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กลาวนํ า
โดยประธานการเสวนา: นพ.สมพนธ บุณยคุปต

ขอกราบนมสัการพระคณุเจา และทานผูเขารวมเสวนาประสาพทุธ
ในครั้งที่ ๓

ชมรมพุทธศาสนาโรงพยาบาลวิชัยยุทธ รูสึกเปนเกียรติอยางยิ่ง
และยินดีอยางมากที่ในการเสวนาครั้งนี้ พระคุณเจาพระธรรมปฎกแหง
วัดญาณเวศกวัน ไดเมตตามานํ าเสวนาในหัวขอเรื่อง “ภัยแหงพระพุทธ
ศาสนาในประเทศไทย” ซึ่งเชื่อวาจะเปนประโยชนอยางยิ่งแกชาวพุทธ
ทุกคน ทั้งที่มาในวันนี้  และที่จะไดอานหรือฟงเทปที่บันทึกจากรายการ
ในครัง้นี้ คงไมมคีวามจ ําเปนทีจ่ะตองแนะน ําพระคุณเจา เพราะทุกทาน
รูจักดีอยูแลว คงไดเคยอานหนังสือเลมใดเลมหนึ่งของทาน เพราะวา
พระคุณเจามีชื่อเสียงระดับโลก

แตที่สํ าคัญที่สุดก็คือ เมื่อใดก็ตามที่จะมีผูเบ่ียงเบนพระธรรมคํ า
สอน ไมวาองคกรนั้นจะยิ่งใหญเพียงใด พระคุณเจาจะออกมาเปนผูชี้
ความถูกตองอยางโดดเดนและโดดเดี่ยว แตอยากจะขอกราบเรียนวา 
อยางนอยมีพวกเราชาวพุทธที่อยูรวมกับทานเสมอ

ผมขอเรียนทุกทานวา ทานพระคุณเจาสุขภาพไมคอยสูแข็งแรง
นัก ไมไดบรรยายในที่ใดมาเปนเวลา ๓ ปกวาแลว ทุกทานจึงโชคดี
มากที่จะไดฟงการบรรยายในวันนี้

กอนการเสวนา ผมขอทํ าสิ่งที่เปนรูปแบบของเสวนากอน คือ
สรุปผลของการเสวนาในครั้งที่แลว และเสนอขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
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พระพุทธศาสนาในรอบเดือนที่ผานมา สํ าหรับในการเสวนาครั้งที่ ๒ 
ในหัวขอเรื่อง “การศึกษาพุทธธรรม ในเด็กเล็กและเยาวชน” เพราะเราเห็น
วาการอบรมเพื่อสรางเด็ก จะตองเริ่มต้ังแตชั้นอนุบาล ซึ่งหลังจากที่เรา
ไดเสวนากัน ในวันรุงขึ้น ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ ก็ไดขาววา ทาน
นายกฯ ทักษิณ และรัฐมนตรีศึกษาธิการไดใหความเห็นวา หลักสูตร
บังคับ ๑๒ ป ควรจะเริ่มต้ังแตอนุบาล แทนที่จะเปน ป.๑ ซึ่งถึงแมจะมี
เสียงคัดคานจากหลายทาน แตก็คงจะตองดูตอไปวาจะออกมาเปน
อยางไร

ในการเสวนาครั้งที่ ๒ ของเรานั้น ไดรับความกรุณาจากอาจารย
ประภาภัทร นิยม จากโรงเรียนอนุบาลรุงอรุณ และคุณครูอนินทิตา
โปษะกฤษณะ จากโรงเรียนอนุบาลหนูนอย ซึ่งไดนํ าหลักพระพุทธ
ธรรมจากพระคุณเจาพระธรรมปฎกและทานพุทธทาสภิกขุ เขาไปเปน
หลักในการอบรมอนุบาลอยางไดผล และที่สํ าคัญคือไดเนนในการนํ า
ครูเขาไปปฏิบัติธรรมเสียกอน ซึ่งทํ าใหบรรดาคุณครูทั้งสองโรงเรียนนี้
ไดมีโอกาสสัมผัส ไดรับประโยชน และไดรับความซาบซึ้งจากการ
ปฏิบัติศึกษาทางธรรมะเปนอยางยิ่ง ทํ าใหเชื่อและไดเห็นวา เด็กที่ผาน
การเรียนการสอนในแบบนี้แลวจะเปนเด็กที่ดีมีคุณธรรม

ในการเสวนาครั้งนั้น แพทยหญิงศรีธรรม ธนะภูมิ และนาย
แพทยโรจนรุง สุวรรณสุทธิ ก็ไดใหความเห็นทางการแพทย ในการ
พัฒนาเด็ก และมีตัวอยางเยาวชนที่ไดใฝธรรมะต้ังแตเด็ก โดยสอบได
นักธรรมเอกตั้งแตอายุ ๑๒ ป และเรียนไดที่หนึ่งทุกวิชา จนไดรับทุน
ศึกษาถึงปริญญาเอก ขณะที่เรียนอยู ม.๓ ทางชมรมจะไดมีการจัด
ประชุมกลุมยอย เพื่อใหมีหลักสูตรการสอนอบรมเด็กในวัยตางๆ ให
เปนรูปธรรมตอไป
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เหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๔๔ เปนเหตุการณที่
ทํ าใหเห็นวา สิ่งที่เราไดกํ าลังพูดกันอยูนี้เปนเรื่องที่มีความสํ าคัญ คือ 
คดีแรก เด็กอายุ ๙ ขวบ ฆาเด็กอายุ ๓ ขวบ และอีกคดีหนึ่งก็คือ เด็ก
ชายอายุ ๑๒ ป ที่เรียนอยู ป.๖ สี่คน ไดฉุดนักเรียนหญิงอายุเทากันไป
ทํ าอนาจาร ซึ่งเปนขาวที่ชอคตอคนไทยมาก ทํ าใหเห็นความจํ าเปนที่
เราจะตองมุงไปที่เยาวชน ต้ังแตเล็ก เพื่อทํ าใหเยาวชนรุนใหมสามารถ
ยึดธรรมะของพุทธศาสนา ที่จะใหมีการดํ ารงชีวิตเปนคนที่ดีตอไปใน
อนาคต เราอาจจะสายเกินไปที่จะไปแกไขเด็กที่โตกวานี้ แตถาเราไม
ทํ าอะไรในตอนนี้ก็คงจะเปนปญหา

สํ าหรับเรื่องที่สอง ความเคลื่อนไหวในวงการพุทธศาสนา ใน
รอบเดือนนี้มีนอยกวาเดือนที่แลว  แตก็ไมคอยจะมีขาวดีเทาไร ซึ่งเชื่อ
วาพระคุณเจาคงจะไดพูดครอบคลุมถึงเรื่องนี้ดวย คือขาวเมื่อวันที่ ๒๐ 
สิงหาคม สมเด็จพระสังฆราชไดเสด็จในงานครบรอบ ๖๐ ปของ
กรมการศาสนา เตือนวาอยาประมาทเพราะภัยรายกินศาสนา

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ก็มีขาวของมหาเถรสมาคมบริจาคเงินสอง
ลานชวยวัดที่นํ้ าทวมในภาคเหนือ แลวอีกขาวหนึ่ง ก็คือวา เจาอาวาส
วัดที่ถูกนํ้ าทวมที่หลมสัก ถูกหาวาอมเงินบริจาคหนึ่งหมื่นกวาบาท แต
ก็ตกลงกันได แลวก็มีเจาอาวาสวัดคลองยาง จังหวัดสระแกว ถูกจับสึก
เพราะขมขืนสาวลูกสอง

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ พระรักษาการเจาอาวาสวัดกลางดง
ที่ปากชอง ถูกระเบิดเสียชีวิต ซึ่งจากพระที่อยูในวัดเดียวกันเปนผูจาง

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๔  ก็มีขาวที่ พ.ร.บ.คณะสงฆที่ทาง
มหาเถรสมาคมกํ าลังจะนํ าเขาสูสภา ไดมีการแกไขเพิ่มเติมอีกหลาย
มาตราจากรางเดิม และมีการลดบทบาทของมหาคณิสร มีการเปลี่ยน
ประธานกองทุนเพื่อพุทธศาสนาและศาสนสมบัติกลาง จากพระสงฆ
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ใหเปนฆราวาส ซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้ก็คงตองติดตามดูเมื่อ พ.ร.บ.
ฉบับนี้เขาสภา หรือเขา ครม.ตอไป

ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๔  ก็มีขาวของคดีเกา คือ เจาอาวาส
วัดประดูฉิมพลี ถูกศาลตัดสินจํ าคุก ๕ ป คดียักยอกเงินซื้อที่ดินต้ังแต 
พ.ศ.๒๕๓๗ อีกขาวหนึ่งคือ กรมการศาสนาสอบเจาอาวาสชั้นธรรม ที่
ปทุมธานี เกี่ยวของกับสีกา ซึ่งยังไมชัดเจนวาจะเปนเรื่องถูกกลาวหา
หรือไม

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ ก็มีขาววา พระกับเณรจํ านวนมากที่
เชียงใหม เขาเลนเกมตามเน็ตคาเฟจนถึงดึกด่ืนค่ํ าคืน เพราะวาเปด 
๒๔ ชั่วโมง

ทั้งหมดนี้ก็เปนขาวในวงการสงฆในชวงรอบเดือนที่แลว

สํ าหรับวันนี้ ก็เปนกุศลอยางยิ่งที่เราจะไดฟงพระคุณเจาพระ
ธรรมปฎกพูดถึง “ภัยของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” ซึ่งเปนเรื่อง
สํ าคัญอยางยิ่ง เพราะเกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศไทย และ
ความสงบสุขของคนไทย ดังที่เราไดเสวนากันมาสองครั้งกอนโนนวา 
ถาภาวะของพุทธศาสนาในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป จะเกิดผล
กระทบอันเลวรายตอคนทุกคนที่อยูในประเทศไทย ไมวาเขาจะนับถือ
ศาสนาใดก็ตาม เพราะประเทศจะไมมีความสงบสุข วันนี้เราคงจะไดรู
วาภัยของพระพุทธศาสนานั้นมีในรูปแบบใดบาง ตามที่พระคุณเจาจะ
ไดชี้แจงใหเห็น ผมขอกราบนิมนตพระคุณเจา
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ขอเจรญิพร ทานประธานการเสวนา และทานสาธุชนผูสนใจ 
ใฝธรรมทุกทาน ทั้งบุคคลภายในโรงพยาบาลวิชัยยุทธ และญาติ
โยมที่มาจากขางนอก

วันนีอ้าตมภาพไดรับนิมนตมา ถือเปนครั้งพิเศษ ไมใชพิเศษ
สํ าหรับโยม แตพิเศษสํ าหรับตัวอาตมภาพเอง คือ อยางที่ทาน
ประธานเสวนาไดพูดแลววา ไมไดออกไปพูดขางนอกนานแลว 
ความจริงไมใช ๓ ป แตประมาณ ๕ ปแลว ไมไดออกมาพูดขาง
นอกเลย วันนี้มาพูดที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ความจริงก็ไมใชขาง
นอกอีก เพราะวาเปนโรงพยาบาลซึ่งอาตมาเคยมาอาพาธอยู จึง
ถอืวาพูดอยูขางในนี้เอง ยังไมไดออกไปพูดขางนอก

ถงึจะฟงเร่ืองราย ก็ทํ าใจใหสบาย
แตเมื่อใจสบาย ก็ตองไมประมาทดวย

วันนี้ทานนิมนตใหพูดเรื่อง “ภัยแหงพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย” ช่ือเรือ่งนี้ทํ าใหไมนาสบายใจ เพราะเรื่องภัยนั้นไมดี 
                                                          
∗ ปาฐกถานํ าของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในการเสวนา ท่ีโรงพยาบาลวิชัยยุทธ 

๒ กันยายน ๒๕๔๔
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ใคร ๆ ก็ไมชอบ แตวันนี้ขอรองโยมวาใหฟงอยางสบายใจ เมื่อฟง
อยางสบายใจแลว ตองขอตอไปวาอยาประมาทดวย  เพราะความ
สบายใจมักมากับความประมาท

คนเราพอสุขสบายก็มีความโนมเอียงวาจะเฉื่อย จะนอน
จะเพลิน  ตองมีอะไรมาบีบเคน จึงจะลุกข้ึนวิ่งลุกข้ึนเต น
กระฉบักระเฉง กระตือรือรน ทํ าโนนทํ านี่ จนกลายเปนธรรมดาใน
โลกวา คนเรานี้ ตอเมื่อมีทุกขบีบค้ันมีภัยคุกคาม จึงลุกข้ึนดิ้นรน
ขวนขวาย  พอสุขสบายก็นอนตอไป

ทีนี้ เมืองไทยเรานี้มีสภาพที่เปนเรื่องของความสุขสบาย  
มาก และพระพุทธศาสนาก็สอนวิธีปฏิบัติที่ชวยใหเราทํ าจิตใจให
สบาย มีความสุขไดงายดวย ดังนั้นก็เลยยิ่งตองระวัง และพระพุทธ
ศาสนาจึงตองยํ้ าเรื่องความไมประมาท เพราะวาเมื่อสบายแลว  
คนก็โนมเอียงจะประมาท

หลกัความไมประมาทนี้ เปนการฝกตัวของเรา และทดสอบ
ตัวดวยวา ท ําอยางไรจะใหไมประมาททั้งที่สุขสบาย บุคคลใดทั้ง ๆ 
ที่สุขสบายก็ไมประมาทได คนนั้นแหละเปนผูที่ปฏิบัติธรรมไดผล 
แตถาสุขสบายแลวประมาท ก็เปนอันวา ยังปฏิบัติธรรมไมกาว
หนาเทาที่ควร

วันนี้ขอใหทุกทานทํ าใจใหสบาย เรื่องที่พูดวันนี้ ถึงแมภัยจะ
มมีาก ก็ไมใหฟงดวยอารมณ ไมใหมีความโกรธความเคือง แตให
เปนเรื่องของปญญา คือความรูความเขาใจ

มอีะไรเกิดข้ึน จะดีจะราย ตองรูทั้งนั้น เพราะวาคนที่จะไม
ประมาทได ตองรู ไมเชนนั้นก็ไมรูจะไปปฏิบัติจัดการอะไรได
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แตเมื่อรู แลวก็ตองทํ าใหจิตใจมีความผองใสโปรงโลง ไม
ปลอยไปตามอารมณ ไมตกอยูในอํ านาจอารมณดวย ซ่ึงก็เปนการ
ปฏิบัติที่ยากอีกขอหนึ่งคือ ทํ าอยางไรจะไดยินเรื่องที่รายแลววาง
ใจใหสงบได แตก็เปนการฝกใจชาวพุทธทั้งนั้น

เพราะฉะนั้นวันนี้ที่พูดมา ทั้งใหสุขสบายและไมประมาท ก็
ตาม ใหรูเรื่องรายดวยจิตใจที่ปลอดโปรงผองใสก็ตาม เปนเรื่อง
ของการปฏิบัติธรรมทั้งสิ้น

โลกนี้ที่วาศิวิไลซนักหนา                                         
แตปญหาลัทธิศาสนาและเผาพันธุ ก็ฆาฟนรบกันไมจบสิ้น

ที่ใหมาพูดเรื่องภัยแหงพระพุทธศาสนาวันนี้นั้น ความจริง 
ภัยมีมานานแลว ขอยกประสบการณของอาตมภาพเอง เมื่อป 
๒๕๒๕ เปนตัวอยาง วาปนั้นก็มีเรื่องที่ทํ าใหตองกระตือรือรน มี
การประกาศบอกกันมากมาย ใหชาวพุทธตื่นตัวข้ึนมาวามี
อนัตรายเขามาแลว แตเสร็จแลวหลังจากนั้นก็เงียบๆ ไป จนกระทั่ง
มาถึงเวลานี้ บางครั้งทํ าใหรูสึกเหมือนกับวา แทบจะสายไปแลว 
แตถาเราไมประมาทจริง ๆ ก็ยังพอมีทางที่จะแกปญหาได

เรื่องภัยที่จะใหพูดนี้ ขอแบงวามี ๒ อยาง คือ ภัยจากภาย
นอก และภัยจากภายใน

ภัยสองอยางนี้ตองรู และตองแกไขทั้งนั้น ถาเอาแตเพียง
ดานเดียวก็ผิด ไมถูกตอง โดยมากเราจะไปสุดโตง บางคนก็เอาแต
ภัยภายนอก ไมดูขางใน
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ที่จริง ภัยอันตรายที่เกิดจากภายในเปนเรื่องรายแรงมาก 
อยางที่ทานประธานการเสวนาไดพูดมาเมื่อกี้นี้ ก็คิดวาจัดอยูใน
ประเภทภัยภายใน ซ่ึงเปนเรื่องใหญ

ภัยภายนอกแมจะรายแรงอยางไรก็ตาม ถาภายในยังเขม
แข็งอยู ก็สามารถจะดํ ารงตนรักษาตัวไวได แตถาภายในออนแอ
เสียแลว ภัยภายนอกก็เขามาซํ้ าเติมไดงาย แมแตไมมีภัย ก็ยัง
ท ําลายตัวเองหมดไปได

วันนี้ตองพูดทั้งภัยภายนอก และภัยภายใน แตอยากจะขอ
พดูถงึภัยภายนอกเสียกอน แลวจึงคอย ๆ พูดตีวงเขามาขางใน



ตอน ๑

ภยัภายนอก

ภัยภายนอกที่เรามองดูและพูดถึงวาเปนภัยตอพระพุทธ
ศาสนานี้ ถาวาไปแลวไมใชเปนภัยตอพระพุทธศาสนาเทานั้น 
เพราะภัยตอพระพุทธศาสนา ก็หมายถึงภัยตอประเทศชาติสังคม
ไทยทั้งหมดดวย

นอกจากนั้น ภัยตอประเทศชาติสังคมนี้ก็เปนภัยอยางเดียว
กบัภัยที่จะเกิดแกโลก หมายความวา ถาภัยเกิดแกพุทธศาสนาได 
และถาประเทศไทยมีปญหาได ก็เปนปญหาแกทั้งโลกนั่นแหละ 
ฉะนัน้วนันีเ้ราจงึมามองดสูภาวะและสถานการณของโลกทัง้หมดเลย

เวลานี้เมื่อเรามองดูไปทั่วโลก จะเห็นวาอยูในภาวะที่ไม
ปลอดภัย มีปญหามากมายเหลือเกิน ไมตองพูดถึงปญหาธรรม
ชาตแิวดลอมที่คนในประเทศพัฒนาแลวสนใจกันมาก เอาแคเรื่อง
ของมนุษยดวยกันเอง ในสังคมการรบราฆาฟนยังมีกันมากมาย 
แมแตในประเทศเดียวกันก็เกิดสงครามมีการฆากันอยางทารุณ
โหดราย ชนิดที่ไมนาจะเกิดข้ึนในหมูมนุษย การฆาฟนทํ าสงคราม
กนันี้เปนเรื่องของ

๑. เช้ือชาติเผาพันธุ
๒. ลัทธิศาสนา
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คนอยูในสังคมเดียวกัน ยังแบงแยกกัน อยูกันดีไมได ทํ าไม
เปนอยางนี้ ทั้ง ๆ ที่วาเจริญกันมากมาย มีอารยธรรมที่บอกกันวา
สงูแลว ก็ไมพนเรื่องรายๆ นี้ อยางที่เราไดยินอยูทุกเมื่อเช่ือวัน กี่
ปๆ  ก็ไมรูจักหมดไปคือ การสงครามรบกัน ระหวางยิวกับอาหรับ 
โดยเฉพาะยิวกับปาเลสไตน ทํ าสงครามกันอยูเรื่อย เปนสงครามที่
มคีวามหมายทั้งในแงเผาพันธุ และในแงลัทธิศาสนา คือเรือ่งชาว
ยวิกบัชาวมสุลมิ ซ่ึงเหน็ชัดวาเปนศตัรกูนัมาเปนพนัๆ ปแลว

มองใกลเขามา อยางประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซีย อะไร
พวกนี ้กม็ีสงครามการรบการฆาฟนกันดวยเรื่องของลัทธิศาสนา

มองไปทางเมืองฝรั่ง อยางในไอรแลนดเหนือ ก็มีการรบกัน
ระหวางโปรเตสแตนตกับคาทอลิก เปนปญหากันมาไมรูจักจบสิ้น

ถอยหลงัไปไมนานนี้ ก็บอสเนีย นั่นก็ฆากันโหดรายทารุณ
อยางยิ่ง

เมือ่มองเรื่องที่เปนมาเปนไปอยางนี้แลว ก็ทํ าใหเราตองมอง 
ไปขางหนาดวย ที่จริงเวลาเราพูดถึงปญหาปจจุบัน ก็คือการมอง
ไปในอนาคตดวยวา สภาพที่เปนอยางนี้มันสองแนวโนมวา 
อนาคตจะเปนอยางไร

ถาเรามองไปแลว ไมเห็นอะไรที่เปนแนวโนมที่ดีหรือมีหลัก
ประกันวาจะแกปญหาได ก็แสดงวาจะตองมีเหตุการณอยางนี้เกิด
ข้ึนอีก แลวก็อาจจะรุนแรงมากยิ่งข้ึนดวย

โดยเฉพาะสภาพความคิด ความเชื่อถือ หรือทิฏฐิของคนนี้
เปนเรื่องที่สํ าคัญ เมื่อคนเรามีความเชื่อ ต้ังจิตตั้งใจ มองอะไร
อยางไร ก็จะคิดจะทํ าอยางนั้นตอไป
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ในแงของทิฏฐิ คือความคิดความเชื่ออะไรเหลานี้ เราเห็น
อะไรที่จะทํ าใหมั่นใจหรือปลอดภัยบางวา มันจะมีแนวโนมที่ดีข้ึน 
ถาถามญาติโยมก็คงตอบวายังมองไมเห็นเลย มีแตเรื่องที่จะทํ าให
เกดิปญหากันอยูเรื่อยไป

ถามองในแงของการที่เกิดสงครามฆาฟนกัน ระหวางคน
ตางผวิ ตางเผา ตางลัทธิศาสนานี้ เมื่อเราหันมามองประเทศไทยนี้
กลบัเปนประเทศที่ดีที่สุด เปนประเทศที่รมเย็นเปนสุข

คนไทยไมมีความรังเกียจเดียดฉันทคนผิวเผาไหน คนลัทธิ
ศาสนาไหนก็อยูกันไดดวยดี เปนอยางนี้มาตลอดเวลายาวนาน
แลว เพราะวาคนไทยไมรังเกียจใคร ปรับตัวเขากับทุกคนได  ที่เปน
อยางนี้เราพูดไดเต็มปากวา เปนเพราะพระพุทธศาสนา

ทีว่าคนอยูรวมกันไดดีเพราะพุทธศาสนานี้แนนอน เพราะวา
แนวคํ าสอนของพระพุทธศาสนานั้น ใหมีเมตตา มีกรุณา แลว
เมตตากรุณานั้นก็เปนสากล คือไมมีการจํ ากัดหรือแบงแยกวารัก
เฉพาะพวกนี้พวกนั้น หรือวาฆาคนพวกนั้นไดไมเปนบาป ฆาคน
พวกนี้จึงจะเปนบาป อยางที่บางลัทธิศาสนาถึงกับบอกวา คนพวก
นั้นกลุมนั้นฆาแลวกลายเปนวาไดบุญเสียดวยก็มี ถาไมเปนการ
สนับสนุนใหเกิดการรบราฆาฟน อยางนอยก็เปนขออางใหฆาฟน
ทํ าการรุนแรงได

เมอืงไทยเรามีความใจกวางอยางนี้มานานแลว ถอยหลังไป
ดูในประวัติศาสตรได
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ฝร่ังแสนแปลกใจ แตไหนแตไร
เมืองไทยใจเสรี ไมมีที่ไหนเทียมเทา

ขอเทาความในประวัติศาสตร ใหเห็นวาประเทศไทยของเรา
นี้เปนมาอยางไร แลวขอใหคาดหมายวาตอไปยังจะเปนอยางนั้น
อกีหรอืไม ในเมืองไทยของเรานี้ คนไทยตั้งแตเปนพุทธศาสนิกชน
สบืมา อยูรวมกับใครก็ได

ถอยหลังไปตามที่เราจะมีหลักฐานพอเห็นได ในสมัยที่ฝรั่ง
เริม่เขามา และเขียนบันทึกเหตุการณไว ถึงแมคนไทยจะไมบันทึก 
ฝรั่งก็ไดบันทึกไว

ขอยกตวัอยางในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เมื่อฝรั่ง
เขามาพรอมกับการลาเมืองข้ึน และการทํ าการคาขายอะไรตาง ๆ 
ศาสนากเ็ขามาดวย คือมีการนํ าศาสนาคริสตเขามาเผยแพร และ
นักบวชที่เขามาเผยแพรศาสนาคริสตนั้นเองเขาไดเขียนบันทึกไว 
ถงึสภาพชีวิตจิตใจและลักษณะนิสัยของคนไทย ที่มีความเอื้อเฟอ
เผือ่แผ ยิ้มแยมแจมใส ยินดีตอนรับและใหเกียรติคนอื่น ไมวาจะ
เปนชาติไหนลัทธิศาสนาใด

อาตมาจะอานใหฟงตามที่บาทหลวงไดเขามาเพื่อเผยแผ
ศาสนา เขาไดพบเห็นวาคนไทยเปนอยางไรแลวบันทึกไว เปน
บันทกึสมยัอยุธยา ในสมัยแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช

บาทหลวงชื่อ ฌ็อง เดอบูร ไดบันทึกไวตอนหนึ่ง ซ่ึงกรม
ศิลปากรไดนํ ามาจัดพิมพเปนหนังสือไว เปน จดหมายเหตุการเดิน
ทางของพระสังฆราชแหงเบริต หมายความวาหัวหนาใหญของ



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓

ศาสนาคริสตที่เขามา เปนบาทหลวงฝรั่งเศสคนตางประเทศเขา
เขียนเอง ไมใชคนไทยและไมใชชาวพุทธเราเขียน เขาบอกไวดังนี้

ขาพเจาไมเชือ่วาจะมีประเทศใดในโลกที่มีศาสนาอยูมาก
มาย และแตละศาสนาสามารถปฏิบัติพิธีการของตนไดอยาง
เสรีเทากับประเทศสยาม
อยาลืมวาบาทหลวงฝรั่งเศสเหลานี้มีประสบการณในการไป

เผยแผศาสนามามาก เขามาเห็นเมืองไทยแลวเขามีความประทับ
ใจอยางนี้ เปนเรื่องที่มีความหมายมาก

ถาจะเขาใจและมองเห็นคุณคาคํ าพูดของเขาไดชัดเจน เรา
จะตองไปอานประวัติศาสตรเหตุการณทางศาสนาและการเมืองใน
ประเทศแถบของพวกเขาเอง โดยเฉพาะในยุโรป เอามาเปรียบ
เทียบดวย

อีกตอนหนึ่ง เขาเขียนบอกวา
ความคดิของชาวสยามทีว่า ทกุศาสนาด ี ดังนัน้ พวกเขา

จงึไมแสดงตนเปนปฏิปกษตอศาสนาอื่นใด หากศาสนานัน้ๆ 
สามารถยืนหยัดอยูไดภายในกฎหมายของรัฐ นบัแตโบราณ
กาล ผูปกครองของไทยมเีจตนารมณอนัดงีามที่จะปลอยใหแต
ละชาติ ปฏิบัติพิธีการทางศาสนาของตน ไดอยางเสรี
แลวมีอีกตอนหนึ่งบอกวา

นีเ่องคอืเสรภีาพ ในสวนทีเ่กีย่วกบัการนบัถอืศาสนา อนั
เปนสิ่งที่คนทั้งหลายไดชื่นชมกันอยูในราชอาณาจักรแหงนี้
ทีอ่านมานี้บาทหลวงเขียน ทีนี้ หันไปดูบันทึกของฝรั่งที่เปน

พอคา เปนนายทหารหรือเปนนักปกครองบาง
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ตอนนี้จะอานเรื่องการชวนสมเด็จพระนารายณมหาราชให
หันไปเขาศาสนาคริสตกอน เรื่องนี้มาในประชุมพงศาวดาร ขอ
อานบันทึกของพอคาฝรั่งเศส เพื่อใหเห็นหลายๆ ทัศนะและ
ประสบการณจากคนละดาน ทั้งบาทหลวงพูดวาอยางไร พอคาพูด
วาอยางไร นายทหารพูดวาอยางไร

พอคาฝรั่งเศสเขียนวา
ถาพระเจาหลุยสที่ ๑๔ ไดทรงชักชวนแลว สมเด็จพระ

นารายณก็คงจะหันเขาหาศาสนาโรมันคาทอลิกเปนแน ถา
การณเปนไดเชนนี้จริงแลว จะเปนพระเกียรติยศแกพระเจา  
หลุยสสักเพียงไร เพราะในเวลาพระองคไดทรงจัดการศาสนา
ในพระราชอาณาเขตของพระองค ยังไดทรงจดัการท ําลายศาสนา
อันไมดีในแผนดินฝายตะวันออก ซึ่งนับวาเปนประเทศที่
เจริญที่สุดอยูแลว
บันทกึตอนนี้หมายความวา เขามาเห็นสมเด็จพระนารายณ 

มหาราชไมไดทรงรังเกียจเดียดฉันท แตกลับทรงอุปถัมภศาสนา
ครสิตและนักบวชบาทหลวงที่เขามาเผยแพร เขาก็เลยเขาใจผิดนึก
วา พระเจาแผนดินไทยนี้ทรงพรอมแลวที่จะนับถือศาสนาคริสต จึง
กราบทูลใหพระเจาหลุยสทํ าพระราชสาสนมาชวน นี่คือเพราะ
ความใจดีของคนไทย ใจกวางจนกระทั่งทํ าใหเขาเขาใจผิด คิดไป
ตามนิสัยของเขาเอง

แตอีกอยางหนึ่งที่นาสังเกตก็คือ เขามีความภูมิใจวา ถาเขา
ไปไหนเขาไดเอาศาสนาของเขาเขาไป เขาจะตองทํ าลายศาสนา
ของทีน่ัน่ดวย เพราะเขาถือวาศาสนาในที่นั้นไมดี  เพราะฉะนั้นเขา
ก็เขียนอวดอางไวในบันทึกนี้วา “ยังไดทรงจัดการทํ าลายศาสนาอัน
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ไมดีในแผนดินฝายตะวันออก” นีเ่ปนขอสังเกตที่แสดงใหเห็นคติของ
ฝรัง่ตอศาสนาอื่นที่เขาถือวาไมดีไปหมด

ที่อานมานี้เปนบันทึกของพอคา ซ่ึงตอมาก็เปนอยางที่วา
จรงิๆ คือ พระเจาหลุยสที่ ๑๔ ไดทรงมีพระราชสาสนมาเชิญชวน
สมเดจ็พระนารายณมหาราชใหทรงหันไปนับถือคริสต

ทุกทานคงทราบวาสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงตอบวา
อยางไร ทรงตอบยาวอยู ถาจับเอาขอความสั้น ๆ ก็คือตรัสวา พระ
ผูเปนเจาไดทรงสรางทุกสิ่งทุกอยาง ทรงสรางแผนดิน สราง
สิงสาราสัตว ทรงดลบันดาลไดทั้งสิ้น ดังนั้นถาหากวาพระเจา
ตองการใหพระองคเปนคริสต พระองคก็จะบันดาลเอง เพราะ
ฉะนัน้ พระเจาหลุยสไมตองมายุง (ทํ านองนั้น) เมื่อพระเจาทรง
บันดาลไดทุกอยางอยูแลว เมื่อใดทรงตองการพระเจาก็จะบันดาล
เอง ขณะนี้สมเด็จพระนารายณมหาราชยังเปนพุทธมามกะ ก็
แสดงวาพระผูเปนเจายังไมทรงตองการ จึงทรงปลอยใหพระองค
เปนชาวพุทธอยูอยางนี้

สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงมีพระปรีชาสามารถอยาง
ยิง่ ทรงตอบทีเดียว พระเจาหลุยสก็เลยไมรูจะวาอยางไร บัวก็ไม
ช้ํ า นํ้ าก็ไมขุน

ขณะที่ฝร่ังฆากันใหญ หนีภัยเพราะศาสนา
ฝร่ังมาเมืองไทย คนสยามตอนรับเอาใจยิ่งกวาไทยดวยกัน

ทนีีม้าถึงนายทหารบาง ขอพูดถึงนายทหารใหญคนหนึ่ง ที่
ช่ือวานายพลฟอรบัง
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ในสมยัสมเด็จพระนารายณมหาราชนั้น ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่ง
เขามารับราชการอยูในกรุงศรีอยุธยา ไดเปนนายพล ช่ือนาย
พลฟอรบัง ทานผูนี้อยูในกรุงศรีอยุธยานาน ตอมากลับไปประเทศ
ฝรั่งเศส ก็ไปเลาใหพระเจาแผนดินและบาทหลวงผูใหญทางฝรั่ง
เศสฟง แลวเขาบันทึกกันไว

นายพลฟอรบังเลาวา
ทีท่ ําใหคริสตศาสนาแผไพศาลไปไดไมเร็วนั้น ตองโทษ

จรรยาวัตรของพระภิกษุสงฆ ซึ่งมีความอดทนและเครงครัด
มาก พระภิกษุสงฆเหลานี้ไมเสพสุราเมรัย ฉันแตของที่คนใจ
บญุถวายเปนวัน ๆ ไปเทานั้น ของที่ไดมากเกินความจํ าเปนก็
บรจิาคแกคนจน ไมเก็บไวสํ าหรับวันรุงขึน้เลย ตามปกตใิจ
ความของพระธรรมเทศนานั้นแนะนํ าใหคนทํ าบุญ จึงทั่วพระ
ราชอาณาจกัรนัน้มคีนใจบญุมากมาย เพราะฉะนัน้ เราจะไม
แลเห็นคนที่จนถึงตองขออาหารมารบัประทาน ธรรมจรรยา
ของเขา (หมายถึงของคนไทย) เลิศกวาของเรามาก
นายพลฝรั่งเศสเขียนตอไปอีกวา

เขาหานบัถอืผูสัง่สอนศาสนาของเราไม เพราะผูสัง่สอน
ศาสนาไมเครงครดัเทาพระภกิษสุงฆ เมือ่ผูสัง่สอนศาสนาของ
เราแสดงคริสตธรรม คนไทยซึ่งเปนคนวานอนสอนงาย นัง่ฟง
ธรรมปรยิายนัน้ เหมอืนฟงคนเลานทิานใหเด็กฟง ความพอใจ
ของเขานั้นไมวาจะสอนศาสนาใดกช็อบฟงทัง้นัน้ พระภิกษุ
สงฆไมเถยีงเรือ่งศาสนากับผูหนึ่งผูใดเลย เมื่อมีคนยกคริสต
ศาสนาหรือศาสนาใดๆ มาพูดกับทาน ทานก็เห็นวาดีทั้งนั้น 
ถามคีนมาปรกัปร ําพระพทุธศาสนา ทานกต็อบอยางเย็นใจวา 
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เมื่ออาตมภาพเห็นวาศาสนาของทานเปนศาสนาที่ดี เหตุไร
ทานจงึไมเห็นวาพุทธศาสนาเปนศาสนาที่ดีเหมือนกันเลา
พระของเราตอบฝรั่งไปอยางนี้ เพราะคนไทยมีจิตใจกวาง

ขวางอยางนั้นเปนธรรมดา ซ่ึงฝรั่งตองพยายามตอสูกันมานักหนา 
ฝรั่งมีแตรบกันฆากันเรื่องศาสนา จนกระทั่งตองอยู กันดวย
กฎหมาย เอากฎหมายมาเปนเครื่องปองกันไมใหคนรุกรานหรือรุก
ลํ ้าละเมิดกัน ฝรั่งเปนอยางนั้นมาตลอด

แมแตใกล ๆ ปจจุบันนี้เอง คนไทยเราก็ยังมีนํ้ าใจดีเหมือน
เดิม อยางทางใตของเรามีคนนับถือศาสนาอิสลาม มีชาวมุสลิม
มาก เราก็อยูกันมาดวยดีไมมีปญหา เหมือนพี่เหมือนนอง พระ
ทางใตทานเลาใหฟงวา ในภาคใตเราที่เปนมาแตกอน คนไทยพุทธ
และคนไทยมุสลิมอยูดวยกัน เวลาคนมุสลิมสรางมัสยิดคนไทย
พุทธไปชวยสราง เวลาชาวพุทธสรางโบสถชาวมุสลิมก็มาชวย
สรางดวย นี่เปนสภาพที่หาไดยาก ไมมีที่ไหนอื่นในโลก

อยางประเทศอเมริกาที่วาเปนประเทศที่มีเสรีภาพ มีความ
เปนประชาธิปไตย ก็เปนดวยกฎหมาย คือเขามีประสบการณใน
การบีบค้ันขมเหงกันมาก ลองไปอานประวัติศาสตรของฝรั่ง

ทีจ่รงิเราตองรูวาฝรัง่เปนมาอยางไร เขารบราฆาฟนกนัมากมาย
หนีภัยบีบค้ันในยุโรปจนเข็ดขยาด ก็ยังไปพิฆาตกันในอเมริกาอีก 
จะหาทางแกไขก็ตองใชวิธีต้ังกฎหมายขึ้นมา เปนเครื่องปองกัน 
และบังคับคนไมใหบีบค้ันฆาฟนกันดวยเรื่องศาสนาหรือนิกาย

การที่เขาหนีออกจากยุโรปมายังอเมริกานั้น เหตุหนึ่งที่
ส ําคัญก็คือการหนีภัยเรื่องการบีบค้ันทางศาสนานั่นเอง ด้ินรนดั้น
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ดนมาหาอิสระเสรีภาพ การที่คนชาตินี้เชิดชูเสรีภาพมาก ก็เพราะ
วาถูกกดขี่ขมเหงมาในอดีตมากมายนั่นเอง

ถึงอยางนั้นอเมริกาเวลานี้ แมแตมีกฎหมายบังคับควบคุม
กย็งัมพีวกสมาคมลับ มีพวก Ku Klux Klan เอาไวสํ าหรับฆาคน
ผิวดํ า แลวตอมาก็มีนาซีใหมอีก ทั้งสองพวกนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู
นีก่็เพราะในจิตใจยังแกไมตก

แตของเรานี่แกเขาไปในจิตใจเลย จึงพูดไดวาเรื่องเสรีภาพ
ทางศาสนานีอ่เมริกาอยามาคุยเลย เทียบกับเมืองไทยไมได เพราะ
ฉะนั้นถาเทียบกันและใชคํ าสมัยใหม ก็เรียกวาอเมริกามีเสรีภาพ
ในทางลบ คือ เสรีภาพแบบคอยกั้นคอยกันคอยระวังไมใหรุกราน
ขมเหงกัน แตของไทยนี้เราเปนเสรีภาพแบบบวก คือกลายเปน
สามคัคีชวยเหลือเกื้อกูลกัน

ทีว่ามานี้เปนสภาพที่เปนมาในพื้นเพภูมิหลังของเรา ที่เราจะ
ตองรูจักตัวเอง แตสภาพอยางนี้เราจะรักษาเอาไวไดหรือไม เวลานี้
เปนเรื่องที่เราจะตองคิดแลว นี่แหละคือปญหาเรื่องภัยแหงพระ
พุทธศาสนา

ไมวาจะเกิดเหตุการณอะไร ชาวพุทธควรไดปญญา
มองดูความคิดจิตใจคน ที่จะสงผลอนาคตตอไป

สภาพอยางที่วามา ที่อยูรวมกันดวยความรมเย็นเปนสุข
เหมอืนเปนพี่เปนนอง ไมวาตางผิวตางเผาตางศาสนานี้ เราพูดได
เลยวามีไดเฉพาะเมื่อชาวพุทธมีจํ านวนมากครอบคลุมเกือบหมด
ทัง้ประเทศ แตถาเมื่อไรมีชาวพุทธนอยลงก็จะเริ่มเกิดปญหา
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อยางเมอืงไทยนี้ พูดไดเลยวา ถาเมื่อไรคนพุทธเหลือ ๙๐% 
กจ็ะเริม่เดือดรอน ปญหาตองเกิดข้ึน ตอนนี้เหลือ ๙๔% กวาๆ ก็มี
เคาวาจะเริ่มรอนแลว

ยอนไปแคชวง ๔-๕ ปกอนนี้ ปญหาก็เริ่มต้ังเคาข้ึนแลว เชน
มีพระองคหนึ่งมาจากนราธิวาส และไดเลาเรื่องความเปนไปใน
จังหวัดของทาน ดวยความเปนหวงวาอนาคตจะเปนอยางไรหนอ 
สมัยทานเปนเด็ก จะเปนเด็กพุทธหรือเด็กมุสลิม ก็เรียนหนังสือ
ดวยกนั โตมาดวยกัน เปนเพื่อนกันตั้งแตเล็ก ตอนเปนเด็กจะถือ
ศาสนาไหนๆ ก็ไมรูจักแบงแยก เพราะฉะนั้นก็เปนเพื่อนกันสนิท
เรือ่ยมา พอโตแลวอยูดวยกัน ก็พูดคุยกันดี มีบรรยากาศที่สบาย

ทีนี้ตอมาตอนหลัง เขาแยกใหเด็กเรียนกันคนละโรงเรียน 
เมือ่แยกกันตั้งแตเด็ก ก็เริ่มมีปญหา กลายเปนคนละพวกแลว โนน
พทุธ นัน่มุสลิม ทานจึงวิตกกังวลวา ตอไปจะเกิดอะไรข้ึน ปญหาก็
ไดเริ่มมีข้ึนมาเรื่อย ๆ อยางในบางทองที่ของเมืองใตนั้น พระไป
บิณฑบาตในบางถิ่นมีคนมุสลิมมาก เดี๋ยวนี้ถูกเด็กวัยรุนโหเอา
แลว บางแหงไปมีการถมนํ้ าลาย อันนี้เปนเรื่องที่แสดงวาสถาน
การณทางสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงเปนเรื่องในทางที่ไมดี และ
นบัวาเปนภัยชนิดหนึ่งเหมือนกัน

ทีเ่ปนอยางนี้ เราพูดไดวา ชาวศาสนาอื่นไมไดคิด ไมไดมอง
อยางชาวพุทธ จะยกตัวอยางเรื่องหนึ่งที่เปนขาวใหญระดับโลก
เมือ่ไมกี่เดือนมาแลว คือเรื่องกรณีทาลีบัน

พวกทาลีบันซ่ึงเขาปกครองประเทศอัฟกานิสถาน ไดใชปน
ใหญและใชลูกระเบิดทํ าลายพระพุทธรูปที่มีมาเปนพันๆ ปแลว ซ่ึง
ถอืวาเปนสมบัติของโลก
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ในทางประวัติศาสตร อาฟกานิสถานเคยเปนดินแดนพระ
พุทธศาสนา เรียกไดวาเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนาแหง
หนึง่ อยูแถว ๆ อาณาจักรกุษาณของพระเจากนิษกะ ที่พามิยานมี
พระพุทธรูปใหญสูง ๕๓ เมตร และ ๓๕ เมตร ซ่ึงแกะสลักอยูที่
ภูเขาเมื่อราว พ.ศ. ๘๐๐ มาถึงตอนนี้ ทั้ง ๒ องค ก็ถูกผูปกครอง
ชาวมสุลิม พวกทาลีบันทํ าลายลงไป

ความจริงในประวัติศาสตรเขาเคยทํ าลายมาแลวหลายครั้ง 
แตสมัยกอนยังไมมีอุปกรณที่ทันสมัยอยางนี้ เขาทํ าลายไดแคเอา
ฆอนเหล็กไปตอยไปทุบ

อยางในอินเดีย ชาวพุทธไปนมัสการสังเวชนียสถาน ก็จะ
เห็นพระพุทธรูปในที่ตางๆ โดยเฉพาะในที่ๆ เปดเผยเห็นไดงาย 
พระพทุธรูปจะถูกทํ าลายแบบวา ถาเปนศิลาใหญหนอย ก็ตอยที่
พระนาสกิคือจมูก ใหเสียโฉม เพราะแข็งแรงและมีมากมาย เขา
ท ําลายไมไหว

สมยักอนไมมีอุปกรณใหญโตที่จะทํ าลาย ก็ทํ าไดแคนั้น คือ
ท ําลายที่พระนาสิก เปนอยางนี้ทั่วไปหมด แตเวลานี้เขามีเครื่องมือ
ท ําลายที่รายแรง มีระเบิด มีปนใหญ จึงทํ าลายไดหมดสิ้น

เมื่อเกิดกรณีทาลีบันข้ึนมา ก็ตองดูวาชาวพุทธก็ตาม ชาว
โลก และโดยเฉพาะชาวมุสลิมก็ตาม จะมีความรูสึกแสดงออก
อยางไร ซ่ึงจะเปนสัญญาณบงช้ีในการที่จะมองสถานการณ ซ่ึง
หมายถึงแนวโนมตอไปในอนาคตวาจะเปนอยางไร

เราไมใชมองดวยอารมณโกรธเกลียด แตเราควรพิจารณาใน
แงวา คนที่มีแนวความคิดอยางนี้ ที่เขาทํ าอยางนี้ไดนั้น จิตใจเขา
เปนอยางไร เขานึกคิดตอผูอื่นอยางไร ไมใชมองแคสถานการณ
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เฉพาะหนา แตตองมองไปในอนาคตวา เมื่อเขายังมีความคิด มี
ความเชื่อ และมีสภาพจิตใจอยางนี้ อะไรจะเกิดข้ึนตอไป นี่เปน
เรื่องที่สํ าคัญ

เทาที่ดูแลว ชาวพุทธก็มีบางที่ต่ืนตัว แตวานอย แลวในฝาย
ชาวมุสลิม เราก็ไดยินวามีชาวมุสลิมที่แสดงความไมเห็นดวย 
อยางอาจารยชัยวัฒน สถาอานันท ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็
เขียนลงในหนังสือพิมพแสดงความไมเห็นดวย แตก็ไมใชคํ าแถลง
หรอืแสดงมติที่ออกจากองคกรใหญของชาวมุสลิม ซ่ึงควรจะแสดง
ใหเห็นทาทีที่ชัดเจน

แตชาวมุสลิมบางคนก็พูดในทางตรงขาม ซ่ึงอาตมาจะอาน
ใหฟงเปนตัวอยาง ขอเขียนนี้เขาสงไปลงในหนังสือพิมพ สยามรัฐ
สัปดาหวิจารณ (ฉบับที่ไดรับมาเปนถายเอกสาร จะตองคนดูอีกที
วาวันที่เทาไร) เขาเขียนหัวขอเรื่องวา “เวรกรรมของทาลีบัน” เนื่อง
จากเปนขอเขียนยาว จึงจะอานเฉพาะบางสวน

เรื่องการทํ าลายพระพุทธรูปของพวกทาลีบันที่ผานมานั้น 
อาจจะเปนเรือ่งทีไ่มถกูตองของศาสนกิชนอืน่ ทีไ่ปท ําลายศาสน
สถานของชาวพทุธ ซึง่พระพทุธรปูเปนทีเ่คารพสกัการะสํ าหรับ
ศาสนาของเขา
ชาวมุสลิมคนนี้เขียนตอไปวา

สิง่ทีเ่ขาท ําอาจเปนสทิธขิองเขา ทีไ่มมใีครไปวาเขาได เรา
ก็มีสิทธิ์แคออกความเห็นและวิจารณ เขาจะฟงหรือไมฟงก็
เปนเรือ่งของเขา เพราะเขาท ําในบานของเขา ถามสุลิมไทยมี
รูปเจว็ดในบานเราก็ตองกํ าจัด ทานวันนอรของเราก็เปล่ียน
แปลงหองรัฐมนตรี โดยการยกพระพุทธรูปออกไป และอดีต
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รฐัมนตรีวาการฯ ตางประเทศ ดร.สุรินทร พศิสวุรรณ กย็ก
พระพทุธรปูออกจากหองท ํางานเหมอืนกนั การทีจ่ะใหอสิลาม
เปนสากลไมไดหมายความวาจะยดืหยุนไดทุกๆ เรื่อง อิสลาม
เปนศาสนาที่สรางสรรคไมใชทํ าลาย บางครั้งการทํ าลายอาจ
เปนสาเหตุจากการสรางสรรค ศาสดามูฮัมหมัดก็เคยทํ าสิ่ง
เดยีวกัน บรรดาเทวรูปตางๆ ที่อยูในเมกกะถูกทํ าลาย แตผล
ลัพธที่เกิดขึ้นนั้นก็ทํ าใหสังคมรวมตัวกันเปนหนึ่งเดียว
นีคื้อทาทีที่เปนตัวอยาง เขามองประเทศอาฟกานิสถาน เปน

บานเฉพาะของชาวมุสลิมเทานั้น ถาอยางนี้ก็ลํ าบาก หมายความ
วา คนถือศาสนาอื่น ทั้ง ๆ ที่เกิดที่นั่น ก็ไมมีบาน ไมมีสิทธิ อยางนี้
ก็ตองอยูบานคนเดียว

นอกจากนั้น คํ าวา “สากล” ทีช่าวมสุลิมทานนี้เขียน ก็เห็น
ไดวา มิใชหมายถึงการทํ าใหคนทั้งหลายทั่วไปทั้งหมดเขาใจ 
ศาสนาอสิลามถูกตองแลวเห็นชอบยอมรับทั่วกัน อยางที่เราเขาใจ 
แตหมายถึงการที่จะตองใหทุกคนและทุกอยางเปนไปตามที่
ศาสนาอสิลามกํ าหนด ไมวาใครจะพอใจหรือยอมรับหรือไม

ทั้งหมดนี้เปนเรื่องที่เราจะตองมองดวยความรูความเขาใจ
และไมประมาทวา ถาคนมีสภาพจิตใจและความคิดอยางนี้ จะ
เกดิอะไรข้ึนตอไปในระยะยาว
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คนไทยชอบยกยองนับถืออเมริกา
แตนอยคนนักหนา จะรูจักอเมริกาสักหนอย

ขอเลาไปเรื่อยๆ ยกตัวอยางประเทศมาเลเซียเมื่อประมาณ 
๑๕ ปมาแลว วันหนึ่งมีคนมาเลเซียมาที่วัด เขาเขามาหาและบน
วิตกกังวลวา ตอนนี้ประเทศมาเลเซียประกาศใหศาสนาอิสลาม
เปนศาสนาประจํ าชาติ เปน State Religion แลว ก็เริ่มจะมีปญหา
เรือ่งการศกึษาเลาเรยีน มกีารเปลีย่นแปลงในเรือ่งหลกัสตูรอะไรตางๆ

เขาถามแสดงความสงสัยและไมพอใจข้ึนมาเองวา ทํ าไม
พวกนีถ้อืโอกาสเอาศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจํ าชาติ ทั้ง ๆ ที่
คนมสุลมิในมาเลเซียมีแค ๔๙ % เทานั้น รัฐบาลกลับประกาศวา 
มี ๕๑ % ใหถือวาเปนคนสวนใหญ ที่จริงมุสลิมมีแค ๔๙ % แต
รฐับาลบอกวามี ๕๑ % แลวอางวาเปนเสียงขางมาก และประกาศ
ใหศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจํ าชาติ

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

เรากม็าคิดวา ที่จริงนั้นไมสํ าคัญหรอก จะเปน ๔๙% หรือ 
๕๑% ถึงจะ ๕๑% หรือแมแต ๖๐% วาเกินครึ่ง เปนสวนมาก แลว
แคนี้เอาเปนศาสนาประจํ าชาติ ก็แปลกแลว ทํ าไมเขาถืออยางนั้น
ได จุดที่ควรมองอยูที่วา ความคิดจิตใจของเขาเปนอยางไร จะเห็น
วาคนในประเทศไทยกับประเทศตางๆ ที่ยกมานี้มีความคิดไป
คนละแบบ
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แมแตประเทศที่ยกยองกันวาพัฒนาสูงเยี่ยม เชนประเทศ
อเมริกา ที่บอกวาเขาเปนประเทศที่มีเสรีภาพทางศาสนา ถึงกับ
แยกรัฐกับศาสนา ถาเราสังเกตก็จะเห็นวา เขาแยกแบบครึ่ง ๆ 
กลาง ๆ หรือแบบรักพี่เสียดายนอง

ยกตัวอยางเชน เวลาประธานาธิบดีอเมริกาเขารับตํ าแหนง 
มพีธิีปฏิญาณตนเขารับตํ าแหนง หรือ Inaugural ทัง้ ๆ ที่ประเทศ
อเมรกิามีชาวคริสตอยูราว ๆ ๘๕% เปนโปรเตสแตนต ๖๐% เปน
คาทอลิก ๒๐ กวาเปอรเซนต แตเวลาทํ าพิธีปฏิญาณตนเขารับ
ตํ าแหนงประธานาธิบดีตองสาบานตัวกับคัมภีรไบเบิล ตองเอามือ
ทาบบนคัมภีรไบเบิล แลวกลาวลงทายวา So help me God.

แมแตพิธีสาบานธง (Pledge of Allegiance to the Flag) 
ซ่ึงเปนการแสดงความภักดีตอชาติอเมริกัน เขาก็มีกฎหมายออก
มา ซ่ึงรัฐสภากํ าหนดคํ าสํ าหรับปฏิญาณตนไว ตอนหนึ่งวา One 
nation under God คือ ประเทศอเมริกาเปนประเทศหนึ่งเดียว
ภายใตพระผูเปนเจา

ถาถามวาประเทศอเมริกามีศาสนาประจํ าชาติไหม ตาม
หลักฐานนี้ก็บอกไดเลยวามี หรือเขาถือศาสนาไหนเปนศาสนา
ประจํ าชาติ ก็ตอบไดเลยวาถือศาสนาคริสตเปนศาสนาประจํ าชาติ 
แมเขาจะบอกวาในรัฐธรรมนูญเขาใหรัฐกับศาสนาแยกกัน ก็เปน
เรือ่งมีเบ้ืองหลัง คือ เขาตองแยกรัฐกับศาสนาเพราะเรื่องความขัด
แยงของคาทอลิกกับโปรเตสแตนต และเพราะโปรเตสแตนตที่มี
หลายนกิายทะเลาะกัน จะเอาอันไหนเปนใหญไมได
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(ที่จริงในตัวรัฐธรรมนูญแทๆ ก็ไมมีคํ าที่บอกวาแยกรัฐกับ
ศาสนา ที่บอกวา separation of/between church and state นั้น 
ทีจ่ริงเปนการแปลความหมายของ Jefferson)

การที่อเมริกาประกาศใหมีเสรีภาพทางศาสนา และบอกวา 
แยกรฐักบัศาสนานัน้ อยาไปเขาใจวาเปนเรือ่งศาสนาทัง้หลาย ความ
จรงิเปนเรื่องระหวางคริสตกันเอง คือ คาทอลิกกับโปรเตสแตนต 
อยางหนึง่ และอกีอยางหนึง่ โปรเตสแตนตทีต่างนกิายกันเปนรอยๆ
นิกายลงกันไมไดนั่นตางหาก ปญหาเขาอยูที่นั่น คือเขามีนิกาย
มากมาย แลวเขาตกลงกันไมได เลยทะเลาะกัน

อนึง่ ดวยเหตทุีว่าแมเพยีงระหวางศาสนาเดยีวกนัแตตางนกิาย
เขายงัทะเลาะรนุแรงขนาดนัน้ จึงเปนธรรมดาวากบัศาสนาอืน่ เขายอม
ยอมรบัไมได ดังนัน้พวกยวิในอเมรกิายคุกอนนัน้จึงถกูก ําจัดรนุแรงดวย

หลายคนหลงไปตามเรื่องราวของอเมริกันที่มองกันไมชัด 
แลวเขาใจผิดวา การแยกรัฐกับศาสนา และการมีเสรีภาพทาง
ศาสนา เปนเรื่องเดียวกัน ซ่ึงที่จริงไมใช

ยิง่กวานั้น ยังมักเขาใจผิดตอไปอีกวา การแยกรัฐกับศาสนา
แบบอเมริกันนี้ เปนความเจริญกาวหนาทางอารยธรรม แตที่จริงไม
ใชเลย มันเปนความติดตันของอารยธรรมตางหาก (ถาไมถึงกับจะ
เรยีกวาเปนความอับจนของอารยธรรมปจจุบัน)

การแยกรัฐกับศาสนาของอเมริกันนี้ อยางดีก็เปนกาวหนึ่ง
ในอารยธรรมของเขาที่เดินหนาไปหนอย ดวยวิธีตัดปญหา คือเมื่อ
คนยงัใจแคบกันนัก ยอมรับความจริงกันไมได และจะแกไขจิตใจ
คนกไ็มได ก็ตัดปญหาเสียเลย ดวยการไมยุงเกี่ยวกัน เพราะใน
เรื่องนี้จิตใจคนยังพัฒนาไมพอ ถาเขาไปเกี่ยวของก็จะตองเกิด
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เรือ่ง กเ็ลยเอาแคสรางกํ าแพงขวางกั้น (อยางที่ Jefferson วา) 
ปลอยปญหาไวอยางนั้น ไมจัดการมัน (เหมือนกับบอกวา ดูภูมิ
หลงัพวกฉันสิ ฉันทํ าไดแคนี้แหละ)

แตก็ปรากฏวากํ าแพงที่เขากอไวนี้ ก็กอปญหาแกอเมริกา
เองยงัไมจบ(ตัวแทของปญหาอยูในใจของคน ซ่ึงกฎหมายแกไมได)

พูดสั้นๆ วา การปฏิบัติของอเมริกันในเรื่องนี้ เปนปรากฏ
การณที่บงช้ีทั้งความติดตันของอารยธรรมมนุษย ที่ตองแกปญหา
นีด้วยวิธีแยกตัวออกมาไมยุงเกี่ยว และทั้งแสดงถึงปญหาพื้นฐาน
คือการที่มนุษยทั่วไปมีจิตใจที่ยังไมพัฒนาเพียงพอ

อยางไรก็ตาม ตองยอมรับวาการที่จะพัฒนาจิตใจมนุษยทั่ว
โลกหรือสวนใหญใหกวางขวาง เปนจิตใจที่เสรีจริงถึงข้ันที่อยูกับ
เพื่อนมนุษยดวยเมตตาพรอมกับแสวงสัจธรรมดวยปญญาได
อยางเต็มที่นั้น เปนกาวใหญที่ยังไปถึงไดยาก แตนี่คือสิ่งทาทาย
การพัฒนาอารยธรรมที่แทจริง

นอกจากนี้ ที่พูดมาทั้งหมดนั้น มิใชมุงหมายจะใหชาวพุทธ
มาอางมาเถยีงกบัประเทศอืน่ๆ วาทีโ่นนทีน่ัน่เขายงัอยางนั้นอยางนี้

แตมุงใหรูเทาทันสถานการณตามเปนจริงวามนุษยหรือชาว
โลกยงัเปนกันอยูอยางนี้ ซ่ึงเราควรจะกาวใหพนเลยตอไป เพราะ
ศักยภาพของชาวพทุธมมีากกวานัน้ เราสามารถสรางสันติสุขที่แท
จรงิใหแกโลกได ตรงนี้สิเปนงานที่เราควรจะคิดกันอยางจริงจัง

แตทัง้นีก้ต็องปฏิบัติตามหลกัทีพ่ดูแลววา ใจดีอยูกบัเขาโดยมี
เมตตา แตกต็องปฏิบัติจัดการดวยปญญา และอยูดวยความไมประมาท

แมแต freedom of religion และ separation of church 
and state คนไทยอานแลวก็ไมไดเขาใจความหมายและความมุง
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หมายเหมือนอยางที่ผูสรางกฎหมายของอเมริกาเขาใจ เพราะตาง
กคิ็ดไปตามภูมิหลังของตัว (เรื่องนี้ตองมีเวลาวากันอีก)

หันกลับมาเรื่องเฉพาะหนากอน บางทีเราไมรูภูมิหลัง ไป
เหน็แตเพียงตัวหนังสือวา อเมริกามีเสรีภาพทางศาสนา ใหศาสนา
กบัรฐัไมตองเกี่ยวของกัน ยังไมรูวาเขาเปนมาอยางไร แลวจะเอา
วิธีนี้มาใชกับประเทศไทย โดยไมเขาใจภูมิหลัง สิ่งที่จะเปน
ประโยชนแกประเทศชาติก็ไมเกิดข้ึน กลายเปนวา เอาสิ่งที่เปน
โทษมายัดเยียดใสประเทศของตัวเอง

นายกรัฐมนตรีไทย เวลาเขารับตํ าแหนง ถาจะเอาอยาง
อเมริกา นาจะมีพิธีทางพระพุทธศาสนาบาง อยางอื่นเอาอยาง
อเมริกา แตอยางนี้ไมเอา

ตามประเพณีของเรา ในพิธีบรมราชาภิเษก มีการประกาศ
ราชธรรมตางๆ คือ หลักการปกครองแผนดินตามคํ าสอนของพระ
พทุธศาสนา ทั้งทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร ราชสังคหวัตถุ และ
ขัตตยิพละ เมือ่เรามาเปนประชาธปิไตย เราไมไดน ําวฒันธรรมประเพณี
นีม้าสบืตอ ทํ าไมเราจึงละเลยเสีย เปนเรื่องที่ควรจะตองพิจารณา

อาจจะพูดเชิงลอหนอยวา นี่เปนตัวอยางระดับชาติของการ
ทีค่นไทยเวลานี้ จะเอาอยางอเมริกาก็ทํ าไมได จะรักษาความเปน
ไทยก็เอาไวไมอยู∗

                                                          
∗ ความเปนมาระหวางศาสนากับรัฐ ในสังคมตะวันตก ไดเขียนไวเปน “บทแถมทาย:

บาทหลวงฝรั่งเขามาสมัยพระนารายณ ทํ าไมวา เมืองไทยใจเสรี ไมมีท่ีไหนเทียมเทา”
หนา ๑๐๗–๑๓๖
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กลมกลืนกันมา กลมกลืนกันไป
ฝายที่ไมรูตัว ก็จะหัวหายไปเอง

อกีเรื่องหนึ่งที่ไดพูดไวแตตน คือไดบอกวา เมื่อป ๒๕๒๕ มี
เรือ่งตืน่เตนกันใหญ ชาวพุทธลุกข้ึนมาเคลื่อนไหวกันพักหนึ่ง แลว
กเ็งียบ ๆ ไป คือกรณีที่เรียกวา Vatican Council II หรือการ
ประชุมมหาสมัชชาวาติกัน ครั้งที่ ๒ เรื่องนี้ไปอยางไรมาอยางไร 
จะเลาใหฟงเสียดวย

ยอนหลังไปเกือบ ๒๐ ปแลว ตอนนั้นชาวพุทธบางทานไดไป
เจอเอกสารของคริสตจากองคกรที่เรียกวา Secretariat for Non-
Christians คือส ํานักเลขาธิการเพื่อ(ปฏิบัติตอ)คนที่มิใชชาวคริสต 
เปนเอกสารลบั เขาบอกวาเปน confidential ซ่ึงเขาใชส ําหรับสื่อกัน
ระหวางพวกบิชอพคาทอลิกที่ทํ างานอยูในประเทศตางๆ ทั่วโลก

ในเอกสารนี้ก็ไปพบนโยบายใหมของคาทอลิกที่จะปฏิบัติตอ
ศาสนาอื่น ๆ ซ่ึงทํ าใหรูวาเวลานี้ทางคาทอลิกไดเปลี่ยนนโยบาย

ขอทํ าความเขาใจวา กอนหนานี้ ทางชาวคริสตคาทอลิก 
โดยเฉพาะบาทหลวง เวลาเผยแผศาสนาจะใชวิธีพูดจารุนแรง คือ
ใชวิธีดาวาโจมตี อยางสมัยกอน ถาเปนญาติโยมที่อายุมาก ๆ จะ
ไดยนิ เชนที่สนามหลวง จะมีพวกนักเผยแพรศาสนาคริสตข้ึนไป
ยนืบนแทน แลวก็โจมตีพระพุทธศาสนาดาวาตาง ๆ ตอมาภาพนี้
หายไป แลวมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เขามาเปนมิตร

ทีนี้ชาวพุทธก็ไปพบเอกสารลับนี้ข้ึน อันสืบเนื่องมาจาก 
Vatican Council ครัง้ที่ ๒ ซ่ึงเขาประชุมกันในป ๑๙๖๒-๑๙๖๕ 
ตรงกบั พ.ศ.๒๕๐๕–๒๕๐๘ แตเรามาเจอหลังจากนั้นตั้งนาน จึงรู
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วาเขาเปลี่ยนนโยบาย โดยตัวเองก็แปลกใจวาชาวคริสตบาทหลวง
ทํ าไมเขามาสัมพันธกับชาวพุทธอยางดี จนกระทั่ง แมแตที่
กรมการศาสนาก็ถึงกับต้ังเปนหนวยงานเรียกวา “ศูนยศาสน-
สมัพันธ”

คํ าวาศาสนสัมพันธนี้แปลจากภาษาอังกฤษที่ทางคาทอลิก 
ใชวา dialog (สะกดแบบอังกฤษเปน dialogue) ซ่ึงปกติแปลกัน
วาเสวนา หรืออะไรทํ านองนี้ แตในกรณีนี้เขาแปลวาศาสนสัมพันธ

ที่กรมการศาสนาตั้งหนวยนี้ข้ึน ก็เพื่อใหทางคริสตและทาง
พทุธ อะไรตางๆ ไดมาประสานและมีความกลมเกลียวเปนอันหนึ่ง
อนัเดียวกัน

เมือ่เราไปเจอเอกสารลับนี้ จึงเขาใจไดวาเขาเปลี่ยนนโยบาย
ในการเผยแผศาสนาเนื่องจากเหตุผลที่วา ในโลกปจจุบันนี้การที่
จะมาใชวิธีโจมตีดาวามันไมไดผลแลว

อยางในเมืองไทยเอง บาทหลวงเขาก็รูอยูแกใจ ถึงกับพูดวา 
ในเมืองไทยนี้ศาสนาคริสตเขามาตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราชราวสามรอยปแลว มาถึงปจจุบันนี้มีคนไปเปนคริสตอยูแค
แสนกวา เวลาที่ผานไปยาวนานหลายรอยป และทุนมากมาย
มหาศาลทีใ่ชไปนี ้เมือ่เอามาเทยีบกบัผลทีไ่ด ตองถอืวาไมไดผลเลย
เพราะฉะนั้นการที่จะใชวิธีอยางเกานี่ เลิกไดแลว จึงเปลี่ยนแปลง

ที่หนวยกลางคือวาติกันเอง มีการเปลี่ยนนโยบายตามผล
การประชุมใหญครั้งนี้ โดยใหใชวิธี dialog ใหมีการวิสาสะกัน ให
ใชวิธทีีเ่รยีกวา assimilation เรียกวาการกลมกลืน

นโยบายกลมกลืนก็มีตัวอยางใหดูในเอกสารนั้น  ซ่ึงพอดีเขา
พดูถงึวธิปีฏิบัติในประเทศไทยดวย ในเอกสารที่เปน bulletin นั้นมี
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บอกหมด แมกระทั่งรายงานวา ประเทศไทยเวลานี้ มีสถานการณ
เปนอยางไร เชน องคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลกมีสถานะ
อยางไร พทุธสมาคมเปนอยางไร ท ํางานไดผลหรอืไม พระสงฆเปน
อยางไร ชาวไทยเปนอยางไร เขาควรจะปฏิบัติอยางไรจึงจะไดผลดี

ในเอกสารที่วานี้สรุปก็คือ เขาบอกวิธีปฏิบัติ วาจะตองใชวิธี
กลมกลนืทกุดาน (ไมใชแคกลมเกลียว แตเปนกลมกลืน) เริ่มต้ังแต
ในแงคํ าสอนทางศาสนา ก็ใหคนที่เกงของคริสตไปเรียนหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาไป แลวใหเอามาใชในคริสตศาสนา ตลอดจน
พธิีกรรมตาง ๆ ก็นํ าไปใช

ตอนนั้นปรากฏวามีการนํ าพิธีกรรมแบบพุทธไปใชเพิ่มข้ึนๆ 
ซ่ึงคงจะเปนการทดลองตามวิธีกลมกลืนแบบนี้ ซ่ึงหลายพิธีกรรม
เดีย๋วนีก้ย็งัมอียู ดังทีป่รากฏวาปจจุบันนีช้าวครสิต มกีารทอดผาปา
สวนทอดกฐินมีหรือไม คงตองถามญาติโยมที่รูดูอีกที

ตอนหนึ่งถึงกับพยายามใชวิธีบวชแบบพุทธเลย คลาย ๆ มี
การขานนาคและมีคูสวด มีอะไรตางๆ คือ เขาพยายามลองดูวาอัน
ไหนไดผล ก็ทํ าตอ อันไหนไมไดผลก็เลิกไป แตทอดผาปายังทํ าอยู 
นี้เปนตัวอยาง

นอกจากนั้นเขายังนํ  าเอาแบบแผนเรื่องการก อสร าง  
สถาปตยกรรมไปใช โดยออกแบบใหมาเปนคลาย ๆ แบบไทย และ
เปนแบบพุทธ พรอมทั้งนํ าโตะหมูบูชาเขาไปใช ซ่ึงเดี๋ยวนี้ทราบวา
นํ าเอาโตะหมูแบบของในวัดพระพุทธศาสนาไปใชในโบสถคริสต 
โดยเอาไปตั้งไมกางเขนแทนพระพุทธรูป บางทีบางแหงเอาพระ
พุทธรูปไปตั้งขาง ๆ ดวย
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อันนี้เปนเรื่องของวิธีการกลมกลืน ซ่ึงเขาไดปฏิบัติกันมา
หลายปแลว ซ่ึงชาวพุทธไมคอยรูเรื่อง เพราะไมไดสังเกตหรือมัว
เพลนิประมาท  อาจจะมองไปในแงดีวาเขามาเปนมิตรกับเรา

บาทหลวงคริสต เอานิพพานเปนอัตตา
เพื่อใหพระพุทธศาสนากลายเปนคํ าบัญชาจากพระผูเปนเจา

นอกจากในภาคปฏิบัติแลว เราก็เจอในแงคํ าสอน มีเอกสาร
ของสถาบันคริสตออกมาพูดถึงนโยบายเกี่ยวกับคํ าสอน เขาวางวิธี
การน ําเอาหลักธรรมของพุทธศาสนาไปอธิบายแบบคริสต เขาบอก
วา เขาใชแนวการอธิบายคริสตศาสนาแกชาวพุทธ โดยใชศัพท
และหลักธรรมของพุทธศาสนา อันนี้เขาตั้งไวเปนหลักในเอกสาร
ประจํ าของเขา แลวพยายามทํ าตามวิธีการนั้น

มีบาทหลวงหลายทานพยายามทํ าอยางนี้ เปนการใช
นโยบายที่จะทํ าพุทธกับคริสตใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางที่
บอกเมือ่กี ้คือใชวิธีกลมกลืน แตที่จริงไมใชแคกลมกลืนหรอก เปน
การครอบเลย

การครอบก็คือ เอาพุทธเขาไปไวขางใน แลวเอาคริสตเปน
ใหญ คลุมทั้งหมด

การเอาคริสตเปนใหญก็คือ ใหพระพุทธเจาเปนคนที่พระเจา
สงมา เพราะฉะนั้นในเอกสารของคริสตตอนนั้นจึงมีการแตงเรื่อง
ออกมาชัดเจนเลย บอกวา พระพุทธเจานี้เปนประกาศกที่พระผู
เปนเจาไดสงมา เพื่อมาเตรียมชาวตะวันออกไวตอนรับพระเยซู 
เพราะวาพระพุทธเจาอยูในสมัยกอนพระเยซูประมาณ ๕๐๐ ป คือ 
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๕๔๓ ป (แตที่จริงไมใชแค ๕๔๓ ปหรอก เรานับพุทธศักราชจาก
พทุธปรินิพพาน ตองบวกเขาไปอีก ๘๐ ป เปน ๖๐๐ กวาป)

บาทหลวงคริสตเขาใหถือวา พระพุทธเจานี้ พระผูเปนเจาสง
มาเพื่อเตรียมรับพระเยซู เรียกวาใหเตรียมชาวตะวันออกไวตอน
รับพระเยซู และมีการนํ าเอาธรรมะของพุทธศาสนาไปอธิบายให
เขากับคริสต ใหเปนวาที่พระพุทธเจาสอนนี้เปนเรื่องของพระเจา
สัง่มาใหสอน ดังที่จะอานใหฟงเปนตัวอยาง

บาทหลวงมนัส จวบสมัย เขียนไวในวารสาร แสงธรรม
ปริทัศน ปที่ ๕ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๒๔ หนา ๑๐๒-
๑๐๔ บอกวา

ปฐมเหตขุองสรรพสิง่คอืพระเจา พระผูสราง พระองค คอื
องคสยมภู เปนผูสรางสากลจักรวาล และทรงตั้งกฎปฏิจจ-
สมปุบาทขึน้เพือ่ครองโลก พระผูเปนเจาต้ังกฎปฏิจจสมุปบาท
ขึน้เพื่อครองโลก ปฏิจจสมุปบาทคือแผนการของพระเจา ที่มี
ตอโลกและมนษุย พระเจาทรงไขแสดงใหพระพทุธเจาไดตรัสรู
และนํ ามาตีแผ
นี่คือวิธีที่วากลมกลืน โดยรวบรัดใหเปนวา ที่พระพุทธเจา 

ตรัสรู นี้ก็เพราะพระผู เปนเจาไขแสดงให ถาใชศัพทฝรั่งก็คือ 
Revelation คือ God ของเขา ไขแสดงใหพระพุทธเจาไดตรัสรูและ
นํ ามาตีแผ

หลกัอื่นก็ทํ านองเดียวกัน อยางเรื่องไตรลักษณ บาทหลวง
จะอธิบายนํ าเปนแนวทางวา ชาวคริสตหรือบาทหลวงผูเผยแผจะ
นํ าเอาธรรมะของพุทธไปใชไดอยางไร เขาอธิบายวา อนิจจังใน
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คัมภีรไบเบิลก็สอนไววาอยางนี้ ทุกขังก็สอนไววาอยางนี้ อนัตตาก็
สอนไววาอยางนี้

อาตมาอานแลวตอนนั้นก็ไปคนดูวา คัมภีรไบเบิลมีสอน
อยางนี้จริงหรือเปลา ไปดูแลว ไมเห็นนาจะแปลอยางนั้นเลย ไมรู
เขาแปลไดอยางไร ตรงนี้แปลเปนอนิจจัง ตรงนั้นแปลเปนทุกขัง 
เขาแปลไปจนได ทั้งที่เนื้อความและถอยคํ าไปกันไมไดเลย

อนตัตาเขาบอกวาคริสตก็มี เสร็จแลวเขาก็พูดไป ๆ สรุปได
ความวา ในพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจาสอนไปไดถึงแคอนัตตา 
คือสอนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาได จบแคนั้นแลว ตองอาศัยรอพระ
เยซูมาสอนอัตตาอีกทีหนึ่ง คือพระเยซูนี้มาทํ าใหจบ ตองไปสู
อตัตาของพระเยซูอีกที

อาตมาจะอานใหฟงสักตอนหนึ่ง อันนี้มาจากหนังสือ
สัปดาหสาร นติยสารรายสัปดาห พิมพโดยโบสถนักบุญยอแซฟ อ.
บานโปง ราชบุรี เขียนวา

พระเจาทรงใชพระธรรมสรางทกุสิง่ พระธรรมนั้นมาเกิด
เปนมนษุยแท (หมายถงึพระธรรมมาเกดิเปนพระเยซ)ู พระธรรม
องคนิจจัง สุข อัตตา มาเกิดเปนมนุษย ซึ่งอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา เพื่อมนุษยจะไดรับสภาพ นิจจัง สขุ อตัตา จากพระ
ธรรม พระธรรมเปนบตุรองคเดียวจากพระเจา มนษุยทีร่บัสภาพ
นิจจัง สุข อัตตา เมื่อคริสตชนถึงแกความตาย อนัตตาก็
สูญสิ้นไปเหลือแตอัตตาในโลกุตตระ ซึ่งเปนนิจจังและสุข
อยางสมบูรณ
นี้เปนตัวอยางใหเห็นวาเขาไดเอานโยบายมาปฏิบัติจริง

อยางนี้ คือเอาธรรมะในพุทธศาสนานี้ มาอธิบายใหมใหเปนของ
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คริสตศาสนา แตมีนโยบายไวชัดวาตองใหคริสตสูงกวา คือ เอา
พทุธไปอยูในนั้นอีกทีหนึ่ง เรียกวาเปนวิธีครอบ

ทีพ่ดูมานี้เปนเรื่องที่วาควรจะรู อาตมาคิดวาชาวพุทธไมเคย
รู  ทั้งๆ ที่เปนเหตุการณที่เคลื่อนไหวกันครั้งใหญต้ังแต พ.ศ. 
๒๕๒๕ คือ ๑๙ ปมาแลว แลวก็เงียบหายไป ไมไดมีการเอาจริงเอา
จังอะไร กลายเปนเรื่องตูมตามหรือไฟไหมฟาง แลวก็จบไป

ถงึไดบอกวา มาถึงเวลานี้แทบจะสายเกินไปหรือเปลา ที่เรา
จะมาตืน่ตวักัน เพราะวาเวลานี้อะไรตออะไรมันไปไกลมากแลว

ภยันอก-ภัยใน ตองแกไขทั้งสอง
เมื่อมองภัยก็ตองใหชัด ดวยการศึกษาใหถองแท

เรือ่งภัยนอก-ภัยในนั้น ก็อยางที่พูดแลวแตตนวา บางคนก็
จะดิ่งไปขางเดียว คนหนึ่งเอาแตภัยนอก เอาใจใสแตเรื่องที่วาใคร
จะมาทํ าลายพระพุทธศาสนา แตอีกคนหนึ่งก็จะเอาแตภัยใน ไม
สนใจภัยอันตรายวาใครขางนอกจะมาทํ าอะไร

แตเมื่ออยูกับความเปนจริง ก็ตองยอมรับวาภัยมีทั้งจากขาง
นอก และเกิดข้ึนไดขางใน ตองไมประมาทปองกันแกไขทั้งสอง
ดาน

จรงิอยู ภัยที่เกิดภายในสํ าคัญที่สุด เพราะถาไมทํ าบานเรือน
ใหมั่นคงแข็งแรง ถึงไมมีใครมาทํ าอะไรบานเรือนก็พังได บางทีก็
เผาบานตัวเองเสียเลย แตกระนั้นถึงจะสรางบานแข็งแรงมากเทา
ใด ถามีโจรผูรายภายนอกก็ตองระวังปองกัน แมแตปลวกก็ยังตอง
ดูแลระวังไว
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บางทีคนที่มุงรายอาจจะมาลอบวางเพลิงเผาบานก็ได หรือ
แมแตคนไมดีมาเผาปาขางนอก ไฟอาจลามมาไหมบานเรา ก็ตอง
ระวงัปองกนัดวย แตรายกวานัน้ บางทคีนนอกปลอมแปลง หรอืแอบ
แฝงเขามาอยูขางใน แลวรอจังหวะท ําลาย หรอืคอยๆ ทํ าลายระยะ
ยาว หรือยิ่งกวานั้น คนในสมคบกับคนนอกทํ าลายไมใหรูตัวก็มี

ยิง่กวานั้น ขณะที่ไฟกํ าลังไหมบานอยู ใครจะบอกวา คุณอยู
ในบานมีหนาที่ทํ าครัว ก็ทํ ากับขาวตอไป หรือเธอมีหนาที่ทํ าความ
สะอาด ก็กวาดบานถูบานไป ไมตองดูแลของ ไมตองดับไฟ อยาง
นีไ้มถูกแน แมแตแผนกระดานก็จะไมมีใหเช็ดถู

เรื่องการที่บาทหลวงหรือนักสอนศาสนาคริสตนํ าถอยคํ าใน
พระพุทธศาสนาไปใช ก็เปนตัวอยางของการไปสุดโตงหรือเอียงดิ่ง
นี ้บางทานก็ดาวาไปหมด ทางคริสตจะเอาคํ าอะไรของเราไปใชไม
ไดทั้งนั้น บางทานก็ไปสุดอีกทางหนึ่งวาเขาจะเอาคํ าพุทธไปใชก็
เปนเรื่องธรรมดา ไมเปนความเสียหายอะไร

กอนจะวินิจฉัย อยากใหศึกษา จะไดเกิดความพอดี และ
เปนการยอมรับหรือตํ าหนิติเตียนโดยชอบธรรม

การยืมถอยคํ าของศาสนาอื่นมาใชนั้น เปนเรื่องธรรมดาใน
ระดับหนึ่ง แตจะตองดูวาเปนการใชเกินธรรมดาหรือไม โดย
พิจารณา

๑. เรื่องราวความเปนไปหรือขอมูลที่เปนจริง
๒. เจตนาของผูใช ซ่ึงกรรมของเขาจะสอแสดงออกมา
ถาเปนการนํ าไปใชอยางมีเจตนาไมสุจริต แอบแฝง โดยไม

ชอบธรรม ก็เกิดโทษ ซ่ึงจะตองรูเทาทันและติติงกัน จึงตองมีการ
พิจารณา จํ าแนก แยกแยะ
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ทานที่มองคลุมๆ วา เขาควรใชไดไมเสียหาย มักอางเหตุผล
ตอไปนี้ คือ

ก . พระพุทธเจ าก็ทรงนํ าศัพทหรือถอยคํ าของศาสนา
พราหมณมาใชในความหมายของพระพุทธศาสนา 
เพราะฉะนั้น ชาวคริสต ก็ควรนํ าศัพทพุทธศาสนาไปใช
ในความหมายของคริสตไดเชนเดียวกัน

ข. เมื่อชาวพุทธไทยแปลคํ าสอนหรือเรื่องราวทางพระพุทธ
ศาสนาเปนภาษาอังกฤษ ก็ตองใชคํ าภาษาอังกฤษของ
ครสิตมาเปนคํ าแปล เพราะฉะนั้น ชาวคริสตแปลศัพท
ของเขาเปนไทย ก็ควรใชคํ าพุทธไดเชนเดียวกัน

ถาฟงเผินๆ ก็ดูคลายจะเปนอยางนั้น แตเรื่องจริงซับซอน
กวานั้น จึงบอกวาตองศึกษาเรื่องราวใหชัด และแยกแยะใหดี ขอ
ทํ าความเขาใจทีละขอ

ก. ที่วาพระพุทธเจาก็นํ าคํ าของพราหมณมาใชในความ
หมายใหมของพุทธ ดังนั้นชาวคริสตก็นํ าคํ าของพุทธไปใชใน
ความหมายของคริสตไดเหมือนกันนั้น ตองช้ีแจงวาที่จริงไม
เหมือนกันเลย

พระพทุธเจาประสูติในชมพูทวีป และทรงเจริญเติบโตข้ึนมา
ในวฒันธรรมของศาสนาพราหมณ พูดคราวๆ วาทรงเหมือนเปน
ศาสนิกพราหมณโดยกํ าเนิด และตองทรงใชถอยคํ าภาษาที่เปน
เรือ่งของศาสนาพราหมณ ตอมาพระองคทรงเห็นวาคํ าสอนความ
เช่ือถือปฏิบัติของพราหมณที่ตองทรงเชื่อถือปฏิบัตินั้นไมถูกตอง 
พระองคก็คัดคานถกเถียงโดยตรง
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ยกตวัอยาง คํ าวา “อริยะ” หรือ “อารยะ” หรือ “อารยัน-
Aryan” คือผูประเสริฐ หรือผูเจริญ พราหมณสอนกันมาวา ไดแก
คนชัน้สูง คือ คนที่เกิดในวรรณะกษัตริย พราหมณ และแพศย 
หรอืไวศยะ สวนพวกศูทร ไมเปนอริยะ ไมเปนอารยะ

พระพุทธเจาไมทรงเห็นดวยวาคนจะตองเปนอริยะ/อารยะ 
โดยชาติกํ าเนิดตามระบบวรรณะ พระองคก็ทรงคัดคาน โดยตรัส
วา คนจะเปนอริยะ/อารยะ คือเปนผูประเสริฐดวยชาติกํ าเนิดก็หา
ไม คนจะเปนอริยะ/อารยะ ก็เพราะไมเบียดเบียนใครๆ คํ าวา 
“อรยิะ/อารยะ/อารยัน” กเ็กิดมีความหมายแบบพุทธขึ้นมา ที่ตาง
จากของพราหมณ

แมแต “พราหมณ” ซ่ึงชาวชมพูทวีปถือตามหลักที่พวก
พราหมณสอนวาเปนคนบริสุทธิ์ วรรณะสูง เกิดจากพระโอฐของ
พระพรหม คนทั้งหลายทั่วไปจะตองเคารพพราหมณ แตพระองค
ไดทรงเห็นอยูวาพราหมณเกิดมาอยางไร มีความเปนอยูอยางไร 
พระองคจึงตรัสคัดคานไปตรงๆ วา คนจะเปนพราหมณคือเปนคน
บรสิทุธิส์งูประเสรฐิเปนทีเ่คารพ เพราะชาตกิ ําเนดิกห็าไม คนจะเปน
พราหมณได ตองประพฤตตัิวใหดี จิตใจไมมกีเิลส ดังนีเ้ปนตน คํ าวา
พราหมณในพระพทุธศาสนากเ็ลยมคีวามหมายตางออกไปจากเดิม

นี่คือการที่เราเรียกวาพระพุทธศาสนานํ าคํ าของพราหมณ
มาใชในความหมายใหม ซ่ึงเปนเรื่องที่เปนไปตามธรรมชาติ ตรงไป
ตรงมา ซ่ึงหนา ไมเปนเรื่องที่มีเจตนาซอนเรนแอบแฝงอะไรเลย

ในบางกรณีพระพุทธเจาก็ตรัสวา เรื่องของพราหมณที่เช่ือ
ถอืประพฤติปฏิบัติกันไมดีงามดังปรากฏในสมัยพุทธกาลนั้น เปน
เรือ่งทีเ่พีย้นหรือเสื่อมโทรมลงไป แทจริงหลักของพราหมณแตเดิม
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ยคุเกากอน ก็ดีงาม และพระองคก็ทรงเลาถึงความเปนไปเดิมที่ดี
งามนัน้ เทากับเตือนใหพราหมณเองฟนฟูสิ่งดีงามของตนเอง และ
ทรงยอมรับดีที่เขามี อะไรดีก็วาดี อะไรไมดีก็วาไมดี แสดงใหเห็น
วาพระองคไมไดมาทรงยกพระองคดวยการตั้งของใหมเพื่อกดเขา 
(เรือ่งอยางนีข้อใหดู พราหมณธมัมกิสตูร ในสตุตนบิาต พระไตรปฎก
เลม ๒๕ เปนตน)

จึงเห็นไดชัดวา การนํ าคํ าที่เรียกวาเปนของพราหมณมาใช
ในพระพุทธศาสนาในความหมายใหมนั้น เปนเรื่องตามธรรมดา
ธรรมชาติ ตรงไปตรงมา และโดยชอบธรรม

คริสตนํ าคํ าพุทธไปใช
ตางกันไกลกับที่ชาวพุทธไทยใชคํ าอังกฤษแบบคริสต

แตในฝายนักสอนศาสนาคริสต ที่ชาวพุทธจะตองติเตือน
หรอืตอวานั้น ก็เพราะวา ศาสนาคริสตมาจากตะวันตก มีถอยคํ า
ของตัวเองอยูแลว ถามาเมืองไทยแลวหาคํ าแปลเพื่อใชแบบเทียบ
เคยีงเทานั้น ชาวพุทธไมควรวาอะไร แตที่เปนปญหาจะตองติติงก็
เพราะเปนการนํ าคํ าพุทธไปใชแบบลอใหเขาใจไขวเขวสับสน สอ
ถึงเจตนาที่ไมโปรงใส

จะเห็นงายๆ เชนตัวอยางที่พูดมาแลววา บาทหลวงบอกวา 
เรือ่งไตรลักษณ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้น ในศาสนาคริสตก็
สอนไว แลวก็ยกขอความในไบเบิลมาอาง โดยเอาอนิจจัง ทุกขัง 
อนตัตา ไปเปนคํ าแปลของขอความในนั้น ซ่ึงไมตรงกันเลย เปน
การลอหลอกใหเขาใจวาหลักอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ศาสนาคริสต
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กส็อนไวแลว (จากนั้นจึงครอบวาคริสตสอนอนัตตาเสร็จแลว ยังไป
ไกลกวานั้น คือ เหนืออนัตตา จึงเปนอัตตา ซ่ึงพุทธศาสนาไมมี [ที่
จรงิพระพุทธศาสนาสอนวา อัตตานั้นเปนเรื่องตํ่ าตนที่สุด ที่มนุษย
ผูมีกิเลสยอมเช่ือและยึดถือเปนธรรมดา ตอเมื่อมีปญญาจึงรูวา
เปนอนัตตา])

ในเรื่องอยางนี้ ชาวพุทธเมื่อเอาคํ าฝรั่งแบบคริสตมาใช เรา
จะบอกตรงๆ วาเปนเพียงการใชแบบเทียบเคียงเทานั้น ที่จริงไม
เหมือนกันแท แลวเราก็จะพยายามอธิบายใหมองเห็นความแตก
ตาง เพื่อใหเขาเขาใจตรงตามเปนจริง

การนํ าคํ าไปใชโดยบริสุทธิ์หรือไม เปนเรื่องที่ผูรูมองเห็นได
ไมยาก และเจตนาจะสอแสดงออกมาจากการกระทํ านั้น

ข. ทีว่าชาวพุทธไทยแปลเรื่องพุทธศาสนาใหฝรั่งอาน ก็ใช
ศัพทอังกฤษแบบคริสต ดังนั้น ชาวคริสตมาสอนศาสนาของเขาใน
เมอืงไทยก็ใชศัพทไทยแบบพุทธไดเชนเดียวกัน

เรือ่งนี้ ถาเปนการใชเพื่อเทียบเคียงใหเกิดความเขาใจทั่วไป
กไ็มมปีญหา แตทีค่วรติเตยีนกเ็พราะมกีารใชแบบทีเ่ปนกลอบุายไปเสยี

ขออธิบายวา เมื่อเราแปลคํ าพุทธไทยเปนภาษาอังกฤษ เรา
จะใหฝรั่งเขาใจ แตเขาไมมีคํ าในศาสนาของเรา เราก็ตองเอาคํ าที่
เขามีอยูมาใช (คํ าที่เราเอามาใชมากทีเดียวไมใชคํ าคริสต แตเปน
คํ าในสายกรีกโบราณ แตตรงนี้ไมใชประเด็นสํ าคัญ)

ขอสํ าคัญเราจะพยายามระวังใหเขารูตระหนักวาเปนการใช
แบบเทยีบเคียงเทานั้น ไมเหมือนกันจริง และเราจะคอยพยายามชี้
แจงใหเขาใจความแตกตาง และเราจะพยายามหาคํ าที่มีความ
หมายใกลเคียงที่สุดไปเรื่อยๆ จนกระทั่งในกรณีที่หาคํ าที่เหมือน
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กันจริงไมได เมื่อฝรั่งเริ่มคุนกับศัพทพุทธศาสนาขึ้นเราก็จะเลิกใช
คํ าของเขา และใชแบบทับศัพทลงไปเลย คือมุงหนาไปสูความเขา
ใจใหตรงตามเปนจริง

ยกตัวอยาง คํ าวา “พระภิกษุ” หรือ “พระ” ตอนแรกๆ เรา
แปลเปนภาษาอังกฤษ มักมีผูแปลวา “priest” ตอมาเราพิจารณา
เหน็ชัดวาความหมายไมตรงกันจริง เราก็เปลี่ยนมาใช “monk” ซ่ึง
เราเห็นวาตรงกวา (ฝรั่งถือวาในศัพทของเขา priest สงูกวา monk
ดวยซํ้ า แตเราตองการที่ความถูกตอง)

ตอมาเราบอกวา ถึงอยางไรความหมายก็ไมเหมือนกันจริง 
เวลานี้ เราก็ใชทับศัพทกันมากขึ้นๆ “ภิกษุ” กเ็ขียน “bhikkhu” นี่
คือการที่ชาวพุทธใชคํ าของเขา ก็ใชอยางโปรงใสตรงไปตรงมา 
พยายามใหเขารูถึงความแตกตางตามที่เปนจริง

ที่เราติติงนักสอนศาสนาคริสตก็เพราะเขาไมปฏิบัติตาม
ธรรมดาอยางนี้ แตเขาทํ าแบบที่เรียกวากลมกลืน และครอบอยาง
ที่วามาแลว

ทั้งที่ศาสนาคริสตเขามาเมืองไทยนานมากแลว ถอยคํ า
เฉพาะของคริสตคนก็รูกันมากแลว เพียงพอที่จะใชคํ าเดิมที่แทของ
เขาเองมาสื่อกันได ซ่ึงจะตรง และชัดเจน แตนักสอนศาสนาคริสต
กลับจะยิ่งใชถอยคํ าในลักษณะที่ทํ าใหเขาใจสับสนปนเปและ
เคลอืบคลุมยิ่งข้ึน เปนการสวนทางตรงกันขาม เชน คํ าวา ผาปา 
กฐิน ทีม่องไมเห็นเหตุผลเลยวาเขาจะตองเอาไปใชแปลคํ าอะไรใน
ภาษาอังกฤษ ทางคริสตก็ยังนํ าไปใช ความหมายอะไรก็ไปกันไม
ได ไมวาในแงหลักศาสนา หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรมใดๆ มีแตทํ า
ใหสับสน จึงเปนเรื่องที่ควรติติงโดยชอบธรรม



ตอน ๒
ภยัภายใน

จะใจกวางและมีเมตตา ตองเจริญปญญาใหมาก
ใจกวางอยางไมรูหรอืใจกวางวางเฉย อยาเอาเลย จะพาชาตศิาสนลม

ทั้งหมดนี้ หลายอยางตองยอมรับวา ปญหาก็มาจากชาว
พทุธเองดวย คือการที่เรามีลักษณะเรื่อย ๆ เปอย ๆ ไมคอยจะถือ
อะไรเปนจริงเปนจัง จึงกลายเปนคนที่ตกอยูในความประมาท แลว
กม็าเขากับลักษณะที่วาอยูสบาย ๆ ก็เลยประมาท

ถาจะเปนชาวพุทธจริง ก็ตองไมประมาทไดทั้ง ๆ ที่สุขสบาย 
หรอืวาทั้ง ๆ ที่สุขสบายก็ไมประมาท

อกีอยางหนึ่ง นอกจากความประมาท ก็คือความเปนคนใจ
กวางจนไมมีหลัก เรื่องนี้ขอเลาตัวอยางเรื่องหนึ่ง ซ่ึงเปนเหตุการณ
เชิงเปรียบเทียบเห็นไดชัดดี

เมือ่หลายปมาแลวยังอยูในกรุงเทพฯ วันหนึ่งมีคนยิวมาหาที่
วัด ทัง้ที่ไมรูจักกันสักหนอย มีคนแนะมาวาถาเขาอยากจะปรึกษา
เรื่องนี้จะไปที่ไหน ก็ไปหาที่วัด

เขาเลาวาตัวเขาเปนคนยิว เดินทางมากับภรรยา ซ่ึงมาทํ า
วิทยานิพนธอยูที่โรงพยาบาลคริสตแหงหนึ่งในเมืองเหนือ เขาบอก
ช่ือชัดเจนเลย แตอาตมาขอสงวนชื่อไว

เขาบอกวา เขาไดเห็นภาพที่เขาไมสบายใจ วาทํ าไมเมือง
ไทยปลอยอยางนี้ คือ ที่โรงพยาบาลนั้น นักบวชหรือศาสนาจารย
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ของศาสนาคริสตเอาขาวของรางวัลเงินทองให เพื่อชักชวนคนไทย
ไปนับถือศาสนาคริสต การที่จะใหคนไปนับถือศาสนาดวยวิธีการ
เอาอามิสเหยื่อลอนี้ เปนสิ่งที่ทํ าไมไดในประเทศของเขา ถือวาตอง
ไลออกจากประเทศเลย แตทํ าไมเมืองไทยจึงปลอย เขาวาอยางนั้น

เขาเปนคนตางประเทศเขายังไมสบายใจ ทนไมได ที่จะมอง
เหน็อยางนั้น ทํ าไมคนไทยจึงปลอย สภาพเปนอยางนี้ก็เพราะคน
ไทยเราไมรูจักปญหา ใครจะทํ าอะไรก็ทํ าไป ฉันไมถือ ฉันไมคิด
อะไร เพราะวาใจกวาง

ทีนี้ใจกวางนี่ ถาเราไมรูวาเขาตองการอะไร เขามีเจตนา
อยางไร ก็กลายเปนความเขลาที่ทํ าใหเปนเหยื่อเขาไป เพราะ
ฉะนัน้ ในความใจกวางนั้นจึงจะตองมีความรูและไมประมาท

แมวาเราจะใจดี อยางที่พระพุทธเจาทรงสอนใหเรามีเมตตา 
แตเมตตานั้น ตองมากับปญญา ไมใชเมตตาลอย ๆ ถาเมตตามา
กบัโมหะ ความโง ก็หมดเทานั้นเอง  ไมมีอะไรเหลือ

เรือ่งของคนไทยทีป่ลอยใหความไมรูมาคูกบัความใจกวางนี ้เปน
ปญหามาก แลวกเ็ปนปญหากบัคนสมยัใหมทีว่ามกีารศึกษาดีดวย

คนสมยัใหมนี้ไปเรียนตางประเทศกันมาก แลวกลับมาเปนผู
ปกครองบริหารบานเมือง แตไมคอยรูเรื่องประเทศของตัวเอง รวม
ทัง้ไมรูเรื่องพุทธศาสนาดวย

แมแตเรื่องประชาธิปไตย บางทีก็ทํ าเปนประชาธิปไตยกันไป 
เดีย๋วเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ก็แสดงขึ้นมาวาอยางนี้ไมถูก อยางนั้นไม
เปนประชาธิปไตย อะไรตางๆ แตนาสังเกตวาถาใครพวกไหนรุน
แรง เขาจะไมกลา จะเปนประชาธิปไตยหรือไมเปนก็แลวแต พอ
เจอพวกรุนแรงเขา ก็เงียบ
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แตส ําหรบัชาวพทุธนีเ่ปนคนออนๆ ถาชาวพทุธท ําอะไรๆ นดิๆ
หนอย  ๆพวกนกัประชาธปิไตยแบบนีจ้ะออกมาวา แตถาเปนพวกศาสนา
ทีร่นุแรงออกมา เขากลบัเงียบเลย หรอืมฉิะนัน้กอ็อกมาเอาใจอกีดวย

แมแตเรื่องรัฐธรรมนูญ เวลานี้ก็อางกันนัก จนไมรูขอบเขต
วาอะไรแคไหน อยางในเรื่องพุทธศาสนา ก็เหมือนกับวา เขาจะเอา
รฐัธรรมนูญมาตัดสินธรรมวินัย (บางคนก็จะเอาสิทธิมนุษยชนมา
ตัดสินความจริงของธรรมชาติ)

ประชาธิปไตยจริง ตองเอาเหตุเอาผล เอาความจริงความถูก
ตอง และยอมรับหลักการ ไมใชเอาแตความตองการ ตองหา
ความรู ไมใชอยูกันแคความเห็น ตองวิจัยดวย ไมใชเอาแควิจารณ 
ไมใชแคกลาแสดงออก แตตองมีสาระที่จะเอามาแสดงดวย

สภาพที่เปนอยูเวลานี้ ทํ าใหนากลัววา ถาเอาแตแสดงออก
กนัเรือ่ยไป แตเจอดานไหนรนุแรงนอกการเมอืง กส็ยบ อยางนี้ก็แย  
สงัคมของเราจะไปไมไหว

หลายคนทีไ่ปเรียนกลับมาจากเมืองนอกนั้น นอกจากไมรูจัก
ประเทศของตัวเองแลว มักไมรูจักฝรั่งจริงดวย ทั้งที่ไปเรียนอเมริกา
แตไมไดใสใจศึกษาใหรูเขาใจรากเหงาพื้นเพภูมิหลังของเขา

เรื่องศาสนาที่เขาแบงแยกรัฐกับศาสนานั้น ที่แทมันเปน
อยางไร มีเหตุผล มีภูมิหลังเปนอยางไร ก็ไมรู สักแตวาเมื่อเขามี
แบบมีแผนมีกฎหมายอยางไร ก็อยากจะนํ ามาใช

การทีน่ํ าแบบแผนของเขามาโดยไมรูจักเขา-ไมรูจักเรานี้ เปน
การกระท ําที่กอผลเสียหาย เปนการทํ าลายมากกวาจะสรางสรรค 
ถาวาในแงของการบริหารประเทศชาตินี้ ตองถือวาอภัยไมได



ภัยแหงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย๔๔

มองดูสภาพเมืองไทย ในระดับผูใหญฝายบริหาร
ก็แสดงการเริ่มรับผิดชอบงาน ดวยการไหวเจาโนนเจานี่

นอกจากนั้น บางทานที่ข้ึนเปนรัฐมนตรี เวลาเขารับตํ าแหนง 
จะเขาไปสํ านักงาน ขาวออกมาสูประชาชนวา ไปบูชาอันนั้น ไป
ไหวอันโนนอันนี้ อะไรก็ไมรู ไมเปนแบบอยางแกประชาชน แทนที่
จะไปไหวพระพุทธรูปใหชัดเจนออกมา

อันนี้คิดวาปลอยไวไมได ถาขืนปลอยอยางนี้แลวประเทศ
ชาตไิปไมไหว จริงหรือไม? แลวโยมรูสึกบางไหม?

ขาวที่ออกมาวารัฐมนตรีเขารับตํ าแหนง ก็คือเขาขึ้นมาเปนผู
น ํา เปนผูบริหาร เขาจะทํ าอะไร ก็เปนเรื่องสํ าคัญ อยางนอยก็เปน
ตัวอยาง เมื่อเขาสูสํ านักงาน การรับผิดชอบตอหนาที่ก็เริ่มตน 
ประเทศชาติจะเปนอยางไร ถารัฐมนตรีแสดงการเริ่มรับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาที่ ดวยการไหวเจาพอ

นอกจากนั้น ถาจะเปนผูนํ าของสังคมนี้ก็ตองรูจักสังคมนี้ คํ า
วา “รู จักสังคมนี้ใหดี” ก็หมายถึงวารู จักพระพุทธศาสนาดวย 
เพราะวาพุทธศาสนานี้เปนสมบัติของชาติ เปนฐานของวัฒนธรรม
ไทย อยางนอยวากันเฉพาะหนาในปจจุบัน ก็เปนสิ่งที่คนสวนใหญ
นับถืออยู

เมื่อทานจะบริหารประเทศชาติ ทานตองรูสิ่งที่เปนเรื่องของ
สงัคมของตัวเอง คนที่ไมรูจักสิ่งที่ตัวจะไปปฏิบัติจัดทํ า แลวจะไป
ทํ าใหถูกตองไดอยางไร อยางเปนแพทย ถาไมรูเรื่องรางกายคน 
ไมรูจักโรคภัยไขเจ็บแลวจะไปรักษาผูปวยไดอยางไร คนจะบริหาร
ประเทศชาติ จะแกไขปรับปรุงพัฒนาสังคมไทย ถาไมรูจักประเทศ
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นี ้ ไมรูจักสังคมนี้ จะบริหารไดอยางไร เรื่องนี้เราปลอยปละละเลย
กนัมานาน ประเทศชาติจึงกาวไปไหนไมไหว

ที่วารูจักพุทธศาสนานั้น ไมใชหมายความแควาจะตองรูจัก
ในฐานะเปนศาสนา แตรูจักในฐานะเปนเรื่องของคนไทย เปนเรื่อง
ที่คนไทยทั่วไปเกี่ยวของอยู หรือเปนของที่อยูในเนื้อในตัวของคน
ไทย และเปนสวนเนื้อหาสาระของความเปนไทยดวย ไมวาจะใน
แงประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรม

เมือ่ทานอยูในสังคมนี้ อยูในสภาพแวดลอมอยางนี้ ที่มีพุทธ
ศาสนาอยูรอบตัว ทานตองไปปฏิบัติงานเกี่ยวของ ถาทานไมรูแลว
ทานจะไปทํ าอะไรอยางไร

การที่ผูนํ าหรือผูบริหารบานเมืองไมรูเรื่องประเทศชาติของ
ตนเอง ไมรูจักสังคมของตัวเองนี้ เปนภัยอันตรายอยางมาก แลว
เราชาวพุทธจะปลอยไปไดอยางไร

เรือ่งนี้ถาเราหันหลังไปดู แมแตในสมัยราชาธิปไตย ในหลวง
รชักาลที่ ๕ ทรงสงพระราชโอรสไปศึกษาในตางประเทศ ทรงถือ
เรื่องนี้เปนสํ าคัญ ทรงเอาพระทัยใสมากในการที่จะใหรูเรื่องของ
เมอืงไทย ทรงมีพระราชหัตถเลขาไปตักเตือนอะไรตาง ๆ เรื่องนี้นา
จะเปนแบบอยางแกคนไทย คนไทยเราที่สงลูกไปเรียนนอก ถา
ดํ าเนินตามพระราชจริยาวัตรนี้ คงจะเปนประโยชนมาก

เรื่องนี้นาจะนํ ามาเผยแพรกันดวยวา ในหลวงรัชกาลที่ ๕ 
ทรงมีพระราชหัตถเลขาไปทรงสอนพระราชโอรสที่เรียนอยูตาง
ประเทศอยางไรบาง เมื่อจะเปนผูนํ าก็ตองรูเรื่องประเทศชาติสังคม
ของตวัเอง แมเราจะไปอยูเมืองไกล ก็ตองหาวิธีเรียนรูสังคมของตัว
เองใหได
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ในสมยัโนน แมจะเปนราชาธิปไตย จะเห็นวาองคพระมหา
กษัตริยทรงรอบรูเรื่องเมืองไทยและทรงทราบเรื่องพระพุทธศาสนา
ดีทเีดยีว อยางในหลวงรัชกาลที่ ๖ ก็ทรงเขาใจเรื่องศาสนารูธรรมะ
ดี ถาผูปกครองประเทศของเราปจจุบันไมรูเรื่องเหลานี้ จะมา
ปฏิบัติจัดการเรื่องราวของประเทศชาติใหดีไดอยางไร

เนือ้ความที่พูดตอนนี้เขามาเปนเรื่องของภัยภายในแลว แต
ที่พูดเมื่อกี้อยากแทรกเปนเรื่องขอฝากไวดวย จากนี้ขอพูดเลยตอ
ไปถึงภัยภายใน

ในระดับชาวบาน ก็อยูกับความฝนหวังลาภลอย
บางคอยขูดหาเลขหวย บางกราบไหวสัตววิปริตพิการ

ภัยภายในนี้ก็อยางที่พูดเมื่อกี้ คือความไมรู คนมากมาย
ทั้งที่เปนคนไทย บอกวาเปนพุทธศาสนิกชน นับถือพุทธศาสนา
แตไมรูจักพุทธศาสนา ไมรูวาพระพุทธศาสนาสอนอะไร ไมรูวาเชื่อ
อยางไรถูก เช่ืออยางไรผิด

จะเห็นวาคนเดี๋ยวนี้มากมาย มีขาวออกทางหนังสือพิมพ วา
ไปขูดตนไมหาเลขหาหวยบาง สัตวเกิดมาพิการแขนขาไมเต็ม หรือ
มอีวัยวะวิปริต ก็ไปกราบไปไหวขอหวย อยางนี้หรือคือชาวพุทธ

เคยบอกวา เอ ! ลูกสัตวพิการเกิดมาคนพากันไปกราบไหว 
แลวท ําไม ลูกคนประเสริฐกวา เมื่อลูกคนเกิดมาพิการ ทํ าไมไมไป
กราบไปไหว ไปกราบไหวลูกคนที่พิการยังดีกวา แตนี่ลูกคนเกิดมา
พกิารกลบัไมเอาใจใส ลูกสัตวเกิดมาพิการไปกราบไปไหว เห็นเปน
เรือ่งดีไปได  เปนเรื่องแปลก ๆ
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รวมแลวก็คือ คนไทยนี่ไมรูจักพระพุทธศาสนา ไมรูจักคํ า
สอนของพระพุทธเจา มีความเชื่อถือ และมีการปฏิบัติที่วิปริตผิด
พลาดตาง ๆ

เมือ่เปนอยางนี้ แลวเอามาโยงกับสภาพสังคมปจจุบัน เรา
บอกวาไทยเปนประเทศพุทธศาสนา ทํ าไมจึงมีปญหามากมาย ต้ัง
แตเรือ่งอาชญากรรม ตลอดจนพฤติกรรมอะไรแปลก ๆ อยางที่
ทานประธานเสวนาไดเลาใหฟงเมื่อกี้ รวมทั้งเรื่องในโรงเรียน เรื่อง
เด็ก ฯลฯ ที่เปนเชนนี้เพราะวาคนที่เปนชาวพุทธนี้ไมรูจักพุทธ
ศาสนา แตเหินหางจากพระพุทธศาสนาออกไป แลวเชื่อถือผิด
ปฏิบัติผิด จึงเกิดปญหาขึ้น

พดูสัน้ๆ สรุปวา ปญหาไมใชเปนเพราะนับถือพุทธศาสนา 
แตเปนเพราะคนไทยละทิ้งพุทธศาสนา

เมื่อเหตุปจจัยเปนอยางนี้ก็พูดไดเลยวา วิธีแกปญหาสังคม
ไทยนั้นงาย ๆ ตรงไปตรงมา ในเมื่อคนไทย ซ่ึงสวนใหญ ๙๕ % 
หรอืในหลายถิ่นสวนมากเต็ม ๑๐๐ % เปนพุทธศาสนิกชน แตไมรู
จักพทุธศาสนา จึงไดเช่ือผิดปฏิบัติผิดแลวก็ทํ าใหเกิดปญหาสังคม
มากมาย เพราะฉะนั้นการแกไขซ่ึงงายที่สุดคือใหเขารูจักพุทธ
ศาสนาเสีย

พอคนที่เปนชาวพุทธหรือช่ือวาเปนชาวพุทธ หรือเรียกตัววา
เปนชาวพุทธเหลานี้ มารูจักพระพุทธศาสนา เช่ือถูก ปฏิบัติถูกแลว 
กแ็กปญหาสังคมเสร็จไปในตัวเลย

ทํ าไมจะตองไปคิดอะไรตออะไรหาทางแกปญหากันซับซอน 
ราวกับเปนปญหายุงยากใหมันวุนวาย เชนจะจัดการศึกษาอยาง
นัน้อยางนี้ จะเอาอันโนนอันนี้มาแกปญหา แลวก็ไมตรงจุดเลย ทั้ง
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ที่เรื่องก็ชัดอยูแลววาชาวพุทธไมรูจักพุทธศาสนาจึงยุง ก็แกใหรู
เสยี พอแกใหรูแลวคนปฏิบัติถูก กจ็ะไดผลเอง เปนการแกปญหา
สงัคมเสร็จไปในตัว แตอยางนี้เรากลับไมเอาใจใส จะไปใชวิธีแก
ปญหาแบบออมไปออมมา

อยางเดียวกันนี้แหละ ในเรื่องปฏิรูปการศึกษาก็ไดเคยบอก
วา มีคํ าถามหลักอยูขอหนึ่งที่ตองขอใหตอบ คือที่ถามเมื่อกี้ วาคน
ไทยทีเ่ปนพทุธศาสนิก ๙๕ % นั้น ไมรูหลักพุทธศาสนา จริงหรือไม 
ถาตอบวาจริง ทางแกปญหาก็ตามมาทันทีวา ทํ าอยางไรจะใหเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนไทยทั่วประเทศไดเรียนพุทธศาสนา ไดรูจักคํ า
สอนของศาสนาที่ตัวเขาเองบอกวานับถือ อันนี้คือการปฏิรูปการ
ศึกษาที่ตรงปญหา และตรงตามเหตุปจจัยที่จะแกไขปญหาของ
ประเทศชาติได

ขอยํ ้าวา เพราะทีผ่านมานีช้าวพทุธไมรูจักพทุธศาสนา จึงทํ า
ใหเกดิปญหาอยางนี ้ แตพอจะปฏริปูการศกึษากนัเรากลบัไปพดูเรือ่ง
อืน่ จะสงเสริมอยางโนนอยางนี้ แตตัวปญหาหลักยังไมไดตอบ

เพราะฉะนั้น ถาจะปฏิรูปการศึกษาในแงที่เกี่ยวกับพระ
ศาสนา หรือในแงที่เกี่ยวกับศีลธรรมจริยธรรมอะไรนี้ ก็ขอใหตอบ
คํ าถามหลักนี้กอนวา ในโรงเรียนที่มีอยูทั่วประเทศ เด็กนักเรียนที่มี
อยูทั่วประเทศไทยนี้ ทํ าอยางไรจะใหไดเรียนรูพระพุทธศาสนาให
สมกบัช่ือที่เรียกตัวเองวาเปนพุทธศาสนิกชน

ยิง่กวานั้น เวลานี้ก็รูๆ เห็นๆ กันชัดเหลือเกินวา สภาพแวด
ลอมทัว่ไป กระแสสังคม และความนิยมวัฒนธรรมตางประเทศ มี
แตทํ าใหเด็กและเยาวชนหางเหินออกไปจากความเปนไทย ไมได



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๙

ยนิไดฟงไมรูเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หางเหินออกไปจาก
วัฒนธรรมของตัว และตกตํ่ าในทางศีลธรรมจรรยา

ในภาวะเชนนี้ ถาจะทํ าใหถูกใหดี การศึกษาจะยิ่งตองเนน
ตองยํ้ าตองใหการเรียนรูเรื่องพระพุทธศาสนาและศีลธรรมจรรยา
ตลอดจนเรื่องวัฒนธรรมกระชับหนักแนนมั่นคง สวนกระแสและ
แกไขความเสื่อมโทรมนั้น แตนี่การศึกษากลับทํ าทาจะพลอยเลอะ
เลอืนไหลลงไปตามและซ้ํ าเติมกระแสที่โทรมทรามนั้นดวย

ทั้งที่เปนสิทธิของตัว และมีสวนตองรับผิดชอบ
กลับแสดงอาการเปนคนนอก เหมือนบอกวาฉันไมเกี่ยว

ตอไปก็คือ คนไทยเราชาวพุทธ ไมมีจิตสํ านึกในความเปน
เจาของ ที่จะมีสวนรวมรับผิดชอบพระพุทธศาสนา

เรื่องนี้สังเกตไดวาเปนมานานแลว คือ เวลามีเหตุการณ
อะไรไมดีเกิดข้ึน คนไทยที่บอกวาตัวเปนชาวพุทธนั้นจะวิจารณ
เหตุการณเหมือนกับวาตัวเปนคนนอก หรือเหมือนกับวาฉันไม
เกี่ยว ไมไดรูสึกวาตัวเองเปนชาวพุทธ วาฉันมีสวนรวมดวย ฉันจะ
ตองรับผิดชอบ ฉันจะตองรวมแกไข ไดแตวิจารณติวากันไป กลาย
เปนเรื่องของคนอื่น

อยางพระประพฤติไมดี ก็วาพระประพฤติไมไดเรื่อง แทนที่
จะมองวาเกิดภัยอันตรายขึ้นแลวแกพุทธศาสนา แลวฉันจะตองทํ า
อะไร หรือฉันมีความรับผิดชอบอยางไร บางทีดีไมดีก็จะยกศาสนา
ไปใหเปนของพระเสียเลย เหมือนกับวาพระนี่เปนเจาของพุทธ
ศาสนา
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พทุธศาสนาเปนของพุทธบริษัท ๔ พระพุทธเจาตรัสไวแลว 
พทุธบรษัิททั้ง ๔ ไมใชมีแคพระฝายเดียว แตมีทั้งพระสงฆ และ
ญาตโิยม อุบาสก อุบาสิกา หรือบรรพชิตและคฤหัสถทั้งหมด นี่
เปนเจาของพุทธศาสนา เรามีสิทธิ์เทากัน ญาติโยมถาอยากจะ
บวช ก็มีสิทธิ์ที่จะบวชเทากับพระที่บวชมาแลวเหมือนกัน

ในเมือ่พุทธบริษัททุกคนมีสิทธิ์เทากัน ทีนี้ บางคนในหมูพวก
เราเองก็ใชสิทธิ์นี้เขามาบวช แตบางคนเขามาแลวไมซ่ือ ก็เขามา
ท ําผิดทํ าพลาดเสียหาย เขามาเอา มาแสวงหาผลประโยชนใหแก
ตนเอง คนอยางนี้เราจะยอมใหเขาเปนเจาของพุทธศาสนาหรือ

ที่จริงนั้นเขาเปนคนหนึ่งที่เขามาจะเอาประโยชนจากพระ
ศาสนา เขามีหนาที่และมีสถานะเหมือนกับเรา เมื่อเขาทํ าไมถูกเรา
ก็ตองเอาเขาออกไป แลวเรื่องอะไรไปยกศาสนาใหเขา หรือทํ า
เหมอืนกับวาเขาเปนตัวแทนของพุทธศาสนา เวลาเขาทํ าอะไรไมดี
กก็ลายเปนวาพุทธศาสนาไมดี  อยางนี้เปนการคิดผิด

เพราะฉะนั้น ขอใหคิดเสียใหม ถามีพระประพฤติไมดีตอง
คิดวา พระองคนี้ก็เหมือนอยางพวกเรานี่แหละ คือเปนคนหนึ่ง
อยางเรา ๆ แตเขาใชสิทธิเขาไปในนั้น คือเขาไปอยูวัดหรือเขาไป
บวช เสรจ็แลวเมื่อเขาประพฤติไมดี ไมสมกับการที่จะใชสิทธิ์นี้ เรา
ก็บอกใหเขาออกมาเสีย ก็จบไป แตถาทานประพฤติดี เราก็สง
เสริมสนับสนุน เพราะวาพุทธศาสนายกยองคนที่มีเจตนาดีเปน
กศุล ซ่ึงตองการเขามาฝกตน

การที่มาบวชนี้ก็เปนการเขามาฝกตน หรือเขามารับสิกขา 
คือการศึกษาของพระพุทธศาสนา หมายความวาเขามาฝกตนใน
ศีล สมาธิ ปญญา
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ใครทีม่เีจตนาดี พรอมที่จะฝกตนใหเจริญในไตรสิกขา เราก็
ใหเกียรติเคารพกราบไหว แตถาใครไมปฏิบัติตามหนาที่ที่ควรจะ
เปน ไมยอมรับสิกขา เราก็ไมยอมใหอยูเหมือนกัน เพราะเขาหมด
สทิธแิลว อันนี้ถือวาเปนการใชสิทธิของชาวพุทธนั่นเอง ในเมื่อทุก
คนมสีทิธิเทากัน ก็ใชความถูกตอง ใชธรรมวินัยตัดสิน

เพราะฉะนั้นตองตั้งจิตคิดกันใหม ถาขืนไปตั้งใจแบบยก
ศาสนาใหเปนของพระไป หรือตัวไมเกี่ยว ไมมีความสํ านึกในความ
รบัผิดชอบแบบนี้ พระศาสนาก็อยูไมได เรื่องนี้ตองรีบแกไข

ที่วาวางเฉยมีอุเบกขา ไมแนนะวาจะดี
ถาเฉยไมรู เฉยเมย เฉยเมิน กลายเปนเฉยโง ย่ิงเต็มที

ทาทีการมองอีกอยางหนึ่ง เปนทาทีที่ผิดมานานแลวใน
สงัคมไทย คือ มองไปวา ถาใครไมเอาเรื่องเอาราว เรียกวาวางเฉย 
กถ็อืวาด ี ทํ าทาจะยกใหวาเปนผูหมดกิเลส อันนี้เปนอันตรายมาก
ตอพระพุทธศาสนา คือไปนึกวาทํ าอยางนั้นเปนอุเบกขา

อเุบกขามหีลายอยาง แตอุเบกขาที่เปนหลักใหญ มี ๒ อยาง 
คืออุเบกขาที่ถูก กับอุเบกขาที่ผิด

อเุบกขาที่ถูกนั้นเปนธรรมชั้นสูง มากับปญญา คือมีปญญา 
ทีรู่และทํ าใหวางใจพอดีได เหมือนที่บอกตอนตนวา ญาติโยมฟง
เรื่องนี้ ใหเปนเรื่องของปญญาที่ตองรู และตองวางใจใหอยูใน
ความสงบได ไมใชเปนไปตามอารมณ อยางนี้แหละ ถาวางใจพอ
ดีไดก็คือฝกในธรรมขออุเบกขา คือรูแลววางตัววางใจสงบเรียบ 
แตตองไมประมาทดวย
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เหมือนอยางเวลาเกิดเหตุตูมตามนาตื่นเตนข้ึนมา จะมีคน 
๓ ประเภท

พวกที ่ ๑ คือคนที่ไมรูเรื่องรูราวอะไรเลย อะไรเกิดข้ึนก็ไมรู 
พวกนีก้็เฉย แตเฉยเพราะไมรู

พวกที ่ ๒ คือคนที่รูครึ่งไมรูครึ่ง รูแตวาเหตุการณนาตื่นเตน 
แตไมรูวาเรื่องไปอยางไรมาอยางไร จะแกไขอยางไร ก็ลุกข้ึนเตน
โวยวาย ๆ พวกนี้ก็ทํ าใหเรื่องยิ่งวุน และบางทีก็ทํ าใหสถานการณ
เลวรายหนักเขาไปอีก

พวกที ่๓ คือคนที่รูจริง และรูทางแกไขดวย พวกนี้จะนิ่งและ
เฉยไดดวยความรู อยางนี้แหละคือที่เราตองการ คือเพราะรูเขาใจ
และมองออกวาเรื่องเปนอยางไร และจะตองแกไขอยางไร มีข้ัน
ตอนและจังหวะอยางไร จึงวางไวในใจเพื่อจะปฏิบัติการเมื่อถึงจุด
นัน้ เวลานั้น แตระหวางนี้ก็วางทาทีเฉย นิ่ง เปนกลางอยู อยางนี้
คือที่เขาเรียกวา อเุบกขาแท ซ่ึงเปนอุเบกขาดวยปญญา

ถาเปนอุเบกขาของพวกที่ไมรูแลวเฉย ทานเรียกวา อัญญา-
ณุเบกขา แปลวาเฉยดวยไมรู แปลเปนไทยวาเฉยโง ตองระวัง เรา
ตองเฉยใหถูกตอง คือเฉยดวยปญญา อยาใหเปนอุเบกขาแบบเฉย
ไมรูเรือ่ง เฉยเมย เฉยเมิน เฉยไมเอาเรื่องเอาราว คือ เฉยโง ที่เรียก
วาอัญญาณุเบกขา
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ปลอยวางได คือจิตใจของบัณฑิต
แตถาปลอยปละละเลย ก็ผิด เพราะเปนกรรมของคนพาล

ในประวัติศาสตรพุทธศาสนา ทานใหถือกิจสวนรวมเปน
ส ําคญั ตามหลักพระวินัย กิจของสงฆพระภิกษุทุกรูปตองเคารพ
ใหเปนใหญ แมแตพระอรหันตจะไปเขานิโรธสมาบัติก็ตองวางใจ
ไวกอนวา ถามีเรื่องสวนรวมของสงฆเกิดข้ึนตองออกจากนิโรธ-
สมาบัติทันที

เวลาเกิดเหตุการณใหญ ๆ ข้ึน เชน เมื่อพระพุทธเจาจะ
ปรนิพิพาน มีพระรูปหนึ่งพูดไมดีวา พระพุทธเจาปรินิพพานแลวก็
ดีเหมอืนกนั เพราะเมือ่พระองคยงัอยูกท็รงก ําชับโนนก ําชับนี ่ วาอะไร
ท ําไดอะไรท ําไมได เราจะท ําอะไรกไ็มสะดวก เมือ่พระองคปรนิพิพาน
แลว เราจะทํ าอะไรก็ทํ าไดตามสบายแลว พระมหากัสสปะซ่ึงเปน
พระอรหันตผูใหญ ไดยินเทานี้ ก็กระตือรือรนขวนขวายไปหารือกับ
พระอรหันตองคอื่น แลวชวนทํ าสังคายนา

พระมหากัสสปะนี้ เปนพระที่ถือธุดงคตลอดชีวิต อยูปา แต
ในฐานะเปนพระอรหันต เมื่อมีเรื่องสวนรวมทานจะไมนิ่งเฉย คือมี
อเุบกขาที่จะทํ าการตาง ๆ อยางมีปญญา ทานจึงเปนหัวหนาใน
การที่จะกระตือรือรน ลุกข้ึนมาชักชวนใหจัดประชุมสังคายนา 
เพราะฉะนั้นพระอรหันตเชนพระมหากัสสปะนี้ จึงเปนแบบอยาง
ของพระที่มองดูเผิน ๆ เหมือนกับวาทานไมเอาเรื่องทางสังคม แต
ทีจ่รงิทานไมไดเฉย ไมไดนิ่ง ไมไดปลอยปละละเลย

ถาพูดสรุปโดยสาระก็คือ “ปลอยวางได แตอยาใหกลายเปน
ปลอยปละละเลย” ปลอยวางเปนเรื่องของจิตใจที่ไมยึดติดถือมั่น 
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แตปลอยปละละเลยคือความประมาท เปนอกุศล เปนความเสื่อม 
เขาหลักที่วา ปมาโท มจฺจุโน ปทํ แปลวา ความประมาทเปนทาง
แหงความตาย ฉะนั้น ตองแยกใหถูกวา เปนการปลอยวาง หรือ
ปลอยปละละเลย ถาปลอยวางไดก็ดี แตถาปลอยปละละเลยก็
กลายเปนประมาท ผิด ใชไมได

พระอรหันตมีลักษณะอยางหนึ่ง คือ เปนผูที่ไมอาจจะ
ประมาท ขอใหไปอานหลักดูเถอะ พระอรหันตเปนผูปลอยวางใน
ทางจติใจ เพราะทานไมยึดติดอะไร แตเพราะทานไมยึดติดอะไรนี่
แหละ จึงหมายถึงวาทานไมมีอะไรตองทํ าเพื่อตัวเอง คือไมมีกิเลส
ที่จะทํ าอะไรเพื่อตัวเองเลย ทานจึงยกชีวิตนี้ใหเปนของสวนรวม
เพือ่ทํ าประโยชนสุขแกมนุษยทั้งปวงไดเต็มที่ พูดตามภาษาพระวา 
พหชุนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย คือเพื่อประโยชนสุขแก
พหชูน  เพื่อเกื้อกูลแกชาวโลก

พระพุทธเจาทํ าไมตรัสรูแลวจึงเที่ยวจาริกไปโปรดสัตวอยาง
ไมเห็นแกเหน็ดแกเหนื่อย เดินทางไปไหนก็ได นอนกลางดินกิน
กลางทรายได ก็เพราะไมมีอะไรตองทํ าเพื่อตัวเอง จึงยกพระชนม-
ชีพใหแกสรรพสัตว อันนี้เปนลักษณะของพระอรหันต เรียกวาเปน
ผูไมมีกิจที่จะตองทํ าเพื่อตนเองอีกตอไป

ชาวพุทธในอดีตก็ไดดํ าเนินตามคติของพระอรหันตขอนี้ 
อยางลังกาทวีปในอดีต เคยมีสงครามที่จะทํ าใหพระพุทธศาสนา
หมดสิน้ ทานเลาไววา คนจะหนีภัยกันตองลงเรือไป คนก็มากมาย 
แตเรอืเล็กมีที่จํ ากัด พระก็หนีภัยดวย ครั้งนั้นพระที่อายุมากทาน
วา เรานี้แกเฒาแลว อีกไมชาก็จะตาย แลวพระศาสนาจะอยูได
อยางไร ก็ตองดูวาพระองคไหนยังแข็งแรง จะทํ างานรักษาพระ
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ศาสนาไปไดในระยะยาว ตองใหโอกาสแกพระเหลานั้น ทานก็เลย
ไมยอมไป แตทานใหที่ในเรือนั้น แกพระที่มีความสามารถจะเปนผู
รกัษาพระศาสนาตอไป

นีแ้หละคือคติของพระอรหันต ทานนึกถึงประโยชนสวนรวม
เปนใหญ เพราะฉะนั้นคนไทยชาวพุทธจะตองคิดเรื่องนี้ใหมาก 
เมือ่เปนเรื่องของประโยชนสวนรวม พระอรหันตจะตองมาเปนผูนํ า
ในการที่จะกระตือรือรนขวนขวาย ทํ าการที่ถูกตองตามพระธรรม
วินัย

ดวยเหตุนี้ ในประวัติศาสตรพุทธศาสนา จึงมีหลายครั้งที่วา
บางทีพระอรหันตก็ถูกลงโทษ โยมคงสงสัยวาเปนไปไดอยางไร 
ใครจะลงโทษพระอรหันต ที่วานี้ไมใชคฤหัสถมาลงโทษ แตเปน
เรือ่งของที่ประชุมสงฆไดมีการลงโทษพระอรหันต ลงโทษอยางไร

ขออธิบายวา เวลามีเรื่องของสวนรวม เชน มีเหตุการณ
กระทบกระเทือนตอประโยชนสุข หรือความมั่นคงของพระศาสนา
ข้ึน พระสงฆที่รับผิดชอบการพระศาสนา โดยเฉพาะพระอรหันต
จะมาประชุมกัน เพื่อพิจารณาปรึกษาวาจะแกไขปญหาอยางไร 
จะมอบใหใครทํ าหนาที่อะไร

อยางในเรื่องพระนาคเสน มีปญหาสวนรวมเกิดข้ึน พระ
อรหันตก็มาประชุมกัน และพิจารณาวาพระองคใดมีความ
สามารถที่จะมาชวยได ถาองคนั้นไมมาในที่ประชุม ก็ดูวาทํ าไมไม
มา เชน มัวไปอยูหาความสงบหางไกลในปาเสีย ไมเอาภาระของที่
ประชุมหรืองานของสงฆเทาที่ควร ทานก็ลงโทษ

การลงโทษพระอรหันต ก็คือ เรียกตัวมาแลวก็มอบภาระให 
หมายความวามอบงานใหทํ า ไมใชลงโทษอะไรที่เสียหาย
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อยางกรณีพระนาคเสน ก็คือ เมื่อประมาณ พ.ศ. ๕๐๐ มี
กษัตรยินักปราชญ พระนามวา มิลินท ซ่ึงมีเช้ือสายกรีก เรียกแบบ
กรีกวา Menander ไดถามปญหาโตวาทะกับนักบวชทั้งหลายใน
ชมพูทวีปจนกระเทือนไปทั่ว วงการพระพุทธศาสนาก็พลอย
กระเทือนไปดวย

ครัง้นัน้ พระอรหันตทั้งหลายจึงมาประชุมกันเพื่อหาตัวพระ
ทีจ่ะโตใหทันพระยามิลินท และตกลงวาจะตองฝกเด็กข้ึนมา

เวลานั้น พระอรหันตองคหนึ่งช่ือ โรหณะขาดประชุม ที่
ประชุมเลยลงโทษโดยมอบภาระใหไปติดตามดู และเอาตัวเด็ก
ชายนาคเสนมาบวช แลวสั่งสอนใหการศึกษา จนกระทั่งมีความรู
ความสามารถที่จะไปโตวาทะชวยรักษาพระศาสนาได

นีคื้อคติพระอรหันตที่เรามีหลักปฏิบัติกันมา ดังนั้นชาวพุทธ
จะตองตั้งทาทีใหถูกตองวา พระอรหันตเปนผูนํ าของพระศาสนา 
เปนผูนํ าของพุทธบริษัท เปนผูที่เอาใจใสตอประโยชนสุขของสวน
รวม และจะไมปลอยปละละเลย เพราะวาการปลอยปละละเลย
นัน้เปนความประมาทอยางที่วาแลว

อยามัวมองแตผลและวิจารณกันแคเปลือกผิว
ตองหัดใชปญญาหยั่งลึกเหตุปจจัยที่เปนมายาวไกล

อีกเรื่องหนึ่งซ่ึงเปนภัยภายในสํ าคัญ ที่ทานประธานเสวนา 
กไ็ดพูดยกตัวอยางไปบางแลว เชน จับพระที่ยักยอกเงินวัด เปนตน 
อันนี้ก็เปนเรื่องของความเสื่อมในวงการพระสงฆ ซ่ึงเราจะตอง
ยอมรับความจริงวา เวลานี้ปญหาของเรามีมากทีเดียว
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เรื่องความเสื่อมนี้ไดพูดมานานแลว พูดแลวพูดอีก พูดจน
กระทั่งวาไมรู จะพูดอยางไร บอกวาเหมือนกับถูกพัดพามากับ
กระแสนํ้ าที่ไหลมาจวนจะตกเหว ควรจะรีบตะเกียกตะกายออก
จากกระแสนํ้ าที่มันจะไหลลงเหวเสีย โดยเฉพาะก็คือวาปญหาของ
เรามนัสะสมมานาน มันหมักหมมหลายชั้น ไมควรจะมัวดูแตผล
ปลายที่ปรากฏ

ผลที่เกิดข้ึนมาอยางนี้ เปนเพียงอาการปรากฏของโรคเทา
นัน้ เหมอืนแผลพุพอง สิ่งที่เราจะตองแกก็คือเลือดเสีย ลมเสีย นํ้ า
เหลอืงเสีย อะไรตาง ๆ เหลานี้ จะตองดูวาสาเหตุมาจากไหน แลว
ไปแกทีน่ั่น ถามาติ มาพูด มาบนกัน เฉพาะอาการปรากฏ นี่มันแก
ไขอะไรไมได

เราตองดูวาการที่มีปรากฏการณปญหาความเสื่อมตาง ๆ 
เหลานี้ปรากฏขึ้นมานั้น เปนเครื่องฟองวาการพระศาสนาของเรา 
รวมทั้งวงการพุทธบริษัทนี้ ไดเสื่อมมานานแลว เนื่องจากเหตุ
ปจจัยตาง ๆ ที่ไดสรางกันมา ทํ าใหกระแสความเสื่อมหมักหมมจน
กระทัง่แสดงผลออกมาเปนแผลพุพองเปนตน เพราะฉะนั้น เราจะ
ตองกลับไปแกสาเหตุของมัน

แตอาการปรากฏชั่วคราวเฉพาะหนาก็แกดวย ไมใชทิ้ง คือ
ตองแกทั้งสองอยาง แกเฉพาะหนาระยะสั้น กับแกลงไปถึงเหตุ
ปจจัยระยะยาว

ปญหาสํ าคัญของเราเวลานี้ ที่เปนเหตุปจจัยของปญหาทั้ง
หลาย ขอสํ าคัญที่สุดคือ สภาพขาดการศึกษา โยมลองดูเถอะ ใน
ตางจงัหวัดมากมาย พระใหมบวชเขามาไมไดเรียนอะไรเลย การ
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บวชตามประเพณีตามคติโบราณเรียกวา บวชเรียน เราไดยินกัน
เรือ่ยมาวาบวชเรียน ๆ แตเดี๋ยวนี้เหลือแคบวชเฉย ๆ

ทีว่าบวชตามประเพณี เวลานี้ก็มักบวชเพียงใหไดช่ือวาบวช 
พอแมก็เอาจริงเอาจังดานพิธี บางทีก็จัดงานเลี้ยงและฉลอง จน
กระทัง่วาหมดเงินไปไมรูเทาไร บวชไมกี่วันสึกมาแลว แตพอแมยัง
เปนหนี้ตอไป

ในตางจังหวัดมากทีเดียว เวลาบวชลูกบางทีตองไปกูเงินเขา
มาเลีย้งโตะจีนเปนแสน ๆ แลวลูกบวชแคครึ่งเดือนเดือนหนึ่งหรือ
แมแต ๗ วัน บวชเขาไปแลววัดนั้นบางทีไมไดสอนอะไร ก็ไปอยู
เฉย ๆ แลวทีนี้ยิ่งถาเปนวัดที่มีปญหา ไปเห็นพระประพฤติไมดี คน
ทีบ่วชเขาไปก็ยิ่งเบ่ือหนายพระศาสนาออกมาอีก พระธรรมวินัยก็
ไมรูจัก เงินทองก็สิ้นเปลืองไปเปลา ไมไดอะไรข้ึนมา แถมกลาย
เปนโทษ บวชแลวก็สักแตวาบวชผานไป ๆ สภาพเชนนี้เกิดมีข้ึน
มากมาย จนนากลัวอยางยิ่ง

เราตองใหพระที่บวชเขามานี้ไดเรียน คํ าวา “เรียน” กคื็อ ได
เรยีนพระธรรมวินัย ทั้งเลาเรียนปริยัติและไดเรียนโดยการประพฤติ
ปฏิบัติ เชน การทํ ากิจวัตรตาง ๆ และการฝกจิตเจริญปญญา ที่
เรียกวาเรียนนั้น ไมใชเฉพาะตองเรียนในหองเรียน ไมใชเรียน
เฉพาะคํ าสอน

คํ าวาศึกษาหรือเรียนนี้ ก็คือเรียนดวยชีวิตจริง จากการเปน
อยูอยางพระภิกษุ และฝกฝนปฏิบัติตาง ๆ คือฝกอบรมกาย วาจา 
ใจ และปญญา เรียกตามหลักวา ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา

เราจะตองพยายามฟนฟูใหการศึกษาเลาเรียนมีข้ึนมาใหได 
ผูที่บวชเขามาแลวนี้ อยาใหบวชเปลา ตองใหสมกับช่ือที่วาบวช
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เรียนใหได เพราะถาขาดการศึกษาแลวก็จะปฏิบัติไมถูก เมื่อ
ปฏิบัติไมถูก พระศาสนาก็เลอะเลือน เพราะพระทํ าผิดทํ าพลาด
เขวออกไป

อยางผู ที่บวชมาแลวบางทานบางทีก็เจตนาดี อยากจะ
สงเคราะหชาวบาน ไมไดมีอกุศลจิตอะไรเลย แตเพราะไมไดเลา
เรยีน ไมรูวาอะไรเปนหลักพระศาสนา จะแนะนํ าสั่งสอนเขาก็ไม
เปน แตอยากจะสงเคราะหชาวบาน ก็ไมรูจะไปชวยเขาอยางไร 
เมือ่ไมมวิีธีชวยอยางอื่น ก็ไปทํ าเรื่องนอกรีตนอกรอย เชนใหหวย 
เรยีกวาเปนพวกที่เจตนาดี แตทํ าไมถูกตอง เพราะไมไดเรียนรู ไมมี
ธรรมะที่จะสอนเขา

สวนอีกพวกหนึ่ง มีเจตนาไมดีมาแตตน คือ พวกบวชเขามา
ใชวัดเปนแหลงหากิน และใชผาเหลืองเปนเครื่องมือหลอกชาว
บาน พวกนี้เห็นไดชัดวา ตองทํ าใหพระศาสนาเสื่อมอยางแนนอน

ขอใหสังเกตปจจุบัน และดูบทเรียนจากอดีตวา พระพุทธ
ศาสนานี้มักจะเสื่อมในเวลาที่เจริญที่สุด เมื่อไรพระพุทธศาสนา
เจรญิทีส่ดุ แลวก็จะเสื่อม เพราะฉะนั้นจึงตองระวังมาก เมืองไทย
เรานี ้เปนดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญมากแลว เพราะฉะนั้นจะ
ตองระวังไมประมาทอยางยิ่ง เพราะความเสื่อมพรอมที่จะเขามา

พระพุทธศาสนาเสื่อมในเวลาเจริญนี่เปนอยางไร ก็หมาย
ความวา เมื่อพุทธบริษัทมีศรัทธา ญาติโยมมีความเลื่อมใสในพระ
ศาสนา ก็ทํ านุบํ ารุงกันใหญ เมื่อทํ านุบํ ารุงกันมาก คนที่บวชเขามา
กม็ลีาภสักการะมาก และเปนอยูสบาย บางทีญาติโยมบํ ารุงอยาง
ชนดิบํ าเรอหรือปรนเปรอเลย เมื่อเปนอยางนี้ถาพระไมมีสติ และ
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ไมกวดขันใหการศึกษากันใหดี ก็จะเพลินและเห็นแกความสุข
สบาย

หนึ่ง พระสงฆก็จะประพฤติยอหยอนลง แลวก็ประมาท เมื่อ
พระประมาทกอนแลว ญาติโยมก็ประมาทตาม

สอง พวกที่อยูขางนอกก็เห็นเปนชองทางหรือเปนโอกาสวา
ถาไดเขามาบวชพระแลวก็จะสบาย หากินไดงาย จึงบวชเขามา
มากมายเพื่อเอาผาเหลืองเปนเครื่องมือและใชวัดเปนแหลงหากิน

ตัวอยางมีมาเรื่อย เชน ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช พุทธ
ศาสนาไดรับการอุปถัมภบํ ารุงจากบานเมืองอยางมาก เมื่อพระ
พทุธศาสนาเจริญมาก ก็เกิดปญหาตามมาคือ เดียรถียปลอมบวช
กันใหญ เพราะบวชเขามาแลวสบาย มีลาภ หากินอยางไรก็ได 
พระเจาอโศกเมื่อทรงทราบปญหาจึงจัดการแกไข โดยจัดการสอบ
ความรูพระ แลวจับสึกไปตั้งหกหมื่นองค

สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชก็เหมือนกัน ในเมืองไทย
เรานี้พระพุทธศาสนาก็เจริญ มีพวกบวชเขามาเพราะอยากอยู
สบาย ไมไดเลาเรียนศึกษา สมเด็จพระนารายณมหาราชก็ตองจัด
การสอบความรูพระ ผูใดไมมีความรูสมเปนพระ เมื่อเขามาอยูใน
พทุธศาสนาแลวไมรูธรรมวินัยเปนไปไดอยางไร ฉะนั้นก็ไมสมควร
อยู แตสมควรสึกไปเสีย ไดทรงใหสึกไปเปนจํ านวนมาก

การจับสึกนี้ไมใชเปนการทํ ารายหรือฆาแกงอะไร เมื่อเขาหม
ผาของพระภิกษุและใชช่ือของพุทธศาสนา แตตัวเขาไมเปนพระ 
ไมไดเปนพุทธ ก็เพียงใหเขาสละออกไป เปนการทํ าใหตรงกับ
ภาวะที่เขาเปนจริงเทานั้น
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ทนีีช้าวพุทธปจจุบันนี้ เรามีหลักเกณฑ หรือมีวิธีการอะไรที่
จะรกัษาพระพุทธศาสนาไวบางไหม เวลาพระศาสนาเจริญ แลว
เกดิมรีองรอยของความเสื่อม เราก็ตองชวยกันแกไข ที่วานี้ไมไดมา
สนบัสนนุใหโยมจับพระสึก แตหมายความวาใหเราไมประมาท คือ
มีวิธีปฏิบัติอยูแลวตั้งแตโบราณ ทานวางไวใหแลว แตเราไมไดเอา
มาใช

รักษาพระพุทธศาสนา คือรักษาพระธรรมวินัย
รูพระธรรมวนิยั และยดึเอาธรรมวนิยัเปนหลกัเปนเกณฑวนิจิฉยั

ความส ําคัญของการศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย หรือเรียก
สั้นๆ วา “บวชเรียน” ตองเนนตองยํ้ ากันไว เพราะเปนทั้งการรักษา
พระพทุธศาสนา เปนการทํ าใหพระพุทธศาสนาปรากฏ และทํ าให
คนไดประโยชนจากพระพุทธศาสนา

เราพูดวาจะรักษาพระพุทธศาสนา ก็ตองรูวาเนื้อตัวของพระ
พระพุทธศาสนาอยูที่ไหน หรือวาอะไรเปนเนื้อตัวของพระพุทธ
ศาสนา มิฉะนั้น พดูวารักษาพระพุทธศาสนา แตอาจจะไปรักษา
อะไรกไ็มรู ที่ไมใชพระพุทธศาสนาเลย ซ่ึงอาจจะเปนสิ่งที่ตรงขาม
กับพระพุทธศาสนาก็ได บางทีก็ไดแคเปลือกหรือเครื่องหอหุม 
เหมอืนจะรักษาคน กลับไปเอาขี้เหง่ือข้ีไคล หรืออยางดีก็ไดแคเสื้อ
ผาที่คนสวมใส

อะไรเปนเนื้อเปนตัวของพระพุทธศาสนา ถามวาพระพุทธ
ศาสนาเกิดจากไหน ก็ตอบวาเกิดจากพระพุทธเจาทรงตั้งข้ึน หรือ
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ทรงคนพบแลวประกาศขึ้นมา คือพระองคตรัสรูแลวก็ทรงนํ ามา
เทศนาสั่งสอน พูดงายๆ วาเกิดจากคํ าสั่งสอนของพระพุทธเจา

คํ าสั่งสอนของพระพุทธเจาคืออะไร ก็คือ พระธรรมวินัย ซ่ึง
เปนค ําสั้นๆ ที่รวมทุกสิ่งทุกอยางที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว

จากพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน คือจากพระ
ธรรมทีพ่ระพุทธเจาทรงแสดง และจากพระวินัยที่พระพุทธเจาทรง
บัญญัติไว ก็เกิดมีพระสาวกผูฟงแลวปฏิบัติตามและไดบรรลุผล
แหงพระธรรมวินัยนั้น เกิดมีสงฆที่เปนแหลงศึกษาปฏิบัติสั่งสอน 
สืบทอดพระธรรมวินัยนั้น เกิดมีวัดเปนที่ใหพระอยูและใหคนไป
เพื่อไดฟงไดเรียนไดปฏิบัติไดทํ ากิจกรรมที่จะใหไดประโยชนจาก
พระธรรมวนิัย เกิดมีพิธีกรรมที่จะเปนข้ันตอนชักนํ าใหพระนํ าพระ
ธรรมวินัยมาสื่อสารกับญาติโยม ตลอดจนแมกระทั่งเกิดภาษา
ศิลปวัตถุโบราณสถานวัฒนธรรมตางๆ ที่สืบเนื่องออกมามากมาย
จนกระทัง่ ถาคนมองไมเปน ก็จะถูกสิ่งเหลานี้บัง มองไมเห็นเนื้อ
ตัวของพระพุทธศาสนา

จึงตองยํ้ ากันไวเสมอวา แกนกลาง หรือเนื้อตัวของพระพุทธ
ศาสนานั้น ก็คือ พระธรรมวินัย ที่พระพุทธเจาตรัสแสดงและ
บัญญัติไว

พระพุทธเจาก็ตรัสไวเองวา
อานนท โดยกาลที่เราลวงลับไป ธรรมและวินัยใดที่เรา

แสดงแลว บัญญัติแลว แกเธอทั้งหลาย ธรรม-วินัยนั้นจัก
เปนศาสดาของเธอทั้งหลาย
ถึงแมพระพุทธเจาไมอยู แตถาธรรมวินัยที่พระองคสั่งสอน

ไวยงัอยู ก็เทากับวาพระพุทธเจายังอยูเหมือนกัน คือเรายังฟงยังรู 
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คํ าสั่งสอนของพระองค และเอาใชเอามาประพฤติปฏิบัติได เพราะ
ฉะนัน้ เนือ้ตัวแทๆ  ของพระพทุธศาสนาจงึอยูทีพ่ระธรรมวนิยันี้ และ
ถาเราจะรักษาพระพุทธศาสนาก็ตองรักษาพระธรรมวินัยไวใหได

แลวกถ็ามตอไปอีกวา พระพุทธเจาปรินิพพานนาน ๒๖๐๐ 
กวาปแลว พระธรรมวินัยที่เปนคํ าสั่งสอนของพระองค เปนศาสดา
แทนพระองคนั้น มาถึงเราไดอยางไร เราจะหาพระธรรมวินัยไดที่
ไหน

กต็อบรวบรัดงายที่สุดเลยวา พระธรรมวินัยนั้นทานจารึกไว
เปนพระไตรปฎก และพระสงฆต้ังแตพระสาวกรุนใกลชิดพระพุทธ
เจาไดรักษาสืบทอดกันมา ดวยการทรงจํ า สาธยาย และจารึกไว
ดวยความไมประมาท

เพราะฉะนั้น พระไตรปฎกจึงเปนที่บรรจุรวบรวมพระธรรม
วินัยไว และจึงใชเปนหลักในการศึกษาสั่งสอนพระพุทธศาสนา 
และเปนมาตรฐานหรือเปนเกณฑตัดสินวาอะไรเปนพระพุทธ
ศาสนาหรือไม

บรรพบุรุษไทยเพียรรักษาพระไตรปฎกไวใหมาถึงเรา
ขอชาวพทุธเพียรน ํามาเรยีนมาใช ก็พอจะใหไดช่ือวาเปนลกูหลานทีดี่

พระไตรปฎกของดั้งเดิมนั้น เปนภาษาบาลี เรียกวาเปนฉบับ
เถรวาท คือ สืบตอกันมาตั้งแตพระสาวกที่ทันเห็นทันฟงพระพุทธ
เจา ๕๐๐ องค ประชุมกันรวบรวมพระธรรมวินัยไว เรียกวา 
สงัคายนาพระธรรมวินัย หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานเพียง ๓ 
เดือน
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ประเทศพุทธศาสนาอยางเมืองไทยเรานี้ ไดพยายามระวัง
รกัษาพระไตรปฎกเดิมที่เปนภาษาบาลีไว โดยถือเปนกิจสํ าคัญสูง
สุดของชาวพุทธ ทั้งฝายคณะสงฆและฝายบานเมือง ต้ังแตองค
พระมหากษัตริยลงมา

ดังเชนมีการสังคายนาตั้งแตสมัยลานนา และครั้งที่กรุงศรี
อยธุยาแตกถูกเผาแลว เมื่อพระเจาตากสินมหาราชกูชาติ ต้ังกรุง
ธนบุร ี พระราชกิจสํ าคัญที่จะฟนฟูรักษาพระพุทธศาสนา ก็คือพอ
จัดบานเมือง ในดานการพระศาสนา ก็ทรงใหรวบรวมพระไตรปฎก
จากเมอืงเหนือเมืองใต สงมาหรือคัดลอกสงมาไวที่กรุงธนบุรี

สมเดจ็พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ เมื่อต้ัง
กรงุเทพฯ ก็ทรงจัดใหมีการสังคายนาครั้งใหญ และจัดตั้งอาคารที่
เปนหอเก็บพระไตรปฎกไวเปนหลักประจํ าบานเมือง ที่วัดพระแกว
ในพระบรมหาราชวัง

แมในยามที่บานเมืองสงบ ซ่ึงพระไตรปฎกก็ยังอยูเปนหลัก
ในทีท่ีร่กัษาไว เมื่อจะสงเสริมรักษาพระพุทธศาสนา งานเกี่ยวกับ
พระไตรปฎกก็เปนเรื่องสํ าคัญของกิจการบานเมืองพุทธ ดังที่เมื่อ
เกดิมกีารพมิพสมยัใหม ในหลวงรชักาลที ่๕ สมเดจ็พระปยมหาราช
ก็ทรงใหพิมพพระไตรปฎกบาลี ดวยอักษรไทย เปนเลมหนังสือ 
แลวทรงสงไปพระราชทานแกประเทศตางๆ แมแตแกประเทศฝรั่ง
ชาติตะวันตก

หลงัจาก ร.๖ สวรรคต ร.๗ ก็โปรดฯใหพิมพพระไตรปฎก
บาล ีและคัมภีรอื่นๆ ถวายอุทิศพระราชกุศล และเปนราชานุสรณ

ในรัชกาลปจจุบัน ร.๙ เมื่อคัมภีรพระไตรปฎกบาลียังคงอยู
ดีสบืมา ก็ยังมีการทํ าใหแพรหลายยิ่งข้ึน โดยมีการตรวจทาน ที่
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เรยีกวาการสังคายนาครั้งใหม มีการพิมพพระไตรปฎกบาลีเพิ่มข้ึน
เปนหลายฉบับ และพมิพคัมภีรอรรถกถา ฎีกา เปนตน ตลอดจนนํ า
เอาพระไตรปฎกบาลีที่เปนเลมหนังสือ เขาไปลงไวในคอมพิวเตอร 
เปนพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอรกันแลวหลายฉบับ

จากพระไตรปฎกบาลีของเดิมนั้น ในประเทศของเรา ก็ไดมี
การแปลเปนภาษาไทย แลวพิมพเปนชุดเรียกวาพระไตรปฎก
ภาษาไทย ซ่ึงเริ่มมีต้ังแต ฉบับ พ.ศ. ๒๕๐๐ หรือฉบับฉลอง ๒๕ 
พุทธศตวรรษ สํ าหรับใชประกอบในการศึกษาพระธรรมวินัย 
เพราะคนไทยสวนใหญไมรูภาษาบาลี ตองศึกษาผานคํ าแปลที่
เปนภาษาไทย แตตัวแทก็ยังเปนภาษาบาลีตามเดิม

แมวาพระพุทธศาสนาจะแพรขยายไปในประเทศตางๆ หลัง
จากเวลาผานมายาวนาน เกิดพระพุทธศาสนาแบบที่แยกออกไป 
เปนมหายาน แตก็รูกันวา จะหาคํ าสอนเดิมแทของพระพุทธเจา
เทาที่มี ก็ตองมาที่พระไตรปฎกบาลี ดังที่ในประเทศญี่ปุนเวลานี้ 
พระญีปุ่นมหายานก็รูกันวา เมื่อศึกษาพระพุทธศาสนา พึงศึกษา
พระธรรมวินัยดั้งเดิมในพระไตรปฎกบาลี เชนที่มีในเมืองไทยนี้เปน
พื้นฐาน

ชาวพุทธจะตองรูจักใชพระธรรมวินัยในพระไตรปฎก เปน
หลักเปนเกณฑเปนมาตรฐาน ในการตัดสินคํ าสอน คํ าอธิบาย 
ความเชื่อถือ และการประพฤติปฏิบัติในพระพุทธศาสนา

ถาเกดิมกีารถกเถียงขึ้นวา อันไหนเปนพระพุทธศาสนา อันนี้
เปนพระพุทธศาสนาหรือไม เรื่องนั้นเรื่องนี้พระพุทธเจาทรงสอนไว
วาอยางไร ก็ตองมาจบกันที่พระไตรปฎก เปนเครื่องวินิจฉัย
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ถาใครถามวา “นพิพานเปนอยางไร?” เขาอาจจะตอบวา ฉัน
ไมรู  เพราะฉันยังไมบรรลุนิพพาน (หรือบางคนอาจจะพูดวา 
อาจารยทานโนนวาอยางนี้ ทานนี้วาอยางนั้น)

แตถาเขาถามวา “นิพพาน ตามหลักพระพุทธศาสนาเปน
อยางไร?” ถงึเราจะยังไมบรรลุนิพพาน ก็ตอบไดทันทีวา นิพพาน
เปนอยางนั้นอยางนี้ ตามหลักพระธรรมวินัยในพระไตรปฎก คือยก
เอาคํ าตอบจากพระไตรปฎกมาตอบไดเลย

แมแตที่เขาถามสั้นๆ วา “นพิพานคืออะไร? นิพพานเปน
อยางไร?” ถาเรารูจักตอบ ก็บอกเขาไดวา “ฉันเองยังไมบรรลุ
นิพพาน ฉันยังไมรู วานิพพานเปนอยางไร (ทานอาจารยโนน 
อาจารยนี้วาอยางไร ก็วาไป) แตตามหลักพระพุทธศาสนา พระ
ไตรปฎกบอกวา พระพุทธเจาสอนวานิพพานเปนอยางนี้ๆ” ถารูจัก
หลักฐานที่มา และรู จักตอบอยางนี้ เราก็ชวยรักษาพระพุทธ
ศาสนาได

ภัยแหงพระพุทธศาสนา ที่ใครก็ตามกระทํ าตอพระธรรม
วินยันี ้ ถือวาเปนภัยที่รายแรงที่สุด การทํ าราย อาจมาในรูปของ
การทํ าพระธรรมวินัยใหวิปริต (ซ่ึงรายแรงกวาการประพฤติวิปริต
จากพระธรรมวินัย) การอางหลักฐานดวยการดัดแปลงแทรกเสริม
ปลอมปน การทํ าลายความเชื่อถือตอพระธรรมวินัยและพระไตร
ปฎกดวยวิธีหลอกลวง การทํ าใหประชาชนเขาใจสับสนไขวเขว
และหลงประเด็น เชน สับสนระหวางหลักการกับความคิดเห็นของ
บุคคล และระหวางหลักฐานหรือขอมูลเดิมกับการตีความ เปนตน 
ตลอดจนทํ าใหสับสนถึงข้ันที่เหมือนกับวาในพระพุทธศาสนาไมมี
หลกัเกณฑอะไรจะตัดสินแลวแตใครจะคิดเห็นอยางไร ซ่ึงในระยะ 
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๓-๔ ป ที่ผานมานี้ ไดมีข้ึนบอยครั้ง บางทีถึงกับทํ าแอบแฝงในรูป
แบบที่ลอหลอกใหเห็นวาเปนวิชาการ ชาวพุทธจึงตองฝกตัวใหรู
เทาทัน และชี้ความเปนเท็จใหถูกจุด

พ.ร.บ. สงฆ จะไมมคีวามหมาย ถาไมเปนฐานรองรบัธรรมวนิยั
และไมเปนประกันใหพระเณรเจริญในไตรสิกขา

ยํ ้าอกีครั้งหนึ่งวา พระธรรมวินัยเปนเนื้อเปนตัวของพระพุทธ
ศาสนา ตัวแทของพระพุทธศาสนาอยูที่พระธรรมวินัย จะรักษา
พระพุทธศาสนาก็ตองรักษาพระธรรมวินัย และยึดเอาพระธรรม
วินยัเปนหลักเปนเกณฑของพระพุทธศาสนา

เราจะรักษาพระธรรมวินัย และเอาพระธรรมวินัยมาตั้งเปน
หลกัเปนเกณฑไดอยางไร ก็ตองมีการศึกษาเลาเรียน เมื่อเลาเรียน
ก็รู เมื่อรูแลวนํ ามาปฏิบัติ พระธรรมวินัยก็ปรากฏออกมาในการ
ประพฤติปฏิบัตินั้น เชน ในจริยาวัตรของพระเณรเปนตน และเมื่อ
คนประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระเณรนํ ามาสั่งสอน 
ประชาชนก็จะไดประโยชนจากพระพุทธศาสนา เชนทํ าใหสังคมดี
มศีีลธรรม อยูกันสงบเรียบรอยรมเย็นเปนสุข และชีวิตพัฒนาดียิ่ง
ข้ึนไป

ถาตัวเราเองไมไดศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย แตชวย
สนับสนุนพระเณรใหศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย ก็เทากับชวย
รักษาสืบตอพระพุทธศาสนา ยิ่งถาตัวเองก็ศึกษาเลาเรียนพระ
ธรรมวนิัยดวย สนับสนุนผูอื่นดวย ก็ประเสริฐที่สุด
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พระพทุธเจาทรงปกครองคณะสงฆในสมยัพทุธกาล ทรงจดัตัง้
วางระเบียบตางๆ ก็เพื่อใหพุทธบริษัท คือพระสงฆและประชาชน 
ไดประโยชนจากพระธรรมวินัยที่พระองคไดทรงสั่งสอน พูดงายๆ 
วาคนทั้งหลายจะมาเอาพระธรรมวินัยจากพระองค เพราะฉะนั้น
พระพุทธเจาจึงทรงจัดระเบียบพระสงฆและวัดวาอารามใหมั่นใจ
วา พุทธบริษัททุกคนจะไดธรรมวินัยไปอยางดีที่สุด เรียกวาพระ
ธรรมวนิัยนั่นแหละเปนเปาหมายของการปกครองคณะสงฆ และก็
เปนหลักเปนเกณฑในการจัดการปกครองนั้นดวย

คนจะไดประโยชนจากพระพุทธศาสนา คือจากพระธรรม
วินยัทีพ่ระพุทธองคทรงสั่งสอน ก็ดวยการศึกษาเลาเรียนประพฤติ
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนั้น ที่ทานเรียกวาไตรสิกขา ใหพระเณร
เปนตน เจริญในศีล สมาธิ ปญญา

ถาจัดการปกครอง จัดระเบียบพระสงฆและวัดวาอาราม ให
เปนเครื่องกํ ากับหรือเกื้อหนุนใหพระเณรไดศึกษาเลาเรียนพระ
ธรรมวินัย จนมั่นใจไดวา พระเณรเหลานั้นจะเจริญงอกงามในศีล 
สมาธิ ปญญา และสามารถมาสอนประชาชนใหรูเขาใจประพฤติ
ปฏิบัติในทาน ศีล ภาวนา ดํ าเนินชีวิตใหดีงาม และชวยกันสราง
สรรคสังคมได ก็พูดไดวา การปกครองคณะสงฆและการจัดตั้งวาง
ระเบียบการคณะสงฆนั้นประสบความสํ าเร็จ

แตถาปกครองกันไปแลว จัดตั้งวางระเบียบไปแลว ไมเกิด
ผลตามนี ้ไมวาจะมีวัตถุ อาคาร สถานที่ หรืออะไรๆ มากมายเพิ่ม
ข้ึนมา หรือแมแตลงโทษคนรายไดเฉียบขาดรุนแรง ก็ตองพูดวา
เปนความลมเหลว
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เวลานี้พูดกันวา จะแกไข พ.ร.บ.คณะสงฆ จะออกกฎหมาย
คณะสงฆใหม ก็ควรจะมีความชัดเจนวา จะออกกฎหมายมาเพื่อ
อะไร จะปกครองเพื่ออะไร จะจัดระเบียบการคณะสงฆเพื่ออะไร

ถาตองการจัดการปกครองคณะสงฆ เพื่อดํ ารงรักษาพระ
พทุธศาสนา เพือ่ใหพระพทุธศาสนาปรากฏ และใหพระพทุธศาสนา
เกิดประโยชนแกชีวิตแกสังคมประเทศชาติ พ.ร.บ.หรือกฎหมาย
คณะสงฆนั้น ก็ตองมีพระธรรมวินัยเปนหลักเปนเปาหมาย

กฎหมายจะตองเปนเครื่องมือที่จะรองรับพระธรรมวินัย และ
เปนหลักประกันที่จะใหพระธรรมวินัยโดดเดนออกมาเปนหลักเปน
เกณฑ และออกมาสูการรูเขาใจและการประพฤติปฏิบัติของพระ
สงฆและพุทธศาสนิกชนทั้งปวง

พรอมกนันั้น พ.ร.บ. หรือกฎหมายคณะสงฆ ก็จะตองเปน
เครื่องกํ ากับ และเปนหลักประกันใหพุทธบริษัท โดยเฉพาะพระ
ภิกษุสามเณร ไดศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย ที่เปนเนื้อตัวของ
พระพทุธศาสนานั้น และมีความประพฤติ ศีลาจารวัตร มีจิตสํ านึก 
มคุีณธรรม มีปญญารูเขาใจ เจริญงอกงามขึ้นมา เปนพระเณรที่ดี
มีคุณภาพ สามารถทํ าหนาที่ตอพุทธบริษัท ดวยการใหธรรมแก
ชาวบาน หรือใชวัดเปนที่บํ าเพ็ญประโยชนแกญาติโยมประชาชน
ตามหลักธรรมทานได

พดูงายๆ วา พ.ร.บ.คณะสงฆตองชวยกํ ากับใหพุทธบริษัท
เจริญในไตรสิกขา คือ ทํ าใหพระธรรมวินัยเกิดประโยชนแกชีวิต
และสังคมประเทศชาติ ดวยไตรสิกขา

อยางนอย งายและสัน้ทีส่ดุวา ถา พ.ร.บ. หรอืกฎหมายคณะ
สงฆนี้ จะเปนเครื่องกํ ากับและเปนหลักประกันใหการคณะสงฆ
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ไทยทั้งหมดยังเปนระบบการ “บวชเรียน” คือ บวชเพื่อเรียน หรือ
บวชแลวตองศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมวินัย แคนี้ การออก พ.ร.บ.
คณะสงฆนั้นก็คุมคา บรรลุวัตถุประสงค

แตถาไมเกิดผลอยางนี้ ถึงจะตรากฎหมายใหวิจิตรพิสดาร
เพยีงใด ก็ตองพูดวาลมเหลว ไรความหมาย

ทีว่าให พ.ร.บ. คณะสงฆเปนหลกัประกนัระบบการบวชเรยีน
นัน้ จะตองเนน และทํ าใหมั่นใจวา จะตองใหมาตรการนี้เกิดข้ึนที่
วัดซ่ึงอยูกับชุมชนเล็กนอยทั้งหลาย ที่กระจายอยูทั่วประเทศไทยนี้

ความสํ าเร็จของ พ.ร.บ.คณะสงฆ วัดไดตรงนี้ คือที่วัดและ
ชุมชนหนวยยอยๆ ทุกตํ าบลหมูบาน ถาฟนฟูวัดและชุมชนทั้ง
หลายขึ้นมาสูพระธรรมวินัยและไตรสิกขาได เมืองไทยจะกลาย
เปนประเทศพัฒนาที่แทอยางแนนอน

เวลานี้ รูกันดีวา พระเณรมากมายหรือจะวาสวนใหญก็ได 
ไมรูธรรมวินัย ไมรูวาพระพุทธเจาสอนอะไร วาเชื่อถือหรือประพฤติ
ปฏิบัติอยางไรเปนพระพุทธศาสนา

ที่เราวาการเรียนทองจํ าไดอยางนกแกวนกขุนทอง เปนการ
ศึกษาที่ไมดี แตเวลานี้ ถาพระเณรไทยสวนใหญจํ าคํ าสอนของ
พระพุทธเจาไดบาง แมเพียงอยางนกแกวนกขุนทอง ก็ตองนับวาดี
มากทเีดียว (อยาดูถูกการเปนนกแกวนกขุนทองใหเกินไปนัก แม
นกแกวนกขุนทองจะพูดแจวโดยไมรูความหมาย แตก็ชวยเตือนสติ
เจาของได และทํ าใหขโมยที่แอบเขามาชะงักไปหนอยเหมือนกัน)

สรปุวา กฎหมายคณะสงฆ โดยเฉพาะ พ.ร.บ.คณะสงฆ จะ
ตองเปนฐานรองรับใหพระธรรมวินัยปรากฏโดดเดนข้ึนมาเปนหลัก
ของพระพุทธศาสนา และเปนเครื่องกํ ากับใหพระภิกษุสามเณรที่
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บวชเขามาแลวไดเจริญงอกงามในศีล สมาธิ ปญญา ตามหลักไตร
สกิขา สามารถสั่งสอนธรรมนํ าประชาชนใหพัฒนาชีวิตและสังคม
ประเทศชาติสูความเจริญมั่นคงและประโยชนสุขที่แทจริงยั่งยืน∗

พูดอยางสั้นวา พ.ร.บ.คณะสงฆ ตองเปนฐานรองรับพระ
ธรรมวนิยั กํ ากับพระเณรใหเจริญในไตรสิกขา และทํ าวัดใหเปน
แหลงแผธรรมขยายปญญาสูชุมชน

ศาสนาขาดทายาท พระเณรขาดการศกึษา ชาติไมพนปญหา
เพราะขาดทิศทางในการจัดการศึกษาของสังคมไทย

อีกอยางหนึ่งที่นากลัวก็คือ พระศาสนาจะอยูไดตองมี
ศาสนทายาท ที่ผ านมาเมืองไทยเราเพราะเปนประเทศพุทธ
ศาสนา โดยมากเราไดศาสนทายาทจากการใหลูกหลานบวชเรียน
กนัมา ดังที่ไดมีประเพณีบวชเรียน อยางนอยบวชเมื่ออายุครบ ๒๐ 
ปบริบูรณ แตกอนนี้ทุกคนบวชแลวก็บอกวาบวชตามบุญบารมี อยู
ไดเทาไรก็เทานั้น บางคนบวชพรรษาเดียวสึก บางคนยังมีศรัทธาก็
บวชตอ ๒ ป ๓ ป บางคนก็ยืดไปเรื่อยๆ จนตลอดชีวิต

ตามประเพณีของเรานี้บวชไดสึกไดตามสมัครใจ จึงไมมี
ปญหา เพราะวาถาตัวเองใจไมพรอม จะปฏิบัติหนาที่ประพฤติ
อยางพระสงฆตอไปไมได ก็สึกไป ถาฝนบังคับใหอยู ใจไมอยู แต

                                                          
∗ เรือ่งเก่ียวกับ พ.ร.บ.คณะสงฆ ท่ีเปนเรื่องราวทางการมากกวานี้ ไดเขียนไว ในหัวขอวา 

“ขอคิดเห็นเบ้ืองตน เก่ียวกับการปรับปรุงการปกครองคณะสงฆ” ซึ่งเปนขอเขียนเกาต้ัง
แต ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๒
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ตัวอยู ก็อาจจะประพฤติปฏิบัติผิดพลาดเสียหาย แลวพระศาสนา
กเ็สือ่ม ประเพณีไทยเราก็ดีอยางหนึ่ง คือใหเสรีภาพอยางนี้

นอกจากบวชเมื่อถึงวัยหนุมอายุ ๒๐ ปแลว ก็มีการบวชตั้ง
แตเดก็อีก บางทีพอเด็กอายุ ๗ ขวบก็เริ่มไปอยูวัด และไปเรียน
หนงัสอืกับหลวงพอพระอาจารยที่วัด สงปนโตบางอะไรบาง ก็เลย
ไดเรียนหนังสือ ตอมาบางคน หลวงพอเห็นวา เด็กคนนี้มาวัดตั้งใจ
เรยีนหนังสือดี มีแววดี ก็ชวนบวชเณร พอแมก็เห็นดวย เราจึงมีผูที่
บวชเณรตั้งแตเล็กอายุ ๗ ขวบ ๘ ขวบ ๑๐ ขวบ บวชกันมาจน
กระทัง่เปนพระเถระผูใหญ มากมาย

พระเถระผูรักษาพระศาสนารุนที่ผาน ๆ มานี้ โดยมากบวช
มาตั้งแตเปนเณร เพราะวาการที่จะรูหลักพระศาสนา และรักษา
พระศาสนาไดนี้ ตองอาศัยการศึกษายาวนานเหมือนกัน ก็เรียนกัน
มาตัง้แตเปนเณรอายุ ๑๒-๑๓-๑๔-๑๕ มาเรียนจบเอาก็เมื่อเปน
พระ มพีรรษาพอสมควร เชนมีพรรษาสิบเปนตน ก็พอดีเริ่มรับผิด
ชอบงานพระศาสนาได

พระรุนกอน ๆ ก็อยูกันมาอยางนี้ คือองคไหนอยูไดก็อยูไป 
องคไหนอยูไมไดก็สึกไป ไมวาอะไร แตเวลานี้กํ าลังจะหมด แมแต
คนที่บวชอายุ ๒๐ ก็บวชแคสั้น ๆ บางที ๗ วัน ก็ยังมี ๑๕ วันบาง 
ถาบวชไดเดือนหนึ่งก็ยังนับวายังดี แตบวชเต็มพรรษาหนึ่งเวลานี้
หาไดยาก ที่ลํ าบากกวานั้นก็คือไมมีเด็กจะบวชเณร

ยิ่งขยายการศึกษาออกไป ตอนนี้เณรแทบไมมีแลว ก็ตอง
อาศัยเณรบวชภาคฤดูรอน ซ่ึงบางแหงทานยังเอามาเชื่อมกับ
ประเพณีการรักษาพระศาสนาได คือวาทุกปทานจะจัดใหมีการ
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บวชเณรภาคฤดูรอน แลวเด็กที่บวชภาคฤดูรอนนี้สวนหนึ่งจะยังรัก
พระศาสนา ชอบชีวิตพระเณร อยากเรียนตอ ก็ไมสึก

ยกตัวอยางที่วัดพยัคฆาราม อํ าเภอศรีประจันต จังหวัด 
สพุรรณบุรี เรียกกันงาย ๆ วาวัดเสือ เจาอาวาสทานจัดบวชเณร
ภาคฤดูรอนมานานมากแลว เปนสิบ ๆ ป เวลานี้เณรที่บวชภาคฤดู
รอนบางสวนอยูเลาเรียนจนจบประโยค ๙ ไปหลายองคแลว

เดี๋ยวนี้ตองเอาอยางนั้น เพราะเราไมมีเด็กที่จะไปบวชเณร 
แบบสมัยกอน จึงตองใชวิธีนี้ชวย แตตองเอาจริงเอาจัง คือ ตอง
เอาใจใสใหการศึกษา จึงจะไดศาสนทายาท แตโดยทั่วไปไมคอย
ไดอยางนี้ เพราะบวชภาคฤดูรอนสั้น ๆ จบชวงเวลานั้นแลวก็สึก
กันหมด

นอกจากที่จัดอยางนี้แลว แทบไมมีเณรบวช เมื่อไมมีเณร
บวชก็ไมมีการศึกษาเลาเรียน คนที่เริ่มตนดวยบวชเปนพระแลว
เรียนนั้นมีจํ านวนนอย เพราะฉะนั้นการศึกษาปริยัติธรรมจึงเสื่อม
โทรมลงไป ศาสนทายาทก็ขาดแคลน

จึงเปนเรื่องที่จะตองเอาจริงเอาจัง วาเราจะเอาปญหานี้มา
ประสานกับการปฏิรูปการศึกษาไดอยางไร จะใหการปฏิรูปการ
ศึกษามาเอื้อแกพระศาสนา และพระศาสนาก็เกื้อหนุนประเทศ
ชาต ิ เชนใหมีการบวชเณรเพื่อเลาเรียน เราลองมาหาทางประสาน 
หลกัสตูร ประสานระบบ ประสานแนวทางกันวา จะเปนไปไดไหม 
เพื่อจะไดแกปญหาจริยธรรมของเด็กนักเรียนไทย ไดการศึกษา
ราคาถูก ที่มีคาสูงทางจิตใจ พรอมกับสรางศาสนทายาทไวดวย

ถาทํ าอยางนี้ได การปฏิรูปการศึกษาก็จะเกิดประโยชนแก
ประเทศชาติเพิ่มข้ึนมาอีก รวมทั้งขอที่วาพระเณรที่บวชเหลานี้ก็จะ
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มาชวยสังคมในระยะยาว เชน มาสอนศาสนา สอนจริยธรรมใหแก
สงัคม อยางนอยก็มาเปนพลเมืองที่ดีมีศีลธรรม

เมืองเหนือนั้นแตกอนนี้เปนเมืองที่ไดช่ือวามีเณรมากกวา
พระ คือ เมืองไทยนี้ภาคกลางมีพระมากกวาเณร ภาคอีสานมีเณร
กบัพระพอ ๆ กัน ภาคเหนือมีเณรมากกวาพระ นี่คือความเปนมา
ในเมอืงไทย แตเวลานี้ไมวาที่ไหนก็หมดเณร ไมวาภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคใต

แมแตภาคเหนือก็พลอยหมดเณรไปดวย ทางเหนือเขาเรียก
เณรวาพระ แลวเรียกพระวาตุ พระก็คือเณร และเณรก็มีมาก
เพราะการบวชพระคือบวชเณรนั้น เปนเรื่องบุญใหญของชาวเหนือ 
เขาถือเปนสํ าคัญ

แตเวลานี้เมืองเหนือไมมีเณร จนกระทั่งไดทราบวา ตองไป
เอาเณรจากสิบสองปนนามา คือเอาจากตางประเทศทางเมืองจีน 
แตเปนไทยเหมือนกัน คือเปนไทยจากนอกประเทศ สิบสองปนนา
โนน สวนคนไทยเองที่เปนคนเหนือไมมีบวชเณร เรื่องนี้เปนความ
เสือ่มอยางหนึ่งในระยะยาว ที่จะตองเอาใจใสดวย

ถึงเวลาวัดหลวงแทตองชวยวัดหลวงตาสรางศาสนทายาท
ท ําหลวงตาใหมีการศึกษาที่ดี ก็มีผูนํ าใหแกชุมชนได

ไมเฉพาะเณรไมมี พระที่จะรักษาวัดเดี๋ยวนี้ก็หายากจน
กระทั่งไดเกิดมีวัดหลวงชนิดใหมข้ึนมา
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มผีูถามปญหาวา เดี๋ยวนี้มีวัดหลวงชนิดใหมอยางหนึ่งรูไหม 
คนถกูถามก็งงวาวัดหลวงอะไร พูดกันไปพูดกันมา สรุปวาตอบไม
ถกู คนถามตองเฉลยเองวา “วัดหลวงตา”

วัดหลวงชนิดใหมคือวัดหลวงตา เพราะเหตุที่วาเดี๋ยวนี้ไมมี
พระอยูวัดรักษาพระศาสนา ไป ๆ มา ๆ คนแก ๆ นั่นแหละ เมื่อเลิก
ทํ างานทํ าการ บางคนตองการหาความสงบ มีความตั้งใจดีก็มา
บวช แตบางคนตั้งใจไมดี เพราะไมมีทางไปก็เลยเขามาใชพระ
ศาสนาเปนที่พักผอนหาเลี้ยงชีพไปเลยก็มี

แตไมวาจะบวชเขามาโดยตั้งใจดีหรือเจตนาไมดีก็ตาม คนที่
บวชเมื่ออายุมากแลวมักไมไดรํ่ าเรียนอะไร จึงไมคอยมีความรู
ธรรมวนิัย ถึงจะเปนคนมีเจตนาดีก็ไดแตเฝารักษาวัด หลายปมา
แลว เวลาไปตางจังหวัด ไปพบพระอายุเจ็ดสิบ เจ็ดสิบหา หรือต่ํ า
ลงมาหกสิบกวา ถามทานวาพรรษาเทาไรครับ ไดรับคํ าตอบวา
หนึ่งพรรษา สองพรรษา

แตกอนนี้ เราไปที่ไหน เห็นพระสูงอายุก็ตองนึกวาเปนพระผู
ใหญบวชมานาน แตเวลานี้ญาติโยมตองระวัง ตองมองเผื่อไววา
อาจเปนพระแกบวชใหม อันนี้เปนเรื่องหนึ่งที่ตองรู เมื่อพบพระ
ตองลองถามทานดูดวยวาทานบวชมากี่พรรษา

เมื่อปรากฏวาสวนใหญเปนอยางนี้ ก็ไมมีพระที่ไดรับการ
ศึกษาอบรมในพระธรรมวินัยอยางหนักแนนจริงจัง ผูที่มาบวชเมื่อ
แกอยางนั้น ถึงทานจะตั้งใจมาดีก็ตาม แตเราตองรูความจริงวา
ทานทํ าอะไรไมไดเทาไร เพราะไมมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาเลา
เรยีน และรางกายก็ทรุดโทรมแลว จะเลาเรียนอะไรก็ไมคอยไหว 
ไดแตมาอยูรักษาวัด
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อยางไรก็ดี มองอีกทีในมุมกลับ เมื่อเราขาดแคลนศาสน-
ทายาทอยางที่เปนอยูนี้ และคนบวชเมื่อแกเปนพระหลวงตาก็มี
มาก ปฏิเสธไมได ก็นาจะหันไปจัดการใหดีที่สุด โดยเอาจริงเอาจัง
กบัการใหการศกึษาแกพระหลวงตา อยางนอยกจ็ะตองมีบางทานที่
ศึกษาไดผล และหลวงตาก็จะกลายเปนกํ าลังของพระศาสนา เปน
ศาสนทายาทรุนใหมของยุคนี้ ที่ชวยรักษาพระพุทธศาสนาไวได

ขอใหลองชวยกันคิดตั้งโครงการสงเสริมหลวงตา และหลวง
ตาเองก็ขอใหต้ังใจอยูเพื่อพระพุทธศาสนาและบํ ารุงศรัทธาของ
ประชาชนดวย

เรื่องพระหลวงตานี้เวลาหนังสือพิมพลงขาว เราควรจะสืบ
หาความรูดวย มีขาวรายบอยข้ึนวาพระบางทีอายุต้ังเยอะแลว
ประพฤตไิมดี หนังสือพิมพนาจะใหขอมูลที่เปนประโยชนแกสังคม
วา องคนี้บวชเมื่อไร มาจากไหน พื้นฐานเปนอยางไร บางทีอายุ
มากแตเพิ่งบวชไดปสองป

ยิง่กวานั้น ทั้งที่เปนคนที่ไมดีอยูแลวในหมูบานนั้น เปนคนที่
ไมมใีครเขาเอาแลว เหลวไหล ก็มาบวช พอบวชแลว ไมไดเฝาวัด 
แตมาแฝงวัด เอาวัดเปนที่ทํ าความชั่วใหสะดวกมากขึ้นก็มี

เมือ่มีแตคนบวชแบบนี้ ก็เปนปญหามาก ถึงจะไมทํ าอะไร
เสยีหาย เมื่อบวชเขามาแลวไมรูอะไร ก็ทํ าใหพระพุทธศาสนาตก
ต่ํ าลงไปเรื่อย ๆ

อยางตอนอาตมาไปพกัทีเ่ขาในพนมสารคาม เคยมญีาตโิยม
จากจังหวัดไกลๆ มาเยี่ยมและเลาใหฟงวา ที่วัดของเขาพระบวช
มามีแตพรรษานอยๆ เจาอาวาสก็ไมมี แตพระตองเปนหัวหนา
ประกอบพิธี เวลาทํ าพิธีเขาก็ตองคอยบอกทาน ตองใหโยมบอก



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗๗

บท หรอืใหมรรคนายกบอกวา ตอนนี้ใหศีล ตอนนี้สวดบทนั้นบทนี้ 
ตอนนี้ใหทํ าอยางนั้น เพราะพระทานบวชมาใหม และแกแลว ทาน
ท ําอะไรไมเปน แทนที่พระจะนํ าโยม กลายเปนโยมตองนํ าพระ นี้
คือสภาพที่เปนจริงในเวลาปจจุบันนี้

ยิง่รายกวานั้นก็คือวา หลายถิ่นไปไกลถึงข้ันตองประมูลพระ
แลว โยมเคยไดยินไหม มีแตวัด ไมมีพระ ญาติโยมตองการพระใน
เวลามเีรือ่งมีราว เชน มีงานศพ เมื่อไมมีพระก็เที่ยวหากันไป ในที่
สดุกเ็ลยมีการประมูลพระกัน

เคยมพีระอายุมากหนอย เปนกลุม ๆ มาที่วัด ถามวาทานมา
จากไหน ไปอยางไรมาอยางไร ไดความวา เดิมอยูที่โนน ๆ แตตอน
นีไ้ปอยูที่จังหวัดเชียงราย ไปอยูทํ าไม มีโยมเขาไปติดตอวา ถาไป
อยูนัน่จะถวายเงินเทานี้ บางทีประมูลกันดวยขาวเทานั้นกระสอบ
เทานีก้ระสอบก็มี เรื่องอยางนี้เปนมาหลายปแลว ญาติโยมทราบ
หรอืเปลา นี่คือความเสื่อมของพระพุทธศาสนาใชหรือไม

อยางภาคใตในบางแหง ทานเจาคณะจังหวัดองคหนึ่งเลา
ใหฟงวา ที่บางวัด พอจะเขาพรรษาทีหนึ่ง คนในหมูบานมาประชุม
ตกลงกันวา ปนี้ใครจะบวชไดบาง มาตกลงกันวาไปบวชรักษาวัด
และใหพอรับกฐิน ๕ องค พอรับกฐินเสร็จ ใครจะสึกก็สึก ปหนาวา
กันใหม นี่คือใชวิธีแคพอรักษาวัดไว แลวจะเอาอะไรกับพระ
ศาสนาละ ธรรมะอะไรที่จะสอนชาวบาน ก็ไมรูเรื่องรูราว ไมมีการ
ฝกอบรม

สภาพการพระศาสนาอยางนี้เปนมานานแลว ประมาณ ๑๐ 
กวาปแลวที่วัดในประเทศไทยไมมีเจาอาวาสประมาณ ๕,๐๐๐ วัด 
เราบอกวามีวัดตั้ง ๓๐,๐๐๐ วัด ใชไหม แลวโยมรูหรือเปลาวาวัดที่
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ไมมเีจาอาวาสมีเทาไร เหตุที่ไมมีเจาอาวาสเพราะไมมีพระที่มีคุณ
สมบัติจะเปนเจาอาวาส เพราะพระบวชมาได ๒-๓ พรรษา หรือแม
จะบวชมานาน แตไมไดความรูนักธรรม ยังเปนเจาอาวาสไมได ได
แตรักษาการไว

วัดที่ไมมีเจาอาวาส หรือพระไมมีคุณสมบัติที่จะเปนเจา
อาวาสอยางนี้ มีประมาณ ๕,๐๐๐ วัด แลวเราจะเอาดีใหแกพระ
ศาสนาไดอยางไร และชุมชนจะดีไดอยางไร ในเมื่อชุมชนมีศูนย
กลางที่ทํ างานไมได และมีผูนํ าที่ไมมีคุณภาพอยางนี้ นี้คือภัยภาย
ในทัง้นั้น ภัยที่เกิดจากเจตนาบาง ไมเจตนาบาง เพราะฉะนั้น เมื่อ
คนภายนอกเขาตองการจะหาชองทํ าลาย จึงทํ าลายไดงาย

องคกรหนวยงาน ทั้งเอกชน-ราชการ-ส่ือสารมวลชน
ถาเหน็แกชาตแิละศาสนจรงิแท ตองแนวแนในการท ํางานเพือ่จดุหมาย

เวลามีเรื่องไมดีอะไรตาง ๆ ข้ึนมา สื่อทั้งหลายก็ประโคม 
ขาวกันไป จนกระทั่งญาติโยมบางทาน บางทีก็ไปสงสัยพวกสื่อ 
เที่ยวระแวงไปวา หนังสือพิมพพวกนี้หรือสื่อเหลานี้จะมีเบ้ืองหลัง
อะไรหรือเปลา มีแผนการไมดีหรือเปลา

เราตองมองเปนกลาง เขาอาจจะดีก็ได เรายังไมรูชัดวาเปน
อยางไร แตเราอยาไปมองดานเดียว อยาไปมองแตแงรายวาเขาจะ
หาชองทํ าลายอยางเดียว ตองมีแงคิดที่วา

หนึ่ง ถาเขาหาชองทํ าลาย เราตองทันไว และหาทางแกไข
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สอง สิ่งไมดีของเราตองแกไขดวย จะไปโทษแตภายนอก
อยางเดียวเทานั้นไมได ถาเราไมเสียเขาไมมีที่ซ้ํ า ใชไหม ทีนี้ถาเรา
เสยีเขาก็ซ้ํ าสิ เพราะฉะนั้นเราตองแกไขตัวเราดวย

ถาจะไมประมาทจริง ๆ ตองมองใหครบทั้งสองอยาง พรอม
กนันัน้ทางดานสื่อเอง ถึงจะไมมีเจตนารายอะไร ก็ควรสืบหาขอมูล 
ใหความรูแกประชาชนในทางที่จะเปนไปเพื่อชวยกันแกไขปญหา
ของสังคมประเทศชาติดวย อยางเรื่องพระแกทํ าไมดี จะลงขาวก็
ใหขอมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของตัวคนและทองถิ่นนั้นดวย เปนตน ก็
จะไมตองมาเคลือบแคลงกัน และจะกลายเปนการรวมมือรวมใจ
กนัแกปญหา ในขณะที่ภัยตาง ๆ มีมากมายไปหมดนี้

ปญหาบางอยางก็เกี่ยวกับบานเมืองดวย บางทีก็เปนเพราะ
ทางบานเมืองไมเอาจริง อยางเรื่องหมูบานปลอมบวช ในจังหวัด
ชัยภูม ิทีย่ืดเยื้อเรื้อรังมาหลายป คงเกินทศวรรษแลว พอถึงฤดูแลง 
ทั้งผูหญิงและผูชายก็โกนหัว ผูหญิงนุงหมขาวอยางแมชี ผูชาย
แตงเปนพระ เดินทางเขากรุง มีจุดกลางอยูแหงหนึ่ง เวลาเชาเอา
ข้ึนรถไปปลอยลงในทีต่างๆ ทีแ่ตงเปนพระกไ็ปบิณฑบาต ที่แตงเปน
แมชีก็ไปแจกซอง หรือไปตั้งถังผาปาอะไรตาง ๆ เที่ยวหาเงินกัน

พอหมดแลงจะเขาหนาฝน ก็กลับไป ถึงหมูบานก็เอาจีวร
ออกตากตามนอกชาน เมื่อคนไปพบเขา ก็สงสัยวาทํ าไมหมูบานนี้
จีวรมากมายไปหมด ปรากฏวาเปนพวกปลอมบวช หมดหนางาน 
กลบัไปเอาจีวรซักแลวตากไว พอถึงปใหมหนาแลงก็เขามาอีก เปน
มาทุกป

เรือ่งนี้ถาบานเมืองเอาจริงทํ าไมจะแกไขไมได  แตก็ปลอยให
ทํ ากันมาทุกป ชาวพุทธเราเปนอยางนี้ ปลอยกันไปปลอยกันมา
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ศาสนาก็เสื่อม เรื่องหลายอยางที่เกิดข้ึนและยืดเยื้ออยูนี้ เปน
เพราะความไมเอาจริง

อยางตํ ารวจบางทีก็บอกวา พวกพระบางชีบาง ที่มาเรี่ยไร
ท ําผิดกฎหมาย ก็จับไปปรับ แตปรับแลวเขาก็กลับมาทํ าตอ เพราะ
อะไร เพราะเงินที่เขาไดมากกวาที่ถูกปรับไป ปรับไมเทาไร หาเดี๋ยว
เดยีวก็คุม เพราะฉะนั้นจึงไมมีทางแกไข

ถาบานเมืองเจาหนาที่จะแกไขจริง ๆ ก็ตองมีเปาหมายวา
เราจะท ําเรื่องนี้เพื่อเห็นแกพระศาสนาและเพื่อเห็นแกสังคม มุงมั่น
เอาใหมันจริงจังแนนอนลงไป ก็ตองสํ าเร็จ แตเพราะความที่ทํ ากัน
สกัแตวาทํ าอยางนี้ ปญหาพระศาสนาจึงคางคาไมรูจักจบ

ไมตองพูดถึงวาจะขึ้นหนาฝร่ัง-ญี่ปุน ไปเปนผูนํ า
แมแตจะตามเขา ก็ยังตามไมเปน

ปญหาอีกอยางหนึ่งก็คือ เมืองไทยเรานี้ เพราะเหตุที่เราใจดี 
มคีวามเปนมิตร เต็มเปยมดวยนํ้ าใจตอแขกเหรื่อคนนอก เราก็มี
แนวโนมที่จะใหเกียรติเขาและนิยมชมชอบคนอื่นไดงาย ดานดีไม
ตองพูดถึง แตในแงรายก็กลายเปนชองใหเกิดผลเสียดวย

เวลานี้คนไทยเรานิยมช่ืนชมฝรั่ง เราก็เลยมีคานิยมตาม 
วัฒนธรรมฝรั่ง ไมวาอะไรที่มาจากฝรั่งคนไทยมองเปนดีไปหมด 
ปญหาในสังคมไทยที่เกิดข้ึนเวลานี้มากทีเดียว เกิดจากคานิยม
เหอฝรัง่ และตามฝรั่งในเรื่องไมเปนเรื่อง คือในเรื่องที่ไมเปนสาระ 
หาแกนสารไมได เปนเรือ่งช่ัวครูช่ัวยาม วูบวาบฉาบฉวยตามเขาไป
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ปญหาดานนี้เกิดจากการมองไมเปนและตามไมเปน จึงเห็น
และจับเอามาเพียงสวนที่ผิวเผินฉาบฉวย หรือแมแตสวนที่เปน
ดานเสื่อมของเขา แตไมดูสังคมของเขาใหลึกและใหชัดวาสวนที่
เปนแกนสารของเขาคืออะไร ที่เราควรจะเอามาใชประโยชน โดย
เฉพาะอะไรที่ตองเพียรพยายามเหน็ดเหนื่อย หรือทํ าไดยากนี่ คน
ไทยมกัไมเอา เราจึงเปนพวกที่ชอบเสพและติดอยูแคข้ันบริโภค

วันกอนไดพูดไปกับทางดานการศึกษาวา เมืองไทยเรานี้เปน
สังคมบริโภคนิยมตามฝรั่ง อเมริกันก็เปนสังคมบริโภคแลวเราก็
เปนสงัคมบริโภคดวย ทํ าทาวาจะเหมือนกัน แตที่จริงไมเหมือนกัน 
ฝรัง่เปนสังคมนักบริโภคพรอมกับเปนสังคมนักผลิตดวย

สงัคมอเมริกันนั้น ฐานของเขาเปนนักผลิตมานานแลว คือ
เปนสงัคมอุตสาหกรรม เขาสรางตัวมาอยางหนักและเหน็ดเหนื่อย 
แตสงัคมไทยของเรานี้ไมไดผานการเปนนักอุตสาหกรรม ไมไดผาน
การเปนนักผลิต อยู ๆ ก็ขามมาเปนนักบริโภคเลย ตองเรียกวาเปน
นกับรโิภคสิ้นเชิง ถาใชภาษาอังกฤษก็ตองเรียกวาเปน absolute 
consumer คนไทยเปนอยางนี้ ไมใชเปนอยางฝรั่ง

ฝรัง่เขายังเปนนักผลิตครึ่งหนึ่ง ที่จริงฝรั่งนั้นฐานเนื้อในของ
เขาคือความเปนนักผลิตดวยซํ้ า สวนความเปนนักบริโภคเปนเพียง
สวนเปลือกผิว แตคนไทยเราไปมองและจับเอามาเฉพาะดานเปน
นกับริโภค เราจึงเปนนักบริโภคที่เกงยิ่งกวาฝรั่ง

ขอสํ าคัญอยูที่วาเราบริโภคไดแตทํ าไมเปน จึงไดแตต่ืนเตน
รอวาฝรั่งจะผลิตอะไร ฝรั่งมีอะไรใหม ก็รอจะมีตามเขา แลวก็
เตรียมตัวไปซ้ือ แตไมคิดจะทํ า พอซ้ือของเขามาและมีกินมีใช
อยางฝรั่งแลว ก็คิดเอาเองวา นี่แหละคือเราเจริญอยางฝรั่ง
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ประเทศที่จะเจริญอยางฝรั่งได จะไมมองแคนั้น แตเขาตอง
มองวา ฝรั่งก็ตาม ญ่ีปุนก็ตาม ทํ าอะไรได ฉันจะทํ าใหไดอยางนั้น 
อยางนี้จึงจะเรียกวาเปนนักสรางความเจริญ แตถาคิดแควาฝรั่ง
และญีปุ่นมีอะไรกิน มีอะไรใช ฉันจะมีกินมีใชอยางนั้นบาง อยางนี้
ก็เปนแคนักบริโภคอยางที่วาแลว คือเปนไดแคนักบริโภคความ
เจริญ ไมใชนักสรางความเจริญ

เพราะฉะนั้นจะตองสอนเด็กไทยกันใหม ในขณะที่คนไทยมี
นสิยัชอบโกเก และเอาความโกเกไปผูกไวกับการเสพบริโภควาถา
มขีองกินของใชอยางนั้นแลวโก คราวนี้ตองเปลี่ยนใหม ไมใชรอวา
จะมีของโนนใช มีของนี้กินแลวโก ตองคิดใหมวาใครทํ าได จึงจะโก

ถาใครมีบริโภค หรือมีเสพ อยายอมรับวาโกเลย อยาไปยก
ยองเลย เธอตองทํ าไดดวย ตอเมื่อเธอทํ าได ฉันจึงจะยกยอง คน
ไทยตองเปนนักทํ านักผลิตใหได

ความเปนนักบริโภค บวกกับคานิยมโกอยางนี้ นํ าไปสูความ
เสือ่ม เพราะเรื่องของการบริโภคนี้ไปสัมพันธกับพวกอบายมุข และ
ความเปนคนออนแอ คือเปนการหาความสุขโดยไมตองทํ า กลัว
ความยากลํ าบาก และทํ าไมเปน ถาทํ าก็คิดวาจะตองเหนื่อย ตอง
ฝนใจทํ า มีความทุกข ก็เลยเอาแคเปนนักบริโภค คอยหาแตสิ่งที่
จะมาบํ ารุงบํ าเรอ รอฝรั่งและญี่ปุนผลิตให และในที่สุดก็ปลอยตัว
ไปในทางเสื่อม เชน เสพยาบา ยาอี และมั่วสุมกัน

ถาเราพัฒนาเด็กของเราใหเปนนักทํ า นักผลิต นักสรางบาง 
ไมใชเปนแตนักบริโภคอยางเดียว ไมใชคอยรอบริโภคอยางเดียว  
แตทํ าเปนดวย เห็นอะไรของฝรั่ง หรือของผลิตจากญี่ปุน ก็บอกวา 
ฝรั่งหรือญ่ีปุนทํ าอะไรมา ฉันจะตองทํ าใหได ถาพูดอยางนี้ละก็
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เมอืงไทยเปลี่ยนทิศเลย แตถาบอกวาฝรั่งทํ าอะไรมา ฉันจะมีอยาง
นัน้บาง อยางนี้จบ ไปไมรอด จะมีไดอยางไร เมื่อตัวเองทํ าไมไดก็
ตองไปซ้ือเขา

เพราะฉะนั้น ตองคิดใหมพูดใหมวา ฉันจะตองทํ าใหไดอยาง
นัน้ แมแตจะซ้ือของเขา ก็ซ้ือมาเพื่อศึกษาหาทางที่จะทํ าใหได ถา
คนไทยเปนอยางนี้ ประเทศไทยก็จะเขาแนวของพระพุทธศาสนา 
และจะเจริญเปนประเทศที่พัฒนาและนํ าเขาไดอยางแนนอน

ไทยจะกาวหนาได ตองเปลี่ยนวิธีตามเสียใหม
ไทยจะกาวนํ า ตองมีความอยากทํ าและอยากสรางสรรค

ในการทีจ่ะท ําเปนนัน้ กต็องเริม่ตนดวยมคีวามอยากท ํา จึงตอง
สรางจติใจและลกัษณะนสิยัของความเปนคนอยากท ําข้ึนมา แลวกฝ็ก
ท ําใหเกง จนทํ าไดอยางฝรั่งและญี่ปุน แลวก็ทํ าใหดีกวาเขาไดดวย

หลกัการในเรื่องนี้ พระพุทธศาสนาสอนไว กอนที่จะใหเรามี
ความขยนัหมัน่เพยีร ทานสอนใหม ีฉนัทะ ซ่ึงหมายถงึความอยากท ํา

คนไทยเรานี้ บางทีเรียนพุทธศาสนาไปไดครึ่งหนึ่งบาง  
เพีย้นไปบาง คลาดเคลื่อนบาง อยางคํ าวา “อยาก” ในทางพุทธ
ศาสนาเราก็ไดมาครึ่งเดียว คํ าวาอยากนี้ ใหญาติโยมแปลเปน
ภาษาพระ จะแปลวาอยางไร ลองนึกดู คนไทยก็จะนึกไดแตตัณหา 
แปลวาอยาก แสดงวาไดคะแนนเพียงหาสิบเปอรเซ็นตเทานั้น

พระทานสอนไวแลววา ความอยาก ม ี๒ ชนิด คือ
๑. ความอยาก ที่เปนอกุศล
๒. ความอยาก ที่เปนกุศล
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ที่คนไทยจํ านวนมากบอกมาวาความอยากคือ ตณัหา นั้น 
เปนความอยากฝายอกุศลเทานั้น ทีนี้ความอยากฝายกุศลคืออะไร 
เราตองตอบใหได ความอยากฝายกุศล คือ ฉันทะ

ความอยากที่ช่ือวาตัณหานั้น คืออยากเสพ อยากบริโภค
อยากบํ ารุงบํ าเรอ ตา หู จมูก ลิ้นของตัวใหมันซูซาสนุกสนาน มี
ความสุข ความอยากบํ าเรอตา หู จมูก ลิ้น กาย ดานความรูสึก นี่
แหละเปน ตัณหา

สวนความอยากอีกอยางหนึ่งที่เปนกุศล ทานเรียกวา ฉันทะ 
ถาอธิบายแบบแปลบาลีเปนบาลี ฉันทะ แปลวา กตัตุกัมยตา คือ
ความอยากทํ า

เมอืงไทยกํ าลังตองการความอยากแบบที่สองนี้ สวนตัณหา
อยากไดอยากเสพนี่พอแลว คนไทยมีมากไปหนอย แตฉันทะอยาก
ท ํานีไ่มคอยมี เพราะฉะนั้นตองสรางขึ้นมาใหได คือกตัตุกัมยตา ที่
แปลวาความอยากทํ า

ฉนัทะทีว่าอยากทํ านั้น หมายถึงทํ าใหดี ไมใชทํ าเรื่อยเปอย  
อยากท ําใหมันดีนี้ เมื่อมีข้ึนมาก็จะเจริญ มรรคจะเกิดข้ึน

พระพทุธเจาตรัสวา เมื่ออาทิตยจะอุทัย มีแสงเงินแสงทอง
ข้ึนมากอนฉันใด เมื่ออริยมรรคจะเกิดแกภิกษุ ก็มีฉันทะมากอนฉัน
นั้น ถาภิกษุรูปใดมีฉันทะก็อยากจะทํ าอยากจะปฏิบัติอยากจะรู
อยากจะศึกษาพระธรรมวินัย อยากจะนํ าสิ่งที่ดีไปทํ าใหเปนจริง
กบัตัวเอง  อยากจะพัฒนาในไตรสิกขา คือในศีล  สมาธิ ปญญา

ญาติโยมก็เชนเดียวกัน ถาจะมีชีวิตที่เจริญงอกงาม ตองรูวา
พทุธศาสนาไมไดสอนแตเพยีงใหละความอยาก ทีท่านวาใหละใหลด
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นัน้เปนเรื่องของตัณหา แตความอยากที่เปนกุศลเรียกวาฉันทะนั้น 
ทานใหสงเสริม ตราบใดที่ยังไมบรรลุอรหัตตผลตองมีฉันทะตลอด

อยางนอยตองเปลี่ยนจากตัณหาในแงอยากสนองความ
ตองการทางตา หู จมูก ลิ้น และกาย ในดานความรูสึก มาเปน
ฉนัทะที่อยากสนองความตองการทางตา หู จมูก ลิ้น และกายใน
ดานความรู

ความอยาก ๒ อยาง ทั้งตัณหาและฉันทะนี้ตองละ แตละ
ตางกนั คือ ตัณหานั้นเกิดเมื่อไรก็ละเสียเลย สวนฉันทะนั้นละดวย
การทํ าใหสํ าเร็จ ทานวาอยางนั้น เมื่อทํ าใหสํ าเร็จแลวก็ละได 
เพราะฉะนั้นเราตองละฉันทะดวยการทํ าใหสํ าเร็จ

ฉันทะนี้จะมีอยูกระทั่งเปนพระอรหันตแลว พระพุทธเจามี
ฉนัทะเปนพุทธคุณขอหนึ่ง เรียกวาเปนพุทธธรรมอยางหนึ่ง

พุทธธรรม กคื็อ ลักษณะหรือคุณสมบัติของพระพุทธเจา ซ่ึง
ม ี๑๘ ประการ รวมทั้งขอหนึ่งคือ มฉีนัทะไมลดถอยเลย นีเ้ปนคุณ
สมบัติของพระพุทธเจา คิดดูซิวา พระพุทธเจาจะเสด็จจาริกไปสั่ง
สอนธรรมไดอยางไร ถาพระองคไมมีฉันทะ

ใหจํ าไวเลยวา พระพุทธเจามีฉันทะไมลดถอย คือพระองค
ตองการจะทํ าสิ่งที่ดีเปนประโยชน ตองการชวยเหลือประชาชน 
ตองการจะโปรดใหคนทั้งหลายไดความสุข และใหเขาพนจากทุกข 
ความตองการอยางนี้พระองคมีไมหยุดหยอนเลย ความมีฉันทะไม
ลดถอย (นตฺถิ ฉนฺทสฺส หานิ) จึงเปนพุทธคุณอยางหนึ่งในหลักที่
เรียกวา พทุธธรรม ๑๘ ประการ

เพราะฉะนัน้ เมื่อเราเปนพุทธศาสนิกชน ก็ตองสรางฉันทะนี้
ข้ึนมาใหได และตองสรางเด็กใหเปนคนที่มีนิสัยอยากทํ าอยาก
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สราง ถาเปนเรื่องเศรษฐกิจก็คืออยากผลิต แตความอยากทาง 
เศรษฐกิจนี้ไมคอยปลอดภัย การผลิตนี้ตองระวังกันหนอย บางที
ผลติไปมีโทษ แตถึงอยางไรก็ใหมีนิสัยนักผลิตไวก็ยังดี เพียงขอวา
อยาหยุดแคนั้น ตองกาวไปทํ าอยางอื่นที่เรียกวาสรางสรรคตอไป

รวมความวา การทีเ่ราไปนยิมตามวฒันธรรมฝรัง่ แลวกไ็ปได
แคเปลอืก แคผวินีแ้หละ เปนความลาหลงัหรอืความดอยพฒันาทีแ่ท
ซ่ึงเปนอนัตราย พรอมกันนั้นสิ่งดีที่เรามีเราก็ไมเอามาใชประโยชน  
เพราะฉะนั้น เราจะตองปรับปรุงแกไขตั้งแตการศึกษาของเราที
เดยีว ใหมันเปลี่ยนวิถีทางสังคมของเรา ใหเขาสูทางที่ถูกตองใหได

หลักธรรมสอนไว ใหใจดีมีเมตตา
แตตองปฏบัิติจัดการดวยปญญา และอยูดวยความไมประมาท

วันนีอ้าตมาไดพดูเรือ่งภัยแหงพระพทุธศาสนามากย็าวนานแลว
ขอทบทวนทีไ่ดพดูไปเมือ่กีว้า พระพทุธศาสนาไดท ําใหประเทศไทย
เปนดินแดนที่รมเย็นเปนสุข คนไทยชาวพุทธไมมีความรังเกียจ
เดยีดฉนัทตอผูใด จะอยูกบัใครกไ็ด และยนิดตีอนรบัทกุคน แตสภาพ
นี้มีในเมื่อประเทศไทยเปนดินแดนพุทธศาสนา มีชาวพุทธเปนคน
สวนใหญแทบทั้งประเทศ แตเมื่ออัตราสวนนี้เปลี่ยนแปลงไปก็ตอง
เตรยีมตวัวา เราจะแกไขอยางไร เพือ่จะใหสภาพทีดี่นีย้งัคงอยูตอไป

ความเปลี่ยนแปลงนี้มาพรอมกับสิ่งที่นากลัว คือวิธีการเพิ่ม
ศาสนิกของบางศาสนา ที่วาพวกหนึ่งใชวิธีคอยรุกหรือรุนแรง สวน
อกีพวกหนึ่งใชวิธีเลหกล เอาเหยื่อลอ เชนใชเงินทอง อยางนอยก็
ตองรูทัน
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แมวาเราไมคิดจะเปนปฏิปกษหรือเปนศัตรูกับใคร แตจํ า
เปนจะตองรูเขาใจ แลวก็คิดหาทางปองกันแกไข ดวยความไม
ประมาท ทั้งนี้ไมใชเพื่อตัวเราเอง แตเพื่อประโยชนสวนรวม เพื่อจะ
รกัษาพระศาสนาไวใหเปนสมบัติของคนรุนตอไป เพื่อวาพระพุทธ
ศาสนาจะชวยใหคนไทยมีธรรมะที่จะอยูรมเย็นเปนสุข และถา
ธรรมะแผไปไดทั่วโลก ทั่วโลกก็จะอยูรมเย็นเปนสุขดวย

คนทีเ่ปนชาวพุทธนี้เห็นอยูแลววาไมรังเกียจใคร อยูกับใครก็
ได แตถาประมาทแลวลืมตัวไป ก็จะกลายเปนไมเอาใจใสและ
ปลอยปละละเลย สิ่งที่ควรแกไขปองกันก็ไมทํ า

เพราะฉะนั้น พรอมกับคุณธรรมความดีงามที่มีเมตตากรุณา 
อยาลืมวาจะตองมีปญญาดวย ต้ังแตรูเขาใจสถานการณ รูทันวา
อะไรเกิดข้ึน

เมือ่รูเขาใจ มีปญญาแลว ก็ตองไมประมาท โดยทํ าการไป
ดวยจิตที่เที่ยงตรง สงบ เราไมไดทํ าดวยกิเลส แตทํ าดวยปญญา
และความปรารถนาดี เพื่อประโยชนแกคนแกเพื่อนมนุษยแกสังคม
ประเทศชาติไทย และแกทั้งโลก

คิดวาไดพูดมามากพอแลว ขออนุโมทนาทุกทาน ขอจงมี
ก ําลังกาย กํ าลังใจ กํ าลังปญญา และกํ าลังความสามัคคี ที่จะชวย
กนัรกัษาพระพุทธศาสนาไว โดยเรียนรูเขาใจดวยตนเอง คือไมใช
พดูวารักษาเฉยๆ แตรักษาที่แทคือเรียนรูเขาใจและนํ ามาประพฤติ
ปฏิบัติ แลวก็ทํ าใหลูกหลานไดเรียนรูเขาใจดวย เพื่อใหธรรมะออก
ผลสูชีวิตจริง จะไดรักษาสังคมประเทศชาติไวสืบตอไป ขอใหทุก
ทานเจริญดวยจตุรพิธพรชัยทั่วกัน



สนทนาตอทาย
(ประธานการเสวนา) ตองขอกราบพระเดชพระคุณที่ได

กรณุาเมตตาบรรยาย เนื่องจากวาเปนรายการลักษณะเสวนา ไม
ทราบวาจะมีทานผูใดอยากจะถามปญหากับพระคุณเจาไหมครับ 
คิดวาทานคงจะพอตอบไดเทาที่มีเวลาเล็กนอย เชิญครับ

อยามัวประมาทปลอยตัวเร่ือยเปอย
ถงึเวลารวมตัวกัน หมั่นประชุมทํ างานพระศาสนา
ถาม  กราบนมัสการพระเดชพระคุณ กราบเรียนทานประธานทาน
อาจารยสมพนธ และทานผูมีเกียรติ กระผมเคยพูดคุยกับเพื่อน
บางคนที่เปนกัลยาณมิตรกัน เรามองเห็นวาจุดหนึ่งซ่ึงชาวพุทธ
ขาด ก็คือองคกรอะไรสักอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนตัวแทนของชาวพุทธที่
จะเปนปากเสียงใหชาวพุทธไดอยางมีประสิทธิภาพ

เราจะเห็นวามีองคกรพุทธศาสนาตางๆ มากมายจํ านวน
คอนขางมาก แตเรามองไมเห็นองคกรไหน ซ่ึงทํ าหนาที่เปนคลายๆ 
องคกรกลาง ซ่ึงจะเปนเวทีกลางที่จะใหผูแทนขององคกรตางๆ 
หรอืชาวพุทธจากกลุมตางๆ หรือชมรมตางๆ ไดมานั่งคุยกันเสวนา
กัน เพื่อหาแนวทางที่จะไดมีการปฏิบัติหรือมีการดํ าเนินการ
คลายคลึงกัน ในยามที่ทุกๆ ฝายก็เห็นวาภัยตางๆ นี้มากมาย แต
หลายๆ ฝายก็ไดแตปรารภอยูในวงกลุมเล็กๆ

กระผมอยากจะกราบเรียนถามพระเดชพระคุณวา พระคุณ
ทานจะมีแนวคิดแนะนํ า วาทํ าอยางไร จะใหองคกรพุทธทั้งหลายที่
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มอียูมากมายนี้ สามารถที่จะรวมกันประสานกัน มิไดหมายถึงการ
หลอมรวมนะครับ หมายถึงการประสานรวมกัน เพื่อจะมานั่งคุย
กนั  เพื่อชวยกันหาหนทางที่จะตอตานภัยอันนี้

อีกประเด็นหนึ่งที่กระผมอยากจะขออนุญาตกราบเรียนถาม
ในทีน่ีเ้ลย ก็ที่คุยกันกับเพื่อน ๆ ในแงวา พระพุทธเจาก็ไดตรัสไวชัด
เจนวา พระพุทธศาสนานี้จะอยูไดดวยพุทธบริษัททั้ง ๔  ซ่ึงปจจุบัน
ก็คงจะหมายถึงฝายพระสงฆฝายหนึ่ง แลวก็ฝายฆราวาสทั้ง
อบุาสก อุบาสิกาอีกฝายหนึ่ง จะเปนไปไดไหมครับวาในอนาคตนี้ 
นอกเหนอืจากองคกรกลางๆ สํ าหรับพุทธบริษัท กลุมชาวพุทธที่จะ
มารวมกันบางแลวนี่ จะมีในลักษณะของสมัชชาหรือสภาชาวพุทธ
ไดไหมครับ ที่จะรวมทั้งสมองสติปญญาจากพระสงฆผูปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบทั้งหลาย แลวก็ทางฝายฆราวาสดวย ที่จะมาชวยกัน
ก ําหนดโชคชะตา ทิศทางของพระพุทธศาสนาในประเทศ

กม็อียูสองประเด็นที่พวกกระผมเคยคุยๆ กันนะครับ อันหนึ่ง
คือคลายๆ องคกรกลางของกลุมชาวพุทธ อันที่สองก็คือลักษณะ
ของสมัชชาชาวพุทธทั้งฝายสงฆและฝายฆราวาส กราบขอความ
เมตตาจากพระเดชพระคุณชวยกรุณาใหความเห็นดวยครับ
พระธรรมปฎก  เจรญิพร อันนี้ที่จริงอาตมภาพคิดจะพูดเหมือน
กนั คือ ชาวพุทธนี่ไมรูจักรวมตัวกัน นับวาเปนปญหาอยางหนึ่ง ซ่ึง
เปนภัยภายในเหมือนกัน เราไมเคยกับการทํ างานแบบนี้ จนกลาย
เปนความบกพรองที่สํ าคัญ

ความอยูสบาย ก็เปนเหตุหนึ่งที่ทํ าใหไมรูจักรวมตัว เวลามี
ภัยอันตรายขึ้นมาจึงจะรวมตัวกันไดทีหนึ่ง อยางในประวัติศาสตร
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เวลาถกูตางประเทศยกกองทัพมารุกราน คนไทยก็จะรวมตัวกันได
ทหีนึง่ คือพากันลุกข้ึนตอสูศัตรู แตพอศัตรูกลับไปแลว ก็ทะเลาะ
กนัเองตอไป อันนี้ก็เปนเรื่องที่เปนมาเรื่อย ๆ

ท ําอยางไรเราจะรวมตัวกันไดและเดินหนาตอ ทั้งยามมีภัย
อนัตรายทีม่องเห็น และยามมีภัยอันตรายชนิดมองไมเห็น เพราะ
ภัยอนัตรายนั้นมี ๒ ชนิด นอกจากแยกเปนภัยภายนอกกับภัยภาย
ในแลว ก็คือภัยที่มองเห็น กับภัยที่มองไมเห็น ทีนี้ ภัยที่มองไมเห็น
นีม้นัมตีลอดเวลา เราจึงตองไมประมาท

การรวมตัวนั้นตองทํ าตลอดเวลาเพื่อจะไมประมาท พระ
พุทธเจาตรัสวาตองหมั่นประชุมกันเนืองนิตย ซ่ึงเปนหลักธรรม
อยางหนึ่งที่ชาวพุทธไมคอยไดปฏิบัติ คือ อปริหานิยธรรม ที่วา

๑. หมัน่ประชุมกันเนืองนิตย
๒. เมือ่ประชุมก็พรอมเพรียงกันประชุม เมื่อเลกิประชุมก็

อยูจนเลิกพรอมกัน
๓. เมือ่มเีรือ่งราวที่เปนกิจสวนรวม ตองลุกข้ึนรวมกันทํ า

โดยพรอมเพรียงกัน
แค ๓ ขอแรกนี่ชาวพุทธก็แทบจะสอบตกแลวในการปฏิบัติ

ธรรมตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ ที่จะทํ าใหเปนที่ต้ังแหง
ความไมเสื่อม

เรือ่งที่คุณหมอเตือน ก็ดีแลว แตอันนี้ตอบยาก คือเราตอง
เริม่ตน คํ าตอบก็คือวาตองเริ่มตนนั่นเอง การที่จะเริ่มตนไดนี้ ก็
ตองมจุีดรวมเหมือนกัน ถามีอะไรเปนที่อาศัยที่จะเปนจุดรวมแลว 
กเ็ริม่ท ําได แตตองใหมีข้ึนมา ใหมีการเริ่มตนก็แลวกัน
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ขอขัดของที่สํ าคัญคือเกี่ยงกัน เวลามีเรื่องจะตองทํ าก็เกี่ยง
กนั เวลาจะแกปญหาก็เกี่ยงกัน ทํ าไมที่นั่นไมเริ่ม ทํ าไมที่โนนไมทํ า 
อะไรอยางนี้ กลาวหากันไปกลาวหากันมา จึงไมมีทางเริ่มแก
ปญหา ใครรูปญหา ใครทํ าได ก็ทํ าเลย และไมรังเกียจผูอื่น ตอง
พรอมที่จะรับความรวมมือ และยอมรับการที่วาจะมีขอบกพรอง 
ตาง ๆ ที่จะแกไขดวย

เรือ่งสํ าคัญตอนนี้ก็คือตองเริ่มตน อยางที่ทํ าวันนี้ก็ถือเปน
การเริม่ตนอยางหนึ่ง คิดวาดีแลว เพราะที่มีการเสวนาก็ถือวาเปน
การรวมตัวชนิดหนึ่งแลว ทีนี้ก็ดูวาเราจะรวมตัวตอไปไดไหม จากที่
นีอ่ยางที่ทํ าอยูนี้ เราจะรวมไดเพิ่มกวางขวาง ขยายออกไปไหม แค
ไหนเพียงไร

เรือ่งนีก้็อยูที่วา เมื่อมีการเริ่มตนจากจุดหนึ่งแลว จุดอื่นซ่ึง
กอ็าจจะมีการเริ่มตนของเขาแลว ๒ จุด ๓ จุดนั้นจะมาประสานกัน 
อยางไร อันนี้คือปญหาตอไป แตเวลานี้มีแลว มีบางบางจุดที่มีการ
เริม่ตนที่จะรวมตัวกัน แตการรวมนี้ยังเปนหยอม ๆ ทีนี้ก็จะตองมา
ประสานกันระหวางหยอมเล็กหยอมนอยนั้นใหเปนหนวยใหญ
ขยายกวางขวางออกไป

ชุมชนชาวพุทธไทย ถึงจะเปนหนวยยอยกระจายกันไป
แตถายังยึดถือหลักการรวมกันไว ก็เปนอันหนึ่งอันเดียวทั่วประเทศ

พดูถงึวิธีของคนไทยนี้ ถาเรามองดูสังคมไทยเดิม เราใชวิธี
ประสานหนวยยอย คือชุมชนแตละชุมชน
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พทุธศาสนาในเมืองไทยนี้ อยูไดดวยชุมชนแตละชุมชน คือ
เรามชุีมชนอยูในหมูบาน อยูในตํ าบล โดยที่หมูบานนั้น ๆ มีวัดเปน
ศูนยกลาง และชุมชนมีความสมบูรณในตัวเอง แลวชุมชนเหลานี้ก็
เช่ือมประสานกัน อยางประเพณีทอดกฐินทอดผาปานี่ ชุมชนนี้พา
กนัไปทอดกฐินที่วัดโนน ก็คือชุมชนหนึ่งนี้ไปประสานรวมมือแสดง
นํ ้าใจตออีกชุมชนหนึ่ง  ซ่ึงทํ ากันเรื่อยมา

ถาวาตามระบบประเพณี ก็คือเราทํ าแตละชุมชนใหดีให
เขมแข็ง แลวพุทธศาสนาก็อยูไดเอง ทั้งเมืองไทยอยู ประเทศไทย
อยู และพระพุทธศาสนาก็อยูดวยกัน คือ ชวยกันทํ าแตละชุมชนให
ดีใหเขมแข็ง และเมื่อแตละชุมชนอยูดีมีความเขมแข็ง ประเทศชาติ
และพุทธศาสนาก็มั่นคงอยูดี

ทนีีป้ญหาก็คือ เวลานี้ชุมชนแตละชุมชนกํ าลังออนแอ กํ าลัง
จะสลายตัว วิธีที่แทของเราไมใชวิธีรวมศูนย แตวิธีของเราคือวิธี
ประสานหนวยยอย ที่วาทํ าแตละชุมชนใหเขาอยูดี ใหเขาพึ่งตัวเอง
ได พรอมกับมีศูนยกลางที่คอยชวยหลอเลี้ยง

ถาเราใชระบบนี้ก็คือ เราสามารถมีชุมชนหรือชุมนุม หรือ
หนวยยอย ๆ กระจายกันอยูในที่ตาง ๆ แตทุกหนวยมีหลักการและ
มแีนวทางอันเดียวกัน อันนี้สิสํ าคัญ คือนอกจากตั้งหนวยตั้งศูนย
รวมมอืของตัวแลว ทุกหนวยเหลานั้นมีหลักการอันเดียวกัน

สิ่งที่จะประสานใหเกิดความสามัคคีนั้นอยูที่หลักการ คือ
ยดึถอืหลกัการเดียวกัน แลวก็มุงมั่นสูจุดหมายรวมกัน

เมื่อหนวยยอยทั้งหลายมีหลักการและแนวทางปฏิบัติเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันก็มาอยู ที่
นามธรรม จากหลักการ จุดหมาย และแนวทางดํ าเนินที่เปนอัน
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เดียวกันนั้น หนวยยอยทั้งหลายที่กระจายกันอยู ก็กลายเปนอัน
หนึง่อันเดียวกันทั้งประเทศ พุทธศาสนาของเราอยูมาไดอยางนี้

อยาไปคิดวาตองทํ าใหกรุงเทพฯ เขมแข็ง ตองมีศูนยใหญโต
รวมกันเปนรูปธรรมอยูในเมืองหลวง แลวประเทศไทยจึงจะอยูได 
ไมใชหรอก เราตองทํ าใหทุกชุมชนทั่วประเทศเขมแข็งเจริญงอก
งาม ใหพุทธศาสนาในแตละชุมชนถูกหลักถูกทาง มีพระมีเจา
อาวาสที่มีคุณสมบัติ และทํ าหนาที่ถูกตอง สวนที่กรุงเทพฯ ก็มี
เพยีงศนูยประสานความรวมมือ หลอเลี้ยง ใหขาวสารขอมูลทั่วไป 
และเตอืนสติ อยางนี้แหละพระพุทธศาสนาอยูได

ทั้งนี้ตองระวังวาอยาเอียงดิ่งเปนสุดโตงไปขางเดียว
ถาชุมชนหนวยยอยทั้งหลาย ตางอยูตางทํ าตางหาทางเอา

เพื่อตัวเอง ก็ไปสุดโตงหนึ่ง
ถามีศูนยกลาง แตรวมศูนยรวมอํ านาจใหชุมชนหนวยยอย

ทั้งหลายตองมาขึ้นมาพึ่งพาเสริมความยิ่งใหญ ดูดเอาทรัพยากร
หรอืเอาประโยชนมารวมกองไวที่ตัว ก็ไปอีกสุดโตงหนึ่ง

ถาสุดโตงอยางนี้ก็เปนทางวิบัติ ตองจัดระบบเปนมัชฌิมา 
ใหหนวยยอยกับศูนยกลางประสานกันพอดี

นาจะคิดกันใหชัดวา ศูนยกลางที่ประสานความรวมมือนี้ จะ
ทํ าหนาที่อะไร แคไหน และจะประสานรวมกับหนวยยอยๆ ที่
กระจายทั่วไปอยางไร
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ถาจะรักษาพระพุทธศาสนาในไทยใหเจริญมั่นคง
ตองฟนกํ าลังชุมชนพุทธในชนบทขึ้นมาใหได

ถาเรารูเขาใจและตั้งใจกันอยางนี้ เราก็ไปชวยชนบทกันให
มาก ๆ ยิ่งในยุคปจจุบันนี้ ชนบทไทยนาเปนหวงอยางยิ่ง ตอนนี้
ชนบทกํ าลังสลาย หรือพังทลาย

ตลอดระยะที่ผานมาเรามีปญหาใหญที่วา กํ าลังของชนบท
ไหลเขามาสูเมืองหมด แลวชนบทก็ออนแอเสื่อมโทรม จนกระทั่ง
หมดแรง ไมมีกํ าลังจะชวยตัวเอง กลายเปนชุมชนพึ่งพา ทีนี้ตอมา
เมือ่มอีะไรมีใครไปเอื้อไปให ไมวาจะมีเจตนาแอบแฝงอยางไร แก
กไ็ปหมด เพราะวาขาดแคลนและออนแอ ไมมีภูมิตานทาน ใครมา
ราย ก็ทํ าลายไดเลย

เพราะฉะนั้น เรื่องหนึ่งที่จะตองคิดก็คือ ทํ าอยางไรจะมีชุม
ชนที่อยูดีมีความเขมแข็งแตละหนวยกระจายกันไป แลวมีความ
เปนอนัหนึ่งอันเดียว ดวยหลักการและจุดหมายรวมกัน

ชุมชนของเราที่เปนชุมชนพุทธนี้ แตละชุมชนมีวัดเปนศูนย
กลาง พระสงฆทุกแหงทั่วประเทศมีพระธรรมวินัยเปนหลัก ประชา
ชนชาวบานไมวาอยูที่ไหนก็มีศรัทธาในเรื่องบุญเรื่องกุศล และเชื่อ
ถอืปฏิบัติอยูในหลัก ทาน ศีล ภาวนา เมื่อชาวบานฟงพระสอน 
ดํ าเนินชีวิตไดถูกตอง อยูในศีลในธรรม ก็รักษาชุมชนนั้นไวได 
สงัคมกม็คีวามเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และรมเย็นเปนสุข

เมื่อมองในแงนี้ก็จะเกิดความเขาใจวา เมื่อเราตั้งหนวย
ศูนยกลางอะไรขึ้นมาทํ างานกันทางพระศาสนาแลว สิ่งหนึ่งที่ตอง
คิดกคื็อ ทํ าอยางไรจะขยายความเกื้อหนุนไปสูชนบท เพื่อเสริมแรง
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ชุมชนทองถิ่นทั้งหลาย ที่กํ าลังถอยรน กํ าลังเสื่อม ทั้งทางพระ
ศาสนา ทั้งทางกิจการทั่วไปทุกดาน ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม กํ าลังจะสลายหมด

เวลานีเ้ด็กรุนใหมในชุมชน ไมเฉพาะในเมืองเทานั้น แมแต
เดก็ในชนบทมากมาย ก็หางเหินวัด แทบไมรูจักวัด ไมเห็นคุณคา
และความสํ าคัญของวัดและพระสงฆตอชีวิตและชุมชนของเขา ไม
เกดิความรักใครใสใจ ไมมีความรูสึกรวมหรือมองอยางเปนเจาของ 
ทีจ่ะรวมรับผิดชอบ หรือจะรักษาไว ถาไมเบ่ือไปเลย ก็เฉย ๆ นี่คือ
สญัญาณเตือนภัยวา ความหายนะใกลเขามา

เรื่องนี้จะตองรีบแกไข ตองฟนฟูบทบาทของวัดและพระ
สงฆตอชุมชนใหกลับคืนมา

ถาคนไทย ชาวบาน รวมทั้งเด็ก ๆ รูตระหนักในคุณคา มอง
เห็นคุณประโยชนของวัดและพระสงฆ เขาก็จะคิดข้ึนมาเองวาเขา
จะตองรักษาไว

ในอดีตนั้นชัดเจนวาวัดเปนศูนยกลางของชุมชน เปนแหลง
การศึกษา เปนที่รวมอะไรทุกอยาง กิจกรรมของชุมชนก็อยูที่นั่น
หมด เขาจึงตองรักษาวัดไว รวมทั้งพระก็เปนผูนํ า พระเปนผูให
ความรู เปนที่พึ่งทางจิตใจและที่อาศัยทางปญญาของเขา

ความเสื่อมและความเจริญที่แทของวัด ไมใชอยูที่วัตถุ สิ่ง
กอสราง แตอยูที่บทบาท การทํ ากิจหนาที่ที่มีคุณคาเปนประโยชน
ทางธรรมทางปญญาแกชุมชน

ถึงวัดจะมีอาคารมากมายใหญโตสวยงาม แตถาไมเปน
แหลงเจริญธรรมเจริญปญญา ไมพาชุมชนใหงอกงามในกุศลคุณ
ความดี ความหรูหราใหญโตของอาคารสถานที่ก็หมดความหมาย 
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ถาไมเปนที่ริษยารังเกียจของชาวบาน ก็ไดแคเปนสถานที่ทอง
เทีย่ว เกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ ในฐานะเปนซากทางวัฒนธรรม

วัดนั้นถึงจะมีสิ่งกอสรางตกแตงใหญโตหรูหรา ถาไมเปน
แหลงธรรมแหลงปญญา ก็เหมือนคนที่แตงกายดวยเครื่องประดับ
แพรวพราว แตตัวคนเองไมมีสติปญญา ไมมีความรูความสามารถ
อะไร ไดแตแตงตัวโออวดฉุยฉายไปมา มีคาแตแกโจรหรือคนที่มุง
รายดวยความโลภ

เพราะฉะนั้น เราจะตองฟนฟูประเทศไทย ดวยการไปฟนฟู
ชุมชนชนบทหมูบาน ใหเขาอยูโดยมีหลัก ใหดีพรอมดวยกันทั้งวัด
ทัง้บาน ใหมีการประสานรวมมือกัน พระตองมีอะไรใหแกประชา
ชน คือใหทางนามธรรม ดวยการใหธรรมใหปญญาใหกุศลใหการ
ศึกษา รวมความวาใหเปนไปตามหลักที่พระพุทธเจาตรัสไว

พระทั้งหลายจะเทศนเปนหรือไมก็ตาม
ตองใหธรรมแกชาวบานใหได

พระพทุธเจาตรัสวา พระสงฆกับคฤหัสถนี้ อุโภ อัญโญญญ-
นิสสิตา แปลวา ทั้งสองฝายอาศัยซ่ึงกันและกัน ฝายหนึ่งถวาย
วัตถสุิง่ของปจจัย ๔ อีกฝายหนึ่งใหธรรม ตามหลักที่วา ทาน มี ๒ 
อยาง คือ อามิสทาน กับ ธรรมทาน

ญาติโยมมีหนาที่เอื้อบํ ารุงพระสงฆใหเปนอยูไดทางกาย 
โดยถวายอามิสทานคือปจจัย ๔ สวนพระก็มีหนาที่ใหธรรมแก
ประชาชน ทั้งสองฝายตองใหแกกัน ไมใชใหฝายเดียว
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บางทีเราไปเขาใจผิดนึกวาพระไมตองใหอะไร หลงนึกหลง
คิดวาโยมเปนฝายถวาย พระก็ตองใหเหมือนกัน ทานมี ๒ อยาง 
หนาที่ของโยมคือถวายอามิสปจจัย เลี้ยงกายของพระ หนาที่ของ
พระคือใหธรรม เลี้ยงใจเลี้ยงปญญาของประชาชน

การใหธรรมนั้นมี ๒ อยาง คือ ใหโดยพูด กับใหโดยไมตอง
พูด ใหโดยไมตองพูด คือ พระปรากฏตัวที่ไหนก็ทํ าใหญาติโยมได
ธรรมไดความชื่นใจที่นั่น

ธรรมที่จะตองใหโยมได เบ้ืองแรกก็คือไดปสาทะ คือได
ความผองใสของจิตใจ พอพระไปปรากฏตัวที่ไหน ถาญาติโยมวิ่ง
หนกีจ็บกัน แมแตถาเขาเห็นพระแลวระแวงวา เอะ! องคนี้จะมา
เอาอะไร อยางนี้ก็ใจไมดีแลว

เมือ่ญาติโยมเห็นพระ
๑. พระตองเปนเครื่องหมายของความไมมีภัย
อนันีเ้ปนสญัลกัษณขอทีห่นึง่เลย เหน็พระทีไ่หนหมดภยัที่นั่น

สบายใจเลย เชน โยมไปปาไปดง กํ าลังกลัวภัยอันตราย พอเจอ
พระเทานั้นโลงใจช่ืนใจสบาย โบราณบอกวาลงนั่งยกมือทวมหัว
เลย หมดแลวไมมีภัยอันตรายแลว พระของเราเปนสัญลักษณของ
ความไมมภัีย (น ห ิปพฺพชิโต ปรปูฆาต ีสมโณ โหต ิปร ํ วิเหยนโฺต)
ตองรักษาไวใหได

๒. พระตองเปนที่ต้ังของความเลื่อมใส
ในวฒันธรรมไทยเรานั้น ชาวบานตื่นข้ึนมาแตเชา กอนจะ

ประกอบอาชีพการงานเตรียมตักบาตร เห็นพระเดินเปนแถวลัดทุง
นามา ฟาแจมใสดวยแสงแหงดวงอาทิตย แดดสองจีวรสะทอน
เปนสีทอง ญาติโยมเห็นพระเดินเปนแถวมา จิตใจแชมช่ืนสบาย มี
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ปติ อิ่มเอิบใจ ไดตักบาตรเจริญบุญ อันนี้เปนเครื่องหลอเลี้ยงชีวิต
จิตใจ เรียกวาเปนสิริมงคล

พระไปในพิธีตาง ๆ พอพระปรากฏตัว ก็มีทาทางสงบสํ ารวม 
ทํ าใหญาติโยมมีจิตใจสงบชื่นบาน

ทีว่ามานี้เรียกวาเปนการใหธรรมโดยไมตองพูด ทีนี้ถาพระรู
ธรรมมคีวามสามารถในการสื่อสาร ก็พูดธรรมสั่งสอนในเรื่องทาน 
ศีล ภาวนา ใหชาวบานรูหลักการดํ าเนินชีวิต เจริญในการปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบดวย ถาทํ าอยางนี้ชาวบานก็ไดสองช้ัน

แตเวลานี้ใหธรรมโดยพูดก็ไมคอยจะมี ใหธรรมโดยไมตอง
พูดบางทีก็ใหอยางอื่นแทนไปเสีย เพราะฉะนั้น ญาติโยมจึง
ลํ าบากยุงยากใจไปดวย

แตอยาไปทอ โยมตองนึกวา นี้คือพระศาสนาของเรา เรา
ตองชวยกันแกไข และเหตุที่ทํ าใหเสื่อมอยางนี้ เปนเพราะพวกเรา
เองดวย เพราะเราอาจจะไปจับจุดผิด แมแตบํ ารุงผิดที่ ก็ทํ าใหเกิด
ปญหาขึ้นมา ถาเรารูเขาใจทํ าดวยปญญา มีความไมประมาทแลว 
มจิีตเมตตา ทํ าดวยเจตนาเปนกุศลก็แกปญหาได ยังไมสายเกินไป

แตถาโยมไมปฏิบัติตามนี้ มัวประมาทอยู และไมเรียนรู ไม
แสวงปญญา แถมถามีเจตนาไมเปนกุศลอีกดวย ก็สายเสียแลว 
ไมทนัหรอก จึงขอใหรีบมาชวยกัน อาตมาตอบเสียยืดยาว เอาละ 
ดีแลวที่มีการเริ่มตน แลวขอใหประสานกันไป
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ญาติโยมหวงใยวาสรางวัดกันใหญโต แตประโยชนจมหาย
จะฟนหาพันวดัข้ึนมา ถาเริม่จาก ๒๕-๓๐ เปนตวัอยาง ก็เดินหนาได

(ประธานผูดํ าเนินการเสวนา) นี้คือปญหาของคุณหมอ
อ ํานาจที่ถามนะครับ เราไดพูดกันเมื่อเสวนาครั้งที่ ๑ ผมเคยรวบ
รวมองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวกับชาวพุทธได ๔ หนากระดาษ  แตก็หา
องคกรหลักไมได

ในการเสวนาครั้งที่แลว ไดเคยบอกผานไปยังยุวพุทธิก-
สมาคม เพราะเห็นวามี activity แลวเปนองคกรที่รับรองทาง
กฎหมายนะครับ วาจะมาชวยกันรวบรวมไดไหม เพราะวาจริง ๆ 
แลวศาสนาอื่นมีการบริหารจัดการที่เปนรูปธรรมชัดเจน แลวก็มี
แนวทางที่แนวแน แตของเราไมมี

ทนีีอ้งคกรที่จะเปนหลัก จะตองเปนองคกรที่กฎหมายรับรอง 
เพราะฉะนั้นก็มีอยูไมกี่องคกร อันนี้ก็คงตองขอแรงชวยกัน ไม
ทราบวาทางเปรียญธรรมมีอะไร เชิญครับ

นมัสการพระคุณเจาพระธรรมปฎก ทานประธานผูดํ าเนิน 
การเสวนา กระผมโอฬาร อัศวฤทธิกุล กราบเรียนดวยความเคารพ
อยางสูงนะครับวา ผมมีความหวงใยตอพระพุทธศาสนาอยางมาก

พทุธศาสนาเราไมเสื่อมหรอกครับ คนทํ าใหเสื่อม คือคนที่ไม
เขาใจเรื่องพุทธ แลวเรื่องนี้เมื่อไดรับฟงจากพระเดชพระคุณแลว ก็
อยากจะหาวิธีแกอยูตลอดเวลา ไมใชเปนระยะเวลาเพิ่งคิด

เปนเวลาสิบ ๆ ปแลว อาทิเชน ในตางจังหวัด วัดไมมีสมภาร 
ไมมีเจาอาวาส ขาดการดูแล แลวก็สรางโบสถใหญโต สรางศาลา
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ไวมากมาย แตไมมีคนรักษา ปรากฏวาบวชพระแตละปนั้น โบสถ
นัน้ไมไดใชประโยชนเทาที่ควรเลย แขงกันสรางดวย

เหตุการณอยางนี้นะครับ ไดกราบเรียนนมัสการพระราชา
คณะไปหลายองค  อยากจะปรับปรุง อยากจะหาวิธีแกไขนะครับ 
แลวก็วิธีแกไขก็คงจะไมยากนะครับ อยากเห็นพระราชาคณะทั้ง
หลายไดกระจายอํ านาจ พุทธสมาคมไดเขาไปชวยเหลือ กรม
ศาสนาตองทํ าตัวเปนตัวอยางที่ดี เพื่อที่จะใหพุทธศาสนิกชนได
เดนิตาม ใหเยาวชนไดปกปกรักษาสิ่งที่บรรพบุรุษไดทํ ามา

ใน ๕,๐๐๐ วัดนั้น  คงจะใหทานประธานเสวนาเปนผูนํ า ผม
จะรวมดวย จะใชทุนทรัพยเทาไรก็ตาม ผมเช่ือวา ทานประธาน
การเสวนาในวันนี้ และผูนํ าที่ไดเขามารวมเสวนาในวันนี้คงจะรวม
จิตรวมใจกันหาทางจัดได

อยากจะกอตัวเล็ก ๆ ข้ึนมากอน ทํ าสักยี่สิบสามสิบวัด คง
จะทํ าทั้งหมดไมไดหรอกครับ ถาทํ าตัวอยางสักยี่สิบสามสิบวัด
แลว ผมเช่ือวาคนที่มีความสามารถ คนที่อยากออกมาแสดงความ
รักความเคารพพระพุทธศาสนา คนที่รักพระพุทธศาสนาจะตอง
ออกมามากกวาที่เปนอยูอยางปจจุบัน

ขณะนี้ชาวพุทธเฉยเมยครับ อยางพระเดชพระคุณไดกลาว
มาขางตนวา นิ่งไมออกความเห็นนั้น ดวยความเคารพวา ผม
อยากมีสวนเขามาชวยเหลือพระพุทธศาสนา แลวก็ในอดีตนั้น
อยากกราบนมัสการพระเดชพระคุณเจาและทานประธาน และ
พทุธศาสนิกชนทุกคนวา การรักการเคารพอยางลึกซ้ึงนั้นไมใชเกิด
ข้ึนมาในวันเดียว ความดีความชั่วไมไดเกิดข้ึนมาวันเดียว ตองมี
การสะสม เพราะฉะนั้น ผมเห็นดวยกับนโยบายในอดีต ที่มีการ
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บรรพชาสามเณร บวชเณร และใหเณรนั้นไดศึกษาเลาเรียนจน
แตกฉาน ก็จะเขามาเปนผูนํ าทางศาสนาในอนาคต

ในอดีตนั้นผมจํ าไดครับวาพระองคใดขามเขต ก็จะตองมีใบ
สทุธ ิไปไหนทํ าไมถูก พระซึ่งเปนสารวัตรจะตองขอตรวจและจับลง
โทษได ถาผิด เดี๋ยวนี้หยอนยานไปหมด อยากจะใหพระเดชพระ
คุณในฐานะผูนํ าทางพระราชาคณะ ไดโปรดเอาเรื่องนี้เขามา
ดํ าเนินการใหม เพื่อใหเขมแข็งมีระบบระเบียบตาง ๆ ผมเช่ือวา
พทุธศาสนิกชนที่มาฟงเสวนา มารวมเสวนาในวันนี้ คงจะรวมจิต
รวมใจกันสนับสนุนพระเดชพระคุณ ใหนโยบายเปนไปตามที่เรา
ตองการ กระผมขอนมัสการดวยความเคารพครับ
พระธรรมปฎก ทีจ่รงิเรื่องนี้ก็มีพระที่ทานเอาใจใสขวนขวายทํ าอยู
เหมือนกัน บางแหง บางจังหวัด หรือบางภาคทํ าคลาย ๆ เปนโครง
การหาเณรบวชเลยทีเดียว เพราะรูอยูวาเวลานี้ขาดแคลนเณร แต
จะทํ าไดแคไหนเพียงไร ยังไมเปนเรื่องของการรวมประสานกันทั้ง
หมด มแีตทํ าเปนหยอมๆ อยางที่วาเมื่อกี้ กลายเปนวาไมพรอม
เพรียงกัน

มีวิธีทํ า ๒ อยาง คือ
๑. จัดสภาพสังคมใหเอื้อตอระบบที่เราตองการ หรือจัดให

มวิีธีปฏิบัติอยางนั้น คือทํ าอยางไรจะใหมีเณรบวชไดอีก เชนจะจัด
การศกึษาอยางไร เพื่อมีทางใหคนที่เรียนเปนเณรไดดวย นี้อยาง
หนึ่ง อีกอยางหนึ่งก็คือ
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๒. เราหาวิธีใหม จัดข้ึนมาใหเหมาะกับสภาพสังคมที่
เปลีย่นไป เอาละ เมื่อไมมีเณรบวช จะใชวิธีไหนดี เราก็สรางวิธี
ใหมข้ึนมา

อันนี้เปนเรื่องที่ตองชวยกันคิดตอไป แตเวลานี้ที่ทํ าไดก็
อยางที่วา คือทํ าเปนหยอม ๆ ซ่ึงนอกจากแคบ นอย และชาแลว  ก็
อาจจะไมยั่งยืน

(ประธานดํ าเนินการเสวนา) ผมคิดวาคงจะตองรอ พ.ร.บ.
คณะสงฆนิดหนึ่ง เทาที่อานดูที่ทางมหาเถรสมาคมไดเขียนรูปราง
เอาไว นาจะทํ าอะไรไดมากกวาที่ทํ ามาในอดีต แตคงตองรอรูปราง
ทีอ่อกมา เชิญครับ อาจารยระวี

ขอพระพุทธศาสนาเมืองไทยอยากลายเปนลัทธินานาจารย
ขอใหรวมกันเปนหนึ่ง ที่พระบรมศาสดาองคเดียว

(อ.ระวี ภาวิไล) กระผมนายระวี ภาวิไล ขอกราบเรียน     
ถามสัก ๒ ประเด็น

ประเด็นหนึ่ง พระคุณเจากลาววา ภัยของพระพุทธศาสนา
นัน้มมีานานแลว อยางนอย ๑๙ ป ทานพูดถึงเรื่องภัยจากศาสนา
อื่น พระคุณเจาก็ไดบอกวา เมื่อมีภัยทางศาสนาเกิดข้ึนนี้ พระ
อรหันตทานจะไมดูดาย พระคุณเจายกตัวอยางพระมหากัสสปะ
วา ทานขวนขวาย จัดการประชุมสังคายนาขึ้น เทาที่ผานมาจนบัด
นีก้ระผมก็เห็นแตพระคุณเจาเทานั้นแหละ ขวนขวาย และทั้ง ๆ ที่
มสีขุภาพไมสมบูรณเลย พระคุณเจาก็ขวนขวาย กระผมไมเห็นมี
พระคณุเจาอื่น ๆ ที่ผมไดยินวาทานผูนั้นทานผูนี้เปนพระอรหันต
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อยางนั้นอยางนี้ ผมไมเห็นวามารวมกับพระคุณเจาทํ าอะไรเลย 
ท ําไมเปนอยางนั้น นี่คือคํ าถามของกระผม

อีกคํ าถามหนึ่งก็เกี่ยวของกับเรื่องความเปนพระอรหันต
เหมอืนกนั แตอันนี้เปนประเด็นวิชาการสักหนอยกระมัง พระคุณ
เจากลาววา พระอรหันตนั้นแมทานเขานิโรธสมาบัติ ทานอาจจะ
ต้ังใจไววา ถาพระพุทธเจาก็ดีหรือสงฆก็ดีตองการทาน ทานจะ
ออกจากนิโรธสมาบัติมาไดเลย ตรงนี้กระผมสงสัย

สงสยัวา นิโรธสมาบัติ ตามที่กระผมเขาใจนั้น ช่ือเต็มคือ 
สญัญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ หมายความวา สัญญาและเวทนาดับ
ไป ซ่ึงหมายความถึงวาจิตดับไปตลอดระยะที่เขานิโรธสมาบัติดวย 
ถาจิตดับไปตลอดเวลานั้น ในสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ทานจะ
หยั่งรูไดดวยญาณวิถีใดอีกละ ที่พระพุทธเจาประสงค ทานและ
หรอืคณะสงฆประสงคทาน ทานจะออกมา ตรงนี้กระผมยังไมชัด
เจน นอกเสียจากจะตองเช่ือวากายกับจิตนั้นสัมพันธกัน แยกกัน
ไมออก และสังคม กายนั้นก็ตองหมายความวาสังคมดวย กับจิต
ของแตละบุคคลนั้นไมไดแยกกัน  ตรงนี้ไมทราบวาจะมีคํ าตอบ
อยางไร  ขอประทานอภัย
พระธรรมปฎก เจรญิพร สํ าหรับขอที่ ๒ เรื่องพระอรหันตที่เขา
นโิรธสมาบัติ จะออกทันทีเมื่อมีกิจของสงฆสวนรวมนั้น เทาที่พอ
จะนกึไดตอนนี้คือวา เพราะเหตุที่สัญญาและเวทนาดับไประหวาง
นัน้นี้แหละ จึงตองตั้งจิตไว ความตั้งจิตของทานนี้ก็ไปประสานกับ
เรือ่งของสภาพแวดลอมที่เกิดข้ึน คือเหตุการณที่เกิดข้ึนเปนสภาพ
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แวดลอม ที่ทานอาจารยบอกวาทางกายนั้นก็ถูก ความเปนไปใน
สงัคมก็เปนเรื่องสภาพแวดลอมอยูทางดานกาย

ทีนี้ เพราะจิตที่ทานตั้งไว และเพราะภาวะของทานที่
บรสิทุธิ์ กลายเปนความแจมใสที่วา มีอะไรเกิดข้ึนที่ตรงกับที่ต้ังจิต 
ก็จะตื่นข้ึนมา ถาจะตอบงายๆ ก็ตอบไดอยางนี้แหละ คือจาก
ความพรอมความใสที่มีอยูนี้ พอความตั้งใจที่มีอยูไปจดกับจุดนั้น 
กอ็อกมาทันที ก็ตอบไดแคนี้กอน เจริญพร
อ.ระวี ภาวิไล  มคํี าถามอีกเรื่องหนึ่งวา  พระอรหันตทานไปไหน 
กนัหมด ขณะนี้ภัยของสังคมภัยของพระพุทธศาสนามีแลวนะครับ  
ทานไปไหนกันหมด
พระธรรมปฎก  กอ็าจจะตอบวายังเปนหยอมๆ คืออยูที่โนนองค 
อยูที่นั่นองค เลยเปนหยอมๆ ไป ตอนนี้จะตองมาประสานรวม
กํ าลังกัน

(คุณบูชา) ขออนุญาตกราบนมัสการพระคุณเจา ผมช่ือ  
บูชาครบั คือ อยากจะเสริมที่ทานเสนอแลว และเสริมความเห็น
ของทานอาจารยสมพนธนิดหนึ่งครับ คือผมคิดถึงคํ าวา เครือขาย 
การเคลื่อนไหวดวยเครือขายนี่มันไมจํ าเปนตองใชอํ านาจหรือใช
ทรพัยากรอะไรมาก คือตองใชปญญามาก ๆ

องคกรกลางอยางที่ว านี้ คือผมอาจจะมองตางมุมกับ       
คุณหมอสมพนธวานิดหนึ่ง ความจริงข้ันแรกนี้อาจจะยังไมตองถึง
ขนาดอิงองคกรที่มีความถูกตองทางกฎหมายอะไรก็ไดที่เขารับรอง 
แตใชเปน secretariat หรือคณะที่ประสานงาน เพียงแตวาตองมี
ตัวยืนจริงๆ นะครับ ทํ างานตอเนื่องทุกวัน ทุกวันคิดแตเรื่องนี้วาจะ
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เดินยุทธศาสตรเรื่องพระพุทธศาสนาอยางไร คนนั้นจะตองคิดทุก
วัน ตองคิดแตเรื่องนี้ คิดเรื่องอื่นไมได

ตอนนี้ผมคิดวากระแสนี้อาจจะยังไมถึงข้ันขนาดนั้น แตเปน
ไปไดวาเราอาจจะรวมความรูใหครบกอน คือจะเดินยุทธศาสตร
ตองมีขอมูลครบใชไหมครับ วาใครอยูตรงไหน ศัตรูอยูตรงไหน 
พนัธมติรอยูตรงไหน  เสนทางเดินทัพไปทางไหน หา map พวกนี้
ใหครบ แลวพอถึงเวลาเดินก็เคลื่อนทันที คือ คลาย ๆ กับที่ทาน
อาจารยประเวศเดินเรื่องปฏิรูปการเมือง ทานบอกวา ตอนนั้นไมมี
ใครสนใจ ทานทํ าเรื่องความรูกอน ไดหนังสือมาตั้งหนึ่ง พอมี
กระแสขึ้นมาคนเริ่มเบ่ือการเมือง พอดีตอนนั้นเศรษฐกิจตกดวย 
คนเริม่เบ่ือกันทั้งประเทศก็เดินเรื่องนี้ได

ผมคิดวาตอนนี้เราหา secretariat ตรงนี้ แลวรวบรวมความ
รูวาใคร พันธมิตรอยูที่ไหนอยางไร เราจะเคลื่อนเรื่องนี้อยางไรเอา
ไวกอน ถามีเวลาโอกาสอันเหมาะก็อาจจะเคลื่อนเรื่องนี้ไดทันกาล
ครับ  ขอเสนอครับ
พระธรรมปฎก เจรญิพร ขอพูดอีกนิดหนึ่ง ที่ทานแนะนํ ามานั้น
เปนเรื่องของสวนที่จะนํ าไปใชปฏิบัติ อีกอยางหนึ่งที่ตองมีที่สํ าคัญ
คือใจรวมกัน การที่จะใจรวมกันนี้

๑. มีจุดหมายรวม ถาคนเรามีจุดหมายรวมแลว ใจก็รวม
กนัได ฉะนั้น คํ าวา “เพือ่อะไร” อันนี้ตองชัด คํ าวา “เพื่ออะไร” นี้ 
ตองตอบใหได เพื่ออะไรอันนั้น พอทุกคนเห็นดวย บอกวาฉันทํ า
เพือ่อนันี้ ใจก็รวมกันเลย นี้อันหนึ่ง
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๒. มีศูนยรวมจิตใจ โดยเฉพาะพุทธศาสนาเวลานี้ สิ่งหนึ่ง
ทีจ่ะตองทํ าใหไดก็คือ ใหทุกคนไปรวมกันที่พระพุทธเจา

ชาวพุทธในระยะที่ผานมานี้เกิดปญหาอยางหนึ่ง คือเริ่ม
กระจายไปเปนส ํานกั เปนอาจารย เปนอะไรตางๆ ชาวพทุธจะตอง
มองอาจารยดวยความเคารพใหถูก อาจารยนั้นจะตองเปนสื่อโยง
พทุธบริษัทไปหาจุดรวมเดียวกันคือพระพุทธเจา ขอนี้จะตองทํ าให
ได มิฉะนั้นเราจะรวมกันไมได

สภาพพระพุทธศาสนาในเมืองไทยปจจุบันกํ าลังเกิด
ปญหากระจัดกระจายอยางนี้ เพราะฉะนั้น ถาจะไมใหทรุดลงไป 
ตองหาทางใหเรามารวมที่พระพุทธเจา ถาชูพระพุทธเจาเปนจุด
รวมไดกเ็ดนิหนาไป พอรวมทีพ่ระพทุธเจา กย็ดึเอาพระธรรมวนิยัของ
พระองคเปนหลกั เมือ่เราอยูกบัพระธรรมวนิยั พระธรรม และพระสงฆ
กม็าดวยทั้งหมด ครบพระรัตนตรัย ก็เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อันนี้
ฝากไวดวย เจริญพร

(ประธานดํ าเนินการเสวนา) ความจริงยังมีผูอยากแสดงขอ
คิดเหน็หลายคน แตพระคุณเจาไมคอยสบาย ใชเวลามาเกือบสาม
ช่ัวโมงแลว คงตองขอใหพระคุณเจาไดไปพักผอน

ส ําหรับทานที่ยังไมไดพูด คิดวาในการเสวนาครั้งตอ ๆ ไป
เราคงมโีอกาสไดมาพบกันอีก แลวก็ไดพูดกัน เพราะครั้งที่หนึ่งเรา
พดูถึง ๔ ช่ัวโมง วันนี้ก็เกือบ ๓ ช่ัวโมงแลว

ผมตองขออนุญาตหยุดตรงนี้กอน เพื่อใหพระคุณเจาไดไป
พกัผอน ตองขอขอบคุณทุกทานที่มาในวันนี้และใหขอคิดเห็น แลว
เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับ เดือนหนา ขอบคุณมากครับ



บทแถมทาย

บาทหลวงฝรั่งเขามาสมัยพระนารายณ ทํ าไมวา
เมืองไทยใจเสรี ไมมีที่ไหนเทียมเทา

ท ําไมบาทหลวงฌอง เดอบูร ชาวฝรั่งเศส มาเมืองไทยใน
สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เห็นอัธยาศัยไมตรีของคนไทย 
ซ่ึงเปนพุทธศาสนิกชน ที่แสดงออกตอพวกตนที่เปนคนตางชาติ
ตางศาสนาแลว จึงไดเขียนจดหมายเหตุไวโดยยืนยันหนักแนนยิ่ง
นกั อยางที่ไดยกมาใหดูขางตนแลววา

ขาพเจาไมเชือ่วาจะมีประเทศใดในโลกที่มีศาสนาอยูมาก
มาย และแตละศาสนาสามารถปฏบิติัพธิกีารของตนไดอยาง
เสรีเทากับประเทศสยาม

คํ าพูดอยางนี้จะเกิดข้ึนมาได ตองอาศัยการกระทบประสบ
การณใหมที่แปลกแตกตางจากความรูสึกนึกคิดของเขามาก และ
ทํ าใหเกิดความประทับใจในทางตรงขามอยางแรงทีเดียว ประสบ
การณแตกตางทีท่ ําใหแปลกประหลาดประทบัใจนัน้ เกิดข้ึนอยางไร

ลองหันไปดูสภาพการนับถือศาสนาในประเทศแถบยุโรปที่
เปนดนิแดนของบาทหลวงฌอง เดอบูร เองในสมยันัน้วาเปนอยางไร
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กอนทํ าสงครามโลก ฝร่ังเคยมีสงครามระดับทวีป
สูญชีพ บานเมืองยอยยับ ดวยสงครามศาสนา

รัชกาลของสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา 
คือเมือ่ประมาณ ๓๕๐ ปมาแลว ตรงกับ พ.ศ. ๒๒๐๐–๒๒๓๑ เทา
กบั ค.ศ. ๑๖๕๗–๑๖๘๘ เทียบแผนดินประเทศฝรั่งเศส คือ สมัย
พระเจาหลุยสที่ ๑๔ ซ่ึงครองราชย ค.ศ. ๑๖๔๓–๑๗๑๕ (พ.ศ. 
๒๑๘๖–๒๒๕๘)

พระเจาหลุยสที่ ๑๔ ราชาธิบดีแหงฝรั่งเศส (Louis XIV 
King of France) เปนกษัตริยที่ครองราชยยาวนานที่สุดในประวัติ
ศาสตรของประเทศฝรั่งเศส คือ รวมถึง ๗๒ ป และไดรับเฉลิมพระ
นามวาเปนพระเจาหลุยสมหาราช (Louis the Great) เปนเจาของ
วาทะอันลือเลื่องวา “I am the state!”

ในรชัสมยัของพระองค “สงคราม ๓๐ ป” (Thirty Years’ War)
แหงยุโรป ที่เริ่มรบกันมาตั้งแตรัชกาลของพระราชบิดา คือพระ
เจาหลยุสที่ ๑๓ ไดจบสิ้นลง (เวลานั้นพระเจาหลุยสที่ ๑๔ ยังทรง
พระเยาว พระชนมายุเพียง ๕ พรรษา และพระราชมารดาทรงเปน
ผูส ําเรจ็ราชการแทนพระองค) และประเทศฝรัง่เศส ซ่ึงอยูในฝายมชัีย
ไดโดดเดนข้ึนมาเปนชาติมหาอํ านาจที่ยิ่งใหญที่สุดในทวีปยุโรป

ตอมา โดยเฉพาะในชวง ค.ศ. ๑๖๖๗–๑๖๙๗ (พ.ศ. 
๒๒๑๐–๒๒๔๐) พระเจาหลุยสที่ ๑๔ ทรงประสบความสํ าเร็จ
อยางมากในการทํ าสงครามขยายดินแดนของประเทศฝรั่งเศสออก
ไปทางทิศตะวันออก
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ในที่นี้ เรื่องที่ควรกลาวถึงก็คือ “สงคราม ๓๐ ป” (Thirty 
Years’ War) ซ่ึงนอกจากเปนสงครามใหญยิ่งอยางที่เรียกวา 
สงครามมหาวินาศแลว ก็เปนเหตุการณที่มิใชเปนเรื่องของมหา
กษัตรยิฝรั่งเศสเทานั้น แตเปนสงครามของทวีปยุโรป และยิ่งกวา
นั้นยังเปนเครื่องแสดงลักษณะนิสัยจิตใจความคิดความเชื่อถือ 
เฉพาะอยางยิ่งลักษณะการนับถือศาสนาของชาวยุโรป หรือชาว
ตะวันตก คือฝรั่งทั่วไปทั้งหมดดวย

สงคราม ๓๐ ปนี้ เปนสงครามศาสนา (religious war) ซ่ึง
แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงการที่ศาสนาของชาวตะวันตกเขาไป
วุนวายปะปนกับอํ านาจการเมืองและการทหารอยางแยกไมออก 
และแสดงใหเห็นวา ประเพณีการนับถือศาสนาของชาวตะวันตก
นัน้ เปนเรื่องของความเชื่อหรือศรัทธาแบบผูกขาด ประกอบดวย
ความรุนแรง ที่ไมอาจยอมรับซ่ึงกันและกัน แตจะตองกํ าจัดกวาด
ลางความคิดความเชื่อถืออยางอื่นใหหมดไป

สงคราม ๓๐ ปนั้น เปนเพียงตัวอยางครั้งหนึ่งของสงคราม
ศาสนามากมายในประเทศตะวันตก และเปนครั้งสํ าคัญ กับทั้งถือ
วาเปนสงครามศาสนาระหวางประเทศครั้งสุดทาย เพราะหลังจาก
นั้น การหํ้ าหั่นบีฑาหรือกํ าจัดกันทางศาสนาในยุโรปก็เปนเรื่อง
ภายในของแตละประเทศ

เพือ่จะใหเขาใจเรือ่งนี ้ ขอยอนไปเลาภูมหิลงัเลก็นอย กลาว
คือ หลงัจากมารติน ลูเธอร ทํ าการประทวง ซ่ึงเปนการละเมิดตอ
พระอํ านาจขององคสันตะปาปา (Pope) ท ําใหเกิดคริสตศาสนาที่
เปนนิกายใหมแยกออกไปจากโรมันคาทอลิก เรียกวานิกาย
โปรเตสแตนต ในประเทศเยอรมนี เมื่อ ค.ศ. ๑๕๑๗ (พ.ศ. ๒๐๖๐) 
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แลว และนิกายโปรเตสแตนตแผขยายออกไป ก็ไดเกิดการขัดแยง
รบราฆาฟนกันระหวางชาวคริสต ๒ นิกายนี้ ในประเทศตางๆ ทั่ว
ยุโรป

การก ําจัดหรือหํ้ าหั่นบีฑากันนี้ รุนแรงมาก เพราะนอกจาก
ราษฎรขมเหงกันแลว ก็เปนเรื่องของผูปกครองประเทศตอราษฎร
ดวย  คือถ าประเทศใดกษัตริย  เป นคาทอลิก  ก็กํ  าจัดชาว
โปรเตสแตนต ถากษัตริยเปนโปรเตสแตนต ก็กํ าจัดชาวคาทอลิก 
โดยเฉพาะฝายคาทอลิกนั้นไดกํ าลังหนุน หรือคํ าสั่งกํ ากับมาจาก
องคสันตะปาปาที่วาติกันดวย

โดยเฉพาะในประเทศเยอรมนี ที่เกิดนิกายโปรเตสแตนตนั้น 
พวกคาทอลิกไดพยายามกํ าจัดพวกโปรเตสแตนตเรื่อยมา เวลา
นั้นเยอรมันยังแยกเปนรัฐใหญนอยมากมายภายในจักรวรรดิโรมัน
อันศักดิ์สิทธิ์ (Holy Roman Empire) ตอมา พวกเจาเมือง
โปรเตสแตนตไดรวมกันตั้งกลุ มปองกันตัวข้ึน แลวฝายพวก
คาทอลิกก็ต้ังสันนิบาตของฝายตนขึ้นเชนเดียวกัน

ตอมาใน ค.ศ. ๑๖๑๘ (พ.ศ. ๒๑๖๑) การขัดแยงและกํ าจัด
กันก็รุนแรงขึ้น พวกคาทอลิกคิดจะทํ าลายนิกายโปรเตสแตนตให
จบสิน้ และกลายเปนสงคราม เริ่มดวยกองทัพของจักรวรรดิโรมัน
อันศักดิ์สิทธิ์ยกเขาทํ าลายฝายโปรเตสแตนต จนในที่สุดพวกเจา
นครฝายโปรเตสแตนตไดขอความชวยเหลือจากตางประเทศ 
กษัตริย ประเทศเดนมาร กและนอรเวย ก็ยกทัพมาช วยพวก
โปรเตสแตนตของเยอรมัน ตอมากษัตริยประเทศสวีเดนก็เขารวม
สงคราม ตามดวยออสเตรีย ฝรั่งเศส และสเปน การสงคราม
ดํ าเนนิมาจนถึง ค.ศ. ๑๖๔๘ (พ.ศ. ๒๑๙๑) รวม ๓๐ ป จึงยุติลง
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เนื่องจากสนามรบสวนใหญอยูในประเทศเยอรมัน ดินแดน
และประชาชนชาวเยอรมันจึงประสบภัยพิบัติรุนแรงที่สุด ดังจะ
มองเห็นภาพความโหดรายทารุณและความพินาศ จากบันทึกทาง
ประวัติศาสตรที่วา เมื่อจบสิ้นสงคราม ๓๐ ปนี้ ประชากรเยอรมัน
ลดจาก ๒๑ ลานคน เหลือเพียง ๑๔ ลานคน คือ ตายหายสูญไป 
๗ ลานคน (=๑ ใน ๓ ของประเทศ) หลายเมืองประชากรตายหาย
สูญไปครึ่ งหรือค อนเมือง  โดยเฉพาะเมืองแมกดี เบอร ก  
(Magdeburg) ทั้งเมืองถูกเผาและผูคนก็ถูกฆา ราษฎรที่มีอยู 
๓๐,๐๐๐ คน ถูกฆาตายไป ๒๐,๐๐๐ คน

นับคราวๆ สงครามนี้ไดทํ าลายหมูบานหมดไป ๑๘,๐๐๐ 
หมู เมือง ๑,๕๐๐ และวังเจา ๒,๐๐๐ วัง

ความสยดสยองของสงคราม ๓๐ ปนี้ ฝรั่งเขียนบันทึกวา 
เปนภาพที่ฝงแนนในความทรงจํ าของประชาชนยิ่งกวาสงครามใด
ทีม่มีาในยุโรปกอนศตวรรษที่ ๒๐ ความพินาศยอยยับของสังคม
เยอรมนัจากการสงครามครั้งนี้ จะเทียบไดก็ดวยสงครามโลกครั้งที่ 
๒ เทานั้น

หลังจากสงครามศาสนาครั้งใหญระหวางประเทศตางๆ ใน
ยุโรปนี้ยุติแลว การหํ้ าหั่นบีฑากํ าจัดกันระหวางคาทอลิกกับ
โปรเตสแตนต ก็ดํ าเนินตอมาในประเทศของตนๆ
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ประวัติศาสตรฝร่ังเศสบอกชัด
คนไทยจะถกูกํ าจดัอยางไร ถาพระนารายณเปลี่ยนไปเปนคริสต

สํ าหรับประเทศฝรั่งเศส ในรัชกาลพระเจาหลุยสที่ ๑๔ 
มหาราชนี้ นอกจากสงครามศาสนาที่ฝรั่งเศสเขาไปรวมรบระหวาง
ประเทศแลว ภายในประเทศของตนเอง การกํ าจัดกวาดลางทาง
ศาสนาก็ดํ าเนินมาอยางยืดเยื้อ ตอเนื่องจากรัชกาลกอนๆ

ฝรัง่เศสนั้นเปนประเทศคาทอลิก ดังนั้น ภายในประเทศ จึง
มกีารก ําจัดพวกโปรเตสแตนตเรือ่ยมา

ชาวโปรเตสแตนตในฝรัง่เศสมช่ืีอเรยีกพเิศษวาพวก “ฮิวเกนอต”
(Huguenot) ซ่ึงเริม่ต้ังกลุมเกิดมีองคกรข้ึนเมื่อ ค.ศ. ๑๕๕๙ (พ.ศ. 
๒๑๐๒) แตหลังจากนั้นเพียง ๓ ป คือ ค.ศ. ๑๕๖๒ (พ.ศ. ๒๑๐๕) 
ก็เริ่มเกิดสงครามกลางเมืองระหวางพวกฮิวเกนอตนั้นกับพวก
คาทอลิก ฝายโปรเตสแตนตถูกสังหารหมู จึงตอบโตดวยการ
สังหารบาทหลวงและขมขืนแมชี สงครามดํ าเนินตอไปโดยทั้งสอง
ฝายทํ าการตางๆ อยางโหดราย

ชาวคริสต ๒ นิกายนี้ทํ าสงครามกลางเมืองกันมาเรื่อยๆ 
อยางยดืเยื้อและลมตายกันไปมาก จนหลังสงครามกลางเมืองครั้ง
ที ่๘ แลว มีกษัตริยที่เดิมเปนโปรเตสแตนตไดข้ึนครองราชย ยอม
สยบตอวาติกัน หันไปนับถือคาทอลิก แลวไดประกาศราชโองการ
แหงแนนตส (Edict of Nantes) เมือ่ป ๑๕๙๘ (พ.ศ. ๒๑๔๑) ทํ า
ใหชาวโปรเตสแตนตไดมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาและ
ประกอบพิธีกรรมของตน พวกฮิวเกนอตจึงคอยหายใจสะดวกขึ้น
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แตพอถึง ค.ศ. ๑๖๒๗ (พ.ศ. ๒๑๗๐) บาทหลวงใหญ ซ่ึง
เปนรัฐบุรุษดวย คือ คารดินัล ริเชลลู (Cardinal Richelieu) ไดยก
ทพัมาลอมฐานที่มั่นของพวกฮิวเกนอต หลังจากลอมอยู ๑๔ เดือน 
และทพัเรอือังกฤษมาชวยไมสํ าเร็จ พวกคาทอลิกก็ยึดที่มั่นได หลัง
จากนั้นพวกฮิวเกนอตก็สูญสิ้นอํ านาจการเมืองที่มีกํ าลังทหารของ
ตนเอง และพวกฮิวเกนอตก็อยูในฐานะลํ าบากมากขึ้น เชน แมจะ
ยังมีเสรีภาพในการนับถือหรือทํ าพิธีบูชา แตไมมีสิทธิชุมนุมและ
ขาดที่หลบลี้ภัย

ชะตากรรมของพวกฮิวเกนอตมาถึงจุดจบในรัชกาลพระเจา 
หลยุสที ่๑๔ มหาราช ใน ค.ศ. ๑๖๘๕ (พ.ศ. ๒๒๒๘) เมื่อพระองค
ไดทรงยกเลิกเพิกถอนพระราชโองการแหงแนนตส (Edict of 
Nantes) ทีใ่หสิทธิเสรีภาพแกพวกฮิวเกนอตไวต้ังแต ค.ศ. ๑๕๙๘ 
(พ.ศ. ๒๑๔๑) ทรงหามมิใหมีการถือปฏิบัติลัทธิศาสนาอื่นใดนอก
จากศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก

ถงึตอนนี้พวกฮิวเกนอตก็หมดทางไป และในที่สุดพวกฮิวเก
นอตสประมาณ ๕ แสนถึง ๑ ลานคน ตองอพยพหนีภัยไปอยูใน
ประเทศอื่นที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต เชน อังกฤษ ฮอลแลนด 
เดนมารก สวีเดน เยอรมัน อาฟริกาใต และจํ านวนหนึ่งก็หนีตอ
จากยุโรปไปยังดินแดนแหงโลกใหม คือ อเมริกา ไปอยูในรัฐตางๆ 
เชน แมสสาจูเซตส นิวยอรก ฟลอริดา และเซาตคาโรไลนา

หลายประเทศในยุโรปยินดีตอนรับ ใหพวกฮิวเกนอตสเขาไป
อยูในประเทศของตน เพราะพวกฮิวเกนอตสเปนคนระดับที่มีการ
ศึกษาดี เชนเปนขุนนาง พอคา ปญญาชน และชางฝมือตางๆ รวม
ทั้งนายทหาร และนักเดินเรือทะเล การอพยพใหญครั้งนี้ทํ าให
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ประเทศฝรั่งเศสสูญเสียทรัพยากรคนไปมากมาย และทํ าให
ประเทศออนแอลง

ตอมาในป ๑๗๑๕ (พ.ศ. ๒๒๕๘) พระเจาหลุยสที่ ๑๔ ได
ทรงประกาศวา พระองคไดทํ าใหศาสนานิกายโปรเตสแตนตจบสิ้น
การดํ าเนินการทุกอยางหมดไปแลวจากประเทศฝรั่งเศส (พระ
เจาหลุยสที่ ๑๔ เองก็ไดสวรรคตในปนี้)

แตที่วาโปรเตสแตนตจบสิ้นจากฝรั่งเศสนั้น ไมหมดจริงโดย
สิน้เชงิ พวกโปรเตสแตนตยังรวมกลุมประชุมกันพยายามฟนนิกาย
ของเขาขึ้นมา และตอมาก็มีการพยายามกํ าจัดพวกฮิวเกนอตอีก
ในชวง ค.ศ. ๑๗๔๕–๑๗๕๔ คือ พ.ศ. ๒๒๘๘–๒๒๙๗ แตถึงตอน
นี้ประชาชนเริ่มเบ่ือหนายไมพอใจการหํ้ าหั่นบีฑากันแลว พวก
ฮิวเกนอตสก็อยูมาได จนกระทั่ง ค.ศ. ๑๗๘๗ คือ พ.ศ. ๒๓๓๐ 
เกดิปฏิวัติฝรั่งเศส มีการยอมรับเสรีภาพทางศาสนา และยอมให
พวกโปรเตสแตนตเขาทํ างานในราชการและอาชีพทุกอยางได
เหมือนคนอื่นทั้งปวง

ขอใหสังเกตวา ปที่พระเจาหลุยสที่ ๑๔ ทรงยกเลิกพระราช
โองการแหงแนนตส (Edict of Nantes) คือ ค.ศ. ๑๖๘๕ (พ.ศ. 
๒๒๒๘) นั้น ตรงกับปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช 
กอนจะสวรรคต ๓ ป (สวรรคต พ.ศ. ๒๒๓๑ ตรงกับ ค.ศ. ๑๖๘๘)

ตรงนี้ขอใหนึกถึงบันทึกของพอคาฝรั่งเศสเกี่ยวกับการที่พระ
เจาหลุยสที่ ๑๔ จะชวนสมเด็จพระนารายณมหาราชใหหันไปเปน
คาทอลิก ที่ยกมาใหฟงขางตน ที่เขาพูดวา

ถาพระเจาหลุยสที่ ๑๔ ไดทรงชักชวนแลว สมเด็จพระ
นารายณก็คงจะหันเขาหาศาสนาโรมันคาทอลิกเปนแน…จะ
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เปนพระเกียรติยศแกพระเจาหลุยสสักเพียงไร เพราะในเวลา
พระองคไดทรงจัดการศาสนาในราชอาณาเขตของพระองค 
ยังไดทรงจัดการทํ าลายศาสนาอันไมดีในแผนดินฝายตะวัน
ออก ซึ่งนับวาเปนประเทศที่เจริญที่สุดอยูแลว
ถาใครไมอานไมรูประวัติศาสตรฝรั่งเศสและประเทศในยุโรป

ตอนนี ้ จะมองไมเห็น และไมรูทันวาบันทึกของพอคาฝรั่งเศสนี้ มี
ความหมายสํ าคัญเปนอยางยิ่ง ความหมายวาอยางไร?

คํ าวา “ไดทรงจัดการศาสนาในราชอาณาเขตของพระองค” ก็
คือการที่พระเจาหลุยสที่ ๑๔ ทรงทรงดํ าเนินการใหศาสนาอื่น โดย
เฉพาะนิกายโปรเตสแตนตหมดไปจากฝรั่งเศส คงเหลือแตนิกาย
โรมันคาทอลิกอยางเดียว

ในคํ าวา “ยังไดทรงจัดการทํ าลายศาสนาอันไมดีในแผนดินฝาย
ตะวันออก ซ่ึงนับวาเปนประเทศที่เจริญที่สุดอยูแลว” แผนดินฝาย
ตะวนัออก ซ่ึงนับวาเปนประเทศที่เจริญที่สุดอยูแลว เวลานั้นก็คือ
ประเทศสยาม หรือไทยนี้แหละ

สวนคํ าวา “ยังไดทรงจัดการทํ าลายศาสนาอันไมดี” กห็มาย
ความวา ถาพระนารายณมหาราชทรงหันไปนับถือศาสนา
คาทอลิกตามที่พระเจาหลุยสที่ ๑๔ ทรงชักชวนแลว พระพุทธ
ศาสนาซึ่งเปนศาสนาที่เขาวาไมดี (ชาวคาทอลิกเวลานั้นถือวา
ศาสนาอื่นไมดีทั้งนั้น ดังที่เขาตองกํ าจัดพวกโปรเตสแตนต) ก็จะ
ถูกกํ าจัดหมดไป และเมื่อนั้นชาวพุทธในสยามก็จะมีชะตากรรม
เชนเดียวกับพวกฮิวเกนอตในฝรั่งเศส ที่จะตองถูกกํ าจัดใหหมดสิ้น 
เพือ่ใหแผนดินเหลือแตคาทอลิกอยางเดียว อันเปนการแนนอน ไม
มอีะไรจะตองสงสัย
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หากการเปนไปเชนนี้ พระเกียรติยศของพระเจาหลุยสที่ ๑๔ 
ก็จะเลื่องลือระบือไกล ปวงประชา(ชาวคาทอลิก)ก็จะแซซอง
สรรเสริญพระบรมเดชานุภาพของพระเจาหลุยสที่ ๑๔ กันโดยทั่ว

ไมวาที่ไหนในอดีต ก็รูกันมา
ฝร่ังเผยแพรศาสนา ผนวกกับการลาเมืองขึ้น

ตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช แมวาพระ
เจาหลุยส จะยังทรงชวนพระเจ าแผ นดินสยามใหหันไปเปน
คาทอลิกไมสํ าเร็จ แตการทูตระหวางสองประเทศก็เดินหนาหนัก
แนนยิง่ข้ึน พรอมกับการที่ฝรั่งเศสเรียกรองมากขึ้น

ราชทตูไทยไปฝรั่งเศส ๓ ครั้ง ใน ค.ศ. ๑๖๘๐, ๑๖๘๔ และ 
๑๖๘๖ (=พ.ศ. ๒๒๒๓, ๒๒๒๗ และ ๒๒๒๙) สวนทางฝรั่งเศสก็
สงคณะทูตคณะใหญข้ึนๆ มายังประเทศสยาม ในป ๑๖๘๒, 
๑๖๘๕ และ ๑๖๘๗ (=พ.ศ. ๒๒๒๕, ๒๒๒๘ และ ๒๒๓๐)

โดยเฉพาะครั้งสุดทาย คือ พ.ศ. ๒๒๓๐ (กอนสมเด็จพระ
นารายณฯ สวรรคตปเดียว) ฝรั่งเศสสงเรือรบมาดวย ๖ ลํ า พรอม
ทั้งทหาร ๖๐๐ นาย หนงัสือ Encyclopaedia Britannica (1997)
หัวขอ “Narai” และหัวขอ “Phaulkon” เขียนไวรวมความวา ใน
เดือนธันวาคม ๑๖๘๕ (พ.ศ. ๒๒๒๘) สยามกับฝรั่งเศสไดราง
สนธสิญัญา ซ่ึงนอกจากใหอภิสิทธิ์ทางการคามากมายแกฝรั่งเศส
แลว ก็ยอมใหฝรั่งเศสเขาตั้งกองทัพที่เมืองสงขลาดวย ตอมา
พระเจาหลุยสที่ ๑๔ ก็ทรงเสนอขอเรียกรองเพิ่มอีก และในป 
๑๖๘๗ (พ.ศ. ๒๒๓๐) ก็ได(สงกองเรือรบ ๖ ลํ า พรอมดวยทหาร 
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๖๐๐ นายเขามา)บีบใหสยามยอมรับเง่ือนไขของพระองค และ
สมเด็จพระนารายณมหาราชก็ตองจํ าพระทัยยอมใหกองทหารฝรั่ง
เศส เขาตั้งประจํ าเมืองบางกอก ซ่ึงเปนจุดยุทธศาสตร

ครัง้นัน้ กระแสความรูสึกตอตานขัดเคืองฝรั่งเศส และไมพอ
ใจตอฟอลคอน คือเจาพระยาวิชเยนทร ไดรุนแรงขึ้น พอดีสมเด็จ
พระนารายณฯ ก็ประชวรหนัก จนสวรรคตในป ๑๖๘๘ (พ.ศ. 
๒๒๓๑) พระเพทราชาไดสังหารฟอลคอนเสีย แลวขับไลกองทัพ
และพอคาวานิชฝรั่งเศสออกจากประเทศสยามทั้งหมด ทํ าให
ประเทศไทยเสมือนปดประเทศ ไมมีความสัมพันธกับฝรั่งหรือชาว
ตะวนัตก เปนเวลานานตอมาถึง ๑๕๐ ป

จนกระทั่งป ๑๘๕๕ (พ.ศ. ๒๓๙๘) ในแผนดินรัชกาลที่ ๔ 
พระราชนิีวิคตอเรีย (Queen Victoria) แหงราชอาณาจักรอังกฤษ 
ไดทรงสงเซอร จอหน บาวริง (Sir John Bowring) เปนผูแทนพระ
องคเขามาเจรจาใหสยามยกเลิกขอจํ ากัดตางๆ ทางการคา ยอม
ใหองักฤษตั้งกงสุลในกรุงเทพฯ และตั้งศาลพิเศษไตสวนคดีที่เกี่ยว
กับคนในบังคับของอังกฤษ (สิทธิสภาพนอกราชอาณาเขต) เกิด
เปนสนธิสัญญาบาวริง (Bowring Treaty, 1855) เปนการเปด
ประเทศไทยสูการคาโลกและรับอิทธิพลจากตะวันตกแตนั้นมา

สภาพการณความเปนไปในประเทศไทยนี้ นาจะเทียบกับ
อกีประเทศหนึ่งที่อยูในทวีปเอเชียดวยกัน คือ ประเทศญี่ปุน ซ่ึง
โปรตุเกสและสเปนไดเขาไปคาขาย โดยมีบาทหลวงเขาไปกับเรือ
สินคาดวย เริ่มแตราว ค.ศ. ๑๕๔๒ (ระยะที่เกิดนิกาย
โปรเตสแตนตใหมๆ, พ.ศ. ๒๐๘๕ เปนตนมา)
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ตอนตนขุนศึกซามูไรตอนรับชาวตะวันตกเหลานี้เต็มที่ ทั้ง
ดานการคา และสงเสริมการเผยแพรศาสนาคริสต แตตอมาไมทัน
ถงึ ๑๐๐ ป ก็ขัดใจกัน ดังที่ หนังสือ Encyclopaedia Britannica
(1997) หัวขอ “Tokugawa period” เขียนไววา

เมื่อเกิดรูขึ้นมาวา การแผขยายอาณานิคมของสเปน 
และโปรตุเกสในทวีปเอเชีย สํ าเร็จไดดวยอาศัยผลงานของ
พวกมิชชันนารี เหลาโชกุนแหงยุคโตกกุาวะ กจ็งึมองพวก
มชิชนันารวีาเปนภัยคกุคามตอการปกครองของตน
การทีพ่วกขุนศึกซามูไรเกิดรูทันข้ึนมาไดนี้ สวนสํ าคัญก็เนื่อง

จากพวกนักลาอาณานิคมดวยกัน แตนับถือศาสนาคริสตตาง
นกิาย และมีผลประโยชนขัดกัน จึงอิจฉาริษยากันเอง และลอบ
บอกเจตนาแฝงเรนเชนนั้นแกผูปกครองบานเมืองของญี่ปุน ดังที่
หนังสือ Pictorial Encyclopedia of Japanese Culture (1987)
เขียนไววา (p. 62)

…งานสอนศาสนาคริสตถูกสั่งหามทั้งหมด เมื่อพวก
โปรเตสแตนตชาวองักฤษและชาวฮอลนัดา เตือนรฐับาล(ญีปุ่น)
ใหรูถงึเจตนาทีพ่วกคาทอลกิชาวสเปนและชาวโปรตุเกส มุงหมาย
อยากไดดินแดน
ตอจากนี้ พวกขุนศึกซามูไรไดหันกลับไปเปนปฏิปกษตอชาว

ตะวนัตก ไดสั่งหามการสอนศาสนาคริสต และทํ าการกํ าจัดกวาด
ลางคนที่หันไปถือคริสต จนในที่สุดก็ขับไลฝรั่งออกจากญี่ปุนแลว
เริม่ดํ าเนินการปดประเทศ ต้ังแต ค.ศ. ๑๖๓๓ (พ.ศ. ๒๑๗๖) จน
ปดไดเรียบรอยเสร็จสิ้นในป ๑๖๓๙ (พ.ศ. ๒๑๘๒)
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เวลาผานไปจนกระทั่งอีก ๒๑๔ ปตอมา อเมริกาสงนายพล
เปอรรี (Commodore Matthew C. Perry) น ําเรือรบมาบังคับให
ญ่ีปุนเปดประเทศ คาขายกับชาติตะวันตกใหม โดยทํ าสนธิสัญญา
กนั เรียกวา Treaty of Kinagawaใน ค.ศ. ๑๘๕๔ (พ.ศ. ๒๓๙๗)

เมือ่เทียบกัน ญีปุ่น ปดประเทศ ค.ศ. ๑๖๓๙ (พ.ศ. ๒๑๘๒) 
ตรงกบัสมเด็จพระนารายณมหาราชประสูติได ๗ พรรษา

สวนประเทศไทย ปดประเทศไมตอนรับชาวตะวันตกเริ่มแต
ปทีส่มเด็จพระนารายณมหาราชสวรรคต คือ ค.ศ. ๑๖๘๘ (พ.ศ. 
๒๒๓๑) หลังญ่ีปุน ๔๙ ป

ญี่ปุน เปดประเทศใหมดวย Treaty of Kinagawa ใน ค.ศ. 
๑๘๕๔ (พ.ศ. ๒๓๙๗) กอนประเทศไทย เปดประเทศคาขายกับ
ตะวันตกดวย Bowring Treaty เพียง ๑ ป

พดูคราวๆ วา ญ่ีปุนกบัไทยเปดประเทศรบัอารยธรรมตะวนัตก
พรอมกนั ในสมัยรัชกาลที่ ๔ แหงกรุงรัตนโกสินทร

การหนีภัยศาสนาจากอังกฤษและฝรั่งเศส
เปนเครื่องลอหลอมประเทศที่ชื่อวาอเมริกา

หันกลับไปดูเรื่องการสงครามและหํ้ าหั่นบีฑาทางศาสนาใน
ประเทศตะวันตกอีกหนอย เมื่อพูดถึงประเทศฝรั่งเศสที่เปน
คาทอลกิแลว ก็ควรจะพูดถึงประเทศที่ถือนิกายอื่นไวเปนตัวอยาง
เทียบเคียงกันดวย

ขอยกเรื่องประเทศอังกฤษขึ้นมาดูโดยยอ เพราะนอกจาก
เปนพวกนิกายโปรเตสแตนตแลว ก็เปนชาติมหาอํ านาจคูกันกับ
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ฝรัง่เศสดวย (เรื่องประเทศเยอรมันก็นาสนใจมาก เพราะเปนที่เกิด
ของนิกายโปรเตสแตนต และไดประสบภัยพิบัติจากสงคราม
ศาสนามากที่สุด แตในตอนที่พูดถึง “สงคราม ๓๐ ป” ไดเลาเรื่อง
เกี่ยวของไปบางแลว จึงขอใหไปคนควาเพิ่มเติมเอง)

การที่เกิดนิกายโปรเตสแตนตข้ึนมาในแผนดินใหญของ
ยุโรป ไดทํ าใหองคสันตะปาปา (Pope) ทีว่าติกันเสื่อมอํ านาจลง
ไป ประเทศที่อยากจะเปนอิสระก็ไดโอกาส และก็เปนจังหวะที่เอื้อ
ตอประเทศอังกฤษพอดี

ในชวงเวลานั้น กษัตริยอังกฤษ คือ พระเจาเฮนรีที่ ๘ (ครอง
ราชย ค.ศ. ๑๕๐๙–๑๕๔๗ = พ.ศ. ๒๐๕๒–๒๐๙๐) ทรงมีปญหา
กบัพระมเหสี ที่ไมมีรัชทายาทเพศชาย พระองคทรงมีพระประสงค
จะหยากับพระมเหสี เพื่อมีพระมเหสีใหม แตองคสันตะปาปา 
(Pope) ไมยอมประกาศใหการอภิเษกสมรสเดิมเปนโมฆะ

ขณะนั้นอํ านาจของวาติกันกํ าลังเสื่อมลง พระเจาเฮนรีที่ ๘ 
ก็เลยออกกฎหมายใหอังกฤษแยกตัวพนจากอํ านาจของโปป ต้ัง
ศาสนจักรอังกฤษ ช่ือนิกายอังกฤษ (Church of England) ข้ึนมา 
ใน ค.ศ. ๑๕๓๔ (พ.ศ. ๒๐๗๗) โดยสถาปนาพระองคข้ึนเปน
ประมขุของนิกายใหมนี้เอง จากนั้นทรงมีมเหสีอีก ๕ องค (รวม
เปน ๖ องค) และไดรัชทายาทชาย ๑ องค คือ พระเจาเอ็ดเวิรดที่ 
๖ (มีราชธิดา ๒ ซ่ึงตอมาก็ไดเปนกษัตริยทั้ง ๒ องค คือ แมรีที่ ๑ 
และเอลิซาเบธที่ ๑)

นกิายองักฤษของพระเจาเฮนรีที่ ๘ แรกเริ่มนั้นยังถือเหมือน
เปนคาทอลิก แตไมข้ึนตอโปป พรอมกันนั้นก็เปนปฏิปกษกับ
โปรเตสแตนต เมื่อประกาศตัวเปนอิสระจากวาติกันแลว พระเจา
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เฮนรทีี ่ ๘ ก็ยุบเลิกวัดและสํ านักชีทั้งหมด กับทั้งริบทรัพยสมบัติ
เปนของหลวงทั้งสิ้น

พระเจาเอ็ดเวิรดที่ ๖ โอรสของพระเจาเฮนรีที่ ๘ ไมมีบท
บาทอะไร เพราะขึ้นครองราชยเมื่อพระชนมายุเพียง ๑๐ พรรษา 
และสวรรคตเมื่อพระชนมายุเพียง ๑๕ พรรษาเศษ ใน ค.ศ. 
๑๕๕๓ (พ.ศ. ๒๐๙๖)

จากนี ้พระราชธิดาของพระเจาเฮนรีที่ ๘ ซ่ึงประสูติจากพระ
ราชินีองคแรก ที่ถูกพระเจาเฮนรีที่ ๘ หยาขาดมานั้น ไดข้ึนครอง
ราชยเปนพระนางแมรีที่ ๑

เลายอนหลังหนอยหนึ่งวา ในปลายรัชกาลพระเจาเฮนรีที่ ๘ 
ศาสนจักรหรือนิกายอังกฤษ ไดมีความเปนโปรเตสแตนตมากข้ึนๆ 
และพระนางแมรีก็มีเรื่องที่ทํ าใหชอกช้ํ าพระทัยมาก ใจจริงพระ
นางเปนคาทอลิก แตยอมแสดงวาสละนิกายคาทอลิก และคง
ความเปนคาทอลิกไวเงียบๆ จนตลอดรัชกาลของพระเจาเอ็ดเวิรด
ที่ ๖ ที่เปนกนิษฐภาดาตางพระมารดา (พระนางแมรีที่ ๑ มีพระ
ชนมายุแกกวาพระเจาเอ็ดเวิรดที่ ๖ ถึง ๒๑ ป)

เมือ่พระนางแมรีที่ ๑ ข้ึนครองราชยแลวไมชาก็ทรงเริ่มงาน
ฟนนิกายโรมันคาทอลิกกลับคืนมา โดยกลับยอมรับอํ านาจของ
องคสันตะปาปา

พระนางแมรีที่ ๑ ครองราชยอยูเพียง ๕ ป แตเพียงขึ้นปที่ ๓ 
ถงึปที ่๕ พระนางไดก ําจัดพวกโปรเตสแตนตดวยวธิเีผาทั้งเปน ตาย
ไปประมาณ ๓๐๐ คน อีกจํ านวนมากหนีไปอยูในแผนดินใหญของ
ยโุรป จึงไดสมญาวาพระนางแมรีกระหายเลือด (Bloody Mary)



ภัยแหงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย๑๒๒

เมือ่พระนางแมรีที่ ๑ สวรรคตในป ๑๕๕๘ (พ.ศ. ๒๒๐๑) 
แลว พระกนิษภคินีตางมารดา ซ่ึงพระชนมายุออนกวาถึง ๑๗ 
พรรษา ไดข้ึนครองราชย เปนพระนางเจาเอลิซาเบธที่ ๑ และได
เปนกษัตริยองคสํ าคัญที่ครองราชยอยูนานถึง ๔๕ ป (สวรรคต 
ค.ศ. ๑๖๐๓ คือ พ.ศ. ๒๑๔๖)

พระนางเจาเอลิซาเบธที่ ๑ เปนโปรเตสแตนต จึงไดยกเลิก
อํ านาจของสันตะปาปา ทรงฟ นศาสนจักรอังกฤษหรือนิกาย
อังกฤษขึ้นมาใหม ทรงเดินสายกลางระหวางพวกคาทอลิก กับ
พวกโปรเตสแตนตที่ตึงจัด เชน พวกพิวริตัน (Puritans) จึงทรงมี
ปญหากับทั้งสองพวกนั้น และในตอนปลายรัชกาลไดทรงกํ าจัด
พวกคาทอลิกอยางโหดราย มีผูถูกประหารชีวิตไปก็มาก

พระเจาเจมสที่ ๑ และพระเจาชารลสที่ ๑ ซ่ึงครองราชยตอ
จากพระนางเจาเอลิซาเบธที่ ๑ (ค.ศ. ๑๕๖๖–๑๖๒๕ = พ.ศ. 
๒๑๐๙–๒๒๖๘ และ ค.ศ. ๑๖๒๕–๑๖๔๙ = พ.ศ. ๒๒๖๘–
๒๒๙๒ ตามลํ าดับ) พยายามใหราษฎรอยูในกรอบของนิกาย
อั งกฤษ  จึ ง ได  บีบ ค้ันกดดัน เ บียดเ บียนทั้ งคาทอลิกและ
โปรเตสแตนตพวกใดก็ตามที่ไมอยูในกรอบของนิกายอังกฤษ

พวกโปรเตสแตนตนั้นไดเริ่มหนีออกจากอังกฤษ ต้ังแตสมัย
พระนางแมรีที่ ๑ ที่เปนคาทอลิกแลว ครั้นถึงรัชกาลตอๆ มานี้ พวก
โปรเตสแตนตเครงครัดที่แตกแยกจากนิกายอังกฤษ โดยเฉพาะ
พวกพิวริตัน (Puritans) กไ็ดอพยพหนีออกมาเปนระลอกๆ เริ่มแต
พวกพิวริตันที่หนีจากอังกฤษไปฮอลแลนดกอนใน ค.ศ. ๑๖๐๘ 
(พ.ศ. ๒๑๕๑) แลวสวนหนึ่งก็อพยพตอไปหาความหวังในโลกใหม 
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คือ ไปอเมริกา ที่เรียกวาพวกพิลกริมส (Pilgrims) ซ่ึงไปถึงใน ค.ศ. 
๑๖๒๐ (พ.ศ. ๒๑๖๓)

พระเจาเจมสที ่๑ และชารลสที ่๑ พยายามขบัไลพวกพิวริตัน
ใหหมดไปจากแผนดินอังกฤษ ทํ าใหพวกนี้อพยพไปอเมริกากัน
มาก โดยเฉพาะชวง ค.ศ. ๑๖๓๐–๑๖๔๐ คือ พ.ศ. ๒๑๗๓–
๒๑๘๓) ซ่ึงเรียกวาการอพยพครั้งใหญ (Great Migration) ซ่ึง
เทียบกับเมืองไทยอยูในชวงที่สมเด็จพระนารายณมหาราชยังทรง
พระเยาว พระชนมายุประมาณ ๘ พรรษา กอนจะขึ้นครองราชย

สภาพของชาวอังกฤษที่หนีภัยศาสนานี้ ก็คลายกับที่พวก
ฮิวเกนอตหนีภัยจากฝรั่งเศส และสวนหนึ่งก็อพยพไปตั้งถิ่นฐานใน
อเมริกา

ตอมา เกิดสงครามกลางเมืองในอังกฤษ ระหวาง ค.ศ. 
๑๖๔๒–๔๘ (พ.ศ. ๒๑๘๕–๒๑๙๑) พระเจาชารลสที่ ๑ ถูกสํ าเร็จ
โทษ พวกพิวริตันมีอํ านาจขึ้นมา ก็ไดกํ าราบกดพวกคาทอลิก และ
การอพยพไปอเมริกาก็หยุดลงชั่วคราว แตพอถึง ค.ศ. ๑๖๖๐ 
(พ.ศ. ๒๒๐๓) โอรสของพระเจาชารลสที่ ๑ กูราชบัลลังกได ข้ึน
ครองราชยเปนพระเจาชารลสที่ ๒ ก็ไดฟนนิกายอังกฤษขึ้นมา 
และก ําจัดทุกนิกายที่ไมใชนิกายอังกฤษ คนก็หนีภัยไปอเมริกาอีก

ราชอาณาจักรโปรเตสแตนตคืออังกฤษนี้
จะไมมีชาวคาทอลิกขึ้นเปนราชา

การหํ้ าหั่นบีฑาเบียดเบียนกันดวยเรื่องลัทธินิกายศาสนา
ดํ าเนินมาในอังกฤษยาวนาน จนกระทั่งถึง ค.ศ. ๑๖๘๕ (พ.ศ. 
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๒๒๒๘) พระเจาเจมสที่ ๒ ซ่ึงเปนคาทอลิกข้ึนครองราชย แลวตอ
มาทรงประกาศใหเสรีภาพในการนับถือศาสนาแกทุกศาสนาทุก
นกิาย รวมทั้งแกชาวคาทอลิกดวย

พระเจาเจมสที่ ๒ ทรงเริ่มทํ าการตางๆ ที่จะเปนการเอื้อ
ประโยชนแกชาวคาทอลิก และพระมเหสีก็ไดประสูติโอรสพระองค
หนึ่ง จึงทํ าใหชาวอังกฤษหวั่นเกรงวาจะมีกษัตริยคาทอลิกข้ึน
ครองราชยในแผนดินอีก

ครัง้นัน้ พวกนักการเมืองอังกฤษจึงโคนราชบัลลังกเสีย โดย
ติดตอเชิญชวนใหเจาชายวิลเลียมพระราชบุตรเขยของพระเจา
เจมสที่ ๒ นั้น ซ่ึงปกครองดินแดนอยูในฮอลันดา และกํ าลังรวมรบ
ในสงครามบนแผนดินใหญของยุโรป ใหยกกองทัพฮอลันดามาบุก
และขึ้นครองแผนดินอังกฤษ

เจาชายวิลเลียมยกทัพมายังกรุงลอนดอน ใน ค.ศ. ๑๖๘๘ 
(พ.ศ. ๒๒๓๑ คือ ปที่สมเด็จพระนารายณมหาราชสวรรคต) พระ
เจาเจมสที่ ๒ ทรงหนีไปฝร่ังเศส เปนอันสิ้นสุดราชวงศสจวรต และ
รฐัสภาอังกฤษไดรางกฎหมายขึ้น เรียกวา Bill of Rights (สทิธิ
บรรณ หรือบรรณสารแหงสิทธิ) ซ่ึงเปนพระราชบัญญัติที่ประกาศ
สทิธเิสรีภาพของราษฎร และกํ าหนดการสืบราชสมบัติ

สทิธิบรรณ หรือ Bill of Rights นี ้ปรารภเหตุเปนมาวา พระ
เจาเจมสที่ ๒ ไดพยายามจะบอนทํ าลายและกํ าจัดศาสนา
โปรเตสแตนต พรอมทั้งกฎหมายและเสรีภาพของราชอาณาจักร
อังกฤษ (จึงตองโคนราชบัลลังกลง)

Bill of Rights เรียกประเทศอังกฤษวา “ราชอาณาจักร
โปรเตสแตนตนี้” (this Protestant Kingdom) และในดานการสืบ
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ราชสมบัติไดกํ าหนดวา บุคคลที่เปนโรมันคาทอลิกก็ดี แตงงานกับ
คนคาทอลิกก็ดี จะข้ึนครองราชยเปนกษัตริยอังกฤษมิได อันเปน
บทบัญญัติที่ยังมีผลบังคับใชจนถึงทุกวันนี้

รัฐสภาอังกฤษเสนอถวายราชบัลลังกอังกฤษแกเจาชาย
วิลเลยีมและพระชายา พรอมดวยเง่ือนไขคือสิทธิบรรณฉบับนี้ เมื่อ
ทัง้สองพระองคยอมรับ ก็จึงไดข้ึนครองราชยรวมกัน เปนพระเจา
วิลเลยีมที ่๓ และพระนางแมรีที่ ๒ ใน ค.ศ. ๑๖๘๙ (พ.ศ. ๒๒๓๒)

Bill of Rights ฉบับนี้ เปนองคประกอบพื้นฐานของรัฐธรรม-
นญูทีไ่มเปนลายลักษณอักษรของประเทศอังกฤษสืบมา และมีผล
บังคับใชเปนพระราชบัญญัติโดยรัฐสภาประเทศอังกฤษ ต้ังแต
เดือนธันวาคม ๑๖๘๙

ระหวางนี้ ในเดือนพฤษภาคม ๑๖๘๙ รัฐสภาอังกฤษก็ได
ตราพระราชบัญญัติวาดวยขันติธรรม (Toleration Act) ใหพวก
โปรเตสแตนตทั้งหลายทั้งปวง แมจะไมยอมรับหรือแตกออกไป
จากนิกายอังกฤษ ก็มีสิทธิเสรีภาพโดยสมบูรณ แตทั้งนี้ชาว
โรมนัคาทอลิกไมอยูในขายที่จะไดรับประโยชนจาก พ.ร.บ.นี้

เหตุการณใหญแหง ค.ศ. ๑๖๘๘–๘๙ ครั้งนี้ ซ่ึงเปนการโคน
ราชบัลลงักพระเจาเจมสที่ ๒ และสถาปนาพระเจาวิลเลียมที่ ๓ 
กบัพระนางแมรีที่ ๒ ข้ึนแทน โดยยกรัฐสภาข้ึนใหมีอํ านาจเหนือ
พระมหากษัตริย ถือวาเปนการปฏิวัติของประเทศอังกฤษ ซ่ึงไม
ตองสูญเสียเลือดเนื้อ จึงเรียกวา Glorious Revolution (การปฏิวัติ
ทีง่ามสงา หรือการปฏิวัติที่เพริศพิไล)

นบัแตนัน้ ประเทศองักฤษกถ็กูปกครองโดยรฐัสภาสบืมา และ
สถานการณศาสนาใน “ราชอาณาจกัรโปรเตสแตนตนี้” กส็งบลงได
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พงึสังเกตวา การปฏิวัติของอังกฤษนี้ ตรงกับปที่สมเด็จพระ
นารายณมหาราชสวรรคต และพระเพทราชายึดอํ านาจ ข้ึนครอง
ราชย ขับไลฝรั่งเศสออกจากประเทศสยาม (พ.ศ. ๒๒๓๑) ในรัช
กาลพระเจาหลุยสที่ ๑๔

ครัง้นัน้ พระเจาหลุยสที่ ๑๔ มหาราช ผูมีรัชกาลอันยาวนาน
ที่สุดของ “ประเทศคาทอลิกฝรั่งเศส” นอกจากทรงตอนรับใหที่พัก
พงิอยางดีแกพระเจาเจมสที่ ๒ กษัตริยอังกฤษที่หนีมาหลบภัยแลว 
ยงัทรงอุดหนุนทุนรอนใหพระเจาเจมสที่ ๒ ยกทัพไปรบเพื่อชิงราช
บัลลังกกลับคืน และฟนศาสนาคริสตโรมันคาทอลิกข้ึนในอังกฤษ
ใหม แตกองทัพเรือฝรั่งเศสถูกทํ าลายแตกพายกลับมา

ครัน้พระเจาเจมสที่ ๒ กษัตริยไรบัลลังกสวรรคตแลว พระ
เจาหลุยสที่ ๑๔ ก็ไดทรงประกาศสถาปนาโอรสของพระเจาเจมสที่ 
๒ ทั้งที่อยูในฝรั่งเศสนั้น ใหเปน “พระเจาเจมสที่ ๓ กษัตริยแหง
องักฤษและสกอตแลนด” แลวกษัตริยใหมนอกบัลลังกก็ยกทัพไปตี
องักฤษอีก แตพายแพกลับมาถึง ๒ ครั้ง

ตอมาโอรสของพระเจาเจมสที่ ๓ (ราชนัดดาของพระเจา
เจมสที่ ๒) ซ่ึงมหาราชฝรั่งเศสตั้งนั้น ก็ยกทัพไปตีอังกฤษอีก แตก็
พายแพหนีกลับมาอยูในประเทศฝรั่งเศสตามเดิม และราชวงศ  
สจวรตก็จบสิ้นหมดความหมายแตนั้นมา กับทั้งชาวคาทอลิกก็สิ้น
โอกาสที่จะข้ึนครองราชยในประเทศอังกฤษโดยเด็ดขาด ดวยเปน
ไปตามบรรณสารแหงสิทธิ (Bill of Rights) ทีก่ลาวแลวนั้น
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ฝรัง่เขมแข็งกาวหนามา เพราะแรงบบีคัน้ของการแขงขันเขนฆา
เราควรแสวงวถิทีางใหมอันดีกวา ทีจ่ะเอามาใชพฒันาบานเมอืง

ญาติโยมฟงประวัติศาสตรประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษบาง
ตอนนี้ เปนตัวอยางแลว ก็คงจะพอมองเห็นเรื่องการนับถือศาสนา
ของฝรั่งหรือชาวตะวันตกวาเปนอยางไร

ที่จริงนั้น การขมเหงเบียดเบียนแบงแยกกีดกั้นกันในเรื่อง
ความเช่ือและลัทธิศาสนานี้ เปนเนื้อหาของประวัติศาสตรชาติ
ตะวันตกทั้งหมดมาแตโบราณกาล ไมใชเฉพาะตั้งแตยุคที่เทียบกับ
สมยัสมเด็จพระนารายณมหาราช แหงกรุงศรีอยุธยา และไมใชแค
ต้ังแตเกิดนิกายโปรเตสแตนตเทานั้น แตเรื่องมากมายยืดยาว
จะเลาทั้งหมดไมไหวแน เมื่อจับจุดไดแลวก็ไปหาอานเอาเองได 
อาจจะสรุปไวพอใหเห็นคราวๆ วา

เมื่อศาสนาคริสตเกิดข้ึน พระเยซูไดถูกทางการจักรวรรดิ
โรมันจับประหารชีวิตดวยการตรึงไมกางเขน ตอจากนั้นนับแต 
ค.ศ. ๖๔ (พ.ศ. ๖๐๗) เปนตนมา จักรวรรดิโรมันก็กํ าจัดกวาดลาง
ศาสนิกแหงศาสนาคริสต ดวยการเขนฆาประหัตประหารอยาง
โหดราย เชน จับไปโยนใหเสือสิงหกินในสนามกีฬาโคลีเซียม

การหํ้ าหั่นบีฑา (persecution) ดํ าเนินมาประมาณ ๓๐๐ ป 
จนถงึประมาณ ค.ศ. ๓๑๓ จึงยุติลงหลังจากพระเจาคอนสแตนติน
ที ่๑ จักรพรรดิโรมันไดหันมานับถือศาสนาคริสตแลว

เมื่อศาสนาคริสตกลายเปนศาสนาแหงรัฐของจักรวรรดิ
โรมันแลว ศาสนจักรคริสตก็รวมกับฝายอาณาจักรดํ าเนินการ
กํ าจัดกวาดลางหํ้ าหั่นบีฑา (persecution) พวกคนนอกรีต 
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(heretics) และพวกนอกศาสนา เชน ชาวยิว ตลอดจนพวกที่
ปรากฏวาหรือถูกหาวาเปนแมมดหมอผีทั้งหลาย เริ่มแตประมาณ 
ค.ศ. ๓๙๑ (ตรงกับ พ.ศ. ๙๓๔) เปนตนมา

ยิง่กวานั้น ต้ังแตประมาณ ค.ศ. ๑๒๓๑ (พ.ศ. ๑๗๗๔) 
เปนตนมา ศาสนจักรคริสตรวมดวยฝายอาณาจักร ไดต้ังศาลไต
สวนศรัทธา (Inquisition) ข้ึน เพื่อดํ าเนินการสอบสวนลงโทษใหได
ผลยิง่ข้ึน ผูที่พูดจาแสดงอาการหรือความคิดเห็นขัดแยงสงสัยหรือ
ไมเปนไปตามคัมภีรไบเบิลหรือขอกํ าหนดความเชื่อที่วาติกัน
กํ าหนดไว ถูกจับมาพิจารณาบังคับใหละเลิกความคิดความเชื่อ
ของตนหรือถูกตัดสินโทษ เชน เผาทั้งเปน เปนตน

เมื่อศาสนาคริสตแตกแยกมีนิกายโปรเตสแตนตข้ึน นอก
จากนกิายทั้งสองจะทํ าสงครามรบกํ าจัดกันแลว ในแตละฝายการ
ก ําจัดคนนอกรีตเปนตน กดํ็ าเนินตอมา

ผูที่คิดคนหาความรูในวิทยาการตางๆ และนักวิทยาศาสตร 
กไ็ดถูกลงโทษดวย เชน Servetus ถกูตดัสินเผาทั้งเปน แตหนีไปได 
จึงเผาหุนแทนในป ๑๕๕๓ (พ.ศ. ๒๐๙๖) Bruno ถกูเผาทั้งเปน 
ในป ๑๖๐๐ (พ.ศ. ๒๑๔๓) กาลิเลโอ/Galileo ยอมสารภาพผิด ได
รบัการลดหยอนโทษใหกักบริเวณอยูแตในบานจนตาย โดยตัดสิน
ในป ๑๖๓๓ (พ.ศ. ๒๑๗๖)

ไมตองพูดถึงคนทั่วไปที่ถูกลงโทษมากมาย อยางที่สเปน
เพยีงชวงแรกที่เริ่มต้ังศาลใหม ๆ ก็เผาทั้งเปนไป ๒,๐๐๐ คน หรือ
ในเยอรมนีภาคตะวันตกเฉียงใตสวนเดียว มีคนซึ่งสวนมากเปน
สตรีถูกประหารชีวิตดวยการเผาทั้งเปนดวยขอหาเปนแมมดไป
มากกวา ๓,๐๐๐ คน
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แมแตพวกที่อพยพหนีภัยจากนิกายฝายตรงขามมาอยูใน
อเมรกิาแลว ก็ยังมากํ าจัดเบียดเบียนกันในแผนดินโลกใหมอีก แม
กระทั่งมีการตามลาและสังหารหญิงที่ถูกหาวาเปนแมมด แตบท
เรียนแหงความเจ็บช้ํ าในยุโรป ทํ าใหชาวอเมริกันพยายามวาง
มาตรการและตั้งกฎกติกาตางๆ ที่จะใหมีเสรีภาพทางศาสนาขึ้น 
ดังทีป่รากฏในรัฐธรรมนูญอเมริกาเปนตน

ศาลไตสวนศรัทธา (Inquisition) ถกูยกเลิกหมดไปประมาณ 
ค.ศ. ๑๘๓๔ (พ.ศ. ๒๓๗๗) รวมเวลาที่ต้ังดํ าเนินการอยู ๖๐๓ ป

นอกจากหํ้ าหั่นบีฑาคนนอกรีตนอกศาสนา และกํ าจัดกัน
ระหวางสองนิกายคือคาทอลิกกับโปรเตสแตนตแลว ระหวาง ค.ศ. 
๑๐๙๖–๑๒๗๐ (พ.ศ. ๑๖๓๙–๑๘๑๓) รวมเวลาเกือบ ๒๐๐ ป 
ประเทศคริสต ทั้ งหลายในยุโรป  (เวลานั้นยังไม  เกิดนิกาย
โปรเตสแตนต) ภายใตการนํ าขององคสันตะปาปาแหงวาติกัน ก็ได
จัดกํ าลังทัพยกไปทํ าสงครามกับชาวมุสลิม เพื่อแยงชิงแผนดิน
ศักดิส์ทิธิ ์ คือเมืองเยรูซาเล็มกลับคืนมา เรียกกันวาสงครามครูเสด 
(Crusades) ซ่ึงในทีส่ดุ เยรซูาเลม็กก็ลบัเปนของชาวมสุลมิตามเดมิ

วาโดยสรุป แสดงความเปนมาเรื่องการกํ าจัดเบียดเบียนกัน
ทางศาสนา (religious persecution) ในประเทศตะวันตก เปนชวง
เวลาคราวๆ และเหตุการณสํ าคัญบางอยางได ดังนี้

จกัรวรรดโิรมัน ก ําจดักวาดลางศาสนาคริสต ค.ศ. ๖๔–๓๑๓
(พ.ศ. ๖๐๗–๘๕๖)

ศาสนจกัรครสิต ก ําจดักวาดลางคนนอกรตีนอกศาสนา ค.ศ. 
๓๙๑–๑๘๓๔ (พ.ศ. ๙๒๔–๒๓๗๗)
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• สงครามครูเสด (กบัประเทศมุสลิม) ค.ศ. ๑๐๙๖–๑๒๗๐ 
(พ.ศ. ๑๖๓๙–๑๘๑๓)

• ศาลไตสวนศรัทธา (Inquisition) ค.ศ. ๑๒๓๑–๑๘๓๔ 
(พ.ศ. ๑๗๗๔–๒๓๗๗)

• การกํ าจัดกวาดลางระหวางนิกายในอังกฤษ ค.ศ. ๑๕๕๔–
๑๖๘๙ (พ.ศ. ๒๐๙๗–๒๒๓๒)

• สงครามศาสนาในฝรั่งเศส เพื่อกํ าจัดพวกฮิวเกนอต ค.ศ. 
๑๕๖๒–๑๗๘๙ (พ.ศ. ๒๑๐๕–๒๓๓๒)

• สงคราม ๓๐ ป ระหวางประเทศคาทอลิก-โปรเตสแตนต 
ค.ศ. ๑๖๑๘–๑๖๔๘ (พ.ศ. ๒๑๖๑–๒๑๙๑)
สวนเหตุการณในประเทศอื่นๆ เชน เยอรมนี สเปน เปนตน 

จะไมพูดถึง
ขอยํ้ าวา เรื่องราวเหลานี้ เปนสิ่งจํ าเปนที่จะตองรูเพื่อ

ประโยชนทางปญญา คือ ใหเกิดความรูความเขาใจ ไมใชจะใหขัด
เคอืงเกลียดชัง คือไมใชเรื่องของความรูสึก แตเปนเรื่องของความรู 
จะไดเขาใจเขาถูกตอง เมื่อเขาใจแลวก็สามารถเห็นใจเขาดวย แต
ทีส่ํ าคัญ คือ จะไดปฏิบัติตอสถานการณตางๆ ไดถูกตอง วางตัว
วางใจวางทาทีในการปฏิบัติไดพอดี

เรือ่งเหลานี้ ฝรั่งเองเขาก็พยายามใหคนของเขาเรียนรู เพื่อ
เขาใจภูมิหลังแหงประเทศชาติของตัว หรือรูจักตัวเอง รูที่ไปที่มา 
และเหตุปจจัยของความเจริญความเสื่อม แบบแผนวัฒนธรรม
สถาบัน เปนตน ของตน จะไดไมหลงตัวเอง และสามารถจับจุดที่
จะกาวเดินตอไปไดถูกตอง แลวทํ าไมพวกเราเมื่อไปเกี่ยวของกับ
เขา จึงปดหูปดตาตัวเอง ไมหาความรูใหเขาใจรูจักเขาใหชัดเจน



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓๑

ศาลสูงสุดของอเมริกาเตือนคนของเขา
ใหรูจักรากเหงาแหงชาติของตัวที่เปนมา

เพื่อใหเห็นตัวอยางการที่ฝรั่งเขาเตือนคนของเขาใหระลึกรู
ถงึภูมหิลงัรากเหงาของชาตขิองเขาเอง จะยกมตขิองศาลสูงสุดของ
สหรฐัอเมรกิา ทีเ่ลาเรือ่งราวอธบิายปญหาเกาทางศาสนาของชนชาติ
ของเขาแกคนอเมรกินั ดังทีเ่คยแปลลงไวในหนงัสอื “ปฏิรปูการศกึษา
พระพุทธศาสนาจะไปอยูไหน?” ขอยกมากลาวซํ ้าไวทีน่ีอ้กีครัง้หนึง่ ดังนี้

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 establishment of religion" probably does not so 
vividly remind present-day Americans of the evils, fears, and 
political 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 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 
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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 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 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 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]
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ขอแปลเปนไทยแบบใหพอรูกัน ดังนี้
อนุบญัญัติขอ ๑ (the First Amendment ในรัฐธรรมนญู

อเมริกัน) ซึ่งอาศัยอนุบัญญัติขอ ๑๔ ใหบังคับใชแก
บรรดารัฐทัง้หลาย…ก ําหนดวา รัฐ “จะไมตรากฎหมายขึ้น
เชดิชสูถาบนัศาสนาหนึง่ใด หรือหามการด ําเนนิการโดยเสรี
ของศาสนานั้น…”

ถอยคํ าในอนุบัญญัติขอ ๑ เหลานี้ สะทอนขึ้นมาในใจ
ของชาวอเมริกันยุคแรก ใหเห็นมโนภาพอันเดนชัด ที่
แสดงถึงสภาพและปฏิบัติการตางๆ ที่พวกเขามีความ
ปรารถนาอยางแรงกลาที่จะขจัดใหหมดสิ้นไป เพื่อจะ
รักษาเสรีภาพไวใหแกตนและคนรุนหลัง

แนนอนวา จุดหมายของเขายังไมลุลวงโดยสมบูรณ 
แตกระนั้น ทั้งที่ชนชาติอเมริกันไดมุงหนาสูจุดหมายนั้น
มาถึงเพียงนี้แลว ขอความวา “กฎหมายขึ้นเชิดชูสถาบัน
ศาสนาหนึ่งใด” ก็ดูจะมิไดช วยใหคนอเมริกันสมัย
ปจจุบันระลึกนึกเห็นไดชัดเจนนัก ถึงความเลวราย ความ
นาหวาดกลัว และปญหาตางๆ ทางการเมือง ที่เปนเหตุให
ตองเขียนขอความนั้นไวในสิทธิบรรณของเรา (Bill of 
Rights=อนบัุญญติั ๑๐ ขอแรก ในรัฐธรรมนูญอเมริกัน)

กฎหมายของรัฐนิวเจอรซีน้ี จะเปนกฎหมายที่เชิดชู
สถาบันศาสนาหรือไม จํ าเปนจะตองมีความเขาใจใน
ความหมายของขอความที่บัญญัติไวน้ัน โดยเฉพาะที่เกี่ยว
กับการเรียกเก็บภาษี

เพราะฉะนัน้ จึงมเิปนการไมเหมาะสมทีจ่ะมาทบทวนกัน
ดูอีกวาระหนึ่งโดยสังเขป ใหเห็นภูมิหลังและสภาพแวด
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ลอมของยุคสมัย ที่ขอความในรัฐธรรมนูญสวนนัน้ไดถกู
สรรแตงขึน้และยอมรับใหถอืปฏบิติักนัมา

เหลาชนผู มาตั้งถิ่นฐานในประเทศนี้ยุคแรกๆ น้ัน 
จํ านวนมากทเีดยีว มาประเทศนีจ้ากยโุรป เพื่อหลบหนีจาก
ขอกํ าหนดของกฎหมาย ที่บังคับเขาใหอุปถัมภบํ ารุงและ
เขารวมกิจกรรมของนิกายศาสนาที่รัฐบาลอุปถัมภบํ ารุง

หลายศตวรรษกอนหนานั้น รวมทั้งในยุคสมัยเดียวกับ
ที่อเมริกาเปนอาณานิคม เต็มไปดวยความปนปวน การ
วิวาทขัดแยงวุนวายของประชาชน และการหํ้ าหั่นบีฑากัน 
ซึ่งโดยสวนใหญเกิดขึ้นจากนิกายที่รัฐยกขึ้นสถาปนา ซึ่ง
มีความมุงมั่นที่จะรักษาความยิ่งใหญทางศาสนาและการ
เมืองของตนไวใหเด็ดขาด

ดวยอํ านาจของรฐับาลทีส่งเสริมสนบัสนนุนกิายศาสนา
น้ันๆ ในตางกาละ ตางเทศะ พวกคาทอลกิกห้ํ็ าหัน่บฑีาพวก
โปรเตสแตนต พวกโปรเตสแตนตกห้ํ็ าหัน่บฑีาพวกคาทอลกิ
พวกโปรเตสแตนตนิกายโนนก็ห้ํ าหั่นโปรเตสแตนตที่ตาง
นิกายอ่ืนๆ พวกคาทอลิกสายความเชื่อหน่ึง ก็ห้ํ าหั่นบีฑา
พวกคาทอลกิอีกสายความเชือ่หน่ึง แลวทกุนกิายเหลานี ้ (ทัง้
โปรเตสแตนต ทัง้คาทอลกิ) กไ็ดห้ํ าหัน่บฑีาพวกยวิเปนคราวๆ

ดวยความพยายามที่จะบังคับใหจงรักภักดีตอนิกาย
ศาสนาที่ไดขึ้นมาเปนนิกายที่สูงสุดและเขาพวกกับรัฐ
บาลในยุคสมัยน้ันๆ ชายหญิงทั้งหลายไดถูกปรับสินไหม 
ไดถูกจับขังคุก ไดถูกทรมานอยางโหดราย และถูกสังหาร 
ในบรรดาความผิดทั้งหลายที่คนเหลานี้ถูกลงโทษ ก็เชน
การพูดโดยไมเคารพตอความคิดเห็นของอาจารยสอน
ศาสนาในนิกายที่รัฐบาลอุมชู การไมไปรวมกิจกรรมของ
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นิกายเหลานั้น การแสดงความไมเชื่อในคํ าสอนของ
อาจารยสอนศาสนาเหลานั้น และการที่มิไดยอมเสียภาษี
รัฐและภาษีศาสนาเพื่ออุปถัมภบํ ารุงนิกายศาสนานั้น

ปฏิบัติการเหลานี้ที่มีในโลกเกา คือยุโรป ไดถูกนํ ามา
ปลูกฝงลงและเร่ิมจะแพรขยายไปในผืนแผนดิน อเมริกา
ใหม กฎบัตรกฎหมายทั้งหลายที่มหากษัตริยของอังกฤษ
ไดพระราชทานบรมราชานญุาตแกบคุคลและบรษิทัทัง้หลาย
ซึง่ไดก ําหนดใหเอกชนและบรษิทัเหลานัน้ ตรากฎหมายขึน้
มาบงัคบัควบคมุชะตากรรมของชาวอาณานคิม กไ็ดใหอํ านาจ
แกเอกชนและบรษิทัเหลานีท้ีจ่ะสรางศาสนสถาน ซึง่ทกุคน
ไมวาจะเชือ่ถอืหรือไม จะตองอุปถมัภบ ํารุงและรวมกจิกรรม

การด ําเนนิการใหเปนไปตามอ ํานาจนี ้ พวงมาดวยการนํ า
เอาวิธปีฏบิติัตางๆ และการหํ ้าหัน่บฑีาของโลกเกา (ยุโรป)
มากมายหลายอยางมาใชซํ้ าอีก พวกคาทอลิกพบวาตัวเอง
ถูกตามลาและถูกประณามหยามเหยียดเพราะเหตุแหง
ความเชื่อของตน พวกเควกเกอรสผูดํ าเนินตามจิตสํ านึก
ของตน ก็ตองเขาคุกไป พวกแบบติสตก็เสี่ยงอันตรายเปน
พเิศษจากพวกโปรเตสแตนตบางนกิายทีเ่ปนใหญ ชายหญิง
ที่นับถือศาสนาตางๆ ซึ่งบังเอิญเปนชนสวนนอยในบาง
ถิ่นบางที่ก็ถูกหํ้ าหั่นบีฑา เพราะเหตุที่ยืนหยัดในการบูชา
พระผูเปนเจาตามแนวทางที่จิตสํ านึกของตนกํ าหนดนํ า

ผูที่มีความคิดเห็นผิดแผกแตกแยกออกไปเหลานี้ ถูก
บังคับใหตองเสียภาษีศาสนาและภาษีบานเมือง เพื่อเอามา
อุปถัมภบํ ารุงนิกายศาสนาที่รัฐอุมชู ซึ่งมีศาสนาจารยไป
เที่ยวเทศนาคํ าสอนอันแสบรอน ที่มุงจะเสริมสรางความ
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เขมแข็งมั่นคงใหแกนิกายของตน ดวยการกอใหเกิดความ
ชิงชังอยางรอนแรงแกผูที่คิดผิดแผกออกไป

ปฏบิติัการเหลานีไ้ดกลายเปนสิง่สามญัดาษดื่น ถึงขั้นที่
สรางความหวาดผวาแกชาวอาณานคิมผูรักเสรีภาพ จนเกิด
เปนความรูสึกขยาดแขยง การเรียกเก็บภาษีเพื่อเอามาจาย
เปนเงินเดือนของอาจารยสอนศาสนาและมากอสรางดูแล
รักษาโบสถ พรอมทัง้ทรัพยสนิของโบสถเหลานี ้กอใหเกดิ
ความขุนของหมองใจแกชาวอาณานคิมเหลานั้น ความรูสึก
เหลานี้แหละ ที่แสดงออกมาเปนขอความในอนุบัญญัติขอ 
๑ (First Amendment)
 [ขอความตอนหนึ่ง จากมติของศาลสูงสุด คดีอีเวอรสันเปนโจทกฟองคณะ
กรรมการการศกึษา ค.ศ. ๑๙๔๗, Microsoft Encarta Encyclopedia 2001]

นี่คือประวัติศาสตรความเปนมาทางศาสนาอันขมข่ืน ของ
สงัคมอเมริกัน ที่เขาเตือนคนของเขาเองใหระลึกทวนความทรงจํ า
กนัไวมิใหลืม จะไดรูจักตัวเอง และเขาใจเหตุผลของสิ่งที่มีในสังคม
ของตน ซ่ึงเปนคนละเรื่องคนละราวกันเลยกับของเรา

คนไทยก็ควรรูเขาใจภูมิหลังของเขานี้ แตมิใชเพื่อเลียนแบบ
เอามา หากเพื่อรูเหตุผลของเขา ที่ตางจากของเรา ทั้งเพื่อรูจักเขา 
และเขาใจตัวเราเอง แลวจะไดปฏิบัติไดถูกตอง ใหเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขแกชีวิตและสังคมประเทศชาติอยางแทจริง∗

                                                          
∗ เรือ่งปญหาศาสนากบัรฐั และสันติสุขของประชาชน ในประวติัศาสตรโลก ไดเขียนสรุปไว
ในขอบเขตทีก่วางกวานี ้ ในหนังสือ มองสันติภาพโลก ผานภมูหิลังอารยธรรมโลกาภิวัตน
พ.ศ. ๒๕๔๒ (๒๒๓ หนา)



Bill of Rights เรียกประเทศอังกฤษวา “ราชอาณาจักร
โปรเตสแตนตนี้” (this Protestant Kingdom) และในดานการสืบ
ราชสมบัติไดกํ าหนดวา บุคคลที่เปนโรมันคาทอลิกก็ดี แตงงานกับ
คนคาทอลิกก็ดี จะข้ึนครองราชยเปนกษัตริยอังกฤษมิได อันเปน
บทบัญญัติที่ยังมีผลบังคับใชจนถึงทุกวันนี้

หวัหนาใหญของศาสนาครสิตทีเ่ขามา เปนบาทหลวงฝรั่งเศส
คนตางประเทศเขาเขียนเอง … ดังนี้

“ขาพเจาไมเชื่อวาจะมีประเทศใดในโลกที่มีศาสนาอยู
มากมาย และแตละศาสนาสามารถปฏิบัติพิธีการของตนได
อยางเสรีเทากับประเทศสยาม”
…มเีมตตากรุณา อยาลืมวาจะตองมีปญญาดวย ต้ังแตรูเขา

ใจสถานการณ รูทันวาอะไรเกิดข้ึน
เมื่อรู เขาใจ มีปญญาแลว ก็ตองไมประมาท…ทํ าดวย

ปญญาและความปรารถนาดี เพื่อประโยชนแกคนแกเพื่อนมนุษย
แกสังคมประเทศชาติไทย และแกทั้งโลก

สรปุวา กฎหมายคณะสงฆ โดยเฉพาะ พ.ร.บ.คณะสงฆ จะ
ตองเปนฐานรองรับใหพระธรรมวินัยปรากฏโดดเดนข้ึนมาเปนหลัก
ของพระพุทธศาสนา และเปนเครื่องกํ ากับใหพระภิกษุสามเณรที่
บวชเขามาแลวไดเจริญงอกงามในศีล สมาธิ ปญญา ตามหลักไตร
สกิขา สามารถสั่งสอนธรรมนํ าประชาชนใหพัฒนาชีวิตและสังคม
ประเทศชาติสูความเจริญมั่นคงและประโยชนสุขที่แทจริงยั่งยืน

พูดอยางสั้นวา พ.ร.บ.คณะสงฆ ตองเปนฐานรองรับพระ
ธรรมวนิยั กํ ากับพระเณรใหเจริญในไตรสิกขา และทํ าวัดใหเปน
แหลงแผธรรมขยายปญญาสูชุมชน
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