่งเสพบริโภค ท่ีวา
สันโดษก็มีความสุข แลวก็พอก็หยุดก็จบน้ัน ท่ีจริงกลายเปนหยุด
ความเจริญพัฒนา คือหยุดเลิกการปฏิบัติใหกาวไปในธรรมนั่นเอง 
มันไมใชสันโดษท่ีถูกตองตามความมุงหมายของพระพุทธศาสนา 

ทีน้ี ถามองใหถูกใหครบ สันโดษในวัตถุสิ่งเสพรูจักพอน้ัน ก็
ไปประสานกับท่ีทานให ไม่สันโดษในกุศลธรรม ตรงน้ีก็เช่ือมตอให
เดินหนาไปไดเลย  
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หมายความวา ท่ีทานใหสันโดษในวัตถุส่ิงเสพน้ัน ครั้นเราพอ
ในดานเนื้อตัวของเราไดแลว ไมตองทะยานหาเสพบําเรอตัวแลว ก็
เปนการท่ีเราไดเตรียมตัวพรอมเพื่อจะกาวไปในกุศลธรรมไดเต็มท่ี 
เชนวาจะศึกษา จะเจริญศีลพัฒนาวินัย จะพัฒนาจิตใจ จะพัฒนา
ปญญา ก็มุงหนาแนวไปไดเต็มท่ี น่ีคือตรงน้ีคนไทยขาด อยูกันไป
อยูกันมา ธรรมแทบทุกขอเราเอามาใชเพ่ือหยุดน่ิง เพ่ือจะไดสบาย  

ไมเฉพาะคนไทยหรอก คนประเทศพมาอะไรตออะไร ก็แบบ
เดียวกันหรือคลายกันแหละ ฉะน้ันก็ตองมาดูปจจัยตางๆ แคท่ีได
พูดมาก็ตั้ง ๓ อยางแลว หน่ึง ดานสภาพแวดลอมท่ีวาดี ท่ีแงหน่ึง
กลายเปนปจจัยตัวเอื้อ ท่ีทําใหคนขาดความเขมแข็ง ไมกาวหนา 
สอง การนําธรรมในพระพุทธศาสนามาใช ก็ใชในเชิงท่ีทําใหหยุด
น่ิงเสียอีก สาม ปจจัยฝายอิทธิพลภายนอกเขามา คนชาติตะวันตก
เขามาคุกคามครอบงํา เปนปมท่ีโยงกับปญหาท่ีตอเน่ืองมายืดเย้ือ
และมากมาย 

ดูกันคราวๆ เม่ือคนชาติตะวันตกเขามากับลัทธิอาณานิคมน้ัน 
เขามาในลักษณะและอาการท่ีคุกคาม แตแยกยอยเปน ๒ แบบ คือ  

แบบท่ีหน่ึง คุกคามแลวครอบครองเอาไวใตอํานาจ เชน
อยางประเทศพมาท่ีตกเปนอาณานิคมไปเลย แลวเขาก็กดข่ีขมเหง 
ถาใชคําแรง ก็เอาคนเปนทาสท้ังชาติ สูญเสียอิสรภาพ หมดภาวะ
แหงความเปนตัวของตัวเอง  

แบบน้ีทําใหชาวพมาเปนตนน้ัน มีทาทีทัศนคติตอชาติ
ตะวันตกแบบเกลียดชัง เปนปฏิปกษ ปฏิเสธ เชน ตอตานวัฒนธรรม
และความเจริญอยางตะวันตก พรอมกับหันเขามาปกปองรักษา
วัฒนธรรม และอะไรๆ ท่ีถือวาเปนแบบแผน เปนเอกลักษณ เปน
มรดกแหงชาติของตน น่ีแนละ รวมท้ังพระพุทธศาสนา   
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แบบท่ีสอง สําหรับเมืองไทย ตอนแรกถูกอิทธิพลคุกคาม คน
ไทยเร่ิมเปนปฏิปกษตอตะวันตก  

แตแลว ตอมาไทยรอดพนจากความเปนอาณานิคม พอเปน
อิสระอยูได ทีน้ีก็หันไปช่ืนชอบชวนกันชมความเจริญของตะวันตก 
ตื่นเตนท่ีจะรับและลอกเลียนวัฒนธรรมของเขา รอหาตามเสพของ
กินของใช เทคโนโลยีใหมๆ กาวเขาสูทางของการใฝหาสิ่งเสพสิ่ง
บํารุงบําเรอสิ่งฟุมเฟอยของนอก เขาสูบริโภคนิยม หลงลืม ละเลย 
ทอดท้ิง ดูถูกตัวเองและของของตัว เหินหางจากวัฒนธรรมไทย 
รวมท้ังชักจะแปลกแยกจากพระพุทธศาสนา 

ตอน เ ร่ิ ม รั บฝ ร่ั ง น้ั น  คน ไทยก็ พ ร อ ง  ยั ง ไ ม ค อ ย ถึ ง
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในการศึกษา (หลังกรุงเกาถูกเผา 
บานเมืองระส่ําระสาย ราษฎรยากแคน พระสงฆเปนอยูยาก ไสยศาสตร
เปนเครื่องหาเลี้ยงชีพอยางแพรหลาย พุทธิกศึกษาเลือนราง เวลาลวง
มานานก็ยังอยูเพียงในระยะฟนตัว) พอหันไปหาไปรับตะวันตก ก็ย่ิง
หางเหิน บางก็ถึงกับหมางเมิน  

จะเห็นวาแมกระท่ังเวลาน้ี คนสวนใหญรูจักพระพุทธศาสนา
แคจากรูปแบบท่ีติดมากับประเพณี ศัพทธรรมคําพระเปนเพียง
คําพูดสืบๆ กันมา ซ่ึงเพ้ียน ความหมายคลาดเคล่ือน กลายหรือ
เลือนรางไป  

แมกระท่ังคําศัพทใหญๆ เดนๆ ที่ชาวบานพูดกันเปนคําสามัญ 
อยาง บุญ กรรม วาสนา บารมี อุเบกขา ก็ใชอยางพราๆ ผิดเพ้ียน 
หางไกลจากความรูเขาใจหลักธรรม พอพูดถึงความอยาก ก็บอก
วา “ตัณหา” แทบไมมีใครรูจักคําวา “ฉันทะ” 



 
 
 
 
 
 
 
 

๖ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

ท่ีวามาน้ันเปนความสูญเสียทางปญญาที่สําคัญ และในขณะ  
เดียวกัน คนท่ีต่ืนเตนไปกับตะวันตก ก็ไมมีหลักไมมีทาทีอะไรท่ีเปน
แนวทางแหงปญญาในการรับสิ่งท่ีเขามาเปนความเจริญอยางใหมภาย   
นอกใหถูกตองไดผลดี ก็เลยยิ่งกอยิ่งสะสมหมักหมมปญหากันใหญ  

พูดใหสั้นหนอยก็คือ ท่ีพูดกันวาพัฒนาๆ น้ันอาจจะไมใช
เปนการพัฒนาหรอก และแทนท่ีจะทําดวยความรูเขาใจโดยมี
ปญญาจับจุดจับเร่ืองจับเหตุปจจัยท่ีจะเอามาเสริมเติมดานดี และ
แกไขสวนท่ีหยอนท่ีพรอง ก็กลายเปนพลิกเปลี่ยนพลาดไปเลยเสีย
ไม น อย  เ ฉพาะอย า ง ย่ิ ง ก็ห นัก ไป ในทางส ง เ ส ริม ให คน
ทะเยอทะยานอยากไดวัตถุฟุมเฟอยเขาทางของบริโภคนิยมสุดโตง 
ออกนอกทิศทางของการพัฒนา แลวมาเด๋ียวน้ี ก็บนวากันนักวา
สังคมเสื่อม เต็มไปดวยปญหา  

ท่ีวามาน้ีก็คือการท่ีสังคมไทยไดออกไปจากหลักพุทธศาสนา 
และเวลานี้เราบนกันถึงปญหาท่ีสังคมเสื่อมนักหนา ถาอยางน้ี ก็ตอง
มาวิเคราะหวา ท่ีวาเสื่อมๆ น้ัน เปนเพราะนับถือพระพุทธศาสนา แลว
ก็เสื่อม หรือเปนเพราะออกไปจากพระพุทธศาสนา จึงไดเสื่อม 

ท่ีจริง อาจจะหนักกวาน้ันอีก คือ เร่ิมท่ีดานแรก เราก็กาว
มายังไมถึงหลักการของพระพุทธศาสนา ยังใชธรรมกันไมถูกดวย
ซํ้า แถมรายกวาน้ัน สวนดีๆ ท่ีมีอยูบาง ก็จะท้ิงไปเสียอีก โดย
ออกไปรับแนวคิดของตะวันตก แตเอาอีก ก็รับของเขาแบบต่ืนๆ 
เผินๆ เสียอีก ไมถึงรากถึงแกนอยางรูทันท่ัวตลอด เลยกลายเปนวา
ของดีแทของเขา ก็ไมรับไมเอามา  

ลงทายกลายเปนวา ของดีของตัวท่ีมีอยูบาง ก็ท้ิงไป ของดีท่ี
เขามีอันพึงได ก็ไมจับไมรับเอามา กลายเปนวาเอาแตสวนท่ีเสีย 
ท้ังสวนของเกาท่ีเหลืออยู และสวนของใหมท่ีรับเอามา 
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จริงไหม? คนไทยคิดแคใหตัวอยูสบาย  
แตอยากมีความเจริญท่ีฝรั่งไดมาดวยการด้ินรน     

ปุจฉา: [ในการคัดลอก ไมสามารถไดยินคําถาม]   
จริงละ ลักษณะท่ีดีๆ ก็มีอยูมีมาบาง แตน่ันคือสวนท่ีเหลือ

เปนรองรอยอยูในวัฒนธรรม ซ่ึงสืบทอดกันมาโดยไมรูตัว เชน การ
มีจิตใจดี มีเมตตากรุณา ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป และของท่ี
เขาเน้ือในติดมาโดยไมรูตัวน้ี บางทีก็แทกวาของท่ีรูตัวแตเอา
ออกมาใชโดยไมรูเขาใจ  

แตอยางไรก็ตาม ถึงจะติดมาดี แตถาติดมาไมเต็ม ก็อาจจะ
ยังตองหนักใจ อยางท่ีพูดแลววา เปนการปฏิบัติธรรมไมครบองค 
เชน คนไทยมีเมตตา มีกรุณาดีจริง แตมุทิตาออนไป สวนอุเบกขา
ไมใชแคไมรูไมเขาใจ แตเขาใจผิดใชผิดไปเลย 

ในเม่ือเปนของแคพูดตอๆ ตามๆ กันมา ไมไดศึกษาใหรู
เขาใจท่ัวชัดเพียงพอ แทนท่ีจะไดธรรมมาครบหมวดท้ังชุด ก็จับ
เอามาน่ีขอหน่ึง น่ันขอหน่ึง แลวก็เอาหลักธรรมขอธรรมมาใชอยาง
แยกสวน ไมครบวงจร ไมเปนองครวม หลักท่ีมีระบบสมดุล ก็
กลายเปนเสียดุล เอามาเนนใชกันโดดเด่ียวตางหากกัน  

น่ีแหละ ในแงดี เมตตากรุณาก็ทําใหมี นํ้าใจดี ย้ิมแยม
แจมใส ชวยเหลือกันเต็มท่ี แตอีกดานหนึ่ง เมื่อตัวดุลไมมาดวย 
มันก็ทําใหเกิดการหวังพ่ึงพา ทําใหออนแอ แลวก็ชวยกันจนเสีย
ความเปนธรรม กลายเปนเมตตากรุณาท่ีชวยเหลือกัน เอาแตหมู
แตพวกของตัวบาง ตางตอบแทนบาง นักสังคมวิทยาบางคนก็บอก
วาทําใหเกิดเปนระบบอุปถัมภ น่ีก็เพราะไมรูจักอุเบกขา ไปไมถึง
อุเบกขา ก็เลยกลายไป จบแคกุศลเปนปจจัยแกอกุศล  
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หันไปดูดานฝรั่งบาง เพราะเหตุท่ีในความเปนมาของสังคมหรือ
บนถ่ินแดนของเขา มีความขัดแยงขมเหงกันและมีความบีบค้ันมาก 
ท้ังระหวางมนุษยดวยกัน และสภาพธรรมชาติแวดลอม ทําใหตอง
ฟนฝาด้ินรนขวนขวายขยันอดทน คนก็เขมแข็งมีความเพียร ตาม
ธรรมดาท่ีวา มนุษยปุถุชนน้ี เมื่อถูกทุกขบีบคั้นภัยคุกคาม นอน
เสวยสุขอยูไมได ก็ลุกขึ้นด้ินรนขวนขวาย แตพออยูสบาย หางภัยแลว 
ก็มีความโนมเอียงท่ีจะนอนเสวยสุข แลวก็ประมาท จมอยูในความ
เกียจคราน เฉื่อยชา ผัดเพ้ียน จนกวาจะลมจมหรือหายหมดไป  

ทีน้ีของฝร่ังน้ัน อยางท่ีวาแลว เขาถูกบีบค้ัน ทั้งโดยภัยธรรมชาติ 
อยางนอยก็ธรรมชาติท่ีไมคอยเอื้อ และศึกสงคราม การฆาฟนกําจัด
กัน ทําใหตองดิ้นรน ตองต่ืนตัวตอภัยอันตราย ตองไมประมาท
ระวังตัวอยูตลอดเวลา แลวก็ตองรีบเรงทําการตางๆ ใหทันเวลา  

อยางท่ีเคยยกตัวอยางบอยๆ เอาแคเร่ืองฤดูกาล ในแตละป
ของเขา คนจะอยูเฉื่อยๆ ไปเร่ือยๆ ไมไดเลย พอถึงฤดูหนาว เขารอ
ไมได บานก็ตองซอมใหเรียบรอยมิดชิด อาหารการกินตองเตรียม
ตองตุนไว ผัดเพ้ียนไมได มิฉะน้ันจะอยูไมตลอดฤดูหนาว จะตาย
เสียกอน แตคนไทยน่ี จะซอมบานสักที ก็ผัดไปเร่ือยๆ รอเดือนหนา
กอน แลวก็ผัดตอไปขออีกเดือน จนกระท่ังอีกป แลวก็อีกป ไมได
ซอมสักที เพราะไมมีเหตุจะใหตาย และไมไดเดือดรอนอะไร
นักหนา แตถามีเหตุใหตายละก็ คนไทยก็รอไมไดเหมือนกัน   

ทีน้ี ฝร่ังเมื่ออยูมาอยางน้ี ก็ติดตัวหรือเคยชินเปนนิสัย เมื่อมี
อะไรตองทํา ก็รีบทํา จะมัวรอมัวผัดเพ้ียนไมได อยางท่ีวาแลวน่ัน 
ท้ังธรรมชาติบีบคั้น ท้ังมนุษยแยงท่ีแยงลาภแยงความเปนใหญ
คุกคามกันอยูเร่ือย ฝร่ังจึงมีประวัติการดิ้นรนตอสูรุกรานรบราฆา
ฟนกันนักหนา  



 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙ 

ขอใหดูประวัติศาสตรของเขาสิ การคุมคามรุกรานเขนฆากัน 
การกดข่ีขมเหงมีอยูเร่ือย เมื่อถูกแรงกดดันมาก ก็มีการด้ินรนมาก  

ทีน้ีการดิ้นรนผจญภัยของฝร่ังน้ัน นอกจากทําใหตองไม
ประมาท ตองเพียรพยายาม หยุดรอผัดเพ้ียนไมไดแลว ก็นํามาซ่ึง
การท่ีตองหมั่นคิดและเอาจริงเอาจังกับการต้ังกฎกติกา การ
วางแผน การจัดระบบตางๆ แลวก็ทําใหฝร่ังมีความชํานาญใน
เร่ืองราวดานน้ี เพราะวาเมื่อคนละเมิดตอกันอยูเร่ือย ในท่ีสุดก็ตอง
หาทางแกไขดวยการวางกฎเกณฑกติกาเปนเคร่ืองยับย้ังหามกัน
และตอบโตชดใชทดแทนไดคืน ฝร่ังก็เลยชํานาญในเรื่องอยางน้ี
จนกระท่ังทําใหเกิดมีกฎบัตร พันธสัญญาอะไรหลากหลาย  

อยาง Magna Carta อยาง Bill of Rights มีบัญญัติในเร่ือง
สิทธิมนุษยชน และเร่ืองอะไรตางๆ ทํานองน้ัน น่ีก็เพราะฝร่ังมี
ประวัติการตอสูกับมนุษยเยอะ  

สวนในดานการตอสู กับธรรมชาติ ก็นําไปสูการพัฒนา
แนวคิดพิชิตธรรมชาติ ตรงขามกับตะวันออก ท่ีไมคอยคิดพิชิต
ธรรมชาติ ไมคิดเอาชนะธรรมชาติ เพราะธรรมชาติคอนขางเอื้อ 
พออยูสบายๆ แตฝร่ังน้ี ธรรมชาติปรากฏในลักษณะท่ีคุกคามอยู
เปนประจํา  

อยางท่ีวาน้ัน ของฝร่ัง ธรรมชาติมีอาการคุกคามอยูเปน
ประจํา เขาจึงมองธรรมชาติเปนศัตรู ท่ีตองสูตองเอาชนะ ก็จึงเกิด
เปนแนวความคิดข้ึนมาวา ถาเมื่อไรเราเอาชนะธรรมชาติได โลกน้ี
จะเปนของเรา ท่ีเราจะครอบครองและทําอะไรๆ ไดตามปรารถนา 
แลวเมื่อน้ันแหละ เราจะมีความสุขสมบูรณ อันน้ีถึงกับกลายเปน
แนวคิดเปนทิฏฐิพ้ืนฐานของอารยธรรมตะวันตกไปเลย คือแนวคิด
พิชิตธรรมชาติ 



 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

ผมเคยเลาแลวน่ี อาจารยฝร่ังชาวเยอรมัน มาสอนท่ีมหิดล 
วันหน่ึงทานไปกับอาจารยไทย ไปท่ีภูเขา (ท่ีสายใจธรรม บนเขาหัว
สําโรง-ดงยาง) คุยกันเร่ืองอะไรก็จําไมได  

ตอนหน่ึงผมวกมาเร่ืองน้ี บอกวาเมืองฝรั่งมีความคิดท่ีจะ
พิชิตธรรมชาติ มองธรรมชาติเปนศัตรู เขาน่ิงอึ้งไป แลวสักครู เขาช้ี
มือไปขางๆ บริเวณภูเขาซ่ึงมีแตตนไมท้ังน้ัน แลวก็พูดวา ก็ท่ีบานเมือง
ของทานน่ี ธรรมชาติมัน friendly แตท่ีบานผมมันไมอยางน้ัน เมื่อ
คืนน้ี ลูกสาวโทรศัพทมาบอกวาจะแยแลว หนาวเหลือเกิน  

ท่ีเขาบอกน้ัน ก็อยางน้ีแหละ ธรรมชาติในบานเมืองของเรา
มัน friendly สบายดีอยู ก็ไมตองไปตอสูอะไร จะเอาชนะไปทําไม 
แตของเขา ธรรมชาติมันบีบคั้น เมื่อคนถูกบีบคั้น เขาก็รูสึกตอสิ่ง
น้ันในทางท่ีเปนปฏิปกษ ทําใหคิดตอสูจะเอาชนะธรรมชาติ
ตลอดเวลา มันคนละแบบ  

เมื่อก้ีน้ีบอกวา นอกจากตอสูกับธรรมชาติแลว เขาตองตอสู
กับคนดวยกันมาก จึงตองตื่นตัวอยูเสมอ แลวก็ตองคิดกฎหา
เกณฑตั้งเปนกติกาท่ีจะใหไมละเมิดตอกัน จนเกิดความจริงจังใน
เรื่องกฎหมาย เรื่องกติกาสังคม รวมทั้งเรื่องวินัย ถูกความจําเปน
บังคับมาก 

ทีนี้ ขอตออีกอยางหน่ึง คือเรื่องความบีบคั้นทางปญญา เรื่อง
นี้พวกชาวพุทธเมือง ไทยน้ีไมเฉลียวใจนึก เพราะขาดความรู
ประวัติศาสตร และไมมีประสบการณเทียบเคียง  

คนไทยเคยชินหรือชินชากับบรรยากาศท่ีศาสนาของตน คือ
พระพุทธศาสนาเปดเต็มท่ีแกเสรีภาพ โดยเนนใหใชใหพัฒนา
ปญญา แตคนเราน้ี พอเปดโอกาสให ก็เขาลักษณะท่ีพูดมาแลว 
คือมักเร่ือยเปอย เฉื่อยชา ผัดเพ้ียน ไมเอาเร่ือง  



 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑ 

การท่ีจะพัฒนาปญญาน้ัน คนตองต้ังใจเรียนรู ตองฝก
ตัวเองในการคนในการคิดการตรวจสอบและทดลอง ทานจึงจัด
วางระบบและกระบวนการฝกไว แตท้ังท่ีทานเปดโอกาสไว มีระบบ
วิธีฝกให แตพออยูสบาย ไมจําเปน ก็ละเลยเร่ือยเปอย ไมใสใจ
และผัดเพ้ียนกันไปอยางท่ีวาแลว แมแตแคจะรักษาระบบไว ก็ยัง
ไมไหว การฝกคนใหเรียนรู ดวยการฝกตัวอยูเสมอ ในระบบ
ปญญาเสรี ก็เลยไดแตแองแมง อยูกันไปอยางน้ันๆ ตามเสรีของ
กิเลส คงตองรอใหถูกกดถูกบีบ จึงจะไดดิ้นอยางฝร่ัง 

 ทีน้ีก็ไปดูในประวัติศาสตรของตะวันตก ศาสนาของเขาเปน
ศาสนาแหงศรัทธา ถึงข้ันบังคับกันเต็มท่ี สมัยน้ีเขาผานเร่ืองด้ินรน
รายแรงมามากมายยาวนานจนผอนเบาลงแลว สมัยกอนน้ันเอาตาย มี
ท้ังเผาท้ังเปน ใหดื่มยาพิษ น่ีแหละจึงทําใหฝร่ังด้ินรนหาปญญากัน
เต็มแรง เปนพลังกดดันใหญท่ีทําใหวิทยาศาสตรเจริญข้ึนมา 

เร่ืองน้ีเร่ิมดวยศาสนาคริสตเอง พอเกิดข้ึนมาก็โดนกําจัด ถูก
บังคับ พวกโรมันถึงกับจับพวกคริสตไปฆา ดวยการใหสูกับเสือ สู
กับสิงโต เพราะถือวาเปนคนช่ัวราย เปนการบีบคั้นบังคับในเร่ือง
ความคิดความเช่ือ  

ทีน้ีกลับกัน พอศาสนาคริสตใหญข้ึน ก็บังคับและกําจัดคน
พวกอื่น ฆาคนนอกรีต นอกศาสนา โดยเฉพาะพวกยิว ตอมา ชาว
คริสตเองแตกเปน ๒ นิกาย ก็เขนฆากันเอง เชนเกิดเปนสงคราม 
๓๐ ป ระหวางประเทศ ๒ กลุม ๒ นิกายในทวีปยุโรป คือ คาทอลิก 
กับโปรเตสแตนต และในแตละประเทศ นิกายไหนเปนใหญ ก็
กํ า จัดอี ก นิกายห น่ึง  เ ชน  ฝ ร่ัง เศสและสเปนก็ กํ า จัดพวก
โปรเตสแตนต ในอังกฤษ ฝายไหนมีอํานาจ ก็กําจัดอีกฝายหน่ึง 
แมแตนิกายยอยหน่ึงก็กําจัดท้ังนิกายใหญและนิกายยอยอื่น เร่ิม
ตั้งแตนิกายอังกฤษกําจัดพวกคาทอลิก  



 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

การกําจัดกวาดลางทางศาสนาเวลาน้ันรุนแรงขนาดท่ีวาฆา
กันท้ังหมูบาน แมแตเด็กเล็กๆ ก็ไมเวน ฝร่ังยังมีรูปไวใหดูกัน อยาง
ในอังกฤษท่ีวาฝายโปรเตสแตนตฆาคาทอลิก และคาทอลิกก็ฆา
โปรเตสแตนต วากันแบบลางบางลางหมูบาน น่ีเปนเร่ืองของคน
ละนิกายเปนปฏิปกษกัน แตแมในนิกายเดียวน่ันแหละ ถาคนไหน
เกิดสงสัยคําสั่งสอน เชนสงสัย Bible ข้ึนมา ก็ถูกจับฆา หรือถาม
วาพระเจามีจริงหรือ เทาน้ี ก็โดนจับข้ึนศาล  

การกําจัดกวาดลางทางศาสนาพวงกับการเมืองน้ี ทําใหฝร่ัง
มากมายถึงกับตองหนีไปอเมริกา ท้ังท่ีการไปอเมริกาคร้ังน้ันเปน
การผจญภัยเสี่ยงตายอยางย่ิง แตอยูไมได ถาอยูตายแน แตไป
อาจจะรอดบาง เปนสาเหตุใหญท่ีทําใหคนยุโรปตองไปสูโลกใหม 
และสรางประเทศอเมริกาข้ึนมา  

ในยุโรปเวลานั้น ศาสนากับการเมือง มีท้ังกําอํานาจการ   
เมืองดวยกัน ท้ังชิงอํานาจกัน พอศาสนาคริสตมีอํานาจย่ิงใหญ 
กษัตริยในยุโรปตองรอโปปสวมมงกุฎให อีกยุคหน่ึงท่ียาวนาน มี
การ ต้ังศาล  Inquisition คือศาลไตสวนศรัทธาขึ้ น ท่ัว ยุ โ รป 
โดยเฉพาะของสเปนรุนแรงมาก เผาคนบาปท้ังเปน เกินหมื่นคน  

ในยุคน้ัน คนไหนสงสัยถามเรื่องพระเจา ก็โดนจับข้ึนศาล 
คนไหนสงสัย Bible คนไหนสงสัยวาพระเจาไมไดสรางโลก คนไหนวา
โลกกลม ไมใชแบน ก็โดนจับขึ้นศาล ถาไมละท้ิงความคิดเห็น ไมสละ
ความเช่ือ ก็โดนเผาท้ังเปน หรือใหดื่มยาพิษ อยางท่ี Galileo เกือบ
ตาย ฯลฯ ทีน้ีคนน้ัน ย่ิงถูกบีบ ก็ย่ิงด้ิน คนท่ีแสวงปญญา ก็หลบลี้
ไปจับกลุมกันลับๆ คิดคนสืบความรูความคิดกันอยางเอาจริงเอา
จัง น่ีคือการบีบคั้นทางปญญาท่ีทําใหคนดิ้นรนคิดคนแสวงปญญา 
แลวก็ทําใหฝร่ังเจริญข้ึนมาทางวิทยาศาสตร เปนตน ดังท่ีวา 



 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓ 

น่ีเปนตัวอยางใหญระดับโลกท่ีวา คนย่ิงถูกบีบ ก็ย่ิงด้ิน ย่ิง
ถูกบังคับถูกกําจัด ก็ย่ิงเบงตัวสูและแหวกไปใหรอดพน ทีน้ี ในการ
บีบคั้นปดก้ันทางปญญา เร่ิมตนก็ทําใหคนย่ิงเกิดความอยากรู 
เหมือนย่ิงปดย่ิงถูกบัง ก็ย่ิงอยากดู ฝร่ังโดนมาอยางน้ีรุนแรงและ
ยาวนานมาก ถึงพันป คือ ๑๐ ศตวรรษ ทําใหเขาเอาจริงในการ
แสวงปญญาเต็มท่ี  

ทีน้ีของพุทธน่ีเปดเสรี ใครอยากถามอะไร ก็ถาม เปดโอกาส
เต็มท่ี แถมหนุนใหถามอีกดวย ถาไมถาม ก็เรงใหถาม พอเจออยางน้ี
กลับกลายเปนวา คนเลยขี้เกียจถาม หรือแมแตตอบใหแลว ก็ขี้เกียจ
ฟงคําตอบเสียอีก บางทีถามแลว เขาบอกใหเรียนเอา แตความใฝรู
อยากเรียนไมมี ก็เลยจบแคเฉย พอเปดโอกาสใหเรียน บอกตน
เร่ืองตนเคาให ก็ข้ีเกียจไปคน ตอนท่ีเขาปดน่ันดีนัก อยากรู แตพอ
เปดให จะตองใชความเพียร ตองเรียน ตองไปคนไปควา ก็ข้ีเกียจ 
ไมเอา เพราะฉะน้ันก็เลยกลายเปนขอเสียของเรา ไมกาว ไมไป  

พระพุทธศาสนานี่ใหเสรีภาพทุกอยาง จะไมเช่ือ ก็ไมวา และก็
บอกใหแสวงปญญา จึงบอกระบบวิธีฝกในการพัฒนาปญญาใหดวย ทีน้ี
คนบอกวาฉันอยูสบายดีแลว จะตองฝกไปทําไม ก็ไมใชระบบวิธี
ฝกท่ีบอกไวน้ัน ตอไป ถาระบบการฝกหายไปเมื่อไร ก็หมดกัน  

ฉะน้ัน ควรเตือนสติตัวเองกระตุนกันไววา แรงบีบคั้นดาน
ธรรมชาติแวดลอม เราก็แพเขา แรงบีบคั้นในการดิ้นรนตอสู
ระหวางมนุษย มีอยูบาง ก็ไมรุนแรงมากนัก ถาเทียบกับของฝร่ัง 
เรานอยกวาเยอะ ของเราน่ีบีบกันอยูแคใกลๆ ไทยสูกับพมา กับ
ลาว กับเขมร แตของฝร่ังน้ันขามแดนกันไปไกลๆ มีการแผขยาย
อาณาจักรท่ีกวางขวางมาก แลวท่ีตางจากฝร่ังมาก คือเราสูรบทํา
สงครามกับใครๆ ไมไดมีเร่ืองของการบีบคั้นด้ินรนทางปญญา 



 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

น่ีแหละ การดิ้นรนมันก็ดีอยางน้ี มันทําใหคนไมประมาท มี
การแสวงหา คนควากันไป ท้ังแรงบีบคั้นจากคนขมเหงใหตองตอสู 
ท้ังแรงบีบคั้นจากศาสนาท่ีปดก้ันบีบคั้นทางปญญา ฝร่ังมีครบ  

แตของไทยน้ี ไดแรงบีบคั้นจากคนดวยกันบาง ก็เปนกรณีๆ 
เปนคร้ังคราว ไมยืดเย้ือยาวนาน ไมมีการบีบคั้นทางความเช่ือทาง
ปญญาอยางฝร่ัง ท่ีจะทําใหบีบใหดิ้นกันอยางสืบทอดยืดยาว ก็
เลยมีความโนมเอียงท่ีจะจมอยูในความประมาท  

นอกจากน้ี การสงครามในขอบเขตท่ีกวางไกลก็มีขอไดอีก
อยางหน่ึง คือทําใหมีการแลกเปลี่ยนถายทอดทางวัฒนธรรม 
ตลอดจนไดวิชาความรู  

ชนชาติน้ันอยูไกล พอมารบท่ีน่ี ก็เอาสิ่งแปลกใหมมา หรือ
ไดของแปลกใหม ไป  เปนความเจริญอยางใหม  ทําให เ กิด
ความกาวหนาเปลี่ยนแปลงไดมากมาย เชน ทัพมุสลิมอาหรับมา
รบกับจีนท่ีอาเซียกลาง ชนะกองทัพจีนแหงราชวงศถัง ในยุทธการ
แหงแมนํ้าตาลาส (Battle of the Talas River, ป 751/๑๒๙๔) ได
เชลยจีนท่ีเปนชางทํากระดาษไป อาหรับก็จึงผลิตกระดาษได 
ตอมา ฝร่ังมารบกับมุสลิมอาหรับในสงครามคริสตกับอิสลาม ท่ี
เรียกวา Crusades ยาวราว ๒๐๐ ป (1095-1291/๑๖๓๘-๑๘๓๔) 
ในชวงปลายสงครามน้ัน ก็ไดวิชาไปผลิตกระดาษตอในยุโรป (บาง
ตําราวาพอคาฝร่ังมาไดวิชาไป)  

แตไทยกับพมารบกัน ก็อยูแคน้ี เจออะไร ก็ไดแตของแบบ
เกาๆ อยางเดียวกัน หรือคลายกัน แทบไมมีอะไรแปลกใหมขยาย
ออกไป  



 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๕ 

ไมควรอยูกันในความมืด และท้ิงจิตใจไวดิบๆ  
แตควรมีความจริงใจที่จะมาพูดจากันดีดี    

ในเร่ืองท่ีพูดมาน้ี มีแงท่ีควรคิด หรือเปนคติหลายอยาง 
บางอยางก็สําคัญมาก อยางเร่ืองทาทีตอความรู โดยเฉพาะใน
เร่ืองศาสนาท่ีบางทีมีเหตุการณรายๆ หรือเร่ืองราวรุนแรงเขนฆาใน
ประวัติศาสตร แมกระทั่งสงครามระหวางศาสนา หรือไมไดมีความ
ขัดแยงอะไรกัน แตเปนเร่ืองของการแผขยายลัทธิศาสนา พอจะพูด
จะเลาเร่ืองราวเหลาน้ี บางทีบางทานก็ไมอยากใหพูด อยากใหเล่ียง 
กลัววาจะเปนการกระทบกระท่ังกัน อะไรทํานองนี้  ก็เลยปลอยให
คนใหประชาชนอยูกับความไมรู ใหความรูเลือนรางจางหาย คือหมด
ปญญาไป แตหมกปญหาไว เปนการบังตาบังปญญาไมใหคนคิด
แกปญหาไดถูกตองถูกจุดถูกทาง  

ในเร่ืองน้ี จะตองรูจักแยกระหวางความรู กับความรูสึกหรือ
ทาทีท่ีเปนอาการของความรูสึก รวมท้ังทาทีและวิธีปฏิบัติในการ
บอกเลาหรือเปดเผยความรูน้ัน 

ความรูเปนความสัมพันธของมนุษยตอความจริง เปนการ
ปฏิบัติตอความจริงดวยการเขาถึงมัน พูดไดวาเปนหนาท่ีของ
มนุษยท่ีจะรูเขาใจความจริง   

ความรู ความจริงท่ีรู เปนกลาง ไมเขาใครออกใคร และเปน
ของกลาง มันไมมีความรูสึก ความจริง ก็คือการท่ีเร่ืองราวและสิ่ง
ท้ังหลายเปนของมันอยางน้ันๆ ไมวาคนจะรูหรือไม มันก็เปนของ
มันตามท่ีมันเปนอยางน้ันๆ มันไมข้ึนตอความชอบใจหรือไมชอบ
ใจของคน จึงอยูท่ีคนวาจะตองอยูกับความรู สูปญญา ไมไปกับ
ความรูสึก  



 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

ถาคนรูมัน คือรูความจริงของมัน เขาก็จะปฏิบัติจัดการ
เรื่องราวไดถูกตองและไดผลดีที่ประสงค ถาเขาไมรูความจริง ไมมี
ความรู ก็เปนความลมเหลว ความไรผล เปนความผิดพลาด ผิดทาง 
ของเขาเอง  

ย่ิงรูละเอียดชัดเจนโยงสัมพันธเห็นท่ัวระบบตลอดกระบวน 
ก็ ย่ิงปฏิบัติ จัดการเชนแกไขปรับเปลี่ยนปรุงแปรจัดสรรและ
สรางสรรคใหมไดเต็มตามท่ีคิดหมาย แตถาเขาไมรู เขาก็ขาด
ปญญา แลวก็ไมรูวาจะปฏิบัติจัดการอะไรอยางไร จึงเปนหนาท่ี
ของคนน้ีเองท่ีจะตองรูมัน คือรูความจริงของมัน  

เปนอันวาคนตองรูเขาใจ ตองถึงความจริง ตองมีปญญา จึง
จะแกปญหาและทําการท้ังหลายไดถูกตองสําเร็จผล 

ย่ิงเปนเร่ืองใหญๆ เปนการแกปญหา เปนการปฏิบัติจัดการ
ตางๆ ของหมูคน ของชุมชน ของสังคม ของประเทศ ของโลก ก็
ตองใหคนจํานวนมากมายเหลาน้ัน หรือถาไหว ก็ท้ังหมดน้ัน มี
ความรูเขาใจ ถึงความจริง จึงตองมีการบอกเลา ท่ีเรียกวาให
ความรู เผยแพรขาวสาร และเอาความรูมาใชในการพิจารณา
ปรึกษาหารือในการท่ีจะแกปญหาและปฏิบัติจัดการตางๆ คือตอง
เอามาพูดกันไดดวย และพูดใหไดอยางดี 

อยางท่ีวาแลว ความรู ความจริงท่ีรู ปญญาท่ีรูเขาใจความ
จริงน้ัน มันไมมีความรูสึก ไมมีทาทีอยางใดๆ มันเปนกลาง มันเปน
ของมันอยางท่ีมันเปน มันไมเขาใครออกใครท้ังน้ัน ปญหาอยูท่ีตัว
คนน้ันเอง คือใจของเขา ท่ีมีความรูสึก แลวก็มีทาที แลวก็ตั้ง
เจตนาท่ีจะคิดราย คิดดี จะรัก จะโกรธ จะเกลียด จะชิงชัง อยาก
ทําดีทํารายอยางไรๆ  
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ในเม่ือความรู การเขาถึงความจริง การมีปญญา เปนของ
จําเปนสําหรับการแกปญหาและการปฏิบัติจัดการใหสําเร็จ
บรรลุผล จึงตองบอกเลา เปดเผย บรรยาย แจกจายใหความรูแก
คนท้ังหลาย จนถึงแกมวลประชาชน  

สวนการท่ีจะไมใหเกิดผลราย ก็อยางท่ีวา ตองไปแกท่ีตัวคน 
คือใจของเขา ไมใหเกิดมีความรูสึกและทาทีท่ีไมดี ท่ีไมเปนกุศล 
เชนเมื่อรูเร่ืองราวท่ีเก่ียวของมาถึงตัวหรือพวกของตนในทางลบ 
ในทางท่ีกระทบ ก็ไมเกิดความรูสึกในทางราย เชน โกรธเกลียด
ชิงชังอยากทําลายใครๆ คิดแตจะแกปญหา 

อันน้ีเปนงานของการศึกษา ท่ีจะฝกคนใหรับรู หรือเจอ
สถานการณ รับประสบการณ พูดงายๆ วารับรู เพ่ือปญญาลวนๆ 
แทๆ โดยไมเกิดมีความรูสึก หรือทาทีท่ีเปนไปดวยความรูสึก
ในทางลบทางราย คือท่ีเปนอกุศล ทางโลภะ โทสะ โมหะ และถา
เกงจริง ก็ใหสามารถมีความรูสึกท่ีดีงาม มีเมตตา มีทาทีท่ีเอื้อหรือ
นําไปสูการแกปญหา ตรงน้ีตางหากท่ีจะตองเอาใจใสแกไขจัดการ 
ไมใชมัวไปหวาดกลัวและกีดก้ันความรู  

ก็อยางที่วาแลวอีกนั่นแล คือ นอกจากบอกเลา-หา-ใหความรู
กันแลว ในที่ประชุมเปนตน แมมีฝายมีพวกท่ีแตกตางขัดแยง ก็ตอง
เอาความรูเอาความจริงมาพูดกันไดดวย และพูดใหไดอยางดี โดย
ฝกคนใหรูจักพูดกันและฟงกันอยางเปนมิตร และรวมใจกันในการ
แกปญหา ไมใชพูดอะไรขัดหรือกระทบไมได ตองตีกัน ตองฟาด
ตองฟดกัน แตใหสามารถมีทาทีที่ดี มุงแกปญหา ปรารถนาความดีงาม
ความสงบสุขรวมกัน เปนมิตรกัน ตั้งแตที่วารู ไมใชเพ่ือโกรธเกลียด
เคียดแคน แตเพ่ือเขาใจกัน รูบทเรียน และหาทางแกปญหาไดถูก  



 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

พูดสั้นๆ วา หาความรู ใหความรู พูดความจริงกัน ฟงกัน 
โดยไมทะเลาะกัน ไมตีกัน 

การหาความรู และพูดความจริงกันได ฟงกันได ในการ
รวมกันแกปญหาความขัดแยงน้ี เปนการฝกมนุษยในข้ันท่ีสําคัญ
ของอารยธรรม มนุษยท่ีวาพัฒนาตองมาใหถึงข้ันน้ี แตเวลาน้ี ใน
โลกท่ีวาพัฒนาอยางมากแลวน้ี ท่ีมนุษยผูเจริญเรียกตัววาเปน
อารยชน พูดกันนักหนาวาจะแกปญหาความขัดแยงและความ
รุนแรงท้ังหลายใหสําเร็จ เพ่ือนําพาโลกไปสูสันติภาพ ใหมนุษยอยู
รวมกันในสันติสุข แตในสภาพท่ีเปนจริง ปรากฏวาแมแตบรรดา
ประเทศท่ีวาเจริญนําหนาพัฒนาแลวอยางสูง ก็ยังพูดจาแกปญหา
กันไมได ยังเอาความจริง เอาความรูมาใชในการแกปญหาไมได  

พอมาถึงการใชความรูและการปฏิบัติตอความจริง มนุษยใน
เวทีโลกปจจุบันก็ยังไมกาวไปไหน พอเขาที่ประชุม หรือมาพบปะ
เจรจากัน เริ่มตนก็ไมมีความจริงใจ ไมไดคิดแกปญหาระหวางกัน
หรือปญหาของมนุษยดวยใจจริง อาการแสดงออกก็มักเปนทาทีที่
ซอนกลอุบาย ทําทีเอาอกเอาใจกัน หรือสงวนทาที หรือทําการแบบ
แสวงจุดรวมสงวนจุดตาง ไมพนเปนการหนาไหวหลังหลอก โดยที่วา
แทจริงนั้น ในใจก็คือมุงเอาชนะ จะรักษาหรือไมก็จะแผขยายอํานาจ
และผลประโยชนของตัวหรือพวกของตน ประเทศใหญๆ ทําการราย
ทําการดีไดนานัปการเพราะหวาดกลัวตอการสูญเสียอํานาจ และ
เพ่ือปกปองผลประโยชนของตน  

ดังน้ัน ในการเมืองระหวางประเทศ ท่ีทําอะไรๆ กัน โดยอางวา
จะแกปญหาของมนุษยชาติ จะรักษาสันติภาพของโลกนั้น แทจริงก็ยัง
เปนแคกลอุบายเอาชนะศัตรู และรักษาผลประโยชนของตัว  
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เมื่อคนยังมองกันเปนศัตรู  ก็พูดกันตรงตามจริงไมได 
เปดเผยตัวตนท่ีแทไมได จะมีสันติสุขแทจริงไมได  

ดูๆ ไป การเมืองระหวางประเทศท่ีพัฒนาผานเวลามาแสน
นาน ยังไปไมพนแนวคิดเชิงเลหกลเกาๆ ทั้งของตะวันตกแบบ Niccolò 
Machiavelli (ป 1469-1527/๒๐๑๒-๒๐๗๐, เจาของวาทะวา “คนท่ี
หลอกลวงจะเจอคนท่ียอมตัวใหเขาหลอกไดเร่ือยไป”, เขาบอกวา 
ผูครองเมืองตองเอาความเปนเจาพลังอํานาจของราชสีห กับความ
เจาเลหกลิ้งกลอกของสุนัขจ้ิงจอก เขามารวมไวในตัว) และของ
ตะวันออกในแดนภารตะ ท่ีเกาย่ิงกวาน้ัน คือแบบจาณักยะ (300 
ปกอน ค.ศ./กอน พ.ศ. ๒๐๐) ซ่ึงมิใชมุงใหเปนการสรางสันติภาพท่ี
จะเกิดมีสันติสุขรวมกัน แตเพ่ือใหตัวฉันไดครอบงําและครอบครอง   

พระพุทธศาสนาสอนไวนานแลว ๒ ศตวรรษกอนจาณักยะ 
หรือกวา  ๒  พันปกอน  Machiavelli ใหมนุษย พัฒนาตนใหมี
ปญญาท่ีรูเขาใจเขาถึงความจริง และดวยจิตใจที่ซ่ือตรงมีเมตตาจึง
ใชปญญานั้นแกปญหาความขัดแยงความรุนแรง ดวยทาทีของ
ความเปนมิตร ที่จะใหมนุษยอยูรวมเสมอสมานกันในสันติสุขดวย
ไมตรี ทานสอนดวยการเลาเรื่องราวใหเปนตัวอยางไว ชาวพุทธ
ทั้งหลาย แมจะอยูในยุคที่คงบอกวายากหรือไมไหว ก็ควรรูหลักหรือ
แนวทางไว อยางนอยก็ใหรูวาความเปนไปไดอยางน้ันมีอยู และ
ลองพยายามบาง 

พระพุทธเจาทรงสอนดวยเร่ืองราวในชาดกตางๆ ชาดก
สําคัญท่ีนาศึกษา คือเร่ืองมโหสถ และเร่ืองพระเจามหาสีลพ 
สาระสําคัญของท้ังสองเรื่องน้ันคลายกันวา มโหสถและพระเจา
มหาสีลพ เปนผูมีสติปญญาความสามารถเกงกาจยอดเย่ียม มุง
ปกครองบริหารกิจการบานเมืองใหประชาชนอยูดีมีสุข  



 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

ตอมามีรัฐอื่น ประเทศอื่น ท่ีราชากระหายอํานาจ ไดยกทัพ
มารุกรานจะทําลายและยึดครอง มโหสถและพระเจามหาสีลพมิได
มีจิตใจเปนศัตรูท่ีจะคิดรายตอผูท่ีตั้งตัวเปนศัตรูยกมานั้น แตไดใช
วิธีการทางปญญาโดยทาทีของความเปนมิตร พบปะเจรจา ใช
ความสามารถบนฐานของความรูท่ีเหนือกวา ทําใหผูรุกรานสยบ
ยอมโดยวิธีสันติเหมือนเซ็นสัญญาสันติภาพ แลวถอนทัพกลับไป  

ลงทาย เร่ืองก็เปนอันจบลงดวยดี โดยที่ รัฐท้ัง ๒ ฝายมี
สัมพันธไมตรีอันดีกันตอมา บรรลุจุดหมายของการมีรัฐ ท่ีจะให
ประชาชนอยูดีมีสันติสุขสืบไป  

โดยเฉพาะในเร่ืองมโหสถนั้น มีการสืบขาว การหาความรูใน
เร่ืองของรัฐท่ีตั้งตัวเปนศัตรูน้ันอยางมากมาย และใชปญญาท่ีรู
ความจริงน้ันแกปญหาใหเสร็จสิ้น เปนตัวอยางของการหาความรู 
มีความรู บอกเลาความรู และใชความรูเก่ียวกับเร่ืองราวรายๆ เพ่ือ
แกปญหา เพ่ือทําการใหสัมฤทธิ์จุดหมายท่ีดีงาม มิใชหลับไหลงม
งายอยูกับความไมรู 

อารยธรรมท่ีแทจะมีได สันติสุขของมนุษยจะเปนจริง ก็ตอง
พัฒนามนุษย ดานจิตใจใหมีความซ่ือตรงตอธรรม มีความเปน
มิตรตอทุกชีวิต มีเจตนาท่ีมุงหมายแมตอเหลาผูคิดรายต้ังตัวเปน
ศัตรู ท่ีจะใหเกิดประโยชนสุขท่ัวถึงกัน และดานปญญา ใหเขาถึง
ความรู อยูกับความรู และใชปญญาท่ีรูเขาใจถึงความจริง ทําการ
แกไขปญหาและปฏิบัติจัดการใหลุถึงจุดหมายสมตามเจตนาของ
จิตใจท่ีไดพัฒนาอยางน้ัน   

รวมแลว ในระดับสากล บนเวทีโลก การพัฒนาคนในฐานะ
เปนสวนรวมของมนุษยชาติ ยังไมกาวหนาไปถึงไหน  



 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๑ 

แมจะไดมีการรวมกลุมประเทศต้ังกันเปนสหภาพ เปน
สมาคมประชาชาติ เปนประชาคม หรือรวมมือกันในรูปขอตกลง
ตางๆ พอดําเนินงานกันไป ก็มีการขัดแยง ระหองระแหง บางทีก็
แยกตัวออกไปบาง เพราะตางก็มุงเอาผลประโยชนแหงชาติ คือ 
national interests ของตัว แตก็เปนอันวาไดมีการริเร่ิม และอาจ
ถือวายังอยูในข้ันทดลอง  

อยางไรก็ดี การท่ีในหลายประเทศ คนมุงรักษา national 
interests – ผลประโยชนของชาติ ก็ยังดีกวาในบางประเทศ ท่ีคน
มากมายยังอยูแคขั้นมุงหาผลประโยชนสวนตัว/personal interests 
เขมนหมายผลประโยชนของตัวหรือพวกตัวเหนือกวาหรือแมแตไม
คํานึงถึงผลประโยชนของชาติ/national interests เสียเลย 

ไมรูภูมิหลังท่ีฝรั่งถูกหํ้าห่ันบีฑาจึงดิ้นรนหาเสรีภาพ 
ก็หยั่งไมถึงโลกนี้ท่ีมองเห็นอยูตอหนา   

ชาติตะวันตกท่ีวาเจริญกาวหนามาไกล จนเรียกกันวาพัฒนา
แลวอยางสูง หรืออยางท่ีเราเรียกเขาวาเปนอารยประเทศน้ัน กวา
จะเจริญมาไดอยางท่ีเปนในบัดน้ี เขาตองผานการดิ้นรนตอสูผจญ
กับการกดข่ีขมเหงรุกรานรบราฆาฟนสังหารกําจัดกวาดลางห้ําหั่น
บีฑาท่ีหนักหนาและยืดเย้ือยาวนานอยางย่ิง ท้ังฆาฟนกันเอง และ
ตอสูรบรากับคนอื่นพวกอื่น  

ประเทศอเมริกา (หมายถึงสหรัฐอเมริกา) เปนตัวอยางเดนชัด
ของประวัติศาสตรอยางท่ีวา ชนชาติน้ีท้ังรบราฆาฟนกับพวกอื่น
จากขางนอก ท้ังกําจัดกันเอง ตองหลบลี้หนีภัยต้ังแตอยูในยุโรป 
วากันมาเกินพันปแลว คร้ันผจญภัยมาจนถึงอเมริกาแลว ก็ไปบุก
รุกแยงชิงยึดครองท่ีใหม สูกับเจาถ่ินเดิม กับท้ังขัดแยงแขงขันแยง
ชิงกันเอง วุนกันอีกเกิน ๓๐๐ ป กวาจะเขารูปเขาทางท่ีจะเปนอยางน้ี  



 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

การท่ีเขาทํามาน้ันเปนการรายหรือดี และแคไหน อันน้ันก็
เร่ืองหนึ่ง แตความเกงท่ีนานิยมอยางสําคัญของเขา คือการท่ีเขาไม
ปดบังซอนลบเร่ืองราวไมวารายหรือดีในประวัติศาสตร แตพยายาม
ชวยกันหนุนกันใหคนควาสืบหาความรูความจริงท่ีเปนมาน้ัน เอา
มาเปดเผย เอามาบอกกัน แถมเตือนกันใหหาใหศึกษาเอามาบอก
กลาวเผยแพรใหรูกัน  

แลวขอสําคัญ ก็มีความพยายามทําใหเปนเร่ืองของความรู
เพ่ือความรู ใหเปนการพัฒนาปญญา ท่ีจะมาใชแกปญหาและ
สรางสรรคตอไป การจะศึกษาคนควา จะเอามาบอกมาเลา
เผยแพร ก็ไมใหเอาความรูสึกสวนตัวสวนพวก ( ท่ีภาษาไทย
เรียกวาอารมณ) ใสเขาไปผสมเสริมแทรกหรือพอกความรูน้ัน 
(อยางท่ีพูดกันวาใหเปนวิชาการ) พูดงายๆ คือวาไปตามท่ีมันเปน 
โดยมุงใหเขาถึงความจริงแท ไมเอาความคิดเห็นเขาไปปะปน 

ชนชาติอเมริกันเปนคนที่อพยพไปจากยุโรป โดยมีสวนแกน
คือชาวอังกฤษ เหตุท่ีอพยพไป มีหลายอยาง รวมท้ังไปแสวงโชค 
แตเหตุหลักซ่ึงเปนเน้ือแทของประวัติศาสตร ท่ีเขาเองยํ้านัก คือ
ความใฝฝนหา freedom ไดแก ความเปนอิสระเสรี เร่ิมดวย
เสรีภาพทางศาสนา (religious freedom)  

อยางท่ีรูกันอยูแลว ในโลกซีกตะวันตกน้ัน ศาสนาใหญๆ 
เกิดข้ึนและเจริญมากับการรบราฆาฟนและสงคราม ท่ีเปนเร่ือง
ปนเปไปดวยกันกับการเมือง วาเฉพาะในยุโรปถ่ินเดิมของชน
อเมริกัน ไดมีการห้ําห่ันบีฑาทําสงครามกันอยางกวางขวางรุนแรง
ตลอดมา โดยศาสนาเปนเจาบทบาทใหญในกระบวนการขัดแยง
และสงครามน้ัน  มีการใชอํานาจการเมืองบังคับคนใหถือลัทธิ
นิกายศาสนาของตน และกําจัดผูคนท่ีไมนับถืออยางตน 



 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๓ 

ตั้งแตยุคโรมันเรืองอํานาจ พอศาสนาคริสตเกิดข้ึน ก็ถูก
กําจัดกวาดลางอยางรุนแรงเร่ิมแต ค.ศ. 64/พ.ศ. ๖๐๗ มาตลอด
จนถึงป 313/๘๕๖  ประมาณ ๒๕๐ ป คริสต ศาสนิกชนถูกสังหาร
อยางโหดเห้ียมทารุณ รวมท้ังถูกจับเอาไปโยนใหสูกับเสือสิงหจน
ถูก กินให คน ดู ในสนาม กีฬา โคลี เ ซี ยม  ( Colosseum ห รือ 
Coliseum)  

 ตอมา เมื่อจักรพรรดิโรมัน Constantine I หันมานับถือ
คริสตศาสนา ในป 313/๘๕๖ แลว เร่ืองก็กลับตรงขาม กลายเปน
ประวัติศาสตรอันยืดยาวแหงการท่ีคริสตศาสนากําจัดกวาดลาง
คนนอกรีตหรือศัตรูของพระเจา ตามดวยสงครามระหวางคริสต
ศาสนาตางนิกายกัน ตั้งแตราวป 391/๙๓๔ จนถึงป1834/๒๓๗๗ 
เปนเวลาเกือบ ๑,๔๕๐ ป  

การกําจัดกวาดลางเหลาน้ี เปนเร่ืองท่ีศาสนจักรคริสต
รวมกับอาณาจักรดําเนินการบาง ใชอิทธิพลชักนําใหอาณาจักร
ปฏิบัติตามบาง กลุมชนหรือกลุมประเทศท่ีนับถือคริสตตางนิกาย
กัน สังหารหรือทําสงครามกันบาง  

ชวงเวลาสําคัญในประวัติศาสตรของตะวันตก คือเวลา ๑ 
พันป ท่ีเรียกวา Middle Ages (สมัยกลาง แหงยุโรป, ค.ศ. 476-
1453/พ.ศ. ๑๐๑๙-๑๙๙๖)  ซ่ึงเปนยุคท่ีคริสตศาสนามีกําลังและ
อิทธิพลเปนเอกอันเดียวในยุโรป ครอบคลุมชีวิตทุกดานของสังคม 
รวมท้ังเศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร แตก็เปนชวงเวลาอัน
ยาวนาน ท่ีอารยธรรมอันอุดมดวยศิลปวิทยาการของกรีกและ
โรมันโบราณไดเลือนลับไป ทําใหยุโรปตกอยูในความมืดมนอับจน
ปญญา  



 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

(เ รียกวา  “สมัยกลาง” ในความหมายวาเปนชวงเวลา
ทามกลาง ระหวางการเสื่อมสลายของศิลปวิทยาของกรีกและ
โรมันโบราณ จนกระท่ังศิลปวิทยากรีก-โรมันโบราณน้ันกลับฟนคืน
ข้ึนมาใหมอีกในยุคท่ีเรียกวา Renaissance) 

 อน่ึง เมื่อฝร่ังพนสมัยกลางน้ันออกมาใหมๆ มีความรูสึกไม
ดี ไดมองสมัยกลางน้ันวาเปนพันปแหงความมืดมัวและโมหะ (a 
thousand-year period of darkness and ignorance; บางวา
เปน the age of ignorance หรือ a period of intellectual 
darkness and barbarity คือยุคเฉาโฉดโหดเห้ียม) จึงเรียก 
Middle Ages วาเปน Dark Ages คือยุคมืด (บางทีก็จํากัดชวงเวลา
จําเพาะลงไปอีก บางวา Dark Ages เปนชวงตนๆ ของสมัยกลางน้ัน 
ราว ค.ศ. 500-1000 บางก็จํากัดสั้นลงไปอีกเปน ค.ศ. 476-800) 

ในสมัยกลางน้ี ผูใดจะเปนจักรพรรดิ ก็ตองใหองคพระ
สันตะปาปา (Pope) สวมมงกุฎให จักรวรรดิโรมันท่ีเจาเยอรมันร้ือ
ฟนต้ังข้ึนใหม ก็มาเรียกโดยเติมคําวา “holy” เขาขางหนา เปน the 
Holy Roman Empire (ชวง ค.ศ. 962-1806) 

การท่ีศาสนาคริสตมีอํานาจยิ่งใหญครอบคลุมอยางน้ี ก็ทํา
ใหเกิดมีความคิดท่ีใหถือยุโรป (ตะวันตก) เปนศาสนรัฐท่ีกวางใหญ
อันหน่ึงอันเดียว เรียกวา “Christendom” (“คริสตจักร” หรือ “คริสต
ศาสนจักร”) โดยประกอบดวยราชการ ๒ ฝาย คือ ฝายศาสนาธิการ 
(sacerdotium) ซ่ึงองคพระสันตะปาปา (Pope) มีอํานาจสูงสุด 
กับฝายรัฏฐาธิการ (imperium) ซ่ึงมีจักรพรรดิ (Emperor) สูงสุด 
โดยท้ังสองฝายปฏิบัติงานเสริมซ่ึงกันและกัน (น้ีเปนเพียงทฤษฎี 
แตในทางปฏิบัติ สองฝายไดขัดแยงแยงชิงอํานาจกันมาตลอด) 
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แมวาสมัยกลางจะเปนยุคมืด แตก็ถือวามีคุณคาอยูบาง 
คือ ถึงอยางไร ความเปนไปในยุคนั้นบางอยางก็เปนฐานชวยใหเกิด
การกลับฟนข้ึนใหม ที่เรียกวา Renaissance โดยเฉพาะท่ีสําคัญย่ิง 
คือการท่ีศาสนจักรคริสตไดเผชิญและผจญกับศาสนาอิสลาม 

บอกแลววา ทางดานยุโรปน้ัน สมัยกลาง/Middle Ages 
เร่ิมใน ค.ศ. 476/พ.ศ. ๑๐๑๙ ทีน้ี ท่ีอาหรับ ราว ค.ศ. 570/พ.ศ. 
๑๑๑๓ พระศาสดามะหะหมัดก็ไดประสูติ และศาสนาอิสลามก็ได
เร่ิมศักราชฮิจเราะห ในป 622/๑๑๖๕ หลังจากน้ัน ศาสนาอิสลาม
ไดแผขยายอยางรวดเร็ว ทางตะวันออก ดานเอเชีย ในป 711/
๑๒๕๔ กองทัพมุสลิมอาหรับก็เขาถึงชมพูทวีป ตีไดเมืองสินธ/
Sindh แถบลุมแมนํ้าสินธุ (ป 751/๑๒๙๔ เขาเอเชียกลาง รบชนะ
กองทัพจีนแหงราชวงศถัง ในยุทธการแหงแมนํ้าตาลาส/Battle of 
the Talas River) และในป 711/๑๒๕๔ น้ันเอง ทางตะวันตก 
กองทัพมุสลิมอาหรับซ่ึงตีแอฟริกาเหนือไดหมดแลว ก็เขายุโรป 
มาตีสเปน/Spain และใน ๓ ป ก็ไดครอบครองหมด  

หันไปดูท่ีแดนศูนยกลาง มุสลิมยึดเยรูซาเลม/Jerusalem ได
ในป 637/๑๑๘๐    เยรูซาเลมเปนเมืองศักด์ิสิทธิ์ เปนศูนยกลาง
ของศาสนาคริสต แตชาวมุสลิมก็ถือวาเปนเมืองสําคัญ เปนท่ีพระ
ศาสดามะหะหมัดเสด็จสูสวรรค เมื่อฝายมุสลิมยึดไป ฝายคริสต
ซ่ึงอยูในยุโรป ก็คิดจะตองเอาคืน เวลาก็ผานมา และทางมุสลิมก็มี
กําลังอํานาจมากข้ึน 

พึงทราบดวยวา ตั้งแต ค.ศ. 636/พ.ศ. ๑๑๗๙ เปนตนมา 
กองทัพมุสลิมไดเ ร่ิมโจมตีอาณาจักรโรมันตะวันออก ตอมา
ศิลปวิทยาการของกรีกและโรมันโบราณก็ถูกชาวมุสลิมรับ
ถายทอดไป  



 
 
 
 
 
 
 
 

๒๖ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

โดยเฉพาะต้ังแต  ค .ศ .  750/พ .ศ .  ๑๒๙๓  เปนตนมา 
ตํารับตําราของกรีก-โรมันโบราณถูกแปลเปนภาษาอาหรับ และ
ชาว มุ สลิ ม ก็ ไ ด พัฒนา ศิ ลป วิทยา เหล า น้ั นต อม าตลอด
คริสตศตวรรษท่ี 9-11 โดยเสริมดวยความรูของตนและศิลป
ศาสตรท่ีไดจากอินเดีย ฉะน้ัน เมื่อศิลปวิทยาเสื่อมทรุดลงในยุโรป
สมัยกลาง อาณาจักรมุสลิมจึงเปนแหลงบํารุงรักษาศิลปวิทยาการ
โบราณน้ันไว 

ดังวาแลว เม่ือชนมุสลิมยึดเมืองเยรูซาเลมไปไดในป 637/๑๑๘๐ 
แลว ทางฝายชาวคริสตซ่ึงอยูในบรรดาประเทศแหงทวีปยุโรป ก็คิด
จะตองเอาเยรูซาเลม อันเปน Holy Land คือดินแดนศักด์ิสิทธิ์ของ
ตนคืนมา ตั้งเคาวาจะเกิดสงครามศาสนา (religious war)  

คร้ันถึงป 1095/๑๖๓๘ ในท่ีประชุมมหาสมัชชา Council of 
Clermont องคพระสันตะปาปา (Pope Urban II) ก็ไดทรงเรา
ระดมคริสตศาสนจักร (Christendom) ใหทําสงคราม โดยรวมพลัง
กษัตริย ขุนพล และพลเมืองของประเทศท้ังหลายท่ัวยุโรป ทํา 
สงครามศักด์ิสิทธิ์ หรือสงครามเพื่อพระผูเปนเจา (holy war) เพ่ือ
ปลดปลอยดินแดนศักด์ิสิทธิ์ (Holy Land คือ เมืองเยรูซาเลม, 
เดินทัพไปไกลราว ๓,๕๐๐ - ๔,๐๐๐ กม.) จากการยึดครองของ
มุสลิมเตอรก อันมีช่ือเรียกเฉพาะวา “ครูเสดส” (Crusades, แปล
งายๆ วาสงครามไมกางเขน คือเรียกตามไมกางเขนท่ีไดรับแจกใน
ท่ีประชุมมหาสมัชชาน้ัน)  

ในป 1095/๑๖๓๘ น้ันเอง สงครามครูเสดครั้งแรกก็เร่ิมข้ึน 
กองทัพคริสตจากยุโรปรบชนะตีเอาเยรูซาเลมมาครอบครองไดใน
ป 1099/๑๖๔๒  



 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๗ 

แต ๔๕ ปตอมา มุสลิมเตอรกก็เริ่มกลับชนะ แลวยึดเยรู
ซาเลมกลับไปครองในป 1187/๑๗๓๐ ฝายคริสตก็ยกทัพไปตีใหม 
วากันยืดเย้ือยาวนานดังท่ีวาแลวราว ๒๐๐ ป (1095-1291) 
นับเปนครูเสดสคร้ังใหญท้ังหมด ๘ คร้ัง กับครูเสดสเด็ก ๒ คร้ัง จบ
ลงดวยมุสลิมเตอรกเปนผูครองตามเดิม 

สงคราม ๒๐๐ ปน้ีมีผลพลอยไดท่ีสําคัญคือ ในหลายแหงท่ี
ฝายคริสตชนะ ทางยุโรปก็ไดตํารับตําราวิชาการตางๆ ของกรีก
และโรมันโบราณ ท่ีชาวมุสลิมนําไปเก็บรักษา ถายทอดและพัฒนา
สืบมา ตํารับตําราเหลาน้ี นักบวชคริสตไดคัดลอก เก็บรักษา หรือไมก็
แปลกลับจากภาษาอาหรับเปนภาษาละติน ซ่ึงกลายมาเปนแหลง
ความรูใหแกยุค Renaissance (ยุคคืนชีพ) ตอมา ปราชญตะวันตก
ยุคหลังๆ จึงเห็นวา ในสมัยกลางน้ัน ประทีปแหงวิทยาการยังสอง
แสงอยูบาง แมจะริบหร่ี แตก็ไมถึงกับดับมืดเสียทีเดียว 

หันกลับไปดูในยุโรป ซ่ึงยังอยูในสมัยกลาง พวกยิว มุสลิม 
และคนนอกรีต ตลอดจนเหลาแมมด (ถือวาเปนพวกของซาตาน) 
ถูกกําจัดกวาดลางโดยท่ัวไป  

ตอมา  คนตื่นข้ึนมาดิ้นรนหาความรู กัน  แลวก็มีนักคิด
นักปราชญท่ีเผยแพรความรูความคิดเห็นขัดแยงตอคําสอนใน
คริสตศาสนา คริสตศาสนจักรก็ตองหามตองปราบ แลวก็ไดมี
สถาบันใหญเกิดข้ึนมาทําหนาท่ีน้ี คือองคพระสันตะปาปา (Pope 
Gregory IX) ไดรวมกับฝายอาณาจักร ตั้งศาล Inquisition (ขอ
แปลวา “ศาลไตสวนศรัทธา”) ข้ึน ในป 1231/๑๗๗๔ (ศาลน้ีมีอยูราว 
๖๐๐ ป เพ่ิงเลิกหมดในป 1834/๒๓๗๗) คนท่ีศาสนจักรถือวานอก
รีต เขากับซาตาน หรือทําผิดตอคริสตศาสนา ถูกจับข้ึนศาลลงโทษ 
รวมท้ังเผาท้ังเปน จํานวนมากมาย  



 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

ทีน้ี ดังท่ีวาแลว ชวงสงครามครูเสดส ท่ีไปรบกับมุสลิม ใน
คริสตศตวรรษที่ 12-13 เปนยุคแหงการท่ียุโรปแปลศิลปวิทยาการ
ของกรีกและโรมันโบราณ พรอมท้ังวิทยาการของมุสลิมเอง จาก
ภาษาอาหรับ มาเปนภาษาฮิบรูและละติน อันมีผลใหเกิดความ
ตื่นตัวทางปญญาท่ีสืบเน่ืองมา ประจวบพอดีกับท่ีในประเทศ
มุสลิม ศิลปวิทยาการกลับซบเซาเสื่อมลง ยุโรปก็เขาสูยุคคืนชีพ 
(Renaissance) และเมื่อถึงตอนน้ีก็พอดีวา ในป 1453/๑๙๙๖ 
มุสลิมเตอรกแหงจักรวรรดิออตโตมาน (Ottoman Empire) ทํา
สงครามชนะตีกรุงคอนสแตนติโนเปล (Constantinople) แตก ทําให
จักรวรรดิโรมันตะวันออก (Byzantine Empire) ลมสลาย ถือเปนจุด
กําหนดวา สมัยกลาง/Middle Ages ไดสิ้นสุด จบยุคไป 

คราวท่ีกรุง Constantinople แตกน้ัน นักปราชญและผูทรง
ความรูจํานวนมากหนีมาอิตาลี และขนเอาตํารับตําราสําคัญมา
ดวย เปนการนําความรูท่ีสืบแตกรีกโบราณมายังยุโรปอีกระลอก
หน่ึง (ออตโตมานเตอรกสเขาครองกรุง Constantinople และตอมา 
หลังจบสงครามโลกคร้ังที่ ๑ เมื่อ Ottoman Empire ถูกสลาย และมี
สาธารณรัฐตุรกี/เตอรกี/Turkey เกิดขึ้นในป 1923/๒๔๖๖ Kemal 
Atatürk ไดเปล่ียนไปตั้ง Angora เปนเมืองหลวง จนถึงป 1930/๒๔๗๓ 
ก็เปล่ียนชื่อ Constantinople เปน Istanbul และ Angora เปน Ankara) 

ถึงแมจะสิ้นสมัยกลางไปแลว แตพวกท่ีตื่นข้ึนมาคิดคนหา
และบอกเลาสอนความรู ก็ยังตองหลบซอนหนีไมใหถูกจับข้ึนศาล 
Inquisition ของคริสตศาสนจักร และมากหลายคนก็ไมพน เชน บรูโน 
(Giodarno Bruno) สอนวา ดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของจักรวาล 
และมีจักรวาลมากมายเปนอนันต ถูกศาล Inquisiton ตัดสิน
ประหารดวยการเผาท้ังเปน ในป 1600/๒๑๔๓  



 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๙ 

กาลิเลโอ (Galileo Galilei) นักวิทยาศาสตรช่ือดัง ผูสอนวา
ดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง โลกหมุนรอบดวงอาทิตย หาใชดวง
อาทิตยหมุนรอบโลกไม ก็ถูกจับข้ึนศาลน้ี แตเพราะกาลิเลโอ
ยอมรับผิด จึงไดรับการลดหยอนผอนโทษใหขังกักบริเวณอยูแตใน
บาน (house arrest) จนตายไปในป 1642/๒๑๘๕  

กอนหนาน้ัน เซอรวีตัส (Michael Servetus) ผูคนพบระบบ
การไหลเวียนของโลหิต ก็ถูกศาล Inquisition ตัดสินใหเผาทั้งเปน 
ในป 1553/๒๐๙๖ เซอรวีตัสหนีศาลฝายคาทอลิกไปได ทางฝาย
คาทอลิกจึงเผาหุนแทนตัวเขา แตแลวก็ไปถูกฝายโปรเตสแตนตจับ
ได และศาล Inquisition ของฝายโปรเตสแตนต (เรียกช่ือวา 
Consistory) ท่ี Geneva ในสวิตเซอรแลนด ก็ตัดสินใหจับเขาเผา
ท้ังเปนไดสําเร็จ ในป 1553 น้ันเอง บุคคลหน่ึงท่ีถูกศาล Inquisition 
ใหเผาท้ังเปน คือ โจนออฟอารค (Joan of Arc) วีรสตรีฝร่ังเศส ซ่ึง
ถูกเผาท้ังเปนในป 1431/๑๙๗๔ โดยถูกตัดสินวาเปนแมมด   

ในยุโรปยุคน้ัน ผูหญิงถูกศาล Inquisition ตัดสินวาเปนแม
มด ถูกประหารชีวิต เชนดวยการเผาท้ังเปนอยางน้ี จํานวน
มากมาย เชน ในเยอรมันภาคใตแหงเดียว ก็ประหารไปมากกวา 
๓,๐๐๐ คน ศาล Inquisition ในสเปน ก็ดุเดือดมาก เพียงชวงเร่ิมตน
ก็สั่งประหารชีวิตเผาท้ังเปนคนนอกรีตไปประมาณ ๒,๐๐๐ คน 

เร่ืองราวมากมาย เลาแคน้ีก็เกินการพูดคุยกันแลว ก็เปนอัน
ไดความวา เมื่อสิ้นสมัยกลางของยุโรปแลว มีคนตื่นตัวและแข็งขืน 
ถึงจะจับมาลงโทษแรงอยางไร ก็ไมจบ ความย่ิงใหญของวาติกันก็
เสื่อมลง และตอมา เมื่อทานบาทหลวงมารติน ลูเธอร/Martin 
Luther ท่ีประเทศเยอรมนี  แข็ง ขืนตออํานาจขององคพระ
สันตะปาปา แลวถูกขับออกจากศาสนจักร ทําใหเกิดศาสนาคริสต
นิกายใหม คือโปรเตสแตนตข้ึนในป 1530/๒๐๗๓  



 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

น่ีเปนการตัดสินความสิ้นสุดอํานาจท่ีครอบคลุมท้ังยุโรปของ
นิกายโรมันคาทอลิก แตกระน้ัน การฆาฟนกําจัดกวาดลางทางศาสนา 
(religious persecution) ก็ไมจบและไมลดความรุนแรง แลวก็ได
เปนเหตุใหคนในยุโรปมากมายหนีภัยไปต้ังถ่ินฐานใหมในอเมริกา  

ในประเทศท่ีคาทอลิกเปนใหญ พวกโปรเตสแตนตก็ถูกกําจัด 
อยางในฝรั่งเศส พวกฮิวเกนอตส (Huguenots คือพวกโปรเตสแตนต
ที่ น่ันในสมัยน้ัน) ถูกรัฐบาลฝร่ังเศสกวาดลาง เกิดเปนสงคราม
ศาสนาถึง ๘ คร้ัง ในชวงป 1562-1598/๒๑๐๕-๒๑๔๑ โดยเฉพาะ
เม่ือทาน Cardinal บาทหลวงใหญ Richelieu เปนอัครมหาเสนาบดี 
ถึงแมสงบศึกไปแลว ตอมาก็กําจัดกันใหม จนพวกฮิวเกนอตส
มากมายหนีไปอยูประเทศอื่น (ตําราฝร่ังวามีจํานวนท่ีหนีไปราว ๔ 
แสน ถึง ๑ ลานคน) รวมท้ังจํานวนหน่ึงท่ีหนีตอไปยังดินแดนแหง
โลกใหม คืออเมริกา (ฝร่ังเศสไดอาณานิคมมากในแคนาดา และท่ี
น่ัน รัฐบาลฝร่ังเศสออกกฎหมายหามมิใหมีนิกายโปรเตสแตนต) 

นอกจากฝร่ังเศส อังกฤษก็เปนแหลงใหญของผูหนีภัย
ศาสนา  เ ร่ืองเ ร่ิมข้ึนเมื่อพระเจาเฮนรีท่ี  ๘  (Henry VIII) แยก
พระองคออกจากโรมันคาทอลิก โดยประกาศไมยอมรับอํานาจ
ขององคพระสันตะปาปา (Pope) และใหรัฐสภาสถาปนาพระองค
ข้ึนเปนประมุขแหงศาสนจักรนิกายอังกฤษ (Church of England) 
คือนิกายแองกลิคาน (Anglican Church) ในป 1534/๒๐๗๗ (ทํา
ใหอังกฤษกลายเปนประเทศโปรเตสแตนต โดยมีศาสนาคริสต
นิกายอังกฤษเปนศาสนาประจําชาติมาจนบัดน้ี) 

จากน้ัน พระเจาเฮนรีท่ี ๘ ก็ทรงกําราบและยึดทรัพยวัด
ท้ังหลายของคาทอลิก ใครยอมเช่ือฟงองคสันตะปาปา ถือวาเปน
ความผิดอาญาแผนดิน ผูนับถือโรมันคาทอลิกคนใดไมยอมรับ
สถานะของพระองควาเปนประมุขของศาสนจักร ก็ถูกประหารชีวิต  
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ในการน้ี อังกฤษกําจัดไมเฉพาะชาวคาทอลิกเทาน้ัน แต
กําจัดโปรเตสแตนตนิกายอื่นท่ีไมใชนิกายอังกฤษดวย ดังท่ีพวกถือ
นิกายลูเธอแรนก็ถูกจับเผาท้ังเปนเสียเปนจํานวนมาก 

ตอมา พระนางแมรีที่ ๑ (Mary I) ผูเปนพระราชธิดาของพระ
เจา เฮนรี ท่ี  ๘  น่ันเอง  ข้ึนครองราชย  ใน  ค .ศ .1553/๒๐๙๖ 
สถานการณพลิกตรงขาม พระนางแมรีพยายามกูโรมันคาทอลิก
กลับข้ึนมาเปนศาสนาประจําชาติ และไดกําจัดฝายโปรเตสแตนต 
มีผูถูกเผาท้ังเปนไปประมาณ ๓๐๐ คน บางก็หนีไปอยูประเทศอื่น 

คร้ันถึงป 1558/๒๑๐๑ พระกนิฏฐภคินีของพระนางแมรีน้ัน 
คือพระนางเจาเอลิซาเบธที่ ๑ (Elizabeth I) ข้ึนครองราชย ก็กลับ
ฟนนิกายโปรเตสแตนตข้ึนอีก และโดยเฉพาะในปลายรัชกาล ได
ประหารชีวิตพวกโรมันคาทอลิกไปเสียจํานวนมาก 

การหํ้าหั่นบีฑาทางศาสนาในอังกฤษ ไมจบแคสมัยพระนาง 
Mary I และ Elizabeth I แตมีตอๆ มา และดังวาแลว อังกฤษมิใช
กําจัดเฉพาะคาทอลิก แตกําจัดโปรเตสแตนตพวกอื่น ท่ีไมใชนิกาย
อังกฤษดวย คนมากมายจึงหนีภัยไปอยูถ่ินอื่นในประเทศอื่น โดย 
เฉพาะท่ีมาอเมริกาน้ัน มากมาย หลายระลอก คณะท่ีเดนใน
ประวัติศาสตรอเมริกัน ไดแกพวก “Pilgrims” (เคยเรียกวา Pilgrim 
Fathers) ซ่ึงหนีจากอังกฤษไปอยูใน Holland ตั้งแตป 1608/๒๑๕๑ 
จนกระท่ังป 1620/๒๑๖๓ จึงไดมาอเมริกา ข้ึนท่ี Plymouth ใน
แมสซาชูเซตส นอกเขตปกครองของรัฐบาลอังกฤษเวลาน้ัน และ
จัดต้ังการปกครองของตัวเองข้ึนมา 

รัฐบาลอังกฤษพยายามเอาอเมริกาเปนอาณานิคม และใน
หลายถิ่นท่ีเปนอาณานิคม รัฐบาลอังกฤษก็ตามมาออกกฎหมาย
ใหคริสตศาสนานิกายอังกฤษเปนศาสนาราชการ  



 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

สวนพวกคนอพยพเอง เมื่อมากลายเปนชาวอาณานิคม ท้ัง
ท่ีไดประสบภัยเบียดเบียนทางศาสนาในยุโรปมาอยางหนักแลว 
พอได ท่ี พักพิงในอเมริกาดีแลว  บางกลุมก็ ยังกําจัดขมเหง
เบียดเบียนกันในอเมริกาตออีก ตัวอยูไหน ก็จะเอาแตพวกของตัว 
เชน ในรัฐแมสซาชูเซตส ก็มีการกําจัดพวกเควกเกอรส และพวก
แบพติสต รวมท้ังมีการลาและฆาผูท่ีถูกสงสัยวาเปนแมมด ชาว
คาทอลิกท่ีหนีมาอยูในอเมริกา ซ่ึงเปนฝายท่ีมีจํานวนนอยนัก ก็
ประสบความยากเข็ญ เชน ถูกตัดสิทธิทางการเมือง และหามมิให
ประกอบพิธีทางศาสนาเวนแตในบานของตนเอง พวกยิวซ่ึงเปนชน
สวนนอย ก็ถูกจํากัดไมใหมีสิทธิออกเสียง ไมมีสิทธิไดรับตําแหนง
ราชการ และปฏิบัติกิจศาสนาของตนอยางเปดเผยไมได 

หันไปดูในยุโรปเองอีก ตอมา กลุมประเทศโปรเตสแตนตกับ
กลุมประเทศคาทอลิก  ก็ได ทําสงครามศาสนากัน  เ รียกวา 
สงคร าม  ๓๐  ป  (Thirty Years' War, 1618-1648/๒๑๖๑ -
๒๑๙๑) พินาศวอดวายกันอยางหนัก เมื่อสงครามใหญน้ันสิ้นสุด
ลง อํานาจการเมืองในยุโรปก็กลายเปนเร่ืองของผูปกครองฝาย
บานเมืองของประเทศน้ันๆ องคกรศาสนาคริสตเหมือนกับถอย
หางเสื่อมอํานาจไปจากวงการเมืองระหวางประเทศ  

(พึงเขาใจดวยวา การฆาฟนหํ้าห่ันทางศาสนาท่ีเลามาน้ัน 
มิใชเฉพาะรัฐกระทําตอประชาชนเทาน้ัน ราษฎรก็ทําตอกัน แตถา
พูดไป ก็จะยืดยาวกันใหญ) 

พรอมกันน้ัน ความตื่นตัวทางปญญาท่ีสืบมาตั้งแตยุคฟนฟู
วิทยาการ หรือยุคคืนชีพ (Renaissance) เมื่อมาถึงยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรม  (เริ่มราวป  1750/๒๒๙๓) ก็ เ กิดกระแสนิยม
วิทยาศาสตร์ (scientism) เฟองฟูฟาโถมเขามา  
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ถึงตอนน้ี ประชาชนหันไปรอมองรอฟงเร่ืองความเจริญของ
วิทยาศาสตร ที่มีเทคโนโลยีพวงตามมา จึงยิ่งทําใหเหินหางศาสนา
คริสต ลดเลือนความสนใจลงไปๆ  

อีกท้ังเมื่ออุตสาหกรรมเจริญข้ึน ก็เปนเหตุใหลัทธิอาณา
นิคมกาวข้ึนสูยุคใหม ประเทศเจาอาณานิคมตองเรงหาและระดม
กําลังในการจัดการกับประเทศอาณานิคม เพ่ือใชเปนแหลง
วัตถุดิบปอนโรงงาน ท่ีจะเปนแหลงอาหารใหแกเมืองอุตสาหกรรม
ใหมๆ ที่กําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว และเปนตลาดระบายสินคา
สนองระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม คนหันไปสนใจและติดตาม
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เขาทางของวัตถุนิยม และกาวไปใน
ทิศทางหรือกระแสของบริโภคนิยม ความสนใจใสใจในความเช่ือ
ทางศาสนาก็ย่ิงเลือนราง 

กลับไปดูท่ีอเมริกา จากภูมิหลังแหงประวัติศาสตรอันขมข่ืน
ท่ียาวนานในยุโรป ทําใหคนอเมริกันมีจิตสํานึกซ่ึงฝงลึกในใจท่ี
สําคัญ คือความใฝปรารถนาและเชิดชูบูชาความเปนอิสระเสรี หรือ
เสรีภาพ (freedom, liberty) เปนอยางย่ิง ตอมาเมื่อไดอิสรภาพท่ี
จะปกครองตนเองแลว ก็ไดถือเสรีภาพน้ีเปนหลักการสําคัญย่ิง 
และกําหนดไวในรัฐธรรมนูญใหประชาชนมีเสรีภาพในดานตางๆ 
รวมท้ัง เสรีภาพทางศาสนา (freedom of religion) 

ย่ิงกวาน้ัน เมื่อตั้งประเทศไดแลว หันมาจะตั้งหลักดาน
ศาสนา ก็มีหลายนิกาย และตกลงกันไมไดวาจะยกนิกายใดเปน
หลักกลาง หรือจะถือหลักศาสนารวมกันไดอยางไร (ทําทาจะเปน
อยางในยุโรปท่ีหนีมาน้ันอีก) อเมริกาก็เลยยุติดวยการวางหลักการ
แหงการแยกศาสนจักรกับอาณาจักร ออกจากกัน (separation 
of church and state) 



 
 
 
 
 
 
 
 

๓๔ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

เม่ือไดฟงไดมองเรื่องราวและสภาพท่ีเปนไปเปนมาอยางน้ีแลว 
กอนจะพูดคุยอะไรตอไป ขอยกบทสรุปมาใหพิจารณา ๒ อยาง  

 ข้อแรก เร่ืองราวท่ีเลามา คงจะทําใหเขาใจหรือมองเห็นได
ชัดวา ทําไมบาทหลวง ฌอง เดอ บูรซ (Jean de Bourges) ชาว
ฝรั่งเศส ที่มาเมืองไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ. 
๒๑๙๙-๒๒๓๑/ค.ศ. 1656-88) จึงไดพูดถึงเสรีภาพทางศาสนาใน
เมืองไทย โดยเขียนจดหมายเหตุยืนยันไวหนักแนนย่ิงนัก (ดู 
จดหมายเหตุการเดินทางของพระสังฆราชแห่งเบริธ สู่อาณาจักรโคจินจีน  
[แปลโดย ประทุมรัตน วงศดนตร;ี กรมศิลปากร, ๒๕๓๐]) ดังท่ีวา 

ข้าพเจ้าไม่เช่ือว่าจะมีประเทศใดในโลกท่ีมี
ศาสนาอยู่มากมาย และแต่ละศาสนาสามารถปฏิบัติ
พิธีการของตนได้อย่างเสรีเท่ากับประเทศสยาม 

พรอมกันน้ัน สําหรับคนไทย เมื่อไดอานไดฟงเ ร่ืองราว
เก่ียวกับ religious intolerance (ความทนฟงทนดูทนอยูดวยกัน
ไมไดทางศาสนา) ของเขาที่เลาเปดเผยไวน้ัน ก็จะรูสึกนึกไมถึงวา
เร่ืองราวอยางน้ีจะไดเคยเกิดมีข้ึนแลวในโลก  

ข้อท่ีสอง เคยพูดวา ขอท่ีอเมริกาไดวางหลักการของเขาใน
การแยกศาสนจักรกับอาณาจักร ออกจากกัน (separation of 
church and state) เอาไว  ซ่ึ ง ทํา ใหหลายคนคิดว าจะ เปน
แบบอยางท่ีดีหรือเปนมาตรฐานตอไปน้ัน ท่ีจริง หลักการของ
อเมริกา เปนการแยกศาสนากับรัฐ ในเชิงลบ เปนแบบ negative 
เทาน้ัน ตางจากเมืองไทย ท่ีไดมีระบบความสัมพันธระหวางรัฐกับ
ศาสนา (คือพระพุทธศาสนา) แบบแยกกันอยูแลวตลอดมา และ
เปน การแยกศาสนจักรกับอาณาจักร ในเชิงบวก เปนแบบ positive 

ขอท่ีวาน้ี ถามีโอกาส นาจะไดมาพูดคุยหาความชัดเจนกัน  
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รูรากเหงา เขาใจปจจุบัน  
ไดปญญาท่ีจะคิดแกปญหาและทําการเบ้ืองหนา  

หนังสือหลักวิชาชุดท่ีเดนสําคัญของอเมริกา∗ เมื่อบรรยาย
เร่ืองประเทศของเขา คือ คําวา “United States” พอเร่ิมเร่ือง ก็
บอกวา สหรัฐน้ันสําแดงถึง หมายถึง เปนท่ีแสดงออก แหง อุดมคติ 
(ideals) รวมชุด ๔ ประการ การท่ีจะเขาใจประเทศอเมริกาหรือ
สหรัฐน้ันได จําเปนตองพิจารณาบทบาทท่ีสภาพถ่ินดินแดน และ
บรรดาอุดมคติของสหรัฐ ไดแสดงผลปรากฏออกมาในพัฒนาการ
ของประเทศของเขา 

อุดมคติ (ideals) ๔ ประการน้ัน คือ 
1. ideal of freedom 
2. ideal of the frontier  
3. ideal of progress 
4. ideal of democracy 

จะเห็นวา “freedom” คือ ความเปนอิสระเสรี อิสรภาพ 
เสรีภาพ มาเปนอันดับ ๑ ซ่ึงมองไดวา ขอน้ีข้ึนมากอนท้ังในแง
ความสําคัญ และในแงกาลเวลาที่สืบมาจากอดีต คือประวัติศาสตร
แหงการด้ินรนใหพนจากการบังคับขมเหงหํ้าห่ันบีฑาในถ่ินแดน
โลกเกาคือยุโรป มุงมาหาอิสรภาพในโลกใหม คืออเมริกา และ
เสรีภาพท่ีเขายกขึ้นมาบอกอยางแรกในคําอธิบายขยายความของ
เขา ก็คือเสรีภาพในการ “worship” คือในการนับถือศาสนา  
                                                 
∗ คําอธิบายคํา “United States” น้ี เดิมอยูใน Compton's Encyclopedia ตอมา เม่ือ 

Encyclopædia Britannica ซ้ือสิทธิการพิมพ Compton's Encyclopedia แลว 
คํ า อ ธิ บ ายนี้  ก็ ม า อยู ใ น  Britannica Student Library ขอ ง  Encyclopædia 
Britannica เชนในกรณีน้ี คือ ฉบับป 2014:   
“United States.” Britannica Student Library. Encyclopædia Britannica 
Ultimate Reference Suite.  Chicago: Encyclopædia Britannica, 2014.  



 
 
 
 
 
 
 
 

๓๖ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

น่ีเปนคําแสดงจุดมุงหมายของบรรพชนอเมริกันท่ีอพยพหนี
ภัยมาตั้งถ่ินฐานต้ังประเทศใหมน้ี ท่ีมาเปนสหรัฐอเมริกา ซ่ึงคนท่ี
จะเขาใจ ก็คือตองรูประวัติศาสตรแหงการด้ินรนใหพนภัย ท่ีได
สรุปมาเลาขางตน 

อุดมคติท่ี ๒ “frontier” คือ คติบุกฝาขยายพรมแดน 
หมายถึงแรงใจหมายมุงท่ีจะบุกฝาไปขางหนาเพ่ือขยายเขตแดน
ในครอบครอง  

ขอนี้ก็สืบเน่ืองจากประวัติศาสตรของชาติอเมริกัน ตอจาก
เรื่องราวของอุดมคติที่ ๑  คือ เมื่อหนีภัยยายถ่ินอพยพขามนํ้ามา
ข้ึนฝงแผนดินอเมริกาแลว ก็เปนยุคของการตั้งตัวสรางประเทศ
อเมริกา โดยใชเวลา ๓๐๐ ป ผจญภัยฝาฟนอุปสรรคบุกไป
ขางหนาขยายพรมแดนเปนระยะทาง ๓,๐๐๐ ไมล จากฝง
มหาสมุทรแอตแลนติก มุ่งหน้าตะวันตก เฉลี่ยปละ ๑๐ ไมล จนจบ
พรมแดนสุดแผนดินจดฝงมหาสมุทรแปซิฟก ได Washington เปน
รัฐที่ ๔๒ ใน ค.ศ.1889/๒๔๓๒ ปราบอินเดียนแดงเสร็จสิ้นในป 
1890/๒๔๓๓ ถือเปนวาระท่ีประวัติศาสตรชาติอเมริกันมาถึงจุด
แหงการ ปดจบพรมแดน (closing of the frontier)  

 การท่ี “frontier” คือ ความคิดมุงบุกฝาขยายพรมแดน 
กลายเปนอุดมคติสําคัญของขนชาติอเมริกัน เพราะเขาถือวา 
ความคิดจิตใจเร่ียวแรงพลังและประสบการณมากมายในการ
พากเพียรฟนฝาบุกไปขางหนาเพ่ือขยายพรมแดนสรางประเทศ
อเมริกาในเวลาท่ียาวนานมากน้ี ไดสะสมอัดตัวเปนภาวะจิตท่ีมุง
หนาบุกฝาขยายแดนแหงความสําเร็จใหสุดกวางสุดไกล (frontier 
mentality) โดยท่ี frontier ท่ีจะบุกฝาน้ันก็คือโอกาส (opportunity, 
คําหน่ึงท่ีสําคัญมากสําหรับจิตอเมริกัน)  



 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๗ 

ดังท่ีเขาเอาคํา “frontier” น้ีมาใชระบุแดนแหงความสําเร็จท่ี
เขาลุลวงแลว และท่ีมุงจะบุกฝาตอๆ ไป รวมท้ังการสํารวจอวกาศ 
การไปดวงจันทร ไปดาวพระอังคาร ฯลฯ  

ดูไดจากถอยคํามากมาย  เชน  land frontier (ท่ีวาปดในป 
1890/๒๔๓๓), ocean frontier, Space Frontier, New Frontier 
(ของประธานาธิบดี John F. Kennedy), Cyberspace Frontier 
หรืออยาง “the frontiers of science” และ “the frontiers of 
medicine” เปนตน  

อุดมคติท่ี ๓ “progress” คือ อุดมคติแหงความกาวหนา 
ขอน้ีก็สอดคลองและรับชวงตอกันกับอุดมคติขอกอนๆ และ
ความหมายก็เขาใจไดไมยาก คือ จะตองใหชีวิตบุคคลก็ตาม 
สถาบันการเมือง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันสังคมท้ังหลายก็ตาม มี
ความดีงามเจริญพัฒนากาวหนาตอไป  ดวยความบากบ่ัน
พากเพียรจริงจังในการจัดการดําเนินการอยางซ่ือสัตยสุจริต
ยุติธรรม – น่ีพูดตามท่ีเขาวา เปนเร่ืองท่ีรูไว ไมใชเร่ืองเชื่อ   

อุดมคติท่ี ๔ “democracy” คือ อุดมคติประชาธิปไตย ขอ
น้ีเปนพ้ืนฐาน เปนวิถีชีวิตท่ีมีความเปนตัวบุคคลซ่ึงมีสิทธิมีเสียงท่ี
จะไดรับการคํานึง และมีโอกาสท่ีจะไดจะไปถึงผลท่ีหมายอันพึงได
พึงถึงแกตน ขอน้ีไมตองพูดมาก ควรรูกันดีอยูแลว  

น่ีคือตัวอยางเร่ืองท่ีอเมริกาบอกไววา ถาจะรูจักประเทศชาติ
ของเขา ก็ตองรูเขาใจเร่ืองราวเหลาน้ี เคยบอกคนท่ีจะไปเรียนตอ
ในอเมริกาวาควรหาความรูในเร่ืองเหลาน้ีไว ถาตอนไปยังไมรู เมื่อ
ไปอยูท่ีน่ัน ก็ใหรูกอนกลับมา  



 
 
 
 
 
 
 
 

๓๘ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

อยางนอย ถาจะรูจักอเมริกา ก็ไมใชแครูที่จะไปหา McDonald's 
หรือ KFC แตตองรูใหถึงอุดมคติใหถึงความคิดหมายใฝฝนของ
ประเทศของเขา ตองรูวิถีของชาติของสังคม รูรากเหงาภูมิหลัง
ประวัติศาสตรแหงการด้ินรนตอสูของเขา อยางนอยดังไดเลามาน้ัน  

อยางท่ีวาแลว เร่ืองราวดีรายท้ังหลาย เขาไมปดบัง แตเขา
พยายามคนควาสืบสาวเอามาบอกมาเลาใหรูกัน ไมวาจะเปนการ
รบราฆาฟนแยง ชิง กันเอง  การขมเหงแย ง ชิงดินแดนจาก
อินเดียนแดง การจับคนดํามาขายเอามาใชเปนทาส ความโหดราย
ทารุณตอทาส เขาก็พยายามคนความรูหาความจริงมาเปดเผย 
เปนเร่ืองของความรู ซ่ึงจําเปนสําหรับปญญา ท่ีจะแกปญหา และ
ไมวาจะจัดทําดําเนินการใดๆ 

ในอเมริกาน้ัน ดังท่ีวา เขาถือความรูเปนเร่ืองสําคัญ เมื่อใน
หมูคนของเขาเองมีพวกท่ีละเลยลืมเลือนเร่ืองราวรายๆ เกาๆ ของ
สังคม เขาก็เตือนคนเหลาน้ัน เตือนสติประชาชน ใหระลึกรูจําได 
ไมใหลืมเร่ืองราวท่ีเปนเหตุปจจัยของชาติของสังคม  

เพ่ือใหเห็นตัวอยางการท่ีฝร่ังเตือนคนของเขาใหระลึกรูถึง
ภูมิหลังรากเหงาของชาติของเขาเอง จะยกมติของศาลสูงสุด 
(Supreme Court) ของสหรัฐอเมริกา ท่ีเลาเร่ืองราวเลวราย อธิบาย
ปญหาเกาทางศาสนาของชนชาติของเขาแกคนอเมริกัน ซ่ึงแปลไว
นานมากแลว ขอยกมาเลาซํ้าไวท่ีน่ีอีกคร้ังหน่ึง  

(แปลลงไวในหนังสือ ปฏิรูปการศึกษา พระพุทธศาสนาจะไป
อยู่ไหน?, พ.ศ. ๒๕๔๔; การทําตัวอักษรเนนหนาเปนของผูเขียนน้ี
เอง) ดังน้ี 



 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๙ 

Excerpt from the opinion of the US Supreme Court: 
The First Amendment, 

as made applicable to the 
states by the Fourteenth  
…commands that a state 
"shall make no law 
respecting an establishment 
of religion, or prohibiting 
the free exercise thereof…"  

 

These words of the First 
Amendment reflected in the 
minds of early Americans a 
vivid mental picture of 
conditions and practices 
which they fervently wished 
to stamp out in order to 
preserve liberty for them-
selves and for their posterity.  

Doubtless their goal has 
not been entirely reached; 
but so far has the Nation 
moved toward it that the 
expression "law respect-
ing an establishment of 
religion" probably does 
not so vividly remind 
present-day Americans of 
the evils, fears, and polit-
ical problems that caused 
that expression to be writ-
ten into our Bill of Rights.  

 

 

แปลเป็นไทยพอได้รู้กัน ดังน้ี 
อนุบัญญัติข้อ ๑ (the First Amendment 

ในรัฐธรรมนูญอเมริกัน) ซึ่งอาศัยอนุ
บัญญัติข้อ ๑๔ ให้บังคับใช้แก่บรรดารัฐ
ทั้งหลาย…กําหนดว่า รัฐ “จะไม่ตรา
กฎหมายขึ้นเชิดชูสถาบันศาสนาหน่ึงใด 
หรือห้ามการดําเนินการโดยเสรีของ
ศาสนานั้น…” 

ถ้อยคําในอนุบัญญัติข้อ ๑ เหล่าน้ี 
สะท้อนขึ้นมาในใจของชาวอเมริกันยุค
แรก ให้เห็นมโนภาพอันเด่นชัด ที่แสดง
ถึงสภาวการณ์และปฏิบัติการต่างๆ ที่
พวกเขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้า
ที่จะขจัดให้หมดสิ้นไป เพ่ือจะรักษา
เสรีภาพไว้ให้แก่ตนและคนรุ่นหลัง 

แนนอนวา จุดหมายของเขายังไม
ลุลวงโดยสมบูรณ แตกระน้ัน ท้ังท่ีชน
ชาติอเมริกันไดมุงหนาสูจุดหมายนั้น
ม า ถึ ง เ พี ย ง นี้ แ ล ว  ข อ ค ว า ม ว า 
“กฎหมายข้ึนเชิดชูสถาบันศาสนาหนึ่ง
ใด” ก็ดูจะมิไดชวยใหคนอเมริกันสมัย
ปจจุบันระลึกนึกเห็นไดชัดเจนนัก ถึง
ความเลวราย ความนาหวาดกลัว และ
ปญหาตางๆ ทางการเมือง ท่ีเปนเหตุ
ใหตองเขียนขอความนั้นไวในสิทธิ
บรรณของเรา (Bill of Rights =อนุ
บัญญัติ ๑๐ ข้อแรก ในรัฐธรรมนูญอเมริกัน)  



 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

Whether this New Jersey 
law is one respecting an 
"establishment of religion" 
requires an understanding 
of the meaning of that 
language, particularly with 
respect to the imposition of 
taxes. Once again, 
therefore, it is not 
inappropriate briefly to 
review the background and 
environment of the period 
in which that constitutional 
language was fashioned and 
adopted. 

A large proportion of 
the early settlers of this 
country came here from 
Europe to escape the 
bondage of laws which 
compelled them to support 
and attend government-
favored churches. The 
centuries immediately before 
and contemporaneous with 
the colonization of America 
had been filled with tur-
moil, civil strife and perse-
cutions, generated in large 
part by established sects 
determined to maintain 
their absolute political  
and religious supremacy.  

With the power of 
government supporting 
them, at various times and 
places, Catholics had 
persecuted Protestants, 

กฎหมายของรัฐนิวเจอร์ซีน้ี จะเป็น
กฎหมายที่เชิดชูสถาบันศาสนาหรือไม่ 
จํ า เ ป็ น จ ะ ต้ อ ง มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
ความหมายของข้อความท่ีบัญญัติไว้น้ัน 
โดยเฉพาะที่เก่ียวกับการเรียกเก็บภาษี 

เพราะฉะน้ัน จึงมิเป็นการไม่เหมาะสม
ที่ จะมาทบทวนกัน ดู อี ก ว า ระห น่ึ ง
โ ด ย สั ง เ ข ป  ใ ห้ เ ห็ น ภู มิ ห ลั ง แ ล ะ
สภาพแวดล้อมของยุคสมัย ที่ข้อความ
ในรัฐธรรมนูญส่วนน้ันได้ถูกสรรแต่งขึ้น 
และยอมรับให้ถือปฏิบัติกันมา 

เหล่าชนผู้มาต้ังถิ่นฐานในประเทศน้ี
ยุคแรกๆ น้ัน จํานวนมากทีเดียว มา
ประเทศน้ีจากยุโรป เพ่ือหลบหนีจาก
ข้อกําหนดของกฎหมาย ที่บังคับเขาให้
อุปถัมภ์บํารุงและเข้าร่วมกิจกรรมของ
นิกายศาสนาที่รัฐบาลอุปถัมภ์บํารุง  

หลายศตวรรษก่อนหน้าน้ัน รวมท้ัง
ในยุคสมัยเดียวกับที่อเมริกาเป็นอาณา
นิคม เต็มไปด้วยความป่ันป่วน การวิวาท
ขัดแย้งวุ่นวายของประชาชน และการ
ห้ําห่ันบีฑากัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้น
จากนิกายท่ีรัฐยกขึ้นสถาปนา ซึ่งมุ่งมั่น
ที่จะรักษาความย่ิงใหญ่ทางศาสนาและ
การเมืองของตนไว้ให้เด็ดขาด  

ด้วยอํานาจของรัฐบาลท่ีส่งเสริม
สนับสนุนนิกายศาสนาน้ันๆ ในต่างกาละ 
ต่างเทศะ พวกคาทอลิกก็ห้ําหั่นบีฑาพวก
โปรเตสแตนต์ พวกโปรเตสแตนต์ก็ห้ําห่ัน



 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๑ 

Protestants had persecuted 
Catholics, Protestant sects 
had persecuted other 
Protestant sects, Catholics 
of one shade of belief had 
persecuted Catholics of 
another shade of belief, and 
all of these had from time 
to time persecuted Jews. In 
efforts to force loyalty to 
whatever religious group 
happened to be on top and 
in league with the govern-
ment of a particular time 
and place, men and women 
had been fined, cast in jail, 
cruelly tortured, and killed.  

Among the offenses for 
which these punishments 
had been inflicted were 
such things as speaking 
disrespectfully of the views 
of ministers of government-
established churches, non-
attendance at those 
churches, expressions of 
nonbelief in their doctrines, 
and failure to pay taxes and 
tithes to support them. 

These practices of the old 
world were transplanted to, 
and began to thrive in, the 
soil of the new America. 
The very charters granted 
by the English Crown to 
the individuals and 
companies designated to 
make the laws which would 

บีฑาพวกคาทอลิก พวกโปรเตสแตนต์
นิกายโน้นก็ห้ําห่ันโปรเตสแตนต์ที่ต่าง
นิกายอ่ืนๆ พวกคาทอลิกสายความเช่ือ
หน่ึง ก็ห้ําหั่นบีฑาพวกคาทอลิกอีกสาย
ความเช่ือหน่ึง แล้วทุกนิกายเหล่าน้ี (ทั้ง
โปรเตสแตนต์ ทั้งคาทอลิก) ก็ได้ห้ําหั่น
บีฑาพวกยิวเป็นคราว  ๆ 

ด้วยความพยายามที่จะบังคับให้
จงรักภักดีต่อนิกายศาสนาที่ได้ขึ้นมา
เป็นนิกายที่สูงสุดและเข้าพวกกับรัฐบาล
ในยุคสมัยน้ันๆ ชายหญิงทั้งหลายได้ถูก
ปรับสินไหม  ไ ด้ถูกจับขั งคุก  ไ ด้ถูก
ทรมานอย่างโหดร้าย และถูกสังหาร  

ในบรรดาความผิดทั้งหลายที่คน
เหล่าน้ีถูกลงโทษ ก็เช่นการพูดโดยไม่
เคารพต่อความคิดเห็นของอาจารย์สอน
ศาสนาในนิกายที่รัฐบาลอุ้มชู การไม่ไป
ร่วมกิจกรรมของนิกายเหล่าน้ัน การ
แสดงความไม่เช่ือในคําสอนของอาจารย์
สอนศาสนาเหล่าน้ัน และการที่มิได้ยอม
เสียภาษีรัฐและภาษีศาสนาเพ่ืออุปถัมภ์
บํารุงนิกายศาสนาน้ัน  

ปฏิบัติการเหล่าน้ีที่มีในโลกเก่า คือ
ยุโรป ได้ถูกนํามาปลูกฝังลงและเริ่มจะ
แพร่ขยายไปในผืนแผ่นดินอเมริกาใหม่ 
กฎบัตรกฎหมายทั้งหลายท่ีมหากษัตริย์
ของอังกฤษได้พระราชทานพระบรม   
ราชานุญาตแก่บุคคลและบริษัททั้งหลาย 



 
 
 
 
 
 
 
 

๔๒ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

control the destinies of the 
colonials authorized these 
individuals and companies 
to erect religious establish-
ments which all, whether 
believers or nonbelievers, 
would be required to 
support and attend.           

An exercise of this authority 
was accompanied by a 
repetition of many of the 
old-world practices and 
persecutions. Catholics 
found themselves hounded 
and proscribed because of 
their faith; Quakers who 
followed their conscience 
went to jail; Baptists were 
peculiarly obnoxious to 
certain dominant Protes-
tant sects; men and women 
of varied faiths who 
happened to be in a 
minority in a particular 
locality were persecuted 
because they steadfastly 
persisted in worshipping 
God only as their own 
consciences dictated. And 
all of these dissenters were 
compelled to pay tithes and 
taxes to support govern-
ment-sponsored churches 
whose ministers preached 
inflammatory sermons 
designed to strengthen and 
consolidate the established 
faith by generating a 
burning hatred against 
dissenters. 

ซึ่ ง ไ ด้ กํ าหนดให้ เอกชนและบริษั ท
เหล่ า น้ัน ตรากฎหมายข้ึนมาบังคับ
ควบคุมชะตากรรมของชาวอาณานิคม ก็
ได้ให้อํานาจแก่เอกชนและบริษัทเหล่าน้ี
ที่จะสร้าง  ศาสนสถาน ซึ่งทุกคน ไม่ว่า
จะเช่ือถือหรือไม่ จะต้องอุปถัมภ์บํารุง
และร่วมกิจกรรม  

การดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจน้ี 
พ่วงมาด้วยการนําเอาวิธีปฏิบัติต่างๆ 
และการห้ําห่ันบีฑาของโลกเก่า (ยุโรป) 
มากมายหลายอย่างมาใช้ซ้ําอีก พวก
คาทอลิกพบว่าตัวเองถูกตามล่าและถูก
ประณามหยามเหยียดเพราะเหตุแห่ง
ความเช่ือของตน พวกเควกเกอรส์ผู้
ดําเนินตามจิตสํานึกของตน ก็ต้องเข้า
คุกไป พวกแบบติสต์ก็เสี่ยงอันตรายเป็น
พิเศษจากพวกโปรเตสแตนต์บางนิกายที่
เป็นใหญ่ ชายหญิงที่นับถือศาสนาต่างๆ 
ซึ่งบังเอิญเป็นชนส่วนน้อยในบางถิ่นบาง
ที่ ก็ถูกหํ้าห่ันบีฑา เพราะเหตุที่ยืนหยัด
ในการบูชาพระผู้เป็นเจ้าตามแนวทางที่
จิตสํานึกของตนกําหนดนํา  

ผู้ที่มีความคิดเห็นผิดแผกแตกแยก
ออกไปเหล่าน้ี ถูกบังคับให้ต้องเสียภาษี
ศาสนาและภาษีบ้านเมือง เพ่ือเอามา
อุปถัมภ์บํารุงนิกายศาสนาที่รัฐอุ้มชู ซึ่ง
มีศาสนาจารย์ไปเที่ยวเทศนาคําสอนอัน
แสบร้อน  ที่ มุ่ งจะเสริมสร้ างความ
เข้มแข็งมั่นคงให้แก่นิกายของตน ด้วย
การก่อให้เกิดความชิงชังอย่างร้อนแรง
แก่ผู้ที่คิดผิดแผกออกไป 
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These practices became 
so commonplace as to 
shock the freedom-loving 
colonials into a feeling of 
abhorrence. The imposition 
of taxes to pay ministers' 
salaries and to build and 
maintain churches and 
church property aroused 
their indignation. It was 
these feelings which found 
expression in the First 
Amendment.  

[Excerpt from the opinion of the US 
Supreme Court, Everson v. Board of 
Education, 1947. Microsoft Encarta 
Encyclopedia 2001] 

ปฏิบัติการเหล่าน้ีได้กลายเป็นเรื่อง
สามัญดาษด่ืน ถึงขั้นที่สร้างความหวาด
ผวาแก่ชาวอาณานิคมผู้รักเสรีภาพ จน
เกิดเป็นความรู้สึกขยาดแขยง การเรียก
เก็บภาษีเพ่ือเอามาจ่ายเป็นเงินเดือน
ของอาจารย์สอนศาสนาและมาก่อสร้าง
ดูแลรักษาโบสถ์ พร้อมทั้งทรัพย์สินของ
โบสถ์เหล่าน้ี ก่อให้เกิดความขุ่นข้อง
หมองใจแก่ชาวอาณานิคมเหล่าน้ัน 
ความรู้สึกเหล่าน้ีแหละ ที่แสดงออกมา
เป็นข้อความใน อนุบัญญัติข้อ ๑ (First 
Amendment) 
[ข้อความตอนหนึ่ง จากมติของศาลสูงสุด คดี   
อีเวอร์สันเป็นโจทก์ฟ้องคณะกรรมการการศึกษา 
ค.ศ. 1947, Microsoft Encarta Encyclopedia 2001] 

อ่านมติของศาลสูงสุดนี้แล้ว ก็จะมองเห็นภาพว่าทําไม
รัฐธรรมนูญอเมริกันจึงต้องมีอนุ บัญญัติข้อ  ๑  นี้  ที่  Thomas 
Jefferson บอกว่าจะได้เป็นกําแพงก้ันแยกศาสนจักรกับรัฐของเขา 

ท่ีวาน้ันก็แงหน่ึง แตท่ีเลามาน้ี จะใหเห็นวา ชาวตะวันตก
อยางอเมริกันน้ัน ก็มีขอดีที่สําคัญ คือความนิยมปญญา ใฝหาความรู 
และเขาก็ปฏิบัติมาไดดีไมนอยนัก ในเร่ืองการคนควาหาความจริง 
พยายามรูเขาใจและบอกไวใหรูกัน ทําใหเจริญดวยศาสตรวิทยา  

แมแตภูมิหลังรากเหงาของพวกตัว เขาก็พยายามจะรูใหได
เต็มท่ัวและตรงตามท่ีมันเปน โดยเปดเผยใหรูกัน อยางไมข้ึนตอ
ความรูสึก ไมตองมีอาการของจิตใจที่คนไทยเรียกกันวาอารมณ ไมแลน
ไปกับความชอบใจหรือไมชอบใจ โดยมุงเพ่ือประโยชนทางปญญา 
ท่ีจะรูจุดเห็นทางแกปญหา และสรางสรรคพัฒนากันสืบตอไป  



 
 
 
 
 
 
 
 

๔๔ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

ความรูก็ถึงก็ทัน ปญญาก็มากับเมตตาโดยมีความจริงใจ  
ดวยปญญาในจิตใจที่ดีน้ี จึงขึ้นเวทีพูดจารวมแกปญหาดวยกัน     

ท่ีเลามาเร่ืองอเมริกา ก็เปนเร่ืองราวของตะวันตก ตั้งแตใน
ยุโรป เปนเร่ืองของตัวเขาพวกเขาเอง เขาจึงคนหามาไวไดมาก  

สวนเร่ืองทางดานของเราในแดนตะวันออกท่ีเขาหางไกล 
เทียบกันแลว ยังรูกันนอยกวา และแมในสวนท่ีไดรูน้ัน ก็กลายเปน
วา ไดจากชาวตะวันตกมาสืบหาคนควาเอาไปหรือใหมา นาจะถือ
เปนการเตือนวา เราควรฝกตนฝกพวกตัวใหเปนคนใฝศึกษา ชอบ
สืบคนหาความรู ใหเขาถึงความจริงท่ีจะเจริญปญญา  

ท่ีจริง เร่ืองราวของชาวตะวันออก ก็ถึงกันกับตะวันตกน้ัน
พัวพันกันมา ฝร่ังจึงไดสนใจศึกษาใหรูเร่ืองราวเหตุปจจัยท่ีโยงกัน
ดวย ลองดูกันหนอย จะไดเห็นอะไรๆ ชัดข้ึน 

หันกลับไปดูในตะวันตกน้ัน บอกแลววา เขาเขาสมัยกลาง 
(Middle Ages) ตั้งแต ป 476/๑๐๑๙ คือนับวาเร่ิมยุคน้ีเมื่อ
จักรวรรดิโรมันตะวันตก (Western Roman Empire) ลมสลาย เม่ือ
เขาสมัยกลางน้ีแลว ยุโรปก็อยูใตอํานาจของคริสต์ศาสนจักร และ
ศิลปวิทยาของกรีกและโรมันโบราณก็ลับเลือนไป ฝร่ังจึงเรียกสมัย
กลางน้ีวาเปนยุคมืดอยางท่ีไดเลาแลว และยุโรปก็ยุงกันอยูขางใน 
ไมมีประเทศในยุโรปท่ีมีกําลังตั้งอาณานิคมข้ึนได  

แลวก็อยางท่ีไดเลา ในสมัยกลางน้ัน พอถึงป 622/๑๑๖๕ 
ศาสนาอิสลามก็เกิดข้ึน และมีพลังแรงมากในการเผยแพร จึงเขา
สูยุคท่ีมุสลิมอาหรับแผขยายไดอาณานิคมมากมาย ดังท่ีเลาแลว
วา แคป 700 เศษ ก็ไดหมดแอฟริกาเหนือ เขายุโรปจนไดสเปน 
ทางตะวันออกก็ไปถึงชมพูทวีป และข้ึนไปชนะจีนท่ีอาเซียกลาง 
(Central Asia, ชนสวนมากคือชาวเตอรก/Turk กับชาวมงโกล/Mongol) 
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ตอมา เตอร์กในอาเซียกลาง ซ่ึงไดเปนมุสลิมแลว ก็ขยาย  
ตัวลงมาขางลาง ทั้งท่ีชมพูทวีป และไปตะวันออกกลาง ทางอาหรับ บาง
ก็เขารับราชการรับใชกาหลิฟ (Caliph, ประมุขของรัฐและศาสนา
อิสลาม ซึ่งเปนมุสลิมอาหรับที่สืบสายตรงจากองคพระมะหะหมัด)  

พวกมุสลิมเตอรกน้ีเกง บางคนใหญโตข้ึน ไดเปนสุลต่าน 
(Sultan) มีอํานาจมากจนครอบงํามุสลิมอาหรับ พอถึงป 1055/
๑๕๙๘ ก็มีสุลตานข้ึนครองกรุงแบกแดด (Bagdad) เสียเอง ยก  
กาหลิฟไวเพียงเปนหุนเชิด มุสลิมอาหรับออนกําลัง เปนอันเขา
ยุคมุสลิมเตอรก   

พวกมุสลิมเตอรกครองอํานาจในแดนอาหรับแลว ก็หันไป
รบกับจักรวรรดิโรมันตะวันออก (Byzantine Empire) และในป 
1071/๑๖๑๔ ก็ชนะไดดินแดนสวนท่ีเช่ือมตอเอเชียกับยุโรป (คือ
ประเทศตุรกี/เตอรกี แถบเอเชีย) ทําใหมุสลิมไดตําราศิลปวิทยา
ของกรีกและโรมันโบราณ  

คร้ันแลว มุสลิมก็ตัดเสนทางท่ีชาวคริสตจากยุโรปจะมาไหว
ในแดนศักด์ิสิทธิ์ คือเยรูซาเลม (Jerusalem, the Holy Land) เปน
เหตุสําคัญอยางหน่ึงท่ีทําใหประเทศคริสตเร่ิมทําสงครามครูเสดส์ 
(Crusades) รบกับมุสลิม ตั้งแตป 1095/๑๖๓๘ อยางยืดเย้ือ
ยาวนานราว ๒๐๐ ป (จบในป 1291/๑๘๓๔) ดังไดเลาขางตน 

ที น้ี  ระหวาง น้ัน  เจงกิสขาน  (Genghis Khan) ได นํา
ทัพมงโกลลงมาจากเอเชียกลาง เขาบุกจีน ยึดปกก่ิงได ในป 1215 
แลวนําทัพไปตะวันตก เขาตะวันออกกลาง ตีอาณาจักรท่ีผานไป
แหลกลาญหมด จนกระท่ังในป 1258/๑๘๐๑ ขานคือกษัตริย
มงโกลช้ันลูกหลานของเจงกิสขาน ก็เขาทําลายกรุงแบกแดดได 
จบสิ้นจักรวรรดิมุสลิม แตวัฒนธรรมมุสลิมยังเหลือรอดมาไดโดยมี
เจามุสลิมไปหลบภัยอยูท่ีอียิปตในทวีปแอฟริกา  



 
 
 
 
 
 
 
 

๔๖ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

อยางไรก็ตาม พวกมงโกลครองอํานาจอยูไดเพียง ๑๐๐ ป
เศษ อาณาจักรก็แตกสลายไปเร่ือยๆ จนหมดอํานาจหายไป  

จากน้ันก็เขายุคมุสลิมเตอรกตออีก โดยในป 1258/๑๘๐๑ 
สุลตานอุสมานท่ี ๑ (Osman I) ไดตั้งราชวงศออตโตมาน ซ่ึง
ย่ิงใหญข้ึนๆ จนเปนจักรวรรดิออตโตมาน (Ottoman Empire) 
ครองอํานาจเปนหน่ึงเดียวในตะวันออกกลาง สลายการสืบสาย   
กาหลิฟของมุสลิมอาหรับ ท้ังท่ีตนเปนสุลตานมุสลิมเตอรก ก็ตั้ง
ตัวเองเปนกาหลิฟ เปนจักรวรรดิย่ิงใหญยืนยงอยูถึง ๖๖๐ ป จนถึง
สิ้นสงครามโลกคร้ังท่ี ๑ จึงถูกสลายไปในป 1918/๒๔๖๑ แลวเกิด
สาธารณรัฐตรุกีข้ึนมาในป 1923/๒๔๖๖ 

ในยุคของจักรวรรดิออตโตมานน้ีเอง ท่ีมุสลิมเตอรกรบรุก
จักรวรรดิบีแซนทีนแยงชิงเมืองนอยใหญมาเรื่อยๆ จนถึงป 1453/
๑๙๙๖ ก็ทําลายจักรวรรดิโรมันตะวันออกน้ีได แลวยึดเอาคอน  
สแตนติโนเปลเปนเมืองหลวงของตน และก็ถือกันวาป 1453 น้ี เปนจุด
กําหนดการสิ้นสุดแหงสมัยกลาง (Middle Ages) ดังเลาขางตน 

จากน้ัน ออตโตมานก็แผอํานาจเขาไปในยุโรป การเรือง
อํานาจของออตโตมานน้ี กีดขวางการแผขยายดินแดนของ
ประเทศตะวันตก ก้ันฝร่ังใหไปเอเชียทางบกไมได  

ดวยเหตุน้ี ฝร่ังตองหันไปลาอาณานิคมและแผศาสนาดวย
การเดินทัพทางทะเล รวมท้ังเปนเหตุใหไดไปคนพบโลกใหม คือ
อเมริกา เปนการเขาสูยุคอาณานิคมสมัยใหม (modern colonialism) 
โดยไปทางเรือ ไมตองใชมา เปนการแผอํานาจของประเทศตะวันตก
ที่นับถือคริสตศาสนา โดยฝร่ังพูดกันมาวา การลาอาณานิคมมีเปาหมาย
ใหญ ๓ อยาง คือ เพื่อ “…gold, God and glory” พูดเปนไทย (ลําดับ
ใหม) วา “แผ่ศาสนา – หาความม่ังคั่ง – ครองความย่ิงใหญ่”  
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หลังจบสงครามโลกครั้ ง ท่ี  ๑  เมื่อ จักรวรรดิออตโตมาน 
(Ottoman Empire) ถูกสลายในป 1918 แลว ในป 1922 ตําแหนง
สุลตาน (sultanate) ถูกยกเลิก และ Kemal Atatürk (“บิดาของชน
ชาวเตอรก”) ตั้งสาธารณรัฐตุรกี/เตอรกี/Turkey ข้ึนในป 1923/
๒๔๖๖ แลวปถัดมา1924 เขาก็เลิกตําแหนงกาหลิฟ (caliphate) 
ใหราษฎรหันไปแตงกายแบบชาวยุโรป เลิกใชอักษรอาหรับ
เปลี่ยนไปใชอักษรละติน ฯลฯ เมื่อจบสิ้นจักรวรรดิออตโตมาน  เหลา
ประเทศอาหรับไดคืนชีพ เปนอันส้ินยุคมุสลิมเตอรก และมุสลิม
อาหรับฟนข้ึนใหม  

ท่ีเลามาน้ัน เปนดานทิศตะวันตก ทีน้ี หันมาดูทางตะวันออก 
ท่ีอินเดีย ยอนหลังกลับไปในอดีตตั้งแตสมัยกลาง บอกแลววาทัพ
มุสลิมอาหรับบุกมา แตถูกยันอยูแคลุมน้ําสินธุตั้งแตป 711/
๑๒๕๔ แลวมีการเดินทางคาขายและการสังสรรคทางวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะในคริสตศตวรรษ 9-10 (ในชวง พ.ศ. ๑๓๕๐ – ๑๕๕๐) ท่ี
อินเดียมีมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา เชนนาลันทา รุงเรืองอยูแลว 
ชาวมุสลิมอาหรับท่ีแบกแดดไดรับถายทอดความรูดานคณิตศาสตร 
ดาราศาสตร และศาสตรสาขาอื่นๆ จากอินเดีย ดังวาขางตน  

ในยุคน้ี ปราชญมุสลิมไดวิทยาท้ังของกรีก-โรมันโบราณและ
ของชมพูทวีป จึงมีศิลปวิทยากาวหนากวายุโรปมาก  

แมแตตัวเลขอาระบิก (1 2 3 . . . 0) ท่ีฝร่ังใชและเวลาน้ี
แพรไปท่ัวโลก ก็เกิดในอินเดียต้ังแตราว ๒๐๐ ปกอน ค.ศ. เวลา
ผานมานานจนกระท่ัง ค.ศต. ท่ี 7-8 ชาวมุสลิมอาหรับจึงไดรับ
ตัวเลขอินเดียไปใช จากน้ันชาวยุโรปก็นําไปใชตอ โดยเขาใจวา
เปนของอาหรับ (จึงเรียกวา “อาระบิก”) เทาท่ีพบใชคร้ังแรกใน
เมืองฝร่ัง เมื่อป 976/๑๕๑๙ 



 
 
 
 
 
 
 
 

๔๘ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

ตอมา ในชวง ค.ศ.1001-1027/พ.ศ. ๑๕๔๔-๑๕๗๐ เขายุค
มุสลิมเตอรกแลว การรุกรานครั้งใหญเริ่มขึ้น โดยทัพมุสลิมเตอรก 
จากอัฟกานิสถาน บุกปลนฆาแหลกลาญ เอาแควนปญจาบไป
ผนวกเขาในอาณาจักรของตน คร้ังน้ัน คนฮินดูวรรณะต่ํา และชาว
พุทธไดเปลี่ยนไปเปนมุสลิมจํานวนมาก  

จากน้ัน ทัพมุสลิมเตอรกไดรุกอินเดียลึกเขามาเร่ือยๆ จนถึง
ป 1206/๑๗๔๙ ก็ชนะตลอดจนสุดแดนภาคตะวันออกของอินเดีย 
ครอบครองปญจาบไปจดแควน พิหาร  (เ ทียบปจ จุ บัน ถึง
บังกลาเทศ) และสถาปนาอาณาจักรสุลตานแหงเดลี (Delhi 
Sultanate) เปนรัฐมุสลิมแรกแหงอินเดีย (อยูในชวงเวลา
เดียวกับท่ีเจงกิสขานบุกตะวันตก)  

การรุกรานของทัพมุสลิมเตอรกชวงทายน้ี ไดกวาดลาง
พระพุทธศาสนาสูญสิ้นไปจากชมพูทวีป ดวยการฆา ปลน
ทรัพย บังคับใหเปลี่ยนศาสนา เผาทําลายศูนยกลางใหญๆ คือวัด 
และมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาท้ังหลาย เชน นาลันทา วิกรมศิลา 
(ตําราฝร่ังเลาวาเผาหอสมุดมหาวิทยาลัยนาลันทาเปนเดือนจึงหมด) 
ในชวงใกล ค.ศ. 1200/พ.ศ. ๑๗๐๐  

อาณาจักรสุลตานแหงเดลีครองอินเดียสืบมา ๓๔ สุลตาน 
ทามกลางความโหดเหี้ยมทารุณ ลางผลาญชีวิตและแยงชิงอํานาจกัน  

คร้ันถึงป 1526/๒๐๖๙ แมทัพมุสลิมมงโกล ก็มาพิชิตและ
ตั้งราชวงศโมกุล (มุขาล ก็วา, Mogul or Mughal) อันย่ิงใหญ
ข้ึนมาปกครองอินเดียอยางยาวนาน จนตกเปนเมืองขึน้ของ
อังกฤษ สิ้นสุดวงศในป1858/๒๔๐๑ 



 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๙ 

เอาละ เลาไปเลามา วาเสียยืดยาว จนถึงเร่ืองเจงกิสข่าน 
และเร่ืองมุสลิมเตอร์กบุกอินเดีย จนมาเผานาลันทา พระพุทธ  
ศาสนาหมดสิ้นจากอินเดีย เปนเร่ืองของความรู เมื่อรูจักอะไร ก็รู
ใหถึงเหตุปจจัย คนหาไปตามความจริง จะไดเขาใจเร่ืองราวใหชัด  

เทาท่ีเลามาน้ี เปนเพียงยอๆ คราวๆ มีความรูท่ีเขาคนหามา
ใหไวละเอียดกวาน้ีมากมาย และบางจุดท่ีควรสนใจพิเศษ ก็อาจ
ชวยกันวิเคราะหใหลึกใหชัด จะไดขยายประโยชนทางปญญาเพ่ือ
การปองกันปญหาและสรางสรรคขางหนา  

ดังเชนเรื่องในราว พ.ศ. ๑๗๐๐ ท่ีวาพระพุทธศาสนาถูกทําลาย
สูญสิ้นจากอินเดียน้ัน ก็ยอมนาสงสัยวา เวลาน้ัน พระพุทธศาสนา
ท่ีน่ันเจริญมาก มีพุทธบริษัททวมทน ทําไมหมดไปเหมือนวางายๆ 
และในเวลาเดียวกันน้ัน ศาสนาฮินดูก็ถูกทําลายดวยพรอมๆ กัน 
แตทําไมฮินดูจึงไมหมดไป ถึงวันน้ี ก็มีฮินดูอยูเขมแข็งมากมาย  

คนดูวา ในแงท่ีนาสงสัยน้ี นักวิชาการฝร่ังวาไวอยางไร ผูรู
ของอินเดียวาไวบางไหม คนนอกอยางในไทยมีพูดไวแนวใด เรา
ลองสืบคนตอ อาจไดรองรอยแงมุมขยายออกไป รวมท้ังท่ีวาชาว
พุทธคงตกอยูในความประมาท เร่ืองเปนอยางไร  

แต่อย่างที่ว่าแล้ว ต้องอยู่กับความรู้ มิใช่ถูกความรู้สึกพาไป 
เดินหน้าไปกับปัญญา ไม่ค้างคาอยู่กับอารมณ์  

แล้วด้วยจิตใจที่รักษาไว้ดี ตั้งท่าทีให้ถูกต้อง ไม่ใช่ด้วยโกรธ
แค้นชอบชัง แต่ด้วยเจตนาที่จะป้องกันแก้ไขปัญหา มีเมตตาไมตรี
ปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ ก็เอาความรู้นั้นมาใช้ในทางของปัญญา 
ด้วยเจตนาที่ดีงาม ที่มุ่งจะแก้ปัญหาและทําการสร้างสรรค์ 



 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

การศึกษาก็คือ และเปนหนาท่ีของมัน ท่ีจะตองฝกตองสอน
ใหคนคนหาความรู โดยใหเปนเร่ืองของปญญาท่ีจะเขาถึงความ
จริง ในขณะท่ีทางดานจิตใจ ก็ไมหว่ันไหว ไมถูกชักพาไปดวย
ความรูสึกท่ีจะมีทาทีแหงความโกรธ เกลียดชัง โลภ หลง เปน
ปฏิปกษ เปนศัตรู เปนตน และเมื่อไดเมื่อมีความรูน้ันแลว ก็มี
ความเขาใจ เห็นใจ พรอมกับความไมประมาท และคิดท่ีจะใช
ความรูน้ันในการแกปญหา และสรางเสริมสันติสุข 

ปจจุบัน ในโลกแหงขาวสารขอมูล ถาคนไมมีความรู หรือรู
ไมถึง ไมหาความจริง ก็อยูกับขาวลือ หรือไมก็ขาวลวง อยูแค
ข า วสาร  ความ รู ไม ได  ปญญาไม ถึ ง  พ รํ่าแต  information 
knowledge ไมได wisdom ไมมี  

จึงอยาอยูแคขาวสาร “เขาเลาวา” ตองไปถึงปญญา ใหรู
ความจริง อยาอยูกับขอมูลอยางผูถูกกระทํา แตตองสามารถเปน
นายผูใชมัน เปนผูกระทําตอขอมูลขาวสารใหเกิดผลในทาง
สรางสรรค 

เมื่อศึกษาหาความรูไป ก็เปนธรรมดาวาจะตองพบเรื่องดี
เร่ืองราย เร่ืองนาชอบใจและไมนาชอบใจ ก็จะไดฝกตัวฝกใจฝก
ปญญาเร่ือยไป นอกจากฝกใจฝกปญญาขางในแลว ก็ฝกการท่ีจะ
แสดงออกมาขางนอกดวย  

เร่ิมตั้งแตทาที ท่ีจะตองสุภาพเขมแข็งมั่นคง แลวก็มีอาการ
แหงไมตรี มีความจริงใจ พูดออกมาดวยความรู หรือพูดจาบนฐาน
ของความรู  



 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๑ 

จะพูดอะไร ก็คนหาความรูในเร่ืองน้ันใหเพียงพอ หรือให
ชัดเจน  และพูดอยางท่ีทานสอนเปนหลักใหญไววาให เปน           
“ปยวาจา” ท้ังจริง ท้ังนุมนวลชวนใจใหมาพบปะพูดจาใชปญญา
รวมกันคิดการแกปญหา และชวยกันทํากิจทําการ 

มนุษยจะตองเจริญพัฒนาจนถึงข้ันท่ีวา เมื่อมีความขัดแยง 
หรือเกิดปญหาตอกัน ก็มาพูดจากัน สามารถบอกสามารถฟง
ความจริงกันตอหนา มีความจริงใจและรวมใจ ท่ีจะใชปญญา
ชวยกันแกปญหา และทําการท่ีจะใหลุถึงความดีงามและประโยชน
สุขรวมกัน ถาพัฒนามนุษยใหถึงข้ันน้ีไมได โลกน้ีก็ไมมีทางลุถึง
สันติสุข และจะเรียกวามีอารยธรรมแทจริงไมได 

 

 



 
 

- ๒ - 

ชาวพุทธไทย ปฏิบตัธิรรมกนัอย่างไร?   

ใหคนขางนอกเขาเอาไปดูถูกได 

ถามใหมวา คนไทยกาวเขาไปในพุทธศาสนา ถึงแคไหน     
ก็คุยกันตอ วาจะขึ้นเร่ืองสังคหวัตถุ ใหเห็นการปฏิบัติธรรมท่ี

ออกสูปฏิบัติการทางสังคม แตมานึกถึงเร่ืองท่ีพูดเม่ือเชา ก็เลยมีอะไรท่ี
ขอพูดแทรกกอนนิดหนอย คือเร่ืองเกี่ยวกับความเจริญและความเส่ือม  

เมื่อจะพูดเร่ืองน้ี ก็ทําความเขาใจกันใหชัดกอนวา โดยท่ัวไป 
ศาสนาเปนเร่ืองของศรัทธา และตามปกติก็มีขอกําหนดในเร่ือง
ความเช่ือ หรือขอบังคับความเช่ือ บอกวา ตองเชื่อวาอยางน้ีๆ นะ 
ตองทําตามท่ีสั่งท่ีบอกนี้นะ ๑ – ๒ – ๓ ถาไมเช่ือ ถาไมปฏิบัติตาม 
ก็เปนบาป ตองถูกลงโทษ  

แตพระพุทธศาสนาน้ีแปลก บางทีเรียกวาเปนศาสนาแหง
ปญญา ไมมีขอบังคับความเช่ือ  ทานสอนหรือบอกไว คุณก็
พิจารณาศึกษาเอา ถาตกลงวาจะฝก ก็ปฏิบัติไป เรียกวาเปดใหแก
เสรีภาพทางความเช่ือ หรือศรัทธาเสรี คือวาไปตามปญญา  

อยางท่ีฝร่ังมาเจอกาลามสูตร แลวก็เปบปาบคือตื่นเตนกัน
ใหญ บอกวา อะไรกัน มีดวยหรือ เปนศาสนา แตบอกวาไมตอง
เช่ือ หรืออยาเพ่ิงเช่ือ  



 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๓ 

เมื่อคร่ึงศตวรรษกอนน้ัน ฝร่ังเพ่ิงรูจักพระพุทธศาสนาใหมๆ 
เขาต่ืนเตน พูดเร่ืองน้ีมาก คนไทยก็เลยพลอยรูจักและต่ืนเตนสนใจ
แลวก็พูดถึงอางถึงกาลามสูตรไปดวย 

ทีน้ี ศาสนาที่บังคับศรัทธา ก็มีความแนนอนคงท่ี จะวาเปน
ขอดีหรืออยางไรก็แลวแต คือ ขอกําหนดความเช่ือ และขอกําหนด
ใหปฏิบัติน้ัน ทางศาสนาบอกมาแลว คุณจะเขาใจหรือไมเขาใจ 
ตองทํา ทําไปก็แลวกัน ในศาสนาอยางน้ัน ไมวาใคร จะมีความรู 
ไมมีความรู รูมาก รูนอย ตางกันอยางไร ก็ไมตองกลัว ทุกคน
เหลานั้นเช่ือและทําอยางเดียว  กันหมด เมื่อแนนอนอยางน้ี จะวา
เปนความมั่นคง ก็คงวาได ก่ีรอยก่ีพันป ก็อยูอยางน้ัน 

แตในพระพุทธศาสนา แมวาในข้ันตนจะใหความสําคัญแก
ศรัทธาบาง แตก็ไมบังคับ คือใหศรัทธาโดยมีปญญาประกอบ 
เพ่ือใหศรัทธาเปนจุดเร่ิมกาวไปสูปญญา โดยท่ีวา ศรัทธาจะไดจับ
เร่ืองน้ันไวใหปญญาพิจารณาเพ่ือพัฒนาปญญาตอไป   

ทีน้ี เมื่อไมบังคับใหตองเชื่อตองทํา การทําหรือการปฏิบัติก็
ตองอาศัยความรู ทําไปเทาท่ีรู ตามท่ีเขาใจ จึงตองมีการศึกษา 
ตองพัฒนาปญญาอยูเร่ือย  

ทีน้ี เมื่อไรคนหางไกลการศึกษา ความรูเขาใจนอย บางทีปน
กับความเชื่อท่ีไมชัด รูบางไมรูบาง หรือรูเพ้ียนๆ รูคร่ึงๆ กลางๆ ก็
กลายเปนเลอะ พระพุทธศาสนานอกจากตองมีคัมภีรรักษาขอมูล
คําสอนท่ีจะใชศึกษา ท่ีแมนยําแลว ก็จึงมีวินัย เฉพาะอยางย่ิงของ
พระสงฆ ตลอดจนระบบกิจกรรมพิธีการตางๆ ท่ีเปนรูปแบบ มา
ชวยตรึงสถานะไว โดยท่ีขอสําคัญอันเปนแกนเปนแกนก็คือ ตองมี
ระบบการศึกษาท่ีเขมแข็งมั่นคงย่ังยืน ไมใหขาดสาย  



 
 
 
 
 
 
 
 

๕๔ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

ดังท่ีวาน้ี สภาพของพระพุทธศาสนาก็จึงข้ึนตอการพัฒนา
ปญญาของพุทธิกชน ทําใหพระพุทธศาสนาที่ปรากฏใหเห็นกันอยู 
ไมใชเปนเคร่ืองแสดงตัวจริงของพระพุทธศาสนา แตเปนเพียง
เคร่ืองช้ีบอกวา ศาสนิกชนท่ีน้ันเหลาน้ันเดินทางกาวเขามาสู
พระพุทธศาสนาไดถึงแคไหน  

เหมือนอยางเมืองไทยน้ี พระพุทธศาสนาท่ีเรามีอยูนับถือกัน
อยู แสดงวาเราไดกาวเขามาสูพระพุทธศาสนาไปไดถึงแคไหน  

พูดถึงสังคมไทยท่ีวา ในการท่ีเราเดินทางกาวเขาสูหลักการ
ของพระพุทธศาสนาน้ัน จนถึงบัดน้ี เราก็ยังเอาพระพุทธศาสนา 
เอาหลักธรรมมาใชยังไมไดเทาท่ีควร แถมบางทีก็ใชเขวๆ ไปเสียอีก  

ตัวอยางอันหน่ึงจะเห็นไดจากการท่ีวา เราไดไปอยูในความ
เช่ือและหลักคําสอนในช้ันตํานาน อยางคัมภีรชาดกเปนตนอยูมาก 
จนมาถึงคัมภีรยุคหลังๆ ในเมืองไทยน้ีเอง เชนคัมภีรในสมัยสุโขทัย 
คือไตรภูมิ ท่ีเรียกกันวา ไตรภูมิพระรวง  

คัมภีรน้ีมีอิทธิพลมาก จนกระท่ังวา คนไทยในอดีต ในยุคท่ี
ผานมาน้ี คติเก่ียวกับพระพุทธศาสนาท่ีเราเช่ือเราปฏิบัติกันน้ี 
เปนไปในแนวของคัมภีรไตรภูมิแทบท้ังน้ันเลย  

ทีน้ี ไตรภูมิน้ันก็เปนคัมภีรของไทยเราน่ีเอง ซ่ึงเปนการ
ประมวลความจากคัมภีรรุนหลัง ต้ังแตชั้นอรรถกถา ฎีกา ไมคอยไป
ถึงคัมภีรดั้งเดิมท่ีเปนหลักแทๆ คือพระไตรปฎก พูดอีกอยางหนึ่งวา 
เปนพระไตรปฎกในรูปลักษณท่ีผานคัมภีรรุนอธิบายมาอีกตอหน่ึง  

ยกตัวอยางงายๆ อยางท่ีนักวิชาการรุนยุคอเมริกันใน
สงครามเวียดนาม เอามาวิจารณกัน เร่ืองความชอบธรรมของ
ผูปกครองประเทศ ตามไตรภูมิ (ชื่อทางการ เตภูมิกถา) น้ี  



 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๕ 

เขาพูดกันถึงเร่ืองบุญญาธิการวา พระเจาแผนดิน หรือ
พระมหากษัตริยน้ัน เปนผูท่ีไดทําบุญไวในปางกอน จึงไดมาเกิด
มาอยูในฐานะเปนกษัตริย  

ท่ีวาน้ันหมายความวา ความชอบธรรมของพระมหากษัตริย 
อยูท่ีการไดทําบุญไวในชาติกอน แลวมาเกิดเปนกษัตริย ฝรั่งเขา
ศึกษาไดความอยางนี้ และนักวิชาการไทยสมัยใหมยุคน้ันก็บอกวา 
น่ีแหละ พุทธศาสนาถือเอาความชอบธรรมของกษัตริยอยูท่ีกรรมดี
ท่ีไดทําไวในชาติกอน  

แตถาไปดูหลักในพระไตรปฎก  ความชอบธรรมของ
ผูปกครองอยูท่ีไหน ก็จะเห็นวา อยูท่ีธรรม เอาธรรมเปนตัวตัดสิน 
ซ่ึงดูไดในปจจุบันบัดน้ีเลย 

ขอใหดูใน อัคคัญญสูตร ซ่ึงชัดมาก ในพระสูตรน้ี พระพุทธเจา
ตรัสเร่ืองวรรณะตางๆ ท่ีพระองคไมถือตามพราหมณ คือของ
พราหมณน้ัน เขาถือชาติกําเนิดเปนตัวตัดสิน โดยท่ีวาชาติกําเนิดน้ัน
เปนเรื่องพระประสงคของพระผูเปนเจา คือพระพรหม ท่ีทรงสรางมา
อยางน้ัน เพราะฉะนั้น ความชอบธรรมจึงอยูที่วรรณะของเขาเองที่เกิดมา  

แตพระพุทธศาสนาบอกวา ความชอบธรรมไมใชอยูท่ีชาติ
กําเนิด แตอยูท่ีการกระทํา แลวการกระทําคือกรรมน้ัน เอาอะไร
ตัดสิน กรรมท่ีจะถูกตอง ก็คือกรรมท่ีเปนธรรม ธรรมเปนตัวตัดสิน
ข้ันสุดทาย (ไมใชพระพรหมเปนเจา, ธมฺโม...เสฏฺโฐ ชเนตสฺมึ, เช่น ที.ปา.
๑๑/๖๓/๑๐๒)  

เพราะฉะน้ัน ในอัคคัญญสูตร จึงมีขอความท่ีสรุปไปเรื่อยๆ 
วา ธรรมสูงสุด ท้ังในบัดน้ีและเบ้ืองหนา ขอความน้ีมีอยูเร่ือยโดย
ตลอด คือพระพุทธศาสนาถือธรรมสูงสุด ธรรมเปนเกณฑตัดสิน 



 
 
 
 
 
 
 
 

๕๖ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

ทีน้ี ถาเราเอาตามไตรภูมิ ก็จะไมมีคําสอนถึงระดับน้ี ไตรภูมิ
จะอยูแคเร่ืองกรรมดีท่ีไดทําไวในปางกอน แลวคติท่ีถือแบบน้ีก็ทํา
ใหโนมเอียงไปในทางของลัทธิกรรมเกา  

ขอใหดูสิ จนกระท่ังเวลาน้ี คนไทยกลายเปนคนท่ีนับถือ
กรรมชนิดเช่ือกรรมแบบกรรมเกาไปเสียมาก จนบางทีกลายเปน
เชื่อแบบนิครนถไปเลย น่ีก็คือกลายเปนออกไปนอกพระพุทธศาสนา 
เพราะวาลัทธิกรรมเกาก็คือลัทธินิครนถ ท่ีพระพุทธศาสนาติเตียน 
ไมใชแคติเตียนหรอก ทานคัดคาน ทานปฏิเสธเลย  

นิครนถเขาถือวา อะไรจะเปนอยางไร คนจะไดสุขไดทุกข 
หรือไมสุขไมทุกข ยอมเปนเพราะกรรมท่ีทําไวในชาติปางกอน ลัทธิ
น้ีเรียกวา “ปุพเพกตเหตุวาท” พระพุทธเจาทรงคานไวหลายแหง  

เร่ืองก็คือวา มีลัทธิอยู ๓ พวก ท่ีทานแสดงไวใหรูวาเปนลัทธิ
ที่ไมถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา เปนลัทธิที่ไมสนับสนุนการกระทํา 
คือ หน่ึง  ลัทธิกรรมเกาท่ีวาน้ี ซ่ึงเปนลัทธิของพวกนิครนถ (รอกรรม
เกา แกไขไมได เลยไมตองทําอะไร เรียกสั้นๆ วา ปุพเพกตวาท) 
แลวก็ สอง  ลัทธิพระผูเปนเจาบันดาล ถือวาอะไรจะเปนอยางไร ก็
เปนเพราะเทพเจาผูย่ิงใหญบันดาล (อิสสรนิมมานเหตุวาท เรียก
ใหสั้นวา อิศวรนิรมิตวาท) แลวก็ สาม  ลัทธิแลวแตโชค ไมมีเหตุไม
มีปจจัย (อเหตุอปจจัยวาท เรียกใหส้ันวา อเหตุวาท) 

ดูกันเถอะ จะเห็นวา ในเมืองไทยเราน้ี คนไปเนนในเร่ือง
กรรมท่ีทําไวในชาติกอน แลวก็หยุดรอ บางทีถึงกับมีชีวิตอยูกับ
การชดใชกรรมเกา แทนท่ีจะเอามาโยงกับปจจุบันวา เมื่อนึกถึงผล
กรรมดีช่ัวจากอดีตแลว ก็เตือนตัวเองในบัดน้ีใหพยายามละกรรม
ช่ัว และทํากรรมดี และพัฒนากรรมดีใหกาวตอไป แตไปๆ มาๆ 
กลายเปนวาไปรอไปวุนวายอยูกับกรรมในชาติกอน  



 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๗ 

อีกขอหน่ึง อยางท่ีเคยพูดไปแลววา คนไทยเอาธรรมมาใช้ใน
เชิงของการหยุดน่ิง มากกวาในการท่ีจะเดินหนา อยางท่ีวาใหอยู
สุขสบาย ใหชีวิตสบาย ใหสังคมอยูกันอยางสันติสุขไมเบียดเบียน
กันในปจจุบัน มองท่ีจะหยุดแคน้ี ไมมองวาสุขสบายแลวจะไดเปน
โอกาสใหเดินหนาไปไดอยางดี จะเจริญศีล จะพัฒนาจิตใจพัฒนา
ปญญากันอยางไรตอไป ก็จะไดเอื้อใหทําไดดี ใหไปไดเต็มท่ี จนลุ
ถึงจุดหมายท่ียังตองไปอีกอาจจะไกล 

ท่ีวามาน้ีเปนตัวอยางของการท่ีวา สังคมไทยเรายังก้าวหน้า
ไปไม่ถึงหลักการท่ีแท้ของพระพุทธศาสนา เรามาไดในระดับหน่ึง
แลว แตพอมาไดระดับหน่ึง ก็เกิดไปยึดติดคางคาอยูท่ีน่ัน การยึด
ติดน้ันก็เลยกลับมาถวงตัวเองไว ไมใหเดินหนาตอไป  

เปนอันวา ในเวลาท่ีผานมาน่ี ไตรภูมิพระรวง หรือเตภูมิ
กถา ของพญาลิไท ไดมีอิทธิพลตอสังคมไทยมาตลอด ความเชื่อ
ทางพระศาสนาก็อยูมาในระดับของไตรภูมิเสียมาก  

อีกอยางหน่ึงท่ีมีอิทธิพลมาก ก็คือชาดก ไดแกทศชาติ โดย
มายึดในเร่ืองของชาติท่ีเปนพระเวสสันดร ท่ีเราเรียกวา มหาชาติ 
ซ่ึงเนนท่ีทานบารมี คือขอแรกในบารมี ๑๐ 

เรามีวรรณคดีท่ีเก่ียวกับเร่ืองมหาชาติน้ี ตั้งแตยุคอยุธยา 
อยางมหาชาติคําหลวง ตอมาก็มีกาพยมหาชาติ แลวก็มีประเพณี
เทศนมหาชาติ  แผ ไป ทุก ถ่ิน  ท้ั งภาคกลาง  ภาคใต  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาคอีสานเรียกวาทําบุญพระเวส ใชไหม? 
ทางภาคกลางก็มีเทศนมหาชาติ ทางภาคใตก็มี ทางภาคเหนือ
เรียกวาอะไร? แตก็มีน่ันแหละ คือมีอิทธิพลไปท่ัว เราก็ใชหลักคํา
สอนของพระพุทธศาสนาในระดับของชาดก โดยมองโดยมุงไปท่ี
มหาชาติ วาดวยทานบารมี  



 
 
 
 
 
 
 
 

๕๘ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

แมจะมีการเทศนชาดกอื่นๆ มากทีเดียว ก็ไปอยูกับชาดก
เร่ืองเล็กๆ นอยๆ เราไมกาวไปท่ีชาดกใหญๆ อื่น อยางมโหสถ ท่ี
แสดงปญญาบารมี 

พอเห็นไดวา เรากาวไปไดดีไมนอยในเร่ืองศีลธรรม เร่ืองการ
อยูรวมกันในสังคมท่ัวๆ  ไป  แตมีคนจํานวนนอยท่ีจะเขาถึง
หลักธรรมท่ีเปนเร่ืองของปญญาสุขุมลึกซ้ึง ซ่ึงไมใชไมมีนะ บางยุค
ก็มีทีทาเอาจริงเอาจังกัน แตก็เปนคนจํานวนนอย ซ่ึงก็ตองยอมรับ
ในเร่ืองสังคมของคนหมูใหญ จะใหเขาถึงคําสอนท้ังหมดเปนไปได
ยาก แตวาตามหลักการท่ัวๆ ไป คนสวนใหญมาอยูในระดับแคน้ัน   

ทีน้ี ทานท่ีเราเนนกันในเวสสันดรชาดก ในเทศนมหาชาติน่ี 
ก็ไดผลดีในสังคมไทย ทําใหคนไทยมีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผมาก แลว
เราเนนเร่ืองเมตตากรุณาเปนพ้ืนอยูแลว พอแถมทานเขามา จัดให
เปนคําสอนใหญท่ีเดน ปรากฏวาคนไทยน้ีมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มี
ความพรอมที่จะบริจาคและใหแกกัน เปนคนท่ีใหอยางมีจิตใจ
กวางขวาง ไมวาจะชวยเหลือกันท่ัวไป เอื้อเฟอเผื่อแผกัน หรือวาจะ
บํารุงพระศาสนา เวลาทําบุญทํากุศลตางๆ ก็เนนท่ีทาน  

จะเห็นไดวา ในเร่ืองทานน่ี คนไทยเรียกไดวาแทบไมอั้น เนน
ทานจนกระท่ังวา เวลาเราพูดวา “ทําบุญ” ความหมายก็มุงไปท่ี
ทาน คือไปถวายทาน ไปเลี้ยงภัตตาหารพระ ท้ังท่ี “ทําบุญ” น้ัน ทํา
ไดตั้ง ๑๐ ทาง เร่ิมตั้งแตเอาเร่ียวแรงไปรับใชไปบําเพ็ญประโยชน 

ในเร่ืองทานท่ีออกมาในลักษณะท่ีพรอมจะใหน่ี ถาไปเทียบ
กับคนตะวันตกแลว จะเห็นชัด เคยยกตัวอยาง อยางวัดไทยไปตั้งใน
อเมริกา บางวัดมีตูบริจาค คนไทยเราไปอยูในอเมริกา ก็มีฐานะดี
บาง ไมดีบาง เวลามาวัด จะหยอนในตูบริจาคน้ี คนไทยก็ใสเปน
ธนบัตรอเมริกัน ทีละ ๕ เหรียญ ๑๐ เหรียญ หรือบางคนอาจถึง ๒๐ 
เหรียญ แตฝร่ังมา จะหยอดเหรียญเดียว ก็เปนไปไดยาก  
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ท้ังท่ีวาคนไทยไปอยูท่ีน่ัน ยอมมิไดมีฐานะดีกวาฝร่ัง เงินฝร่ัง
ก็แพง เหรียญหน่ึงตั้ง ๒๐-๒๕ บาท แตสําหรับคนไทยนี่ รูสึกวา
งายเหลือเกิน ฝร่ังเรียกดอลลารวา buck คนไทยพูดวา buck หน่ึง 
เหมือนกับพูดวา บาทหน่ึงเทาน้ันเอง  

อันน้ีเปนเร่ืองใหเห็นวา เปนธรรมดาของคนไทยท่ีมีจิตใจ
พรอมท่ีจะให อยางท่ีวาในหมูเพ่ือนฝูงไปเลี้ยงกัน ก็แยงกันเลี้ยง 
แยงกันออกเงิน ซ่ึงไมใชวิธีของฝร่ัง อยางท่ีเราก็ไดยินคําวาอเมริกัน
แชร ตางคนตางออก เลยกลายเปนเรื่องของวัฒนธรรมไปดวย  

ท่ีวามานี้ก็เปนเร่ืองของการจะพูดใหเห็นวา เทาท่ีคนไทยเรา
นําพระพุทธศาสนามาใช เอาหลักธรรมมาปฏิบัติกันจนถึงบัดน้ี 
เปนเพียงการพยายามกาวเขามาสูพระพุทธศาสนา ซ่ึงตอง
พิจารณาวา กาวไปไดแคไหนเพียงไร เร่ืองไตรภูมิพระรวง เร่ือง
เทศนมหาชาติ ก็เปนตัวอยางในระดับสังคม  

(การที่ในหลวง ร.๙ ทรงพระราชนิพนธชาดกเร่ือง พระมหาชนก 
ซึ่งเปนพระชาติแหงวิริยบารมี ก็ทําใหนาคิด โดยอาจเดาวา พระองคทรง
มีพระราชประสงคใหคนไทยไมหยุดอยูแคทาน แตใหคนไทยกาวตอไปสู
การบําเพ็ญวิริยบารมี แหงความพากเพียรพยายาม) 

ทีน้ี อีกอยางหนึ่ง การท่ีคนไทยเอาธรรมมาใชในลักษณะ
ท่ีวา พอใหอยูสบาย ในเชิงหยุดน่ิงน้ัน อาจเปนดวยอิทธิพล
สภาพแวดลอมทางดานการเกษตรดวยก็ได ชีวิตในสภาพท่ีมี
ธรรมชาติแวดลอมอุดมสมบูรณ “ในนํ้ามีปลา ในนามีข้าว” น้ี ทําให
คนก็ไมด้ินรนขวนขวายอยูแลว (บอกวา “อยูที่น่ีดีแลว อยาไปไหนเลย” 
ตรงขามกับคติ Frontier ของอเมริกันที่วา “ที่ น่ีอยูไมได บุกไปยัน
ตะวันตกฟา”, Go West,...) ทีน้ีพอเอาธรรมะขอน้ันขอน้ีมาใช ก็เลย
เอาแคเพียงเพื่อวาใหอยูรวมกันสงบสุข ไมเบียดเบียนกัน ก็พอใจแลว  
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ยกตัวอยาง เราเอาธรรมขอ “สันโดษ” มาใช ก็มองแควาจะมี
ความสุข ไดอยูสบาย น่ีก็พอแลว แตสันโดษในความหมายและความมุง
หมายที่แทจริงวาจะไดเปนพื้นฐานใหพรอมที่จะกาวไปน้ัน เราไมเอามาใช  

น่ีก็อาจเปนเพราะเขากับลักษณะชีวิตแบบเกษตรของเรา ท่ี
มีธรรมชาติอํานวยใหพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณ ทําใหมี
แนวโนมท่ีเปนวงจรแบบซํ้าเดิมอยูเร่ือยๆ ถึงเวลาหนาทํานา ก็ทํา
มาหากิน ทําไรไถนาไป พอถึงฤดูแลง ก็ไดเสวยผล ก็อยูสบายพักผอน 
แลวก็สนุกสนานกัน บางทีก็ตีไก หนักไปในเรื่องของความสนุกสนาน
บันเทิง ดังท่ีเรามีประเพณีในเร่ืองจําพวกสนุกสนานกันน้ีมาก  

มาถึงสมัยปจจุบันน้ี เร่ืองสนุกสนานของคนไทยดูจะเสื่อม
หนักลงไปหนอย เชนวา พอถึงหนาแลง ก็ตั้งวงเหลากัน กินสุรายา
เมา เปนกันมากในชนบท ไมกระตือรือรนขวนขวายอะไร ถือวามี
สภาพชีวิตท่ีสบาย พอถึงฤดูทํามาหากินทํานา ก็ทําไป พอเสร็จ
งานทํานา ก็พักผอน พอถึงหนานา ก็ทํากันใหม  

เราใชธรรมแควาเอามาพอใหอยูกันสบาย รมเย็นเปนสุข ไม
เบียดเบียนกัน ก็พอแลว เปนอันวาไมมีความโนมเอียงในทางท่ีจะ
ใชธรรมในเชิงเปนฐานท่ีจะกาวไปขางหนา น้ีก็อาจเปนเหตุหน่ึง 
คือปจจัยดานสภาพแวดลอม ท่ีวาชีวิตมีการเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ  

อีกตัวอยางหน่ึงก็เทคโนโลยี ความจําเปนทําใหเกิดความตองการ 
การพัฒนาเทคโนโลยีก็อาศัยความจําเปนในการดําเนินชีวิต ในการด้ินรน
หาทางใหอยูรอดหรืออยูดีขึ้น ที่จะทําการตางๆ ใหสําเร็จ รวมทั้งการตอสู
ศึกสงคราม ทั้งภายในภายนอก กับรัฐใกลรายรอบ ไปถึงดินแดนแสนไกล  

ฝร่ังต้องดิ้นรนผจญต่อสู้ความลําบากยากเข็ญมากมายย่ิงนัก 
ต้องพยายามหาทางทําและพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใช้ โดยมีใจท่ีพัฒนา
ความใฝ่รู้ใฝ่ผจญใฝ่สัมฤทธ์ิ แถมทําได้ก็เกิดรายได้ใหญ่ ทําให้เกิดการ
ประดิษฐ์พัฒนาเทคโนโลยีก้าวหน้าไปได้ไกล  
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หันมาดูในแดนไทย คนมีชีวิตเปนอยูสบายๆ จะกินใชเสพบริโภค
อะไร ก็หยิบฉวยเอาไดงายๆ เร็วไว แถมเหลือเฟอ ไมตองหวงแหน ใคร
จะกินจะใช ก็มาแบงเอาไปเองได ความจําเปนบีบค้ันที่จะทําใหตองหา
ตองคิดสรางเคร่ืองมือเคร่ืองใชเทคโนโลยีก็ไมคอยมี แลวถาใครทําอะไร
แปลกใหมขึ้นมาไดบาง ก็ไมคอยมีใครสนใจใสใจ ไมตื่นเตนจริงจัง ทํา
ไดแลวก็แลวกัน เห็นแลวอาจจะแตกต่ืนกันประเด๋ียวประดาว ก็เงียบ
หาย และไมเปนเร่ืองท่ีจะมีการซื้อขายใหไดเงินไดทอง พอรูวาถาจะทํา
อยางน้ัน จะตองใชความพากเพียรอดทนมากนัก ก็ไมอยากยุงดวย 
เพราะฉะนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีก็เปนไปไดยาก  

อันน้ีเปนเพียงตัวอยางใหเห็นวา ปจจัยตางๆ เชน สภาพ  
แวดลอม มีอิทธิพลตอการสรางความเจริญ แบบที่เรียกกันในปจจุบัน
ซ่ึงเนนดานวัตถุ ไดพูดมาเปนเรื่องแทรกเสริม เห็นจะพอสมควร  

ฝรั่งวาคนพุทธทําดีแคนอนแผเมตตา  
จะวาจะดาเขาก็ดูตัวเราใหดีกอน     

ทีน้ีก็มาเขาเรื่องสังคหวัตถุ ซึ่งเปนเรื่องตอเน่ืองจาก
พรหมวิหาร ๔ ท่ีพูดไปแลว พรหมวิหาร คือธรรมประจําใจของ
พระพรหม หมายถึงธรรมท่ีเปนคุณสมบัติของคนท่ีจะสรางสรรค
อภิบาลโลกคือสังคม ซึ่งมี ๔ อยาง ดังวาไปแลว ไดแก เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา  แตพรหมวิหาร  ๔ น้ี เปนธรรมฝาย
คุณสมบัติในใจ ยังไมไดออกมาในภาคปฏิบัติการจริง  

แตเวลาเราพูดกันอธิบายกัน เราพูดเหมือนกับวาพรหม
วิหาร เชนเมตตา ออกมาสูการปฏิบัติดวย เพราะมันตอเน่ืองกัน
อยู คือมีอยูในใจแลวก็แสดงออกมา แตท่ีจริงมันเปนเพียงขั้น
คุณสมบัติในใจ ท่ีเปนพ้ืนฐานของการแสดงออกอีกทีหน่ึง  
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การแสดงออกน้ีไมใชตัวพรหมวิหารแลว ถาเรามีแคพรหม
วิหาร ก็ไดแคทาทีของจิตใจ ซ่ึงเปนคุณธรรมภายใน  

ถาธรรมไมออกสูการปฏิบัติ ก็จะมีผลนอย ไดแคมาแผ
เมตตากัน ก็อยูแคปรารถนาดี อยากใหคนอ่ืนเปนสุข เหมือนเราน่ัง
สมาธิเสร็จ ก็แผเมตตาวา “สพฺเพ สตฺตา...” “ขอสัตวท้ังหลายท้ังปวง 
ท่ีเปนเพ่ือนรวมทุกข เกิดแกเจ็บตายดวยกันหมดท้ังสิ้น จงเปนสุข
เปนสุขเถิด...”  

มีฝร่ังท่ีมองดูพุทธศาสนาในแงหลักธรรมแคผิวเผิน แตไป
มองพุทธศาสนาจากพฤติกรรมของมนุษยบางสวน แลวเขียนหนังสือ
ข้ึนมา อยางอัลเบอรต ชไวเซอร (Albert Schweitzer) ซ่ึงเปน
นักปราชญที่มีชื่อเสียงชาวตะวันตก ก็ไปเขียนไดความวา เขาดูคําจํากัด
ความของคําวา “ทําดี” ในพุทธศาสนา ก็คือ เวนชั่ว แลวก็ใหมีเมตตา
กรุณา ไมเห็นออกมาเปนการปฏิบัติ เพราะฉะน้ัน การทําความดี
ของชาวพุทธไมมีผลอะไร เพราะไมมีการปฏิบัติในระดับสังคม 
เหมือนกับวานอนแผเมตตาอยูในมุง ก็เปนการทําความดีแลว  

ทัศนะของทานอัลเบอรต ชไวเซอรน้ี Prof. Robert L. Sutton 
ท่ี ม า ร ว ม ใ น ก า ร ก อ ตั้ ง ค ณ ะ รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร  ท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซ่ึงไดพัฒนาตอมา และต้ังเปนสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) ในปจจุบัน ไดนําไปอางใน
หนังสือท่ีทานเขียนข้ึนมา ช่ือวา Problems of Politics and 
Administration in Thailand โดยเอาคําของชไวเซอรน้ันมาช้ีใหเห็นวา 
พุทธศาสนาน่ีไมไดชวยใหสังคมพัฒนาเลย เพราะวาการทําดีใน
พุทธศาสนาก็คือแคไมทําช่ัว แลวก็มีเมตตากรุณา ซ่ึงก็แคนอนแผ
เมตตาอยูในมุงอยางท่ีวา เขาไมไดใชคําน้ีพูดหรอก แตผมจับเอา
สาระ สรุปไดวาเขาพูดทํานองน้ี   
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เมื่อเอาแคมีเมตตาอยูในใจ แคนอนแผเมตตาอยูในมุง ก็
เปนการทําดีแลว ชาวพุทธก็เลยไมตองทําอะไรที่เปนปฏิบัติการใน
สังคม แลวจะทําใหสังคมเจริญพัฒนาไดอยางไร เพราะฉะน้ันเขาก็
บอกวา พุทธศาสนาเปนเหตุปจจัยหน่ึงท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศ  

ทีน้ี ถาจะใหดี ชาวพุทธเองก็ตองตรวจสอบตัวดวย การท่ีเขา
เขียนอยางน้ัน ก็เปนโอกาสใหเราไดสํารวจตัวเอง ตองมีอะไรแปลกตา
เขา อาจเปนอยางท่ีพระพุทธเจาตรัสใหมองวาเขาช้ีขุมทรัพยให ทีนี้ 
ชาวพุทธเราตอนน้ันก็มีไปโกรธตาซัตตัน ดาเขาเยอะเหมือนกัน  

ที่จริง ถาเราไปมัวดาทอเขาอยู ก็ไมไดประโยชน ถาเขาพูดผิด
มา เราก็ช้ีแจงใหเปนไปดวยเหตุผล ดวยปญญา แลวตัวเองก็ตอง
สํารวจตนดวยวาเรามีขอบกพรองอยางไรหรือเปลา พระพุทธเจาก็
ตรัสสอนไววา ถาใครมาติเตียนพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
อยาไปโกรธเขา ถาเขาติเตียนไมถูก ก็ช้ีแจงไปตามเปนจริงวา 
ความจริงเปนอยางไร  

ทีน้ี เราก็สํารวจตัวเอง ท่ีจริง ชาวพุทธจํานวนมากก็อยาง
ท่ีวาเมื่อก้ี คือมีอาการท่ีวา เมื่อนําเอาธรรมมาใช ก็ใชไมครบถวน 
อยางพรหมวิหาร ๔ ก็ใชไมครบ แลวแถมวา เมื่อจะเช่ือมตอจาก
ภาคคุณสมบัติในใจออกมาสูปฏิบัติการ เราก็ไมคอยชัดกัน 
เรียกวา แยท้ัง ๒ ข้ัน วันน้ีจึงมาพูดในเร่ืองวา เอาพรหมวิหารท่ีเปน
ธรรมภาคคุณสมบัติในใจ ออกมาทําใหเกิดผลทางปฏิบัตินอกตัว 
โดยมีธรรมภาคปฏิบัติการในสังคมมารับช่วงอย่างไร 

กอนจะพูดถึงการรับชวงจากธรรมขางในออกไปแสดง
บทบาทขางนอกน้ัน มาทบทวนหลักกันกอน  

ไดบอกแลว มีหลักใหญอยูวา “ธรรมท้ังปวงมีฉันทะเป็นมูล 
เป็นราก เป็นต้นตอ” (ฉนฺทมูลกา สพฺเพ ธมฺมา, องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๓)  



 
 
 
 
 
 
 
 

๖๔ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

ทีน้ีก็มีหลักยอยตอออกไปวา “ฉันทะคือความอยากทําให้มันดี 
เป็นท่ีมา ท่ีตั้งต้นของพรหมวิหารท้ัง ๔ น้ัน” (เอเตสํ กตฺตุกามตาฉนฺโท 
อาทิ, วิสุทฺธิ.๒/๑๒๕)  

ตามหลักท่ีวาน้ัน พรหมวิหาร (ธรรมเครื่องอยูของพรหม - 
ธรรมประจําตัวของคนที่มีจิตใจยิ่งใหญ) ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา จึงออกมาจาก “ฉันทะ”  ซึ่งเปนตนทางหรือเปนตนกําเนิด คือ 
ฉันทะ ความปรารถนาดี ความอยากใหมันดี อยากทําใหมันดีน้ัน –   

๑. ขยายออกมาเปนความปรารถนาดี อยากใหเขาอยูดีเปนปกติ
สุข ก็เกิดเปน เมตตา 

๒. ขยายออกมาเปนความปรารถนาดี อยากใหเขารอดพนทุกข
ภัย ก็เกิดเปน กรุณา  

๓. ขยายออกมาเปนความปรารถนาดี อยากใหเขาเจริญงอกงาม 
มีความสุขความสําเร็จย่ิงขึ้นไป ก็เกิดเปน มุทิตา   

๔. ขยายออกมาเปนความปรารถนาดี อยากใหเขาอยูในธรรม 
อยูในความจริง อยูในความถูกตองดีงาม อยากใหเขาไมทํา
อะไรผิดพลาดเสียหาย ก็เกิดเปน อุเบกขา    

เมื่ อมองออกมาจากจุด เ ร่ิม ท่ี  ฉันทะ  ก็จะมอง เ ห็น
ความหมายของ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา (พรหมวิหาร ๔) ได
อยางชัดเจน ดังท่ีวามาน้ี 

ทีน้ี จากพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ท่ี
เปนคุณธรรมในจิตใจนั้น ธรรมท่ีรับชวงออกไปเปนปฏิบัติการใน
สังคมก็มีเยอะ แตท่ีรับกันกับ พรหมวิหาร ๔ น้ันโดยตรงอยางเขาชุด
กันเลยทีเดียว ก็คือ สังคหวัตถุ ๔ น่ีแหละ (ชื่อก็บอกอยูแลว “วิหาร” = 
ธรรมเปนที่อยูของใจ, ธรรมประจําใจ; “สังคห” = ธรรมรวมสังคม) 



 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๕ 

“สังคหวัตถุ” แปลวา ธรรมเปนท่ีตั้งแหงการสงเคราะห 
“สังคห” แปลวา การสงเคราะห “วัตถุ” แปลวา ท่ีตั้ง  

ถาพูดเปนภาษาไทย ธรรมเปนท่ีตั้ง ก็คือหลักน่ันเอง วัตถุ ก็
คือหลัก แลวสังคหะ ก็คือการสงเคราะห  

ทีน้ี การสงเคราะหแปลวาอะไร ในภาษาไทย เราจะมองวา 
การสงเคราะหก็คือการชวยเหลือ แตท่ีจริงน่ันไมใชความหมายเดิม
แทในภาษาบาลี  

ในภาษาบาลีน้ัน คําวา “สังคหะ” หรือ “สงเคราะห” แปล
ตามตัววา จับรวมเขาดวยกัน เอามารวมไวดวยกัน จับมารวมกัน 
เมื่อเอาคําน้ีมาใชกับคน สังคหะ-สงเคราะห มีความหมายท่ีตอง
มองตอเน่ืองเปนช้ันๆ คือ จับคนมารวมกัน คือจับใจคนมารวมกัน 
(ยึดเหน่ียวจิตใจ) คือทําใหเขามารวมกันเปนสามัคคี หรือทําให
รวมกันเปนอันหน่ึงอันเดียว (เอกีภาพ/เอกภาพ) ดวยการให ดวยการ
พูดดี ดวยการชวยทําประโยชน หรือดวยการเสมอสมานตัว (๔ วิธี) 

ทีน้ี เมื่อจะแปลเปนไทย ดูแลวแปลยาก ก็เลยแปลแบบเอา
ใจความวา “ชวยเหลือ” ก็เปนอันวา ในภาษาไทย สังคหะ หรือ
สงเคราะห เรายอมใหแปลวาชวยเหลือ  แตขอใหนึกใหมอง
ความหมายแทลึกลงไปอยางท่ีวามาน้ัน 

 มีเรื่องซับซอนอีกหนอยหนึ่งวา “สังคห” นี้ ในภาษาไทย เราเอามา
ใชตามรูปสันสกฤต โดยแยกใชเปน ๒ รูป ใหตางกันเปน ๒ ความหมาย  

รูปท่ี ๑ เปน “สงเคราะห” หมายถึง จับคนหรือจับใจคนมา
รวมกัน อยางท่ีวามา 

รูปท่ี ๒ เปน “สังเคราะห” หมายถึง จับสารจับธาตุมาจัดรวม
ใสกัน แลวก็จํากัดความไปตามคําวา synthesise โดยเปนเรื่องของ
การบัญญัติศัพท ในที่นี้ เราไมยุงเกี่ยวดวย 



 
 
 
 
 
 
 
 

๖๖ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

ก็เปนอันไดความแลว “สังคหวัตถุ” ก็คือ หลักการจับรวมคน 
หมายถึงหลักการท่ีจะยึดเหน่ียวใจคน รวมคนเขามา ประสานคน
ใหผนึกกัน รวมคนใหมีความสามัคคีเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
รวมมือรวมแรงรวมใจกัน เปนหลักสรางความเปนปกแผน ความ
มั่นคง ความมีเอกภาพข้ึนในสังคม  

(ขอใหสังเกตวา สังคหวัตถุ ๔ คือ ให้ปัน พูดให้รักกัน ทําประโยชน์
ให้เขา เอาตัวสมาน น้ี ตามปกติ ตรัสสําหรับสังคมทั่วไป คือสําหรับ
คฤหัสถ ชุมชนชาวบาน ประชาชน เพ่ือใหอยูกันดี มีสามัคคีอยางท่ีวา;  

แลวสําหรับสังฆะ พระสงฆ หรือชุมชนพระ พระองคตรัส
หลัก สาราณียธรรม/สารณียธรรม ๖ ไดแก กายกรรมมีเมตตา 
วจีกรรมมีเมตตา มโนกรรมมีเมตตา แบ่งปันลาภท่ัวกัน มีสีลสามัญญตา 
และมีทิฏฐิสามัญญตา ซ่ึงลงทายทุกขอวา อันทําใหระลึกถึงกัน ทําให
เปนท่ีรัก ทําใหเปนท่ีเคารพ สงฺคหาย-เปนไปเพ่ือสังคหะ อวิวาทาย-
เพ่ือไมวิวาท สามคฺคิยา-เพ่ือความสามัคคี เอกีภาวาย-เพ่ือความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน, ท้ังนี้พึงเทียบกันด)ู 

ทีน้ีก็มาดูหลักใหชัด สังคหวัตถุ ๔ คือ หลักการสงเคราะห ๔ อยาง ไดแก 
๑. ทาน การให แจกจายแบงปน เอื้อเฟอเผ่ือแผ จัดสรรใหมี

กินมีใชท่ัวถึงกัน  
๒. ปยวาจา พูดจานารัก พูดดวยใจปรารถนาดี มีวาจานาชื่นใจ

ชวนใหอยากทําอยากปฏิบัติการนั้นๆ หรือชวนใจใหรวมมือ ให
มาพบปะพูดจาใชปญญารวมกันคิดการแกปญหา ปรึกษา  
หารือที่จะทําการ มีอะไรก็มาพูดจากัน คือใชวิธีการแหงปญญา 

๓. อัตถจริยา บําเพ็ญประโยชน ทําประโยชนให ชวยดวย
แรงงานหรือกําลังความรูความสามารถ ดําเนินกิจการเพ่ือ
ประโยชนแกคน แกชุมชน แกประชาชน 



 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๗ 

สามข้อแรกน้ี แสดงออกมาจากใจที่มีเมตตา หรือมีกรุณา 
หรือมีมุทิตา เป็นหลัก 

๔. สมานัตตตา มีตนเสมอสมาน เสมอกันในธรรม และสมาน
กันโดยธรรม ท้ังเขาถึง และรวมกันทํา แยกเปน  
-  สมานอัตตา  คือ มีตัวเสมอกัน เท่ากัน และเข้ากัน 

(เสมอภาค และสมานกัน) 
-  สมานกิจจ์  คือ ร่วมงานร่วมการ ทําเท่ากัน (ตาม

กําลัง) และ ทําเข้ากัน 
-  สมานสุขทุกข์ คือ ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน  

ข้อ ๔ นี้ ทําด้วยใจมีอุเบกขาที่ถือตามธรรม ซึ่งมาคุมและ
ชุมนุม ๓ ข้อแรกที่มุ่งเพ่ือคน 

ตามน้ี ก็เห็นชัดวา สังคหวัตถุ ๔ เปนธรรมภาคปฏิบัติการ 
และไมใชปฏิบัติลอยๆ เร่ือยเปอย หรือแคทําหลอกๆ แคหาเสียงหา
คะแนน แตจริงใจออกมาจากใจจริงท่ีมีพรหมวิหาร ๔ เปนเน้ือแท 
เปนประกันอยูในใจ เช่ือมโยงตอกันตลอด  

แตคนไทยเวลานี้ ท้ังท่ีเปนพุทธิกชน ก็มีความรูแคฟงตอพูด
ตอกันมา จับหลักไมได  แยกความหมายและเอามาใชไมถูก วาไป
ตามคําท่ียังติดปากอยูนิด อะไรๆ เด๋ียวๆ ก็เมตตากรุณา เด๋ียวๆ ก็
มีเมตตา อยูแคน้ี  

แลวคนขางนอก อยาง Schweitzer หรือ Sutton เขาไมได
ศึกษาใหรูหลักไปถึงไหน (ก็คนไทยพุทธิกะเองยังไมรู) เขารูจักมาแต
ศาสนาแบบความเช่ือ (สําหรับฝรั่ง ศาสนาก็คือ faith อยางที่รูกันอยู
แลว) เขามาดูมาฟงคนไทย เอาตามท่ีไดเห็นไดยิน ก็จึงไดพูดอยาง
ท่ีเลาขางตน 



 
 
 
 
 
 
 
 

๖๘ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

ท่ี Schweitzer และ Sutton พูดน้ัน ไดความทํานองวา ทําดี
ของคนพุทธคนไทย ก็คือนอนแผเมตตาอยูในมุง∗ (Schweitzer 
บอกวาพุทธศาสนาเปนแค an ethic of thoughts) 

คนไทยพุทธิกะ เหลาชาวพุทธน่ีแหละ ตองทําตามหลักไม
ประมาท มีอะไรผิดสังเกต ก็ตรวจสอบตัวเอง สํารวจจุดออน
ขอผิดพลาด รีบแกไขตัวใหพรอมใหเต็ม หาความรู ดูใหชัด จับหลัก
ใหถูก อยางสังคหวัตถุน้ี จะตองฟนขึ้นมา และเอาจริงเอาจังกัน  

ชุดพรหมวิหาร เชนเมตตานั้น เนนไดสําหรับพระสงฆ เพราะ
ทานอยูกับจิตใจมาก  ไมคอยมีกิจกรรม  และสําหรับผู ไปเขา
กรรมฐาน ทําสมถภาวนา ขอเมตตาภาวนา กรุณาภาวนา เปนตน  

แตสําหรับประชาชน ญาติโยม เหลาคฤหัสถชาวบาน ซ่ึงมี
ชีวิตอยูกับกิจกรรมสารพัด ตองยกเอาสังคหวัตถุ ข้ึนมาเนน ทํา
กันใหจริงจัง (เดี๋ยวนี้ประดิษฐคําใหมๆ กันขึ้นมา เชนจิตอาสา จิต
สาธารณะ อะไร ก็ไมไดพนไปจากสังคหวัตถุ เชนอัตถจริยา) เหมือนอยาง
ที่ทานเนน ในคัมภีรทั้งหลายยกขึ้นมาพูดทั่วไป ที่แยกยกมาเฉพาะขอๆ 
น้ันเกลื่อนไป ที่พูดรวมชุดคลุมๆ แบบสรุป ก็มากมาย แตเราไมใสใจ 

สังคหวัตถุ ๔ น้ีสําคัญแคไหน ดูงายๆ ทานถือเปนหลักสําคัญ
ในการปกครองตลอดมา ต้ังแตครองบาน จนถึงครองเมือง บริหาร
ประเทศชาติ จนแมเปนพระเจาจักรพรรดิ จะดีได ตองไมขาด ๔ ขอน้ี 
จะเปนการเมืองท่ีดี ก็บริหารสังคหวัตถุ ๔ น้ีแหละ ใหเกิดผลดีที่หมาย
แกประชาชน โดยออกมาจากใจที่มีพรหมวิหาร ๔ ครบเมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา จึงจะประสบความสําเร็จจริง ไมอยูแคการเมืองท่ีเลน
พอเปนฉากบังการหาอํานาจ และลาผลประโยชน   
                                                 
∗ เคยอางไวแลวในหนังสือ พุทธธรรม เอามาใหดูกันอีก คือ 

Albert Schweitzer, Indian Thought and Its Development (New York: Henry Holt and Company, 
1936), p. 112  อางตอใน 

Joseph L. Sutton, Problems of Politics and Administration in Thailand (Bloomington: 
Institute of Training for Public Service, Department of Government, Indiana University, 1962), p. 3 



 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๙ 

แมแตคําวา “ราชา” ทานก็วิเคราะหศัพทไว จะเรียกวาเปน
คํานิยามก็ไดวา “จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ ชนํ รญ ฺเชตีติ ราชา.” (ช่ือวา ‘ราชา’ 
เพราะทําใหประชาชนชื่นชมยินดีมีสุขเอิบอิ่ม ดวยสังคหวัตถุ ๔ 
ประการ, เช่น องฺ.อ.๒/๘๗; ชา.อ.๑/๒๐๖) จึงวาน่ีเปนหลักการปกครอง 

ความเสมอภาค เสมอสมาน สําคัญอยางไร  
จึงเอาไปคุมทาย    

ท่ีมาพูดวันน้ี  ถือวารูหลักแลว  มาทวนกันก็พอ  เพราะ
ตองการเนนใหเห็นวา สังคหวัตถุ ๔ น้ีเปนธรรมภาคปฏิบัติการ 
แลวก็มาช้ีวามันโยงไปหาคุณสมบัติภาคในจิตใจอยางไร ในแง
หลักก็เปนอันวาพูดคลุมไปแลว ทีน้ีก็พูดคุยกันแบบเร่ือยๆ สบายๆ 

ขอ  ๑  ทาน  การให  การแบงปน  ถาพูดในแงของการ
ชวยเหลือ ก็คือชวยเหลือกันในเร่ืองวัตถุสิ่งของ ทรัพยสินเงินทอง 
เมื่อชวยเหลือดวยสิ่งของ เราพูดสั้นๆ วาให  

ขอ ๒  ปยวาจา วาจาเปนที่รัก หรือวาจามีน้ําใจ ถาจะเอาคํา
วาชวยเหลือมาใช  ก็คือชวยดวยถอยคํา  แนะนํา  บอก  สอน 
ปลอบใจ ปลุกใจ จะแกปญหา จะทําการใดๆ ก็รูจักพูดดีๆ ใหเขา
รวมมือรวมใจ วาจาเปนตัวแสดงเปนตัวแทนของปญญา น้ําใจเชน
เมตตาออกมาเปนทาที แตวจีตองออกมาจากปญญา เพราะดวย
ปญญาจึงไปถึงธรรมถึงความจริง เม่ือพูดจากัน ถาอยูแคน้ําใจ ก็ได
แคจอเอาใจกัน ตองไปถึงปญญาท่ีเอาธรรมเอาความจริง 

ขอ ๓ อัตถจริยา การประพฤติประโยชน หรือบําเพ็ญ
ประโยชน คือ ชวยดวยเรี่ยวแรง ตั้งแตกําลังกาย เชนชวยพาคนแก
ขามถนน ชวยฝกเด็กวายนํ้า ไปชวยงานวัด ชวยงานสาธารณะ ฯลฯ 
ชวยงานท่ีใชแรงสมอง ใชความรูใชกําลังความสามารถดานตางๆ   



 
 
 
 
 
 
 
 

๗๐ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

สามขอน้ีเปนการชวยเหลือกัน  ชวยเหลือดวยสิ่งของเงิน
ทอง ชวยดวยถอยคํา ชวยดวยเรี่ยวแรงกําลัง ทีน้ีตอไป ขอ ๔ 
สมานัตตตา อันน้ีไมเห็นเปนการชวยเลย สามขอแรกมีลักษณะ
สอดคลองกัน แตพอมาขอสี่น้ี ไมเหมือนแลว  

น่ีก็ทํานองเดียวกับในพรหมวิหาร ๔ สามขอแรก คือ เมตตา 
กรุณา มุทิตา ไปในแนวเดียวกัน แตมาถึงขอสี่ อุเบกขามีลักษณะ
พิเศษออกไป อยางท่ีวาแลว สามขอแรกเอื้อคน แตขอสี่เอาธรรม น่ี
ก็เหมือนกัน ในสังคหวัตถุ ๔ สามขอแรก เปนเร่ืองชวยเหลือกัน 
อยางท่ีวาน้ัน แตมาขอสี่ ไมเห็นเปนการชวยเหลืออะไรเลย 
สมานัตตตา มีตนเสมอ ในสามขอแรก เอื้ออวยแกคนน้ันคนน้ี แต
มาถึงขอสี่ สมานัตตตาวาเทากันตามธรรม  

ศัพทเองก็บอกอยูแลว “สมานัตตตา” มาจาก สมาน + อัตต 
+ ตา สําหรับตัวทาย คือ “ตา” ไมตองเอาใจใสมาก เปนคําทาง
ไวยากรณ แคแปลวาความ หรือภาวะ ดูแค ๒ คําหลัก คือ “สมาน” 
ท่ีจะแปลกันตอไป กับ “อัตต/อัตตา” ท่ีแปลวาตน 

 “สมาน” อานแบบบาลีวาสมานะ แปลวา เสมอ แตพออาน
แบบไทยวา สมาน (สะ-หมาน) คนไทยเขาใจความหมายเปนวา 
เช่ือม ประสาน ทําใหติดกัน ทําใหกลมกลืน ก็เลยกลายเปนวา 
“สมาน” แบบบาลีวา เสมอกัน แต “สมาน” แบบไทยวา ประสาน
กลมกลืน 

อยางไรก็ดี “สมาน” ตัวน้ี ไมวาจะอานแบบบาลี หรือแบบ
ไทย และไมวาจะแปลแบบบาลี หรือแบบไทย จะวาเสมอกัน 
เทากัน หรือวา เช่ือมกัน ประสานกัน ก็ตาม ท่ีจริงท้ังหมดน้ันแหละ 
คิดวาคงไมผิดหรอก ตองมาจากบาลีตัวเดียวกันน้ี คือ “สมาน” 
น่ันเอง  



 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗๑ 

ในภาษาไทย  ปจจุบันน้ีเราชินกับคําแปล  “สมาน” วา
ประสานเขาดวยกัน หรือสมานกลมกลืนกัน จนกระท่ังคนไทยไม
เขาใจความหมายท่ีแทจริงของ “สมาน”  

พอบอกวา “สมาน” ของบาลีแปลวาเสมอ หรือเสมอกัน คน
ไทยก็จับความหมายเพียงในแงวาเทากัน ท่ีนิยมใชคําวาเสมอภาค 
แลวก็ติดอยูกับความหมายในแงวาเทากัน โดยโนมเอียงไปในทาง
ท่ีจะมองในเชิงแบงแยก จนลืมไปวา เสมอ หรือเสมอกันน้ี มองได
ท้ังเสมอในเชิงประสาน และเสมอในเชิงแยงชิงหรือแตกแยก  

ทีน้ี คนไทยแตเดิมสืบมา ไดมองความหมายของ สมาน-เสมอ 
ในเชิงประสานกลมกลืน สอดคลองกับความหมายเดิมในภาษา
บาลี ซ่ึงสมานเปนความเสมอในเชิงประสาน เข้าถึงกันเข้าร่วมกัน 
อันน้ีเปนขอใหสังเกตวา ตางกับปจจุบันท่ีคนมักมองความเสมอใน
ความหมายเชิงแบงแยก ขอใชคําใหแรงวา แบ่งแยกและแก่งแย่ง  

คนไทยปจจุบันน้ีมักมองความเสมอภาคในความหมายเชิง
แบงแยกและแกงแยง คือจะมองดวยความรูสึกแขงกัน หรือวาตาง
ฝายก็จองจะเอา เชน เพงจองวาเขาไดเทาไร เราไดเทาเขาไหม คํา
วาเสมอ ก็คือเทา ถาเขาไดหาสิบ เราก็ตองไดหาสิบ ถาเขาไดหา
สิบ เราไมไดหาสิบ แสดงวาไมเสมอภาค จะมีการจอง ท่ีวาจอง ก็
คือตัวเองก็อยากจะได อยากจะเอา ก็ตองไดเทากัน เมื่อตางคน
ตางจะเอาแลว จะมองความเสมอกัน จะมองความเทากัน ไปใน
ลักษณะท่ีแบงแยกกัน แยกพวกแยกฝาย แลวก็แกงแยงกัน  

ทีน้ี ลองดูความหมายของคําวา “เสมอ” แบบเดิม ซ่ึงมาจาก
พระพุทธศาสนา ท่ีทานใชคําวา “สมาน” แลวอานแบบไทยวา 
“สะ-หมาน” ท่ีกลายเปนประสานกลมกลืน ถามวา ทําไมเสมอจึงมี
ความหมายเปนเชิงประสานกลมกลืนกันได อันน้ีไมยาก 



 
 
 
 
 
 
 
 

๗๒ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

ก็ดูความหมายเดิมสิ “สมานัตตตา” แปลวา ความเปนผูมี
ตนเสมอ แลวทานก็อธิบายความหมายหน่ึงวา คือ สมานสุขทุกขตา 
แปลวา ความเปนผูมีสุขและทุกขเสมอกัน คือ เสมอกันในสุขและ
ทุกข แลวเสมอกันในสุขและทุกข คืออยางไร ก็อธิบายตอไปสิ คือ 
เขาสุขเราก็สุขดวย เขาทุกขเราก็ทุกขดวย น่ีแหละ พอบอกวาเสมอ
ในสุขและทุกข ก็มีลักษณะของความรวมกันทันทีเลย  

เพราะฉะน้ัน ในเวลาแปลเปนไทย ท่ีทานวามีสุขและทุกข
เสมอกัน ก็จึงแปลเปนไทยวา “รวมสุขรวมทุกข” พอรวมสุขรวม
ทุกขกัน คนก็เขาถึงกัน ประสานเขาดวยกัน เขารวมกันทันที 
หมายความวา มีสุข ก็สุขดวย มีทุกข ก็ไมท้ิงกัน น่ีเปนความหมาย
แตเดิมมา ซ่ึงนอมใหรูสึกวา เสมอน้ันคือรวม ดังน้ัน ไปๆ มาๆ 
“สมาน” ท่ีแปลวาเสมอน้ี อานเปนไทยวา “สะ-หมาน” จึงมี
ความหมายเปนประสานกลมกลืนไปเลย  

ครั้นมาถึงเวลาน้ี คนไทยมองความเชื่อมโยงไมติด สมานก็เลย
มีความหมายตางจากเสมอไปแลว ท้ังๆ ท่ีตัวเดิมของมันก็คือเสมอ  

แตเราแยกเอาคําวา “สมาน” ในภาษาบาลี ท่ีอานเปนไทย
วา “สะ-หมาน” ใหมีความหมายเปนวาประสานกลมกลืน แยกตาง
จาก “สมาน” ท่ีแปลวาวาเสมอ ไปเสียแลว  

ก็เปนอันวา คําวาเสมอ คือสมานในภาษาบาลีน้ัน มาในคํา
วาสมานัตตตา มีตนเสมอกัน หมายถึงความเสมอภาค แตเปน
ความเสมอท่ีมีความหมายเชิงกลมกลืนเขากัน คือเมื่อเสมอกัน ก็
กลมกลืนกัน เขากันได เขาถึงกัน เขารวมเขารวมกันได  เหมือน
อยางท่ีทานแสดงความหมายเชิงประสานกลมกลืนน้ีไววา “ความมี
ตนเสมอ (สมานัตตตา) คือความมีสุขทุกขเสมอกัน (สมานสุขทุกขตา)” 
หมายความวารวมสุขรวมทุกขกัน  
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พอคนรวมสุขรวมทุกข มันก็ประสานกลมกลืนแลว มันไมมี
การแบงแยก ไมมาจองกันในแงท่ีจะแยงชิงผลประโยชนวาใครได
มากกวากัน ถาหากไปแกงแยงผลประโยชนแลว มันก็ตองแบงแยก
กัน อันน้ีแนนอนใชไหม  

ทีน้ี คนปจจุบันบางทีแทบนึกไมออกวา เสมอภาคจะมี
ความหมายเชิงประสานไดอยางไร อันน้ีแสดงวาคนเลยเถิดกันไป
มากแลว เหตุท่ีเปนอยางน้ัน ก็เพราะคนปจจุบันน้ี มองหลักความ
เสมอภาคใตอิทธิพลของทุนนิยม หรือลัทธิเศรษฐกิจท่ีมุงหา
ผลประโยชน ของปจเจกชน จนทําใหแตละคนมุงแตเพงจองหา
ผลประโยชนของตน แลวความเสมอภาคก็มีความหมายมาสนอง
ความตองการอันน้ี คือความตองการแยงชิงผลประโยชน จึงทําให
แบงแยกกัน แลวก็แกงแยงกัน ก็กลายเปนวา ถาแกไดหาสิบ ขาก็
ตองไดห าสิบ  ถาแกได ร อย  ข า ก็ตองได ร อย  อยาง น้ี ก็คือ
ความหมายเชิงแกงแยงผลประโยชน และแบงแยก  

เปนอันวา ความหมายของ “เสมอภาค” ในแบบของคนปจจุบัน
ท่ีวามาน้ัน ตางจากความหมายของเสมอภาคแบบสมานัตตตา ท่ีเปน
ความเสมอกันแบบประสานกลมกลืนรวมกัน ดังท่ีวาเสมอในสุขและ
ทุกข คือมีสุขและทุกขเสมอกัน ไดแกรวมสุขรวมทุกข  

ตอจากน้ันยังมีความหมายอีกวา ท่ีวาเสมอกัน ก็ไมดูถูกไมดู
หมิ่นกัน การไมดูถูกไมดูหมิ่นกัน ก็เปนความเสมอชนิดหน่ึง ท่ีทํา
ใหประสานเขากันได ใชไหม พอไมดูถูกกัน ไมดูหมิ่นกัน ก็ทําให
เกิดความเสมอภาคเชิงสมาน เชิงประสาน เขากันได รวมกันได 

ตอไปอีก ไมเลือกท่ีรักผลักท่ีชัง (หรือไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง) 
และตอไป ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ก็เปนความเสมอภาคเชิง
ประสานอีกเชนกัน ก็ชวยใหคนรวมกันสามัคคีกันได 



 
 
 
 
 
 
 
 

๗๔ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

คนเราแมจะชวยกันดี มีการให มีการพูดดี แตลองไมมีความ
เสมอภาคในขอสุดทายน้ี ก็รักษาสังคมไวไมอยู มันจะทําใหคน
แตกแยกกันไปหมด เชนวา ลองใหหัวหนาเลือกท่ีรักสิ ท้ังๆ ท่ีทานก็
ให วาจาก็พูดดี แตพอเลือกท่ีรักผลักท่ีชัง ก็จบ ไมสามารถรักษา
ความสามัคคีไวได ก็แตกแยกกัน เพราะฉะน้ัน ขอสุดทายคือ
สมานัตตตาจึงคุมหมดเลย และสาระของมันก็คือการรักษาความ
เปนธรรมน่ันเอง เปนความถูกตองตามหลักการ  

เพราะฉะน้ัน สมานัตตตาน้ีจึงสอดคลองกับอุเบกขา เพราะ
รักษาธรรม รักษาความถูกตอง รักษาความควรจะเปน รักษาความ
สมเหตุสมผล ความชอบธรรม ความยุติธรรม รวมท้ังความเสมอ
ภาคน่ันแหละไว เปนขอปดทาย วาสมานตัว มีตนเสมอ มาคัดทาย 
คุมหมดท้ังสามขอตน ใหรวมกัน เสมอภาค เปนธรรม ยุติธรรม 

พึงสังเกตวาสังคหวัตถุ ๓ ขอแรกเปนการปฏิบัติต่อกัน แก่กัน 
เชนใหแกคนน้ัน พูดดีแกคนน้ี ชวยทําใหแกคนโนน แตขอ ๔ น้ีเปน
การปฏิบัติด้วยกัน ร่วมกัน สมเสมอท่ัวกัน  

เมื่อมีสมานัตตตามาทําใหเขาถึงกัน มารวมมารวมกันทํากิจ
ทําการดวยกัน รวมสุขรวมทุกขกันแลว ก็เปนสถานการณ เปนโอกาส
ให ๓ ขอตน ท้ังทาน ปยวาจา และอัตถจริยา ถูกนํามาใชครบ
ท้ังหมด ขอ ๔ จึงสรางสนามปฏิบัติการใหแก ๓ ขอตนน้ัน และขอ 
๔ สมานัตตตาน้ีก็ดูแลคุมใหใช ๓ ขอตนน้ันอยางสมเสมอกันอีก
ดวย เปนความพรอมเพรียงสามัคคีครบหมดท้ังคนทั้งธรรม 

จึงไดพูดวา หลักสังคหวัตถุ ๔ น้ี สืบเน่ืองสอดคลองกันกับ
หลักพรหมวิหาร ๔ โดยท่ีวาพรหมวิหาร ๔ เปนคุณสมบัติ เปนอาการ 
เปนทาทีอยูในใจ แลวแสดงออกมาเปนภาคปฏิบัติทางสังคหวัตถุ ๔  
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ปฏิบัติธรรม ท้ังมีในใจ และทําในสังคม  
ใหท้ังครบ ท้ังพอดี     

ทีน้ีก็มาดูความสอดคลองกัน เร่ิมตั้งแต 

ขอ ๑ ทาน การให การชวยเหลือกันดวยวัตถุสิ่งของเงินทอง
ทรัพยสิน  

หน่ึง  ในยามเขาเปนปกติ เราใหดวยเมตตา ใหดวยความรัก 
เปนความเอ้ือเฟอเผื่อแผกัน โดยท่ีวาเขาไมไดมีทุกขหรือเดือดรอน
อะไร ยกตัวอยางบอยๆ เชนวา สมัยกอนน้ี คนไทยเรา เวลา
ทํากับขาวอรอยๆ เปนพิเศษ เราก็จะแบงจะไปแจกใหเพ่ือนบาน 
วันน้ี บานน้ีแกงน้ี ก็แบงเอาไปใหบานโนน พอวันพรุงน้ี บานโนน
ทํากับขาวน้ี อรอยพิเศษ บานโนนก็มาแบงใหบานน้ี อยางน้ี
เรียกวาใหดวยเมตตา ดวยไมตรี โดยท่ีวาเขาก็ไมไดเดือดรอนอะไร 
เราก็ไปใหแกเขา เปนสถานการณท่ีอยูกันตามปกติธรรมดาน้ี บาง
ทีก็แบงปนกันไปท้ังๆ ท่ีก็ไมมีใครเดือดรอน การใหแกกันอยางน้ี 
เรียกวาใหดวยเมตตาหรือไมตรี  

สอง  เขาตกทุกขไดยากเดือดรอน คนถูกนํ้าทวมไฟไหม เราก็
บริจาคเงินทองสิ่งของไปชวย อยางน้ีเรียกวาใหดวยกรุณา จะเห็น
วา เปนการใหในตางสถานการณสอดคลองกับคุณธรรมในใจคือ
พรหมวิหารท่ีตางขอออกไป ขอน้ีเปนการใหดวยกรุณา  

สาม  เขาทําความดีกาวหนาไป แตขาดเงินขาดทอง เราก็ไป
ใหเงินบริจาคเพ่ือชวยสนับสนุนการทําความดีน้ัน อันน้ีเรียกวาเปน
การใหดวยมุทิตา แตในสังคมของเราน้ี จะเห็นวา การใหดวย
มุทิตา ดูทาจะนอยกวาการใหดวยเมตตากรุณามาก การใหเพ่ือ
สงเสริมการทําความดีน้ี เราอาจจะเบาไปหนอย  



 
 
 
 
 
 
 
 

๗๖ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

แตเดิมมานั้น การใหดวยมุทิตาเพ่ือสงเสริมการทําความดีน้ี 
ไดเปนมาในประเพณีจนเปนวัฒนธรรม ออกมาในรูปของการ
ทําบุญทํากุศล การใหการบริจาคท่ีเรียกวาทําบุญสวนมากน่ี เปน
การใหดวยมุทิตา  

ตัวอยางสําคัญก็เชนวา วัดเปนแหลงการศึกษา เปนแหลง
ของการทําความดีงามและสรางสรรค กิจกรรมในวัด การศึกษา 
การใหการอบรมแกพระสงฆ กิจกรรมสรางสรรคมาอยูท่ีวัดมากมาย 
เพราะวัดเปนศูนยกลางการศึกษา และเปนศูนยกลางของสังคม 
เราตองการมุทิตา จะสงเสริมการศึกษา สงเสริมการทําความดีงาม
หรือการสรางสรรคในสังคม เราก็เลยนิยมไปบริจาคใหวัด หรือไป
ทําทานกันท่ีวัด เชนไปสรางกุฏิ ก็คือสรางท่ีอยูสําหรับกุลบุตรท่ีจะ
ไปพักอยูอาศัยเพ่ือบวชเรียนในชุมชน ในหมูบานน้ันๆ ซ่ึงทุกคนมี
สิทธิจะมาอยูท้ังน้ัน หมุนเวียนกันมาอยูตอๆ กันไป ไมรูจบสิ้น  

ในสมัยตอมา ตอนหลังๆ ในยุคปจจุบันน้ี คนมากทีเดียวไม
เขาใจ มีการถามหรือตั้งขอสงสัยวา ทําไมสรางวัดสรางกุฏิสวยงาม 
ทําไมวัดสรางท่ีใหพระอยูดีกวาชาวบาน ชาวบานรอบวัดยากจนมี
ท่ีอยูแยๆ แตท่ีวัดน่ีสรางกุฏิสวยหรูอยูสบาย จริงอยู ปจจุบันน้ี ก็
อาจจะมีบางท่ีเลยเถิดไป อยางท่ีอาจจะกลายเปนการสรางเพื่อ
สวนตัว ท่ีพระองคน้ันๆ อยากจะอยูอยางสุขสันต แตอยางน้ีไมใช
แบบของเดิม เร่ืองเดิมไมใชอยางน้ัน  

ในประเพณีท่ีเปนมาอยางเดิมน้ัน กุฏิเปนสมบัติสวนรวม
ของชุมชนน้ัน เพราะวัดท้ังวัดเปนสมบัติของชุมชนอยูแลว ไมเปน
ของผูกขาดแกใคร พระท่ีอยูในวัดก็ไมไดเปนเจาของกุฏิ เวลาสราง
กุฏิข้ึนมาแลว ชุมชนเปนเจาของรวมกัน แลวคนในหมูบานน้ันก็
หมุนเวียนกันมาอยู  
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โดยเฉพาะก็มากับประเพณีบวชเรียนน่ันแหละ บวชกันมา
ตั้งแตปูแตทวด มาถึงพอก็ไปบวชท่ีวัดน้ัน มาถึงลูกก็ไปบวช ลูกไป
บวช ก็เพ่ือไปเรียนหนังสือ ก็ไปอยูท่ีกุฏิน้ัน ไดใชกุฏิน้ัน เพราะกุฏิ
น้ันเปนสมบัติรวมกันของหมูบาน เปนสมบัติสวนรวม เพราะฉะน้ัน
ชาวบานจึงเห็นความสําคัญของสมบัติสวนรวมน้ี สมบัติสวนตัวจะ
มีบางก็ระวังเอาเถอะ แตสวนรวมท่ีเราใชประโยชนรวมกัน และใช
เพ่ือความดีงามน้ี ตองเอาใจใส  

เปนอันวา การใหดวยมุทิตานะมีเรื่อยมาแลว ก็คือการทําบุญท่ี
วัดน่ันเอง สวนการใหดวยเมตตากรุณา ก็มีอยูเปนปกติของชาวบาน
อยูแลว ในชีวิตประจําวันก็มีนํ้าใจตอกัน เวลาตกทุกขไดยาก ก็
ชวยเหลือกันไป แตพอจะสรางสรรคใหทานแบงปนดวยมุทิตา ก็ไป
สงเสริมกิจกรรมการงานของวัด เชนสรางกุฏิ สรางโบสถ สรางศาลา  

ศาลาเปนท่ีประชุมของชุมชน ศาลาการเปรียญเปนท่ีชาวบานมา
ทํากิจกรรมของชุมชนรวมกัน มาฟงธรรม มารักษาศีล มาอยูคาง
คืน รักษาอุโบสถ เปนท่ีประชุมของชาวบานท้ังหมูบาน แถมเวลามี
ภัยอันตราย เชนถูกไฟไหม ก็มาพักพิงหลบภัยอยูอาศัยกันท่ีลาน
วัด ใชศาลาวัดอีก สมัยกอนน้ี ตอนมีสงคราม บานเมืองถูกขาศึก
รุกราน ในหลวงจะยกทัพออกไป ก็ตองหาวัดใหญๆ ไปประชุมกันท่ี
ลานวัด เปนตน เปนอันวาวัดเปนศูนยกลางกิจกรรมของชุมชน  

ตอมา เราไมเขาใจความหมายเดิมน้ี ก็ชักจะทําอะไรๆ เพ้ียน
ไปหมด แมแตพระเอง ก็ไมรูวาท่ีตัวเองมีวัดน้ี ก็เพ่ือสนองความ
ตองการของชุมชน เปนประโยชนแกสังคม เลยนึกวาวัดน่ีเปนของ
ตัว แลวก็เอาใจใสแตการท่ีตัวเองจะอยูใหสบาย กุฏิกลายเปนของ
สวนตัวไปเลย อยางน้ันก็มีสวนเปนเหตุผลใหชาวบานเขาเอาไปติ
เตียนไดวา เออ... พระน่ีอยูสบาย สรางกุฏิอยูหรูหราดีกวาชาวบาน  
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เปนอันจะตองทําความเขาใจกัน คนไทยจะตองเขาใจให
ถูกตองวา ท่ีจริงน้ัน ใน ความหมายเดิม หมดท้ังวัดน้ันแหละ ก็คือ
สมบัติรวมกันของชุมชนหรือสังคม แลววัดก็เปนท่ีเปนชองทางท่ีจะ
ทําใหสังคมมีความเจริญกาวหนา เปนแหลงของการสรางสรรคทํา
ความดี เราจึงเรียกวาไปทําบุญ เราจึงไปบริจาคใหวัด อันน้ีแหละ
เขาหลักท่ีเรียกวา ใหดวยมุทิตา เอาละ เปนอันวา ขอทาน-ให 
ออกมาจากพรหมวิหารไดท้ังเมตตา-กรุณา-มุทิตา  

ขอ  ๒  ปยวาจา  พูดหรือชวยเหลือกันดวยถอยคํา  ก็
เชนเดียวกัน ยามปกติ เขาไมไดเดือดรอนเปนทุกขอะไร เราก็พูดจา
ไพเราะออนหวาน สุภาพออนโยน เจอกันก็ทักทายปราศรัย เปน
มิตรมีไมตรี พูดดีตอกัน น่ีคือปยวาจา พูดดีดวยเมตตา  

ตอมา เขาเดือดรอน หรือตกทุกข หรือประสบปญหา เราก็
ชวยดวยวาจา เชนไปพูดปลอบโยน ใหกําลังใจ ใหไมทอถอย หรือ
วาเรามีสติปญญาดี ก็พูดแนะนําใหความรูในการท่ีจะแกปญหา 
หรือใหคําปรึกษาบอกวิธีแกปญหา วาควรจะทําอยางน้ีๆ ปยวาจา
ในกรณีน้ีก็เปนปยวาจา พูดดีท่ีเปนการชวยดวยวาจา ซ่ึงเกิดจาก
กรุณา คือพูดดีดวยกรุณา  

ตอไป เขาทําความดีกาวหนาไป หรือทํางานสรางสรรคเปน
ประโยชนเพ่ิมข้ึน เราก็ไปพูดสงเสริมเพ่ิมกําลังใจ สนับสนุนใหเขา
ทําไดขยายออกไป เขาประสบความสําเร็จในสิ่งท่ีดีงาม เราก็ไป
พูดจาแสดงความพลอยยินดีดวย สงเสริมสนับสนุนย่ิงข้ึนไป อยาง
น้ีก็คือพูดดีดวยมุทิตา เปนอันวาครบแลว ปยวาจา ออกมาจาก
เมตตาก็ได ออกมาจากกรุณาก็ได ออกมาจากมุทิตาก็ได  
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ขอ ๓  อัตถจริยา บําเพ็ญประโยชน ชวยเหลือดวยเร่ียวแรง
กําลังความสามารถ อันน้ีก็เชนเดียวกัน เขาอยูเปนปกติ ไมได
เดือดรอนอะไร เรามีแรงดี มีกําลังมาก ก็ชวยเขา ยกขาวยกของให 
ยกเกาอี้ให อะไรอยางน้ี แมแตท่ีงายๆ เหมือนอยางวาเพ่ือนของ
เราน้ี เขาก็ไมไดเดือดรอนอะไร เดินไปดวยกัน เขาถือของหนักกวา
เรา เขาก็ถือไหว แตเราไปดวย มือเราวางกวา เราก็บอกวาเด๋ียวๆ 
แบงมาน่ี เราชวยถือบาง ก็แบงเบาเขาไป เปนการสละแรงงานของ
เราทําประโยชนแกเขา คือชวยเหลือดวยเมตตา  

ในสถานการณอื่น มีคนประสบความทุกขเดือดรอน เชนตก
นํ้า เขาวายนํ้าไมเปน เราแข็งแรงและวายนํ้าเปนดวย เราก็สละ
เร่ียวแรงกําลังของเรา โดดนํ้าลงไปชวยคนตกนํ้า น่ีก็เปนอัตถจริยา
ดวยกรุณาแลว  คือบําเพ็ญประโยชน โดยเอาเรี่ยวแรงชวย          
ดวยกรุณา  

ตอไป เขาทําความดีกัน มีการสรางอะไรท่ีเปนประโยชน เรา
ก็เอาแรงเขาไปชวยสนับสนุน อยางสมัยโบราณท่ีบอกแลววาวัด
เปนศูนยกลางของชุมชน เปนแหลงท่ีทุกคนไดใชประโยชนรวมกัน 
เวลามีการสรางกุฏิ ก็คือสรางท่ีอยูอาศัยของผูคนท่ีจะไดไปบวชไป
เรียน คนละสามเดือนบาง มากหรือนอยกวาน้ันบาง จะไดใชกุฏิ
น้ันกันไปอีกนาน ทีน้ีพอท่ีวัดสรางกุฏิ ชาวบานก็ไปสละแรงชวยกัน 
ในกรณีน้ี การสละแรงงาน เอาแรงงานไปชวย ก็เปนการสนับสนุน
การทําความดี เรียกวาชวยดวยมุทิตา ไมวาจะไปชวยสรางกุฏิ ไป
ชวยขุดบอนํ้า หรืออยางประเพณีประจําปก็ไปชวยขนทรายเขาวัด 
การท่ีชาวบานไปสละแรงงาน แมแตชวยขนทรายเขาวัด ก็เปนการ
ปฏิบัติอัตถจริยาดวยมุทิตา ตกลงครบแลวนะ  
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สังคหวัตถุ ๔ เปนภาคปฏิบัติการในสังคม ออกมาจาก
คุณธรรมในใจคือพรหมวิหาร ก็เอาสังคหวัตถุ ๓ ขอแรก คือ ทาน-
ให ปิยวาจา-พูดดี และอัตถจริยา-ทําประโยชน ไปคูณกับพรหม
วิหาร ๓ ขอแรก คือ เมตตา กรุณา มุทิตา เปน ๙ สถานการณ 
เปนอันวา ทาน ใหดวยเมตตา ก็ได ใหดวยกรุณา ก็ได ใหดวย
มุทิตา ก็ได, ปิยวาจา พูดดีดวยเมตตา ก็ได พูดดีดวยกรุณา ก็ได 
พูดดวยมุทิตา ก็ได, อัตถจริยา ทําประโยชนดวยเมตตา ก็ได ดวย
กรุณา ก็ได ดวยมุทิตา ก็ได ๙ สถานการณ สอดคลองกันหมด  

ตอไป ขอ ๔ สมานัตตตา ความมีตนเสมอ ขอน้ีบอกแลววา
ตรงออกมาจากอุเบกขา สามขอแรกน้ันเปนการปฏิบัติตอกัน แก
กัน ให ก็ใหแกกัน ปยวาจา ก็พูดตอกัน แลวอัตถจริยา ก็ชวยทํา
ใหแกกัน แตขอสี่ คือสมานัตตตาน้ี ไมใชแคแกกัน ตอกัน แตถึงตัว 
เอาตัวเขารวม เขาคลุกเลย ขอสมานัตตตาน้ี จึงมีลักษณะตางออกไป 
ไมใชแคตอกันแลว แตเขาถึงกัน เขารวมกันเลย โดยมีความเทาเทียม
กัน เสมอภาคแบบประสาน เสมอสมาน โดยมีอุเบกขาเปนฐาน 
และมีสามขอแรก เมตตา กรุณา มุทิตา เขามาพรอมอยูดวย  

สมานัตตตาไดพรอมหมด แตตัวท่ีเปนหลักยืนเปนฐาน คือ
อุเบกขา เพราะเปนตัวรักษาธรรม รักษาความเปนธรรม ความ
เสมอภาคเสมอกันน้ีตองอาศัยความเปนธรรม แตอยางท่ีบอกแลว
วาเสมอคือสมาน เสมอแบบประสาน เจอทุกขก็เจอดวยกัน มีสุขก็
มีดวยกัน แตถาเวลาเจอทุกขแลวท้ิงกัน ก็ไมเปนธรรมแลว เมื่อ
ทุกขก็ทุกขดวยกัน สุขก็สุขดวยกัน รวมสุขรวมทุกข ก็มีความเปน
ธรรม เสมอภาคแบบประสานกัน แลวก็ไมดูถูกไมดูหมิ่นกัน ไม
เลือกท่ีรักผลักท่ีชัง ไมเอารัดเอาเปรียบกัน  
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เสมอภาคคุมทายสังคหวัตถุ  
ใหสังคหธรรมคุมทายวินัยของชาวบาน     

จะเห็นวา การปฏิบัติอยางเสมอกันหรือเสมอภาคน้ี รวม
ความหมายไปถึงวาไมลําเอียงดวย น่ีแหละสมานัตตตาจึงตองมา
เปนตัวคุมทายเปนดุลของชุดสังคหวัตถุ ๔ น้ี  

เห็นไดงายวา ใน ๓ ขอแรกน้ัน ถาเปนคนตอคน หรือตัวตอตัว 
ทาน ก็ใหไป  ปิยวาจา ก็พูดดีไป อัตถจริยา ก็ทําประโยชนชวยเขาไป  

แตพอมีหลายคน ไปเกี่ยวของกับคนมากๆ คราวน้ี สมานัตตตา
ก็ตองเขามาปรับมาคุมละ ตองใหเสมอภาคกัน ใหเสมอสมานกัน 
ไมใชวา ถาเปนคนโนนละก็ใหพิเศษ แตถาเปนคนน้ันก็ใหนิด
หนอย ถาเปนคนนี้ละก็ปยวาจาหวานจอย แตถาเปนคนโนนวาจา
ไมคอยเปนปยะ ถาเปนคนน้ันอัตถจริยาชวยทําใหเต็มท่ี แตพอมา
คนน้ี อัตถจริยาพอขอไปที หรือเวลาตัดสินวินิจฉัยอะไร ก็เขาขาง
คนโนนคนน้ี ก็เสียความเสมอภาค ไมมีสมานัตตตา (พูดส้ันๆ วา 
ไมมีสมานัตต) แตพอมีความเสมอภาคแบบน้ี ก็เขากันไดหมด มี
สามัคคีได  

ขอคุมทายคือสมานัตตตาน้ีมีเร่ืองพูดมากมาย แตในท่ีน้ีก็
แคใหรูเขาใจหลักไว ขอใหสังเกตอีกนิดวา คําบาลีสําคัญท่ีแปลวา
เสมอกัน เทากัน มี ๒ คํา คือ สมาน (อานวา สมานะ) และ สม 
(อานวา สมะ)  

แตตาม ท่ีใช ในภาษาไทย  ๒  คํา น้ี  ว าตาม รูปศัพทมี
ความหมายมากหลายอยาง จนมีการแยกวา ถาเปนคําบาลีหมาย
วาอยางน้ี ถาเปนคําไทยหมายวาอยางน้ัน แตท่ีจริงนาจะเปน
ความหมายแยกแงแยกนัยออกไปของคําบาลีเดิมเดียวกันน่ันเอง  
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ถานําความหมายตามแงนัยเหลาน้ันมามองหลักธรรมน้ี ก็
จะไดความเขาใจชัดเจนเห็นแงมุมครบถวนข้ึน ซ่ึงมีท้ังวา เสมอ 
สมาน เสมอภาค เทากัน เทาเทียม เช่ือม ประสาน สม สมกัน 
เหมาะกัน เหมาะสม เขากัน รับกัน ตรงกัน พอดี สมดุล ดังน้ี     
เปนตน ไมใชมองแคเทากันท่ือๆ 

วากันในขั้นพ้ืนฐาน บอกวา ทุกคนเสมอกันตอหนากฎ
ธรรมชาติ เชนเกิดมาแลว ตองแก ตองเจ็บ ตองตาย กฎธรรมชาติ
น้ีแนนอนนัก แตบางคนเกิดแลวตายเลย ไดแคเกิดกับตาย ไมได
แกไมไดเจ็บ แตถาเขาอยูนานไป ก็ตองแก แตก็อีกแหละ บางคน
แกชา บางคนแกเร็ว น่ีก็ข้ึนตอเหตุปจจัยท่ีหลากหลาย รวมแลวก็
เสมอกันตามธรรม (เชนตองดูเหตุปจจัยเกี่ยวของที่ทําใหมองเห็นเปนตาง) 

บอกวา ทุกคนเสมอกันตอหนากฎหมาย (คือตอหนากฎ
มนุษย) น่ีก็จริง แตจริงตามหลักการท่ีมนุษยตกลงกัน ถือวาจริง
ตามตัวบท ซ่ึงออกผลไมเด็ดขาด ชักจะไมแนนัก เชนข้ึนตอการ
บังคับใชกฎหมาย เปนตน คือเปนเร่ืองของสังคมมนุษย ท่ีมนุษย
จะรักษาธรรมตามขอแรกน้ันไดหรือไม ยังมีการบิดการเบ้ียวการ
พลิ้วการแฝงการบังเปนตนได 

บางทีมองความเสมอภาควาเทากันอยางเด็ก เชน เห็นชาย
สองคนกินขาวไมเทากัน คนหน่ึงกินจานเดียว อีกคนหน่ึงกิน ๓ 
จาน ก็บอกวาไมเสมอภาค ไดอาหารไมเทากัน แตพอดูตามจริงคือ 
คนท่ีกินจานเดียวน้ันมีโรคตัวเล็กผอม เขากินไดแคน้ัน ถาขืนกิน ๓ 
จาน ก็ฝน อาจจะจุกแนนถึงตาย สวนคนท่ีกิน ๓ จานน้ัน รางกาย
ใหญโตแข็งแรงมาก ทํางานหนัก ถาเขากินจานเดียว ก็ไมหายหิว 
อาจจะออนเพลียหรือตาลายเปนลมไปเลย น่ีก็ใหเขามีสิทธิกินได
เทากันแลว และเขาก็เสมอกันตามธรรม คือ ตามเหตุปจจัย ตาม
เหตุผล บางทีก็วาตามความเหมาะควร หรือสมสวนพอดีเทาน้ัน 
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หลายคนมาสมัครเขาทํางาน เขาต้ังเกณฑวางมาตรฐานกัน
ไวโดยพิจารณาตามธรรมอยางมีเหตุผลเหมาะควรพอดีลงตัวเปน
ธรรมแล วว า  ผู ท่ีมีคุณสมบัติ เปนความรูความสามารถมี
ประสบการณเทาน้ีอยางน้ี ใหไดตําแหนงน้ีมีเงินเดือนแคน้ี สวนผูท่ี
มีคุณสมบัติเทานั้นอยางนั้น ใหไดตําแหนงนั้นมีเงินเดือนแคนั้น ทุก
คนมีสิทธิเทากันเสมอกัน สอบคัดแลว ก็ไดตําแหนงตางกัน มี
เงินเดือนไมเทากัน และน่ีก็เปนความสมเสมอตามธรรม 

บางทีเขาวางมาตรฐานต้ังเกณฑไววา ในอาชีพน้ี งาน
ตําแหนงน้ีๆ เสี่ยงอันตราย เกินไปสําหรับคนเพศน้ีวัยน้ัน ก็ไมให
รับเขาทํางาน ถาถูกตองเปนจริง ก็เปนความเสมอภาค ท่ีเสมอกัน
ตามธรรม สมกับคนน้ันๆ ตามธรรม ถาตอมา สถานการณและเหตุ
ปจจัยเก่ียวของเปลี่ยนไป ท่ีเคยเสี่ยงอันตรายก็หายเสี่ยงแลว ก็
แกไขกฎกติกาใหเขากันสมกันตามเหตุปจจัย ก็เปนความเสมอ
ภาคเสมอกันตามธรรม 

พูดรวมๆ  ก็คือ เปนความเสมอกันตามธรรม  อยาง ท่ี
พระพุทธเจาตรัสในระดับสูงสุดวา  

“พระโสดาบันเป็นสมานัตต์(มีตนเสมอ)กับพระโสดาบัน พระ
สกทาคามีเป็นสมานัตต์กับพระสกทาคามี พระอนาคามีเป็นสมานัตต์กับ
พระอนาคามี พระอรหันต์เป็นสมานัตต์กับพระอรหันต์” 

สังคหวัตถุระดับสูงสุดน้ี เรียกวา “เอตทัคคะ” พระพุทธเจาตรัสไว
ครบท้ัง ๔ สังคหวัตถุ ถาชวนกันปฏิบัติ ก็จะไดอยูกันในสังคมท่ีอุดม
ศีล อุดมธรรม อุดมปญญา เจริญกาวหนา พรอมท้ังอามิสไพบูลย 
และธรรมไพบูลย ดังน้ี (องฺ.นวก.๒๓/๒๐๙/๓๗๗) 
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เอตทัคคะแห่งทานไดแก ธรรมทาน (ใหธรรม-ความรู-
ปญญา), เอตทัคคะแห่งปิยวาจาไดแก แสดงธรรมบ่อยเนือง 
แก่ผู้ต้องการ ที่เงี่ยโสตลงสดับ (ต้ังใจฟง), เอตทัคคะแห่ง
อัตถจริยาไดแก พาคนไม่มีศรัทธาให้มามั่นในความเป่ียม
ศรัทธา พาคนทุศีลให้มามั่นในความเป่ียมศีล พาคนตระหน่ี
ให้มามั่นในความเป่ียมเสียสละ พาคนทรามปัญญาให้มามั่น
ในความเปี่ยมปัญญา, เอตทัคคะแห่งสมานัตตตาไดแก พระ
โสดาบันเป็นสมานัตต์กับพระโสดาบัน...พระอรหันต์เป็น
สมานัตต์กับพระอรหันต์ 

ในท่ีสุดก็มาลงทายท่ีสมานัตตตา ความมีตนเสมอสมาน ซ่ึง
ทําใหเขากันไดกลมกลืน ความเสมอภาคจึงเปนเร่ืองของความ
ประสานกลมกลืน อยางท่ีวามาน้ี ก็สอดคลองกันหมด เปนอันวา 
น่ีคือสังคหวัตถุ หลักการสงเคราะห ๔ ประการ ซ่ึงเปนภาคปฏิบัติ
การ ออกสูสังคม โดยสืบเน่ืองรับกันกับคุณธรรมในใจ ท่ีเรียกวา
พรหมวิหาร ๔  

ถาไมมีสังคหวัตถุ ๔ น้ี พรหมวิหาร ๔ ก็อยูแคในใจ ไมมีผล
ชัดออกมาตอสังคม แตถาไมมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เปน
พรหมวิหารอยูในใจ สังคหวัตถุ ๔ ท่ีเปนภาคปฏิบัติน้ีก็จะ  

หน่ึง เกิดข้ึนไดยาก เพราะการท่ีสังคหะจะเกิดข้ึน ตองมี
แรงจูงใจ เชนวา ทาน-การให ถาไมมีเมตตาความรัก หรือกรุณา
ความสงสารอยากชวยเหลือ มาเปนแรงจูงใจ ก็ตองมีแรงจูงใจ
อยางอื่น เชน อยากไดหนาไดตา เอาละสิ กลายเปนวาใหเพราะ
อยากไดหนาไดตา หรือมีผลประโยชนตอบแทน หวังผลประโยชน
จากเขาในระยะยาว เสียนอยจายนอยเพื่อใหไดมาก หรือวาหวังได
ผลตอบแทนเปนยศ เปนเงินตรา เปนเหรียญตรา อะไรอยางน้ี ใชไหม  
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เปนอันวา ถาไมมาจากพรหมวิหารเปนฐานอยูในใจแลว 
ภาคปฏิบัติการทางสังคม ก็เกิดข้ึนไดยาก  

สอง  ถึงแมวาถาปฏิบัติการน้ันเกิดข้ึน ก็ไมจริงใจ เมื่อไม
จริงใจ ก็ไมพอดี ไมตรงไมพอไมเขากับการแกปญหา แตถาเกิดจาก
คุณธรรม มันก็จะพอดี เขาเจอสถานการณอยางน้ี เราก็มีกรุณาให
เขา และมีอุเบกขาไปคุมวาใหอยูในเหตุในผล แตถาใหโดยมี
แรงจูงใจอื่น  อยางท่ีวาเมื่อก้ี เชนตองการผลตอบแทน ตองการได
หนาไดตา ก็จะไมเปนการใหท่ีพอดีไปได อันน้ี ถาไดหนาไดตา ก็
ให ใหจนกระท่ังเกินกวาท่ีควรจะให แลวทีน้ีถาไมไดหนาไมไดตา ก็
เลยไมยอมให หรือสักวาใหนิดๆ หนอยๆ อยางน้ันสังคมไปไมไหว 
ในระยะยาว สังคมก็พิการเลย แตถามีธรรมอยูในใจ ใหดวย เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา ก็พอดีเลย  

ก็เปนอันวา ปฏิบัติการท่ีออกสูสังคม ถาไมมีคุณธรรมในใจ
เปนฐาน เปนแรงจูงใจขับดัน จะเกิดข้ึนไดยาก ถึงแมเกิดข้ึน ก็จะ
ไมจริงใจ และไมมั่นคง เชนวา เมื่อใดตัวไมไดผลประโยชนตอบ
แทน เปนตน ก็ไมชวย ไมมีสังคหวัตถุออกมา อยางน้ีก็จะวิปริตไป
หมด คนจะไมสามารถดํารงสังคมใหอยูดวยดีได  

รวมความวา ถามีแตคุณธรรมในใจ ไมออกสูปฏิบัติการใน
สังคม ก็ไมเพียงพอท่ีจะใหสังคมนี้อยูดี แตถาปฏิบัติการในสังคม 
ไมมีคุณธรรมอยูในใจ ก็จะไมจริงใจ ไมมั่นคงย่ังยืน ไมพอดี แลว
แถมก็เกิดข้ึนไดยากดวย น่ีเปนเร่ืองของความประสานสอดคลอง
ของคุณธรรมท่ีวา ตองมีท้ังภาคท่ีอยูในใจ เปนคุณสมบัติภายใน 
แลวแสดงออกเปนภาคปฏิบัติการ ดังน้ัน จึงเปนความจําเปนวา
ตองประสานกันระหวางคุณธรรมในใจ กับปฏิบัติการในสังคม 



 
 
 
 
 
 
 
 

๘๖ ขอใหคนไทยใฝปญญาฯ 

สําหรับคฤหัสถญาติโยมชาวบาน พระพุทธเจาตรัสเนนธรรม
ดานเศรษฐกิจและสังคมไวมาก เราจํากันแมนวา ทานอนาถบิณฑิก 
(“ผูมีกอนขาวเพ่ือคนอนาถา”) และวิสาขามหาอุบาสิกา ไดรับยก
ยองเปนทายกและทายิกาเอตทัคคะ แตควรระลึกดวยวา พระองค
ทรงยกยองเจาชายหัตถกะอาฬวกะ วาเปนเอตทัคคะในการใช
สังคหวัตถุ ๔ น้ี สงเคราะหหมูชนชุมชน (บริษัท)  

สําหรับองคพระราชา หรือผูปกครองบานเมือง นอกจากตอง
บําเพ็ญสังคหวัตถุ ๔ ชุดน้ี ตามคําจํากัดความท่ีวาขางตนแลว ยัง
พึงปฏิบัติสังคหวัตถุ ๔ ชุดพิเศษจําเพาะ ท่ีเรียกวา ราชสังคหวัตถุ 
๔ แถมอีกชุดหน่ึงดวย 

เอาละ ที่วามาน้ี เปนตัวอยางท่ีรับกัน ของธรรม ๒ ชุดสําคัญ ซึ่ง
มีจํานวนเทากันพอดี พรหมวิหาร - ธรรมในใจ คนไทยพูดกันอยูบาง แต 
สังคหวัตถุ - ธรรมออกสังคม แทบไมไดยิน ขอใหมาเร่ิมกันใหม เอา
ใหจริงจัง สังคหวัตถุสี่น้ี ทํากันใหขึ้นตา เอามาพูดจากันใหติดปากขึ้นใจ  

(ถาจํายากพูดยาก จะใสไมทัณฑฆาตการันตไว อยาง “ยานัตถุ” 
เปน สังคหวัตถ์ุ วา สังคหวัตถ์ุส่ี ก็ได) 

นาจะเตือนกันใหตื่นข้ึนบาง วาคฤหัสถชาวพุทธไทยเราน้ี 
ออกจะประมาทกันไปมาก พระพุทธเจาตรัสหลักธรรมสําคัญไวให
ปฏิบัติ ก็ไมปฏิบัติกัน มิใชแคไมปฏิบัติ แตไมรูดวยซ้ํา อยางสังคหวัตถุ 
๔ น้ี ก็รูกันแคขอแรก คือ ทาน ซ่ึงเกงมาก นาชม แตขอตอๆ ไป ไม
รูจัก แตท่ีเปนเร่ืองใหญ พระพุทธเจาตรัสสอนหลักท่ีถือเปนคิหิวินัย 
คือ วินัยของคฤหัสถ์ ไว ก็ไมใสใจ เมื่อขาดหลักข้ันพ้ืนฐานน้ี ความ
เปนชาวพุทธก็ตองถือวาเลือนราง เควงควาง เปนชาวพุทธไรหลัก 
เสียหลัก หลักลอย หลับใหล ควรจะปลุกกัน เตือนกันใหตื่นข้ึนมา 
ไมประมาท ชวนกันปฏิบัติใหความเปนชาวพุทธมีฐานข้ึนมา 



 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๗ 

อยางนอยก็เอาท่ีพรหมวิหาร เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
สี่ขอในใจน้ี ใหรับกับสังคหวัตถุ ๔ ท่ีจะทํา ท่ีจะปฏิบัติออกมาใน
สังคม ท้ัง ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา ใหสมกับท่ี
พระพุทธเจาตรัสยํ้าไวเปนหลักธรรมคุมท้าย ปดรายการของคิหิวินัย  

คิหิวินัย คือ วินัยของคฤหัสถ์ เปนคําเรียกของพระอรรถกถา
จารย ถาวาตามพุทธพจนก็เปนคําตรัสสอนวิธีไหวทิศในอริยวินัย 
คือหลักการดําเนินชีวิตและอยูรวมสังคมของประชาชนในระบบ
แบบแผนของอารยชน ซ่ึงตรัสสรุปหรือปดทายดวยสังคหวัตถุ ดังน้ี 
(คิหิวินัย=สิงคาลกสูตร, ที.ปา.๑๑/๑๗๒/๑๙๔-๒๐๖/๒๐๗) 

ทาน ๑ ปิยวาจา ๑ อัตถจริยา ๑ ความเสมอสมานกัน
ในธรรมท้ังหลายให้ถูกควรในแต่ละกรณี (สมานัตตตา) ๑ 
ธรรมส่ีอย่างน้ี เป็นเครื่องสงเคราะห์รวมคน (สังคหะ) ในโลก 
เป็นเหมือนลิ่มสลักเพลารถที่กําลังแล่นไป  

ถ้าสังคหะเหล่าน้ีไม่มี ถึงเป็นมารดาบิดา ก็จะไม่ได้ความ
นับถือหรือบูชาเพราะเขาเป็นบุตร แต่เพราะเหล่าบัณฑิตชน
เหลียวแลสังคหธรรมเหล่าน้ี จึงถึงความเป็นผู้มีคุณความดี
ย่ิงใหญ่ และเป็นผู้ท่ีชนท้ังหลายจะพึงสรรเสริญ 
สังคหวัตถุ ๔ ท่ีตรัสไวน้ี  เปนหลักประกันความมั่นคงของ

สังคมใหกาวหนาไปดวยดี เปนตัวแทนของวินัยของคฤหัสถ์ ใน
ระบบอริยวินัย ซ่ึงยํ้าเตือนชาวพุทธวา ทุกคนมิใชจะตองดูแลรักษา
พัฒนาชีวิตของตัวเทาน้ัน แตมีหนาท่ีดูแลรักษาทําสังคมใหดีดวย 

นาจะมีชาวพุทธท่ีตื่นตัวข้ึนมาเปนผูนํา ปลุกกันชวนกันให
ฟนหลักอริยวินัยข้ึนมาปฏิบัติอยางจริงจัง ใหคนไทยมีชุมชนมี
สังคมของอารยชนตามท่ีพระพุทธเจาทรงสอนไว 

เรื่องสังคหวัตถุ ก็เห็นจะพอสมควรแคน้ี มีอะไรสงสัยไหมครับ  




