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๑ ไทยถือพุทธ ทาไมไม่เจริญ
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เรื่องทีค่ นไทยควรเข้ าใจให้ ถูก
-๑ไทยถือพุทธ ทำไมไม่เจริญ
ฝรัง่ เจริญเพราะอะไร
มีผูถ้ ามว่า คนไทยนั บถื อพุทธศาสนาทาไมเมืองไทยจึง
ไม่พัฒนา อยู่ในสภาพอย่างนี้ แต่ฝรัง่ นั บถื ออย่างอื่ นกลับเจริญ
ไปไกล
เรื่องนี้ มีแง่พิจารณาหลายอย่าง ข้อสาคัญคือ หลักการ
ใหญ่และลักษณะทัว่ ไปของพระพุทธศาสนาไม่มีการบังคับศรัทธา
การนับถือเป็ นไปโดยเสรี ให้ใช้ปัญญาพิจารณา โดยไม่ถูกผูกมัด
ด้วยข้อกาหนดตายตัวทั้งในด้านความเชื่อและการปฏิบตั ิ (อย่าง
ที่ฝรัง่ ว่าพุทธศาสนาไม่มี dogma) คนจะเข้าถึ งพระพุทธศาสนา
ได้เพียงใดก็อยู่ที่การศึกษา หลักการและลักษณะนี้ ทาให้คนที่
เรียกว่านั บถื อพระพุทธศาสนายังอาจจะอยู่ห่างไกลจากตัวจริง
ของพระพุทธศาสนามาก ระดับของคนที่นับถื อก็ห่างกันได้มาก
แยกคัดมาเรียบเรียงจากตอนหนึ่งใน “พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่”
(จัดทาไว้ตามคาอาราธนาของคุณนพพร บุณยประสิทธิ์ ณ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๙)
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และชาวพุทธก็ยงั อาจจะนั บถื ออะไรอื่นๆ ซึ่งอาจเป็ นตัวแปรที่มี
อิทธิพลมากยิ่งกว่าตัวพระพุทธศาสนาเอง เพราะฉะนั้น
ประการแรก ไม่ใช่ว่าคนไทยเราจะเข้าถึ งแนวทางของ
พระพุ ท ธศาสนากัน ทั้ งหมดและทุ ก สมัย เราอาจจะพยายาม
เข้าถึ งพุทธศาสนา และในบรรดาชาวไทยทั้งหมดนั้ น บางส่วน
อาจจะเข้าถึงบ้าง แต่คนส่วนใหญ่ยงั ไม่เข้าถึ ง ในบางยุคสมัยคน
อาจเข้าถึ งแก่นแท้ข องพระพุท ธศาสนามากหน่ อย แต่บางยุ ค
สมัยก็อาจจะเหินห่างมาก โดยเฉพาะ
ประการที่ สอง เพราะไม่บงั คับความเชื่อนี่ แหละ คนไทย
จึงไม่ได้นับถื อเฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้ น แต่อาจจะนั บถื อ
ลัทธิศาสนาอย่างอื่นๆ ไปพร้อมๆ กันด้วย เช่น ศาสนาพราหมณ์
ไสยศาสตร์ และลัทธิผีสางเทวดา ลัทธิ ความเชื่อเหล่านั้ น จึงเข้า
มามีอิ ทธิ พ ลด้ว ย บางอย่างก็ ถึ งกับก้าวล่วงล้ าเข้ามาปะปนใน
พระพุทธศาสนาด้วยซ้า และก็อาจเป็ นตัวแปรสาคัญที่ทาให้คน
ทัว่ ไปอยู่ใต้อิทธิ พล จึงไม่ได้หมายความว่าพระพุทธศาสนาเป็ น
ปั จจัยหลักที่ชกั นาชะตากรรมของสังคมไทยอย่างแท้จริง เรียกว่า
คนไทยยังอยู่ใต้อิทธิ พลของแนวความคิดและความเชื่ออย่างอื่น
อี ก มาก มองในทางกลั บ กัน อาจจะพูด ใหม่ อี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า
พระพุ ทธศาสนาช่วยมาได้แ ค่นี้ หรื ออาจจะตั้งคาถามใหม่ว่า
ทาไมพระพุทธศาสนาจึงช่วยมาได้เพียงแค่นี้ และ
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ประการที่ สาม ยังมีองค์ประกอบและปั จจัยอื่นๆ ที่ไม่ใช่
ทางลั ท ธิ ศาสนาหรื อ ความเชื่ อ อี ก เช่ น ปั จจัย ทางด้านสภาพ
แวดล้อมเป็ นต้น
สภาพแวดล้อ มที่ เ ป็ นอยู่ ดี มี สุ ข ท่ า มกลางความอุ ด ม
สมบู ร ณ์ ข องธรรมชาติ แ วดล้ อ ม เป็ นปั จจั ย อย่ า งหนึ่ งที่ มี
ความสาคัญสาหรับปุถุชน หมายความว่า มนุ ษย์ปุถุชนจะดิ้ นรน
ขวนขวายต่อเมื่อมีทุกข์บีบคั้นหรือภัยคุกคาม ในแง่นี้จะเห็นได้ว่า
ในอารยธรรมตะวัน ตกนั้ น ปั จจัย อย่ างหนึ่ ง ที่ ท าให้เ กิ ด การ
สร้างสรรค์ความเจริ ญ ก็ คือ การถู ก ทุ ก ข์บีบคั้น และภัย คุ ก คาม
กล่ า วคื อ ความขาดแคลนปั จจั ย สี่ แ ละความบี บ คั้ น ของภั ย
ธรรมชาติ เช่น ความหนาวเย็ นที่ รุนแรงถึ งขนาดที่ ว่าถ้าไม่ไ ด้
แก้ไขป้องกันแล้ว ชีวิตจะอยูไ่ ม่ได้
สาหรับเมืองไทยเรานี้ เราอาจจะผัดผ่อนได้ เช่นว่า เอ้อ..
บ้านเราฝาผุ แตก แต่เรายังไม่มีเวลา ยังไม่ซ่อมนะ เอาไว้เดือน
หน้า พอถึงเดือนหน้าเราก็ผดั ต่อไปอีก เอาไว้อีกเดือนหนึ่ ง เดือน
หน้าจึงจะซ่อ ม แล้วก็เดื อนหน้าๆๆ จนกระทัง่ ครบปี ก็ยังไม่ไ ด้
ซ่อม แต่ในประเทศฝรัง่ จะผัดเพี้ ยนไม่ได้เลย อี กสองเดือนฤดู
หนาวจะมา เดือนหน้าถ้าไม่ซ่อมจะหนาวตาย
ภัย ธรรมชาติ ที่ รุ น แรงและความขาดแคลนเนื่ อ งจาก
ธรรมชาติที่ไม่อุดมสมบูรณ์นี้เป็ นอันตรายที่บีบคั้น ทาให้เขาไม่
ประมาท หรื อมัว ประมาทอยู่ไม่ไ ด้ คื อจ าเป็ นต้อ งไม่ประมาท
ต่างจากของเราที่สุขสบายอุดมสมบูรณ์ ถ้าเป็ นมนุ ษย์ปุถุชนที่ไม่
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พัฒนาพอ ปั จจัยตัวเอื้ อต่างๆจะนาไปสู่ความประมาท เช่น ทา
ให้นอนเสพเสวยความสุ ข และชอบผัดเพี้ ยนเรื่อยไป เดี๋ยวก็ได้
เมื่อโน้นก็ได้ เมื่อนี้ ก็ได้ นี่ ก็คือลัทธิแห่งความประมาทนัน่ เอง
ตรงนี้ แหละที่ อาจจะตัง้ คาถามว่า ทาไมผูท้ ี่ ทาหน้าที่ สอน
พระพุท ธศาสนาจึง ไม่ ช่ว ยพัฒ นาคนไทยให้พ น้ จากลัท ธิ แ ห่ ง
ความประมาทนี้ ไปได้
นอกจากนั้น ยังมีความบีบคั้นทางอื่นอีก โดยเฉพาะทาง
จิตใจ และทางปั ญญา สังคมตะวันตกนั้ นเป็ นสังคมที่ผ่านประวัติ
แห่ ง การบี บ คั้ น ทางปั ญญามาอย่ า งมาก พวกเราก็ เ รี ย น
ประวัติศาสตร์กนั มา อย่างในสมัยกลางของยุโรป ศาสนาคริสต์มี
อานาจครอบงายุ โรปทั้งทวีป โดยมีวาติ กนั เป็ นศูนย์กลาง โป๊ ป
(Pope) ที่ แปลว่าสันตะปาปา เป็ นผูส้ วมมงกุฏให้กษัตริย์ของ
ประเทศทั้งหลายทัว่ ไปหมด ฉะนั้ น ถ้ามี กษั ตริ ย์อ งค์ไหนเกิ ด
เรื่องขัดแย้งไม่เชื่อฟั ง โป๊ ปสามารถสัง่ ลงโทษ เช่น เมื่อปี ๑๖๑๙
(ค.ศ. ๑๐๗๖) โป๊ ป เกรกอรี ที่ ๗ (Pope Gregory VII) สัง่ ลงโทษ
ควา่ บาตรพระเจ้าเฮนรีที่ ๔ (Henry IV) กษัตริยเ์ ยอรมันและเป็ น
จักรพรรดิ โรมันด้วย พระเจ้า เฮนรีที่ ๔ ต้องเดินทางข้ามเทือก
เขาแอลป์ ส์ (Alps) มาขอขมาโทษโป๊ ป และต้องยืนพระบาทเปล่า
หนาวสัน่ และอดอาหารอยูก่ ลางหิมะ ๓ วัน โป๊ ปจึงยกโทษให้
ในยุ ค นั้ น ค าสอนในศาสนาคริ ส ต์ ใครจะเถี ย งไม่ ไ ด้
สงสัยไม่ได้ สงสัยพระเจ้าไม่ได้ ถ้าพูดขึ้ นมาทานองนี้ นิ ดหน่ อยก็
ถู ก จับ ขึ้ นศาล ซึ่ ง ทางองค์ก รศาสนาคริ ส ต์ แ ละบ้า นเมื อ งได้
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ร่วมกันตั้งขึ้ น เรียกว่า Inquisition แปลว่า ศาลไต่สวนศรัทธา ไม่
ว่าจะสงสัยในองค์พระเจ้าหรือสงสัยคาสอนในพระคัมภีรไ์ บเบิล
(Bible) ก็จับขึ้ นศาลได้เลย และถ้าไม่ละความเชื่อหรือความ
สงสัยนั้น ก็ถูกเผาทั้งเป็ น ศาลนี้ มีอยู่รวม ๖๐๐ ปี โดยเฉพาะใน
ประเทศสเปน ช่วง ๑๑ ปี แรก คนถูกเผาตายราว ๒,๐๐๐ คน
กาลิ เ ลโอ (Galileo) นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ค นส าคั ญ ใน
ประวัติ ศ าสตร์ก็ โ ดนด้ว ย เพราะเขาไปสอนเรื่ อ งว่าโลกไม่ใ ช่
ศูนย์กลางของจักรวาล แต่พระอาทิตย์เป็ นศูนย์กลาง เท่านี้ แหละ
ถือว่าขัดแย้งกับคาสอนในพระคัมภีร์ ถูกจับขึ้ นศาลเลย แล้วก็ถูก
ตัดสินจะให้ดื่มยาพิษ แต่กาลิเลโอยอมบอกว่า ตัวเองหลงผิดไป
ก็เ ลยรอด ได้รับการลดโทษลงมาเพีย งให้ขังตัว อยู่แ ต่ ในบ้าน
รวม ๘ ปี ตั้งแต่ ค.ศ. ๑๖๓๓ จนตายเมื่อ ค.ศ. ๑๖๔๒
แต่ ย อ้ นไปก่อ นกาลิ เ ลโอตาย ๔๒ ปี คื อ ในปี ๑๖๐๐
นั ก ปราชญ์ ฝ รั ง่ ชื่ อ บรู โ น (Bruno) ก็ ถู ก ลงโทษด้ว ยความผิ ด
คล้ายกัน คือ บรูโนมีความเห็นขัดแย้งกับความเชื่ อเรื่องพระเจ้า
สร้างโลก เขาสอนว่าดวงอาทิตย์เป็ นศูนย์กลางของจักรวาฬ และ
สอนว่าเอกภพไม่มีที่สิ้นสุ ด บรูโนถูกจับขึ้ นศาลไต่สวนศรัทธา
(Inquisition) และถูกตัดสินให้ถอนความเห็น แต่เขาไม่ยอมสละ
ความคิดของตน จึงถูกโป๊ ปคลีเมนต์ที่ ๘ (Pope Clement VIII)
พิพากษาว่าเป็ นคนนอกรีต (heretic) และให้ประหารชีวิตด้วย
ดู ตอบจดหมายใน ภาคผนวก ท้ายเล่ม
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การยัดปากแล้วเผาทั้งเป็ น
กรณีของกาลิเลโอ และบรูโน ก็เป็ นตัวอย่างหนึ่ งของการ
ที่ ศาสนาคริ ส ต์ บีบคั้น ปิ ดกั้น ท าให้คนไม่ส ามารถใช้ความคิ ด
เหตุผลสงสัยถกเถียงปั ญหากี่ยวกับความจริงของโลกและชีวิต แต่
ธรรมชาติของมนุ ษย์น้ั นยิ่งบีบก็ยิ่งดิ้ น เพราะฉะนั้ น มนุ ษย์พวก
หนึ่ ง อย่างพวกกาลิเลโอนี้ ก็ยิ่งรวมตัวกันแสวงปั ญญา ถกเถี ยง
หาความรู ้ ทาให้เกิดการพัฒนาทางปั ญญา
รวมความว่า ในตะวันตกยุ คก่อนโน้น การดิ้ นรนเพื่อจะ
ให้พ น้ จากการบีบคั้นทางความคิด ความเชื่อ ทาให้เกิด การใฝ่
แสวงปั ญญา ต่ างจากในสั ง คมของเราที่ ไ ม่ มี ก ารบี บ คั้น ทาง
ปั ญญา เลยเกิดภาวะเรื่อยเปื่ อย ใครจะคิดอย่างไร ใครจะสงสัย
อะไร ก็ไม่วา่ ก็ปล่อย เลยขี้ เกียจคิดขี้ เกียจพูด พูดไปก็ไม่เห็นใคร
สนใจ มีคนมาฟั งไม่กี่คน แต่ฝรัง่ เขาไม่อย่างนั้ น พอพูดแสดง
ความสงสัย เขาจับเลย กลายเป็ นการกระตุน้ เร้าให้พวกที่อยากรู ้
ยิ่งอยากมาฟั ง ยิ่งลักลอบทาเป็ นการลับก็ยิ่งเอาจริงเอาจัง เป็ น
เหตุหนึ่ งที่ทาให้ฝรัง่ แสวงปั ญญากันจริงจังยาวนานจนกระทัง่ เกิด
เป็ นนิ สยั ใฝ่ รขู ้ ึ้ น
จากการดิ้ นรนให้พน้ จากการบีบคั้นทางปั ญญานี่ แหละ
ในที่ สุ ด ก็ ม าผุ ด โพล่ งออก เกิ ด เป็ นยุ คคื น ชี พ (Renaissance)
และตามมาด้วยยุคปฏิรูป (Reformation) การฟื้ นฟูทางปั ญญา
จึ ง เกิ ด ขึ้ นในยุ โ รป เพราะการถู ก บี บ คั้น จึ ง ท าให้ฝ รั่ ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมายอย่างรุนแรง ต่างจากของเราที่ไม่
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ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอะไร ก็อยู่กนั มาเรื่อยๆ สบายๆ จนจะมี
นิ สัยผัดเพี้ ยน ปล่อยปละละเลย เรื่อยเปื่ อย เฉื่ อยชา ตกอยู่ใน
ความประมาท
พูดได้วา่ ถ้าเราไม่พฒ
ั นาคนให้ดีพอ คือไม่สามารถทาให้
คนอยู่ด ้ว ยความไม่ประมาทที่ แ ท้ ตามหลัก ของพระพุ ท ธเจ้า
สังคมไทยจะเจริญในทางสร้างสรรค์ได้ยาก เพราะเราไม่มีท้ัง
สภาพโหดร้ายรุนแรงของธรรมชาติ และไม่มีประวัติศาสตร์แห่ง
การกดขี่บีบคั้นทางปั ญญา หรือการบังคับความเชื่ออย่างในเมือง
ฝรัง่
ความไม่ประมาทที่ แ ท้ ก็ คือ การเร่งรัด แก้ไ ข ป้องกัน
ความเสื่อม และสร้างสรรค์ความเจริญด้วยสติปัญญา ถ้าเราไม่
สามารถพัฒนาคนให้อยูด่ ว้ ยความไม่ประมาทที่แท้ คนก็จะตกไป
อยู่ ใ ต้อ านาจกิ เ ลสของปุ ถุ ช น คื อ ต้อ งมี ทุ ก ข์บี บ คั้น หรื อ ภั ย
คุกคามจึงจะดิ้ นรนขวนขวาย เมื่อไรสุ ขสบายประสบความสาเร็จ
ก็ จ ะนอนหรื อ นิ่ งเฉยเฉื่ อ ยชา และมัว เมาหลงเพลิ ด เพลิ น ใน
ความสุ ข แล้ว ก็ จ ะผัด ผ่ อ นอะไรต่ างๆ ไปเรื่ อ ยๆ ยิ่ งเรามาใช้
สั น โดษในความหมายว่ า พอใจในสิ่ ง ที่ มี อ ยู่ จะได้ส บายมี
ความสุข ก็ไปกันได้ดีเลย นี้ ก็คือลัทธิแห่งความประมาทนัน่ เอง
จะต้องสอนย้ากันว่า ถ้าผูใ้ ดสันโดษในกุศลธรรม ผูน้ ้ันก็
เป็ นคนประมาท พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้สนั โดษในกุศลธรรม
คือการสร้างสรรค์บาเพ็ญกิจกรณี ย์สิ่งที่ ดีงาม พระองค์สอนให้
สันโดษในวัตถุ สิ่งเสพเท่านั้ น เพราะถ้าคนไม่สันโดษในวัตถุ สิ่ง
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เสพ มัวแต่วุ่นวายหาความสุ ขมาบารุ งบาเรอตัวเอง เขาจะเอา
เวลา แรงงาน และความคิดที่ ไหนมาใส่ใจทาหน้าที่ กิจการงาน
และสร้างสรรค์ความดีงาม แต่ถา้ เราสันโดษในวัตถุ สิ่งเสพ เราก็
มีเวลาแรงงานและความคิดเหลื อเฟื อที่จะเอาไปทุ่มอุ ทิศให้แก่
การทาหน้าที่การงานและการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม
ถ้าเราสันโดษในวัตถุ สิ่งเสพ พร้อมกับไม่สันโดษในกุศล
ธรรมตามที่ พ ระพุ ท ธเจ้า สอน ก็ จ ะเกิ ด ความเจริ ญ ในทาง
สร้างสรรค์อย่างแน่ นอน แต่นี่ คนไทยอยู่สุข สบายแล้ว ยังแถม
สัน โดษในกุ ศ ลธรรมอี ก ด้ว ย ก็ ไ ม่ ดิ้ นรนขวนขวาย ไม่ เ ร่ งรัด
ตัวเอง กลายเป็ นคนปล่อยปละละเลย เฉื่อยชา
เป็ นอันว่า สังคมตะวันตกนี่ ดีอย่าง ที่เขามีตวั เร่งทาให้คน
ไม่ประมาท ทั้งโดยธรรมชาติแวดล้อมที่ ทารุณ และโดยการบีบ
คั้นกันเองในหมู่ม นุ ษย์ เข้าหลักที่ ว่าคนถูก ทุ กข์บีบคั้นและภัย
คุกคามจึงลุกขึ้ นดิ้ นรนขวนขวาย

ถ ูกบีบจึงเร่งพัฒนา เรียกว่าไม่ประมาทอย่างเทียม
ยิ่งกว่านั้ น ฝรัง่ ยังมี ทุกข์บีบคั้น และภัยคุ ก คามที่ มนุ ษ ย์
สร้า งขึ้ นเองซ้อ นเข้า ไปอี ก จึ ง ยิ่ ง ท าให้เ ขาดิ้ นรนขวนขวาย
สร้างสรรค์พัฒนาในความหมายแบบของเขามากยิ่งขึ้ น อาจจะ
พูดได้วา่ ฝรัง่ คุน้ เคยหรือชินมากับระบบทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามนี้
กระทัง่ เขาพัฒนามันขึ้ นมาเป็ นวิถีชีวิตในสังคมของเขา หรือเป็ น
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วัฒนธรรมของเขาเลยที เดี ยว ดังจะเห็ นได้ว่า ในยุ คเศรษฐกิ จ
รุง่ เรืองที่ผ่านมานี้ เขาใช้ระบบแข่งขัน โดยเฉพาะคนอเมริกนั นั้ น
ถือการแข่งขัน (competition) เป็ นหัวใจของการสร้างความเจริญ
โดยที่เขาเชิดชูลทั ธิปัจเจกนิ ยม (individualism) ซึ่งแสดงออกมา
เด่นทางด้านการแข่งขัน รวมทั้งวิถีชีวิตแบบตัวใครตัวมัน
การแข่งขันนี้ อเมริกันถื อว่าขาดไม่ได้ในการสร้างความ
เจริญ แต่การแข่งขันนั้น มองในแง่ของธรรม ก็คือการที่คนมาบีบ
คั้นกันเองให้นิ่งเฉยเฉื่อยชาอยู่ไม่ได้ เพราะระบบแข่งขันนั้ น คือ
ลัทธิตวั ใครตัวมัน ใครดีใครได้ ใครแข็งก็อยู่ ใครอ่อนก็ไป ถ้าใคร
ไม่ดิ้นรนไม่ขวนขวาย คนนั้ นก็ตาย ไม่มีใครช่วย ฉะนั้ น ต้องพึ่ง
ตัว ต้องดิ้ นรนขวนขวายเอาเอง จึงเท่ากับมีภัยคุกคามทาให้ตอ้ ง
ดิ้ นอยู่ ต ลอดเวลา เขาจึ ง สร้างสรรค์ความเจริ ญ มาได้ ระบบ
แข่งขันก็ดีตรงนี้ คือดีสาหรับมนุ ษย์ที่ยงั มีกิเลส ซึ่งไม่สามารถที่
จะไม่ประมาทด้วยสติปัญญา จึ งเรี ยกระบบแข่งขันนี้ ว่าระบบทุกข์ภยั
ประดิ ษฐ์
อย่างไรก็ตาม พระพุทธเจ้าต้องการให้เราพัฒนาคนให้
ไม่ ป ระมาทด้ว ยสติ ปัญญา คื อ โดยที่ มี ส ติ ต ามระลึ ก เท่ า ทั น
ตื่นตัวต่อเหตุการณ์ มีอะไรเกิดขึ้ นเป็ นไปที่จะมีผลกระทบต่อชีวิต
ต่ อ สัง คม ต่ อ พระศาสนา ก็ ไ ม่ นิ่ ง เฉยเฉื่ อ ยชา ไม่ ป ล่ อ ยปละ
ละเลย แต่ จับเอามาตรวจมาดู ว่า เรื่องนี้ เกิดขึ้ นแล้ว จะมีผลดี
หรือผลร้าย ถ้าจะเป็ นผลเสีย จะก่อให้เกิดความเสื่อม ก็รีบแก้ไข
ป้องกัน อันไหนจะทาให้เกิดความเจริญก็รีบจัดรีบทา
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สติทาหน้าที่ คอยระลึก คอยนึ ก คอยจับเอามาดูอยู่เรื่อย
ปั ญญาก็พิจารณาวิเคราะห์เรื่องราวและสืบสาวหาเหตุปัจจัย หา
เหตุหาผล แล้วก็ทาไปตามเหตุปัจจัย นั้ น โดยไม่ตอ้ งรอให้มีทุกข์
มาบีบคั้นหรือภัยมาคุกคาม ถ้าเราอยู่ได้อย่างนี้ เรียกว่า อยูด่ ว้ ย
ความไม่ประมาท คือไม่ตอ้ งรอให้ทกุ ข์บีบคัน้ ภัยคุกคามจึงมาเร่ง
แต่ทีนี้มนุ ษย์เราทัว่ ๆ ไป ทาได้ไหมถึ งขนาดนี้ เท่าที่เห็น
กันอยู่ โดยมากก็จะอยูใ่ นวงจรของปุถุชนที่ว่า พอมีสุ ข สาเร็จ ได้
ดี แ ล้ว ก็ น อนเสวยผล ลุ่ ม หลงเพลิ ด เพลิ น มัว เมา เฉื่ อ ยชา
ผัดผ่อน พอถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคาม ก็ลุกขึ้ นมาดิ้ นรนขวนขวาย
กันที ฉะนั้ น มนุ ษย์ก็เลยหนี ไม่พน้ จากวงจรของความเสื่อมและ
ความเจริญ
พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักความไม่ประมาทไว้โดยทรง
เน้นว่า เป็ นหลักธรรมสาคัญที่สุด ทั้งเปรียบกับรอยเท้าช้าง และ
เป็ นปั จฉิมวาจา จึงเป็ นตัวคุมทั้งหมด
ปฏิ บัติ ธ รรมไปอย่า งไรๆ ในที่ สุ ด ก็ ม าจนที่ ต รงนี้ คื อ
หลักธรรมต่างๆ นั้นมีไว้มากมาย เพื่อช่วยคนให้พน้ ความชัว่ มา
สู่ความดี ท่านอุตส่าห์สอนธรรมมามากมายให้คนปฏิบตั ิจนพ้น
จากความชัว่ มาสู่ความดี แต่พอคนนั้นมาสู่ความดีแล้ว เจริญแล้ว
สาเร็จแล้ว หรือมีความสุ ขแล้ว ก็มาตกหลุมแห่งความประมาท
เสี ย คือ ยินดี พอใจ เพลิดเพลิ น เลยหยุ ดเพียร พักผ่อน นอน
เสวยผล กลายเป็ นนิ่ งเฉยเฉื่อยชา หรือนอนใจ
เพราะฉะนั้ น พระพุทธเจ้าจึงสอนความไม่ประมาทควบ
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ไว้อีกที เพื่อให้คนที่ปฏิบตั ิธรรม เมื่อประสบความสาเร็จแล้ว ดี
แล้ว สุขแล้ว จะได้ไม่ตกหลุม จะได้ไม่เสื่อมลงอีก ท่านเอาความ
ไม่ประมาทมารั้งท้าย คุมไว้อีกที ฉะนั้น ความไม่ประมาทจึงเป็ น
ธรรมสาคัญอย่างยิ่ง แต่มีปัญหาว่า มนุ ษย์จะพัฒนาไปถึ งจุดนี้ ได้
หรือไม่
นี่ คือบทพิสูจน์ มนุ ษยชาติ ว่ ามนุ ษย์เรานี้ โดยส่วนรวมที่
เรียกว่าสังคม จะสามารถพัฒนาไปถึ งขั้นนี้ ได้ไหม คือขั้นที่อยู่ได้
ด้วยความไม่ประมาท สามารถสร้างสรรค์ความเจริญขึ้ นมา แล้ว
รักษาความเจริญนั้นไว้ได้ และทาให้เจริญยิ่งๆ ขึ้ นไปโดยไม่เสื่อม
ด้วยความไม่ประมาท หรือจะต้องตกอยูใ่ ต้วงจรของการที่ วา่ ต้อง
ถูกทุ กข์บีบคั้น ภัยคุ กคาม จึงดิ้ นรนขวนขวาย แล้วเมื่อประสบ
ความสาเร็จ สุขแล้ว ดีแล้ว ก็หลงมัวเมาเพลิดเพลินผัดเพี้ ยน มัว
เสวยผล นอนใจ แล้วก็เสื่ อมอี ก เลยต้องใช้ระบบแข่งขันที่ เป็ น
ระบบกิเลสมาบีบคั้นแทน
เป็ นอัน ว่า ฝรัง่ ใช้กิเลสของมนุ ษย์ม าเป็ นอุ ปกรณ์สร้าง
ระบบทุกข์ภยั ประดิษฐ์ คือการแข่งขันขึ้ นมา แล้วการแข่งขันนั้ นก็
เป็ นตัวเร่งตัวบีบคั้นให้ทุกคนดิ้ นรนขวนขวายช่วยตัวเอง พร้อม
กันนั้ นก็ให้มีปัจจัยตัวอื่นในสังคมมนุ ษย์มาหนุ นอีก เช่น การไม่
ช่ว ยเหลื อ กัน การอยู่แ บบตัว ใครตัวมัน และเอาหลัก การของ
สังคมตลอดจนกฎเกณฑ์ กติกาต่างๆ มาบีบมากากับ ถ้าใครไม่
ทา กฎหมายกฎเกณฑ์กติกาจะบีบให้แย่เอง ทุกคนต้องช่วยเหลือ
ตัวเอง ก็เลยต้องดิ้ นรนขวนขวายตลอดเวลา

๑๒

เรื่ องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก

ฉะนั้น ในแง่นี้ ถ้าเราไม่สามารถสร้างความไม่ประมาทที่
แท้ขึ้นมา คือ ไม่สามารถพัฒนาคนให้มีความไม่ประมาทที่แท้ได้
การใช้ระบบแข่งขัน ก็อาจจะดี กว่าที่ จ ะปล่อยคนไทยไว้อย่างนี้
เพราะมัน จะบี บเค้น ให้คนไม่ประมาท แม้ว่าจะเป็ นความไม่
ประมาทอย่างเทียมด้วยแรงบีบก็ตาม ขอให้พิจารณาว่า ระหว่าง
การบี บให้ด้ ิ น กับปล่อยให้ประมาท อย่างไหนจะดี กว่ากัน ขอให้เลือก
ว่าจะเอาอย่างไหน

ไทยสบายแล้วมัวประมาท
ฝรัง่ ขาดปัญญาก็เจริญไม่ตลอด
อย่างไรก็ ตาม จะต้องรูต้ ระหนั ก ไว้ว่า ระบบแข่งขัน ที่
อาศัยกิเลสมนุ ษย์ เป็ นระบบทุ กข์บีบคั้นภัยคุกคาม ไม่ใช่ความ
ไม่ประมาทที่ แท้จริงนี้ มีผลเสี ยมาก เพราะมันเป็ นระบบที่ เอา
กิเลสของมนุ ษย์มาปลุ กเร้า และเป็ นไปเพื่อสนองกิเลส คือ ทุ ก
คนดิ้ นรนเพื่อตัวเอง ไม่ใช่ เพราะเห็ นแก่ประโยชน์ ส่วนรวม ดิ้ น
รนเร่งท าเพื่ อให้ตัวรอด เพื่อ ให้ตัว อยู่ดี เพื่ อ ผลประโยชน์ ข อง
ตัวเองเท่านั้ น จึงพยายามกอบโกยเอาเปรียบให้ได้มากที่สุด จึง
ต้องตั้งกติกากันขึ้ น เพื่อจะมากีดกั้นป้องกันไม่ให้รุกล้าสิทธิ์กนั
สังคมตะวันตกเป็ นอย่างนี้ คือ ในแง่หนึ่ งเขาสนั บสนุ น
ความเห็นแก่ตัว และพร้อมกันนั้ นเขาก็สร้างกติกากฎหมายและ
หลักการต่างๆ ของสังคมขึ้ นมาเพื่ อ ป้องกันการรุ กล้ าสิ ทธิ์ กัน
การพัฒนาในทิศทางนี้ จึงได้ทาให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสิทธิ มนุ ษยชน
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(human rights) ที่ตะวันตกเขาภูมิใจนักหนา สิทธิ มนุ ษยชนเกิด
มีขึ้นเพราะสังคมตะวันตกเป็ นมาอย่างนี้ ทั้งนี้ รวมทั้งกฎเกณฑ์
กติกา และกฎหมายต่างๆ ซึ่งตะวันตกชานาญมาก
แม้วา่ สังคมตะวันตกจะใช้ระบบแข่งขัน ซึ่งเป็ นระบบทุกข์
บีบคั้นภัยคุกคามแบบประดิ ษฐ์ ของมนุ ษย์เอง มาเร่งรัดคนให้
กระตือรือร้นขวนขวาย มีความไม่ประมาทชนิ ดเที ยมแล้วสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าขึ้ นมาได้ แต่มนั ก็มีผลร้ายในเบื้ องปลาย คือ
ท าให้คนมุ่งที่ จ ะเอาแต่ ตั ว เองรอด เพื่ อ ความอยู่ดี มี ความสุ ข
สมบู ร ณ์ ข องตั ว เอง โดยไม่ ค านึ งถึ ง ผู้ อื่ น และไม่ ค านึ งถึ ง
ธรรมชาติแวดล้อม
ในที่ สุ ด เมื่ อ แต่ ละคนมุ่งหาประโยชน์ ส่ วนตน สังคมก็
มากไปด้วยการเบียดเบียนกัน และธรรมชาติ แวดล้อมก็เสื่ อ ม
โทรม ทรัพยากรธรรมชาติก็ร่อยหรอ ฉะนั้ น ระบบแข่งขันจึงไม่
ปลอดภัย และโดยนัยนี้ ระบบที่ดีที่สุด จึงหนี ไม่พน้ ที่จะต้องเป็ น
ระบบแห่งความไม่ประมาทที่แท้ ซึ่งเป็ นไปด้วยสติปัญญา
เมื่อเราใช้สติปัญญาแล้ว มันก็คลุมหมด ปิ ดช่องเสียไม่ให้
มี มีแต่ส่วนที่ ดี แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราทาอย่างไรจะพัฒนาคนให้
อยูด่ ว้ ยธรรม คือความไม่ประมาทนี้ ได้ และการพัฒนาคนให้ถึง
ขั้น ที่ อ ยู่ ด ้ว ยความไม่ ป ระมาทแท้ด ้ว ยสติ ปั ญญานี้ เป็ นสิ่ ง ที่
เป็ นไปได้หรือไม่
อย่างน้อยที่เห็นอยู่ คือ ในสังคมไทยนี่ เอง ที่มีพระพุทธศาสนาซึ่งสอนหลักความไม่ประมาท แต่คนดูเหมือนจะเต็ มไป
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ด้วยความประมาท และยิ่งกว่านั้ น น่ าสังเกตว่า เราไม่ค่อยสอน
กันด้วยในเรื่องความไม่ประมาทนี้
ตามหลักความไม่ประมาท สิ่งที่เราจะต้องทาให้ได้ก็คือ
๑. ท าให้คนเจริ ญ งอกงามอยู่ ใ นความดี งาม มี ความ
ร่มเย็นเป็ นสุข
๒. เมื่ อ ดี ง าม ร่ ม เย็ น เป็ นสุ ข แล้ว ให้ไ ม่ ป ระมาท เร่ ง
สร้างสรรค์เ พื่ อ ให้เ จริ ญ ก้า วหน้ า ต่ อ ไป โดยไม่ผั ด
เพี้ ยน ไม่ปล่อยปละละเลย ไม่เพลิดเพลินมัวเมาตก
หลุมความประมาท
เมื่อสารวจตรวจดูสภาพสังคม จุดอ่อนของสังคมไทยน่าจะ
ได้แก่ความประมาท คนไทยเรานี้ ประสบความสาเร็จพอสมควรใน
การดารงอยูด่ ว้ ยดี สังคมของเรามีความร่มเย็นเป็ นสุ ข แต่แล้วก็
เฉื่ อยชาเพราะว่าไม่เอาหลักความไม่ประมาทมาใช้ คนไทยไม่
ค่อ ยเห็ น ความส าคัญ ของหลั ก ความไม่ป ระมาทเลย ทั้ งๆ ที่
พระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้นักหนา ไม่รกู ้ ี่แห่ง
จะดูคนว่าพัฒนาหรือไม่ก็ดูได้ที่ความไม่ประมาทนี่ แหละ
ถ้าคนไหนสังคมใดทัง้ ที่ สุขสบายก็ยงั ไม่ประมาท ก็แสดงว่าเป็ นคน
และเป็ นสังคมที่ พัฒนาจริง ส่วนคนหรือสังคมที่มีความทุกข์มีภัย
แล้วไม่เฉื่อยชาประมาทนั้น ค่อนข้างจะเป็ นเรื่องธรรมดา เพราะ
ถู ก กดถู ก บี บ จึ ง ต้อ งดิ้ น แต่ ค นที่ สุ ข สบายแล้ว ยั ง ขวนขวาย
สร้างสรรค์ ท่านจึงยอมรับว่า เป็ นผูป้ ระเสริฐจริง
ความไม่ประมาทเป็ นเหมือ นกับรอยเท้าช้าง ธรรมทุ ก
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อย่างรวมลงได้ในความไม่ประมาททั้งหมด เหมือนรอยเท้าสัตว์
บกทุกชนิ ดรวมลงได้ในรอยเท้าช้าง ธรรมทั้งหลายมากมายจะกี่
อย่างก็ตาม ไม่ว่าเราจะเรียนจะรูจ้ ะจามาเท่าไร ถ้าประมาทเสีย
อย่างเดี ยว ธรรมเหล่านั้ นก็ไม่มีประโยชน์ เพราะไม่ได้รับการ
ปฏิบตั ิ แต่ในทางตรงข้าม ธรรมกี่อย่างก็ตาม แม้เรียนเพียงน้อย
ข้อ แต่ ถ้าไม่ประมาทเสี ย อย่างเดี ย ว มี กี่ข อ้ ก็ไ ด้รับการปฏิ บัติ
ทั้งหมด เพราะฉะนั้ น พระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นความสาคัญของ
ความไม่ประมาท
รวมความว่า ความไม่ประมาทเป็ นบทพิสูจน์ การพัฒนา
มนุ ษยชาติ ว่ามนุ ษย์จะไปรอดไหมโดยสังคมส่วนรวม
เป็ นอันว่า ตอนนี้ ถ้าเทียบกันในแง่นี้ สังคมตะวันตกอยู่
ด้วยความไม่ประมาทเทียมตามระบบแข่งขัน ที่ทาให้สร้างความ
เจริ ญ ทางวัต ถุ ไ ด้ส าเร็ จ ผลอย่างดี ส่ ว นสั งคมไทยของเรา ได้
ประสบความสาเร็จในความดีงามอยู่สุขสบายพอสมควร แต่ตก
หลุ ม ความประมาท อาจจะเป็ นอย่างนี้ ขอตั้งสมมุ ติ ฐานหรื อ
ข้อสังเกตให้ไปพิจารณากัน
สรุ ปจุดเน้นตอนนี้ ว่ า เกณฑ์วัดการพัฒนามนุ ษย์คื อ
สาหรับ มนุ ษย์ที่ ยังไม่ พัฒนา ต้องบีบ เค้นจุด ไฟลนจึงจะไม่
ประมาท (ไม่ประมาทเทียม) สาหรับมนุ ษย์ที่พฒ
ั นาแล้ว ใช้
สติปัญญาเร่งรัดตัวเองได้ จึงไม่ประมาท (ไม่ประมาทแท้)
เวลานี้ ฝรัง่ โดยเฉพาะอเมริกนั ก็ยงั หาทางออกไม่ได้ เขา
ยัง ไม่ เ ห็ น ต้น ตอของปั ญหา หรื อ ยัง ไม่ เ ห็ น โทษภั ย แห่ ง ฐาน
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ความคิ ด ความเชื่ อ ของตนด้ว ยซ้ า เขายังคิ ด ว่า ระบบแข่งขัน
(competition) เท่านั้ นที่ จะทาให้เกิดความเจริญ ตอนนี้ สังคม
อเมริกนั เสื่อมลง เขาก็บอกว่า เป็ นเพราะอเมริกนั สูญเสียความ
พร้อมและความสามารถในการแข่งขัน แสดงว่าอเมริกนั นี่ ยงั คิด
อยู่ใ นแง่ข องตัว เองอย่างเดี ย วเท่ านั้ น เพราะถื อว่าตนประสบ
ความสาเร็จมาด้วยการแข่งขัน
เวลานี้ พอตัวเองเสื่ อมลง ก็มองได้แค่ว่าเป็ นเพราะคน
ของตนสูญเสี ย competitiveness คื อความพร้อมที่ จะแข่งขัน
หรือคุ ณสมบัติในการแข่งขัน หมายความว่า คนอเมริกันในยุ ค
ปั จจุ บัน ไม่มีคุณ สมบัติใ นการแข่งขัน เช่น ขาดจริ ยธรรมการ
ทางาน (work ethic) ขาดสันโดษ ไม่ขยันหมัน่ เพียร เป็ นคน
สารวยหยิบโหย่ง เป็ นต้น เพราะฉะนั้ นก็เลยบอกว่าเราจะต้อง
แก้ไขกูฐ้ านะความเป็ นผูน้ าและความยิ่ งใหญ่กลับมา ด้วยการที่
จะต้ อ งท าให้ ค นอเมริ กั น กลั บ มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะแข่ ง ขั น
(competitiveness) ก็ได้แค่นี้แหละ วนเวียนอยู่แค่การถื อว่าตน
จะฟื้ นตัวได้ก็ตอ้ งให้แข่งขัน (competition) เก่ง
ที่ จ ริ ง สาระความเจริ ญ ของอเมริ ก าก็ อ ยู่ที่ ว่ า ในอดี ต
ตัวเองถูก บีบ คั้นคุ กคามมาทุ ก ด้าน ทั้งด้านธรรมชาติ ที่ท ารุ ณ
ขาดแคลน ทั้งด้านชีวิตแห่งการบุกฝ่ าพรมแดน รวมทั้งสงคราม
กับอินเดียนแดง ทั้งด้านวิถี ชีวิตในสังคมแห่งการแข่งขัน รวมทั้ง
ลัทธิตวั ใครตัวมัน (ไม่ตอ้ งพูดถึงเรื่องเก่าแก่ คือความบีบคั้นด้าน
ศาสนา) ก็จึ งดิ้ นรนขวนขวายขยันสู ้ แต่ เวลานี้ สังคมอเมริ กัน
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ได้รบั ผลของความขยันหมัน่ เพียรเปลี่ยนเป็ นพรัง่ พร้อมสุ ขสบาย
ก็เลยเข้าวงจรปุถุชนที่ว่าพอสุ ขสบายก็ฟุ้งเฟ้ อมัวเมาเริ่มจะเฉื่อย
ชาประมาท คนอเมริกนั ก็ได้แต่หวังให้การแข่งขันมาบีบเร่งคน
ของตัวต่อไปอีก
ในเวทีโลกเวลานี้ จะเห็นได้ชดั ว่า มีคาว่าแข่งขันนี้ ใช้ทวั ่ ไป
หมด โดยเฉพาะการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เวลานี้ ถื อกันว่าโลก
เป็ นเวทีของการแข่งขัน ประเทศชาติต่างๆ ก็คิดถึ งแต่การที่ จะ
แข่งขันกัน เมืองไทยเราก็พลอยรับเอาลัทธิ นี้เข้ามาด้วย และพูด
กันเกร่อถึ งการพยายามแข่งขันให้สูเ้ ขาได้ เมื่อมองในแง่นี้ก็เป็ น
การเอาแต่ตวั ของแต่ละประเทศ
แต่ในการแก้ปัญหาของโลก ระบบการแข่งขันแบบนี้ ไม่มี
ทางแก้ปัญหาได้สาเร็จ มีแต่จะทาให้โลกพินาศ เพราะในที่ สุด
มัน จะกลั บ มาซ้ าเติ ม ปั ญหาที่ ว่า มาทั้ งหมด เช่น ท าให้ปั ญหา
ธรรมชาติแวดล้อมแก้ไม่ได้ เพราะว่าเมื่อต่างคนต่างแข่งขันหา
ผลประโยชน์ หรือว่าต่างคนต่างคิดแบ่งแยกกัน มันก็แก้ไม่ไ ด้
มนุ ษย์จึงมาถึงจุดติดตัน
ทั้งๆที่คนเหล่านี้ มองเห็นปั ญหาโทษภัยของแนวความคิด
บางอย่าง แต่เขาก็หนี ไม่พน้ จากแนวความคิดนั้ นเองอีกด้านหนึ่ ง
ที่มองไม่เห็ น เหมือนอย่างอเมริกันที่ มองเห็นว่า ความคิดที่ จะ
พิ ชิ ต ธรรมชาติ ผิ ด แต่ ก็ ม องไม่ อ อกว่ า จะหาทางออกอื่ นได้
อย่ างไร ก็ ต ้อ งมาใช้วิ ธี ก ารสร้างความเจริ ญ ด้ว ยการแข่ง ขัน
(competition) อี ก ซึ่ ง ก็ อ ยู่ ใ นลั ท ธิ เดี ย วกั น คื อ การหาผล
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ประโยชน์ ด ้ว ยการท าลายธรรมชาติ ก็ ว นไปวนมา เพราะ
ฉะนั้นจึงบอกว่าติดตัน
พระพุทธศาสนานี้ มีคาตอบให้อย่างแน่ นอน ยกตัวอย่าง
จริยธรรมก็เช่นเดี ยวกัน จริยธรรมตะวันตกที่พดู เมื่อกี้ ก็มาติ ด
ตันที่จริยธรรมแห่งการจาใจ อย่างที่บอกเมื่อกี้ ว่า ถ้ามนุ ษย์จะสุ ข
ที่สุด ธรรมชาติตอ้ งพินาศ และมนุ ษย์ก็พินาศด้วย แต่ถา้ ยอมให้
ธรรมชาติ อ ยู่ มนุ ษย์ ก็ ไ ม่ ส ามารถสุ ข ที่ สุ ด แต่ ก็ จ าเป็ นต้อ ง
ประนี ประนอมด้วยการยอมให้ธรรมชาติอยูไ่ ด้โดยมนุ ษย์ยอมอด
ยอมขาดความสุ ขบ้าง ซึ่ งก็คือจะต้องอยู่ดว้ ยความจาใจ เพราะ
ฉะนั้ น เวลานี้ แม้เขาจะให้ความสาคัญ แก่จริยธรรม แต่ก็ได้แค่
จริยธรรมแห่งความจาใจด้วยการประนี ประนอม

เมื่อขัดแย้ง จาใจ จึงเจริญได้ไม่ยงั่ ยืน
พระพุทธศาสนาบอกทางออกให้
จากภูมิห ลังในประวัติ ศาสตร์ จริย ธรรมตะวันตกเป็ น
จริ ย ธรรมแบบเทวบัญ ชา แล้ว ต่ อ มาก็ เ ป็ นจริ ย ธรรมที่ ถื อ ว่ า
มนุ ษย์ปรุงแต่งสมมติกนั ขึ้ นเอง ไม่มีความเป็ นวิทยาศาสตร์ ครั้น
ถึ งปั จจุบนั นี้ เมื่อมาประสบปั ญหาทางจิตใจและทางสังคม ก็เริ่ม
เห็ น ความส าคั ญ ของจริ ย ธรรมขึ้ นมาอี ก แต่ ก็ ยัง ไม่ ม ากนั ก
จนกระทัง่ มาประสบปั ญหาธรรมชาติแวดล้อมเข้า ฝรัง่ จึงได้หวน
กลับไปให้ความสาคัญแก่จริยธรรมอย่างเต็มที่
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เวลานี้ จริยธรรม คือ ethics จึงได้กลับมามีความสาคัญ
มากในสังคมตะวันตก เพราะปั ญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งทาให้เกิดมี
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (environmental ethics) ซึ่งก็เป็ นจริยธรรม
แห่ งความจ าใจอยู่นั่น เอง เช่น บอกว่า มนุ ษ ย์ต ้อ งมี restraint
(ตรงกับ สังวร หรือ สัญญมะ) คือ ต้องมีการควบคุมยับยั้งตนเอง
ในการที่ จะปฏิบัติต่อธรรมชาติ โดยไม่เอาทรัพยากรธรรมชาติ
มาใช้ตามใจชอบ เป็ นต้น
ในเวลาเดี ยวกัน จริยธรรมก็ฟื้นฟู เฟื่ องขึ้ นในด้านอื่นๆ
ทางฝ่ ายสังคมด้วย อย่างในมหาวิทยาลัยต่างๆ เวลานี้ ก็มีการ
กลั บ มาศึ ก ษาจริ ย ธรรม เช่ น มี จ ริ ย ธรรมธุ ร กิ จ (business
ethics) ซึ่งมีเป้าหมายสาคัญอย่างหนึ่ ง คือ ทาอย่างไรจะดาเนิ น
ธุ รกิจโดยไม่ส่งผลให้เกิดการทาลายสภาพแวดล้อม เพราะการ
แข่งขันกันมากในทางธุรกิจ จะทาให้ทุกคนต่างก็หาผลประโยชน์
แล้ว ก็ ล งท้ า ยด้ว ยการท าลายทรั พ ยากรธรรมชาติ ฉะนั้ น
จริยธรรมสิ่ งแวดล้อม (environmental ethics) จึงมีอิทธิ พล
ออกไปจนถึ งวงการทางสังคม ทาให้การศึกษาในมหาวิทยาลัย
เกิดมีจริยธรรมธุ รกิจ (business ethics) ขึ้ นด้วย จริยธรรมก็
กลับฟื้ นฟูมีความสาคัญขึ้ นมา
อย่ า งไรก็ ต าม ในเมื่ อ จริ ย ธรรมของตะวั น ตกเป็ น
จริ ย ธรรมแบบจ าใจ ฝื น ใจ มัน ก็ ไ ม่ มัน่ คง ไม่ ปลอดภัย ไม่ มี
หลักประกัน เพราะเมื่อมนุ ษย์ฝืนใจก็ทุกข์ จึงคอยหาทางเลี่ ยง
จริ ย ธรรมแบบที่ ว่ า ตลอดเวลา ฉะนั้ น จึ ง บอกว่า ติ ด ตัน ไม่ มี
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ทางออก
ส่วนจริยธรรมของพระพุทธศาสนานั้ น ไม่เป็ นจริยธรรม
แห่งการประนี ประนอม ไม่ใช่จริยธรรมแบบที่ว่าทั้งสองฝ่ ายต่าง
ต้องยอมเสี ยบ้าง เพื่อต่างก็ได้บา้ งด้วยกัน แต่เป็ นจริยธรรมที่
ต่างก็ประสานประโยชน์ เกื้ อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งในที่สุดจะทาให้
องค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วนในอารยธรรมของมนุ ษยชาติอยู่ร่วมกัน
และเจริญงอกงามไปด้วยกันได้ดว้ ยดี คือ
๑. ชีวิตมนุ ษย์
๒. สังคม และ
๓. สิ่งแวดล้อม
ขณะนี้ องค์ประกอบทั้งสาม ตกอยูใ่ นกระบวนการพัฒนา
ของมนุ ษย์ ที่เรียกว่า unsustainable คือเป็ นวิธีการพัฒนาที่ไม่
ยัง่ ยืน ซึ่งทาให้ผลประโยชน์ ของทั้งสามอย่างขัดแย้งกันไปหมด
คือ ถ้าบุคคลได้สังคมก็สูญเสีย ถ้าจะให้สั งคมได้บุคคลต้องยอม
สละ ดังนั้น เพื่อบุคคล สังคมต้องยอมเสีย หรือเพื่อสังคม บุคคล
ต้อ งยอมเสี ย ต่อ มาระหว่างมนุ ษ ย์กับธรรมชาติ ถ้ามนุ ษย์ไ ด้
ธรรมชาติก็สูญเสีย ถ้าธรรมชาติได้มนุ ษย์ก็สูญเสี ย ขัดกันหมด
ระบบนี้ จึงนามาซึ่งจริยธรรมแบบจาใจ
ที่ นี้ ในทางพุ ทธศาสนานั้ น เราบอกว่า คนนี้ พัฒ นาได้
เมื่อพัฒ นาคนแล้ว ทุ กอย่างที่ เ กี่ยวกับคนจะเปลี่ ยนไป พอคน
เปลี่ยนไปแล้ว เราจะทาให้สามอย่างนี้ มาประสานประโยชน์ กัน
จนกระทัง่ กลายเป็ นว่า บุคคลได้ก็ดีแก่สังคมด้วย สังคมได้ก็ดีแก่
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บุคคลด้วย มนุ ษย์ได้ก็ดีแก่ธ รรมชาติ ดว้ ย ธรรมชาติ ไ ด้ก็ดีแ ก่
มนุ ษย์ดว้ ย การพัฒนาจะต้องมาถึ งจุดนี้ จึงจะเป็ น sustainable
ที่แปลกันว่ายัง่ ยืน แต่ปัญหาอยูท่ ี่วา่ มนุ ษย์จะทาได้ไหม
ถ้ามองในแง่ของปรัช ญาตะวัน ตกตอนนี้ การพัฒ นาที่
ยัง่ ยืน (sustainable development) นั้นเห็นว่าไม่มีทาง ตันหมด
เพราะแนวคิดของเขาแฝงความขัดแย้งไว้ตลอดหมดทั้ง สาย และ
มาลงที่จริยธรรมแห่งความจาใจ ซึ่ งเป็ นไปตามแนวความคิดที่
เริ่มตั้งแต่มองมนุ ษย์แยกต่างหากจากธรรมชาติ และให้มนุ ษย์
พิชิตธรรมชาติ แล้วจัดการกับธรรมชาติตามชอบใจ เพื่อเอามา
สนองความต้องการของตนที่ จ ะเสพให้มากที่ สุด เพื่ อจะได้สุ ข
มากที่สุด
แนวคิดของตะวันตกนั้นต่างจากแนวคิดของพุทธ ซึ่งสอน
ว่า จะต้องประสานให้สิ่งที่ ดีแก่บุคคลก็ดีแก่สังคมด้วย ให้สิ่งที่ ดี
แก่สังคมก็ ดีแก่บุคคลด้วย ให้สิ่งที่ ดี แก่ม นุ ษย์ก็ดีแก่ธรรมชาติ
ด้ว ย ให้สิ่ ง ที่ ดี แ ก่ ธ รรมชาติ ก็ ดี แ ก่ ม นุ ษ ย์ด ้ว ย ถ้า ถึ ง จุ ด นี้ ได้
องค์ประกอบทั้งสามก็ประสานประโยชน์ กันได้ และกลายเป็ น
เกื้ อกูลซึ่งกันและกัน ก็แก้ปัญหามนุ ษย์ได้ นี่ คือความสาเร็จของ
อารยธรรม อันนี้ แหละ เป็ นบทสุ ดท้ายที่ จะพิสูจน์ ว่าการพัฒนา
มนุ ษย์จะทาได้แค่ไหน เป็ นจุดสุ ดยอด เราไม่ไปยุ่งกับเรื่องเล็กๆ
น้อยๆ ด้วยซ้า
เอาเป็ นว่ า จุ ด ศูน ย์ร วมทั้ง หมดในการแก้ปั ญหาของ
มนุ ษยชาตินี้ เราบอกว่าพระพุทธศาสนามีคาตอบให้
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สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

-๒ใช้ธรรมเพื่อก้ำวไป ไม่ใช่เพื่อนอนสบำย

ถ้าสันโดษเพื่อส ุข ก็จบลงด้วยความขี้เกียจ
คนไทยเรานี้ ใช้ธรรมบางข้อไม่ถูก เมื่อเอาธรรมมาใช้ผิด
ก็เกิดโทษ แม้แต่กุศลธรรมเมื่อใช้ผิดก็เกิดโทษ และอีกอย่างหนึ่ ง
บางทีชาวพุทธเราก็ใช้กุศลเป็ นปั จจัยแก่อกุศลกันเสียมาก ไม่ว่า
จะใช้ผิดหรือใช้ไม่ครบ ก็เสียหายทั้งนั้ น ใช้ผิดกับใช้ไม่ครบนั้ น
เป็ นคนละอย่างกัน ที่ว่าใช้ไม่ครบ เช่น ใช้ไม่ครบชุดของมัน ไม่
ครบถ้วนตามระบบองค์รวม ใช้เว้าๆ แหว่งๆ มีตัวอย่างเยอะ จะ
พูด กัน เรื่ อ งนี้ ก็ยังว่ากัน ได้อีก มาก ตอนนี้ ก็ เลยต้อ งขอยกเอา
เรื่องสันโดษมาพูดเสริมอีก
เรื่องสันโดษนี้ ก็เป็ นตัวอย่างของการใช้ธรรมที่ไม่ครบถ้วน
กระบวนการ สันโดษนั้ นไม่ใช่จบแค่ความหมาย ความหมายว่า
ตามศัพท์ ก็แปลว่า ความพอใจ อันนี้ แปลตามตัวหนั งสือ แต่มนั
ไม่ใช่คาจากัดความทางวิชาการ
ทีนี้เราแปลให้กว้างออก ความสันโดษ ก็คือ ความพอใจ
ในสิ่งที่ตนมีตนได้ จากนั้ นก็ขยายความออกไปอี กในเชิงวัตถุ ว่า
สันโดษ คือความพอใจในสิ่งที่ได้มาเป็ นของตน ด้วยความเพียร
พยายามอั น ชอบธรรม นี่ เ ป็ นคาจ ากัด ความที่ ก ว้า งขึ้ นไปอี ก
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เพราะบอกกากับไว้วา่ ในการที่จะสันโดษนั้ นจะต้องขยันหมัน่ เพียร
ด้วย และได้มาโดยชอบธรรมด้วย เพราะสันโดษนี้ มุง่ กาจัดทุจริต
ด้วย กล่าวคือ ถ้าไม่สนั โดษในของตนก็ไปยินดีในของคนอื่น แล้ว
ก็ไปลักขโมยของเขา แต่ท้งั หมดนี้ ก็ยงั เป็ นเพียงส่วนหนึ่ งของคา
จากัดความหรือความหมาย
สัน โดษไม่จ บเท่ า นั้ น เพราะธรรมนั้ น เป็ นระบบแห่ ง
ความสัม พั น ธ์ ธรรมทั้งหลายมี ความสั ม พัน ธ์ ส่ งผลต่ อ กัน ใน
ระบบองค์รวม เพื่อนาไปสู่จุดหมายรวมอันเดียวกัน คือ การบรรลุ
พระนิ พพาน คือเพื่อบรรลุ จุดหมายสูงสุ ดของพระพุทธศาสนา
ในเมื่ อธรรมทุ กข้อ ส่งผลไปรวมกัน ธรรมทุ กข้อก็ต ้องสัมพัน ธ์
ส่งผลต่อกัน ธรรมข้อย่อยก็ตอ้ งสอดคล้องกับหลักการข้อใหญ่ จึง
เรียกว่า ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ที่แปลกันมาว่าปฏิบตั ิธรรมสมควรแก่
ธรรม ซึ่งอรรถกถาท่านอธิบายว่า ธรรมน้อยต้องคล้อยแก่ธรรม
ใหญ่ ซึ่ งเป็ นหลัก การปฏิ บัติเพื่ อเจริญก้าวหน้าสู่ จุดหมายของ
พระพุทธศาสนา
ปั จจัยที่จะใช้ในการสร้างสรรค์อะไรสักอย่างหนึ่ งนั้ น อย่า
มองตั ว เดี ย วแยกออกมา ต้อ งมองตั ว ควบ ตั ว ประสาน ตั ว
สัมพันธ์ หรือตัวประกอบอื่ นด้วย ปั จจัยตัวเดี ยวกันนั้ น เมื่อใช้
ประกอบกั บ ปั จจั ย อี ก ตั ว หนึ่ ง ท าให้ เ กิ ด การสร้ า งสรรค์
เจริญ ก้าวหน้า แต่พ อปั จจัยตัว เดี ย วกันนั้ นไปประกอบร่วมกับ
ปั จจัยอีกตัวหนึ่ ง ต่างออกไป กลับทาให้เกิดความเสื่ อมไปเลย
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สันโดษก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราไม่ใช้สันโดษเป็ นปั จจัยหนึ่ ง
ที่ จ ะไปร่ ว มกับปั จจัย อื่ น เพื่ อ ท าให้เ กิ ด การสร้างสรรค์ แต่ ใ ช้
สันโดษล้วนๆ เฉพาะตัว ก็ไปหยุดอยู่ที่ความพอใจ แล้วก็สบาย
พอแค่นี้ ก็ ได้ความสุ ข แต่ผลตามมาก็ ขี้เกีย จเท่านั้ น เอง นอน
สบาย ไม่ตอ้ งเอาอะไร แค่นี้เราสุ ขแล้ว พระพุทธเจ้าไม่เคยสอน
สันโดษแบบนี้
สันโดษมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร ธรรมทุ กข้อต้องมีความ
มุ่งหมาย บางคนตอบว่า สันโดษเพื่อจะได้มีความสุ ข ยังไม่เคย
พบที่ไหนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า สันโดษเพื่อมีความสุข แต่สนั โดษ
นั้ นทาให้มีความสุ ขในตัวของมันเองทันที เลย แต่ สันโดษไม่ใช่
เพื่อความสุ ข เวลาเราสันโดษแล้วเราก็สุขได้เลย เราจะพอใจใน
ปั จจัย ๔ ที่มีน้อยๆ และเราก็มีความสุขในทันที สันโดษทาให้เรา
เป็ นคนมีความสุขได้งา่ ย แต่สันโดษไม่ใช่เพื่ อความสุข ความสุ ข
เป็ นผลพลอยได้ที่เกิดตามมาเองจากสันโดษ แต่ไม่ใช่จุดหมาย
ของสันโดษ
ถ้าปฏิบตั ิสันโดษแล้วนอนสบายเป็ นสุ ข มันก็ไม่สอดคล้อง
กับธรรมที่เป็ นหลักการใหญ่ หลักการใหญ่คือการที่จะก้าวไปให้
ถึ งจุ ด หมาย ถ้าสั น โดษแล้ว นอนสบาย มัน ก็ ไ ม่ ก า้ ว สัน โดษ
จะต้องสัมพันธ์กับธรรมอื่ นๆ เพื่อให้กา้ วไปสู่จุดหมายใหญ่ ใน
ระบบองค์รวมทั้งหมด เพราะฉะนั้ น ธรรมย่อยๆ จึงสั มพันธ์กัน
เมื่อกี้ จึงพูดถึงความหมายหลายแง่
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ในแง่ความหมาย เราอาจจะพูดสั้นหรือพูดยาวก็ได้ อย่าง
ที่พดู เมื่อกี้ ว่า สันโดษคือความพอใจ สันโดษคือความพอใจในสิ่ง
ที่ตนมีตนได้ สันโดษคือความพอใจตามมีตามได้ในสิ่งที่เป็ นของ
ตน ตลอดจนว่าสันโดษคือความพอใจในสิ่งที่ได้มาเป็ นของตน
ด้วยความเพียรพยายามอันชอบธรรม
ที่ให้ความหมายมาทั้งหมดก็อย่างนี้ แต่ยงั ไม่จบเท่านั้ น
ในระบบความสัม พัน ธ์ ตอ้ งมี ต่ อ สัน โดษต้อ งมีคาตามด้ว ยว่า
สันโดษในอะไร นี่ แหละ ตอนนี้ ที่สาคัญมาก ในพระสูตรมีไหมที่
พระพุ ท ธเจ้าตรัส ทิ้ งไว้ล อยๆ นอกจากในคาถาเท่ านั้ น ที่ ต รัส
ลอยๆ เช่น สนฺตุฏฺฐี ปรมํ ธนํ แต่ถา้ ตรัสในร้อยแก้วเป็ นพระสูตร
เป็ นคาสอน ต้องตามมาด้วยคาต่อตามว่า สันโดษในจีวร...ใน
บิณฑบาต...ในเสนาสนะ ตามมีตามได้ และท้ายสุดจะมีธรรมอื่น
มารับอี ก เช่น ในอริยวงศ์ ๔ ข้อที่ ๔ ว่ายินดี ในการเจริญกุ ศล
ธรรม และพอใจในการละอกุศลธรรม แสดงว่ายังต้องตามมาอีก
ว่า สันโดษแล้วต่อด้วยอะไร ซึ่ งก็จะเห็นว่าสันโดษ ๓ ข้อต้นมา
สอดคล้องกับข้อที่ ๔ นี้ โดยส่งผลมาสู่เป้าหมายที่ตอ้ งการในข้อ
ที่ ๔ ซึ่งมาปิ ดท้าย
เพียงแค่หลักอริยวงศ์ ๔ นี้ ก็ให้ความชัดเจนแล้วในเรื่อง
ขอบเขตและความมุ่งหมายของสันโดษ ในระบบความสัม พันธ์
ขององค์ธ รรมต่ างๆ ต้อ งขอย้ าว่า สองอย่างนี้ ส าคัญ มาก คื อ
สันโดษในอะไร และ สันโดษแล้วต่อด้วยอะไร (=สันโดษแล้ว
จะต้องทาอะไรต่อไป) แต่ตอนนี้ เอาแค่นี้ก่อนว่า สันโดษในอะไร
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สันโดษท่านบอกคาต่อตามไว้เสร็จแล้วว่า สันโดษด้วย
วัตถุ ปัจ จัย บารุ งชี วิต ถ้าเป็ นคฤหัสถ์ เราก็ ขยายความหมายว่า
พอใจในวัต ถุ บารุ งบาเรอปรนเปรอความสุ ข มีความสุ ขได้ง่าย
ด้วยวัตถุ สิ่งเสพตามมีตามได้ ไม่ตอ้ งวุ่นวายทะเยอทะยานมัก
มากในสิ่งเสพเหล่านั้น
เมื่ อ เ ราสั น โดษ ในสิ่ งเสพ สิ่ งบริ โภคอย่ า งนี้ แล้ ว
พระพุทธเจ้าก็ตรัสธรรมไว้อีกคู่กนั กับความสันโดษในวัตถุ บารุง
บาเรอ คือตรัสความไม่สนั โดษ ไว้เป็ นหลักธรรมเหมือนกัน แต่ก็
มีคาต่อตามว่า ความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย ไม่ใช้ทิ้ง
ลอยๆ ถ้าพูดว่าไม่สันโดษเฉยๆก็ผิดอีก ความไม่สันโดษในกุศล
ธรรม ขอให้ไปดูเถอะ ตรัสไว้มากมาย แต่เราไม่เอามาสอนกัน
สัน โดษอยู่ใ นกระบวนการปฏิ บัติ ธรรม คื อ เป็ นปั จจัย
อย่างหนึ่ งในระบบความสัมพัน ธ์ สู่ จุ ดหมายใหญ่อัน เดี ย วกัน
ฉะนั้ น มัน จึงต้อ งมี ความมุ่งหมายเพื่อ จะก้าวหน้ าไปสู่ ธรรมที่
สูงขึ้ นไป สัน โดษเป็ นปั จจัย ตัว หนึ่ งที่ จ ะให้เราก้าวหน้ าในการ
ปฏิบตั ิ โดยที่มนั ไปสนับสนุ นความเพียร หมายความว่า สันโดษ
เป็ นตัวเอื้ อให้เราเพียร เพราะฉะนั้ นพระพุทธเจ้าจึงตรัสความไม่
สันโดษ ไว้คกู่ นั ด้วย
เป็ นอันว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัส ‘สันโดษ’ ไว้ลอยๆ แต่
ต้ อ งมี อ ะไรตามมาด้ ว ย ส าหรั บ พระภิ ก ษุ ก็ ต ามด้ ว ยจี ว ร
บิณฑบาต เสนาสนะ ถ้าไม่มีตัวตาม เป็ นสันโดษลอยๆ ใช้ไม่ได้
หรื อ ถ้ า ตั ว ตามผิ ด ไป เช่ น ภิ ก ษุ ไ ปสั น โดษในกุ ศลธรรม ก็
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กลายเป็ น ปมาทวิหารี (ผูอ้ ยูด่ ว้ ยความประมาท) ไปเลย
ในพระสูตรหนึ่ งพระพุ ทธเจ้าตรัส ไว้ว่า ภิ ก ษุ แม้จะเป็ น
อริยบุคคล เช่น เป็ นโสดาบัน ปฏิบตั ิธรรมได้บรรลุคุณธรรมวิเศษ
แล้วมาพอใจว่าเรานี้ ได้บรรลุคุณธรรมเบื้ องสูงถึงขนาดนี้ แล้วเกิด
สัน โดษขึ้ น พระพุ ท ธเจ้าตรั ส ว่ า ภิ ก ษุ รูป นั้ น เป็ น ปมาทวิ ห ารี
แปลว่า ผูอ้ ยู่ดว้ ยความประมาท เป็ นผูท้ ี่จะเสื่อม ฉะนั้ น สันโดษ
ในกุศลธรรมจึงผิ ด พระพุทธเจ้าไม่เคยตรัส มีแต่ตรัสว่า ให้ไม่
สันโดษในกุศลธรรม
รวมความว่า สันโดษนั้ น หนึ่ ง ต้องมีตัวตามว่า สันโดษ
ในอะไร ไม่ใช่ทิ้งไว้ดว้ นๆ ลอยๆ สอง ต้องมีตัวควบว่าต้องมากับ
อะไรหรือต่อด้วยอะไร สาม ต้องมีจุดหมายว่าเพื่ออะไร

ส ุขง่ายด้วยวัตถ ุน้อย เพื่อออมแรง-เวลาไปทางาน
ความไม่ สั น โดษในกุ ศลธรรมนี้ พระพุ ท ธเจ้า ตรัส ถึ ง
ขนาดว่า ที่ เ ราได้บรรลุ โ พธิ ญ าณนี้ ได้เ ห็ น คุ ณ ของธรรมสอง
ประการ คื อ ความไม่สัน โดษในกุ ศลธรรมทั้ งหลาย และการ
บาเพ็ญ เพี ยรไม่ระย่อ พระพุท ธเจ้าจึงเป็ นตัวอย่างของการไม่
สันโดษในกุศลธรรม
พุทธพจน์ นี้มาในอังคุ ตตรนิ กาย ตรัส แสดงไว้ให้เราจ า
ตระหนั ก ว่ า พระองค์ไ ด้ต รัส รู ้ คื อ บรรลุ โ พธิ ญ าณ เพราะไม่
สันโดษ ตามด้วยคาว่า ในกุศลธรรมทั้งหลาย เป็ นอันว่า ธรรมที่
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ทาให้พ ระพุท ธเจ้าตรัส รู ้ คือ หนึ่ ง อสนฺ ตุ ฏฺฐิ ต า กุ สเลสุ ธมฺ เ มสุ
ความไม่สั น โดษในกุ ศลธรรมทั้งหลาย สอง อปฺ ปฏิ วาณิ ต า จ
ปธานสฺมึ ความไม่ระย่อในการบ าเพ็ ญเพี ยร และพระองค์ไ ด้
บรรยายต่อไปว่า เรานั้ น นั ง่ ลงที่ควงโพธิ์ แล้วได้อธิ ษฐานจิตว่า
ถ้ายังไม่ถึงธรรมที่จะพึงบรรลุได้ดว้ ยความเพียรของบุรุษตราบใด
แม้เลือดเนื้ อจะแห้งเหื อดเหลื อแต่เส้นเอ็ น ก็จะไม่ลุกขึ้ น นี่ เป็ น
ตัวอย่าง
พระพุ ท ธเจ้า ไม่ เ คยสั น โดษเลยในเรื่ อ งกุ ศ ลธรรม
พระองค์เสด็จออกไปหาความรู ้ แสวงหาผลสาเร็จในทางจิตใจ
ไปบาเพ็ญสมาธิ ไปเข้าสานักโยคะ ไปเข้าสานั กอาฬารดาบส กา
ลามโคตร ได้บรรลุถึ ง อากิญจัญญายตนสมาบัติ ไม่สันโดษ ไม่
พอแค่น้ั น เสด็ จต่อไปยังสานั กอุททกดาบส รามบุตร ได้ถึงเนว
สั ญ ญานาสั ญ ญายตนะ ก็ ไ ม่ สั น โดษอี ก เขาเชิ ญ ให้ท รงเป็ น
อาจารย์ร่วมสานั กด้วย ก็ไม่เอา พระองค์ยงั ไม่ถึงจุดหมาย ก็ไม่
หยุด คิดค้นเพียงพยายามต่อไปจนกระทัง่ ตรัสรู ้ จึงได้ตรัสยื นยัน
ไว้วา่ ที่พระองค์ตรัสรูน้ ้ัน เพราะไม่สนั โดษในกุศลธรรมทั้งหลาย
ธรรม ๒ ข้อนี้ มิใช่ตรัสไว้ในพระสูตรเท่านั้ น แม้ในพระ
อภิธรรมปิ ฎกท่านก็แสดงไว้เป็ นมาติกาหนึ่ งในหมวดทุกมาติกา
ด้วย ฉะนั้น ความไม่สนั โดษนี้ ว่าไปแล้ว สาคัญยิ่ งกว่าความสันโดษอีก
แต่เราแทบจะไม่พดู กันเลย เราพูดถึ งแต่สันโดษและเป็ นสันโดษ
ด้วนๆ
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เป็ นอันว่า ประสานสอดคล้องกันเลย คือสันโดษในวัตถุ
สิ่งเสพ กับไม่สันโดษในกุ ศลธรรม ฉะนั้ น เราจะหยุ ดแค่ความ
สัน โดษไม่ไ ด้ ต้องต่ อไปที่ ความไม่สัน โดษด้ว ย แล้วที นี้ ความ
สันโดษมาเอื้ อต่อความไม่สนั โดษและความเพียรอย่างไร
เมื่อเราสันโดษในวัตถุบารุงบาเรอ เราก็ไม่เสียเวลาไปกับ
การขวนขวายหาสิ่งเหล่านี้ คนที่ไม่สนั โดษ อยากจะหาวัตถุ บารุง
บาเรอตัว หาอาหารดี ๆ กิน เอร็ด อร่อย คิดจะหาความสุ ขจาก
การเสพการบริโภค แกก็เสียเวลาไปในการวุ่นวายหาสิ่งเหล่านี้
แล้วแกก็เสียแรงงานด้วย แรงงานของแกก็หมดไปกับการหาสิ่ ง
เหล่านี้ ความคิดอีกล่ะก็มวั แต่หมกมุ่นครุ่นคิดว่า เอ...พรุ่งนี้ เรา
จะไปกินที่ไหนให้อร่อยให้โก้ จะไปกินอะไรให้เลิศรส คิดแต่เรื่อง
เหล่านี้ เวลา แรงงาน และความคิดหมดไปกับเรื่องเหล่านี้ ไม่
เป็ นอันท าการทางานหรือ สร้างสรรค์อ ะไร ถ้าหมกมุ่นวุ่นวาย
เรื่องนี้ มากนัก ก็เสียงานไปเลย หรือถ้าหนักนักก็ตอ้ งทุจริต
ในทางตรงข้าม พอเราสันโดษในวัตถุ สิ่งเสพ เราก็สงวน
เวลา แรงงาน และความคิด ไว้ได้ท้ังหมด แล้วเราก็เอา เวลา
แรงงาน และความคิดนั้นมาทุ่มให้กบั ความเพียรพยายามในการ
ปฏิบตั ิกิจหน้าที่การงานและการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม คือ ความ
ไม่ สั น โดษในกุ ศ ลธรรม ก็ ท าหน้ า ที่ แ ละสิ่ ง ดี ง ามได้เ ต็ ม ที่
สอดคล้องกันหมด
เรื่องนี้ สาคัญมาก ขอย้าอีกทีวา่ ถ้าเราปฏิบตั ิถูกต้อง เมื่อ
เราสันโดษในปั จจัย ๔ ตลอดจนในวัตถุบารุงบาเรอทั้งหลายแล้ว
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เราก็ ไม่สัน โดษในกุ ศลธรรมได้เ ต็ มที่ มันก็ รับกัน พอดี ความ
สันโดษกับความไม่สนั โดษนี้ ประสานสอดคล้องกันอย่างยิ่ง เมื่อ
เราสันโดษในปั จจัย ๔ และในวัตถุบารุงความสุขแล้ว เราก็มีเวลา
แรงงาน และความคิด เหลื อเฟื อ เราก็เอาเวลา แรงงาน และ
ความคิดนั้ นไปใช้ในการไม่สันโดษในกุ ศลธรรม ทาให้บาเพ็ญ
เพี ยรเพื่ อ บรรลุ ธ รรมที่ ยังไม่บรรลุ และเจริ ญ ก้าวหน้ าในกุ ศล
ธรรมได้เต็มที่
ขอสรุปจุดเน้นว่า สันโดษในวัตถุ สิ่งเสพ และสันโดษ
แล้วต่อด้วยความเพียร หมายความว่า สันโดษ ทาให้สุขง่าย
ด้ว ยปั จจัยน้อย จะได้ไ ม่ ก ระวนกระวาย จิตใจจะได้พ ร้อ ม
แล้วสงวนเวลา แรงงาน และความคิดไว้ เพื่อเอาไปทุ่มเท
อุทิศให้กับการเพียรพยายามพัฒนากุศลธรรม ทากิจหน้าที่
สร้างสรรค์สิ่งดีงามและประโยชน์สุขให้ยิ่งขึ้ นไป

แสงสว่างใช้ส่องทางไปข้างหน้า
แต่แสงสีใช้ลอ่ พาให้หลงวน
พอพูด ถึ งเรื่อ งเฉพาะตัว ในทางจิต ใจ เราก็ส อนกัน ว่า
คุณต้องมีจิตใจดีดว้ ยนะ คุณยังไม่มีสมาธิ เอ้า ! ฉันสอนสมาธิให้
แต่ไม่ใช่หยุดแค่นี้ สมาธิถา้ สอนไม่ดีก็เป็ นตัวกล่อมอีก
ถ้าพระพุทธเจ้าต้องการแค่สมาธิ พระองค์ก็ไม่ตอ้ งออกมา
จากสานักอาฬารดาบส กาลามโคตร และอุททกดาบส รามบุตร
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ถ้ า เอาแค่ ส มาธิ แล้ ว แก้ ปั ญหาของมนุ ษย์ ไ ด้ ก็ ไ ม่ ต ้ อ งมี
พระพุท ธเจ้า เพราะโยคี ฤษี ดาบสก่อนพุ ทธกาลเขาได้ฌาน
สมาบัติกนั เยอะแยะ เรื่องสมาธิ นี่เขามีกันมาก่อนพุทธกาลแล้ว
เราบอกว่าธรรมไม่ได้จบแค่ปัญหาจิตใจนะ คุ ณจะมาเอาแค่ทา
จิต ใจสบายเท่ านั้ นไม่ได้ ดี ไ ม่ดี จะหลอกตัวเอง เพราะพวกที่
สบายใจแล้วนี่ อาจจะได้แค่วิธีหนี ปัญหาอย่างหนึ่ ง พอหลบเข้ามา
อยูข่ า้ งในทาใจได้ก็เพลินเฉื่อยชาไม่จดั การแก้ไข ทั้งๆ ที่ ปัญหามี
ในโลกวุน่ วายมากมายไม่ได้หายไปไหน
ปั ญหานั้ นมี ขอ้ ดี อย่างหนึ่ ง คือมันบีบคนให้ดิ้น และถ้า
เราปฏิบตั ิต่อมันได้ถูกต้อง ก็เป็ นเวทีพฒ
ั นาคนพัฒนาปั ญญา แต่
พอเราทาใจได้ สบายเสี ยแล้ว ที นี้ก็เฉื่ อย เท่ากับหลบปั ญหา
ปั ญหาข้างนอกเลยปล่อยทิ้ ง ไม่แก้ นี่ คือประมาทแล้ว
สมาธิ น้ั น พระพุทธเจ้าจึงสอนไว้เป็ นหลักการส่วนหนึ่ ง
แต่ไม่ใช่ท้งั หมดของพระพุทธศาสนา อย่างในวิ สุทธิ มรรคก็บอก
ไว้แล้วว่า สมาธิเข้าพวกกันได้กับโกสัชชะ คื อความเกียจคร้าน
หมายความว่าสมาธิอาจจะหนุ นหรือทาให้เกิดความขี้ เกียจ
พอได้สมาธิแล้ว สุ ข สงบ ใจสบายแล้ว หรือทาใจได้แล้ว
ฉัน สบายแล้ว ปั ญหาอย่า งไรข้างนอก ช่า งมัน ไม่ แ ก้ ฉะนั้ น
สมาธิ ก็เป็ นตัวกล่อมได้ จึงบอกว่าระวังนะ ฝรัง่ จะหลง เอี ยงสุ ด
ไปอีก และเราก็อย่าไปทาให้ฝรัง่ หลง แต่ตอ้ งไปปลุกให้ความรูท้ ี่
ถูกต้อง
สมาธิน้ัน เป็ นส่วนหนึ่ งของระบบการฝึ กฝนพัฒนาคน ที่
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เรียกว่าไตรสิกขา ต้องใช้เพื่อทาคนให้กา้ วต่อไป เป็ นเครื่องเสริม
กาลังคนที่จะก้าวไปข้างหน้า ถ้าใช้เพียงเป็ นเครื่องกล่อมใจ ทา
ให้สุขใจหลบปั ญหาไปได้คราวหนึ่ งๆ ก็กลายเป็ นทาให้ประมาท
ดึงรั้งไว้ไม่ให้กา้ วต่อไปในกุศลธรรม ผิดหลักการของพระพุทธศาสนา
แม้ในด้านปั ญญาก็เช่นกัน วิปัสสนาต้องทาให้คนปฏิบตั ิ
ต่ อ โลกและชี วิ ต อย่ า งถู ก ต้อ ง เข้า ถึ ง ความจริ ง ของสิ่ ง ต่ า งๆ
จนกระทัง่ มีจิตหลุ ดพ้นจริง วิปัสสนาเป็ นหลักการใหญ่ของเรา
แต่ตอ้ งให้เป็ นวิปัสสนาที่ถูก ซึ่งทาให้มนุ ษย์อยู่กบั ความเป็ นจริง
ไม่ใ ช่ไ ปอยู่กับสภาพที่ ก ล่ อ มตัว เอง ถ้าสุ ข ด้ว ยวิ ปั สสนา หรื อ
แม้แต่ปลงอนิ จจังแล้วสบายใจ หายทุ กข์ แต่ หยุ ดแก้ปัญหาแก้
ทุกข์ต่อไป ก็กลายเป็ นประมาทอีก
ตัวกล่อมหรื อเครื่องกล่ อมนั้ น มิใ ช่ว่าจะไม่มีประโยชน์
และใช้ไ ม่ไ ด้เ สี ย เลย แต่ ต ้อ งรู ้จัก ใช้ และมี ข อบเขตที่ ถู ก ต้อ ง
เหมือนอย่างคนเป็ นโรคนอนไม่หลับหรือมีอาการไม่ปกติ ทาง
ประสาท เราก็อาจจะต้องใช้ยานอนหลับหรือยากล่อมประสาท
ช่วย แต่เป็ นการใช้เพื่อแก้ไขภาวะผิ ดปกติ เฉพาะกรณี ๆ และ
ชัว่ คราว เมื่อผ่านภาวะผิดปกติน้ั นไปแล้วก็ไม่ควรใช้ ถ้าขืนใช้ใน
ภาวะปกติทวั ่ ไป ก็กลายเป็ นโทษ อย่างน้อย การที่ตอ้ งพึ่งพาขึ้ น
ต่อมัน จึงจะอยูด่ ีได้ ก็ไม่ถูกต้องแล้ว
เครื่ อ งกล่ อ มทางด้านจิ ต ใจและปั ญญาก็ เ ช่น เดี ย วกัน
จะต้องรูจ้ ักใช้ภายในขอบเขตของการแก้ปัญหาเฉพาะชัว่ คราว

พระพรหมคุ
(ป. อ. ปยุ
ฺโต) ปยุตฺโต)
สมเด็
จพระพุณทาภรณ์
ธโฆษาจารย
(ป.ตอ.

๓๓

พอให้ได้พกั หรือช่วยให้พน้ ออกมาจากสิ่งร้ายอย่างอื่น เมื่อตั้งตัว
ได้แล้วจะได้เดินหน้าต่อไป ข้อตัดสินสาคัญคือ อย่าให้เป็ นเหตุ
นาไปสู่ความประมาท เช่น นอนใจ เพลิน ผัดเพี้ ยน เป็ นต้น
เครื่ อ งกล่ อ มและระบบกล่ อ มมนุ ษ ย์มี อ ยู่เ ยอะ มนุ ษ ย์
มากมาย นับถือลัทธิผีสางเทวดา เอาการดลบันดาลของเทพเจ้า
มาเป็ นเครื่องกล่อมใจ คิดว่าหรือบอกตัวเองว่ามีเทพเจ้าคอยช่วย
แล้วก็สบาย ไม่ตอ้ งเดือดร้อนหายทุกข์ไปที ก็อุ่นใจ แล้วก็นอนใจ
พอพ้น จากลัท ธิ ด ลบัน ดาล มาได้ส มาธิ ก็ ก ล่ อ มใจตัว เองอี ก
สบายไปที ไม่ตอ้ งทาอะไร มนุ ษย์นี่ติดการกล่อมได้เยอะ แม้แต่
ความดีและผลสาเร็จก็กลายเป็ นเครื่องกล่อมอีก พอสบายใจแล้ว
ก็นอนใจ ตกลงก็หนี ความประมาทไม่พน้ ไปติดที่ความประมาท
นัน่ แหละ
จะทาอย่างไรให้ไม่ประมาท ก็เอาหลักใหญ่นี่แหละ ไป
ประยุ กต์ได้ห มด คืออยู่ดว้ ยสติ ไม่ประมาท หมัน่ ใช้สติ ปั ญญา
พิ จ ารณาชี วิ ต สั งคมว่ า อะไรเกิ ด ขึ้ น มัน เป็ นอย่ างไร เป็ นไป
อย่างไร มีผลอย่างไร เกิด ปั ญหาอะไร เอาสติ ไ ปจับมาตรวจดู
แล้วใช้ปัญญาสืบสาว ก็ได้เรื่องได้ราว ข้อย่อยเราไม่ตอ้ งพูดกันนะ
เอาแต่หลักการใหญ่ไป ไม่ว่าจะปฏิบตั ิ อะไร ถ้าทาให้ประมาทก็
ไปไม่รอด
เวลานี้ สังคมไทยประมาทหรือเปล่า มีบางท่านออกเสียง
ดังมาชัดเลยว่า “ประมาท” ผมก็เห็นด้วยว่า สังคมไทยประมาท
และยังไปติ ดในสิ่ งกล่อมเยอะหมด ยิ่งกล่อมก็ยิ่งประมาท ก็เลยติด
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พันอยู่นั่นแหละ ไม่คิดแก้ปัญหา และไม่คิดศึกษาด้วย สบายใจ
แล้ว ฉันอยู่ได้ เอาสิ่ งเสพสิ่ งบารุ งบาเรอมากล่อมบ้าง เอาสุ รา
และการพนั นมากล่อมบ้าง เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มาปลอบใจบ้าง เอา
สมาธิมากล่อมใจบ้าง
อะไรก็ตาม ทาให้เกิดความประมาท ต้องรีบตื่ นทันทีว่า
ผิดแล้ว อะไรก็ตามที่ทาให้เกิดความประมาท ต้องถื อว่าผิดหลัก
พระพุทธศาสนา แม้มนั จะดี
เมื่อกี้ พูดถึ งเรื่องสันโดษ พอพูดไป ก็เลยออกไปเรื่องอื่ น
เอาเรื่อ งความสันโดษก็ พอแล้ว เป็ นอันว่า ธรรมแต่ล ะข้อต้อ ง
สัมพันธ์กบั องค์ธรรมอื่นด้วย

ฝรัง่ ก็ผิด ไทยก็พลาด ต้องแก้ไขทัง้ นัน้
ในการสร้างสรรค์ความเจริญ ฝรัง่ เริ่มต้นทุนนิ ยมและยุค
อุตสาหกรรมด้วยปั จจัยสาคัญตัวหนึ่ งคือ “สันโดษ” แต่สันโดษ
ของฝรัง่ เป็ นสัน โดษเที ยม คือ ไม่ใช่เป็ นการอิ่ มพอในการเสพ
วัตถุ ดว้ ยความพอใจเองอย่างเป็ นธรรมชาติ โดยมุ่งให้สามารถ
สงวนเวลาแรงงานและความคิ ด ไว้เ พื่ อ น าไปอุ ทิ ศ ให้แ ก่ ก าร
สร้างสรรค์สิ่งดี งาม แต่เป็ นการยอมอดยอมงดการเสพวัตถุ ใน
บัดนี้ ด้วยอาศัยแรงศรัทธาทางศาสนามากดข่มหรือชดเชยไว้
(ตามแนวคิดแบบ Protestant ethic) ซึ่งไปๆ มาๆ ก็แปรไปเป็ น
การข่มใจทนรอด้ว ยความหวังที่ จะไปเสพให้มากที่ สุ ดในกาล
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ข้างหน้า โดยสงวนเวลาแรงงานและความคิดนั้ นไปทุ่มให้กบั การ
แสวงหาและผลิตวัตถุมาไว้เสพต่อไปในอนาคต
ผลเสียของสันโดษเทียมแบบฝรัง่ คือ ในด้านชีวิตจิตใจก็
กลายเป็ นการจาใจ ฝื นใจ เพราะใจจริงคือต้องการจะเสพให้มาก
ที่สุด แต่อาศัยศรัทธามาช่วยข่มหรือชดเชยไว้ หรือเพราะหวังผล
ที่อยู่ขา้ งหน้าจึงต้องรอไปก่อน และในแง่ธรรมชาติแวดล้อม ใน
เมื่อเป้าหมายในความหวังคือการจะได้เสพบริโภคอย่า งเต็ มที่
ผลสาเร็จก็คือการล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาตินัน่ เอง ส่วนใน
ด้านสังคมก็ไม่ชว่ ยให้ลดปั ญหาการเบียดเบียนแย่งชิงกันในระยะ
ยาว
ส่ว นสันโดษของคนไทย (พิ จ ารณาจากความเข้าใจใน
ปั จ จุ บัน ซึ่ งจะเกิ ด จากการถื อ ผิ ด สื บกัน มา หรื อคลาดเคลื่ อ น
ภายหลัง เนื่ องจากขาดการศึกษาก็ตาม) ก็เป็ นสันโดษเทียมอีก
แบบหนึ่ ง คื อ เป็ นสั น โดษแบบด้ว นๆ ลอยๆ ไม่ มี จุ ด หมาย
ต่อเนื่ องไปว่าจะเอาเวลา แรงงานและความคิดที่สงวนไว้ได้ ไปใช้
ทาอะไรต่อไป ไม่เชื่อมต่อสู่ความเพียรพยายาม กลายเป็ นเพียง
ความสันโดษที่ทาให้นอนเสวยความสุขอย่างเฉยๆ เสี่ยงต่อการที่
จะทาให้เกียจคร้านเฉื่อยชาตกอยูใ่ นความประมาท
เมื่อปรับแก้ให้ถูกต้องเป็ นสันโดษที่แท้ ก็จะเกิดดุ ลยภาพ
และการประสานประโยชน์ ทั้งของชีวิตกายใจของบุคคล ความ
สงบสุ ขของสังคม และการอนุ รักษ์ ธรรมชาติ แ วดล้อ ม เพราะ
ความอิ่มพอต่อวัตถุ เป็ นความพึงพอใจที่ทาให้ตนเองมีความสุ ข
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พร้อมกันนั้นก็มีจุดหมายที่จะนาเอาเวลา แรงงาน และความคิด
ที่ ส งวนไว้ไ ด้ไ ปใช้ส ร้า งสรรค์ค วามดี ง ามและประโยชน์ สุ ข ที่
เกื้ อกูลต่อสังคม กับทั้งในเวลาเดียวกันก็ไม่ตอ้ งมีการเบียดเบียน
เอาจากธรรมชาติเพื่อมาสนองความหวังเสพสุ ขในกาลข้างหน้า
มนุ ษย์จะมีความสุ ขโดยไม่ตอ้ งผลาญทรัพยากรธรรมชาติ และ
พร้อ มกัน นั้ น ก็ มี ค วามพร้อ มมากยิ่ ง ขึ้ นในการเพี ย รพยายาม
สร้างสรรค์ชีวิตและสังคมให้ดีงาม
ความไม่ประมาทของตะวันตกก็เช่นเดียวกัน เป็ นความ
ไม่ประมาทเทียม ซึ่งเกิดจากแรงบีบคั้นของระบบการแข่งขัน ที่
เรียกว่าระบบทุ กข์ภัยประดิ ษฐ์ ไม่ใช่เกิดจากสติ ปัญญาแท้จริง
แรงบี บ คั้ น นั้ น ยิ่ ง ก่ อ ปฏิ กิ ริ ย า ให้ค วามเห็ น แก่ ตั ว หรื อ ความ
ต้องการสนองความต้องการของตนรุนแรงยิ่งขึ้ น การหาทางอยู่
รอดและแสวงผลประโยชน์ ของตนเข้มข้นยิ่งขึ้ น โดยที่ชีวิตจิตใจ
ยิ่งเครียด การเบียดเบียนกันในสังคมยิ่งรุนแรง และธรรมชาติ
แวดล้อมยิ่งถูก ทาลายรวดเร็ วและรุ น แรงยิ่ งขึ้ นตามอัต ราการ
แข่งขันหาผลประโยชน์กนั ในสังคม
ส่วนสังคมไทยก็ดังที่กล่าวแล้วว่า ไปในทางตรงข้าม คือ
ตกอยูใ่ นความประมาท
เมื่ อ พัฒ นาคนด้ว ยการศึ ก ษาอย่ างถู ก ต้อ ง ก็ จ ะมี ก าร
ปรับแก้ให้เป็ นความไม่ประมาทแท้ ที่ เกิดจากสติ ปัญญา ซึ่ งจะ
เป็ นความไม่ประมาทที่ เ ป็ นไปเพื่ อผลในทางสร้ างสรรค์อย่าง
แท้จริง โดยที่ สติ ปัญ ญาจะน ากิจกรรมของมนุ ษ ย์ให้ดาเนิ นไป
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เพื่อผลดีที่ตอ้ งการภายในขอบเขตที่ ไม่ส่งผลกระทบในทางร้าย
ต่อชีวิต สังคม และธรรมชาติแวดล้อม
เมื่อธรรมได้รบั การปฏิบัติอย่างถูกต้องประสานกันครบ
องค์เป็ นระบบอย่างมีดุลยภาพดังตัวอย่างนี้ ผลดีก็เกิดขึ้ นแก่ทุก
ส่วนที่เกี่ยวข้อง คือทั้งชีวิต สังคม และธรรมชาติแวดล้อม อย่าง
กลมกลืนและเกื้ อกูลกัน โดยสัมพันธ์กับการพัฒนาคน ไม่เกิด
ภาวะที่ตอ้ งขัดขืนจายอมหรือต้องประนี ประนอม

-๓ปฏิบตั ิธรรม ต้องให้สมดุล

ธรรมอยูใ่ นระบบสัมพันธ์
ถ้ามองแยกกระจาย ก็เห็นผิด ปฏิบตั ิพลาด ก่อผลเสียหาย
ยังมีอีกอย่างหนึ่ ง คือ การใช้ธรรมไม่ครบองค์รวม อันนี้
ก็สาคัญที่ จะทาให้เห็ นว่า ทาไมจึงใช้ธรรมกันผิ ด ขอพูดอี กสัก
ตัว อย่า งหนึ่ งให้เ ห็ น ว่ า ธรรมนั้ น ถ้า ใช้ไ ม่ ครบองค์รวมก็ จ ะมี
ปั ญหา แม้แต่ ธรรมที่ เป็ นกุ ศลก็เกิ ดโทษได้ เพราะอาจจะเป็ น
ปั จจัยแก่อกุศล
ในประเทศไทยเรานี้ ในการสอนศีลธรรมเมื่อระยะ ๑๐
กว่ า ปี มาแล้ว ได้มี แ นวโน้ ม ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดย
นักวิชาการ ที่จบมาจากตะวันตก คิดกันใหญ่ ว่าเราจะต้องสอน
จริ ย ธรรมสากล หลัก ศี ล ธรรมที่ ส อนกัน อยู่น้ั น อิ งพระพุ ท ธ ศาสนา จะเอาหลักพุทธศาสนามาสอนไม่ได้ เพราะประเทศไทย
มีหลายศาสนา เราต้องเป็ นกลาง ต้องใช้จริยธรรมสากล จาก
แนวโน้ ม นี้ ต่ อ มาก็ ป รากฏว่ า วิ ช าศี ล ธรรมได้ห มดไปจาก
หลัก สูต รของกระทรวงศึ กษาธิ ก าร วิช าพุ ทธศาสนาก็ หมดไป
แล้วมีวิชาจริยธรรมเข้ามา ซึ่งพยายามจะให้เป็ นจริยธรรมสากล
มีการประชุ มกันในเรื่อ งนี้ และคิดกันถึ งขนาดที่ ว่า ข้อ
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ธรรมต่างๆ ที่เป็ นบาลี ไม่ควรใช้ เพราะมาจากพุทธศาสนา ไม่
เป็ นกลาง ไม่เป็ นสากล ในที่ ประชุ ม พิจ ารณากัน ว่าจะใช้ศัพ ท์
จริยธรรมเป็ นภาษาไทยให้หมด เช่น สตินี่เป็ นคาบาลี ไม่ควรใช้
ต้องหาคาไทยมาแทน จะเอาอะไรดี สัจจะก็ไม่ได้ เป็ นคาบาลี
ต้องเอาคาไทยว่าความจริง เมตตา ไม่ไ ด้ เป็ นคาบาลี ต้องใช้
ความรัก จริยธรรมสากลคิดกันขนาดนี้
แต่ที่จริงนั้ น หนึ่ ง... คาเหล่านี้ มาจากพุทธศาสนาก็จริง
แต่ มั น กลายเป็ นค าไทยแล้ว มัน เป็ นค าสามัญ เป็ นค าไทย
ธรรมดา สอง... ค าเหล่ า นี้ เป็ นบัญ ญั ติ (concept) ที่ มี
ความหมายกว้างขวางมาก เราไม่ส ามารถหาคาไทยมาแทน
เท่ากันได้ อย่างคาว่า “สติ” คาเดียว ถ้าแปลเป็ นไทยแม้แต่สอง
บรรทัดก็ยงั ไม่ได้ความหมายเท่าสติคาเดียว เนื่ องจากคาเหล่านี้
มีความหมายลึ กซึ้ ง ครอบคลุ ม กินความกว้าง เราจะไปเที่ ย ว
เปลี่ยนตามใจชอบไม่ได้
ที่หย่อนกว่านั้ นก็คือ เลือกข้อธรรมมาใช้ เริ่มด้วยไปทา
บัญชีหวั ข้อธรรมมาว่ามีอะไรบ้าง แล้วก็มาเลือกกันดูว่า ข้อไหน
เป็ นจริยธรรมที่เป็ นสากล คือชาติไหนๆ ก็ยอมรับทั้งนั้ น เช่นว่า
เมตตา เอาไหม เมตตานี่ ใช้ได้ ก็เอาเมตตามาใส่ลงไป กรุณาเอา
ไหม เอ้า ! ใช้ไ ด้ อุ เบกขา เอ้ย ! อย่าเพิ่ง เอาไว้ก่อน ความ
รับ ผิ ด ชอบ นี่ ส าคัญ เอาไว้ เมื่ อ เลื อ กธรรมแบบนี้ มาแล้ว ก็
จัดเป็ นหลักสูตร นี่ คือ เลือกธรรมเป็ นข้อๆ มา ที่เห็นว่าจะใช้ใน
หลักสูตร แล้วก็สอนกันแบบนี้ นี่ คือจริยธรรมในระยะที่ผ่านมา
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ซึ่งทาให้หลักธรรมกระจัดกระจายหมด ไม่เป็ นหมวดหมู่
ที่จริงในสังคมไทยก็มีแนวโน้มนี้ อยู่แล้ว คือปฏิบตั ิธรรม
กันไม่ครบชุด เช่น เมตตา กรุณา เราพูดกันบ่อย ส่วนมุทิตา ชัก
จะเลือนไป ไม่คอ่ ยพูดถึง แต่อุเบกขา ไม่เอาเลย ซ้ายังหลงเข้าใจ
ผิดด้วย เพราะไม่เข้าใจว่าอุ เบกขาคืออะไร หลักธรรมพลัดกัน
แตกกระจัดกระจายหลุดออกไปจากชุดของมันหมด
เราไม่ สัง เกตหรื อ ว่ า พระพุ ท ธเจ้า ทรงสอนธรรมเป็ น
หมวดๆ เป็ นชุ ดๆ การที่ สอนเป็ นชุ ด นั้ น มีความหมาย นั ่น คื อ
ระบบองค์ร วมที่ ฝ รัง่ ก าลั ง ตื่ น แตกกัน เพราะว่ า หั ว ข้อ ธรรม
เหล่านั้ น เป็ นองค์ประกอบของส่วนรวมที่สมบูรณ์ ถ้าขาดอันใด
อันหนึ่ งไปแล้วระบบก็ไม่สมบูรณ์ หมายความว่า ธรรม แต่ละ
หมวดๆ นั้นเป็ นระบบดุลยภาพ เมื่อปฏิบตั ิครบแล้ว มันจะดุ ลซึ่ ง
กันและกันให้พอดี เกิดความพอดีขึ้นมาในชุดของมันที่เป็ นระบบ
นั้ น นี่ คือระบบองค์รวม เพราะฉะนั้ น ธรรมต้องปฏิ บัติครบชุ ด
ถ้าแยกออกมาเป็ นข้อๆ กระจายหลุ ดจากกันแล้วจะเกิดปั ญหา
ยกตัวอย่างง่ายๆ
หลักธรรมที่เราคุน้ กันนักหนา คือ พรหมวิหาร ๔ นี้ เป็ น
ตัวอย่างที่ ชัดเจนมากของการปฏิ บัติธรรมไม่ครบชุ ด ทาให้ไ ม่
เกิดดุลยภาพในองค์รวม เรามี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ไว้
ใช้ปฏิบตั ิต่อเพื่อนมนุ ษย์ โดยเป็ นท่าทีของจิตใจต่อเพื่อนมนุ ษย์
ที่ครบถ้วนบริบรู ณ์
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มนุ ษย์น้ันจะตกอยูใ่ นสถานการณ์ ๔ อย่าง ซึ่งเราจะต้อง
ปฏิ บัติ ธ รรมให้ถู ก ต้อ งตามสถานการณ์ น้ั น ๆ ถ้า ปฏิ บัติ ผิ ด
สถานการณ์ ธรรมนั้ น แม้จ ะเป็ นกุ ศ ล ก็ อ าจจะพลาด ท าให้
เกิดผลเสียได้
สถานการณ์ที่ ๑ เพื่อนมนุ ษย์ของเรา เป็ นอยู่ปกติ ไม่ได้
เดื อดร้อน ไม่มีภัย อัน ตราย ไม่มี ปัญ หาอะไร เราก็ มีท่ าที ข อง
ธรรมข้อที่ หนึ่ ง คือเมตตา ซึ่ งได้แก่ความรัก ความอยากให้เขา
เป็ นสุ ข ความปรารถนาดี ความเป็ นมิตร เมตตาก็มาจากราก
ศัพท์เดียวกับมิตรนัน่ เอง
ต่อมา สถานการณ์ที่ ๒ เขาตกตา่ ลง เดือดร้อน เป็ นทุกข์
มีปัญหา เราก็ตอ้ งย้ายจากเมตตา ไปกรุณา คือพลอยหวัน่ ใจ
หวัน่ ไหวในความทุกข์ของเขา คิดจะหาทางปลดเปลื้ องเขาให้พน้
จากทุกข์
ต่อมาสถานการณ์ที่ ๓ เขาขึ้ นสูง ได้ดี มีความสุข ประสบ
ความสาเร็จ ทาอะไรๆ ถูกทางแล้ว เราก็ยา้ ยมาสู่คุณธรรมข้อที่
สาม คือมุทิตา หมายความว่าพลอยยินดีดว้ ย ส่งเสริมสนับสนุ น
นี่ ผ่านมา ๓ สถานการณ์แล้ว ในหมู่คนไทยเรา ปรากฏ
ว่าหลายคนแยกไม่ออกแม้แต่เมตตากับกรุณา ว่าต่างกันอย่างไร
ธรรมหมวดนี้ เป็ นธรรมที่ แ สดงออกต่ อ คนอื่ น คื อ ต่ อ เพื่ อ น
มนุ ษ ย์ จึ ง ก าหนดความแตกต่ า งได้ด ้ว ยการปฏิ บัติ ใ นความ
สัมพันธ์กบั บุคคลอื่นนั้น ตามสถานการณ์ที่เกิดกับเขา ฉะนั้น วิธี
แยกความหมาย ก็ดูที่สถานการณ์ที่เกิดแก่เขา คือ สถานการณ์ที่
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เขาเป็ นปกติเราก็มีเมตตา สถานการณ์ที่เขาตกตา่ เป็ นทุกข์เราก็
มีกรุณา สถานการณ์ที่เขาขึ้ นสูงประสบความสาเร็จเราก็มีมุทิตา
มนุ ษย์ทวั ่ ไปจะตกอยูใ่ น ๓ สถานการณ์นี้ เราก็มีครบแล้ว
ปฏิบตั ิให้ถูกสถานการณ์ สามอย่างนี้ แล้วมีสถานการณ์อะไรอีก
สามอย่างก็น่าจะครบแล้ว คน ถ้าไม่ปกติ ก็ตอ้ งเดื อดร้อน เป็ น
ทุกข์ หรือมิฉะนั้น ก็ได้ดีมีสุข แล้วจะมีสถานการณ์อะไรอีก ทาไม
พระพุทธเจ้ายังตรัสข้อที่ ๔ อีก สถานการณ์อะไร
บางท่ านสอนว่า คื อ สถานการณ์ ที่ เ ขาได้ทุ ก ข์จ ากผล
กรรมที่ เขาทาของเขาเอง ในข้อที่ เราไม่สามารถจะช่วยได้ การ
ตอบอย่างนี้ ต้องระวัง ต้องให้เห็นหลักที่ชดั เจน
อาจารย์ผใู้ หญ่มีชื่อเสียงมากของไทยท่านหนึ่ งเอาอันนี้ ไป
พูดในการปาฐกถา ท่านบอกว่า พระพุทธศาสนาสอนให้คนวาง
อุเบกขา กรรมของใครกรรมของมัน เห็นคนตกตา่ ยากจน ก็บอก
ว่า โอ้! เป็ นกรรมของเขาเอง เขาก็รบั ผลของกรรมของเขาไป ก็
เลยไม่มีใครช่วยเหลือกัน สังคมไทยก็เลยแย่ นี่ แหละ ถ้าพูดอย่าง
นี้ อุเบกขาก็โดนตี
ฝรัง่ คนหนึ่ งเขียนหนั งสือ Buddhism and Society เป็ น
หนั งสื อหนาใช้ศึกษาในมหาวิทยาลัยของฝรัง่ บางแห่งด้วย เป็ น
งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนาในพม่ า ฝรั ง่ คนนี้ ไปเอา
กรณีศึกษา (case study) ไว้ดว้ ย
เขายกตัวอย่างในเมืองพม่ามาเรื่องหนึ่ ง จริงหรือ ไม่จริง
ผมก็ยังสงสัย แต่ฝรัง่ คนนี้ ยกตัวอย่างมาเล่าว่า เขาไปที่ ชนบท
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แห่งหนึ่ ง มีคนตกน้ าแล้วไม่มีใครช่วย เพราะคนพม่าบอกว่าเป็ น
กรรมของเขา แล้วก็ใ ห้วางอุ เบกขา ได้สองหลักคื อ หนึ่ ง หลัก
กรรม ว่าเป็ นกรรมของเขา สอง อุเบกขา วางเฉย ไม่ชว่ ย
ฝรัง่ คนนี้ ก็เลยบอกว่า นี่ เห็ นไหม พุทธศาสนาทาให้คน
เป็ นอย่างนี้ เขาตี หนึ่ ง...หลักกรรม สอง...หลักอุ เบกขา โยงกัน
ว่ า คนพุ ท ธอุ เ บกขาเพราะเห็ น ว่ า เป็ นกรรมของเขา เลยไม่
ช่วยกัน เพราะฉะนั้นสังคมก็เลยตกตา่ เดือดร้อนอย่างนี้ เขาได้ที
ก็ตีแพะไล่เลย เป็ นการบอกไปด้วยว่าในสังคมของเขา ไม่อย่างนี้
หรอก ของเขานี่ ตอ้ งช่วยกันสุ ดฤทธิ์ เลย ฉะนั้ น สังคมฝรัง่ จึงได้
เจริญขึ้ นมา เขาว่าอย่างนั้น เอาล่ะสิ อย่างนี้ จะแก้อย่างไรล่ะ
ในที่นี้เขาว่า ที่ ไม่ช่วย เพราะอ้างหลักกรรมกับอุเบกขา
ไม่ใช่อา้ งเรื่องว่ายน้ าเป็ นหรือไม่เป็ น เขาตีหลักกรรมกับอุเบกขา
แล้ว ก็กลายเป็ นว่า เห็นคนจนก็วา่ นี่ เป็ นกรรมของเขา ไปเห็นคน
พิการ ก็ว่ากรรมของเขา เพราะฉะนั้ นก็ให้เขารับกรรมไป เราก็
อุเบกขา ใช่ไหม
พระพุทธเจ้าทรงวางหลักจริยธรรมบนฐานแห่งสัจจธรรม
นะ จริยธรรมในพระพุทธศาสนาจึงไม่เป็ นของบัญญัติตามชอบ
ใจของศาสนาหรื อ ของคนผู้ใ ดกลุ่ ม ใด พระพุ ท ธเจ้าไม่ไ ด้ว าง
หลักธรรมเอาเองว่า อย่างนี้ ดี อย่างนั้ นไม่ดี เธอทาผิ ด ฉันไม่
ชอบใจ ต้องลงโทษ เธอทาดี ฉันโปรดปราน ให้รางวัล อย่างนี้ ไม่มี
พระพุทธศาสนาสอนว่า ธรรมเป็ นธรรมดาของธรรมชาติ สิ่ งทั้งหลายเป็ นไปตามเหตุ ปัจจัยของมัน เรียกว่าเป็ นกฎ
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ธรรมชาติ พระพุทธเจ้าทรงสอนจริยธรรมไปตามกฎธรรมชาติ
คือตามความเป็ นไปตามเหตุปัจจัยนี้ จริยธรรมที่ พระองค์สอน
ตั้งอยู่บนฐานแห่งสัจจธรรมคือความจริงตามธรรมชาติ ฉะนั้ น
จริยธรรมจึงเป็ นความจริงด้วย ไม่ใช่เป็ นของบัญญัติเอาตามชอบ
ใจ ของสังคมนี้ ว่าดี สังคมโน้นว่าไม่ดี อย่างที่ฝรัง่ ว่า ของเราไม่ใช่
อย่างนั้น
เป็ นอันว่า หลักพรหมวิหารก็ตอ้ งตั้งอยู่บนฐานของสัจจ
ธรรม เราจะมองพรหมวิหารได้ครบทุกสถานการณ์ เมื่อเรามอง
ครบระบบของธรรมชาติท้งั หมด คือมองให้ตรงตามธรรมนั น่ เอง
เพราะฉะนั้นจะต้องมองไปให้ถึงตัวธรรม

เพื่อให้สงั คมยัง่ ยืน คนต้องสัมพันธ์กนั แต่พอดี
มน ุษย์ช่วยกันดี แต่ตอ้ งรักษาธรรมไว้ดว้ ย
เริ่มแรก พรหมวิหารเป็ นธรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่ า งมนุ ษ ย์ เราชัด เจนแล้ว ว่ า เป็ นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
มนุ ษย์ มนุ ษย์จะอยู่ร่วมกันด้วยดี ก็ตอ้ งมี เมตตา กรุณา มุทิตา
ถ้า มนุ ษย์ อ ยู่ ด ้ว ยกั น โดยมี น้ าใจเอื้ อเฟื้ อช่ ว ยเหลื อ กั น ตาม
สถานการณ์ท้ังสาม ด้วยคุณธรรมทั้งสามข้อนี้ แล้ว โลกมนุ ษย์ก็
อยูด่ ว้ ยดี แต่แค่นี้พอที่จะให้อยูด่ ว้ ยดีจริงหรือ? ขอให้ดูต่อไป
โลกมนุ ษย์นี้ ไม่ได้อยูต่ ามลาพัง ภายใต้โลกมนุ ษย์นี้ มีสิ่ง
ที่เป็ นฐานรองรับอยู่ คือความจริงของสัจจธรรม หรือธรรมที่เป็ น
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หลักการของธรรมชาติ ได้แก่ความเป็ นจริงแห่งความเป็ นไปตาม
เหตุปัจจัย หรือหลักการแห่งความจริง ความถูกต้องดีงาม ธรรม
คื อ ความเป็ นจริ งของกฎธรรมชาติ นี้ ครอบคลุ ม และควบคุ ม
ธรรมชาติท้งั หลาย รวมทั้งโลกมนุ ษย์ไว้ท้งั หมด โลกมนุ ษย์ต้งั อยู่
บนฐานของความเป็ นจริ ง ของธรรมนั้ นซึ่ ง ใหญ่ ก ว่ า ฉะนั้ น
ความสัมพันธ์ในหมู่มนุ ษย์นี้ จะต้องไม่ไปกระทบกระเทือนหรือ
ทาลายธรรม แต่จะต้องให้สอดคล้องกับธรรม โลกมนุ ษย์จึงจะ
เป็ นไปได้ดว้ ยดี
ฉะนั้น เราจึงมิใช่มีหน้าที่แต่เพียงรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
ในหมู่มนุ ษย์เท่านั้ น แต่เราจะต้องรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุ ษย์กบั ตัวธรรมที่เป็ นกฎธรรมชาตินี้ด้วย
ทีนี้หมูม่ นุ ษย์จะปฏิบตั ิต่อกันด้วยดี จะเอื้ อเฟื้ อเกื้ อกูลกัน
อย่างไรก็ตาม แต่ถา้ ไปทาผิดต่อธรรม ทาให้เสียธรรมเข้าเมื่อไร
โลกมนุ ษย์น้ั นก็ต้งั อยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้ น เมื่อใดความสัมพันธ์
ระหว่างมนุ ษย์ในข้อหนึ่ งก็ตาม ข้อสองก็ตาม ข้อสามก็ตาม ไป
ส่งผลกระทบทาความเสียหายต่อตัวธรรมเข้า นี่ คือสถานการณ์ที่
๔ ซึ่ งจะต้อ งอุ เ บกขา ได้แ ก่ ส ถานการณ์ ที่ ว่ าถ้า ขวนขวายใน
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ ก็จะไปกระทบต่อตัวธรรม จะทาให้
ระบบของธรรมคลาดเคลื่อนเสียหาย จึงต้องหยุดความสัมพันธ์
ระหว่างมนุ ษย์ไว้ก่อน เพื่อรักษาธรรมไว้ เพราะฉะนั้ น ในกรณี
เช่นนั้น เมตตา กรุณา มุทิตา จะออกโรงไม่ได้ และจะต้องมาถึ ง
อุเบกขา

๔๖

เรื่ องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก

ขอยกตัวอย่าง เด็ กคนหนึ่ งไปลัก ขโมยของเขา ประสบ
ความส าเร็ จ ได้เ งิ น มา ๕,๐๐๐ บาท ถ้าเราถื อ ว่าเป็ นสถานการณ์ที่ ๓ เราก็มุทิตา ดีใจด้วย ส่งเสริมเลย แต่ถา้ ทาอย่างนั้ นก็
กระทบต่อธรรมทาให้ธรรมเสียหาย หรือผูพ้ ิพากษาพิจารณาคดี
รูว้ ่าจาเลยนี้ ทาความผิดจริง ไปฆ่าเขาตาย แต่เมื่อคิดว่าจาเลย
จะต้องตกทุกข์ได้ยากไปติดคุก ก็สงสาร อยากจะปลดเปลื้ องทุกข์
ของเขา นึ กว่าเป็ นสถานการณ์ที่ ๒ ก็เลยกรุณา แต่กรุณาในที่นี้
แสดงออกไปก็ เ ข้าสถานการณ์ ที่ ๔ ผิ ด ธรรมทัน ที ท าให้เ สี ย
ความเป็ นธรรม ทาให้เสี ยหลักการแห่งความถูกต้องดี งาม จึ ง
ต้องเปลี่ยนเป็ นอุเบกขา
เป็ นอันว่า ถ้าการสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ จะเป็ นสถานการณ์ที่หนึ่ งก็ตาม สองก็ตาม สามก็ตาม ไปกระทบต่อธรรมเข้า
เมื่ อ ไร ความสัม พัน ธ์ ระหว่างมนุ ษ ย์ต ้อ งหยุ ด แล้ว เข้าเป็ น
สถานการณ์ที่สี่ เราก็ วางอุเบกขาต่อคนนั้ น คือ เฉยต่อเขา ไม่
เอาแล้ว ฉันไม่ดีใจต่อเธอ ไม่สนั บสนุ นเธอ ฉันไม่ช่วยเธอแล้ว
เธอทาอย่างนี้ ฉันไม่เอาด้วยกับเธอละ เราเฉย วางใจเป็ นกลาง
ต่อเขา เพื่อให้ธรรมมาจัดการ
เราวางอุ เบกขาต่ อคน คือ เฉย หยุ ดขวนขวาย ไม่ช่ว ย
เหลือเขา เพื่อจะได้ไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงธรรม การปฏิบตั ิ
ตามธรรมจะได้ดาเนิ นไป กฎต้องเป็ นกฎ ธรรมต้องเป็ นธรรม
ใครมีหน้ าที่ ปฏิ บัติ ตามธรรมก็ มาจัดการไปตามธรรมนั้ น พูด
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สั้น ๆ ว่า เพื่ อ ปฏิ บัติ ต ามธรรม จึ ง ต้อ งยกเว้น สถานการณ์ ที่
๑,๒,๓ เสีย ข้อหนึ่ ง สอง สาม ออกแสดงไม่ได้ เพื่อให้ขอ้ ๔ มา
ฉะนั้ น อุเบกขา ตัวมันจึงแปลว่า เข้าไปมองดู หรือคอย
มองดูอยู่ใกล้ๆ ให้เขาได้รับผลถูกต้องตามธรรม และแสดงถึ ง
ปั ญ ญาด้ว ย เพราะว่า ๓ ข้อแรกความเด่ นอยู่ที่ความรูส้ ึ ก พอ
สถานการณ์มาก็แสดงได้ทนั ที แทบไม่ตอ้ งใช้ปัญญาเลย แต่ขอ้ ที่
๔ จะแสดงได้ ต้องมีปัญญา ต้องรูว้ ่าอะไรถูกต้อง อะไรผิด อะไร
เป็ นธรรม อะไรไม่เป็ นธรรม อะไรเป็ นบาปเป็ นบุญ เหตุผลเป็ น
อย่างไร
นี่ แ หละ สถานการณ์ ที่ ๔ ที่ เ รามาอธิ บ ายกัน ว่ า ให้
เป็ นไปตามกรรม เป็ นอย่ า งนี้ คื อ เป็ นสถานการณ์ ที่ ค วาม
สัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ หรือระหว่างบุคคลจะไปกระทบต่อธรรม
เข้า หมายความว่า กรรมของเขาจะต้องถูกตัดสินด้วยธรรม หรือ
ต้องบังเกิดผลตามธรรม เพราะถ้ากระทบต่อธรรมแล้วเรายังขืน
เข้าไปวุ่น วายแทรกแซง ฐานของสัง คมมนุ ษ ย์ก็ เ สี ย ธรรมที่
รองรับ โลกมนุ ษย์อ ยู่ก็วิปลาส และโลกมนุ ษ ย์เองก็จะอยู่ไม่ไ ด้
ฉะนั้น จึงต้องหยุดความสัมพันธ์กบั คน เพื่อรักษาธรรม
พระพุ ท ธเจ้า ทรงประทานไว้ค รบว่ า จะอยู่ แ ค่ ค วาม
สัมพันธ์ ระหว่างมนุ ษ ย์เ ท่านั้ น ไม่พ อ ต้อ งรักษาความสัม พัน ธ์
ระหว่างมนุ ษย์กับตัว ธรรมด้ว ย โลกมนุ ษ ย์จึงจะอยู่ไ ด้ ถ้าเรา
ปฏิบตั ิธรรมไม่ครบชุด ก็ยุ่งและเกิดโทษ เมตตากรุ ณา กลับทา
ให้เกิดปั ญหา เสียความยุติธรรม เสียความชอบธรรม ทาให้หลัก
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การของสังคมตั้งอยูไ่ ม่ได้ สังคมก็วุน่ วายปั ่นป่ วน พระพุทธเจ้าจึง
ทรงเรียกธรรมหมวดนี้ ว่าพรหมวิหาร แปลว่า ธรรมเครื่องอยู่
ของพระพรหม คือ ธรรมประจาใจของผูส้ ร้างสรรค์อภิบาลโลก
ในศาสนาพราหมณ์น้ั นเขาถื อว่า พรหมเป็ นผูส้ ร้างโลก
พอสิ้ นกัปป์ หนึ่ งโลกทลาย พระพรหมก็สร้างโลกใหม่อีกที หนึ่ ง
แล้วโลกก็อยูไ่ ปอีกกัปป์ หนึ่ ง ทีนี้ พระพุทธเจ้าตรัสสอนเราให้ไม่
ต้องรอพระพรหมที่ เป็ นเทวดาที่ จะมาสร้างโลก แต่ทรงสอนให้
มนุ ษย์ทกุ คนนี่ แหละเป็ นพรหม คื อ มาช่ว ยกัน เป็ นผูส้ ร้างโลก
เป็ นผูอ้ ภิบาลโลก หล่อเลี้ยงบารุงรักษาให้โลกตัง้ อยูไ่ ด้ดว้ ยดี เมื่อ
เราปฏิบตั ิตามธรรม ๔ ข้อนี้ เราทุกคนก็เป็ นพรหม คือเป็ นผูท้ ี่มี
ส่วนในการสร้างสรรค์ อภิบาลรักษาบารุงโลก
พระพุทธเจ้าต้องการให้ทุกคนเป็ นพรหม เบื้ องแรกให้
มารดาบิด าเป็ นพรหมก่อน ต่ อ มาให้ม นุ ษย์ทุ ก คนเป็ นพรหม
เมื่อเราปฏิบตั ิตามธรรม ๔ ข้อนี้ ครบถ้วนดี โลกมนุ ษย์คือสังคมก็
อยู่ได้ โลกอยู่ได้ เพราะทุ กคนร่วมกันสร้างสรรค์อภิ บาล ไม่มี
ปั ญหาเลย แต่เวลานี้ เกิดความผิ ดพลาดมีปัญหา เพราะสังคม
เอียง เสียดุลในการปฏิบตั ิธรรม ๔ ข้อนี้
พรหมวิหาร ๔ ข้อนี้ ถ้าเราจัดเป็ นพวกเป็ นฝ่ าย จะเหลือ
๒ เท่านั้น คือ ข้อ ๑ ถึง ๓ ได้แก่เมตตา กรุณา มุทิตา เป็ นธรรม
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ต่อมนุ ษย์ หรือคนต่อคน
ส่วนข้อที่ ๔ เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ในกรณี ที่เกี่ยวกับ
ธรรม หรือ พูด รวบรัด ว่า เป็ นความสัม พัน ธ์ระหว่างมนุ ษ ย์กับ
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ธรรม จึงเป็ น ๒ ฝ่ าย คือมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ฝ่ายหนึ่ ง และมนุ ษย์กบั
ธรรมอี กฝ่ ายหนึ่ ง หรือคนกับคน และคนกับธรรม จะเห็ นว่าใน
หมูม่ นุ ษย์การปฏิบตั ิระหว่าง ๒ ฝ่ ายนี้ มีการเอียงสุดได้
ในสังคมบางสังคม มนุ ษย์มีการเอื้ อเฟื้ อช่วยเหลื อกัน มี
น้ าใจต่อกันอย่างดี เด่นในเมตตา กรุ ณ า ตลอดจนมุ ทิตามาก
แต่สงั คมนั้นอ่อนในอุเบกขา สังคมประเภทนี้ เป็ นอย่างไร ในแง่ดี
ก็ จ ะมี ความรูส้ ึ ก อบอุ่ น แช่ม ชื่ น ด้ว ยไมตรี จิ ต มิ ต รภาพ มี ก าร
เอื้ อเฟื้ อเกื้ อกูลกันดี แต่ในแง่เสีย คนจะช่วยเหลื อกันเป็ นเรื่อง
ส่ ว นตัว จนกระทัง่ มองข้ามหลัก การ มองข้ามกฎเกณฑ์ก ติ ก า
มองข้ามความเป็ นธรรมและความชอบธรรม พอมีอะไรเกิดขึ้ นก็
คิ ด ว่ าจะไปหาเพื่ อ นไปหาผู้ใ หญ่ ใ ห้ช่ ว ย เสร็ จ แล้ว กฎเกณฑ์
กติ ก า กฎหมาย ไม่ เ อาเลย เลี่ ย งหมดเลย สัง คมนี้ ก็ เ สี ย ดุ ล
สั ง คมอย่ า งนี้ ระยะยาวก็ จ ะเสื่ อ ม เพราะว่ า อ่ อ นในอุ เ บกขา
เรียกว่าเอียงสุดไปในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เอาแต่จะ
ช่วยเหลือกันระหว่างบุคคล
ส่วนในบางสังคม ความสัมพัน ธ์จะเด่น ในอุ เ บกขา คื อ
เอาแต่กฎเกณฑ์ กติกา และหลักการ ตลอดจนกฎหมาย สังคมมี
กติกาวางไว้แล้ว หลักการมีอยูแ่ ล้ว ทุกคนต้องปฏิบตั ิตามนั้ น ตัว
ใครตัวมัน ถ้าแกผิดฉันฟั น แต่ระหว่างนั้ น ไม่มีน้ าใจต่อกัน ไม่
ช่วยเหลื อกัน ทุ กคนดิ้ นรนขวนขวายเอาเอง ทุ กคนช่วยตัวเอง
และพึ่งตนเองสังคมแบบนี้ ก็แห้งแล้งน้ า ใจ ขาดความอบอุ่ น มี
ความเครียดสูง คนเป็ นโรคจิตโรคประสาทกันมาก
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จากหลัก ที่ พูดมานี้ ก็ลองมาพิจารณาดูว่าเวลานี้ สังคม
เป็ นอย่ า งไร สั ง คมไทยของเรานี้ เอี ย งไหม จะเห็ น ได้ ว่ า
สังคมไทยของเรา เอียงมาในทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
ข้อที่ ๑ และ ๒ มาก ข้อที่ ๓ ก็ยังหย่อน แต่ ขอ้ ที่ ๑ ที่ ๒ หนั ก
จนกระทัง่ แสดงออกมาทางถ้อยคาที่ใช้ในสังคมของเรา คือ คาว่า
เมตตา กรุ ณา นี้ เราพูดกันเรื่อย เป็ นศัพท์สามัญ แต่มุทิตาพูด
น้อยลง อุเบกขาไม่พดู เลย แสดงว่า ธรรมเสียดุลแล้ว
ทีนี้ หันไปดูสังคมฝรัง่ บ้าง เรื่องเมตตา กรุ ณา มุ ทิตานี้
เอาน้อ ย แต่อุ เ บกขามาแรง ทุ กคนต้องอยู่กับหลักการ ทุ กคน
ต้องเคารพกฎหมาย ทุกคนปฏิบตั ิตามกฎหมายก็แล้วกัน ถ้าทา
ผิดก็โดน ถ้าทาถูกแกไปได้ กฎเป็ นกฎ ไม่เอาใครทั้งนั้ น สังคม
อย่างนี้ ก็ดีเหมือนกัน เพราะรักษาความเที่ยงธรรมไว้ได้ รักษา
กฎเกณฑ์กติกาของสังคมได้ แต่แห้งแล้งและเครียดอย่างที่ ว่า ก็
เสียดุลอีก
สังคมที่ มี ความสัมพัน ธ์ระหว่างมนุ ษย์สูงนั้ น นอกจาก
เสียความเป็ นธรรม รักษากฎเกณฑ์กติกาและหลักการไว้ไม่ค่อย
ได้แล้ว ในระยะยาว คนจะหวังพึ่งกันมากเกินไป คนจานวนหนึ่ ง
ซึ่งมีนิสยั ชอบหวังพึ่งผูอ้ ื่น คอยรับความช่วยเหลือจากคนอื่น โดย
คิดว่าไม่เป็ นไรหรอก เดี๋ยวจนลงเราก็ไปขอยืมเพื่อนได้ ไม่เป็ นไร
เดี๋ ยวแม่เรา ญาติ เ รา ผู้ใหญ่ของเราก็ช่วยเราได้ เลยไม่ดิ้นรน
ขวนขวาย ก็เลยเฉื่อยชา เกียจคร้าน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
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ด้ว ยเมตตา กรุ ณ า มุ ทิ ต า จึ ง ท าให้ค นโน้ ม เอี ย งไปในทาง
ประมาท เฉื่อยชา สังคมก็จะเสื่อมหรืออืดอาด
ส่วนสังคมที่ หนั กในอุ เบกขา เอาแต่กฎเกณฑ์กติกา ไม่
เอาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ก็แห้งแล้งอย่างที่ ว่า แต่ก็เป็ น
เครื่องบีบคั้นและเร่งรัดคนให้กระตือรือร้นขวนขวาย สร้างสรรค์
ความเจริญได้ ทุกคนจะดิ้ นรนขยันตัวเป็ นเกลียว เพราะฉะนั้ น
จึงทาให้สร้างความเจริญก้าวหน้าได้ดี แต่ถา้ แห้งแล้งและเครียด
เกินไปก็อาจจะถึงจุดเดือด คนจะเกิดความโกรธ มีโทสะว่า อะไร
กัน มัน ไม่ ช่ ว ยเหลื อ กัน บ้า งเลยเชี ย วหรื อ คนจะโกรธแค้น
จนกระทัง่ ว่าหลักการกติกาเหล่านี้ เราไม่เอากับมันแล้ว ทาลาย
มันเลย หลักการของสังคมก็อยูไ่ ม่ได้เช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้น ถ้าเอียงสุดจนเกินไป ในที่สุดก็อยูไ่ ม่ได้ท้งั คู่
จึงต้องปฏิ บัติใ ห้พอดี ซึ่ งอยู่ที่ว่า ท าอย่างไรจะรักษาดุ ลยภาพ
ระหว่างธรรม ๔ ข้อนี้ ไว้ ซึ่ งแยกเป็ น ๒ ฝ่ าย คือเมตตา กรุ ณา
มุทิตา ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และอุเบกขาในแง่
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรม เพราะฉะนั้ น ธรรมจึงเป็ นชุด
และต้องปฏิ บตั ิ ให้ครบ เวลานี้ เราปฏิบัติธรรมกัน แม้แต่ในชุ ด
พรหมวิหารนี้ ก็วุ่น ธรรมที่มาในสังคมไทย แตกกระจัดกระจาย
เป็ นข้อ ๆ ไปหมด ยิ่ ง ไปเรี ย นในโรงเรี ย น ยิ่ ง ไปเรี ย นแบบ
จริยธรรมสากล ก็เลยไปกันใหญ่
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ต้องมองหลักให้ชดั และปฏิบตั ิให้ครบ
จึงจะพบทางรอดสอู่ ารยธรรมที่ยงั่ ยืน
เป็ นอันว่า เมตตา กรุ ณา ถึ งแม้จะดี แต่ถา้ ปฏิบัติผิด ก็
เกิดโทษ นอกจากนั้นฝรัง่ ยังเอาไปติเตียนอีกด้วย เช่นในหนั งสือ
ของอัลเบิรต์ ชไวเซอร์ (Albert Schweitzer) ซึ่งเป็ นนั กปราชญ์
สาคัญคนหนึ่ งของตะวันตก มีชื่ออยู่ในสารานุ กรม (encyclopaedia)
ใหญ่ๆ แทบทุกชุ ด ท่านผูน้ ี้ เป็ นหมอสอนศาสนา และมีอิทธิ พล
มาก คราวหนึ่ ง ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์จ ะตั้ ง คณะรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ขึ้น ก็มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอินเดียน่ า
ซึ่งส่งอาจารย์ทางโน้นมาช่วย
ศาสตราจารย์คนหนึ่ งชื่อโรเบิรต์ แอล ซัตตัน (Robert L.
Sutton) ได้มาสอนวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และได้แต่งหนั งสือ
ขึ้ นเล่มหนึ่ งดูเหมือนจะชื่อว่า Public Administration in Thailand
แปลว่ า รัฐ ประศาสนศาสตร์ใ นประเทศไทย เขาวิ เ คราะห์
ประเทศไทยและสังคมไทยแล้ว ก็บอกว่า ปั จจัย ที่ ขัดขวางการ
พัฒนาของสังคมไทยคือ หนึ่ ง สถาบันกษัตริย์ สอง พุทธศาสนา
แล้ว เขาก็ แ จกแจงวิ เ คราะห์ ว่ า พุ ท ธศาสนาเป็ นเหตุ ปั จจัย ให้
สังคมไทยไม่พฒ
ั นาอย่างไร ตอนนั้ น ชาวพุทธเราส่วนหนึ่ งก็ลุก
ขึ้ นมาด่าซัตตันเป็ นการใหญ่ (ต่อมาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่
ธรรมศาสตร์ได้โอนไปรวมกับส่วนงานการศึกษาอื่นๆ ตั้งขึ้ นเป็ น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คือ NIDA ในปั จจุบนั )
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ในข้อ ความที่ เ กี่ ย วกับพระพุ ท ธศาสนานั้ น ตอนหนึ่ ง
โรเบิรต์ แอล ซัตตัน ได้อา้ งอัลเบิรต์ ชไวเซอร์ ที่เขียนไว้ว่า พุทธ
ศาสนาสอนให้คนทาความดี แต่การทาความดี ของพุทธศาสนา
คืออย่างไร? คือเว้นจากความชัว่ เช่น เว้นจากปาณาติบาต เว้น
จากอทินนาทาน ฯลฯ แค่นี้คือทาความดี พุทธศาสนาสอนให้ทา
ความดี ก็แค่เว้นจากความชัว่ เว้นความชัว่ ก็คือทาดีแล้ว และใน
ท านองเดี ย วกัน พุ ท ธศาสนาสอนให้คนช่ว ยเหลื อ กัน โดยแผ่
เมตตา คือตั้งความปรารถนาดีให้เพื่อนมนุ ษย์มีความสุ ข สรุปว่า
พุทธศาสนาสอนความดีแบบ passive ไม่ active คือ สอนความ
ดีแบบอยูเ่ ฉยๆ ไม่ตอ้ งทาอะไร เจริญเมตตา ก็แค่ต้งั ใจดีนอนแผ่
อยู่ในมุ ง้ แค่นี้ ก็ ทาดี แ ล้ว เลยไม่ช่วยให้คนออกไปดาเนิ นการ
สร้างสรรค์ในสังคม
โรเบิร์ต แอล ซัตตัน ก็โ จมตี พุท ธศาสนาตามอัลเบิร์ต
ชไวเซอร์ เข้าไป แล้วหนังสือพวกนี้ มีอิทธิ พล นั กวิชาการไทยเรา
เชื่อไม่น้อย นี่ ผมเอามาเล่าเป็ นตัวอย่างเท่านั้น
เรื่องกรรม เรื่องอุเบกขา เรื่องเมตตา และอะไรๆ หลาย
เรื่อง โดนฝรัง่ ตี แล้วนั กวิชาการไทยก็ตี แม้แต่ดอกเตอร์คนหนึ่ ง
ที่เป็ นลูกหรือลูกสะใภ้หรือหลานคนหนึ่ งของท่านผูใ้ หญ่อดีตคน
วัดที่มีชื่อเสี ยงมาก ก็ยังเขียนติ เตียนไว้ว่า เพราะคนภาคอีสาน
ถื อหลักอนิ จจังตามคาสอนของพระพุทธศาสนาจึงทาให้มีชีวิต
แบบอยู่ไปวันๆ แล้วก็เลยไม่เจริญ ไม่สามารถพัฒนาสังคมให้
เจริญก้าวหน้าได้ นี่ ขนาดคนที่อยูใ่ นเชื้ อสายยังว่าอย่างนี้
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ฉะนั้ น เราจะต้องไม่ประมาทให้หนั กที เดี ยว เพราะคน
ของเรา แม้แต่พระเอง ถ้าเข้าใจธรรมไม่รอบคอบแล้ ว อาจจะ
เป็ นปั ญหาได้อย่างหนั ก ในวงวิชาการนั้ น เรายังไม่ได้ไปสัมผัส
อีกมาก คนที่ เข้าใจกันได้ดีกับเราก็เยอะ แต่คนที่ ยังไม่เข้าใจก็
มากอยู่ จะต้องตื่นตัวรูเ้ ท่าทัน โดยเฉพาะตัวเราเองจะต้องเข้าใจ
ธรรมให้ชดั เจน ชนิ ดโยงกันได้ท้งั ระบบ
เป็ นอั น ว่า ธรรมนั้ น จะต้อ งปฏิ บัติ ใ ห้ค รบชุ ด องค์รวม
อย่างที่วา่ แล้ว เพราะมันมีความประสานสัมพันธ์กนั และเติมเต็ม
แก่กัน ถ้าขาดชุ ดแล้ว ชีวิตและสังคมมนุ ษย์ก็จะเอี ยง เสียหลัก
เสี ย ดุ ล เกิ ด ผลเสี ย ธรรมที่ เ ป็ นกุ ศ ลเป็ นปั จจัย แก่ อ กุ ศ ลได้
อย่างไร ธรรมที่ เ ป็ นอกุ ศลเป็ นปั จจัย แก่กุศลได้อย่างไร จะใช้
อกุ ศลเป็ นปั จจัยแก่กุ ศล เช่น ใช้ตัณหาเป็ นปั จ จัย แก่ฉัน ทะได้
อย่างไร ดังนี้ เป็ นต้น จะต้องวิเคราะห์กันให้ชัด จะได้ไม่พลาด
เป็ นการช่วยสังคมของเรา และแก้ความเห็นผิ ด โดยเฉพาะของ
คนที่เป็ นผูน้ าทางปั ญญา
ที่ พูด มาทั้ ง หมดคราวนี้ ได้โ ยงไปหาหลั ก ธรรมง่า ยๆ
เพีย ง ๒-๓ อย่างเท่านั้ น แต่ ที่ จริงหลัก ธรรมเพี ยงแค่นี้ก็ เพีย ง
พอที่จะสร้างอารยธรรมใหม่ที่ยงั ่ ยืนได้แล้ว
ที่ ว่าจะสร้างอารยธรรมใหม่น้ั น ในที่ นี้ ไม่ใ ช่ว่าจะต้อ ง
สร้างขึ้ นใหม่โดยสิ้ นเชิง แต่หมายถึ งการเปลี่ยนจากอารยธรรม
ปั จจุบนั ที่ติดตันไม่ยงั ่ ยืน ให้กลายเป็ นอารยธรรมที่แท้ที่ถูกต้อง
ที่จะนามนุ ษยชาติไปสู่สนั ติสุขได้อย่างแท้จริง

ภาคผนวก

ฝรัง่ เจริญเพราะดิ้นรนให้พน้ จาก
การบีบคัน้ ของศาสนาคริสต์
๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๑
เรี ยน พระปลัดเอี่ยม อิสิทตฺโต
ตามที่ท่านได้เขียนจดหมายไปถามปั ญหา อยากจะให้ตอบ
ข้อสงสัยนั้ น ตามปกติ ระยะนี้ ผมมีงานเร่งมากไม่มี เวลาจะตอบ
โดยมากต้องเก็บจดหมายไว้นานๆ แต่จดหมายของท่านนี้ เห็ น
ว่า เป็ นเรื่องสาคัญ แม้ว่าจะไม่มีเวลาเขียนก็ได้พูดบันทึกเสี ยง
แล้วขอร้องให้พระมหาอิ นศร ช่วยพิมพ์ให้ ข้อสงสัยของท่านข้อ
สาคัญก็คือ
เวลานี้ มี คนไปเข้าคริส ต์กัน โดยที่ เห็ น ไปว่าคนฝรัง่ ชาว
ตะวัน ตกถื อ ศาสนาคริ ส ต์ ฝรั่ง จึ ง เจริ ญ ทุก อย่ า ง ไม่ ว่ า การ
เศรษฐกิจ การทหาร การเมือ ง ทางวิท ยาศาสตร์ สรรพาวุธ
ทุกๆ อย่าง ซึ่งเป็ นวิธีการของผูเ้ ผยแพร่ศาสนาคริสต์ที่จะพูดให้
เข้าใจกันอย่างนั้น
วิธีการเผยแพร่และชักจูงของนั กสอนศาสนาคริสต์ ที่ ทา
อย่างนี้ เป็ นการกระทาที่น่ารังเกียจ เพราะเป็ นการกล่าวเท็จ ไม่
ตรงตามความเป็ นจริง และเป็ นการไม่ยุติธรรมทั้งแก่คนไทยและ
แก่พระพุทธศาสนา ถ้าเขาใช้วิธีเผยแพร่แบบมีเล่ห์กลอย่างนี้ ก็
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ควรจะต้องเผยแพร่ความจริงให้เป็ นที่รเู ้ ข้าใจกันไว้
ชาวพุทธนั้นเป็ นมิตรกับคนทัว่ โลก โดยไม่แบ่งแยกศาสนา
เพราะฉะนั้ น ตามปกติ เราจะไม่ตาหนิ ติเตีย นศาสนาไหนๆ แต่
เมื่อมีคากล่าวจาบจ้างที่จะทาให้เข้าใจผิด ก็จาเป็ นต้องพูดชี้ แจง
เฉพาะในคราวที่จาเป็ นอย่างนี้ เพื่อให้รูค้ วามจริงและเกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้อง
การที่เข้าใจกันไปว่า ฝรัง่ เจริญเพราะนั บถื อศาสนาคริสต์
อย่างนี้ นั้ น ก็เป็ นเพราะว่าพระเราก็ดี ชาวบ้านญาติ โยมเราก็ดี
ไม่รปู ้ ระวัติศาสตร์ของประเทศตะวันตกว่าเขาได้สร้างความเจริญ
นั้ นมาอย่างไร ความจริงเรื่องนี้ เป็ นความรูท้ างประวัติศาสตร์ที่
ง่ายๆ คนที่ รปู ้ ระวัติศาสตร์ความเป็ นมา ของประเทศตะวันตก
ถ้าได้ยินคนมาพูดว่าฝรัง่ เจริญเพราะนับถือศาสนาคริสต์ ก็จะนึ ก
รังเกียจผูพ้ ดู ว่าเป็ นคนไม่มี ค วามรู ้ หลงงมงายไปตามความ
เข้าใจเอาเองตื้ นๆ หรื อ มิฉะนั้นก็อาจจะพูดออกมาด้วยตั้งใจจะ
หลอกลวงคนอื่น ให้เขาหลงเชื่อตน
เรื่ องราวที่ เป็ นจริงนั้นตรงกันข้ามกับคาที่ เขาพูดเลยทีเดียว
กล่าวคือ ฝรัง่ ตะวันตกเขาเจริญขึ้นมาได้ในทางวิทยาศาสตร์เป็ นต้น
นี้ ก็ ดว้ ยการที่ เขาพยายามดิ้นรนให้พน้ จากความครอบงาหรือ
การบีบคั้นของศาสนาคริสต์ต่างหาก ไม่ใช่เพราะนับถือศาสนา
คริสต์แล้วเจริญ จะขอเล่าถวายตามประวัติศาสตร์เล็กน้อย
ข้อความบางแห่ง เช่นในย่อหน้านี้ ได้เขียนแทรกเพิ่มหรือทาให้ชัดขึ้นกว่าฉบับเดิม
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ศาสนาคริสต์นี้ ในประเทศตะวันตก เคยมีอานาจมาก มี
อ านาจในทางการเมื อ ง ขนาดที่ ว่าสามารถครอบงาประเทศ
ต่างๆ ในยุโรปทั้งหมดต้องเชื่อฟั ง แม้แต่กษัตริยป์ ระเทศต่างๆ ก็
ต้อ งให้โป๊ ปเป็ นผู้ส วมมงกุ ฎให้ ระยะที่ ศาสนาคริ ส ต์มี อ านาจ
ครอบงาประเทศตะวันตกนั้น ฝรัง่ เรียกว่า ยุคมืด (Dark Ages)
ในยุ ค มื ด ที่ ศ าสนาคริ ส ต์ มี อ านาจมากนั้ น ทางศาสนา
คริ สต์ จะไม่ย อมให้คนมาสงสัยพระเจ้าสงสัย คาสอนในคัม ภี ร์
ไบเบิล แสดงความคิ ดเห็ นขัด แย้ง หรื อเห็ นต่ างไปจากคัม ภี ร์
ไบเบิล เช่น เรื่องพระเจ้าสร้างโลก บันดาลสิ่งต่างๆ สร้างโลกใน
๗ วัน ทาไมจึงสร้างแสงสว่างก่อน แล้วสร้างดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์ที หลัง พระเจ้ามีอ านาจสร้างโลกบัน ดาลทุ กสิ่ งทุ กอย่าง
และมีมหากรุณา ต้องการให้มนุ ษย์มีความสุ ข แต่ทาไมจึงสร้าง
โรคภั ย ไข้เ จ็ บ ขึ้ นมา ท าไมสร้างให้บ างคนเกิ ด มาพิ ก ลพิ ก าร
ปั ญญาอ่อน ต้องมีชีวิตอยู่อย่างทุ กข์ยากเดื อดร้อนแสนลาเค็ญ
ทาไมจึงบังคับซาตานไม่ได้ ทาไมจึงปล่อยให้มีศาสนาอื่นๆ แล้ว
กลับไปลงโทษคนที่นับถือศาสนาอื่นๆ เหล่านั้ น หาว่าเขานั บถื อ
ผิดๆ ทาไมพระเจ้าไม่ลงโทษตัวเองที่ปล่อยปละละเลยหรือสร้าง
คนที่ต้งั ศาสนาอื่นๆ ขึ้ นมา ฯลฯ อะไรทานองนี้ ใครจะพูดแสดง
ความสงสั ย ไม่ไ ด้เ ป็ นอัน ขาด เพราะฉะนั้ น คนจะคิ ด ในเรื่ อ ง
ความจริงต่างๆ ก็พดู ไม่ได้
ยิ่งกว่านั้น เพื่อบังคับควบคุมให้ได้ผลเต็มที่ ศาสนาคริสต์ก็
เลยตั้งศาลขึ้ นมา เขาเรียกว่าศาล Inquisition ซึ่งแปลเป็ นไทยว่า
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ศาลสอบสวนศรัทธา ใครที่พดู ออกมาแสดงความสงสัยเกี่ยวกับ
พระเจ้าสงสัย คาสอนในคัมภี ร์ไบเบิล เขาก็จับเอาไปขึ้ นศาลนี้
แล้วก็ลงโทษต่างๆ เช่น เผาทั้งเป็ น หรืออาจจะประหารชีวิต หรือ
อาจจะขังคุ ก หรือให้ดื่ม ยาพิ ษ ดังที่ นักปราชญ์แ ละนั กวิท ยาศาสตร์อย่างบรูโน (Bruno) และกาลิเลโอ (Galileo) ถูกจับ
ตัดสิ นลงโทษมาแล้ว โดยเฉพาะบรูโนนั้ นถูกเผาทั้งเป็ น เพราะ
คิดเห็นข้ดกับเรื่องพระเจ้าสร้างโลก
ศาลของศาสนาคริสต์นี้ได้ฆ่าคน เผาคน ให้คนดื่ มยาพิษ
ไปมากมาย เพื่อไม่ให้คนรูเ้ ข้าใจโลกและชีวิตแปลกไปจากคาสอน
ในไบเบิล
แต่ เพราะการใช้อานาจบี บคั้นครอบงานี้ แหละ จึ งท าให้
พวกฝรัง่ ที่ตอ้ งการแสวงหาความจริงพยายามดิ้ นรนกัน เมื่อพูด
ในที่เปิ ดเผยไม่ได้ก็ลอบจับกลุ่มกันเงียบๆ ค้นคว้าหาความรู ้ และ
เผยแพร่ความรูใ้ นหมู่พวกตน ต่อมาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ก็
เจริญขึ้ น เพราะยิ่งกดก็ยิ่งดิ้ น อันนี้ เป็ นธรรมดาของมนุ ษย์
ในที่สุดต่อมา แม้ในทางการเมือง ฝรัง่ ก็ดิ้นรน จนกระทัง่
พ้นจากอานาจครอบงาของศาสนาคริสต์ไปได้ ประเทศต่างๆ ก็มี
การปกครองเป็ นอิ ส ระของตนเองอย่ างที่ เ ราเห็ น ๆ กัน อยู่ใ น
ปั จจุบนั นี้ ทางการศาสนาคริสต์ก็เสื่อมอานาจลงมา จนกระทัง่
ว่า มีแต่ วาติกนั ที่เขายอมรับกันให้เป็ นประเทศหนึ่ ง ซึ่งว่าที่จริง
ก็เป็ นเพียงเมืองเล็กๆ อยูใ่ นกรุงโรม ประเทศอิตาลี
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อันนี้ เป็ นตัวอย่างที่ ชี้ให้เห็ นว่า พวกฝรัง่ เขามีความเจริญ
ทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมา ตลอดจนความเจริญอื่นๆ ที่เนื่ องมาจาก
วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีอะไรต่างๆ นี้ ก็เพราะว่าเขาดิ้ นรน
ต่อสูใ้ ห้พน้ จากการครอบงาบีบบังคับของศาสนาคริสต์ต่างหาก
ไม่ใช่วา่ เป็ นเพราะเขานับถือศาสนาคริสต์แล้วก็เลยเจริญ
ที นี้ ฝรัง่ เขานั บถื อศาสนาคริ สต์น้ั น ก็ ไ ม่ใช่ว่านั บถื อ กัน
มากมายอย่างที่แสดงในตัวเลข เพราะเมื่อวิทยาศาสตร์เจริญขึ้ น
แล้ว คนก็ เ ลยไม่เ ชื่ อ ถื อ คาสอนในศาสนาคริ ส ต์ คนก็ นั บ ถื อ
ศาสนาคริ ส ต์ น้ อ ยลง ฉะนั้ น ความเจริ ญ ทางปั ญญาและ
ความก้าวหน้าของวิทยาการที่เกิดขึ้ นในเมืองฝรัง่ นี้ มันสวนทาง
กับ ศาสนาคริ ส ต์ มัน คนละเรื่ อ งกัน มัน เกิ ด จากคนที่ ไ ม่ เ ชื่ อ
ศาสนาคริสต์ และคนที่ถูกศาสนาคริสต์บีบคั้น เช่น นั กวิทยาศาสตร์ที่ดิ้นรนค้นคว้า ไม่ยอมเชื่อฟั งศาสนาคริสต์ ไม่ยอมให้
บาทหลวงบังคับครอบงา เพราะฉะนั้ น อย่าเอามาปนกันไม่ได้
ต้องเข้าใจให้ถูกต้อง
เป็ นเรื่องน่ าขา แต่คงหัวเราะไม่ออก ในเมืองไทยเรานี้ เอง
ทางเมืองเหนื อ เมื่อนั กเผยแพร่ศาสนาคริสต์เริ่มเข้าไปทางาน
ได้เอาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ เช่น เรื่องสุ ริยคราส จันทรคราส
ไปชักจูงชาวพื้ นเมือ งให้หันมานั บถื อคริส ต์ ที่ น่าข าก็เ พราะว่า
ความรู ้น้ั นไม่ ใ ช่ เ ป็ นเรื่ อ งศาสนาคริ ส ต์ แต่ เ ป็ นเรื่ อ งของ
นั กวิทยาศาสตร์ ที่ทางศาสนาคริสต์เองเคยบีบคั้นกีดกัน บ้างก็
ถึ งกั บ ถู ก ประหารชี วิ ต เป็ นไม้ เ บื่ อ ไม่ เ มากั น มา แต่ พ อ
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วิทยาศาสตร์เจริญขึ้ น กั้นไม่อยู่ นั กบวชศาสนาคริสต์กลับเอา
ความรูว้ ิทยาศาสตร์ของคู่ปรปั กษ์ มาใช้ประโยชน์ ล่อผูค้ นให้ดู
เหมือนเป็ นความรูข้ องตัวเอง
หันกลับไปพูดเรื่องเมืองฝรัง่ ส่วนคนที่นับถื อศาสนาคริสต์
เอง ต่อมาก็แตกแยกกันไปเป็ นนิ กายต่างๆ นิ กายที่ สาคัญ ก็มี
โรมัน คาทอลิ ก กับ โปรเตสแตนท์ ซึ่ งมี การทะเลาะวิ ว าทกัน
อย่างรุ นแรงมาก เพราะว่าศาสนาคริสต์นี่เอาศรัทธาเป็ นหลัก
เมื่อศรัทธาแล้วก็ทาได้ทุกอย่าง ฆ่าฟั นกันก็ได้ และคนที่นับถื อ
ต่างนิ กายออกไปนี่ เขาถือว่าเป็ นบาปอย่างรุนแรง เพราะเป็ นคน
ที่ ถู ก ซาตานหลอกเอาไป ไปเชื่ อ ซาตาน เพราะฉะนั้ น เขาก็
สามารถจะฆ่าทิ้ งเสีย
อย่างในประเทศอังกฤษ สองนิ กายนี้ ได้ต่อสูก้ นั มาก บางที
ฝ่ ายหนึ่ งมีอานาจขึ้ นก็ยกกองทัพไปฆ่าอีกฝ่ ายหนึ่ ง ล้างกันเป็ น
ถิ่นเป็ นหมูบ่ า้ นเป็ นตาบล ลูกเล็กเด็กแดงก็ไม่ไว้ จึงเดือดร้อนกัน
มาก จนกระทัง่ ว่าอี กนิ กายหนึ่ งที่ อ่อนแอกว่า สูท้ นอยู่ไม่ไหวก็
ต้องลี้ ภัย เดินทางเสี่ยงภัยไปโลกใหม่
ตอนนั้ น อเมริกานี้ เป็ นโลกใหม่ เพราะว่าเขาเพิ่งค้นพบ
การเดินทางไปก็ลาบากยากเย็น ต้องผจญภัย เสี่ยงอันตรายมาก
อาจจะตายกลางทาง แต่เพราะเหตุที่วา่ ถ้าอยู่ก็ตาย หนี ไปยังพอ
มีท างรอด ก็ เลยหนี กัน ไป ข้ามน้ าข้ามทะเลไป ที่ รอดก็ ไปขึ้ น
แผ่นดิ นใหม่ที่อเมริกานั้ น ไปสูก้ ับอิ นเดียนแดงบ้าง ไปต่อสูก้ ับ
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ความยากลาบากต่างๆ ไปตั้งถิ่ น ฐานใหม่ ท าให้มีการบุก เบิ ก
แผ่นดินใหม่นี้
ประเทศอเมริกาซึ่งเกิดขึ้ นมาในภายหลัง ก็เกิดจากการหนี
ภัยเบียดเบียนระหว่างนิ กายของศาสนาคริสต์นี้ เป็ นส่วนหนึ่ งที่
ส าคัญ ฉะนั้ น เราจะเห็ น ว่ า ประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ต ะวั น ตกที่
เกีย่ วกับความเจริญนี้ เป็ นเรือ่ งของการดิ้นรนจากภัย ทีเ่ กิดจาก
ศาสนาคริสต์น้ ีมากมาย
คนไทยบางคนมานึ กถึงสภาพปั จจุบนั ของพระพุทธศาสนา
ในเมืองไทยเราว่า มีการแตกแยกทะเลาะวิวาทกันมากมาย ทา
ให้รูส้ ึ กเสื่ อมศรัทธา แต่ถา้ เอาไปเปรียบเทียบกับเหตุ การณ์ใน
ศาสนาอื่นๆ อย่างในศาสนาคริสต์ที่เล่ามานี้ เรื่องราวแตกแยก
ขัดแย้งในวงการพระพุทธศาสนา ก็เป็ นเรื่องเล็กน้อยอย่างแทบ
ไม่มีความหมาย ในหมูช่ าวพุทธจะขัดแย้งกันอย่างมากก็โต้เถี ยง
พูดว่า หรือเขียนว่ากัน ไม่ไปรบราเข่นฆ่ากันเป็ นสงคราม
นอกจากนั้ น ศาสนาคริสต์ยงั มี ประวัติด่างพร้อยสาคัญที่
แก้ตวั ไม่ได้ ก็คือว่าได้มากับลัทธิอาณานิคม ในสมัยที่ฝรัง่ มาล่า
เมืองขึ้ น ซึ่งประเทศไทยเองก็โดนมาแล้วไม่รจู ้ กั จดจา คนไทยเอง
น่ า จะรู ้ป ระวัติ ศ าสตร์นี้ ในสมัย อยุ ธ ยา พวกฝรัง่ นั ก เผยแผ่
ศาสนาคริ ส ต์ก็ เ ข้ามากับนั ก รบ กับทหารที่ เ ข้ามาล่ าเมื อ งขึ้ น
หรือบางที ก็ เป็ นตัวนาทางให้แก่ท หารหรือกองทัพ โดยเข้ามา
ก่อน แล้วก็ให้ทหารเข้ามายึดครองทีหลัง
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อย่ างในญี่ ปุ่ น ก็ มี เ รื่ อ งแบบที่ ว่ า นั้ น จนกระทั ง่ ว่ า ทาง
บ้านเมือ งผูป้ กครองสมัย นั้ นรูค้ วามลับของฝรัง่ เข้า ก็ ถึงกับ ปิ ด
ประเทศไปนาน พวกบาทหลวงเข้าไปเผยแผ่ศาสนา พร้อมกับ
ท างานเปิ ดทางให้พ รรคพวกจากประเทศของตนเองเข้า มา
ครอบง าเอาประเทศอื่ นเป็ นเมื อ งขึ้ น ฉะนั้ น เราจะเห็ น ว่ า
ศาสนาคริส ต์น้ ี แผ่ไ ปพร้อ มกั บ ลัท ธิ อ าณานิ คม หรือ ลัท ธิ ล่ า
เมื องขึ้นของฝรัง่ ฝรัง่ จึงได้เมื องขึ้นทั้งในเอเชีย ในแอฟริกา ใน
อเมริกาใต้อะไรพวกนี้ มากมาย
อย่างที่บอกเมื่อกี้ ว่า ตั้งแต่วิทยาศาสตร์เจริญขึ้ นมา คนก็
ชักห่างเหิ นไม่ค่อยเชื่อถื อศาสนาคริสต์ การนั บถื อที่มีอยู่ก็มีมา
เรื่อยๆ อย่างนั้นเอง จนกระทัง่ ในประเทศอังกฤษหรือในอเมริกา
เป็ นต้นปั จจุบนั นี้ คนที่ไม่ใส่ใจต่อศาสนาคริสต์ก็ผละกันออกไป
มาก จนกระทั ง่ พวกเผยแผ่ ศ าสนาคริ ส ต์ ต ้อ งขายโบสถ์ กัน ก็
มากมาย
วัดไทยที่ ไปตั้งในอเมริก านั้ น บางวัด ก็ไปซื้ อโบสถ์คริส ต์
นั ่น เองที่ เ ขาเลิ ก เขารัก ษาไม่ไ หวแล้ว ในอเมริ ก านั้ นฝรัง่ ขาย
โบสถ์กนั มาก ในอังกฤษก็เหมือนกัน โบสถ์ น้ั นขายไป แล้วก็เอา
ไปใช้ในเรื่องสนุ กสนานบ้างก็มี อันนี้ ก็เป็ นเรื่องที่น่าจะรูๆ้ กันอยู่
คนไทยทาไมถึ งมาหลงฟั งคาของคนเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ที่มา
ล่อหลอกด้วยคาซึ่ งไม่เป็ นความจริง ถ้ารูป้ ระวัติ ศาสตร์สักนิ ด
หน่ อยก็จะเข้าใจ ไม่มีปัญหาเรื่องนี้
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ในประเทศตะวันตกนั้ น ศาสนาคริสต์ก็เสื่อมลงมาก คน
เขาก็ ไม่เอาใจใส่ การหาเงิ นหาทองก็ ยากล าบาก อ านาจก็ ล ด
น้อยลงไป และเวลานี้ ก็เห็นกันอยูว่ า่ เขาหันมาสนใจที่จะเผยแพร่
ในทางตะวันออกมาก
น่ าจะเป็ นข้อพิจารณาว่า เขาอาจจะหันเหความสนใจ หัน
นโยบายมาทางตะวันออก เพราะว่าพวกประเทศตะวันออกนี้ เป็ น
ประเทศที่ดอ้ ยพัฒนา คนไม่คอ่ ยเจริญ ไม่ค่อยรูว้ ิทยาศาสตร์ ไม่
ค่ อ ยรู ้ป ระวัติ ศ าสตร์ ไม่ มี ค วามรู ้ส มัย ใหม่ อาจจะถู ก พูด จา
ล่อหลอกให้เชื่อถือได้งา่ ย ส่วนทางตะวันตกนั้ น มีรอยแผลเก่าลึก
ใหญ่ ที่ ไม่ อ าจจะลื ม ได้ เขาสอนจะให้ ค นเชื่ อ ก็ ย ากแล้ ว
เพราะฉะนั้ น เขาก็ ตอ้ งถอยจากทางด้านโน้นมาทางนี้ จึงควร
พิจารณาเองว่า ควรจะตกเป็ นเหยื่อเขา ด้วยการฟั งคาล่อหลอก
หรือไม่ ขอให้ตดั สินด้วยปั ญญา
ที่บอกว่าฝรัง่ นั้ นเขาเบื่อหน่ ายทางศาสนาคริสต์มา เราก็
เห็ น ๆ กัน อย่า งปั จจุ บัน นี้ ก็ มี ฝ รัง่ ชาวตะวัน ตกหั น มานั บ ถื อ
พระพุ ท ธศาสนา มาปฏิ บั ติ ส มาธิ วิ ปั สสนากั น ศู น ย์ ส ม าธิ
วิปัสสนาก็เกิดขึ้ นในประเทศตะวันตกกันมากมาย แล้วก็มีฝรัง่ มา
บวชพระมาเมื อ งไทย พระฝรัง่ ที่ บวชอยู่ ต ามส านั ก ต่ า งๆ ก็ มี
จานวนมาก แล้วฝรัง่ เหล่านี้ ก็กลับไปเผยแผ่ศาสนาในประเทศ
เดิมของตนบ้าง ประเทศอื่นในหมู่ตะวันตกด้วยกันบ้าง ก็เห็นๆ
กันอยู่
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เราจะเห็นว่า ในศาสนาคริสต์นี้ เขาถือเรื่องศรัทธาเป็ น
สาคัญ และศรัทธานี้ เขาบังคับกันด้วย คือใครจะเชื่อต่างจากเขา
ไปไม่ได้ ในเมื่อเขามีอานาจเขาก็บีบคั้นเอา บังคับเอา ถึงกับ
ลงโทษ ฆ่าตาย และยกทัพทาสงครามกัน เรื่องจึงได้เกิดอย่าง
ที่วา่ มา
ฝรัง่ มีบทเรียนเก่าในเรื่องความรุนแรงนี้ มาก และจากการ
ดิ้ นรนให้พน้ ปั ญหาเหล่านี้ ฝรัง่ ยุคต่อๆ มาจึงเพียรพยายามตั้งกฎ
กติกากันมากมาย เพื่อเป็ นหลักประกันความมัน่ คงปลอดภัยและ
อิสรภาพ เช่น เรื่องเสรีภาพ และสิทธิ มนุ ษยชน เป็ นต้น ฝรัง่ นา
ในเรื่องเหล่านี้ ก็เพราะถูกกดบีบและดิ้ นมาทั้งมากทั้งนาน
ในทางพระพุทธศาสนานี้ เราไม่เป็ นอย่างนั้ น ใครจะนั บ
ถืออะไรก็เป็ นไปโดยอิสระเสรี ให้ใช้ความคิดของตนเอง เราจะไม่
มีการไปกดขี่เบียดเบียนในเรื่องศรัทธาความเชื่อถื อ ฉะนั้ น ใน
ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนานี้ ไม่ว่าใครจะสงสัย จะคิด
อย่างไร จะผิดแปลกไป เราก็ไม่จับไปฆ่าไปแกง จึงไม่มีการบีบ
คั้นเบียดเบียนกันในเรื่องนี้ ขึ้ น ในแง่หนึ่ งก็ทาให้คนไม่ตอ้ งไปดิ้ น
รนต่อสู ้
ถ้าจะว่าการดิ้ นรนต่อสูท้ าให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่าง
นั้ น ก็ ย อมรับ ได้ เพราะฝรัง่ เขาเจริ ญ มาแบบนั้ น ส่ ว นในทาง
พระพุทธศาสนานี้ เราไม่มีการบีบคั้น ไม่มีการกดขี่ข่มเหงด้วย
เรื่องความเชื่อ มันก็เลยทาให้คนไม่ดิ้นรน ก็เลยอยู่กนั ไปสบายๆ
อยูก่ นั ไปเรื่อยๆ
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สรุ ปว่า ลักษณะที่ จะเห็ นได้ว่าต่างกันระหว่างพระพุทธศาสนากับคริสต์ศาสนานั้ น ถ้าไม่พดู ถึ งด้านคาสอน พูดเฉพาะ
ลักษณะอาการปฏิบตั ิในภายนอก
ประการที่หนึ่ ง ทางศาสนาคริสต์นั้น ถือเอาศรัทธาเป็ น
ใหญ่ และศรัทธาของเขานี้ มีความหมายเป็ นการกาหนดว่า ต้อง
เป็ นอย่ า งนั้ นต้ อ งเป็ นอย่ า งนี้ คื อมี ลั ก ษณะบั ง คั บ ด้ ว ย
เพราะฉะนั้น ถ้าหากใครไม่เชื่อก็ว่าเป็ นบาป ทีนี้ ถ้าเขามีอานาจ
เขาก็จะบีบบังคับว่าต้องให้เชื่ออย่างที่เขาสอนไว้ จะไปสงสัยอะไร
ไม่ได้ จึงมีเหตุเกิดขึ้ นในทานองที่ว่า มี การตั้งศาลจับกุมลงโทษ
ถึงกับฆ่าฟั นประหารชีวิตอะไรกัน
ส่ ว นในทางพระพุ ท ธศาสนานั้ น ก็ ถื อ ศรัท ธาเป็ นหลั ก
สาคัญ ในพระพุ ท ธศาสนาด้ว ยเหมือ นกัน แต่ ใ ห้เ ป็ นศรัทธาที่
ประกอบด้วยเหตุผล ใช้ปัญญา ให้คนมีสิทธิ ที่จะสงสัยพิจารณา
ไตร่ตรอง เพราะฉะนั้ น เราก็ จึงต้องให้โอกาสแก่คนที่ จ ะคิด มี
เสรีภาพทางความคิด จึงไม่มีเหตุที่จะไปบีบบังคับกัน
ประการที่สอง ลักษณะการเผยแผ่ของศาสนาคริสต์นั้น มุ่ง
อานาจทางการเมืองด้วย โดยเข้าไปมีอานาจในการปกครองของ
ประเทศ ถ้าหากว่าตัวมีกาลังมากก็สามารถที่ จะครอบงาประเทศ
ได้หลายๆ ประเทศ อย่างในยุโรปนั้ น ก็เคยมีอานาจครอบคลุ ม
ทั้งหมดทัว่ ทั้งยุ โรป อย่างที่ได้เล่าแล้วว่า โป๊ ปจะต้องเป็ นผูส้ วม
มงกุฎให้กษั ตริยป์ ระเทศต่างๆ และมีอานาจที่ จะบังคับกษั ตริย์
นั้ น เดิ น เท้า เปล่ า มาจากประเทศของตน มาคารวะหรื อ มา
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สารภาพผิ ดต่อโป๊ ปอะไรทานองนี้ การที่ มีอานาจทางการเมือง
หรือแสวงหาอานาจทางการเมืองนี้ เป็ นเรื่องสาคัญมาก และเมื่อ
มีอานาจทางการเมือง ก็เลยไปใช้อานาจบีบคั้นคนในเรื่องความ
เชื่อถือด้วย
ส่ ว นในทางพระพุ ท ธศาสนานี้ ท่ า นสั ง่ สอนคนในทาง
การเมืองการปกครอง ให้ผูป้ กครองประเทศปกครองให้ดีให้มี
คุณธรรม แต่วา่ ทางฝ่ ายพระนี้ จะไม่เข้าไปยุ่งทางการเมือง ไม่มี
อานาจทางการเมื อ งเอง ฉะนั้ น ก็ จ ะไม่มี เ หตุ ก ารณ์ แ บบที่ ว่า
พระพุ ท ธศาสนานี้ ไปกับลัท ธิ ล่ าอาณานิ คม หาเมื อ งขึ้ นอะไร
เพราะเราไม่ไปยุ่งกับการเมือง ไม่เข้าไปครอบงาทางการเมือง
ไม่ไปมีอานาจทางการเมือง ฉะนั้ น ลักษณะนี้ จึงต่างกัน ซึ่งควร
จะเข้าใจไว้ นี่
ก็เป็ นสภาพความเป็ นจริง ความเป็ นมาในประวัติศาสตร์
ถึงปั จจุบนั นี้ ถ้ามีโอกาสมันก็มีทางที่จะเป็ นอย่างนี้ ได้อีก จึงควร
จะศึกษาสิ่งเหล่านี้ ให้เข้าใจตามความเป็ นจริง ถ้าเราได้ศึกษา มี
ความรูเ้ รื่องประวัติศาสตร์บา้ งแล้ว ก็จะช่วยให้วินิจฉัยเรื่องราว
ต่างๆ ได้ถูกต้อง ตนเองก็จะไม่หลงคิดผิ ดพลาดไป และก็จะไม่
ถู ก ใครมาล่ อ หลอกชัก จูงให้ไ ขว้เ ขวด้ว ยความไม่รู ้ หรื อ ไร้
วิจารณญาณ
อย่างไรก็ ตาม ที่ ชี้ แจงมานี้ มิ ใช่จะให้เกิด ความชิงชังชาว
คริสต์หรือผูเ้ ผยแผ่ศาสนาคริสต์ เพียงแต่เป็ นความจาเป็ นที่ตอ้ ง
ชี้ แจงให้รูเ้ ข้าใจกัน เมื่ อมีเรื่องเกิดขึ้ น คือมีการพูดให้เข้าใจผิ ด
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และที่เราทานี้ ก็เป็ นเรื่องทางปั ญญา ว่าไปตามเหตุผลและความ
จริง
ที่ จ ริ ง นั้ น เวลานี้ องค์ก รใหญ่ ข องศาสนาคริ ส ต์ เ องก็ ไ ด้
เผยแพร่นโยบายที่จะสัมพันธ์กบั ศาสนาอื่นๆ ในทางสมัครสมาน
แต่ผเู้ ผยแพร่ที่อยูใ่ นถิ่นต่างๆ ก็อาจจะทาอะไรๆ ไปตามความคิด
ความต้ อ งการของตน บางแห่ ง เมื่ อ เห็ น ว่ า คนไทยโง่ เ ขลา
พระสงฆ์ก็ไม่รเู ้ ท่าทัน เขาก็เลยเห็นเป็ นโอกาสที่จะหลอกล่อไป
ที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือชาวพุทธนั น่ เอง นอกจากจะต้องรูจ้ กั
หาความรูห้ าความจริงแล้ว ก็ตอ้ งตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เช่น
ว่าอย่ามัวติดเพลินกับความสุ ขสบายและความอุดมสมบูรณ์ของ
แผ่นดิน แล้วมัวเรื่อยเปื่ อยเฉื่ อยชา โดยเฉพาะพระสงฆ์จะต้อง
ตั้งใจเอาหลักธรรมที่ แท้ของพระพุทธเจ้ามาสอนประชาชน ให้
กระตื อ รื อ ร้น ขยั น ขั น แข็ ง ในการท าหน้ า ที่ ก ารงาน มุ่ ง มั ่น
สร้างสรรค์ชีวิต ครอบครัว และประเทศชาติให้เจริญมัน่ คงและมี
สันติสุข
ผมขอตอบจดหมาย โดยตอบข้อสงสัยของท่านปลัดเพียง
เท่านี้ ก่อน และหวังว่าคาตอบนี้ คงจะเป็ นประโยชน์ที่จะช่วยให้
ญาติโยมเข้าใจความจริงได้ตามสมควร
ด้วยความนับถือ
พระเทพเวที

