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ศาลสูงสุดของอเมริกาเตือนคนของเขา                           
   ใหรูจักรากเหงาแหงชาติของตัวท่ีเปนมา ...................................... ๑๓๖ 

- ปดทาย -  

ธรรมดาคนก็ต่างกัน  

ได้มาสังสรรค์กันดี ก็มไีมตรีสัมพันธ ์......................... ๑๔๓ 
 



กลาวนํา 
โดย ประธานการเสวนา: นพ.สมพนธ บุณยคุปต 

ขอกราบนมัสการพระคุณเจา และทานผูเขารวมเสวนาประสาพุทธ
ในคร้ังที่ ๓ 

ชมรมพุทธศาสนาโรงพยาบาลวิชัยยุทธ รูสึกเปนเกียรติอยางยิ่ง
และยินดีอยางมากทีใ่นการเสวนาคร้ังนี้ พระคุณเจาพระธรรมปฎกแหง
วัดญาณเวศกวัน  ได เมตตามานําเสวนาในหัวขอเ ร่ือง  “ภัยแหง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย” ซึ่งเช่ือวาจะเปนประโยชนอยางยิ่งแก
ชาวพุทธทุกคน ทั้งที่มาในวันนี้  และที่จะไดอานหรือฟงเทปที่บันทึก
จากรายการในคร้ังนี้ คงไมมีความจําเปนที่จะตองแนะนําพระคุณเจา 
เพราะทุกทานรูจักดีอยูแลว คงไดเคยอานหนังสือเลมใดเลมหนึ่งของ
ทาน เพราะวาพระคุณเจามีชื่อเสียงระดับโลก 

แตที่สําคัญที่สุดก็คือ เมื่อใดก็ตามที่จะมีผูเบ่ียงเบนพระธรรมคํา
สอน ไมวาองคกรนั้นจะยิ่งใหญเพียงใด พระคุณเจาจะออกมาเปนผูชี้
ความถูกตองอยางโดดเดนและโดดเด่ียว แตอยากจะขอกราบเรียนวา 
อยางนอยมีพวกเราชาวพุทธที่อยูรวมกับทานเสมอ  

ผมขอเรียนทุกทานวา ทานพระคุณเจาสุขภาพไมคอยสูแข็งแรง
นัก ไมไดบรรยายในที่ใดมาเปนเวลา ๓ ปกวาแลว ทุกทานจึงโชคดี
มากที่จะไดฟงการบรรยายในวันนี้  

กอนการเสวนา ผมขอทําส่ิงที่เปนรูปแบบของเสวนากอน คือ
สรุปผลของการเสวนาในคร้ังที่แลว และเสนอขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาในรอบเดือนที่ผานมา  
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สําหรับในการเสวนาคร้ังที่ ๒ ในหัวขอเร่ือง “การศึกษาพุทธ
ธรรม ในเด็กเล็กและเยาวชน” เพราะเราเห็นวาการอบรมเพื่อสรางเด็ก 
จะตองเร่ิมต้ังแตชั้นอนุบาล ซึ่งหลังจากที่เราไดเสวนากัน ในวันรุงข้ึน 
ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ ก็ไดขาววา ทานนายกฯ ทักษิณ และ
รัฐมนตรีศึกษาธิการไดใหความเห็นวา หลักสูตรบังคับ ๑๒ ป ควรจะ
เร่ิมต้ังแตอนุบาล แทนที่จะเปน ป.๑ ซึ่งถึงแมจะมีเสียงคัดคานจาก
หลายทาน แตก็คงจะตองดูตอไปวาจะออกมาเปนอยางไร  

ในการเสวนาคร้ังที่ ๒ ของเราน้ัน ไดรับความกรุณาจากอาจารย
ประภาภัทร นิยม จากโรงเรียนอนุบาลรุงอรุณ และคุณครูอนินทิตา 
โปษะกฤษณะ จากโรงเรียนอนุบาลหนูนอย ซึ่งไดนําหลักพระพุทธ
ธรรมจากพระคุณเจาพระธรรมปฎกและทานพุทธทาสภิกขุ เขาไปเปน
หลักในการอบรมอนุบาลอยางไดผล และที่สําคัญคือไดเนนในการนํา
ครูเขาไปปฏิบัติธรรมเสียกอน ซึ่งทําใหบรรดาคุณครูทั้งสองโรงเรียนนี้
ไดมีโอกาสสัมผัส ไดรับประโยชน และไดรับความซาบซึ้งจากการ
ปฏิบัติศึกษาทางธรรมะเปนอยางยิ่ง ทําใหเชื่อและไดเห็นวา เด็กที่ผาน
การเรียนการสอนในแบบนี้แลวจะเปนเด็กที่ดีมีคุณธรรม  

ในการเสวนาครั้ งนั้น  แพทยหญิงศรีธรรม  ธนะภูมิ  และ
นายแพทยโรจนรุง สุวรรณสุทธิ ก็ไดใหความเห็นทางการแพทย ในการ
พัฒนาเด็ก และมีตัวอยางเยาวชนที่ไดใฝธรรมะต้ังแตเด็ก โดยสอบได
นักธรรมเอกต้ังแตอายุ ๑๒ ป และเรียนไดที่หนึ่งทุกวิชา จนไดรับทุน
ศึกษาถึงปริญญาเอก ขณะที่เรียนอยู ม.๓ ทางชมรมจะไดมีการจัด
ประชุมกลุมยอย เพื่อใหมีหลักสูตรการสอนอบรมเด็กในวัยตางๆ ให
เปนรูปธรรมตอไป  

เหตุการณที่เกิดข้ึนเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๔๔ เปนเหตุการณที่
ทําใหเห็นวา ส่ิงที่เราไดกําลังพูดกันอยูนี้เปนเร่ืองที่มีความสําคัญ คือ  
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  ๓ 

คดีแรก เด็กอายุ ๙ ขวบ ฆาเด็กอายุ ๓ ขวบ และอีกคดีหนึ่งก็คือ 
เด็กชายอายุ ๑๒ ป ที่เรียนอยู ป.๖ ส่ีคน ไดฉุดนักเรียนหญิงอายุ
เทากันไปทําอนาจาร ซึ่งเปนขาวที่ชอคตอคนไทยมาก ทําใหเห็นความ
จําเปนที่เราจะตองมุงไปที่เยาวชน ต้ังแตเล็ก เพื่อทําใหเยาวชนรุนใหม
สามารถยึดธรรมะของพุทธศาสนา ที่จะใหมีการดํารงชีวิตเปนคนที่ดี
ตอไปในอนาคต เราอาจจะสายเกินไปที่จะไปแกไขเด็กที่โตกวานี้ แต
ถาเราไมทําอะไรในตอนนี้ก็คงจะเปนปญหา  

สําหรับเร่ืองที่สอง ความเคล่ือนไหวในวงการพุทธศาสนา ใน
รอบเดือนนี้มีนอยกวาเดือนที่แลว  แตก็ไมคอยจะมีขาวดีเทาไร ซึ่งเช่ือ
วาพระคุณเจาคงจะไดพูดครอบคลุมถึงเร่ืองนี้ดวย คือขาว 

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม สมเด็จพระสังฆราชไดเสด็จในงาน
ครบรอบ ๖๐ ปของกรมการศาสนา เตือนวาอยาประมาทเพราะภัยราย
กินศาสนา  

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ก็มีขาวของมหาเถรสมาคมบริจาคเงินสอง
ลานชวยวัดที่น้ําทวมในภาคเหนือ แลวอีกขาวหนึ่ง ก็คือวา เจาอาวาส
วัดที่ถูกน้ําทวมที่หลมสัก ถูกหาวาอมเงินบริจาคหนึ่งหมื่นกวาบาท แต
ก็ตกลงกันได แลวก็มีเจาอาวาสวัดคลองยาง จังหวัดสระแกว ถูกจับสึก
เพราะขมขืนสาวลูกสอง  

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ พระรักษาการเจาอาวาสวัดกลางดง
ที่ปากชอง ถูกระเบิดเสียชีวิต ซึ่งจากพระที่อยูในวัดเดียวกันเปนผูจาง  

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๔  ก็มีขาวที่ พ.ร.บ.คณะสงฆที่ทาง
มหาเถรสมาคมกําลังจะนําเขาสูสภา ไดมีการแกไขเพิ่มเติมอีกหลาย
มาตราจากรางเดิม และมีการลดบทบาทของมหาคณิสร มีการเปลี่ยน
ประธานกองทุนเพื่อพุทธศาสนาและศาสนสมบัติกลาง จากพระสงฆ
ใหเปนฆราวาส ซึ่งรายละเอียดเร่ืองนี้ก็คงตองติดตามดูเมื่อ พ.ร.บ.
ฉบับนี้เขาสภา หรือเขา ครม.ตอไป  
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ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๔  ก็มีขาวของคดีเกา คือ เจาอาวาส
วัดประดูฉิมพลี ถูกศาลตัดสินจําคุก ๕ ป คดียักยอกเงินซื้อที่ดินต้ังแต 
พ.ศ.๒๕๓๗ อีกขาวหนึ่งคือ กรมการศาสนาสอบเจาอาวาสชั้นธรรม ที่
ปทุมธานี เกี่ยวของกับสีกา ซึ่งยังไมชัดเจนวาจะเปนเร่ืองถูกกลาวหา
หรือไม  

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ ก็มีขาววา พระกับเณรจํานวนมากท่ี
เชียงใหม เขาเลนเกมตามเน็ตคาเฟจนถึงดึกด่ืนคํ่าคืน เพราะวาเปด 
๒๔ ชั่วโมง  

ทั้งหมดนี้ก็เปนขาวในวงการสงฆในชวงรอบเดือนที่แลว  

สําหรับวันนี้ ก็เปนกุศลอยางยิ่งที่เราจะไดฟงพระคุณเจาพระ
ธรรมปฎกพูดถึง “ภัยของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” ซึ่งเปนเร่ือง
สําคัญอยางยิ่ง เพราะเกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศไทย และ
ความสงบสุขของคนไทย ดังที่เราไดเสวนากันมาสองคร้ังกอนโนนวา 
ถาภาวะของพุทธศาสนาในประเทศไทยเปล่ียนแปลงไป จะเกิดผล
กระทบอันเลวรายตอคนทุกคนที่อยูในประเทศไทย ไมวาเขาจะนับถือ
ศาสนาใดก็ตาม เพราะประเทศจะไมมีความสงบสุข  

วันนี้เราคงจะไดรูวาภัยของพระพุทธศาสนานั้นมีในรูปแบบ
ใดบาง ตามที่พระคุณเจาจะไดชี้แจงใหเห็น  

ผมขอกราบนิมนตพระคุณเจา 



รูภัยของพระพุทธศาสนา 

พัฒนาการนับถือศาสนาของคน∗ 

ขอเจริญพร ทานประธานการเสวนา และสาธุชนผูสนใจใฝธรรมทุกทาน ทั้ง
บุคคลภายใน ร.พ. วิชัยยุทธ และญาติโยมที่มาจากขางนอก   

วันน้ี อาตมภาพไดรับนิมนตมา ถือเปนครั้งพิเศษ ไมใชพิเศษ
สําหรับโยม แตพิเศษสําหรับตัวอาตมภาพเอง คือ อยางท่ีทาน
ประธานเสวนาไดพูดแลววา ไมไดออกไปพูดขางนอกนานแลว ความ
จริงไมใช ๓ ป แต ๕ ปแลว วันน้ีมาพูดท่ีโรงพยาบาลวิชัยยุทธ 
ความจริงก็ไมใชขางนอกอีก เพราะเปนโรงพยาบาลซึ่งเคยมา
อาพาธอยู จึงถือวาพูดอยูขางในน้ีเอง ยังไมไดออกไปพูดขางนอก 

ถึงจะฟงเรือ่งราย ก็ทําใจใหสบาย                                  
แตถึงแมใจสบาย ก็ตองไมประมาทเสมอไป 

วันน้ีทานนิมนตใหพูดเร่ือง “ภัยแหงพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย” ช่ือเร่ืองน้ีทําใหไมนาสบายใจ เพราะเร่ืองภัยน้ันไมดี 
ใครๆ ก็ไมชอบ แตวันน้ีขอรองโยมวาใหฟงอยางสบายใจ เมื่อฟง
อยางสบายใจแลว ตองขอตอไปวาอยาประมาทดวย  เพราะความ
สบายใจของปุถุชนมักมากับความประมาท  

                                                                                                     
∗ ปาฐกถานําของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในการเสวนา ที่ ร.พ.วิชัยยุทธ ๒ ก.ย. ๒๕๔๔ 
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คนเราพอสุขสบายก็มีความโนมเอียงวาจะเฉื่อย จะนอน จะ
เพลิน ตองมีอะไรมาบีบเคน จึงจะต่ืนตัว กระฉับกระเฉง ลุกข้ึน
ว่ิงเตน กระตือรือรน ทําโนนทําน่ี จนกลายเปนธรรมดาในโลกวา 
คนเราน้ี เมื่อมีทุกข์บีบคั้นมีภัยคุกคาม จึงลุกขึ้นด้ินรนขวนขวาย  พอสุข
สบายก็นอนต่อไป  

ทีน้ี เมืองไทยเราน้ีมีสภาพท่ีเปนเร่ืองของความสุขสบาย  
มาก และพระพุทธศาสนาก็สอนวิธีปฏิบัติท่ีชวยใ หเราทําจิตใจให
สบาย  มีความสุขไดงายดวย  ดังน้ันก็เลยย่ิงตองระวัง  และ
พระพุทธศาสนาจึงตองยํ้าเร่ืองความไมประมาท เพราะวาเมื่อ
สบายแลว  คนก็โนมเอียงท่ีจะประมาท   

หลักความไมประมาทน้ี เปนการฝกตัวของเรา และทดสอบ
ตัวดวยวา ทําอย่างไรจะให้ไม่ประมาท ท้ังท่ีสุขสบาย บุคคลใด ท้ังท่ี
สุขสบาย ก็ไมประมาทได คนน้ันแหละเปนผูท่ีปฏิบัติธรรมไดผล 
แตถาสุขสบายแลวประมาท ก็คือ ยังปฏิบัติธรรมไมกาวหนาจริง   

วันน้ีขอใหทุกทานทําใจใหสบาย เร่ืองท่ีพูดวันน้ี ถึงแมภัยจะ
มีมาก ก็ไมใหฟงดวยอารมณ ไมใหมีความโกรธความเคือง แตให
เปนเร่ืองของปญญา คือความรูความเขาใจ  

มีอะไรเกิดข้ึน จะดีจะราย ตองรูท้ังน้ัน เพราะวาคนท่ีจะไม
ประมาทได ตองรู ไมเชนน้ันก็ไมรูจะไปปฏิบัติจัดการอะไรได 

แตเมื่อรูแลวก็ตองทําใหจิตใจมีความผองใสโปรงโลง ไม
ปลอยไปตามอารมณ ไมตกอยูในอํานาจอารมณดวย ซ่ึงก็เปนการ
ปฏิบัติท่ียากอีกขอหน่ึงคือ ทําอย่างไร ถึงแม้ได้ยินเรื่องท่ีร้าย ก็วางใจ
ให้สงบได้ แตก็เปนการฝกใจชาวพุทธท้ังน้ัน  

ฉะน้ันวันน้ีท่ีพูดมา ท้ังให สุขสบายโดยไม่ประมาท และให       
รู้เรื่องร้ายด้วยจิตใจท่ีโปร่งโล่งผ่องใส เปนเร่ืองการปฏิบัติธรรมท้ังสิ้น  
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โลกนี้ท่ีวาศิวิไลซนักหนา                                         
แตปญหาลัทธิศาสนา และเผาพันธุ ก็ฆาฟนรบกันไมจบส้ิน 

ปน้ี คือ พ.ศ. ๒๕๔๔ มีเหตุการณท่ีเปนความรุนแรงเก่ียวกับ
ศาสนา โดยเฉพาะการกอการราย ท่ีทําใหชาวพุทธไทย ซ่ึง
ตามปกติ ไมไดสนใจ และไมคอยรูเร่ืองราวจําพวกน้ี ตองตื่นเตน
และติดตามขาวข้ึนมาบาง  

ขาวเดนก็คือ เร่ืองสงครามทาลีบันในอัฟกานิสถาน ซ่ึง
นอกจากใกลเขามามากกวาสงครามทางตะวันออกกลางแลว ก็มา
เก่ียวของกับพุทธศาสนา  

เร่ืองท่ีเปนขาวใหญไปท่ัวโลกก็คือ เมื่อเดือนมีนาคมท่ีผาน
มาน้ีเอง หลังจากขูมา ๔ ปแลว พวกทาลีบันก็ไดใชปนใหญและ
วัตถุระเบิดทําลายพระพุทธรูปใหญ ๒ องค (สูง ๕๓ และ ๓๗ 
เมตร)  อายุราว  ๑ ,๗๐๐  ป  ท่ีหนาผา  เมืองพามิยาน  ทําให
พระพุทธรูปน้ันแหลกละเอียดหมดสิ้นไป∗ 

ขาวน้ีไดทําใหเกิดความประหว่ันพร่ันพรึงตอภัยอันตราย
รายแรงท่ียากจะคาดหมาย และเกิดความหวงใยตอสภาพที่ไม
มั่นคงในอนาคตของโลก โยงมาถึงพระพุทธศาสนา แลวก็ติดคาง
อยูในใจของคนจํานวนมาก                

                                                                                                     
∗  หลังจากท่ีพูดน้ีเพียง ๙ วัน คือ 11 ก.ย. 2001/๒๕๔๔ ก็มีกรณีผูกอการรายขับ
เครื่องบินชนตึก World Trade Center ท้ังคูพินาศลง แลวอเมริกา ซ่ึงถือวาพวกทาลี
บันเก่ียวของในการกอการรายน้ี ก็เขาหนุนการขับไลพวกทาลีบัน จนพวกนี้หมดอํานาจ
ยึดครองเมืองหลวงกาบุล (Kabul) ในเดือน พ.ย. ๒๕๔๔ น้ี 
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ท่ีใหมาพูดเร่ืองภัยแหงพระพุทธศาสนาวันน้ีน้ัน ความจริง 
ภัยมีมานานแลว ดังเชน เมื่อป ๒๕๒๕ เปนตัวอยาง  

ปน้ันก็มีเร่ืองท่ีทําใหตองกระตือรือรน มีการประกาศบอกกัน
มากมาย ใหชาวพุทธต่ืนตัวข้ึนมาวามีอันตรายเขามาแลว แตเสร็จ
แลวหลังจากน้ันก็เงียบๆ ไป จนกระท่ังมาถึงเวลาน้ี บางคร้ังทําให
รูสึกเหมือนกับวา แทบจะสายไปแลว แตถาเราไมประมาทจริงๆ ก็
ยังพอมีทางท่ีจะแกปญหาได  

เ ร่ืองภัยท่ีจะใหพูดน้ี ขอแบงวามี ๒ อยาง คือ  ภัยจาก
ภายนอก และ ภัยจากภายใน  

ภัยสองอยางน้ีตองรู และตองแกไขท้ังน้ัน ถาเอาแตเพียง
ดานเดียวก็ผิด ไมถูกตอง โดยมากเราจะไปสุดโตง บางคนก็เอาแต
ภัยภายนอก ไมดูขางใน  

ท่ีจริง ภัยอันตรายท่ีเกิดจากภายในเปนเร่ืองรายแรงมาก 
อยางท่ีทานประธานการเสวนาไดพูดมาเมื่อก้ีน้ี ก็คิดวาจัดอยูใน
ประเภทภัยภายใน ซ่ึงเปนเร่ืองใหญ   

ภัยภายนอกแมจะรายแรงอยางไรก็ตาม ถาภายในยัง
เขมแข็งอยู ก็สามารถจะดํารงตนรักษาตัวไวได แตถาภายใน
ออนแอเสียแลว ภัยภายนอกก็เขามาซํ้าเติมไดงาย แมแตไมมีภัย 
ก็ยังทําลายตัวเองหมดไปได   

วันน้ีตองพูดท้ังภัยภายนอก และภัยภายใน แตอยากจะขอ
พูดถึงภัยภายนอกเสียกอน แลวจึงคอยๆ พูดตีวงเขามาขางใน   



ตอน ๑ 

ภัยภายนอก 

ภั ย ภ า ยนอก ท่ี เ ร า ม อ ง ดู แ ล ะ พู ด ถึ ง ว า เ ป น ภั ย ต อ
พระพุทธศาสนาน้ี ถาวาไปแลวไมใชเปนภัยตอพระพุทธศาสนา
เท า น้ัน  เพราะภั ยต อพระ พุทธศาสนา  ก็หมาย ถึงภั ยต อ
ประเทศชาติสังคมไทยท้ังหมดดวย   

นอกจากนั้น ภัยตอประเทศชาติสังคมนี้ก็เปนภัยอยางเดียวกับ
ภัยท่ีจะเกิดแกโลก หมายความวา ถาภัยเกิดแกพุทธศาสนาได 
และถาประเทศไทยมีปญหาได ก็เปนปญหาแกท้ังโลกน่ันแหละ 
ฉะน้ันวันน้ีเราจึงมามองดูสภาวะและสถานการณของโลกท้ังหมดเลย  

เวลาน้ีเมื่อเรามองดูไปท่ัวโลก จะเห็นวาอยูในภาวะท่ีไม
ปลอดภัย  มีปญหามากมายเหลือเกิน  ไมตองพูดถึงปญหา
ธรรมชาติแวดลอมท่ีคนในประเทศพัฒนาแลวสนใจกันมาก เอาแค
เ ร่ืองของมนุษยดวยกันเอง ในสังคมการรบราฆาฟนยังมีกัน
มากมาย แมแตในประเทศเดียวกันก็เกิดสงครามมีการฆากันอยาง
ทารุณโหดราย ชนิดท่ีไมนาจะเกิดข้ึนในหมูมนุษย การฆาฟนทํา
สงครามกันน้ีเปนเร่ืองของ  

๑. เช้ือชาติเผาพันธุ  

๒. ลัทธิศาสนา  
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คนอยูในสังคมเดียวกัน ยังแบงแยกกัน อยูกันดีไมได ทําไม
เปนอยางน้ี ท้ังๆ ท่ีวาเจริญกันมากมาย มีอารยธรรมท่ีบอกกันวา
สูงแลว ก็ไมพนเร่ืองรายๆ น้ี อยางท่ีเราไดยินอยูทุกเมื่อเช่ือวัน ก่ีปๆ 
ก็ไมรูจักหมดไป คือ การสงครามรบกัน ระหวางยิวกับอาหรับ โดย
เฉพาะยิวกับปาเลสไตน ทําสงครามกันอยูเร่ือย เปนสงครามท่ีมี
ความหมายท้ังในแงเผาพันธุ และในแงลัทธิศาสนา คือเร่ืองชาวยิว
กับชาวมุสลิม ซ่ึงเห็นชัดวาเปนศัตรูกันมาเปนพันๆ ปแลว  

มองใกลเขามา อยางประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซีย อะไร
พวกน้ี ก็มีสงครามการรบการฆาฟนกันดวยเรื่องของลัทธิศาสนา 

มองไปทางเมืองฝรั่ง อยางในไอรแลนดเหนือ ก็มีการรบกัน
ระหวางโปรเตสแตนตกับคาทอลิก เปนปญหากันมาไมรูจักจบสิ้น  

ถอยหลังไปไมนานน้ี ก็บอสเนีย น่ันก็ฆากันโหดรายทารุณ
อยางย่ิง  

เมื่อมองเร่ืองท่ีเปนมาเปนไปอยางน้ีแลว ก็ทําใหเราตองมอง 
ไปขางหนาดวย ท่ีจริง เวลาเราพูดถึงปญหาปจจุบัน ก็คือการมอง
ไปในอนาคตดวยวา สภาพท่ีเปนอยางน้ีมันสองแนวโนมวา 
อนาคตจะเปนอยางไร   

ถาเรามองไปแลว ไมเห็นอะไรท่ีเปนแนวโนมท่ีดีหรือมี
หลักประกันวาจะแกปญหาได ก็แสดงวาจะตองมีเหตุการณอยาง
น้ีเกิดข้ึนอีก แลวก็อาจจะรุนแรงมากย่ิงข้ึนดวย  

โดยเฉพาะสภาพความคิด ความเช่ือถือ หรือทิฏฐิของคนน้ี
เปนเร่ืองท่ีสําคัญ เมื่อคนเรามีความเช่ือ ตั้งจิตต้ังใจ มองอะไร
อยางไร ก็จะคิดจะทําอยางน้ันตอไป  
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ในแงของทิฏฐิ คือความคิดความเช่ืออะไรเหลาน้ี เราเห็น
อะไรท่ีจะทําใหมั่นใจหรือปลอดภัยบางวา มันจะมีแนวโนมท่ีดีข้ึน 
ถาถามญาติโยมก็คงตอบวายังมองไมเห็นเลย มีแตเร่ืองท่ีจะทําให
เกิดปญหากันอยูเร่ือยไป   

ถามองในแงของการท่ีเกิดสงครามฆาฟนกัน ระหวางคนตาง
ผิว ตางเผา ตางลัทธิศาสนาน้ี เมื่อเราหันมามองประเทศไทยน้ี
กลับเปนประเทศท่ีไดรับคําช่ืนชม เปนประเทศท่ีรมเย็นเปนสุข  

คนไทยไมมีความรังเกียจเดียดฉันทคนผิวเผาไหน คนลัทธิ
ศาสนาไหนก็อยูกันไดดวยดี เปนอยางน้ีมาตลอดเวลายาวนาน
แลว เพราะวาคนไทยไมรังเกียจใคร ปรับตัวเขากับทุกคนได  ท่ีเปน
อยางน้ีเราพูดไดเต็มปากวา เปนเพราะพระพุทธศาสนา   

ท่ีวาคนอยูรวมกันไดดีเพราะพุทธศาสนาน้ีแนนอน เพราะวา
แนวคําสอนของพระพุทธศาสนานั้น ใหมีเมตตา มีกรุณา แลว
เมตตากรุณาน้ันก็เปนสากล คือไมมีการจํากัดหรือแบงแยกวารัก
เฉพาะพวกน้ีพวกน้ัน หรือวาฆาคนพวกน้ันไดไมเปนบาป ฆาคน
พวกน้ีจึงจะเปนบาป  

เปนเร่ืองนากลัวท่ีบางลัทธิศาสนาถึงกับบอกวา คนพวกน้ัน
กลุมน้ันฆาแลวกลายเปนวาไดบุญเสียดวยก็มี ถาไมเปนการ
สนับสนุนใหเกิดการรบราฆาฟน อยางนอยก็เปนขออางใหฆาฟน
ทําการรุนแรงได หรือถึงกับเปนการชวนใหทําอยางน้ัน 

เมืองไทยเรามีความใจกวางอยางท่ีวาขางบนน้ันมานานแลว 
ควรถอยหลังไปดูในประวัติศาสตรดวย   
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ฝรั่งแสนแปลกใจ แตไหนแตไร                                  
เมืองไทยใจเสรี ไมมีท่ีไหนเทียมเทา 

ขอเทาความในประวัติศาสตร ใหเห็นวาประเทศไทยของเรา
น้ีเปนมาอยางไร แลวขอใหคาดหมายวาตอไปยังจะเปนอยางน้ัน
อีกหรือไม ในเมืองไทยของเราน้ี คนไทยต้ังแตเปนพุทธศาสนิกชน
สืบมา อยูรวมกับใครก็ได  

ถอยหลังไปตามท่ีเราจะมีหลักฐานพอเห็นได ถึงแมคนไทย
ไมไดบันทึกไว แตเมื่อฝร่ังเร่ิมเขามา เขาก็เขียนบันทึกเร่ืองราวไว  

ขอยกตัวอยางในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เมื่อฝร่ัง
เขามาพรอมกับการลาเมืองข้ึน และการคาขายอะไรตางๆ ศาสนา
ก็เขามาดวย คือมีการนําศาสนาคริสตเขามาเผยแพร และนักบวช
ท่ีเขามาเผยแพรศาสนาคริสตน้ันเองไดเขียนบันทึกไว ถึงสภาพ
ชีวิตจิตใจและลักษณะนิสัยของคนไทย ท่ีมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ 
ย้ิมแยมแจมใส ยินดีตอนรับและใหเกียรติคนอื่น ไมวาจะเปนชาติ
ไหนลัทธิศาสนาใด  

อาตมาจะอานใหฟงตามท่ีบาทหลวงไดเขามาเพ่ือเผยแผ
ศาสนา เขาไดพบเห็นวาคนไทยเปนอยางไรแลวบันทึกไว เปน
บันทึกสมัยอยุธยา ในสมัยแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช 

บาทหลวงชื่อ ฌ็อง เดอ บูรซ (Jean de Bourges) ไดบันทึก
ไวตอนหนึ่ง ซึ่งกรมศิลปากรไดนํามาจัดพิมพเปนหนังสือไว (พ.ศ. 
๒๕๓๐) เปน จดหมายเหตุการณ์เดินทางของพระสังฆราชแห่งเบริธฯ 
หมายความวา  หัวหนาใหญของศาสนาคริสต ท่ีเขามา  เปน
บาทหลวงฝร่ังเศสคนตางประเทศเขาเขียนเอง ไมใชคนไทยและ
ไมใชชาวพุทธเราเขียน เขาบอกไว (หนา ๕๒) ดังน้ี 



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๑๓ 

ข้าพเจ้าไม่เช่ือว่าจะมีประเทศใดในโลกท่ีมีศาสนา
อยู่มากมาย และแต่ละศาสนาสามารถปฏิบัติพิธีการ
ของตนได้อย่างเสรีเท่ากับประเทศสยาม 
อยาลืมวาบาทหลวงฝร่ังเศสเหลาน้ีมีประสบการณในการไป

เผยแผศาสนามามาก  เขามาเห็นเมืองไทยแลวเขามีความ
ประทับใจอยางน้ี เปนเร่ืองท่ีมีความหมายมาก  

ถาจะเขาใจและมองเห็นคุณคาคําพูดของเขาไดชัดเจน เรา
จะตองไปอานประวัติศาสตรเหตุการณทางศาสนาและการเมืองใน
ประเทศแถบของพวกเขาเอง โดยเฉพาะในยุโรป เอามาเทียบ 

อีกตอนหน่ึง เขาเขียนบอกวา (หนา ๕๒) 
ความคิดของชาวสยามที่ว่า ทุกศาสนาดี ดังน้ัน พวก

เขาจึงไม่แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนาอ่ืนใด หาก
ศาสนาน้ันๆ สามารถยืนหยัดอยู่ได้ภายในกฎหมายของรัฐ  
ในสมัยรัตนโกสินทร ก็เชนกัน ในหนังสือ บันทึกเรื่องมิสซัง

แห่งกรุงสยาม (กรมศิลปากร, ๒๕๒๔) สังฆราช ปาลเลอกัวซ (Bishop 
Jean-Baptiste Pallegoix) เขียนไววา  

นับแต่โบราณกาล ผู้ปกครองของไทยมีเจตนารมณ์อัน
ดีงามที่จะปล่อยให้แต่ละชาติ ปฏิบัติพิธีการทางศาสนา
ของตน ได้อย่างเสรี 
คําของทานผูน้ีแสดงถึง freedom of religion ท่ีมีอยูเปน

ปกติธรรมดาในประเทศไทย ดังท่ีเขาบอกวา  
น่ีเองคือเสรีภาพ ในส่วนท่ีเก่ียวกับการนับถือศาสนา อัน

เป็นสิ่งท่ีคนท้ังหลายได้ชื่นชมกันอยู่ในราชอาณาจักรแห่งน้ี 
ท่ีอานมาน้ีบาทหลวงเขียน ทีน้ี หันไปดูบันทึกของฝร่ังท่ีเปน

พอคา เปนนายทหารหรือเปนนักปกครองบาง  



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๑๔ 

๑๔

ตอนน้ีจะอานเร่ืองการชวนสมเด็จพระนารายณมหาราชให
หันไปเขาศาสนาคริสตกอน เร่ืองน้ีมาในประชุมพงศาวดาร ขออาน
บันทึกของพอค าฝ ร่ั ง เศส  เ พ่ือให เ ห็นหลายๆ  ทัศนะและ
ประสบการณจากคนละดาน ท้ังบาทหลวงพูดวาอยางไร พอคาพูด
วาอยางไร นายทหารพูดวาอยางไร  

ประชุมพงศาวดาร เลม ๒๓ ภาคท่ี ๔๐ (คุรุสภา, ๒๕๑๑) หนา 
๒๒๗ พิมพบันทึกจดหมายเหตุของคณะพอคาฝร่ังเศสไววา  

ถ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ได้ทรงชักชวนแล้ว สมเด็จ
พระนารายณ์ก็คงจะหันเข้าหาศาสนาโรมันคาทอลิกเป็นแน่ 
ถ้าการณ์เป็นได้เช่นน้ีจริงแล้ว จะเป็นพระเกียรติยศแก่
พระเจ้าหลุยส์สักเพียงไร เพราะในเวลาพระองค์ได้ทรง
จัดการศาสนาในพระราชอาณาเขตของพระองค์ ยังได้ทรง
จัดการทําลายศาสนาอันไม่ดีในแผ่นดินฝ่ายตะวันออก ซ่ึง
นับว่าเป็นประเทศท่ีเจริญที่สุดอยู่แล้ว 
บันทึกตอนน้ีหมายความวา เขามาเห็นสมเด็จพระนารายณ 

มหาราชไมไดทรงรังเกียจเดียดฉันท แตกลับทรงอุปถัมภศาสนา
คริสตและนักบวชบาทหลวงท่ีเขามาเผยแพร เขาก็เลยเขาใจผิดนึก
วา พระเจาแผนดินไทยน้ีทรงพรอมแลวท่ีจะนับถือศาสนาคริสต จึง
กราบทูลใหพระเจาหลุยสทําพระราชสาสนมาชวน น่ีคือเพราะ
ความใจดีของคนไทย ใจกวางจนกระท่ังทําใหเขาเขาใจผิด คิดไป
ตามนิสัยของเขาเอง 

แตอีกอยางหน่ึงท่ีนาสังเกตก็คือ เขามีความภูมิใจวา ถาเขา
ไปไหนเขาไดเอาศาสนาของเขาเขาไป เขาจะตองทําลายศาสนา
ของท่ีน่ันดวย เพราะเขาถือวาศาสนาในท่ีน้ันไมดี   



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๑๕ 

เพราะฉะน้ันเขาจึงเขียนอวดอางไวในบันทึกน้ีวา “ยังได้ทรง
จัดการทําลายศาสนาอันไม่ดีในแผ่นดินฝ่ายตะวันออก”  

น่ีเปนขอสังเกตท่ีแสดงใหเห็นคติของฝร่ังดังท่ีวาน้ันตอ
ศาสนาอื่น ซ่ึงเขาถือวาไมดีไปหมด  

ท่ีอานมาน้ีเปนบันทึกของพอคา ซ่ึงตอมาก็เปนอยางท่ีวา
จริงๆ คือ พระเจาหลุยสท่ี ๑๔ ไดทรงมีพระราชสาสนมาเชิญชวน
สมเด็จพระนารายณมหาราชใหทรงหันไปนับถือคริสต 

ทุกทานคงทราบวาสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงตอบวา
อยางไร ทรงตอบยาวอยู ถาจับเอาขอความสั้นๆ ก็คือตรัสวา พระ
ผู เปนเจาไดทรงสรางทุกสิ่งทุกอยาง ทรงสรางแผนดิน สราง
สิงสาราสัตว ทรงดลบันดาลไดท้ังสิ้น ดังน้ัน ถาหากวาพระเจา
ต องการใหพระองค เปนค ริสต  พระองค ก็จะ บันดาลเอง 
เพราะฉะน้ัน พระเจาหลุยสไมตองมายุง (ทํานองน้ัน) เมื่อพระเจา
ทรงบันดาลไดทุกอยางอยูแลว เมื่อใดทรงตองการ พระเจาก็จะ
บันดาลเอง ขณะน้ีสมเด็จพระนารายณมหาราชยังเปนพุทธมามกะ 
ก็แสดงวาพระผูเปนเจายังไมทรงตองการ จึงทรงปลอยใหพระองค
เปนชาวพุทธอยูอยางน้ี   

สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงมีพระปรีชาสามารถอยาง
ย่ิง ทรงตอบทีเดียว พระเจาหลุยสก็เลยไมรูจะวาอยางไร บัวก็ไม
ชํ้า นํ้าก็ไมขุน∗  

                                                                                                     
∗ ในเมืองไทย เคยมีสักรัชกาลหนึ่ง ที่ทรงหามคนไทยเปลี่ยนศาสนาถึงกับลงโทษ
ประหารชีวิต แตนั่นเปนพระราชมติในการปกครองบานเมืองเฉพาะยุคสมัย มิใช
ภาวะที่เปนพื้นตามปกติ 



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๑๖ 

๑๖

ฝรั่งชวยใหรูวาท่ีเมืองเขา คนหนีภัยศาสนา                            
พอมาเมืองไทย คนสยามเอาใจตอนรับอยางดี 

ทีน้ีมาถึงนายทหารบาง ขอพูดถึงนายทหารใหญคนหน่ึงใน
สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ท่ีช่ือวานายพลฟอรบัง  

ฟอรบัง (Chevalier de Forbin) เปนนายทหารฝรั่งเศสท่ีเขามา
กรุงศรีอยุธยา และอยูรับราชการในเมืองไทย ไดรับพระราชทานยศ
เปนนายพลเรือผูบัญชาการใหญ (grand admiral) ในบรรดาศักด์ิ 
ออกพระศักดิสงคราม และไปบัญชาการทหารท่ีปอมเมืองบางกอก  

ตอมา นายพลฟอรบังกลับไปประเทศฝร่ังเศส (ท่ีน่ัน ไดรบ
หนักกับอังกฤษและฮอลันดา) ก็เลาเร่ืองราวใหพระเจาแผนดิน
และบาทหลวงผูใหญทางฝร่ังเศสฟง เขาบันทึกไวเปน "จดหมายเหตุ
ฟอร์บัง” อยูใน ประชุมพงศาวดาร เลม ๕๐ ภาคท่ี ๘๐ (คุรุสภา, 
๒๕๒๗) ความตอนหน่ึง (หนา ๑๙๗–๒๐๐) วา 

ที่ทํ า ให้ค ริสต์ศาสนาแผ่ไพศาลไปได้ ไ ม่ เ ร็ว น้ัน 
ต้องโทษจรรยาวัตรของพระภิกษุสงฆ์ ซ่ึงมีความอดทน
และเคร่งครัดมาก พระภิกษุสงฆ์เหล่าน้ีไม่เสพสุราเมรัย 
ฉันแต่ของที่คนใจบุญถวายเป็นวันๆ ไปเท่าน้ัน ของท่ี
ได้มากเกินความจําเป็นก็บริจาคแก่คนจน ไม่เก็บไว้สําหรับ
วันรุ่งขึ้นเลย ตามปกติใจความของพระธรรมเทศนาน้ัน
แนะนําให้คนทําบุญ จึงทั่วพระราชอาณาจักรน้ันมีคนใจ
บุญมากมาย เพราะฉะน้ัน เราจะไม่แลเห็นคนที่จนถึงต้อง
ขออาหารมารับประทาน ธรรมจรรยาของเขา เลิศกว่าของ
เรามาก 
นายพลฝร่ังเศสเขียนตอไปอีกวา  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๑๗ 

เขาหานับถือผู้สั่งสอนศาสนาของเราไม่ เพราะผู้สั่งสอน
ศาสนาไม่เคร่งครัดเท่าพระภิกษุสงฆ์ เมื่อผู้ส่ังสอนศาสนาของ
เราแสดงคริสต์ธรรม คนไทยซึ่งเป็นคนว่านอนสอนง่าย น่ัง
ฟังธรรมปริยายน้ัน เหมือนฟังคนเล่านิทานให้เด็กฟัง ความ
พอใจของเขาน้ันไม่ว่าจะสอนศาสนาใดก็ชอบฟังท้ังน้ัน...  

พระภิกษุสงฆ์ไม่เถียงเร่ืองศาสนากับผู้หน่ึงผู้ใดเลย 
เม่ือมีคนยกคริสต์ศาสนาหรือศาสนาใดๆ มาพูดกับท่าน 
ท่านก็เห็นว่าดีทั้งน้ัน ถ้ามีคนมาปรักปรําพระพุทธศาสนา 
ท่านก็ตอบอย่างเย็นใจว่า เม่ืออาตมภาพเห็นว่าศาสนา
ของท่านเป็นศาสนาที่ดี เหตุไรท่านจึงไม่เห็นว่าพุทธ
ศาสนาเป็นศาสนาที่ดีเหมือนกันเล่า 
พระของเราตอบฝร่ังไปอยางน้ี เพราะคนไทยมีจิตใจเปนพ้ืน

มาอยางน้ัน ตางกับฝร่ังท่ีตองด้ินรนตอสูมานานนักหนา จนกระท่ัง
ตองอยูกันดวยกฎหมาย เอากฎหมายเปนเคร่ืองปองกันไมใหคน
รุกรานหรือรุกล้ําละเมิดกัน 

แมแต ใกลๆ  ปจ จุ บัน น้ี เอง  คนไทยเรา ก็ ยังมี นํ้ า ใจดี
เหมือนเดิม อยางทางใตของเรามีคนนับถือศาสนาอิสลาม มีชาว
มุสลิมมาก เราก็อยูกันมาดวยดีไมมีปญหา เหมือนพ่ีเหมือนนอง  

พระทางใตทานเลาใหฟงวา ในภาคใตเราที่เปนมาแตกอน 
คนไทยพุทธและคนไทยมุสลิมอยูดวยกัน เวลาคนมุสลิมสราง
มัสยิด คนไทยพุทธไปชวยสราง เวลาชาวพุทธสรางโบสถ ชาว
มุสลิมก็มาชวยสราง น่ีเปนสภาพท่ีหาไดยาก ไมมีท่ีไหนอื่นในโลก  

อยางประเทศอเมริกาท่ีวาเปนประเทศท่ีมีเสรีภาพ มีความ
เปนประชาธิปไตย ก็เปนดวยกฎหมาย คือเขามีประสบการณใน
การบีบคั้นขมเหงกันมาก ขอใหอานประวัติศาสตรของเขาบาง  



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๑๘ 

๑๘

ท่ีจริงเราตองรูวาฝร่ังเปนมาอยางไร เขารบราฆาฟนกัน
มากมาย หนีภัยบีบคั้นในยุโรปจนเข็ดขยาด ก็ยังไปพิฆาตกันใน
อเมริกาอีก จะหาทางแกไขก็ตองใชวิธีตั้งกฎหมายข้ึนมา เปน
เคร่ืองปองกัน และบังคับคนไมใหบีบคั้นฆาฟนกันดวยเร่ืองศาสนา
หรือนิกาย  

การท่ีเขาหนีออกจากยุโรปมายังอเมริกาน้ัน เหตุหน่ึงท่ี
สําคัญก็คือการหนีภัยเร่ืองการบีบคั้นทางศาสนาน่ันเอง ดิ้นรนด้ัน
ดนมาหาอิสระเสรีภาพ การท่ีคนชาติน้ีเชิดชูเสรีภาพมาก ก็เพราะ
มีประสบการณแหงการกดข่ีขมเหงมาในอดีตมากมาย  

ถึงอยางนั้น ในอเมริกา แมแตมีกฎหมายบังคับควบคุม ก็
ยังมีพวกสมาคมลับ มีพวก Ku Klux Klan เอาไวสําหรับฆาคนผิว
ดํา แลวตอมาก็มีนาซีใหมอีก ทั้งสองพวกนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู น่ีก็
เพราะในจิตใจยังแกไมตก  

แตของเราน่ีเปนพ้ืนอยูในจิตใจ จึงพูดไดวาเร่ืองเสรีภาพทาง
ศาสนาน่ีอเมริกาอยามาคุยเลย ถาเทียบกันและใชคําสมัยใหม ก็
เรียกวาอเมริกามีเสรีภาพเชิงลบ คือ เสรีภาพแบบคอยก้ันคอยกัน
คอยระวังไมใหรุกรานขมเหงกัน แตของไทยน้ีเราเปนเสรีภาพเชิง
บวก คือกลายเปนสามัคคีชวยเหลือเก้ือกูลกัน  

ท่ีวามาน้ีเปนสภาพท่ีเปนมาในพ้ืนเพภูมิหลัง ท่ีเราจะตอง
รูจักตัวเอง แตสภาพอยางน้ีเราจะรักษาไวไดหรือไม เวลาน้ีเปน
เร่ืองท่ีจะตองคิดดวยความไมประมาทวาจะรักษาคุณธรรมท่ีเคยมี
มาไวใหได น่ีแหละคือปญหาเร่ืองภัยแหงพระพุทธศาสนา  
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  ๑๙ 

ไมวาจะเกิดเหตุการณอะไร ชาวพุทธควรไดปญญา                         
มองดูความคิดจิตใจคน ท่ีจะสงผลขางหนาตอไป 

สภาพอยางท่ีวามา ท่ีอยูรวมกันดวยความรมเย็นเปนสุข
เหมือนเปนพ่ีเปนนอง  ไมวาตางผิวตางเผาตางศาสนา เมื่อคร้ัง
ชาวพุทธมีจํานวนมากครอบคลุมเกือบท้ังประเทศนี้ ปจจุบัน 

สถานการณเปลี่ยนไป ระบบบริหารจัดความสัมพันธเปลี่ยนไป 
และไดเร่ิมเกิดปญหา  

ยอนไปแคชวง ๔-๕ ปกอนน้ี ปญหาก็เร่ิมตั้งเคาข้ึนแลว เชน
มีพระองคหน่ึงมาจากนราธิวาส และไดเลาเร่ืองความเปนไปใน
จังหวัดของทาน ดวยความเปนหวงวาอนาคตจะเปนอยางไรหนอ 
สมัยทานเปนเด็ก จะเปนเด็กพุทธหรือเด็กมุสลิม ก็เรียนหนังสือ
ดวยกัน โตมาดวยกัน เปนเพ่ือนกันต้ังแตเล็ก ตอนเปนเด็กจะถือ
ศาสนาไหนๆ ก็ไมรูจักแบงแยก เพราะฉะน้ันก็เปนเพ่ือนกันสนิท
เร่ือยมา พอโตแลวอยูดวยกัน ก็พูดคุยกันดี มีบรรยากาศท่ีสบาย 

ทีน้ี ตอมาตอนหลัง เขาแยกใหเด็กเรียนกันคนละโรงเรียน 
เมื่อแยกกันต้ังแตเด็ก ก็เร่ิมมีปญหา กลายเปนคนละพวกแลว โนน
พุทธ น่ันมุสลิม ทานจึงวิตกกังวลวา ตอไปจะเกิดอะไรข้ึน  

ปญหาก็ไดเร่ิมมีข้ึนมาเร่ือยๆ อยางในบางทองท่ีของเมืองใต
น้ัน พระไปบิณฑบาตในบางถ่ินมีคนมุสลิมมาก เด๋ียวน้ี ถูกเด็ก
วัยรุนโหเอาแลว บางแหงไปมีการถมนํ้าลาย อันน้ีเปนเร่ืองท่ีแสดง
วา  สถานการณทางสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป  ซ่ึงเปนเร่ืองในทางท่ี
ไมดี  
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๒๐ 

๒๐

ท่ีเปนอยางน้ี เราพูดไดวา ชาวศาสนาท่ีเปนอยางน้ัน เขา
ไมไดคิด ไมไดมองอยางชาวพุทธ จึงยกตัวอยางเร่ืองท่ีเปนขาว
ใหญระดับโลกเมื่อไมก่ีเดือนมาแลว คือเร่ืองกรณีทาลีบัน   

พวกทาลีบันซ่ึงเขาปกครองประเทศอัฟกานิสถาน ไดใชปน
ใหญและใชลูกระเบิดทําลายพระพุทธรูปท่ีมีมาเปนพันๆ ปแลว ซ่ึง
ถือวาเปนสมบัติของโลก  

ในทางประวัติศาสตร  อัฟกานิสถานเคยเปนดินแดน
พระพุทธศาสนา เรียกไดวาเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนาแหง
หน่ึง อยูแถวๆ อาณาจักรกุษาณของพระเจากนิษกะ ท่ีพามิยานมี
พระพุทธรูปใหญสูง ๕๓  เมตร และ  ๓๕ หรือ  ๓๗ เมตร  ซึ ่ง
แกะสลักอยูที่ภูเขาเมื่อราว พ.ศ. ๘๐๐ มาถึงตอนน้ี ท้ัง ๒ องค ก็
ถูกผูปกครองชาวมุสลิม พวกทาลีบันทําลายลงไป  

ความจริง ในประวัติศาสตร เขาเคยทําลายมาแลวหลายคร้ัง 
แตสมัยกอนยังไมมีอุปกรณท่ีทันสมัยอยางน้ี เขาทําลายไดแคเอา
คอนเหล็กไปตอยไปทุบ  

อยางในอินเดีย ชาวพุทธไปนมัสการสังเวชนียสถาน ก็จะ
เห็นพระพุทธรูปในท่ีตางๆ โดยเฉพาะในท่ีๆ เปดเผยเห็นไดงาย 
พระพุทธรูปจะถูกทําลายแบบวา ถาเปนศิลาใหญหนอย ก็ตอยท่ี
พระนาสิกคือจมูก ใหเสียโฉม เพราะแข็งแรงและมีมากมาย เขา
ทําลายไมไหว  

สมัยกอนไมมีอุปกรณใหญโตท่ีจะทําลาย ก็ทําไดแคน้ัน คือ
ทําลายท่ีพระนาสิก เปนอยางน้ีท่ัวไปหมด แตเวลาน้ีเขามีเคร่ืองมือ
ทําลายท่ีรายแรง มีระเบิด มีปนใหญ จึงทําลายไดหมดสิ้น 
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  ๒๑ 

เมื่อเกิดกรณีทาลี บันข้ึนมา  ก็ตองดูวาชาวพุทธก็ตาม 
ชาวโลก และโดยเฉพาะชาวมุสลิมก็ตาม จะมีความรูสึกแสดงออก
อยางไร ซ่ึงจะเปนสัญญาณบงช้ีในการท่ีจะมองสถานการณ ซ่ึง
หมายถึงแนวโนมตอไปในอนาคตวาจะเปนอยางไร  

เราไมใชมองดวยอารมณโกรธเกลียด แตเราควรพิจารณาใน
แงวา คนท่ีมีแนวความคิดอยางน้ี ท่ีเขาทําอยางน้ีได จิตใจเขาเปน
อยางไร เขานึกคิดตอผูอื่นอยางไร ไมใชมองแคสถานการณเฉพาะ
หนา แตตองมองไปในอนาคตวา เมื่อเขายังมีความคิด มีความเช่ือ 
และมีสภาพจิตใจอยางน้ี อะไรจะเกิดข้ึนตอไป น่ีเปนเร่ืองท่ีสําคัญ  

เทาท่ีดูแลว ชาวพุทธก็มีบางท่ีตื่นตัว แตเทียบแลวก็นอย 
แลวในฝายชาวมุสลิม เราก็ไดยินวามีชาวมุสลิมท่ีแสดงความไม
เห็นดวย อยางอาจารยชัยวัฒน สถาอานันท ท่ีมหาวิทยาลัยธรรม-
ศาสตร ก็เขียนลงในหนังสือพิมพแสดงความไมเห็นดวย  

แตก็ไมใชคําแถลงหรือแสดงมติท่ีออกจากองคกรใหญของ
ชาวมุสลิม ซ่ึงควรจะแสดงใหเห็นทาทีท่ีชัดเจน  

แตชาวมุสลิมบางคนก็พูดในทางตรงขาม อาตมาจะอานให
ฟงเปนตัวอยาง ขอเขียนน้ีเขาสงไปลงในหนังสือพิมพ สยามรัฐ
สัปดาห์วิจารณ์ (ฉบับท่ีไดรับมาเปนถายเอกสาร จะตองคนดูอีกทีวา
วันท่ีเทาไร) เขาเขียนหัวขอเร่ืองวา “เวรกรรมของทาลีบัน” เน่ืองจาก
เปนขอเขียนยาว จึงจะอานเฉพาะบางสวน  

เร่ืองการทําลายพระพุทธรูปของพวกทาลีบันที่ผ่านมา
น้ัน อาจจะเป็นเร่ืองที่ไม่ถูกต้องของศาสนิกชนอ่ืน ที่ไป
ทําลายศาสนสถานของชาวพุทธ ซ่ึงพระพุทธรูปเป็นที่เคารพ
สักการะสําหรับศาสนาของเขา 
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ชาวมุสลิมคนน้ีเขียนตอไปวา  

ส่ิงที่เขาทําอาจเป็นสิทธิของเขา ที่ไม่มีใครไปว่าเขาได้ 
เราก็มีสิทธิ์แค่ออกความเห็นและวิจารณ์ เขาจะฟังหรือไม่
ฟังก็เป็นเร่ืองของเขา เพราะเขาทาํในบ้านของเขา ถ้ามุสลิม
ไทยมีรูปเจว็ดในบ้านเราก็ต้องกําจัด ท่านวันนอร์ของเราก็
เปล่ียนแปลงห้องรัฐมนตรี โดยการยกพระพุทธ รูป
ออกไป และอดีตรัฐมนตรีว่าการฯ ต่างประเทศ ดร.
สุรินทร์ พิศสุวรรณ ก็ยกพระพุทธรูปออกจากห้องทํางาน
เหมือนกัน การที่จะให้อิสลามเป็นสากลไม่ได้หมายความว่า
จะยืดหยุ่นได้ทุกๆ เร่ือง อิสลามเป็นศาสนาที่สร้างสรรค์
ไม่ใช่ทําลาย บางคร้ังการทําลายอาจเป็นสาเหตุจากการ
สร้างสรรค์ ศาสดามูฮัมหมัดก็เคยทําส่ิงเดียวกัน บรรดา
เทวรูปต่างๆ ที่อยู่ในเมกกะถูกทําลาย แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
น้ันก็ทําให้สังคมรวมตัวกันเป็นหน่ึงเดียว 
น้ีคือทาทีท่ีเปนตัวอยาง เขามองประเทศอัฟกานิสถาน เปน

บานเฉพาะของชาวมุสลิมเทาน้ัน ถาอยางน้ีก็ลําบาก หมายความ
วา คนถือศาสนาอื่น ท้ังๆ ท่ีเกิดท่ีน่ัน ก็ไมมีบาน ไมมีสิทธิ  

นอกจากนั้น ตามท่ีมุสลิมทานน้ีเขียน เพ่ือจะใหอิสลามเปน
สากล ตองยอมใหเปนไปตามที่อิสลามกําหนด ไมวาใครจะพอใจ
จะยอมรับหรือไม ก็ไมอาจมีสิทธิมาพูดจาตกลงหรือเอื้อเฟอกัน 

ท้ังหมดน้ีเปนเร่ืองท่ีเราจะตองมองดวยความรูความเขาใจ
และไมประมาทวา ถาคนมีสภาพจิตใจและความคิดอยางน้ี จะ
เกิดอะไรข้ึนตอไปในระยะยาว  
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คนไทยช่ืนชมนับถืออเมริกา                                    
ควรรูจักวา อเมริกาเปนมาอยางไร 

ขอเลาไปเร่ือยๆ ยกตัวอยางประเทศมาเลเซียเมื่อประมาณ 
๑๕ ปมาแลว วันหนึ่งมีคนมาเลเซียมาที่วัด เขาเขามาหาและบนวิตก
กังวลวา ตอนน้ีประเทศมาเลเซียประกาศใหอิสลามเปนศาสนา
ประจําชาติ เปน State Religion แลว ก็เร่ิมจะมีปญหาเร่ือง
การศึกษาเลาเรียน มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหลักสูตรอะไรตางๆ  

เขาถามแสดงความสงสัยและไมพอใจข้ึนมาเองวา ทําไม
พวกน้ีถือโอกาสเอาศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ ท้ังๆ ท่ี
คนมุสลิมในมาเลเซียมีแค ๔๙ % เทาน้ัน รัฐบาลกลับประกาศวา 
มี ๕๑% ใหถือวาเปนคนสวนใหญ ที่จริงมุสลิมมีแค ๔๙% แต
รัฐบาลบอกวามี ๕๑% แลวอางวาเปนเสียงขางมาก และประกาศ
ใหศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ  

(ในดานตํารา ปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๕ สถิติของ MS Encarta 
Encyclopedia 2002 วามาเลเซียมีศาสนิกมุสลิม ๕๓% พุทธ ๑๙% 
คริสต ๑๑% ฮินดู ๘% และอื่นๆ ๙%) 

เราก็มาคิดวา ท่ีจริงน้ันไมสําคัญหรอก จะเปน ๔๙% หรือ 
๕๑% หรือแมแต ๖๐% วาเกินคร่ึง เปนสวนมาก แลวแคน้ีเอาเปน
ศาสนาประจําชาติ ก็แปลกแลว จะเห็นวาคนในประเทศไทยกับ
ประเทศตางๆ ท่ียกมาน้ีมีความคิดมีการมองอะไรๆ ไปคนละแบบ  

แมแตประเทศท่ียกยองกันวาพัฒนาสูงเย่ียม เชนประเทศ
อเมริกา ท่ีบอกวาเขาเปนประเทศท่ีมีเสรีภาพทางศาสนา ถึงกับ
แยกรัฐกับศาสนา ถาสังเกตก็จะเห็นวา เขาแยกแบบคร่ึงๆ กลางๆ  
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ยกตัวอยางเชน เวลาประธานาธิบดีอเมริกาเขารับตําแหนง 
มีพิธีปฏิญาณตนเขารับตําแหนง หรือ Inaugural ท้ังๆ ท่ีประเทศ
อเมริกามีชาวคริสตอยูราวๆ ๘๕% เปนโปรเตสแตนต ๖๐% เปน
คาทอลิก ๒๐ กวาเปอรเซนต แตเวลาทําพิธีปฏิญาณตนเขารับ
ตําแหนงประธานาธิบดี ตองสาบานตัวกับคัมภีรไบเบิล ตองเอามือ
ทาบบนคัมภีรไบเบิล แลวกลาวลงทายวา So help me God. 

แมแตพิธีสาบานธง (Pledge of Allegiance to the Flag) 
ซ่ึงเปนการแสดงความภักดีตอชาติอเมริกัน เขาก็มีกฎหมาย
ออกมา ซ่ึงรัฐสภากําหนดคําสําหรับปฏิญาณตนไว ตอนหน่ึงวา 
One nation under God คือ ประเทศอเมริกาเปนประเทศหน่ึง
เดียวภายใตพระผูเปนเจา  

ถาถามวาประเทศอเมริกามีศาสนาประจําชาติไหม ตาม
หลักฐานน้ีก็บอกไดเลยวามี หรือเขาถือศาสนาไหนเปนศาสนา
ประจําชาติ ก็ตอบไดเลยวาถือศาสนาคริสตเปนศาสนาประจําชาติ 
แมเขาจะบอกวาในรัฐธรรมนูญใหรัฐกับศาสนาแยกกัน ก็เปนเร่ือง
มาตามภูมิหลัง คือ ตองแยกรัฐกับศาสนาเพราะปญหาความ
ขัดแยงของคาทอลิกกับโปรเตสแตนต และเพราะโปรเตสแตนตท่ีมี
หลายนิกายทะเลาะกัน จะเอาอันไหนเปนใหญไมได  

(ท่ีจริงในตัวรัฐธรรมนูญแทๆ ก็ไมมีคําท่ีบอกวาแยกรัฐกับ
ศาสนา ท่ีบอกวา separation of/between church and state น้ัน 
ท่ีจริงเปนการแปลความหมายของ Thomas Jefferson) 

การท่ีอเมริกาประกาศใหมีเสรีภาพทางศาสนา และบอกวา 
แยกรัฐกับศาสนาน้ัน อยาไปเขาใจวาเปนเร่ืองศาสนาท้ังหลาย ความ
จริงเปนเร่ืองระหวางคริสตกันเอง  
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  ๒๕ 

ปญหาหลักของอเมริกาในเร่ืองน้ี เปนความแตกแยกระหวาง
คริสตกันเอง คือ คาทอลิกกับโปรเตสแตนต อยางหนึ่ง และอีกอยาง
หน่ึง โปรเตสแตนตท่ีตางนิกายเปนรอยๆ ลงกันไมไดน่ันตางหาก 
ปญหาเขาอยูท่ีน่ัน คือเขามีนิกายมากมาย แลวตกลงกันไมได     

ทีน้ี ในเม่ือแมแตศาสนาเดียวกันแตตางนิกาย เขายังทะเลาะ
กันรุนแรงขนาดน้ัน จึงเปนธรรมดาวากับศาสนาอื่น เขายอมยอมรับ
ไมได ดังท่ีพวกยิวในอเมริกายุคกอนน้ันก็ถูกกําจัดอยางรุนแรง 

หลายคนหลงไปตามเรื่องราวของอเมริกันท่ีมองกันไมชัด 
แลวเขาใจผิดวา การแยกรัฐกับศาสนา และการมีเสรีภาพทาง
ศาสนา เปนเร่ืองเดียวกัน ซ่ึงท่ีจริงไมใช 

ย่ิงกวาน้ัน ยังมักเขาใจผิดตอไปอีกวา การแยกรัฐกับศาสนา
แบบอเมริกันน้ี เปนความเจริญกาวหนาทางอารยธรรม แตท่ีจริง
ไมใชเลย มันเป็นความติดตันของอารยธรรมต่างหาก (ถาไมถึงกับ
จะเรียกวาเปนความอับจนของอารยธรรมปจจุบัน) 

การแยกรัฐกับศาสนาของอเมริกันน้ี อยางดีก็เปนกาวหน่ึง
ในอารยธรรมของเขาท่ีเดินหนาไปหนอย ดวยวิธีตัดปญหา  

ตัดปญหาอยางไร? คือ เมื่อคนยังใจแคบกันนัก ยอมรับ
ความจริงกันไมได และจะแกไขจิตใจคนก็ไมได ก็ตัดปญหาเสียเลย 
ดวยการไมยุงเก่ียวกัน เพราะในเรื่องน้ีจิตใจคนยังพัฒนาไมพอ ถา
เขาไปเก่ียวของก็จะตองเกิดเร่ือง ก็เลยเอาแคสรางกําแพงขวางก้ัน
ไว (Thomas Jefferson: …the Constitution erects a “wall of separation” 
between church and state.) ปลอยปญหาไวอยางน้ัน ไมจัดการมัน 
(เหมือนกับบอกวา ดูภูมิหลังพวกฉันสิ ฉันทําไดแคน้ีแหละ)  
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แตก็ปรากฏวากําแพงท่ีเขากอไวน้ี ก็กอปญหาแกอเมริกา
เองยังไมจบ (ตัวแทของปญหาอยูในใจของคน ซึ่งกฎหมายแกไมได) 

พูดสั้ นๆ  ว า  การปฏิ บัติ ของอ เม ริ กันใน เ ร่ือง น้ี  เปน
ปรากฏการณท่ีบงช้ีท้ังความติดตันของอารยธรรมมนุษย ท่ีตอง
แกปญหาน้ีดวยวิธีแยกตัวออกมาไมยุงเก่ียว และท้ังแสดงถึง
ปญหาพ้ืนฐานคือการท่ีมนุษยท่ัวไปมีจิตใจท่ียังไมพัฒนาเพียงพอ 

อยางไรก็ตาม ตองยอมรับวา การท่ีจะพัฒนาจิตใจมนุษยท่ัว
โลกหรือสวนใหญใหกวางขวาง เปนจิตใจที่เสรีจริง ถึงข้ันท่ีอยูกับ
เพ่ือนมนุษยดวยเมตตาพรอมกับแสวงสัจธรรมดวยปญญาได
อยางเต็มท่ีน้ัน เปนกาวใหญท่ียังไปถึงไดยาก แตน่ีคือสิ่งทาทาย
การพัฒนาอารยธรรมท่ีแทจริง 

นอกจากนี้ ท่ีพูดมาท้ังหมดน้ัน มิใชมุงหมายจะใหชาวพุทธ
มาอางมาเถียงกับประเทศอื่นๆ วาท่ีโนนท่ีน่ันเขายังอยางน้ันอยางน้ี 

แตมุงใหรูเทาทันสถานการณตามเปนจริงวา มนุษยหรือชาว  
โลกยังเปนกันอยูอยางน้ี ซ่ึงเราควรจะกาวใหพนเลยตอไป เพราะ
ศักยภาพของชาวพุทธมีมากกวานั้น เราสามารถสรางสันติสุขท่ีแท
ใหแกโลกได ตรงน้ีสิเปนงานท่ีเราควรจะคิดกันอยางจริงจัง 

แตท้ังน้ีก็ตองปฏิบัติตามหลักท่ีพูดแลววา ใจดีอยูกับเขาโดยมี
เมตตา แตก็ตองปฏิบัติจัดการดวยปญญา และอยูดวยความไมประมาท 

แมแต freedom of religion และ separation of church 
and state คนไทยอานแลวก็ไมไดเขาใจความหมายและความมุง
หมายเหมือนอยางท่ีผูสรางกฎหมายของอเมริกาเขาใจ เพราะตาง
ก็คิดไปตามภูมิหลังของตัว (เร่ืองน้ีตองมีเวลาวากันอีก) 
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  ๒๗ 

หันกลับมาเร่ืองเฉพาะหนากอน บางทีเราไมรูภูมิหลัง ไปเห็น
แตเพียงตัวหนังสือวา อเมริกามีเสรีภาพทางศาสนา ใหศาสนากับ
รัฐไมตองเกี่ยวของกัน ยังไมรูวาเขาเปนมาอยางไร แลวจะเอาวิธีน้ี
มาใชกับประเทศไทย โดยไมเขาใจภูมิหลัง สิ่งท่ีจะเปนประโยชน
แกประเทศชาติก็ไมเกิดขึ้น กลายเปนวา เอาสิ่งที่เปนโทษมายัด
เยียดใสประเทศของตัวเอง  

นายกรัฐมนตรีไทย เวลาเขารับตําแหนง ถาจะเอาอยาง
อเมริกา นาจะมีพิธีทางพระพุทธศาสนาบาง อยางอื่นเอาอยาง
อเมริกา แตอยางน้ีไมเอา  

ตามประเพณีของเรา ในพิธีบรมราชาภิเษก มีการประกาศ
ราชธรรมตางๆ คือ หลักการปกครองแผนดินตามคําสอนของ
พระพุทธศาสนา ท้ัง ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร ราชสังคหวัตถุ 
และ ขัตติยพละ  

พอมาเปนประชาธิปไตย เราไมไดนําวัฒนธรรมประเพณีน้ีมา
สืบตอ ทําไมเราจึงละเลยเสีย เปนเร่ืองท่ีควรตองพิจารณา 

อาจจะพูดเชิงลอหนอยวา น่ีเปนตัวอยางระดับชาติของการ
ท่ีคนไทยเวลาน้ี จะเอาอยางอเมริกา ก็ทําไมได จะรักษาความเปน
ไทย ก็เอาไวไมอยู∗ 

                                                                                                     
∗ ความเปนมาระหวางศาสนากับรัฐ ในสังคมตะวันตก ไดเขียนไวเปน “บทแถมทาย: 

บาทหลวงฝรั่งเขามาสมัยพระนารายณ ทําไมวา เมืองไทยใจเสรี ไมมีท่ีไหนเทียมเทา” 
หนา ๑๐๗–๑๓๖ 
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กลมกลืนมา กลมกลืนไป                                         
ในความมืดมัว เนื้อตัวก็จะหายไป 

อีกเร่ืองหนึ่งท่ีไดพูดไวแตตน คือไดบอกวา เมื่อป ๒๕๒๕ มี
เร่ืองต่ืนเตนกันใหญ ชาวพุทธลุกข้ึนมาเคลื่อนไหวกันพักหน่ึง แลว
ก็เงียบๆ ไป คือกรณีท่ีเรียกวา Vatican Council II หรือการประชุม
มหาสมัชชาวาติกัน คร้ังท่ี ๒ เร่ืองน้ีไปอยางไรมาอยางไร จะเลาให
ฟงเสียดวย  

ยอนหลังไปเกือบ ๒๐ ปแลว ตอนน้ันชาวพุทธบางทานไดไป
เจอเอกสารของคริสตจากองคกรท่ีเรียกวา Secretariat for Non-
Christians คือสํานักเลขาธิการเพ่ือ(ปฏิบัติตอ)คนท่ีมิใชชาวคริสต 
เปนเอกสารลับ เขาบอกวาเปน confidential ซ่ึงเขาใชสําหรับสื่อกัน
ระหวางพวกบิชอพคาทอลิกท่ีทํางานอยูในประเทศตางๆ ท่ัวโลก 

ในเอกสารน้ีก็ไปพบนโยบายใหมของคาทอลิกท่ีจะปฏิบัติตอ
ศาสนาอื่นๆ ซ่ึงทําใหรูวาเวลาน้ีทางคาทอลิกไดเปลี่ยนนโยบาย  

ขอทําความเขาใจวา กอนหนาน้ี ทางชาวคริสตคาทอลิก 
โดยเฉพาะบาทหลวง เวลาเผยแผศาสนาจะใชวิธีพูดจารุนแรง คือ
ใชวิธีดาวาโจมตี อยางสมัยกอน ถาเปนญาติโยมท่ีอายุมากๆ จะ
ไดยิน เชนท่ีสนามหลวง มีนักเผยแพรศาสนาคริสตข้ึนไปยืนบน
แทน แลวก็โจมตีพระพุทธศาสนาดาวาตางๆ ตอมาภาพน้ีหายไป 
แลวมีการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีเขามาเปนมิตร 

ทีน้ีชาวพุทธก็ไปพบเอกสารลับน้ีข้ึน อันสืบเน่ืองมาจาก 
Vatican Council II ซ่ึงเขาประชุมกันในป ๑๙๖๒-๑๙๖๕ ตรงกับ 
พ.ศ.๒๕๐๕–๒๕๐๘  
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  ๒๙ 

แตเรามาเจอหลังจากน้ันต้ังนาน จึงรูวาเขาเปลี่ยนนโยบาย 
โดยตัวเองก็แปลกใจวาชาวคริสตบาทหลวงทําไมเขามาสัมพันธ
กับชาวพุทธอยางดี จนกระท่ัง แมแตท่ีกรมการศาสนาก็ถึงกับตั้ง
เปนหนวยงานเรียกวา “ศูนยศาสนสัมพันธ” 

คําวาศาสนสัมพันธน้ี แปลจากภาษาอังกฤษท่ีทางคาทอลิก 
ใชวา dialog (สะกดแบบอังกฤษเปน dialogue) ซ่ึงปกติแปลกันวา
เสวนา หรืออะไรทํานองน้ี แตในกรณีน้ีเขาแปลวาศาสนสัมพันธ  

ท่ีกรมการศาสนาต้ังหนวยน้ีข้ึน ก็เพ่ือใหทางคริสตและทาง
พุทธ อะไรตางๆ ไดมาประสานและมีความกลมเกลียวเปนอันหน่ึง
อันเดียวกัน  

เมื่อเราไปเจอเอกสารลับน้ี จึงเขาใจไดวา เขาเปลี่ยน
นโยบายในการเผยแผศาสนาเน่ืองจากเหตุผลท่ีวา ในโลกปจจุบัน
น้ีการท่ีจะมาใชวิธีโจมตีดาวาน้ันไมไดผลแลว  

อยางท่ีเมืองไทยน้ี บาทหลวงก็รูอยูแกใจ ถึงกับพูดวา ใน
เมืองไทย ศาสนาคริสตเขามาตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราช สามรอยปแลว ถึงปจจุบันน้ีมีคนไปเปนคริสตแคแสนกวา 
เวลาท่ีผานไปยาวนานหลายรอยป และทุนมากมายมหาศาลท่ีใช
ไป น้ี  เมื่ อ เอามาเ ทียบกับผลท่ี ได  ตอง ถือว า ไม ได ผล เลย 
เพราะฉะน้ัน การท่ีจะใชวิธีอยางเกาน่ี เลิกไดแลว จึงเปลี่ยนแปลง 

ท่ีหนวยกลางคือวาติกันเอง มีการเปล่ียนนโยบายตามผล
การประชุมใหญคร้ังน้ี โดยใหใชวิธี dialog ใหมีการวิสาสะกัน ให
ใชวิธีท่ีเรียกวา assimilation เรียกวาการกลมกลืน  
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นโยบายกลมกลืนก็มีตัวอยางใหดูในเอกสารน้ัน  ซ่ึงพอดีเขา
พูดถึงวิธีปฏิบัติในประเทศไทยดวย ในเอกสารท่ีเปน bulletin น้ันมี
บอกหมด แมกระท่ังรายงานวา ประเทศไทยเวลาน้ี มีสถานการณ
เปนอยางไร เชน องคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลกมีสถานะ
อยางไร พุทธสมาคมเปนอยางไร ทํางานไดผลหรือไม พระสงฆเปน
อยางไร ชาวไทยเปนอยางไร เขาควรจะปฏิบัติอยางไรจึงจะไดผลดี  

ในเอกสารท่ีวาน้ีสรุปก็คือ เขาบอกวิธีปฏิบัติ วาจะตองใชวิธี
กลมกลืนทุกดาน (ไมใชแคกลมเกลียว แตเปนกลมกลืน) เร่ิมตั้งแต
ในแงคําสอนทางศาสนา ก็ใหคนท่ีเกงของคริสตไปเรียนหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาไป แลวใหเอามาใชในคริสตศาสนา ตลอดจน
พิธีกรรมตางๆ ก็นําไปใช  

ตอนน้ัน ปรากฏวามีการนําพิธีกรรมแบบพุทธไปใชเพ่ิมข้ึนๆ 
ซ่ึงคงจะเปนการทดลองตามวิธีกลมกลืนแบบน้ี ซ่ึงหลายพิธีกรรม
เด๋ียวน้ี ก็ ยังมีอยู  ดัง ท่ีปรากฏวาปจจุ บันน้ีชาวคริสต  มีการ
ทอดผาปา สวนทอดกฐินมีหรือไม คงตองถามญาติโยมท่ีรูดูอีกที 

ตอนหน่ึงถึงกับพยายามใชวิธีบวชแบบพุทธ คลายๆ มีการ
ขานนาค และมีคูสวด ฯลฯ คือ พยายามลองดู อันไหนไดผล ก็ทํา
ตอ อันไหนไมไดผล ก็เลิกไป แตทอดผาปายังทําอยู นี้เปนตัวอยาง  

นอกจาก น้ัน  ยั ง นํ า เอาแบบแผนเ ร่ือ งการก อสร า ง 
สถาปตยกรรมไปใช โดยออกแบบใหมาเปนคลายๆ แบบไทย และ
เปนแบบพุทธ พรอมท้ังนําโตะหมูบูชาเขาไปใช ซ่ึงเด๋ียวน้ีทราบวา
นําเอาโตะหมูแบบของในวัดพระพุทธศาสนาไปใชในโบสถคริสต 
โดยเอาไปต้ังไมกางเขนแทนพระพุทธรูป บางทีบางแหงเอา
พระพุทธรูปไปตั้งขางๆ ดวย  
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อันน้ีเปนเร่ืองของวิธีการกลมกลืน ซ่ึงเขาไดปฏิบัติมาหลาย
ปแลว โดยท่ีชาวพุทธไมคอยรูเร่ือง เพราะไมไดสังเกตหรือมัวเพลิน
ประมาท  อาจจะมองไปในแงดีวาเขามาเปนมิตรกับเรา  

ความสัมพันธทางศาสนา มีฐานอยูแลวคือเมตตา                              
ยิ่งวากันไดตรงไปตรงมา ก็ยิ่งจะม่ัน 

นอกจากในภาคปฏิบัติแลว เราก็เจอในแงคําสอน มีเอกสาร
ของสถาบันคริสตออกมาพูดถึงนโยบายเก่ียวกับคําสอน เขาวาง
วิธีการนําเอาหลักธรรมของพุทธศาสนาไปอธิบายแบบคริสต เขา
บอกวา เขาใชแนวการอธิบายคริสตศาสนาแกชาวพุทธ โดยใช
ศัพทและหลักธรรมของพุทธศาสนา อันน้ีเขาต้ังไวเปนหลักใน
เอกสารประจําของเขา แลวพยายามทําตามวิธีการน้ัน  

บาทหลวงหลายทานพยายามทําอยางน้ี เปนการใชนโยบาย
ท่ีจะทําพุทธกับคริสตใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกันอยางท่ีบอกเมื่อก้ี 
คือใชวิธีกลมกลืน แตท่ีจริงไมใชแคกลมกลืน เปนการครอบเลย  

การครอบก็คือ เอาพุทธเขาไปไวขางใน แลวเอาคริสตเปน
ใหญ คลุมท้ังหมด  

การเอาคริสตเปนใหญก็คือ ใหพระพุทธเจาเปนคนท่ีพระเจา
สงมา เพราะฉะน้ัน ในเอกสารของคริสตตอนน้ันจึงมีการแตงเร่ือง
ออกมาชัดเจนเลย บอกวา พระพุทธเจาน้ีเปนประกาศกท่ีพระผู
เปนเจาไดสงมา เพ่ือมาเตรียมชาวตะวันออกไวตอนรับพระเยซู 
เพราะวาพระพุทธเจาอยูในสมัยกอนพระเยซูประมาณ ๕๐๐ ป คือ 
๕๔๓ ป (แตท่ีจริงไมใชแค ๕๔๓ ปหรอก เรานับพุทธศักราชจาก
พุทธปรินิพพาน ตองบวกเขาไปอีก ๘๐ ป เปน ๖๐๐ กวาป) 
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บาทหลวงบอกใหถือวา พระพุทธเจาน้ี พระผูเปนเจาสงมา
เพ่ือเตรียมรับพระเยซู เรียกวาใหเตรียมชาวตะวันออกไวตอนรับ
พระเยซู และมีการนําเอาธรรมะของพุทธศาสนาไปอธิบายใหเขา
กับคริสต ใหเปนวา ท่ีพระพุทธเจาสอนน้ีเปนเร่ืองของพระเจาสั่ง
มาใหสอน ดังท่ีจะอานใหฟงเปนตัวอยาง  

บาทหลวง ม. เขียนไวในวารสาร แสงธรรมปริทัศน ปท่ี ๕ 
ฉบับท่ี ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๒๔ หนา ๑๐๒-๑๐๔ บอกวา  

ปฐมเหตุของสรรพส่ิงคือพระเจ้า พระผู้สร้าง พระองค์ 
คือองค์สยมภู เป็นผู ้สร้างสากลจักรวาล และทรงตั ้ง
กฎปฏิจจสมุปบาทขึ้นเพื่อครองโลก พระผู้เป็นเจ้าตั้ง
กฎปฏิจจสมุปบาทขึ้นเพื่อครองโลก ปฏิจจสมุปบาทคือ
แผนการของพระเจ้า ที่มีต่อโลกและมนุษย์ พระเจ้าทรงไข
แสดงให้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และนํามาตีแผ่ 
น่ีคือวิธีท่ีวากลมกลืน โดยรวบรัดเปนวา ที่พระพุทธเจาตรัสรู

น้ี ก็เพราะพระผูเปนเจาไขแสดงให ถาใชศัพทฝร่ังก็คือ Revelation 
คือ God ของเขา ไขแสดงใหพระพุทธเจาไดตรัสรูและนํามาตีแผ  

หลักอื่นก็ทํานองเดียวกัน อยางเร่ืองไตรลักษณ์ บาทหลวงจะ
อธิบายนําเปนแนวทางวา ชาวคริสตหรือบาทหลวงผูเผยแผจะ
นําเอาธรรมะของพุทธไปใชไดอยางไร เขาอธิบายวา อนิจจัง ใน
คัมภีรไบเบิลก็สอนไววาอยางน้ี ทุกขัง ก็สอนไววาอยางน้ี อนัตตา 
ก็สอนไววาอยางน้ี  

อาตมาอานแลวตอนน้ันก็ไปคนดูวา คัมภีรไบเบิลมีสอน
อยางน้ีจริงหรือเปลา ไปดูแลว ไมเห็นนาจะแปลอยางน้ันเลย ไมรู
เขาแปลไดอยางไร ตรงน้ีแปลเปนอนิจจัง ตรงน้ันแปลเปนทุกขัง 
เขาแปลไปจนได ท้ังท่ีเน้ือความและถอยคําไปกันไมไดเลย  
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อนัตตา เขาบอกวาคริสตก็มี เสร็จแลวเขาก็พูดไปๆ สรุปได
ความวา ในพุทธศาสนาน้ัน พระพุทธเจาสอนไปไดถึงแคอนัตตา 
คือสอนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาได จบแคน้ันแลว ตองอาศัยรอพระ
เยซูมาสอนอัตตา อีกทีหน่ึง คือพระเยซูน้ีมาทําใหจบ ตองไปสู
อัตตาของพระเยซูอีกที  

อาตมาจะอานใหฟงสักตอนหน่ึง  อันน้ีมาจากหนังสือ
สัปดาหสาร นิตยสารรายสัปดาห พิมพโดยโบสถนักบุญยอแซฟ อ.
บานโปง ราชบุรี เขียนวา  

พระเจ้าทรงใช้พระธรรมสร้างทุกส่ิง พระธรรมนั้นมา
เกิดเป็นมนุษย์แท้ (หมายถึงพระธรรมมาเกิดเปนพระเยซู) พระ
ธรรม องค์นิจจัง สุข อัตตา มาเกิดเป็นมนุษย์ ซ่ึงอนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา เพื่อมนุษย์จะได้รับสภาพ นิจจัง สุข อัตตา 
จากพระธรรม พระธรรมเป็นบุตรองค์เดียวจากพระเจ้า 
มนุษย์ที่ รับสภาพนิจจัง สุข อัตตา เม่ือคริสตชนถึงแก่
ความตาย อนัตตาก็สูญสิ้นไปเหลือแต่อัตตาในโลกุตตระ 
ซ่ึงเป็นนิจจังและสุขอย่างสมบูรณ์ 

น้ีเปนตัวอยางใหเห็นวา เขาไดเอานโยบายมาปฏิบัติจริง
อยางน้ี คือเอาธรรมะในพุทธศาสนาน้ี มาอธิบายใหมใหเปนของ
คริสตศาสนา แตมีนโยบายไวชัดวาตองใหคริสตสูงกวา คือ เอา
พุทธไปอยูในน้ันอีกทีหน่ึง เรียกวาเปนวิธีครอบ 

ท่ีพูดมาน้ีเปนเร่ืองท่ีวาควรจะรู อาตมาคิดวาชาวพุทธไมเคย
รู ท้ังๆ ท่ีเปนเหตุการณท่ีเคลื่อนไหวกันคร้ังใหญตั้งแต พ.ศ. 
๒๕๒๕ คือ ๑๙ ปมาแลว แลวก็เงียบหายไป ไมไดมีการเอาจริงเอา
จังอะไร กลายเปนเร่ืองตูมตามหรือไฟไหมฟาง แลวก็จบไป  
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ถึงไดบอกวา มาถึงเวลาน้ี แทบจะสายเกินไปหรือเปลา ท่ีเรา
จะมาตื่นตัวกัน เพราะวาเวลาน้ีอะไรตออะไรมันไปไกลมากแลว  

ภัยนอก-ภัยใน ตองแกไขท้ังสอง                                 
มองใหรูเขาใจ การศึกษาจึงจะไดผลดี 

เร่ืองภัยนอก-ภัยในน้ัน ก็อยางท่ีพูดแลวแตตนวา บางคนก็
จะด่ิงไปขางเดียว คนหน่ึงเอาแตภัยนอก เอาใจใสแตเร่ืองท่ีวาใคร
จะมาทําลายพระพุทธศาสนา แตอีกคนหน่ึงก็จะเอาแตภัยใน ไม
สนใจภัยอันตรายวาใครขางนอกจะมาทําอะไร 

แตเมื่ออยูกับความเปนจริง ก็ตองยอมรับวา ภัยมีท้ังจากขาง
นอก และเกิดข้ึนไดขางใน ตองไมประมาทปองกันแกไขท้ังสอง
ดาน 

จริงอยู ภัยท่ีเกิดภายในสําคัญท่ีสุด เพราะถาไมทําบานเรือน
ใหมั่นคงแข็งแรง ถึงไมมีใครมาทําอะไรบานเรือนก็พังได บางทีก็
เผาบานตัวเองเสียเลย แตกระน้ันถึงจะสรางบานแข็งแรงมาก
เทาใด ถามีโจรผูรายภายนอก ก็ตองระวังปองกัน แมแตปลวกก็ยัง
ตองดูแลระวังไว  

บางทีคนท่ีมุงรายอาจมาลอบวางเพลิงเผาบานก็ได หรือ
แมแตคนไมดีมาเผาปาขางนอก ไฟอาจลามมาไหมบานเรา ก็ตอง
ระวังปองกันดวย แตรายกวาน้ัน บางทีคนนอกปลอมแปลง หรือ
แอบแฝงเขามาอยูขางใน แลวรอจังหวะทําลาย หรือคอยๆ ทําลาย
ระยะยาว หรือย่ิงกวาน้ัน คนในสมคบกับคนนอกทําลายไมใหรูตัว
ก็มี 
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ย่ิงกวาน้ัน ขณะท่ีไฟกําลังไหมบานอยู ใครจะบอกวา คุณอยู
ในบานมีหนาท่ีทําครัว ก็ทํากับขาวตอไป หรือเธอมีหนาท่ีทําความ
สะอาด ก็กวาดบานถูบานไป ไมตองดูแลของ ไมตองดับไฟ อยางน้ี
ไมถูกแน แมแตแผนกระดานก็จะไมมีใหเช็ดถู 

เร่ืองการที่บาทหลวงหรือนักสอนศาสนาคริสตนําถอยคําใน
พระพุทธศาสนาไปใช ก็เปนตัวอยางของการไปสุดโตงหรือเอียงดิ่งนี ้ 

- บางทานก็ดาวาไปหมด ทางคริสตจะเอาคําอะไรของเราไป
ใช ไมไดท้ังน้ัน  

- บางทานก็ไปสุดอีกทางหน่ึงวา เขาจะเอาคําพุทธไปใช ก็
เปนเร่ืองธรรมดา ไมเปนความเสียหายอะไร 

กอนจะวินิจฉัย อยากใหศึกษา จะไดเกิดความพอดี และเปน
การยอมรับหรือตําหนิติเตียนโดยชอบธรรม 

การยืมถอยคําของศาสนาอื่นมาใชน้ัน เปนเร่ืองธรรมดาใน
ระดับหน่ึง แตจะตองดูวาเปนการใชเกินธรรมดาหรือไม โดย
พิจารณา 

๑. เร่ืองราวความเปนไปหรือขอมูลท่ีเปนจริง 

๒. เจตนาของผูใช ซ่ึงกรรมของเขาจะสอแสดงออกมา 

ถาเปนการนําไปใชอยางมีเจตนาไมสุจริต แอบแฝง โดยไม
ชอบธรรม ก็เกิดโทษ ซ่ึงจะตองรูเทาทันและติติงกัน จึงตองมีการ
พิจารณา จําแนก แยกแยะ 

ทานท่ีมองคลุมๆ วา เขาควรใชไดไมเสียหาย มักอางเหตุผล
ตอไปน้ี คือ 
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ก. พระพุทธเจาก็ทรงนําศัพทหรือถอยคําของศาสนา
พราหมณมาใชในความหมายของพระพุทธศาสนา 
เพราะฉะน้ัน ชาวคริสต ก็ควรนําศัพทพุทธศาสนาไปใช
ในความหมายของคริสตไดเชนเดียวกัน 

ข. เมื่ อชาวพุทธ ไทยแปลคําสอนหรื อ เ ร่ื อ ง ราวทาง
พระพุทธศาสนาเปนภาษาอังกฤษ ก็ตองใชคําภาษา  
อังกฤษของคริสตมาเปนคําแปล เพราะฉะน้ัน ชาวคริสต
แปลศัพทของเขาเปนไทย ก็ควรใชคําพุทธไดเชนเดียวกัน 

ถาฟงเผินๆ ก็ดูคลายจะเปนอยางน้ัน แตเร่ืองจริงซับซอน
กวาน้ัน จึงบอกวาตองศึกษาเร่ืองราวใหชัด และแยกแยะใหดี ขอ
ทําความเขาใจทีละขอ 

ก . ท่ี ว าพระพุทธ เจ า ก็ นํา คําของพราหมณมาใช ใน
ความหมายใหมของพุทธ ดังนั้น ชาวคริสตก็นําคําของพุทธไปใช
ในความหมายของคริสตไดเหมือนกันน้ัน ตองช้ีแจงวา ท่ีจริงไม
เหมือนกันเลย 

พระพุทธเจาประสูติในชมพูทวีป และทรงเจริญเติบโตข้ึนมา
ในวัฒนธรรมของศาสนาพราหมณ พูดคราวๆ วาทรงเหมือน
เปนศาสนิกพราหมณโดยกําเนิด และตองทรงใชถอยคําภาษาท่ี
เปนเร่ืองของศาสนาพราหมณ ตอมาพระองคทรงเห็นวาคําสอน
ความเชื่อถือปฏิบัติของพราหมณท่ีตองทรงเชื่อถือปฏิบัติน้ันไม
ถูกตอง พระองคก็คัดคานถกเถียงโดยตรง  

ยกตัวอยาง คําวา “อริยะ” หรือ “อารยะ” หรือ “อารยัน-
Aryan” คือผูประเสริฐ หรือผูเจริญ พราหมณสอนกันมาวา ไดแก
คนช้ันสูง คือ คนท่ีเกิดในวรรณะกษัตริย พราหมณ และแพศย หรือ
ไวศยะ สวนพวกศูทร ไมเปนอริยะ ไมเปนอารยะ  
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พระพุทธเจาไมทรงเห็นดวยวาคนจะตองเปนอริยะ/อารยะ 
โดยชาติกําเนิดตามระบบวรรณะ พระองคก็ทรงคัดคาน โดยตรัส
วา คนจะเปนอริยะ/อารยะ คือเปนผูประเสริฐดวยชาติกําเนิดก็หา
ไม คนจะเปนอริยะ/อารยะ ก็เพราะไมเบียดเบียนใครๆ คําวา 
“อริยะ/อารยะ/อารยัน” ก็เกิดมีความหมายแบบพุทธข้ึนมา ท่ีตาง
จากของพราหมณ  

แมแต “พราหมณ์” ซ่ึงชาวชมพูทวีปถือตามหลักท่ีพวก
พราหมณสอนวาเปนคนบริสุทธิ์ วรรณะสูง เกิดจากพระโอฐของ
พระพรหม คนท้ังหลายท่ัวไปจะตองเคารพพราหมณ แตพระองค
ไดทรงเห็นอยูวาพราหมณเกิดมาอยางไร มีความเปนอยูอยางไร 
พระองคจึงตรัสคัดคานไปตรงๆ วา คนจะเปนพราหมณคือเปนคน
บริสุทธิ์สูงประเสริฐเปนท่ีเคารพ เพราะชาติกําเนิดก็หาไม คนจะเปน
พราหมณได ตองประพฤติตัวใหดี จิตใจไมมีกิเลส ดังนี้เปนตน คําวา
พราหมณในพระพุทธศาสนาก็เลยมีความหมายตางออกไปจากเดิม 

นี่คือการที่เราเรียกวาพระพุทธศาสนานําคําของพราหมณมา
ใชในความหมายใหม ซ่ึงเปนเรื่องที่เปนไปตามธรรมชาติ ตรงไปตรง 
มา ซ่ึงหนา ไมเปนเร่ืองท่ีมีเจตนาซอนเรนแอบแฝงอะไรเลย 

ในบางกรณีพระพุทธเจาก็ตรัสวา เ ร่ืองของพราหมณท่ี
เช่ือถือประพฤติปฏิบัติกันไมดีงามดังปรากฏในสมัยพุทธกาลนั้น 
เปนเร่ืองท่ีเพ้ียนหรือเสื่อมโทรมลงไป แทจริงหลักของพราหมณแต
เดิมยุคเกากอน ก็ดีงาม  

จากน้ัน พระองคก็ทรงเลาถึงความเปนไปเดิมท่ีดีงามของ
พราหมณ เทากับเตือนใหพราหมณเองฟนฟูสิ่งดีงามของตนเอง 
และทรงยอมรับดีท่ีเขามี อะไรดีก็วาดี อะไรไมดีก็วาไมดี  
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ท่ีวาน้ีแสดงใหเห็นวา พระพุทธเจาไมไดมาทรงยกพระองค
ดวยการต้ังของใหมในช่ือเกาเพ่ือกดเขา (เร่ืองอยางน้ีขอใหดู 
พราหมณธัมมิกสูตร ในสุตตนิบาต พระไตรปฎกเลม ๒๕ เปนตน) 

จึงเห็นไดชัดวา การนําคําท่ีเรียกวาเปนของพราหมณมาใช
ในพระพุทธศาสนาในความหมายใหมน้ัน เปนเร่ืองตามธรรมดา
ธรรมชาติ ตรงไปตรงมา และโดยชอบธรรม 

หากบาทหลวงจะนําคําพุทธไปใช                                          
ขอโปรดใหอยูในระบบเทียบเคียง 

แตในฝายนักสอนศาสนาคริสต ท่ีชาวพุทธจะตองติเตือน
หรือตอวาน้ัน ก็เพราะวา ศาสนาคริสตมาจากตะวันตก มีถอยคํา
ของตัวเองอยูแลว ถามาเมืองไทยแลวหาคําแปลเพ่ือใชแบบ
เทียบเคียงเทาน้ัน ชาวพุทธไมควรวาอะไร  

แตท่ีเปนปญหาจะตองติติง ก็เพราะเปนการนําคําพุทธไปใช
แบบลอใหเขาใจไขวเขวสับสน สอถึงเจตนาท่ีไมโปรงใส 

จะเห็นงายๆ เชนตัวอยางท่ีพูดมาแลววา บาทหลวงบอกวา 
เร่ืองไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา น้ัน ในศาสนาคริสตก็สอน
ไว แลวก็ยกขอความในไบเบิลมาอาง โดยเอา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
ไปเปนคําแปลของขอความในน้ัน ซ่ึงไมตรงกันเลย เปนการลอหลอก
ใหเขาใจวาหลัก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ศาสนาคริสตก็สอนไวแลว  

(จากนั้นจึงครอบวา คริสตสอนอนัตตาเสร็จแลว ยังไปไกลกวานั้น 
คือ เหนืออนัตตา จึงเปนอัตตา ซึ่งพุทธศาสนาไมมี [ที่จริงพระพุทธ  
ศาสนาสอนวา อัตตานั้นเปนเร่ืองตํ่าตนที่สุด ที่มนุษยผูมีกิเลสยอมเชื่อ
และยึดถือเปนธรรมดา ตอเม่ือมีปญญาจึงรูวาไมมีอัตตา/อนัตตา]) 
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ในเร่ืองอยางน้ี ชาวพุทธเมื่อเอาคําฝร่ังแบบคริสตมาใช เรา
จะบอกตรงๆ วาเปนเพียงการใชแบบเทียบเคียงเทาน้ัน ท่ีจริงไม
เหมือนกันแท แลวเราก็จะพยายามอธิบายใหมองเห็นความ
แตกตาง เพ่ือใหเขาเขาใจตรงตามเปนจริง 

การนําคําไปใชโดยบริสุทธิ์หรือไม เปนเร่ืองท่ีผูรูมองเห็นได
ไมยาก และเจตนาจะสอแสดงออกมาจากการกระทําน้ัน 

ข. ท่ีวาชาวพุทธไทยแปลเร่ืองพุทธศาสนาใหฝร่ังอาน ก็ใช
ศัพทอังกฤษแบบคริสต ดังน้ัน ชาวคริสตมาสอนศาสนาของเขาใน
เมืองไทยก็ใชศัพทไทยแบบพุทธไดเชนเดียวกัน 

เร่ืองน้ี ถาเปนการใชเพ่ือเทียบเคียงใหเกิดความเขาใจ ก็ไมมี
ปญหา แตท่ีควรติเตียน ก็เพราะมีการใชแบบท่ีเปนกลอุบายไปเสยี 

ขออธิบายวา เมื่อเราแปลคําพุทธไทยเปนภาษาอังกฤษ เรา
จะใหฝร่ังเขาใจ แตเขาไมมีคําในศาสนาของเรา เราก็ตองเอาคําท่ี
เขามีอยูมาใช (คําท่ีเราเอามาใชมากทีเดียวไมใชคําคริสต แตเปน
คําในสายกรีกโบราณ แตตรงน้ีไมใชประเด็นสําคัญ) 

ขอสําคัญเราพยายามระวังใหเขารูตระหนักวาเปนการใชแบบ
เทียบเคียงเทาน้ัน ไมเหมือนกันจริง และเราจะคอยพยายามช้ีแจง
ใหเขาใจความแตกตาง และพยายามหาคําที่มีความหมายใกลเคียง
ท่ีสุดไปเร่ือยๆ จนกระท่ังในกรณีหาคําท่ีเหมือนกันจริงไมได เมื่อ
ฝรั่งเริ่มคุนกับศัพทพุทธศาสนาข้ึน เราก็จะเลิกใชคําฝรั่ง และใชแบบ
ทับศัพทลงไปเลย คือมุงหนาไปสูความเขาใจใหตรงตามเปนจริง 

ยกตัวอยาง คําวา “พระภิกษุ” หรือ “พระ” ตอนแรกๆ เวลา
แปลเปนภาษาอังกฤษ มักมีผูแปลวา “priest”  
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ตอมาเมื่อพิจารณาเห็นชัดวาความหมายไมตรงกันจริง เราก็
เปลี่ยนมาใช “monk” ซ่ึงเห็นวาตรงกวา (ฝร่ังถือวาในศัพทของเขา 
priest สูงกวา monk ดวยซํ้า แตเราตองการท่ีความถูกตอง)  

ตอมาเราบอกวา ถึงอยางไรความหมายก็ไมเหมือนกันจริง 
เวลาน้ี เราก็ใชทับศัพทกันมากข้ึนๆ “ภิกษุ” ก็เขียน “bhikkhu” น่ี
คือการท่ีชาวพุทธใชคําของเขา ก็ใชอยางตรงไปตรงมา พยายาม
ใหเขารูถึงความแตกตางตามท่ีเปนจริง  

ท่ีเราติติงนักสอนศาสนาคริสต ก็เพราะเขาไมปฏิบัติอยาง
ธรรมดาน้ี แตเขาทําแบบท่ีเรียกวากลมกลืน และครอบดังท่ีวาแลว 

ท้ังท่ีศาสนาคริสตเขามาเมืองไทยนานมากแลว ถอยคํา
เฉพาะของคริสตคนก็รูกันมากแลว เพียงพอท่ีจะใชคําเดิมท่ีแทของ
เขาเองมาสื่อกันได ซ่ึงจะตรง และชัดเจน แตนักสอนศาสนาคริสต
กลับจะยิ่งใชถอยคําในลักษณะท่ีทําใหเขาใจสับสนปนเปและ
เคลือบคลุมย่ิงข้ึน เปนการสวนทางตรงกันขาม  

ยกตัวอยาง เชน คําวา “ผาปา” “กฐิน” ท่ีมองไมเห็นเหตุผล
เลยวาเขาจะตองเอาไปใชแปลคําอะไรในภาษาอังกฤษ ทางคริสต
ก็ยังนําไปใช ความหมายอะไรก็ไปกันไมได ไมวาในแงหลักศาสนา 
หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรมใดๆ มีแตทําใหสับสน จึงเปนเร่ืองท่ีควร
ติติงโดยชอบธรรม 

ท่ีพูดท่ีเลามานี้ เปนเร่ืองของความรู และการอยูกันอยาง
มิตร คือเมื่อมีปญหา ก็ใชความรูพูดจากันดวยเหตุผล เปนการ
แกปญหาดวยวิธีการแหงปญญา โดยมีเมตตาหลอเลี้ยงไมตรี 
ไมใชอยูกับตากับหูแตความรูไมมี หรือเอาแตเก็บกดอัดอั้น หรือไม
พูดไมจาไดแคควาไมมาตีกัน 
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ใจดีมีเมตตา ไมประมาทท่ีจะใชปญญา                                                 
เอาความรูมาพัฒนาคน ในการนับถือศาสนา  

ขอทวนความท่ีไดพูดไปเมื่อก้ีวา พระพุทธศาสนาไดทําให
ประเทศไทยเปนดินแดนท่ีรมเย็นเปนสุข คนไทยชาวพุทธไมมีความ
รังเกียจเดียดฉันทตอผูใด จะอยูกับใครก็ได และยินดีตอนรับทุกคน  

สภาพน้ีไดมีตลอดมาในประเทศไทยท่ีเปนดินแดนพุทธ
ศาสนา แตเมื่อสถานการณของโลกและบานเมืองเปลี่ยนแปลงไป 
และในสภาพโลกาภิวัตนท่ีเหตุการณความเปนไปท้ังหลายในโลก
สงผลถึงกันน้ี ก็ตองเตรียมตัววา เราจะทําอะไรอยางไร เพ่ือให
สภาพท่ีดีงามน้ีคงอยูตอไป   

อะไรท่ีเปนหรือจะเปนปญหา ก็ตองรูเขาใจ แลวก็ใชปญญา
คิ ดหาทางป อ ง กันแก ไ ข  ด วยความไมป ระมาท  เ พ่ื อ ว า
พระพุทธศาสนาจะชวยใหคนไทยมีธรรมท่ีจะอยูรมเย็นเปนสุข 
และใหธรรมแผไปเพื่อสันติสุขของมวลชาวโลก  

ฉะน้ัน พรอมกับในใจท่ีมีเมตตา ก็ตองมีสติปญญาท่ีตื่นอยู
รูทันดวย ตั้งแตรูเขาใจสถานการณ และมองเห็นสภาพท่ีเปนจริง 

เมื่อรูเขาใจ มีปญญาแลว ก็ตองไมประมาท โดยทําการไป
ดวยจิตท่ีเท่ียงตรง สงบ ไมไดทําดวยกิเลส แตทําดวยปญญาและ
ความปรารถนาดี เพ่ือประโยชนแกคน แกเพ่ือนมนุษย แกสังคม
ประเทศชาติไทย และแกท้ังโลก  

เมตตาน้ันอยูในใจ ความไม่ประมาทก็ทําใหไมน่ิงนอนใจ เรง
แกไขปญหา เอาใจใสปฏิบัติจัดการ และท้ังหมดน้ันจะสําเร็จผล
เปนจริง ก็ตองใชปัญญา  
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พูดโดยสาระก็คือ ใจเมตตาตองการใหมวลมนุษยอยูรวมกัน
ดวยดีมีความรมเย็นเปนสุข ความไมประมาทก็เรงใหเอาปญญา
มาจัดการดําเนินการใหสําเร็จผลตามท่ีเมตตาน้ันตองการ 

ทีน้ี จะมีปญญาและใชปญญาทํางานได ก็ตองมี “ความรู้” 
นอกจากความรูเฉพาะเร่ืองเฉพาะสถานการณน้ันๆ แลว ก็พึงมี
ความรูพ้ืนฐาน จําพวกภูมิหลัง เชนประวัติศาสตร ท่ีจะชวยใหมอง
กวางมองไกล เมื่อเกิดมีเหตุการณอะไรข้ึน ก็จะมองออก และ
เขาใจ ชวยใหปฏิบัติจัดการแกไขปญหาและเร่ืองราวท้ังหลายได
ถูกตองและมั่นใจย่ิงข้ึน 

อยางท่ีพูดไปแลว คนไทยมีพ้ืนเพภูมิหลังในการนับถือ
ศาสนามาในลักษณะท่ีเปนความใจกวาง มีนํ้าใจใหเกียรติให
โอกาสแกผูอื่น ทําใหเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความมีขันติ
ธรรมตอลัทธิศาสนาอื่นท้ังหลาย เปนไปเองอยูในตัว กลายเปน
คุณสมบัติประจําชนประจําชาติ 

คุณสมบัติน้ีเปนท่ีประจักษแกคนภายนอก ดังท่ีบาทหลวง
และบุคคลสําคัญจากประเทศตะวันตกที่มาเมืองไทยตั้งแตสมัย
กรุงศรีอยุธยาไดเขียนแสดงความช่ืนชมยกยองไว  

คุณลักษณะแหงความมีนํ้าใจใหเกียรติใหโอกาสแกผูอื่นน้ี 
คนไทยควรจะภูมิใจและรักษาไว โดยตั้งเปนพ้ืนจิตแหงเมตตาท่ีจะ
อํานวยความรมเย็นเปนสุขในการอยูรวมกันของคนทุกศาสนาสืบ
ตอไป และแมแตใหเปนแบบอยางท่ีจะแผขยายจรรโลงคุณความดี
น้ีใหเปนท่ีนิยมปฏิบัติกันกวางขวางออกไป 



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๔๓ 

ดังท่ีกลาวแลว เมื่อมีเมตตา ก็ตองใชปญญา และในเร่ือง
ของความสัมพันธทางศาสนา ปญญาท่ีเปนพ้ืนภูมิของตนก็มาจาก
การมีความรูในพื้นภูมิของมนุษยผูนับถือศาสนาตางๆ ท่ีจะมีความ
เก่ียวของสัมพันธกันในโลกน้ี   

แตมิใชเทาน้ัน ศาสนาเปนองครวมสําคัญของอารยธรรม ซ่ึง
ไดเปนปจจัยตอกันกับองคประกอบสวนอื่นของอารยธรรมน้ัน 
โดยเฉพาะในบางอารยธรรม สถาบันและองคกรศาสนาไดมี
บทบาทครอบคลุมและครอบงําองครวมสวนอื่นของอารยธรรม 
แมแตเศรษฐกิจและการเมือง  

ดังน้ัน ความรูภูมิหลังทางศาสนาของชนชาติท้ังหลายจึงเปน
สวนสําคัญท่ีจะชวยใหรูเขาใจอารยธรรม  

ควรเนนลงไปทีเดียววา การท่ีจะรูเขาใจอารยธรรมใดใหชัด 
จําเปนตองรูเขาใจภูมิหลังทางศาสนาของอารยธรรมน้ันดวย 
โดยเฉพาะอารยธรรมท่ีสถาบันและองคกรศาสนาไดมีบทบาทและ
อิทธิพลอยางมากตอการเมืองและเศรษฐกิจของชาติประเทศตางๆ  

ดังท่ีเหลาอารยประเทศมีการคนควาหาความรูในเร่ืองน้ี 
และพยายามเผยแพรใหประชาชนเขาถึงความรูน้ันไดงาย พรอม
ท้ังใหสนใจศึกษากันท่ัวไป เพ่ือประโยชนในการรูจักตนเอง รูจัก
เพ่ือนมนุษย และรูทิศรูทางในการพัฒนาอารยธรรม เปนตน  

อารยชนจึงไมกลัว ไมกีดก้ัน ไมปดบังความรู แตคนควา
แสวงหาความรูอยางไรพรมแดน อยูกับความรูดวยความเขาใจ
และสบายใจ แลวใหคนอยูกันดวยความรู พูดกันดวยความรู และ
ทําการท้ังหลายดวยความรู เพราะความรูเปนฐานของความคิด ไม
วาจะคิดเพ่ือใหเขาใจ คิดเพ่ือแกไข หรือคิดท่ีจะทําการ  



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๔๔ 

๔๔ 

ถาคิดโดยไมมีความรูเปนฐาน ก็เสี่ยงท่ีจะคิดเห็นไปตาม
ความรูสึก ตามอํานาจของความถูกใจหรือไมถูกใจ ชอบหรือชัง ไม
สรางสรรค ไมพัฒนา แตจะเพิ่มปญหา 

ความรู้ภูมิหลังทางศาสนาในท่ีนี้ ตามปกติมิได้เกี่ยวข้อง ไม่
แตะต้องถึงเน้ือตัวของศาสนา มิได้เปรียบเทียบศาสนาไหนว่าดี
หรือไม่ดีกว่ากัน แต่เป็นการให้และได้ความรู้ในเรื่องความเป็นมา 
บทบาท และอิทธิพลของสถาบันและองค์กรศาสนาในภูมิหลัง
ของชาติประเทศท้ังหลาย  

พูดอีกสํานวนหน่ึง ก็คือ เปนประวัติการนับถือศาสนาของ
มนุษยน่ันเอง เชน ประวัติการนับถือศาสนาของคนฝร่ังเศส ประวัติ
การนับถือศาสนาของประเทศอเมริกา 

แทจริงน้ัน ท่ีพูดวา ประวัติศาสนา หรือประวัติศาสตร
ศาสนาตางๆ น้ัน เปนคําพูดท่ีไมชัด ชวนใหเขาใจเขว ควรพูดให
ตรงวา ประวัติการนับถือศาสนา คือเปนเร่ืองของคน เปนประวัติ
การกระทําของคนท่ีนับถือศาสนา  

ตรงน้ีเปนจุดสําคัญ เพราะวา ทาทีและลักษณะการนับถือ
ศาสนาของมนุษยน่ีแหละ ท่ีเปนตัวกําหนดบทบาททางศาสนา ทํา
ใหเกิดบรรดาสถานการณและเหตุการณในประวัติศาสตร เปนตัว
บันดาลความเปนไปท่ีกอผลดีผลรายข้ึนมาในอารยธรรมของมนุษย  

ดังน้ัน จึงจะตองเอาใจใสใชบทเรียนในอดีตใหเปนประโยชน
ในการพัฒนาการนับถือศาสนาของมนุษย์ มิใหเปนไปในทาง
เบียดเบียนหรือกอผลราย แตใหการนับถือศาสนาน้ันเปนไปในทาง
ท่ีจะเก้ือกูลและสรางสรรค พรอมท้ังแกปญหา  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๔๕ 

เมื่อพูดถึงการนับถือศาสนา โดยไม่ต้องพูดถึงเนื้อตัวของ
ศาสนา ชาวศาสนาท้ังหลายก็มาพบปะพูดจากันได้ง่าย  

ชวนกันใหชาวศาสนาท้ังหลายมารวมกันพิจารณาจัด
ปรับแกไขการนับถือศาสนา ไมใหเปนไปในทางท่ีจะเบียดเบียนทํา
รายหรือทําลาย แตใหเปนการเก้ือกูลและสรางสรรคอยางท่ีกลาว
มา พูดสั้นๆ วา “พัฒนาการนับถือศาสนา” น่ันเอง     

ท่ีไดพูดมาน้ี มุงท่ีการใหความรู ไมพยายามแสดงความ
คิดเห็น นอกจากเพ่ือประกอบความเขาใจหรือเพ่ือเช่ือมตอความรู 
และเปนการใหความรูพอเปนพ้ืนท่ัวไป ผูท่ีสนใจในการแกปญหา
ของมนุษย จะหาความรูเพ่ิมไดอีกมากมาย  

ท้ังน้ี ก็อยางท่ีกลาวแลว คือ เพ่ือจะไดมีความรูความเขาใจท่ี
จะใชปญญาในการพัฒนาการนับถือศาสนาของมนุษย เพ่ือ
สรางสรรคพัฒนาอารยธรรมใหดีงามนํามาซ่ึงสันติสุขแกมวล
มนุษยไดจริงตอไป 

 



ตอน ๒ 

ภัยภายใน 

จะใจกวางและมีเมตตา                    
ตองเจริญปญญาใหมาก 

ท้ังหมดท่ีไดพูดมาน้ัน หลายอยางตองยอมรับวา ปญหาก็
มาจากชาวพุทธเองดวย คือการท่ีเรามีลักษณะเรื่อยๆ เฉื่อยๆ ไม
คอยจะถืออะไรเปนจริงเปนจัง จึงกลายเปนคนท่ีตกอยูในความ
ประมาท แลวก็มาเขากับลักษณะท่ีวาอยูสบายๆ ก็เลยประมาท  

ถาจะเปนชาวพุทธจริง ก็ตองไมประมาทไดท้ังๆ ท่ีสุขสบาย 
หรือวาท้ังๆ ท่ีสุขสบาย ก็ไมประมาท  

อีกอยางหน่ึง นอกจากความประมาท ก็คือความเปนคนใจ
กวางจนไมมีหลัก เร่ืองน้ีขอเลาตัวอยางเร่ืองหนึ่ง ซ่ึงเปนเหตุการณ
เชิงเปรียบเทียบเห็นไดชัดดี  

เมื่อหลายปมาแลวยังอยูในกรุงเทพฯ วันหน่ึงมีคนยิวมาหาท่ี
วัด ท้ังท่ีไมรูจักกันสักหนอย มีคนแนะมาวาถาเขาอยากจะปรึกษา
เร่ืองน้ีจะไปท่ีไหน ก็ไปหาท่ีวัด  

เขาเลาวาตัวเขาเปนคนยิว เดินทางมากับภรรยา ซ่ึงมาทํา
วิทยานิพนธอยูท่ีโรงพยาบาลคริสตแหงหน่ึงในเมืองเหนือ เขาบอก
ช่ือชัดเจน แตขอสงวนช่ือไว  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๔๗ 

เขาบอกวา เขาไดเห็นภาพท่ีเขาไมสบายใจ วาทําไมเมือง 
ไทยปลอยอยางน้ี คือ ท่ีโรงพยาบาลน้ัน นักบวชหรือศาสนาจารย
ของศาสนาคริสตเอาขาวของรางวัลเงินทองให เพ่ือชักชวนคนไทย
ไปนับถือศาสนาคริสต การท่ีจะใหคนไปนับถือศาสนาดวยวิธีการ
เอาอามิสเหยื่อลอน้ี เปนสิ่งท่ีทําไมไดในประเทศของเขา ถือวาตอง
ไลออกจากประเทศเลย แตทําไมเมืองไทยจึงปลอย เขาวาอยางน้ัน  

เขาเปนคนตางประเทศ เขายังไมสบายใจ ทนไมได ท่ีจะ
มองเห็นอยางน้ัน ทําไมคนไทยจึงปลอย สภาพเปนอยางน้ีก็เพราะ
คนไทยเราไมรูจักปญหา ใครจะทําอะไรก็ทําไป ฉันไมถือ ฉันไมคิด
อะไร เพราะวาใจกวาง  

ทีน้ีใจกวางน่ี ถาเราไมรูวาเขาตองการอะไร เขามีเจตนา
อย าง ไ ร  ก็กลายเปนความเขลาที่ ทํ า ให เป น เห ย่ือ เขาไป 
เพราะฉะน้ัน ในความใจกวางน้ัน จึงจะตองมีความรูและไม
ประมาท  

แมวาเราจะใจดี อยางท่ีพระพุทธเจาทรงสอนใหเรามีเมตตา 
แตเมตตาน้ัน ตองมากับปญญา ไมใชเมตตาลอยๆ ถาเมตตามา
กับโมหะ ความโง ก็หมดเทาน้ัน  ไมมีอะไรเหลือ  

เร่ืองของคนไทยท่ีปลอยใหความไมรูมาคูกับความใจกวางน้ี 
เปนปญหามาก แลวก็เปนปญหากับคนสมัยใหมท่ีวามีการศึกษาดี
ดวย  

คนสมัยใหมน้ีไปเรียนตางประเทศกันมาก แลวกลับมาเปน
ผูปกครองบริหารบานเมือง แตไมคอยรูเร่ืองประเทศของตัวเอง 
รวมท้ังไมรูเร่ืองพุทธศาสนาดวย  



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๔๘ 

๔๘ 

แมแตเร่ืองประชาธิปไตย บางทีก็ทําเปนประชาธิปไตยกันไป 
เด๋ียวเร่ืองน้ันก็ออกมาวา เด๋ียวเร่ืองน้ีก็ออกมาแสดง บอกวาอยาง
น้ีไมถูก อยางน้ันไมเปนประชาธิปไตย อะไรตางๆ แตนาสังเกตวา 
ถาใครพวกไหนรุนแรง เขาจะไมกลา จะเปนประชาธิปไตยหรือไม
เปนก็แลวแต พอเจอพวกรุนแรงเขา ก็เงียบ  

แตสําหรับชาวพุทธน่ีเปนคนออนๆ ถาชาวพุทธทําอะไรๆ นิดๆ 
หนอยๆ พวกนักประชาธิปไตยแบบนี้จะออกมาวา แตถาเปนพวก
ศาสนาท่ีรุนแรงออกมา เขากลับเงียบเลย หรือมิฉะน้ันก็ออกมาเอาใจ
อีกดวย  

แมแตเร่ืองรัฐธรรมนูญ เวลาน้ีก็อางกันนัก จนไมรูขอบเขต
วาอะไรแคไหน อยางในเร่ืองพุทธศาสนา ก็เหมือนกับวา เขาจะเอา
รัฐธรรมนูญมาตัดสินธรรมวินัย (บางคนก็จะเอาสิทธิมนุษยชนมา
ตัดสินความจริงของธรรมชาติ) 

ประชาธิปไตยจริง ต้องเอาเหตุเอาผล เอาความจริงความถูกต้อง 
และยอมรับหลักการ ไม่ใช่เอาแต่ความต้องการ ต้องหาความรู้ ไม่ใช่อยู่
กันแค่ความเห็น ต้องวิจัยด้วย ไม่ใช่เอาแค่วิจารณ์ ไม่ใช่แค่กล้า
แสดงออก แต่ต้องมีสาระที่จะเอามาแสดงด้วย 

สภาพท่ีเปนอยูเวลาน้ี ทําใหนากลัววา ถาเอาแตแสดงออก
กันเร่ือยไป แตเจอดานไหนรุนแรงนอกการเมือง ก็สยบ อยางน้ีก็แย  
สังคมของเราจะไปไมไหว  

หลายคนท่ีไปเรียนกลับมาจากเมืองนอกน้ัน นอกจากไมรูจัก
ประเทศของตัวเองแลว มักไมรูจักฝร่ังจริงดวย ท้ังท่ีไปเรียนอเมริกา
แตไมไดใสใจศึกษาใหรูเขาใจรากเหงาพ้ืนเพภูมิหลังของเขา  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๔๙ 

เร่ืองศาสนาท่ีเขาแบงแยกรัฐกับศาสนาน้ัน ท่ีแทมันเปน
อยางไร มีเหตุผล มีภูมิหลังเปนอยางไร ก็ไมรู สักแตวาเมื่อเขามี
แบบมีแผนมีกฎหมายอยางไร ก็อยากนํามาใช  

การท่ีนําแบบแผนของเขามาโดยไมรูจักเขา-ไมรูจักเราน้ี เปน
การกระทําท่ีกอผลเสียหาย เปนการทําลายมากกวาจะสรางสรรค 
ถาวาในแงของการบริหารประเทศชาติน้ี ตองถือวาอภัยไมได  

มองดูสภาพเมืองไทย                         
ผูใหญเริ่มทํางาน ดวยการไหวเจา  

นอกจากน้ัน บางทานท่ีข้ึนเปนรัฐมนตรี เวลาเขารับตําแหนง 
จะเขาไปสํานักงาน ทั้งที่ตัวเองเปนคนพุทธ ขาวออกมาสูประชาชน
วา ไปบูชาอันนั้น ไปไหวอันโนนอันนี้ ที่ตัวเองก็ไมรู ไมเปนแบบอยาง
แกประชาชน แทนท่ีจะไปไหวพระพุทธรูปใหชัดเจนออกมา  

อัน น้ีคิ ดว า ไม น าปล อยไว  ถ า ขืนปลอยอย า ง น้ี แล ว
ประเทศชาติไปไมไหว จริงหรือไม? แลวโยมรูสึกบางไหม?  

ขาวท่ีออกมาวารัฐมนตรีเขารับตําแหนง ก็คือเขาข้ึนมาเปน
ผูนํา เปนผูบริหาร เขาจะทําอะไร ก็เปนเร่ืองสําคัญ อยางนอยก็
เปนตัวอยาง เมื่อเขาสูสํานักงาน ความรับผิดชอบตอหนาท่ีก็
เร่ิมตน ประเทศชาติจะเปนอยางไร ถารัฐมนตรีแสดงการเร่ิม
รับผิดชอบปฏิบัติหนาท่ี ดวยการไหวเจาพอ 

นอกจากน้ัน ถาจะเปนผูนําของสังคมน้ี ก็ตองรูจักสังคมน้ี 
คําวา “รูจักสังคมน้ีใหดี” ก็หมายถึงวารูจักพระพุทธศาสนาดวย ใน
ฐานะที่เปนสมบัติของชาติ เปนฐานของวัฒนธรรมไทย  
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๕๐ 

๕๐

ไมตองพูดถึงระดับน้ัน วากันเฉพาะหนา พระพุทธศาสนา
เปนสิ่งท่ีคนไทยสวนใหญนับถืออยู ทุกคนตองพบเห็นเก่ียวของ ใน
ดานรูปธรรมก็ไดเห็นไดยินผานหูผานตาท่ัวบานท่ัวเมือง ในดาน
นามธรรมก็เก่ียวของอยูในวิถีชีวิตวิถีสังคม มีผลมีอิทธิพลตอวิถี
ชีวิตวิถีสังคมนั้น อยางนอยในกิจกรรมท่ีเขาไปรวม (ถาไมรวม
อยางอื่น ก็ไดรวมงานศพ) ก็อยูก็ทํากันไปในวิถีประชาธิปไตยโดย
ไมตองรูเร่ืองอะไรเลย 

เมื่อใครจะบริหารประเทศชาติ ก็ตองรูสิ่งท่ีเปนเร่ืองของ
สังคมของตัวเอง คนท่ีไมรูจักสิ่งท่ีตัวจะไปปฏิบัติจัดทํา แลวจะไป
ทําใหถูกตองไดอยางไร อยางเปนแพทย ถาไมรูเรื่องรางกายคน 
ไมรูจักโรคภัยไขเจ็บแลวจะไปรักษาผูปวยไดอยางไร คนจะบริหาร
ประเทศชาติ จะแกไขปรับปรุงพัฒนาสังคมไทย ถาไมรูจักประเทศ
น้ี ไมรูจักสังคมน้ี จะบริหารไดอยางไร เร่ืองน้ีเราปลอยปละละเลย
กันมานาน ประเทศชาติจึงกาวไปไหนไมไหว  

ท่ีวารูจักพุทธศาสนาน้ัน ไมใชหมายความแควาจะตองรูจัก
ในฐานะเปนศาสนา แตรูจักในฐานะเปนเร่ืองของคนไทย เปนเร่ือง
ท่ีคนไทยท่ัวไปเก่ียวของอยู หรือเปนของท่ีอยูในเน้ือในตัวของคน
ไทย และเปนสวนเน้ือหาสาระของความเปนไทยดวย ไมวาจะใน
แงประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรม  

เมื่อทานอยูในสังคมน้ี อยูในสภาพแวดลอมอยางน้ี ท่ีมีพุทธ
ศาสนาอยูรอบตัว ทานตองไปปฏิบัติงานเก่ียวของ ถาทานไมรูแลว
ทานจะไปทําอะไรอยางไร  

การท่ีผูนําหรือผูบริหารบานเมืองไมรูเร่ืองประเทศชาติของ
ตนเอง ไมรูจักสังคมของตัวเองน้ี เปนภัยอันตรายอยางมาก แลว
จะปลอยใหคนอยูกันไปในความไมรูอยางน้ีไดอยางไร  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๕๑ 

เร่ืองน้ีถาเราหันหลังไปดู แมแตในสมัยราชาธิปไตย ในหลวง
รัชกาลท่ี ๕ ทรงสงพระราชโอรสไปศึกษาในตางประเทศ ทรงถือ
เร่ืองน้ีเปนสําคัญ ทรงเอาพระทัยใสมากในการท่ีจะใหรูเร่ืองของ
เมืองไทย ทรงมีพระราชหัตถเลขาไปตักเตือนอะไรตางๆ เร่ืองน้ี
นาจะเปนแบบอยางแกคนไทย คนไทยเราท่ีสงลูกไปเรียนนอก ถา
ดําเนินตามพระราชจริยาวัตรน้ี คงจะเปนประโยชนมาก 

เร่ืองน้ีนาจะนํามาเผยแพรกันวา ในหลวงรัชกาลท่ี ๕ ทรงมี
พระราชหัตถเลขาไปทรงสอนพระราชโอรสท่ีเรียนอยูตางประเทศ
อยางไรบาง เม่ือจะเปนผูนํา ก็ตองรูเรื่องประเทศชาติสังคมของตัว 
แมเราจะไปอยูเมืองไกล ก็ตองหาวิธีเรียนรูสังคมของตัวเองใหได  

ในสมัยโนน แมจะเปนราชาธิปไตย จะเห็นวาองคพระมหา  
กษัตริยทรงรอบรูเรื่องเมืองไทย และทรงทราบเรื่องพระพุทธศาสนาดี
ทีเดียว อยางในหลวงรัชกาลท่ี ๖ ก็ทรงเขาใจเร่ืองศาสนารูธรรมะดี 
ถาผูปกครองประเทศของเราปจจุบันไมรูเร่ืองเหลาน้ี จะมาปฏิบัติ
จัดการเร่ืองราวของประเทศชาติใหดีไดอยางไร 

เน้ือความตอนน้ีมาถึงเร่ืองภัยภายในแลว แตท่ีพูดเมื่อก้ีขอ
แทรกเปนเร่ืองฝากไว จากน้ีขอพูดเลยตอไปถึงภัยภายใน  

สวนชาวบาน ก็ฝนหวังลาภลอย                       
คอยขูดหาเลขหวย ถึงกับกราบไหวสัตววิปริตพิการ 

ภัยภายในนี้ก็อยางที่พูดเมื่อกี้ คือความไมรู คนมากมาย
ทั้งที่เปนคนไทย บอกวาเปนพุทธศาสนิกชน นับถือพุทธศาสนา 
แตไมรูจักพุทธศาสนา ไมรูวาพระพุทธศาสนาสอนอะไร ไมรูวาเช่ือ
อยางไรถูก เช่ืออยางไรผิด  
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จะเห็นวาคนเด๋ียวน้ีมากมาย มีขาวทางหนังสือพิมพวาไปขูด
ตนไมหาเลขหาหวยบาง สัตวเกิดมาพิการขาหางไมเต็ม หรือมี
อวัยวะวิปริต ก็ไปกราบไปไหวขอหวย อยางน้ีหรือคือชาวพุทธ  

เคยบอกวา เอ! ลูกสัตวพิการเกิดมา คนพากันไปกราบไหว 
แลวทําไม ลูกคนประเสริฐกวา เมื่อเขาเกิดมาพิการ ทําไมไมไป
กราบไปไหว แตน่ีลูกคนเกิดมาพิการ ไมเอาใจใส กลับไปกราบไป
ไหวลูกสัตวท่ีเกิดมาพิการ เปนเร่ืองแปลกๆ 

ผูบริหารประเทศชาติ เปนเจากรมเจากระทรวง เร่ิมงานดวย
การทําพิธีไสยศาสตรไหวเจาพอ กับชาวบานหาลาภดวยการขูด
เลขหวย ใครแยกวา ใครจะวาใคร  

รวมแลวก็คือ คนไทยนี่ไมรูจักพระพุทธศาสนา ไมรูจักคํา
สอนของพระพุทธเจา มีความเช่ือถือ และมีการปฏิบัติท่ีวิปริต
ผิดเพ้ียนตางๆ ไมเอาหลัก ไมเอาธรรม 

เมื่อเปนอยางน้ี แลวเอามาโยงกับสภาพสังคมปจจุบัน เรา
บอกวาไทยเปนประเทศพุทธศาสนา ทําไมจึงมีปญหามากมาย 
ตั้งแตเร่ืองอาชญากรรม จนถึงพฤติกรรมแปลกๆ อยางท่ีทาน
ประธานเสวนาเลาใหฟงเมื่อก้ี รวมท้ังในโรงเรียน เร่ืองเด็ก ฯลฯ ท่ี
เปนเชนน้ีก็เพราะคนท่ีเปนชาวพุทธไมรูจักพุทธศาสนา แตเหินหาง
ออกไปจากพระพุทธศาสนา เช่ือผิดปฏิบัตผิิด จึงเกิดปญหาข้ึน  

เพราะไมรูจักพุทธศาสนา การปฏิรูปการศึกษาก็ไมชวยแมแต
จะใหชาวบานพนไปจากความเช่ือถือผิดๆ เหลวไหล คนเจริญเติบโต
ไปถึงไหน ก็มองศาสนาไดแคเปน  magic หรือถาไมเฉไปมอง
ความหมายของศาสนาตามภูมิหลังของตะวันตกแลวเห็นไปอยาง
พวก Jeffersonians ก็ไถลไปเปน religionists อยูกันในวังวนแคนี้  
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  ๕๓ 

พูดสั้นๆ สรุปวา ปญหาไมใชเปนเพราะนับถือพุทธศาสนา 
แตเปนเพราะคนไทยไมรูเร่ืองพุทธศาสนา  

เม่ือเหตุปจจัยเปนอยางน้ี ก็พูดไดเลยวา วิธีแกปญหาสังคมไทย
น้ันงายๆ ตรงไปตรงมา คือ ในเม่ือคนไทย ซ่ึงสวนใหญ ๙๕% หรือ
ในถ่ินสวนมากเต็ม ๑๐๐% เปนพุทธศาสนิก แตไมรูจักพุทธศาสนา 
จึงได เ ช่ือผิดปฏิบัติ ผิด  แลวก็ทําให เ กิดปญหาสังคมมากมาย 
เพราะฉะน้ัน การแกไขซ่ึงงายท่ีสุดก็คือ ใหเขารูจักพุทธศาสนาเสีย  

พอคนที่ชื่อวาชาวพุทธ หรือเรียกตัววาเปนชาวพุทธเหลาน้ี มารูจัก
พุทธศาสนา เชื่อถูก ปฏิบัติถูกแลว ก็แกปญหาเสร็จไปในตัว  

ทําไมไปมัวคิดอะไรตออะไรหาทางแกปญหากันซับซอน ราว
กับเปนปญหายุงยากใหมันวุนวาย วาจะจัดการศึกษาอยางน้ัน
อยางน้ี จะเอาอันโนนอันน้ีมาแกปญหา แลวก็ไมตรงจุดเลย ท้ังท่ี
เร่ืองก็ชัดอยูแลววา ชาวพุทธไมรูจักพุทธศาสนา คนไทยไมรูจัก
สังคมไทยท่ีมีพุทธศาสนาอยูในเน้ือตัว จึงยุง ก็แกใหรูเสีย พอรูแลว 
คนปฏิบัติถูก ก็ไดผลเอง การแกปญหาก็เสร็จไปในตัว แตอยางน้ี
เรากลับไมใสใจ จะไปใชวิธีแกปญหาแบบออมไปออมมา  

ตรงน้ีแหละ ในเรื่องที่จะปฏิรูปการศึกษากันน้ัน ก็บอกแลววา 
มีคําถามหลักขอหน่ึงที่ตองตอบ คือที่ถามวา คนไทยท่ีเปนพุทธ
ศาสนิก ๙๕% น้ัน ไมรูจักไมรูหลักพุทธศาสนา จริงหรือไม ถาตอบ
วาจริง ทางแกปญหาก็ตามมาทันทีวา ทําอยางไรจะใหเด็กไทยใน
โรงเรียนท่ัวประเทศไดเรียนพุทธศาสนา เพ่ือวาในขั้นพ้ืนฐาน เขา
จะได รู้จักคําสอนของศาสนาท่ีตัวเขาเองบอกว่านับถือ  

ถาทําอยางน้ี ก็จะเปนการปฏิรูปการศึกษาท่ีตรงปญหา และ
ตรงตามเหตุปจจัยท่ีจะแกไขปญหาของประเทศชาติได  



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๕๔ 

๕๔ 

ตามท่ีวา น้ี  “ปฏิรูปการศึกษา”  มิใช เปนแคการปฏิ รูป
การศึกษาในแงท่ีเก่ียวกับศาสนาหรือในเร่ืองของศีลธรรมจริยธรรม
ที่จะตอบคําถามวา เด็กนักเรียนทั่วประเทศไทยน้ี ทําอยางไรจะไดเรียนรู
พุทธศาสนา ใหสมกับชื่อที่เรียกตัวเองวาเปนพุทธศาสนิกชน แตเปนการ 
“เรียนรู้พระพุทธศาสนา” เพื่อวาเขาจะได รู้เข้าใจชีวิตและสังคมไทย ท่ี
ตัวเขาจะเติบโตไปร่วมอยู่ร่วมบริหารร่วมสร้างสรรค์ร่วมพัฒนา 

ย่ิ ง ก ว า น้ั น  เ ว ล า น้ี ก็ รู ๆ  เ ห็ น ๆ  กั น ชั ด เ หลื อ เ กิ น ว า 
สภาพแวดลอมท่ัวไป กระแสสังคม และความนิยมวัฒนธรรม
ตางประเทศ มีแตทําใหเด็กและเยาวชนหางเหินออกไปจากความ
เปนไทย ไมไดยินไดฟง ไมรูเร่ืองราวเก่ียวกับพระพุทธศาสนา หาง
เหินออกไปจากวัฒนธรรมของตัว และตกต่ําในทางศีลธรรมจรรยา 

ในภาวะเชนน้ี ถาจะทําใหถูกใหดี การศึกษาจะย่ิงตองเนน
ตองยํ้าตองใหการเรียนรูเร่ืองพระพุทธศาสนาและศีลธรรมจรรยา
ตลอดจนเร่ืองวัฒนธรรมกระชับหนักแนนมั่นคง สวนกระแสและ
แกไขความเสื่อมโทรมน้ัน แตน่ีการศึกษากลับทําทาจะพลอยเลอะ
เลือนไหลลงไปตาม และซํ้าเติมกระแสท่ีโทรมทรามน้ันดวย 

ท้ังท่ีเปนสิทธิของตัว และตองรวมรับผิดชอบ                       
กลับทําตัวเปนคนนอก เหมือนบอกวาฉันไมเกี่ยว 

ตอไปก็คือ คนไทยเราชาวพุทธ ไมมีจิตสํานึกในความเปน
เจาของ ท่ีจะมีสวนรวมรับผิดชอบพระพุทธศาสนา  

เร่ืองน้ีสังเกตไดวาเปนมานานแลว คือ เวลามีเหตุการณ
อะไรไมดีเกิดข้ึน คนไทยท่ีบอกวาตัวเปนชาวพุทธน้ัน จะวิจารณ
เหตุการณเหมือนกับวาตัวเปนคนนอก เหมือนบอกวาฉันไมเก่ียว  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๕๕ 

คนไทยชาวพุทธเหมือนวาไมมีสํานึก ไมไดรูสึกวาตัวเองเปน
ชาวพุทธ วาฉันมีสวนรวมดวย ฉันจะตองรับผิดชอบ ฉันจะตอง
รวมแกไข ไดแตวิจารณติวากันไป กลายเปนเร่ืองของคนอื่น  

อยางพระประพฤติไมดี ก็วาพระประพฤติไมไดเรื่อง แทนท่ีจะ
มองวาเกิดภัยอันตรายข้ึนแลวแกพุทธศาสนา แลวฉันจะตองทําอะไร 
หรือฉันมีความรับผิดชอบอยางไร บางทีดีไมดีก็จะยกศาสนาไปให
เปนของพระเสียเลย เหมือนกับวาพระน่ีเปนเจาของพุทธศาสนา  

พุทธศาสนาเปนของพุทธบริษัท ๔ พระพุทธเจาตรัสไวแลว 
พุทธบริษัทท้ัง ๔ ไมใชมีแคพระฝายเดียว แตมีท้ังพระสงฆ และ
ญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา หรือบรรพชิตและคฤหัสถท้ังหมด น่ี
เปนเจาของพุทธศาสนา เรามีสิทธิ์เทากัน ญาติโยมถาอยากจะ
บวช ก็มีสิทธิ์ท่ีจะบวช เทากับพระท่ีบวชมาแลวเหมือนกัน 

ในเมื่อพุทธบริษัททุกคนมีสิทธิ์เทากัน ทีน้ี บางคนในหมูพวก
เราเองก็ใชสิทธิ์น้ีเขามาบวช แตบางคนเขามาแลวไมซ่ือ ก็เขามา
ทําผิดทําพลาดเสียหาย เขามาเอา มาแสวงหาผลประโยชนใหแก
ตนเอง พูดภาษาชาวบานวาเอาพระพุทธศาสนาเปนท่ีหากิน หรือ
เปนเคร่ืองมือทํามาหาเลี้ยงชีพ คนอยางน้ีเราจะยอมใหเขาเปน
เจาของพุทธศาสนาหรือ  

ท่ีจริงน้ัน เขาเปนคนหน่ึงท่ีเขามาจะเอาประโยชนจากพระ
ศาสนา เขามีหนาท่ีและมีสถานะเหมือนกับเรา เมื่อเขาทําไมถูก 
เราก็ตองเอาเขาออกไป แลวเร่ืองอะไรไปยกศาสนาใหเขา หรือทํา
เหมือนกับวาเขาเปนตัวแทนของพุทธศาสนา เวลาเขาทําอะไรไมดี
ก็กลายเปนวาพุทธศาสนาไมดี  อยางน้ีเปนการคิดผิด         



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๕๖ 

๕๖

เพราะฉะน้ัน ขอใหคิดเสียใหม ถ้ามีพระประพฤติไม่ดี ต้องคิดว่า 
พระองค์น้ีก็เหมือนอย่างพวกเราน่ีแหละ คือเป็นคนหน่ึงอย่างเราๆ แต่
เขาใช้สิทธิเข้าไปในน้ัน คือเข้าไปอยู่วัดหรือเข้าไปบวช เสร็จแล้วเมื่อเขา
ประพฤติไม่ดี ไม่สมกับการที่จะใช้สิทธิ์นี้ เราก็บอกให้เขาออกมาเสีย ก็จบไป  

แตถาทานประพฤติดี เราก็สงเสริมสนับสนุน เพราะวาพุทธ
ศาสนายกยองคนท่ีมีเจตนาดีเปนกุศล ซ่ึงตองการเขามาฝกตน  

การท่ีมาบวชน้ี ก็เปนการเขามาฝกตน หรือเขามารับสิกขา 
คือการศึกษาของพระพุทธศาสนา หมายความวาเขามาฝกตนใน
ศีล สมาธิ ปัญญา  

ใครที่มีเจตนาดี พรอมท่ีจะฝกตนใหเจริญในไตรสิกขา เราก็
ใหเกียรติเคารพกราบไหว แตถาใครไมปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีควรจะ
เปน ไมยอมรับสิกขา เราก็ไมยอมใหอยูเหมือนกัน เพราะเขาหมด
สิทธิแลว อันน้ีถือวาเปนการใชสิทธิของชาวพุทธน่ันเอง ในเมื่อทุก
คนมีสิทธิเทากัน ก็ใชความถูกตอง ใชธรรมวินัยตัดสิน 

เพราะฉะน้ันตองตั้งจิตคิดกันใหม ถาขืนไปตั้งใจแบบยก
ศาสนาใหเปนของพระไป หรือตัวไมเก่ียว ไมมีความสํานึกในความ
รับผิดชอบแบบน้ี พระศาสนาก็อยูไมได เร่ืองน้ีตองรีบแกไข  

ท่ีวาวางเฉยมีอุเบกขา ไมแนนะวาจะดี                             
ถาเฉยไมรู เฉยเมย กลายเปนเฉยโง ยิ่งเต็มที 

ทาทีการมองอีกอยางหน่ึง เปนทาทีท่ีผิดมานานแลวใน
สังคมไทย คือ มองไปวา ถาใครไมเอาเร่ืองเอาราว เรียกวาวางเฉย 
ก็ถือวาดี ทําทาจะยกใหวาเปนผูหมดกิเลส อันน้ีเปนอันตรายมาก
ตอพระพุทธศาสนา คือไปนึกวาทําอยางน้ันเปนอุเบกขา  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๕๗ 

อุเบกขา มีหลายอยาง แตอุเบกขาท่ีเปนหลักใหญ มี ๒ 
อยาง คือ อุเบกขาท่ีถูก กับอุเบกขาท่ีผิด  

อุเบกขาท่ีถูกน้ันเปนธรรมช้ันสูง มากับปญญา คือมีปญญา 
ท่ีรูและทําใหวางใจพอดีได เหมือนท่ีบอกตอนตนวา ญาติโยมฟง
เร่ืองน้ี ใหเปนเร่ืองของปญญาท่ีตองรู และตองวางใจใหอยูใน
ความสงบได ไมใชเปนไปตามความรูสึก เปนทาสของอารมณ  

ในเร่ืองอยางน้ีแหละ ถาวางใจพอดีได ก็คือฝกในธรรมขอ
อุเบกขา คือรูแลววางตัววางใจสงบเรียบ และใชปญญาแกปญหา
โดยไมประมาท  

เหมือนอยางเวลาเกิดเหตุตูมตามนาต่ืนเตนข้ึนมา จะมีคน 
๓ ประเภท  

พวกที่ ๑ คือคนท่ีไมรูเร่ืองรูราวอะไรเลย อะไรเกิดข้ึนก็ไมรู 
พวกน้ีก็เฉย แตเฉยเพราะไมรู เรียกงายๆ วา “เฉยโง” 

พวกที่ ๒ คือคนท่ีรูคร่ึงไมรูคร่ึง รูแตวาเหตุการณนาต่ืนเตน 
แตไมรูวาเร่ืองไปอยางไรมาอยางไร จะแกไขอยางไร ก็ลุกข้ึนเตน 
พวกน้ีก็ทําใหเร่ืองย่ิงวุน และบางทีก็ทําใหสถานการณเลวรายหนัก
เขาไปอีก เปนพวกโวยวาย ตรงขามกับพวกท่ี ๑ 

พวกที่ ๓ คือคนท่ีรูจริง และรูทางแกไขดวย พวกน้ีจะน่ิงและ
เฉยไดดวยความรู อยางน้ีแหละคือท่ีเราตองการ คือเพราะรูเขาใจ
และมองออกวาเร่ืองเปนอยางไร และจะตองแกไขอยางไร มี
ข้ันตอนและจังหวะอยางไร จึงวางไวในใจเพ่ือจะปฏิบัติการเมื่อถึง
จุดน้ัน เวลาน้ัน แตระหวางน้ีก็วางทาทีเฉย น่ิง เปนกลางอยู อยาง
น้ีคือท่ีเรียกวา อุเบกขาแท ซ่ึงเปนอุเบกขาดวยปญญา  



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๕๘ 

๕๘ 

ถาเปนอุเบกขาของพวกท่ีไมรูแลวเฉย เรียกวา อัญญาณุเบกขา 
แปลวาเฉยดวยไมรู แปลเปนไทยวาเฉยโง ตองระวัง  

เราตองเฉยใหถูกตอง  คือเฉยดวยปญญา อยาใหเปน
อุเบกขาแบบเฉยไมรู เฉยเมย เฉยเมิน เฉยไมเอาเร่ืองเอาราว คือ 
เฉยโง ท่ีเรียกวา อัญญาณุเบกขา 

ปลอยวางได คือจิตใจของบัณฑิต                             
แตถาปลอยปละละเลย ก็ผิด กลายเปนกรรมของคนพาล 

ในประวัติศาสตรพุทธศาสนา ทานใหถือกิจสวนรวมเปน
สําคัญ ตามหลักพระวินัย กิจของสงฆ พระภิกษุทุกรูปตองเคารพ
ใหเปนใหญ แมแตพระอรหันตจะไปเขานิโรธสมาบัติก็ตองวางใจ
ไวกอนวา ถามีเร่ืองสวนรวมของสงฆเกิดข้ึน ตองออกจากนิโรธ-
สมาบัติทันที  

เวลาเกิดเหตุการณใหญๆ ข้ึน เชน เมื่อพระพุทธเจาจะ
ปรินิพพาน มีพระรูปหน่ึงพูดไมดีวา พระพุทธเจาปรินิพพานแลวก็
ดีเหมือนกัน เพราะเมื่อพระองคยังอยู ก็ทรงกําชับโนนกําชับน่ี วา
อะไรทําได อะไรทําไมได เราจะทําอะไรก็ไมสะดวก เมื่อพระองค
ปรินิพพานแลว เราจะทําอะไรก็ทําไดตามสบาย พระมหากัสสปะ
ซ่ึงเปนพระอรหันตผูใหญ ไดยินเทาน้ี ก็กระตือรือรนขวนขวายไป
หารือกับพระอรหันตองคอื่น แลวชวนทําสังคายนา  

พระมหากัสสปะน้ี เปนพระท่ีถือธุดงคตลอดชีวิต อยูปา แต
ในฐานะเปนพระอรหันต เมื่อมีเร่ืองสวนรวม ทานจะไมน่ิงเฉย คือ
มีอุเบกขามองดูอยูดวยปญญาท่ีพรอมจะทําการตางๆ ทานจึงเปน
หัวหนาท่ีกระตือรือรน ลุกข้ึนมาชักชวนใหประชุมสังคายนา  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๕๙ 

เพราะฉะน้ัน พระอรหันตเชนพระมหากัสสปะน้ี จึงเปน
แบบอยางของพระท่ีมองดูเผินๆ เหมือนกับวาทานไมเอาเร่ืองทาง
สังคม แตท่ีจริงทานไมไดเฉยเมย ไมไดน่ิง ไมไดปลอยปละละเลย  

ถาพูดสรุปโดยสาระก็คือ “ปล่อยวางได้ แต่อย่าให้กลายเป็น
ปล่อยปละละเลย”  

ปลอยวางเปนเร่ืองของจิตใจท่ีไมยึดติดถือมั่น แตปลอยปละ
ละเลยคือความประมาท เปนอกุศล เปนความเสื่อม เขาหลักท่ีวา 
ปมาโท มจฺจุโน ปทํ แปลวา ความประมาทเปนทางแหงความตาย  

ฉะน้ัน ตองแยกใหถูกวา เปนการปลอยวาง หรือปลอยปละ
ละเลย ถาปลอยวางได ก็ดี แตถาปลอยปละละเลย ก็กลายเปน
ประมาท ผิด ใชไมได  

พระอรหันตมีลักษณะอยางหน่ึง คือ เปนผู ท่ีไมอาจจะ
ประมาท ขอใหไปอานหลักดูเถอะ พระอรหันตเปนผูปลอยวาง
ในทางจิตใจ เพราะทานไมยึดติดอะไร แตเพราะทานไมยึดติดอะไร
น่ีแหละ จึงหมายถึงวาทานไมมีอะไรตองทําเพ่ือตัวเอง คือไมมี
กิเลสท่ีจะทําอะไรเพ่ือตัวเองเลย ทานจึงยกชีวิตน้ีใหเปนของ
สวนรวมเพื่อทําประโยชนสุขแกมนุษยท้ังปวงไดเต็มท่ี  

พูดภาษาพระวา พหุชนหิตาย  พหุชนสุขาย  โลกานุกมฺปาย คือ
เพ่ือประโยชนสุขแกพหูชน  เพ่ือเก้ือกูลแกชาวโลก 

พระพุทธเจาทําไมตรัสรูแลวจึงเท่ียวจาริกไปโปรดสัตวอยาง
ไมเห็นแกเหน็ดแกเหน่ือย เดินทางไปไหนก็ได นอนกลางดินกิน
กลางทรายได ก็เพราะไมมีอะไรตองทําเพ่ือตัวเอง จึงทรงยกกําลัง
พระชนมชีพใหแกสรรพสัตว อันน้ีเปนลักษณะของพระอรหันต 
เรียกวาเปนผูไมเหลือกิจท่ีจะตองทําเพ่ือตนเอง  



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๖๐ 
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ชาวพุทธในอดีตก็ไดดําเนินตามคติของพระอรหันตขอน้ี 
อยางลังกาทวีปในอดีต เคยมีสงครามท่ีจะทําใหพระพุทธศาสนา
หมดส้ิน ทานเลาวา คนจะหนีภัยกันตองลงเรือไป คนก็มากมาย 
แตเรือเล็กมีท่ีจํากัด พระก็หนีภัยดวย  

คร้ังน้ัน พระท่ีอายุมากทานวา เราน้ีแกเฒาแลว อีกไมชาก็
จะตาย แลวพระศาสนาจะอยูไดอยางไร ก็ตองดูวาพระองคไหนยัง
แข็งแรง จะทํางานรักษาพระศาสนาไปไดในระยะยาว ตองให
โอกาสแกพระเหลาน้ัน ทานก็เลยไมยอมไป แตทานใหท่ีในเรือน้ัน 
แกพระท่ีมีความสามารถจะเปนผูรักษาพระศาสนาตอไป  

น้ีแหละคือคติพระอรหันต ทานนึกถึงประโยชนสวนรวมเปน
ใหญ เพราะฉะน้ันคนไทยชาวพุทธจะตองคิดเร่ืองน้ีใหมาก เมื่อ
เปนเร่ืองของประโยชนสวนรวม พระอรหันตจะตองมาเปนผูนําใน
การท่ีจะกระตือรือรนขวนขวาย ทําการท่ีถูกตองตามพระธรรมวินัย   

ดวยเหตุน้ี ในประวัติศาสตรพุทธศาสนา จึงมีหลายคร้ังท่ีวา
บางทีพระอรหันตก็ถูกลงโทษ โยมคงสงสัยวาเปนไปไดอยางไร 
ใครจะลงโทษพระอรหันต ท่ีวาน้ีไมใชคฤหัสถมาลงโทษ แตเปน
เร่ืองของท่ีประชุมสงฆไดมีการลงโทษพระอรหันต ลงโทษอยางไร  

ขออธิบายวา เวลามีเร่ืองของสวนรวม เชน มีเหตุการณ
กระทบกระเทือนตอประโยชนสุข หรือความมั่นคงของพระศาสนา
ข้ึน พระสงฆท่ีรับผิดชอบการพระศาสนา โดยเฉพาะพระอรหันตจะ
มาประชุมกัน เพ่ือพิจารณาปรึกษาวาจะแกไขปญหาอยางไร จะ
มอบใหใครทําหนาท่ีอะไร  

อยางในเร่ืองพระนาคเสน มีปญหาสวนรวมเกิดข้ึน พระ
อ ร หันต ก็ ม าป ร ะชุ ม กั น  และ พิ จ า รณาว าพ ร ะอ งค ใ ดมี
ความสามารถท่ีจะมาชวยได  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๖๑ 

เมื่อพิจารณาไดองคพระแลว ถาองคน้ันไมมาในท่ีประชุม ก็
ดูวาทําไมไมมา เชน มัวไปอยูหาความสงบหางไกลในปาเสีย ไม
เอาภาระของท่ีประชุมหรืองานของสงฆเทาท่ีควร ทานก็ลงโทษ  

การลงโทษพระอรหันต ก็คือ สงผูแทนไปนิมนตมา แลวมอบ
ภาระให หมายความวา มอบงานใหทํา ไมใชลงโทษอะไรท่ีเสียหาย 

อยางกรณีพระนาคเสน ก็คือ เมื่อประมาณ พ.ศ. ๕๐๐ มี
กษัตริยนักปราชญ พระนามวา มิลินท ซ่ึงมีเช้ือสายกรีก เรียกแบบ
กรีกวา Menander ไดถามปญหาโตวาทะกับนักบวชท้ังหลายใน
ชมพูทวีปจนกระเทือนไปท่ัว วงการพระพุทธศาสนาก็พลอย
กระเทือนไปดวย 

คร้ังน้ัน พระอรหันตท้ังหลายจึงมาประชุมกันเพ่ือหาตัวพระ
ท่ีจะโตใหทันพระยามิลินท และตกลงวาจะตองฝกเด็กข้ึนมา  

เวลาน้ัน พระอรหันตองคหน่ึงช่ือโรหณะ ขาดประชุม ท่ี
ประชุมเลยลงโทษโดยมอบภาระใหไปติดตามดู และเอาตัว
เด็กชายนาคเสนมาบวช แลวสั่งสอนใหการศึกษา จนกระท่ังมี
ความรูความสามารถท่ีจะไปโตวาทะชวยรักษาพระศาสนาได  

น้ีคือคติพระอรหันตท่ีมีหลักปฏิบัติกันมา  

ดังน้ัน ชาวพุทธจะตองต้ังทาทีใหถูกตองวา พระอรหันตเปน
ผูนําของพระศาสนา เปนผูนําของพุทธบริษัท เปนผูท่ีเอาใจใสตอ
ประโยชนสุขของสวนรวม และจะไมปลอยปละละเลย เพราะวา
การปลอยปละละเลยน้ัน เปนความประมาทอยางท่ีวาแลว 
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อยามองแตผล วิจารณแคเปลือกผิว                    
ตองใชปญญาหยั่งเหตุปจจัย ใหเห็นไกล ใหเห็นยาว 

อีกเร่ืองหนึ่งซ่ึงเปนภัยภายในสําคัญ ท่ีทานประธานเสวนาก็
ไดพูดยกตัวอยางไปบางแลว เชน จับพระท่ียักยอกเงินวัด เปนตน 
อันน้ีก็เปนเร่ืองของความเสื่อมในวงการพระสงฆ ซ่ึงเราจะตอง
ยอมรับความจริงวา เวลาน้ีปญหาของเรา มากทีเดียว  

เร่ืองความเสื่อมน้ีไดพูดมานานแลว พูดแลวพูดอีก พูด
จนกระท่ังวาไมรูจะพูดอยางไร บอกวาเหมือนกับถูกพัดพามากับ
กระแสนํ้าท่ีไหลมาจวนจะตกเหว ควรจะรีบตะเกียกตะกายออก
จากกระแสนํ้าท่ีมันจะไหลลงเหวไปเสีย  

โดยเฉพาะก็คือวา ปญหาของเรามันสะสมมานาน มัน
หมักหมมหลายช้ัน ไมควรจะมัวดูแตผลปลายท่ีปรากฏ 

ผลท่ีเกิดข้ึนมาอยางน้ี เปนเพียงอาการปรากฏของโรค
เทาน้ัน เหมือนแผลพุพอง สิ่งท่ีเราจะตองแกก็คือ เลือดเสีย ลมเสีย 
นํ้าเหลืองเสีย อะไรตางๆ เหลาน้ี จะตองดูวาสาเหตุมาจากไหน 
แลวไปแกท่ีน่ัน ถามาติ มาพูด มาบนกัน เฉพาะอาการปรากฏ น่ี
มันแกไขอะไรไมได  

เราตองดูวา การท่ีมีปรากฏการณปญหาความเสื่อมตางๆ 
เหลาน้ีปรากฏข้ึนมาน้ัน เปนเคร่ืองฟองวาการพระศาสนาของเรา 
รวมท้ังวงการพุทธบริษัทน้ี ไดเสื่อมมานานแลว เน่ืองจากเหตุ
ปจจัยตางๆ ท่ีไดสรางกันมา ทําใหกระแสความเส่ือมหมักหมมจน
กระท่ังแสดงผลออกมาเปนแผลพุพอง เปนตน เพราะฉะน้ัน เรา
จะตองกลับไปแกสาเหตุของมัน  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๖๓ 

แตอาการปรากฏช่ัวคราวเฉพาะหนาก็แกดวย ไมใชท้ิง คือ
ตองแกท้ังสองอยาง แกเฉพาะหนาระยะสั้น กับแกลงไปถึงเหตุ
ปจจัยระยะยาว  

ปญหาสําคัญของเราเวลาน้ี ท่ีเปนเหตุปจจัยของปญหา
ท้ังหลาย ขอสําคัญท่ีสุดคือ สภาพขาดการศึกษา  

ลองดูเถอะ ในตางจังหวัดมากมาย พระใหมบวชเขามาไมได
เรียนอะไรเลย การบวชตามประเพณี คติโบราณเรียกวา บวชเรียน 
เราไดยินกันเร่ือยมาวาบวชเรียนๆ แตเด๋ียวน้ีเหลือแคบวชเฉยๆ  

ท่ีวาบวชตามประเพณี เวลาน้ีก็มักบวชเพียงใหไดช่ือวาบวช 
พอแมก็เอาจริงเอาจังดานพิธี บางทีก็จัดงานเลี้ยงและฉลอง 
จนกระท่ังวาหมดเงินไปไมรูเทาไร บวชไมก่ีวันสึกมาแลว แตพอแม
ยังเปนหน้ีตอไป  

ในตางจังหวัดมากทีเดียว จะบวชลูก บางทีตองไปกูเงินเขามา
เลี้ยงโตะจีนเปนแสน แลวลูกบวชแคคร่ึงเดือนเดือนหน่ึงหรือแมแต 
๗ วัน บวชเขาไปแลววัดน้ันบางทีไมไดสอนอะไร ก็ไปอยูเฉยๆ  

แลวทีน้ี ย่ิงถาเปนวัดท่ีมีปญหา ไปเห็นพระประพฤติไมดี คน
ท่ีบวชเขาไป ก็ย่ิงเบ่ือหนายพระศาสนาออกมาอีก พระธรรมวินัยก็
ไม รู จัก  เงินทองก็สิ้นเปลืองไปเปลา  ไมไดอะไรข้ึนมา  แถม
กลายเปนโทษ บวชแลวก็สักแตวาบวชผานไปๆ สภาพเชนน้ีเกิดมี
ข้ึนมากมาย จนนากลัวอยางย่ิง 

เราตองใหพระท่ีบวชเขามาน้ีไดเรียน คําวา “เรียน” ก็คือ ได
เรียนพระธรรมวินัย ทั้งเลาเรียนปริยัติ และไดเรียนโดยการประพฤติ
ปฏิบัติ เชน การทํากิจวัตรตางๆ และการฝกจิตเจริญปญญา  
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ท่ีเรียกวาเรียนน้ัน คือ เรียน ให้รู้เข้าใจ ให้ทําได้ทําเป็น 
(เรียนรู้-เรียนทํา) ไมใชแคเรียนในหองเรียน ไมใชเรียนเฉพาะคําสอน  

คําวาศึกษา หรือเรียนนี้ คือเรียนดวยชีวิตจริง จากการเปนอยู
อยางพระภิกษุ และฝกฝนปฏิบัติตางๆ คือฝกอบรมกาย วาจา ใจ 
และปญญา เรียกตามหลักวา ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 

เราจะตองพยายามฟนฟูใหการศึกษาเลาเรียนมีข้ึนมาใหได 
ผูท่ีบวชเขามาแลวน้ี อยาใหบวชเปลา ตองใหสมกับช่ือท่ีวาบวช
เรียน เพราะถาขาดการศึกษาแลว ก็จะปฏิบัติไมถูก เมื่อปฏิบัติไม
ถูก พระศาสนาก็เลอะเลือน เพราะพระทําผิดทําพลาดเขวออกไป  

อยางผู ท่ีบวชมาแลว บางทานบางทีก็เจตนาดี อยากจะ
สงเคราะหชาวบาน ไมไดมีอกุศลจิตอะไรเลย แตเพราะไมไดเลา
เรียน ไมรูวาอะไรเปนหลักพระศาสนา จะแนะนําสั่งสอนเขาก็ไม
เปน แตอยากจะสงเคราะหชาวบาน ก็ไมรูจะไปชวยเขาอยางไร 
เมื่อไมมีวิธีชวยอยางอื่น ก็ไปทําเร่ืองนอกรีตนอกรอย เชนใหหวย  

อยางท่ีวาน้ี เรียกวาเปนพวกท่ีเจตนาอยากทําดี แตดวย
โมหะ ก็จึงทําไมถูกตอง เพราะไมไดเรียนรู ไมมีธรรมะท่ีจะสอนเขา  

สวนอีกพวกหน่ึง มีเจตนาไมดีมาแตตน คือ พวกบวชเขามา
ใช วัดเปนแหลงหากิน  และใชผาเหลืองเปนเคร่ืองมือหลอก
ชาวบาน พวกน้ีเห็นไดชัดวา ตองทําใหพระศาสนาเสื่อมแนนอน 

ขอ ให สั ง เ ก ตป จ จุ บั น  แล ะ ดูบท เ รี ย นจ ากอ ดี ต ว า 
พระพุทธศาสนาน้ีมักจะเสื่อมในเวลาท่ี เจ ริญท่ีสุด  เมื่ อไร
พระพุทธศาสนาเจริญท่ีสุด แลวก็จะเสื่อม เพราะฉะน้ันจึงตอง
ระวังใหมาก  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๖๕ 

เมืองไทยเราน้ี เปนดินแดนท่ีพระพุทธศาสนาไดเจริญมา
มาก เพราะฉะน้ันจะตองระวังไมประมาทอยางย่ิง เพราะความ
เสื่อมพรอมท่ีจะเขามา  

พระพุทธศาสนาเสื่อมในเวลาเจริญน่ีเปนอยางไร  ก็
หมายความวา เมื่อพุทธบริษัทมีศรัทธา ญาติโยมมีความเลื่อมใส
ในพระศาสนา ก็ทํานุบํารุงกันใหญ  

เมื่อทํานุบํารุงกันมาก คนท่ีบวชเขามาก็มีลาภสักการะมาก 
และเปนอยูสบาย บางทีญาติโยมบํารุงอยางชนิดบําเรอหรือ
ปรนเปรอเลย เมื่อเปนอยางน้ี ถาพระไมมีสติ และไมกวดขันให
การศึกษากันใหดี ก็จะเพลินและเห็นแกความสุขสบาย  

หน่ึง พระสงฆก็จะประพฤติยอหยอนลง แลวก็ประมาท เมื่อ
พระประมาทกอนแลว ญาติโยมก็ประมาทตาม  

สอง พวกที่อยูขางนอกก็เห็นเปนชองทางหรือเปนโอกาสวา
ถาไดเขามาบวชพระแลวก็จะสบาย หากินไดงาย จึงบวชเขามา
มากมายเพ่ือเอาผาเหลืองเปนเคร่ืองมือและใชวัดเปนแหลงหากิน  

ตัวอยางมีมาเร่ือย เชน ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช พุทธ
ศาสนาได รับการอุปถัมภบํารุงจากบานเมืองอยางมาก เมื่อ
พระพุทธศาสนาเจริญมาก ก็เกิดปญหาตามมาคือ เดียรถียปลอม
บวชกันใหญ เพราะบวชเขามาแลวสบาย มีลาภ หากินอยางไรก็ได 
พระเจาอโศกเมื่อทรงทราบปญหา จึงจัดการแกไข โดยจัดการสอบ
ความรูพระ แลวจับสึกไปตั้งหกหมื่นองค  

สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชก็เหมือนกัน ในเมืองไทย
เราน้ี พระพุทธศาสนาก็เจริญ มีพวกบวชเขามาเพราะอยากอยู
สบาย ไมไดเลาเรียนศึกษา  



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๖๖ 

๖๖

สมเด็จพระนารายณมหาราชก็ตองจัดการสอบความรูพระ 
ผูใดไมมีความรูสมเปนพระ เมื่อเขามาอยูในพุทธศาสนาแลวไมรู
ธรรมวินัย เปนไปไดอยางไร ฉะน้ันก็ไมสมควรอยู แตสมควรสึกไป
เสีย ไดทรงใหสึกไปเปนจํานวนมาก  

การจับสึกน้ี ไมใชเปนการทํารายหรือฆาแกงอะไร เมื่อเขา
หมผาของพระและใชช่ือของพุทธศาสนา แตตัวเขาไมเปนพระ 
ไมไดเปนพุทธ ก็แคใหเขาสละออกไป เปนการทําใหตรงกับภาวะท่ี
เขาเปนจริงเทาน้ัน และบานเมืองก็ไมไดทําอะไรแกพุทธศาสนา 
แตไปเอาพลเมืองรายของตัวเองออกมาใหพนจากพระศาสนา 

ทีน้ีชาวพุทธปจจุบันน้ี เรามีหลักเกณฑ หรือมีวิธีการอะไรท่ี
จะรักษาพระพุทธศาสนาไวบางไหม เวลาพระศาสนาเจริญ แลว
เกิดมีรองรอยของความเสื่อม เราก็ตองชวยกันแกไข  

ท่ีวาน้ีไมไดมาสนับสนุนใหโยมจับพระสึก แตหมายความวา
ใหเราไมประมาท คือมีวิธีปฏิบัติอยูแลวต้ังแตโบราณ ทานวางไว
ใหแลว แตเราไมไดเอามาใช  

รักษาพระพุทธศาสนา คือรักษาพระธรรมวนิัย                 
ศึกษาใหรู และใชเปนหลักวินิจฉยั 

ความสําคัญของการศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย หรือเรียก
สั้นๆ วา “บวชเรียน” ตองเนนตองยํ้ากันไว เพราะเปนท้ังการรักษา
พระพุทธศาสนา เปนการทําใหพระพุทธศาสนาปรากฏ และทําให
คนไดประโยชนจากพระพุทธศาสนา 

เราพูดวาจะรักษาพระพุทธศาสนา ก็ตองรูวาเน้ือตัวของพระ   
พุทธศาสนาอยูท่ีไหน หรือวาอะไรเปนเน้ือตัวของพระพุทธศาสนา  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๖๗ 

มิฉะน้ัน พูดวารักษาพระพุทธศาสนา แตอาจจะไปรักษา
อะไรก็ไมรู ท่ีไมใชพระพุทธศาสนาเลย หรืออาจจะเปนสิ่งท่ีตรง
ขามกับพระพุทธศาสนาก็ได  

บางทีก็ไดแคเปลือกหรือเคร่ืองหอหุม เหมือนจะรักษาคน 
กลับไปเอาข้ีเหงื่อข้ีไคล หรืออยางดีก็ไดแคเสื้อผาท่ีคนสวมใส 

อะไร เป น เ น้ื อ เป น ตั วของพระ พุทธศาสนา  ถามว า
พระพุทธศาสนาเกิดจากไหน ก็ตอบวาเกิดจากพระพุทธเจาทรง
ตั้งข้ึน หรือทรงคนพบแลวประกาศข้ึนมา คือพระองคตรัสรูแลวก็ทรง
นํามาเทศนาส่ังสอน พูดงายๆ วาเกิดจากคําส่ังสอนของพระพุทธเจา 

คําสั่งสอนของพระพุทธเจาคืออะไร ก็คือ พระธรรมวินัย ซ่ึง
เปนคําสั้นๆ ท่ีรวมทุกสิ่งทุกอยางท่ีพระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว 

จากพระธรรมวินัยท่ีพระพุทธเจาทรงสั่งสอน คือจากพระ
ธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงแสดง และจากพระวินัยท่ีพระพุทธเจาทรง
บัญญัติไว ก็เกิดมีพระสาวก ผูฟงแลวปฏิบัติตาม และไดบรรลุผล
แหงพระธรรมวินัยน้ัน เกิดมีสงฆ์ ท่ีเปนแหลงศึกษาปฏิบัติสั่งสอน 
สืบทอดพระธรรมวินัยน้ัน เกิดมีวัด เปนท่ีใหพระอยูและใหคนไป
เพ่ือไดฟง ไดเรียน ไดปฏิบัติ ไดทํากิจกรรมท่ีจะใหไดประโยชนจาก
พระธรรมวินัย  

แลวก็เกิดมีพิธีกรรม ท่ีจะเปนข้ันตอนชักนําใหพระนําพระ
ธรรมวินัยมาสื่อสารกับญาติโยม ตลอดจนแมกระท่ังเกิดภาษา 
ศิลปวัตถุ โบราณสถาน วัฒนธรรม ตางๆ ท่ีสืบเน่ืองออกมามากมาย 

ไปๆ มาๆ  ถาคนมองไมเปน ก็จะถูกสื่อนําและหนาฉาก
เหลาน้ีบัง มองไมเห็นเน้ือตัวของพระพุทธศาสนา 



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๖๘ 

๖๘

จึงตอง ยํ้า กันไว เสมอวา  แกนกลาง  หรือเ น้ือตัวของ
พระพุทธศาสนาน้ัน ก็คือ พระธรรมวินัย ท่ีพระพุทธเจาตรัสแสดง
และบัญญัติไว 

พระพุทธเจาตรัสไวเองวา 

อานนท์ โดยกาลที่เราล่วงลับไป ธรรมและวินัยใดท่ี
เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่เธอท้ังหลาย ธรรม-วินัย
นั้น จักเป็นศาสดาของเธอท้ังหลาย 
ถึงแมพระพุทธเจาไมอยู แตถาธรรมวินัยท่ีพระองคสั่งสอน

ไวยังอยู ก็เทากับวาพระพุทธเจายังอยู คือเรายังฟงยังรูคําสั่งสอน
ของพระองค และเอามาใชเอามาประพฤติปฏิบัติได เพราะฉะน้ัน 
เน้ือตัวแทๆ ของพระพุทธศาสนาจึงอยูท่ีพระธรรมวินัยน้ี และถาเรา
จะรักษาพระพุทธศาสนา ก็ตองรักษาพระธรรมวินัยไวใหได 

แลวก็ถามตอไปอีกวา พระพุทธเจาปรินิพพาน ๒,๖๐๐ กวา
ปแลว พระธรรมวินัยท่ีเปนคําสั่งสอนของพระองค เปนศาสดาแทน
พระองคน้ัน มาถึงเราไดอยางไร เราจะหาพระธรรมวินัยไดท่ีไหน 

ก็ตอบรวบรัดงายท่ีสุดเลยวา พระธรรมวินัยน้ัน ท่านจารึกไว้
เ ป็นพระไตรปิฎก  และพระสงฆตั้ งแตพระสาวกรุนใกล ชิด
พระพุทธเจาไดรักษาสืบทอดกันมา ดวยการทรงจํา สาธยาย และ
จารึกไวดวยความไมประมาท 

เพราะฉะน้ัน พระไตรปิฎกจึงเปนท่ีบรรจุรวบรวมพระธรรม
วินัยไว และจึงใชเปนหลักในการศึกษาสั่งสอนพระพุทธศาสนา 
แล ะ เ ป น ม าต ร ฐ านห รื อ เ ป น เ กณฑ ตั ด สิ น ว า อ ะ ไ ร เ ป น
พระพุทธศาสนาหรือไม 



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๖๙ 

บรรพบุรุษไทยเพียรรกัษาพระไตรปฎกไว           
ขอใหเพียรนํามาเรียนมาใช จะไดช่ือวาเปนลูกหลานท่ีด ี

พระไตรปิฎกของด้ังเดิมน้ัน เปนภาษาบาลี เรียกวาเปนฉบับ
เถรวาท  คือ  สืบตอ กันมาตั้ งแตพระสาวกท่ี ทันเ ห็นทันฟ ง
พระพุทธเจา ๕๐๐ องค ประชุมกันรวบรวมธรรมวินัยไว เรียกวา 
สังคายนาพระธรรมวินัย หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพาน ๓ เดือน 

ประเทศพุทธศาสนาอยางเมืองไทยเราน้ี ไดพยายามระวัง
รักษาพระไตรปฎกเดิมท่ีเปนภาษาบาลีไว โดยถือเปนกิจสําคัญ
สูงสุดของชาวพุทธ ท้ังฝายคณะสงฆ และฝายบานเมือง ตั้งแตองค
พระมหากษัตริยลงมา ท้ังในชมพูทวีป ในศรีลังกา มาถึงเมืองไทย 

ดังเชนมีการสังคายนาต้ังแตสมัยลานนา และคราวท่ีกรุงศรี
อยุธยาแตกถูกเผาแลว เมื่อพระเจาตากสินมหาราชกูชาติ ตั้งกรุง
ธนบุรี พระราชกิจสําคัญท่ีจะฟนฟูรักษาพระพุทธศาสนา ก็คือพอ
จัดบานเมือง ในดานการพระศาสนา ก็ทรงใหรวบรวมพระไตรปฎก
จากหัวเมืองเหนือ-ใต สงมาหรือคัดลอกสงมาไวท่ีกรุงธนบุรี 

สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ เมื่อตั้ง
กรุงเทพฯ ก็ทรงจัดใหมีการสังคายนาคร้ังใหญ และจัดตั้งอาคารท่ี
เปนหอเก็บพระไตรปฎกไวเปนหลักประจําบานเมือง ท่ีวัดพระแกว
ในพระบรมมหาราชวัง เรียกวา “หอพระมณเฑียรธรรม” 

แมในยามท่ีบานเมืองสงบ ซ่ึงพระไตรปฎกก็ยังอยูเปนหลัก
ในท่ีท่ีรักษาไว เมื่อจะสงเสริมรักษาพระพุทธศาสนา งานเก่ียวกับ
พระไตรปฎกก็เปนเร่ืองสําคัญของกิจการบานเมือง  



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๗๐ 

๗๐

ดังท่ีเมื่อเกิดมีการพิมพสมัยใหม ในหลวงรัชกาลท่ี ๕ สมเด็จ
พระปยมหาราช ก็ทรงใหพิมพพระไตรปฎกบาลี ดวยอักษรไทย 
เปนเลมหนังสือ แลวทรงสงไปพระราชทานแกประเทศตางๆ แมแต
แกประเทศฝร่ังชาติตะวันตก 

หลังจาก ร.๖ สวรรคต ร.๗ ก็โปรดฯ ใหพิมพพระไตรปฎก
บาลี เปนฉบับ “สยามรัฐ” และคัมภีรอื่นๆ ถวายอุทิศพระราชกุศล 
และเปนราชานุสรณ 

ในรัชกาลปจจุบัน ร.๙ เมื่อคัมภีรพระไตรปฎกบาลียังคงอยูดี
สืบมา ก็ยังมีการทําใหแพรหลายย่ิงข้ึน โดยมีการตรวจทาน ท่ี
เรียกวาการสังคายนาคร้ังใหม มีการพิมพพระไตรปฎกบาลีเพ่ิมข้ึน
เปนหลายฉบับ และพิมพคัมภีรอรรถกถา ฎีกา เปนตน  

คร้ันเทคโนโลยีเจริญกาวหนามากข้ึน ผูมี นํ้าใจก็นําเอา
พระไตรปฎกบาลีท่ีเปนเลมหนังสือ เขาไปลงไวในคอมพิวเตอร 
เปนพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอรกันแลวหลายฉบับ  

จากพระไตรปฎกบาลีของเดิมน้ัน ในประเทศของเรา ก็ไดมี
การแปลเปนภาษาไทย แลวพิมพเปนชุดเรียกวาพระไตรปฎก
ภาษาไทย ซ่ึงเร่ิมมีตั้งแต ฉบับ พ.ศ. ๒๕๐๐ หรือฉบับฉลอง ๒๕ 
พุทธศตวรรษ สําหรับใชประกอบในการศึกษาพระธรรมวินัย 
เพราะคนไทยสวนใหญไมรูภาษาบาล ี ตองศึกษาผานคําแปลท่ีเปน
ภาษาไทย แตตัวแทก็ยังเปนภาษาบาลีตามเดิม 

แมวาพระพุทธศาสนาจะแพรขยายไปในประเทศตางๆ 
หลังจากเวลาผานมายาวนาน เกิดพระพุทธศาสนาแบบท่ีแยก
ออกไป เปนมหายาน แตก็รู กันวา จะหาคําสอนเดิมแทของ
พระพุทธเจาเทาท่ีมี ก็ตองมาท่ีพระไตรปิฎกบาลี  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๗๑ 

ดังท่ีในประเทศญ่ีปุนเวลาน้ี พระญ่ีปุนและอาจารยมหายาน
ก็บอกใหรูกันวา เมื่อศึกษาพระพุทธศาสนา พึงศึกษาพระธรรม
วินัยด้ังเดิมในพระไตรปฎกบาลี เชนท่ีมีในเมืองไทยน้ี เปนพ้ืนฐาน 

ชาวพุทธจะตองรูจักใชพระธรรมวินัยในพระไตรปฎก เปน
หลักเปนเกณฑเปนมาตรฐาน ในการตัดสินคําสอน คําอธิบาย 
ความเช่ือถือ และการประพฤติปฏิบัติในพระพุทธศาสนา  

ถาเกิดมีการถกเถียงข้ึนวา อันไหนเปนพระพุทธศาสนา อันน้ี
เปนพระพุทธศาสนาหรือไม เร่ืองน้ันเร่ืองน้ีพระพุทธเจาทรงสอนไว
วาอยางไร ก็ตองมาจบกันท่ีพระไตรปฎก เปนเคร่ืองวินิจฉัย 

ถาใครถามวา “นิพพานเปนอยางไร?” เขาอาจจะตอบวา ฉัน
ไมรู เพราะฉันยังไมบรรลุนิพพาน (หรือบางคนอาจจะพูดวา 
อาจารยทานโนนวาอยางน้ี ทานน้ีวาอยางน้ัน) 

แตถาเขาถามวา “นิพพาน ตามหลักพระพุทธศาสนาเปน
อยางไร?” ถึงเราจะยังไมบรรลุนิพพาน ก็ตอบไดทันทีวา นิพพาน
เปนอยางน้ันอยางน้ี ตามหลักพระธรรมวินัยในพระไตรปฎก คือยก
เอาคําตอบจากพระไตรปฎกมาตอบไดเลย 

ถารูจักหลักฐานท่ีมา และรูจักตอบอยางน้ี เราก็ชวยรักษา
พระพุทธศาสนาได 

ภัยแหงพระพุทธศาสนา ท่ีใครก็ตามกระทําตอพระธรรมวินัย
น้ี ถือวาเปนภัยท่ีรายแรงท่ีสุด การทําราย อาจมาในรูปของการทํา
พระธรรมวินัยให้วิปริต (ซ่ึงรายแรงกวาการประพฤติวิปริตจากพระ
ธรรมวินัย)  
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การอางหลักฐานดวยการดัดแปลงแทรกเสริมปลอมปน 
ตลอดจนแปลบิดเบือน การทําลายความเช่ือถือตอพระธรรมวินัย
และพระไตรปฎก ดวยวิธีหลอกลวง การทําใหประชาชนเขาใจ
สับสนไขวเขวและหลงประเด็น เชน สับสนระหวางหลักการกับ
ความคิดเห็นของบุคคล และระหวางหลักฐานหรือขอมูลเดิมกับ
การตีความ เปนตน ตลอดจนทําใหสับสนถึงข้ันท่ีเหมือนกับวาใน
พระพุทธศาสนาไมมีหลักเกณฑอะไรจะตัดสินแลวแตใครจะ
คิดเห็นอยางไร ในระยะ ๓-๔ ป ท่ีผานมาน้ี ไดมีข้ึนบอยคร้ัง  

บางทีถึงกับทําแอบแฝงในรูปแบบท่ีลอหลอกใหเห็นวาเปน
วิชาการ ชาวพุทธจึงตองฝกตัวใหรูเทาทัน และชี้ความเปนเท็จใหถูกจุด 

พ.ร.บ. สงฆ จะไรความหมาย ถาไมเปนฐานรองรับธรรมวินัย 
และไมเปนหลักประกนัใหพระเณรเจริญในไตรสิกขา 

ยํ้าอีกคร้ังหน่ึงวา  พระธรรมวินัยเป็นเน้ือเป็นตัวของ
พระพุทธศาสนา ตัวแทของพระพุทธศาสนาอยูท่ีพระธรรมวินัย จะ
รักษาพระพุทธศาสนา ก็ตองรักษาพระธรรมวินัย และยึดเอาพระ
ธรรมวินัยเปนหลักเปนเกณฑของพระพุทธศาสนา 

เราจะรักษาพระธรรมวินัย และเอาพระธรรมวินัยมาต้ังเปน
หลักเปนเกณฑไดอยางไร ก็ตองมีการศึกษาเลาเรียน เมื่อเลาเรียน
ก็รู เมื่อรูแลวนํามาปฏิบัติ พระธรรมวินัยก็ปรากฏออกมาในการ
ประพฤติปฏิบัติน้ัน เชน ในจริยาวัตรของพระเณร เปนตน  

พรอมกันน้ัน เมื่อคนประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยท่ี
พระ เณร นํามาสั่ ง สอน  ประชาชนก็ จะ ไดป ระ โยชน จาก
พระพุทธศาสนา เชนทําใหสังคมดีมีศีลธรรม อยูกันสงบเรียบรอย
รมเย็นเปนสุข และชีวิตพัฒนาดีย่ิงข้ึนไป 
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ถาตัวเราเองไมไดศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย แตชวย
สนับสนุนพระเณรใหศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย ก็เทากับชวย
รักษาสืบตอพระพุทธศาสนา ย่ิงถาตัวเองก็ศึกษาเลาเรียนพระ
ธรรมวินัยดวย สนับสนุนผูอื่นดวย ก็ประเสริฐท่ีสุด 

พระพุทธเจาทรงปกครองคณะสงฆในสมัยพุทธกาล ทรง
จัดตั้งวางระเบียบตางๆ ก็เพ่ือใหพุทธบริษัท คือพระสงฆและ
ประชาชน ไดประโยชนจากพระธรรมวินัยท่ีพระองคไดทรงสั่งสอน  

พูดงายๆ วาคนท้ังหลายจะมาเอาพระธรรมวินัยจากพระองค 
เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงทรงจัดระเบียบพระสงฆและวัดวา
อารามใหมั่นใจวา พุทธบริษัททุกคนจะไดธรรมวินัยไปอยางดีท่ีสุด 
เรียกวา พระธรรมวินัยน่ันแหละเป็นเป้าหมายของการปกครอง
คณะสงฆ์ และก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการจัดการปกครองน้ันด้วย  

คนจะไดประโยชนจากพระพุทธศาสนา คือจากพระธรรม
วินัยท่ีพระพุทธองคทรงสั่งสอน ก็ดวยการศึกษาเลาเรียนประพฤติ
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยน้ัน ท่ีทานเรียกวาไตรสิกขา ใหพระเณร
เปนตน เจริญใน ศีล สมาธิ ปัญญา 

ถ้าจัดการปกครอง จัดระเบียบพระสงฆ์และวัดวาอาราม ให้
เป็นเคร่ืองกํากับหรือเก้ือหนุน ให้พระเณรได้ศึกษาเล่าเรียนพระ
ธรรมวินัย จนม่ันใจได้ว่า พระเณรเหล่าน้ันจะเจริญงอกงามในศีล 
สมาธิ ปัญญา และสามารถมาสอนประชาชนให้รู้เข้าใจประพฤติ
ปฏิบัติ ในทาน ศีล  ภาวนา ดําเนินชีวิตให้ดี งาม และช่วยกัน
สร้างสรรค์สังคมได้ ก็พูดได้ว่า การปกครองคณะสงฆ์และการจัดตั้ง
วางระเบียบการคณะสงฆ์นั้นประสบความสําเร็จ 
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แตถาปกครองกันไปแลว จัดตั้งวางระเบียบไปแลว ไม
เกิดผลตามน้ี ไมวาจะมีวัตถุ อาคาร สถานท่ี หรืออะไรๆ มากมาย
เพ่ิมข้ึนมา หรือแมแตลงโทษคนรายไดเฉียบขาดรุนแรง ก็ตองพูด
วาเปนความลมเหลว 

เวลาน้ีพูดกันวา จะแกไข พ.ร.บ.คณะสงฆ จะออกกฎหมาย
คณะสงฆใหม ก็ควรจะมีความชัดเจนวา จะออกกฎหมายมาเพื่อ
อะไร จะปกครองเพื่ออะไร จะจัดระเบียบการคณะสงฆเพ่ืออะไร  

ถาตองการจัดการปกครองคณะสงฆ เพ่ือดํารงรักษาพระ 
พุทธศาสนา เพ่ือใหพระพุทธศาสนาปรากฏ และใหพระพุทธศาสนา
เกิดประโยชนแกชีวิตแกสังคมประเทศชาติ พ.ร.บ.หรือกฎหมาย
คณะสงฆน้ัน ก็ตองมีพระธรรมวินัยเปนหลัก เปนเปาหมาย  

กฎหมายจะตองเปนเคร่ืองมือท่ีจะรองรับพระธรรมวินัย และ
เปนหลักประกันท่ีจะใหพระธรรมวินัยโดดเดนออกมาเปนหลักเปน
เกณฑ และออกมาสูการรู เขาใจและการประพฤติปฏิบัติของ
พระสงฆและพุทธศาสนิกชนท้ังปวง 

พรอมกันน้ัน พ.ร.บ. หรือกฎหมายคณะสงฆ์ จะต้องเป็น
เครื่องกํากับ และเป็นหลักประกันให้พุทธบริษัท โดยเฉพาะ
พระภิกษุสามเณร ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ท่ีเป็นเน้ือตัว
ของพระพุทธศาสนา น้ัน และมีความประพฤติ มีศีลาจารวัตร มี
จิตสํานึก มีคุณธรรม มีปญญารูเขาใจ เจริญงอกงามข้ึนมา เปน
พระเณรท่ีดีมีคุณภาพ สามารถทําหนาท่ีตอพุทธบริษัท ดวยการให
ธรรมแกชาวบาน หรือใชวัดเปนท่ีบําเพ็ญประโยชนแกญาติโยม
ประชาชนตามหลักธรรมทานได  
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พูดงายๆ วา พ.ร.บ.คณะสงฆตองชวยกํากับใหพุทธบริษัท
เจริญในไตรสิกขา คือ ทําใหพระธรรมวินัยเกิดประโยชนแกชีวิต
และสังคมประเทศชาติ ดวยไตรสิกขา 

อยางนอย งายและสั้นท่ีสุดวา ถา พ.ร.บ. หรือกฎหมายคณะ
สงฆน้ี จะเปนเคร่ืองกํากับและเปนหลักประกันใหการคณะสงฆ
ไทยท้ังหมดยังเปนระบบการ “บวชเรียน” คือ บวชเพ่ือเรียน หรือ
บวชแลวตองศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมวินัย  

แค่น้ี การออก พ.ร.บ.คณะสงฆ์น้ัน ก็คุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ 
แต่ถ้าไม่เกิดผลอย่างนี้ ถึงจะตรากฎหมายให้วิจิตรพิสดาร

เพียงใด ก็ต้องพูดว่าล้มเหลว ไร้ความหมาย 

ท่ีวาให พ.ร.บ. คณะสงฆ์เป็นหลักประกันระบบการบวชเรียน 
น้ัน จะตองเนน และทําใหมั่นใจวา จะตองใหมาตรการน้ีเกิดข้ึนท่ี
วัดซ่ึงอยูกับชุมชนเล็กนอยท้ังหลาย ท่ีกระจายอยูท่ัวประเทศไทยน้ี 

ความสําเร็จของ พ.ร.บ.คณะสงฆ วัดไดตรงน้ี คือท่ีวัดและ
ชุมชนหนวยยอยๆ  ทุกตําบลหมูบาน  ถาฟนฟูวัดและชุมชน
ท้ังหลายข้ึนมาสูพระธรรมวินัยและไตรสิกขาได เมืองไทยจะ
กลายเปนประเทศพัฒนาท่ีแทอยางแนนอน 

เวลาน้ี รูกันดีวา พระเณรมากมาย หรือจะวาสวนใหญก็ได 
ไมรูธรรมวินัย ไมรูวาพระพุทธเจาสอนอะไร วาเช่ือถือหรือประพฤติ
ปฏิบัติอยางไรเปนพระพุทธศาสนา 

ท่ี เราวาการเรียนทองจําไดอยางนกแกวนกขุนทอง เปน
การศึกษาที่ไมดี แต่เวลาน้ี ถ้าพระเณรไทยส่วนใหญ่จําคําสอนของ
พระพุทธเจ้าได้บ้าง แม้เพียงอย่างนกแก้วนกขุนทอง ก็นับว่าดีมากแล้ว 



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๗๖ 

๗๖

(อยาดูถูกการเปนนกแกวนกขุนทองใหเกินไปนัก แมนกแกว
นกขุนทองจะพูดแจวโดยไมรูความหมาย แตก็ชวยเตือนสติเจาของ
ได และทําใหขโมยท่ีแอบเขามาชะงักไปหนอยเหมือนกัน) 

สรุปวา กฎหมายคณะสงฆ โดยเฉพาะ พ.ร.บ.คณะสงฆ 
จะตองเปนฐานรองรับใหพระธรรมวินัยปรากฏโดดเดนข้ึนมาเปน
หลักของพระพุทธศาสนา และเปนเคร่ืองกํากับใหพระภิกษุ
สามเณรท่ีบวชเขามาแลวไดเลาเรียนศึกษาใหเจริญงอกงามในศีล 
สมาธิ ปญญา ตามหลักไตรสิกขา สามารถสั่งสอนธรรมนํา
ประชาชนใหพัฒนาชีวิตและสังคมประเทศชาติสูความเจริญมั่นคง
และประโยชนสุขท่ีแทจริงย่ังยืน∗ 

พูดอยางสั้นวา พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ต้องเป็นฐานรองรับพระ
ธรรมวินัย กํากับพระเณรให้เจริญในไตรสิกขา และทําวัดให้เป็น
แหล่งแผ่ธรรมขยายปัญญาสู่ชุมชน 

ศาสนาขาดทายาท พระเณรขาดการศึกษา  
ชาติไมพนปญหาไปได 

อีกอยางหนึ่งที่นากลัวก็คือ พระศาสนาจะอยูได ตองมี 
“ศาสนทายาท”  

ท่ีผานมา เมืองไทยเรา เพราะเปนประเทศพุทธศาสนา 
โดยมากเราไดศาสนทายาทจากการใหลูกหลานบวชเรียนกันมา 
ดังท่ีไดมีประเพณีบวชเรียน อยางนอยบวชเมื่ออายุเต็ม ๒๐ ป  
                                                                                                     
∗ เรื่องเก่ียวกับ พ.ร.บ.คณะสงฆ ท่ีเปนเรื่องราวทางการมากกวาน้ี ไดเขียนไว ในหัวขอวา 

“ข้อคิดเห็นเบ้ืองต้น เกี่ยวกับการปรับปรุงการปกครองคณะสงฆ์” ซ่ึงเปนข อเขียน
เกาต้ังแต ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๒ 
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แตกอนน้ี ทุกคนบวชแลวก็บอกวาบวชตามบุญบารมี อยูได
เทาไรก็เทาน้ัน บางคนบวชพรรษาเดียวสึก บางคนยังมีศรัทธาก็
บวชตอ ๒ ป ๓ ป บางคนก็ยืดไปเร่ือยๆ จนตลอดชีวิต 

ตามประเพณีของเราน้ี บวชไดสึกไดตามสมัครใจ จึงไมมี
ปญหา เพราะวา ถาตัวเองใจไมพรอม จะปฏิบัติหนาท่ีประพฤติ
อยางพระสงฆตอไปไมได ก็สึกไป ถาฝนบังคับใหอยู ใจไมอยู แต
ตัวอยู ก็อาจจะประพฤติปฏิบัติผิดพลาดเสียหาย แลวพระศาสนา
ก็เสื่อม ประเพณีไทยเราก็ดีอยางหน่ึง คือใหเสรีภาพอยางน้ี  

นอกจากบวชเมื่อถึงวัยหนุมอายุ ๒๐ ปแลว ก็มีการบวช
ตั้งแตเด็กอีก บางทีพอเด็กอายุ ๗ ขวบก็เร่ิมไปอยูวัด และไปเรียน
หนังสือกับหลวงพอพระอาจารยท่ีวัด สงปนโตบางอะไรบาง ก็เลย
ไดเรียนหนังสือ ตอมาบางคน หลวงพอเห็นวา เด็กคนน้ีมาวัดตั้งใจ
เรียนหนังสือดี มีแววดี ก็ชวนบวชเณร พอแมก็เห็นดวย เราจึงมีผูท่ี
บวชเณรตั้งแตเล็กอายุ ๗ ขวบ ๘ ขวบ ๑๐ ขวบ บวชกันมา
จนกระท่ังเปนพระเถระผูใหญ มากมาย  

พระเถระผูรักษาพระศาสนารุนท่ีผานๆ มาน้ี โดยมากบวช
มาตั้งแตเปนเณร เพราะวาการท่ีจะรูหลักพระศาสนา และรักษา
พระศาสนาไดน้ี ตองอาศัยการศึกษายาวนานเหมือนกัน ก็เรียนกัน
มาต้ังแตเปนเณรอายุ ๑๒-๑๓-๑๔-๑๕ มาเรียนจบเอาก็เมื่อเปน
พระ มีพรรษาพอสมควร เชนมีพรรษาสิบเปนตน ก็พอดีเร่ิม
รับผิดชอบงานพระศาสนาได  

พระรุนกอนๆ ก็อยูกันมาอยางน้ี คือ องคไหนอยูได ก็อยูไป 
องคไหนอยูไมได ก็สึกไป ไมวาอะไร แตเวลาน้ีกําลังจะหมด  
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เวลาน้ี แมแตคนท่ีบวชอายุ ๒๐ ก็บวชแคสั้นๆ แมแต ๗ วัน 
บางคน ๑๕ วัน ถาบวชไดเดือนหน่ึง ก็ยังนับวายังดี แตบวชเต็ม
พรรษาหน่ึง เวลาน้ีหาไดยาก  

ท่ีลําบากกวาน้ันก็คือ ไมมีเด็กจะบวชเณร 

ย่ิงบานเมืองขยายการศึกษาออกไป ตอนน้ีเณรแทบไมมี
แลว ก็ตองอาศัยเณรบวชภาคฤดูรอน ซ่ึงบางแหงทานยังเอามา
เช่ือมกับประเพณีการรักษาพระศาสนาได คือวา ทุกปทานจะจัด
ใหมีการบวชเณรภาคฤดูรอน แลวเด็กท่ีบวชภาคฤดูรอนน้ีสวนหน่ึง
จะยังรักพระศาสนา ชอบชีวิตพระเณร อยากเรียนตอ ก็ไมสึก  

ยกตัวอยางท่ีวัดพยัคฆาราม อําเภอศรีประจันต จังหวัด 
สุพรรณบุรี เรียกกันงายๆ วาวัดเสือ เจาอาวาสทานจัดบวชเณร
ภาคฤดูรอนมานานมากแลว เปนสิบๆ ป เวลาน้ีเณรท่ีบวชภาคฤดู
รอนบางสวนอยูเลาเรียนจนจบประโยค ๙ ไปหลายองคแลว  

เด๋ียวน้ีตองเอาอยางน้ัน เพราะเราไมมีเด็กท่ีจะไปบวชเณร 
แบบสมัยกอน จึงตองใชวิธีน้ีชวย แตตองเอาจริงเอาจัง คือ ตอง
เอาใจใสใหการศึกษา จึงจะไดศาสนทายาท  

แตโดยท่ัวไปไมคอยไดอยางน้ี เพราะบวชภาคฤดูรอนสั้นๆ 
จบชวงเวลาน้ันแลวก็สึกกันหมด  

นอกจากท่ีจัดอยางน้ีแลว แทบไมมีเณรบวช เมื่อไมมีเณร
บวช ก็ไมมีการศึกษาเลาเรียน คนท่ีเร่ิมตนดวยบวชเปนพระแลว
เรียนน้ัน มีจํานวนนอย เพราะฉะน้ัน การศึกษาปริยัติธรรมจึงเสื่อม
โทรมลงไป ศาสนทายาทก็ขาดแคลน  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๗๙ 

จึงเปนเร่ืองท่ีจะตองเอาจริงเอาจัง วาเราจะเอาปญหานี้มา
ประสานกับการปฏิรูปการศึกษา ไดอยางไร จะใหการปฏิรูป
การศึกษามาเอื้อแกพระศาสนา และพระศาสนาก็เก้ือหนุน
ประเทศชาติ เชนใหมีการบวชเณรเพ่ือเลาเรียน  

เราลองมาหาทางประสานหลักสูตร ประสานระบบ ประสาน
แนวทางกันวา จะเปนไปไดไหม เพ่ือจะไดแกปญหาจริยธรรมของ
เด็กนักเรียนไทย ไดการศึกษาราคาถูก ท่ีมีคาสูงทางจิตใจ พรอม
กับสรางศาสนทายาทไวดวย  

ถาทําอยางน้ีได การปฏิรูปการศึกษาก็จะเกิดประโยชนแก
ประเทศชาติเพ่ิมข้ึนมาอีก รวมท้ังขอท่ีวาพระเณรท่ีบวชเหลาน้ีก็จะ
มาชวยสังคมในระยะยาว เชน มาสอนศาสนา สอนจริยธรรมใหแก
สังคม อยางนอยก็มาเปนพลเมืองท่ีดีมีศีลธรรม 

เมืองเหนือนั้น แตกอนนี้ไดช่ือวามีเณรมากกวาพระ คือ ตามท่ี
เปนมาในเมืองไทยน้ี ภาคกลางมีพระมากกวาเณร ภาคอีสานมี
เณรกับพระพอๆ กัน ภาคเหนือมีเณรมากกวาพระ แตเวลาน้ี ไมวา
ท่ีไหนก็หมดเณร ไมวาภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต  

แมแตภาคเหนือก็พลอยหมดเณรไปดวย ทางเหนือเรียกเณร
วาพระ เรียกพระวาตุ พระก็คือเณร และเณรก็มีมากเพราะการบวช
พระคือบวชเณรน้ัน เปนงานบุญใหญของชาวเหนือ ถือเปนสําคัญ 

แตเวลาน้ี เมืองเหนือไมมีเณร จนกระท่ังไดทราบวา ตองไป
เอาเณรจากสิบสองปนนามา คือเอาจากตางประเทศทางเมืองจีน 
แตเปนไทยเหมือนกัน คือเปนไทยจากนอกประเทศ สิบสองปนนา
โนน สวนคนไทยเองท่ีเปนคนเหนือไมมีบวชเณร  

เรื่องน้ีเป็นความเส่ือมอย่างหน่ึงในระยะยาว ท่ีต้องใส่ใจด้วย  
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ถึงเวลาตองชวยวัดหลวงตาสรางศาสนทายาท  
ถาหลวงตามีการศึกษาดี ก็มีผูนําใหแกชุมชนได 

ไม เฉพาะเณรไมมี  พระท่ีจะรักษาวัดเ ด๋ียวน้ีก็หายาก 
จนกระท่ังไดเกิดมี “วัดหลวง” ชนิดใหมข้ึนมา  

มีผูถามปญหาวา เด๋ียวน้ีมีวัดหลวงชนิดใหมอยางหน่ึงรูไหม? 
คนถูกถามก็งงวาวัดหลวงอะไร พูดกันไปพูดกันมา สรุปวาตอบไม
ถูก คนถามตองเฉลยเองวา “วัดหลวงตา”  

วัดหลวงชนิดใหม คือวัดหลวงตา เพราะเหตุท่ีวาเด๋ียวน้ีไมมี
พระอยูวัดรักษาพระศาสนา ไปๆ มาๆ คนแกๆ น่ันแหละ เมื่อเลิก
ทํางานทําการ บางคนตองการหาความสงบ มีความต้ังใจดี ก็มา
บวช แตบางคนต้ังใจไมดี เพราะไมมีทางไป ก็เลยเขามาใชพระ
ศาสนาเปนท่ีพักผอนหาเลี้ยงชีพไปเลย อยางน้ีก็มี  

แตไมวาจะบวชเขามาโดยต้ังใจดีหรือเจตนาไมดีก็ตาม คนท่ี
บวชเมื่ออายุมากแลว มักไมไดรํ่าเรียนอะไร จึงไมคอยมีความรู
ธรรมวินัย ถึงจะเปนคนมีเจตนาดี ก็ไดแตเฝารักษาวัด หลายป
มาแลว เวลาไปตางจังหวัด ไปพบพระอายุเจ็ดสิบ เจ็ดสิบหา หรือ
ต่ําลงมาหกสิบกวา ถามทานวาพรรษาเทาไรครับ ไดรับคําตอบวา
หน่ึงพรรษา สองพรรษา 

แตกอนน้ี เราไปท่ีไหน เห็นพระสูงอายุ ก็ตองนึกวาเปนพระ
ผูใหญบวชมานาน แตเวลาน้ีญาติโยมตองระวัง ตองมองเผื่อไววา
อาจเปนพระแกบวชใหม อันน้ีเปนเร่ืองหนึ่งท่ีตองรู เมื่อพบพระ
ตองลองถามทานดูดวยวา ทานบวชมาก่ีพรรษา  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๘๑ 

เมื่อปรากฏวาสวนใหญเปนอยางน้ี  ก็ไมมีพระท่ีได รับ
การศึกษาอบรมในพระธรรมวินัยอยางหนักแนนจริงจัง ผูท่ีมาบวช
เมื่อแกอยางน้ัน ถึงทานจะต้ังใจมาดีก็ตาม แตเราตองรูความจริง
วาทานทําอะไรไมไดเทาไร เพราะไมมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาเลา
เรียน และรางกายก็ทรุดโทรมแลว จะเลาเรียนอะไรก็ไมคอยไหว 
ไดแตมาอยูรักษาวัด  

อยางไรก็ดี มองอีกทีในมุมกลับ เมื่อเราขาดแคลนศาสน-
ทายาทอยางท่ีเปนอยูน้ี และคนบวชเม่ือแกเปนพระหลวงตาก็มี
มาก ปฏิเสธไมได ก็นาจะหันไปจัดการใหดีท่ีสุด โดยเอาจริงเอาจัง
กับการใหการศึกษาแกพระหลวงตา  

อยางนอยก็จะตองมีบางทานท่ีศึกษาไดผล และหลวงตาก็
จะกลายเปนกําลังของพระศาสนา เปนศาสนทายาทรุนใหมของ
ยุคน้ี ท่ีชวยรักษาพระพุทธศาสนาไวได 

ขอให้ลองช่วยกันคิดตั้งโครงการส่งเสริมหลวงตา และหลวงตา
เองก็ขอให้ตั้งใจอยู่ เ พ่ือพระพุทธศาสนา และบํารุงศรัทธาของ
ประชาชนด้วย 

เร่ืองพระหลวงตาน้ี เวลาหนังสือพิมพลงขาว เราควรจะสืบ
หาความรูดวย มีขาวรายบอยข้ึนวา พระบางทีอายุตั้งเยอะแลว
ประพฤติไมดี หนังสือพิมพนาจะใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกสังคม
วา องคน้ีบวชเมื่อไร มาจากไหน พ้ืนฐานเปนอยางไร บางทีอายุ
มาก แตเพ่ิงบวชไดปสองป  

ย่ิงกวาน้ัน ท้ังท่ีเปนคนท่ีไมดีอยูแลวในหมูบานน้ัน เปนคนท่ี
ไมมีใครเขาเอาแลว เหลวไหล ก็มาบวช พอบวชแลว ไมไดเฝ้าวัด 
แตมาแฝงวัด เอาวัดเปนท่ีทําความช่ัวใหสะดวกมากข้ึน ก็มี 
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เมื่อมีแตคนบวชแบบน้ี ก็เปนปญหามาก ถึงจะไมทําอะไร
เสียหาย เมื่อบวชเขามาแลว ไมรูอะไร ก็ทําใหพระพุทธศาสนาตก
ต่ําลงไปเร่ือยๆ  

อยางตอนอาตมาไปพักท่ีเขาในพนมสารคาม เคยมีญาติโยม
จากจังหวัดไกลๆ มาเย่ียมและเลาใหฟงวา ท่ีวัดของเขา พระบวช
มามีแตพรรษานอยๆ เจาอาวาสก็ไมมี แตพระตองเปนหัวหนา
ประกอบพิธี เวลาทําพิธี เขาก็ตองคอยบอกทาน ตองใหโยมบอก
บท หรือใหมรรคนายกบอกวา ตอนน้ีใหศีล ตอนนี้สวดบทน้ันบทน้ี 
ตอนน้ีใหทําอยางน้ัน เพราะพระทานบวชมาใหม และแกแลว ทาน
ทําอะไรไมเปน  

แทนท่ีพระจะนําโยม กลายเปนโยมตองนําพระ น้ีคือสภาพท่ี
เปนจริงในเวลาปจจุบันน้ี  

ย่ิงรายกวาน้ันก็คือวา หลายถ่ินไปไกลถึงข้ันตองประมูลพระ
แลว โยมเคยไดยินไหม มีแตวัด ไมมีพระ ญาติโยมตองการพระใน
เวลามีเร่ืองมีราว เชน มีงานศพ เมื่อไมมีพระ ก็เท่ียวหากันไป ใน
ท่ีสุดก็เลยมีการประมูลพระกัน  

เคยมีพระอายุมากหนอย เปนกลุมๆ มาท่ีวัด ถามวาทานมา
จากไหน ไปอยางไรมาอยางไร ไดความวา เดิมอยูท่ีโนนๆ แต
ตอนน้ีไปอยูท่ีจังหวัดเชียงราย ไปอยูทําไม มีโยมเขาไปติดตอวา 
ถาไปอยูน่ันจะถวายเงินเทาน้ี บางทีประมูลกันดวยขาวเทาน้ัน
กระสอบ เทาน้ีกระสอบ ก็มี  

เร่ืองอยางน้ีเปนมาหลายปแลว ญาติโยมทราบหรือเปลา น่ี
คือความเสื่อมของพระพุทธศาสนาใชหรือไม  
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อยางภาคใตในบางแหง ทานเจาคณะจังหวัดองคหน่ึงเลาให
ฟงวา ท่ีบางวัด พอจะเขาพรรษาทีหน่ึง คนในหมูบานมาประชุมตก
ลงกันวา ปน้ีใครจะบวชไดบาง เปนการไปบวชรักษาวัดและใหพอ
รับกฐิน ๕ องค พอรับกฐินเสร็จ ใครจะสึกก็สึก ปหนาวากันใหม  

น่ีคือใชวิธีแคพอรักษาวัดไว แลวจะเอาอะไรกับพระศาสนา 
ธรรมะอะไรท่ีจะสอนชาวบาน ก็ไมรูเร่ืองรูราว ไมมีการฝกอบรม  

สภาพการพระศาสนาอยางน้ีไดเปนมานาน สิบกวาปแลวท่ี
วัดในประเทศไทยไมมีเจาอาวาสประมาณ ๕,๐๐๐ วัด เราบอกวา
มีวัดต้ัง ๓๐,๐๐๐ วัด แลวโยมรูหรือเปลาวาวัดมากเทาไรไมมีเจา
อาวาส เหตุท่ีไมมีเจาอาวาสเพราะไมมีพระท่ีมีคุณสมบัติจะเปน
เจาอาวาส เพราะพระบวชได ๒-๓ พรรษา หรือแมจะบวชมานาน 
แตไมไดความรูนักธรรม ยังเปนเจาอาวาสไมได ไดแครักษาการไว  

วัดท่ีไมมีเจาอาวาส หรือพระไมมีคุณสมบัติท่ีจะเปนเจา
อาวาสอยางน้ี มีประมาณ ๕,๐๐๐ วัด แลวเราจะเอาดีใหแกพระ
ศาสนาไดอยางไร และชุมชนจะดีไดอยางไร ในเม่ือชุมชนมี
ศูนยกลางท่ีทํางานไมได และมีผูนําท่ีไมมีคุณภาพอยางน้ี น้ีคือภัย
ภายในท้ังน้ัน ภัยท่ีเกิดจากเจตนาบาง ไมเจตนาบาง เพราะฉะน้ัน 
เมื่อคนภายนอกตองการจะหาชองทําลาย จึงทําลายไดงาย  

ท้ังเอกชน-ราชการ-ส่ือสารมวลชน  
ตองแนวแนทํางานเพ่ือจุดหมาย  

เวลามีเร่ืองไมดีอะไรตางๆ ข้ึนมา สื่อท้ังหลายก็ประโคมขาว
กันไป จนกระท่ังญาติโยมบางทาน บางทีก็ไปสงสัยพวกสื่อ เท่ียว
ระแวงไปวา หนังสือพิมพพวกน้ีหรือสื่อเหลาน้ีจะมีเบ้ืองหลังอะไร
หรือเปลา มีแผนการไมดีหรือเปลา  



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๘๔ 

๘๔ 

เราตองมองเปนกลาง เขาอาจจะดีก็ได เรายังไมรูชัดวาเปน
อยางไร แตเราอยาไปมองดานเดียว อยาไปมองแตแงรายวาเขาจะ
หาชองทําลายอยางเดียว ตองมีแงคิดท่ีวา  

หน่ึง ถาเขาหาชองทําลาย เราตองทันไว และหาทางแกไข 

สอง สิ่งไมดีของเรา ตองแกไขดวย จะไปโทษแตภายนอก
อยางเดียวเทาน้ันไมได ถาเราไมเสีย เขาไมมีท่ีซํ้า ใชไหม ทีน้ี ถา
เราเสีย เขาก็ซํ้าสิ เพราะฉะน้ัน เราตองแกไขตัวเราดวย  

ถาจะไมประมาทจริงๆ ตองมองใหครบท้ังสองอยาง พรอม
กันน้ัน ทางดานสื่อเอง ถึงจะไมมีเจตนารายอะไร ก็ควรสืบหา
ขอมูล ใหความรูแกประชาชนในทางท่ีจะเปนไปเพื่อชวยกันแกไข
ปญหาของสังคมประเทศชาติดวย  

อยางเร่ืองพระแกทําไมดี จะลงขาว ก็ใหขอมูลเก่ียวกับภูมิ
หลังของตัวคนและทองถ่ินน้ันดวย เปนตน ก็จะไมตองมาเคลือบ
แคลงกัน และจะกลายเปนการรวมมือรวมใจกันแกปญหา ในขณะ
ท่ีภัยตางๆ มีมากมายไปท่ัวหมดน้ี  

ปญหาบางอยางก็เก่ียวกับบานเมืองดวย บางทีก็เปนเพราะ
ทางบานเมืองไมเอาจริง  

อยางเรื่องหมูบานปลอมบวช ในจังหวัดชัยภูมิ ท่ียืดเย้ือ
เร้ือรังมาหลายป คงเกินทศวรรษแลว พอถึงฤดูแลง ท้ังผูหญิงและ
ผูชายก็โกนหัว ผูหญิงนุงหมขาวอยางแมชี ผูชายแตงเปนพระ เดิน
ทางเขากรุง มีจุดกลางอยูแหงหน่ึง เวลาเชาเอาข้ึนรถไปปลอยลง
ในท่ีตางๆ ท่ีแตงเปนพระ ก็ไปบิณฑบาต ท่ีแตงเปนแมชี ก็ไปแจก
ซอง หรือไปตั้งถังผาปาอะไรตางๆ เท่ียวหาเงินกัน  
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พอหมดแลง จะเขาหนาฝน ก็กลับไป ถึงหมูบาน ก็เอาจีวร
ออกตากตามนอกชาน เมื่อคนไปพบเขา ก็สงสัยวาทําไมหมูบานน้ี
จีวรมากมายไปหมด ปรากฏวาเปนพวกปลอมบวช หมดหนางาน 
กลับไปเอาจีวรซักแลวตากไว พอถึงปใหมหนาแลง ก็เขามาอีก 
เปนมาทุกป   

เร่ืองน้ี ถาบานเมืองเอาจริง ทําไมจะแกไขไมได  แตก็ปลอย
ใหทํากันมาทุกป ชาวพุทธเราเปนอยางน้ี ปลอยกันไปปลอยกันมา
ศาสนาก็เสื่อม เร่ืองหลายอยางท่ีเกิดข้ึนและยืดเย้ืออยูน้ี เปน
เพราะความไมเอาจริง  

อยางตํารวจบางทีก็บอกวา พวกพระบางชีบาง ท่ีมาเรี่ยไร
ทําผิดกฎหมาย ก็จับไปปรับ แตปรับแลวเขาก็กลับมาทําตอ เพราะ
อะไร เพราะเงินท่ีเขาไดมากกวาท่ีถูกปรับไป ปรับไมเทาไร หา
เด๋ียวเดียวก็คุม เพราะฉะน้ันจึงไมมีทางแกไข  

ถาบานเมืองเจาหนาท่ีจะแกไขจริงๆ ก็ตองมีเปาหมายวาเรา
จะทําเร่ืองน้ีเพ่ือเห็นแกพระศาสนา และเพ่ือเห็นแกสังคม มุงมั่น
เอาใหมันจริงจังแนนอนลงไป ก็ตองสําเร็จ แตเพราะความท่ีทํากัน
สักแตวาทําอยางน้ี ปญหาพระศาสนาจึงคางคาไมรูจักจบ  

ไมตองพูดถึงวาจะข้ึนหนาฝรั่ง-ญี่ปุน ไปนําเขา                  
แมแคจะตาม เราก็ยังไมรูไมเปน 

ปญหาอีกอยางหน่ึงก็คือ เมืองไทยเราน้ี เพราะเหตุท่ีเราใจดี 
มีความเปนมิตร เต็มเปยมดวยนํ้าใจตอแขกเหร่ือคนนอก เราก็มี
แนวโนมท่ีจะใหเกียรติเขา และนิยมชมชอบคนอื่นไดงาย ดานดีไม
ตองพูดถึง แตในแงราย ก็กลายเปนชองใหเกิดผลเสียดวย 
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เวลาน้ีคนไทยเรานิยมช่ืนชมฝร่ัง เราก็เลยมีคานิยมตาม 
วัฒนธรรมฝร่ัง ไมวาอะไรท่ีมาจากฝร่ัง คนไทยมองเปนดีไปหมด 
ปญหาในสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนเวลาน้ีมากทีเดียว เกิดจากคานิยม
เหอฝร่ัง และตามฝร่ังในเร่ืองไมเปนเร่ือง คือในเร่ืองท่ีไมเปนสาระ 
หาแกนสารไมได เปนเร่ืองช่ัวครูช่ัวยาม วูบวาบฉาบฉวยตามเขาไป  

ปญหาดานน้ีเกิดจากการมองไมเปน และตามไมเปน จึงเห็น
และจับเอามาเพียงสวนท่ีผิวเผินฉาบฉวย หรือแมแตสวนท่ีเปน
ดานเสื่อมของเขา แตไมดูสังคมของเขาใหลึกและใหชัดวา สวนท่ี
เปนแกนสารของเขาคืออะไร ท่ีเราควรจะเอามาใชประโยชน  

โดยเฉพาะอะไรท่ีตองเพียรพยายามเหน็ดเหน่ือย หรือทําได
ยากน่ี คนไทยมักไมเอา เราจึงเปนพวกท่ีชอบเสพ และติดอยูแคข้ัน
บริโภค  

วันก่อนได้พูดไปกับทางด้านการศึกษาว่า เมืองไทยเรานี้เป็น
สังคมบริโภคนิยมตามฝรั่ง อเมริกันก็เป็นสังคมบริโภค แล้วเราก็เป็น
สังคมบริโภคด้วย ทําท่าว่าจะเหมือนกัน แต่ท่ีจริงไม่เหมือนกัน ฝรั่ง
เป็นสังคมนักบริโภค พรอ้มกับเป็นสังคมนักผลิตด้วย  

สังคมอเมริกันน้ัน ฐานของเขาเปนนักผลิตมานานแลว คือ
เปนสังคมอุตสาหกรรม เขาสรางตัวมาอยางหนักและเหน็ดเหน่ือย  

แตสังคมไทยของเราน้ี ไมไดผานการเปนนักอุตสาหกรรม 
ไมไดผานการเปนนักผลิต อยูๆ ก็ขามมาเปนนักบริโภคเลย ตอง
เรียกวาเปนนักบริโภคสิ้นเชิง ถาใชภาษาอังกฤษก็ตองเรียกวาเปน 
absolute consumer คนไทยเปนอยางน้ี ไมใชเปนอยางฝร่ัง ท่ียัง
เปนนักบริโภคแคคร่ึงหน่ึง หรือไมถึงคร่ึง 
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ท่ีจริง ฝร่ังน้ันฐานเน้ือในของเขาคือความเปนนักผลิตดวยซํ้า 
สวนความเปนนักบริโภคเปนเพียงสวนเปลือกผิว ท่ีเพ่ิงเขามาพอก
หุม แตคนไทยเราไปมองและจับเอามาเฉพาะดานเปนนักบริโภค 
เราจึงเปนนักบริโภคท่ีเกงย่ิงกวาฝร่ัง  

ขอสําคัญอยูท่ีวา เราบริโภคได แตทําไมเปน จึงไดแตตื่นเตน
รอวาฝร่ังจะผลิตอะไร ฝร่ังมีอะไรใหม ก็รอจะมีตามเขา แลวก็
เตรียมตัวไปซ้ือ แตไมคิดจะทํา พอซ้ือของเขามาและมีกินมีใช
อยางฝร่ังแลว ก็คิดเอาเองวา น่ีแหละคือเราเจริญอยางฝร่ัง 

ประเทศท่ีจะเจริญอยางฝร่ังได จะไมมองแคน้ัน แตเขาตอง
มองวา ฝร่ังก็ตาม ญ่ีปุนก็ตาม ทําอะไรได ฉันจะทําใหไดอยางน้ัน 
อยางน้ีจึงจะเรียกวาเปนนักผลิต เปนนักสรางสรรคสูความเจริญ  

แตถาคิดแควาฝร่ังและญ่ีปุนมีอะไรกิน มีอะไรใช ฉันจะมีกิน
มีใชอยางน้ันบาง อยางน้ีก็เปนแคนักบริโภคอยางท่ีวาแลว คือ
เปนไดแค “นักบริโภคความเจริญ ไม่ใช่นักสร้างความเจริญ”  

เพราะฉะน้ัน จะตองสอนเด็กไทยกันใหม ในขณะท่ีคนไทยมี
นิสัยชอบโกเก และเอาความโกเกไปผูกไวกับการเสพบริโภควา ถา
มีของกินของใชอยางน้ันแลวโก  

คราวน้ีตองเปลี่ยนใหม ไมใชรอวาจะมีของโนนใช มีของน้ี
กินแลวโก ตองคิดใหมวา ใครทําได จึงจะโก  

ถาใครมีบริโภค หรือมีเสพ อยายอมรับวาโกเลย อยาไปยก
ยองเลย เธอตองทําไดดวย ตอเมื่อเธอทําได ฉันจึงจะยกยอง คน
ไทยตองเปนนักทํา-นักผลิตใหได  
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ความเปนนักบริโภค บวกกับคานิยมโกอยางน้ี นําไปสูความ
เสื่อม เพราะเร่ืองของการบริโภคน้ีไปสัมพันธกับพวกอบายมุข และ
ความเปนคนออนแอ คือเปนการหาความสุขโดยไมตองทํา กลัว
ความยากลําบาก และทําไมเปน ถาทําก็คิดวาจะตองเหน่ือย ตอง
ฝนใจทํา มีความทุกข ก็เลยเอาแคเปนนักบริโภค คอยหาแตสิ่งท่ี
จะมาบํารุงบําเรอ รอฝร่ังและญ่ีปุนผลิตให และในท่ีสุดก็ปลอยตัว
ไปในทางเสื่อม เชน เสพยาบา ยาอี และม่ัวสุมกัน 

ถาจะพัฒนาเด็กของเรา ก็ตองใหเขาเปนนักทํา นักผลิต นัก
สรางบาง ไมใชเปนแตนักบริโภคอยางเดียว ไมใชคอยรอบริโภค
อยางเดียว แตทําเปนดวย  

เห็นอะไรของฝร่ัง หรือของผลิตจากญี่ปุน ก็บอกวา ฝรั่งหรือ
ญี่ปุ่นทําอะไรมา ฉันจะต้องทําให้ได้ ถ้าพูดอย่างน้ีละก็ เมืองไทย
เปลี่ยนทิศเลย  

แตถาบอกวา ฝร่ังทําอะไรมา ฉันจะมีอยางน้ันบาง อยางน้ี
จบ ไปไมรอด จะมีไดอยางไร เมื่อตัวเองทําไมได ก็ตองไปซ้ือเขา 

เพราะฉะน้ัน ตองคิดใหมพูดใหมวา ฉันจะตองทําใหไดอยาง
น้ัน ทําใหเปน ใหทําเองได แมแตจะซ้ือของเขา ก็ซ้ือมาเพ่ือศึกษา
หาทางท่ีจะทําใหได ทําใหดี ทําใหเลิศล้ํา 

ถาคนไทยเปนอยาง น้ี  ประเทศไทยก็จะเขาแนวของ
พระพุทธศาสนา และจะเจริญเปนประเทศท่ีพัฒนา และนําเขาได
อยางแนนอน 
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ไทยจะกาวหนาได ตองเปล่ียนวิธตีามเสียใหม                     
ไทยจะกาวนํา ตองมีความอยากทําและอยากสรางสรรค  

ในการท่ีจะทําเปนน้ัน ก็ตองเร่ิมดวยมีความอยากทํา จึงตอง
สรางจิตใจและลักษณะนิสัยของความเปนคนอยากทําข้ึนมา แลวก็
ฝกทําใหเกง จนทําไดอยางฝรั่งและญ่ีปุน แลวก็ทําใหดีกวาเขาไดดวย 

หลักการในเร่ืองน้ี พระพุทธศาสนาสอนไว กอนท่ีจะใหเรามี
ความขยันหมั่นเพียร ทานสอนใหมี ฉันทะ ซ่ึงหมายถึงความอยากทํา  

คนไทยเราน้ี บางทีเรียนพุทธศาสนาไปไดคร่ึงหน่ึงบาง  
เพ้ียนไปบาง คลาดเคลื่อนบาง อยางคําวา “อยาก” ในทางพุทธ
ศาสนา เราก็ไดมาคร่ึงเดียว  

คําวา “อยาก” น้ี ใหญาติโยมแปลเปนภาษาพระ จะแปลวา
อะไร ลองนึกดู คนไทยก็จะนึกไดแต ตัณหา นี่คือไดคะแนนแค ๕๐%  

พระทานสอนไวแลววา ความอยาก มี ๒ ชนิด คือ  
๑. ความอยาก ท่ีเปนอกุศล   
๒. ความอยาก ท่ีเปนกุศล   

ท่ีคนไทยจํานวนมากบอกมาวา ความอยากคือ ตัณหา น้ัน 
เปนความอยากฝายอกุศลเทาน้ัน (คําพระวา ตณฺหาปตฺถนา) 

ทีน้ี ความอยากฝายกุศลคืออะไร เราตองตอบใหได ความ
อยากฝายกุศล คือ ฉันทะ (คําพระวา ฉนฺทปตฺถนา) 

ความอยากท่ีช่ือวาตัณหา น้ัน คืออยากเสพ อยากบริโภค
อยากบําเรอ ตา หู จมูก ลิ้นของตัว ดานความรูสึก ใหมันอรอย
สนุกซูซา ความอยากไดอยากเอามาบําเรอตา หู จมูก ลิ้น กาย 
ของตัว น่ีแหละเปน ตัณหา  
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สวนความอยากอีกอยางหน่ึงท่ีเปนกุศล เรียกวา “ฉันทะ” ถา
อธิบายแบบแปลบาลีเปนบาลี ฉันทะ แปลวา กัตตุกัมยตา คือความ
อยากทํา 

เมืองไทยกําลังตองการความอยากแบบท่ีสองน้ี สวนตัณหา
อยากไดอยากเสพน่ีพอแลว คนไทยมีมากไปหนอย แตฉันทะอยาก
ทําน่ีไมคอยมี เพราะฉะน้ันตองสรางข้ึนมาใหได คือ กัตตุกัมยตา ท่ี
แปลวาความอยากทํา   

ฉันทะท่ีวาอยากทําน้ัน หมายถึงทําใหดี ไมใชทําเร่ือยเปอย  
อยากทําใหมันดี ทําใหมันสมบูรณ ทําใหมันเต็มภาวะของมัน เมื่อ
มีฉันทะข้ึนมา ก็จะเจริญ มรรคจะเกิดข้ึน  

พระพุทธเจาตรัสวา เมื่ออาทิตยจะอุทัย มีแสงเงินแสงทอง
ข้ึนมากอนฉันใด เมื่ออริยมรรคจะเกิดแกภิกษุ ก็มีฉันทะมากอนฉัน
น้ัน ถาภิกษุรูปใดมีฉันทะ ก็อยากจะทําอยากจะปฏิบัติอยากจะรู
อยากจะศึกษาพระธรรมวินัย อยากจะนําสิ่งท่ีดีไปทําใหเปนจริง
กับตัวเอง  อยากจะพัฒนาในไตรสิกขา คือในศีล  สมาธิ ปญญา   

ญาติโยมก็เชนเดียวกัน ถาจะมีชีวิตท่ีเจริญงอกงาม ตองรูวา
พุทธศาสนาไมไดสอนแตเพียงใหละความอยาก ท่ีทานวาใหละให
ลดน้ันเปนเร่ืองตัณหา แตความอยากท่ีเปนกุศลเรียกวาฉันทะน้ัน 
ทานใหสงเสริม ตราบใดท่ียังไมบรรลุอรหัตตผล ตองมีฉันทะตลอด  

อยางนอย ตองเปลี่ยนจากตัณหาในแงอยากสนองความ
ตองการทางตา หู จมูก ลิ้น และกาย ในดานความรู้สึก มาเปน
ฉันทะท่ีอยากสนองความตองการทางตา หู จมูก ลิ้น และกาย ใน
ดานความรู้  
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ความอยาก ๒ อยาง ท้ังตัณหาและฉันทะน้ี ตองละ แตละ
ตางกัน คือ ตัณหาน้ันเกิดเมื่อไร ก็ละเสียเลย สวนฉันทะน้ี ละด้วยการ
ทําให้สําเร็จ เมื่อทําใหสําเร็จแลว ก็ละได เพราะฉะน้ัน นึกไวใหชัดวา 
เราต้องสร้างฉันทะขึ้นมา แล้วละมันด้วยการทําให้สําเร็จ  

ฉันทะน้ีจะมีอยูกระท่ังเปนพระอรหันตแลว พระพุทธเจามี
ฉันทะเป็นพุทธคุณขอหน่ึง เรียกวาเปนพุทธธรรมอยางหน่ึง 

พุ ทธธ ร รม  ใ น ท่ี น้ี คื อ  ลั กษณะห รือคุณสมบั ติ ข อ ง
พระพุทธเจา ซ่ึงมี ๑๘ ประการ ในน้ันมีขอหน่ึงวา มีฉันทะไม่ลด
ถอยเลย น้ีเปนคุณสมบัติของพระพุทธเจา คิดดูซิวา พระพุทธเจา
จะเสด็จจาริกไปสั่งสอนธรรมไดอยางไร ถาพระองคไมมีฉันทะ   

ใหจําไวเลยวา “พระพุทธเจ้ามีฉันทะไม่ลดถอย” คือพระองค
ตองการจะทําสิ่งท่ีดีเปนประโยชน ตองการชวยเหลือประชาชน 
ตองการจะโปรดใหคนท้ังหลายไดความสุข และใหเขาพนจากทุกข 
ความตองการอยางน้ีพระองคมีไมหยุดหยอนเลย ความมีฉันทะไม
ลดถอย (นตฺถิ ฉนฺทสฺส หานิ) จึงเปนพุทธคุณอยางหน่ึงในหลักท่ี
เรียกวา พุทธธรรม ๑๘ ประการ 

เพราะฉะน้ัน เมื่อเราเปนพุทธศาสนิกชน ก็ตองสรางฉันทะน้ี
ข้ึนมาใหได และตองสรางเด็กใหเปนคนท่ีมีนิสัยอยากทําอยาก
สรางสรรค ถาเปนเร่ืองเศรษฐกิจก็คืออยากผลิต แตความอยาก
ทางเศรษฐกิจน้ีไมคอยปลอดภัย  

การผลิตน้ีตองระวังกันหนอย บางทีผลิตไปมีโทษ แตถึง
อยางไรก็ใหมีนิสัยนักผลิตไว ก็ยังดี เพียงขอวาอยาหยุดแคน้ัน 
ตองกาวไปทําอยางอื่นท่ีเรียกวาสร้างสรรค์ ตอไป 
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รวมความวา การท่ีเราไปนิยมตามวัฒนธรรมฝร่ัง แลวก็ไปได
แคเปลือกแคผิวน้ีแหละ เปนความลาหลังหรือความดอยพัฒนาท่ีแท 
ซ่ึงเปนอันตราย  พรอมกันน้ัน  สิ่งดี ท่ี เรามี  เราก็ไม เอามาใช
ประโยชน  เพราะฉะน้ัน จะตองปรับปรุงแกไขตั้งแตการศึกษาของ
เราทีเดียว เปลี่ยนวิถีของสงัคมไทย ใหเขาสูทางท่ีถูกตอง 

วันน้ี อาตมาไดพูดเร่ืองภัยแหงพระพุทธศาสนามาก็ยาวนาน
แลว คิดวาไดพูดมามากพอแลว ขออนุโมทนาทุกทาน ขอจงมี
กําลังกาย กําลังใจ กําลังปญญา และกําลังความสามัคคี ท่ีจะ
ชวยกันรักษาพระพุทธศาสนาไว โดยมีความรู และใสใจเรียนรูให
เขาใจชัดเจนแกตนเอง  

ขอยํ้าวา ไมใชพูดวารักษาเฉยๆ แตรักษาท่ีแท คือเรียนรู
เขาใจและนํามาประพฤติปฏิบัติ ใชความรูน้ันในการแกปญหาและ
สรางสรรค แลวก็ทําใหลูกหลานไดเรียนรูเขาใจดวย เพ่ือใหธรรมะ
ออกผลสูชีวิตจริง จะไดรักษาสังคมประเทศชาติไว และเก้ือกูลแก
โลกได สืบตอไปขอใหทุกทานเจริญดวยจตุรพิธพรชัยท่ัวกัน 

 



สนทนาตอทาย 

(ประธานการเสวนา) ตองขอกราบพระเดชพระคุณท่ีได
กรุณาเมตตาบรรยาย เน่ืองจากวาเปนรายการลักษณะเสวนา ไม
ทราบวาจะมีทานผูใดอยากจะถามปญหากับพระคุณเจาไหมครับ 
คิดวาทานคงจะพอตอบไดเทาท่ีมีเวลาเล็กนอย เชิญครับ 

อยามัวประมาทปลอยตัวเรื่อยเฉือ่ย                             
ถึงเวลารวมตัวกัน หม่ันประชุมทํางานพระศาสนา 
ถาม  กราบนมัสการพระเดชพระคุณ กราบเรียนทานประธานทาน
อาจารยสมพนธ และทานผูมีเกียรติ กระผมเคยพูดคุยกับเพ่ือน
บางคนท่ีเปนกัลยาณมิตรกัน เรามองเห็นวาจุดหน่ึงซ่ึงชาวพุทธ
ขาด ก็คือองคกรอะไรสักอยางหน่ึง ซ่ึงเปนตัวแทนของชาวพุทธท่ี
จะเปนปากเสียงใหชาวพุทธไดอยางมีประสิทธิภาพ   

เราจะเห็นวา มีองคกรพุทธศาสนาตางๆ มากมาย จํานวน
คอนขางมาก แตเรามองไมเห็นองคกรไหน ซ่ึงทําหนาท่ีเปนคลายๆ 
องคกรกลาง ซ่ึงจะเปนเวทีกลางท่ีจะใหผูแทนขององคกรตางๆ 
หรือชาวพุทธจากกลุมตางๆ หรือชมรมตางๆ ไดมาน่ังคุยกันเสวนา
กัน เพ่ือหาแนวทางท่ีจะไดมีการปฏิบัติหรือมีการดําเนินการ
คลายคลึงกัน ในยามท่ีทุกๆ ฝายก็เห็นวาภัยตางๆ น้ีมากมาย แต
หลายๆ ฝายก็ไดแตปรารภอยูในวงกลุมเล็กๆ  

กระผมอยากจะกราบเรียนถามพระเดชพระคุณวา พระ
คุณทานจะมีแนวคิดแนะนํา วาทําอยางไร จะใหองคกรพุทธ
ท้ังหลายท่ีมีอยูมากมายน้ี สามารถท่ีจะรวมกันประสานกัน  
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มิไดหมายถึงการหลอมรวมนะครับ หมายถึงการประสาน
รวมกัน เพ่ือจะมานั่งคุยกัน  ชวยกันหาหนทางท่ีจะตอตานภัยอันนี ้  

อีกประเด็นหน่ึงท่ีกระผมอยากจะขออนุญาตกราบเรียนถาม
ในท่ีน้ีเลย ก็ท่ีคุยกันกับเพ่ือนๆ ในแงวา พระพุทธเจาก็ไดตรัสไว
ชัดเจนวา พระพุทธศาสนาน้ีจะอยูไดดวยพุทธบริษัทท้ัง ๔  ซ่ึง
ปจจุบันก็คงจะหมายถึงฝายพระสงฆฝายหน่ึง แลวก็ฝายฆราวาส
ท้ังอุบาสก อุบาสิกาอีกฝายหน่ึง  

จะเปนไปไดไหมครับวา ในอนาคตนี้ นอกเหนือจากองคกร 
กลางๆ สําหรับพุทธบริษัท กลุมชาวพุทธท่ีจะมารวมกันบางแลวน่ี 
จะมีในลักษณะของสมัชชาหรือสภาชาวพุทธไดไหมครับ ท่ีจะ
รวมท้ังสมองสติปญญาจากพระสงฆผูปฏิ บัติดีปฏิ บัติชอบ
ท้ังหลาย แลวก็ทางฝายฆราวาสดวย ท่ีจะมาชวยกันกําหนด
โชคชะตา ทิศทางของพระพุทธศาสนาในประเทศ  

ก็มีอยูสองประเด็นท่ีพวกกระผมเคยคุยๆ กันนะครับ  
อันหน่ึง คือคลายๆ องคกรกลางของกลุมชาวพุทธ  
อันท่ีสอง ก็คือลักษณะของสมัชชาชาวพุทธท้ังฝายสงฆและ

ฝายฆราวาส  

กราบขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณชวยกรุณาให
ความเห็นดวยครับ 

พระธรรมปิฎก:  เจริญพร อันน้ีท่ีจริงอาตมภาพก็คิดจะพูด คือ 
ชาวพุทธน่ีไมรูจักรวมตัวกัน นับวาเปนปญหาอยางหน่ึง ซ่ึงเปนภัย
ภายในเหมือนกัน เราไมเคยกับการทํางานแบบน้ี จนกลายเปน
ความบกพรองท่ีสําคัญ  
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ความอยูสบาย ก็เปนเหตุหน่ึงท่ีทําใหไมรูจักรวมตัว เวลามี
ภัยอันตรายข้ึนมาจึงจะรวมตัวกันไดทีหน่ึง อยางในประวัติศาสตร
เวลาถูกตางประเทศยกกองทัพมารุกราน คนไทยก็จะรวมตัวกันได
ทีหน่ึง คือพากันลุกข้ึนตอสูศัตรู แตพอศัตรูกลับไปแลว ก็ทะเลาะ
กันเองตอไป อันน้ีก็เปนเร่ืองท่ีเปนมาเร่ือย ๆ  

ทําอยางไรเราจะรวมตัวกันไดและเดินหนาตอ ท้ังยามมีภัย
อันตรายท่ีมองเห็น และยามมีภัยอันตรายชนิดมองไมเห็น เพราะ
ภัยอันตรายนั้นมี ๒ ชนิด นอกจากแยกเปนภัยภายนอก กับภัย
ภายในแลว ก็คือภัยท่ีมองเห็น กับภัยท่ีมองไมเห็น ทีน้ี ภัยท่ีมองไม
เห็นน้ันมันมีตลอดเวลา เราจึงตองไมประมาท  

การรวมตัว น้ันตองทําตลอดเวลาเพื่อจะไมประมาท 
พระพุทธเจาตรัสวาตองหมั่นประชุมกันเนืองนิตย ซ่ึงเปนหลักธรรม
อยางหน่ึงท่ีชาวพุทธไมคอยไดปฏิบัติ คือ อปรหิานิยธรรม ท่ีวา   

๑.  หมั่นประชุมกันเนืองนิตย   
๒.  เมื่อประชุม ก็พรอมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุม 

ก็อยูจนเลิกพรอมกัน  
๓.  เมื่อมีเร่ืองราวท่ีเปนกิจสวนรวม ตองลุกข้ึนรวมกันทํา

โดยพรอมเพรียงกัน  

แค ๓ ขอแรกน่ี ชาวพุทธก็แทบจะสอบตกแลว ในการปฏิบัติ
ธรรมตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ ท่ีจะทําใหเปนท่ีตั้งแหง
ความไมเสื่อม  

เร่ืองท่ีคุณหมอเตือน ก็ดีแลว แตอันน้ีตอบยาก คือเราตอง
เร่ิมตน คําตอบก็คือวาตองเริ่มตนน่ันเอง  



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๙๖ 

๙๖

การท่ีจะเร่ิมตนไดน้ี ก็ตองมีจุดรวม ถามีอะไรเปนท่ีรวมใจให
มาอยูท่ีจุดรวมแลว ก็เร่ิมได แตขอสําคัญตองใหมีการเร่ิมตน  

ขอขัดของอันใหญคือเก่ียงกัน เวลามีเร่ืองจะตองทําก็เก่ียง
กัน เวลาจะแกปญหาก็เก่ียงกัน ทําไมท่ีน่ันไมเร่ิม ทําไมท่ีโนนไมทํา 
อะไรอยางน้ี กลาววากันไปกลาวหากันมา จึงไมมีทางเริ่ม ใครรู
ปญหา ใครทําได ก็ทําเลย และไมรังเกียจผูอื่น ตองพรอมท่ีจะรับ
ความรวมมือ และยอมรับการท่ีจะมีขอบกพรองตางๆ ใหตองแกไข  

เร่ืองสําคัญตอนน้ีคือตองเร่ิมตน อยางท่ีทําวันน้ีก็เปนการ
เริ่มตนอยางหน่ึง ที่มีการเสวนาก็ถือวาเปนการรวมตัวชนิดหนึ่งแลว  

ทีน้ีก็ดูวาเราจะรวมตัวตอไปไดไหม จากท่ีน่ีอยางท่ีทําอยูน้ี 
เราจะรวมไดเพ่ิมกวางขวาง ขยายออกไปไหม แคไหนเพียงไร  

เร่ืองน้ีก็อยูท่ีวา เมื่อมีการเร่ิมตนจากจุดหน่ึงแลว จุดอื่นซ่ึงก็
อาจจะมีการเริ่มตนของเขาแลว ๒ จุด ๓ จุดน้ันจะมาประสานกัน 
อยางไร อันน้ีคือปญหาตอไป แตเวลาน้ีมีแลว มีบางบางจุดท่ีมีการ
เร่ิมตนท่ีจะรวมตัวกัน แตการรวมน้ียังเปนหยอมๆ ทีน้ีก็จะตองมา
ประสานกันระหวางหยอมเล็กหยอมนอยน้ัน ใหเปนหนวยใหญ
ขยายกวางขวางออกไป   

ชุมชนพุทธไทย ถึงจะกระจายเปนหนวยยอย                 
ถาถือหลักการรวมกันไว ก็เปนหนึ่งเดียวไดท้ังประเทศ 

พูดถึงวิธีของคนไทยน้ี ถาเรามองดูสังคมไทยเดิม เราใชวิธี
ประสานหนวยยอย คือชุมชนแตละชุมชน  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๙๗ 

พุทธศาสนาในเมืองไทยนี้ อยูไดดวยชุมชนแตละชุมชน คือ
เรามีชุมชนอยูในหมูบาน อยูในตําบล โดยท่ีหมูบานน้ันๆ มีวัดเปน
ศูนยกลาง และชุมชนมีความสมบูรณในตัวเอง แลวชุมชนเหลาน้ีก็
เช่ือมประสานกัน อยางประเพณีทอดกฐินทอดผาปาน่ี ชุมชนน้ีพา
กันไปทอดกฐินท่ีวัดโนน ก็คือชุมชนหน่ึงน้ีไปประสานรวมมือแสดง
นํ้าใจตออีกชุมชนหน่ึง  ซ่ึงทํากันเร่ือยมา   

ถาวาตามระบบประเพณี ก็คือเราทําแตละชุมชนใหดีให
เขมแข็ง แลวพุทธศาสนาก็อยูไดเอง ท้ังเมืองไทยอยู ประเทศไทย
อยู และพระพุทธศาสนาก็อยูดวยกัน คือ ชวยกันทําแตละชุมชนให
ดีใหเขมแข็ง และเมื่อแตละชุมชนอยูดีมีความเขมแข็ง ประเทศชาติ
และพุทธศาสนาก็มั่นคงอยูดี  

ทีน้ีปญหาก็คือ เวลาน้ีชุมชนแตละชุมชนกําลังออนแอ กําลัง
จะสลายตัว วิธีท่ีแทของเราไมใชวิธีรวมศูนย แตวิธีของเราคือวิธี
ประสานหนวยยอย ท่ีวาทําแตละชุมชนใหเขาอยูดี ใหเขาพ่ึงตัวเอง
ได พรอมกับมีศูนยกลางท่ีประสานเสริม คอยชวยหลอเลี้ยง  

 ถาเราใชระบบน้ีก็คือ เราสามารถมีชุมชนหรือชุมนุม หรือ
หนวยยอยๆ กระจายกันอยูในท่ีตางๆ แตทุกหนวยมีหลักการและมี
แนวทางอันเดียวกัน อันน้ีสิสําคัญ คือนอกจากต้ังหนวยต้ังศูนย
รวมมือของตัวแลว ทุกหนวยเหลาน้ันมีหลักการอันเดียวกัน  

 สิ่งท่ีจะประสานใหเกิดความสามัคคีน้ันอยูท่ีหลักการ คือ
ยึดถือหลักการเดียวกัน แล้วก็มุ่งม่ันสู่จุดหมายร่วมกัน 

 เมื่อหนวยยอยท้ังหลายมีหลักการและแนวทางปฏิบัติเปน
อันหน่ึงอันเดียวกัน ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันก็อยูท่ีนามธรรม  



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๙๘ 

๙๘ 

จากหลักการ  จุดหมาย  และแนวทางดําเนินท่ีเปนอัน
เดียวกันน้ัน หนวยยอยท้ังหลายท่ีกระจายกันอยู ก็กลายเปน
อันหน่ึงอันเดียวกันท้ังประเทศ พุทธศาสนาของเราอยูมาไดอยางน้ี  

อยาไปคิดวาตองทําใหกรุงเทพฯ เขมแข็ง ตองมีศูนยใหญโต
รวมกันเปนรูปธรรมอยูในเมืองหลวง แลวประเทศไทยจึงจะอยูได 
ไมใชหรอก  

เราตองทําใหทุกชุมชนท่ัวประเทศเขมแข็งเจริญงอกงาม ให
พุทธศาสนาในแตละชุมชนถูกหลักถูกทาง มีพระมีเจาอาวาสท่ีมี
คุณสมบัติ และทําหนาท่ีถูกตอง สวนท่ีกรุงเทพฯ ก็มีเพียงศูนย
ประสานความรวมมือ หลอเลี้ยง ใหขาวสารขอมูลท่ัวไป และ
เตือนสติ อยางน้ีแหละพระพุทธศาสนาอยูได  

ท้ังน้ีตองระวังวาอยาเอียงด่ิงเปนสุดโตงไปขางเดียว  

ถาชุมชนหนวยยอยท้ังหลาย ตางอยูตางทําตางหาทางเอา
เพ่ือตัวเอง ก็ไปสุดโตงหน่ึง  

ถามีศูนยกลาง แตรวมศูนยรวมอํานาจใหบรรดาหนวยยอย
ตองมาข้ึนมาพ่ึงพาเสริมความย่ิงใหญ หรือดูดเอาทรัพยากรหรือ
เอาประโยชนมารวมกองไวท่ีตัว ก็ไปอีกสุดโตงหน่ึง 

ถาสุดโตงอยางน้ี ก็เปนทางวิบัติ ตองจัดระบบเปนมัชฌิมา 
ใหหนวยยอยกับศูนยกลางประสานกันพอดี 

นาจะคิดกันใหชัดวา ศูนยกลางท่ีประสานความรวมมือน้ี จะ
ทําหนาท่ีอะไร แคไหน และจะประสานรวมกับหนวยยอยๆ ท่ี
กระจายท่ัวไปอยางไร 



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๙๙ 

ถาจะรักษาพุทธศาสนาในไทยใหเจริญม่ันคง                   
ตองสงกําลังไปฟนชุมชนชนบทขึ้นมาใหได 

ถาเรารูเขาใจและตั้งใจกันอยางน้ี เราก็ไปชวยชนบทกันให
มากๆ ย่ิงในยุคปจจุบันน้ี ชนบทไทยนาเปนหวงอยางย่ิง ตอนน้ี
ชนบทกําลังสลาย หรือพังทลาย  

ตลอดระยะท่ีผานมา เรามีปญหาใหญท่ีวา กําลังของชนบท
ไหลเขามาสูเมืองหมด แลวชนบทก็ออนแอเสื่อมโทรม จนกระท่ัง
หมดแรง ไมมีกําลังจะชวยตัวเอง กลายเปนชุมชนพึ่งพา  

ทีน้ี ตอมา เมื่อมีอะไรมีใครไปเอื้อไปให ไมวาจะมีเจตนา
แอบแฝงอยางไร แกก็ออนตามไปหมด เพราะวาขาดแคลนและ
ออนแอ ไมมีภูมิตานทาน ใครมาราย ก็ทําลายไดเลย  

 เพราะฉะน้ัน เร่ืองหน่ึงท่ีจะตองคิดก็คือ ทําอยางไรจะมี
ชุมชนท่ีอยูดีมีความเขมแข็งแตละหนวยกระจายกันไป แลวมีความ
เปนอันหน่ึงอันเดียว ดวยหลักการและจุดหมายรวมกัน  

 ชุมชนของเราท่ีเปนชุมชนพุทธน้ี แตละชุมชนมีวัดเปน
ศูนยกลาง พระสงฆทุกแหงท่ัวประเทศมีพระธรรมวินัยเปนหลัก 
ประชาชนชาวบานไมวาอยูท่ีไหนก็มีศรัทธาในเร่ืองบุญเร่ืองกุศล 
และเช่ือถือปฏิบัติอยูในหลัก ทาน ศีล ภาวนา เมื่อชาวบานฟงพระ
สอน ดําเนินชีวิตไดถูกตอง อยูในศีลในธรรม ก็รักษาชุมชนน้ันไวได 
สังคมก็มีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน และรมเย็นเปนสุข   

 เมื่อมองในแงน้ีก็จะเกิดความเขาใจวา เมื่อเราต้ังหนวย
ศูนยกลางอะไรข้ึนมาทํางานทางพระศาสนาแลว สิ่งหน่ึงท่ีตองคิด
ก็คือ ทําอยางไรจะขยายความเก้ือหนุนไปสูชนบท  



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๑๐๐ 

๑๐๐

เราจะตองเสริมแรงชุมชนทองถ่ินท้ังหลาย ท่ีกําลังถอยรน 
กําลังเสื่อม ท้ังทางพระศาสนา ท้ังทางกิจการท่ัวไปทุกดาน ไมวา
จะเปนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กําลังจะสลายหมด  

เวลาน้ีเด็กรุนใหมในชุมชน ไมเฉพาะในเมืองเทาน้ัน แมแต
เด็กในชนบทมากมาย ก็หางเหินวัด แทบไมรูจักวัด ไมเห็นคุณคา
และความสําคัญของวัดและพระสงฆตอชีวิตและชุมชนของเขา ไม
เกิดความรักใครใสใจ ไมมีความรูสึกรวมหรือมองอยางเปนเจาของ 
ท่ีจะรวมรับผิดชอบ หรือจะรักษาไว ถาไมเบ่ือไปเลย ก็เฉยๆ น่ีคือ
สัญญาณเตือนภัยวา ความหายนะใกลเขามา 

 เ ร่ืองน้ีจะตองรีบแกไข  ตองฟนฟูบทบาทของวัดและ
พระสงฆตอชุมชนใหกลับคืนมา  

ถาคนไทย ชาวบาน รวมท้ังเด็กๆ รูตระหนักในคุณคา 
มองเห็นคุณประโยชนของวัดและพระสงฆ เขาก็จะคิดข้ึนมาเองวา
เขาจะตองรักษาไว   

ในอดีตน้ันชัดเจนวาวัดเปนศูนยกลางของชุมชน เปนแหลง
การศึกษา เปนท่ีรวมอะไรทุกอยาง กิจกรรมของชุมชนก็อยูท่ีน่ัน
หมด เขาจึงตองรักษาวัดไว รวมท้ังพระก็เปนผูนํา พระเปนผูให
ความรู เปนท่ีพ่ึงทางจิตใจและท่ีอาศัยทางปญญาของเขา  

ความเสื่อมและความเจริญท่ีแทของวัด ไมใชอยู ท่ีวัตถุ 
สิ่งกอสราง  แตอยู ท่ีบทบาท  การทํากิจหนาท่ี ท่ีมีคุณคาเปน
ประโยชนทางธรรมทางปญญาแกชุมชน 

ถึงวัดจะมีอาคารมากมายใหญโตสวยงาม แตถาไมเปน
แหลงเจริญธรรมเจริญปญญา ไมพาชุมชนใหงอกงามในกุศลคุณ
ความดี ความหรูหราใหญโตของอาคารสถานท่ีก็หมดความหมาย  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๑๐๑ 

ถาไมเปนท่ีริษยารังเกียจของชาวบาน ก็ไดแคเปนสถานท่ี
ทองเท่ียว เกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ ในฐานะเปนซากทางวัฒนธรรม 

วัดน้ันถึงจะมีสิ่งกอสรางตกแตงใหญโตหรูหรา ถาไมเปน
แหลงธรรมแหลงปญญา ก็เหมือนคนท่ีแตงกายดวยเคร่ืองประดับ
แพรวพราว แตตัวคนเองไมมีสติปญญา ไมมีความรูความสามารถ
อะไร ไดแตแตงตัวโออวดฉุยฉายไปมา มีคาแตแกโจรหรือแกคนท่ี
มุงรายดวยความโลภ 

เพราะฉะน้ัน เราจะตองฟนฟูประเทศไทย ดวยการไปฟนฟู
ชุมชนชนบทหมูบาน ใหเขาอยูโดยมีหลัก ใหดีพรอมดวยกันท้ังวัด
ท้ังบาน  ใหมีการประสานรวมมือกัน  พระต้องมีอะไรให้แก่
ประชาชน คือใหทางนามธรรม ดวยการใหธรรมใหปญญาใหกุศล
ใหการศึกษา รวมความวาใหเปนไปตามหลักท่ีพระพุทธเจาตรัสไว  

พระท้ังหลายจะเทศนเปนหรือไมก็ตาม                     
ตองใหธรรมแกชาวบานใหได 

พระพุทธเจาตรัสวา พระสงฆกับคฤหัสถน้ี อุโภ อัญโญญญ-
นิสสิตา แปลวา ท้ังสองฝายอาศัยซ่ึงกันและกัน ฝายหน่ึงถวายวัตถุ
สิ่งของปจจัย ๔ อีกฝายหน่ึงใหธรรม  

ตามหลักท่ีวา ทาน มี ๒ อยาง คือ อามิสทาน กับ ธรรมทาน  

ญาติโยมมีหนาท่ีเอื้อบํารุงพระสงฆใหเปนอยูไดทางกาย 
โดยถวายอามิสทานคือปจจัย ๔ สวนพระก็มีหนาท่ีใหธรรมแก
ประชาชน ท้ังสองฝายตองใหแกกัน ไมใชใหฝายเดียว   



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๑๐๒ 

๑๐๒

บางทีเราไปเขาใจผิดนึกวาพระไมตองใหอะไร หลงนึกหลง
คิดวาโยมเปนฝายถวาย พระก็ตองใหเหมือนกัน ทานมี ๒ อยาง  

หน้าที่ของโยม คือ ถวายอามิสปัจจัย เล้ียงกายของพระ  
หน้าที่ของพระ คือ ให้ธรรม เล้ียงใจเลี้ยงปัญญาของประชาชน 

การให้ธรรม มี ๒ อยาง คือ ให้โดยพูด กับ ให้โดยไม่ต้องพูด 
ใหโดยไมตองพูด คือ พระปรากฏตัวท่ีไหน ก็ทําใหญาติโยมได
ธรรม ไดความช่ืนใจผองใสท่ีน่ัน 

ธรรมท่ีจะตองใหโยมได เบ้ืองแรกใหได “ปสาทะ” คือได
ความผองใสของจิตใจ พระไปปรากฏตัวท่ีไหน ถาญาติโยมว่ิงหนี 
ก็จบกัน แมแตถาเห็นพระแลวระแวงวา เอะ! องคน้ีจะมาเอาอะไร 
อยางน้ีก็ใจไมดีแลว  

เมื่อญาติโยมเห็นพระ  

๑. พระต้องเป็นเครื่องหมายของความไม่มีภัย  
อันน้ีเปนสัญลักษณขอท่ีหน่ึงเลย เห็นพระท่ีไหนหมดภัยท่ีน่ัน 

สบายใจเลย เชน โยมไปปาไปดง กําลังกลัวภัยอันตราย พอเจอ
พระเทาน้ันโลงใจช่ืนใจสบาย โบราณบอกวาลงน่ังยกมือทวมหัว
เลย ไมมีภัยอันตรายแลว พระของเราเปนสัญลักษณของความไมมี
ภัย (น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต) ตองรักษาไวใหได  

๒. พระต้องเป็นท่ีตั้งของความเลื่อมใส 
ในวัฒนธรรมไทยเราน้ัน ชาวบานต่ืนแตเชา กอนเร่ิมทําการ

งานอาชีพ ก็ตักบาตร เห็นพระเดินเปนแถวลัดทุงนามา ฟาแจมใส
ดวยแสงแหงดวงอาทิตย แดดสองจีวรสะทอนเปนสีทอง ญาติโยม
เห็นพระเดินเปนแถวมา จิตใจแชมช่ืนสบาย มีปติ อิ่มเอิบใจ ไดตัก
บาตรเจริญบุญ เปนเครื่องหลอเล้ียงชีวิตจิตใจ เรียกวาเปนสิริมงคล  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๑๐๓ 

พระไปในพิธีตางๆ พอพระปรากฏตัว ก็มีทาทางสงบสํารวม 
ทําใหญาติโยมมีจิตใจสงบชื่นบาน  

ท่ีวามาน้ีเรียกวา เปนการใหธรรมโดยไมตองพูด  

ทีน้ี ถาพระรูธรรม มีความสามารถในการสื่อสาร ก็พูดธรรม
สั่งสอนในเร่ืองทาน ศีล ภาวนา ใหชาวบานรูหลักการดําเนินชีวิต 
เจริญในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดวย ถาทําอยางน้ี ชาวบานก็ได
สองช้ัน  

แตเวลาน้ีใหธรรมโดยพูด ก็ไมคอยจะมี ใหธรรมโดยไมตอง
พูด บางทีก็ใหอยางอื่นแทนไปเสีย เพราะฉะน้ัน ญาติโยมจึง
ลําบากยุงยากใจไปดวย 

แตอยาทอ โยมตองนึกวา น้ีคือพระศาสนาของเรา ตอง
ชวยกันแกไข และเหตุท่ีทําใหเสื่อมอยางน้ี เปนเพราะพวกเราเอง
ดวย เพราะเราอาจจะไปจับจุดผิด เช่ือผิดท่ี แมแตบํารุงผิดท่ี ก็ทํา
ใหเกิดปญหาข้ึนมา  

ถาเรารูเขาใจทําดวยปญญา มีความไมประมาทแลว มีจิต
เมตตา ทําดวยเจตนาเปนกุศล ก็แกปญหาได ยังไมสายเกินไป  

แตถาโยมไมปฏิบัติตามน้ี มัวประมาทอยู และไมเรียนรู ไม
แสวงปญญา แถมถามีเจตนาไมเปนกุศลอีกดวย ก็สายเสียแลว ไม
ทันหรอก จึงไดขอใหรีบมาชวยกัน  

อาตมาตอบเสียยืดยาว เอาละ ดีแลวท่ีมีการเร่ิมตน แลว
ขอใหประสานกันไป   



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๑๐๔ 

๑๐๔

ญาติโยมหวงใยวา สรางวัดกันใหญโต แตประโยชนจมหาย 
ถาเริ่มฟน ๒๕-๓๐ วัดขึ้นเปนตวัอยาง ก็เดนิหนาได 

(ประธานดําเนินการเสวนา) น้ีคือปญหาของคุณหมออํานาจ
ท่ีถามนะครับ เราไดพูดกันเมื่อเสวนาคร้ังท่ี ๑  

ผมเคยรวบรวมองค์กรต่างๆ ท่ีเ ก่ียวกับชาวพุทธได้ ๔ 
หน้ากระดาษ แต่ก็หาองค์กรหลักไม่ได้  

ในการเสวนาคร้ังท่ีแลว ไดเคยบอกผานไปยังยุวพุทธิก-
สมาคม เพราะเห็นวามี activity แลวเปนองคกรท่ีรับรองทาง
กฎหมายนะครับ วาจะมาชวยกันรวบรวมไดไหม เพราะวาจริงๆ 
แลว ศาสนาอื่นมีการบริหารจัดการท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน แลวก็มี
แนวทางท่ีแนวแน แตของเราไมมี  

ทีน้ีองคกรท่ีจะเปนหลัก จะตองเปนองคกรท่ีกฎหมายรับรอง 
เพราะฉะน้ันก็มีอยูไมก่ีองคกร อันน้ีก็คงตองขอแรงชวยกัน ไม
ทราบวาทางเปรียญธรรมมีอะไร เชิญครับ 

ถาม: นมัสการพระคุณเจาพระธรรมปฎก ทานประธานผูดําเนิน 
การเสวนา กระผมโอฬาร อัศวฤทธิกุล กราบเรียนดวยความเคารพ
อยางสูงนะครับวา ผมมีความหวงใยตอพระพุทธศาสนาอยางมาก  

พุทธศาสนาเราไมเสื่อมหรอกครับ คนทําใหเสื่อม คือคนท่ีไม
เขาใจเร่ืองพุทธ แลวเร่ืองน้ีเมื่อไดรับฟงจากพระเดชพระคุณแลว ก็
อยากจะหาวิธีแกอยูตลอดเวลา ไมใชเปนระยะเวลาเพ่ิงคิด 

เปนเวลาสิบๆ ปแลว อาทิเชน ในตางจังหวัด วัดไมมีสมภาร 
ไมมีเจาอาวาส ขาดการดูแล แลวก็สรางโบสถใหญโต สรางศาลา
ไวมากมาย แตไมมีคนรักษา ปรากฏวาบวชพระแตละปน้ัน โบสถ
น้ันไมไดใชประโยชนเทาท่ีควรเลย แขงกันสรางดวย 



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๑๐๕ 

เหตุการณอยางน้ีนะครับ ไดกราบเรียนนมัสการพระราชา
คณะไปหลายองค  อยากจะปรับปรุง อยากจะหาวิธีแกไขนะครับ 
แลวก็วิธีแกไขก็คงจะไมยากนะครับ อยากเห็นพระราชาคณะ
ท้ังหลายไดกระจายอํานาจ พุทธสมาคมไดเขาไปชวยเหลือ กรม
ศาสนาตองทําตัวเปนตัวอยางท่ีดี เพ่ือท่ีจะใหพุทธศาสนิกชนได
เดินตาม ใหเยาวชนไดปกปกรักษาสิ่งท่ีบรรพบุรุษไดทํามา  

ใน ๕,๐๐๐ วัดน้ัน  คงจะใหทานประธานเสวนาเปนผูนํา ผม
จะรวมดวย จะใชทุนทรัพยเทาไรก็ตาม ผมเช่ือวา ทานประธาน
การเสวนาในวันน้ี และผูนําท่ีไดเขามารวมเสวนาในวันน้ีคงจะรวม
จิตรวมใจกันหาทางจัดได  

อยากจะกอตัวเล็กๆ ข้ึนมากอน ทําสัก ๒๐-๓๐ วัด คงจะทํา
ท้ังหมดไมไดหรอกครับ ถาทําตัวอยางสักย่ีสิบสามสิบวัดแลว ผม
เช่ือวาคนท่ีมีความสามารถ คนท่ีอยากออกมาแสดงความรักความ
เคารพพระพุทธศาสนา คนท่ีรักพระพุทธศาสนาจะตองออกมา
มากกวาท่ีเปนอยูอยางปจจุบัน  

ขณะน้ีชาวพุทธเฉยเมยครับ อยางพระเดชพระคุณไดกลาวมา
ขางตนวา น่ิง ไมออกความเห็นน้ัน ดวยความเคารพวา ผมอยากมี
สวนเขามาชวยเหลือพระพุทธศาสนา แลวก็ในอดีตนั้นอยากกราบ
นมัสการพระเดชพระคุณเจาและทานประธาน และพุทธศาสนิก  
ชนทุกคนวา การรักการเคารพอยางลึกซ้ึงน้ันไมใชเกิดข้ึนมาในวัน
เดียว ความดีความช่ัวไมไดเกิดข้ึนมาวันเดียว ตองมีการสะสม  

เพราะฉะน้ัน  ผมเห็นดวยกับนโยบายในอดีต  ท่ีมีการ
บรรพชาสามเณร บวชเณร และใหเณรน้ันไดศึกษาเลาเรียนจน
แตกฉาน ก็จะเขามาเปนผูนําทางศาสนาในอนาคต  



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๑๐๖ 

๑๐๖

ในอดีตน้ัน ผมจําไดครับวาพระองคใดขามเขต ก็จะตองมี
ใบสุทธิ ไปไหนทําไมถูก พระซ่ึงเปนสารวัตรจะตองขอตรวจและจับ
ลงโทษได ถาผิด เด๋ียวน้ีหยอนยานไปหมด อยากจะใหพระเดช
พระคุณในฐานะผูนําทางพระราชาคณะ ไดโปรดเอาเร่ืองน้ีเขามา
ดําเนินการใหม เพ่ือใหเขมแข็งมีระบบระเบียบตางๆ ผมเช่ือวา
พุทธศาสนิกชนท่ีมาฟงเสวนา มารวมเสวนาในวันน้ี คงจะรวมจิต
รวมใจกันสนับสนุนพระเดชพระคุณ ใหนโยบายเปนไปตามที่เรา
ตองการ กระผมขอนมัสการดวยความเคารพครับ  

พระธรรมปิฎก:  ท่ีจริง เร่ืองน้ีก็มีพระท่ีทานเอาใจใสขวนขวายทํา
อยูเหมือนกัน บางแหง บางจังหวัด หรือบางภาคทําคลายๆ เปน
โครงการหาเณรบวชเลยทีเดียว เพราะรูอยูวาเวลาน้ีขาดแคลนเณร 
แตจะทําไดแคไหนเพียงไร ยังไมเปนเร่ืองของการประสานรวมกัน
ทั้งหมด ทําเปนหยอมๆ อยางที่วาเม่ือกี้ กลายเปนไมพรอมเพรียงกัน  

 มีวิธีทํา ๒ อยาง คือ  

 ๑. จัดสภาพสังคมใหเอื้อตอระบบท่ีเราตองการ หรือจัดให
มีวิธีปฏิบัติอยางนั้น คือทําอยางไรจะใหมีเณรบวชอีก เชนจะจัดการ 
ศึกษาอยางไร เพ่ือมีทางใหคนที่เรียน เปนเณรไดดวย นี้อยางหน่ึง  

 ๒. อีกอยางหน่ึงก็คือ เราหาวิธีใหม จัดข้ึนมาใหเหมาะกับ
สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป เอาละ เมื่อไมมีเณรบวช จะใชวิธีไหนดี 
เราก็สรางวิธีใหมข้ึนมา 

 อันน้ีเปนเร่ืองท่ีตองชวยกันคิดตอไป แตเวลาน้ีท่ีทําไดก็
อยางท่ีวา คือทําเปนหยอมๆ ซ่ึงนอกจากแคบ นอย และชาแลว  ก็
อาจจะไมย่ังยืน  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๑๐๗ 

(ประธานดําเนินการเสวนา) ผมคิดวาคงจะตองรอ พ.ร.บ.
คณะสงฆนิดหน่ึง เทาท่ีอานดูท่ีทางมหาเถรสมาคมไดเขียนรูปราง
เอาไว นาจะทําอะไรไดมากกวาท่ีทํามาในอดีต แตคงตองรอรูปราง
ท่ีออกมา เชิญครับ อาจารยระวี    

ขอพุทธศาสนาเมืองไทย อยากลายเปนลัทธินานาจารย     
ขอใหรวมกันเปนหนึ่งเดียว แนวไปท่ีองคพระพุทธเจา 
อ.ระวี ภาวิไล: กระผมนายระวี ภาวิไล ขอกราบเรียนถามสัก ๒ 
ประเด็น  

ประเด็นหน่ึง พระคุณเจากลาววา ภัยของพระพุทธศาสนา
น้ันมีมานานแลว อยางนอย ๑๙ ป ทานพูดถึงเร่ืองภัยจากศาสนา
อื่น พระคุณเจาก็ไดบอกวา เมื่อมีภัยทางศาสนาเกิดข้ึนน้ี พระ
อรหันตทานจะไมดูดาย พระคุณเจายกตัวอยางพระมหากัสสปะ
วา ทานขวนขวาย จัดการประชุมสังคายนาข้ึน เทาท่ีผานมาจน
บัดน้ี กระผมก็เห็นแตพระคุณเจาเทาน้ันแหละ ขวนขวาย และท้ังๆ 
ท่ีมีสุขภาพไมสมบูรณเลย พระคุณเจาก็ขวนขวาย กระผมไมเห็นมี
พระคุณเจาอื่นๆ ท่ีผมไดยินวาทานผูน้ันทานผูน้ีเปนพระอรหันต
อยางน้ันอยางน้ี ผมไมเห็นวามารวมกับพระคุณเจาทําอะไรเลย 
ทําไมเปนอยางน้ัน น่ีคือคําถามของกระผม  

อีกคําถามหน่ึงก็เก่ียวของกับเร่ืองความเปนพระอรหันต
เหมือนกัน แตอันน้ีเปนประเด็นวิชาการสักหนอยกระมัง พระคุณ
เจากลาววา พระอรหันตน้ันแมทานเขานิโรธสมาบัติ ทานอาจจะ
ตั้งใจไววา ถาพระพุทธเจาก็ดี หรือสงฆก็ดี ตองการทาน ทานจะ
ออกจากนิโรธสมาบัติมาไดเลย ตรงน้ีกระผมสงสัย  



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๑๐๘ 

๑๐๘

สงสัยวา นิโรธสมาบัติ ตามท่ีกระผมเขาใจน้ัน ช่ือเต็มคือ 
สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ หมายความวา สัญญาและเวทนาดับ
ไป ซ่ึงหมายความถึงวาจิตดับไปตลอดระยะท่ีเขานิโรธสมาบัติดวย 
ถาจิตดับไปตลอดเวลาน้ัน ในสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ทานจะ
หย่ังรูไดดวยญาณวิถีใดอีกละ ท่ีพระพุทธเจาประสงค ทานและ
หรือคณะสงฆประสงคทาน ทานจะออกมา ตรงน้ีกระผมยังไม
ชัดเจน นอกเสียจากจะตองเช่ือวากายกับจิตน้ันสัมพันธกัน 
แยกกันไมออก และสังคม กายน้ันก็ตองหมายความวาสังคมดวย 
กับจิตของแตละบุคคลน้ันไมไดแยกกัน  ตรงน้ีไมทราบวาจะมี
คําตอบอยางไร  ขอประทานอภัย 

พระธรรมปิฎก:  เจริญพร สําหรับขอท่ี ๒ เร่ืองพระอรหันตท่ีเขา
นิโรธสมาบัติ จะออกทันทีเมื่อมีกิจของสงฆสวนรวมน้ัน เทาท่ี
พอจะนึกไดตอนน้ีคือวา เพราะเหตุท่ีสัญญาและเวทนาดับไป
ระหวางน้ันน้ีแหละ จึงตองตั้งจิตไว ความต้ังจิตของทานน้ีก็ไป
ประสานกับเร่ืองของสภาพแวดลอมท่ีเกิดข้ึน คือเหตุการณท่ี
เกิดข้ึนเปนสภาพแวดลอม ท่ีทานอาจารยบอกวาทางกายน้ันก็ถูก 
ความเปนไปในสังคมก็เปนเร่ืองสภาพแวดลอมอยูทางดานกาย  

 ทีน้ี เพราะจิตท่ีทานต้ังไว และเพราะภาวะของทานท่ี
บริสุทธิ์ กลายเปนความแจมใสท่ีวา มีอะไรเกิดข้ึนท่ีตรงกับท่ีตั้งจิต 
ก็จะตื่นข้ึนมา  

ถาจะตอบงายๆ ก็ตอบไดอยางน้ีแหละ คือจากความพรอม
ความใสท่ีมีอยูน้ี พอความต้ังใจท่ีมีอยูไปจดกับจุดน้ัน ก็ออกมา
ทันที ก็ตอบไดแคน้ีกอน เจริญพร 



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๑๐๙ 

อ.ระวี ภาวิไล: มีคําถามอีกเร่ืองหน่ึงวา  พระอรหันตทานไปไหน 
กันหมด ขณะน้ีภัยของสังคมภัยของพระพุทธศาสนามีแลวนะครับ  
ทานไปไหนกันหมด  

พระธรรมปิฎก:  ก็อาจจะตอบวายังเปนหยอมๆ คืออยูท่ีโนนองค 
อยูท่ีน่ันองค ตอนน้ีจะตองมาประสานรวมกําลังกัน   

คุณบูชา: ขออนุญาตกราบนมัสการพระคุณเจา ผมช่ือบูชาครับ 
คือ อยากจะเสริมท่ีทานเสนอแลว และเสริมความเห็นของทาน
อาจารยสมพนธนิดหน่ึงครับ คือผมคิดถึงคําวา “เครือข่าย” การ
เคลื่อนไหวดวยเครือขายน่ีมันไมจําเปนตองใชอํานาจหรือใช
ทรัพยากรอะไรมาก คือตองใชปญญามากๆ  

องคกรกลางอยางท่ีวาน้ี คือผมอาจจะมองตางมุมกับ       
คุณหมอสมพนธวานิดหน่ึง ความจริงข้ันแรกน้ีอาจจะยังไมตองถึง
ขนาดอิงองคกรท่ีมีความถูกตองทางกฎหมายอะไรก็ไดท่ีเขารับรอง 
แตใชเปน secretariat หรือคณะท่ีประสานงาน เพียงแตวาตองมี
ตัวยืนจริงๆ นะครับ ทํางานตอเน่ืองทุกวัน ทุกวันคิดแตเร่ืองน้ีวาจะ
เดินยุทธศาสตรเร่ืองพระพุทธศาสนาอยางไร คนน้ันจะตองคิดทุก
วัน ตองคิดแตเร่ืองน้ี คิดเร่ืองอื่นไมได 

ตอนน้ีผมคิดวากระแสน้ีอาจจะยังไมถึงข้ันขนาดน้ัน แต
เปนไปไดว า เราอาจจะรวมความรู ใหครบกอน  คือจะเดิน
ยุทธศาสตรตองมีขอมูลครบใชไหมครับ วาใครอยูตรงไหน ศัตรูอยู
ตรงไหน พันธมิตรอยูตรงไหน  เสนทางเดินทัพไปทางไหน หา map 
พวกน้ีใหครบ แลวพอถึงเวลาเดินก็เคลื่อนทันที  



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๑๑๐ 

๑๑๐

คือ  คลายๆ  กับท่ีทานอาจารยประเวศเดินเ ร่ืองปฏิ รูป
การเมือง ทานบอกวา ตอนน้ันไมมีใครสนใจ ทานทําเร่ืองความรู
กอน ไดหนังสือมาตั้งหน่ึง พอมีกระแสข้ึนมา คนเร่ิมเบ่ือการเมือง 
พอดีตอนน้ันเศรษฐกิจตกดวย คนเร่ิมเบ่ือกันท้ังประเทศ ก็เดินเร่ือง
น้ีได  

ผมคิดวาตอนน้ีเราหา secretariat ตรงน้ี แลวรวบรวม
ความรูวาใคร พันธมิตรอยูท่ีไหนอยางไร เราจะเคล่ือนเร่ืองน้ี
อยางไรเอาไวกอน ถามีเวลาโอกาสอันเหมาะ ก็อาจจะเคลื่อนเร่ือง
น้ีไดทันกาลครับ  ขอเสนอครับ 

พระธรรมปิฎก:  เจริญพร ขอพูดอีกนิดหน่ึง ท่ีทานแนะนํามาน้ัน
เปนเร่ืองของสวนท่ีจะนําไปใชปฏิบัติ อีกอยางหน่ึงท่ีตองมี ท่ี
สําคัญคือใจรวมกัน การท่ีจะใจรวมกันน้ี  

 ๑ . มีจุดหมายร่วม ถาคนเรามีจุดหมายรวมแลว ใจก็
รวมกันได ฉะน้ัน คําวา “เพ่ืออะไร” อันน้ีตองชัด คําวา “เพ่ืออะไร” 
น้ี ตองตอบใหได เพ่ืออะไรอันน้ัน พอทุกคนเห็นดวย บอกวาฉันทํา
เพ่ืออันน้ี ใจก็รวมกันเลย น้ีอันหน่ึง  

 ๒. มีศูนย์รวมจิตใจ โดยเฉพาะพุทธศาสนาเวลาน้ี สิ่งหน่ึง
ท่ีจะตองทําใหไดก็คือ ใหทุกคนไปรวมกันท่ีพระพุทธเจา 

ชาวพุทธในระยะท่ีผานมาน้ีเกิดปญหาอยางหน่ึง คือเร่ิม
กระจายไปเปนสํานัก เปนอาจารย เปนอะไรตางๆ ชาวพุทธจะตอง
มองอาจารยดวยความเคารพใหถูก อาจารยน้ันจะตองเปนสื่อโยง
พุทธบริษัทไปหาจุดรวมเดียวกัน คือพระพุทธเจา ขอน้ีจะตองทําให
ได มิฉะน้ันเราจะรวมกันไมได  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๑๑๑ 

สภาพพระพุทธศาสนาในเมืองไทยปจจุบันกําลังเกิดปญหา
กระจัดกระจายอยางน้ี เพราะฉะน้ัน ถาจะไมใหทรุดลงไป ตอง
หาทางใหเรามารวมท่ีพระพุทธเจา ถาชูพระพุทธเจาเปนจุดรวมได
ก็เดินหนาไป  

พอรวมท่ีพระพุทธเจา ก็ยึดเอาพระธรรมวินัยของพระองคเปน
หลัก เมื่อเราอยูกับพระธรรมวินัย พระธรรม และพระสงฆก็มาดวย
ท้ังหมด ครบพระรัตนตรัย ก็เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน อันน้ีฝากไว
ดวย เจริญพร  

ประธานดําเนินการเสวนา:  
ความจริงยังมีผูอยากแสดงขอคิดเห็นหลายคน แตพระคุณ

เจาไมคอยสบาย ใชเวลามาเกือบสามช่ัวโมงแลว คงตองขอให
พระคุณเจาไดไปพักผอน 

สําหรับทานท่ียังไมไดพูด คิดวาในการเสวนาคร้ังตอๆ ไป 
เราคงมีโอกาสไดมาพบกันอีก แลวก็ไดพูดกัน เพราะคร้ังท่ีหน่ึงเรา
พูดถึง ๔ ช่ัวโมง วันน้ีก็เกือบ ๓ ช่ัวโมงแลว  

ผมตองขออนุญาตหยุดตรงน้ีกอน เพ่ือใหพระคุณเจาไดไป
พักผอน ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีมาในวันน้ีและใหขอคิดเห็น แลว
เราเจอกันอีกคร้ังหน่ึงครับ เดือนหนา ขอบคุณมากครับ 



บทแถมท้าย 

บาทหลวงฝรั่งเขามาสมัยพระนารายณ ทําไมวา        
เมืองไทยใจเสรี ไมมีท่ีไหนเทียมเทา 

ทําไมบาทหลวงฌ็อง เดอ บูรซ (Jean de Bourges) ชาว
ฝร่ังเศส มาเมืองไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เห็น
อัธยาศัยไมตรีของคนไทย ซ่ึงเปนพุทธศาสนิกชน ท่ีแสดงออกตอ
พวกตนท่ีเปนคนตางชาติตางศาสนาแลว จึงไดเขียนจดหมายเหตุ
ไวโดยยืนยันหนักแนนย่ิงนัก อยางท่ีไดยกมาใหดูขางตนแลววา 

ข้าพเจ้าไม่เช่ือว่าจะมีประเทศใดในโลกท่ีมีศาสนา
อยู่มากมาย และแต่ละศาสนาสามารถปฏิบัติพิธีการ
ของตนได้อย่างเสรีเท่ากับประเทศสยาม 

คําพูดอยาง น้ีจะเกิด ข้ึนมาได  ตองอาศัยการกระทบ
ประสบการณใหมท่ีแปลกแตกตางจากความรูสึกนึกคิดของเขา
มาก และทําใหเกิดความประทับใจในทางตรงขามอยางแรงทีเดียว 
ประสบการณแตกตางท่ีทําใหแปลกประหลาดประทับใจน้ัน เกิดข้ึน
อยางไร 

ลองหันไปดูสภาพการนับถือศาสนาในประเทศแถบยุโรปท่ี
เปนดินแดนของบาทหลวงฌอง เดอ บูรซ เองในสมัยน้ันวาเปน
อยางไร 



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๑๑๓ 

กอนทําสงครามโลก ฝรั่งเคยมีสงครามระดับทวีป               
สูญชีพ บานเมืองยอยยับ ดวยสงครามศาสนา 

รัชกาลของสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา 
คือเมื่อประมาณ ๓๕๐ ปมาแลว ตรงกับ พ.ศ. ๒๒๐๐–๒๒๓๑ 
เทากับ ค.ศ. 1657–1688 เทียบแผนดินประเทศฝร่ังเศส คือ สมัย
พระเจาหลุยส ท่ี  ๑๔  ซ่ึงครองราชย  ค .ศ .  1643–1715 (พ .ศ . 
๒๑๘๖–๒๒๕๘) 

พระเจาหลุยสท่ี ๑๔ ราชาธิบดีแหงฝร่ังเศส (Louis XIV 
King of France) เปนกษัตริยท่ีครองราชยยาวนานท่ีสุดใน
ประวัติศาสตรของประเทศฝร่ังเศส คือ รวมถึง ๗๒ ป และไดรับ
เฉลิมพระนามวาเปนพระเจาหลุยสมหาราช (Louis the Great) 
เปนเจาของวาทะอันลือเลื่องวา “I am the state!” 

ในรัชสมัยของพระองค “สงคราม ๓๐ ป” (Thirty Years’ War) 
แหงยุโรป ท่ีเร่ิมรบกันมาต้ังแตรัชกาลของพระราชบิดา คือพระเจา
หลุยสท่ี ๑๓ ไดจบสิ้นลง (เวลาน้ันพระเจาหลุยสท่ี ๑๔ ยังทรงพระ
เยาว พระชนมายุเพียง ๕ พรรษา และพระราชมารดาทรงเปนผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองค) และประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงอยูในฝายมีชัย ไดโดด
เดนข้ึนมาเปนชาติมหาอํานาจท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในทวีปยุโรป  

ตอมา โดยเฉพาะในชวง ค.ศ. 1667–1697 (พ.ศ. ๒๒๑๐–
๒๒๔๐) พระเจาหลุยสท่ี ๑๔ ทรงประสบความสําเร็จอยางมากใน
การทําสงครามขยายดินแดนของประเทศฝร่ังเศสออกไปทางทิศ
ตะวันออก 



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๑๑๔ 

๑๑๔

ในท่ีน้ี เร่ืองท่ีควรกลาวถึงก็คือ “สงคราม ๓๐ ป” (Thirty 
Years’ War) ซ่ึงนอกจากเปนสงครามใหญย่ิงอยางท่ีเรียกวา 
สงครามมหาวินาศแลว ก็เปนเหตุการณท่ีมิใชเปนเร่ืองของมหา
กษัตริยฝ ร่ังเศสเทาน้ัน  แตเปนสงครามของทวีปยุโรป  และ
ย่ิงกวาน้ันยังเปนเคร่ืองแสดงลักษณะนิสัยจิตใจความคิดความ
เช่ือถือ เฉพาะอยางย่ิงลักษณะการนับถือศาสนาของชาวยุโรป 
หรือชาวตะวันตกท่ัวไปในสมัยน้ันดวย 

สงคราม ๓๐ ปน้ี เปนสงครามศาสนา (religious war) ซ่ึง
แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงการท่ีศาสนาของชาวตะวันตกเขาไป
วุนวายปะปนกับอํานาจการเมืองและการทหารอยางแยกไมออก 
และแสดงใหเห็นวา ประเพณีการนับถือศาสนาของชาวตะวันตก
น้ัน เปนเร่ืองของความเช่ือหรือศรัทธาแบบผูกขาด ประกอบดวย
ความรุนแรง ท่ีไมอาจยอมรับซ่ึงกันและกัน แตจะตองกําจัดกวาด
ลางความคิดความเช่ือถืออยางอื่นใหหมดไป 

สงคราม ๓๐ ปน้ัน เปนเพียงตัวอยางคร้ังหน่ึงของสงคราม
ศาสนามากมายในประเทศตะวันตก และเปนคร้ังสําคัญ กับท้ังถือ
วาเปนสงครามศาสนาระหวางประเทศคร้ังสุดทาย เพราะหลังจาก
น้ัน การหํ้าห่ันบีฑาหรือกําจัดกันทางศาสนาในยุโรปก็เปนเร่ือง
ภายในของแตละประเทศ 

เพ่ือใหเขาใจเร่ืองน้ี ขอยอนไปเลาภูมิหลังเล็กนอย กลาวคือ 
เมื่อ ค.ศ. 1517 (พ.ศ. ๒๐๖๐) มารติน ลูเธอร (Martin Luther) ได
ทําการประทวง  ซ่ึง เปนการละเมิดตอพระอํานาจขององค
สันตะปาปา (Pope) ทําใหเกิดคริสตศาสนาท่ีเปนนิกายใหมแยก
ออกไปจากโรมันคาทอลิก เรียกวานิกายโปรเตสแตนต ในประเทศ
เยอรมัน และนิกายโปรเตสแตนตก็แผขยายออกไป  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๑๑๕ 

แตน้ันมา ก็ไดเกิดการขัดแยงรบราฆาฟนกันระหวางชาว
คริสต ๒ นิกายน้ี ในประเทศตางๆ ท่ัวยุโรป 

การกําจัดหรือหํ้าห่ันบีฑากัน (persecution) น้ี รุนแรงมาก 
เพราะนอกจากราษฎรขมเหงกันแลว ก็เปนเร่ืองของผูปกครอง
ประเทศตอราษฎรดวย คือถาประเทศใดกษัตริยเปนคาทอลิก ก็
กําจัดชาวโปรเตสแตนต ถากษัตริยเปนโปรเตสแตนต ก็กําจัดชาว
คาทอลิก โดยเฉพาะฝายคาทอลิกน้ันไดกําลังหนุน หรือคําสั่ง
กํากับมาจากองคสันตะปาปาท่ีวาติกันดวย 

โดยเฉพาะในประเทศเยอรมัน ท่ีเกิดนิกายโปรเตสแตนตน้ัน 
พวกคาทอลิกไดพยายามกําจัดพวกโปรเตสแตนตเร่ือยมา เวลาน้ัน
เยอรมันยังแยกเปนรัฐใหญนอยมากมายภายในจักรวรรดิโรมันอัน
ศักด์ิสิทธิ์ (Holy Roman Empire)  

ตอมา พวกเจาเมืองโปรเตสแตนตไดรวมกันต้ังกลุมปองกัน
ตัวข้ึน แลวพวกคาทอลิกก็ตั้งสันนิบาตของฝายตนข้ึนเชนเดียวกัน 

ตอมาใน ค.ศ. 1618 (พ.ศ. ๒๑๖๑) การขัดแยงและกําจัด
กันก็รุนแรงข้ึน พวกคาทอลิกคิดจะทําลายนิกายโปรเตสแตนตให
จบสิ้น และกลายเปนสงคราม  

เ ร่ิมดวยกองทัพของจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธิ์ยกเขา
ทํ าลายฝ าย โปร เตสแตนต  จนใน ท่ีสุ ดพวก เจ านครฝ าย
โปรเตสแตนตไดขอความชวยเหลือจากตางประเทศ กษัตริย
ประเทศเดนมารกและนอรเวยก็ยกทัพมาชวยพวกโปรเตสแตนต
ของเยอรมัน ตอมากษัตริยประเทศสวีเดนก็เขารวมสงคราม ตาม
ดวยออสเตรีย ฝร่ังเศส และสเปน การสงครามดําเนินมาจนถึง 
ค.ศ. 1648 (พ.ศ. ๒๑๙๑) รวม ๓๐ ป จึงยุติลง 



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๑๑๖ 

๑๑๖

เน่ืองจากสนามรบสวนใหญอยูในประเทศเยอรมัน ดินแดน
และประชาชนชาวเยอรมันจึงประสบภัยพิบัติรุนแรงท่ีสุด ดังจะ
มองเห็นภาพความโหดรายทารุณและความพินาศ จากบันทึกทาง
ประวัติศาสตรท่ีวา  

เมื่อจบสิ้นสงคราม ๓๐ ปน้ี ประชากรเยอรมันลดจาก ๒๑ 
ลานคน เหลือเพียง ๑๔ ลานคน คือ ตายหายสูญไป ๗ ลานคน (= 
๑ ใน ๓ ของประเทศ) หลายเมืองประชากรตายหายสูญไปคร่ึง
หรือคอนเมือง  

โดยเฉพาะเมืองแมกดีเบอรก (Magdeburg) ท้ังเมืองถูกเผา
และผูคนก็ถูกฆา ราษฎรที่มีอยู ๓๐,๐๐๐ คน ถูกฆาตายไป 
๒๐,๐๐๐ คน  

นับคราวๆ สงครามน้ีไดทําลายหมูบานหมดไป ๑๘,๐๐๐ 
หมู เมือง ๑,๕๐๐ และวังเจา ๒,๐๐๐ วัง  

ความสยดสยองของสงคราม ๓๐ ปน้ี ฝร่ังเขียนบันทึกวา 
เปนภาพท่ีฝงแนนในความทรงจําของประชาชนย่ิงกวาสงครามใด
ท่ีมีมาในยุโรปกอนศตวรรษท่ี ๒๐  

ความพินาศยอยยับของสังคมเยอรมันจากการสงครามคร้ัง
น้ี จะเทียบไดก็ดวยสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ เทาน้ัน 

หลังจากสงครามศาสนาคร้ังใหญระหวางประเทศตางๆ ใน
ยุโรปน้ียุติแลว การหํ้าห่ันบีฑากําจัดกันระหวางคาทอลิกกับ
โปรเตสแตนต ก็ดําเนินตอมาในประเทศของตนๆ  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๑๑๗ 

ประวัติศาสตรฝรั่งเศสบงบอกไว                                    
อนาคตของคนไทย ถาพระนารายณเปล่ียนไปเปนคริสต 

สําหรับประเทศฝร่ังเศส ในรัชกาลพระเจาหลุยสท่ี ๑๔ 
มหาราชน้ี นอกจากสงครามศาสนาท่ีฝร่ังเศสเขาไปรวมรบระหวาง
ประเทศแลว ภายในประเทศของตนเอง การกําจัดกวาดลางทาง
ศาสนาก็ดําเนินมาอยางยืดเย้ือ ตอเน่ืองจากรัชกาลกอนๆ 

ฝร่ังเศสน้ันเปนประเทศคาทอลิก ดังน้ัน ภายในประเทศ จึงมี
การกําจัดพวกโปรเตสแตนตเร่ือยมา  

ชาวโปรเตสแตนตในฝร่ังเศสมีช่ือเรียกพิเศษวาพวก “ฮิวเกนอต” 
(Huguenot) ซ่ึงเร่ิมตั้งกลุมเกิดมีองคกรข้ึนเมื่อ ค.ศ. 1559 (พ.ศ. 
๒๑๐๒) แตหลังจากน้ันเพียง ๓ ป คือ ค.ศ. 1562 (พ.ศ. ๒๑๐๕) ก็
เร่ิมเกิดสงครามกลางเมือง ระหวางพวกฮิวเกนอตน้ัน กับพวก
คาทอลิก  

ฝายโปรเตสแตนตถูกสังหารหมู จึงตอบโตดวยการสังหาร
บาทหลวงและขมขืนแมชี สงครามดําเนินตอไปโดยท้ังสองฝายทํา
การตางๆ อยางโหดราย  

ชาวคริสต ๒ นิกายน้ีทําสงครามกลางเมืองกันมาเร่ือยๆ 
อยางยืดเย้ือและลมตายกันไปมาก จนหลังสงครามกลางเมืองครั้ง
ท่ี ๘ แลว มีกษัตริยท่ีเดิมเปนโปรเตสแตนตไดข้ึนครองราชย ยอม
สยบตอวาติกัน หันไปนับถือคาทอลิก แลวไดประกาศราชโองการ
แหงแนนตส (Edict of Nantes) เมื่อป 1598 (พ.ศ. ๒๑๔๑) ทําให
ชาวโปรเตสแตนตไดมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาและ
ประกอบพิธีกรรมของตน พวกฮิวเกนอตจึงคอยหายใจสะดวกข้ึน 



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๑๑๘ 

๑๑๘

แตพอถึง ค.ศ. 1627 (พ.ศ. ๒๑๗๐) บาทหลวงใหญ ซ่ึงเปน
รัฐบุรุษดวย คือ คารดินัล ริเชลลู (Cardinal Richelieu) ไดยกทัพ
มาลอมฐานท่ีมั่นของพวกฮิวเกนอต  

หลังจากลอมอยู ๑๔ เดือน และทัพเรืออังกฤษมาชวยไม
สําเร็จ พวกคาทอลิกก็ยึดท่ีมั่นได หลังจากน้ันพวกฮิวเกนอตก็สูญ
สิ้นอํานาจการเมืองท่ีเคยมีกําลังทหารของตนเอง และฮิวเกนอตก็
อยูในฐานะลําบากมากข้ึน เชน แมจะยังมีเสรีภาพในการนับถือ
หรือทําพิธีบูชา แตไมมีสิทธิชุมนุมและขาดท่ีหลบลี้ภัย  

ชะตากรรมของพวกฮิวเกนอตมาถึงจุดจบในรัชกาลพระเจา 
หลุยสท่ี ๑๔ มหาราช ใน ค.ศ. 1685 (พ.ศ. ๒๒๒๘) เมื่อพระองค
ไดทรงยกเลิกเพิกถอนพระราชโองการแหงแนนตส (Edict of 
Nantes) ท่ีใหสิทธิเสรีภาพแกพวกฮิวเกนอตไวตั้งแต ค.ศ. 1598 
(พ.ศ. ๒๑๔๑) โดยทรงหามมิใหมีการถือปฏิบัติลัทธิศาสนาอื่นใด
นอกจากศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก 

ถึงตอนน้ีพวกฮิวเกนอตก็หมดทางไป และในที่สุดพวก      
ฮิวเกนอตประมาณ ๕ แสนถึง ๑ ลานคน ตองอพยพหนีภัยไปอยู
ในประเทศอื่นท่ีนับถือนิกายโปรเตสแตนต เชน อังกฤษ ฮอลแลนด 
เดนมารก สวีเดน เยอรมัน แอฟริกาใต และจํานวนหน่ึงก็หนีตอ
จากยุโรปไปยังดินแดนแหงโลกใหม คือ อเมริกา ไปอยูในรัฐตางๆ 
เชน แมสซาชูเซตส นิวยอรก ฟลอริดา และเซาทแคโรไลนา 

หลายประเทศในยุโรปยินดีตอนรับ ใหพวกฮิวเกนอตเขาไป
อยูในประเทศของตน เพราะพวกฮิวเกนอตเปนคนระดับท่ีมี
การศึกษาดี เชนเปนขุนนาง พอคา ปญญาชน และชางฝมือตางๆ 
รวมท้ังนายทหาร และนักเดินเรือทะเล  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๑๑๙ 

การอพยพใหญค ร้ัง น้ี ทําใหประเทศฝรั่ ง เศสสูญเสีย
ทรัพยากรคนไปมากมาย และทําใหประเทศออนแอลง 

ตอมาในป 1715 (พ.ศ. ๒๒๕๘) พระเจาหลุยสท่ี ๑๔ ไดทรง
ประกาศวา พระองคไดทําใหศาสนานิกายโปรเตสแตนตจบสิ้นการ
ดําเนินการทุกอยางหมดไปแลวจากประเทศฝร่ังเศส (พระเจา
หลุยสท่ี ๑๔ เองก็ไดสวรรคตในปน้ี) 

แตท่ีวาโปรเตสแตนตจบสิ้นจากฝร่ังเศสน้ัน ไมหมดจริงโดย
สิ้นเชิง พวกโปรเตสแตนตยังรวมกลุมประชุมกันพยายามฟนนิกาย
ของเขาข้ึนมา และตอมาก็มีการพยายามกําจัดพวกฮิวเกนอตอีก
ในชวง ค.ศ. 1745–1754 คือ พ.ศ. ๒๒๘๘–๒๒๙๗ แตถึงตอนน้ี
ประชาชนเริ ่มเบื่อหนายไมพอใจการหํ้าหั่นบีฑากันแลว พวก     
ฮิวเกนอตก็อยูมาได  

จนกระท่ัง ค.ศ. 1787 คือ พ.ศ. ๒๓๓๐ เกิดปฏิวัติฝร่ังเศส มี
การยอมรับเสรีภาพทางศาสนา และยอมใหพวกโปรเตสแตนตเขา
ทํางานในราชการและอาชีพทุกอยางไดเหมือนคนอื่นท้ังปวง 

ขอใหสังเกตวา ปท่ีพระเจาหลุยสท่ี ๑๔ ทรงยกเลิกพระราช
โองการแหงแนนตส (Edict of Nantes) คือ ค.ศ. 1685 (พ.ศ. 
๒๒๒๘) น้ัน ตรงกับปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช 
กอนจะสวรรคต ๓ ป (สวรรคต พ.ศ. ๒๒๓๑ ตรงกับ ค.ศ. 1688)  

ตรงน้ีขอใหนึกถึงบันทึกของพอคาฝร่ังเศสเกี่ยวกับการท่ีพระ
เจาหลุยสท่ี ๑๔ จะชวนสมเด็จพระนารายณมหาราชใหหันไปเปน
คาทอลิก ท่ียกมาใหฟงขางตน ท่ีเขาพูดวา  



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๑๒๐ 

๑๒๐

ถ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ได้ทรงชักชวนแล้ว สมเด็จพระ
นารายณ์ก็คงจะหันเข้าหาศาสนาโรมันคาทอลิกเป็นแน่…
จะเป็นพระเกียรติยศแก่พระเจ้าหลุยส์สักเพียงไร เพราะใน
เวลาพระองค์ได้ทรงจัดการศาสนาในราชอาณาเขตของ
พระองค์ ยังได้ทรงจัดการทําลายศาสนาอันไม่ดีในแผ่นดิน
ฝ่ายตะวันออก ซึ่งนับว่าเป็นประเทศที่เจริญที่สุดอยู่แล้ว 

ถาใครไมอานไมรูประวัติศาสตรฝร่ังเศสและประเทศในยุโรป
ตอนน้ี จะมองไมเห็น และไมรูทันวาบันทึกของพอคาฝร่ังเศสน้ี มี
ความหมายสําคัญเปนอยางย่ิง ความหมายวาอยางไร? 

คําวา “ไดทรงจัดการศาสนาในราชอาณาเขตของพระองค” 
ก็คือการท่ีพระเจาหลุยสท่ี ๑๔ ทรงทรงดําเนินการใหศาสนาอื่น 
โดยเฉพาะนิกายโปรเตสแตนตหมดไปจากฝรั่งเศส คงเหลือแต
นิกายโรมันคาทอลิกอยางเดียว 

ในคําวา “ยังไดทรงจัดการทําลายศาสนาอันไมดีในแผนดิน
ฝายตะวันออก ซ่ึงนับวาเปนประเทศท่ีเจริญท่ีสุดอยูแลว” แผนดิน
ฝายตะวันออก ซ่ึงนับวาเปนประเทศท่ีเจริญท่ีสุดอยูแลว เวลาน้ันก็
คือประเทศสยาม หรือไทยน้ีแหละ  

สวนคําวา  “ยังไดทรงจัดการทําลายศาสนาอันไมดี” ก็
หมายความวา ถาพระนารายณมหาราชทรงหันไปนับถือศาสนา
ค าทอลิ ก ต าม ท่ี พ ร ะ เ จ า ห ลุ ย ส ท่ี  ๑๔  ท ร ง ชั ก ช วนแล ว 
พระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาท่ีวาไมดี (ชาวคาทอลิกเวลาน้ันถือ
วาศาสนาอื่นไมดีท้ังน้ัน ดังท่ีตองกําจัดพวกโปรเตสแตนต) ก็จะถูก
กําจัดหมดไป และชาวพุทธในสยามครั้งน้ันก็คงมีชะตากรรม
เชนเดียวกับพวกฮิวเกนอตในฝร่ังเศส  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๑๒๑ 

หากการเปนไปเชนน้ี พระเกียรติยศของพระเจาหลุยสท่ี ๑๔ 
ก็จะเลื่องลือระบือไกล ปวงประชา(ชาวคาทอลิก)ก็จะแซซอง
สรรเสริญพระบรมเดชานุภาพของพระเจาหลุยสท่ี ๑๔ กันโดยท่ัว 

ในอดีต มีเรื่องใหรูกันมา                                           
ลัทธิลาเมืองขึ้น ผนวกกับการเผยแพรศาสนา 

ตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช แมวาพระ
เจาหลุยสจะยังทรงชวนพระเจาแผนดินสยามใหหันไปเปน
คาทอลิกไมสําเร็จ แตการทูตระหวางสองประเทศก็เดินหนาหนัก
แนนย่ิงข้ึน พรอมกับการท่ีฝร่ังเศสเรียกรองมากข้ึน 

ราชทูตไทยไปฝร่ังเศส ๓ คร้ัง ใน ค.ศ. 1680, 1684 และ 
1686 (= พ.ศ. ๒๒๒๓, ๒๒๒๗ และ ๒๒๒๙) สวนทางฝร่ังเศสก็สง
คณะทูตคณะใหญข้ึนๆ มายังประเทศสยาม ในป 1682, 1685 
และ 1687 (=พ.ศ. ๒๒๒๕, ๒๒๒๘ และ ๒๒๓๐) 

โดยเฉพาะคร้ังสุดทาย คือ พ.ศ. ๒๒๓๐ (กอนสมเด็จพระ
นารายณฯ สวรรคตปเดียว) ฝร่ังเศสสงเรือรบมาดวย ๖ ลํา พรอม
ท้ังทหาร ๖๐๐ นาย  

หนังสือ Encyclopaedia Britannica (1997) หัวขอ “Narai” 
และหัวขอ “Phaulkon” เขียนไวรวมความวา ในเดือนธันวาคม 
1685 (พ.ศ. ๒๒๒๘) สยามกับฝรั่งเศสไดร างสนธิสัญญา ซ่ึง
นอกจากใหอภิสิทธิ์ทางการคามากมายแกฝร่ังเศสแลว ก็ยอมให
ฝร่ังเศสเขาต้ังกองทัพท่ีเมืองสงขลาดวย  



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๑๒๒ 

๑๒๒ 

ตอมาพระเจาหลุยสท่ี ๑๔ ก็ทรงเสนอขอเรียกรองเพ่ิมอีก 
และในป 1687 (พ.ศ. ๒๒๓๐) ก็ได(สงกองเรือรบ ๖ ลํา พรอมดวย
ทหาร ๖๐๐ นายเขามา)บีบใหสยามยอมรับเงื่อนไขของพระองค 
และสมเด็จพระนารายณมหาราชก็ตองจําพระทัยยอมใหกอง
ทหารฝร่ังเศส เขาต้ังประจําเมืองบางกอก ซึ่งเปนจุดยุทธศาสตร 

คร้ังน้ัน กระแสความรูสึกตอตานขัดเคืองฝร่ังเศส และไม
พอใจตอฟอลคอน คือเจาพระยาวิชเยนทร ไดรุนแรงข้ึน พอดี
สมเด็จพระนารายณฯ ก็ประชวรหนัก จนสวรรคตในป 1688 (พ.ศ. 
๒๒๓๑) พระเพทราชาไดสังหารฟอลคอนเสีย แลวขับไลกองทัพ
และพอคาวานิชฝร่ังเศสออกจากประเทศสยามท้ังหมด ทําให
ประเทศไทยเสมือนปดประเทศ ไมมีความสัมพันธกับฝร่ังหรือ
ชาวตะวันตก เปนเวลานานตอมาถึง ๑๕๐ ป 

จนกระท่ังป 1855 (พ.ศ. ๒๓๙๘) ในแผนดินรัชกาลท่ี ๔ 
พระราชินีวิคตอเรีย (Queen Victoria) แหงราชอาณาจักรอังกฤษ 
ไดทรงสงเซอร จอหน บาวริง (Sir John Bowring) เปนผูแทน
พระองคเขามาเจรจาใหสยามยกเลิกขอจํากัดตางๆ ทางการคา 
ยอมใหอังกฤษต้ังกงสุลในกรุงเทพฯ และตั้งศาลพิเศษไตสวนคดีท่ี
เก่ียวกับคนในบังคับของอังกฤษ (สิทธิสภาพนอกราชอาณาเขต) 
เกิดเปนสนธิสัญญาบาวริง (Bowring Treaty, 1855) เปนการเปด
ประเทศไทยสูการคาโลก และรับอิทธิพลจากตะวันตกแตน้ันมา 

สภาพการณความเปนไปในประเทศไทยน้ี นาจะเทียบกับอีก
ประเทศหน่ึงท่ีอยูในทวีปเอเชียดวยกัน คือ ประเทศญ่ีปุน ซ่ึง
โปรตุเกสและสเปนไดเขาไปคาขาย โดยมีบาทหลวงเขาไปกับเรือ
สินคาดวย เร่ิมแตราว ค.ศ. 1542 (ระยะท่ีเกิดนิกายโปรเตสแตนต
ใหมๆ, พ.ศ. ๒๐๘๕ เปนตนมา)  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๑๒๓ 

ตอนตนขุนศึกซามูไรตอนรับชาวตะวันตกเหลาน้ีเต็มท่ี ท้ัง
ดานการคา และสงเสริมการเผยแพรศาสนาคริสต แตตอมาไมทัน
ถึง ๑๐๐ ป ก็ขัดใจกัน ดังท่ี หนังสือ Encyclopaedia Britannica 

(1997) หัวขอ “Tokugawa period” เขียนไววา 

เมื่อเกิดรู้ขึ้นมาว่า การแผ่ขยายอาณานิคมของสเปน 
และโปรตุเกสในทวีปเอเชีย สําเร็จได้ด้วยอาศัยผลงาน
ของพวกมิชชันนารี เหล่าโชกุนแห่งยุคโตกุกาวะ ก็จึงมอง
พวกมิชชันนารีว่าเป็นภัยคุกคามต่อการปกครองของตน 

การท่ีพวกขุนศึกซามูไรเกิดรูทันข้ึนมาไดน้ี สวนสําคัญก็
เน่ืองจากพวกนักลาอาณานิคมดวยกัน แตนับถือศาสนาคริสตตาง
นิกาย และมีผลประโยชนขัดกัน จึงอิจฉาริษยากันเอง และลอบ
บอกเจตนาแฝงเรนเชนน้ันแกผูปกครองบานเมืองของญ่ีปุน ดังท่ี
หนังสือ Pictorial Encyclopedia of Japanese Culture (1987) เขียน
ไววา (p. 62) 

…งานสอนศาสนาคริสต์ถูกสั่งห้ามทั้งหมด เม่ือพวก
โปรเตสแตนต์ชาวอังกฤษและชาวฮอลันดา เตือนรัฐบาล
(ญี่ปุ่น) ให้รู้ถึงเจตนาที่พวกคาทอลิกชาวสเปนและชาว
โปรตุเกส มุ่งหมายอยากได้ดินแดน 

ตอจากน้ี พวกขุนศึกซามูไรไดหันกลับไปเปนปฏิปกษตอ
ชาวตะวันตก ไดสั่งหามการสอนศาสนาคริสต และทําการกําจัด
กวาดลางคนท่ีหันไปถือคริสต จนในท่ีสุดก็ขับไลฝร่ังออกจากญี่ปุน
แลวเร่ิมดําเนินการปดประเทศ ตั้งแต ค.ศ. 1633 (พ.ศ. ๒๑๗๖) 
จนปดไดเรียบรอยเสร็จสิ้นในป 1639 (พ.ศ. ๒๑๘๒)  



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๑๒๔ 

๑๒๔ 

เวลาผานไปจนกระท่ังอีก ๒๑๔ ปตอมา อเมริกาสงนายพล
เปอรรี (Commodore Matthew C. Perry) นําเรือรบมาบังคับให
ญ่ีปุนเปดประเทศ คาขายกับชาติตะวันตกใหม โดยทําสนธิสัญญา
กัน เรียกวา Treaty of Kinagawa ใน ค.ศ. 1854 (พ.ศ. ๒๓๙๗) 

เมื่อเทียบกัน ญี่ปุ่น ปดประเทศ ค.ศ. 1639 (พ.ศ. ๒๑๘๒) 
ตรงกับสมเด็จพระนารายณมหาราชประสูติได ๗ พรรษา  

สวนประเทศไทย ปดประเทศไมตอนรับชาวตะวันตกเร่ิมแต
ปท่ีสมเด็จพระนารายณมหาราชสวรรคต คือ ค.ศ. 1688 (พ.ศ. 
๒๒๓๑) หลังญ่ีปุน ๔๙ ป 

ญี่ปุ่น เปดประเทศใหมดวย Treaty of Kinagawa ใน ค.ศ. 
1854 (พ.ศ. ๒๓๙๗) กอนประเทศไทย เปดประเทศคาขายกับ
ตะวันตกดวย Bowring Treaty เพียง ๑ ป  

พูดคราวๆ วา ญ่ีปุนกับไทยเปดประเทศรับอารยธรรม
ตะวันตกพรอมกัน ในสมัยรัชกาลท่ี ๔ แหงกรุงรัตนโกสินทร 

การหนีภัยศาสนาจากอังกฤษและฝรั่งเศส                            
เปนเครื่องลอหลอมประเทศที่ช่ือวาอเมริกา 

หันกลับไปดูเร่ืองการสงครามและหํ้าห่ันบีฑาทางศาสนาใน
ประเทศตะวันตกอีกหนอย เมื่อพูดถึงประเทศฝร่ังเศสท่ีเปน
คาทอลิกแลว ก็ควรจะพูดถึงประเทศท่ีถือนิกายอ่ืนไวเปนตัวอยาง
เทียบเคียงกันดวย  

ขอยกเร่ืองประเทศอังกฤษข้ึนมาดูโดยยอ เพราะนอกจาก
เปนพวกนิกายโปรเตสแตนตแลว ก็เปนชาติมหาอํานาจคูกันกับ
ฝร่ังเศสดวย  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๑๒๕ 

(เร่ืองประเทศเยอรมันก็นาสนใจมาก เพราะเปนท่ีเกิดของ
นิกายโปรเตสแตนต และไดประสบภัยพิบัติจากสงครามศาสนา
มากท่ีสุด แตในตอนท่ีพูดถึง “สงคราม ๓๐ ป” ไดเลาเร่ืองเกี่ยวของ
ไปบางแลว จึงขอใหไปคนควาเพ่ิมเติมเอง) 

การที่เกิดนิกายโปรเตสแตนตขึ้นมาในแผนดินใหญของ
ยุโรป ไดทําใหองคสันตะปาปา (Pope) ท่ีวาติกันเสื่อมอํานาจลงไป 
ประเทศท่ีอยากจะเปนอิสระ ก็ไดโอกาส และก็เปนจังหวะท่ีเอื้อตอ
ประเทศอังกฤษพอดี 

ในชวงเวลาน้ัน  กษัตริยอังกฤษ  คือ  พระเจาเฮนรีท่ี  ๘ 
(ครองราชย ค.ศ. 1509–1547 = พ.ศ. ๒๐๕๒–๒๐๙๐) ทรงมีปญหา
กับพระมเหสี ท่ีไมมีรัชทายาทเพศชาย พระองคทรงมีพระประสงค
จะหยากับพระมเหสี เพ่ือมีพระมเหสีใหม แตองคสันตะปาปา 
(Pope) ไมยอมประกาศใหการอภิเษกสมรสเดิมเปนโมฆะ  

ขณะน้ันอํานาจของวาติกันกําลังเสื่อมลง พระเจาเฮนรีท่ี ๘ 
ก็เลยออกกฎหมายใหอังกฤษแยกตัวพนจากอํานาจของโปป 
ตั้งศาสนจักรอังกฤษ ช่ือนิกายอังกฤษ (Church of England) 
ข้ึนมา ใน ค.ศ. 1534 (พ.ศ. ๒๐๗๗) โดยสถาปนาพระองคข้ึนเปน
ประมุขของนิกายใหมน้ีเอง  

จากน้ันทรงมีมเหสีอีก ๕ องค (รวมเปน ๖ องค) และไดรัช
ทายาทชาย ๑ องค คือ พระเจาเอ็ดเวิรดท่ี ๖ (มีราชธิดา ๒ ซ่ึง
ตอมาก็ไดเปนกษัตริยท้ัง ๒ องค คือ แมรีท่ี ๑ และเอลิซาเบธท่ี ๑) 

นิกายอังกฤษของพระเจาเฮนรีท่ี ๘ แรกเร่ิมน้ันยังถือเหมือน
เปนคาทอลิก แตไมข้ึนตอโปป พรอมกันน้ันก็เปนปฏิปกษกับ
โปรเตสแตนต  



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๑๒๖ 

๑๒๖

เมื่อประกาศตัวเปนอิสระจากวาติกันแลว พระเจาเฮนรีท่ี ๘ 
ก็ยุบเลิกวัดและสํานักชีท้ังหมด กับท้ังริบทรัพยสมบัติเปนของ
หลวงท้ังสิ้น 

พระเจาเอ็ดเวิรดท่ี ๖ โอรสของพระเจาเฮนรีท่ี ๘ ไมมี
บทบาทอะไร เพราะข้ึนครองราชยเมื่อพระชนมายุเพียง ๑๐ 
พรรษา และสวรรคตเมื่อพระชนมายุเพียง ๑๕ พรรษาเศษ ใน ค.ศ. 
1553 (พ.ศ. ๒๐๙๖)  

จากน้ี พระราชธิดาของพระเจาเฮนรีท่ี ๘ ซ่ึงประสูติจากพระ
ราชินีองคแรก ท่ี ถูกพระเจาเฮนรีท่ี ๘ หยาขาดมาน้ัน ได ข้ึน
ครองราชยเปนพระนางแมรีท่ี ๑ 

เลายอนหลังหนอยหน่ึงวา ในปลายรัชกาลพระเจาเฮนรีท่ี ๘ 
ศาสนจักรหรือนิกายอังกฤษ ไดมีความเปนโปรเตสแตนตมากข้ึนๆ 
และพระนางแมรีก็มีเร่ืองท่ีทําใหชอกช้ําพระทัยมาก ใจจริงพระนาง
เปนคาทอลิก แตยอมแสดงวาสละนิกายคาทอลิก และคงความ
เปนคาทอลิกไวเงียบๆ จนตลอดรัชกาลของพระเจาเอ็ดเวิรดที่ ๖ ท่ี
เปนกนิษฐภาดาตางพระมารดา (พระนางแมรีที่ ๑ มีพระชนมายุ
แกกวาพระเจาเอ็ดเวิรดท่ี ๖ ถึง ๒๑ ป) 

เมื่อพระนางแมรีท่ี ๑ ข้ึนครองราชยแลวไมชา ก็ทรงเร่ิมงาน
ฟนนิกายโรมันคาทอลิกกลับคืนมา โดยกลับยอมรับอํานาจของ
องคสันตะปาปา  

พระนางแมรีท่ี ๑ ครองราชยอยูเพียง ๕ ป แตเพียงข้ึนปท่ี ๓ 
ถึงปท่ี ๕ พระนางไดกําจัดพวกโปรเตสแตนตดวยวิธีเผาท้ังเปน ตาย
ไปประมาณ ๓๐๐ คน อีกจํานวนมากหนีไปอยูในแผนดินใหญของ
ยุโรป จึงไดสมญาวาพระนางแมรีกระหายเลือด (Bloody Mary)  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๑๒๗ 

เมื่อพระนางแมรีท่ี ๑ สวรรคตในป 1558 (พ.ศ. ๒๑๐๑) แลว 
พระกนิษฐภคินีตางมารดา ซ่ึงพระชนมายุออนกวาถึง ๑๗ พรรษา 
ไดข้ึนครองราชย เปนพระนางเจาเอลิซาเบธท่ี ๑ และไดเปน
กษัตริยองคสําคัญท่ีครองราชยอยูนานถึง ๔๕ ป (สวรรคต ค.ศ. 
1603 คือ พ.ศ. ๒๑๔๖)  

พระนางเจาเอลิซาเบธท่ี ๑ เปนโปรเตสแตนต จึงไดยกเลิก
อํานาจของสันตะปาปา ทรงฟนศาสนจักรอังกฤษหรือนิกาย
อังกฤษข้ึนมาใหม  

เอลิซาเบธท่ี ๑ ทรงเดินสายกลางระหวางพวกคาทอลิก กับ
พวกโปรเตสแตนตท่ีตึงจัด เชน พวกพิวริตัน (Puritans) จึงทรงมี
ปญหากับท้ังสองพวกน้ัน และในตอนปลายรัชกาลไดทรงกําจัด
พวกคาทอลิกอยางโหดราย มีผูถูกประหารชีวิตไปก็มาก 

พระเจาเจมสท่ี ๑ และพระเจาชารลสท่ี ๑ ซ่ึงครองราชยตอ
จากพระนางเจาเอลิซาเบธท่ี ๑ (ค.ศ. 1603–1625/พ.ศ. ๒๑๐๙–
๒๒๖๘  และ  ค .ศ .  1625–1649 =  พ .ศ .  ๒๒๖๘ –๒๒๙๒ 
ตามลําดับ) พยายามใหราษฎรอยูในกรอบของนิกายอังกฤษ จึงได
บีบคั้นกดดันเบียดเบียนท้ังคาทอลิกและโปรเตสแตนต พวกใดก็
ตามท่ีไมอยูในกรอบของนิกายอังกฤษ 

พวกโปรเตสแตนตน้ันไดเร่ิมหนีออกจากอังกฤษ ตั้งแตสมัย
พระนางแมรีท่ี ๑ ท่ีเปนคาทอลิกแลว คร้ันถึงรัชกาลตอๆ มาน้ี พวก
โปรเตสแตนตเครงครัดท่ีแตกแยกจากนิกายอังกฤษ โดยเฉพาะ
พวกพิวริตัน (Puritans) ก็ไดอพยพหนีออกมาเปนระลอกๆ  



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๑๒๘ 

๑๒๘ 

เร่ิมแตพวกพิวริตันท่ีหนีจากอังกฤษไปฮอลแลนดกอนใน 
ค.ศ. 1608 (พ.ศ. ๒๑๕๑) แลวสวนหน่ึงก็อพยพตอไปหาความหวัง
ในโลกใหม คือ ไปอเมริกา ท่ีเรียกวาพวกพิลกริมส (Pilgrims) ซ่ึง
ไปถึงใน ค.ศ. 1620 (พ.ศ. ๒๑๖๓)  

พระเจาเจมสท่ี ๑ และชารลสท่ี ๑ พยายามขับไลพวกพิวริตัน
ใหหมดไปจากแผนดินอังกฤษ ทําใหพวกน้ีอพยพไปอเมริกากัน
มาก  

โดยเฉพาะในชวง ค.ศ. 1630–1640 คือ พ.ศ. ๒๑๗๓–
๒๑๘๓ มีการอพยพคร้ังใหญ (Great Migration) ซ่ึงเทียบกับ
เมืองไทยอยูในชวงท่ีสมเด็จพระนารายณมหาราชยังทรงพระเยาว 
พระชนมายุประมาณ ๘ พรรษา กอนจะข้ึนครองราชย 

สภาพของชาวอังกฤษที่หนีภัยศาสนานี้ ก็คลายกับที่พวก
ฮิวเกนอตหนีภัยจากฝร่ังเศส และสวนหน่ึงก็อพยพไปต้ังถ่ินฐานใน
อเมริกา 

ตอมา เกิดสงครามกลางเมืองในอังกฤษ ระหวาง ค.ศ. 
1642–48 (พ.ศ. ๒๑๘๕–๒๑๙๑) พระเจาชารลสท่ี ๑ ถูกสําเร็จ
โทษ พวกพิวริตันมีอํานาจข้ึนมา ก็ไดกําราบกดพวกคาทอลิก และ
การอพยพไปอเมริกาก็หยุดลงช่ัวคราว  

แตพอถึง ค.ศ. 1660 (พ.ศ. ๒๒๐๓) โอรสของพระเจา
ชารลสท่ี ๑ กูราชบัลลังกได ข้ึนครองราชยเปนพระเจาชารลสท่ี ๒ 
ก็ไดฟนนิกายอังกฤษข้ึนมา และกําจัดทุกนิกายท่ีไมใชนิกาย
องักฤษ คนก็หนีภัยไปอเมริกาอีก  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๑๒๙ 

ราชอาณาจักรโปรเตสแตนตคืออังกฤษนี้                    
จะไมมีชาวคาทอลิกขึ้นเปนราชา 

การหํ้าห่ันบีฑาเบียดเบียนกันดวยเร่ืองลัทธินิกายศาสนา
ดําเนินมาในอังกฤษยาวนาน จนกระท่ังถึง ค.ศ. 1685 (พ.ศ. 
๒๒๒๘) พระเจาเจมสท่ี ๒ ซ่ึงเปนคาทอลิกข้ึนครองราชย แลว
ตอมาทรงประกาศใหเสรีภาพในการนับถือศาสนาแกทุกศาสนา
ทุกนิกาย รวมท้ังแกชาวคาทอลิกดวย  

พระเจาเจมสท่ี ๒ ทรงเร่ิมทําการตางๆ ท่ีจะเปนการเอื้อ
ประโยชนแกชาวคาทอลิก และพระมเหสีก็ไดประสูติโอรสพระองค
หน่ึง จึงทําใหชาวอังกฤษหว่ันเกรงวาจะมีกษัตริยคาทอลิกข้ึน
ครองราชยในแผนดินอีก  

คร้ังน้ัน พวกนักการเมืองอังกฤษจึงโคนราชบัลลังกเสีย โดย
ติดตอเชิญชวนใหเจาชายวิลเลียมพระราชบุตรเขยของพระเจา
เจมสท่ี ๒ น้ัน ซ่ึงปกครองดินแดนอยูในฮอลันดา และกําลังรวมรบ
ในสงครามบนแผนดินใหญของยุโรป ใหยกกองทัพฮอลันดามาบุก
และข้ึนครองแผนดินอังกฤษ 

เจาชายวิลเลียมยกทัพมายังกรุงลอนดอน ใน ค.ศ. 1688 
(พ.ศ. ๒๒๓๑ คือ ปท่ีสมเด็จพระนารายณมหาราชสวรรคต) พระ
เจาเจมสท่ี ๒ ทรงหนีไปฝร่ังเศส เปนอันสิ้นสุดราชวงศสจวรต และ
รัฐสภาอังกฤษไดรางกฎหมายข้ึน เรียกวา Bill of Rights (สิทธิ
บรรณ หรือบรรณสารแหงสิทธิ) ซ่ึงเปน “บัญญัติวาดวยสิทธิ
พ้ืนฐานของพลเมือง” และกําหนดการสืบราชสมบัติ  



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๑๓๐ 

๑๓๐

สิทธิบรรณ หรือ Bill of Rights น้ี ปรารภเหตุเปนมาวา พระ
เจาเจมส ท่ี  ๒  ไดพยายามจะบอนทําลายและกําจัดศาสนา
โปรเตสแตนต พรอมท้ังกฎหมายและเสรีภาพของราชอาณาจักร
อังกฤษ (จึงตองโคนราชบัลลังกลง)  

Bill of Rights เรียกประเทศอังกฤษวา “ราชอาณาจักร
โปรเตสแตนต์นี้” (this Protestant Kingdom) และในดานการ
สืบราชสมบัติไดกําหนดวา บุคคลท่ีเป็นโรมันคาทอลิกก็ดี แต่งงาน
กับคนคาทอลิกก็ดี จะข้ึนครองราชย์เป็นกษัตริย์อังกฤษมิได้ อันเปน
บทบัญญัติท่ียังมีผลบังคับใชจนถึงทุกวันน้ี 

รัฐสภาอังกฤษเสนอถวายราชบัลลังกอังกฤษแกเจาชาย    
วิลเลียมและพระชายา พรอมดวยเงื่อนไขคือสิทธิบรรณฉบับน้ี เมื่อ
ท้ังสองพระองคยอมรับ ก็จึงไดข้ึนครองราชยรวมกัน เปนพระเจา   
วิลเลียมท่ี ๓ และพระนางแมรีท่ี ๒ ใน ค.ศ. 1689 (พ.ศ. ๒๒๓๒)  

Bill of Rights ฉบับน้ี เปนองคประกอบพ้ืนฐานของรัฐธรรม-
นูญท่ีไมเปนลายลักษณอักษรของประเทศอังกฤษสืบมา และมีผล
บังคับใชเปนพระราชบัญญัติโดยรัฐสภาประเทศอังกฤษ ตั้งแต
เดือนธันวาคม 1689  

ระหวางน้ี ในเดือนพฤษภาคม 1689 รัฐสภาอังกฤษก็ไดตรา
พระราชบัญญัติวาดวยขันติธรรม  (Toleration Act) ใหพวก
โปรเตสแตนตท้ังหลายท้ังปวง แมจะไมยอมรับหรือแตกออกไป
จากนิกายอังกฤษ ก็มีสิทธิเสรีภาพโดยสมบูรณ แต ท้ังน้ีชาว
โรมันคาทอลิกไมอยูในขายท่ีจะไดรับประโยชนจาก พ.ร.บ.น้ี  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๑๓๑ 

เหตุการณใหญแหง ค.ศ. 1688–89 คร้ังน้ี ซ่ึงเปนการโคน
ราชบัลลังกพระเจาเจมสท่ี ๒ และสถาปนาพระเจาวิลเลียมท่ี ๓ 
กับพระนางแมรีท่ี ๒ ข้ึนแทน โดยยกรัฐสภาข้ึนใหมีอํานาจเหนือ
พระมหากษัตริย ถือวาเปน การปฏิวัติของประเทศอังกฤษ ซ่ึงไม
ตองสูญเสียเลือดเน้ือ จึงเรียกวา Glorious Revolution (การปฏิวัติ
ท่ีงามสงา หรือการปฏิวัติท่ีเพริศพิไล) 

นับแตน้ัน ประเทศอังกฤษก็ถูกปกครองโดยรัฐสภาสืบมา และ
สถานการณศาสนาใน “ราชอาณาจักรโปรเตสแตนต์นี้” ก็สงบลงได 

พึงสังเกตวา การปฏิวัติของอังกฤษน้ี ตรงกับปท่ีสมเด็จพระ
นารายณมหาราชสวรรคต และพระเพทราชายึดอํานาจ ข้ึน
ครองราชย ขับไลฝร่ังเศสออกจากประเทศสยาม (พ.ศ. ๒๒๓๑) ใน
รัชกาลพระเจาหลุยสท่ี ๑๔  

คร้ังน้ัน พระเจาหลุยสท่ี ๑๔ มหาราช ผูมีรัชกาลอันยาวนาน
ท่ีสุดของ “ประเทศคาทอลิกฝร่ังเศส” นอกจากทรงตอนรับใหท่ีพัก
พิงอยางดีแกพระเจาเจมสท่ี ๒ กษัตริยอังกฤษท่ีหนีมาหลบภัยแลว 
ยังทรงอุดหนุนทุนรอนใหพระเจาเจมสท่ี ๒ ยกทัพไปรบเพ่ือชิงราช
บัลลังกกลับคืน และฟนศาสนาคริสตโรมันคาทอลิกข้ึนในอังกฤษ
ใหม แตกองทัพเรือฝร่ังเศสถูกทําลายแตกพายกลับมา 

คร้ันพระเจาเจมสท่ี ๒ กษัตริยไรบัลลังกสวรรคตแลว พระ
เจาหลุยสท่ี ๑๔ ก็ไดทรงประกาศสถาปนาโอรสของพระเจาเจมสท่ี 
๒ ท้ังท่ีอยูในฝร่ังเศสน้ัน ใหเปน “พระเจาเจมสท่ี ๓ กษัตริยแหง
อังกฤษและสกอตแลนด” แลวกษัตริยใหมนอกบัลลังกก็ยกทัพไปตี
อังกฤษอีก แตพายแพกลับมาถึง ๒ คร้ัง 



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๑๓๒ 

๑๓๒ 

ตอมาโอรสของพระเจาเจมสท่ี ๓ (ราชนัดดาของพระเจา
เจมสท่ี ๒) ซ่ึงมหาราชฝร่ังเศสต้ังน้ัน ก็ยกทัพไปตีอังกฤษอีก แตก็
พายแพหนีกลับมาอยูในประเทศฝร่ังเศสตามเดิม และราชวงศ  
สจวรตก็จบสิ้นหมดความหมายแตน้ันมา กับท้ังชาวคาทอลิกก็สิ้น
โอกาสท่ีจะข้ึนครองราชยในประเทศอังกฤษโดยเด็ดขาด ดวย
เปนไปตามบรรณสารแหงสิทธิ (Bill of Rights) ท่ีกลาวแลวน้ัน 

ตะวันตกเขมแข็งกาวหนา เพราะดิ้นรนมาในระบบบีฑาแขงขัน    
มนุษยควรแสวงวิถีทางพัฒนาที่เปนอารยะยิ่งขึ้นไปกวาน้ัน 

ญาติโยมฟงประวัติศาสตรประเทศฝร่ังเศสและอังกฤษบาง
ตอนน้ี เปนตัวอยางแลว ก็คงจะพอมองเห็นประวัติการนับถือ
ศาสนาของฝร่ังหรือชาวตะวันตกวาเปนมาอยางไร  

ท่ีจริงน้ัน การขมเหงเบียดเบียนแบงแยกกีดก้ันกันในเรื่อง
ความเชื่อและลัทธิศาสนาน้ี เปนเน้ือหาของประวัติศาสตรชาติ
ตะวันตกท้ังหมดมาแตโบราณกาล มิใชเฉพาะต้ังแตยุคท่ีเทียบกับ
สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช แหงกรุงศรีอยุธยา และไมใชแค
ตั้งแตเกิดนิกายโปรเตสแตนตเทานั้น แตเรื่องมากมายยืดยาว
จะเลาท้ังหมดไมไหวแน เมื่อจับจุดไดแลวก็ไปหาอานเอาเองได 
อาจจะสรุปไวพอใหเห็นคราวๆ วา 

เมื่อศาสนาคริสตเกิดข้ึน พระเยซูไดถูกทางการจักรวรรดิ
โรมันจับประหารชีวิตดวยการตรึงไมกางเขน ตอจากน้ันนับแต 
ค.ศ. ๖๔ (พ.ศ. ๖๐๗) เปนตนมา จักรวรรดิโรมันก็กําจัดกวาด
ลางศาสนิกแหงศาสนาคริสต ดวยการเขนฆาประหัตประหารอยาง
โหดราย เชน จับไปโยนใหเสือสิงหกินในสนามกีฬาโคลีเซียม  



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๑๓๓ 

การหํ้าห่ันบีฑา (persecution) ดําเนินมาประมาณ ๓๐๐ ป 
จนถึงประมาณ ค.ศ. ๓๑๓ จึงยุติลงหลังจากพระเจาคอนสแตนติน
ท่ี ๑ จักรพรรดิโรมันไดหันมานับถือศาสนาคริสตแลว 

เมื่อศาสนาคริสตกลายเปนศาสนาแหงรัฐของจักรวรรดิโรมัน
แลว ศาสนจักรคริสตก็รวมกับฝายอาณาจักรดําเนินการกําจัด
กวาดลางหํ้าห่ันบีฑา (persecution) พวกคนนอกรีต (heretics) 
และพวกนอกศาสนา เชน ชาวยิว ตลอดจนพวกท่ีปรากฏวาหรือ
ถูกหาวาเปนแมมดหมอผีท้ังหลาย เร่ิมแตประมาณ ค.ศ. 391 (ตรง
กับ พ.ศ. ๙๓๔) เปนตนมา 

ย่ิงกวาน้ัน ตั้งแตประมาณ ค.ศ. 1231 (พ.ศ. ๑๗๗๔) เปน
ตนมา ศาสนจักรคริสตรวมดวยฝายอาณาจักร ไดตั้งศาลไตสวน
ศรัทธา (Inquisition) ข้ึน เพ่ือดําเนินการสอบสวนลงโทษใหไดผล
ย่ิงข้ึน ผูท่ีพูดจาแสดงอาการหรือความคิดเห็นขัดแยงสงสัยหรือไม
เปนไปตามคัมภีรไบเบิลหรือขอกําหนดความเชื่อท่ีวาติกันกําหนด
ไว ถูกจับมาพิจารณาบังคับใหละเลิกความคิดความเช่ือของตน
หรือถูกตัดสินโทษ เชน เผาท้ังเปน เปนตน 

เมื่ อศาสนาคริสตแตกแยกมีนิกายโปรเตสแตนต ข้ึน 
นอกจากนิกายท้ังสองจะทําสงครามรบกําจัดกันแลว ในแตละฝาย 
การกําจัดคนนอกรีต เปนตน ก็ดําเนินตอมา 

ผูท่ีคิดคนหาความรูในวิทยาการตางๆ และนักวิทยาศาสตร 
ก็ถูกลงโทษดวย เชน Servetus ถูกตัดสินเผาท้ังเปน แตหนีไปได จึง
เผาหุนแทนในป 1553 (พ.ศ. ๒๐๙๖) Bruno ถูกเผาท้ังเปนในป 1600 
(พ.ศ. ๒๑๔๓) กาลิเลโอ/Galileo ยอมสารภาพผิด ไดรับการลดโทษ
ใหกักบริเวณอยูแตในบานจนตาย (ตัดสินในป 1633/พ.ศ. ๒๑๗๖)  



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๑๓๔ 

๑๓๔ 

ไมตองพูดถึงคนท่ัวไปท่ีถูกลงโทษมากมาย วาเฉพาะข้ันเผา
ท้ังเปน อยางท่ีสเปนเพียงชวงแรกท่ีเร่ิมตั้งศาลใหมๆ ก็เผาท้ัง
เปนไป ๒,๐๐๐ คน หรือในเยอรมันภาคตะวันตกเฉียงใตสวนเดียว 
มีคนซ่ึงสวนมากเปนสตรีถูกประหารชีวิตดวยการเผาท้ังเปนดวย
ขอหาเปนแมมดไปมากกวา ๓,๐๐๐ คน 

แมแตพวกท่ีอพยพหนีภัยจากนิกายฝายตรงขามมาอยูใน
อเมริกาแลว ก็ยังมากําจัดเบียดเบียนกันในแผนดินโลกใหมอีก 
แมกระท่ังมีการตามลาและสังหารหญิงท่ีถูกหาวาเปนแมมด แต
บทเรียนแหงความเจ็บชํ้าในยุโรป ทําใหชาวอเมริกันพยายามวาง
มาตรการและต้ังกฎกติกาตางๆ ท่ีจะใหมีเสรีภาพทางศาสนาข้ึน 
ดังท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญอเมริกา เปนตน  

ศาลไตสวนศรัทธา (Inquisition) ถูกยกเลิกหมดไปประมาณ 
ค.ศ. 1834 (พ.ศ. ๒๓๗๗) รวมเวลาท่ีตั้งดําเนินการอยู ๖๐๓ ป 

นอกจากหํ้าห่ันบีฑาคนนอกรีตนอกศาสนา และกําจัดกัน
ระหวางสองนิกาย คือ คาทอลิก กับโปรเตสแตนตแลว ระหวาง 
ค.ศ. 1096–1270 (พ.ศ. ๑๖๓๙–๑๘๑๓) รวมเวลาเกือบ ๒๐๐ ป 
ประเทศคริสต ท้ังหลายในยุโรป  ( เวลาน้ันยังไม เ กิดนิกาย
โปรเตสแตนต) ภายใตการนําขององคสันตะปาปาแหงวาติกัน      
ก็ได จัดกําลังทัพยกไปทําสงครามกับชาวมุสลิม  เพ่ือแยงชิง  
แผนดินศักด์ิสิทธิ์ คือเมืองเยรูซาเล็มกลับคืนมา เรียกกันวา
สงครามครูเสด (Crusades) ซ่ึงในที่สุด เยรูซาเล็มก็กลับเปนของ
ชาวมุสลิมตามเดิม 



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๑๓๕ 

ว่าโดยสรุป เร่ืองสงครามและการกําจัดเบียดเบียนกันทาง
ศาสนา (religious persecution) ในประเทศตะวันตก เปนไปในชวง
เวลาคราวๆ และมีเหตุการณเดนสําคัญบางอยางปรากฏข้ึน ดังน้ี 

จักรวรรดิโรมัน กําจัดกวาดล้างศาสนาคริสต์ ค.ศ. 64–313 
(พ.ศ. ๖๐๗–๘๕๖) 

ศาสนจักรคริสต์ กําจัดกวาดล้างคนนอกรีตนอกศาสนา ค.ศ. 
391–1834 (พ.ศ. ๙๒๔–๒๓๗๗) 

  ศาลไต่สวนศรัทธา (Inquisition) ค.ศ. 1231–1834 (พ.ศ. 
๑๗๗๔–๒๓๗๗) 

 การกําจัดกวาดล้างระหว่างนิกายในอังกฤษ ค.ศ. 1554–
1689 (พ.ศ. ๒๐๙๗–๒๒๓๒) 

  สงครามศาสนาในฝรั่งเศส เพ่ือกําจัดพวกฮิวเกนอต ค.ศ. 
1562–1789 (พ.ศ. ๒๑๐๕–๒๓๓๒) 

  สงคราม ๓๐ ปี ระหวางประเทศคาทอลิก-โปรเตสแตนต 
ค.ศ. 1618–1648 (พ.ศ. ๒๑๖๑–๒๑๙๑)  

สงครามครูเสด (กับประเทศมุสลิม)  ค.ศ. 1096–1270 (พ.ศ. 
๑๖๓๙–๑๘๑๓) 

ส่วนเหตุการณ์ในประเทศอื่นๆ เช่น เยอรมัน สเปน จะไม่พูดถึง 

ขอยํ้าวา เ ร่ืองราวเหลาน้ี เปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองรู เ พ่ือ
ประโยชนทางปญญา คือ ใหเกิดความรูความเขาใจ ไมใชจะใหขัด
เคืองเกลียดชัง คือไมใชเร่ืองของความรูสึก แตเปนเร่ืองของความรู 
จะไดเขาใจเขาถูกตอง เมื่อเขาใจแลวก็สามารถเห็นใจเขาดวย แต
ท่ีสําคัญ คือ จะไดปฏิบัติตอสถานการณตางๆ ไดถูกตอง วางตัว
วางใจวางทาทีในการปฏิบัติไดพอดี 



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๑๓๖ 

๑๓๖

เร่ืองเหลาน้ี ฝร่ังเองเขาก็พยายามใหคนของเขาเรียนรู เพ่ือ
เขาใจภูมิหลังแหงประเทศชาติของตัว หรือรูจักตัวเอง รูท่ีไปท่ีมา 
และเหตุปจจัยของความเจริญความเสื่อม แบบแผนวัฒนธรรม
สถาบัน เปนตน ของตน จะไดไมหลงตัวเอง และสามารถจับจุดท่ี
จะกาวเดินตอไปไดถูกตอง  

แลวทําไมพวกเราเมื่อไปเก่ียวของกับเขา จึงปดหูปดตา
ตัวเอง ไมหาความรูใหเขาใจรูจักเขาใหชัดเจน 

ศาลสูงสุดของอเมริกาเตือนคนของเขา                          
ใหรูจักรากเหงาแหงชาติของตัวท่ีเปนมา 

เพ่ือใหเห็นตัวอยางการท่ีฝร่ังเตือนคนของเขาใหระลึกรูถึง
ภูมิหลังรากเหงาของชาติของเขาเอง จะยกมติของศาลสูงสุดของ
สหรัฐอเมริกา ท่ีเลาเร่ืองราวอธิบายปญหาเกาทางศาสนาของชนชาติ
ของเขาแกคนอเมริกัน ดังท่ีเคยแปลลงไวในหนังสือ “ปฏิรูปการศึกษา 
พระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหน?” ∗ 

ขอยกมากลาวซํ้าไวท่ีน้ีอีก ดังน้ี 

                                                                                                     

∗ ปฏิรูปการศึกษา พระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหน? (พ.ศ. ๒๕๔๔) หนา ๕๕ - ๖๑ 



 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
  ๑๓๗ 

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 themselves 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 
respecting an establish-
ment of religion" 
probably does not so 
vividly remind present-
day Americans of the 
evils, fears, and political 

แปลเป็นไทยพอได้รู้กัน ดังน้ี 
อนุบัญญัติข้อ ๑ (the First 

Amendment ในรัฐธรรมนูญ
อเมริกัน) ซ่ึงอาศัยอนุบัญญัติข้อ 
๑๔  ใ ห้ บั ง คั บ ใ ช้ แ ก่ บ ร ร ด า รั ฐ
ทั้งหลาย…กําหนดว่า รัฐ “จะไม่ตรา
กฎหมายข้ึนเชิดชูสถาบันศาสนาหนึ่ง
ใด หรือห้ามการดําเนินการโดยเสรีของ
ศาสนานั้น…” 

ถ้ อ ย คํ า ในอนุ บัญ ญั ติ ข้ อ  ๑ 
เหล่านี้ สะท้อนข้ึนมาในใจของชาว
อเมริกันยุคแรก ให้เห็นมโนภาพอัน
เด่นชัด ที่แสดงถึงสภาวการณ์และ
ปฏิบัติการต่างๆ ที่พวกเขามีความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะขจัดให้
หมดส้ินไป เพ่ือจะรักษาเสรีภาพไว้
ให้แก่ตนและคนรุ่นหลัง 

แนนอนวา จุดหมายของเขา
ยั ง ไม ลุ ล ว ง โดยสมบู รณ  แต
กระนั้น ท้ังท่ีชนชาติอเมริกันได
มุงหนาสูจุดหมายนั้นมาถึงเพียง
นี้แลว ขอความวา “กฎหมายข้ึน
เชิดชูสถาบันศาสนาหนึ่งใด” ก็ดู
จะมิไดชวยใหคนอเมริกันสมัย
ปจจุบันระลึกนึกเห็นไดชัดเจนนัก 
ถึ ง ค ว า ม เ ล ว ร า ย  ค ว า มน า
หวาดกลัว และปญหาตางๆ ทาง



 
พัฒนาการนับถือศาสนาของคน 

 

๑๓๘ 

๑๓๘ 

problems that caused 
that expression to be 
written into our    
Bill of Rights. 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 

การเมือง ท่ีเปนเหตุใหตองเขียน
ขอความนั้นไวในสิทธิบรรณของ
เรา (Bill of Rights =อนุบัญญัติ 
๑๐ ข้อแรก ในรัฐธรรมนูญอเมริกัน)  

กฎหมายของรัฐนิวเจอร์ซีนี้ จะ
เป็นกฎหมายที่เชิดชูสถาบันศาสนา
หรือไม่ จําเป็นจะต้องมีความเข้าใจใน
ความหมายของข้อความท่ีบัญญัติไว้
นั้น โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเรียก
เก็บภาษี 

เพราะฉะนั้น จึงมิ เป็นการไม่
เหมาะสมท่ีจะมาทบทวนกันดูอีกวาระ
หนึ่งโดยสังเขป ให้เห็นภูมิหลังและ
สภ าพแวด ล้อมของยุ ค สมั ย  ที่
ข้อความในรัฐธรรมนูญส่วนนั้นได้ถูก
สรรแต่งข้ึน และยอมรับให้ถือปฏิบัติ
กันมา 

เห ล่ าชนผู้ ม า ต้ั งถิ่ นฐานใน
ประเทศนี้ยุคแรกๆ นั้น จํานวนมาก
ทีเดียว มาประเทศนี้จากยุโรป เพ่ือ
หลบหนีจากข้อกําหนดของกฎหมาย 
ที่บังคับเขาให้อุปถัมภ์บํารุงและเข้า
ร่วมกิจกรรมของนิกายศาสนาที่
รัฐบาลอุปถัมภ์บํารุง  

หลายศตวรรษก่อนหน้านั้น 
รวมทั้งในยุคสมัยเดียวกับที่อเมริกา
เป็นอาณานิคม เต็มไปด้วยความ
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with turmoil, civil strife 
and persecutions, 
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, 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 
government 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 

ปั่นป่วน การวิวาทขัดแย้งวุ่นวาย
ของประชาชน และการหํ้าห่ันบีฑากัน 
ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากนิกายที่รัฐ
ยกข้ึนสถาปนา ซ่ึงมีความมุ่งมั่นที่จะ
รักษาความยิ่งใหญ่ทางศาสนาและ
การเมืองของตนไว้ให้เด็ดขาด  

ด้วยอํานาจของรัฐบาลที่ส่งเสริม
สนับสนุนนิกายศาสนานั้นๆ ในต่างกา
ละ ต่างเทศะ พวกคาทอลิกก็หํ้าห่ัน
บี ฑ าพ ว ก โป ร เ ต ส แตน ต์  พวก
โปรเตสแตนต์ก็ หํ้ า ห่ันบีฑาพวก
คาทอลิก พวกโปรเตสแตนต์นิกาย
โน้นก็ หํ้ า ห่ันโปรเตสแตนต์ที่ ต่าง
นิกายอื่นๆ พวกคาทอลิกสายความ
เช่ือหนึ่ง ก็หํ้าห่ันบีฑาพวกคาทอลิก
อีกสายความเช่ือหนึ่ง แล้วทุกนิกาย
เหล่านี้ (ทั้งโปรเตสแตนต์ ทั้งคาทอลิก) 
ก็ได้หํ้าห่ันบีฑาพวกยิวเป็นคราวๆ  

ด้วยความพยายามที่จะบังคับให้
จงรักภักดีต่อนิกายศาสนาที่ได้ข้ึนมา
เป็นนิกายที่ สูงสุดและเข้าพวกกับ
รัฐบาลในยุคสมัยนั้นๆ ชายหญิง
ทั้งหลายได้ถูกปรับสินไหม ได้ถูกจับ
ขังคุก ได้ถูกทรมานอย่างโหดร้าย 
และถูกสังหาร  

ในบรรดาความผิดทั้งหลายที่
คนเหล่านี้ถูกลงโทษ ก็เช่นการพูด
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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 control the 
destinies of the colonials 
authorized these individuals 
and companies to erect 
religious establishments 
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 

โดยไม่เคารพต่อความคิดเห็นของ
อาจารย์สอนศาสนาในนิกายที่รัฐบาล
อุ้มชู การไม่ไปร่วมกิจกรรมของนิกาย
เหล่านั้น การแสดงความไม่เช่ือในคํา
ส อนขอ งอ า จ า ร ย์ ส อนศ า สน า
เหล่านั้น และการที่มิได้ยอมเสียภาษี
รัฐและภาษีศาสนาเพื่ออุปถัมภ์บํารุง
นิกายศาสนานั้น  

ปฏิบัติการเหล่านี้ที่มีในโลกเก่า 
คือยุโรป ได้ถูกนํามาปลูกฝังลงและ
เร่ิมจะแพร่ขยายไปในผืนแผ่นดิน
อ เม ริ ก า ใหม่  กฎบั ต รกฎหมาย
ทั้งหลายที่มหากษัตริย์ของอังกฤษได้
พระราชทานพระบรมราชานุญาตแก่
บุคคลและบริษัททั้งหลาย ซ่ึงได้
กําหนดให้เอกชนและบริษัทเหล่านั้น 
ตรากฎหมายข้ึนมาบังคับควบคุมชะตา
กรรมของชาวอาณานิคม ก็ได้ให้อํานาจ
แก่เอกชนและบริษัทเหล่านี้ที่จะสร้าง  
ศาสนสถาน ซ่ึงทุกคน ไม่ว่าจะเชื่อถือ
หรือไม่ จะต้องอุปถัมภ์บํารุงและร่วม
กิจกรรม  

การดําเนินการให้เป็นไปตาม
อํานาจนี้ พ่วงมาด้วยการนําเอาวิธี
ปฏิบัติต่างๆ และการหํ้าห่ันบีฑาของ
โลกเก่า (ยุโรป) มากมายหลายอย่าง
มาใ ช้ ซํ้ าอี ก  พวกคาทอลิกพบว่า
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and proscribed because 
of their faith; Quakers 
who followed their 
conscience went to jail; 
Baptists were peculiarly 
obnoxious to certain 
dominant Protestant 
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 government-
sponsored churches 
whose ministers preached 
inflammatory sermons 
designed to strengthen 
and consolidate the 
established faith by 
generating a burning 
hatred against dissenters. 

These practices became 
so commonplace as to 
shock the freedom-
loving colonials into a 
feeling of abhorrence. 
The imposition of taxes 

ตัวเองถูกตามล่าและถูกประณาม
หยามเหยียดเพราะเหตุแห่งความ
เ ช่ือของตน  พวกเควกเกอร ส์ผู้
ดําเนินตามจิตสํานึกของตน ก็ต้อง
เ ข้ า คุก ไป  พวกแบบติส ต์ก็ เ ส่ี ยง
อั น ต ร า ย เ ป็ น พิ เ ศ ษ จ า ก พ ว ก
โปรเตสแตนต์บางนิกายที่เป็นใหญ่ 
ชายหญิงที่นับถือศาสนาต่างๆ ซ่ึง
บังเอิญเป็นชนส่วนน้อยในบางถิ่น
บางที่ ก็ถูกหํ้าห่ันบีฑา เพราะเหตุที่
ยืนหยัดในการบูชาพระผู้เป็นเจ้าตาม
แนวทางที่จิตสํานึกของตนกําหนดนํา  

ผู้ ที่ มี ค ว าม คิด เ ห็นผิ ดแผก
แตกแยกออกไปเหล่านี้ ถูกบังคับให้
ต้ อ ง เ สี ย ภ าษี ศ า สน า แ ล ะ ภ า ษี
บ้านเมือง เพ่ือเอามาอุปถัมภ์บํารุง
นิกายศาสนาที่รัฐอุ้มชู ซ่ึงมีศาสนา
จารย์ไปเที่ยวเทศนาคําสอนอันแสบ
ร้อน ที่มุ่งจะเสริมสร้างความเข้มแข็ง
มั่นคงให้แก่นิกายของตน ด้วยการ
ก่อให้เกิดความชิงชังอย่างร้อนแรง
แก่ผู้ที่คิดผิดแผกออกไป  

ปฏิบัติการเหล่านี้ได้กลายเป็น
ส่ิงสามัญดาษด่ืน ถึงข้ันที่สร้างความ
หวาดผวาแก่ชาวอาณานิคมผู้ รั ก
เสรีภาพ จนเกิดเป็นความรู้สึกขยาด
แขยง การเรียกเก็บภาษีเพ่ือเอามา
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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] 

จ่ายเป็นเงินเดือนของอาจารย์สอน
ศาสนาและมาก่อสร้างดูแลรักษาโบสถ์ 
พร้อมทั้งทรัพย์สินของโบสถ์เหล่านี้ 
ก่อให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจแก่ชาว
อาณานิคมเหล่านั้น ความรู้สึกเหล่านี้
แหละ ที่แสดงออกมาเป็นข้อความใน 
อนุบัญญัติขอ ๑ (First Amendment) 

[ข้อความตอนหน่ึง จากมติของศาล
สู ง สุ ด  ค ดี อี เ วอ ร์ สั น เ ป็น โ จท ก์ ฟ้อ ง
คณะกรรมการการศึกษา ค.ศ. 1947, 
Microsoft Encarta Encyclopedia 2001] 

น่ีคือประวัติศาสตรความเปนมาทางศาสนาอันขมข่ืน ของ
สังคมอเมริกัน ท่ีเขาเตือนคนของเขาเองใหระลึกทวนความทรงจํา
กันไวมิใหลืม จะไดรูจักตัวเอง และเขาใจเหตุผลของสิ่งท่ีมีในสังคม
ของตน  

คนไทยก็ควรรูเขาใจภูมิหลังของเขาน้ี แตมิใชเพ่ือเลียนแบบ
เอามา หากเพ่ือรูเหตุผลของเขา ท่ีตางจากของเรา ท้ังเพ่ือรูจักเขา 
และเขาใจตัวเราเอง แลวจะไดปฏิบัติไดถูกตอง ใหเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุข แกชีวิต และสังคมประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อสันติสุข
ของโลกอยางแทจริง∗ 

 

                                                                                                     
∗ เรื่องปญหาศาสนากับรัฐ และสันติสุขของประชาชน ในประวัติศาสตรโลก ไดเขียนสรุปไว
ในขอบเขตท่ีกวางกวาน้ี ในหนังสือ มองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ (๒๒๓ หนา) 



- ปดทาย - 
ธรรมดาคนก็ตางกัน  

ไดมาสังสรรคกันดี ก็มีไมตรีสัมพันธ∗ 

ในเร่ืองท่ีพูดมาน้ี มีแงท่ีควรคิด หรือเปนคติหลายอยาง 
บางอยางก็สําคัญมาก อยางเร่ืองทาทีตอความรู โดยเฉพาะใน
เร่ืองศาสนาท่ีบางทีมีเหตุการณรายๆ หรือเร่ืองราวรุนแรงเขนฆาใน
ประวัติศาสตร แมกระทั่งสงครามระหวางศาสนา หรือไมไดมีความ
ขัดแยงอะไรกัน แตเปนเร่ืองของการแผขยายลัทธิศาสนา  

พอจะพูดจะเลาเร่ืองราวเหลาน้ี บางทีบางทานก็ไมอยาก
ใหพูด อยากใหเล่ียง กลัววาจะเปนการกระทบกระท่ังกัน อะไร
ทํานองน้ี  ก็เลยปลอยใหคนใหประชาชนอยูกับความไมรู ใหความรู
เลือนรางจางหาย คือหมดปญญาไป แตหมกปญหาไว เปนการบัง
ตาบังปญญาไมใหคนคิดแกปญหาไดถูกตองถูกจุดถูกทาง  

ในเร่ืองน้ี จะตองรูจักแยกระหวางความรู กับความรูสึก
หรือทาทีท่ีเปนอาการของความรูสึก รวมท้ังทาทีและวิธีปฏิบัติใน
การบอกเลาหรือเปดเผยความรูน้ัน 

ความรู้เป็นความสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อความจริง เป็น
การปฏิบัติต่อความจริงด้วยการเข้าถึงมัน พูดได้ว่า เป็นหน้าที่
ของมนุษย์ที่จะรู้เข้าใจความจริง   
                                                                                                     
∗ คิดไววาจะพูดถึงการอยูรวมกันของคนตางลัทธิศาสนา แตเห็นวาขอความตอไปนี้ 
ในหนังสือ ตามพระใหมไปเรียนธรรม ซึ่งเพ่ิงพิมพออกมาใหม มีสาระสําคัญตรง
ตามตองการ ไมตองพูดไมตองเขียนอีก จึงคัดตัดมาลงไว เปนสวนแถมทายที่นี่ 
(ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ภาค ๔, มิ.ย. ๒๕๖๐, หนา ๕๐๐ – ๕๒๒; ซอยยอหนาเพิ่ม) 
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ความรู ความจริงท่ีรู เปนกลาง ไมเขาใครออกใคร และ
เปนของกลาง มันไมมีความรูสึก ความจริง ก็คือการท่ีเร่ืองราวและ
สิ่งท้ังหลายเปนของมันอยางน้ันๆ ไมวาคนจะรูหรือไม มันก็เปน
ของมันตามท่ีมันเปนอยางน้ันๆ มันไมข้ึนตอความชอบใจหรือไม
ชอบใจของคน จึงอยูท่ีคนวาจะตองอยูกับความรู สูปญญา ไมไป
กับความรูสึก ถาคนรูมัน คือรูความจริงของมัน เขาก็จะปฏิบัติ
จัดการเร่ืองราวไดถูกตองและไดผลดีที่ประสงค ถาเขาไมรูความจริง 
ไมมีความรู ก็เปนความลมเหลว ความไรผล เปนความผิดพลาด 
ผิดทาง ของเขาเอง  

ย่ิงรูละเอียดชัดเจนโยงสัมพันธเห็นท่ัวระบบตลอดกระบวน 
ก็ ย่ิงปฏิบัติ จัดการเชนแกไขปรับเปลี่ยนปรุงแปรจัดสรรและ
สรางสรรคใหมไดเต็มตามท่ีคิดหมาย แตถาเขาไมรู เขาก็ขาด
ปญญา แลวก็ไมรูวาจะปฏิบัติจัดการอะไรอยางไร จึงเปนหนาท่ี
ของคนน้ีเองท่ีจะตองรูมัน คือรูความจริงของมัน เปนอันวาคนตอง
รูเขาใจ ตองถึงความจริง ตองมีปญญา จึงจะแกปญหาและทําการ
ท้ังหลายไดถูกตองสําเร็จผล 

ย่ิงเปนเร่ืองใหญๆ เปนการแกปญหา เปนการปฏิบัติ
จัดการตางๆ ของหมูคน ของชุมชน ของสังคม ของประเทศ ของ
โลก ก็ตองใหคนจํานวนมากมายเหลาน้ัน หรือถาไหว ก็ท้ังหมดน้ัน 
มีความรูเขาใจ ถึงความจริง จึงตองมีการบอกเลา ท่ีเรียกวาให
ความรู เผยแพรขาวสาร และเอาความรูมาใชในการพิจารณา
ปรึกษาหารือในการท่ีจะแกปญหาและปฏิบัติจัดการตางๆ คือตอง
เอามาพูดกันไดดวย และพูดใหไดอยางดีอยางท่ีวาแลว ความรู 
ความจริงท่ีรู ปญญาท่ีรูเขาใจความจริงน้ัน มันไมมีความรูสึก ไมมี
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ทาทีอยางใดๆ มันเปนกลาง มันเปนของมันอยางท่ีมันเปน มันไม
เขาใครออกใครท้ังน้ัน ปญหาอยูท่ีตัวคนน้ันเอง คือใจของเขา ท่ีมี
ความรูสึก แลวก็มีทาที แลวก็ตั้งเจตนาท่ีจะคิดราย คิดดี จะรัก จะ
โกรธ จะเกลียด จะชิงชัง อยากทําดีทํารายอยางไรๆ  

ในเม่ือความรู การเขาถึงความจริง การมีปญญา เปนของ
จําเปนสําหรับการแกปญหาและการปฏิบัติจัดการใหสําเร็จ
บรรลุผล จึงตองบอกเลา เปดเผย บรรยาย แจกจายใหความรูแก
คนท้ังหลาย จนถึงแกมวลประชาชน สวนการท่ีจะไมใหเกิดผลราย 
ก็อยางท่ีวา ตองไปแกท่ีตัวคน คือใจของเขา ไมใหเกิดมีความรูสึก
และทาทีท่ีไมดี ท่ีไมเปนกุศล เชนเมื่อรูเร่ืองราวท่ีเก่ียวของมาถึงตัว
หรือพวกของตนในทางลบ ในทางท่ีกระทบ ก็ไมเกิดความรูสึก
ในทางราย เชน โกรธเกลียดชิงชังอยากทําลายใครๆ คิดแตจะ
แกปญหา 

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

ก็อยางท่ีวาแลวอีกนั่นแล คือ นอกจากบอกเลา-หา-ให
ความรูกันแลว ในที่ประชุมเปนตน แมมีฝายมีพวกท่ีแตกตาง
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ขัดแยง ก็ตองเอาความรูเอาความจริงมาพูดกันไดดวย และพูดให
ไดอยางดี โดยฝกคนใหรูจักพูดกันและฟงกันอยางเปนมิตร และรวม
ใจกันในการแกปญหา  

ไมใชพูดอะไรขัดหรือกระทบไมได ตองตีกัน ตองฟาดตอง
ฟดกัน แตใหสามารถมีทาทีท่ีดี มุงแกปญหา ปรารถนาความดีงาม
ความสงบสุขรวมกัน เปนมิตรกัน ตั้งแตที่วารู ไมใชเพ่ือโกรธเกลียด
เคียดแคน แตเพ่ือเขาใจกัน รูบทเรียน และหาทางแกปญหาไดถูก  

พูดสั้นๆ วา หาความรู ใหความรู พูดความจริงกัน ฟงกัน 
โดยไมทะเลาะกัน ไมตีกัน 

การหาความรู และพูดความจริงกันได ฟงกันได ในการ
รวมกันแกปญหาความขัดแยงน้ี เปนการฝกมนุษยในข้ันท่ีสําคัญ
ของอารยธรรม มนุษยท่ีวาพัฒนาตองมาใหถึงข้ันน้ี  

แตเวลาน้ี ในโลกท่ีวาพัฒนาอยางมากแลวน้ี ท่ีมนุษยผู
เจริญเรียกตัววาเปนอารยชน พูดกันนักหนาวาจะแกปญหาความ
ขัดแยงและความรุนแรงท้ังหลายใหสําเร็จ เพ่ือนําพาโลกไปสู
สันติภาพ ใหมนุษยอยูรวมกันในสันติสุข แตในสภาพท่ีเปนจริง 
ปรากฏวาแมแตบรรดาประเทศท่ีวาเจริญนําหนาพัฒนาแลวอยาง
สูง ก็ยังพูดจาแกปญหากันไมได ยังเอาความจริง เอาความรูมาใช
ในการแกปญหาไมได……ใหมนุษยพัฒนาตนใหมีปญญาท่ีรู
เขาใจเขาถึงความจริง และดวยจิตใจที่ซ่ือตรงมีเมตตา จึงใชปญญา
นั้นแกปญหาความขัดแยงความรุนแรง ดวยทาทีของความเปนมิตร 
ที่จะใหมนุษยอยูรวมเสมอสมานกันในสันติสุขดวยไมตรี… …ท่ีเลา
มาน้ี  จะให เ ห็นวา  ชาวตะวันตกอยางอเมริกาน้ัน  (แม้จะมี
ประวัติศาสตร์แห่งการกดขี่ ข่มเหง รบราฆ่าฟัน หํ้าห่ันกันมาอย่างดุร้าย 
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ทารุณ โหดเห้ียมมากมาย – สรุปความกอนหนานี้) ก็มีขอดีท่ีสําคัญ คือความ
นิยมปญญา ใฝหาความรู และเขาก็ปฏิบัติมาไดดีไมนอยนัก ใน
เร่ืองการคนควาหาความจริง พยายามรูเขาใจและบอกไวใหรูกัน 
ทําใหเจริญดวยศาสตรวิทยา  

แมแตภูมิหลังรากเหงาของพวกตัว ก็จะรูใหไดเต็มท่ัวและ
ตรงตามท่ีมันเปน โดยเปดเผยใหรูกัน อยางไมข้ึนตอความรูสึก ไม
ตองมีอาการของจิตใจท่ีคนไทยเรียกกันวาอารมณ ไมแลนไปกับ
ความชอบใจหรือไมชอบใจ โดยมุงเพ่ือประโยชนทางปญญา ท่ีจะรู
จุดเห็นทางแกปญหา และสรางสรรคพัฒนากันสืบตอไป  

แต่อย่างที่ว่าแล้ว ต้องอยู่กับความรู้ มิใช่ถูกความรู้สึกพาไป 
เดินหน้าไปกับปัญญา ไม่ค้างคาอยู่กับอารมณ์ แล้วด้วยจิตใจที่รักษา
ไว้ดี ตั้งท่าทีให้ถูกต้อง ไม่ใช่ด้วยโกรธแค้นชอบชัง แต่ด้วยเจตนาที่จะ
ป้องกันแก้ไขปัญหา มีเมตตาไมตรีปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ ก็เอา
ความรู้นั้นมาใช้ในทางของปัญญา ด้วยเจตนาที่ดีงาม ที่ มุ่งจะ
แก้ปัญหาและทําการสร้างสรรค์ 

การศึกษาก็คือ และเปนหนาท่ีของมัน ท่ีจะตองฝกตอง
สอนใหคนคนหาความรู โดยใหเปนเร่ืองของปญญาท่ีจะเขาถึง
ความจริง ในขณะท่ีทางดานจิตใจ ก็ไมหว่ันไหว ไมถูกชักพาไป
ดวยความรูสึกท่ีจะมีทาทีแหงความโกรธ เกลียดชัง โลภ หลง เปน
ปฏิปกษ เปนศัตรู เปนตน และเมื่อไดเมื่อมีความรูน้ันแลว ก็มี
ความเขาใจ เห็นใจ พรอมกับความไมประมาท และคิดท่ีจะใช
ความรูน้ันในการแกปญหา และสรางเสริมสันติสุข 

ปจจุบัน ในโลกแหงขาวสารขอมูล ถาคนไมมีความรู หรือรู
ไมถึง ไมหาความจริง ก็อยูกับขาวลือ หรือไมก็ขาวลวง อยูแค
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ข าวสาร  ความ รู ไม ได  ปญญาไม ถึ ง  พ รํ่า  information แต 
knowledge ไมได wisdom ไมมี  

จึงอย่าอยู่แค่ข่าวสาร “เขาเล่าว่า” ต้องไปถึงปัญญา ให้รู้
ความจริง อย่าอยู่กับข้อมูลอย่างผู้ถูกกระทํา แต่ต้องสามารถเป็นนาย
ผู้ใช้มัน เป็นผู้กระทําต่อข้อมูลข่าวสารให้เกิดผลในทางสร้างสรรค์ 

เมื่อศึกษาหาความรูไป ก็เปนธรรมดาวาจะตองพบเร่ืองดี
เร่ืองราย เร่ืองนาชอบใจและไมนาชอบใจ ก็จะไดฝกตัวฝกใจฝก
ปญญาเร่ือยไป  

นอกจากฝกใจฝกปญญาขางในแลว ก็ฝกการท่ีจะแสดง
ออกมาขางนอกดวย เร่ิมตั้งแตทาที ท่ีจะตองสุภาพเขมแขงมั่นคง 
แลวก็มีอาการแหงไมตรี มีความจริงใจ พูดออกมาดวยความรู หรือ
พูดจาบนฐานของความรู  

จะพูดอะไร ก็คนหาความรูในเร่ืองน้ันใหเพียงพอ หรือให
ชัดเจน และพูดอยางที่ทานสอนเปนหลักใหญไววาใหเปน “ปยวาจา” 
ท้ังจริง ท้ังนุมนวลชวนใจใหมาพบปะพูดจาใชปญญารวมกันคิด
การแกปญหา และชวยกันทํากิจทําการ 

มนุษย์จะต้องเจริญพัฒนาจนถึงขั้นที่ว่า เม่ือมีความขัดแย้ง 
หรือเกิดปัญหาต่อกัน ก็มาพูดจากัน สามารถบอก สามารถฟังความ
จริงกันต่อหน้า มีความจริงใจและร่วมใจ ที่จะใช้ปัญญาช่วยกัน
แก้ปัญหา และทําการท่ีจะให้ลุถึงความดีงามและประโยชน์สุขร่วมกัน  

ถาพัฒนามนุษยใหถึงข้ันนี้ไมได โลกน้ีก็ไมมีทางลุถึงสันติสุข 
และจะเรียกวามีอารยธรรมแทจริงไมได 


