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ตลอด คือความรุนแรงของพวกทาลีบัน โดยเฉพาะการทําลายพระพุทธรูป

ใหญ ๒ องค ที่เมืองพามิยาน เหตุการณรายเหลานี้คงทําชาวพุทธตื่นตัว

ขึ้นมาตอภัยเกี่ยวกับศาสนา จึงมีการสนใจพิจารณาพูดจากันในเรื่องนี้

บัดนี้ นับจากพูดครั้งนั้น เวลาผานมาจะขึ้นปที่ ๑๐ ใน พ.ศ. 

๒๕๕๔ ไดตกลงปรับขยายชื่อหนังสือวา ภัยแหงพระพุทธศาสนา – ความ

รูเพื่อ พัฒนาการนับถือศาสนาของคน ทั้งนี้ แมชื่อจะยาวมาก แตก็จะ

ส่ือสาระและความมุงหมายใหชัดขึ้น พรอมทั้งปรับเติมถอยคําและขอ

ความบางแหงใหกระชับความที่มุงหมาย

หวังวา มนุษยจะตื่นรูขึ้นมาพัฒนาการนับถือศาสนาของตน ใหเปน

ไปในทางที่สรางสรรคและเกื้อกูลตอกัน ดังที่มุงหมาย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓



กลาวนํา
โดยประธานการเสวนา: นพ.สมพนธ บุณยคุปต

ขอกราบนมัสการพระคุณเจา และทานผูเขารวมเสวนาประสาพทุธ
ในคร้ังที่ ๓

ชมรมพุทธศาสนาโรงพยาบาลวิชัยยุทธ รูสึกเปนเกียรติอยางยิ่ง
และยินดีอยางมากที่ในการเสวนาคร้ังนี้ พระคุณเจาพระธรรมปฎกแหง
วัดญาณเวศกวัน ไดเมตตามานําเสวนาในหัวขอเร่ือง “ภัยแหงพระพุทธ
ศาสนาในประเทศไทย” ซึ่งเช่ือวาจะเปนประโยชนอยางยิ่งแกชาวพุทธ
ทุกคน ทั้งที่มาในวันนี้  และที่จะไดอานหรือฟงเทปที่บันทึกจากรายการ
ในคร้ังนี ้คงไมมคีวามจําเปนทีจ่ะตองแนะนาํพระคุณเจา เพราะทกุทาน
รูจักดีอยูแลว คงไดเคยอานหนังสือเลมใดเลมหนึ่งของทาน เพราะวา
พระคุณเจามีชื่อเสียงระดับโลก

แตที่สําคัญที่สุดก็คือ เมื่อใดก็ตามที่จะมีผูเบ่ียงเบนพระธรรมคํา
สอน ไมวาองคกรนั้นจะย่ิงใหญเพียงใด พระคุณเจาจะออกมาเปนผูชี้
ความถูกตองอยางโดดเดนและโดดเด่ียว แตอยากจะขอกราบเรียนวา 
อยางนอยมีพวกเราชาวพุทธที่อยูรวมกับทานเสมอ

ผมขอเรียนทุกทานวา ทานพระคุณเจาสุขภาพไมคอยสูแข็งแรง
นัก ไมไดบรรยายในที่ใดมาเปนเวลา ๓ ปกวาแลว ทุกทานจึงโชคดี
มากที่จะไดฟงการบรรยายในวันนี้

กอนการเสวนา ผมขอทําส่ิงที่เปนรูปแบบของเสวนากอน คือ
สรุปผลของการเสวนาในคร้ังที่แลว และเสนอขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวกับ
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พระพุทธศาสนาในรอบเดือนที่ผานมา สําหรับในการเสวนาครั้งที่ ๒ 
ในหัวขอเร่ือง “การศึกษาพุทธธรรม ในเด็กเล็กและเยาวชน” เพราะเราเห็น
วาการอบรมเพื่อสรางเด็ก จะตองเร่ิมต้ังแตชั้นอนุบาล ซึ่งหลังจากที่เรา
ไดเสวนากัน ในวันรุงข้ึน ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ ก็ไดขาววา ทาน
นายกฯ ทักษิณ และรัฐมนตรีศึกษาธิการไดใหความเห็นวา หลักสูตร
บังคับ ๑๒ ป ควรจะเร่ิมต้ังแตอนุบาล แทนที่จะเปน ป.๑ ซึ่งถึงแมจะมี
เสียงคัดคานจากหลายทาน แตก็คงจะตองดูตอไปวาจะออกมาเปน
อยางไร

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

ในการเสวนาคร้ังนั้น แพทยหญิงศรีธรรม ธนะภูมิ และนาย
แพทยโรจนรุง สุวรรณสุทธิ ก็ไดใหความเห็นทางการแพทย ในการ
พัฒนาเด็ก และมีตัวอยางเยาวชนที่ไดใฝธรรมะต้ังแตเด็ก โดยสอบได
นักธรรมเอกต้ังแตอายุ ๑๒ ป และเรียนไดที่หนึ่งทุกวิชา จนไดรับทุน
ศึกษาถึงปริญญาเอก ขณะที่เรียนอยู ม.๓ ทางชมรมจะไดมีการจัด
ประชุมกลุมยอย เพื่อใหมีหลักสูตรการสอนอบรมเด็กในวัยตางๆ ให
เปนรูปธรรมตอไป

เหตุการณที่เกิดข้ึนเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๔๔ เปนเหตุการณที่
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ทําใหเห็นวา ส่ิงที่เราไดกําลังพูดกันอยูนี้เปนเร่ืองที่มีความสําคัญ คือ 
คดีแรก เด็กอายุ ๙ ขวบ ฆาเด็กอายุ ๓ ขวบ และอีกคดีหนึ่งก็คือ เด็ก
ชายอายุ ๑๒ ป ที่เรียนอยู ป.๖ ส่ีคน ไดฉุดนักเรียนหญิงอายุเทากันไป
ทําอนาจาร ซึ่งเปนขาวที่ชอคตอคนไทยมาก ทําใหเห็นความจําเปนที่
เราจะตองมุงไปที่เยาวชน ต้ังแตเล็ก เพื่อทําใหเยาวชนรุนใหมสามารถ
ยึดธรรมะของพุทธศาสนา ที่จะใหมีการดํารงชีวิตเปนคนที่ดีตอไปใน
อนาคต เราอาจจะสายเกินไปที่จะไปแกไขเด็กที่โตกวานี้ แตถาเราไม
ทําอะไรในตอนนี้ก็คงจะเปนปญหา

สําหรับเร่ืองที่สอง ความเคล่ือนไหวในวงการพุทธศาสนา ใน
รอบเดือนนี้มีนอยกวาเดือนที่แลว  แตก็ไมคอยจะมีขาวดีเทาไร ซึ่งเชื่อ
วาพระคุณเจาคงจะไดพูดครอบคลุมถึงเร่ืองนี้ดวย คือขาวเม่ือวันที่ ๒๐ 
สิงหาคม สมเด็จพระสังฆราชไดเสด็จในงานครบรอบ ๖๐ ปของ
กรมการศาสนา เตือนวาอยาประมาทเพราะภัยรายกินศาสนา

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

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ พระรักษาการเจาอาวาสวัดกลางดง
ที่ปากชอง ถูกระเบิดเสียชีวิต ซึ่งจากพระที่อยูในวัดเดียวกันเปนผูจาง

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๔  ก็มีขาวที่ พ.ร.บ.คณะสงฆที่ทาง
มหาเถรสมาคมกําลังจะนําเขาสูสภา ไดมีการแกไขเพิ่มเติมอีกหลาย
มาตราจากรางเดิม และมีการลดบทบาทของมหาคณิสร มีการเปล่ียน
ประธานกองทุนเพื่อพุทธศาสนาและศาสนสมบัติกลาง จากพระสงฆ
ใหเปนฆราวาส ซึ่งรายละเอียดเร่ืองนี้ก็คงตองติดตามดูเมื่อ พ.ร.บ.
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ฉบับนี้เขาสภา หรือเขา ครม.ตอไป
ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๔  ก็มีขาวของคดีเกา คือ เจาอาวาส

วัดประดูฉิมพลี ถูกศาลตัดสินจําคุก ๕ ป คดียักยอกเงินซ้ือที่ดินต้ังแต 
พ.ศ.๒๕๓๗ อีกขาวหนึ่งคือ กรมการศาสนาสอบเจาอาวาสช้ันธรรม ที่
ปทุมธานี เกี่ยวของกับสีกา ซึ่งยังไมชัดเจนวาจะเปนเร่ืองถูกกลาวหา
หรือไม

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ ก็มีขาววา พระกับเณรจํานวนมากที่
เชียงใหม เขาเลนเกมตามเน็ตคาเฟจนถึงดึกด่ืนคํ่าคืน เพราะวาเปด 
๒๔ ชั่วโมง

ทั้งหมดนี้ก็เปนขาวในวงการสงฆในชวงรอบเดือนที่แลว

สําหรับวันนี้ ก็เปนกุศลอยางยิ่งที่เราจะไดฟงพระคุณเจาพระ
ธรรมปฎกพูดถึง “ภัยของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” ซึ่งเปนเร่ือง
สําคัญอยางยิ่ง เพราะเกี่ยวของกับความม่ันคงของประเทศไทย และ
ความสงบสุขของคนไทย ดังที่เราไดเสวนากันมาสองคร้ังกอนโนนวา 
ถาภาวะของพุทธศาสนาในประเทศไทยเปล่ียนแปลงไป จะเกิดผล
กระทบอันเลวรายตอคนทุกคนที่อยูในประเทศไทย ไมวาเขาจะนับถือ
ศาสนาใดก็ตาม เพราะประเทศจะไมมีความสงบสุข วันนี้เราคงจะไดรู
วาภัยของพระพุทธศาสนาน้ันมีในรูปแบบใดบาง ตามที่พระคุณเจาจะ
ไดชี้แจงใหเห็น ผมขอกราบนิมนตพระคุณเจา



ภัยแหงพระพุทธศาสนา - ความรูเพ่ือ

พัฒนาการนับถือศาสนาของคน
*

ขอเจริญพร ทานประธานการเสวนา และสาธุชนผูสนใจใฝ
ธรรมทุกทาน ท้ังบุคคลภายในโรงพยาบาลวิชัยยุทธ และญาติโยม
ท่ีมาจากขางนอก

วันน้ีอาตมภาพไดรับนิมนตมา ถือเปนคร้ังพิเศษ ไมใชพิเศษ
สําหรับโยม แตพิเศษสําหรับตัวอาตมภาพเอง คือ อยางท่ีทาน
ประธานเสวนาไดพูดแลววา ไมไดออกไปพูดขางนอกนานแลว 
ความจริงไมใช ๓ ป แต ๕ ปแลว วันน้ีมาพูดท่ีโรงพยาบาลวิชัย
ยุทธ ความจริงก็ไมใชขางนอกอีก เพราะเปนโรงพยาบาลซ่ึงเคยมา
อาพาธอยู จึงถือวาพูดอยูขางในน้ีเอง ยังไมไดออกไปพูดขางนอก

ถึงจะฟงเรื่องราย ก็ทาํใจใหสบาย

แตถึงแมใจสบาย ก็ตองไมประมาทเสมอไป

วันน้ีทานนิมนตใหพูดเร่ือง “ภัยแหงพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย” ช่ือเร่ืองน้ีทําใหไมนาสบายใจ เพราะเร่ืองภัยน้ันไมดี 
                                                                                                    
* ปาฐกถานําของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในการเสวนา ท่ีโรงพยาบาลวิชัยยุทธ    

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

คนเราพอสุขสบายก็มีความโนมเอียงวาจะเฉื่อย จะนอน
จะเพลิน  ตองมีอะไรมาบีบเคน  จึงจะลุกข้ึนว่ิงลุกข้ึนเตน
กระฉับกระเฉง กระตือรือรน ทําโนนทําน่ี จนกลายเปนธรรมดาใน
โลกวา คนเราน้ี ตอเมื่อมีทุกขบีบคั้นมีภัยคุกคาม จึงลุกข้ึนดิ้นรน
ขวนขวาย  พอสุขสบายก็นอนตอไป

ทีน้ี เมืองไทยเราน้ีมีสภาพท่ีเปนเร่ืองของความสุขสบาย  
มาก และพระพุทธศาสนาก็สอนวิธีปฏิบัติท่ีชวยใหเราทําจิตใจให
สบาย มีความสุขไดงายดวย ดังน้ันก็เลยย่ิงตองระวัง และพระพุทธ
ศาสนาจึงตองยํ้าเร่ืองความไมประมาท เพราะวาเมื่อสบายแลว  
คนก็โนมเอียงจะประมาท

หลักความไมประมาทน้ี เปนการฝกตัวของเรา และทดสอบ
ตัวดวยวา ทําอยางไรจะใหไมประมาทท้ังท่ีสุขสบาย บุคคลใดท้ังๆ 
ท่ีสุขสบายก็ไมประมาทได คนน้ันแหละเปนผูท่ีปฏิบัติธรรมไดผล 
แตถาสุขสบายแลวประมาท ก็เปนอันวา ยังปฏิบัติธรรมไมกาว
หนาเทาท่ีควร

วันน้ีขอใหทุกทานทําใจใหสบาย เร่ืองท่ีพูดวันน้ี ถึงแมภัยจะ
มีมาก ก็ไมใหฟงดวยอารมณ ไมใหมีความโกรธความเคือง แตให
เปนเร่ืองของปญญา คือความรูความเขาใจ
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มีอะไรเกิดข้ึน จะดีจะราย ตองรูท้ังน้ัน เพราะวาคนท่ีจะไม
ประมาทได ตองรู ไมเชนน้ันก็ไมรูจะไปปฏิบัติจัดการอะไรได

แตเมื่อรูแลวก็ตองทําใหจิตใจมีความผองใสโปรงโลง ไม
ปลอยไปตามอารมณ ไมตกอยูในอํานาจอารมณดวย ซ่ึงก็เปนการ
ปฏิบัติท่ียากอีกขอหน่ึงคือ ทําอยางไรจะไดยินเร่ืองท่ีรายแลววาง
ใจใหสงบได แตก็เปนการฝกใจชาวพุทธท้ังน้ัน

เพราะฉะน้ันวันน้ีท่ีพูดมา ท้ังใหสุขสบายและไมประมาท ก็
ตาม ใหรูเร่ืองรายดวยจิตใจท่ีปลอดโปรงผองใสก็ตาม เปนเร่ือง
ของการปฏิบัติธรรมท้ังสิ้น

โลกนี้ที่วาศิวิไลซนักหนา                                         

แตปญหาลัทธิศาสนาและเผาพันธุ ก็ฆาฟนรบกันไมจบสิ้น

ปน้ี คือ พ.ศ. ๒๕๔๔ มีเหตุการณท่ีเปนความรุนแรงเก่ียวกับ
ศาสนา โดยเฉพาะการกอการราย ท่ีทําใหชาวพุทธไทย ซ่ึงตาม
ปกติ ไมไดสนใจ และไมคอยรูเร่ืองราวจําพวกน้ี ตองตื่นเตนตาม
ขาวข้ึนมาบาง

ขาวเดนก็คือ เร่ืองสงครามทาลีบันในอัฟกานิสถาน ซ่ึงนอก
จากใกลเขามามากกวาสงครามทางตะวันออกกลางแลว ก็มา
เก่ียวของกับพุทธศาสนา

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

ขาวน้ีไดทําใหเกิดความประหว่ันพร่ันพรึงตอภัยอันตรายราย
แรงท่ียากจะคาดหมาย และเกิดความหวงใยตอสภาพท่ีไมมั่นคง
ในอนาคตของโลก โยงมาถึงพระพุทธศาสนา แลวก็ติดคางอยูใน
ใจของคนจํานวนมาก

ท่ีใหมาพูดเร่ืองภัยแหงพระพุทธศาสนาวันน้ีน้ัน ความจริง 
ภัยมีมานานแลว ดังเชน เมื่อป ๒๕๒๕ เปนตัวอยาง ปน้ันก็มีเร่ือง
ท่ีทําใหตองกระตือรือรน มีการประกาศบอกกันมากมาย ใหชาว
พุทธต่ืนตัวข้ึนมาวามีอันตรายเขามาแลว แตเสร็จแลวหลังจากน้ัน
ก็เงียบๆ ไป จนกระท่ังมาถึงเวลาน้ี บางคร้ังทําใหรูสึกเหมือนกับวา 
แทบจะสายไปแลว แตถาเราไมประมาทจริงๆ ก็ยังพอมีทางท่ีจะ
แกปญหาได

เร่ืองภัยท่ีจะใหพูดน้ี ขอแบงวามี ๒ อยาง คือ ภัยจากภาย
นอก และภัยจากภายใน

ภัยสองอยางน้ีตองรู และตองแกไขท้ังน้ัน ถาเอาแตเพียง
ดานเดียวก็ผิด ไมถูกตอง โดยมากเราจะไปสุดโตง บางคนก็เอาแต
ภัยภายนอก ไมดูขางใน
                                                                                                    
* หลังจากท่ีพูดน้ีเพียง ๙ วัน คือ 11 ก.ย. 2001/๒๕๔๔ ก็มีกรณีผูกอการรายขับเครื่อง

บินชนตึก World Trade Center ท้ังคูพินาศลง แลวอเมริกา ซ่ึงถือวาพวกทาลีบันเก่ียว

ของในการกอการรายน้ี ก็เขาหนุนการขับไลพวกทาลีบัน จนพวกนี้หมดอํานาจยึดครอง

เมืองหลวงกาบุล (Kabul) ในเดือน พ.ย. ๒๕๔๔ น้ี
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ท่ีจริง ภัยอันตรายท่ีเกิดจากภายในเปนเร่ืองรายแรงมาก 
อยางท่ีทานประธานการเสวนาไดพูดมาเมื่อก้ีน้ี ก็คิดวาจัดอยูใน
ประเภทภัยภายใน ซ่ึงเปนเร่ืองใหญ

ภัยภายนอกแมจะรายแรงอยางไรก็ตาม ถาภายในยังเขม
แข็งอยู ก็สามารถจะดํารงตนรักษาตัวไวได แตถาภายในออนแอ
เสียแลว ภัยภายนอกก็เขามาซ้ําเติมไดงาย แมแตไมมีภัย ก็ยัง
ทําลายตัวเองหมดไปได

วันน้ีตองพูดท้ังภัยภายนอก และภัยภายใน แตอยากจะขอ
พูดถึงภัยภายนอกเสียกอน แลวจึงคอยๆ พูดตีวงเขามาขางใน



ตอน ๑

ภัยภายนอก

ภัยภายนอกท่ีเรามองดูและพูดถึงวาเปนภัยตอพระพุทธ
ศาสนาน้ี ถาวาไปแลวไมใชเปนภัยตอพระพุทธศาสนาเทาน้ัน 
เพราะภัยตอพระพุทธศาสนา ก็หมายถึงภัยตอประเทศชาติสังคม
ไทยท้ังหมดดวย

นอกจากน้ัน ภัยตอประเทศชาติสังคมน้ีก็เปนภัยอยางเดียว
กับภัยท่ีจะเกิดแกโลก หมายความวา ถาภัยเกิดแกพุทธศาสนาได 
และถาประเทศไทยมีปญหาได ก็เปนปญหาแกท้ังโลกน่ันแหละ 
ฉะน้ันวันน้ีเราจงึมามองดสูภาวะและสถานการณของโลกท้ังหมดเลย

เวลาน้ีเมื่อเรามองดูไปท่ัวโลก จะเห็นวาอยูในภาวะท่ีไม
ปลอดภัย มีปญหามากมายเหลือเกิน ไมตองพูดถึงปญหาธรรม
ชาติแวดลอมท่ีคนในประเทศพัฒนาแลวสนใจกันมาก เอาแคเร่ือง
ของมนุษยดวยกันเอง ในสังคมการรบราฆาฟนยังมีกันมากมาย 
แมแตในประเทศเดียวกันก็เกิดสงครามมีการฆากันอยางทารุณ
โหดราย ชนิดท่ีไมนาจะเกิดข้ึนในหมูมนุษย การฆาฟนทําสงคราม
กันน้ีเปนเร่ืองของ

๑. เช้ือชาติเผาพันธุ
๒. ลัทธิศาสนา
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คนอยูในสังคมเดียวกัน ยังแบงแยกกัน อยูกันดีไมได ทําไม
เปนอยางน้ี ท้ังๆ ท่ีวาเจริญกันมากมาย มีอารยธรรมท่ีบอกกันวา
สูงแลว ก็ไมพนเร่ืองรายๆ น้ี อยางท่ีเราไดยินอยูทุกเมื่อเช่ือวัน ก่ี
ปๆ ก็ไมรูจักหมดไปคือ การสงครามรบกัน ระหวางยิวกับอาหรับ 
โดยเฉพาะยิวกับปาเลสไตน ทําสงครามกันอยูเร่ือย เปนสงครามท่ี
มีความหมายท้ังในแงเผาพันธุ และในแงลัทธิศาสนา คือเร่ืองชาว
ยิวกับชาวมสุลมิ ซ่ึงเห็นชัดวาเปนศัตรูกันมาเปนพันๆ ปแลว

มองใกลเขามา อยางประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซีย อะไร
พวกน้ี ก็มีสงครามการรบการฆาฟนกันดวยเร่ืองของลัทธิศาสนา

มองไปทางเมืองฝร่ัง อยางในไอรแลนดเหนือ ก็มีการรบกัน
ระหวางโปรเตสแตนตกับคาทอลิก เปนปญหากันมาไมรูจักจบสิ้น

ถอยหลังไปไมนานน้ี ก็บอสเนีย น่ันก็ฆากันโหดรายทารุณ
อยางย่ิง

เมื่อมองเรื่องท่ีเปนมาเปนไปอยางน้ีแลว ก็ทําใหเราตองมอง 
ไปขางหนาดวย ท่ีจริงเวลาเราพูดถึงปญหาปจจุบัน ก็คือการมอง
ไปในอนาคตดวยวา สภาพท่ีเปนอยางน้ีมันสองแนวโนมวา 
อนาคตจะเปนอยางไร

ถาเรามองไปแลว ไมเห็นอะไรท่ีเปนแนวโนมท่ีดีหรือมีหลัก
ประกันวาจะแกปญหาได ก็แสดงวาจะตองมีเหตุการณอยางน้ีเกิด
ข้ึนอีก แลวก็อาจจะรุนแรงมากย่ิงข้ึนดวย

โดยเฉพาะสภาพความคิด ความเชื่อถือ หรือทิฏฐิของคนน้ี
เปนเร่ืองท่ีสําคัญ เมื่อคนเรามีความเชื่อ ตั้งจิตตั้งใจ มองอะไร
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อยางไร ก็จะคิดจะทําอยางน้ันตอไป

ในแงของทิฏฐิ คือความคิดความเชื่ออะไรเหลาน้ี เราเห็น
อะไรท่ีจะทําใหมั่นใจหรือปลอดภัยบางวา มันจะมีแนวโนมท่ีดีข้ึน 
ถาถามญาติโยมก็คงตอบวายังมองไมเห็นเลย มีแตเร่ืองท่ีจะทําให
เกิดปญหากันอยูเร่ือยไป

ถามองในแงของการท่ีเกิดสงครามฆาฟนกัน ระหวางคน
ตางผิว ตางเผา ตางลัทธิศาสนาน้ี เมื่อเราหันมามองประเทศไทยน้ี
กลับเปนประเทศท่ีไดรับคําช่ืนชม เปนประเทศท่ีรมเย็นเปนสุข

คนไทยไมมีความรังเกียจเดียดฉันทคนผิวเผาไหน คนลัทธิ
ศาสนาไหนก็อยูกันไดดวยดี เปนอยางน้ีมาตลอดเวลายาวนาน
แลว เพราะวาคนไทยไมรังเกียจใคร ปรับตัวเขากับทุกคนได  ท่ีเปน
อยางน้ีเราพูดไดเต็มปากวา เปนเพราะพระพุทธศาสนา

ท่ีวาคนอยูรวมกันไดดีเพราะพุทธศาสนาน้ีแนนอน เพราะวา
แนวคําสอนของพระพุทธศาสนาน้ัน ใหมีเมตตา มีกรุณา แลว
เมตตากรุณาน้ันก็เปนสากล คือไมมีการจํากัดหรือแบงแยกวารัก
เฉพาะพวกน้ีพวกน้ัน หรือวาฆาคนพวกน้ันไดไมเปนบาป ฆาคน
พวกน้ีจึงจะเปนบาป อยางท่ีบางลัทธิศาสนาถึงกับบอกวา คนพวก
น้ันกลุมน้ันฆาแลวกลายเปนวาไดบุญเสียดวยก็มี ถาไมเปนการ
สนับสนุนใหเกิดการรบราฆาฟน อยางนอยก็เปนขออางใหฆาฟน
ทําการรุนแรงได

เมืองไทยเรามีความใจกวางอยางน้ีมานานแลว ควรถอย
หลังไปดูในประวัติศาสตรดวย
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ฝรั่งแสนแปลกใจ แตไหนแตไร

เมืองไทยใจเสรี ไมมีที่ไหนเทียมเทา

ขอเทาความในประวัติศาสตร ใหเห็นวาประเทศไทยของเรา
น้ีเปนมาอยางไร แลวขอใหคาดหมายวาตอไปยังจะเปนอยางน้ัน
อีกหรือไม ในเมืองไทยของเราน้ี คนไทยตั้งแตเปนพุทธศาสนิกชน
สืบมา อยูรวมกับใครก็ได

ถอยหลังไปตามท่ีเราจะมีหลักฐานพอเห็นได ในสมัยท่ีฝร่ัง
เร่ิมเขามา และเขียนบันทึกเหตุการณไว ถึงแมคนไทยจะไมบันทึก 
ฝร่ังก็ไดบันทึกไว

ขอยกตัวอยางในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เมื่อฝร่ัง
เขามาพรอมกับการลาเมืองข้ึน และการทําการคาขายอะไรตางๆ 
ศาสนาก็เขามาดวย คือมีการนําศาสนาคริสตเขามาเผยแพร และ
นักบวชท่ีเขามาเผยแพรศาสนาคริสตน้ันเองไดเขียนบันทึกไว ถึง
สภาพชีวิตจิตใจและลักษณะนิสัยของคนไทย ท่ีมีความเอื้อเฟอ
เผื่อแผ ย้ิมแยมแจมใส ยินดีตอนรับและใหเกียรติคนอื่น ไมวาจะ
เปนชาติไหนลัทธิศาสนาใด

อาตมาจะอานใหฟงตามท่ีบาทหลวงไดเขามาเพ่ือเผยแผ
ศาสนา เขาไดพบเห็นวาคนไทยเปนอยางไรแลวบันทึกไว เปน
บันทึกสมัยอยุธยา ในสมัยแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช

บาทหลวงช่ือ ฌ็อง เดอบูร ไดบันทึกไวตอนหนึ่ง ซ่ึงกรม
ศิลปากรไดนํามาจัดพิมพเปนหนังสือไว เปน จดหมายเหตุการเดิน
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ทางของพระสังฆราชแหงเบริต หมายความวาหัวหนาใหญของ
ศาสนาคริสตท่ีเขามา เปนบาทหลวงฝร่ังเศสคนตางประเทศเขา
เขียนเอง ไมใชคนไทยและไมใชชาวพุทธเราเขียน เขาบอกไวดังน้ี

ขาพเจาไมเช่ือวาจะมีประเทศใดในโลกที่มีศาสนาอยูมาก

มาย และแตละศาสนาสามารถปฏิบัติพิธีการของตนไดอยาง

เสรีเทากับประเทศสยาม

อยาลืมวาบาทหลวงฝร่ังเศสเหลาน้ีมีประสบการณในการไป
เผยแผศาสนามามาก เขามาเห็นเมืองไทยแลวเขามีความประทับ
ใจอยางน้ี เปนเร่ืองท่ีมีความหมายมาก

ถาจะเขาใจและมองเห็นคุณคาคําพูดของเขาไดชัดเจน เรา
จะตองไปอานประวัติศาสตรเหตุการณทางศาสนาและการเมืองใน
ประเทศแถบของพวกเขาเอง โดยเฉพาะในยุโรป เอามาเปรียบ
เทียบดวย

อีกตอนหน่ึง เขาเขียนบอกวา
ความคดิของชาวสยามทีว่า ทกุศาสนาดี ดังน้ัน พวกเขา

จึงไมแสดงตนเปนปฏิปกษตอศาสนาอ่ืนใด หากศาสนานัน้ๆ 

สามารถยืนหยัดอยูไดภายในกฎหมายของรฐั นับแตโบราณ

กาล ผูปกครองของไทยมีเจตนารมณอันดีงามที่จะปลอยใหแต

ละชาติ ปฏิบัติพิธีการทางศาสนาของตน ไดอยางเสรี

แลวมีอีกตอนหน่ึงบอกวา
น่ีเองคอืเสรภีาพ ในสวนทีเ่กีย่วกบัการนับถอืศาสนา อัน

เปนส่ิงที่คนทั้งหลายไดช่ืนชมกันอยูในราชอาณาจักรแหงน้ี
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ท่ีอานมาน้ีบาทหลวงเขียน ทีน้ี หันไปดูบันทึกของฝร่ังท่ีเปน
พอคา เปนนายทหารหรือเปนนักปกครองบาง

ตอนน้ีจะอานเร่ืองการชวนสมเด็จพระนารายณมหาราชให
หันไปเขาศาสนาคริสตกอน เร่ืองน้ีมาในประชุมพงศาวดาร ขอ
อานบันทึกของพอคาฝร่ังเศส เพ่ือใหเห็นหลายๆ ทัศนะและ
ประสบการณจากคนละดาน ท้ังบาทหลวงพูดวาอยางไร พอคาพูด
วาอยางไร นายทหารพูดวาอยางไร

พอคาฝร่ังเศสเขียนวา

ถาพระเจาหลุยสที่ ๑๔ ไดทรงชักชวนแลว สมเด็จพระ

นารายณก็คงจะหันเขาหาศาสนาโรมันคาทอลิกเปนแน ถา

การณเปนไดเชนน้ีจริงแลว จะเปนพระเกียรติยศแกพระเจา  

หลุยสสักเพียงไร เพราะในเวลาพระองคไดทรงจัดการศาสนา

ในพระราชอาณาเขตของพระองค ยังไดทรงจดัการทาํลายศาสนา

อันไมดีในแผนดินฝายตะวันออก ซ่ึงนับวาเปนประเทศที่

เจริญที่สุดอยูแลว

บันทึกตอนน้ีหมายความวา เขามาเห็นสมเด็จพระนารายณ 
มหาราชไมไดทรงรังเกียจเดียดฉันท แตกลับทรงอุปถัมภศาสนา
คริสตและนักบวชบาทหลวงท่ีเขามาเผยแพร เขาก็เลยเขาใจผิดนึก
วา พระเจาแผนดินไทยน้ีทรงพรอมแลวท่ีจะนับถือศาสนาคริสต จึง
กราบทูลใหพระเจาหลุยสทําพระราชสาสนมาชวน น่ีคือเพราะ
ความใจดีของคนไทย ใจกวางจนกระท่ังทําใหเขาเขาใจผิด คิดไป
ตามนิสัยของเขาเอง
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แตอีกอยางหน่ึงท่ีนาสังเกตก็คือ เขามีความภูมิใจวา ถาเขา
ไปไหนเขาไดเอาศาสนาของเขาเขาไป เขาจะตองทําลายศาสนา
ของท่ีน่ันดวย เพราะเขาถือวาศาสนาในท่ีน้ันไมดี  เพราะฉะน้ันเขา
ก็เขียนอวดอางไวในบันทึกน้ีวา “ยังไดทรงจัดการทาํลายศาสนาอัน

ไมดีในแผนดินฝายตะวันออก” น่ีเปนขอสังเกตท่ีแสดงใหเห็นคติของ
ฝร่ังสมัยน้ันตอศาสนาอื่นท่ีเขาถือวาไมดีไปหมด

ท่ีอานมาน้ีเปนบันทึกของพอคา ซ่ึงตอมาก็เปนอยางท่ีวา
จริงๆ คือ พระเจาหลุยสท่ี ๑๔ ไดทรงมีพระราชสาสนมาเชิญชวน
สมเด็จพระนารายณมหาราชใหทรงหันไปนับถือคริสต

ทุกทานคงทราบวาสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงตอบวา
อยางไร ทรงตอบยาวอยู ถาจับเอาขอความสั้น ๆ ก็คือตรัสวา พระ
ผูเปนเจาไดทรงสรางทุกสิ่งทุกอยาง ทรงสรางแผนดิน สราง
สิงสาราสัตว ทรงดลบันดาลไดท้ังสิ้น ดังน้ัน ถาหากวาพระเจา
ตองการใหพระองคเปนคริสต พระองคก็จะบันดาลเอง เพราะ
ฉะน้ัน พระเจาหลุยสไมตองมายุง (ทํานองน้ัน) เมื่อพระเจาทรง
บันดาลไดทุกอยางอยูแลว เมื่อใดทรงตองการพระเจา ก็จะบันดาล
เอง ขณะน้ีสมเด็จพระนารายณมหาราชยังเปนพุทธมามกะ ก็
แสดงวาพระผูเปนเจายังไมทรงตองการ จึงทรงปลอยใหพระองค
เปนชาวพุทธอยูอยางน้ี

สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงมีพระปรีชาสามารถอยาง
ย่ิง ทรงตอบทีเดียว พระเจาหลุยสก็เลยไมรูจะวาอยางไร บัวก็ไม
ชํ้า นํ้าก็ไมขุน
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ฝรั่งชวยใหรูวาที่เมืองเขา คนหนีภัยศาสนา

พอมาเมืองไทย คนสยามเอาใจตอนรับอยางดี

ทีน้ีมาถึงนายทหารบาง ขอพูดถึงนายทหารใหญคนหน่ึง ท่ี
ช่ือวานายพลฟอรบัง

ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชน้ัน ชาวฝร่ังเศสคนหน่ึง
เขามารับราชการอยูในกรุงศรีอยุธยา ไดเปนนายพล ช่ือนาย
พลฟอรบัง ทานผูน้ีอยูในกรุงศรีอยุธยานาน ตอมากลับไปประเทศ
ฝร่ังเศส ก็ไปเลาใหพระเจาแผนดินและบาทหลวงผูใหญทางฝร่ัง
เศสฟง แลวเขาบันทึกกันไว

นายพลฟอรบังเลาวา

ที่ทาํใหคริสตศาสนาแผไพศาลไปไดไมเร็วน้ัน ตองโทษ

จรรยาวัตรของพระภิกษุสงฆ ซ่ึงมีความอดทนและเครงครัด

มาก พระภิกษุสงฆเหลาน้ีไมเสพสุราเมรัย ฉันแตของที่คนใจ

บุญถวายเปนวันๆ ไปเทาน้ัน ของที่ไดมากเกินความจําเปนก็

บริจาคแกคนจน ไมเก็บไวสําหรับวันรุงขึน้เลย ตามปกติใจ

ความของพระธรรมเทศนาน้ันแนะนําใหคนทาํบุญ จึงทั่วพระ

ราชอาณาจักรน้ันมีคนใจบุญมากมาย เพราะฉะนัน้ เราจะไม

แลเห็นคนที่จนถึงตองขออาหารมารบัประทาน ธรรมจรรยา

ของเขา เลิศกวาของเรามาก

นายพลฝร่ังเศสเขียนตอไปอีกวา

เขาหานับถอืผูส่ังสอนศาสนาของเราไม เพราะผูส่ังสอน

ศาสนาไมเครงครดัเทาพระภิกษสุงฆ เม่ือผูส่ังสอนศาสนาของ



พัฒนาการนับถือศาสนาของคน๑๘

เราแสดงคริสตธรรม คนไทยซ่ึงเปนคนวานอนสอนงาย น่ังฟง

ธรรมปรยิายนัน้ เหมือนฟงคนเลานิทานใหเด็กฟง ความพอใจ

ของเขาน้ันไมวาจะสอนศาสนาใดกช็อบฟงทัง้น้ัน พระภกิษุ

สงฆไมเถยีงเรือ่งศาสนากบัผูหน่ึงผูใดเลย เม่ือมีคนยกคริสต

ศาสนาหรือศาสนาใดๆ มาพูดกับทาน ทานกเ็ห็นวาดีทั้งน้ัน 

ถามีคนมาปรกัปราํพระพทุธศาสนา ทานกต็อบอยางเย็นใจวา 

เม่ืออาตมภาพเห็นวาศาสนาของทานเปนศาสนาที่ดี เหตุไร

ทานจึงไมเห็นวาพุทธศาสนาเปนศาสนาที่ดีเหมือนกันเลา

พระของเราตอบฝร่ังไปอยางน้ี เพราะคนไทยมีจิตใจเปนพ้ืน
มาอยางน้ัน ตางกับฝร่ังท่ีตองดิ้นรนตอสูมานานนักหนา จนกระท่ัง
ตองอยูกันดวยกฎหมาย เอากฎหมายเปนเคร่ืองปองกันไมใหคน
รุกรานหรือรุกล้ําละเมิดกัน

แมแตใกลๆ ปจจุบันน้ีเอง คนไทยเราก็ยังมีนํ้าใจดีเหมือน
เดิม อยางทางใตของเรามีคนนับถือศาสนาอิสลาม มีชาวมุสลิม
มาก เราก็อยูกันมาดวยดีไมมีปญหา เหมือนพี่เหมือนนอง

พระทางใตทานเลาใหฟงวา ในภาคใตเราท่ีเปนมาแตกอน 
คนไทยพุทธและคนไทยมุสลิมอยูดวยกัน เวลาคนมุสลิมสราง
มัสยิดคนไทยพุทธไปชวยสราง เวลาชาวพุทธสรางโบสถชาวมุสลิม
ก็มาชวยสราง น่ีเปนสภาพท่ีหาไดยาก ไมมีท่ีไหนอื่นในโลก

อยางประเทศอเมริกาท่ีวาเปนประเทศท่ีมีเสรีภาพ มีความ
เปนประชาธิปไตย ก็เปนดวยกฎหมาย คือเขามีประสบการณใน
การบีบคั้นขมเหงกันมาก ลองไปอานประวัติศาสตรของฝร่ัง
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ท่ีจริงเราตองรูวาฝร่ังเปนมาอยางไร เขารบราฆาฟนกันมากมาย
หนีภัยบีบคั้นในยุโรปจนเข็ดขยาด ก็ยังไปพิฆาตกันในอเมริกาอีก 
จะหาทางแกไขก็ตองใชวิธีตั้งกฎหมายข้ึนมา เปนเคร่ืองปองกัน 
และบังคับคนไมใหบีบคั้นฆาฟนกันดวยเร่ืองศาสนาหรือนิกาย

การท่ีเขาหนีออกจากยุโรปมายังอเมริกาน้ัน เหตุหน่ึงท่ี
สําคัญก็คือการหนีภัยเร่ืองการบีบคั้นทางศาสนาน่ันเอง ดิ้นรนดั้น
ดนมาหาอิสระเสรีภาพ การท่ีคนชาติน้ีเชิดชูเสรีภาพมาก ก็เพราะ
มีประสบการณแหงการกดข่ีขมเหงมาในอดีตมากมาย

ถึงอยางน้ันอเมริกาเวลาน้ี แมแตมีกฎหมายบังคับควบคุม
ก็ยังมีพวกสมาคมลับ มีพวก Ku Klux Klan เอาไวสําหรับฆาคน
ผิวดํา แลวตอมาก็มีนาซีใหมอีก ท้ังสองพวกน้ันเด๋ียวน้ีก็ยังมีอยู
น่ีก็เพราะในจิตใจยังแกไมตก

แตของเราน่ีเปนพ้ืนอยูในจิตใจ จึงพูดไดวาเร่ืองเสรีภาพทาง
ศาสนาน่ีอเมริกาอยามาคุยเลย ถาเทียบกันและใชคําสมัยใหม ก็
เรียกวาอเมริกามีเสรีภาพในทางลบ คือ เสรีภาพแบบคอยก้ันคอย
กันคอยระวังไมใหรุกรานขมเหงกัน แตของไทยน้ีเราเปนเสรีภาพ
แบบบวก คือกลายเปนสามัคคีชวยเหลือเก้ือกูลกัน

ท่ีวามาน้ีเปนสภาพท่ีเปนมาในพื้นเพภูมิหลัง ท่ีเราจะตองรู
จักตัวเอง แตสภาพอยางน้ีเราจะรักษาไวไดหรือไม เวลาน้ีเปนเร่ือง
ท่ีจะตองคิดดวยความไมประมาทวาจะรักษาคุณธรรมท่ีเคยมีมา
ไวใหได น่ีแหละคือปญหาเร่ืองภัยแหงพระพุทธศาสนา
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ไมวาจะเกิดเหตุการณอะไร ชาวพุทธควรไดปญญา

มองดูความคิดจิตใจคน ที่จะสงผลขางหนาตอไป

สภาพอยางท่ีวามา ท่ีอยูรวมกันดวยความรมเย็นเปนสุข
เหมือนเปนพ่ีเปนนอง  ไมวาตางผิวตางเผาตางศาสนา เมื่อคร้ัง
ชาวพุทธมีจํานวนมากครอบคลุมเกือบท้ังประเทศน้ี ปจจุบัน สถาน
การณเปลี่ยนไป ระบบบริหารจัดความสัมพันธเปลี่ยนไป และได
เร่ิมเกิดปญหา

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

ทีน้ี ตอมาตอนหลัง เขาแยกใหเด็กเรียนกันคนละโรงเรียน 
เมื่อแยกกันตั้งแตเด็ก ก็เร่ิมมีปญหา กลายเปนคนละพวกแลว โนน
พุทธ น่ันมุสลิม ทานจึงวิตกกังวลวา ตอไปจะเกิดอะไรข้ึน

ปญหาก็ไดเร่ิมมีข้ึนมาเร่ือยๆ อยางในบางทองท่ีของเมืองใต
น้ัน พระไปบิณฑบาตในบางถ่ินมีคนมุสลิมมาก เด๋ียวน้ีถูกเด็กวัย
รุนโหเอาแลว บางแหงไปมีการถมนํ้าลาย อันน้ีเปนเร่ืองท่ีแสดงวา
สถานการณทางสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงเปนเร่ืองในทางท่ีไมดี
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ท่ีเปนอยางน้ี เราพูดไดวา ชาวศาสนาท่ีเปนอยางน้ันไมได
คิด ไมไดมองอยางชาวพุทธ จึงยกตัวอยางเร่ืองท่ีเปนขาวใหญ
ระดับโลกเมื่อไมก่ีเดือนมาแลว คือเร่ืองกรณีทาลีบัน

พวกทาลีบันซ่ึงเขาปกครองประเทศอัฟกานิสถาน ไดใชปน
ใหญและใชลูกระเบิดทําลายพระพุทธรูปท่ีมีมาเปนพันๆ ปแลว ซึ่ง
ถือวาเปนสมบัติของโลก

ในทางประวัติศาสตร อัฟกานิสถานเคยเปนดินแดนพระ
พุทธศาสนา เรียกไดวาเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนาแหง
หน่ึง อยูแถวๆ อาณาจักรกุษาณของพระเจากนิษกะ ท่ีพามิยานมี
พระพุทธรูปใหญสูง ๕๓ เมตร และ ๓๕ หรือ ๓๗ เมตร ซ่ึงแกะ
สลักอยูท่ีภูเขาเมื่อราว พ.ศ. ๘๐๐ มาถึงตอนน้ี ท้ัง ๒ องค ก็ถูกผู
ปกครองชาวมุสลิม พวกทาลีบันทําลายลงไป

ความจริงในประวัติศาสตรเขาเคยทําลายมาแลวหลายคร้ัง 
แตสมัยกอนยังไมมีอุปกรณท่ีทันสมัยอยางน้ี เขาทําลายไดแคเอา
ฆอนเหล็กไปตอยไปทุบ

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

สมัยกอนไมมีอุปกรณใหญโตท่ีจะทําลาย ก็ทําไดแคน้ัน คือ
ทําลายท่ีพระนาสิก เปนอยางน้ีท่ัวไปหมด แตเวลาน้ีเขามีเคร่ืองมือ



พัฒนาการนับถือศาสนาของคน๒๒

ทําลายท่ีรายแรง มีระเบิด มีปนใหญ จึงทําลายไดหมดสิ้น

เมื่อเกิดกรณีทาลีบันข้ึนมา ก็ตองดูวาชาวพุทธก็ตาม ชาว
โลก และโดยเฉพาะชาวมุสลิมก็ตาม จะมีความรูสึกแสดงออก
อยางไร ซ่ึงจะเปนสัญญาณบงช้ีในการท่ีจะมองสถานการณ ซ่ึง
หมายถึงแนวโนมตอไปในอนาคตวาจะเปนอยางไร

เราไมใชมองดวยอารมณโกรธเกลียด แตเราควรพิจารณาใน
แงวา คนท่ีมีแนวความคิดอยางน้ี ท่ีเขาทําอยางน้ีไดน้ัน จิตใจเขา
เปนอยางไร เขานึกคิดตอผูอื่นอยางไร ไมใชมองแคสถานการณ
เฉพาะหนา แตตองมองไปในอนาคตวา เมื่อเขายังมีความคิด มี
ความเช่ือ และมีสภาพจิตใจอยางน้ี อะไรจะเกิดข้ึนตอไป น่ีเปน
เร่ืองท่ีสําคัญ

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

แตก็ไมใชคําแถลงหรือแสดงมติท่ีออกจากองคกรใหญของ
ชาวมุสลิม ซ่ึงควรจะแสดงใหเห็นทาทีท่ีชัดเจน

แตชาวมุสลิมบางคนก็พูดในทางตรงขาม อาตมาจะอานให
ฟงเปนตัวอยาง ขอเขียนน้ีเขาสงไปลงในหนังสือพิมพ สยามรัฐ
สัปดาหวิจารณ (ฉบับท่ีไดรับมาเปนถายเอกสาร จะตองคนดูอีกที
วาวันท่ีเทาไร) เขาเขียนหัวขอเร่ืองวา “เวรกรรมของทาลีบัน” เน่ือง
จากเปนขอเขียนยาว จึงจะอานเฉพาะบางสวน
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เรื่องการทาํลายพระพุทธรูปของพวกทาลีบันที่ผานมาน้ัน 

อาจจะเปนเรือ่งทีไ่มถกูตองของศาสนิกชนอ่ืน ทีไ่ปทาํลายศาสน

สถานของชาวพทุธ ซ่ึงพระพทุธรปูเปนทีเ่คารพสักการะสําหรับ

ศาสนาของเขา

ชาวมุสลิมคนน้ีเขียนตอไปวา

ส่ิงทีเ่ขาทาํอาจเปนสิทธขิองเขา ทีไ่มมีใครไปวาเขาได เรา

ก็มีสิทธิ์แคออกความเห็นและวิจารณ เขาจะฟงหรือไมฟงก็

เปนเรือ่งของเขา เพราะเขาทาํในบานของเขา ถามุสลิมไทยมี

รูปเจว็ดในบานเราก็ตองกาํจัด ทานวันนอรของเราก็เปล่ียน

แปลงหองรัฐมนตรี โดยการยกพระพุทธรปูออกไป และอดีต

รัฐมนตรีวาการฯ ตางประเทศ ดร.สุรินทร พศิสุวรรณ กย็ก

พระพทุธรปูออกจากหองทาํงานเหมือนกนั การทีจ่ะใหอิสลาม

เปนสากลไมไดหมายความวาจะยืดหยุนไดทุกๆ เรื่อง อิสลาม

เปนศาสนาที่สรางสรรคไมใชทาํลาย บางครั้งการทาํลายอาจ

เปนสาเหตุจากการสรางสรรค ศาสดามูฮัมหมัดก็เคยทาํส่ิง

เดียวกัน บรรดาเทวรูปตางๆ ที่อยูในเมกกะถูกทาํลาย แตผล

ลัพธที่เกิดขึ้นน้ันก็ทาํใหสังคมรวมตัวกันเปนหน่ึงเดียว

น้ีคือทาทีท่ีเปนตัวอยาง เขามองประเทศอัฟกานิสถาน เปน
บานเฉพาะของชาวมุสลิมเทาน้ัน ถาอยางน้ีก็ลําบาก หมายความ
วา คนถือศาสนาอื่น ท้ังๆ ท่ีเกิดท่ีน่ัน ก็ไมมีบาน ไมมีสิทธิ

นอกจากน้ัน คําวา “สากล” ท่ีชาวมุสลิมทานน้ีเขียน ก็เห็น
ไดวา มิใชหมายถึงการทําใหคนท้ังหลายท่ัวไปท้ังหมดเขาใจ 
ศาสนาอิสลามถูกตองแลวเห็นชอบยอมรับท่ัวกัน แตหมายถึงการ
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ท่ีจะตองใหทุกคนและทุกอยางเปนไปตามท่ีศาสนาอิสลามกําหนด 
ไมวาใครจะพอใจหรือยอมรับหรือไม

ท้ังหมดน้ีเปนเร่ืองท่ีเราจะตองมองดวยความรูความเขาใจ
และไมประมาทวา ถาคนมีสภาพจิตใจและความคิดอยางน้ี จะ
เกิดอะไรข้ึนตอไปในระยะยาว

คนไทยชื่นชมนับถืออเมริกา

ควรรูจักวา อเมริกาเปนมาอยางไร

ขอเลาไปเร่ือยๆ ยกตัวอยางประเทศมาเลเซียเมื่อประมาณ 
๑๕ ปมาแลว วันหน่ึงมีคนมาเลเซียมาท่ีวัด เขาเขามาหาและบน
วิตกกังวลวา ตอนน้ีประเทศมาเลเซียประกาศใหศาสนาอิสลาม
เปนศาสนาประจําชาติ เปน State Religion แลว ก็เร่ิมจะมีปญหา
เร่ืองการศกึษาเลาเรียน มกีารเปลีย่นแปลงในเร่ืองหลกัสตูรอะไรตางๆ

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

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

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

แมแตประเทศท่ียกยองกันวาพัฒนาสูงเย่ียม เชนประเทศ
อเมริกา ท่ีบอกวาเขาเปนประเทศท่ีมีเสรีภาพทางศาสนา ถึงกับ
แยกรัฐกับศาสนา ถาสังเกตก็จะเห็นวา เขาแยกแบบคร่ึงๆ กลางๆ

ยกตัวอยางเชน เวลาประธานาธิบดีอเมริกาเขารับตําแหนง 
มีพิธีปฏิญาณตนเขารับตําแหนง หรือ Inaugural ท้ังๆ ท่ีประเทศ
อเมริกามีชาวคริสตอยูราวๆ ๘๕% เปนโปรเตสแตนต ๖๐% เปน
คาทอลิก ๒๐ กวาเปอรเซนต แตเวลาทําพิธีปฏิญาณตนเขารับ
ตําแหนงประธานาธิบดีตองสาบานตัวกับคัมภีรไบเบิล ตองเอามือ
ทาบบนคัมภีรไบเบิล แลวกลาวลงทายวา So help me God.

แมแตพิธีสาบานธง (Pledge of Allegiance to the Flag) 
ซ่ึงเปนการแสดงความภักดีตอชาติอเมริกัน เขาก็มีกฎหมายออก
มา ซ่ึงรัฐสภากําหนดคําสําหรับปฏิญาณตนไว ตอนหน่ึงวา One 
nation under God คือ ประเทศอเมริกาเปนประเทศหน่ึงเดียว
ภายใตพระผูเปนเจา

ถาถามวาประเทศอเมริกามีศาสนาประจําชาติไหม ตาม
หลักฐานน้ีก็บอกไดเลยวามี หรือเขาถือศาสนาไหนเปนศาสนา
ประจําชาติ ก็ตอบไดเลยวาถือศาสนาคริสตเปนศาสนาประจําชาติ 
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แมเขาจะบอกวาในรัฐธรรมนูญใหรัฐกับศาสนาแยกกัน ก็เปนเร่ือง
มาตามภูมิหลัง คือ ตองแยกรัฐกับศาสนาเพราะปญหาความขัด
แยงของคาทอลิกกับโปรเตสแตนต และเพราะโปรเตสแตนตท่ีมี
หลายนิกายทะเลาะกัน จะเอาอันไหนเปนใหญไมได

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

การท่ีอเมริกาประกาศใหมีเสรีภาพทางศาสนา และบอกวา 
แยกรัฐกับศาสนาน้ัน อยาไปเขาใจวาเปนเร่ืองศาสนาท้ังหลาย ความ
จริงเปนเร่ืองระหวางคริสตกันเอง คือ คาทอลิกกับโปรเตสแตนต 
อยางหน่ึง และอกีอยางหนึง่ โปรเตสแตนตท่ีตางนิกายกันเปนรอยๆ
ลงกันไมไดน่ันตางหาก ปญหาเขาอยูท่ีน่ัน คือเขามีนิกายมากมาย 
แลวตกลงกันไมได

อน่ึง ดวยเหตุท่ีวา แมเพียงระหวางศาสนาเดียวกันแตตาง
นิกาย เขายังทะเลาะรุนแรงขนาดน้ัน จึงเปนธรรมดาวากับศาสนา
อื่น เขายอมยอมรับไมได ดังน้ันพวกยิวในอเมริกายุคกอนน้ันจึงถูก
กําจัดรุนแรงดวย

หลายคนหลงไปตามเรื่องราวของอเมริกันท่ีมองกันไมชัด 
แลวเขาใจผิดวา การแยกรัฐกับศาสนา และการมีเสรีภาพทาง
ศาสนา เปนเร่ืองเดียวกัน ซ่ึงท่ีจริงไมใช

ย่ิงกวาน้ัน ยังมักเขาใจผิดตอไปอีกวา การแยกรัฐกับศาสนา
แบบอเมริกันน้ี เปนความเจริญกาวหนาทางอารยธรรม แตท่ีจริงไม
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ใชเลย มันเปนความติดตันของอารยธรรมตางหาก (ถาไมถึงกับจะ
เรียกวาเปนความอับจนของอารยธรรมปจจุบัน)

การแยกรัฐกับศาสนาของอเมริกันน้ี อยางดีก็เปนกาวหน่ึง
ในอารยธรรมของเขาท่ีเดินหนาไปหนอย ดวยวิธีตัดปญหา คือเมื่อ
คนยังใจแคบกันนัก ยอมรับความจริงกันไมได และจะแกไขจิตใจ
คนก็ไมได ก็ตัดปญหาเสียเลย ดวยการไมยุงเก่ียวกัน เพราะใน
เร่ืองน้ีจิตใจคนยังพัฒนาไมพอ ถาเขาไปเก่ียวของก็จะตองเกิด
เร่ือง ก็เลยเอาแคสรางกําแพงขวางก้ัน (อยางท่ี Jefferson วา) 
ปลอยปญหาไวอยางน้ัน ไมจัดการมัน (เหมือนกับบอกวา ดูภูมิ
หลังพวกฉันสิ ฉันทําไดแคน้ีแหละ)

แตก็ปรากฏวากําแพงท่ีเขากอไวน้ี ก็กอปญหาแกอเมริกา
เองยังไมจบ(ตวัแทของปญหาอยูในใจของคน ซ่ึงกฎหมายแกไมได)

พูดสั้นๆ วา การปฏิบัติของอเมริกันในเร่ืองน้ี เปนปรากฏ
การณท่ีบงช้ีท้ังความติดตันของอารยธรรมมนุษย ท่ีตองแกปญหา
น้ีดวยวิธีแยกตัวออกมาไมยุงเก่ียว และท้ังแสดงถึงปญหาพื้นฐาน
คือการท่ีมนุษยท่ัวไปมีจิตใจที่ยังไมพัฒนาเพียงพอ

อยางไรก็ตาม ตองยอมรับวาการท่ีจะพัฒนาจิตใจมนุษยท่ัว
โลกหรือสวนใหญใหกวางขวาง เปนจิตใจท่ีเสรีจริง ถึงข้ันท่ีอยูกับ
เพ่ือนมนุษยดวยเมตตาพรอมกับแสวงสัจธรรมดวยปญญาได
อยางเต็มท่ีน้ัน เปนกาวใหญท่ียังไปถึงไดยาก แตน่ีคือสิ่งทาทาย
การพัฒนาอารยธรรมท่ีแทจริง

นอกจากน้ี ท่ีพูดมาท้ังหมดน้ัน มิใชมุงหมายจะใหชาวพุทธ
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มาอางมาเถียงกับประเทศอืน่ๆ วาท่ีโนนท่ีน่ันเขายังอยางน้ันอยางน้ี

แตมุงใหรูเทาทันสถานการณตามเปนจริงวา มนุษยหรือชาว
โลกยังเปนกันอยูอยางน้ี ซ่ึงเราควรจะกาวใหพนเลยตอไป เพราะ
ศกัยภาพของชาวพุทธมมีากกวาน้ัน เราสามารถสรางสันติสุขท่ีแท
จริงใหแกโลกได ตรงน้ีสิเปนงานท่ีเราควรจะคิดกันอยางจริงจัง

แตท้ังน้ีก็ตองปฏบัิตติามหลกัท่ีพูดแลววา ใจดอียูกับเขาโดยมี
เมตตา แตก็ตองปฏบัิตจัิดการดวยปญญา และอยูดวยความไมประมาท

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

หันกลับมาเร่ืองเฉพาะหนากอน บางทีเราไมรูภูมิหลัง ไป
เห็นแตเพียงตัวหนังสือวา อเมริกามีเสรีภาพทางศาสนา ใหศาสนา
กับรัฐไมตองเกี่ยวของกัน ยังไมรูวาเขาเปนมาอยางไร แลวจะเอา
วิธีน้ีมาใชกับประเทศไทย โดยไมเขาใจภูมิหลัง สิ่งท่ีจะเปน
ประโยชนแกประเทศชาติก็ไมเกิดข้ึน กลายเปนวา เอาสิ่งท่ีเปน
โทษมายัดเยียดใสประเทศของตัวเอง

นายกรัฐมนตรีไทย เวลาเขารับตําแหนง ถาจะเอาอยาง
อเมริกา นาจะมีพิธีทางพระพุทธศาสนาบาง อยางอื่นเอาอยาง
อเมริกา แตอยางน้ีไมเอา

ตามประเพณีของเรา ในพิธีบรมราชาภิเษก มีการประกาศ
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ราชธรรมตางๆ คือ หลักการปกครองแผนดินตามคําสอนของพระ
พุทธศาสนา ท้ังทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร ราชสังคหวัตถุ และ
ขัตตยิพละ เมือ่เรามาเปนประชาธปิไตย เราไมไดนําวัฒนธรรมประเพณี
น้ีมาสืบตอ ทําไมเราจึงละเลยเสีย เปนเร่ืองท่ีควรจะตองพิจารณา

อาจจะพูดเชิงลอหนอยวา น่ีเปนตัวอยางระดับชาติของการ
ท่ีคนไทยเวลาน้ี จะเอาอยางอเมริกาก็ทําไมได จะรักษาความเปน
ไทยก็เอาไวไมอยู∗

กลมกลืนมา กลมกลืนไป

ในความมืดมัว เนื้อตัวก็จะหายไป

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

ยอนหลังไปเกือบ ๒๐ ปแลว ตอนน้ันชาวพุทธบางทานไดไป
เจอเอกสารของคริสตจากองคกรท่ีเรียกวา Secretariat for Non-
Christians คือสํานักเลขาธิการเพ่ือ(ปฏิบัติตอ)คนท่ีมิใชชาวคริสต 
เปนเอกสารลบั เขาบอกวาเปน confidential ซ่ึงเขาใชสาํหรับสือ่กัน
                                                                                                    
∗

ความเปนมาระหวางศาสนากับรัฐ ในสังคมตะวันตก ไดเขียนไวเปน “บทแถมทาย:

บาทหลวงฝรั่งเขามาสมัยพระนารายณ ทําไมวา เมืองไทยใจเสรี ไมมีท่ีไหนเทียมเทา”

หนา ๑๐๗–๑๓๖
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ระหวางพวกบิชอพคาทอลิกท่ีทํางานอยูในประเทศตางๆ ท่ัวโลก

ในเอกสารน้ีก็ไปพบนโยบายใหมของคาทอลิกท่ีจะปฏิบัติตอ
ศาสนาอื่นๆ ซ่ึงทําใหรูวาเวลาน้ีทางคาทอลิกไดเปลี่ยนนโยบาย

ขอทําความเขาใจวา กอนหนาน้ี ทางชาวคริสตคาทอลิก 
โดยเฉพาะบาทหลวง เวลาเผยแผศาสนาจะใชวิธีพูดจารุนแรง คือ
ใชวิธีดาวาโจมตี อยางสมัยกอน ถาเปนญาติโยมท่ีอายุมากๆ จะ
ไดยิน เชนท่ีสนามหลวง จะมีพวกนักเผยแพรศาสนาคริสตข้ึนไป
ยืนบนแทน แลวก็โจมตีพระพุทธศาสนาดาวาตางๆ ตอมาภาพน้ี
หายไป แลวมีการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีเขามาเปนมิตร

ทีน้ีชาวพุทธก็ไปพบเอกสารลับน้ีข้ึน อันสืบเน่ืองมาจาก 
Vatican Council คร้ังท่ี ๒ ซ่ึงเขาประชุมกันในป ๑๙๖๒-๑๙๖๕ 
ตรงกับ พ.ศ.๒๕๐๕–๒๕๐๘ แตเรามาเจอหลังจากน้ันต้ังนาน จึงรู
วาเขาเปลี่ยนนโยบาย โดยตัวเองก็แปลกใจวาชาวคริสตบาทหลวง
ทําไมเขามาสัมพันธกับชาวพุทธอยางดี จนกระท่ัง แมแตท่ี
กรมการศาสนาก็ถึงกับตั้งเปนหนวยงานเรียกวา “ศูนยศาสน-
สัมพันธ”

คําวาศาสนสัมพันธน้ี แปลจากภาษาอังกฤษท่ีทางคาทอลิก 
ใชวา dialog (สะกดแบบอังกฤษเปน dialogue) ซ่ึงปกติแปลกัน
วาเสวนา หรืออะไรทํานองน้ี แตในกรณีน้ีเขาแปลวาศาสนสัมพันธ

ท่ีกรมการศาสนาตั้งหนวยน้ีข้ึน ก็เพ่ือใหทางคริสตและทาง
พุทธ อะไรตางๆ ไดมาประสานและมีความกลมเกลียวเปนอันหน่ึง
อันเดียวกัน
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เมื่อเราไปเจอเอกสารลับน้ี จึงเขาใจไดวา เขาเปลี่ยน
นโยบายในการเผยแผศาสนาเน่ืองจากเหตุผลท่ีวา ในโลกปจจุบัน
น้ีการท่ีจะมาใชวิธีโจมตีดาวาน้ันไมไดผลแลว

อยางในเมืองไทยเอง บาทหลวงก็รูอยูแกใจ ถึงกับพูดวา ใน
เมืองไทยน้ีศาสนาคริสตเขามาตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราชราวสามรอยปแลว มาถึงปจจุบันน้ีมีคนไปเปนคริสตอยูแค
แสนกวา เวลาท่ีผานไปยาวนานหลายรอยป และทุนมากมาย
มหาศาลทีใ่ชไปน้ี เมือ่เอามาเทียบกับผลท่ีได ตองถือวาไมไดผลเลย
เพราะฉะน้ันการท่ีจะใชวิธีอยางเกาน่ี เลิกไดแลว จึงเปลี่ยนแปลง

ท่ีหนวยกลางคือวาติกันเอง มีการเปลี่ยนนโยบายตามผล
การประชุมใหญคร้ังน้ี โดยใหใชวิธี dialog ใหมีการวิสาสะกัน ให
ใชวิธีท่ีเรียกวา assimilation เรียกวาการกลมกลืน

นโยบายกลมกลืนก็มีตัวอยางใหดูในเอกสารน้ัน  ซ่ึงพอดีเขา
พูดถึงวิธีปฏิบัติในประเทศไทยดวย ในเอกสารท่ีเปน bulletin น้ันมี
บอกหมด แมกระท่ังรายงานวา ประเทศไทยเวลาน้ี มีสถานการณ
เปนอยางไร เชน องคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลกมีสถานะ
อยางไร พุทธสมาคมเปนอยางไร ทํางานไดผลหรือไม พระสงฆเปน
อยางไร ชาวไทยเปนอยางไร เขาควรจะปฏิบัติอยางไรจึงจะไดผลดี

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

ตอนน้ัน ปรากฏวามีการนําพิธีกรรมแบบพุทธไปใชเพ่ิมข้ึนๆ 
ซ่ึงคงจะเปนการทดลองตามวิธีกลมกลืนแบบน้ี ซ่ึงหลายพิธีกรรม
เด๋ียวน้ีก็ยังมอียู ดงัท่ีปรากฏวาปจจุบันน้ีชาวคริสต มกีารทอดผาปา
สวนทอดกฐินมีหรือไม คงตองถามญาติโยมท่ีรูดูอีกที

ตอนหน่ึงถึงกับพยายามใชวิธีบวชแบบพุทธเลย คลายๆ มี
การขานนาคและมีคูสวด มีอะไรตางๆ คือ เขาพยายามลองดูวาอัน
ไหนไดผล ก็ทําตอ อันไหนไมไดผลก็เลิกไป แตทอดผาปายังทําอยู 
น้ีเปนตัวอยาง

นอกจาก น้ัน  ยั ง นําเอาแบบแผนเ ร่ืองการกอสร าง  
สถาปตยกรรมไปใช โดยออกแบบใหมาเปนคลายๆ แบบไทย และ
เปนแบบพุทธ พรอมท้ังนําโตะหมูบูชาเขาไปใช ซ่ึงเด๋ียวน้ีทราบวา
นําเอาโตะหมูแบบของในวัดพระพุทธศาสนาไปใชในโบสถคริสต 
โดยเอาไปต้ังไมกางเขนแทนพระพุทธรูป บางทีบางแหงเอาพระ
พุทธรูปไปตั้งขางๆ ดวย

อันน้ีเปนเร่ืองของวิธีการกลมกลืน ซ่ึงเขาไดปฏิบัติมาหลาย
ปแลว ซ่ึงชาวพุทธไมคอยรูเร่ือง เพราะไมไดสังเกตหรือมัวเพลิน
ประมาท  อาจจะมองไปในแงดีวาเขามาเปนมิตรกับเรา
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ความสัมพันธทางศาสนา มีฐานอยูแลวคือเมตตา

ย่ิงวากันไดตรงไปตรงมา ก็ย่ิงจะมั่น

นอกจากในภาคปฏิบัติแลว เราก็เจอในแงคําสอน มีเอกสาร
ของสถาบันคริสตออกมาพูดถึงนโยบายเก่ียวกับคําสอน เขาวางวิธี
การนําเอาหลักธรรมของพุทธศาสนาไปอธิบายแบบคริสต เขาบอก
วา เขาใชแนวการอธิบายคริสตศาสนาแกชาวพุทธ โดยใชศัพท
และหลักธรรมของพุทธศาสนา อันน้ีเขาตั้งไวเปนหลักในเอกสาร
ประจําของเขา แลวพยายามทําตามวิธีการน้ัน

มีบาทหลวงหลายทานพยายามทําอยางน้ี เปนการใช
นโยบายท่ีจะทําพุทธกับคริสตใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกันอยางท่ี
บอกเมื่อก้ี คือใชวิธีกลมกลืน แตท่ีจริงไมใชแคกลมกลืนหรอก เปน
การครอบเลย

การครอบก็คือ เอาพุทธเขาไปไวขางใน แลวเอาคริสตเปน
ใหญ คลุมท้ังหมด

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

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

ปฐมเหตขุองสรรพส่ิงคอืพระเจา พระผูสราง พระองค คอื

องคสยมภู เปนผูสรางสากลจักรวาล และทรงตั้งกฎปฏิจจ-

สมุปบาทขึน้เพือ่ครองโลก พระผูเปนเจาตัง้กฎปฏิจจสมุปบาท

ขึ้นเพื่อครองโลก ปฏิจจสมุปบาทคือแผนการของพระเจา ที่มี

ตอโลกและมนษุย พระเจาทรงไขแสดงใหพระพทุธเจาไดตรสัรู

และนํามาตีแผ

น่ีคือวิธีท่ีวากลมกลืน โดยรวบรัดใหเปนวา ท่ีพระพุทธเจา 
ตรัสรู น้ีก็เพราะพระผูเปนเจาไขแสดงให ถาใชศัพทฝร่ังก็คือ 
Revelation คือ God ของเขา ไขแสดงใหพระพุทธเจาไดตรัสรูและ
นํามาตีแผ

หลักอื่นก็ทํานองเดียวกัน อยางเร่ืองไตรลักษณ บาทหลวง
จะอธิบายนําเปนแนวทางวา ชาวคริสตหรือบาทหลวงผูเผยแผจะ
นําเอาธรรมะของพุทธไปใชไดอยางไร เขาอธิบายวา อนิจจังใน
คัมภีรไบเบิลก็สอนไววาอยางน้ี ทุกขังก็สอนไววาอยางน้ี อนัตตาก็
สอนไววาอยางน้ี
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อาตมาอานแลวตอนน้ันก็ไปคนดูวา คัมภีรไบเบิลมีสอน
อยางน้ีจริงหรือเปลา ไปดูแลว ไมเห็นนาจะแปลอยางน้ันเลย ไมรู
เขาแปลไดอยางไร ตรงน้ีแปลเปนอนิจจัง ตรงน้ันแปลเปนทุกขัง 
เขาแปลไปจนได ท้ังท่ีเน้ือความและถอยคําไปกันไมไดเลย

อนัตตาเขาบอกวาคริสตก็มี เสร็จแลวเขาก็พูดไปๆ สรุปได
ความวา ในพุทธศาสนาน้ัน พระพุทธเจาสอนไปไดถึงแคอนัตตา 
คือสอนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาได จบแคน้ันแลว ตองอาศัยรอพระ
เยซูมาสอนอัตตาอีกทีหน่ึง คือพระเยซูน้ีมาทําใหจบ ตองไปสู
อัตตาของพระเยซูอีกที

อาตมาจะอานใหฟงสักตอนหน่ึง อันน้ีมาจากหนังสือ
สัปดาหสาร นิตยสารรายสัปดาห พิมพโดยโบสถนักบุญยอแซฟ อ.
บานโปง ราชบุรี เขียนวา

พระเจาทรงใชพระธรรมสรางทกุส่ิง พระธรรมนัน้มาเกิด

เปนมนุษยแท (หมายถึงพระธรรมมาเกดิเปนพระเยซ)ู พระธรรม
องคนิจจัง สุข อัตตา มาเกิดเปนมนุษย ซ่ึงอนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา เพื่อมนุษยจะไดรับสภาพ นิจจัง สุข อัตตา จากพระ

ธรรม พระธรรมเปนบุตรองคเดียวจากพระเจา มนุษยทีร่บัสภาพ

นิจจัง สุข อัตตา เม่ือคริสตชนถึงแกความตาย อนัตตาก็

สูญส้ินไปเหลือแตอัตตาในโลกุตตระ ซ่ึงเปนนิจจังและสุข

อยางสมบูรณ

น้ีเปนตัวอยางใหเห็นวา เขาไดเอานโยบายมาปฏิบัติจริง
อยางน้ี คือเอาธรรมะในพุทธศาสนาน้ี มาอธิบายใหมใหเปนของ
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คริสตศาสนา แตมีนโยบายไวชัดวาตองใหคริสตสูงกวา คือ เอา
พุทธไปอยูในน้ันอีกทีหน่ึง เรียกวาเปนวิธีครอบ

ท่ีพูดมาน้ีเปนเร่ืองท่ีวาควรจะรู อาตมาคิดวาชาวพุทธไมเคย
รู ท้ังๆ ท่ีเปนเหตุการณท่ีเคลื่อนไหวกันคร้ังใหญตั้งแต พ.ศ. 
๒๕๒๕ คือ ๑๙ ปมาแลว แลวก็เงียบหายไป ไมไดมีการเอาจริงเอา
จังอะไร กลายเปนเร่ืองตูมตามหรือไฟไหมฟาง แลวก็จบไป

ถึงไดบอกวา มาถึงเวลาน้ีแทบจะสายเกินไปหรือเปลา ท่ีเรา
จะมาตื่นตัวกัน เพราะวาเวลาน้ีอะไรตออะไรมันไปไกลมากแลว

ภัยนอก-ภัยใน ตองแกไขทั้งสอง

มองใหรูเขาใจ การศึกษาจึงจะไดผลดี

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

แตเมื่ออยูกับความเปนจริง ก็ตองยอมรับวาภัยมีท้ังจากขาง
นอก และเกิดข้ึนไดขางใน ตองไมประมาทปองกันแกไขท้ังสอง
ดาน

จริงอยู ภัยท่ีเกิดภายในสําคัญท่ีสุด เพราะถาไมทําบานเรือน
ใหมั่นคงแข็งแรง ถึงไมมีใครมาทําอะไรบานเรือนก็พังได บางทีก็
เผาบานตัวเองเสียเลย แตกระน้ันถึงจะสรางบานแข็งแรงมากเทา
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ใด ถามีโจรผูรายภายนอกก็ตองระวังปองกัน แมแตปลวกก็ยังตอง
ดูแลระวังไว

บางทีคนท่ีมุงรายอาจจะมาลอบวางเพลิงเผาบานก็ได หรือ
แมแตคนไมดีมาเผาปาขางนอก ไฟอาจลามมาไหมบานเรา ก็ตอง
ระวังปองกันดวย แตรายกวาน้ัน บางทีคนนอกปลอมแปลง หรือแอบ
แฝงเขามาอยูขางใน แลวรอจังหวะทําลาย หรือคอยๆ ทําลายระยะ
ยาว หรือย่ิงกวาน้ัน คนในสมคบกับคนนอกทําลายไมใหรูตัวก็มี

ย่ิงกวาน้ัน ขณะท่ีไฟกําลังไหมบานอยู ใครจะบอกวา คุณอยู
ในบานมีหนาท่ีทําครัว ก็ทํากับขาวตอไป หรือเธอมีหนาท่ีทําความ
สะอาด ก็กวาดบานถูบานไป ไมตองดูแลของ ไมตองดับไฟ อยาง
น้ีไมถูกแน แมแตแผนกระดานก็จะไมมีใหเช็ดถู

เร่ืองการท่ีบาทหลวงหรือนักสอนศาสนาคริสตนําถอยคําใน
พระพุทธศาสนาไปใช ก็เปนตัวอยางของการไปสุดโตงหรือเอียงด่ิง
น้ี บางทานก็ดาวาไปหมด ทางคริสตจะเอาคําอะไรของเราไปใชไม
ไดท้ังน้ัน บางทานก็ไปสุดอีกทางหน่ึงวาเขาจะเอาคําพุทธไปใชก็
เปนเร่ืองธรรมดา ไมเปนความเสียหายอะไร

กอนจะวินิจฉัย อยากใหศึกษา จะไดเกิดความพอดี และ
เปนการยอมรับหรือตําหนิติเตียนโดยชอบธรรม

การยืมถอยคําของศาสนาอื่นมาใชน้ัน เปนเร่ืองธรรมดาใน
ระดับหน่ึง แตจะตองดูวาเปนการใชเกินธรรมดาหรือไม โดย
พิจารณา
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๑. เร่ืองราวความเปนไปหรือขอมูลท่ีเปนจริง

๒. เจตนาของผูใช ซ่ึงกรรมของเขาจะสอแสดงออกมา

ถาเปนการนําไปใชอยางมีเจตนาไมสุจริต แอบแฝง โดยไม
ชอบธรรม ก็เกิดโทษ ซ่ึงจะตองรูเทาทันและติติงกัน จึงตองมีการ
พิจารณา จําแนก แยกแยะ

ทานท่ีมองคลุมๆ วา เขาควรใชไดไมเสียหาย มักอางเหตุผล
ตอไปน้ี คือ

ก . พระพุทธเจาก็ทรงนําศัพทหรือถอยคําของศาสนา
พราหมณมาใชในความหมายของพระพุทธศาสนา 
เพราะฉะน้ัน ชาวคริสต ก็ควรนําศัพทพุทธศาสนาไปใช
ในความหมายของคริสตไดเชนเดียวกัน

ข. เมื่อชาวพุทธไทยแปลคําสอนหรือเร่ืองราวทางพระพุทธ
ศาสนาเปนภาษาอังกฤษ ก็ตองใชคําภาษาอังกฤษของ
คริสตมาเปนคําแปล เพราะฉะน้ัน ชาวคริสตแปลศัพท
ของเขาเปนไทย ก็ควรใชคําพุทธไดเชนเดียวกัน

ถาฟงเผินๆ ก็ดูคลายจะเปนอยางน้ัน แตเร่ืองจริงซับซอน
กวาน้ัน จึงบอกวาตองศึกษาเร่ืองราวใหชัด และแยกแยะใหดี ขอ
ทําความเขาใจทีละขอ

ก. ท่ีวาพระพุทธเจาก็นําคําของพราหมณมาใชในความ
หมายใหมของพุทธ ดังน้ัน ชาวคริสตก็นําคําของพุทธไปใชใน
ความหมายของคริสตไดเหมือนกันน้ัน ตองช้ีแจงวา ท่ีจริงไม
เหมือนกันเลย
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พระพุทธเจาประสูติในชมพูทวีป และทรงเจริญเติบโตข้ึนมา
ในวัฒนธรรมของศาสนาพราหมณ พูดคราวๆ วาทรงเหมือนเปน
ศาสนิกพราหมณโดยกําเนิด และตองทรงใชถอยคําภาษาท่ีเปน
เร่ืองของศาสนาพราหมณ ตอมาพระองคทรงเห็นวาคําสอนความ
เช่ือถือปฏิบัติของพราหมณท่ีตองทรงเช่ือถือปฏิบัติน้ันไมถูกตอง 
พระองคก็คัดคานถกเถียงโดยตรง

ยกตัวอยาง คําวา “อริยะ” หรือ “อารยะ” หรือ “อารยัน-
Aryan” คือผูประเสริฐ หรือผูเจริญ พราหมณสอนกันมาวา ไดแก
คนช้ันสูง คือ คนท่ีเกิดในวรรณะกษัตริย พราหมณ และแพศย 
หรือไวศยะ สวนพวกศูทร ไมเปนอริยะ ไมเปนอารยะ

พระพุทธเจาไมทรงเห็นดวยวาคนจะตองเปนอริยะ/อารยะ 
โดยชาติกําเนิดตามระบบวรรณะ พระองคก็ทรงคัดคาน โดยตรัส
วา คนจะเปนอริยะ/อารยะ คือเปนผูประเสริฐดวยชาติกําเนิดก็หา
ไม คนจะเปนอริยะ/อารยะ ก็เพราะไมเบียดเบียนใครๆ คําวา 
“อริยะ/อารยะ/อารยัน” ก็เกิดมีความหมายแบบพุทธข้ึนมา ท่ีตาง
จากของพราหมณ

แมแต “พราหมณ” ซ่ึงชาวชมพูทวีปถือตามหลักท่ีพวก
พราหมณสอนวาเปนคนบริสุทธิ์ วรรณะสงู เกิดจากพระโอฐของ
พระพรหม คนท้ังหลายท่ัวไปจะตองเคารพพราหมณ แตพระองค
ไดทรงเห็นอยูวาพราหมณเกิดมาอยางไร มีความเปนอยูอยางไร 
พระองคจึงตรัสคัดคานไปตรงๆ วา คนจะเปนพราหมณคือเปนคน
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บริสทุธิส์งูประเสริฐเปนท่ีเคารพ เพราะชาติกําเนิดก็หาไม คนจะเปน
พราหมณได ตองประพฤติตวัใหด ีจิตใจไมมกิีเลส ดงัน้ีเปนตน คาํวา
พราหมณในพระพทุธศาสนาก็เลยมคีวามหมายตางออกไปจากเดมิ

น่ีคือการท่ีเราเรียกวาพระพุทธศาสนานําคําของพราหมณ
มาใชในความหมายใหม ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีเปนไปตามธรรมชาติ ตรงไป
ตรงมา ซ่ึงหนา ไมเปนเร่ืองท่ีมีเจตนาซอนเรนแอบแฝงอะไรเลย

ในบางกรณีพระพุทธเจาก็ตรัสวา เร่ืองของพราหมณท่ีเช่ือ
ถือประพฤติปฏิบัติกันไมดีงามดังปรากฏในสมัยพุทธกาลน้ัน เปน
เร่ืองท่ีเพ้ียนหรือเสื่อมโทรมลงไป แทจริงหลักของพราหมณแตเดิม
ยุคเกากอน ก็ดีงาม

จากน้ัน พระองคก็ทรงเลาถึงความเปนไปเดิมท่ีดีงามของ
พราหมณ เทากับเตือนใหพราหมณเองฟนฟูสิ่งดีงามของตนเอง 
และทรงยอมรับดีท่ีเขามี อะไรดีก็วาดี อะไรไมดีก็วาไมดี แสดงให
เห็นวาพระองคไมไดมาทรงยกพระองคดวยการต้ังของใหมเพ่ือกด
เขา (เร่ืองอยางน้ีขอใหด ูพราหมณธมัมกิสตูร ในสตุตนิบาต พระไตร
ปฎกเลม ๒๕ เปนตน)

จึงเห็นไดชัดวา การนําคําท่ีเรียกวาเปนของพราหมณมาใช
ในพระพุทธศาสนาในความหมายใหมน้ัน เปนเร่ืองตามธรรมดา
ธรรมชาติ ตรงไปตรงมา และโดยชอบธรรม
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หากบาทหลวงจะนาํคาํพุทธไปใช

ขอโปรดใหอยูในระบบเทียบเคียง

แตในฝายนักสอนศาสนาคริสต ท่ีชาวพุทธจะตองติเตือน
หรือตอวาน้ัน ก็เพราะวา ศาสนาคริสตมาจากตะวันตก มีถอยคํา
ของตัวเองอยูแลว ถามาเมืองไทยแลวหาคําแปลเพ่ือใชแบบเทียบ
เคียงเทาน้ัน ชาวพุทธไมควรวาอะไร

แตท่ีเปนปญหาจะตองติติงก็เพราะเปนการนําคําพุทธไปใช
แบบลอใหเขาใจไขวเขวสับสน สอถึงเจตนาท่ีไมโปรงใส

จะเห็นงายๆ เชนตัวอยางท่ีพูดมาแลววา บาทหลวงบอกวา 
เร่ืองไตรลักษณ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา น้ัน ในศาสนาคริสตก็
สอนไว แลวก็ยกขอความในไบเบิลมาอาง โดยเอาอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา ไปเปนคําแปลของขอความในน้ัน ซ่ึงไมตรงกันเลย เปน
การลอหลอกใหเขาใจวาหลักอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ศาสนาคริสต
ก็สอนไวแลว (จากน้ันจึงครอบวาคริสตสอนอนัตตาเสร็จแลว ยังไป
ไกลกวาน้ัน คือ เหนืออนัตตา จึงเปนอัตตา ซ่ึงพุทธศาสนาไมมี [ท่ี
จริงพระพุทธศาสนาสอนวา อัตตาน้ันเปนเร่ืองต่ําตนท่ีสุด ท่ีมนุษย
ผูมีกิเลสยอมเชื่อและยึดถือเปนธรรมดา ตอเมื่อมีปญญาจึงรูวา
เปนอนัตตา])

ในเร่ืองอยางน้ี ชาวพุทธเมื่อเอาคําฝร่ังแบบคริสตมาใช เรา
จะบอกตรงๆ วาเปนเพียงการใชแบบเทียบเคียงเทาน้ัน ท่ีจริงไม
เหมือนกันแท แลวเราก็จะพยายามอธิบายใหมองเห็นความแตก
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ตาง เพ่ือใหเขาเขาใจตรงตามเปนจริง

การนําคําไปใชโดยบริสุทธิ์หรือไม เปนเร่ืองท่ีผูรูมองเห็นได
ไมยาก และเจตนาจะสอแสดงออกมาจากการกระทําน้ัน

ข. ท่ีวาชาวพุทธไทยแปลเรื่องพุทธศาสนาใหฝร่ังอาน ก็ใช
ศัพทอังกฤษแบบคริสต ดังน้ัน ชาวคริสตมาสอนศาสนาของเขาใน
เมืองไทยก็ใชศัพทไทยแบบพุทธไดเชนเดียวกัน

เร่ืองน้ี ถาเปนการใชเพ่ือเทียบเคียงใหเกิดความเขาใจท่ัวไป
ก็ไมมปีญหา แตท่ีควรตเิตียนก็เพราะมีการใชแบบท่ีเปนกลอบุายไปเสยี

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

ขอสําคัญเราจะพยายามระวังใหเขารูตระหนักวาเปนการใช
แบบเทียบเคียงเทาน้ัน ไมเหมือนกันจริง และเราจะคอยพยายามช้ี
แจงใหเขาใจความแตกตาง และพยายามหาคําท่ีมีความหมาย
ใกลเคียงท่ีสุดไปเร่ือยๆ จนกระท่ังในกรณีท่ีหาคําท่ีเหมือนกันจริง
ไมได เมื่อฝร่ังเร่ิมคุนกับศัพทพุทธศาสนาข้ึน เราก็จะเลิกใชคําฝร่ัง 
และใชแบบทับศัพทลงไปเลย คือมุงหนาไปสูความเขาใจใหตรง
ตามเปนจริง

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

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

ท่ีเราติติงนักสอนศาสนาคริสตก็เพราะเขาไมปฏิบัติตาม
ธรรมดาอยางน้ี แตเขาทําแบบท่ีเรียกวากลมกลืน และครอบอยาง
ท่ีวามาแลว

ท้ังท่ีศาสนาคริสตเขามาเมืองไทยนานมากแลว ถอยคํา
เฉพาะของคริสตคนก็รูกันมากแลว เพียงพอท่ีจะใชคําเดิมท่ีแทของ
เขาเองมาสื่อกันได ซ่ึงจะตรง และชัดเจน แตนักสอนศาสนาคริสต
กลับจะย่ิงใชถอยคําในลักษณะท่ีทําใหเขาใจสับสนปนเปและ
เคลือบคลุมย่ิงข้ึน เปนการสวนทางตรงกันขาม เชน คําวา ผาปา 
กฐิน ท่ีมองไมเห็นเหตุผลเลยวาเขาจะตองเอาไปใชแปลคําอะไรใน
ภาษาอังกฤษ ทางคริสตก็ยังนําไปใช ความหมายอะไรก็ไปกันไม
ได ไมวาในแงหลักศาสนา หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรมใดๆ มีแตทํา
ใหสับสน จึงเปนเร่ืองท่ีควรติติงโดยชอบธรรม



ตอน ๒

ภัยภายใน

จะใจกวางและมีเมตตา

ตองเจริญปญญาใหมาก

ท้ังหมดน้ี หลายอยางตองยอมรับวา ปญหาก็มาจากชาว
พุทธเองดวย คือการท่ีเรามีลักษณะเร่ือยๆ เฉื่อยๆ ไมคอยจะถือ
อะไรเปนจริงเปนจัง จึงกลายเปนคนที่ตกอยูในความประมาท แลว
ก็มาเขากับลักษณะท่ีวาอยูสบายๆ ก็เลยประมาท

ถาจะเปนชาวพุทธจริง ก็ตองไมประมาทไดท้ังๆ ท่ีสุขสบาย 
หรือวาท้ังๆ ท่ีสุขสบายก็ไมประมาท

อีกอยางหน่ึง นอกจากความประมาท ก็คือความเปนคนใจ
กวางจนไมมีหลัก เร่ืองน้ีขอเลาตัวอยางเร่ืองหนึ่ง ซ่ึงเปนเหตุการณ
เชิงเปรียบเทียบเห็นไดชัดดี

เมื่อหลายปมาแลวยังอยูในกรุงเทพฯ วันหน่ึงมีคนยิวมาหาท่ี
วัด ท้ังท่ีไมรูจักกันสักหนอย มีคนแนะมาวาถาเขาอยากจะปรึกษา
เร่ืองน้ีจะไปท่ีไหน ก็ไปหาท่ีวัด

เขาเลาวาตัวเขาเปนคนยิว เดินทางมากับภรรยา ซ่ึงมาทํา
วิทยานิพนธอยูท่ีโรงพยาบาลคริสตแหงหน่ึงในเมืองเหนือ เขาบอก
ช่ือชัดเจนเลย แตอาตมาขอสงวนชื่อไว
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เขาบอกวา เขาไดเห็นภาพท่ีเขาไมสบายใจ วาทําไมเมือง
ไทยปลอยอยางน้ี คือ ท่ีโรงพยาบาลน้ัน นักบวชหรือศาสนาจารย
ของศาสนาคริสตเอาขาวของรางวัลเงินทองให เพ่ือชักชวนคนไทย
ไปนับถือศาสนาคริสต การท่ีจะใหคนไปนับถือศาสนาดวยวิธีการ
เอาอามิสเหยื่อลอน้ี เปนสิ่งท่ีทําไมไดในประเทศของเขา ถือวาตอง
ไลออกจากประเทศเลย แตทําไมเมืองไทยจึงปลอย เขาวาอยางน้ัน

เขาเปนคนตางประเทศเขายังไมสบายใจ ทนไมได ท่ีจะมอง
เห็นอยางน้ัน ทําไมคนไทยจึงปลอย สภาพเปนอยางน้ีก็เพราะคน
ไทยเราไมรูจักปญหา ใครจะทําอะไรก็ทําไป ฉันไมถือ ฉันไมคิด
อะไร เพราะวาใจกวาง

ทีน้ีใจกวางน่ี ถาเราไมรูวาเขาตองการอะไร เขามีเจตนา
อยางไร ก็กลายเปนความเขลาท่ีทําใหเปนเหยื่อเขาไป เพราะ
ฉะน้ัน ในความใจกวางน้ัน จึงจะตองมีความรูและไมประมาท

แมวาเราจะใจดี อยางท่ีพระพุทธเจาทรงสอนใหเรามีเมตตา 
แตเมตตาน้ัน ตองมากับปญญา ไมใชเมตตาลอยๆ ถาเมตตามา
กับโมหะ ความโง ก็หมดเทาน้ัน  ไมมีอะไรเหลือ

เร่ืองของคนไทยท่ีปลอยใหความไมรูมาคูกับความใจกวางน้ี เปน
ปญหามาก แลวก็เปนปญหากบัคนสมยัใหมท่ีวามกีารศกึษาดดีวย

คนสมัยใหมน้ีไปเรียนตางประเทศกันมาก แลวกลับมาเปนผู
ปกครองบริหารบานเมือง แตไมคอยรูเร่ืองประเทศของตัวเอง รวม
ท้ังไมรูเร่ืองพุทธศาสนาดวย
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แมแตเร่ืองประชาธิปไตย บางทีก็ทําเปนประชาธิปไตยกันไป 
เด๋ียวเร่ืองน้ันเด๋ียวเรื่องน้ีก็แสดงข้ึนมาวาอยางน้ีไมถูก อยางน้ันไม
เปนประชาธิปไตย อะไรตางๆ แตนาสังเกตวาถาใครพวกไหนรุน
แรง เขาจะไมกลา จะเปนประชาธิปไตยหรือไมเปนก็แลวแต พอ
เจอพวกรุนแรงเขา ก็เงียบ

แตสาํหรับชาวพุทธน่ีเปนคนออนๆ ถาชาวพุทธทําอะไรๆ นิดๆ
หนอย  ๆพวกนักประชาธปิไตยแบบน้ีจะออกมาวา แตถาเปนพวกศาสนา
ท่ีรุนแรงออกมา เขากลบัเงยีบเลย หรือมฉิะน้ันก็ออกมาเอาใจอกีดวย

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

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

สภาพท่ีเปนอยูเวลาน้ี ทําใหนากลัววา ถาเอาแตแสดงออก
กันเร่ือยไป แตเจอดานไหนรนุแรงนอกการเมือง ก็สยบ อยางน้ีก็แย  
สังคมของเราจะไปไมไหว

หลายคนท่ีไปเรียนกลับมาจากเมืองนอกน้ัน นอกจากไมรูจัก
ประเทศของตัวเองแลว มักไมรูจักฝร่ังจริงดวย ท้ังท่ีไปเรียนอเมริกา
แตไมไดใสใจศึกษาใหรูเขาใจรากเหงาพ้ืนเพภูมิหลังของเขา
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เร่ืองศาสนาท่ีเขาแบงแยกรัฐกับศาสนาน้ัน ท่ีแทมันเปน
อยางไร มีเหตุผล มีภูมิหลังเปนอยางไร ก็ไมรู สักแตวาเมื่อเขามี
แบบมีแผนมีกฎหมายอยางไร ก็อยากจะนํามาใช

การท่ีนําแบบแผนของเขามาโดยไมรูจักเขา-ไมรูจักเราน้ี เปน
การกระทําท่ีกอผลเสียหาย เปนการทําลายมากกวาจะสรางสรรค 
ถาวาในแงของการบริหารประเทศชาติน้ี ตองถือวาอภัยไมได

มองดูสภาพเมืองไทย

ผูใหญเริ่มทาํงาน ดวยการไหวเจา

นอกจากน้ัน บางทานท่ีข้ึนเปนรัฐมนตรี เวลาเขารับตําแหนง 
จะเขาไปสํานักงาน ท้ังท่ีตัวเองเปนคนพุทธ ขาวออกมาสูประชา
ชนวา ไปบูชาอันน้ัน ไปไหวอันโนนอันน้ี อะไรก็ไมรู ไมเปนแบบ
อยางแกประชาชน แทนท่ีจะไปไหวพระพุทธรูปใหชัดเจนออกมา

อันน้ีคิดวาไมนาปลอยไว ถาขืนปลอยอยางน้ีแลวประเทศ
ชาติไปไมไหว จริงหรือไม? แลวโยมรูสึกบางไหม?

ขาวท่ีออกมาวารัฐมนตรีเขารับตําแหนง ก็คือเขาข้ึนมาเปนผู
นํา เปนผูบริหาร เขาจะทําอะไร ก็เปนเร่ืองสําคัญ อยางนอยก็เปน
ตัวอยาง เมื่อเขาสูสํานักงาน การรับผิดชอบตอหนาท่ีก็เร่ิมตน 
ประเทศชาติจะเปนอยางไร ถารัฐมนตรีแสดงการเริ่มรับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาท่ี ดวยการไหวเจาพอ

นอกจากน้ัน ถาจะเปนผูนําของสังคมน้ี ก็ตองรูจักสังคมน้ี 
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คําวา “รูจักสังคมน้ีใหดี” ก็หมายถึงวารูจักพระพุทธศาสนาดวย 
เพราะวาพุทธศาสนาน้ีเปนสมบัติของชาติ เปนฐานของวัฒนธรรม
ไทย อยางนอยวากันเฉพาะหนาในปจจุบัน ก็เปนสิ่งท่ีคนสวนใหญ
นับถืออยู

เมื่อทานจะบริหารประเทศชาติ ทานตองรูสิ่งท่ีเปนเร่ืองของ
สังคมของตัวเอง คนท่ีไมรูจักสิ่งท่ีตัวจะไปปฏิบัติจัดทํา แลวจะไป
ทําใหถูกตองไดอยางไร อยางเปนแพทย ถาไมรูเร่ืองรางกายคน 
ไมรูจักโรคภัยไขเจ็บแลวจะไปรักษาผูปวยไดอยางไร คนจะบริหาร
ประเทศชาติ จะแกไขปรับปรุงพัฒนาสังคมไทย ถาไมรูจักประเทศ
น้ี ไมรูจักสังคมน้ี จะบริหารไดอยางไร เร่ืองน้ีเราปลอยปละละเลย
กันมานาน ประเทศชาติจึงกาวไปไหนไมไหว

ท่ีวารูจักพุทธศาสนาน้ัน ไมใชหมายความแควาจะตองรูจัก
ในฐานะเปนศาสนา แตรูจักในฐานะเปนเร่ืองของคนไทย เปนเร่ือง
ท่ีคนไทยท่ัวไปเก่ียวของอยู หรือเปนของท่ีอยูในเน้ือในตัวของคน
ไทย และเปนสวนเน้ือหาสาระของความเปนไทยดวย ไมวาจะใน
แงประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรม

เมื่อทานอยูในสังคมน้ี อยูในสภาพแวดลอมอยางน้ี ท่ีมีพุทธ
ศาสนาอยูรอบตัว ทานตองไปปฏิบัติงานเก่ียวของ ถาทานไมรูแลว
ทานจะไปทําอะไรอยางไร

การท่ีผูนําหรือผูบริหารบานเมืองไมรูเร่ืองประเทศชาติของ
ตนเอง ไมรูจักสังคมของตัวเองน้ี เปนภัยอันตรายอยางมาก แลว
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เราชาวพุทธจะปลอยไปไดอยางไร

เร่ืองน้ีถาเราหันหลังไปดู แมแตในสมัยราชาธิปไตย ในหลวง
รัชกาลท่ี ๕ ทรงสงพระราชโอรสไปศึกษาในตางประเทศ ทรงถือ
เร่ืองน้ีเปนสําคัญ ทรงเอาพระทัยใสมากในการท่ีจะใหรูเร่ืองของ
เมืองไทย ทรงมีพระราชหัตถเลขาไปตักเตือนอะไรตางๆ เร่ืองน้ีนา
จะเปนแบบอยางแกคนไทย คนไทยเราท่ีสงลูกไปเรียนนอก ถา
ดําเนินตามพระราชจริยาวัตรน้ี คงจะเปนประโยชนมาก

เร่ืองน้ีนาจะนํามาเผยแพรกันดวยวา ในหลวงรัชกาลท่ี ๕ 
ทรงมีพระราชหัตถเลขาไปทรงสอนพระราชโอรสท่ีเรียนอยูตาง
ประเทศอยางไรบาง เมื่อจะเปนผูนํา ก็ตองรูเร่ืองประเทศชาติ
สังคมของตัวเอง แมเราจะไปอยูเมืองไกล ก็ตองหาวิธีเรียนรูสังคม
ของตัวเองใหได

ในสมัยโนน แมจะเปนราชาธิปไตย จะเห็นวาองคพระมหา
กษัตริยทรงรอบรูเร่ืองเมืองไทย และทรงทราบเร่ืองพระพุทธ
ศาสนาดีทีเดียว อยางในหลวงรัชกาลท่ี ๖ ก็ทรงเขาใจเร่ืองศาสนา
รูธรรมะดี ถาผูปกครองประเทศของเราปจจุบันไมรูเร่ืองเหลาน้ี จะ
มาปฏิบัติจัดการเร่ืองราวของประเทศชาติใหดีไดอยางไร

เน้ือความท่ีพูดตอนน้ีเขามาเปนเร่ืองของภัยภายในแลว แต
ท่ีพูดเมื่อก้ีอยากแทรกเปนเร่ืองขอฝากไวดวย จากน้ีขอพูดเลยตอ
ไปถึงภัยภายใน
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สวนชาวบาน ก็ฝนหวังลาภลอย

คอยขูดหาเลขหวย กราบไหวสัตววิปริตพิการ

ภัยภายในน้ีก็อยางท่ีพูดเมื่อก้ี คือความไมรู คนมากมาย
ท้ังท่ีเปนคนไทย บอกวาเปนพุทธศาสนิกชน นับถือพุทธศาสนา
แตไมรูจักพุทธศาสนา ไมรูวาพระพุทธศาสนาสอนอะไร ไมรูวาเช่ือ
อยางไรถูก เช่ืออยางไรผิด

จะเห็นวาคนเด๋ียวน้ีมากมาย มีขาวทางหนังสือพิมพวาไปขูด
ตนไมหาเลขหาหวยบาง สัตวเกิดมาพิการขาหางไมเต็ม หรือมี
อวัยวะวิปริต ก็ไปกราบไปไหวขอหวย อยางน้ีหรือคือชาวพุทธ

เคยบอกวา เอ! ลูกสัตวพิการเกิดมา คนพากันไปกราบไหว 
แลวทําไม ลูกคนประเสริฐกวา เมื่อลูกคนเกิดมาพิการ ทําไมไมไป
กราบไปไหว ไปกราบไหวลูกคนท่ีพิการยังดีกวา แตน่ีลูกคนเกิดมา
พิการกลับไมเอาใจใส ลูกสัตวเกิดมาพิการไปกราบไปไหว เห็นเปน
เร่ืองดีไปได  เปนเร่ืองแปลกๆ

รวมแลวก็คือ คนไทยน่ีไมรูจักพระพุทธศาสนา ไมรูจักคํา
สอนของพระพุทธเจา มีความเช่ือถือ และมีการปฏิบัติท่ีวิปริตผิด
เพ้ียนตางๆ

เมื่อเปนอยางน้ี แลวเอามาโยงกับสภาพสังคมปจจุบัน เรา
บอกวาไทยเปนประเทศพุทธศาสนา ทําไมจึงมีปญหามากมาย ตั้ง
แตเร่ืองอาชญากรรม ตลอดจนพฤติกรรมอะไรแปลกๆ อยางท่ีทาน
ประธานเสวนาไดเลาใหฟงเมื่อก้ี รวมท้ังเร่ืองในโรงเรียน เร่ืองเด็ก 
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ฯลฯ ท่ีเปนเชนน้ีเพราะวา คนท่ีเปนชาวพุทธน้ีไมรูจักพุทธศาสนา 
แตเหินหางจากพระพุทธศาสนาออกไป แลวเช่ือถือผิดปฏิบัติผิด 
จึงเกิดปญหาข้ึน

พูดสั้นๆ สรุปวา ปญหาไมใชเปนเพราะนับถือพุทธศาสนา 
แตเปนเพราะคนไทยละท้ิงพุทธศาสนา

เมื่อเหตุปจจัยเปนอยางน้ีก็พูดไดเลยวา วิธีแกปญหาสังคม
ไทยน้ันงายๆ ตรงไปตรงมา ในเมื่อคนไทย ซ่ึงสวนใหญ ๙๕ % 
หรือในหลายถ่ินสวนมากเต็ม ๑๐๐ % เปนพุทธศาสนิกชน แตไมรู
จักพุทธศาสนา จึงไดเช่ือผิดปฏิบัติผิด แลวก็ทําใหเกิดปญหา
สังคมมากมาย เพราะฉะน้ัน การแกไขซ่ึงงายท่ีสุดคือ ใหเขารูจัก
พุทธศาสนาเสีย

พอคนท่ีเปนชาวพุทธหรือช่ือวาเปนชาวพทุธ หรือเรียกตัววา
เปนชาวพุทธเหลาน้ี มารูจักพระพุทธศาสนา เช่ือถูก ปฏิบัติถูกแลว 
ก็แกปญหาสังคมเสร็จไปในตัวเลย

ทําไมจะตองไปคิดอะไรตออะไรหาทางแกปญหากันซับซอน 
ราวกับเปนปญหายุงยากใหมันวุนวาย เชนจะจัดการศึกษาอยาง
น้ันอยางน้ี จะเอาอันโนนอันน้ีมาแกปญหา แลวก็ไมตรงจุดเลย ท้ัง
ท่ีเร่ืองก็ชัดอยูแลววาชาวพุทธไมรูจักพุทธศาสนาจึงยุง ก็แกใหรู
เสีย พอแกใหรูแลว คนปฏิบัติถูก ก็จะไดผลเอง เปนการแกปญหา
สังคมเสร็จไปในตัว แตอยางน้ีเรากลับไมเอาใจใส จะไปใชวิธีแก
ปญหาแบบออมไปออมมา

อยางเดียวกันน้ีแหละ ในเร่ืองปฏิรูปการศึกษา ก็ไดเคยบอก
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วา มีคําถามหลักอยูขอหน่ึงท่ีตองขอใหตอบ คือท่ีถามเมื่อก้ี วาคน
ไทยท่ีเปนพุทธศาสนิก ๙๕ % น้ัน ไมรูหลักพุทธศาสนา จริงหรือไม 
ถาตอบวาจริง ทางแกปญหาก็ตามมาทันทีวา ทําอยางไรจะใหเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนไทยท่ัวประเทศไดเรียนพุทธศาสนา ไดรูจักคํา
สอนของศาสนาท่ีตัวเขาเองบอกวานับถือ

อันน้ีคือการปฏิรูปการศึกษาท่ีตรงปญหา และตรงตามเหตุ
ปจจัยท่ีจะแกไขปญหาของประเทศชาติได

ขอยํ้าวา เพราะท่ีผานมาน้ีชาวพุทธไมรูจักพุทธศาสนา จึงทํา
ใหเกิดปญหาอยางน้ี แตพอจะปฏรูิปการศึกษากนั เรากลบัไปพูดเร่ือง
อื่น จะสงเสริมอยางโนนอยางน้ี แตตัวปญหาหลักยังไมไดตอบ

เพราะฉะน้ัน ถาจะปฏิรูปการศึกษาในแงท่ีเก่ียวกับพระ
ศาสนา หรือในแงท่ีเก่ียวกับศีลธรรมจริยธรรมอะไรน้ี ก็ขอใหตอบ
คําถามหลักน้ีกอนวา ในโรงเรียนท่ีมีอยูท่ัวประเทศ เด็กนักเรียนท่ีมี
อยูท่ัวประเทศไทยน้ี ทําอยางไรจะใหไดเรียนรูพระพุทธศาสนาให
สมกับช่ือท่ีเรียกตัวเองวาเปนพุทธศาสนิกชน

ย่ิงกวาน้ัน เวลาน้ีก็รูๆ เห็นๆ กันชัดเหลือเกินวา สภาพแวด
ลอมท่ัวไป กระแสสังคม และความนิยมวัฒนธรรมตางประเทศ มี
แตทําใหเด็กและเยาวชนหางเหินออกไปจากความเปนไทย ไมได
ยินไดฟง ไมรูเร่ืองราวเก่ียวกับพระพุทธศาสนา หางเหินออกไป
จากวัฒนธรรมของตัว และตกต่ําในทางศีลธรรมจรรยา

ในภาวะเชนน้ี ถาจะทําใหถูกใหดี การศึกษาจะย่ิงตองเนน
ตองยํ้าตองใหการเรียนรูเร่ืองพระพุทธศาสนาและศีลธรรมจรรยา
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ตลอดจนเรื่องวัฒนธรรมกระชับหนักแนนมั่นคง สวนกระแสและ
แกไขความเสื่อมโทรมน้ัน แตน่ีการศึกษากลับทําทาจะพลอยเลอะ
เลือนไหลลงไปตาม และซํ้าเติมกระแสท่ีโทรมทรามน้ันดวย

ทั้งที่เปนสิทธิของตัว และตองรวมรับผิดชอบ                       

กลับทาํตัวเปนคนนอก เหมือนบอกวาฉันไมเกี่ยว

ตอไปก็คือ คนไทยเราชาวพุทธ ไมมีจิตสํานึกในความเปน
เจาของ ท่ีจะมีสวนรวมรับผิดชอบพระพุทธศาสนา

เร่ืองน้ีสังเกตไดวาเปนมานานแลว คือ เวลามีเหตุการณ
อะไรไมดีเกิดข้ึน คนไทยท่ีบอกวาตัวเปนชาวพุทธน้ัน จะวิจารณ
เหตุการณเหมือนกับวาตัวเปนคนนอก หรือเหมือนกับวาฉันไม
เก่ียว ไมไดรูสึกวาตัวเองเปนชาวพุทธ วาฉันมีสวนรวมดวย ฉันจะ
ตองรับผิดชอบ ฉันจะตองรวมแกไข ไดแตวิจารณติวากันไป กลาย
เปนเร่ืองของคนอื่น

อยางพระประพฤติไมดี ก็วาพระประพฤติไมไดเร่ือง แทนท่ี
จะมองวาเกิดภัยอันตรายข้ึนแลวแกพุทธศาสนา แลวฉันจะตองทํา
อะไร หรือฉันมีความรับผิดชอบอยางไร บางทีดีไมดีก็จะยกศาสนา
ไปใหเปนของพระเสียเลย เหมือนกับวาพระน่ีเปนเจาของพุทธ
ศาสนา

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

ในเมื่อพุทธบริษัททุกคนมีสิทธิ์เทากัน ทีน้ี บางคนในหมูพวก
เราเองก็ใชสิทธิ์น้ีเขามาบวช แตบางคนเขามาแลวไมซ่ือ ก็เขามา
ทําผิดทําพลาดเสียหาย เขามาเอา มาแสวงหาผลประโยชนใหแก
ตนเอง คนอยางน้ีเราจะยอมใหเขาเปนเจาของพุทธศาสนาหรือ

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

เพราะฉะน้ัน ขอใหคดิเสียใหม ถามีพระประพฤติไมดี ตอง
คิดวา พระองคน้ีก็เหมือนอยางพวกเราน่ีแหละ คือเปนคนหน่ึง
อยางเราๆ แตเขาใชสิทธิเขาไปในน้ัน คือเขาไปอยูวัดหรือเขาไป
บวช เสร็จแลวเมื่อเขาประพฤติไมดี ไมสมกับการท่ีจะใชสิทธิ์น้ี เรา
ก็บอกใหเขาออกมาเสีย ก็จบไป

แตถาทานประพฤติดี เราก็สงเสริมสนับสนุน เพราะวาพุทธ
ศาสนายกยองคนท่ีมีเจตนาดีเปนกุศล ซ่ึงตองการเขามาฝกตน

การท่ีมาบวชน้ี ก็เปนการเขามาฝกตน หรือเขามารับสิกขา 
คือการศึกษาของพระพุทธศาสนา หมายความวาเขามาฝกตนใน
ศีล สมาธิ ปญญา
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ใครท่ีมีเจตนาดี พรอมท่ีจะฝกตนใหเจริญในไตรสิกขา เราก็
ใหเกียรติเคารพกราบไหว แตถาใครไมปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีควรจะ
เปน ไมยอมรับสิกขา เราก็ไมยอมใหอยูเหมือนกัน เพราะเขาหมด
สิทธิแลว อันน้ีถือวาเปนการใชสิทธิของชาวพุทธน่ันเอง ในเมื่อทุก
คนมีสิทธิเทากัน ก็ใชความถูกตอง ใชธรรมวินัยตัดสิน

เพราะฉะน้ันตองตั้งจิตคิดกันใหม ถาขืนไปต้ังใจแบบยก
ศาสนาใหเปนของพระไป หรือตัวไมเก่ียว ไมมีความสํานึกในความ
รับผิดชอบแบบน้ี พระศาสนาก็อยูไมได เร่ืองน้ีตองรีบแกไข

ที่วาวางเฉยมีอุเบกขา ไมแนนะวาจะดี

ถาเฉยไมรู เฉยเมย กลายเปนเฉยโง ย่ิงเต็มที

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

อุเบกขา มีหลายอยาง แตอุเบกขาท่ีเปนหลักใหญ มี ๒ 
อยาง คืออเุบกขาท่ีถูก กับอุเบกขาท่ีผิด

อุเบกขาท่ีถูกน้ันเปนธรรมชั้นสูง มากับปญญา คือมีปญญา 
ท่ีรูและทําใหวางใจพอดีได เหมือนท่ีบอกตอนตนวา ญาติโยมฟง
เร่ืองน้ี ใหเปนเร่ืองของปญญาท่ีตองรู และตองวางใจใหอยูใน
ความสงบได ไมใชเปนไปตามอารมณ อยางน้ีแหละ ถาวางใจพอ



พัฒนาการนับถือศาสนาของคน๕๖

ดีไดก็คือฝกในธรรมขออุเบกขา คือรูแลววางตัววางใจสงบเรียบ 
แตตองไมประมาทดวย

เหมือนอยางเวลาเกิดเหตุตูมตามนาต่ืนเตนข้ึนมา จะมีคน 
๓ ประเภท

พวกท่ี ๑ คือคนท่ีไมรูเร่ืองรูราวอะไรเลย อะไรเกิดข้ึนก็ไมรู 
พวกน้ีก็เฉย แตเฉยเพราะไมรู

พวกท่ี ๒ คือคนท่ีรูคร่ึงไมรูคร่ึง รูแตวาเหตุการณนาต่ืนเตน 
แตไมรูวาเร่ืองไปอยางไรมาอยางไร จะแกไขอยางไร ก็ลุกข้ึนเตน
โวยวายๆ พวกน้ีก็ทําใหเร่ืองย่ิงวุน และบางทีก็ทําใหสถานการณ
เลวรายหนักเขาไปอีก

พวกท่ี ๓ คือคนท่ีรูจริง และรูทางแกไขดวย พวกน้ีจะน่ิงและ
เฉยไดดวยความรู อยางน้ีแหละคือท่ีเราตองการ คือเพราะรูเขาใจ
และมองออกวาเร่ืองเปนอยางไร และจะตองแกไขอยางไร มีข้ัน
ตอนและจังหวะอยางไร จึงวางไวในใจเพื่อจะปฏิบัติการเมื่อถึงจุด
น้ัน เวลาน้ัน แตระหวางน้ีก็วางทาทีเฉย น่ิง เปนกลางอยู อยางน้ี
คือท่ีเขาเรียกวา อุเบกขาแท ซ่ึงเปนอุเบกขาดวยปญญา

ถาเปนอุเบกขาของพวกท่ีไมรูแลวเฉย ทานเรียกวา อัญญา-
ณุเบกขา แปลวาเฉยดวยไมรู แปลเปนไทยวาเฉยโง ตองระวัง

เราตองเฉยใหถูกตอง คือเฉยดวยปญญา อยาใหเปน
อุเบกขาแบบเฉยไมรูเร่ือง เฉยเมย เฉยเมิน เฉยไมเอาเร่ืองเอาราว 
คือ เฉยโง ท่ีเรียกวาอัญญาณุเบกขา
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ปลอยวางได คือจิตใจของบัณฑิต

แตถาปลอยปละละเลย ก็ผิด กลายเปนกรรมของคนพาล

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

เวลาเกิดเหตุการณใหญๆ ข้ึน เชน เมื่อพระพุทธเจาจะ
ปรินิพพาน มีพระรูปหน่ึงพูดไมดีวา พระพุทธเจาปรินิพพานแลวก็
ดเีหมอืนกัน เพราะเมือ่พระองคยังอยู ก็ทรงกําชับโนนกําชับน่ี วาอะไร
ทําไดอะไรทําไมได เราจะทําอะไรกไ็มสะดวก เมือ่พระองคปรินิพพาน
แลว เราจะทําอะไรก็ทําไดตามสบายแลว พระมหากัสสปะซ่ึงเปน
พระอรหันตผูใหญ ไดยินเทาน้ี ก็กระตือรือรนขวนขวายไปหารือกับ
พระอรหันตองคอื่น แลวชวนทําสังคายนา

พระมหากัสสปะน้ี เปนพระท่ีถือธุดงคตลอดชีวิต อยูปา แต
ในฐานะเปนพระอรหันต เมื่อมีเร่ืองสวนรวมทานจะไมน่ิงเฉย คือมี
อุเบกขาใหพรอมท่ีจะทําการตางๆ อยางมีปญญา ทานจึงเปนหัว
หนาในการท่ีจะกระตือรือรน ลุกข้ึนมาชักชวนใหจัดประชุม
สังคายนา เพราะฉะน้ัน พระอรหันตเชนพระมหากัสสปะน้ี จึงเปน
แบบอยางของพระท่ีมองดูเผินๆ เหมือนกับวาทานไมเอาเร่ืองทาง
สังคม แตท่ีจริงทานไมไดเฉย ไมไดน่ิง ไมไดปลอยปละละเลย
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ถาพูดสรุปโดยสาระก็คือ “ปลอยวางได แตอยาใหกลายเปน
ปลอยปละละเลย”

ปลอยวางเปนเร่ืองของจิตใจท่ีไมยึดติดถือมั่น แตปลอยปละ
ละเลยคือความประมาท เปนอกุศล เปนความเสื่อม เขาหลักท่ีวา 
ปมาโท มจฺจุโน ปทํ แปลวา ความประมาทเปนทางแหงความตาย

ฉะน้ัน ตองแยกใหถูกวา เปนการปลอยวาง หรือปลอยปละ
ละเลย ถาปลอยวางไดก็ดี แตถาปลอยปละละเลยก็กลายเปน
ประมาท ผิด ใชไมได

พระอรหันตมีลักษณะอยางหน่ึง คือ เปนผูท่ีไมอาจจะ
ประมาท ขอใหไปอานหลักดูเถอะ พระอรหันตเปนผูปลอยวางใน
ทางจิตใจ เพราะทานไมยึดติดอะไร แตเพราะทานไมยึดติดอะไรน่ี
แหละ จึงหมายถึงวาทานไมมีอะไรตองทําเพ่ือตัวเอง คือไมมีกิเลส
ท่ีจะทําอะไรเพ่ือตัวเองเลย ทานจึงยกชีวิตน้ีใหเปนของสวนรวม
เพ่ือทําประโยชนสุขแกมนุษยท้ังปวงไดเต็มท่ี

พูดตามภาษาพระวา  พหุชนหิตาย  พหุชนสุขาย  โลกานุ-
กมฺปาย คือเพ่ือประโยชนสุขแกพหูชน  เพ่ือเก้ือกูลแกชาวโลก

พระพุทธเจาทําไมตรัสรูแลวจึงเท่ียวจาริกไปโปรดสัตวอยาง
ไมเห็นแกเหน็ดแกเหน่ือย เดินทางไปไหนก็ได นอนกลางดินกิน
กลางทรายได ก็เพราะไมมีอะไรตองทําเพ่ือตัวเอง จึงทรงยกกําลัง
พระชนมชีพใหแกสรรพสัตว อันน้ีเปนลักษณะของพระอรหันต 
เรียกวาเปนผูไมมีกิจท่ีจะตองทําเพ่ือตนเองอีกตอไป
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ชาวพุทธในอดีตก็ไดดําเนินตามคติของพระอรหันตขอน้ี 
อยางลังกาทวีปในอดีต เคยมีสงครามท่ีจะทําใหพระพุทธศาสนา
หมดสิ้น ทานเลาไววา คนจะหนีภัยกันตองลงเรือไป คนก็มากมาย 
แตเรือเล็กมีท่ีจํากัด พระก็หนีภัยดวย คร้ังน้ัน พระท่ีอายุมากทาน
วา เราน้ีแกเฒาแลว อีกไมชาก็จะตาย แลวพระศาสนาจะอยูได
อยางไร ก็ตองดูวาพระองคไหนยังแข็งแรง จะทํางานรักษาพระ
ศาสนาไปไดในระยะยาว ตองใหโอกาสแกพระเหลาน้ัน ทานก็เลย
ไมยอมไป แตทานใหท่ีในเรือน้ัน แกพระท่ีมีความสามารถจะเปนผู
รักษาพระศาสนาตอไป

น้ีแหละคือคติของพระอรหันต ทานนึกถึงประโยชนสวนรวม
เปนใหญ เพราะฉะน้ันคนไทยชาวพุทธจะตองคิดเร่ืองน้ีใหมาก 
เมื่อเปนเร่ืองของประโยชนสวนรวม พระอรหันตจะตองมาเปนผูนํา
ในการท่ีจะกระตือรือรนขวนขวาย ทําการท่ีถูกตองตามพระธรรม
วินัย

ดวยเหตุน้ี ในประวัติศาสตรพุทธศาสนา จึงมีหลายคร้ังท่ีวา
บางทีพระอรหันตก็ถูกลงโทษ โยมคงสงสัยวาเปนไปไดอยางไร 
ใครจะลงโทษพระอรหันต ท่ีวาน้ีไมใชคฤหัสถมาลงโทษ แตเปน
เร่ืองของท่ีประชุมสงฆไดมกีารลงโทษพระอรหันต ลงโทษอยางไร

ขออธิบายวา เวลามีเร่ืองของสวนรวม เชน มีเหตุการณ
กระทบกระเทือนตอประโยชนสุข หรือความมั่นคงของพระศาสนา
ข้ึน พระสงฆท่ีรับผิดชอบการพระศาสนา โดยเฉพาะพระอรหันต
จะมาประชุมกัน เพ่ือพิจารณาปรึกษาวาจะแกไขปญหาอยางไร 



พัฒนาการนับถือศาสนาของคน๖๐

จะมอบใหใครทําหนาท่ีอะไร

อยางในเร่ืองพระนาคเสน มีปญหาสวนรวมเกิดข้ึน พระ
อรหันตก็มาประชุมกัน และพิจารณาวาพระองคใดมีความ
สามารถท่ีจะมาชวยได ถาองคน้ันไมมาในท่ีประชุม ก็ดูวาทําไมไม
มา เชน มัวไปอยูหาความสงบหางไกลในปาเสีย ไมเอาภาระของท่ี
ประชุมหรืองานของสงฆเทาท่ีควร ทานก็ลงโทษ

การลงโทษพระอรหันต ก็คือ เรียกตัวมา แลวก็มอบภาระให 
หมายความวา มอบงานใหทํา ไมใชลงโทษอะไรท่ีเสียหาย

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

คร้ังน้ัน พระอรหันตท้ังหลายจึงมาประชุมกันเพ่ือหาตัวพระ
ท่ีจะโตใหทันพระยามิลินท และตกลงวาจะตองฝกเด็กข้ึนมา

เวลาน้ัน พระอรหันตองคหน่ึงช่ือ โรหณะขาดประชุม ท่ี
ประชุมเลยลงโทษโดยมอบภาระใหไปติดตามดู และเอาตัวเด็ก
ชายนาคเสนมาบวช แลวสั่งสอนใหการศึกษา จนกระท่ังมีความรู
ความสามารถท่ีจะไปโตวาทะชวยรักษาพระศาสนาได

น้ีคือคติพระอรหันตท่ีเรามีหลักปฏิบัติกันมา ดังน้ัน ชาวพุทธ
จะตองตั้งทาทีใหถูกตองวา พระอรหันตเปนผูนําของพระศาสนา 
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เปนผูนําของพุทธบริษัท เปนผูท่ีเอาใจใสตอประโยชนสุขของสวน
รวม และจะไมปลอยปละละเลย เพราะวาการปลอยปละละเลย
น้ันเปนความประมาทอยางท่ีวาแลว

อยามองแตผล วิจารณแคเปลือกผิว

ตองใชปญญาหย่ังเหตุปจจัยใหเห็นไกลใหเห็นยาว

อีกเร่ืองหน่ึงซ่ึงเปนภัยภายในสําคัญ ท่ีทานประธานเสวนา 
ก็ไดพูดยกตัวอยางไปบางแลว เชน จับพระท่ียักยอกเงินวัด เปนตน 
อันน้ีก็เปนเร่ืองของความเสื่อมในวงการพระสงฆ ซ่ึงเราจะตอง
ยอมรับความจริงวา เวลาน้ีปญหาของเรามีมากทีเดียว

เร่ืองความเสื่อมน้ีไดพูดมานานแลว พูดแลวพูดอีก พูดจน
กระท่ังวาไมรูจะพูดอยางไร บอกวาเหมือนกับถูกพัดพามากับ
กระแสนํ้าท่ีไหลมาจวนจะตกเหว ควรจะรีบตะเกียกตะกายออก
จากกระแสนํ้าท่ีมันจะไหลลงเหวเสีย โดยเฉพาะก็คือวา ปญหา
ของเรามันสะสมมานาน มันหมักหมมหลายช้ัน ไมควรจะมัวดูแต
ผลปลายท่ีปรากฏ

ผลท่ีเกิดข้ึนมาอยางน้ี เปนเพียงอาการปรากฏของโรคเทา
น้ัน เหมือนแผลพุพอง สิ่งท่ีเราจะตองแกก็คือเลือดเสีย ลมเสีย นํ้า
เหลืองเสีย อะไรตางๆ เหลาน้ี จะตองดูวาสาเหตุมาจากไหน แลว
ไปแกท่ีน่ัน ถามาติ มาพูด มาบนกัน เฉพาะอาการปรากฏ น่ีมันแก
ไขอะไรไมได
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เราตองดูวา การท่ีมีปรากฏการณปญหาความเสื่อมตางๆ 
เหลาน้ีปรากฏข้ึนมาน้ัน เปนเคร่ืองฟองวาการพระศาสนาของเรา 
รวมท้ังวงการพุทธบริษัทน้ี ไดเสื่อมมานานแลว เน่ืองจากเหตุ
ปจจัยตางๆ ท่ีไดสรางกันมา ทําใหกระแสความเสื่อมหมักหมมจน
กระท่ังแสดงผลออกมาเปนแผลพุพอง เปนตน เพราะฉะน้ัน เราจะ
ตองกลับไปแกสาเหตุของมัน

แตอาการปรากฏช่ัวคราวเฉพาะหนาก็แกดวย ไมใชท้ิง คือ
ตองแกท้ังสองอยาง แกเฉพาะหนาระยะสั้น กับแกลงไปถึงเหตุ
ปจจัยระยะยาว

ปญหาสําคัญของเราเวลาน้ี ท่ีเปนเหตุปจจัยของปญหาท้ัง
หลาย ขอสําคัญท่ีสุดคือ สภาพขาดการศึกษา

โยมลองดูเถอะ ในตางจังหวัดมากมาย พระใหมบวชเขามา
ไมไดเรียนอะไรเลย การบวชตามประเพณี ตามคติโบราณเรียกวา 
บวชเรียน เราไดยินกันเร่ือยมาวาบวชเรียนๆ แตเด๋ียวน้ีเหลือแค
บวชเฉยๆ

ท่ีวาบวชตามประเพณี เวลาน้ีก็มักบวชเพียงใหไดช่ือวาบวช 
พอแมก็เอาจริงเอาจังดานพิธี บางทีก็จัดงานเลี้ยงและฉลอง จน
กระท่ังวาหมดเงินไปไมรูเทาไร บวชไมก่ีวันสึกมาแลว แตพอแมยัง
เปนหน้ีตอไป

ในตางจังหวัดมากทีเดียว เวลาบวชลูก บางทีตองไปกูเงิน
เขามาเลี้ยงโตะจีนเปนแสนๆ แลวลูกบวชแคคร่ึงเดือนเดือนหนึ่ง
หรือแมแต ๗ วัน บวชเขาไปแลววัดน้ันบางทีไมไดสอนอะไร ก็ไป
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อยูเฉยๆ

แลวทีน้ี ย่ิงถาเปนวัดท่ีมีปญหา ไปเห็นพระประพฤติไมดี คน
ท่ีบวชเขาไป ก็ย่ิงเบ่ือหนายพระศาสนาออกมาอีก พระธรรมวินัยก็
ไมรูจัก เงินทองก็สิ้นเปลืองไปเปลา ไมไดอะไรข้ึนมา แถมกลาย
เปนโทษ บวชแลวก็สักแตวาบวชผานไปๆ สภาพเชนน้ีเกิดมีข้ึน
มากมาย จนนากลัวอยางย่ิง

เราตองใหพระท่ีบวชเขามาน้ีไดเรียน คาํวา “เรียน” ก็คือ ได
เรียนพระธรรมวินัย ท้ังเลาเรียนปริยัติ และไดเรียนโดยการ
ประพฤติปฏิบัติ เชน การทํากิจวัตรตางๆ และการฝกจิตเจริญ
ปญญา ท่ีเรียกวาเรียนน้ัน ไมใชเฉพาะตองเรียนในหองเรียน ไมใช
เรียนเฉพาะคําสอน

คําวาศึกษาหรือเรียนน้ี ก็คือเรียนดวยชีวิตจริง จากการเปน
อยูอยางพระภิกษุ และฝกฝนปฏิบัติตางๆ คือฝกอบรมกาย วาจา 
ใจ และปญญา เรียกตามหลักวา ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา

เราจะตองพยายามฟนฟูใหการศึกษาเลาเรียนมีข้ึนมาใหได 
ผูท่ีบวชเขามาแลวน้ี อยาใหบวชเปลา ตองใหสมกับช่ือท่ีวาบวช
เรียนใหได เพราะถาขาดการศึกษาแลวก็จะปฏิบัติไมถูก เมื่อ
ปฏิบัติไมถูก พระศาสนาก็เลอะเลือน เพราะพระทําผิดทําพลาด
เขวออกไป

อยางผูท่ีบวชมาแลว บางทานบางทีก็เจตนาดี อยากจะ
สงเคราะหชาวบาน ไมไดมีอกุศลจิตอะไรเลย แตเพราะไมไดเลา
เรียน ไมรูวาอะไรเปนหลักพระศาสนา จะแนะนําสั่งสอนเขาก็ไม
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เปน แตอยากจะสงเคราะหชาวบาน ก็ไมรูจะไปชวยเขาอยางไร 
เมื่อไมมีวิธีชวยอยางอื่น ก็ไปทําเร่ืองนอกรีตนอกรอย เชนใหหวย 
เรียกวาเปนพวกท่ีเจตนาดี แตทําไมถูกตอง เพราะไมไดเรียนรู ไมมี
ธรรมะท่ีจะสอนเขา

สวนอีกพวกหน่ึง มีเจตนาไมดีมาแตตน คือ พวกบวชเขามา
ใชวัดเปนแหลงหากิน และใชผาเหลืองเปนเคร่ืองมือหลอกชาว
บาน พวกน้ีเห็นไดชัดวา ตองทําใหพระศาสนาเสื่อมอยางแนนอน

ขอใหสังเกตปจจุบัน และดูบทเรียนจากอดีตวา พระพุทธ
ศาสนาน้ีมักจะเสื่อมในเวลาท่ีเจริญท่ีสุด เมื่อไรพระพุทธศาสนา
เจริญท่ีสุด แลวก็จะเสื่อม เพราะฉะน้ันจึงตองระวังมาก เมืองไทย
เราน้ี เปนดินแดนท่ีพระพุทธศาสนาเจริญมากแลว เพราะฉะน้ันจะ
ตองระวังไมประมาทอยางย่ิง เพราะความเสื่อมพรอมท่ีจะเขามา

พระพุทธศาสนาเสื่อมในเวลาเจริญน่ีเปนอยางไร ก็หมาย
ความวา เมื่อพุทธบริษัทมีศรัทธา ญาติโยมมีความเลื่อมใสในพระ
ศาสนา ก็ทํานุบํารุงกันใหญ

เมื่อทํานุบํารุงกันมาก คนท่ีบวชเขามาก็มีลาภสักการะมาก 
และเปนอยูสบาย บางทีญาติโยมบํารุงอยางชนิดบําเรอหรือปรน
เปรอเลย เมื่อเปนอยางน้ี ถาพระไมมีสติ และไมกวดขันใหการ
ศึกษากันใหดี ก็จะเพลินและเห็นแกความสุขสบาย

หน่ึง พระสงฆก็จะประพฤติยอหยอนลง แลวก็ประมาท เมื่อ
พระประมาทกอนแลว ญาติโยมก็ประมาทตาม
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สอง พวกท่ีอยูขางนอกก็เห็นเปนชองทางหรือเปนโอกาสวา
ถาไดเขามาบวชพระแลวก็จะสบาย หากินไดงาย จึงบวชเขามา
มากมายเพ่ือเอาผาเหลืองเปนเคร่ืองมือและใชวัดเปนแหลงหากิน

ตัวอยางมีมาเร่ือย เชน ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช พุทธ
ศาสนาไดรับการอุปถัมภบํารุงจากบานเมืองอยางมาก เมื่อพระ
พุทธศาสนาเจริญมาก ก็เกิดปญหาตามมาคือ เดียรถียปลอมบวช
กันใหญ เพราะบวชเขามาแลวสบาย มีลาภ หากินอยางไรก็ได 
พระเจาอโศกเมื่อทรงทราบปญหาจึงจัดการแกไข โดยจัดการสอบ
ความรูพระ แลวจับสึกไปตั้งหกหมื่นองค

สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชก็เหมือนกัน ในเมืองไทย
เราน้ี พระพุทธศาสนาก็เจริญ มีพวกบวชเขามาเพราะอยากอยู
สบาย ไมไดเลาเรียนศึกษา สมเด็จพระนารายณมหาราชก็ตองจัด
การสอบความรูพระ ผูใดไมมีความรูสมเปนพระ เมื่อเขามาอยูใน
พุทธศาสนาแลวไมรูธรรมวินัย เปนไปไดอยางไร ฉะน้ันก็ไมสมควร
อยู แตสมควรสึกไปเสีย ไดทรงใหสึกไปเปนจํานวนมาก

การจับสึกน้ี ไมใชเปนการทํารายหรือฆาแกงอะไร เมื่อเขา
หมผาของพระภิกษุและใชช่ือของพุทธศาสนา แตตัวเขาไมเปน
พระ ไมไดเปนพุทธ ก็เพียงใหเขาสละออกไป เปนการทําใหตรงกับ
ภาวะท่ีเขาเปนจริงเทาน้ัน

ทีน้ีชาวพุทธปจจุบันน้ี เรามีหลักเกณฑ หรือมีวิธีการอะไรท่ี
จะรักษาพระพุทธศาสนาไวบางไหม เวลาพระศาสนาเจริญ แลว
เกิดมีรองรอยของความเสื่อม เราก็ตองชวยกันแกไข
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ท่ีวาน้ีไมไดมาสนับสนุนใหโยมจับพระสึก แตหมายความวา
ใหเราไมประมาท คือมีวิธีปฏิบัติอยูแลวต้ังแตโบราณ ทานวางไว
ใหแลว แตเราไมไดเอามาใช

รักษาพระพุทธศาสนา คือรักษาพระธรรมวินัย

ศกึษาใหรู และใชเปนหลกัวนิจิฉัย

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

เราพูดวาจะรักษาพระพุทธศาสนา ก็ตองรูวาเน้ือตัวของพระ
พระพุทธศาสนาอยูท่ีไหน หรือวาอะไรเปนเน้ือตัวของพระพุทธ
ศาสนา มิฉะน้ัน พูดวารักษาพระพุทธศาสนา แตอาจจะไปรักษา
อะไรก็ไมรู ท่ีไมใชพระพุทธศาสนาเลย ซ่ึงอาจจะเปนสิ่งท่ีตรงขาม
กับพระพุทธศาสนาก็ได

บางทีก็ไดแคเปลือกหรือเคร่ืองหอหุม เหมือนจะรักษาคน 
กลับไปเอาข้ีเหงื่อข้ีไคล หรืออยางดีก็ไดแคเสื้อผาท่ีคนสวมใส

อะไรเปนเน้ือเปนตัวของพระพุทธศาสนา ถามวาพระพุทธ
ศาสนาเกิดจากไหน ก็ตอบวาเกิดจากพระพุทธเจาทรงต้ังข้ึน หรือ
ทรงคนพบแลวประกาศข้ึนมา คือพระองคตรัสรูแลวก็ทรงนํามา
เทศนาสั่งสอน พูดงายๆ วาเกิดจากคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
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คําสั่งสอนของพระพุทธเจาคืออะไร ก็คือ พระธรรมวินัย ซ่ึง
เปนคําสั้นๆ ท่ีรวมทุกสิ่งทุกอยางท่ีพระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว

จากพระธรรมวินัยท่ีพระพุทธเจาทรงสั่งสอน คือจากพระ
ธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงแสดง และจากพระวินัยท่ีพระพุทธเจาทรง
บัญญัติไว ก็เกิดมีพระสาวกผูฟงแลวปฏิบัติตาม และไดบรรลุผล
แหงพระธรรมวินัยน้ัน เกิดมีสงฆท่ีเปนแหลงศึกษาปฏิบัติสั่งสอน 
สืบทอดพระธรรมวินัยน้ัน เกิดมีวัดเปนท่ีใหพระอยูและใหคนไป
เพ่ือไดฟงไดเรียนไดปฏิบัติไดทํากิจกรรมท่ีจะใหไดประโยชนจาก
พระธรรมวินัย เกิดมีพิธีกรรมท่ีจะเปนข้ันตอนชักนําใหพระนําพระ
ธรรมวินัยมาสื่อสารกับญาติโยม ตลอดจนแมกระท่ังเกิดภาษา
ศิลปวัตถุโบราณสถานวัฒนธรรมตางๆ ท่ีสืบเน่ืองออกมามากมาย

จนกระท่ัง ถาคนมองไมเปน ก็จะถูกสิ่งเหลาน้ีบัง มองไมเห็น
เน้ือตัวของพระพุทธศาสนา

จึงตองยํ้ากันไวเสมอวา แกนกลาง หรือเน้ือตัวของพระพุทธ
ศาสนาน้ัน ก็คือ พระธรรมวินัย ท่ีพระพุทธเจาตรัสแสดงและ
บัญญัติไว

พระพุทธเจาก็ตรัสไวเองวา

อานนท โดยกาลที่เราลวงลับไป ธรรมและวินัยใดที่เรา

แสดงแลว บัญญัติแลว แกเธอทั้งหลาย ธรรม-วินัยน้ัน จัก

เปนศาสดาของเธอทั้งหลาย

ถึงแมพระพุทธเจาไมอยู แตถาธรรมวินัยท่ีพระองคสั่งสอน
ไวยังอยู ก็เทากับวาพระพุทธเจายังอยูเหมือนกัน คือเรายังฟงยังรู 
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คําสั่งสอนของพระองค และเอาใชเอามาประพฤติปฏิบัติได เพราะ
ฉะน้ัน เน้ือตวัแทๆ  ของพระพทุธศาสนาจงึอยูท่ีพระธรรมวินัยน้ี และ
ถาเราจะรักษาพระพุทธศาสนา ก็ตองรักษาพระธรรมวินัยไวใหได

แลวก็ถามตอไปอีกวา พระพุทธเจาปรินิพพานนาน ๒๖๐๐ 
กวาปแลว พระธรรมวินัยท่ีเปนคําสั่งสอนของพระองค เปนศาสดา
แทนพระองคน้ัน มาถึงเราไดอยางไร เราจะหาพระธรรมวินัยไดท่ี
ไหน

ก็ตอบรวบรัดงายท่ีสุดเลยวา พระธรรมวินัยน้ันทานจารึกไว
เปนพระไตรปฎก และพระสงฆตั้งแตพระสาวกรุนใกลชิดพระพุทธ
เจาไดรักษาสืบทอดกันมา ดวยการทรงจํา สาธยาย และจารึกไว
ดวยความไมประมาท

เพราะฉะน้ัน พระไตรปฎกจึงเปนท่ีบรรจุรวบรวมพระธรรม
วินัยไว และจึงใชเปนหลักในการศึกษาสั่งสอนพระพุทธศาสนา 
และเปนมาตรฐานหรือเปนเกณฑตัดสินวาอะไรเปนพระพุทธ
ศาสนาหรือไม

บรรพบุรุษไทยเพียรรักษาพระไตรปฎกไว

ขอใหเพยีรนาํมาเรยีนมาใช จะไดชือ่วาเปนลกูหลานทีดี่

พระไตรปฎกของด้ังเดิมน้ัน เปนภาษาบาลี เรียกวาเปนฉบับ
เถรวาท คือ สืบตอกันมาต้ังแตพระสาวกท่ีทันเห็นทันฟงพระพุทธ
เจา ๕๐๐ องค ประชุมกันรวบรวมธรรมวินัยไว เรียกวา สังคายนา
พระธรรมวินัย หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานเพียง ๓ เดือน
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ประเทศพุทธศาสนาอยางเมืองไทยเราน้ี ไดพยายามระวัง
รักษาพระไตรปฎกเดิมท่ีเปนภาษาบาลีไว โดยถือเปนกิจสําคัญสูง
สุดของชาวพุทธ ท้ังฝายคณะสงฆและฝายบานเมือง ตั้งแตองค
พระมหากษัตริยลงมา

ดังเชนมีการสังคายนาตั้งแตสมัยลานนา และคร้ังท่ีกรุงศรี
อยุธยาแตกถูกเผาแลว เมื่อพระเจาตากสินมหาราชกูชาติ ตั้งกรุง
ธนบุรี พระราชกิจสําคัญท่ีจะฟนฟูรักษาพระพุทธศาสนา ก็คือพอ
จัดบานเมือง ในดานการพระศาสนา ก็ทรงใหรวบรวมพระไตรปฎก
จากเมืองเหนือเมืองใต สงมาหรือคัดลอกสงมาไวท่ีกรุงธนบุรี

สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑ เมื่อตั้ง
กรุงเทพฯ ก็ทรงจัดใหมีการสังคายนาคร้ังใหญ และจัดต้ังอาคารท่ี
เปนหอเก็บพระไตรปฎกไวเปนหลักประจําบานเมือง ท่ีวัดพระแกว
ในพระบรมมหาราชวัง

แมในยามท่ีบานเมืองสงบ ซ่ึงพระไตรปฎกก็ยังอยูเปนหลัก
ในท่ีท่ีรักษาไว เมื่อจะสงเสริมรักษาพระพุทธศาสนา งานเก่ียวกับ
พระไตรปฎกก็เปนเร่ืองสําคัญของกิจการบานเมือง ดังท่ีเมื่อเกิดมี
การพิมพสมยัใหม ในหลวงรัชกาลท่ี ๕ สมเดจ็พระปยมหาราช ก็ทรง
ใหพิมพพระไตรปฎกบาลี ดวยอักษรไทย เปนเลมหนังสือ แลวทรง
สงไปพระราชทานแกประเทศตางๆ แมแตแกประเทศฝร่ังชาติ
ตะวันตก

หลังจาก ร.๖ สวรรคต ร.๗ ก็โปรดฯ ใหพิมพพระไตรปฎก
บาลี และคัมภีรอื่นๆ ถวายอุทิศพระราชกุศล และเปนราชานุสรณ
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ในรัชกาลปจจุบัน ร.๙ เมื่อคัมภีรพระไตรปฎกบาลียังคงอยู
ดีสืบมา ก็ยังมีการทําใหแพรหลายย่ิงข้ึน โดยมีการตรวจทาน ท่ี
เรียกวาการสังคายนาคร้ังใหม มีการพิมพพระไตรปฎกบาลีเพ่ิมข้ึน
เปนหลายฉบับ และพิมพคมัภรีอรรถกถา ฎกีา เปนตน ตลอดจนนํา
เอาพระไตรปฎกบาลีท่ีเปนเลมหนังสือ เขาไปลงไวในคอมพิวเตอร 
เปนพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอรกันแลวหลายฉบับ

จากพระไตรปฎกบาลีของเดิมน้ัน ในประเทศของเรา ก็ไดมี
การแปลเปนภาษาไทย แลวพิมพเปนชุดเรียกวาพระไตรปฎก
ภาษาไทย ซ่ึงเร่ิมมีตั้งแต ฉบับ พ.ศ. ๒๕๐๐ หรือฉบับฉลอง ๒๕ 
พุทธศตวรรษ สําหรับใชประกอบในการศึกษาพระธรรมวินัย 
เพราะคนไทยสวนใหญไมรูภาษาบาลี ตองศึกษาผานคําแปลท่ี
เปนภาษาไทย แตตัวแทก็ยังเปนภาษาบาลีตามเดิม

แมวาพระพุทธศาสนาจะแพรขยายไปในประเทศตางๆ หลัง
จากเวลาผานมายาวนาน เกิดพระพุทธศาสนาแบบท่ีแยกออกไป 
เปนมหายาน แตก็รูกันวา จะหาคําสอนเดิมแทของพระพุทธเจา
เทาท่ีมี ก็ตองมาท่ีพระไตรปฎกบาลี

ดังท่ีในประเทศญ่ีปุนเวลาน้ี พระญ่ีปุนมหายานก็มักรูกันวา 
เมื่อศึกษาพระพุทธศาสนา พึงศึกษาพระธรรมวินัยด้ังเดิมในพระ
ไตรปฎกบาลี เชนท่ีมีในเมืองไทยน้ีเปนพ้ืนฐาน

ชาวพุทธจะตองรูจักใชพระธรรมวินัยในพระไตรปฎก เปน
หลักเปนเกณฑเปนมาตรฐาน ในการตัดสินคําสอน คําอธิบาย 
ความเช่ือถือ และการประพฤติปฏิบัติในพระพุทธศาสนา
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ถาเกิดมีการถกเถียงข้ึนวา อันไหนเปนพระพุทธศาสนา อันน้ี
เปนพระพุทธศาสนาหรือไม เร่ืองน้ันเร่ืองน้ีพระพุทธเจาทรงสอนไว
วาอยางไร ก็ตองมาจบกันท่ีพระไตรปฎก เปนเคร่ืองวินิจฉัย

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

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

ถารูจักหลักฐานท่ีมา และรูจักตอบอยางน้ี เราก็ชวยรักษา
พระพุทธศาสนาได

ภัยแหงพระพุทธศาสนา ท่ีใครก็ตามกระทําตอพระธรรม
วินัยน้ี ถือวาเปนภัยท่ีรายแรงท่ีสุด การทําราย อาจมาในรูปของ
การทําพระธรรมวินัยใหวิปริต (ซ่ึงรายแรงกวาการประพฤติวิปริต
จากพระธรรมวินัย)

การอางหลักฐานดวยการดัดแปลงแทรกเสริมปลอมปน การ
ทําลายความเช่ือถือตอพระธรรมวินัยและพระไตรปฎก ดวยวิธี
หลอกลวง การทําใหประชาชนเขาใจสับสนไขวเขวและหลง
ประเด็น เชน สับสนระหวางหลักการกับความคิดเห็นของบุคคล 
และระหวางหลักฐานหรือขอมูลเดิมกับการตีความ เปนตน ตลอด
จนทําใหสับสนถึงข้ันท่ีเหมือนกับวาในพระพุทธศาสนาไมมีหลัก
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เกณฑอะไรจะตัดสินแลวแตใครจะคิดเห็นอยางไร ซ่ึงในระยะ ๓-๔ 
ป ท่ีผานมาน้ี ไดมีข้ึนบอยคร้ัง

บางทีถึงกับทําแอบแฝงในรูปแบบท่ีลอหลอกใหเห็นวาเปน
วิชาการ ชาวพุทธจึงตองฝกตัวใหรูเทาทัน และช้ีความเปนเท็จให
ถูกจุด

พ.ร.บ. สงฆ จะไรความหมาย ถาไมเปนฐานรองรบัธรรมวนิยั

และไมเปนหลักประกันใหพระเณรเจริญในไตรสิกขา

ยํ้าอีกคร้ังหน่ึงวา พระธรรมวินัยเปนเน้ือเปนตัวของพระพุทธ
ศาสนา ตัวแทของพระพุทธศาสนาอยูท่ีพระธรรมวินัย จะรักษา
พระพุทธศาสนาก็ตองรักษาพระธรรมวินัย และยึดเอาพระธรรม
วินัยเปนหลักเปนเกณฑของพระพุทธศาสนา

เราจะรักษาพระธรรมวินัย และเอาพระธรรมวินัยมาตั้งเปน
หลักเปนเกณฑไดอยางไร ก็ตองมีการศึกษาเลาเรียน เมื่อเลาเรียน
ก็รู เมื่อรูแลวนํามาปฏิบัติ พระธรรมวินัยก็ปรากฏออกมาในการ
ประพฤติปฏิบัติน้ัน เชน ในจริยาวัตรของพระเณรเปนตน

พรอมกันน้ัน เมื่อคนประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยท่ี
พระเณรนํามาสั่งสอน ประชาชนก็จะไดประโยชนจากพระพุทธ
ศาสนา เชนทําใหสังคมดีมีศีลธรรม อยูกันสงบเรียบรอยรมเย็น
เปนสุข และชีวิตพัฒนาดีย่ิงข้ึนไป

ถาตัวเราเองไมไดศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย แตชวย
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สนับสนุนพระเณรใหศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย ก็เทากับชวย
รักษาสืบตอพระพุทธศาสนา ย่ิงถาตัวเองก็ศึกษาเลาเรียนพระ
ธรรมวินัยดวย สนับสนุนผูอื่นดวย ก็ประเสริฐท่ีสุด

พระพุทธเจาทรงปกครองคณะสงฆในสมยัพุทธกาล ทรงจัดตัง้
วางระเบียบตางๆ ก็เพ่ือใหพุทธบริษัท คือพระสงฆและประชาชน 
ไดประโยชนจากพระธรรมวินัยท่ีพระองคไดทรงสั่งสอน พูดงายๆ 
วาคนท้ังหลายจะมาเอาพระธรรมวินัยจากพระองค เพราะฉะน้ัน
พระพุทธเจาจึงทรงจัดระเบียบพระสงฆและวัดวาอารามใหมั่นใจ
วา พุทธบริษัททุกคนจะไดธรรมวินัยไปอยางดีท่ีสุด เรียกวาพระ
ธรรมวินัยน่ันแหละเปนเปาหมายของการปกครองคณะสงฆ และก็
เปนหลักเปนเกณฑในการจัดการปกครองน้ันดวย

คนจะไดประโยชนจากพระพุทธศาสนา คือจากพระธรรม
วินัยท่ีพระพุทธองคทรงสั่งสอน ก็ดวยการศึกษาเลาเรียนประพฤติ
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยน้ัน ท่ีทานเรียกวาไตรสิกขา ใหพระเณร
เปนตน เจริญในศีล สมาธิ ปญญา

ถาจัดการปกครอง จัดระเบียบพระสงฆและวัดวาอาราม ให
เปนเคร่ืองกํากับหรือเก้ือหนุนใหพระเณรไดศึกษาเลาเรียนพระ
ธรรมวินัย จนมั่นใจไดวา พระเณรเหลาน้ันจะเจริญงอกงามในศีล 
สมาธิ ปญญา และสามารถมาสอนประชาชนใหรูเขาใจประพฤติ
ปฏิบัติในทาน ศีล ภาวนา ดําเนินชีวิตใหดีงาม และชวยกันสราง
สรรคสังคมได ก็พูดไดวา การปกครองคณะสงฆและการจัดตั้งวาง
ระเบียบการคณะสงฆน้ันประสบความสําเร็จ
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แตถาปกครองกันไปแลว จัดต้ังวางระเบียบไปแลว ไมเกิด
ผลตามน้ี ไมวาจะมีวัตถุ อาคาร สถานท่ี หรืออะไรๆ มากมายเพ่ิม
ข้ึนมา หรือแมแตลงโทษคนรายไดเฉียบขาดรุนแรง ก็ตองพูดวา
เปนความลมเหลว

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

ถาตองการจัดการปกครองคณะสงฆ เพ่ือดํารงรักษาพระ
พุทธศาสนา เพ่ือใหพระพุทธศาสนาปรากฏ และใหพระพทุธศาสนา
เกิดประโยชนแกชีวิตแกสังคมประเทศชาติ พ.ร.บ.หรือกฎหมาย
คณะสงฆน้ัน ก็ตองมีพระธรรมวินัยเปนหลักเปนเปาหมาย

กฎหมายจะตองเปนเคร่ืองมือท่ีจะรองรับพระธรรมวินัย และ
เปนหลักประกันท่ีจะใหพระธรรมวินัยโดดเดนออกมาเปนหลักเปน
เกณฑ และออกมาสูการรูเขาใจและการประพฤติปฏิบัติของพระ
สงฆและพุทธศาสนิกชนท้ังปวง

พรอมกันน้ัน พ.ร.บ. หรือกฎหมายคณะสงฆ ก็จะตองเปน
เคร่ืองกํากับ และเปนหลักประกันใหพุทธบริษัท โดยเฉพาะพระ
ภิกษุสามเณร ไดศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย ท่ีเปนเน้ือตัวของ
พระพุทธศาสนาน้ัน และมีความประพฤติ ศีลาจารวัตร มีจิตสํานึก 
มีคุณธรรม มีปญญารูเขาใจ เจริญงอกงามข้ึนมา เปนพระเณรท่ีดี
มีคุณภาพ สามารถทําหนาท่ีตอพุทธบริษัท ดวยการใหธรรมแก
ชาวบาน หรือใชวัดเปนท่ีบําเพ็ญประโยชนแกญาติโยมประชาชน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗๕

ตามหลักธรรมทานได

พูดงายๆ วา พ.ร.บ.คณะสงฆตองชวยกํากับใหพุทธบริษัท
เจริญในไตรสิกขา คือ ทําใหพระธรรมวินัยเกิดประโยชนแกชีวิต
และสังคมประเทศชาติ ดวยไตรสิกขา

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

แคน้ี การออก พ.ร.บ.คณะสงฆน้ัน ก็คุมคา บรรลุวัตถุ
ประสงค

แตถาไมเกิดผลอยางน้ี ถึงจะตรากฎหมายใหวิจิตรพิสดาร
เพียงใด ก็ตองพูดวาลมเหลว ไรความหมาย

ท่ีวาให พ.ร.บ. คณะสงฆเปนหลกัประกนัระบบการบวชเรยีน

น้ัน จะตองเนน และทําใหมั่นใจวา จะตองใหมาตรการน้ีเกิดข้ึนท่ี
วัดซ่ึงอยูกับชุมชนเล็กนอยท้ังหลาย ท่ีกระจายอยูท่ัวประเทศไทยน้ี

ความสําเร็จของ พ.ร.บ.คณะสงฆ วัดไดตรงน้ี คือท่ีวัดและ
ชุมชนหนวยยอยๆ ทุกตําบลหมูบาน ถาฟนฟูวัดและชุมชนทั้ง
หลายข้ึนมาสูพระธรรมวินัยและไตรสิกขาได เมืองไทยจะกลาย
เปนประเทศพัฒนาท่ีแทอยางแนนอน

เวลาน้ี รูกันดีวา พระเณรมากมาย หรือจะวาสวนใหญก็ได 
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ไมรูธรรมวินัย ไมรูวาพระพุทธเจาสอนอะไร วาเช่ือถือหรือประพฤติ
ปฏิบัติอยางไรเปนพระพุทธศาสนา

ท่ีเราวาการเรียนทองจําไดอยางนกแกวนกขุนทอง เปนการ
ศึกษาท่ีไมดี แตเวลาน้ี ถาพระเณรไทยสวนใหญจําคําสอนของ
พระพุทธเจาไดบาง แมเพียงอยางนกแกวนกขุนทอง ก็ตองนับวาดี
มากทีเดียว

(อยาดูถูกการเปนนกแกวนกขุนทองใหเกินไปนัก แมนกแกว
นกขุนทองจะพูดแจวโดยไมรูความหมาย แตก็ชวยเตือนสติเจาของ
ได และทําใหขโมยท่ีแอบเขามาชะงักไปหนอยเหมือนกัน)

สรุปวา กฎหมายคณะสงฆ โดยเฉพาะ พ.ร.บ.คณะสงฆ จะ
ตองเปนฐานรองรับใหพระธรรมวินัยปรากฏโดดเดนข้ึนมาเปนหลัก
ของพระพุทธศาสนา และเปนเคร่ืองกํากับใหพระภิกษุสามเณรท่ี
บวชเขามาแลวไดเจริญงอกงามในศีล สมาธิ ปญญา ตามหลักไตร
สิกขา สามารถสั่งสอนธรรมนําประชาชนใหพัฒนาชีวิตและสังคม
ประเทศชาติสูความเจริญมั่นคงและประโยชนสุขท่ีแทจริงย่ังยืน∗

พูดอยางสั้นวา พ.ร.บ.คณะสงฆ ตองเปนฐานรองรับพระ

ธรรมวินัย กํากับพระเณรใหเจริญในไตรสิกขา และทําวัดใหเปน

แหลงแผธรรมขยายปญญาสูชุมชน

                                                                                                    
∗
เรื่องเก่ียวกับ พ.ร.บ.คณะสงฆ ท่ีเปนเรื่องราวทางการมากกวาน้ี ไดเขียนไว ในหัวขอวา 

“ขอคิดเห็นเบ้ืองตน เก่ียวกับการปรับปรุงการปกครองคณะสงฆ” ซ่ึงเปนขอเขียนเกาต้ัง

แต ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๒
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ศาสนาขาดทายาท พระเณรขาดการศกึษา

ชาติไมพนปญหาไปได

อีกอยางหน่ึงท่ีนากลัวก็คือ  พระศาสนาจะอยูไดตองมี 
“ศาสนทายาท” ท่ีผานมาเมืองไทยเราเพราะเปนประเทศพุทธ
ศาสนา โดยมากเราไดศาสนทายาทจากการใหลูกหลานบวชเรียน
กันมา ดังท่ีไดมีประเพณีบวชเรียน อยางนอยบวชเมื่ออายุครบ ๒๐ 
ปบริบูรณ

แตกอนน้ี ทุกคนบวชแลวก็บอกวาบวชตามบุญบารมี อยูได
เทาไรก็เทาน้ัน บางคนบวชพรรษาเดียวสึก บางคนยังมีศรัทธาก็
บวชตอ ๒ ป ๓ ป บางคนก็ยืดไปเร่ือยๆ จนตลอดชีวิต

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

นอกจากบวชเมื่อถึงวัยหนุมอายุ ๒๐ ปแลว ก็มีการบวชตั้ง
แตเด็กอีก บางทีพอเด็กอายุ ๗ ขวบก็เร่ิมไปอยูวัด และไปเรียน
หนังสือกับหลวงพอพระอาจารยท่ีวัด สงปนโตบางอะไรบาง ก็เลย
ไดเรียนหนังสือ ตอมาบางคน หลวงพอเห็นวา เด็กคนน้ีมาวัดตั้งใจ
เรียนหนังสือดี มีแววดี ก็ชวนบวชเณร พอแมก็เห็นดวย เราจึงมีผูท่ี
บวชเณรตั้งแตเล็กอายุ ๗ ขวบ ๘ ขวบ ๑๐ ขวบ บวชกันมาจน
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กระท่ังเปนพระเถระผูใหญ มากมาย

พระเถระผูรักษาพระศาสนารุนท่ีผานๆ มาน้ี โดยมากบวช
มาต้ังแตเปนเณร เพราะวาการท่ีจะรูหลักพระศาสนา และรักษา
พระศาสนาไดน้ี ตองอาศัยการศึกษายาวนานเหมือนกัน ก็เรียนกัน
มาตั้งแตเปนเณรอายุ ๑๒-๑๓-๑๔-๑๕ มาเรียนจบเอาก็เมื่อเปน
พระ มีพรรษาพอสมควร เชนมีพรรษาสิบเปนตน ก็พอดีเร่ิมรับผิด
ชอบงานพระศาสนาได

พระรุนกอนๆ ก็อยูกันมาอยางน้ี คือองคไหนอยูไดก็อยูไป 
องคไหนอยูไมไดก็สึกไป ไมวาอะไร แตเวลาน้ีกําลังจะหมด แมแต
คนท่ีบวชอายุ ๒๐ ก็บวชแคสั้นๆ บางที ๗ วัน ก็ยังมี ๑๕ วันบาง 
ถาบวชไดเดือนหน่ึงก็ยังนับวายังดี แตบวชเต็มพรรษาหน่ึงเวลาน้ี
หาไดยาก ท่ีลําบากกวาน้ันก็คือ ไมมีเด็กจะบวชเณร

ย่ิงขยายการศึกษาออกไป ตอนน้ีเณรแทบไมมีแลว ก็ตอง
อาศัยเณรบวชภาคฤดูรอน ซ่ึงบางแหงทานยังเอามาเช่ือมกับ
ประเพณีการรักษาพระศาสนาได คือวา ทุกปทานจะจัดใหมีการ
บวชเณรภาคฤดูรอน แลวเด็กท่ีบวชภาคฤดูรอนน้ีสวนหน่ึงจะยังรัก
พระศาสนา ชอบชีวิตพระเณร อยากเรียนตอ ก็ไมสึก

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

เด๋ียวน้ีตองเอาอยางน้ัน เพราะเราไมมีเด็กท่ีจะไปบวชเณร 
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แบบสมัยกอน จึงตองใชวิธีน้ีชวย แตตองเอาจริงเอาจัง คือ ตอง
เอาใจใสใหการศึกษา จึงจะไดศาสนทายาท แตโดยท่ัวไปไมคอย
ไดอยางน้ี เพราะบวชภาคฤดูรอนสั้นๆ จบชวงเวลาน้ันแลวก็สึกกัน
หมด

นอกจากท่ีจัดอยางน้ีแลว แทบไมมีเณรบวช เมื่อไมมีเณร
บวช ก็ไมมีการศึกษาเลาเรียน คนท่ีเร่ิมตนดวยบวชเปนพระแลว
เรียนน้ันมจํีานวนนอย เพราะฉะน้ัน การศึกษาปริยัติธรรมจึงเสื่อม
โทรมลงไป ศาสนทายาทก็ขาดแคลน

จึงเปนเร่ืองท่ีจะตองเอาจริงเอาจัง วาเราจะเอาปญหาน้ีมา
ประสานกับการปฏิรูปการศึกษาไดอยางไร จะใหการปฏิรูปการ
ศึกษามาเอื้อแกพระศาสนา และพระศาสนาก็เก้ือหนุนประเทศ
ชาติ เชนใหมีการบวชเณรเพื่อเลาเรียน

เราลองมาหาทางประสาน หลักสูตร ประสานระบบ 
ประสานแนวทางกันวา จะเปนไปไดไหม เพ่ือจะไดแกปญหาจริย-
ธรรมของเด็กนักเรียนไทย ไดการศึกษาราคาถูก ท่ีมีคาสูงทางจิต
ใจ พรอมกับสรางศาสนทายาทไวดวย

ถาทําอยางน้ีได การปฏิรูปการศึกษาก็จะเกิดประโยชนแก
ประเทศชาติเพ่ิมข้ึนมาอีก รวมท้ังขอท่ีวาพระเณรท่ีบวชเหลาน้ีก็จะ
มาชวยสังคมในระยะยาว เชน มาสอนศาสนา สอนจริยธรรมใหแก
สังคม อยางนอยก็มาเปนพลเมืองท่ีดีมีศีลธรรม

เมืองเหนือน้ัน แตกอนน้ีเปนเมืองท่ีไดช่ือวามีเณรมากกวา
พระ คือ เมืองไทยน้ี ภาคกลางมีพระมากกวาเณร ภาคอีสานมีเณร
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กับพระพอๆ กัน ภาคเหนือมีเณรมากกวาพระ น่ีคือความเปนมา
ในเมืองไทย แตเวลาน้ี ไมวาท่ีไหนก็หมดเณร ไมวาภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคใต

แมแตภาคเหนือก็พลอยหมดเณรไปดวย ทางเหนือเขาเรียก
เณรวาพระ แลวเรียกพระวาตุ พระก็คือเณร และเณรก็มีมาก
เพราะการบวชพระคือบวชเณรน้ัน เปนเร่ืองบุญใหญของชาวเหนือ 
เขาถือเปนสําคัญ

แตเวลาน้ีเมืองเหนือไมมีเณร จนกระท่ังไดทราบวา ตองไป
เอาเณรจากสิบสองปนนามา คือเอาจากตางประเทศทางเมืองจีน 
แตเปนไทยเหมือนกัน คือเปนไทยจากนอกประเทศ สิบสองปนนา
โนน สวนคนไทยเองท่ีเปนคนเหนือไมมีบวชเณร

เร่ืองน้ีเปนความเสื่อมอยางหน่ึงในระยะยาว ท่ีจะตองเอาใจ
ใสดวย

ถึงเวลาตองชวยวัดหลวงตาสรางศาสนทายาท

ถาหลวงตามีการศึกษาดี ก็มีผูนาํใหแกชุมชนได

ไมเฉพาะเณรไมมี พระท่ีจะรักษาวัดเด๋ียวน้ีก็หายากจน
กระท่ังไดเกิดมี “วัดหลวง” ชนิดใหมข้ึนมา

มีผูถามปญหาวา เด๋ียวน้ีมีวัดหลวงชนิดใหมอยางหน่ึงรูไหม 
คนถูกถามก็งงวาวัดหลวงอะไร พูดกันไปพูดกันมา สรุปวาตอบไม
ถูก คนถามตองเฉลยเองวา “วัดหลวงตา”



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๑

วัดหลวงชนิดใหมคือวัดหลวงตา เพราะเหตุท่ีวาเด๋ียวน้ีไมมี
พระอยูวัดรักษาพระศาสนา ไปๆ มาๆ คนแกๆ น่ันแหละ เมื่อเลิก
ทํางานทําการ บางคนตองการหาความสงบ มีความต้ังใจดีก็มา
บวช แตบางคนตั้งใจไมดี เพราะไมมีทางไป ก็เลยเขามาใชพระ
ศาสนาเปนท่ีพักผอนหาเลี้ยงชีพไปเลยก็มี

แตไมวาจะบวชเขามาโดยต้ังใจดีหรือเจตนาไมดีก็ตาม คนท่ี
บวชเมื่ออายุมากแลวมักไมไดรํ่าเรียนอะไร จึงไมคอยมีความรู
ธรรมวินัย ถึงจะเปนคนมีเจตนาดี ก็ไดแตเฝารักษาวัด หลายปมา
แลว เวลาไปตางจังหวัด ไปพบพระอายุเจ็ดสิบ เจ็ดสิบหา หรือต่ํา
ลงมาหกสิบกวา ถามทานวาพรรษาเทาไรครับ ไดรับคําตอบวา
หน่ึงพรรษา สองพรรษา

แตกอนน้ี เราไปท่ีไหน เห็นพระสูงอายุ ก็ตองนึกวาเปนพระผู
ใหญบวชมานาน แตเวลาน้ีญาติโยมตองระวัง ตองมองเผื่อไววา
อาจเปนพระแกบวชใหม อันน้ีเปนเร่ืองหนึ่งท่ีตองรู เมื่อพบพระ
ตองลองถามทานดูดวยวา ทานบวชมากี่พรรษา

เมื่อปรากฏวาสวนใหญเปนอยางน้ี ก็ไมมีพระท่ีไดรับการ
ศึกษาอบรมในพระธรรมวินัยอยางหนักแนนจริงจัง ผูท่ีมาบวชเมื่อ
แกอยางน้ัน ถึงทานจะต้ังใจมาดีก็ตาม แตเราตองรูความจริงวา
ทานทําอะไรไมไดเทาไร เพราะไมมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาเลา
เรียน และรางกายก็ทรุดโทรมแลว จะเลาเรียนอะไรก็ไมคอยไหว 
ไดแตมาอยูรักษาวัด

อยางไรก็ดี มองอีกทีในมุมกลับ เมื่อเราขาดแคลนศาสน-
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ทายาทอยางท่ีเปนอยูน้ี และคนบวชเมื่อแกเปนพระหลวงตาก็มี
มาก ปฏิเสธไมได ก็นาจะหันไปจัดการใหดีท่ีสุด โดยเอาจริงเอาจัง
กับการใหการศกึษาแกพระหลวงตา

อยางนอยก็จะตองมีบางทานท่ีศึกษาไดผล และหลวงตาก็
จะกลายเปนกําลังของพระศาสนา เปนศาสนทายาทรุนใหมของ
ยุคน้ี ท่ีชวยรักษาพระพุทธศาสนาไวได

ขอใหลองชวยกันคิดตั้งโครงการสงเสริมหลวงตา และหลวง
ตาเองก็ขอใหตั้งใจอยูเพ่ือพระพุทธศาสนา และบํารุงศรัทธาของ
ประชาชนดวย

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

ย่ิงกวาน้ัน ท้ังท่ีเปนคนท่ีไมดีอยูแลวในหมูบานน้ัน เปนคนท่ี
ไมมีใครเขาเอาแลว เหลวไหล ก็มาบวช พอบวชแลว ไมไดเฝาวัด 
แตมาแฝงวัด เอาวัดเปนท่ีทําความชั่วใหสะดวกมากข้ึนก็มี

เมื่อมีแตคนบวชแบบน้ี ก็เปนปญหามาก ถึงจะไมทําอะไร
เสียหาย เมื่อบวชเขามาแลวไมรูอะไร ก็ทําใหพระพุทธศาสนาตก
ต่ําลงไปเร่ือยๆ

อยางตอนอาตมาไปพกัท่ีเขาในพนมสารคาม เคยมีญาติโยม
จากจังหวัดไกลๆ มาเย่ียมและเลาใหฟงวา ท่ีวัดของเขา พระบวช
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มามีแตพรรษานอยๆ เจาอาวาสก็ไมมี แตพระตองเปนหัวหนา
ประกอบพิธี เวลาทําพิธีเขาก็ตองคอยบอกทาน ตองใหโยมบอก
บท หรือใหมรรคนายกบอกวา ตอนน้ีใหศีล ตอนน้ีสวดบทนั้นบทน้ี 
ตอนน้ีใหทําอยางน้ัน เพราะพระทานบวชมาใหม และแกแลว ทาน
ทําอะไรไมเปน

แทนท่ีพระจะนําโยม กลายเปนโยมตองนําพระ น้ีคือสภาพท่ี
เปนจริงในเวลาปจจุบันน้ี

ย่ิงรายกวาน้ันก็คือวา หลายถ่ินไปไกลถึงข้ันตองประมูลพระ
แลว โยมเคยไดยินไหม มีแตวัด ไมมีพระ ญาติโยมตองการพระใน
เวลามีเร่ืองมีราว เชน มีงานศพ เมื่อไมมีพระก็เท่ียวหากันไป ในท่ี
สุดก็เลยมีการประมูลพระกัน

เคยมีพระอายุมากหนอย เปนกลุมๆ มาท่ีวัด ถามวาทานมา
จากไหน ไปอยางไรมาอยางไร ไดความวา เดิมอยูท่ีโนนๆ แตตอน
น้ีไปอยูท่ีจังหวัดเชียงราย ไปอยูทําไม มีโยมเขาไปติดตอวา ถาไป
อยูน่ันจะถวายเงินเทาน้ี บางทีประมูลกันดวยขาวเทาน้ันกระสอบ
เทาน้ีกระสอบก็มี

เร่ืองอยางน้ีเปนมาหลายปแลว ญาติโยมทราบหรือเปลา น่ี
คือความเสื่อมของพระพุทธศาสนาใชหรือไม

อยางภาคใตในบางแหง ทานเจาคณะจังหวัดองคหน่ึงเลา
ใหฟงวา ท่ีบางวัด พอจะเขาพรรษาทีหน่ึง คนในหมูบานมาประชุม
ตกลงกันวา ปน้ีใครจะบวชไดบาง มาตกลงกันวาไปบวชรักษาวัด
และใหพอรับกฐิน ๕ องค พอรับกฐินเสร็จ ใครจะสึกก็สึก ปหนาวา
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กันใหม

น่ีคือใชวิธีแคพอรักษาวัดไว แลวจะเอาอะไรกับพระศาสนา 
ธรรมะอะไรท่ีจะสอนชาวบาน ก็ไมรูเร่ืองรูราว ไมมีการฝกอบรม

สภาพการพระศาสนาอยางน้ีเปนมานานแลว ประมาณ ๑๐ 
กวาปแลวท่ีวัดในประเทศไทยไมมีเจาอาวาสประมาณ ๕,๐๐๐ วัด 
เราบอกวามีวัดต้ัง ๓๐,๐๐๐ วัด ใชไหม แลวโยมรูหรือเปลาวาวัดท่ี
ไมมีเจาอาวาสมีเทาไร เหตุท่ีไมมีเจาอาวาสเพราะไมมีพระท่ีมีคุณ
สมบัติจะเปนเจาอาวาส เพราะพระบวชมาได ๒-๓ พรรษา หรือแม
จะบวชมานาน แตไมไดความรูนักธรรม ยังเปนเจาอาวาสไมได ได
แตรักษาการไว

วัดท่ีไมมีเจาอาวาส หรือพระไมมีคุณสมบัติท่ีจะเปนเจา
อาวาสอยางน้ี มีประมาณ ๕,๐๐๐ วัด แลวเราจะเอาดีใหแกพระ
ศาสนาไดอยางไร และชุมชนจะดีไดอยางไร ในเมื่อชุมชนมีศูนย
กลางท่ีทํางานไมได และมีผูนําท่ีไมมีคุณภาพอยางน้ี น้ีคือภัยภาย
ในท้ังน้ัน ภัยท่ีเกิดจากเจตนาบาง ไมเจตนาบาง เพราะฉะน้ัน เมื่อ
คนภายนอกตองการจะหาชองทําลาย จึงทําลายไดงาย

ทั้งเอกชน-ราชการ-สื่อสารมวลชน

ตองแนวแนทํางานเพื่อจุดหมาย

เวลามีเร่ืองไมดีอะไรตางๆ ข้ึนมา สื่อท้ังหลายก็ประโคมขาว
กันไป จนกระท่ังญาติโยมบางทาน บางทีก็ไปสงสัยพวกสื่อ เท่ียว
ระแวงไปวา หนังสือพิมพพวกน้ีหรือสื่อเหลาน้ีจะมีเบ้ืองหลังอะไร
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หรือเปลา มีแผนการไมดีหรือเปลา

เราตองมองเปนกลาง เขาอาจจะดีก็ได เรายังไมรูชัดวาเปน
อยางไร แตเราอยาไปมองดานเดียว อยาไปมองแตแงรายวาเขาจะ
หาชองทําลายอยางเดียว ตองมีแงคิดท่ีวา

หน่ึง ถาเขาหาชองทําลาย เราตองทันไว และหาทางแกไข

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

ถาจะไมประมาทจริงๆ ตองมองใหครบท้ังสองอยาง พรอม
กันน้ัน ทางดานสื่อเอง ถึงจะไมมีเจตนารายอะไร ก็ควรสืบหาขอ
มูล ใหความรูแกประชาชนในทางท่ีจะเปนไปเพื่อชวยกันแกไข
ปญหาของสังคมประเทศชาติดวย

อยางเร่ืองพระแกทําไมดี จะลงขาว ก็ใหขอมูลเก่ียวกับภูมิ
หลังของตัวคนและทองถ่ินน้ันดวย เปนตน ก็จะไมตองมาเคลือบ
แคลงกัน และจะกลายเปนการรวมมือรวมใจกันแกปญหา ในขณะ
ท่ีภัยตางๆ มีมากมายไปท่ัวหมดน้ี

ปญหาบางอยางก็เก่ียวกับบานเมืองดวย บางทีก็เปนเพราะ
ทางบานเมืองไมเอาจริง อยางเร่ืองหมูบานปลอมบวช ในจังหวัด
ชัยภูมิ ท่ียืดเย้ือเร้ือรังมาหลายป คงเกินทศวรรษแลว พอถึงฤดูแลง 
ท้ังผูหญิงและผูชายก็โกนหัว ผูหญิงนุงหมขาวอยางแมชี ผูชาย
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แตงเปนพระ เดินทางเขากรุง มีจุดกลางอยูแหงหน่ึง เวลาเชาเอา
ข้ึนรถไปปลอยลงในท่ีตางๆ ท่ีแตงเปนพระก็ไปบิณฑบาต ท่ีแตงเปน
แมชีก็ไปแจกซอง หรือไปตั้งถังผาปาอะไรตางๆ เท่ียวหาเงินกัน

พอหมดแลงจะเขาหนาฝน ก็กลับไป ถึงหมูบาน ก็เอาจีวร
ออกตากตามนอกชาน เมื่อคนไปพบเขา ก็สงสัยวาทําไมหมูบานน้ี
จีวรมากมายไปหมด ปรากฏวาเปนพวกปลอมบวช หมดหนางาน 
กลับไปเอาจีวรซักแลวตากไว พอถึงปใหมหนาแลง ก็เขามาอีก 
เปนมาทุกป

เร่ืองน้ี ถาบานเมืองเอาจริง ทําไมจะแกไขไมได  แตก็ปลอย
ใหทํากันมาทุกป ชาวพุทธเราเปนอยางน้ี ปลอยกันไปปลอยกันมา
ศาสนาก็เสื่อม เร่ืองหลายอยางท่ีเกิดข้ึนและยืดเย้ืออยูน้ี เปน
เพราะความไมเอาจริง

อยางตํารวจบางทีก็บอกวา พวกพระบางชีบาง ท่ีมาเร่ียไร
ทําผิดกฎหมาย ก็จับไปปรับ แตปรับแลวเขาก็กลับมาทําตอ เพราะ
อะไร เพราะเงินท่ีเขาไดมากกวาท่ีถูกปรับไป ปรับไมเทาไร หาเดี๋ยว
เดียวก็คุม เพราะฉะน้ันจึงไมมีทางแกไข

ถาบานเมืองเจาหนาท่ีจะแกไขจริงๆ ก็ตองมีเปาหมายวาเรา
จะทําเร่ืองน้ีเพ่ือเห็นแกพระศาสนาและเพ่ือเห็นแกสังคม มุงมั่นเอา
ใหมนัจริงจังแนนอนลงไป ก็ตองสําเร็จ แตเพราะความท่ีทํากันสัก
แตวาทําอยางน้ี ปญหาพระศาสนาจึงคางคาไมรูจักจบ
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ไมตองพูดถึงวาจะขึ้นหนาฝรั่ง-ญ่ีปุน ไปนาํเขา

แมแคจะตาม เราก็ยังไมรูไมเปน

ปญหาอีกอยางหน่ึงก็คือ เมืองไทยเราน้ี เพราะเหตุท่ีเราใจดี 
มีความเปนมิตร เต็มเปยมดวยนํ้าใจตอแขกเหร่ือคนนอก เราก็มี
แนวโนมท่ีจะใหเกียรติเขา และนิยมชมชอบคนอื่นไดงาย ดานดีไม
ตองพูดถึง แตในแงราย ก็กลายเปนชองใหเกิดผลเสียดวย

เวลาน้ีคนไทยเรานิยมช่ืนชมฝร่ัง เราก็เลยมีคานิยมตาม 
วัฒนธรรมฝร่ัง ไมวาอะไรท่ีมาจากฝร่ัง คนไทยมองเปนดีไปหมด 
ปญหาในสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนเวลาน้ีมากทีเดียว เกิดจากคานิยม
เหอฝร่ัง และตามฝร่ังในเร่ืองไมเปนเร่ือง คือในเร่ืองท่ีไมเปนสาระ 
หาแกนสารไมได เปนเร่ืองช่ัวครูช่ัวยาม วูบวาบฉาบฉวยตามเขาไป

ปญหาดานน้ีเกิดจากการมองไมเปนและตามไมเปน จึงเห็น
และจับเอามาเพียงสวนท่ีผิวเผินฉาบฉวย หรือแมแตสวนท่ีเปน
ดานเสื่อมของเขา แตไมดูสังคมของเขาใหลึกและใหชัดวา สวนท่ี
เปนแกนสารของเขาคืออะไร ท่ีเราควรจะเอามาใชประโยชน

โดยเฉพาะอะไรท่ีตองเพียรพยายามเหน็ดเหน่ือย หรือทําได
ยากน่ี คนไทยมักไมเอา เราจึงเปนพวกท่ีชอบเสพและติดอยูแคข้ัน
บริโภค

วันกอนไดพูดไปกับทางดานการศึกษาวา เมืองไทยเราน้ีเปน
สังคมบริโภคนิยมตามฝร่ัง อเมริกันก็เปนสังคมบริโภค แลวเราก็
เปนสังคมบริโภคดวย ทําทาวาจะเหมือนกัน แตท่ีจริงไมเหมือนกัน 
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ฝร่ังเปนสังคมนักบริโภค พรอมกับเปนสังคมนักผลิตดวย

สังคมอเมริกันน้ัน ฐานของเขาเปนนักผลิตมานานแลว คือ
เปนสังคมอุตสาหกรรม เขาสรางตัวมาอยางหนักและเหน็ดเหน่ือย

แตสังคมไทยของเราน้ี ไมไดผานการเปนนักอุตสาหกรรม ไม
ไดผานการเปนนักผลิต อยูๆ ก็ขามมาเปนนักบริโภคเลย ตองเรียก
วาเปนนักบริโภคสิ้นเชิง ถาใชภาษาอังกฤษก็ตองเรียกวาเปน 
absolute consumer คนไทยเปนอยางน้ี ไมใชเปนอยางฝร่ัง

ฝร่ังเขายังเปนนักผลิตคร่ึงหน่ึง ท่ีจริงฝร่ังน้ันฐานเน้ือในของ
เขาคือความเปนนักผลิตดวยซํ้า สวนความเปนนักบริโภคเปนเพียง
สวนเปลือกผิว แตคนไทยเราไปมองและจับเอามาเฉพาะดานเปน
นักบริโภค เราจึงเปนนักบริโภคท่ีเกงย่ิงกวาฝร่ัง

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

ประเทศท่ีจะเจริญอยางฝร่ังได จะไมมองแคน้ัน แตเขาตอง
มองวา ฝร่ังก็ตาม ญ่ีปุนก็ตาม ทําอะไรได ฉันจะทําใหไดอยางน้ัน 
อยางน้ีจึงจะเรียกวาเปนนักสรางความเจริญ แตถาคิดแควาฝร่ัง
และญ่ีปุนมีอะไรกิน มีอะไรใช ฉันจะมีกินมีใชอยางน้ันบาง อยางน้ี
ก็เปนแคนักบริโภคอยางท่ีวาแลว คือเปนไดแค “นักบริโภคความ
เจริญ ไมใชนักสรางความเจริญ”
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เพราะฉะน้ัน จะตองสอนเด็กไทยกันใหม ในขณะท่ีคนไทยมี
นิสัยชอบโกเก และเอาความโกเกไปผูกไวกับการเสพบริโภควา ถา
มีของกินของใชอยางน้ันแลวโก

คราวน้ีตองเปลี่ยนใหม ไมใชรอวาจะมีของโนนใช มีของน้ี
กินแลวโก ตองคิดใหมวา ใครทําได จึงจะโก

ถาใครมีบริโภค หรือมีเสพ อยายอมรับวาโกเลย อยาไปยก
ยองเลย เธอตองทําไดดวย ตอเมื่อเธอทําได ฉนัจึงจะยกยอง คน
ไทยตองเปนนักทํานักผลิตใหได

ความเปนนักบริโภค บวกกับคานิยมโกอยางน้ี นําไปสูความ
เสื่อม เพราะเร่ืองของการบริโภคน้ีไปสัมพันธกับพวกอบายมุข และ
ความเปนคนออนแอ คือเปนการหาความสุขโดยไมตองทํา กลัว
ความยากลําบาก และทําไมเปน ถาทําก็คิดวาจะตองเหน่ือย ตอง
ฝนใจทํา มีความทุกข ก็เลยเอาแคเปนนักบริโภค คอยหาแตสิ่งท่ี
จะมาบํารุงบําเรอ รอฝร่ังและญ่ีปุนผลิตให และในที่สุดก็ปลอยตัว
ไปในทางเสื่อม เชน เสพยาบา ยาอี และม่ัวสุมกัน

ถาเราพัฒนาเด็กของเราใหเปนนักทํา นักผลิต นักสรางบาง 
ไมใชเปนแตนักบริโภคอยางเดียว ไมใชคอยรอบริโภคอยางเดียว  
แตทําเปนดวย

เห็นอะไรของฝร่ัง หรือของผลิตจากญ่ีปุน ก็บอกวา ฝร่ังหรือ
ญ่ีปุนทําอะไรมา ฉันจะตองทําใหได ถาพูดอยางน้ีละก็ เมืองไทย
เปลี่ยนทิศเลย
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แตถาบอกวา ฝร่ังทําอะไรมา ฉันจะมีอยางน้ันบาง อยางน้ี
จบ ไปไมรอด จะมีไดอยางไร เมื่อตัวเองทําไมได ก็ตองไปซ้ือเขา

เพราะฉะน้ัน ตองคิดใหมพูดใหมวา ฉันจะตองทําใหไดอยาง
น้ัน แมแตจะซ้ือของเขา ก็ซ้ือมาเพ่ือศึกษาหาทางท่ีจะทําใหได ถา
คนไทยเปนอยางน้ี ประเทศไทยก็จะเขาแนวของพระพุทธศาสนา 
และจะเจริญเปนประเทศท่ีพัฒนา และนําเขาไดอยางแนนอน

ไทยจะกาวหนาได ตองเปลี่ยนวิธีตามเสียใหม

ไทยจะกาวนาํ ตองมีความอยากทาํและอยากสรางสรรค

ในการท่ีจะทําเปนน้ัน ก็ตองเริม่ตนดวยมคีวามอยากทํา จึงตอง
สรางจิตใจและลกัษณะนิสยัของความเปนคนอยากทําข้ึนมา แลวก็ฝก
ทําใหเกง จนทําไดอยางฝร่ังและญ่ีปุน แลวก็ทําใหดีกวาเขาไดดวย

หลักการในเร่ืองน้ี พระพุทธศาสนาสอนไว กอนท่ีจะใหเรามี
ความขยันหมัน่เพียร ทานสอนใหม ีฉนัทะ ซ่ึงหมายถงึความอยากทํา

คนไทยเราน้ี บางทีเรียนพุทธศาสนาไปไดคร่ึงหน่ึงบาง  
เพ้ียนไปบาง คลาดเคลื่อนบาง อยางคําวา “อยาก” ในทางพุทธ
ศาสนาเราก็ไดมาคร่ึงเดียว คําวาอยากน้ี ใหญาติโยมแปลเปน
ภาษาพระ จะแปลวาอยางไร ลองนึกดู คนไทยก็จะนึกไดแตตัณหา 
แปลวาอยาก แสดงวาไดคะแนนเพียงหาสิบเปอรเซ็นตเทาน้ัน

พระทานสอนไวแลววา ความอยาก มี ๒ ชนิด คือ
๑. ความอยาก ท่ีเปนอกุศล
๒. ความอยาก ท่ีเปนกุศล
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ท่ีคนไทยจํานวนมากบอกมาวา ความอยากคือ ตัณหา น้ัน 
เปนความอยากฝายอกุศลเทาน้ัน (คําพระวา ตณฺหาปตฺถนา)

ทีน้ี ความอยากฝายกุศลคืออะไร เราตองตอบใหได ความ
อยากฝายกุศล คือ ฉันทะ (คําพระวา ฉนฺทปตฺถนา)

ความอยากท่ีช่ือวาตัณหาน้ัน คืออยากเสพ อยากบริโภค
อยากบํารุงบําเรอ ตา หู จมูก ลิ้นของตัวใหมันซูซาสนุกสนาน มี
ความสุข ความอยากบําเรอตา หู จมูก ลิ้น กาย ดานความรูสึก น่ี
แหละเปน ตัณหา

สวนความอยากอีกอยางหน่ึงท่ีเปนกุศล ทานเรียกวา ฉันทะ 
ถาอธิบายแบบแปลบาลีเปนบาลี ฉันทะ แปลวา กัตตุกัมยตา คือ
ความอยากทํา

เมืองไทยกําลังตองการความอยากแบบท่ีสองน้ี สวนตัณหา
อยากไดอยากเสพน่ีพอแลว คนไทยมีมากไปหนอย แตฉันทะอยาก
ทําน่ีไมคอยมี เพราะฉะน้ันตองสรางข้ึนมาใหได คือกัตตุกัมยตา ท่ี
แปลวาความอยากทํา

ฉันทะท่ีวาอยากทําน้ัน หมายถึงทําใหดี ไมใชทําเร่ือยเปอย  
อยากทําใหมันดีน้ี เมื่อมีข้ึนมาก็จะเจริญ มรรคจะเกิดข้ึน

พระพุทธเจาตรัสวา เมื่ออาทิตยจะอุทัย มีแสงเงินแสงทอง
ข้ึนมากอนฉันใด เมื่ออริยมรรคจะเกิดแกภิกษุ ก็มีฉันทะมากอนฉัน
น้ัน ถาภิกษุรูปใดมีฉันทะ ก็อยากจะทําอยากจะปฏิบัติอยากจะรู
อยากจะศึกษาพระธรรมวินัย อยากจะนําสิ่งท่ีดีไปทําใหเปนจริง
กับตัวเอง  อยากจะพัฒนาในไตรสิกขา คือในศีล  สมาธิ ปญญา
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ญาติโยมก็เชนเดียวกัน ถาจะมีชีวิตท่ีเจริญงอกงาม ตองรูวา
พุทธศาสนาไมไดสอนแตเพียงใหละความอยาก ท่ีทานวาใหละใหลด
น้ันเปนเร่ืองของตัณหา แตความอยากท่ีเปนกุศลเรียกวาฉันทะน้ัน 
ทานใหสงเสริม ตราบใดท่ียังไมบรรลุอรหัตตผล ตองมีฉันทะตลอด

อยางนอย ตองเปลี่ยนจากตัณหาในแงอยากสนองความ
ตองการทางตา หู จมูก ลิ้น และกาย ในดานความรูสึก มาเปน
ฉันทะท่ีอยากสนองความตองการทางตา หู จมูก ลิ้น และกายใน
ดานความรู

ความอยาก ๒ อยาง ท้ังตัณหาและฉันทะน้ีตองละ แตละ
ตางกัน คือ ตัณหาน้ันเกิดเมื่อไรก็ละเสียเลย สวนฉันทะน้ันละดวย
การทําใหสําเร็จ ทานวาอยางน้ัน เมื่อทําใหสําเร็จแลว ก็ละได 
เพราะฉะน้ัน เราตองละฉันทะดวยการทําใหสําเร็จ

ฉันทะน้ีจะมีอยูกระท่ังเปนพระอรหันตแลว พระพุทธเจามี
ฉันทะเปนพุทธคุณขอหน่ึง เรียกวาเปนพุทธธรรมอยางหน่ึง

พุทธธรรม ก็คือ ลักษณะหรือคุณสมบัติของพระพุทธเจา ซ่ึง
มี ๑๘ ประการ รวมท้ังขอหน่ึงคือ มีฉันทะไมลดถอยเลย น้ีเปนคุณ
สมบัติของพระพุทธเจา คดิดูซิวา พระพุทธเจาจะเสด็จจาริกไปสั่ง
สอนธรรมไดอยางไร ถาพระองคไมมีฉันทะ

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

เพราะฉะน้ัน เมื่อเราเปนพุทธศาสนิกชน ก็ตองสรางฉันทะน้ี
ข้ึนมาใหได และตองสรางเด็กใหเปนคนท่ีมีนิสัยอยากทําอยาก
สราง ถาเปนเร่ืองเศรษฐกิจก็คืออยากผลิต แตความอยากทาง 
เศรษฐกิจน้ีไมคอยปลอดภัย

การผลิตน้ีตองระวังกันหนอย บางทีผลิตไปมีโทษ แตถึง
อยางไรก็ใหมีนิสัยนักผลิตไวก็ยังดี เพียงขอวาอยาหยุดแคน้ัน ตอง
กาวไปทําอยางอื่นท่ีเรียกวาสรางสรรคตอไป

รวมความวา การท่ีเราไปนิยมตามวัฒนธรรมฝร่ัง แลวก็ไปได
แคเปลอืกแคผวิน้ีแหละ เปนความลาหลงัหรือความดอยพัฒนาท่ีแท
ซ่ึงเปนอันตราย พรอมกันน้ัน สิ่งดีท่ีเรามี เราก็ไมเอามาใช
ประโยชน  เพราะฉะน้ัน จะตองปรับปรุงแกไขต้ังแตการศึกษาของ
เราทีเดียว เปลี่ยนวิถีทางสังคมของเรา ใหเขาสูทางท่ีถูกตองใหได

ใจดีมีเมตตา ไมประมาทที่จะใชปญญา

เอาความรูมาพฒันาคน ในการนบัถอืศาสนา

วันน้ี อาตมาไดพูดเร่ืองภยัแหงพระพุทธศาสนามาก็ยาวนาน
แลว ขอทบทวนท่ีไดพูดไปเมือ่ก้ีวา พระพุทธศาสนาไดทําใหประเทศ
ไทยเปนดินแดนท่ีรมเย็นเปนสุข คนไทยชาวพุทธไมมีความรังเกียจ
เดียดฉันทตอผูใด จะอยูกับใครก็ได และยินดีตอนรับทุกคน
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สภาพน้ีไดมีตลอดมาในประเทศไทยท่ีเปนดินแดนพุทธ
ศาสนา แตเมื่อสถานการณของโลกและบานเมืองเปลี่ยนแปลงไป 
และในสภาพโลกาภิวัตนท่ีเหตุการณความเปนไปท้ังหลายในโลก
สงผลถึงกันน้ี ก็ตองเตรียมตวัวา เราจะทําอะไรอยางไร เพ่ือใหสภาพ
ท่ีดงีามน้ีคงอยูตอไป

อะไรท่ีเปนหรือจะเปนปญหา ก็ตองรูเขาใจ แลวก็ใชปญญา
คิดหาทางปองกันแกไข ดวยความไมประมาท เพ่ือวาพระพุทธ
ศาสนาจะชวยใหคนไทยมีธรรมะท่ีจะอยูรมเย็นเปนสุข และให
ธรรมะแผไปเพื่อสันติสุขของมวลชาวโลก

เพราะฉะน้ัน พรอมกับในใจท่ีมีเมตตา ก็ตองมีสติปญญาท่ี
ตื่นอยูรูทันดวย ตั้งแตรูเขาใจสถานการณ และมองเห็นสภาพท่ีเปน
จริง

เมื่อรูเขาใจ มีปญญาแลว ก็ตองไมประมาท โดยทําการไป
ดวยจิตท่ีเท่ียงตรง สงบ ไมไดทําดวยกิเลส แตทําดวยปญญาและ
ความปรารถนาดี เพ่ือประโยชนแกคนแกเพ่ือนมนุษยแกสังคม
ประเทศชาติไทย และแกท้ังโลก

เมตตาน้ันอยูในใจ ความไมประมาทก็ทําใหไมน่ิงนอนใจ เรง
ใหเอาใจใสท่ีจะปฏิบัติจัดการ และท้ังหมดน้ันจะสําเร็จผลเปนจริง 
ก็ตองใชปญญา

พูดโดยสาระก็คือ ใจเมตตาตองการใหมวลมนุษยอยูรวมกัน
ดวยดีมีความรมเย็นเปนสุข ความไมประมาทก็เรงใหเอาปญญา
มาจัดการดําเนินการใหสําเร็จผลตามท่ีเมตตาน้ันตองการ
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ทีน้ี จะมีปญญาและใชปญญาทํางานได ก็ตองมีความรู 
นอกจากความรูเฉพาะเร่ืองเฉพาะสถานการณน้ันๆ แลว ก็พึงมี
ความรูพ้ืนฐาน จําพวกภูมิหลัง เชนประวัติศาสตร ท่ีจะชวยใหมอง
กวางมองไกล ซ่ึงเมื่อเกิดมีเหตุการณอะไรข้ึน ก็จะมองออก และ
เขาใจ ชวยใหปฏิบัติจัดการแกไขปญหาและเร่ืองราวท้ังหลายได
ถูกตองและมั่นใจย่ิงข้ึน

อยางท่ีพูดไปแลว คนไทยมีพ้ืนเพภูมิหลังในการนับถือ
ศาสนามาในลักษณะท่ีเปนความใจกวาง มีนํ้าใจใหเกียรติให
โอกาสแกผูอื่น ทําใหเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความมีขันติ
ธรรมตอลัทธิศาสนาอื่นท้ังหลาย เปนไปเองอยูในตัว กลายเปนคุณ
สมบัติประจําชนประจําชาติ

คุณสมบัติน้ีเปนท่ีประจักษแกคนภายนอก ดังท่ีบาทหลวง
และบุคคลสําคัญจากประเทศตะวันตกท่ีมาเมืองไทยตั้งแตสมัย
กรุงศรีอยุธยาไดเขียนแสดงความช่ืนชมยกยองไว อันคนไทยควร
จะภูมิใจและรักษาไว โดยตั้งเปนพ้ืนจิตแหงเมตตาท่ีจะอํานวย
ความรมเย็นเปนสุขในการอยูรวมกันของคนทุกศาสนาสืบตอไป 
และแมแตใหเปนแบบอยางท่ีจะแผขยายจรรโลงคุณความดีน้ีให
เปนท่ีนิยมปฏิบัติกันกวางขวางออกไป

ดังท่ีกลาวแลว เมื่อมีเมตตา ก็ตองใชปญญา และในเร่ือง
ของความสัมพันธทางศาสนา ปญญาท่ีเปนพ้ืนภูมิของตนก็มาจาก
การมีความรูในพื้นภูมิของมนุษยผูนับถือศาสนาตางๆ ท่ีจะมีความ
เก่ียวของสัมพันธกันในโลกน้ี
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แตมิใชเทาน้ัน ศาสนาเปนองครวมสําคัญของอารยธรรม ซ่ึง
ไดเปนปจจัยตอกันกับองคประกอบสวนอื่นของอารยธรรมน้ัน โดย
เฉพาะในบางอารยธรรม สถาบันและองคกรศาสนาไดมีบทบาท
ครอบคลุมและครอบงําองครวมสวนอื่นของอารยธรรม แมแต
เศรษฐกิจและการเมือง

ดังน้ัน ความรูภูมิหลังทางศาสนาของชนชาติท้ังหลายจึงเปน
สวนสําคัญท่ีจะชวยใหรูเขาใจอารยธรรม ควรพูดเนนลงไปทีเดียว
วา การท่ีจะรูเขาใจอารยธรรมใดใหชัดเจน จําเปนตองรูเขาใจภูมิ
หลังทางศาสนาของอารยธรรมน้ันดวย โดยเฉพาะอารยธรรมท่ี
สถาบันและองคกรศาสนาไดมีบทบาทและอิทธิพลอยางมากตอ
การเมืองและเศรษฐกิจของชาติประเทศตางๆ

ดังท่ีเหลาอารยประเทศมีการคนควาหาความรูในเร่ืองน้ี 
และพยายามเผยแพรใหประชาชนเขาถึงความรูน้ันไดงายพรอมท้ัง
ใหสนใจศึกษากันท่ัวไป เพ่ือประโยชนในการรูจักตนเองรูจักเพ่ือน
มนุษยและรูทิศรูทางในการพัฒนาอารยธรรม เปนตน

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

ถาคิดโดยไมมีความรูเปนฐาน ก็เสี่ยงท่ีจะคิดเห็นไปตาม
ความรูสึก ตามอํานาจของความถูกใจหรือไมถูกใจ ไมสรางสรรค 
ไมพัฒนา แตจะเพิ่มปญหา
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ความรูภูมิหลังทางศาสนาในท่ีน้ี ตามปกติมิไดเก่ียวของ ไม
แตะตองถึงเน้ือตัวของศาสนา ไมไดเปรียบเทียบศาสนาไหนวาดี
หรือไมดีกวากัน แตเปนการใหและไดความรูในเร่ืองความเปนมา 
บทบาท และอิทธิพลของสถาบันและองคกรศาสนาในภูมิหลังของ
ชาติประเทศท้ังหลาย

พูดอีกสํานวนหน่ึง ก็คือ เปนประวัติการนับถือศาสนาของ
มนุษยน่ันเอง เชน ประวัติการนับถือศาสนาของคนฝร่ังเศส ประวัติ
การนับถือศาสนาของประเทศอเมริกา

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

ตรงน้ีเปนจุดสําคัญ เพราะวา ทาทีและลักษณะการนับถือ
ศาสนาของมนุษยน่ีแหละ ท่ีเปนตัวกําหนดบทบาททางศาสนา ทํา
ใหเกิดสถานการณและเหตุการณท้ังหลายในประวัติศาสตร เปน
ตัวบันดาลความเปนไปท่ีกอผลดีผลรายข้ึนมาในอารยธรรมของ
มนุษย จึงจะตองเอาใจใสใชบทเรียนในอดีตใหเปนประโยชนใน
การพัฒนาการนับถือศาสนาของมนุษย มิใหเปนไปในทางเบียด
เบียนหรือกอผลราย แตใหการนับถือศาสนาน้ันเปนไปในทางท่ีจะ
เก้ือกูลและสรางสรรคพรอมท้ังแกปญหา

เมื่อพูดถึงการนับถือศาสนา ไมตองพูดถึงเน้ือตัวของศาสนา 
ชาวศาสนาท้ังหลายก็มาพบปะพูดจากันไดงาย
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ชวนกันใหชาวศาสนาท้ังหลายมารวมกันพิจารณาจัดปรับ
แกไขการนับถือศาสนา ไมใหเปนไปในทางท่ีจะเบียดเบียนทําราย
หรือทําลาย แตใหเปนการเก้ือกูลและสรางสรรคอยางท่ีกลาวมา 
พูดสั้นๆ วา “พัฒนาการนับถือศาสนา” น่ันเอง

ท่ีอาตมาไดพูดมาน้ี มุงท่ีการใหความรู ไมพยายามแสดง
ความคิดเห็น นอกจากเพ่ือประกอบความเขาใจหรือเพ่ือเช่ือมตอ
ความรู และเปนการใหความรูพอเปนพ้ืนท่ัวไป ผูท่ีสนใจในการแก
ปญหาของมนุษย จะหาความรูเพ่ิมไดอีกมากมาย

ท้ังน้ี ก็อยางท่ีกลาวแลว คือ เพ่ือจะไดมีความรูความเขาใจท่ี
จะใชปญญาในการพัฒนาการนับถือศาสนาของมนุษย เพ่ือสราง
สรรคพัฒนาอารยธรรมใหดีงามนํามาซ่ึงสันติสุขแกมวลมนุษยได
จริงตอไป

คิดวาไดพูดมามากพอแลว ขออนุโมทนาทุกทาน ขอจงมี
กําลังกาย กําลังใจ กําลังปญญา และกําลังความสามัคคี ท่ีจะชวย
กันรักษาพระพุทธศาสนาไว โดยเรียนรูเขาใจดวยตนเอง คือไมใช
พูดวารักษาเฉยๆ แตรักษาที่แทคือเรียนรูเขาใจและนํามาประพฤติ
ปฏิบัติ ใชความรูน้ันในการแกปญหาและสรางสรรค แลวก็ทําให
ลูกหลานไดเรียนรูเขาใจดวย เพ่ือใหธรรมะออกผลสูชีวิตจริง จะได
รักษาสังคมประเทศชาติไว และเก้ือกูลแกโลกได สืบตอไป

ขอใหทุกทานเจริญดวยจตุรพิธพรชัยท่ัวกัน



สนทนาตอทาย

(ประธานการเสวนา) ตองขอกราบพระเดชพระคุณท่ีได
กรุณาเมตตาบรรยาย เน่ืองจากวาเปนรายการลักษณะเสวนา ไม
ทราบวาจะมีทานผูใดอยากจะถามปญหากับพระคุณเจาไหมครับ 
คิดวาทานคงจะพอตอบไดเทาท่ีมีเวลาเล็กนอย เชิญครับ

อยามัวประมาทปลอยตัวเรื่อยเฉ่ือย

ถึงเวลารวมตัวกัน หมั่นประชุมทาํงานพระศาสนา

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

เราจะเห็นวา มีองคกรพุทธศาสนาตางๆ มากมายจํานวน
คอนขางมาก แตเรามองไมเห็นองคกรไหน ซ่ึงทําหนาท่ีเปนคลายๆ 
องคกรกลาง ซ่ึงจะเปนเวทีกลางท่ีจะใหผูแทนขององคกรตางๆ 
หรือชาวพุทธจากกลุมตางๆ หรือชมรมตางๆ ไดมาน่ังคุยกันเสวนา
กัน เพ่ือหาแนวทางท่ีจะไดมีการปฏิบัติหรือมีการดําเนินการ
คลายคลึงกัน ในยามท่ีทุกๆ ฝายก็เห็นวาภยัตางๆ น้ีมากมาย แต
หลายๆ ฝายก็ไดแตปรารภอยูในวงกลุมเล็กๆ

กระผมอยากจะกราบเรียนถามพระเดชพระคุณวา พระคุณ
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ทานจะมีแนวคิดแนะนํา วาทําอยางไร จะใหองคกรพุทธท้ังหลายท่ี
มีอยูมากมายน้ี สามารถท่ีจะรวมกันประสานกัน มิไดหมายถึงการ
หลอมรวมนะครับ หมายถึงการประสานรวมกัน เพ่ือจะมาน่ังคุย
กัน  เพ่ือชวยกันหาหนทางท่ีจะตอตานภัยอันน้ี

อีกประเด็นหน่ึงท่ีกระผมอยากจะขออนุญาตกราบเรียนถาม
ในท่ีน้ีเลย ก็ท่ีคุยกันกับเพ่ือนๆ ในแงวา พระพุทธเจาก็ไดตรัสไวชัด
เจนวา พระพุทธศาสนาน้ีจะอยูไดดวยพุทธบริษัทท้ัง ๔  ซ่ึงปจจุบัน
ก็คงจะหมายถึงฝายพระสงฆฝายหน่ึง แลวก็ฝายฆราวาสท้ัง
อุบาสก อุบาสิกาอีกฝายหน่ึง

จะเปนไปไดไหมครับวา ในอนาคตน้ี นอกเหนือจากองคกร 
กลางๆ สําหรับพุทธบริษัท กลุมชาวพุทธท่ีจะมารวมกันบางแลวน่ี 
จะมีในลักษณะของสมัชชาหรือสภาชาวพุทธไดไหมครับ ท่ีจะรวม
ท้ังสมองสติปญญาจากพระสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท้ังหลาย 
แลวก็ทางฝายฆราวาสดวย ท่ีจะมาชวยกันกําหนดโชคชะตา ทิศ
ทางของพระพุทธศาสนาในประเทศ

ก็มีอยูสองประเด็นท่ีพวกกระผมเคยคุยๆ กันนะครับ อันหน่ึง
คือคลายๆ องคกรกลางของกลุมชาวพุทธ อันท่ีสอง ก็คือลักษณะ
ของสมัชชาชาวพุทธท้ังฝายสงฆและฝายฆราวาส กราบขอความ
เมตตาจากพระเดชพระคุณชวยกรุณาใหความเห็นดวยครับ

พระธรรมปฎก  เจริญพร อันน้ีท่ีจริงอาตมภาพคิดจะพูดเหมือน
กัน คือ ชาวพุทธน่ีไมรูจักรวมตัวกัน นับวาเปนปญหาอยางหน่ึง ซ่ึง
เปนภัยภายในเหมือนกัน เราไมเคยกับการทํางานแบบน้ี จนกลาย
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เปนความบกพรองท่ีสําคัญ

ความอยูสบาย ก็เปนเหตุหน่ึงท่ีทําใหไมรูจักรวมตัว เวลามี
ภัยอันตรายข้ึนมาจึงจะรวมตัวกันไดทีหน่ึง อยางในประวัติศาสตร
เวลาถูกตางประเทศยกกองทัพมารุกราน คนไทยก็จะรวมตัวกันได
ทีหน่ึง คือพากันลุกข้ึนตอสูศัตรู แตพอศัตรูกลับไปแลว ก็ทะเลาะ
กันเองตอไป อันน้ีก็เปนเร่ืองท่ีเปนมาเร่ือย ๆ

ทําอยางไรเราจะรวมตัวกันไดและเดินหนาตอ ท้ังยามมีภัย
อันตรายท่ีมองเห็น และยามมีภัยอันตรายชนิดมองไมเห็น เพราะ
ภัยอันตรายน้ันมี ๒ ชนิด นอกจากแยกเปนภัยภายนอกกับภัยภาย
ในแลว ก็คือภัยท่ีมองเห็น กับภัยท่ีมองไมเห็น ทีน้ี ภัยท่ีมองไมเห็น
น้ีมันมีตลอดเวลา เราจึงตองไมประมาท

การรวมตัวน้ันตองทําตลอดเวลาเพ่ือจะไมประมาท พระ
พุทธเจาตรัสวาตองหมั่นประชุมกันเนืองนิตย ซ่ึงเปนหลักธรรม
อยางหน่ึงท่ีชาวพุทธไมคอยไดปฏิบัติ คือ อปริหานิยธรรม ท่ีวา

๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย

๒. เมื่อประชุมก็พรอมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็
อยูจนเลิกพรอมกัน

๓. เมื่อมีเร่ืองราวท่ีเปนกิจสวนรวม ตองลุกข้ึนรวมกันทํา
โดยพรอมเพรียงกัน

แค ๓ ขอแรกน่ี ชาวพุทธก็แทบจะสอบตกแลว ในการปฏิบัติ
ธรรมตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ ท่ีจะทําใหเปนท่ีตั้งแหง
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ความไมเสื่อม

เร่ืองท่ีคุณหมอเตือน ก็ดีแลว แตอันน้ีตอบยาก คือเราตอง
เร่ิมตน คําตอบก็คือวาตองเริ่มตนน่ันเอง การท่ีจะเร่ิมตนไดน้ี ก็
ตองมีจุดรวมเหมือนกัน ถามีอะไรเปนท่ีอาศัยท่ีจะเปนจุดรวมแลว 
ก็เร่ิมทําได แตตองใหมีข้ึนมา ใหมีการเร่ิมตนก็แลวกัน

ขอขัดของท่ีสําคัญคือเก่ียงกัน เวลามีเร่ืองจะตองทําก็เก่ียง
กัน เวลาจะแกปญหาก็เก่ียงกัน ทําไมท่ีน่ันไมเร่ิม ทําไมท่ีโนนไมทํา 
อะไรอยางน้ี กลาวหากันไปกลาวหากันมา จึงไมมีทางเร่ิมแก
ปญหา ใครรูปญหา ใครทําได ก็ทําเลย และไมรังเกียจผูอื่น ตอง
พรอมท่ีจะรับความรวมมือ และยอมรับการท่ีวาจะมีขอบกพรอง 
ตางๆ ท่ีจะแกไขดวย

เร่ืองสําคัญตอนน้ีก็คือตองเริ่มตน อยางท่ีทําวันน้ีก็ถือเปน
การเร่ิมตนอยางหน่ึง คิดวาดีแลว เพราะท่ีมีการเสวนาก็ถือวาเปน
การรวมตัวชนิดหน่ึงแลว

ทีน้ีก็ดูวาเราจะรวมตัวตอไปไดไหม จากท่ีน่ีอยางท่ีทําอยูน้ี 
เราจะรวมไดเพ่ิมกวางขวาง ขยายออกไปไหม แคไหนเพียงไร

เร่ืองน้ีก็อยูท่ีวา เมื่อมีการเร่ิมตนจากจุดหน่ึงแลว จุดอื่นซ่ึงก็
อาจจะมีการเร่ิมตนของเขาแลว ๒ จุด ๓ จุดน้ันจะมาประสานกัน 
อยางไร อันน้ีคือปญหาตอไป แตเวลาน้ีมีแลว มีบางบางจุดท่ีมีการ
เร่ิมตนท่ีจะรวมตัวกัน แตการรวมน้ียังเปนหยอม ๆ ทีน้ีก็จะตองมา
ประสานกันระหวางหยอมเล็กหยอมนอยน้ัน ใหเปนหนวยใหญ
ขยายกวางขวางออกไป
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ชุมชนพุทธไทย ถึงจะกระจายเปนหนวยยอย

ถาถือหลักการรวมกันไว ก็เปนหนึ่งเดียวไดทั้งประเทศ

พูดถึงวิธีของคนไทยน้ี ถาเรามองดูสังคมไทยเดิม เราใชวิธี
ประสานหนวยยอย คือชุมชนแตละชุมชน

พุทธศาสนาในเมืองไทยน้ี อยูไดดวยชุมชนแตละชุมชน คือ
เรามีชุมชนอยูในหมูบาน อยูในตําบล โดยท่ีหมูบานน้ันๆ มีวัดเปน
ศูนยกลาง และชุมชนมีความสมบูรณในตัวเอง แลวชุมชนเหลาน้ีก็
เช่ือมประสานกัน อยางประเพณีทอดกฐินทอดผาปาน่ี ชุมชนนี้พา
กันไปทอดกฐินท่ีวัดโนน ก็คอืชุมชนหน่ึงน้ีไปประสานรวมมือแสดง
นํ้าใจตออีกชุมชนหน่ึง  ซ่ึงทํากันเร่ือยมา

ถาวาตามระบบประเพณี ก็คือเราทําแตละชุมชนใหดีใหเขม
แข็ง แลวพุทธศาสนาก็อยูไดเอง ท้ังเมืองไทยอยู ประเทศไทยอยู 
และพระพุทธศาสนาก็อยูดวยกัน คือ ชวยกันทําแตละชุมชนใหดี
ใหเขมแข็ง และเมื่อแตละชุมชนอยูดีมีความเขมแข็ง ประเทศชาติ
และพุทธศาสนาก็มั่นคงอยูดี

ทีน้ีปญหาก็คือ เวลาน้ีชุมชนแตละชุมชนกําลังออนแอ กําลัง
จะสลายตัว วิธีท่ีแทของเราไมใชวิธีรวมศูนย แตวิธีของเราคือวิธี
ประสานหนวยยอย ท่ีวาทําแตละชุมชนใหเขาอยูดี ใหเขาพึ่งตัวเอง
ได พรอมกับมีศูนยกลางท่ีคอยชวยหลอเลี้ยง

ถาเราใชระบบน้ีก็คือ เราสามารถมีชุมชนหรือชุมนุม หรือ
หนวยยอยๆ กระจายกันอยูในท่ีตางๆ แตทุกหนวยมีหลักการและมี
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แนวทางอันเดียวกัน อันน้ีสิสําคัญ คือนอกจากตั้งหนวยต้ังศูนย
รวมมือของตัวแลว ทุกหนวยเหลาน้ันมีหลักการอันเดียวกัน

สิ่งท่ีจะประสานใหเกิดความสามัคคีน้ันอยูท่ีหลักการ คือ
ยึดถือหลักการเดียวกัน แลวก็มุงมั่นสูจุดหมายรวมกัน

เมื่อหนวยยอยท้ังหลายมีหลักการและแนวทางปฏิบัติเปน
อันหน่ึงอันเดียวกัน ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันก็มาอยู ท่ี
นามธรรม จากหลักการ จุดหมาย และแนวทางดําเนินท่ีเปนอัน
เดียวกันน้ัน หนวยยอยท้ังหลายท่ีกระจายกันอยู ก็กลายเปนอัน
หน่ึงอันเดียวกันท้ังประเทศ พุทธศาสนาของเราอยูมาไดอยางน้ี

อยาไปคิดวาตองทําใหกรุงเทพฯ เขมแข็ง ตองมีศูนยใหญโต
รวมกันเปนรูปธรรมอยูในเมืองหลวง แลวประเทศไทยจึงจะอยูได 
ไมใชหรอก เราตองทําใหทุกชุมชนท่ัวประเทศเขมแข็งเจริญงอก
งาม ใหพุทธศาสนาในแตละชุมชนถูกหลักถูกทาง มีพระมีเจา
อาวาสท่ีมีคุณสมบัติ และทําหนาท่ีถูกตอง สวนท่ีกรุงเทพฯ ก็มี
เพียงศูนยประสานความรวมมือ หลอเลี้ยง ใหขาวสารขอมูลท่ัวไป 
และเตือนสติ อยางน้ีแหละพระพุทธศาสนาอยูได

ท้ังน้ีตองระวังวาอยาเอียงด่ิงเปนสุดโตงไปขางเดียว

ถาชุมชนหนวยยอยท้ังหลาย ตางอยูตางทําตางหาทางเอา
เพ่ือตัวเอง ก็ไปสุดโตงหน่ึง

ถามีศูนยกลาง แตรวมศูนยรวมอํานาจใหชุมชนหนวยยอย
ท้ังหลายตองมาข้ึนมาพึ่งพาเสริมความย่ิงใหญ ดูดเอาทรัพยากร
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หรือเอาประโยชนมารวมกองไวท่ีตัว ก็ไปอีกสุดโตงหน่ึง

ถาสุดโตงอยางน้ีก็เปนทางวิบัติ ตองจัดระบบเปนมัชฌิมา 
ใหหนวยยอยกับศูนยกลางประสานกันพอดี

นาจะคิดกันใหชัดวา ศูนยกลางท่ีประสานความรวมมือน้ี จะ
ทําหนาท่ีอะไร แคไหน และจะประสานรวมกับหนวยยอยๆ ท่ี
กระจายท่ัวไปอยางไร

ถาจะรักษาพุทธศาสนาในไทยใหเจริญมั่นคง

ตองสงกาํลังไปฟนชุมชนชนบทขึ้นมาใหได

ถาเรารูเขาใจและตั้งใจกันอยางน้ี เราก็ไปชวยชนบทกันให
มากๆ ย่ิงในยุคปจจุบันน้ี ชนบทไทยนาเปนหวงอยางย่ิง ตอนน้ี
ชนบทกําลังสลาย หรือพังทลาย

ตลอดระยะท่ีผานมา เรามีปญหาใหญท่ีวา กําลังของชนบท
ไหลเขามาสูเมืองหมด แลวชนบทก็ออนแอเสื่อมโทรม จนกระท่ัง
หมดแรง ไมมีกําลังจะชวยตัวเอง กลายเปนชุมชนพึ่งพา

ทีน้ี ตอมา เมื่อมีอะไรมีใครไปเอื้อไปให ไมวาจะมีเจตนา
แอบแฝงอยางไร แกก็ไปหมด เพราะวาขาดแคลนและออนแอ ไมมี
ภูมิตานทาน ใครมาราย ก็ทําลายไดเลย

เพราะฉะน้ัน เร่ืองหน่ึงท่ีจะตองคิดก็คือ ทําอยางไรจะมีชุม
ชนท่ีอยูดีมีความเขมแข็งแตละหนวยกระจายกันไป แลวมีความ
เปนอันหน่ึงอันเดียว ดวยหลักการและจุดหมายรวมกัน
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ชุมชนของเราท่ีเปนชุมชนพุทธน้ี แตละชุมชนมีวัดเปนศูนย
กลาง พระสงฆทุกแหงท่ัวประเทศมีพระธรรมวินัยเปนหลัก ประชา
ชนชาวบานไมวาอยูท่ีไหนก็มีศรัทธาในเร่ืองบุญเร่ืองกุศล และเช่ือ
ถือปฏิบัติอยูในหลัก ทาน ศีล ภาวนา เมื่อชาวบานฟงพระสอน 
ดําเนินชีวิตไดถูกตอง อยูในศีลในธรรม ก็รักษาชุมชนน้ันไวได 
สังคมก็มีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน และรมเย็นเปนสุข

เมื่อมองในแงน้ีก็จะเกิดความเขาใจวา เมื่อเราต้ังหนวย
ศูนยกลางอะไรข้ึนมาทํางานกันทางพระศาสนาแลว สิ่งหน่ึงท่ีตอง
คิดก็คือ ทําอยางไรจะขยายความเก้ือหนุนไปสูชนบท เพ่ือเสริมแรง
ชุมชนทองถ่ินท้ังหลาย ท่ีกําลังถอยรน กําลังเสื่อม ท้ังทางพระ
ศาสนา ท้ังทางกิจการท่ัวไปทุกดาน ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม กําลังจะสลายหมด

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

เร่ืองน้ีจะตองรีบแกไข ตองฟนฟูบทบาทของวัดและพระ
สงฆตอชุมชนใหกลับคืนมา

ถาคนไทย ชาวบาน รวมท้ังเด็กๆ รูตระหนักในคุณคา มอง
เห็นคุณประโยชนของวัดและพระสงฆ เขาก็จะคิดข้ึนมาเองวาเขา
จะตองรักษาไว
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ในอดีตน้ันชัดเจนวาวัดเปนศูนยกลางของชุมชน เปนแหลง
การศึกษา เปนท่ีรวมอะไรทุกอยาง กิจกรรมของชุมชนก็อยูท่ีน่ัน
หมด เขาจึงตองรักษาวัดไว รวมท้ังพระก็เปนผูนํา พระเปนผูให
ความรู เปนท่ีพ่ึงทางจิตใจและท่ีอาศัยทางปญญาของเขา

ความเสื่อมและความเจริญท่ีแทของวัด ไมใชอยูท่ีวัตถุ สิ่ง
กอสราง แตอยูท่ีบทบาท การทํากิจหนาท่ีท่ีมีคุณคาเปนประโยชน
ทางธรรมทางปญญาแกชุมชน

ถึงวัดจะมีอาคารมากมายใหญโตสวยงาม แตถาไมเปน
แหลงเจริญธรรมเจริญปญญา ไมพาชุมชนใหงอกงามในกุศลคุณ
ความดี ความหรูหราใหญโตของอาคารสถานท่ีก็หมดความหมาย 
ถาไมเปนท่ีริษยารังเกียจของชาวบาน ก็ไดแคเปนสถานท่ีทอง
เท่ียว เกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ ในฐานะเปนซากทางวัฒนธรรม

วัดน้ันถึงจะมีสิ่งกอสรางตกแตงใหญโตหรูหรา ถาไมเปน
แหลงธรรมแหลงปญญา ก็เหมือนคนท่ีแตงกายดวยเคร่ืองประดับ
แพรวพราว แตตัวคนเองไมมีสติปญญา ไมมีความรูความสามารถ
อะไร ไดแตแตงตัวโออวดฉุยฉายไปมา มีคาแตแกโจรหรือคนท่ีมุง
รายดวยความโลภ

เพราะฉะน้ัน เราจะตองฟนฟูประเทศไทย ดวยการไปฟนฟู
ชุมชนชนบทหมูบาน ใหเขาอยูโดยมีหลัก ใหดีพรอมดวยกันท้ังวัด
ท้ังบาน ใหมีการประสานรวมมือกัน พระตองมีอะไรใหแกประชา
ชน คือใหทางนามธรรม ดวยการใหธรรมใหปญญาใหกุศลใหการ
ศึกษา รวมความวาใหเปนไปตามหลักท่ีพระพุทธเจาตรัสไว
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พระทั้งหลายจะเทศนเปนหรือไมก็ตาม

ตองใหธรรมแกชาวบานใหได

พระพุทธเจาตรัสวา พระสงฆกับคฤหัสถน้ี อุโภ อัญโญญญ-
นิสสิตา แปลวา ท้ังสองฝายอาศัยซ่ึงกันและกัน ฝายหน่ึงถวาย
วัตถุสิ่งของปจจัย ๔ อีกฝายหน่ึงใหธรรม ตามหลักท่ีวา ทาน มี ๒ 
อยาง คือ อามิสทาน กับ ธรรมทาน

ญาติโยมมีหนาท่ีเอื้อบํารุงพระสงฆใหเปนอยูไดทางกาย 
โดยถวายอามิสทานคือปจจัย ๔ สวนพระก็มีหนาท่ีใหธรรมแก
ประชาชน ท้ังสองฝายตองใหแกกัน ไมใชใหฝายเดียว

บางทีเราไปเขาใจผิดนึกวาพระไมตองใหอะไร หลงนึกหลง
คิดวาโยมเปนฝายถวาย พระก็ตองใหเหมือนกัน ทานมี ๒ อยาง 
หนาท่ีของโยมคือถวายอามิสปจจัย เลี้ยงกายของพระ หนาท่ีของ
พระคือใหธรรม เลี้ยงใจเลี้ยงปญญาของประชาชน

การใหธรรมน้ันมี ๒ อยาง คือ ใหโดยพูด กับใหโดยไมตอง
พูด ใหโดยไมตองพูด คือ พระปรากฏตัวท่ีไหนก็ทําใหญาติโยมได
ธรรมไดความช่ืนใจท่ีน่ัน

ธรรมท่ีจะตองใหโยมได เบ้ืองแรกก็คือได “ปสาทะ” คือได
ความผองใสของจิตใจ พอพระไปปรากฏตัวท่ีไหน ถาญาติโยมว่ิง
หนีก็จบกัน แมแตถาเขาเห็นพระแลวระแวงวา เอะ! องคน้ีจะมา
เอาอะไร อยางน้ีก็ใจไมดีแลว

เมื่อญาติโยมเห็นพระ
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๑. พระตองเปนเคร่ืองหมายของความไมมีภัย

อนัน้ีเปนสญัลกัษณขอท่ีหน่ึงเลย เห็นพระท่ีไหนหมดภยัท่ีน่ัน
สบายใจเลย เชน โยมไปปาไปดง กําลังกลัวภัยอันตราย พอเจอ
พระเทาน้ันโลงใจชื่นใจสบาย โบราณบอกวาลงน่ังยกมือทวมหัว
เลย หมดแลวไมมีภัยอันตรายแลว พระของเราเปนสัญลักษณของ
ความไมมภียั (น หิ ปพพฺชิโต ปรูปฆาต ีสมโณ โหต ิปรํ วิเหยนฺโต)
ตองรักษาไวใหได

๒. พระตองเปนท่ีตั้งของความเลื่อมใส

ในวัฒนธรรมไทยเราน้ัน ชาวบานต่ืนข้ึนมาแตเชา กอนจะ
ประกอบอาชีพการงานเตรียมตักบาตร เห็นพระเดินเปนแถวลัดทุง
นามา ฟาแจมใสดวยแสงแหงดวงอาทิตย แดดสองจีวรสะทอน
เปนสีทอง ญาติโยมเห็นพระเดินเปนแถวมา จิตใจแชมช่ืนสบาย มี
ปติ อิ่มเอิบใจ ไดตักบาตรเจริญบุญ อันน้ีเปนเคร่ืองหลอเลี้ยงชีวิต
จิตใจ เรียกวาเปนสิริมงคล

พระไปในพิธีตางๆ พอพระปรากฏตัว ก็มีทาทางสงบสํารวม 
ทําใหญาติโยมมีจิตใจสงบชื่นบาน

ท่ีวามาน้ีเรียกวาเปนการใหธรรมโดยไมตองพูด ทีน้ี ถาพระรู
ธรรมมีความสามารถในการสื่อสาร ก็พูดธรรมสั่งสอนในเรื่องทาน 
ศีล ภาวนา ใหชาวบานรูหลักการดําเนินชีวิต เจริญในการปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบดวย ถาทําอยางน้ีชาวบานก็ไดสองช้ัน

แตเวลาน้ีใหธรรมโดยพูดก็ไมคอยจะมี ใหธรรมโดยไมตอง
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พูด บางทีก็ใหอยางอื่นแทนไปเสีย เพราะฉะน้ัน ญาติโยมจึง
ลําบากยุงยากใจไปดวย

แตอยาทอ โยมตองนึกวา น้ีคือพระศาสนาของเรา ตองชวย
กันแกไข และเหตุท่ีทําใหเสื่อมอยางน้ี เปนเพราะพวกเราเองดวย 
เพราะเราอาจจะไปจับจุดผิด แมแตบํารุงผิดท่ี ก็ทําใหเกิดปญหา
ข้ึนมา ถาเรารูเขาใจทําดวยปญญา มีความไมประมาทแลว มีจิต
เมตตา ทําดวยเจตนาเปนกุศล ก็แกปญหาได ยังไมสายเกินไป

แตถาโยมไมปฏิบัติตามน้ี มัวประมาทอยู และไมเรียนรู ไม
แสวงปญญา แถมถามีเจตนาไมเปนกุศลอีกดวย ก็สายเสียแลว 
ไมทันหรอก จึงไดขอใหรีบมาชวยกัน อาตมาตอบเสียยืดยาว เอา
ละ ดีแลวท่ีมีการเร่ิมตน แลวขอใหประสานกันไป

ญาติโยมหวงใยวาสรางวัดกันใหญโต แตประโยชนจมหาย

ถาเริม่ฟน ๒๕-๓๐ วดัขึน้เปนตวัอยาง กเ็ดินหนาได

(ประธานดําเนินการเสวนา) น้ีคือปญหาของคุณหมอ
อํานาจท่ีถามนะครับ เราไดพูดกันเมื่อเสวนาคร้ังท่ี ๑ ผมเคยรวบ
รวมองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวกับชาวพุทธได ๔ หนากระดาษ  แตก็หา
องคกรหลักไมได

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

ทีน้ีองคกรท่ีจะเปนหลัก จะตองเปนองคกรท่ีกฎหมายรับรอง 
เพราะฉะน้ันก็มีอยูไมก่ีองคกร อันน้ีก็คงตองขอแรงชวยกัน ไม
ทราบวาทางเปรียญธรรมมีอะไร เชิญครับ

นมัสการพระคุณเจาพระธรรมปฎก ทานประธานผูดําเนิน 
การเสวนา กระผมโอฬาร อัศวฤทธิกุล กราบเรียนดวยความเคารพ
อยางสูงนะครับวา ผมมีความหวงใยตอพระพุทธศาสนาอยางมาก

พุทธศาสนาเราไมเสื่อมหรอกครับ คนทําใหเสื่อม คือคนท่ีไม
เขาใจเร่ืองพุทธ แลวเร่ืองน้ีเมื่อไดรับฟงจากพระเดชพระคุณแลว ก็
อยากจะหาวิธีแกอยูตลอดเวลา ไมใชเปนระยะเวลาเพ่ิงคิด

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

เหตุการณอยางน้ีนะครับ ไดกราบเรียนนมัสการพระราชา
คณะไปหลายองค  อยากจะปรับปรุง อยากจะหาวิธีแกไขนะครับ 
แลวก็วิธีแกไขก็คงจะไมยากนะครับ อยากเห็นพระราชาคณะท้ัง
หลายไดกระจายอํานาจ พุทธสมาคมไดเขาไปชวยเหลือ กรม
ศาสนาตองทําตัวเปนตัวอยางท่ีดี เพ่ือท่ีจะใหพุทธศาสนิกชนได
เดินตาม ใหเยาวชนไดปกปกรักษาสิ่งท่ีบรรพบุรุษไดทํามา
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ใน ๕,๐๐๐ วัดน้ัน  คงจะใหทานประธานเสวนาเปนผูนํา ผม
จะรวมดวย จะใชทุนทรัพยเทาไรก็ตาม ผมเชื่อวา ทานประธาน
การเสวนาในวันน้ี และผูนําท่ีไดเขามารวมเสวนาในวันน้ีคงจะรวม
จิตรวมใจกันหาทางจัดได

อยากจะกอตัวเล็กๆ ข้ึนมากอน ทําสักย่ีสิบสามสิบวัด คงจะ
ทําท้ังหมดไมไดหรอกครับ ถาทําตัวอยางสักย่ีสิบสามสิบวัดแลว 
ผมเชื่อวาคนท่ีมีความสามารถ คนท่ีอยากออกมาแสดงความรัก
ความเคารพพระพุทธศาสนา คนท่ีรักพระพุทธศาสนาจะตองออก
มามากกวาท่ีเปนอยูอยางปจจุบัน

ขณะน้ีชาวพุทธเฉยเมยครับ อยางพระเดชพระคุณไดกลาว
มาขางตนวา น่ิงไมออกความเห็นน้ัน ดวยความเคารพวา ผม
อยากมีสวนเขามาชวยเหลือพระพุทธศาสนา แลวก็ในอดีตน้ัน
อยากกราบนมัสการพระเดชพระคุณเจาและทานประธาน และ
พุทธศาสนิกชนทุกคนวา การรักการเคารพอยางลึกซ้ึงน้ันไมใชเกิด
ข้ึนมาในวันเดียว ความดีความช่ัวไมไดเกิดข้ึนมาวันเดียว ตองมี
การสะสม

เพราะฉะน้ัน ผมเห็นดวยกับนโยบายในอดีต ท่ีมีการ
บรรพชาสามเณร บวชเณร และใหเณรน้ันไดศึกษาเลาเรียนจน
แตกฉาน ก็จะเขามาเปนผูนําทางศาสนาในอนาคต

ในอดีตน้ัน ผมจําไดครับวาพระองคใดขามเขต ก็จะตองมีใบ
สุทธิ ไปไหนทําไมถูก พระซ่ึงเปนสารวัตรจะตองขอตรวจและจับลง
โทษได ถาผิด เด๋ียวน้ีหยอนยานไปหมด อยากจะใหพระเดชพระ
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คุณในฐานะผูนําทางพระราชาคณะ ไดโปรดเอาเร่ืองน้ีเขามา
ดําเนินการใหม เพ่ือใหเขมแข็งมีระบบระเบียบตางๆ ผมเช่ือวา
พุทธศาสนิกชนท่ีมาฟงเสวนา มารวมเสวนาในวันน้ี คงจะรวมจิต
รวมใจกันสนับสนุนพระเดชพระคุณ ใหนโยบายเปนไปตามท่ีเรา
ตองการ กระผมขอนมัสการดวยความเคารพครับ

พระธรรมปฎก ท่ีจริงเร่ืองน้ีก็มีพระท่ีทานเอาใจใสขวนขวายทําอยู
เหมือนกัน บางแหง บางจังหวัด หรือบางภาคทําคลายๆ เปนโครง
การหาเณรบวชเลยทีเดียว เพราะรูอยูวาเวลาน้ีขาดแคลนเณร แต
จะทําไดแคไหนเพียงไร ยังไมเปนเร่ืองของการรวมประสานกันท้ัง
หมด มีแตทําเปนหยอมๆ อยางท่ีวาเมื่อก้ี กลายเปนวาไมพรอม
เพรียงกัน

มีวิธีทํา ๒ อยาง คือ

๑. จัดสภาพสังคมใหเอื้อตอระบบท่ีเราตองการ หรือจัดให
มีวิธีปฏิบัติอยางน้ัน คือทําอยางไรจะใหมีเณรบวชไดอีก เชนจะจัด
การศึกษาอยางไร เพ่ือมีทางใหคนท่ีเรียนเปนเณรไดดวย น้ีอยาง
หน่ึง อีกอยางหน่ึงก็คือ

๒. เราหาวิธีใหม จัดข้ึนมาใหเหมาะกับสภาพสังคมท่ี
เปลี่ยนไป เอาละ เมื่อไมมีเณรบวช จะใชวิธีไหนดี เราก็สรางวิธี
ใหมข้ึนมา

อันน้ีเปนเร่ืองท่ีตองชวยกันคิดตอไป แตเวลาน้ีท่ีทําไดก็
อยางท่ีวา คือทําเปนหยอมๆ ซ่ึงนอกจากแคบ นอย และชาแลว  ก็
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อาจจะไมย่ังยืน

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

ขอพุทธศาสนาเมืองไทย อยากลายเปนลัทธินานาจารย

ขอใหรวมกันเปนหนึ่งเดียว แนวไปท่ีองคพระศาสดา

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

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

อีกคําถามหน่ึงก็เก่ียวของกับเร่ืองความเปนพระอรหันต
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เหมือนกัน แตอันน้ีเปนประเด็นวิชาการสักหนอยกระมัง พระคุณ
เจากลาววา พระอรหันตน้ันแมทานเขานิโรธสมาบัติ ทานอาจจะ
ตั้งใจไววา ถาพระพุทธเจาก็ดีหรือสงฆก็ดีตองการทาน ทานจะ
ออกจากนิโรธสมาบัติมาไดเลย ตรงน้ีกระผมสงสัย

สงสัยวา นิโรธสมาบัติ ตามท่ีกระผมเขาใจน้ัน ช่ือเต็มคือ 
สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ หมายความวา สัญญาและเวทนาดับ
ไป ซ่ึงหมายความถึงวาจิตดับไปตลอดระยะท่ีเขานิโรธสมาบัติดวย 
ถาจิตดับไปตลอดเวลาน้ัน ในสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ทานจะ
หย่ังรูไดดวยญาณวิถีใดอีกละ ท่ีพระพุทธเจาประสงค ทานและ
หรือคณะสงฆประสงคทาน ทานจะออกมา ตรงน้ีกระผมยังไมชัด
เจน นอกเสียจากจะตองเชื่อวากายกับจิตน้ันสัมพันธกัน แยกกัน
ไมออก และสงัคม กายน้ันก็ตองหมายความวาสังคมดวย กับจิต
ของแตละบุคคลน้ันไมไดแยกกัน  ตรงน้ีไมทราบวาจะมีคําตอบ
อยางไร  ขอประทานอภัย

พระธรรมปฎก เจริญพร สําหรับขอท่ี ๒ เร่ืองพระอรหันตท่ีเขา
นิโรธสมาบัติ จะออกทันทีเมื่อมีกิจของสงฆสวนรวมน้ัน เทาท่ีพอ
จะนึกไดตอนน้ีคือวา เพราะเหตุท่ีสัญญาและเวทนาดับไประหวาง
น้ันน้ีแหละ จึงตองตั้งจิตไว ความต้ังจิตของทานน้ีก็ไปประสานกับ
เร่ืองของสภาพแวดลอมท่ีเกิดข้ึน คือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเปนสภาพ
แวดลอม ท่ีทานอาจารยบอกวาทางกายน้ันก็ถูก ความเปนไปใน
สังคมก็เปนเร่ืองสภาพแวดลอมอยูทางดานกาย

ทีน้ี เพราะจิตท่ีทานต้ังไว และเพราะภาวะของทานท่ี
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บริสุทธิ์ กลายเปนความแจมใสท่ีวา มีอะไรเกิดข้ึนท่ีตรงกับท่ีตั้งจิต 
ก็จะตื่นข้ึนมา ถาจะตอบงายๆ ก็ตอบไดอยางน้ีแหละ คือจาก
ความพรอมความใสท่ีมีอยูน้ี พอความต้ังใจท่ีมีอยูไปจดกับจุดน้ัน 
ก็ออกมาทันที ก็ตอบไดแคน้ีกอน เจริญพร

อ.ระวี ภาวิไล  มีคําถามอีกเร่ืองหนึ่งวา  พระอรหันตทานไปไหน 
กันหมด ขณะน้ีภัยของสังคมภัยของพระพุทธศาสนามีแลวนะครับ  
ทานไปไหนกันหมด

พระธรรมปฎก  ก็อาจจะตอบวายังเปนหยอมๆ คืออยูท่ีโนนองค 
อยูท่ีน่ันองค ตอนน้ีจะตองมาประสานรวมกําลังกัน

(คุณบูชา) ขออนุญาตกราบนมัสการพระคุณเจา ผมช่ือ  
บูชาครับ คือ อยากจะเสริมท่ีทานเสนอแลว และเสริมความเห็น
ของทานอาจารยสมพนธนิดหน่ึงครับ คือผมคิดถึงคําวา เครือขาย 
การเคลื่อนไหวดวยเครือขายน่ีมันไมจําเปนตองใชอํานาจหรือใช
ทรัพยากรอะไรมาก คือตองใชปญญามากๆ

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

ตอนน้ีผมคิดวากระแสน้ีอาจจะยังไมถึงข้ันขนาดน้ัน แตเปน
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ไปไดวาเราอาจจะรวมความรูใหครบกอน คือจะเดินยุทธศาสตร
ตองมีขอมูลครบใชไหมครับ วาใครอยูตรงไหน ศัตรูอยูตรงไหน 
พันธมิตรอยูตรงไหน  เสนทางเดินทัพไปทางไหน หา map พวกน้ี
ใหครบ แลวพอถึงเวลาเดินก็เคลื่อนทันที คือ คลายๆ กับท่ีทาน
อาจารยประเวศเดินเร่ืองปฏิรูปการเมือง ทานบอกวา ตอนน้ันไมมี
ใครสนใจ ทานทําเร่ืองความรูกอน ไดหนังสือมาตั้งหน่ึง พอมี
กระแสข้ึนมา คนเร่ิมเบ่ือการเมือง พอดีตอนน้ันเศรษฐกิจตกดวย 
คนเร่ิมเบ่ือกันท้ังประเทศ ก็เดินเร่ืองน้ีได

ผมคิดวาตอนน้ีเราหา secretariat ตรงน้ี แลวรวบรวมความ
รูวาใคร พันธมิตรอยูท่ีไหนอยางไร เราจะเคลื่อนเร่ืองน้ีอยางไรเอา
ไวกอน ถามีเวลาโอกาสอันเหมาะ ก็อาจจะเคลื่อนเร่ืองน้ีไดทัน
กาลครับ  ขอเสนอครับ

พระธรรมปฎก เจริญพร ขอพูดอีกนิดหน่ึง ท่ีทานแนะนํามาน้ัน
เปนเร่ืองของสวนท่ีจะนําไปใชปฏิบัติ อีกอยางหน่ึงท่ีตองมีท่ีสําคัญ
คือใจรวมกัน การท่ีจะใจรวมกันน้ี

๑. มีจุดหมายรวม ถาคนเรามีจุดหมายรวมแลว ใจก็รวม
กันได ฉะน้ัน คําวา “เพ่ืออะไร” อันน้ีตองชัด คําวา “เพ่ืออะไร” น้ี 
ตองตอบใหได เพ่ืออะไรอันน้ัน พอทุกคนเห็นดวย บอกวาฉันทํา
เพ่ืออันน้ี ใจก็รวมกันเลย น้ีอันหน่ึง

๒. มีศูนยรวมจิตใจ โดยเฉพาะพุทธศาสนาเวลาน้ี สิ่งหน่ึง
ท่ีจะตองทําใหไดก็คือ ใหทุกคนไปรวมกันท่ีพระพุทธเจา
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ชาวพุทธในระยะท่ีผานมาน้ีเกิดปญหาอยางหน่ึง คือเร่ิม
กระจายไปเปนสาํนัก เปนอาจารย เปนอะไรตางๆ ชาวพุทธจะตอง
มองอาจารยดวยความเคารพใหถูก อาจารยน้ันจะตองเปนสื่อโยง
พุทธบริษัทไปหาจุดรวมเดียวกัน คือพระพุทธเจา ขอน้ีจะตองทําให
ได มิฉะน้ันเราจะรวมกันไมได

สภาพพระพุทธศาสนาในเมืองไทยปจจุบันกําลังเกิด
ปญหากระจัดกระจายอยางน้ี เพราะฉะน้ัน ถาจะไมใหทรุดลงไป 
ตองหาทางใหเรามารวมท่ีพระพุทธเจา ถาชูพระพุทธเจาเปนจุด
รวมไดก็เดินหนาไป พอรวมท่ีพระพุทธเจา ก็ยึดเอาพระธรรมวินัยของ
พระองคเปนหลกั เมือ่เราอยูกับพระธรรมวินัย พระธรรม และพระสงฆ
ก็มาดวยท้ังหมด ครบพระรัตนตรัย ก็เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน อันน้ี
ฝากไวดวย เจริญพร

(ประธานดําเนินการเสวนา) ความจริงยังมีผูอยากแสดงขอ
คิดเห็นหลายคน แตพระคุณเจาไมคอยสบาย ใชเวลามาเกือบสาม
ช่ัวโมงแลว คงตองขอใหพระคุณเจาไดไปพักผอน

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

ผมตองขออนุญาตหยุดตรงน้ีกอน เพ่ือใหพระคุณเจาไดไป
พักผอน ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีมาในวันน้ีและใหขอคิดเห็น แลว
เราเจอกันอีกคร้ังหน่ึงครับ เดือนหนา ขอบคุณมากครับ



บทแถมทาย

บาทหลวงฝรั่งเขามาสมัยพระนารายณ ทําไมวา

เมืองไทยใจเสรี ไมมีท่ีไหนเทียมเทา

ทําไมบาทหลวงฌอง เดอบูร ชาวฝร่ังเศส มาเมืองไทยใน
สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เห็นอัธยาศัยไมตรีของคนไทย 
ซ่ึงเปนพุทธศาสนิกชน ท่ีแสดงออกตอพวกตนท่ีเปนคนตางชาติ
ตางศาสนาแลว จึงไดเขียนจดหมายเหตุไวโดยยืนยันหนักแนนย่ิง
นัก อยางท่ีไดยกมาใหดูขางตนแลววา

ขาพเจาไมเช่ือวาจะมีประเทศใดในโลกทีมี่ศาสนาอยูมาก

มาย และแตละศาสนาสามารถปฏิบตัพิธิกีารของตนไดอยาง

เสรีเทากับประเทศสยาม

คําพูดอยางน้ีจะเกิดข้ึนมาได ตองอาศัยการกระทบประสบ
การณใหมท่ีแปลกแตกตางจากความรูสึกนึกคิดของเขามาก และ
ทําใหเกิดความประทับใจในทางตรงขามอยางแรงทีเดียว ประสบ
การณแตกตางท่ีทําใหแปลกประหลาดประทับใจน้ัน เกิดข้ึนอยางไร

ลองหันไปดูสภาพการนับถือศาสนาในประเทศแถบยุโรปท่ี
เปนดินแดนของบาทหลวงฌอง เดอบูร เองในสมยัน้ันวาเปนอยางไร
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กอนทาํสงครามโลก ฝรั่งเคยมีสงครามระดับทวีป

สูญชีพ บานเมืองยอยยับ ดวยสงครามศาสนา

รัชกาลของสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา 
คือเมื่อประมาณ ๓๕๐ ปมาแลว ตรงกับ พ.ศ. ๒๒๐๐–๒๒๓๑ เทา
กับ ค.ศ. ๑๖๕๗–๑๖๘๘ เทียบแผนดินประเทศฝร่ังเศส คือ สมัย
พระเจาหลุยสท่ี ๑๔ ซ่ึงครองราชย ค.ศ. ๑๖๔๓–๑๗๑๕ (พ.ศ. 
๒๑๘๖–๒๒๕๘)

พระเจาหลุยสท่ี ๑๔ ราชาธิบดีแหงฝร่ังเศส (Louis XIV 
King of France) เปนกษัตริยท่ีครองราชยยาวนานท่ีสุดในประวัติ
ศาสตรของประเทศฝร่ังเศส คือ รวมถึง ๗๒ ป และไดรับเฉลิมพระ
นามวาเปนพระเจาหลุยสมหาราช (Louis the Great) เปนเจาของ
วาทะอันลือเลื่องวา “I am the state!”

ในรัชสมยัของพระองค “สงคราม ๓๐ ป” (Thirty Years’ War)
แหงยุโรป ท่ีเร่ิมรบกันมาตั้งแตรัชกาลของพระราชบิดา คือพระ
เจาหลุยสท่ี ๑๓ ไดจบสิ้นลง (เวลาน้ันพระเจาหลยุสท่ี ๑๔ ยังทรง
พระเยาว พระชนมายุเพียง ๕ พรรษา และพระราชมารดาทรงเปน
ผูสาํเร็จราชการแทนพระองค) และประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงอยูในฝายมชัีย
ไดโดดเดนข้ึนมาเปนชาติมหาอํานาจท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในทวีปยุโรป

ตอมา โดยเฉพาะในชวง ค.ศ. ๑๖๖๗–๑๖๙๗ (พ.ศ. 
๒๒๑๐–๒๒๔๐) พระเจาหลุยสท่ี ๑๔ ทรงประสบความสําเร็จ
อยางมากในการทําสงครามขยายดนิแดนของประเทศฝร่ังเศสออก
ไปทางทิศตะวันออก
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ในท่ีน้ี เร่ืองท่ีควรกลาวถึงก็คือ “สงคราม ๓๐ ป” (Thirty 
Years’ War) ซ่ึงนอกจากเปนสงครามใหญย่ิงอยางท่ีเรียกวา 
สงครามมหาวินาศแลว ก็เปนเหตุการณท่ีมิใชเปนเร่ืองของมหา
กษัตริยฝร่ังเศสเทาน้ัน แตเปนสงครามของทวีปยุโรป และย่ิงกวา
น้ันยังเปนเคร่ืองแสดงลักษณะนิสัยจิตใจความคิดความเชื่อถือ 
เฉพาะอยางย่ิงลักษณะการนับถือศาสนาของชาวยุโรป หรือชาว
ตะวันตกท่ัวไปในสมัยน้ันดวย

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

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

เพ่ือจะใหเขาใจเร่ืองน้ี ขอยอนไปเลาภมูหิลงัเลก็นอย กลาว
คอื หลังจากมารติน ลูเธอร ทําการประทวง ซ่ึงเปนการละเมิดตอ
พระอํานาจขององคสันตะปาปา (Pope) ทําใหเกิดคริสตศาสนาท่ี
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เปนนิกายใหมแยกออกไปจากโรมันคาทอลิก เรียกวานิกาย
โปรเตสแตนต ในประเทศเยอรมนี เมื่อ ค.ศ. ๑๕๑๗ (พ.ศ. ๒๐๖๐) 
แลว และนิกายโปรเตสแตนตแผขยายออกไป ก็ไดเกิดการขัดแยง
รบราฆาฟนกันระหวางชาวคริสต ๒ นิกายน้ี ในประเทศตางๆ ท่ัว
ยุโรป

การกําจัดหรือหํ้าห่ันบีฑากันน้ี รุนแรงมาก เพราะนอกจาก
ราษฎรขมเหงกันแลว ก็เปนเร่ืองของผูปกครองประเทศตอราษฎร
ดวย  คือถาประเทศใดกษัตริย เปนคาทอลิก  ก็ กําจัดชาว
โปรเตสแตนต ถากษัตริยเปนโปรเตสแตนต ก็กําจัดชาวคาทอลิก 
โดยเฉพาะฝายคาทอลิกน้ันไดกําลังหนุน หรือคําสั่งกํากับมาจาก
องคสันตะปาปาท่ีวาติกันดวย

โดยเฉพาะในประเทศเยอรมนี ท่ีเกิดนิกายโปรเตสแตนตน้ัน 
พวกคาทอลิกไดพยายามกําจัดพวกโปรเตสแตนตเร่ือยมา เวลา
น้ันเยอรมันยังแยกเปนรัฐใหญนอยมากมายภายในจักรวรรดิโรมัน
อันศักด์ิสิทธิ์ (Holy Roman Empire)

ตอมา พวกเจาเมืองโปรเตสแตนตไดรวมกันตั้งกลุมปองกัน
ตัวข้ึน แลวฝายพวกคาทอลิกก็ตั้งสันนิบาตของฝายตนข้ึนเชน
เดียวกัน

ตอมาใน ค.ศ. ๑๖๑๘ (พ.ศ. ๒๑๖๑) การขัดแยงและกําจัด
กันก็รุนแรงข้ึน พวกคาทอลิกคิดจะทําลายนิกายโปรเตสแตนตให
จบสิ้น และกลายเปนสงคราม

เร่ิมดวยกองทัพของจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธิ์ยกเขา
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ทําลายฝ าย โปร เตสแตนต  จนใน ท่ีสุดพวกเจ านครฝ าย
โปรเตสแตนตไดขอความชวยเหลือจากตางประเทศ กษัตริย
ประเทศเดนมารกและนอรเวยก็ยกทัพมาชวยพวกโปรเตสแตนต
ของเยอรมัน ตอมากษัตริยประเทศสวีเดนก็เขารวมสงคราม ตาม
ดวยออสเตรีย ฝร่ังเศส และสเปน การสงครามดําเนินมาจนถึง 
ค.ศ. ๑๖๔๘ (พ.ศ. ๒๑๙๑) รวม ๓๐ ป จึงยุติลง

เน่ืองจากสนามรบสวนใหญอยูในประเทศเยอรมัน ดินแดน
และประชาชนชาวเยอรมันจึงประสบภัยพิบัติรุนแรงท่ีสุด ดังจะ
มองเห็นภาพความโหดรายทารุณและความพินาศ จากบันทึกทาง
ประวัติศาสตรท่ีวา เมื่อจบสิ้นสงคราม ๓๐ ปน้ี ประชากรเยอรมัน
ลดจาก ๒๑ ลานคน เหลือเพียง ๑๔ ลานคน คือ ตายหายสูญไป 
๗ ลานคน (=๑ ใน ๓ ของประเทศ) หลายเมืองประชากรตายหาย
สูญไปค ร่ึงห รือคอนเมือง  โดยเฉพาะเมืองแมกดี เบอรก  
(Magdeburg) ท้ังเมืองถูกเผาและผูคนก็ถูกฆา ราษฎรที่มีอยู 
๓๐,๐๐๐ คน ถูกฆาตายไป ๒๐,๐๐๐ คน

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

ความสยดสยองของสงคราม ๓๐ ปน้ี ฝร่ังเขียนบันทึกวา 
เปนภาพท่ีฝงแนนในความทรงจําของประชาชนย่ิงกวาสงครามใด
ท่ีมีมาในยุโรปกอนศตวรรษที่ ๒๐ ความพินาศยอยยับของสังคม
เยอรมันจากการสงครามคร้ังน้ี จะเทียบไดก็ดวยสงครามโลกคร้ังท่ี 
๒ เทาน้ัน
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หลังจากสงครามศาสนาคร้ังใหญระหวางประเทศตางๆ ใน
ยุโรปน้ียุติแลว การหํ้าห่ันบีฑากําจัดกันระหวางคาทอลิกกับ
โปรเตสแตนต ก็ดําเนินตอมาในประเทศของตนๆ

ประวัติศาสตรฝรั่งเศสบงบอกไว

อนาคตของคนไทย ถาพระนารายณเปลีย่นไปเปนครสิต

สําหรับประเทศฝร่ังเศส ในรัชกาลพระเจาหลุยสท่ี ๑๔ 
มหาราชน้ี นอกจากสงครามศาสนาท่ีฝร่ังเศสเขาไปรวมรบระหวาง
ประเทศแลว ภายในประเทศของตนเอง การกําจัดกวาดลางทาง
ศาสนาก็ดําเนินมาอยางยืดเย้ือ ตอเน่ืองจากรัชกาลกอนๆ

ฝร่ังเศสน้ันเปนประเทศคาทอลิก ดังน้ัน ภายในประเทศ จึง
มกีารกําจัดพวกโปรเตสแตนตเร่ือยมา

ชาวโปรเตสแตนตในฝร่ังเศสมช่ืีอเรียกพิเศษวาพวก “ฮิวเกนอต”
(Huguenot) ซ่ึงเร่ิมตั้งกลุมเกิดมีองคกรข้ึนเมื่อ ค.ศ. ๑๕๕๙ (พ.ศ. 
๒๑๐๒) แตหลังจากน้ันเพียง ๓ ป คือ ค.ศ. ๑๕๖๒ (พ.ศ. ๒๑๐๕) 
ก็เร่ิมเกิดสงครามกลางเมืองระหวางพวกฮิวเกนอตน้ันกับพวก
คาทอลิก ฝายโปรเตสแตนตถูกสังหารหมู จึงตอบโตดวยการ
สังหารบาทหลวงและขมขืนแมชี สงครามดําเนินตอไปโดยท้ังสอง
ฝายทําการตางๆ อยางโหดราย

ชาวคริสต ๒ นิกายน้ีทําสงครามกลางเมืองกันมาเร่ือยๆ 
อยางยืดเย้ือและลมตายกันไปมาก จนหลังสงครามกลางเมืองครั้ง
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ท่ี ๘ แลว มีกษัตริยท่ีเดิมเปนโปรเตสแตนตไดข้ึนครองราชย ยอม
สยบตอวาติกัน หันไปนับถือคาทอลิก แลวไดประกาศราชโองการ
แหงแนนตส (Edict of Nantes) เมื่อป ๑๕๙๘ (พ.ศ. ๒๑๔๑) ทํา
ใหชาวโปรเตสแตนตไดมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาและ
ประกอบพิธีกรรมของตน พวกฮิวเกนอตจึงคอยหายใจสะดวกข้ึน

แตพอถึง ค.ศ. ๑๖๒๗ (พ.ศ. ๒๑๗๐) บาทหลวงใหญ ซ่ึง
เปนรัฐบุรุษดวย คือ คารดินัล ริเชลลู (Cardinal Richelieu) ไดยก
ทัพมาลอมฐานท่ีมั่นของพวกฮิวเกนอต หลังจากลอมอยู ๑๔ เดือน 
และทัพเรืออังกฤษมาชวยไมสําเร็จ พวกคาทอลิกก็ยึดท่ีมั่นได หลัง
จากน้ันพวกฮิวเกนอตก็สูญสิ้นอํานาจการเมืองท่ีมีกําลังทหารของ
ตนเอง และพวกฮิวเกนอตก็อยูในฐานะลําบากมากข้ึน เชน แมจะ
ยังมีเสรีภาพในการนับถือหรือทําพิธีบูชา แตไมมีสิทธิชุมนุมและ
ขาดท่ีหลบลี้ภัย

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

ถึงตอนน้ีพวกฮิวเกนอตก็หมดทางไป และในที่สุดพวกฮิวเก-
นอตสประมาณ ๕ แสนถึง ๑ ลานคน ตองอพยพหนีภัยไปอยูใน
ประเทศอื่นท่ีนับถือนิกายโปรเตสแตนต เชน อังกฤษ ฮอลแลนด 
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เดนมารก สวีเดน เยอรมัน อาฟริกาใต และจํานวนหน่ึงก็หนีตอ
จากยุโรปไปยังดินแดนแหงโลกใหม คือ อเมริกา ไปอยูในรัฐตางๆ 
เชน แมสซาชูเซตส นิวยอรก ฟลอริดา และเซาตคาโรไลนา

หลายประเทศในยุโรปยินดีตอนรับ ใหพวกฮิวเกนอตสเขาไป
อยูในประเทศของตน เพราะพวกฮิวเกนอตสเปนคนระดับท่ีมีการ
ศึกษาดี เชนเปนขุนนาง พอคา ปญญาชน และชางฝมือตางๆ รวม
ท้ังนายทหาร และนักเดินเรือทะเล การอพยพใหญคร้ังน้ีทําให
ประเทศฝร่ังเศสสูญเสียทรัพยากรคนไปมากมาย และทําให
ประเทศออนแอลง

ตอมาในป ๑๗๑๕ (พ.ศ. ๒๒๕๘) พระเจาหลุยสท่ี ๑๔ ได
ทรงประกาศวา พระองคไดทําใหศาสนานิกายโปรเตสแตนตจบสิ้น
การดําเนินการทุกอยางหมดไปแลวจากประเทศฝร่ังเศส (พระ
เจาหลุยสท่ี ๑๔ เองก็ไดสวรรคตในปน้ี)

แตท่ีวาโปรเตสแตนตจบสิ้นจากฝร่ังเศสน้ัน ไมหมดจริงโดย
สิ้นเชิง พวกโปรเตสแตนตยังรวมกลุมประชุมกันพยายามฟนนิกาย
ของเขาข้ึนมา และตอมาก็มีการพยายามกําจัดพวกฮิวเกนอตอีก
ในชวง ค.ศ. ๑๗๔๕–๑๗๕๔ คือ พ.ศ. ๒๒๘๘–๒๒๙๗ แตถึงตอน
น้ีประชาชนเร่ิมเบ่ือหนายไมพอใจการหํ้าห่ันบีฑากันแลว พวก
ฮิวเกนอตสก็อยูมาได

จนกระท่ัง ค.ศ. ๑๗๘๗ คือ พ.ศ. ๒๓๓๐ เกิดปฏิวัติฝร่ังเศส
มีการยอมรับเสรีภาพทางศาสนา และยอมใหพวกโปรเตสแตนต
เขาทํางานในราชการและอาชีพทุกอยางไดเหมือนคนอื่นท้ังปวง
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ขอใหสังเกตวา ปท่ีพระเจาหลุยสท่ี ๑๔ ทรงยกเลิกพระราช
โองการแหงแนนตส (Edict of Nantes) คือ ค.ศ. ๑๖๘๕ (พ.ศ. 
๒๒๒๘) น้ัน ตรงกับปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช 
กอนจะสวรรคต ๓ ป (สวรรคต พ.ศ. ๒๒๓๑ ตรงกับ ค.ศ. ๑๖๘๘)

ตรงน้ีขอใหนึกถึงบันทึกของพอคาฝร่ังเศสเก่ียวกับการท่ีพระ
เจาหลุยสท่ี ๑๔ จะชวนสมเด็จพระนารายณมหาราชใหหันไปเปน
คาทอลิก ท่ียกมาใหฟงขางตน ท่ีเขาพูดวา

ถาพระเจาหลุยสที่ ๑๔ ไดทรงชักชวนแลว สมเด็จพระ

นารายณก็คงจะหันเขาหาศาสนาโรมันคาทอลิกเปนแน…จะ

เปนพระเกียรติยศแกพระเจาหลุยสสักเพียงไร เพราะในเวลา

พระองคไดทรงจัดการศาสนาในราชอาณาเขตของพระองค 

ยังไดทรงจัดการทําลายศาสนาอันไมดีในแผนดินฝายตะวัน

ออก ซ่ึงนับวาเปนประเทศท่ีเจริญที่สุดอยูแลว

ถาใครไมอานไมรูประวัติศาสตรฝร่ังเศสและประเทศในยุโรป
ตอนน้ี จะมองไมเห็น และไมรูทันวาบันทึกของพอคาฝร่ังเศสน้ี มี
ความหมายสําคัญเปนอยางย่ิง ความหมายวาอยางไร?

คําวา “ไดทรงจัดการศาสนาในราชอาณาเขตของพระองค” ก็
คือการท่ีพระเจาหลุยสท่ี ๑๔ ทรงทรงดําเนินการใหศาสนาอื่น โดย
เฉพาะนิกายโปรเตสแตนตหมดไปจากฝรั่งเศส คงเหลือแตนิกาย
โรมันคาทอลิกอยางเดียว

ในคําวา “ยังไดทรงจดัการทาํลายศาสนาอันไมดีในแผนดินฝาย

ตะวันออก ซ่ึงนับวาเปนประเทศที่เจริญที่สุดอยูแลว” แผนดินฝาย



พัฒนาการนับถือศาสนาของคน๑๒๘

ตะวันออก ซ่ึงนับวาเปนประเทศท่ีเจริญท่ีสุดอยูแลว เวลาน้ันก็คือ
ประเทศสยาม หรือไทยน้ีแหละ

สวนคําวา “ยังไดทรงจัดการทาํลายศาสนาอันไมดี” ก็หมาย
ความวา ถาพระนารายณมหาราชทรงหันไปนับถือศาสนา
คาทอลิกตามท่ีพระเจาหลุยสท่ี ๑๔ ทรงชักชวนแลว พระพุทธ
ศาสนาซ่ึงเปนศาสนาท่ีวาไมดี (ชาวคาทอลิกเวลาน้ันถือวาศาสนา
อื่นไมดีท้ังน้ัน ดังท่ีตองกําจัดพวกโปรเตสแตนต) ก็จะถูกกําจัด
หมดไป และชาวพุทธในสยามคร้ังน้ันก็คงมีชะตากรรมเชนเดียว
กับพวกฮิวเกนอตในฝร่ังเศส

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

ในอดีต มีเรื่องใหรูกันมา

ลัทธิลาเมืองขึ้น ผนวกกับการเผยแพรศาสนา

ตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช แมวาพระ
เจาหลุยสจะยังทรงชวนพระเจาแผนดินสยามใหหันไปเปน
คาทอลิกไมสําเร็จ แตการทูตระหวางสองประเทศก็เดินหนาหนัก
แนนย่ิงข้ึน พรอมกับการท่ีฝร่ังเศสเรียกรองมากข้ึน

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

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

หนังสอื Encyclopaedia Britannica (1997) หัวขอ “Narai”
และหัวขอ “Phaulkon” เขียนไวรวมความวา ในเดือนธันวาคม 
๑๖๘๕ (พ.ศ. ๒๒๒๘) สยามกับฝร่ังเศสไดรางสนธิสัญญา ซ่ึง
นอกจากใหอภิสิทธิ์ทางการคามากมายแกฝร่ังเศสแลว ก็ยอมให
ฝร่ังเศสเขาต้ังกองทัพท่ีเมืองสงขลาดวย

ตอมาพระเจาหลุยสท่ี ๑๔ ก็ทรงเสนอขอเรียกรองเพิ่มอีก 
และในป ๑๖๘๗ (พ.ศ. ๒๒๓๐) ก็ได(สงกองเรือรบ ๖ ลํา พรอม
ดวยทหาร ๖๐๐ นายเขามา)บีบใหสยามยอมรับเงื่อนไขของพระ
องค และสมเด็จพระนารายณมหาราชก็ตองจําพระทัยยอมใหกอง
ทหารฝร่ังเศส เขาต้ังประจําเมืองบางกอก ซ่ึงเปนจุดยุทธศาสตร

คร้ังน้ัน กระแสความรูสึกตอตานขัดเคืองฝร่ังเศส และไมพอ
ใจตอฟอลคอน คือเจาพระยาวิชเยนทร ไดรุนแรงข้ึน พอดีสมเด็จ
พระนารายณฯ ก็ประชวรหนัก จนสวรรคตในป ๑๖๘๘ (พ.ศ. 
๒๒๓๑) พระเพทราชาไดสังหารฟอลคอนเสีย แลวขับไลกองทัพ
และพอคาวานิชฝร่ังเศสออกจากประเทศสยามท้ังหมด ทําให
ประเทศไทยเสมือนปดประเทศ ไมมีความสัมพันธกับฝร่ังหรือชาว
ตะวันตก เปนเวลานานตอมาถึง ๑๕๐ ป



พัฒนาการนับถือศาสนาของคน๑๓๐

จนกระท่ังป ๑๘๕๕ (พ.ศ. ๒๓๙๘) ในแผนดินรัชกาลท่ี ๔ 
พระราชินีวิคตอเรีย (Queen Victoria) แหงราชอาณาจักรอังกฤษ 
ไดทรงสงเซอร จอหน บาวริง (Sir John Bowring) เปนผูแทนพระ
องคเขามาเจรจาใหสยามยกเลิกขอจํากัดตางๆ ทางการคา ยอม
ใหอังกฤษต้ังกงสุลในกรุงเทพฯ และต้ังศาลพิเศษไตสวนคดีท่ีเก่ียว
กับคนในบังคับของอังกฤษ (สิทธิสภาพนอกราชอาณาเขต) เกิด
เปนสนธิสัญญาบาวริง (Bowring Treaty, 1855) เปนการเปด
ประเทศไทยสูการคาโลก และรับอิทธิพลจากตะวันตกแตน้ันมา

สภาพการณความเปนไปในประเทศไทยน้ี นาจะเทียบกับ
อีกประเทศหน่ึงท่ีอยูในทวีปเอเชียดวยกัน คือ ประเทศญ่ีปุน ซ่ึง
โปรตุเกสและสเปนไดเขาไปคาขาย โดยมีบาทหลวงเขาไปกับเรือ
สินคาดวย  เ ร่ิมแตราว  ค .ศ .  ๑๕๔๒  (ระยะท่ีเกิดนิกาย
โปรเตสแตนตใหมๆ, พ.ศ. ๒๐๘๕ เปนตนมา)

ตอนตนขุนศึกซามูไรตอนรับชาวตะวันตกเหลาน้ีเต็มท่ี ท้ัง
ดานการคา และสงเสริมการเผยแพรศาสนาคริสต แตตอมาไมทัน
ถึง ๑๐๐ ป ก็ขัดใจกัน ดังท่ี หนังสือ Encyclopaedia Britannica
(1997) หัวขอ “Tokugawa period” เขียนไววา

เม่ือเกิดรูขึ้นมาวา การแผขยายอาณานิคมของสเปน 

และโปรตุเกสในทวีปเอเชีย สําเร็จไดดวยอาศัยผลงานของ

พวกมิชชันนารี เหลาโชกุนแหงยุคโตกกุาวะ กจึ็งมองพวก

มิชชันนารวีาเปนภัยคกุคามตอการปกครองของตน

การท่ีพวกขุนศึกซามูไรเกิดรูทันข้ึนมาไดน้ี สวนสําคัญก็เน่ือง
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จากพวกนักลาอาณานิคมดวยกัน แตนับถือศาสนาคริสตตาง
นิกาย และมีผลประโยชนขัดกัน จึงอิจฉาริษยากันเอง และลอบ
บอกเจตนาแฝงเรนเชนน้ันแกผูปกครองบานเมืองของญ่ีปุน ดังท่ี
หนังสือ Pictorial Encyclopedia of Japanese Culture (1987)
เขียนไววา (p. 62)

…งานสอนศาสนาคริสตถูกส่ังหามทั้งหมด เม่ือพวก

โปรเตสแตนตชาวอังกฤษและชาวฮอลันดา เตอืนรฐับาล(ญีปุ่น)

ใหรูถงึเจตนาทีพ่วกคาทอลกิชาวสเปนและชาวโปรตเุกส มุงหมาย

อยากไดดินแดน

ตอจากน้ี พวกขุนศึกซามูไรไดหันกลับไปเปนปฏิปกษตอชาว
ตะวันตก ไดสั่งหามการสอนศาสนาคริสต และทําการกําจัดกวาด
ลางคนท่ีหันไปถือคริสต จนในท่ีสุดก็ขับไลฝร่ังออกจากญี่ปุนแลว
เร่ิมดําเนินการปดประเทศ ตั้งแต ค.ศ. ๑๖๓๓ (พ.ศ. ๒๑๗๖) จน
ปดไดเรียบรอยเสร็จสิ้นในป ๑๖๓๙ (พ.ศ. ๒๑๘๒)

เวลาผานไปจนกระท่ังอีก ๒๑๔ ปตอมา อเมริกาสงนายพล
เปอรรี (Commodore Matthew C. Perry) นําเรือรบมาบังคับให
ญ่ีปุนเปดประเทศ คาขายกับชาติตะวันตกใหม โดยทําสนธิสัญญา
กัน เรียกวา Treaty of Kinagawaใน ค.ศ. ๑๘๕๔ (พ.ศ. ๒๓๙๗)

เมื่อเทียบกัน ญ่ีปุน ปดประเทศ ค.ศ. ๑๖๓๙ (พ.ศ. ๒๑๘๒) 
ตรงกับสมเด็จพระนารายณมหาราชประสูติได ๗ พรรษา

สวนประเทศไทย ปดประเทศไมตอนรับชาวตะวันตกเร่ิมแต
ปท่ีสมเด็จพระนารายณมหาราชสวรรคต คือ ค.ศ. ๑๖๘๘ (พ.ศ. 
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๒๒๓๑) หลังญ่ีปุน ๔๙ ป

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

พูดคราวๆ วา ญ่ีปุนกับไทยเปดประเทศรับอารยธรรมตะวันตก
พรอมกัน ในสมัยรัชกาลท่ี ๔ แหงกรุงรัตนโกสินทร

การหนีภัยศาสนาจากอังกฤษและฝรั่งเศส

เปนเครื่องลอหลอมประเทศท่ีชื่อวาอเมริกา

หันกลับไปดูเร่ืองการสงครามและหํ้าห่ันบีฑาทางศาสนาใน
ประเทศตะวันตกอีกหนอย เมื่อพูดถึงประเทศฝร่ังเศสท่ีเปน
คาทอลิกแลว ก็ควรจะพูดถึงประเทศท่ีถือนิกายอื่นไวเปนตัวอยาง
เทียบเคียงกันดวย

ขอยกเร่ืองประเทศอังกฤษข้ึนมาดูโดยยอ เพราะนอกจาก
เปนพวกนิกายโปรเตสแตนตแลว ก็เปนชาติมหาอํานาจคูกันกับ
ฝร่ังเศสดวย (เร่ืองประเทศเยอรมันก็นาสนใจมาก เพราะเปนท่ีเกิด
ของนิกายโปรเตสแตนต และไดประสบภัยพิบัติจากสงคราม
ศาสนามากท่ีสุด แตในตอนท่ีพูดถึง “สงคราม ๓๐ ป” ไดเลาเร่ือง
เก่ียวของไปบางแลว จึงขอใหไปคนควาเพ่ิมเติมเอง)

การท่ีเกิดนิกายโปรเตสแตนตข้ึนมาในแผนดินใหญของ
ยุโรป ไดทําใหองคสันตะปาปา (Pope) ท่ีวาติกันเสื่อมอํานาจลง
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ไป ประเทศท่ีอยากจะเปนอิสระ ก็ไดโอกาส และก็เปนจังหวะท่ีเอื้อ
ตอประเทศอังกฤษพอดี

ในชวงเวลาน้ัน กษัตริยอังกฤษ คือ พระเจาเฮนรีท่ี ๘ (ครอง
ราชย ค.ศ. ๑๕๐๙–๑๕๔๗ = พ.ศ. ๒๐๕๒–๒๐๙๐) ทรงมีปญหา
กับพระมเหสี ท่ีไมมีรัชทายาทเพศชาย พระองคทรงมีพระประสงค
จะหยากับพระมเหสี เพ่ือมีพระมเหสีใหม แตองคสันตะปาปา 
(Pope) ไมยอมประกาศใหการอภิเษกสมรสเดิมเปนโมฆะ

ขณะน้ันอํานาจของวาติกันกําลังเสื่อมลง พระเจาเฮนรีท่ี ๘ 
ก็เลยออกกฎหมายใหอังกฤษแยกตัวพนจากอํานาจของโปป ตั้ง
ศาสนจักรอังกฤษ ช่ือนิกายอังกฤษ (Church of England) ข้ึนมา 
ใน ค.ศ. ๑๕๓๔ (พ.ศ. ๒๐๗๗) โดยสถาปนาพระองคข้ึนเปน
ประมุขของนิกายใหมน้ีเอง จากน้ันทรงมีมเหสีอีก ๕ องค (รวม
เปน ๖ องค) และไดรัชทายาทชาย ๑ องค คือ พระเจาเอ็ดเวิรดท่ี 
๖ (มีราชธิดา ๒ ซ่ึงตอมาก็ไดเปนกษัตริยท้ัง ๒ องค คือ แมรีท่ี ๑ 
และเอลิซาเบธท่ี ๑)

นิกายอังกฤษของพระเจาเฮนรีท่ี ๘ แรกเร่ิมน้ันยังถือเหมือน
เปนคาทอลิก แตไมข้ึนตอโปป พรอมกันน้ันก็เปนปฏิปกษกับ
โปรเตสแตนต เมื่อประกาศตัวเปนอิสระจากวาติกันแลว พระเจา
เฮนรีท่ี ๘ ก็ยุบเลิกวัดและสํานักชีท้ังหมด กับท้ังริบทรัพยสมบัติ
เปนของหลวงท้ังสิ้น

พระเจาเอ็ดเวิรดท่ี ๖ โอรสของพระเจาเฮนรีท่ี ๘ ไมมีบท
บาทอะไร เพราะข้ึนครองราชยเมื่อพระชนมายุเพียง ๑๐ พรรษา 
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และสวรรคตเมื่อพระชนมายุเพียง ๑๕ พรรษาเศษ ใน ค.ศ. 
๑๕๕๓ (พ.ศ. ๒๐๙๖)

จากน้ี พระราชธิดาของพระเจาเฮนรีท่ี ๘ ซ่ึงประสูติจากพระ
ราชินีองคแรก ท่ีถูกพระเจาเฮนรีท่ี ๘ หยาขาดมาน้ัน ไดข้ึนครอง
ราชยเปนพระนางแมรีท่ี ๑

เลายอนหลังหนอยหน่ึงวา ในปลายรัชกาลพระเจาเฮนรีท่ี ๘ 
ศาสนจักรหรือนิกายอังกฤษ ไดมีความเปนโปรเตสแตนตมากข้ึนๆ 
และพระนางแมรีก็มีเร่ืองท่ีทําใหชอกชํ้าพระทัยมาก ใจจริงพระ
นางเปนคาทอลิก แตยอมแสดงวาสละนิกายคาทอลิก และคง
ความเปนคาทอลิกไวเงียบๆ จนตลอดรัชกาลของพระเจาเอ็ดเวิรด
ท่ี ๖ ท่ีเปนกนิษฐภาดาตางพระมารดา (พระนางแมรีท่ี ๑ มีพระ
ชนมายุแกกวาพระเจาเอ็ดเวิรดท่ี ๖ ถึง ๒๑ ป)

เมื่อพระนางแมรีท่ี ๑ ข้ึนครองราชยแลวไมชาก็ทรงเร่ิมงาน
ฟนนิกายโรมันคาทอลิกกลับคืนมา โดยกลับยอมรับอํานาจของ
องคสันตะปาปา

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

เมื่อพระนางแมรีท่ี ๑ สวรรคตในป ๑๕๕๘ (พ.ศ. ๒๒๐๑) 
แลว พระกนิษฐภคินีตางมารดา ซ่ึงพระชนมายุออนกวาถึง ๑๗ 
พรรษา ไดข้ึนครองราชย เปนพระนางเจาเอลิซาเบธท่ี ๑ และได
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เปนกษัตริยองคสําคัญท่ีครองราชยอยูนานถึง ๔๕ ป (สวรรคต 
ค.ศ. ๑๖๐๓ คือ พ.ศ. ๒๑๔๖)

พระนางเจาเอลิซาเบธท่ี ๑ เปนโปรเตสแตนต จึงไดยกเลิก
อํานาจของสันตะปาปา ทรงฟนศาสนจักรอังกฤษหรือนิกาย
อังกฤษข้ึนมาใหม ทรงเดินสายกลางระหวางพวกคาทอลิก กับ
พวกโปรเตสแตนตท่ีตึงจัด เชน พวกพิวริตัน (Puritans) จึงทรงมี
ปญหากับท้ังสองพวกน้ัน และในตอนปลายรัชกาลไดทรงกําจัด
พวกคาทอลิกอยางโหดราย มีผูถูกประหารชีวิตไปก็มาก

พระเจาเจมสท่ี ๑ และพระเจาชารลสท่ี ๑ ซ่ึงครองราชยตอ
จากพระนางเจาเอลิซาเบธท่ี ๑ (ค.ศ. ๑๕๖๖–๑๖๒๕ = พ.ศ. 
๒๑๐๙–๒๒๖๘ และ ค.ศ. ๑๖๒๕–๑๖๔๙ = พ.ศ. ๒๒๖๘–
๒๒๙๒ ตามลําดับ) พยายามใหราษฎรอยูในกรอบของนิกาย
อั งกฤษ  จึ ง ได บีบคั้ นกดดัน เ บียดเ บียน ท้ังคาทอลิกและ
โปรเตสแตนต พวกใดก็ตามท่ีไมอยูในกรอบของนิกายอังกฤษ

พวกโปรเตสแตนตน้ันไดเร่ิมหนีออกจากอังกฤษ ตั้งแตสมัย
พระนางแมรีท่ี ๑ ท่ีเปนคาทอลิกแลว คร้ันถึงรัชกาลตอๆ มาน้ี พวก
โปรเตสแตนตเครงครัดท่ีแตกแยกจากนิกายอังกฤษ โดยเฉพาะ
พวกพิวริตัน (Puritans) ก็ไดอพยพหนีออกมาเปนระลอกๆ เร่ิมแต
พวกพิวริตันท่ีหนีจากอังกฤษไปฮอลแลนดกอนใน ค.ศ. ๑๖๐๘ 
(พ.ศ. ๒๑๕๑) แลวสวนหน่ึงก็อพยพตอไปหาความหวังในโลกใหม 
คือ ไปอเมริกา ท่ีเรียกวาพวกพิลกริมส (Pilgrims) ซ่ึงไปถึงใน ค.ศ. 
๑๖๒๐ (พ.ศ. ๒๑๖๓)
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พระเจาเจมสท่ี ๑ และชารลสท่ี ๑ พยายามขับไลพวกพวิริตนั
ใหหมดไปจากแผนดินอังกฤษ ทําใหพวกน้ีอพยพไปอเมริกากัน
มาก โดยเฉพาะชวง ค.ศ. ๑๖๓๐–๑๖๔๐ คือ พ.ศ. ๒๑๗๓–
๒๑๘๓) ซ่ึงเรียกวาการอพยพคร้ังใหญ (Great Migration) ซ่ึง
เทียบกับเมืองไทยอยูในชวงท่ีสมเด็จพระนารายณมหาราชยังทรง
พระเยาว พระชนมายุประมาณ ๘ พรรษา กอนจะข้ึนครองราชย

สภาพของชาวอังกฤษท่ีหนีภัยศาสนาน้ี ก็คลายกับท่ีพวก
ฮิวเกนอตหนีภัยจากฝร่ังเศส และสวนหน่ึงก็อพยพไปต้ังถ่ินฐานใน
อเมริกา

ตอมา เกิดสงครามกลางเมืองในอังกฤษ ระหวาง ค.ศ. 
๑๖๔๒–๔๘ (พ.ศ. ๒๑๘๕–๒๑๙๑) พระเจาชารลสท่ี ๑ ถูกสําเร็จ
โทษ พวกพิวริตันมีอํานาจข้ึนมา ก็ไดกําราบกดพวกคาทอลิก และ
การอพยพไปอเมริกาก็หยุดลงช่ัวคราว

แตพอถึง ค.ศ. ๑๖๖๐ (พ.ศ. ๒๒๐๓) โอรสของพระเจา
ชารลสท่ี ๑ กูราชบัลลังกได ข้ึนครองราชยเปนพระเจาชารลสท่ี ๒ 
ก็ไดฟนนิกายอังกฤษข้ึนมา และกําจัดทุกนิกายท่ีไมใชนิกาย
อังกฤษ คนก็หนีภัยไปอเมริกาอีก

ราชอาณาจักรโปรเตสแตนตคืออังกฤษนี้

จะไมมีชาวคาทอลิกขึ้นเปนราชา

การหํ้าห่ันบีฑาเบียดเบียนกันดวยเร่ืองลัทธินิกายศาสนา
ดําเนินมาในอังกฤษยาวนาน จนกระท่ังถึง ค.ศ. ๑๖๘๕ (พ.ศ. 
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๒๒๒๘) พระเจาเจมสท่ี ๒ ซ่ึงเปนคาทอลิกข้ึนครองราชย แลวตอ
มาทรงประกาศใหเสรีภาพในการนับถือศาสนาแกทุกศาสนาทุก
นิกาย รวมท้ังแกชาวคาทอลิกดวย

พระเจาเจมสท่ี ๒ ทรงเร่ิมทําการตางๆ ท่ีจะเปนการเอื้อ
ประโยชนแกชาวคาทอลิก และพระมเหสีก็ไดประสูติโอรสพระองค
หน่ึง จึงทําใหชาวอังกฤษหวั่นเกรงวาจะมีกษัตริยคาทอลิกข้ึน
ครองราชยในแผนดินอีก

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

เจาชายวิลเลียมยกทัพมายังกรุงลอนดอน ใน ค.ศ. ๑๖๘๘ 
(พ.ศ. ๒๒๓๑ คือ ปท่ีสมเด็จพระนารายณมหาราชสวรรคต) พระ
เจาเจมสท่ี ๒ ทรงหนีไปฝร่ังเศส เปนอันสิ้นสุดราชวงศสจวรต และ
รัฐสภาอังกฤษไดรางกฎหมายข้ึน เรียกวา Bill of Rights (สิทธิ
บรรณ หรือบรรณสารแหงสิทธิ) ซ่ึงเปนพระราชบัญญัติท่ีประกาศ
สิทธิเสรีภาพของราษฎร และกําหนดการสืบราชสมบัติ

สิทธิบรรณ หรือ Bill of Rights น้ี ปรารภเหตุเปนมาวา พระ
เจาเจมสท่ี ๒ ไดพยายามจะบอนทําลายและกําจัดศาสนา
โปรเตสแตนต พรอมท้ังกฎหมายและเสรีภาพของราชอาณาจักร
อังกฤษ (จึงตองโคนราชบัลลังกลง)
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Bill of Rights เรียกประเทศอังกฤษวา “ราชอาณาจักร
โปรเตสแตนตน้ี” (this Protestant Kingdom) และในดานการสืบ
ราชสมบัติไดกําหนดวา บุคคลท่ีเปนโรมันคาทอลิกก็ดี แตงงานกับ
คนคาทอลิกก็ดี จะข้ึนครองราชยเปนกษัตริยอังกฤษมิได อันเปน
บทบัญญัติท่ียังมีผลบังคับใชจนถึงทุกวันน้ี

รัฐสภาอังกฤษเสนอถวายราชบัลลังกอังกฤษแกเจาชาย
วิลเลียมและพระชายา พรอมดวยเงื่อนไขคือสิทธิบรรณฉบับน้ี เมื่อ
ท้ังสองพระองคยอมรับ ก็จึงไดข้ึนครองราชยรวมกัน เปนพระเจา
วิลเลียมท่ี ๓ และพระนางแมรีท่ี ๒ ใน ค.ศ. ๑๖๘๙ (พ.ศ. ๒๒๓๒)

Bill of Rights ฉบับน้ี เปนองคประกอบพ้ืนฐานของรัฐธรรม-
นูญท่ีไมเปนลายลักษณอักษรของประเทศอังกฤษสืบมา และมีผล
บังคับใชเปนพระราชบัญญัติโดยรัฐสภาประเทศอังกฤษ ตั้งแต
เดือนธันวาคม ๑๖๘๙

ระหวางน้ี ในเดือนพฤษภาคม ๑๖๘๙ รัฐสภาอังกฤษก็ได
ตราพระราชบัญญัติวาดวยขันติธรรม (Toleration Act) ใหพวก
โปรเตสแตนตท้ังหลายท้ังปวง แมจะไมยอมรับหรือแตกออกไป
จากนิกายอังกฤษ ก็มีสิทธิเสรีภาพโดยสมบูรณ แตท้ังน้ีชาว
โรมันคาทอลิกไมอยูในขายท่ีจะไดรับประโยชนจาก พ.ร.บ.น้ี

เหตุการณใหญแหง ค.ศ. ๑๖๘๘–๘๙ คร้ังน้ี ซ่ึงเปนการโคน
ราชบัลลังกพระเจาเจมสท่ี ๒ และสถาปนาพระเจาวิลเลียมท่ี ๓ 
กับพระนางแมรีท่ี ๒ ข้ึนแทน โดยยกรัฐสภาข้ึนใหมีอํานาจเหนือ
พระมหากษัตริย ถือวาเปนการปฏิวัติของประเทศอังกฤษ ซ่ึงไม
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ตองสูญเสียเลือดเน้ือ จึงเรียกวา Glorious Revolution (การปฏิวัติ
ท่ีงามสงา หรือการปฏิวัติท่ีเพริศพิไล)

นับแตน้ัน ประเทศองักฤษก็ถูกปกครองโดยรัฐสภาสบืมา และ
สถานการณศาสนาใน “ราชอาณาจักรโปรเตสแตนตน้ี” ก็สงบลงได

พึงสังเกตวา การปฏิวัติของอังกฤษน้ี ตรงกับปท่ีสมเด็จพระ
นารายณมหาราชสวรรคต และพระเพทราชายึดอํานาจ ข้ึนครอง
ราชย ขับไลฝร่ังเศสออกจากประเทศสยาม (พ.ศ. ๒๒๓๑) ในรัช
กาลพระเจาหลุยสท่ี ๑๔

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

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

ตอมาโอรสของพระเจาเจมสท่ี ๓ (ราชนัดดาของพระเจา
เจมสท่ี ๒) ซ่ึงมหาราชฝร่ังเศสต้ังน้ัน ก็ยกทัพไปตีอังกฤษอีก แตก็
พายแพหนีกลับมาอยูในประเทศฝรั่งเศสตามเดิม และราชวงศ  
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สจวรตก็จบสิ้นหมดความหมายแตน้ันมา กับท้ังชาวคาทอลิกก็สิ้น
โอกาสท่ีจะข้ึนครองราชยในประเทศอังกฤษโดยเด็ดขาด ดวยเปน
ไปตามบรรณสารแหงสิทธิ (Bill of Rights) ท่ีกลาวแลวน้ัน

ตะวนัตกเขมแข็งกาวหนา เพราะด้ินรนมาในระบบบฑีาแขงขัน    

มนษุยควรแสวงวถิทีางพัฒนาทีเ่ปนอารยะย่ิงขึน้ไปกวานัน้

ญาติโยมฟงประวัติศาสตรประเทศฝร่ังเศสและอังกฤษบาง
ตอนน้ี เปนตัวอยางแลว ก็คงจะพอมองเห็นประวัติการนับถือ
ศาสนาของฝร่ังหรือชาวตะวันตกวาเปนมาอยางไร

ท่ีจริงน้ัน การขมเหงเบียดเบียนแบงแยกกีดก้ันกันในเร่ือง
ความเช่ือและลัทธิศาสนาน้ี เปนเน้ือหาของประวัติศาสตรชาติ
ตะวันตกท้ังหมดมาแตโบราณกาล ไมใชเฉพาะต้ังแตยุคท่ีเทียบกับ
สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช แหงกรุงศรีอยุธยา และไมใชแค
ตั้งแตเกิดนิกายโปรเตสแตนตเทาน้ัน แตเร่ืองมากมายยืดยาว
จะเลาท้ังหมดไมไหวแน เมื่อจับจุดไดแลวก็ไปหาอานเอาเองได 
อาจจะสรุปไวพอใหเห็นคราวๆ วา

เมื่อศาสนาคริสตเกิดข้ึน พระเยซูไดถูกทางการจักรวรรดิ
โรมันจับประหารชีวิตดวยการตรึงไมกางเขน ตอจากน้ันนับแต 
ค.ศ. ๖๔ (พ.ศ. ๖๐๗) เปนตนมา จักรวรรดิโรมันก็กําจัดกวาดลาง
ศาสนิกแหงศาสนาคริสต ดวยการเขนฆาประหัตประหารอยาง
โหดราย เชน จับไปโยนใหเสือสิงหกินในสนามกีฬาโคลีเซียม
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การหํ้าห่ันบีฑา (persecution) ดําเนินมาประมาณ ๓๐๐ ป 
จนถึงประมาณ ค.ศ. ๓๑๓ จึงยุติลงหลังจากพระเจาคอนสแตนติน
ท่ี ๑ จักรพรรดิโรมันไดหันมานับถือศาสนาคริสตแลว

เมื่อศาสนาคริสตกลายเปนศาสนาแหงรัฐของจักรวรรดิ
โรมันแลว ศาสนจักรคริสตก็รวมกับฝายอาณาจักรดําเนินการ
กําจัดกวาดลางหํ้าห่ันบีฑา (persecution) พวกคนนอกรีต 
(heretics) และพวกนอกศาสนา เชน ชาวยิว ตลอดจนพวกท่ี
ปรากฏวาหรือถูกหาวาเปนแมมดหมอผีท้ังหลาย เร่ิมแตประมาณ 
ค.ศ. ๓๙๑ (ตรงกับ พ.ศ. ๙๓๔) เปนตนมา

ย่ิงกวาน้ัน ตั้งแตประมาณ ค.ศ. ๑๒๓๑ (พ.ศ. ๑๗๗๔) 
เปนตนมา ศาสนจักรคริสตรวมดวยฝายอาณาจักร ไดตั้งศาลไต
สวนศรัทธา (Inquisition) ข้ึน เพ่ือดําเนินการสอบสวนลงโทษใหได
ผลย่ิงข้ึน ผูท่ีพูดจาแสดงอาการหรือความคิดเห็นขัดแยงสงสัยหรือ
ไมเปนไปตามคัมภีรไบเบิลหรือขอกําหนดความเช่ือท่ีวาติกัน
กําหนดไว ถูกจับมาพิจารณาบังคับใหละเลิกความคิดความเช่ือ
ของตนหรือถูกตัดสินโทษ เชน เผาท้ังเปน เปนตน

เมื่อศาสนาคริสตแตกแยกมีนิกายโปรเตสแตนตข้ึน นอก
จากนิกายท้ังสองจะทําสงครามรบกําจัดกันแลว ในแตละฝาย การ
กําจัดคนนอกรีต เปนตน ก็ดําเนินตอมา

ผูท่ีคิดคนหาความรูในวิทยาการตางๆ และนักวิทยาศาสตร 
ก็ไดถูกลงโทษดวย เชน Servetus ถูกตัดสินเผาท้ังเปน แตหนีไปได 
จึงเผาหุนแทนในป ๑๕๕๓ (พ.ศ. ๒๐๙๖) Bruno ถูกเผาท้ังเปน 
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ในป ๑๖๐๐ (พ.ศ. ๒๑๔๓) กาลิเลโอ/Galileo ยอมสารภาพผิด ได
รับการลดหยอนโทษใหกักบริเวณอยูแตในบานจนตาย โดยตัดสิน
ในป ๑๖๓๓ (พ.ศ. ๒๑๗๖)

ไมตองพูดถึงคนท่ัวไปท่ีถูกลงโทษมากมาย อยางท่ีสเปน
เพียงชวงแรกท่ีเร่ิมตั้งศาลใหมๆ ก็เผาท้ังเปนไป ๒,๐๐๐ คน หรือ
ในเยอรมนีภาคตะวันตกเฉียงใตสวนเดียว มีคนซ่ึงสวนมากเปน
สตรีถูกประหารชีวิตดวยการเผาท้ังเปนดวยขอหาเปนแมมดไป
มากกวา ๓,๐๐๐ คน

แมแตพวกท่ีอพยพหนีภัยจากนิกายฝายตรงขามมาอยูใน
อเมริกาแลว ก็ยังมากําจัดเบียดเบียนกันในแผนดินโลกใหมอีก แม
กระท่ังมีการตามลาและสังหารหญิงท่ีถูกหาวาเปนแมมด แตบท
เรียนแหงความเจ็บชํ้าในยุโรป ทําใหชาวอเมริกันพยายามวาง
มาตรการและตั้งกฎกติกาตางๆ ท่ีจะใหมีเสรีภาพทางศาสนาข้ึน 
ดังท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญอเมริกา เปนตน

ศาลไตสวนศรัทธา (Inquisition) ถูกยกเลิกหมดไปประมาณ 
ค.ศ. ๑๘๓๔ (พ.ศ. ๒๓๗๗) รวมเวลาท่ีตั้งดําเนินการอยู ๖๐๓ ป

นอกจากหํ้าห่ันบีฑาคนนอกรีตนอกศาสนา และกําจัดกัน
ระหวางสองนิกายคือคาทอลิกกับโปรเตสแตนตแลว ระหวาง ค.ศ. 
๑๐๙๖–๑๒๗๐ (พ.ศ. ๑๖๓๙–๑๘๑๓) รวมเวลาเกือบ ๒๐๐ ป 
ประเทศคริสต ท้ังหลายในยุโรป  ( เวลาน้ันยังไม เ กิดนิกาย
โปรเตสแตนต) ภายใตการนําขององคสันตะปาปาแหงวาติกัน ก็ได
จัดกําลังทัพยกไปทําสงครามกับชาวมุสลิม เพ่ือแยงชิงแผนดิน
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ศักด์ิสิทธิ์ คือเมืองเยรูซาเล็มกลับคืนมา เรียกกันวาสงครามครูเสด 
(Crusades) ซ่ึงในท่ีสดุ เยรูซาเลม็ก็กลบัเปนของชาวมสุลมิตามเดิม

วาโดยสรุป แสดงความเปนมาเร่ืองการกําจัดเบียดเบียนกัน
ทางศาสนา (religious persecution) ในประเทศตะวันตก เปนชวง
เวลาคราวๆ และเหตุการณสําคัญบางอยางได ดังน้ี

จกัรวรรดิโรมัน กาํจดักวาดลางศาสนาครสิต ค.ศ. ๖๔–๓๑๓
(พ.ศ. ๖๐๗–๘๕๖)

ศาสนจกัรครสิต กาํจดักวาดลางคนนอกรตีนอกศาสนา ค.ศ. 
๓๙๑–๑๘๓๔ (พ.ศ. ๙๒๔–๒๓๗๗)

• สงครามครูเสด (กับประเทศมุสลิม) ค.ศ. ๑๐๙๖–๑๒๗๐ 
(พ.ศ. ๑๖๓๙–๑๘๑๓)

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

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

• สงครามศาสนาในฝร่ังเศส เพ่ือกําจัดพวกฮิวเกนอต 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
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ขอยํ้าวา เร่ืองราวเหลาน้ี เปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองรูเพ่ือ
ประโยชนทางปญญา คือ ใหเกิดความรูความเขาใจ ไมใชจะใหขัด
เคืองเกลียดชัง คือไมใชเร่ืองของความรูสึก แตเปนเร่ืองของความรู 
จะไดเขาใจเขาถูกตอง เมื่อเขาใจแลวก็สามารถเห็นใจเขาดวย แต
ท่ีสําคัญ คือ จะไดปฏิบัติตอสถานการณตางๆ ไดถูกตอง วางตัว
วางใจวางทาทีในการปฏิบัติไดพอดี

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

แลวทําไมพวกเราเมื่อไปเก่ียวของกับเขา จึงปดหูปดตาตัว
เอง ไมหาความรูใหเขาใจรูจักเขาใหชัดเจน

ศาลสูงสุดของอเมริกาเตือนคนของเขา

ใหรูจักรากเหงาแหงชาติของตัวที่เปนมา

เพ่ือใหเห็นตัวอยางการท่ีฝร่ังเขาเตือนคนของเขาใหระลึกรู
ถึงภมูหิลงัรากเหงาของชาตขิองเขาเอง จะยกมตขิองศาลสงูสดุของ
สหรัฐอเมริกา ท่ีเลาเร่ืองราวอธบิายปญหาเกาทางศาสนาของชนชาติ
ของเขาแกคนอเมริกัน ดงัท่ีเคยแปลลงไวในหนังสอื “ปฏริปูการศกึษา
พระพทุธศาสนาจะไปอยูไหน?”
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ขอยกมากลาวซํ้าไวท่ีน้ีอกีคร้ังหน่ึง ดงัน้ี
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 
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 
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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]

ขอแปลเปนไทยใหพอรูกัน ดังน้ี

อนบัุญญัติขอ ๑ (the First Amendment ในรัฐธรรมนญู
อเมริกัน) ซ่ึงอาศัยอนุบัญญัติขอ ๑๔ ใหบังคับใชแก
บรรดารัฐท้ังหลาย…กาํหนดวา รัฐ “จะไมตรากฎหมายข้ึน
เชิดชูสถาบันศาสนาหน่ึงใด หรือหามการดาํเนนิการโดยเสรี
ของศาสนานั้น…”
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ถอยคําในอนุบัญญัติขอ ๑ เหลานี้ สะทอนข้ึนมาในใจ
ของชาวอเมริกันยุคแรก ใหเห็นมโนภาพอันเดนชัด ท่ี
แสดงถึงสภาวการณและปฏิบัติการตางๆ ท่ีพวกเขามี
ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะขจัดใหหมดส้ินไป เพื่อ
จะรักษาเสรีภาพไวใหแกตนและคนรุนหลัง

แนนอนวา จุดหมายของเขายังไมลุลวงโดยสมบูรณ 
แตกระนั้น ท้ังท่ีชนชาติอเมริกันไดมุงหนาสูจุดหมายนั้น
มาถึงเพียงนี้แลว ขอความวา “กฎหมายข้ึนเชิดชูสถาบัน
ศาสนาหนึ่งใด” ก็ดูจะมิไดชวยใหคนอเมริกันสมัย
ปจจุบันระลึกนึกเห็นไดชัดเจนนัก ถึงความเลวราย ความ
นาหวาดกลัว และปญหาตางๆ ทางการเมือง ท่ีเปนเหตุให
ตองเขียนขอความนั้นไวในสิทธิบรรณของเรา (Bill of 
Rights=อนบัุญญัติ ๑๐ ขอแรก ในรัฐธรรมนูญอเมริกัน)

กฎหมายของรัฐนิวเจอรซีนี้ จะเปนกฎหมายท่ีเชิดชู
สถาบันศาสนาหรือไม จําเปนจะตองมีความเขาใจใน
ความหมายของขอความท่ีบัญญัติไวนั้น โดยเฉพาะท่ีเกี่ยว
กับการเรียกเก็บภาษี

เพราะฉะน้ัน จงึมิเปนการไมเหมาะสมท่ีจะมาทบทวนกัน
ดูอีกวาระหนึ่งโดยสังเขป ใหเห็นภูมิหลังและสภาพแวด
ลอมของยุคสมัย ท่ีขอความในรัฐธรรมนูญสวนนัน้ไดถูก
สรรแตงข้ึน และยอมรับใหถือปฏิบัติกนัมา

เหลาชนผูมาต้ังถ่ินฐานในประเทศนี้ยุคแรกๆ นั้น 
จาํนวนมากทีเดยีว มาประเทศนีจ้ากยโุรป เพือ่หลบหนจีาก
ขอกําหนดของกฎหมาย ท่ีบังคับเขาใหอุปถัมภบํารุงและ
เขารวมกิจกรรมของนิกายศาสนาท่ีรัฐบาลอุปถัมภบํารุง
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หลายศตวรรษกอนหนานั้น รวมท้ังในยุคสมัยเดียวกับ
ท่ีอเมริกาเปนอาณานิคม เต็มไปดวยความปนปวน การ
วิวาทขัดแยงวุนวายของประชาชน และการห้ําหั่นบีฑากัน 
ซ่ึงโดยสวนใหญเกิดข้ึนจากนิกายท่ีรัฐยกข้ึนสถาปนา ซ่ึง
มีความมุงม่ันท่ีจะรักษาความยิ่งใหญทางศาสนาและการ
เมืองของตนไวใหเด็ดขาด

ดวยอํานาจของรฐับาลท่ีสงเสริมสนบัสนนุนกิายศาสนา
นัน้ๆ ในตางกาละ ตางเทศะ พวกคาทอลิกกห็้าํหัน่บีฑาพวก
โปรเตสแตนต พวกโปรเตสแตนตกห็้าํหัน่บีฑาพวกคาทอลิก
พวกโปรเตสแตนตนิกายโนนก็ห้ําหั่นโปรเตสแตนตท่ีตาง
นิกายอ่ืนๆ พวกคาทอลิกสายความเช่ือหนึ่ง ก็ห้ําหั่นบีฑา
พวกคาทอลิกอีกสายความเช่ือหนึง่ แลวทุกนกิายเหลานี ้ (ท้ัง
โปรเตสแตนต ท้ังคาทอลิก) กไ็ดห้าํหัน่บีฑาพวกยวิเปนคราวๆ

ดวยความพยายามท่ีจะบังคับใหจงรักภักดีตอนิกาย
ศาสนาท่ีไดข้ึนมาเปนนิกายท่ีสูงสุดและเขาพวกกับรัฐ
บาลในยุคสมัยนั้นๆ ชายหญิงท้ังหลายไดถูกปรับสินไหม 
ไดถูกจับขังคุก ไดถูกทรมานอยางโหดราย และถูกสังหาร 
ในบรรดาความผิดท้ังหลายที่คนเหลานี้ถูกลงโทษ ก็เชน
การพูดโดยไมเคารพตอความคิดเห็นของอาจารยสอน
ศาสนาในนิกายท่ีรัฐบาลอุมชู การไมไปรวมกิจกรรมของ
นิกายเหลานั้น การแสดงความไมเช่ือในคําสอนของ
อาจารยสอนศาสนาเหลานั้น และการท่ีมิไดยอมเสียภาษี
รัฐและภาษีศาสนาเพ่ืออุปถัมภบํารุงนิกายศาสนาน้ัน

ปฏิบัติการเหลานี้ท่ีมีในโลกเกา คือยุโรป ไดถูกนํามา
ปลูกฝงลงและเร่ิมจะแพรขยายไปในผืนแผนดินอเมริกา
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ใหม กฎบัตรกฎหมายท้ังหลายท่ีมหากษัตริยของอังกฤษ
ไดพระราชทานบรมราชานญุาตแกบุคคลและบริษทัท้ังหลาย
ซ่ึงไดกาํหนดใหเอกชนและบริษทัเหลานัน้ ตรากฎหมายข้ึน
มาบังคับควบคุมชะตากรรมของชาวอาณานคิม กไ็ดใหอํานาจ
แกเอกชนและบริษทัเหลานีท่ี้จะสรางศาสนสถาน ซ่ึงทุกคน
ไมวาจะเช่ือถือหรือไม จะตองอุปถัมภบํารุงและรวมกจิกรรม

การดาํเนนิการใหเปนไปตามอํานาจนี ้ พวงมาดวยการนํา
เอาวธีิปฏิบัติตางๆ และการห้าํหัน่บีฑาของโลกเกา (ยโุรป)
มากมายหลายอยางมาใชซํ้าอีก พวกคาทอลิกพบวาตัวเอง
ถูกตามลาและถูกประณามหยามเหยียดเพราะเหตุแหง
ความเชื่อของตน พวกเควกเกอรสผูดําเนินตามจิตสํานึก
ของตน ก็ตองเขาคุกไป พวกแบบติสตก็เส่ียงอันตรายเปน
พเิศษจากพวกโปรเตสแตนตบางนกิายท่ีเปนใหญ ชายหญิง
ท่ีนับถือศาสนาตางๆ ซ่ึงบังเอิญเปนชนสวนนอยในบาง
ถ่ินบางท่ีก็ถูกห้ําหั่นบีฑา เพราะเหตุท่ียืนหยัดในการบูชา
พระผูเปนเจาตามแนวทางท่ีจิตสํานึกของตนกําหนดนํา

ผูท่ีมีความคิดเห็นผิดแผกแตกแยกออกไปเหลานี้ ถูก
บังคับใหตองเสียภาษีศาสนาและภาษีบานเมือง เพื่อเอามา
อุปถัมภบํารุงนิกายศาสนาท่ีรัฐอุมชู ซ่ึงมีศาสนาจารยไป
เท่ียวเทศนาคําสอนอันแสบรอน ท่ีมุงจะเสริมสรางความ
เขมแข็งม่ันคงใหแกนิกายของตน ดวยการกอใหเกิดความ
ชิงชังอยางรอนแรงแกผูท่ีคิดผิดแผกออกไป

ปฏิบัติการเหลานีไ้ดกลายเปนส่ิงสามัญดาษดืน่ ถึงข้ันท่ี
สรางความหวาดผวาแกชาวอาณานคิมผูรักเสรีภาพ จนเกดิ
เปนความรูสึกขยาดแขยง การเรียกเก็บภาษีเพื่อเอามาจาย
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เปนเงินเดือนของอาจารยสอนศาสนาและมากอสรางดูแล
รักษาโบสถ พรอมท้ังทรัพยสินของโบสถเหลานี ้กอใหเกดิ
ความขุนของหมองใจแกชาวอาณานคิมเหลานัน้ ความรูสึก
เหลานี้แหละ ท่ีแสดงออกมาเปนขอความในอนุบัญญัติขอ 
๑ (First Amendment)
 [ขอความตอนหน่ึง จากมติของศาลสูงสุด คดีอีเวอรสันเปนโจทกฟองคณะ
กรรมการการศึกษา ค.ศ. ๑๙๔๗, Microsoft Encarta Encyclopedia 2001]

น่ีคือประวัติศาสตรความเปนมาทางศาสนาอันขมข่ืน ของ
สังคมอเมริกัน ท่ีเขาเตือนคนของเขาเองใหระลึกทวนความทรงจํา
กันไวมิใหลืม จะไดรูจักตัวเอง และเขาใจเหตุผลของสิ่งท่ีมีในสังคม
ของตน

คนไทยก็ควรรูเขาใจภูมิหลังของเขาน้ี แตมิใชเพ่ือเลียนแบบ
เอามา หากเพ่ือรูเหตุผลของเขา ท่ีตางจากของเรา ท้ังเพ่ือรูจักเขา 
และเขาใจตัวเราเอง แลวจะไดปฏิบัติไดถูกตอง ใหเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขแกชีวิตและสังคมประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อสันติสุข
ของโลกอยางแทจริง∗

                                                                                                    
∗
เรือ่งปญหาศาสนากับรฐั และสนัติสุขของประชาชน ในประวติัศาสตรโลก ไดเขียนสรปุไว

ในขอบเขตท่ีกวางกวาน้ี ในหนังสือ มองสันติภาพโลก ผานภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวตัน

พ.ศ. ๒๕๔๒ (๒๒๓ หนา)




