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กลาวนํา
โดยประธานการเสวนา: นพ.สมพนธ บุณยคุปต
ขอกราบนมัสการพระคุณเจา และทานผูเ ขารวมเสวนาประสาพุทธ
ในครั้งที่ ๓
ชมรมพุทธศาสนาโรงพยาบาลวิชัยยุทธ รูสึกเปนเกียรติอยางยิ่ง
และยินดีอยางมากที่ในการเสวนาครั้งนี้ พระคุณเจาพระธรรมปฎกแหง
วัดญาณเวศกวัน ไดเมตตามานําเสวนาในหัวขอเรื่อง “ภัยแหงพระพุทธ
ศาสนาในประเทศไทย” ซึ่งเชื่อวาจะเปนประโยชนอยางยิ่งแกชาวพุทธ
ทุกคน ทัง้ ทีม่ าในวันนี้ และที่จะไดอานหรือฟงเทปที่บันทึกจากรายการ
ในครัง้ นี้ คงไมมคี วามจําเปนทีจ่ ะตองแนะนําพระคุณเจา เพราะทุกทาน
รูจ กั ดีอยูแ ลว คงไดเคยอานหนังสือเลมใดเลมหนึ่งของทาน เพราะวา
พระคุณเจามีชื่อเสียงระดับโลก
แตทสี่ าคั
ํ ญที่สุดก็คือ เมื่อใดก็ตามที่จะมีผูเบี่ยงเบนพระธรรมคํา
สอน ไมวา องคกรนั้นจะยิ่งใหญเพียงใด พระคุณเจาจะออกมาเปนผูชี้
ความถูกตองอยางโดดเดนและโดดเดี่ยว แตอยากจะขอกราบเรียนวา
อยางนอยมีพวกเราชาวพุทธที่อยูรวมกับทานเสมอ
ผมขอเรียนทุกทานวา ทานพระคุณเจาสุขภาพไมคอยสูแข็งแรง
นัก ไมไดบรรยายในที่ใดมาเปนเวลา ๓ ปกวาแลว ทุกทานจึงโชคดี
มากทีจ่ ะไดฟงการบรรยายในวันนี้
กอนการเสวนา ผมขอทําสิ่งที่เปนรูปแบบของเสวนากอน คือ
สรุปผลของการเสวนาในครั้งที่แลว และเสนอขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
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พระพุทธศาสนาในรอบเดือนที่ผานมา สําหรับในการเสวนาครั้งที่ ๒
ในหัวขอเรื่อง “การศึกษาพุทธธรรม ในเด็กเล็กและเยาวชน” เพราะเราเห็น
วาการอบรมเพื่อสรางเด็ก จะตองเริ่มตั้งแตชั้นอนุบาล ซึ่งหลังจากที่เรา
ไดเสวนากัน ในวันรุง ขึน้ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ ก็ไดขาววา ทาน
นายกฯ ทักษิณ และรัฐมนตรีศึกษาธิการไดใหความเห็นวา หลักสูตร
บังคับ ๑๒ ป ควรจะเริ่มตั้งแตอนุบาล แทนที่จะเปน ป.๑ ซึ่งถึงแมจะมี
เสียงคัดคานจากหลายทาน แตก็คงจะตองดูตอไปวาจะออกมาเปน
อยางไร
ในการเสวนาครั้งที่ ๒ ของเรานั้น ไดรับความกรุณาจากอาจารย
ประภาภัทร นิยม จากโรงเรียนอนุบาลรุงอรุณ และคุณครูอนินทิตา
โปษะกฤษณะ จากโรงเรียนอนุบาลหนูนอย ซึ่งไดนําหลักพระพุทธ
ธรรมจากพระคุณเจาพระธรรมปฎกและทานพุทธทาสภิกขุ เขาไปเปน
หลักในการอบรมอนุบาลอยางไดผล และที่สําคัญคือไดเนนในการนํา
ครูเขาไปปฏิบัติธรรมเสียกอน ซึ่งทําใหบรรดาคุณครูทั้งสองโรงเรียนนี้
ไดมีโอกาสสัมผัส ไดรับประโยชน และไดรับความซาบซึ้งจากการ
ปฏิบตั ศิ กึ ษาทางธรรมะเปนอยางยิ่ง ทําใหเชื่อและไดเห็นวา เด็กที่ผาน
การเรียนการสอนในแบบนี้แลวจะเปนเด็กที่ดีมีคุณธรรม
ในการเสวนาครั้งนั้น แพทยหญิงศรีธรรม ธนะภูมิ และนาย
แพทยโรจนรุง สุวรรณสุทธิ ก็ไดใหความเห็นทางการแพทย ในการ
พัฒนาเด็ก และมีตัวอยางเยาวชนที่ไดใฝธรรมะตั้งแตเด็ก โดยสอบได
นักธรรมเอกตั้งแตอายุ ๑๒ ป และเรียนไดที่หนึ่งทุกวิชา จนไดรับทุน
ศึกษาถึงปริญญาเอก ขณะที่เรียนอยู ม.๓ ทางชมรมจะไดมีการจัด
ประชุมกลุมยอย เพื่อใหมีหลักสูตรการสอนอบรมเด็กในวัยตางๆ ให
เปนรูปธรรมตอไป
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๓

เหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๔๔ เปนเหตุการณที่
ทําใหเห็นวา สิ่งที่เราไดกําลังพูดกันอยูนี้เปนเรื่องที่มีความสําคัญ คือ
คดีแรก เด็กอายุ ๙ ขวบ ฆาเด็กอายุ ๓ ขวบ และอีกคดีหนึ่งก็คือ เด็ก
ชายอายุ ๑๒ ป ที่เรียนอยู ป.๖ สี่คน ไดฉุดนักเรียนหญิงอายุเทากันไป
ทําอนาจาร ซึง่ เปนขาวที่ชอคตอคนไทยมาก ทําใหเห็นความจําเปนที่
เราจะตองมุง ไปที่เยาวชน ตั้งแตเล็ก เพื่อทําใหเยาวชนรุนใหมสามารถ
ยึดธรรมะของพุทธศาสนา ที่จะใหมีการดํารงชีวิตเปนคนที่ดีตอไปใน
อนาคต เราอาจจะสายเกินไปที่จะไปแกไขเด็กที่โตกวานี้ แตถาเราไม
ทําอะไรในตอนนี้ก็คงจะเปนปญหา
สําหรับเรื่องที่สอง ความเคลื่อนไหวในวงการพุทธศาสนา ใน
รอบเดือนนี้มีนอยกวาเดือนที่แลว แตก็ไมคอยจะมีขาวดีเทาไร ซึ่งเชื่อ
วาพระคุณเจาคงจะไดพูดครอบคลุมถึงเรื่องนี้ดวย คือขาวเมื่อวันที่ ๒๐
สิงหาคม สมเด็จพระสังฆราชไดเสด็จในงานครบรอบ ๖๐ ปของ
กรมการศาสนา เตือนวาอยาประมาทเพราะภัยรายกินศาสนา
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ก็มีขาวของมหาเถรสมาคมบริจาคเงินสอง
ลานชวยวัดทีน่ าท
ํ้ วมในภาคเหนือ แลวอีกขาวหนึ่ง ก็คือวา เจาอาวาส
วัดทีถ่ กู นําท
้ วมทีห่ ลมสัก ถูกหาวาอมเงินบริจาคหนึ่งหมื่นกวาบาท แต
ก็ตกลงกันได แลวก็มีเจาอาวาสวัดคลองยาง จังหวัดสระแกว ถูกจับสึก
เพราะขมขืนสาวลูกสอง
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ พระรักษาการเจาอาวาสวัดกลางดง
ทีป่ ากชอง ถูกระเบิดเสียชีวิต ซึ่งจากพระที่อยูในวัดเดียวกันเปนผูจาง
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ ก็มีขาวที่ พ.ร.บ.คณะสงฆที่ทาง
มหาเถรสมาคมกําลังจะนําเขาสูสภา ไดมีการแกไขเพิ่มเติมอีกหลาย
มาตราจากรางเดิม และมีการลดบทบาทของมหาคณิสร มีการเปลี่ยน
ประธานกองทุนเพื่อพุทธศาสนาและศาสนสมบัติกลาง จากพระสงฆ

๔

ภัยแหงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ใหเปนฆราวาส ซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้ก็คงตองติดตามดูเมื่อ พ.ร.บ.
ฉบับนี้เขาสภา หรือเขา ครม.ตอไป
ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๔ ก็มีขาวของคดีเกา คือ เจาอาวาส
วัดประดูฉิมพลี ถูกศาลตัดสินจําคุก ๕ ป คดียักยอกเงินซื้อที่ดินตั้งแต
พ.ศ.๒๕๓๗ อีกขาวหนึ่งคือ กรมการศาสนาสอบเจาอาวาสชั้นธรรม ที่
ปทุมธานี เกีย่ วของกับสีกา ซึ่งยังไมชัดเจนวาจะเปนเรื่องถูกกลาวหา
หรือไม
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ ก็มีขาววา พระกับเณรจํานวนมากที่
เชียงใหม เขาเลนเกมตามเน็ตคาเฟจนถึงดึกดื่นคํ่าคืน เพราะวาเปด
๒๔ ชั่วโมง
ทัง้ หมดนีก้ เ็ ปนขาวในวงการสงฆในชวงรอบเดือนที่แลว
สํ าหรับวันนี้ ก็เปนกุศลอยางยิ่งที่เราจะไดฟงพระคุณเจาพระ
ธรรมปฎกพูดถึง “ภัยของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” ซึง่ เปนเรื่อง
สําคัญอยางยิ่ง เพราะเกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศไทย และ
ความสงบสุขของคนไทย ดังที่เราไดเสวนากันมาสองครั้งกอนโนนวา
ถาภาวะของพุทธศาสนาในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป จะเกิดผล
กระทบอันเลวรายตอคนทุกคนที่อยูในประเทศไทย ไมวาเขาจะนับถือ
ศาสนาใดก็ตาม เพราะประเทศจะไมมีความสงบสุข วันนี้เราคงจะไดรู
วาภัยของพระพุทธศาสนานั้นมีในรูปแบบใดบาง ตามที่พระคุณเจาจะ
ไดชแี้ จงใหเห็น ผมขอกราบนิมนตพระคุณเจา

ภัยแหงพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทย∗
ขอเจริญพร ทานประธานการเสวนา และทานสาธุชนผูสนใจ
ใฝธรรมทุกทาน ทั้งบุคคลภายในโรงพยาบาลวิชัยยุทธ และญาติ
โยมที่มาจากขางนอก
วันนี้อาตมภาพไดรับนิมนตมา ถือเปนครั้งพิเศษ ไมใชพิเศษ
สําหรับโยม แตพิเศษสําหรับตัวอาตมภาพเอง คือ อยางที่ทาน
ประธานเสวนาไดพูดแลววา ไมไดออกไปพูดขางนอกนานแลว
ความจริงไมใช ๓ ป แตประมาณ ๕ ปแลว ไมไดออกมาพูดขาง
นอกเลย วันนี้มาพูดที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ความจริงก็ไมใชขาง
นอกอีก เพราะวาเปนโรงพยาบาลซึ่งอาตมาเคยมาอาพาธอยู จึง
ถือวาพูดอยูขางในนี้เอง ยังไมไดออกไปพูดขางนอก

ถึงจะฟงเรื่องราย ก็ทําใจใหสบาย
แตเมื่อใจสบาย ก็ตองไมประมาทดวย
วันนี้ทานนิมนตใหพูดเรื่อง “ภั ย แห ง พระพุ ทธศาสนาใน
ประเทศไทย” ชื่อเรื่องนี้ทําใหไมนาสบายใจ เพราะเรื่องภัยนั้นไมดี
∗

ปาฐกถานําของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในการเสวนา ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
๒ กันยายน ๒๕๔๔
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ใคร ๆ ก็ไมชอบ แตวันนี้ขอรองโยมวาใหฟงอยางสบายใจ เมื่อฟง
อยางสบายใจแลว ตองขอตอไปวาอยาประมาทดวย เพราะความ
สบายใจมักมากับความประมาท
คนเราพอสุขสบายก็มีความโนมเอียงวาจะเฉื่อย จะนอน
จะเพลิ น ต อ งมี อ ะไรมาบี บ เค น จึ ง จะลุ ก ขึ้ น วิ่ ง ลุ ก ขึ้ น เต น
กระฉับกระเฉง กระตือรือรน ทําโนนทํานี่ จนกลายเปนธรรมดาใน
โลกวา คนเรานี้ ตอเมื่อมีทุกขบีบคั้นมีภัยคุกคาม จึงลุกขึ้นดิ้นรน
ขวนขวาย พอสุขสบายก็นอนตอไป
ทีนี้ เมืองไทยเรานี้มีสภาพที่เปนเรื่องของความสุขสบาย
มาก และพระพุทธศาสนาก็สอนวิธีปฏิบัติที่ชวยใหเราทําจิตใจให
สบาย มีความสุขไดงายดวย ดังนั้นก็เลยยิ่งตองระวัง และพระพุทธ
ศาสนาจึงตองยํ้าเรื่องความไมประมาท เพราะวาเมื่อสบายแลว
คนก็โนมเอียงจะประมาท
หลักความไมประมาทนี้ เปนการฝกตัวของเรา และทดสอบ
ตัวดวยวา ทําอยางไรจะใหไมประมาททั้งที่สุขสบาย บุคคลใดทั้ง ๆ
ที่สุขสบายก็ไมประมาทได คนนั้นแหละเปนผูที่ปฏิบัติธรรมไดผล
แตถาสุขสบายแลวประมาท ก็เปนอันวา ยังปฏิบัติธรรมไมกาว
หนาเทาที่ควร
วันนี้ขอใหทุกทานทําใจใหสบาย เรื่องที่พูดวันนี้ ถึงแมภัยจะ
มีมาก ก็ไมใหฟงดวยอารมณ ไมใหมีความโกรธความเคือง แตให
เปนเรื่องของปญญา คือความรูความเขาใจ
มีอะไรเกิดขึ้น จะดีจะราย ตองรูทั้งนั้น เพราะวาคนที่จะไม
ประมาทได ตองรู ไมเชนนั้นก็ไมรูจะไปปฏิบัติจัดการอะไรได
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แตเมื่อรูแลวก็ตองทํ าใหจิตใจมีความผองใสโปรงโลง ไม
ปลอยไปตามอารมณ ไมตกอยูในอํานาจอารมณดวย ซึ่งก็เปนการ
ปฏิบัติที่ยากอีกขอหนึ่งคือ ทําอยางไรจะไดยินเรื่องที่รายแลววาง
ใจใหสงบได แตก็เปนการฝกใจชาวพุทธทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นวันนี้ที่พูดมา ทั้งใหสุขสบายและไมประมาท ก็
ตาม ใหรูเรื่องรายดวยจิตใจที่ปลอดโปรงผองใสก็ตาม เปนเรื่อง
ของการปฏิบัติธรรมทั้งสิ้น

โลกนี้ที่วาศิวิไลซนักหนา
แตปญหาลัทธิศาสนาและเผาพันธุ ก็ฆาฟนรบกันไมจบสิ้น
ที่ใหมาพูดเรื่องภัยแหงพระพุทธศาสนาวันนี้นั้น ความจริง
ภัยมีมานานแลว ขอยกประสบการณของอาตมภาพเอง เมื่อป
๒๕๒๕ เปนตัวอยาง วาปนั้นก็มีเรื่องที่ทําใหตองกระตือรือรน มี
การประกาศบอกกั น มากมาย ให ช าวพุ ท ธตื่ น ตั ว ขึ้ น มาว า มี
อันตรายเขามาแลว แตเสร็จแลวหลังจากนั้นก็เงียบๆ ไป จนกระทั่ง
มาถึงเวลานี้ บางครั้งทําใหรูสึกเหมือนกับวา แทบจะสายไปแลว
แตถาเราไมประมาทจริง ๆ ก็ยังพอมีทางที่จะแกปญหาได
เรื่องภัยที่จะใหพูดนี้ ขอแบงวามี ๒ อยาง คือ ภัยจากภาย
นอก และภัยจากภายใน
ภัยสองอยางนี้ตองรู และตองแกไขทั้งนั้น ถาเอาแตเพียง
ดานเดียวก็ผิด ไมถูกตอง โดยมากเราจะไปสุดโตง บางคนก็เอาแต
ภัยภายนอก ไมดูขางใน
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ที่จริง ภัยอันตรายที่เกิดจากภายในเปนเรื่องรายแรงมาก
อยางที่ทานประธานการเสวนาไดพูดมาเมื่อกี้นี้ ก็คิดวาจัดอยูใน
ประเภทภัยภายใน ซึ่งเปนเรื่องใหญ
ภัยภายนอกแมจะรายแรงอยางไรก็ตาม ถาภายในยังเขม
แข็งอยู ก็สามารถจะดํารงตนรักษาตัวไวได แตถาภายในออนแอ
เสียแลว ภัยภายนอกก็เขามาซํ้าเติมไดงาย แมแตไมมีภัย ก็ยัง
ทําลายตัวเองหมดไปได
วันนี้ตองพูดทั้งภัยภายนอก และภัยภายใน แตอยากจะขอ
พูดถึงภัยภายนอกเสียกอน แลวจึงคอย ๆ พูดตีวงเขามาขางใน

ตอน ๑

ภัยภายนอก
ภั ย ภายนอกที่ เ รามองดู แ ละพู ด ถึ ง ว า เป น ภั ย ต อพระพุทธ
ศาสนานี้ ถาวาไปแลวไมใชเปนภัยตอพระพุทธศาสนาเทานั้น
เพราะภัยตอพระพุทธศาสนา ก็หมายถึงภัยตอประเทศชาติสังคม
ไทยทั้งหมดดวย
นอกจากนั้น ภัยตอประเทศชาติสังคมนี้ก็เปนภัยอยางเดียว
กับภัยที่จะเกิดแกโลก หมายความวา ถาภัยเกิดแกพุทธศาสนาได
และถาประเทศไทยมีปญหาได ก็เปนปญหาแกทั้งโลกนั่นแหละ
ฉะนัน้ วันนีเ้ ราจึงมามองดูสภาวะและสถานการณของโลกทัง้ หมดเลย
เวลานี้เมื่อเรามองดูไปทั่วโลก จะเห็นวาอยูในภาวะที่ไม
ปลอดภัย มีปญหามากมายเหลือเกิน ไมตองพูดถึงปญหาธรรม
ชาติแวดลอมที่คนในประเทศพัฒนาแลวสนใจกันมาก เอาแคเรื่อง
ของมนุษยดวยกันเอง ในสังคมการรบราฆาฟนยังมีกันมากมาย
แมแตในประเทศเดียวกันก็เกิดสงครามมีการฆากันอยางทารุณ
โหดราย ชนิดที่ไมนาจะเกิดขึ้นในหมูมนุษย การฆาฟนทําสงคราม
กันนี้เปนเรื่องของ
๑. เชื้อชาติเผาพันธุ
๒. ลัทธิศาสนา
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คนอยูในสังคมเดียวกัน ยังแบงแยกกัน อยูกันดีไมได ทําไม
เปนอยางนี้ ทั้ง ๆ ที่วาเจริญกันมากมาย มีอารยธรรมที่บอกกันวา
สูงแลว ก็ไมพนเรื่องรายๆ นี้ อยางที่เราไดยินอยูทุกเมื่อเชื่อวัน กี่
ปๆ ก็ไมรูจักหมดไปคือ การสงครามรบกัน ระหวางยิวกับอาหรับ
โดยเฉพาะยิวกับปาเลสไตน ทําสงครามกันอยูเรื่อย เปนสงครามที่
มีความหมายทั้งในแงเผาพันธุ และในแงลัทธิศาสนา คือเรือ่ งชาว
ยิวกับชาวมุสลิม ซึง่ เห็นชัดวาเปนศัตรูกนั มาเปนพันๆ ปแลว
มองใกลเขามา อยางประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซีย อะไร
พวกนี้ ก็มีสงครามการรบการฆาฟนกันดวยเรื่องของลัทธิศาสนา
มองไปทางเมืองฝรั่ง อยางในไอรแลนดเหนือ ก็มีการรบกัน
ระหวางโปรเตสแตนตกับคาทอลิก เปนปญหากันมาไมรูจักจบสิ้น
ถอยหลังไปไมนานนี้ ก็บอสเนีย นั่นก็ฆากันโหดรายทารุณ
อยางยิ่ง
เมื่อมองเรื่องที่เปนมาเปนไปอยางนี้แลว ก็ทําใหเราตองมอง
ไปขางหนาดวย ที่จริงเวลาเราพูดถึงปญหาปจจุบัน ก็คือการมอง
ไปในอนาคตด ว ยว า สภาพที่ เ ป น อย า งนี้ มั น ส อ งแนวโน ม ว า
อนาคตจะเปนอยางไร
ถาเรามองไปแลว ไมเห็นอะไรที่เปนแนวโนมที่ดีหรือมีหลัก
ประกันวาจะแกปญหาได ก็แสดงวาจะตองมีเหตุการณอยางนี้เกิด
ขึ้นอีก แลวก็อาจจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นดวย
โดยเฉพาะสภาพความคิด ความเชื่อถือ หรือทิฏฐิของคนนี้
เปนเรื่องที่สําคัญ เมื่อคนเรามีความเชื่อ ตั้งจิตตั้งใจ มองอะไร
อยางไร ก็จะคิดจะทําอยางนั้นตอไป
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ในแงของทิฏฐิ คือความคิดความเชื่ออะไรเหลานี้ เราเห็น
อะไรที่จะทําใหมั่นใจหรือปลอดภัยบางวา มันจะมีแนวโนมที่ดีขึ้น
ถาถามญาติโยมก็คงตอบวายังมองไมเห็นเลย มีแตเรื่องที่จะทําให
เกิดปญหากันอยูเรื่อยไป
ถามองในแงของการที่เกิดสงครามฆาฟนกัน ระหวางคน
ตางผิว ตางเผา ตางลัทธิศาสนานี้ เมื่อเราหันมามองประเทศไทยนี้
กลับเปนประเทศที่ดีที่สุด เปนประเทศที่รมเย็นเปนสุข
คนไทยไมมีความรังเกียจเดียดฉันทคนผิวเผาไหน คนลัทธิ
ศาสนาไหนก็อยูกันไดดวยดี เปนอยางนี้มาตลอดเวลายาวนาน
แลว เพราะวาคนไทยไมรังเกียจใคร ปรับตัวเขากับทุกคนได ที่เปน
อยางนี้เราพูดไดเต็มปากวา เปนเพราะพระพุทธศาสนา
ที่วาคนอยูรวมกันไดดีเพราะพุทธศาสนานี้แนนอน เพราะวา
แนวคําสอนของพระพุทธศาสนานั้น ใหมีเมตตา มีกรุณา แลว
เมตตากรุณานั้นก็เปนสากล คือไมมีการจํากัดหรือแบงแยกวารัก
เฉพาะพวกนี้พวกนั้น หรือวาฆาคนพวกนั้นไดไมเปนบาป ฆาคน
พวกนี้จึงจะเปนบาป อยางที่บางลัทธิศาสนาถึงกับบอกวา คนพวก
นั้นกลุมนั้นฆาแลวกลายเปนวาไดบุญเสียดวยก็มี ถาไมเปนการ
สนับสนุนใหเกิดการรบราฆาฟน อยางนอยก็เปนขออางใหฆาฟน
ทําการรุนแรงได
เมืองไทยเรามีความใจกวางอยางนี้มานานแลว ถอยหลังไป
ดูในประวัติศาสตรได
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ฝรั่งแสนแปลกใจ แตไหนแตไร
เมืองไทยใจเสรี ไมมีที่ไหนเทียมเทา
ขอเทาความในประวัติศาสตร ใหเห็นวาประเทศไทยของเรา
นี้เปนมาอยางไร แลวขอใหคาดหมายวาตอไปยังจะเปนอยางนั้น
อีกหรือไม ในเมืองไทยของเรานี้ คนไทยตั้งแตเปนพุทธศาสนิกชน
สืบมา อยูรวมกับใครก็ได
ถอยหลังไปตามที่เราจะมีหลักฐานพอเห็นได ในสมัยที่ฝรั่ง
เริ่มเขามา และเขียนบันทึกเหตุการณไว ถึงแมคนไทยจะไมบันทึก
ฝรั่งก็ไดบันทึกไว
ขอยกตัวอยางในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เมื่อฝรั่ง
เขามาพรอมกับการลาเมืองขึ้น และการทําการคาขายอะไรตาง ๆ
ศาสนาก็เขามาดวย คือมีการนําศาสนาคริสตเขามาเผยแพร และ
นักบวชที่เขามาเผยแพรศาสนาคริสตนั้นเองเขาไดเขียนบันทึกไว
ถึงสภาพชีวิตจิตใจและลักษณะนิสัยของคนไทย ที่มีความเอื้อเฟอ
เผื่อแผ ยิ้มแยมแจมใส ยินดีตอนรับและใหเกียรติคนอื่น ไมวาจะ
เปนชาติไหนลัทธิศาสนาใด
อาตมาจะอานใหฟงตามที่บาทหลวงไดเขามาเพื่อเผยแผ
ศาสนา เขาไดพบเห็นวาคนไทยเปนอยางไรแลวบันทึกไว เปน
บันทึกสมัยอยุธยา ในสมัยแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช
บาทหลวงชื่อ ฌ็อง เดอบูร ไดบันทึกไวตอนหนึ่ง ซึ่งกรม
ศิลปากรไดนํามาจัดพิมพเปนหนังสือไว เปน จดหมายเหตุการเดิน
ทางของพระสังฆราชแหงเบริต หมายความวาหัวหนาใหญของ
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ศาสนาคริสตที่เขามา เปนบาทหลวงฝรั่งเศสคนตางประเทศเขา
เขียนเอง ไมใชคนไทยและไมใชชาวพุทธเราเขียน เขาบอกไวดังนี้
ขาพเจาไมเชือ่ วาจะมีประเทศใดในโลกที่มีศาสนาอยูมาก
มาย และแตละศาสนาสามารถปฏิบัติพิธีการของตนไดอยาง
เสรีเทากับประเทศสยาม

อยาลืมวาบาทหลวงฝรั่งเศสเหลานี้มีประสบการณในการไป
เผยแผศาสนามามาก เขามาเห็นเมืองไทยแลวเขามีความประทับ
ใจอยางนี้ เปนเรื่องที่มีความหมายมาก
ถาจะเขาใจและมองเห็นคุณคาคําพูดของเขาไดชัดเจน เรา
จะตองไปอานประวัติศาสตรเหตุการณทางศาสนาและการเมืองใน
ประเทศแถบของพวกเขาเอง โดยเฉพาะในยุโรป เอามาเปรียบ
เทียบดวย
อีกตอนหนึ่ง เขาเขียนบอกวา
ความคิดของชาวสยามทีว่ า ทุกศาสนาดี ดังนัน้ พวกเขา
จึงไมแสดงตนเปนปฏิปกษตอศาสนาอื่นใด หากศาสนานัน้ ๆ
สามารถยืนหยัดอยูไดภายในกฎหมายของรัฐ นับแตโบราณ
กาล ผูป กครองของไทยมีเจตนารมณอนั ดีงามที่จะปลอยใหแต
ละชาติ ปฏิบัติพิธีการทางศาสนาของตน ไดอยางเสรี

แลวมีอีกตอนหนึ่งบอกวา
นีเ่ องคือเสรีภาพ ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการนับถือศาสนา อัน
เปนสิ่งที่คนทั้งหลายไดชื่นชมกันอยูในราชอาณาจักรแหงนี้

ที่อานมานี้บาทหลวงเขียน ทีนี้ หันไปดูบันทึกของฝรั่งที่เปน
พอคา เปนนายทหารหรือเปนนักปกครองบาง
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ตอนนี้จะอานเรื่องการชวนสมเด็จพระนารายณมหาราชให
หันไปเขาศาสนาคริสตกอน เรื่องนี้มาในประชุมพงศาวดาร ขอ
อ า นบั น ทึกของพอคาฝรั่งเศส เพื่ อ ใหเห็นหลายๆ ทัศนะและ
ประสบการณจากคนละดาน ทั้งบาทหลวงพูดวาอยางไร พอคาพูด
วาอยางไร นายทหารพูดวาอยางไร
พอคาฝรั่งเศสเขียนวา
ถาพระเจาหลุยสที่ ๑๔ ไดทรงชักชวนแลว สมเด็จพระ
นารายณก็คงจะหันเขาหาศาสนาโรมันคาทอลิกเปนแน ถา
การณเปนไดเชนนี้จริงแลว จะเปนพระเกียรติยศแกพระเจา
หลุยสสักเพียงไร เพราะในเวลาพระองคไดทรงจัดการศาสนา
ในพระราชอาณาเขตของพระองค ยังไดทรงจัดการทําลายศาสนา
อันไมดีในแผนดินฝายตะวันออก ซึ่งนับวาเปนประเทศที่
เจริญที่สุดอยูแลว

บันทึกตอนนี้หมายความวา เขามาเห็นสมเด็จพระนารายณ
มหาราชไมไดทรงรังเกียจเดียดฉันท แตกลับทรงอุปถัมภศาสนา
คริสตและนักบวชบาทหลวงที่เขามาเผยแพร เขาก็เลยเขาใจผิดนึก
วา พระเจาแผนดินไทยนี้ทรงพรอมแลวที่จะนับถือศาสนาคริสต จึง
กราบทูลใหพระเจาหลุยสทํ าพระราชสาสนมาชวน นี่คือเพราะ
ความใจดีของคนไทย ใจกวางจนกระทั่งทําใหเขาเขาใจผิด คิดไป
ตามนิสัยของเขาเอง
แตอีกอยางหนึ่งที่นาสังเกตก็คือ เขามีความภูมิใจวา ถาเขา
ไปไหนเขาไดเอาศาสนาของเขาเขาไป เขาจะตองทําลายศาสนา
ของที่นั่นดวย เพราะเขาถือวาศาสนาในที่นั้นไมดี เพราะฉะนั้นเขา
ก็เขียนอวดอางไวในบันทึกนี้วา “ยังไดทรงจัดการทําลายศาสนาอัน
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ไมดีในแผนดินฝายตะวันออก” นี่เปนขอสังเกตที่แสดงใหเห็นคติของ
ฝรั่งตอศาสนาอื่นที่เขาถือวาไมดีไปหมด
ที่อานมานี้เปนบันทึกของพอคา ซึ่งตอมาก็เปนอยางที่วา
จริงๆ คือ พระเจาหลุยสที่ ๑๔ ไดทรงมีพระราชสาสนมาเชิญชวน
สมเด็จพระนารายณมหาราชใหทรงหันไปนับถือคริสต
ทุกทานคงทราบวาสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงตอบวา
อยางไร ทรงตอบยาวอยู ถาจับเอาขอความสั้น ๆ ก็คือตรัสวา พระ
ผูเปนเจาไดทรงสรางทุกสิ่งทุกอยาง ทรงสรางแผนดิน สราง
สิงสาราสัตว ทรงดลบันดาลไดทั้งสิ้น ดังนั้นถาหากวาพระเจา
ตองการใหพระองคเปนคริสต พระองคก็จะบันดาลเอง เพราะ
ฉะนั้น พระเจาหลุยสไมตองมายุง (ทํานองนั้น) เมื่อพระเจาทรง
บันดาลไดทุกอยางอยูแลว เมื่อใดทรงตองการพระเจาก็จะบันดาล
เอง ขณะนี้สมเด็จพระนารายณมหาราชยังเปนพุทธมามกะ ก็
แสดงวาพระผูเปนเจายังไมทรงตองการ จึงทรงปลอยใหพระองค
เปนชาวพุทธอยูอยางนี้
สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงมีพระปรีชาสามารถอยาง
ยิ่ง ทรงตอบทีเดียว พระเจาหลุยสก็เลยไมรูจะวาอยางไร บัวก็ไม
ชํ้า นํ้าก็ไมขุน

ขณะที่ฝรั่งฆากันใหญ หนีภัยเพราะศาสนา
ฝรั่งมาเมืองไทย คนสยามตอนรับเอาใจยิ่งกวาไทยดวยกัน
ทีนี้มาถึงนายทหารบาง ขอพูดถึงนายทหารใหญคนหนึ่ง ที่
ชื่อวานายพลฟอรบัง
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ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชนั้น ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่ง
เขามารับราชการอยูในกรุงศรีอยุธยา ไดเปนนายพล ชื่อนาย
พลฟอรบัง ทานผูนี้อยูในกรุงศรีอยุธยานาน ตอมากลับไปประเทศ
ฝรั่งเศส ก็ไปเลาใหพระเจาแผนดินและบาทหลวงผูใหญทางฝรั่ง
เศสฟง แลวเขาบันทึกกันไว
นายพลฟอรบังเลาวา
ทีท่ าให
ํ คริสตศาสนาแผไพศาลไปไดไมเร็วนั้น ตองโทษ
จรรยาวัตรของพระภิกษุสงฆ ซึ่งมีความอดทนและเครงครัด
มาก พระภิกษุสงฆเหลานี้ไมเสพสุราเมรัย ฉันแตของที่คนใจ
บุญถวายเปนวัน ๆ ไปเทานั้น ของที่ไดมากเกินความจําเปนก็
บริจาคแกคนจน ไมเก็บไวสําหรับวันรุงขึน้ เลย ตามปกติใจ
ความของพระธรรมเทศนานัน้ แนะนําใหคนทําบุญ จึงทั่วพระ
ราชอาณาจักรนัน้ มีคนใจบุญมากมาย เพราะฉะนัน้ เราจะไม
แลเห็นคนที่จนถึงตองขออาหารมารับประทาน ธรรมจรรยา
ของเขา (หมายถึงของคนไทย) เลิศกวาของเรามาก

นายพลฝรั่งเศสเขียนตอไปอีกวา

เขาหานับถือผูส งั่ สอนศาสนาของเราไม เพราะผูส งั่ สอน
ศาสนาไมเครงครัดเทาพระภิกษุสงฆ เมือ่ ผูส งั่ สอนศาสนาของ
เราแสดงคริสตธรรม คนไทยซึ่งเปนคนวานอนสอนงาย นัง่ ฟง
ธรรมปริยายนัน้ เหมือนฟงคนเลานิทานใหเด็กฟง ความพอใจ
ของเขานั้นไมวาจะสอนศาสนาใดก็ชอบฟงทัง้ นัน้ พระภิกษุ
สงฆไมเถียงเรือ่ งศาสนากับผูห นึง่ ผูใดเลย เมื่อมีคนยกคริสต
ศาสนาหรือศาสนาใดๆ มาพูดกับทาน ทานก็เห็นวาดีทั้งนั้น
ถามีคนมาปรักปรําพระพุทธศาสนา ทานก็ตอบอยางเย็นใจวา
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เมื่ออาตมภาพเห็นวาศาสนาของทานเปนศาสนาที่ดี เหตุไร
ทานจึงไมเห็นวาพุทธศาสนาเปนศาสนาที่ดีเหมือนกันเลา

พระของเราตอบฝรั่งไปอยางนี้ เพราะคนไทยมีจิตใจกวาง
ขวางอยางนั้นเปนธรรมดา ซึ่งฝรั่งตองพยายามตอสูกันมานักหนา
ฝรั่ ง มี แ ต ร บกั น ฆ า กั น เรื่ อ งศาสนา จนกระทั่ ง ต อ งอยู  กั น ด ว ย
กฎหมาย เอากฎหมายมาเปนเครื่องปองกันไมใหคนรุกรานหรือรุก
ลํ้าละเมิดกัน ฝรั่งเปนอยางนั้นมาตลอด
แมแตใกล ๆ ปจจุบันนี้เอง คนไทยเราก็ยังมีนํ้าใจดีเหมือน
เดิม อยางทางใตของเรามีคนนับถือศาสนาอิสลาม มีชาวมุสลิม
มาก เราก็อยูกันมาดวยดีไมมีปญหา เหมือนพี่เหมือนนอง พระ
ทางใตทานเลาใหฟงวา ในภาคใตเราที่เปนมาแตกอน คนไทยพุทธ
และคนไทยมุสลิมอยูดวยกัน เวลาคนมุสลิมสรางมัสยิดคนไทย
พุทธไปชวยสราง เวลาชาวพุทธสรางโบสถชาวมุสลิมก็มาชวย
สรางดวย นี่เปนสภาพที่หาไดยาก ไมมีที่ไหนอื่นในโลก
อยางประเทศอเมริกาที่วาเปนประเทศที่มีเสรีภาพ มีความ
เปนประชาธิปไตย ก็เปนดวยกฎหมาย คือเขามีประสบการณใน
การบีบคั้นขมเหงกันมาก ลองไปอานประวัติศาสตรของฝรั่ง
ทีจ่ ริงเราตองรูว า ฝรัง่ เปนมาอยางไร เขารบราฆาฟนกันมากมาย
หนีภัยบีบคั้นในยุโรปจนเข็ดขยาด ก็ยังไปพิฆาตกันในอเมริกาอีก
จะหาทางแกไขก็ตองใชวิธีตั้งกฎหมายขึ้นมา เปนเครื่องปองกัน
และบังคับคนไมใหบีบคั้นฆาฟนกันดวยเรื่องศาสนาหรือนิกาย
การที่ เ ขาหนี อ อกจากยุ โ รปมายั ง อเมริ ก านั้ น เหตุ ห นึ่ ง ที่
สําคัญก็คือการหนีภัยเรื่องการบีบคั้นทางศาสนานั่นเอง ดิ้นรนดั้น

๑๘

ภัยแหงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ดนมาหาอิสระเสรีภาพ การที่คนชาตินี้เชิดชูเสรีภาพมาก ก็เพราะ
วาถูกกดขี่ขมเหงมาในอดีตมากมายนั่นเอง
ถึงอยางนั้นอเมริกาเวลานี้ แมแตมีกฎหมายบังคับควบคุม
ก็ยังมีพวกสมาคมลับ มีพวก Ku Klux Klan เอาไวสําหรับฆาคน
ผิวดํา แลวตอมาก็มีนาซีใหมอีก ทั้งสองพวกนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู
นี่ก็เพราะในจิตใจยังแกไมตก
แตของเรานี่แกเขาไปในจิตใจเลย จึงพูดไดวาเรื่องเสรีภาพ
ทางศาสนานี่อเมริกาอยามาคุยเลย เทียบกับเมืองไทยไมได เพราะ
ฉะนั้นถาเทียบกันและใชคําสมัยใหม ก็เรียกวาอเมริกามีเสรีภาพ
ในทางลบ คือ เสรีภาพแบบคอยกั้นคอยกันคอยระวังไมใหรุกราน
ขมเหงกัน แตของไทยนี้เราเปนเสรีภาพแบบบวก คือกลายเปน
สามัคคีชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ที่วามานี้เปนสภาพที่เปนมาในพื้นเพภูมิหลังของเรา ที่เราจะ
ตองรูจักตัวเอง แตสภาพอยางนี้เราจะรักษาเอาไวไดหรือไม เวลานี้
เปนเรื่องที่เราจะตองคิดแลว นี่แหละคือปญหาเรื่องภัยแหงพระ
พุทธศาสนา

ไมวาจะเกิดเหตุการณอะไร ชาวพุทธควรไดปญญา
มองดูความคิดจิตใจคน ที่จะสงผลอนาคตตอไป
สภาพอยางที่วามา ที่อยูรวมกันดวยความรมเย็นเปนสุข
เหมือนเปนพี่เปนนอง ไมวาตางผิวตางเผาตางศาสนานี้ เราพูดได
เลยวามีไดเฉพาะเมื่อชาวพุทธมีจํานวนมากครอบคลุมเกือบหมด
ทั้งประเทศ แตถาเมื่อไรมีชาวพุทธนอยลงก็จะเริ่มเกิดปญหา
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อยางเมืองไทยนี้ พูดไดเลยวา ถาเมื่อไรคนพุทธเหลือ ๙๐%
ก็จะเริ่มเดือดรอน ปญหาตองเกิดขึ้น ตอนนี้เหลือ ๙๔% กวาๆ ก็มี
เคาวาจะเริ่มรอนแลว
ยอนไปแคชวง ๔-๕ ปกอนนี้ ปญหาก็เริ่มตั้งเคาขึ้นแลว เชน
มีพระองคหนึ่งมาจากนราธิวาส และไดเลาเรื่องความเปนไปใน
จังหวัดของทาน ดวยความเปนหวงวาอนาคตจะเปนอยางไรหนอ
สมัยทานเปนเด็ก จะเปนเด็กพุทธหรือเด็กมุสลิม ก็เรียนหนังสือ
ดวยกัน โตมาดวยกัน เปนเพื่อนกันตั้งแตเล็ก ตอนเปนเด็กจะถือ
ศาสนาไหนๆ ก็ไมรูจักแบงแยก เพราะฉะนั้นก็เปนเพื่อนกันสนิท
เรื่อยมา พอโตแลวอยูดวยกัน ก็พูดคุยกันดี มีบรรยากาศที่สบาย
ทีนี้ตอมาตอนหลัง เขาแยกใหเด็กเรียนกันคนละโรงเรียน
เมื่อแยกกันตั้งแตเด็ก ก็เริ่มมีปญหา กลายเปนคนละพวกแลว โนน
พุทธ นั่นมุสลิม ทานจึงวิตกกังวลวา ตอไปจะเกิดอะไรขึ้น ปญหาก็
ไดเริ่มมีขึ้นมาเรื่อย ๆ อยางในบางทองที่ของเมืองใตนั้น พระไป
บิณฑบาตในบางถิ่นมีคนมุสลิมมาก เดี๋ยวนี้ถูกเด็กวัยรุนโหเอา
แลว บางแหงไปมีการถมนํ้าลาย อันนี้เปนเรื่องที่แสดงวาสถาน
การณทางสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเปนเรื่องในทางที่ไมดี และ
นับวาเปนภัยชนิดหนึ่งเหมือนกัน
ที่เปนอยางนี้ เราพูดไดวา ชาวศาสนาอื่นไมไดคิด ไมไดมอง
อยางชาวพุทธ จะยกตัวอยางเรื่องหนึ่งที่เปนขาวใหญระดับโลก
เมื่อไมกี่เดือนมาแลว คือเรื่องกรณีทาลีบัน
พวกทาลีบันซึ่งเขาปกครองประเทศอัฟกานิสถาน ไดใชปน
ใหญและใชลูกระเบิดทําลายพระพุทธรูปที่มีมาเปนพันๆ ปแลว ซึ่ง
ถือวาเปนสมบัติของโลก
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ในทางประวัติศาสตร อาฟกานิสถานเคยเปนดินแดนพระ
พุทธศาสนา เรียกไดวาเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนาแหง
หนึ่ง อยูแถว ๆ อาณาจักรกุษาณของพระเจากนิษกะ ที่พามิยานมี
พระพุทธรูปใหญสูง ๕๓ เมตร และ ๓๕ เมตร ซึ่งแกะสลักอยูที่
ภูเขาเมื่อราว พ.ศ. ๘๐๐ มาถึงตอนนี้ ทั้ง ๒ องค ก็ถูกผูปกครอง
ชาวมุสลิม พวกทาลีบันทําลายลงไป
ความจริงในประวัติศาสตรเขาเคยทําลายมาแลวหลายครั้ง
แตสมัยกอนยังไมมีอุปกรณที่ทันสมัยอยางนี้ เขาทําลายไดแคเอา
ฆอนเหล็กไปตอยไปทุบ
อยางในอินเดีย ชาวพุทธไปนมัสการสังเวชนียสถาน ก็จะ
เห็นพระพุทธรูปในที่ตางๆ โดยเฉพาะในที่ๆ เปดเผยเห็นไดงาย
พระพุทธรูปจะถูกทําลายแบบวา ถาเปนศิลาใหญหนอย ก็ตอยที่
พระนาสิกคือจมูก ใหเสียโฉม เพราะแข็งแรงและมีมากมาย เขา
ทําลายไมไหว
สมัยกอนไมมีอุปกรณใหญโตที่จะทําลาย ก็ทําไดแคนั้น คือ
ทําลายที่พระนาสิก เปนอยางนี้ทั่วไปหมด แตเวลานี้เขามีเครื่องมือ
ทําลายที่รายแรง มีระเบิด มีปนใหญ จึงทําลายไดหมดสิ้น
เมื่อเกิดกรณีทาลีบันขึ้นมา ก็ตองดูวาชาวพุทธก็ตาม ชาว
โลก และโดยเฉพาะชาวมุสลิมก็ตาม จะมีความรูสึกแสดงออก
อยางไร ซึ่งจะเปนสัญญาณบงชี้ในการที่จะมองสถานการณ ซึ่ง
หมายถึงแนวโนมตอไปในอนาคตวาจะเปนอยางไร
เราไมใชมองดวยอารมณโกรธเกลียด แตเราควรพิจารณาใน
แงวา คนที่มีแนวความคิดอยางนี้ ที่เขาทําอยางนี้ไดนั้น จิตใจเขา
เปนอยางไร เขานึกคิดตอผูอื่นอยางไร ไมใชมองแคสถานการณ
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เฉพาะหนา แตตองมองไปในอนาคตวา เมื่อเขายังมีความคิด มี
ความเชื่อ และมีสภาพจิตใจอยางนี้ อะไรจะเกิดขึ้นตอไป นี่เปน
เรื่องที่สําคัญ
เทาที่ดูแลว ชาวพุทธก็มีบางที่ตื่นตัว แตวานอย แลวในฝาย
ชาวมุสลิม เราก็ไดยินวามีชาวมุสลิมที่แสดงความไมเห็นดวย
อยางอาจารยชัยวัฒน สถาอานันท ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็
เขียนลงในหนังสือพิมพแสดงความไมเห็นดวย แตก็ไมใชคําแถลง
หรือแสดงมติที่ออกจากองคกรใหญของชาวมุสลิม ซึ่งควรจะแสดง
ใหเห็นทาทีที่ชัดเจน
แตชาวมุสลิมบางคนก็พูดในทางตรงขาม ซึ่งอาตมาจะอาน
ใหฟงเปนตัวอยาง ขอเขียนนี้เขาสงไปลงในหนังสือพิมพ สยามรัฐ
สัปดาหวิจารณ (ฉบับที่ไดรับมาเปนถายเอกสาร จะตองคนดูอีกที
วาวันที่เทาไร) เขาเขียนหัวขอเรื่องวา “เวรกรรมของทาลีบัน” เนื่อง
จากเปนขอเขียนยาว จึงจะอานเฉพาะบางสวน
เรื่องการทําลายพระพุทธรูปของพวกทาลีบันที่ผานมานั้น
อาจจะเปนเรือ่ งทีไ่ มถกู ตองของศาสนิกชนอืน่ ทีไ่ ปทําลายศาสน
สถานของชาวพุทธ ซึง่ พระพุทธรูปเปนทีเ่ คารพสักการะสําหรับ
ศาสนาของเขา

ชาวมุสลิมคนนี้เขียนตอไปวา
สิง่ ทีเ่ ขาทําอาจเปนสิทธิของเขา ทีไ่ มมใี ครไปวาเขาได เรา
ก็มีสิทธิ์แคออกความเห็นและวิจารณ เขาจะฟงหรือไมฟง ก็
เปนเรือ่ งของเขา เพราะเขาทําในบานของเขา ถามุสลิมไทยมี
รูปเจว็ดในบานเราก็ตองกําจัด ทานวันนอรของเราก็เปลี่ยน
แปลงหองรัฐมนตรี โดยการยกพระพุทธรูปออกไป และอดีต
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รัฐมนตรีวาการฯ ตางประเทศ ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ ก็ยก
พระพุทธรูปออกจากหองทํางานเหมือนกัน การทีจ่ ะใหอสิ ลาม
เปนสากลไมไดหมายความวาจะยืดหยุน ไดทุกๆ เรื่อง อิสลาม
เปนศาสนาทีส่ รางสรรคไมใชทําลาย บางครั้งการทําลายอาจ
เปนสาเหตุจากการสรางสรรค ศาสดามูฮัมหมัดก็เคยทําสิ่ง
เดียวกัน บรรดาเทวรูปตางๆ ที่อยูในเมกกะถูกทําลาย แตผล
ลัพธทเี่ กิดขึ้นนั้นก็ทําใหสังคมรวมตัวกันเปนหนึ่งเดียว

นี้คือทาทีที่เปนตัวอยาง เขามองประเทศอาฟกานิสถาน เปน
บานเฉพาะของชาวมุสลิมเทานั้น ถาอยางนี้ก็ลําบาก หมายความ
วา คนถือศาสนาอื่น ทั้ง ๆ ที่เกิดที่นั่น ก็ไมมีบาน ไมมีสิทธิ อยางนี้
ก็ตองอยูบานคนเดียว
นอกจากนั้น คําวา “สากล” ที่ชาวมุสลิมทานนี้เขียน ก็เห็น
ได ว  า มิ ใ ชหมายถึงการทํ าใหคนทั้งหลายทั่วไปทั้งหมดเขาใจ
ศาสนาอิสลามถูกตองแลวเห็นชอบยอมรับทั่วกัน อยางที่เราเขาใจ
แต ห มายถึ ง การที่ จ ะต อ งให ทุ ก คนและทุ ก อย า งเป น ไปตามที่
ศาสนาอิสลามกําหนด ไมวาใครจะพอใจหรือยอมรับหรือไม
ทั้งหมดนี้เปนเรื่องที่เราจะตองมองดวยความรูความเขาใจ
และไมประมาทวา ถาคนมีสภาพจิตใจและความคิดอยางนี้ จะ
เกิดอะไรขึ้นตอไปในระยะยาว
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คนไทยชอบยกยองนับถืออเมริกา
แตนอยคนนักหนา จะรูจักอเมริกาสักหนอย
ขอเลาไปเรื่อยๆ ยกตัวอยางประเทศมาเลเซียเมื่อประมาณ
๑๕ ปมาแลว วันหนึ่งมีคนมาเลเซียมาที่วัด เขาเขามาหาและบน
วิตกกังวลวา ตอนนี้ประเทศมาเลเซียประกาศใหศาสนาอิสลาม
เปนศาสนาประจําชาติ เปน State Religion แลว ก็เริ่มจะมีปญหา
เรือ่ งการศึกษาเลาเรียน มีการเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งหลักสูตรอะไรตางๆ
เขาถามแสดงความสงสัยและไมพอใจขึ้นมาเองวา ทําไม
พวกนี้ถือโอกาสเอาศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ ทั้ง ๆ ที่
คนมุสลิมในมาเลเซียมีแค ๔๙ % เทานั้น รัฐบาลกลับประกาศวา
มี ๕๑ % ใหถือวาเปนคนสวนใหญ ที่จริงมุสลิมมีแค ๔๙ % แต
รัฐบาลบอกวามี ๕๑ % แลวอางวาเปนเสียงขางมาก และประกาศ
ใหศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ
(ในดานตํารา ปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๕ สถิติของ MS Encarta
Encyclopedia 2002 วามาเลเซียมีศาสนิกมุสลิม ๕๓% พุทธ
๑๙% คริสต ๑๑% ฮินดู ๘% และอื่นๆ ๙%)
เราก็มาคิดวา ที่จริงนั้นไมสําคัญหรอก จะเปน ๔๙% หรือ
๕๑% ถึงจะ ๕๑% หรือแมแต ๖๐% วาเกินครึ่ง เปนสวนมาก แลว
แคนี้เอาเปนศาสนาประจําชาติ ก็แปลกแลว ทําไมเขาถืออยางนั้น
ได จุดที่ควรมองอยูที่วา ความคิดจิตใจของเขาเปนอยางไร จะเห็น
วาคนในประเทศไทยกับประเทศตางๆ ที่ยกมานี้มีความคิดไป
คนละแบบ
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แมแตประเทศที่ยกยองกันวาพัฒนาสูงเยี่ยม เชนประเทศ
อเมริกา ที่บอกวาเขาเปนประเทศที่มีเสรีภาพทางศาสนา ถึงกับ
แยกรัฐกับศาสนา ถาเราสังเกตก็จะเห็นวา เขาแยกแบบครึ่ง ๆ
กลาง ๆ หรือแบบรักพี่เสียดายนอง
ยกตัวอยางเชน เวลาประธานาธิบดีอเมริกาเขารับตําแหนง
มีพิธีปฏิญาณตนเขารับตําแหนง หรือ Inaugural ทั้ง ๆ ที่ประเทศ
อเมริกามีชาวคริสตอยูราว ๆ ๘๕% เปนโปรเตสแตนต ๖๐% เปน
คาทอลิก ๒๐ กวาเปอรเซนต แตเวลาทําพิธีปฏิญาณตนเขารับ
ตําแหนงประธานาธิบดีตองสาบานตัวกับคัมภีรไบเบิล ตองเอามือ
ทาบบนคัมภีรไบเบิล แลวกลาวลงทายวา So help me God.
แมแตพิธีสาบานธง (Pledge of Allegiance to the Flag)
ซึ่งเปนการแสดงความภักดีตอชาติอเมริกัน เขาก็มีกฎหมายออก
มา ซึ่งรัฐสภากําหนดคําสําหรับปฏิญาณตนไว ตอนหนึ่งวา One
nation under God คือ ประเทศอเมริกาเปนประเทศหนึ่งเดียว
ภายใตพระผูเปนเจา
ถาถามวาประเทศอเมริกามีศาสนาประจํ าชาติไหม ตาม
หลักฐานนี้ก็บอกไดเลยวามี หรือเขาถือศาสนาไหนเปนศาสนา
ประจําชาติ ก็ตอบไดเลยวาถือศาสนาคริสตเปนศาสนาประจําชาติ
แมเขาจะบอกวาในรัฐธรรมนูญเขาใหรัฐกับศาสนาแยกกัน ก็เปน
เรื่องมีเบื้องหลัง คือ เขาตองแยกรัฐกับศาสนาเพราะเรื่องความขัด
แยงของคาทอลิกกับโปรเตสแตนต และเพราะโปรเตสแตนตที่มี
หลายนิกายทะเลาะกัน จะเอาอันไหนเปนใหญไมได
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(ที่จริงในตัวรัฐธรรมนูญแทๆ ก็ไมมีคําที่บอกวาแยกรัฐกับ
ศาสนา ที่บอกวา separation of/between church and state นั้น
ที่จริงเปนการแปลความหมายของ Jefferson)
การที่อเมริกาประกาศใหมีเสรีภาพทางศาสนา และบอกวา
แยกรัฐกับศาสนานัน้ อยาไปเขาใจวาเปนเรือ่ งศาสนาทัง้ หลาย ความ
จริงเปนเรื่องระหวางคริสตกันเอง คือ คาทอลิกกับโปรเตสแตนต
อยางหนึง่ และอีกอยางหนึง่ โปรเตสแตนตทตี่ า งนิกายกันเปนรอยๆ
นิกายลงกันไมไดนั่นตางหาก ปญหาเขาอยูที่นั่น คือเขามีนิกาย
มากมาย แลวเขาตกลงกันไมได เลยทะเลาะกัน
อนึง่ ดวยเหตุทวี่ า แมเพียงระหวางศาสนาเดียวกันแตตา งนิกาย
เขายังทะเลาะรุนแรงขนาดนัน้ จึงเปนธรรมดาวากับศาสนาอืน่ เขายอม
ยอมรับไมได ดังนัน้ พวกยิวในอเมริกายุคกอนนัน้ จึงถูกกําจัดรุนแรงดวย
หลายคนหลงไปตามเรื่องราวของอเมริกันที่มองกันไมชัด
แลวเขาใจผิดวา การแยกรัฐกับศาสนา และการมีเสรีภาพทาง
ศาสนา เปนเรื่องเดียวกัน ซึ่งที่จริงไมใช
ยิ่งกวานั้น ยังมักเขาใจผิดตอไปอีกวา การแยกรัฐกับศาสนา
แบบอเมริกันนี้ เปนความเจริญกาวหนาทางอารยธรรม แตที่จริงไม
ใชเลย มันเปนความติดตันของอารยธรรมตางหาก (ถาไมถึงกับจะ
เรียกวาเปนความอับจนของอารยธรรมปจจุบัน)
การแยกรัฐกับศาสนาของอเมริกันนี้ อยางดีก็เปนกาวหนึ่ง
ในอารยธรรมของเขาที่เดินหนาไปหนอย ดวยวิธีตัดปญหา คือเมื่อ
คนยังใจแคบกันนัก ยอมรับความจริงกันไมได และจะแกไขจิตใจ
คนก็ไมได ก็ตัดปญหาเสียเลย ดวยการไมยุงเกี่ยวกัน เพราะใน
เรื่องนี้จิตใจคนยังพัฒนาไมพอ ถาเขาไปเกี่ยวของก็จะตองเกิด
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เรือ่ ง ก็เลยเอาแคสรางกําแพงขวางกั้น (อยางที่ Jefferson วา)
ปลอยปญหาไวอยางนั้น ไมจัดการมัน (เหมือนกับบอกวา ดูภูมิ
หลังพวกฉันสิ ฉันทําไดแคนี้แหละ)
แตก็ปรากฏวากําแพงที่เขากอไวนี้ ก็กอปญหาแกอเมริกา
เองยังไมจบ(ตัวแทของปญหาอยูใ นใจของคน ซึง่ กฎหมายแกไมได)
พูดสั้นๆ วา การปฏิบัติของอเมริกันในเรื่องนี้ เปนปรากฏ
การณที่บงชี้ทั้งความติดตันของอารยธรรมมนุษย ที่ตองแกปญหา
นี้ดวยวิธีแยกตัวออกมาไมยุงเกี่ยว และทั้งแสดงถึงปญหาพื้นฐาน
คือการที่มนุษยทั่วไปมีจิตใจที่ยังไมพัฒนาเพียงพอ
อยางไรก็ตาม ตองยอมรับวาการที่จะพัฒนาจิตใจมนุษยทั่ว
โลกหรือสวนใหญใหกวางขวาง เปนจิตใจที่เสรีจริงถึงขั้นที่อยูกับ
เพื่ อ นมนุ ษ ย ด  ว ยเมตตาพร อ มกั บ แสวงสั จ ธรรมดวยปญญาได
อยางเต็มที่นั้น เปนกาวใหญที่ยังไปถึงไดยาก แตนี่คือสิ่งทาทาย
การพัฒนาอารยธรรมที่แทจริง
นอกจากนี้ ที่พูดมาทั้งหมดนั้น มิใชมุงหมายจะใหชาวพุทธ
มาอางมาเถียงกับประเทศอืน่ ๆ วาทีโ่ นนทีน่ นั่ เขายังอยางนัน้ อยางนี้
แตมุงใหรูเทาทันสถานการณตามเปนจริงวามนุษยหรือชาว
โลกยังเปนกันอยูอยางนี้ ซึ่งเราควรจะกาวใหพนเลยตอไป เพราะ
ศักยภาพของชาวพุทธมีมากกวานัน้ เราสามารถสรางสันติสุขที่แท
จริงใหแกโลกได ตรงนี้สิเปนงานที่เราควรจะคิดกันอยางจริงจัง
แตทงั้ นีก้ ต็ อ งปฏิบตั ติ ามหลักทีพ่ ดู แลววา ใจดีอยูก บั เขาโดยมี
เมตตา แตกต็ อ งปฏิบตั จิ ดั การดวยปญญา และอยูด ว ยความไมประมาท
แมแต freedom of religion และ separation of church
and state คนไทยอานแลวก็ไมไดเขาใจความหมายและความมุง
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หมายเหมือนอยางที่ผูสรางกฎหมายของอเมริกาเขาใจ เพราะตาง
ก็คิดไปตามภูมิหลังของตัว (เรื่องนี้ตองมีเวลาวากันอีก)
หันกลับมาเรื่องเฉพาะหนากอน บางทีเราไมรูภูมิหลัง ไป
เห็นแตเพียงตัวหนังสือวา อเมริกามีเสรีภาพทางศาสนา ใหศาสนา
กับรัฐไมตองเกี่ยวของกัน ยังไมรูวาเขาเปนมาอยางไร แลวจะเอา
วิ ธี นี้ ม าใช กั บ ประเทศไทย โดยไม เ ข า ใจภู มิ ห ลั ง สิ่ ง ที่จะเปน
ประโยชนแกประเทศชาติก็ไมเกิดขึ้น กลายเปนวา เอาสิ่งที่เปน
โทษมายัดเยียดใสประเทศของตัวเอง
นายกรัฐมนตรีไทย เวลาเขารับตําแหนง ถาจะเอาอยาง
อเมริกา นาจะมีพิธีทางพระพุทธศาสนาบาง อยางอื่นเอาอยาง
อเมริกา แตอยางนี้ไมเอา
ตามประเพณีของเรา ในพิธีบรมราชาภิเษก มีการประกาศ
ราชธรรมตางๆ คือ หลักการปกครองแผนดินตามคําสอนของพระ
พุทธศาสนา ทั้งทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร ราชสังคหวัตถุ และ
ขัตติยพละ เมือ่ เรามาเปนประชาธิปไตย เราไมไดนาวั
ํ ฒนธรรมประเพณี
นี้มาสืบตอ ทําไมเราจึงละเลยเสีย เปนเรื่องที่ควรจะตองพิจารณา
อาจจะพูดเชิงลอหนอยวา นี่เปนตัวอยางระดับชาติของการ
ที่คนไทยเวลานี้ จะเอาอยางอเมริกาก็ทําไมได จะรักษาความเปน
ไทยก็เอาไวไมอยู∗

∗

ความเปนมาระหวางศาสนากับรัฐ ในสังคมตะวันตก ไดเขียนไวเปน “บทแถมทาย:
บาทหลวงฝรั่งเขามาสมัยพระนารายณ ทําไมวา เมืองไทยใจเสรี ไมมีที่ไหนเทียมเทา”
หนา ๑๐๗–๑๓๖
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กลมกลืนกันมา กลมกลืนกันไป
ฝายที่ไมรูตัว ก็จะหัวหายไปเอง
อีกเรื่องหนึ่งที่ไดพูดไวแตตน คือไดบอกวา เมื่อป ๒๕๒๕ มี
เรื่องตื่นเตนกันใหญ ชาวพุทธลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวกันพักหนึ่ง แลว
ก็เงียบ ๆ ไป คือกรณีที่เรียกวา Vatican Council II หรือการ
ประชุมมหาสมัชชาวาติกัน ครั้งที่ ๒ เรื่องนี้ไปอยางไรมาอยางไร
จะเลาใหฟงเสียดวย
ยอนหลังไปเกือบ ๒๐ ปแลว ตอนนั้นชาวพุทธบางทานไดไป
เจอเอกสารของคริสตจากองคกรที่เรียกวา Secretariat for NonChristians คือสํานักเลขาธิการเพื่อ(ปฏิบัติตอ)คนที่มิใชชาวคริสต
เปนเอกสารลับ เขาบอกวาเปน confidential ซึง่ เขาใชสาหรั
ํ บสือ่ กัน
ระหวางพวกบิชอพคาทอลิกที่ทํางานอยูในประเทศตางๆ ทั่วโลก
ในเอกสารนี้ก็ไปพบนโยบายใหมของคาทอลิกที่จะปฏิบัติตอ
ศาสนาอื่น ๆ ซึ่งทําใหรูวาเวลานี้ทางคาทอลิกไดเปลี่ยนนโยบาย
ขอทําความเขาใจวา กอนหนานี้ ทางชาวคริสตคาทอลิก
โดยเฉพาะบาทหลวง เวลาเผยแผศาสนาจะใชวิธีพูดจารุนแรง คือ
ใชวิธีดาวาโจมตี อยางสมัยกอน ถาเปนญาติโยมที่อายุมาก ๆ จะ
ไดยิน เชนที่สนามหลวง จะมีพวกนักเผยแพรศาสนาคริสตขึ้นไป
ยืนบนแทน แลวก็โจมตีพระพุทธศาสนาดาวาตาง ๆ ตอมาภาพนี้
หายไป แลวมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เขามาเปนมิตร
ทีนี้ชาวพุทธก็ไปพบเอกสารลับนี้ขึ้น อันสืบเนื่องมาจาก
Vatican Council ครั้งที่ ๒ ซึ่งเขาประชุมกันในป ๑๙๖๒-๑๙๖๕
ตรงกับ พ.ศ.๒๕๐๕–๒๕๐๘ แตเรามาเจอหลังจากนั้นตั้งนาน จึงรู
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วาเขาเปลี่ยนนโยบาย โดยตัวเองก็แปลกใจวาชาวคริสตบาทหลวง
ทํ าไมเข า มาสั ม พั น ธ กั บ ชาวพุ ท ธอย า งดี จนกระทั่ ง แม แ ต ที่
กรมการศาสนาก็ถึงกับตั้งเปนหนวยงานเรียกวา “ศูนยศาสนสัมพันธ”
คําวาศาสนสัมพันธนี้แปลจากภาษาอังกฤษที่ทางคาทอลิก
ใชวา dialog (สะกดแบบอังกฤษเปน dialogue) ซึ่งปกติแปลกัน
วาเสวนา หรืออะไรทํานองนี้ แตในกรณีนี้เขาแปลวาศาสนสัมพันธ
ที่กรมการศาสนาตั้งหนวยนี้ขึ้น ก็เพื่อใหทางคริสตและทาง
พุทธ อะไรตางๆ ไดมาประสานและมีความกลมเกลียวเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน
เมื่อเราไปเจอเอกสารลับนี้ จึงเขาใจไดวาเขาเปลี่ยนนโยบาย
ในการเผยแผศาสนาเนื่องจากเหตุผลที่วา ในโลกปจจุบันนี้การที่
จะมาใชวิธีโจมตีดาวามันไมไดผลแลว
อยางในเมืองไทยเอง บาทหลวงเขาก็รูอยูแกใจ ถึงกับพูดวา
ในเมืองไทยนี้ศาสนาคริสตเขามาตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราชราวสามรอยปแลว มาถึงปจจุบันนี้มีคนไปเปนคริสตอยูแค
แสนกวา เวลาที่ผานไปยาวนานหลายรอยป และทุนมากมาย
มหาศาลทีใ่ ชไปนี้ เมือ่ เอามาเทียบกับผลทีไ่ ด ตองถือวาไมไดผลเลย
เพราะฉะนั้นการที่จะใชวิธีอยางเกานี่ เลิกไดแลว จึงเปลี่ยนแปลง
ที่หนวยกลางคือวาติกันเอง มีการเปลี่ยนนโยบายตามผล
การประชุมใหญครั้งนี้ โดยใหใชวิธี dialog ใหมีการวิสาสะกัน ให
ใชวิธีที่เรียกวา assimilation เรียกวาการกลมกลืน
นโยบายกลมกลืนก็มีตัวอยางใหดูในเอกสารนั้น ซึ่งพอดีเขา
พูดถึงวิธีปฏิบัติในประเทศไทยดวย ในเอกสารที่เปน bulletin นั้นมี
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บอกหมด แมกระทั่งรายงานวา ประเทศไทยเวลานี้ มีสถานการณ
เปนอยางไร เชน องคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลกมีสถานะ
อยางไร พุทธสมาคมเปนอยางไร ทํางานไดผลหรือไม พระสงฆเปน
อยางไร ชาวไทยเปนอยางไร เขาควรจะปฏิบัติอยางไรจึงจะไดผลดี
ในเอกสารที่วานี้สรุปก็คือ เขาบอกวิธีปฏิบัติ วาจะตองใชวิธี
กลมกลืนทุกดาน (ไมใชแคกลมเกลียว แตเปนกลมกลืน) เริ่มตั้งแต
ในแงคําสอนทางศาสนา ก็ใหคนที่เกงของคริสตไปเรียนหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาไป แลวใหเอามาใชในคริสตศาสนา ตลอดจน
พิธีกรรมตาง ๆ ก็นําไปใช
ตอนนั้นปรากฏวามีการนําพิธีกรรมแบบพุทธไปใชเพิ่มขึ้นๆ
ซึ่งคงจะเปนการทดลองตามวิธีกลมกลืนแบบนี้ ซึ่งหลายพิธีกรรม
เดีย๋ วนีก้ ย็ งั มีอยู ดังทีป่ รากฏวาปจจุบนั นีช้ าวคริสต มีการทอดผาปา
สวนทอดกฐินมีหรือไม คงตองถามญาติโยมที่รูดูอีกที
ตอนหนึ่งถึงกับพยายามใชวิธีบวชแบบพุทธเลย คลาย ๆ มี
การขานนาคและมีคูสวด มีอะไรตางๆ คือ เขาพยายามลองดูวาอัน
ไหนไดผล ก็ทําตอ อันไหนไมไดผลก็เลิกไป แตทอดผาปายังทําอยู
นี้เปนตัวอยาง
นอกจากนั้ น เขายั ง นํ าเอาแบบแผนเรื่ อ งการก อ สร า ง
สถาปตยกรรมไปใช โดยออกแบบใหมาเปนคลาย ๆ แบบไทย และ
เปนแบบพุทธ พรอมทั้งนําโตะหมูบูชาเขาไปใช ซึ่งเดี๋ยวนี้ทราบวา
นําเอาโตะหมูแบบของในวัดพระพุทธศาสนาไปใชในโบสถคริสต
โดยเอาไปตั้งไมกางเขนแทนพระพุทธรูป บางทีบางแหงเอาพระ
พุทธรูปไปตั้งขาง ๆ ดวย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๑

อันนี้เปนเรื่องของวิธีการกลมกลืน ซึ่งเขาไดปฏิบัติกันมา
หลายปแลว ซึ่งชาวพุทธไมคอยรูเรื่อง เพราะไมไดสังเกตหรือมัว
เพลินประมาท อาจจะมองไปในแงดีวาเขามาเปนมิตรกับเรา

บาทหลวงคริสต เอานิพพานเปนอัตตา
เพือ่ ใหพระพุทธศาสนากลายเปนคําบัญชาจากพระผูเปนเจา
นอกจากในภาคปฏิบัติแลว เราก็เจอในแงคําสอน มีเอกสาร
ของสถาบันคริสตออกมาพูดถึงนโยบายเกี่ยวกับคําสอน เขาวางวิธี
การนําเอาหลักธรรมของพุทธศาสนาไปอธิบายแบบคริสต เขาบอก
วา เขาใชแนวการอธิบายคริสตศาสนาแกชาวพุทธ โดยใชศัพท
และหลักธรรมของพุทธศาสนา อันนี้เขาตั้งไวเปนหลักในเอกสาร
ประจําของเขา แลวพยายามทําตามวิธีการนั้น
มี บ าทหลวงหลายท า นพยายามทํ าอย า งนี้ เป น การใช
นโยบายที่จะทํ าพุทธกับคริสตใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางที่
บอกเมื่อกี้ คือใชวิธีกลมกลืน แตที่จริงไมใชแคกลมกลืนหรอก เปน
การครอบเลย
การครอบก็คือ เอาพุทธเขาไปไวขางใน แลวเอาคริสตเปน
ใหญ คลุมทั้งหมด
การเอาคริสตเปนใหญก็คือ ใหพระพุทธเจาเปนคนที่พระเจา
สงมา เพราะฉะนั้นในเอกสารของคริสตตอนนั้นจึงมีการแตงเรื่อง
ออกมาชัดเจนเลย บอกวา พระพุทธเจานี้เปนประกาศกที่พระผู
เปนเจาไดสงมา เพื่อมาเตรียมชาวตะวันออกไวตอนรับพระเยซู
เพราะวาพระพุทธเจาอยูในสมัยกอนพระเยซูประมาณ ๕๐๐ ป คือ
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๕๔๓ ป (แตที่จริงไมใชแค ๕๔๓ ปหรอก เรานับพุทธศักราชจาก
พุทธปรินิพพาน ตองบวกเขาไปอีก ๘๐ ป เปน ๖๐๐ กวาป)
บาทหลวงคริสตเขาใหถือวา พระพุทธเจานี้ พระผูเปนเจาสง
มาเพื่อเตรียมรับพระเยซู เรียกวาใหเตรียมชาวตะวันออกไวตอน
รับพระเยซู และมีการนําเอาธรรมะของพุทธศาสนาไปอธิบายให
เขากับคริสต ใหเปนวาที่พระพุทธเจาสอนนี้เปนเรื่องของพระเจา
สั่งมาใหสอน ดังที่จะอานใหฟงเปนตัวอยาง
บาทหลวงมนัส จวบสมัย เขียนไวในวารสาร แสงธรรม
ปริทัศน ปที่ ๕ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๒๔ หนา ๑๐๒๑๐๔ บอกวา
ปฐมเหตุของสรรพสิง่ คือพระเจา พระผูส ราง พระองค คือ
องคสยมภู เปนผูสรางสากลจักรวาล และทรงตั้งกฎปฏิจจสมุปบาทขึน้ เพือ่ ครองโลก พระผูเ ปนเจาตัง้ กฎปฏิจจสมุปบาท
ขึน้ เพื่อครองโลก ปฏิจจสมุปบาทคือแผนการของพระเจา ที่มี
ตอโลกและมนุษย พระเจาทรงไขแสดงใหพระพุทธเจาไดตรัสรู
และนํามาตีแผ

นี่คือวิธีที่วากลมกลืน โดยรวบรัดใหเปนวา ที่พระพุทธเจา
ตรั ส รู  นี้ ก็ เ พราะพระผู  เ ป น เจ า ไขแสดงให ถ า ใช ศั พ ท ฝ รั่ ง ก็ คื อ
Revelation คือ God ของเขา ไขแสดงใหพระพุทธเจาไดตรัสรูและ
นํามาตีแผ
หลักอื่นก็ทํานองเดียวกัน อยางเรื่องไตรลักษณ บาทหลวง
จะอธิบายนําเปนแนวทางวา ชาวคริสตหรือบาทหลวงผูเผยแผจะ
นําเอาธรรมะของพุทธไปใชไดอยางไร เขาอธิบายวา อนิจจังใน
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คัมภีรไบเบิลก็สอนไววาอยางนี้ ทุกขังก็สอนไววาอยางนี้ อนัตตาก็
สอนไววาอยางนี้
อาตมาอานแลวตอนนั้นก็ไปคนดูวา คัมภีรไบเบิลมีสอน
อยางนี้จริงหรือเปลา ไปดูแลว ไมเห็นนาจะแปลอยางนั้นเลย ไมรู
เขาแปลไดอยางไร ตรงนี้แปลเปนอนิจจัง ตรงนั้นแปลเปนทุกขัง
เขาแปลไปจนได ทั้งที่เนื้อความและถอยคําไปกันไมไดเลย
อนัตตาเขาบอกวาคริสตก็มี เสร็จแลวเขาก็พูดไป ๆ สรุปได
ความวา ในพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจาสอนไปไดถึงแคอนัตตา
คือสอนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาได จบแคนั้นแลว ตองอาศัยรอพระ
เยซูมาสอนอัตตาอีกทีหนึ่ง คือพระเยซูนี้มาทํ าใหจบ ตองไปสู
อัตตาของพระเยซูอีกที
อาตมาจะอ า นให ฟ  ง สั ก ตอนหนึ่ ง อั น นี้ ม าจากหนั ง สื อ
สัปดาหสาร นิตยสารรายสัปดาห พิมพโดยโบสถนักบุญยอแซฟ อ.
บานโปง ราชบุรี เขียนวา
พระเจาทรงใชพระธรรมสรางทุกสิง่ พระธรรมนัน้ มาเกิด
เปนมนุษยแท (หมายถึงพระธรรมมาเกิดเปนพระเยซู) พระธรรม
องคนิจจัง สุข อัตตา มาเกิดเปนมนุษย ซึ่งอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา เพื่อมนุษยจะไดรับสภาพ นิจจัง สุข อัตตา จากพระ
ธรรม พระธรรมเปนบุตรองคเดียวจากพระเจา มนุษยทรี่ บั สภาพ
นิจจัง สุข อัตตา เมื่อคริสตชนถึงแกความตาย อนัตตาก็
สูญสิ้นไปเหลือแตอัตตาในโลกุตตระ ซึ่งเปนนิจจังและสุข
อยางสมบูรณ

นี้ เ ป น ตั ว อย า งให เ ห็ น ว า เขาได เอานโยบายมาปฏิบัติจริง
อยางนี้ คือเอาธรรมะในพุทธศาสนานี้ มาอธิบายใหมใหเปนของ
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คริสตศาสนา แตมีนโยบายไวชัดวาตองใหคริสตสูงกวา คือ เอา
พุทธไปอยูในนั้นอีกทีหนึ่ง เรียกวาเปนวิธีครอบ
ที่พูดมานี้เปนเรื่องที่วาควรจะรู อาตมาคิดวาชาวพุทธไมเคย
รู ทั้งๆ ที่เปนเหตุการณที่เคลื่อนไหวกันครั้งใหญตั้งแต พ.ศ.
๒๕๒๕ คือ ๑๙ ปมาแลว แลวก็เงียบหายไป ไมไดมีการเอาจริงเอา
จังอะไร กลายเปนเรื่องตูมตามหรือไฟไหมฟาง แลวก็จบไป
ถึงไดบอกวา มาถึงเวลานี้แทบจะสายเกินไปหรือเปลา ที่เรา
จะมาตื่นตัวกัน เพราะวาเวลานี้อะไรตออะไรมันไปไกลมากแลว

ภัยนอก-ภัยใน ตองแกไขทั้งสอง
เมื่อมองภัยก็ตองใหชัด ดวยการศึกษาใหถองแท
เรื่องภัยนอก-ภัยในนั้น ก็อยางที่พูดแลวแตตนวา บางคนก็
จะดิ่งไปขางเดียว คนหนึ่งเอาแตภัยนอก เอาใจใสแตเรื่องที่วาใคร
จะมาทําลายพระพุทธศาสนา แตอีกคนหนึ่งก็จะเอาแตภัยใน ไม
สนใจภัยอันตรายวาใครขางนอกจะมาทําอะไร
แตเมื่ออยูกับความเปนจริง ก็ตองยอมรับวาภัยมีทั้งจากขาง
นอก และเกิดขึ้นไดขางใน ตองไมประมาทปองกันแกไขทั้งสอง
ดาน
จริงอยู ภัยที่เกิดภายในสําคัญที่สุด เพราะถาไมทําบานเรือน
ใหมั่นคงแข็งแรง ถึงไมมีใครมาทําอะไรบานเรือนก็พังได บางทีก็
เผาบานตัวเองเสียเลย แตกระนั้นถึงจะสรางบานแข็งแรงมากเทา
ใด ถามีโจรผูรายภายนอกก็ตองระวังปองกัน แมแตปลวกก็ยังตอง
ดูแลระวังไว
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บางทีคนที่มุงรายอาจจะมาลอบวางเพลิงเผาบานก็ได หรือ
แมแตคนไมดีมาเผาปาขางนอก ไฟอาจลามมาไหมบานเรา ก็ตอง
ระวังปองกันดวย แตรา ยกวานัน้ บางทีคนนอกปลอมแปลง หรือแอบ
แฝงเขามาอยูข า งใน แลวรอจังหวะทําลาย หรือคอยๆ ทําลายระยะ
ยาว หรือยิ่งกวานั้น คนในสมคบกับคนนอกทําลายไมใหรูตัวก็มี
ยิ่งกวานั้น ขณะที่ไฟกําลังไหมบานอยู ใครจะบอกวา คุณอยู
ในบานมีหนาที่ทําครัว ก็ทํากับขาวตอไป หรือเธอมีหนาที่ทําความ
สะอาด ก็กวาดบานถูบานไป ไมตองดูแลของ ไมตองดับไฟ อยาง
นี้ไมถูกแน แมแตแผนกระดานก็จะไมมีใหเช็ดถู
เรื่องการที่บาทหลวงหรือนักสอนศาสนาคริสตนําถอยคําใน
พระพุทธศาสนาไปใช ก็เปนตัวอยางของการไปสุดโตงหรือเอียงดิ่ง
นี้ บางทานก็ดาวาไปหมด ทางคริสตจะเอาคําอะไรของเราไปใชไม
ไดทั้งนั้น บางทานก็ไปสุดอีกทางหนึ่งวาเขาจะเอาคําพุทธไปใชก็
เปนเรื่องธรรมดา ไมเปนความเสียหายอะไร
กอนจะวินิจฉัย อยากใหศึกษา จะไดเกิดความพอดี และ
เปนการยอมรับหรือตําหนิติเตียนโดยชอบธรรม
การยืมถอยคําของศาสนาอื่นมาใชนั้น เปนเรื่องธรรมดาใน
ระดับหนึ่ง แตจะตองดูวาเปนการใชเกินธรรมดาหรือไม โดย
พิจารณา
๑. เรื่องราวความเปนไปหรือขอมูลที่เปนจริง
๒. เจตนาของผูใช ซึ่งกรรมของเขาจะสอแสดงออกมา
ถาเปนการนําไปใชอยางมีเจตนาไมสุจริต แอบแฝง โดยไม
ชอบธรรม ก็เกิดโทษ ซึ่งจะตองรูเทาทันและติติงกัน จึงตองมีการ
พิจารณา จําแนก แยกแยะ
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ทานที่มองคลุมๆ วา เขาควรใชไดไมเสียหาย มักอางเหตุผล
ตอไปนี้ คือ
ก . พระพุ ท ธเจ า ก็ ท รงนํ าศั พ ท ห รื อ ถ อ ยคํ าของศาสนา
พราหมณ ม าใช ใ นความหมายของพระพุ ท ธศาสนา
เพราะฉะนั้น ชาวคริสต ก็ควรนําศัพทพุทธศาสนาไปใช
ในความหมายของคริสตไดเชนเดียวกัน
ข. เมื่อชาวพุทธไทยแปลคําสอนหรือเรื่องราวทางพระพุทธ
ศาสนาเปนภาษาอังกฤษ ก็ตองใชคําภาษาอังกฤษของ
คริสตมาเปนคําแปล เพราะฉะนั้น ชาวคริสตแปลศัพท
ของเขาเปนไทย ก็ควรใชคําพุทธไดเชนเดียวกัน
ถาฟงเผินๆ ก็ดูคลายจะเปนอยางนั้น แตเรื่องจริงซับซอน
กวานั้น จึงบอกวาตองศึกษาเรื่องราวใหชัด และแยกแยะใหดี ขอ
ทําความเขาใจทีละขอ
ก. ที่วาพระพุทธเจาก็นําคําของพราหมณมาใชในความ
หมายใหมของพุทธ ดังนั้นชาวคริสตก็นํ าคํ าของพุทธไปใชใน
ความหมายของคริ ส ต ไ ด เ หมื อ นกั น นั้ น ต อ งชี้ แ จงว า ที่ จ ริ ง ไม
เหมือนกันเลย
พระพุทธเจาประสูติในชมพูทวีป และทรงเจริญเติบโตขึ้นมา
ในวัฒนธรรมของศาสนาพราหมณ พูดคราวๆ วาทรงเหมือนเปน
ศาสนิกพราหมณโดยกําเนิด และตองทรงใชถอยคําภาษาที่เปน
เรื่องของศาสนาพราหมณ ตอมาพระองคทรงเห็นวาคําสอนความ
เชื่อถือปฏิบัติของพราหมณที่ตองทรงเชื่อถือปฏิบัตินั้นไมถูกตอง
พระองคก็คัดคานถกเถียงโดยตรง
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ยกตัวอยาง คําวา “อริยะ” หรือ “อารยะ” หรือ “อารยันAryan” คือผูประเสริฐ หรือผูเจริญ พราหมณสอนกันมาวา ไดแก
คนชั้นสูง คือ คนที่เกิดในวรรณะกษัตริย พราหมณ และแพศย
หรือไวศยะ สวนพวกศูทร ไมเปนอริยะ ไมเปนอารยะ
พระพุทธเจาไมทรงเห็นดวยวาคนจะตองเปนอริยะ/อารยะ
โดยชาติกําเนิดตามระบบวรรณะ พระองคก็ทรงคัดคาน โดยตรัส
วา คนจะเปนอริยะ/อารยะ คือเปนผูประเสริฐดวยชาติกําเนิดก็หา
ไม คนจะเปนอริยะ/อารยะ ก็เพราะไมเบียดเบียนใครๆ คําวา
“อริยะ/อารยะ/อารยัน” ก็เกิดมีความหมายแบบพุทธขึ้นมา ที่ตาง
จากของพราหมณ
แมแต “พราหมณ” ซึ่งชาวชมพูทวีปถือตามหลักที่พวก
พราหมณสอนวาเปนคนบริสุทธิ์ วรรณะสูง เกิดจากพระโอฐของ
พระพรหม คนทั้งหลายทั่วไปจะตองเคารพพราหมณ แตพระองค
ไดทรงเห็นอยูวาพราหมณเกิดมาอยางไร มีความเปนอยูอยางไร
พระองคจึงตรัสคัดคานไปตรงๆ วา คนจะเปนพราหมณคือเปนคน
บริสทุ ธิส์ งู ประเสริฐเปนทีเ่ คารพ เพราะชาติกาเนิ
ํ ดก็หาไม คนจะเปน
พราหมณได ตองประพฤติตวั ใหดี จิตใจไมมกี เิ ลส ดังนีเ้ ปนตน คําวา
พราหมณในพระพุทธศาสนาก็เลยมีความหมายตางออกไปจากเดิม
นี่คือการที่เราเรียกวาพระพุทธศาสนานํ าคํ าของพราหมณ
มาใชในความหมายใหม ซึ่งเปนเรื่องที่เปนไปตามธรรมชาติ ตรงไป
ตรงมา ซึ่งหนา ไมเปนเรื่องที่มีเจตนาซอนเรนแอบแฝงอะไรเลย
ในบางกรณีพระพุทธเจาก็ตรัสวา เรื่องของพราหมณที่เชื่อ
ถือประพฤติปฏิบัติกันไมดีงามดังปรากฏในสมัยพุทธกาลนั้น เปน
เรื่องที่เพี้ยนหรือเสื่อมโทรมลงไป แทจริงหลักของพราหมณแตเดิม

๓๘

ภัยแหงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ยุคเกากอน ก็ดีงาม และพระองคก็ทรงเลาถึงความเปนไปเดิมที่ดี
งามนั้น เทากับเตือนใหพราหมณเองฟนฟูสิ่งดีงามของตนเอง และ
ทรงยอมรับดีที่เขามี อะไรดีก็วาดี อะไรไมดีก็วาไมดี แสดงใหเห็น
วาพระองคไมไดมาทรงยกพระองคดวยการตั้งของใหมเพื่อกดเขา
(เรือ่ งอยางนีข้ อใหดู พราหมณธัมมิกสูตร ในสุตตนิบาต พระไตรปฎก
เลม ๒๕ เปนตน)
จึงเห็นไดชัดวา การนําคําที่เรียกวาเปนของพราหมณมาใช
ในพระพุทธศาสนาในความหมายใหมนั้น เปนเรื่องตามธรรมดา
ธรรมชาติ ตรงไปตรงมา และโดยชอบธรรม

คริสตนาคํ
ํ าพุทธไปใช
ตางกันไกลกับที่ชาวพุทธไทยใชคําอังกฤษแบบคริสต
แตในฝายนักสอนศาสนาคริสต ที่ชาวพุทธจะตองติเตือน
หรือตอวานั้น ก็เพราะวา ศาสนาคริสตมาจากตะวันตก มีถอยคํา
ของตัวเองอยูแลว ถามาเมืองไทยแลวหาคําแปลเพื่อใชแบบเทียบ
เคียงเทานั้น ชาวพุทธไมควรวาอะไร แตที่เปนปญหาจะตองติติงก็
เพราะเปนการนําคําพุทธไปใชแบบลอใหเขาใจไขวเขวสับสน สอ
ถึงเจตนาที่ไมโปรงใส
จะเห็นงายๆ เชนตัวอยางที่พูดมาแลววา บาทหลวงบอกวา
เรื่องไตรลักษณ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้น ในศาสนาคริสตก็
สอนไว แลวก็ยกขอความในไบเบิลมาอาง โดยเอาอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ไปเปนคําแปลของขอความในนั้น ซึ่งไมตรงกันเลย เปน
การลอหลอกใหเขาใจวาหลักอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ศาสนาคริสต
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ก็สอนไวแลว (จากนั้นจึงครอบวาคริสตสอนอนัตตาเสร็จแลว ยังไป
ไกลกวานั้น คือ เหนืออนัตตา จึงเปนอัตตา ซึ่งพุทธศาสนาไมมี [ที่
จริงพระพุทธศาสนาสอนวา อัตตานั้นเปนเรื่องตํ่าตนที่สุด ที่มนุษย
ผูมีกิเลสยอมเชื่อและยึดถือเปนธรรมดา ตอเมื่อมีปญญาจึงรูวา
เปนอนัตตา])
ในเรื่องอยางนี้ ชาวพุทธเมื่อเอาคําฝรั่งแบบคริสตมาใช เรา
จะบอกตรงๆ วาเปนเพียงการใชแบบเทียบเคียงเทานั้น ที่จริงไม
เหมือนกันแท แลวเราก็จะพยายามอธิบายใหมองเห็นความแตก
ตาง เพื่อใหเขาเขาใจตรงตามเปนจริง
การนําคําไปใชโดยบริสุทธิ์หรือไม เปนเรื่องที่ผูรูมองเห็นได
ไมยาก และเจตนาจะสอแสดงออกมาจากการกระทํานั้น
ข. ที่วาชาวพุทธไทยแปลเรื่องพุทธศาสนาใหฝรั่งอาน ก็ใช
ศัพทอังกฤษแบบคริสต ดังนั้น ชาวคริสตมาสอนศาสนาของเขาใน
เมืองไทยก็ใชศัพทไทยแบบพุทธไดเชนเดียวกัน
เรื่องนี้ ถาเปนการใชเพื่อเทียบเคียงใหเกิดความเขาใจทั่วไป
ก็ไมมปี ญ
 หา แตทคี่ วรติเตียนก็เพราะมีการใชแบบทีเ่ ปนกลอุบายไปเสีย
ขออธิบายวา เมื่อเราแปลคําพุทธไทยเปนภาษาอังกฤษ เรา
จะใหฝรั่งเขาใจ แตเขาไมมีคําในศาสนาของเรา เราก็ตองเอาคําที่
เขามีอยูมาใช (คําที่เราเอามาใชมากทีเดียวไมใชคําคริสต แตเปน
คําในสายกรีกโบราณ แตตรงนี้ไมใชประเด็นสําคัญ)
ขอสําคัญเราจะพยายามระวังใหเขารูตระหนักวาเปนการใช
แบบเทียบเคียงเทานั้น ไมเหมือนกันจริง และเราจะคอยพยายามชี้
แจงใหเขาใจความแตกตาง และเราจะพยายามหาคําที่มีความ
หมายใกลเคียงที่สุดไปเรื่อยๆ จนกระทั่งในกรณีที่หาคําที่เหมือน
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กันจริงไมได เมื่อฝรั่งเริ่มคุนกับศัพทพุทธศาสนาขึ้นเราก็จะเลิกใช
คําของเขา และใชแบบทับศัพทลงไปเลย คือมุงหนาไปสูความเขา
ใจใหตรงตามเปนจริง
ยกตัวอยาง คําวา “พระภิกษุ” หรือ “พระ” ตอนแรกๆ เรา
แปลเปนภาษาอังกฤษ มักมีผูแปลวา “priest” ตอมาเราพิจารณา
เห็นชัดวาความหมายไมตรงกันจริง เราก็เปลี่ยนมาใช “monk” ซึ่ง
เราเห็นวาตรงกวา (ฝรั่งถือวาในศัพทของเขา priest สูงกวา monk
ดวยซํ้า แตเราตองการที่ความถูกตอง)
ตอมาเราบอกวา ถึงอยางไรความหมายก็ไมเหมือนกันจริง
เวลานี้ เราก็ใชทับศัพทกันมากขึ้นๆ “ภิกษุ” ก็เขียน “bhikkhu” นี่
คือการที่ชาวพุทธใชคํ าของเขา ก็ใชอยางโปรงใสตรงไปตรงมา
พยายามใหเขารูถึงความแตกตางตามที่เปนจริง
ที่ เ ราติ ติ ง นั ก สอนศาสนาคริ ส ต ก็ เ พราะเขาไม ป ฏิ บั ติ ตาม
ธรรมดาอยางนี้ แตเขาทําแบบที่เรียกวากลมกลืน และครอบอยาง
ที่วามาแลว
ทั้งที่ศาสนาคริสตเขามาเมืองไทยนานมากแลว ถอยคํ า
เฉพาะของคริสตคนก็รูกันมากแลว เพียงพอที่จะใชคําเดิมที่แทของ
เขาเองมาสื่อกันได ซึ่งจะตรง และชัดเจน แตนักสอนศาสนาคริสต
กลั บ จะยิ่ ง ใช ถ  อ ยคํ าในลั ก ษณะที่ ทํ าใหเขาใจสับสนปนเปและ
เคลือบคลุมยิ่งขึ้น เปนการสวนทางตรงกันขาม เชน คําวา ผาปา
กฐิน ที่มองไมเห็นเหตุผลเลยวาเขาจะตองเอาไปใชแปลคําอะไรใน
ภาษาอังกฤษ ทางคริสตก็ยังนําไปใช ความหมายอะไรก็ไปกันไม
ได ไมวาในแงหลักศาสนา หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรมใดๆ มีแตทํา
ใหสับสน จึงเปนเรื่องที่ควรติติงโดยชอบธรรม

ตอน ๒
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จะใจกวางและมีเมตตา ตองเจริญปญญาใหมาก
ใจกวางอยางไมรหู รือใจกวางวางเฉย อยาเอาเลย จะพาชาติศาสนลม
ทั้งหมดนี้ หลายอยางตองยอมรับวา ปญหาก็มาจากชาว
พุทธเองดวย คือการที่เรามีลักษณะเรื่อย ๆ เปอย ๆ ไมคอยจะถือ
อะไรเปนจริงเปนจัง จึงกลายเปนคนที่ตกอยูในความประมาท แลว
ก็มาเขากับลักษณะที่วาอยูสบาย ๆ ก็เลยประมาท
ถาจะเปนชาวพุทธจริง ก็ตองไมประมาทไดทั้ง ๆ ที่สุขสบาย
หรือวาทั้ง ๆ ที่สุขสบายก็ไมประมาท
อีกอยางหนึ่ง นอกจากความประมาท ก็คือความเปนคนใจ
กวางจนไมมีหลัก เรื่องนี้ขอเลาตัวอยางเรื่องหนึ่ง ซึ่งเปนเหตุการณ
เชิงเปรียบเทียบเห็นไดชัดดี
เมื่อหลายปมาแลวยังอยูในกรุงเทพฯ วันหนึ่งมีคนยิวมาหาที่
วัด ทั้งที่ไมรูจักกันสักหนอย มีคนแนะมาวาถาเขาอยากจะปรึกษา
เรื่องนี้จะไปที่ไหน ก็ไปหาที่วัด
เขาเลาวาตัวเขาเปนคนยิว เดินทางมากับภรรยา ซึ่งมาทํา
วิทยานิพนธอยูที่โรงพยาบาลคริสตแหงหนึ่งในเมืองเหนือ เขาบอก
ชื่อชัดเจนเลย แตอาตมาขอสงวนชื่อไว
เขาบอกวา เขาไดเห็นภาพที่เขาไมสบายใจ วาทําไมเมือง
ไทยปลอยอยางนี้ คือ ที่โรงพยาบาลนั้น นักบวชหรือศาสนาจารย
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ของศาสนาคริสตเอาขาวของรางวัลเงินทองให เพื่อชักชวนคนไทย
ไปนับถือศาสนาคริสต การที่จะใหคนไปนับถือศาสนาดวยวิธีการ
เอาอามิสเหยื่อลอนี้ เปนสิ่งที่ทําไมไดในประเทศของเขา ถือวาตอง
ไลออกจากประเทศเลย แตทําไมเมืองไทยจึงปลอย เขาวาอยางนั้น
เขาเปนคนตางประเทศเขายังไมสบายใจ ทนไมได ที่จะมอง
เห็นอยางนั้น ทําไมคนไทยจึงปลอย สภาพเปนอยางนี้ก็เพราะคน
ไทยเราไมรูจักปญหา ใครจะทําอะไรก็ทําไป ฉันไมถือ ฉันไมคิด
อะไร เพราะวาใจกวาง
ทีนี้ใจกวางนี่ ถาเราไมรูวาเขาตองการอะไร เขามีเจตนา
อยางไร ก็กลายเปนความเขลาที่ทําใหเปนเหยื่อเขาไป เพราะ
ฉะนั้น ในความใจกวางนั้นจึงจะตองมีความรูและไมประมาท
แมวาเราจะใจดี อยางที่พระพุทธเจาทรงสอนใหเรามีเมตตา
แตเมตตานั้น ตองมากับปญญา ไมใชเมตตาลอย ๆ ถาเมตตามา
กับโมหะ ความโง ก็หมดเทานั้นเอง ไมมีอะไรเหลือ
เรือ่ งของคนไทยทีป่ ลอยใหความไมรมู าคูก บั ความใจกวางนี้ เปน
ปญหามาก แลวก็เปนปญหากับคนสมัยใหมทวี่ า มีการศึกษาดีดว ย
คนสมัยใหมนี้ไปเรียนตางประเทศกันมาก แลวกลับมาเปนผู
ปกครองบริหารบานเมือง แตไมคอยรูเรื่องประเทศของตัวเอง รวม
ทั้งไมรูเรื่องพุทธศาสนาดวย
แมแตเรื่องประชาธิปไตย บางทีก็ทําเปนประชาธิปไตยกันไป
เดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ก็แสดงขึ้นมาวาอยางนี้ไมถูก อยางนั้นไม
เปนประชาธิปไตย อะไรตางๆ แตนาสังเกตวาถาใครพวกไหนรุน
แรง เขาจะไมกลา จะเปนประชาธิปไตยหรือไมเปนก็แลวแต พอ
เจอพวกรุนแรงเขา ก็เงียบ
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แตสาหรั
ํ บชาวพุทธนีเ่ ปนคนออนๆ ถาชาวพุทธทําอะไรๆ นิดๆ
หนอยๆ พวกนักประชาธิปไตยแบบนีจ้ ะออกมาวา แตถา เปนพวกศาสนา
ทีร่ นุ แรงออกมา เขากลับเงียบเลย หรือมิฉะนัน้ ก็ออกมาเอาใจอีกดวย
แมแตเรื่องรัฐธรรมนูญ เวลานี้ก็อางกันนัก จนไมรูขอบเขต
วาอะไรแคไหน อยางในเรื่องพุทธศาสนา ก็เหมือนกับวา เขาจะเอา
รัฐธรรมนูญมาตัดสินธรรมวินัย (บางคนก็จะเอาสิทธิมนุษยชนมา
ตัดสินความจริงของธรรมชาติ)
ประชาธิปไตยจริง ตองเอาเหตุเอาผล เอาความจริงความถูก
ตอง และยอมรับหลักการ ไมใชเอาแตความตองการ ตองหา
ความรู ไมใชอยูกันแคความเห็น ตองวิจัยดวย ไมใชเอาแควิจารณ
ไมใชแคกลาแสดงออก แตตองมีสาระที่จะเอามาแสดงดวย
สภาพที่เปนอยูเวลานี้ ทําใหนากลัววา ถาเอาแตแสดงออก
กันเรือ่ ยไป แตเจอดานไหนรุนแรงนอกการเมือง ก็สยบ อยางนีก้ แ็ ย
สังคมของเราจะไปไมไหว
หลายคนที่ไปเรียนกลับมาจากเมืองนอกนั้น นอกจากไมรูจัก
ประเทศของตัวเองแลว มักไมรูจักฝรั่งจริงดวย ทั้งที่ไปเรียนอเมริกา
แตไมไดใสใจศึกษาใหรูเขาใจรากเหงาพื้นเพภูมิหลังของเขา
เรื่องศาสนาที่เขาแบงแยกรัฐกับศาสนานั้น ที่แทมันเปน
อยางไร มีเหตุผล มีภูมิหลังเปนอยางไร ก็ไมรู สักแตวาเมื่อเขามี
แบบมีแผนมีกฎหมายอยางไร ก็อยากจะนํามาใช
การที่นําแบบแผนของเขามาโดยไมรูจักเขา-ไมรูจักเรานี้ เปน
การกระทําที่กอผลเสียหาย เปนการทําลายมากกวาจะสรางสรรค
ถาวาในแงของการบริหารประเทศชาตินี้ ตองถือวาอภัยไมได
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มองดูสภาพเมืองไทย ในระดับผูใหญฝายบริหาร
ก็แสดงการเริ่มรับผิดชอบงาน ดวยการไหวเจาโนนเจานี่
นอกจากนั้น บางทานที่ขึ้นเปนรัฐมนตรี เวลาเขารับตําแหนง
จะเขาไปสํานักงาน ขาวออกมาสูประชาชนวา ไปบูชาอันนั้น ไป
ไหวอันโนนอันนี้ อะไรก็ไมรู ไมเปนแบบอยางแกประชาชน แทนที่
จะไปไหวพระพุทธรูปใหชัดเจนออกมา
อันนี้คิดวาปลอยไวไมได ถาขืนปลอยอยางนี้แลวประเทศ
ชาติไปไมไหว จริงหรือไม? แลวโยมรูสึกบางไหม?
ขาวที่ออกมาวารัฐมนตรีเขารับตําแหนง ก็คือเขาขึ้นมาเปนผู
นํา เปนผูบริหาร เขาจะทําอะไร ก็เปนเรื่องสําคัญ อยางนอยก็เปน
ตัวอยาง เมื่อเขาสูสํานักงาน การรับผิดชอบตอหนาที่ก็เริ่มตน
ประเทศชาติจะเปนอยางไร ถารัฐมนตรีแสดงการเริ่มรับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาที่ ดวยการไหวเจาพอ
นอกจากนั้น ถาจะเปนผูนําของสังคมนี้ก็ตองรูจักสังคมนี้ คํา
วา “รูจักสังคมนี้ใหดี” ก็หมายถึงวารูจักพระพุทธศาสนาดวย
เพราะวาพุทธศาสนานี้เปนสมบัติของชาติ เปนฐานของวัฒนธรรม
ไทย อยางนอยวากันเฉพาะหนาในปจจุบัน ก็เปนสิ่งที่คนสวนใหญ
นับถืออยู
เมื่อทานจะบริหารประเทศชาติ ทานตองรูสิ่งที่เปนเรื่องของ
สังคมของตัวเอง คนที่ไมรูจักสิ่งที่ตัวจะไปปฏิบัติจัดทํา แลวจะไป
ทําใหถูกตองไดอยางไร อยางเปนแพทย ถาไมรูเรื่องรางกายคน
ไมรูจักโรคภัยไขเจ็บแลวจะไปรักษาผูปวยไดอยางไร คนจะบริหาร
ประเทศชาติ จะแกไขปรับปรุงพัฒนาสังคมไทย ถาไมรูจักประเทศ
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นี้ ไมรูจักสังคมนี้ จะบริหารไดอยางไร เรื่องนี้เราปลอยปละละเลย
กันมานาน ประเทศชาติจึงกาวไปไหนไมไหว
ที่วารูจักพุทธศาสนานั้น ไมใชหมายความแควาจะตองรูจัก
ในฐานะเปนศาสนา แตรูจักในฐานะเปนเรื่องของคนไทย เปนเรื่อง
ที่คนไทยทั่วไปเกี่ยวของอยู หรือเปนของที่อยูในเนื้อในตัวของคน
ไทย และเปนสวนเนื้อหาสาระของความเปนไทยดวย ไมวาจะใน
แงประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรม
เมื่อทานอยูในสังคมนี้ อยูในสภาพแวดลอมอยางนี้ ที่มีพุทธ
ศาสนาอยูรอบตัว ทานตองไปปฏิบัติงานเกี่ยวของ ถาทานไมรูแลว
ทานจะไปทําอะไรอยางไร
การที่ผูนํ าหรือผูบริหารบานเมืองไมรูเรื่องประเทศชาติของ
ตนเอง ไมรูจักสังคมของตัวเองนี้ เปนภัยอันตรายอยางมาก แลว
เราชาวพุทธจะปลอยไปไดอยางไร
เรื่องนี้ถาเราหันหลังไปดู แมแตในสมัยราชาธิปไตย ในหลวง
รัชกาลที่ ๕ ทรงสงพระราชโอรสไปศึกษาในตางประเทศ ทรงถือ
เรื่องนี้เปนสําคัญ ทรงเอาพระทัยใสมากในการที่จะใหรูเรื่องของ
เมืองไทย ทรงมีพระราชหัตถเลขาไปตักเตือนอะไรตาง ๆ เรื่องนี้นา
จะเปนแบบอยางแกคนไทย คนไทยเราที่สงลูกไปเรียนนอก ถา
ดําเนินตามพระราชจริยาวัตรนี้ คงจะเปนประโยชนมาก
เรื่องนี้นาจะนํามาเผยแพรกันดวยวา ในหลวงรัชกาลที่ ๕
ทรงมีพระราชหัตถเลขาไปทรงสอนพระราชโอรสที่เรียนอยูตาง
ประเทศอยางไรบาง เมื่อจะเปนผูนําก็ตองรูเรื่องประเทศชาติสังคม
ของตัวเอง แมเราจะไปอยูเมืองไกล ก็ตองหาวิธีเรียนรูสังคมของตัว
เองใหได
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ในสมัยโนน แมจะเปนราชาธิปไตย จะเห็นวาองคพระมหา
กษัตริยทรงรอบรูเรื่องเมืองไทยและทรงทราบเรื่องพระพุทธศาสนา
ดีทีเดียว อยางในหลวงรัชกาลที่ ๖ ก็ทรงเขาใจเรื่องศาสนารูธรรมะ
ดี ถาผูปกครองประเทศของเราปจจุบันไมรูเรื่องเหลานี้ จะมา
ปฏิบัติจัดการเรื่องราวของประเทศชาติใหดีไดอยางไร
เนื้อความที่พูดตอนนี้เขามาเปนเรื่องของภัยภายในแลว แต
ที่พูดเมื่อกี้อยากแทรกเปนเรื่องขอฝากไวดวย จากนี้ขอพูดเลยตอ
ไปถึงภัยภายใน

ในระดับชาวบาน ก็อยูกับความฝนหวังลาภลอย
บางคอยขูดหาเลขหวย บางกราบไหวสัตววิปริตพิการ
ภัยภายในนี้ก็อยางที่พูดเมื่อกี้ คือความไมรู คนมากมาย
ทั้งที่เปนคนไทย บอกวาเปนพุทธศาสนิกชน นับถือพุทธศาสนา
แตไมรูจักพุทธศาสนา ไมรูวาพระพุทธศาสนาสอนอะไร ไมรูวาเชื่อ
อยางไรถูก เชื่ออยางไรผิด
จะเห็นวาคนเดี๋ยวนี้มากมาย มีขาวออกทางหนังสือพิมพ วา
ไปขูดตนไมหาเลขหาหวยบาง สัตวเกิดมาพิการแขนขาไมเต็ม หรือ
มีอวัยวะวิปริต ก็ไปกราบไปไหวขอหวย อยางนี้หรือคือชาวพุทธ
เคยบอกวา เอ ! ลูกสัตวพิการเกิดมาคนพากันไปกราบไหว
แลวทําไม ลูกคนประเสริฐกวา เมื่อลูกคนเกิดมาพิการ ทําไมไมไป
กราบไปไหว ไปกราบไหวลูกคนที่พิการยังดีกวา แตนี่ลูกคนเกิดมา
พิการกลับไมเอาใจใส ลูกสัตวเกิดมาพิการไปกราบไปไหว เห็นเปน
เรื่องดีไปได เปนเรื่องแปลก ๆ
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รวมแลวก็คือ คนไทยนี่ไมรูจักพระพุทธศาสนา ไมรูจักคํา
สอนของพระพุทธเจา มีความเชื่อถือ และมีการปฏิบัติที่วิปริตผิด
พลาดตาง ๆ
เมื่อเปนอยางนี้ แลวเอามาโยงกับสภาพสังคมปจจุบัน เรา
บอกวาไทยเปนประเทศพุทธศาสนา ทําไมจึงมีปญหามากมาย ตั้ง
แตเรื่องอาชญากรรม ตลอดจนพฤติกรรมอะไรแปลก ๆ อยางที่
ทานประธานเสวนาไดเลาใหฟงเมื่อกี้ รวมทั้งเรื่องในโรงเรียน เรื่อง
เด็ก ฯลฯ ที่เปนเชนนี้เพราะวาคนที่เปนชาวพุทธนี้ไมรูจักพุทธ
ศาสนา แตเหินหางจากพระพุทธศาสนาออกไป แลวเชื่อถือผิด
ปฏิบัติผิด จึงเกิดปญหาขึ้น
พูดสั้นๆ สรุปวา ปญหาไมใชเปนเพราะนับถือพุทธศาสนา
แตเปนเพราะคนไทยละทิ้งพุทธศาสนา
เมื่อเหตุปจจัยเปนอยางนี้ก็พูดไดเลยวา วิธีแกปญหาสังคม
ไทยนั้นงาย ๆ ตรงไปตรงมา ในเมื่อคนไทย ซึ่งสวนใหญ ๙๕ %
หรือในหลายถิ่นสวนมากเต็ม ๑๐๐ % เปนพุทธศาสนิกชน แตไมรู
จักพุทธศาสนา จึงไดเชื่อผิดปฏิบัติผิดแลวก็ทําใหเกิดปญหาสังคม
มากมาย เพราะฉะนั้นการแกไขซึ่งงายที่สุดคือใหเขารูจักพุทธ
ศาสนาเสีย
พอคนที่เปนชาวพุทธหรือชื่อวาเปนชาวพุทธ หรือเรียกตัววา
เปนชาวพุทธเหลานี้ มารูจักพระพุทธศาสนา เชื่อถูก ปฏิบัติถูกแลว
ก็แกปญหาสังคมเสร็จไปในตัวเลย
ทําไมจะตองไปคิดอะไรตออะไรหาทางแกปญหากันซับซอน
ราวกับเปนปญหายุงยากใหมันวุนวาย เชนจะจัดการศึกษาอยาง
นั้นอยางนี้ จะเอาอันโนนอันนี้มาแกปญหา แลวก็ไมตรงจุดเลย ทั้ง
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ที่เรื่องก็ชัดอยูแลววาชาวพุทธไมรูจักพุทธศาสนาจึงยุง ก็แกใหรู
เสีย พอแกใหรูแลวคนปฏิบัติถูก ก็จะไดผลเอง เปนการแกปญหา
สังคมเสร็จไปในตัว แตอยางนี้เรากลับไมเอาใจใส จะไปใชวิธีแก
ปญหาแบบออมไปออมมา
อยางเดียวกันนี้แหละ ในเรื่องปฏิรูปการศึกษาก็ไดเคยบอก
วา มีคําถามหลักอยูขอหนึ่งที่ตองขอใหตอบ คือที่ถามเมื่อกี้ วาคน
ไทยที่เปนพุทธศาสนิก ๙๕ % นั้น ไมรูหลักพุทธศาสนา จริงหรือไม
ถาตอบวาจริง ทางแกปญหาก็ตามมาทันทีวา ทําอยางไรจะใหเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนไทยทั่วประเทศไดเรียนพุทธศาสนา ไดรูจักคํา
สอนของศาสนาที่ตัวเขาเองบอกวานับถือ อันนี้คือการปฏิรูปการ
ศึกษาที่ตรงปญหา และตรงตามเหตุปจจัยที่จะแกไขปญหาของ
ประเทศชาติได
ขอยําว
้ า เพราะทีผ่ า นมานีช้ าวพุทธไมรจู กั พุทธศาสนา จึงทํา
ใหเกิดปญหาอยางนี้ แตพอจะปฏิรปู การศึกษากันเรากลับไปพูดเรือ่ ง
อื่น จะสงเสริมอยางโนนอยางนี้ แตตัวปญหาหลักยังไมไดตอบ
เพราะฉะนั้น ถาจะปฏิรูปการศึกษาในแงที่เกี่ยวกับพระ
ศาสนา หรือในแงที่เกี่ยวกับศีลธรรมจริยธรรมอะไรนี้ ก็ขอใหตอบ
คําถามหลักนี้กอนวา ในโรงเรียนที่มีอยูทั่วประเทศ เด็กนักเรียนที่มี
อยูทั่วประเทศไทยนี้ ทําอยางไรจะใหไดเรียนรูพระพุทธศาสนาให
สมกับชื่อที่เรียกตัวเองวาเปนพุทธศาสนิกชน
ยิ่งกวานั้น เวลานี้ก็รูๆ เห็นๆ กันชัดเหลือเกินวา สภาพแวด
ลอมทั่วไป กระแสสังคม และความนิยมวัฒนธรรมตางประเทศ มี
แตทําใหเด็กและเยาวชนหางเหินออกไปจากความเปนไทย ไมได
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ยินไดฟงไมรูเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หางเหินออกไปจาก
วัฒนธรรมของตัว และตกตํ่าในทางศีลธรรมจรรยา
ในภาวะเชนนี้ ถาจะทําใหถูกใหดี การศึกษาจะยิ่งตองเนน
ตองยํ้าตองใหการเรียนรูเรื่องพระพุทธศาสนาและศีลธรรมจรรยา
ตลอดจนเรื่องวัฒนธรรมกระชับหนักแนนมั่นคง สวนกระแสและ
แกไขความเสื่อมโทรมนั้น แตนี่การศึกษากลับทําทาจะพลอยเลอะ
เลือนไหลลงไปตามและซํ้าเติมกระแสที่โทรมทรามนั้นดวย

ทัง้ ที่เปนสิทธิของตัว และมีสวนตองรับผิดชอบ
กลับแสดงอาการเปนคนนอก เหมือนบอกวาฉันไมเกี่ยว
ตอไปก็คือ คนไทยเราชาวพุทธ ไมมีจิตสํานึกในความเปน
เจาของ ที่จะมีสวนรวมรับผิดชอบพระพุทธศาสนา
เรื่องนี้สังเกตไดวาเปนมานานแลว คือ เวลามีเหตุการณ
อะไรไมดีเกิดขึ้น คนไทยที่บอกวาตัวเปนชาวพุทธนั้นจะวิจารณ
เหตุการณเหมือนกับวาตัวเปนคนนอก หรือเหมือนกับวาฉันไม
เกี่ยว ไมไดรูสึกวาตัวเองเปนชาวพุทธ วาฉันมีสวนรวมดวย ฉันจะ
ตองรับผิดชอบ ฉันจะตองรวมแกไข ไดแตวิจารณติวากันไป กลาย
เปนเรื่องของคนอื่น
อยางพระประพฤติไมดี ก็วาพระประพฤติไมไดเรื่อง แทนที่
จะมองวาเกิดภัยอันตรายขึ้นแลวแกพุทธศาสนา แลวฉันจะตองทํา
อะไร หรือฉันมีความรับผิดชอบอยางไร บางทีดีไมดีก็จะยกศาสนา
ไปใหเปนของพระเสียเลย เหมือนกับวาพระนี่เปนเจาของพุทธ
ศาสนา
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พุทธศาสนาเปนของพุทธบริษัท ๔ พระพุทธเจาตรัสไวแลว
พุทธบริษัททั้ง ๔ ไมใชมีแคพระฝายเดียว แตมีทั้งพระสงฆ และ
ญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา หรือบรรพชิตและคฤหัสถทั้งหมด นี่
เปนเจาของพุทธศาสนา เรามีสิทธิ์เทากัน ญาติโยมถาอยากจะ
บวช ก็มีสิทธิ์ที่จะบวชเทากับพระที่บวชมาแลวเหมือนกัน
ในเมื่อพุทธบริษัททุกคนมีสิทธิ์เทากัน ทีนี้ บางคนในหมูพวก
เราเองก็ใชสิทธิ์นี้เขามาบวช แตบางคนเขามาแลวไมซื่อ ก็เขามา
ทําผิดทําพลาดเสียหาย เขามาเอา มาแสวงหาผลประโยชนใหแก
ตนเอง คนอยางนี้เราจะยอมใหเขาเปนเจาของพุทธศาสนาหรือ
ที่จริงนั้นเขาเปนคนหนึ่งที่เขามาจะเอาประโยชนจากพระ
ศาสนา เขามีหนาที่และมีสถานะเหมือนกับเรา เมื่อเขาทําไมถูกเรา
ก็ตองเอาเขาออกไป แลวเรื่องอะไรไปยกศาสนาใหเขา หรือทํา
เหมือนกับวาเขาเปนตัวแทนของพุทธศาสนา เวลาเขาทําอะไรไมดี
ก็กลายเปนวาพุทธศาสนาไมดี อยางนี้เปนการคิดผิด
เพราะฉะนั้น ขอใหคิดเสียใหม ถามีพระประพฤติไมดีตอง
คิดวา พระองคนี้ก็เหมือนอยางพวกเรานี่แหละ คือเปนคนหนึ่ง
อยางเรา ๆ แตเขาใชสิทธิเขาไปในนั้น คือเขาไปอยูวัดหรือเขาไป
บวช เสร็จแลวเมื่อเขาประพฤติไมดี ไมสมกับการที่จะใชสิทธิ์นี้ เรา
ก็บอกใหเขาออกมาเสีย ก็จบไป แตถาทานประพฤติดี เราก็สง
เสริมสนับสนุน เพราะวาพุทธศาสนายกยองคนที่มีเจตนาดีเปน
กุศล ซึ่งตองการเขามาฝกตน
การที่มาบวชนี้ก็เปนการเขามาฝกตน หรือเขามารับสิกขา
คือการศึกษาของพระพุทธศาสนา หมายความวาเขามาฝกตนใน
ศีล สมาธิ ปญญา
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ใครที่มีเจตนาดี พรอมที่จะฝกตนใหเจริญในไตรสิกขา เราก็
ใหเกียรติเคารพกราบไหว แตถาใครไมปฏิบัติตามหนาที่ที่ควรจะ
เปน ไมยอมรับสิกขา เราก็ไมยอมใหอยูเหมือนกัน เพราะเขาหมด
สิทธิแลว อันนี้ถือวาเปนการใชสิทธิของชาวพุทธนั่นเอง ในเมื่อทุก
คนมีสิทธิเทากัน ก็ใชความถูกตอง ใชธรรมวินัยตัดสิน
เพราะฉะนั้นตองตั้งจิตคิดกันใหม ถาขืนไปตั้งใจแบบยก
ศาสนาใหเปนของพระไป หรือตัวไมเกี่ยว ไมมีความสํานึกในความ
รับผิดชอบแบบนี้ พระศาสนาก็อยูไมได เรื่องนี้ตองรีบแกไข

ที่วาวางเฉยมีอุเบกขา ไมแนนะวาจะดี
ถาเฉยไมรู เฉยเมย เฉยเมิน กลายเปนเฉยโง ยิ่งเต็มที
ทาทีการมองอีกอยางหนึ่ง เปนทาทีที่ผิดมานานแลวใน
สังคมไทย คือ มองไปวา ถาใครไมเอาเรื่องเอาราว เรียกวาวางเฉย
ก็ถือวาดี ทําทาจะยกใหวาเปนผูหมดกิเลส อันนี้เปนอันตรายมาก
ตอพระพุทธศาสนา คือไปนึกวาทําอยางนั้นเปนอุเบกขา
อุเบกขามีหลายอยาง แตอุเบกขาที่เปนหลักใหญ มี ๒ อยาง
คืออุเบกขาที่ถูก กับอุเบกขาที่ผิด
อุเบกขาที่ถูกนั้นเปนธรรมชั้นสูง มากับปญญา คือมีปญญา
ที่รูและทําใหวางใจพอดีได เหมือนที่บอกตอนตนวา ญาติโยมฟง
เรื่องนี้ ใหเปนเรื่องของปญญาที่ตองรู และตองวางใจใหอยูใน
ความสงบได ไมใชเปนไปตามอารมณ อยางนี้แหละ ถาวางใจพอ
ดีไดก็คือฝกในธรรมขออุเบกขา คือรูแลววางตัววางใจสงบเรียบ
แตตองไมประมาทดวย
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เหมือนอยางเวลาเกิดเหตุตูมตามนาตื่นเตนขึ้นมา จะมีคน
๓ ประเภท
พวกที่ ๑ คือคนที่ไมรูเรื่องรูราวอะไรเลย อะไรเกิดขึ้นก็ไมรู
พวกนี้ก็เฉย แตเฉยเพราะไมรู
พวกที่ ๒ คือคนที่รูครึ่งไมรูครึ่ง รูแตวาเหตุการณนาตื่นเตน
แตไมรูวาเรื่องไปอยางไรมาอยางไร จะแกไขอยางไร ก็ลุกขึ้นเตน
โวยวาย ๆ พวกนี้ก็ทําใหเรื่องยิ่งวุน และบางทีก็ทําใหสถานการณ
เลวรายหนักเขาไปอีก
พวกที่ ๓ คือคนที่รูจริง และรูทางแกไขดวย พวกนี้จะนิ่งและ
เฉยไดดวยความรู อยางนี้แหละคือที่เราตองการ คือเพราะรูเขาใจ
และมองออกวาเรื่องเปนอยางไร และจะตองแกไขอยางไร มีขั้น
ตอนและจังหวะอยางไร จึงวางไวในใจเพื่อจะปฏิบัติการเมื่อถึงจุด
นั้น เวลานั้น แตระหวางนี้ก็วางทาทีเฉย นิ่ง เปนกลางอยู อยางนี้
คือที่เขาเรียกวา อุเบกขาแท ซึ่งเปนอุเบกขาดวยปญญา
ถาเปนอุเบกขาของพวกที่ไมรูแลวเฉย ทานเรียกวา อัญญาณุเบกขา แปลวาเฉยดวยไมรู แปลเปนไทยวาเฉยโง ตองระวัง เรา
ตองเฉยใหถูกตอง คือเฉยดวยปญญา อยาใหเปนอุเบกขาแบบเฉย
ไมรูเรื่อง เฉยเมย เฉยเมิน เฉยไมเอาเรื่องเอาราว คือ เฉยโง ที่เรียก
วาอัญญาณุเบกขา
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ปลอยวางได คือจิตใจของบัณฑิต
แตถาปลอยปละละเลย ก็ผิด เพราะเปนกรรมของคนพาล
ในประวัติศาสตรพุทธศาสนา ทานใหถือกิจสวนรวมเปน
สําคัญ ตามหลักพระวินัย กิจของสงฆพระภิกษุทุกรูปตองเคารพ
ใหเปนใหญ แมแตพระอรหันตจะไปเขานิโรธสมาบัติก็ตองวางใจ
ไวกอนวา ถามีเรื่องสวนรวมของสงฆเกิดขึ้นตองออกจากนิโรธสมาบัติทันที
เวลาเกิดเหตุการณใหญ ๆ ขึ้น เชน เมื่อพระพุทธเจาจะ
ปรินิพพาน มีพระรูปหนึ่งพูดไมดีวา พระพุทธเจาปรินิพพานแลวก็
ดีเหมือนกัน เพราะเมือ่ พระองคยงั อยูก ท็ รงกําชับโนนกําชับนี่ วาอะไร
ทําไดอะไรทําไมได เราจะทําอะไรก็ไมสะดวก เมือ่ พระองคปรินพิ พาน
แลว เราจะทําอะไรก็ทําไดตามสบายแลว พระมหากัสสปะซึ่งเปน
พระอรหันตผูใหญ ไดยินเทานี้ ก็กระตือรือรนขวนขวายไปหารือกับ
พระอรหันตองคอื่น แลวชวนทําสังคายนา
พระมหากัสสปะนี้ เปนพระที่ถือธุดงคตลอดชีวิต อยูปา แต
ในฐานะเปนพระอรหันต เมื่อมีเรื่องสวนรวมทานจะไมนิ่งเฉย คือมี
อุเบกขาที่จะทําการตาง ๆ อยางมีปญญา ทานจึงเปนหัวหนาใน
การที่จะกระตือรือรน ลุกขึ้นมาชักชวนใหจัดประชุมสังคายนา
เพราะฉะนั้นพระอรหันตเชนพระมหากัสสปะนี้ จึงเปนแบบอยาง
ของพระที่มองดูเผิน ๆ เหมือนกับวาทานไมเอาเรื่องทางสังคม แต
ที่จริงทานไมไดเฉย ไมไดนิ่ง ไมไดปลอยปละละเลย
ถาพูดสรุปโดยสาระก็คือ “ปลอยวางได แตอยาใหกลายเปน
ปลอยปละละเลย” ปลอยวางเปนเรื่องของจิตใจที่ไมยึดติดถือมั่น
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แตปลอยปละละเลยคือความประมาท เปนอกุศล เปนความเสื่อม
เขาหลักที่วา ปมาโท มจฺจุโน ปทํ แปลวา ความประมาทเปนทาง
แหงความตาย ฉะนั้น ตองแยกใหถูกวา เปนการปลอยวาง หรือ
ปลอยปละละเลย ถาปลอยวางไดก็ดี แตถาปลอยปละละเลยก็
กลายเปนประมาท ผิด ใชไมได
พระอรหันตมีลักษณะอยางหนึ่ง คือ เปนผูที่ไมอาจจะ
ประมาท ขอใหไปอานหลักดูเถอะ พระอรหันตเปนผูปลอยวางใน
ทางจิตใจ เพราะทานไมยึดติดอะไร แตเพราะทานไมยึดติดอะไรนี่
แหละ จึงหมายถึงวาทานไมมีอะไรตองทําเพื่อตัวเอง คือไมมีกิเลส
ที่จะทําอะไรเพื่อตัวเองเลย ทานจึงยกชีวิตนี้ใหเปนของสวนรวม
เพื่อทําประโยชนสุขแกมนุษยทั้งปวงไดเต็มที่ พูดตามภาษาพระวา
พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย คือเพื่อประโยชนสุขแก
พหูชน เพื่อเกื้อกูลแกชาวโลก
พระพุทธเจาทําไมตรัสรูแลวจึงเที่ยวจาริกไปโปรดสัตวอยาง
ไมเห็นแกเหน็ดแกเหนื่อย เดินทางไปไหนก็ได นอนกลางดินกิน
กลางทรายได ก็เพราะไมมีอะไรตองทําเพื่อตัวเอง จึงยกพระชนมชีพใหแกสรรพสัตว อันนี้เปนลักษณะของพระอรหันต เรียกวาเปน
ผูไมมีกิจที่จะตองทําเพื่อตนเองอีกตอไป
ชาวพุ ท ธในอดี ต ก็ ไ ด ดํ าเนิ น ตามคติ ข องพระอรหันตขอนี้
อยางลังกาทวีปในอดีต เคยมีสงครามที่จะทําใหพระพุทธศาสนา
หมดสิ้น ทานเลาไววา คนจะหนีภัยกันตองลงเรือไป คนก็มากมาย
แตเรือเล็กมีที่จํากัด พระก็หนีภัยดวย ครั้งนั้นพระที่อายุมากทาน
วา เรานี้แกเฒาแลว อีกไมชาก็จะตาย แลวพระศาสนาจะอยูได
อยางไร ก็ตองดูวาพระองคไหนยังแข็งแรง จะทํางานรักษาพระ
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ศาสนาไปไดในระยะยาว ตองใหโอกาสแกพระเหลานั้น ทานก็เลย
ไมยอมไป แตทานใหที่ในเรือนั้น แกพระที่มีความสามารถจะเปนผู
รักษาพระศาสนาตอไป
นี้แหละคือคติของพระอรหันต ทานนึกถึงประโยชนสวนรวม
เปนใหญ เพราะฉะนั้นคนไทยชาวพุทธจะตองคิดเรื่องนี้ใหมาก
เมื่อเปนเรื่องของประโยชนสวนรวม พระอรหันตจะตองมาเปนผูนํา
ในการที่จะกระตือรือรนขวนขวาย ทําการที่ถูกตองตามพระธรรม
วินัย
ดวยเหตุนี้ ในประวัติศาสตรพุทธศาสนา จึงมีหลายครั้งที่วา
บางทีพระอรหันตก็ถูกลงโทษ โยมคงสงสัยวาเปนไปไดอยางไร
ใครจะลงโทษพระอรหันต ที่วานี้ไมใชคฤหัสถมาลงโทษ แตเปน
เรื่องของที่ประชุมสงฆไดมีการลงโทษพระอรหันต ลงโทษอยางไร
ขออธิบายวา เวลามีเรื่องของสวนรวม เชน มีเหตุการณ
กระทบกระเทือนตอประโยชนสุข หรือความมั่นคงของพระศาสนา
ขึ้น พระสงฆที่รับผิดชอบการพระศาสนา โดยเฉพาะพระอรหันต
จะมาประชุมกัน เพื่อพิจารณาปรึกษาวาจะแกไขปญหาอยางไร
จะมอบใหใครทําหนาที่อะไร
อยางในเรื่องพระนาคเสน มีปญหาสวนรวมเกิดขึ้น พระ
อรหั น ต ก็ ม าประชุ ม กั น และพิ จ ารณาว า พระองค ใ ดมี ค วาม
สามารถที่จะมาชวยได ถาองคนั้นไมมาในที่ประชุม ก็ดูวาทําไมไม
มา เชน มัวไปอยูหาความสงบหางไกลในปาเสีย ไมเอาภาระของที่
ประชุมหรืองานของสงฆเทาที่ควร ทานก็ลงโทษ
การลงโทษพระอรหันต ก็คือ เรียกตัวมาแลวก็มอบภาระให
หมายความวามอบงานใหทํา ไมใชลงโทษอะไรที่เสียหาย

๕๖

ภัยแหงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

อยางกรณีพระนาคเสน ก็คือ เมื่อประมาณ พ.ศ. ๕๐๐ มี
กษัตริยนักปราชญ พระนามวา มิลินท ซึ่งมีเชื้อสายกรีก เรียกแบบ
กรีกวา Menander ไดถามปญหาโตวาทะกับนักบวชทั้งหลายใน
ชมพู ท วี ป จนกระเทื อ นไปทั่ ว วงการพระพุ ท ธศาสนาก็ พ ลอย
กระเทือนไปดวย
ครั้งนั้น พระอรหันตทั้งหลายจึงมาประชุมกันเพื่อหาตัวพระ
ที่จะโตใหทันพระยามิลินท และตกลงวาจะตองฝกเด็กขึ้นมา
เวลานั้น พระอรหันตองคหนึ่งชื่อ โรหณะขาดประชุม ที่
ประชุมเลยลงโทษโดยมอบภาระใหไปติดตามดู และเอาตัวเด็ก
ชายนาคเสนมาบวช แลวสั่งสอนใหการศึกษา จนกระทั่งมีความรู
ความสามารถที่จะไปโตวาทะชวยรักษาพระศาสนาได
นี้คือคติพระอรหันตที่เรามีหลักปฏิบัติกันมา ดังนั้นชาวพุทธ
จะตองตั้งทาทีใหถูกตองวา พระอรหันตเปนผูนําของพระศาสนา
เปนผูนําของพุทธบริษัท เปนผูที่เอาใจใสตอประโยชนสุขของสวน
รวม และจะไมปลอยปละละเลย เพราะวาการปลอยปละละเลย
นั้นเปนความประมาทอยางที่วาแลว

อยามัวมองแตผลและวิจารณกันแคเปลือกผิว
ตองหัดใชปญญาหยั่งลึกเหตุปจจัยที่เปนมายาวไกล
อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเปนภัยภายในสําคัญ ที่ทานประธานเสวนา
ก็ไดพูดยกตัวอยางไปบางแลว เชน จับพระที่ยักยอกเงินวัด เปนตน
อันนี้ก็เปนเรื่องของความเสื่อมในวงการพระสงฆ ซึ่งเราจะตอง
ยอมรับความจริงวา เวลานี้ปญหาของเรามีมากทีเดียว
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เรื่องความเสื่อมนี้ไดพูดมานานแลว พูดแลวพูดอีก พูดจน
กระทั่งวาไมรูจะพูดอยางไร บอกวาเหมือนกับถูกพัดพามากับ
กระแสนํ้าที่ไหลมาจวนจะตกเหว ควรจะรีบตะเกียกตะกายออก
จากกระแสนํ้าที่มันจะไหลลงเหวเสีย โดยเฉพาะก็คือวาปญหาของ
เรามันสะสมมานาน มันหมักหมมหลายชั้น ไมควรจะมัวดูแตผล
ปลายที่ปรากฏ
ผลที่เกิดขึ้นมาอยางนี้ เปนเพียงอาการปรากฏของโรคเทา
นั้น เหมือนแผลพุพอง สิ่งที่เราจะตองแกก็คือเลือดเสีย ลมเสีย นํ้า
เหลืองเสีย อะไรตาง ๆ เหลานี้ จะตองดูวาสาเหตุมาจากไหน แลว
ไปแกที่นั่น ถามาติ มาพูด มาบนกัน เฉพาะอาการปรากฏ นี่มันแก
ไขอะไรไมได
เราตองดูวาการที่มีปรากฏการณปญหาความเสื่อมตาง ๆ
เหลานี้ปรากฏขึ้นมานั้น เปนเครื่องฟองวาการพระศาสนาของเรา
รวมทั้งวงการพุทธบริษัทนี้ ไดเสื่อมมานานแลว เนื่องจากเหตุ
ปจจัยตาง ๆ ที่ไดสรางกันมา ทําใหกระแสความเสื่อมหมักหมมจน
กระทั่งแสดงผลออกมาเปนแผลพุพองเปนตน เพราะฉะนั้น เราจะ
ตองกลับไปแกสาเหตุของมัน
แตอาการปรากฏชั่วคราวเฉพาะหนาก็แกดวย ไมใชทิ้ง คือ
ตองแกทั้งสองอยาง แกเฉพาะหนาระยะสั้น กับแกลงไปถึงเหตุ
ปจจัยระยะยาว
ปญหาสําคัญของเราเวลานี้ ที่เปนเหตุปจจัยของปญหาทั้ง
หลาย ขอสําคัญที่สุดคือ สภาพขาดการศึกษา โยมลองดูเถอะ ใน
ตางจังหวัดมากมาย พระใหมบวชเขามาไมไดเรียนอะไรเลย การ
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บวชตามประเพณีตามคติโบราณเรียกวา บวชเรียน เราไดยินกัน
เรื่อยมาวาบวชเรียน ๆ แตเดี๋ยวนี้เหลือแคบวชเฉย ๆ
ที่วาบวชตามประเพณี เวลานี้ก็มักบวชเพียงใหไดชื่อวาบวช
พอแมก็เอาจริงเอาจังดานพิธี บางทีก็จัดงานเลี้ยงและฉลอง จน
กระทั่งวาหมดเงินไปไมรูเทาไร บวชไมกี่วันสึกมาแลว แตพอแมยัง
เปนหนี้ตอไป
ในตางจังหวัดมากทีเดียว เวลาบวชลูกบางทีตองไปกูเงินเขา
มาเลี้ยงโตะจีนเปนแสน ๆ แลวลูกบวชแคครึ่งเดือนเดือนหนึ่งหรือ
แมแต ๗ วัน บวชเขาไปแลววัดนั้นบางทีไมไดสอนอะไร ก็ไปอยู
เฉย ๆ แลวทีนี้ยิ่งถาเปนวัดที่มีปญหา ไปเห็นพระประพฤติไมดี คน
ที่บวชเขาไปก็ยิ่งเบื่อหนายพระศาสนาออกมาอีก พระธรรมวินัยก็
ไมรูจัก เงินทองก็สิ้นเปลืองไปเปลา ไมไดอะไรขึ้นมา แถมกลาย
เปนโทษ บวชแลวก็สักแตวาบวชผานไป ๆ สภาพเชนนี้เกิดมีขึ้น
มากมาย จนนากลัวอยางยิ่ง
เราตองใหพระที่บวชเขามานี้ไดเรียน คําวา “เรียน” ก็คือ ได
เรียนพระธรรมวินัย ทั้งเลาเรียนปริยัติและไดเรียนโดยการประพฤติ
ปฏิบัติ เชน การทํากิจวัตรตาง ๆ และการฝกจิตเจริญปญญา ที่
เรียกวาเรียนนั้น ไมใชเฉพาะตองเรียนในหองเรียน ไมใชเรียน
เฉพาะคําสอน
คําวาศึกษาหรือเรียนนี้ ก็คือเรียนดวยชีวิตจริง จากการเปน
อยูอยางพระภิกษุ และฝกฝนปฏิบัติตาง ๆ คือฝกอบรมกาย วาจา
ใจ และปญญา เรียกตามหลักวา ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา
เราจะตองพยายามฟนฟูใหการศึกษาเลาเรียนมีขึ้นมาใหได
ผูที่บวชเขามาแลวนี้ อยาใหบวชเปลา ตองใหสมกับชื่อที่วาบวช
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เรียนใหได เพราะถาขาดการศึกษาแลวก็จะปฏิบัติไมถูก เมื่อ
ปฏิบัติไมถูก พระศาสนาก็เลอะเลือน เพราะพระทําผิดทําพลาด
เขวออกไป
อย า งผู  ที่ บ วชมาแล ว บางทานบางทีก็เจตนาดี อยากจะ
สงเคราะหชาวบาน ไมไดมีอกุศลจิตอะไรเลย แตเพราะไมไดเลา
เรียน ไมรูวาอะไรเปนหลักพระศาสนา จะแนะนําสั่งสอนเขาก็ไม
เปน แตอยากจะสงเคราะหชาวบาน ก็ไมรูจะไปชวยเขาอยางไร
เมื่อไมมีวิธีชวยอยางอื่น ก็ไปทําเรื่องนอกรีตนอกรอย เชนใหหวย
เรียกวาเปนพวกที่เจตนาดี แตทําไมถูกตอง เพราะไมไดเรียนรู ไมมี
ธรรมะที่จะสอนเขา
สวนอีกพวกหนึ่ง มีเจตนาไมดีมาแตตน คือ พวกบวชเขามา
ใชวัดเปนแหลงหากิน และใชผาเหลืองเปนเครื่องมือหลอกชาว
บาน พวกนี้เห็นไดชัดวา ตองทําใหพระศาสนาเสื่อมอยางแนนอน
ขอใหสังเกตปจจุบัน และดูบทเรียนจากอดีตวา พระพุทธ
ศาสนานี้มักจะเสื่อมในเวลาที่เจริญที่สุด เมื่อไรพระพุทธศาสนา
เจริญที่สุด แลวก็จะเสื่อม เพราะฉะนั้นจึงตองระวังมาก เมืองไทย
เรานี้ เปนดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญมากแลว เพราะฉะนั้นจะ
ตองระวังไมประมาทอยางยิ่ง เพราะความเสื่อมพรอมที่จะเขามา
พระพุทธศาสนาเสื่อมในเวลาเจริญนี่เปนอยางไร ก็หมาย
ความวา เมื่อพุทธบริษัทมีศรัทธา ญาติโยมมีความเลื่อมใสในพระ
ศาสนา ก็ทํานุบํารุงกันใหญ เมื่อทํานุบํารุงกันมาก คนที่บวชเขามา
ก็มีลาภสักการะมาก และเปนอยูสบาย บางทีญาติโยมบํารุงอยาง
ชนิดบําเรอหรือปรนเปรอเลย เมื่อเปนอยางนี้ถาพระไมมีสติ และ
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ไมกวดขันใหการศึกษากันใหดี ก็จะเพลินและเห็นแกความสุข
สบาย
หนึ่ง พระสงฆก็จะประพฤติยอหยอนลง แลวก็ประมาท เมื่อ
พระประมาทกอนแลว ญาติโยมก็ประมาทตาม
สอง พวกที่อยูขางนอกก็เห็นเปนชองทางหรือเปนโอกาสวา
ถาไดเขามาบวชพระแลวก็จะสบาย หากินไดงาย จึงบวชเขามา
มากมายเพื่อเอาผาเหลืองเปนเครื่องมือและใชวัดเปนแหลงหากิน
ตัวอยางมีมาเรื่อย เชน ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช พุทธ
ศาสนาไดรับการอุปถัมภบํารุงจากบานเมืองอยางมาก เมื่อพระ
พุทธศาสนาเจริญมาก ก็เกิดปญหาตามมาคือ เดียรถียปลอมบวช
กันใหญ เพราะบวชเขามาแลวสบาย มีลาภ หากินอยางไรก็ได
พระเจาอโศกเมื่อทรงทราบปญหาจึงจัดการแกไข โดยจัดการสอบ
ความรูพระ แลวจับสึกไปตั้งหกหมื่นองค
สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชก็เหมือนกัน ในเมืองไทย
เรานี้พระพุทธศาสนาก็เจริญ มีพวกบวชเขามาเพราะอยากอยู
สบาย ไมไดเลาเรียนศึกษา สมเด็จพระนารายณมหาราชก็ตองจัด
การสอบความรูพระ ผูใดไมมีความรูสมเปนพระ เมื่อเขามาอยูใน
พุทธศาสนาแลวไมรูธรรมวินัยเปนไปไดอยางไร ฉะนั้นก็ไมสมควร
อยู แตสมควรสึกไปเสีย ไดทรงใหสึกไปเปนจํานวนมาก
การจับสึกนี้ไมใชเปนการทํารายหรือฆาแกงอะไร เมื่อเขาหม
ผาของพระภิกษุและใชชื่อของพุทธศาสนา แตตัวเขาไมเปนพระ
ไมไดเปนพุทธ ก็เพียงใหเขาสละออกไป เปนการทําใหตรงกับ
ภาวะที่เขาเปนจริงเทานั้น
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ทีนี้ชาวพุทธปจจุบันนี้ เรามีหลักเกณฑ หรือมีวิธีการอะไรที่
จะรักษาพระพุทธศาสนาไวบางไหม เวลาพระศาสนาเจริญ แลว
เกิดมีรองรอยของความเสื่อม เราก็ตองชวยกันแกไข ที่วานี้ไมไดมา
สนับสนุนใหโยมจับพระสึก แตหมายความวาใหเราไมประมาท คือ
มีวิธีปฏิบัติอยูแลวตั้งแตโบราณ ทานวางไวใหแลว แตเราไมไดเอา
มาใช

รักษาพระพุทธศาสนา คือรักษาพระธรรมวินัย
รูพ ระธรรมวินยั และยึดเอาธรรมวินยั เปนหลักเปนเกณฑวนิ จิ ฉัย
ความสําคัญของการศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย หรือเรียก
สั้นๆ วา “บวชเรียน” ตองเนนตองยํ้ากันไว เพราะเปนทั้งการรักษา
พระพุทธศาสนา เปนการทําใหพระพุทธศาสนาปรากฏ และทําให
คนไดประโยชนจากพระพุทธศาสนา
เราพูดวาจะรักษาพระพุทธศาสนา ก็ตองรูวาเนื้อตัวของพระ
พระพุทธศาสนาอยูที่ไหน หรือวาอะไรเปนเนื้อตัวของพระพุทธ
ศาสนา มิฉะนั้น พูดวารักษาพระพุทธศาสนา แตอาจจะไปรักษา
อะไรก็ไมรู ที่ไมใชพระพุทธศาสนาเลย ซึ่งอาจจะเปนสิ่งที่ตรงขาม
กับพระพุทธศาสนาก็ได บางทีก็ไดแคเปลือกหรือเครื่องหอหุม
เหมือนจะรักษาคน กลับไปเอาขี้เหงื่อขี้ไคล หรืออยางดีก็ไดแคเสื้อ
ผาที่คนสวมใส
อะไรเปนเนื้อเปนตัวของพระพุทธศาสนา ถามวาพระพุทธ
ศาสนาเกิดจากไหน ก็ตอบวาเกิดจากพระพุทธเจาทรงตั้งขึ้น หรือ
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ทรงคนพบแลวประกาศขึ้นมา คือพระองคตรัสรูแลวก็ทรงนํามา
เทศนาสั่งสอน พูดงายๆ วาเกิดจากคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
คําสั่งสอนของพระพุทธเจาคืออะไร ก็คือ พระธรรมวินัย ซึ่ง
เปนคําสั้นๆ ที่รวมทุกสิ่งทุกอยางที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว
จากพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน คือจากพระ
ธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดง และจากพระวินัยที่พระพุทธเจาทรง
บัญญัติไว ก็เกิดมีพระสาวกผูฟงแลวปฏิบัติตามและไดบรรลุผล
แหงพระธรรมวินัยนั้น เกิดมีสงฆที่เปนแหลงศึกษาปฏิบัติสั่งสอน
สืบทอดพระธรรมวินัยนั้น เกิดมีวัดเปนที่ใหพระอยูและใหคนไป
เพื่อไดฟงไดเรียนไดปฏิบัติไดทํากิจกรรมที่จะใหไดประโยชนจาก
พระธรรมวินัย เกิดมีพิธีกรรมที่จะเปนขั้นตอนชักนําใหพระนําพระ
ธรรมวินัยมาสื่อสารกับญาติโยม ตลอดจนแมกระทั่งเกิดภาษา
ศิลปวัตถุโบราณสถานวัฒนธรรมตางๆ ที่สืบเนื่องออกมามากมาย
จนกระทั่ง ถาคนมองไมเปน ก็จะถูกสิ่งเหลานี้บัง มองไมเห็นเนื้อ
ตัวของพระพุทธศาสนา
จึงตองยํ้ากันไวเสมอวา แกนกลาง หรือเนื้อตัวของพระพุทธ
ศาสนานั้น ก็คือ พระธรรมวินัย ที่พระพุทธเจาตรัสแสดงและ
บัญญัติไว
พระพุทธเจาก็ตรัสไวเองวา
อานนท โดยกาลที่เราลวงลับไป ธรรมและวินัยใดที่เรา
แสดงแลว บัญญัติแลว แกเธอทั้งหลาย ธรรม-วินัยนั้นจัก
เปนศาสดาของเธอทั้งหลาย

ถึงแมพระพุทธเจาไมอยู แตถาธรรมวินัยที่พระองคสั่งสอน
ไวยังอยู ก็เทากับวาพระพุทธเจายังอยูเหมือนกัน คือเรายังฟงยังรู
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คําสั่งสอนของพระองค และเอาใชเอามาประพฤติปฏิบัติได เพราะ
ฉะนัน้ เนือ้ ตัวแทๆ ของพระพุทธศาสนาจึงอยูท พี่ ระธรรมวินยั นี้ และ
ถาเราจะรักษาพระพุทธศาสนาก็ตองรักษาพระธรรมวินัยไวใหได
แลวก็ถามตอไปอีกวา พระพุทธเจาปรินิพพานนาน ๒๖๐๐
กวาปแลว พระธรรมวินัยที่เปนคําสั่งสอนของพระองค เปนศาสดา
แทนพระองคนั้น มาถึงเราไดอยางไร เราจะหาพระธรรมวินัยไดที่
ไหน
ก็ตอบรวบรัดงายที่สุดเลยวา พระธรรมวินัยนั้นทานจารึกไว
เปนพระไตรปฎก และพระสงฆตั้งแตพระสาวกรุนใกลชิดพระพุทธ
เจาไดรักษาสืบทอดกันมา ดวยการทรงจํา สาธยาย และจารึกไว
ดวยความไมประมาท
เพราะฉะนั้น พระไตรปฎกจึงเปนที่บรรจุรวบรวมพระธรรม
วินัยไว และจึงใชเปนหลักในการศึกษาสั่งสอนพระพุทธศาสนา
และเป น มาตรฐานหรื อ เป น เกณฑ ตั ด สิ น ว า อะไรเป น พระพุ ท ธ
ศาสนาหรือไม

บรรพบุรุษไทยเพียรรักษาพระไตรปฎกไวใหมาถึงเรา
ขอชาวพุทธเพียรนํามาเรียนมาใช ก็พอจะใหไดชอื่ วาเปนลูกหลานทีด่ ี
พระไตรปฎกของดั้งเดิมนั้น เปนภาษาบาลี เรียกวาเปนฉบับ
เถรวาท คือ สืบตอกันมาตั้งแตพระสาวกที่ทันเห็นทันฟงพระพุทธ
เจา ๕๐๐ องค ประชุมกันรวบรวมพระธรรมวินัยไว เรียกวา
สังคายนาพระธรรมวินัย หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานเพียง ๓
เดือน
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ประเทศพุทธศาสนาอยางเมืองไทยเรานี้ ไดพยายามระวัง
รักษาพระไตรปฎกเดิมที่เปนภาษาบาลีไว โดยถือเปนกิจสําคัญสูง
สุดของชาวพุทธ ทั้งฝายคณะสงฆและฝายบานเมือง ตั้งแตองค
พระมหากษัตริยลงมา
ดังเชนมีการสังคายนาตั้งแตสมัยลานนา และครั้งที่กรุงศรี
อยุธยาแตกถูกเผาแลว เมื่อพระเจาตากสินมหาราชกูชาติ ตั้งกรุง
ธนบุรี พระราชกิจสําคัญที่จะฟนฟูรักษาพระพุทธศาสนา ก็คือพอ
จัดบานเมือง ในดานการพระศาสนา ก็ทรงใหรวบรวมพระไตรปฎก
จากเมืองเหนือเมืองใต สงมาหรือคัดลอกสงมาไวที่กรุงธนบุรี
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ เมื่อตั้ง
กรุงเทพฯ ก็ทรงจัดใหมีการสังคายนาครั้งใหญ และจัดตั้งอาคารที่
เปนหอเก็บพระไตรปฎกไวเปนหลักประจําบานเมือง ที่วัดพระแกว
ในพระบรมหาราชวัง
แมในยามที่บานเมืองสงบ ซึ่งพระไตรปฎกก็ยังอยูเปนหลัก
ในที่ที่รักษาไว เมื่อจะสงเสริมรักษาพระพุทธศาสนา งานเกี่ยวกับ
พระไตรปฎกก็เปนเรื่องสําคัญของกิจการบานเมืองพุทธ ดังที่เมื่อ
เกิดมีการพิมพสมัยใหม ในหลวงรัชกาลที่ ๕ สมเด็จพระปยมหาราช
ก็ทรงใหพิมพพระไตรปฎกบาลี ดวยอักษรไทย เปนเลมหนังสือ
แลวทรงสงไปพระราชทานแกประเทศตางๆ แมแตแกประเทศฝรั่ง
ชาติตะวันตก
หลังจาก ร.๖ สวรรคต ร.๗ ก็โปรดฯใหพิมพพระไตรปฎก
บาลี และคัมภีรอื่นๆ ถวายอุทิศพระราชกุศล และเปนราชานุสรณ
ในรัชกาลปจจุบัน ร.๙ เมื่อคัมภีรพระไตรปฎกบาลียังคงอยู
ดีสืบมา ก็ยังมีการทําใหแพรหลายยิ่งขึ้น โดยมีการตรวจทาน ที่
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เรียกวาการสังคายนาครั้งใหม มีการพิมพพระไตรปฎกบาลีเพิ่มขึ้น
เปนหลายฉบับ และพิมพคมั ภีรอ รรถกถา ฎีกา เปนตน ตลอดจนนํา
เอาพระไตรปฎกบาลีที่เปนเลมหนังสือ เขาไปลงไวในคอมพิวเตอร
เปนพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอรกันแลวหลายฉบับ
จากพระไตรปฎกบาลีของเดิมนั้น ในประเทศของเรา ก็ไดมี
การแปลเปนภาษาไทย แลวพิมพเปนชุดเรียกวาพระไตรปฎก
ภาษาไทย ซึ่งเริ่มมีตั้งแต ฉบับ พ.ศ. ๒๕๐๐ หรือฉบับฉลอง ๒๕
พุ ท ธศตวรรษ สํ าหรั บ ใช ป ระกอบในการศึ ก ษาพระธรรมวิ นั ย
เพราะคนไทยสวนใหญไมรูภาษาบาลี ตองศึกษาผานคําแปลที่
เปนภาษาไทย แตตัวแทก็ยังเปนภาษาบาลีตามเดิม
แมวาพระพุทธศาสนาจะแพรขยายไปในประเทศตางๆ หลัง
จากเวลาผานมายาวนาน เกิดพระพุทธศาสนาแบบที่แยกออกไป
เปนมหายาน แตก็รูกันวา จะหาคําสอนเดิมแทของพระพุทธเจา
เทาที่มี ก็ตองมาที่พระไตรปฎกบาลี ดังที่ในประเทศญี่ปุนเวลานี้
พระญี่ปุนมหายานก็รูกันวา เมื่อศึกษาพระพุทธศาสนา พึงศึกษา
พระธรรมวินัยดั้งเดิมในพระไตรปฎกบาลี เชนที่มีในเมืองไทยนี้เปน
พื้นฐาน
ชาวพุทธจะตองรูจักใชพระธรรมวินัยในพระไตรปฎก เปน
หลักเปนเกณฑเปนมาตรฐาน ในการตัดสินคําสอน คําอธิบาย
ความเชื่อถือ และการประพฤติปฏิบัติในพระพุทธศาสนา
ถาเกิดมีการถกเถียงขึ้นวา อันไหนเปนพระพุทธศาสนา อันนี้
เปนพระพุทธศาสนาหรือไม เรื่องนั้นเรื่องนี้พระพุทธเจาทรงสอนไว
วาอยางไร ก็ตองมาจบกันที่พระไตรปฎก เปนเครื่องวินิจฉัย
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ถาใครถามวา “นิพพานเปนอยางไร?” เขาอาจจะตอบวา ฉัน
ไมรู เพราะฉันยังไมบรรลุนิพพาน (หรือบางคนอาจจะพูดวา
อาจารยทานโนนวาอยางนี้ ทานนี้วาอยางนั้น)
แตถาเขาถามวา “นิพพาน ตามหลักพระพุทธศาสนาเปน
อยางไร?” ถึงเราจะยังไมบรรลุนิพพาน ก็ตอบไดทันทีวา นิพพาน
เปนอยางนั้นอยางนี้ ตามหลักพระธรรมวินัยในพระไตรปฎก คือยก
เอาคําตอบจากพระไตรปฎกมาตอบไดเลย
แมแตที่เขาถามสั้นๆ วา “นิพพานคืออะไร? นิพพานเปน
อยางไร?” ถาเรารูจักตอบ ก็บอกเขาไดวา “ฉันเองยังไมบรรลุ
นิพพาน ฉันยังไมรูวานิพพานเปนอยางไร (ทานอาจารยโนน
อาจารยนี้วาอยางไร ก็วาไป) แตตามหลักพระพุทธศาสนา พระ
ไตรปฎกบอกวา พระพุทธเจาสอนวานิพพานเปนอยางนี้ๆ” ถารูจัก
หลักฐานที่มา และรูจักตอบอยางนี้ เราก็ชวยรักษาพระพุทธ
ศาสนาได
ภัยแหงพระพุทธศาสนา ที่ใครก็ตามกระทํ าตอพระธรรม
วินัยนี้ ถือวาเปนภัยที่รายแรงที่สุด การทําราย อาจมาในรูปของ
การทําพระธรรมวินัยใหวิปริต (ซึ่งรายแรงกวาการประพฤติวิปริต
จากพระธรรมวินัย) การอางหลักฐานดวยการดัดแปลงแทรกเสริม
ปลอมปน การทําลายความเชื่อถือตอพระธรรมวินัยและพระไตร
ปฎกดวยวิธีหลอกลวง การทําใหประชาชนเขาใจสับสนไขวเขว
และหลงประเด็น เชน สับสนระหวางหลักการกับความคิดเห็นของ
บุคคล และระหวางหลักฐานหรือขอมูลเดิมกับการตีความ เปนตน
ตลอดจนทําใหสับสนถึงขั้นที่เหมือนกับวาในพระพุทธศาสนาไมมี
หลักเกณฑอะไรจะตัดสินแลวแตใครจะคิดเห็นอยางไร ซึ่งในระยะ
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๓-๔ ป ที่ผานมานี้ ไดมีขึ้นบอยครั้ง บางทีถึงกับทําแอบแฝงในรูป
แบบที่ลอหลอกใหเห็นวาเปนวิชาการ ชาวพุทธจึงตองฝกตัวใหรู
เทาทัน และชี้ความเปนเท็จใหถูกจุด

พ.ร.บ. สงฆ จะไมมคี วามหมาย ถาไมเปนฐานรองรับธรรมวินยั
และไมเปนประกันใหพระเณรเจริญในไตรสิกขา
ยํ้าอีกครั้งหนึ่งวา พระธรรมวินัยเปนเนื้อเปนตัวของพระพุทธ
ศาสนา ตัวแทของพระพุทธศาสนาอยูที่พระธรรมวินัย จะรักษา
พระพุทธศาสนาก็ตองรักษาพระธรรมวินัย และยึดเอาพระธรรม
วินัยเปนหลักเปนเกณฑของพระพุทธศาสนา
เราจะรักษาพระธรรมวินัย และเอาพระธรรมวินัยมาตั้งเปน
หลักเปนเกณฑไดอยางไร ก็ตองมีการศึกษาเลาเรียน เมื่อเลาเรียน
ก็รู เมื่อรูแลวนํามาปฏิบัติ พระธรรมวินัยก็ปรากฏออกมาในการ
ประพฤติปฏิบัตินั้น เชน ในจริยาวัตรของพระเณรเปนตน และเมื่อ
คนประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามพระธรรมวิ นั ย ที่ พ ระเณรนํ ามาสั่ ง สอน
ประชาชนก็จะไดประโยชนจากพระพุทธศาสนา เชนทําใหสังคมดี
มีศีลธรรม อยูกันสงบเรียบรอยรมเย็นเปนสุข และชีวิตพัฒนาดียิ่ง
ขึ้นไป
ถาตัวเราเองไมไดศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย แตชวย
สนับสนุนพระเณรใหศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย ก็เทากับชวย
รักษาสืบตอพระพุทธศาสนา ยิ่งถาตัวเองก็ศึกษาเลาเรียนพระ
ธรรมวินัยดวย สนับสนุนผูอื่นดวย ก็ประเสริฐที่สุด
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พระพุทธเจาทรงปกครองคณะสงฆในสมัยพุทธกาล ทรงจัดตัง้
วางระเบียบตางๆ ก็เพื่อใหพุทธบริษัท คือพระสงฆและประชาชน
ไดประโยชนจากพระธรรมวินัยที่พระองคไดทรงสั่งสอน พูดงายๆ
วาคนทั้งหลายจะมาเอาพระธรรมวินัยจากพระองค เพราะฉะนั้น
พระพุทธเจาจึงทรงจัดระเบียบพระสงฆและวัดวาอารามใหมั่นใจ
วา พุทธบริษัททุกคนจะไดธรรมวินัยไปอยางดีที่สุด เรียกวาพระ
ธรรมวินัยนั่นแหละเปนเปาหมายของการปกครองคณะสงฆ และก็
เปนหลักเปนเกณฑในการจัดการปกครองนั้นดวย
คนจะไดประโยชนจากพระพุทธศาสนา คือจากพระธรรม
วินัยที่พระพุทธองคทรงสั่งสอน ก็ดวยการศึกษาเลาเรียนประพฤติ
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนั้น ที่ทานเรียกวาไตรสิกขา ใหพระเณร
เปนตน เจริญในศีล สมาธิ ปญญา
ถาจัดการปกครอง จัดระเบียบพระสงฆและวัดวาอาราม ให
เปนเครื่องกํ ากับหรือเกื้อหนุนใหพระเณรไดศึกษาเลาเรียนพระ
ธรรมวินัย จนมั่นใจไดวา พระเณรเหลานั้นจะเจริญงอกงามในศีล
สมาธิ ปญญา และสามารถมาสอนประชาชนใหรูเขาใจประพฤติ
ปฏิบัติในทาน ศีล ภาวนา ดําเนินชีวิตใหดีงาม และชวยกันสราง
สรรคสังคมได ก็พูดไดวา การปกครองคณะสงฆและการจัดตั้งวาง
ระเบียบการคณะสงฆนั้นประสบความสําเร็จ
แตถาปกครองกันไปแลว จัดตั้งวางระเบียบไปแลว ไมเกิด
ผลตามนี้ ไมวาจะมีวัตถุ อาคาร สถานที่ หรืออะไรๆ มากมายเพิ่ม
ขึ้นมา หรือแมแตลงโทษคนรายไดเฉียบขาดรุนแรง ก็ตองพูดวา
เปนความลมเหลว
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เวลานี้พูดกันวา จะแกไข พ.ร.บ.คณะสงฆ จะออกกฎหมาย
คณะสงฆใหม ก็ควรจะมีความชัดเจนวา จะออกกฎหมายมาเพื่อ
อะไร จะปกครองเพื่ออะไร จะจัดระเบียบการคณะสงฆเพื่ออะไร
ถาตองการจัดการปกครองคณะสงฆ เพื่อดํารงรักษาพระ
พุทธศาสนา เพือ่ ใหพระพุทธศาสนาปรากฏ และใหพระพุทธศาสนา
เกิดประโยชนแกชีวิตแกสังคมประเทศชาติ พ.ร.บ.หรือกฎหมาย
คณะสงฆนั้น ก็ตองมีพระธรรมวินัยเปนหลักเปนเปาหมาย
กฎหมายจะตองเปนเครื่องมือที่จะรองรับพระธรรมวินัย และ
เปนหลักประกันที่จะใหพระธรรมวินัยโดดเดนออกมาเปนหลักเปน
เกณฑ และออกมาสูการรูเขาใจและการประพฤติปฏิบัติของพระ
สงฆและพุทธศาสนิกชนทั้งปวง
พรอมกันนั้น พ.ร.บ. หรือกฎหมายคณะสงฆ ก็จะตองเปน
เครื่องกํากับ และเปนหลักประกันใหพุทธบริษัท โดยเฉพาะพระ
ภิกษุสามเณร ไดศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย ที่เปนเนื้อตัวของ
พระพุทธศาสนานั้น และมีความประพฤติ ศีลาจารวัตร มีจิตสํานึก
มีคุณธรรม มีปญญารูเขาใจ เจริญงอกงามขึ้นมา เปนพระเณรที่ดี
มีคุณภาพ สามารถทําหนาที่ตอพุทธบริษัท ดวยการใหธรรมแก
ชาวบาน หรือใชวัดเปนที่บําเพ็ญประโยชนแกญาติโยมประชาชน
ตามหลักธรรมทานได
พูดงายๆ วา พ.ร.บ.คณะสงฆตองชวยกํากับใหพุทธบริษัท
เจริญในไตรสิกขา คือ ทําใหพระธรรมวินัยเกิดประโยชนแกชีวิต
และสังคมประเทศชาติ ดวยไตรสิกขา
อยางนอย งายและสัน้ ทีส่ ดุ วา ถา พ.ร.บ. หรือกฎหมายคณะ
สงฆนี้ จะเปนเครื่องกํากับและเปนหลักประกันใหการคณะสงฆ
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ไทยทั้งหมดยังเปนระบบการ “บวชเรียน” คือ บวชเพื่อเรียน หรือ
บวชแลวตองศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมวินัย แคนี้ การออก พ.ร.บ.
คณะสงฆนั้นก็คุมคา บรรลุวัตถุประสงค
แตถาไมเกิดผลอยางนี้ ถึงจะตรากฎหมายใหวิจิตรพิสดาร
เพียงใด ก็ตองพูดวาลมเหลว ไรความหมาย
ทีว่ า ให พ.ร.บ. คณะสงฆเปนหลักประกันระบบการบวชเรียน
นั้น จะตองเนน และทําใหมั่นใจวา จะตองใหมาตรการนี้เกิดขึ้นที่
วัดซึ่งอยูกับชุมชนเล็กนอยทั้งหลาย ที่กระจายอยูทั่วประเทศไทยนี้
ความสําเร็จของ พ.ร.บ.คณะสงฆ วัดไดตรงนี้ คือที่วัดและ
ชุมชนหนวยยอยๆ ทุกตําบลหมูบาน ถาฟนฟูวัดและชุมชนทั้ง
หลายขึ้นมาสูพระธรรมวินัยและไตรสิกขาได เมืองไทยจะกลาย
เปนประเทศพัฒนาที่แทอยางแนนอน
เวลานี้ รูกันดีวา พระเณรมากมายหรือจะวาสวนใหญก็ได
ไมรูธรรมวินัย ไมรูวาพระพุทธเจาสอนอะไร วาเชื่อถือหรือประพฤติ
ปฏิบัติอยางไรเปนพระพุทธศาสนา
ที่เราวาการเรียนทองจําไดอยางนกแกวนกขุนทอง เปนการ
ศึกษาที่ไมดี แตเวลานี้ ถาพระเณรไทยสวนใหญจําคําสอนของ
พระพุทธเจาไดบาง แมเพียงอยางนกแกวนกขุนทอง ก็ตองนับวาดี
มากทีเดียว (อยาดูถูกการเปนนกแกวนกขุนทองใหเกินไปนัก แม
นกแกวนกขุนทองจะพูดแจวโดยไมรูความหมาย แตก็ชวยเตือนสติ
เจาของได และทําใหขโมยที่แอบเขามาชะงักไปหนอยเหมือนกัน)
สรุปวา กฎหมายคณะสงฆ โดยเฉพาะ พ.ร.บ.คณะสงฆ จะ
ตองเปนฐานรองรับใหพระธรรมวินัยปรากฏโดดเดนขึ้นมาเปนหลัก
ของพระพุทธศาสนา และเปนเครื่องกํากับใหพระภิกษุสามเณรที่
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บวชเขามาแลวไดเจริญงอกงามในศีล สมาธิ ปญญา ตามหลักไตร
สิกขา สามารถสั่งสอนธรรมนําประชาชนใหพัฒนาชีวิตและสังคม
ประเทศชาติสูความเจริญมั่นคงและประโยชนสุขที่แทจริงยั่งยืน∗
พูดอยางสั้นวา พ.ร.บ.คณะสงฆ ตองเปนฐานรองรับพระ
ธรรมวินัย กํากับพระเณรใหเจริญในไตรสิกขา และทําวัดใหเปน
แหลงแผธรรมขยายปญญาสูชุมชน

ศาสนาขาดทายาท พระเณรขาดการศึกษา ชาติไมพน ปญหา
เพราะขาดทิศทางในการจัดการศึกษาของสังคมไทย
อี ก อย า งหนึ่ ง ที่ น  า กลั ว ก็ คื อ พระศาสนาจะอยู  ไ ด ต  อ งมี
ศาสนทายาท ที่ ผ  า นมาเมื อ งไทยเราเพราะเป น ประเทศพุ ท ธ
ศาสนา โดยมากเราไดศาสนทายาทจากการใหลูกหลานบวชเรียน
กันมา ดังที่ไดมีประเพณีบวชเรียน อยางนอยบวชเมื่ออายุครบ ๒๐
ปบริบูรณ แตกอนนี้ทุกคนบวชแลวก็บอกวาบวชตามบุญบารมี อยู
ไดเทาไรก็เทานั้น บางคนบวชพรรษาเดียวสึก บางคนยังมีศรัทธาก็
บวชตอ ๒ ป ๓ ป บางคนก็ยืดไปเรื่อยๆ จนตลอดชีวิต
ตามประเพณีของเรานี้บวชไดสึกไดตามสมัครใจ จึงไมมี
ปญหา เพราะวาถาตัวเองใจไมพรอม จะปฏิบัติหนาที่ประพฤติ
อยางพระสงฆตอไปไมได ก็สึกไป ถาฝนบังคับใหอยู ใจไมอยู แต
∗

เรื่องเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คณะสงฆ ที่เปนเรื่องราวทางการมากกวานี้ ไดเขียนไว ในหัวขอวา
“ขอคิดเห็นเบื้องตน เกี่ยวกับการปรับปรุงการปกครองคณะสงฆ” ซึ่งเปนขอเขียนเกาตั้ง
แต ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๒
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ตัวอยู ก็อาจจะประพฤติปฏิบัติผิดพลาดเสียหาย แลวพระศาสนา
ก็เสื่อม ประเพณีไทยเราก็ดีอยางหนึ่ง คือใหเสรีภาพอยางนี้
นอกจากบวชเมื่อถึงวัยหนุมอายุ ๒๐ ปแลว ก็มีการบวชตั้ง
แตเด็กอีก บางทีพอเด็กอายุ ๗ ขวบก็เริ่มไปอยูวัด และไปเรียน
หนังสือกับหลวงพอพระอาจารยที่วัด สงปนโตบางอะไรบาง ก็เลย
ไดเรียนหนังสือ ตอมาบางคน หลวงพอเห็นวา เด็กคนนี้มาวัดตั้งใจ
เรียนหนังสือดี มีแววดี ก็ชวนบวชเณร พอแมก็เห็นดวย เราจึงมีผูที่
บวชเณรตั้งแตเล็กอายุ ๗ ขวบ ๘ ขวบ ๑๐ ขวบ บวชกันมาจน
กระทั่งเปนพระเถระผูใหญ มากมาย
พระเถระผูรักษาพระศาสนารุนที่ผาน ๆ มานี้ โดยมากบวช
มาตั้งแตเปนเณร เพราะวาการที่จะรูหลักพระศาสนา และรักษา
พระศาสนาไดนี้ ตองอาศัยการศึกษายาวนานเหมือนกัน ก็เรียนกัน
มาตั้งแตเปนเณรอายุ ๑๒-๑๓-๑๔-๑๕ มาเรียนจบเอาก็เมื่อเปน
พระ มีพรรษาพอสมควร เชนมีพรรษาสิบเปนตน ก็พอดีเริ่มรับผิด
ชอบงานพระศาสนาได
พระรุนกอน ๆ ก็อยูกันมาอยางนี้ คือองคไหนอยูไดก็อยูไป
องคไหนอยูไมไดก็สึกไป ไมวาอะไร แตเวลานี้กําลังจะหมด แมแต
คนที่บวชอายุ ๒๐ ก็บวชแคสั้น ๆ บางที ๗ วัน ก็ยังมี ๑๕ วันบาง
ถาบวชไดเดือนหนึ่งก็ยังนับวายังดี แตบวชเต็มพรรษาหนึ่งเวลานี้
หาไดยาก ที่ลําบากกวานั้นก็คือไมมีเด็กจะบวชเณร
ยิ่งขยายการศึกษาออกไป ตอนนี้เณรแทบไมมีแลว ก็ตอง
อาศัยเณรบวชภาคฤดูรอน ซึ่งบางแหงทานยังเอามาเชื่อมกับ
ประเพณีการรักษาพระศาสนาได คือวาทุกปทานจะจัดใหมีการ
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บวชเณรภาคฤดูรอน แลวเด็กที่บวชภาคฤดูรอนนี้สวนหนึ่งจะยังรัก
พระศาสนา ชอบชีวิตพระเณร อยากเรียนตอ ก็ไมสึก
ยกตัวอยางที่วัดพยัคฆาราม อําเภอศรีประจันต จังหวัด
สุพรรณบุรี เรียกกันงาย ๆ วาวัดเสือ เจาอาวาสทานจัดบวชเณร
ภาคฤดูรอนมานานมากแลว เปนสิบ ๆ ป เวลานี้เณรที่บวชภาคฤดู
รอนบางสวนอยูเลาเรียนจนจบประโยค ๙ ไปหลายองคแลว
เดี๋ยวนี้ตองเอาอยางนั้น เพราะเราไมมีเด็กที่จะไปบวชเณร
แบบสมัยกอน จึงตองใชวิธีนี้ชวย แตตองเอาจริงเอาจัง คือ ตอง
เอาใจใสใหการศึกษา จึงจะไดศาสนทายาท แตโดยทั่วไปไมคอย
ไดอยางนี้ เพราะบวชภาคฤดูรอนสั้น ๆ จบชวงเวลานั้นแลวก็สึก
กันหมด
นอกจากที่จัดอยางนี้แลว แทบไมมีเณรบวช เมื่อไมมีเณร
บวชก็ไมมีการศึกษาเลาเรียน คนที่เริ่มตนดวยบวชเปนพระแลว
เรียนนั้นมีจํานวนนอย เพราะฉะนั้นการศึกษาปริยัติธรรมจึงเสื่อม
โทรมลงไป ศาสนทายาทก็ขาดแคลน
จึงเปนเรื่องที่จะตองเอาจริงเอาจัง วาเราจะเอาปญหานี้มา
ประสานกับการปฏิรูปการศึกษาไดอยางไร จะใหการปฏิรูปการ
ศึกษามาเอื้อแกพระศาสนา และพระศาสนาก็เกื้อหนุนประเทศ
ชาติ เชนใหมีการบวชเณรเพื่อเลาเรียน เราลองมาหาทางประสาน
หลักสูตร ประสานระบบ ประสานแนวทางกันวา จะเปนไปไดไหม
เพื่อจะไดแกปญหาจริยธรรมของเด็กนักเรียนไทย ไดการศึกษา
ราคาถูก ที่มีคาสูงทางจิตใจ พรอมกับสรางศาสนทายาทไวดวย
ถาทําอยางนี้ได การปฏิรูปการศึกษาก็จะเกิดประโยชนแก
ประเทศชาติเพิ่มขึ้นมาอีก รวมทั้งขอที่วาพระเณรที่บวชเหลานี้ก็จะ
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มาชวยสังคมในระยะยาว เชน มาสอนศาสนา สอนจริยธรรมใหแก
สังคม อยางนอยก็มาเปนพลเมืองที่ดีมีศีลธรรม
เมืองเหนือนั้นแตกอนนี้เปนเมืองที่ไดชื่อวามีเณรมากกวา
พระ คือ เมืองไทยนี้ภาคกลางมีพระมากกวาเณร ภาคอีสานมีเณร
กับพระพอ ๆ กัน ภาคเหนือมีเณรมากกวาพระ นี่คือความเปนมา
ในเมืองไทย แตเวลานี้ไมวาที่ไหนก็หมดเณร ไมวาภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคใต
แมแตภาคเหนือก็พลอยหมดเณรไปดวย ทางเหนือเขาเรียก
เณรวาพระ แลวเรียกพระวาตุ พระก็คือเณร และเณรก็มีมาก
เพราะการบวชพระคือบวชเณรนั้น เปนเรื่องบุญใหญของชาวเหนือ
เขาถือเปนสําคัญ
แตเวลานี้เมืองเหนือไมมีเณร จนกระทั่งไดทราบวา ตองไป
เอาเณรจากสิบสองปนนามา คือเอาจากตางประเทศทางเมืองจีน
แตเปนไทยเหมือนกัน คือเปนไทยจากนอกประเทศ สิบสองปนนา
โนน สวนคนไทยเองที่เปนคนเหนือไมมีบวชเณร เรื่องนี้เปนความ
เสื่อมอยางหนึ่งในระยะยาว ที่จะตองเอาใจใสดวย

ถึงเวลาวัดหลวงแทตองชวยวัดหลวงตาสรางศาสนทายาท
ทําหลวงตาใหมีการศึกษาที่ดี ก็มีผูนําใหแกชุมชนได
ไมเฉพาะเณรไมมี พระที่จะรักษาวัดเดี๋ยวนี้ก็หายากจน
กระทั่งไดเกิดมีวัดหลวงชนิดใหมขึ้นมา
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มีผูถามปญหาวา เดี๋ยวนี้มีวัดหลวงชนิดใหมอยางหนึ่งรูไหม
คนถูกถามก็งงวาวัดหลวงอะไร พูดกันไปพูดกันมา สรุปวาตอบไม
ถูก คนถามตองเฉลยเองวา “วัดหลวงตา”
วัดหลวงชนิดใหมคือวัดหลวงตา เพราะเหตุที่วาเดี๋ยวนี้ไมมี
พระอยูวัดรักษาพระศาสนา ไป ๆ มา ๆ คนแก ๆ นั่นแหละ เมื่อเลิก
ทํางานทําการ บางคนตองการหาความสงบ มีความตั้งใจดีก็มา
บวช แตบางคนตั้งใจไมดี เพราะไมมีทางไปก็เลยเขามาใชพระ
ศาสนาเปนที่พักผอนหาเลี้ยงชีพไปเลยก็มี
แตไมวาจะบวชเขามาโดยตั้งใจดีหรือเจตนาไมดีก็ตาม คนที่
บวชเมื่ออายุมากแลวมักไมไดรํ่ าเรียนอะไร จึงไมคอยมีความรู
ธรรมวินัย ถึงจะเปนคนมีเจตนาดีก็ไดแตเฝารักษาวัด หลายปมา
แลว เวลาไปตางจังหวัด ไปพบพระอายุเจ็ดสิบ เจ็ดสิบหา หรือตํ่า
ลงมาหกสิบกวา ถามทานวาพรรษาเทาไรครับ ไดรับคําตอบวา
หนึ่งพรรษา สองพรรษา
แตกอนนี้ เราไปที่ไหน เห็นพระสูงอายุก็ตองนึกวาเปนพระผู
ใหญบวชมานาน แตเวลานี้ญาติโยมตองระวัง ตองมองเผื่อไววา
อาจเปนพระแกบวชใหม อันนี้เปนเรื่องหนึ่งที่ตองรู เมื่อพบพระ
ตองลองถามทานดูดวยวาทานบวชมากี่พรรษา
เมื่อปรากฏวาสวนใหญเปนอยางนี้ ก็ไมมีพระที่ไดรับการ
ศึกษาอบรมในพระธรรมวินัยอยางหนักแนนจริงจัง ผูที่มาบวชเมื่อ
แกอยางนั้น ถึงทานจะตั้งใจมาดีก็ตาม แตเราตองรูความจริงวา
ทานทําอะไรไมไดเทาไร เพราะไมมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาเลา
เรียน และรางกายก็ทรุดโทรมแลว จะเลาเรียนอะไรก็ไมคอยไหว
ไดแตมาอยูรักษาวัด

๗๖

ภัยแหงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

อยางไรก็ดี มองอีกทีในมุมกลับ เมื่อเราขาดแคลนศาสนทายาทอยางที่เปนอยูนี้ และคนบวชเมื่อแกเปนพระหลวงตาก็มี
มาก ปฏิเสธไมได ก็นาจะหันไปจัดการใหดีที่สุด โดยเอาจริงเอาจัง
กับการใหการศึกษาแกพระหลวงตา อยางนอยก็จะตองมีบางทานที่
ศึกษาไดผล และหลวงตาก็จะกลายเปนกําลังของพระศาสนา เปน
ศาสนทายาทรุนใหมของยุคนี้ ที่ชวยรักษาพระพุทธศาสนาไวได
ขอใหลองชวยกันคิดตั้งโครงการสงเสริมหลวงตา และหลวง
ตาเองก็ขอใหตั้งใจอยูเพื่อพระพุทธศาสนาและบํ ารุงศรัทธาของ
ประชาชนดวย
เรื่องพระหลวงตานี้เวลาหนังสือพิมพลงขาว เราควรจะสืบ
หาความรูดวย มีขาวรายบอยขึ้นวาพระบางทีอายุตั้งเยอะแลว
ประพฤติไมดี หนังสือพิมพนาจะใหขอมูลที่เปนประโยชนแกสังคม
วา องคนี้บวชเมื่อไร มาจากไหน พื้นฐานเปนอยางไร บางทีอายุ
มากแตเพิ่งบวชไดปสองป
ยิ่งกวานั้น ทั้งที่เปนคนที่ไมดีอยูแลวในหมูบานนั้น เปนคนที่
ไมมีใครเขาเอาแลว เหลวไหล ก็มาบวช พอบวชแลว ไมไดเฝาวัด
แตมาแฝงวัด เอาวัดเปนที่ทําความชั่วใหสะดวกมากขึ้นก็มี
เมื่อมีแตคนบวชแบบนี้ ก็เปนปญหามาก ถึงจะไมทําอะไร
เสียหาย เมื่อบวชเขามาแลวไมรูอะไร ก็ทําใหพระพุทธศาสนาตก
ตํ่าลงไปเรื่อย ๆ
อยางตอนอาตมาไปพักทีเ่ ขาในพนมสารคาม เคยมีญาติโยม
จากจังหวัดไกลๆ มาเยี่ยมและเลาใหฟงวา ที่วัดของเขาพระบวช
มามีแตพรรษานอยๆ เจาอาวาสก็ไมมี แตพระตองเปนหัวหนา
ประกอบพิธี เวลาทําพิธีเขาก็ตองคอยบอกทาน ตองใหโยมบอก
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บท หรือใหมรรคนายกบอกวา ตอนนี้ใหศีล ตอนนี้สวดบทนั้นบทนี้
ตอนนี้ใหทําอยางนั้น เพราะพระทานบวชมาใหม และแกแลว ทาน
ทําอะไรไมเปน แทนที่พระจะนําโยม กลายเปนโยมตองนําพระ นี้
คือสภาพที่เปนจริงในเวลาปจจุบันนี้
ยิ่งรายกวานั้นก็คือวา หลายถิ่นไปไกลถึงขั้นตองประมูลพระ
แลว โยมเคยไดยินไหม มีแตวัด ไมมีพระ ญาติโยมตองการพระใน
เวลามีเรื่องมีราว เชน มีงานศพ เมื่อไมมีพระก็เที่ยวหากันไป ในที่
สุดก็เลยมีการประมูลพระกัน
เคยมีพระอายุมากหนอย เปนกลุม ๆ มาที่วัด ถามวาทานมา
จากไหน ไปอยางไรมาอยางไร ไดความวา เดิมอยูที่โนน ๆ แตตอน
นี้ไปอยูที่จังหวัดเชียงราย ไปอยูทําไม มีโยมเขาไปติดตอวา ถาไป
อยูนั่นจะถวายเงินเทานี้ บางทีประมูลกันดวยขาวเทานั้นกระสอบ
เทานี้กระสอบก็มี เรื่องอยางนี้เปนมาหลายปแลว ญาติโยมทราบ
หรือเปลา นี่คือความเสื่อมของพระพุทธศาสนาใชหรือไม
อยางภาคใตในบางแหง ทานเจาคณะจังหวัดองคหนึ่งเลา
ใหฟงวา ที่บางวัด พอจะเขาพรรษาทีหนึ่ง คนในหมูบานมาประชุม
ตกลงกันวา ปนี้ใครจะบวชไดบาง มาตกลงกันวาไปบวชรักษาวัด
และใหพอรับกฐิน ๕ องค พอรับกฐินเสร็จ ใครจะสึกก็สึก ปหนาวา
กันใหม นี่คือใชวิธีแคพอรักษาวัดไว แลวจะเอาอะไรกับพระ
ศาสนาละ ธรรมะอะไรที่จะสอนชาวบาน ก็ไมรูเรื่องรูราว ไมมีการ
ฝกอบรม
สภาพการพระศาสนาอยางนี้เปนมานานแลว ประมาณ ๑๐
กวาปแลวที่วัดในประเทศไทยไมมีเจาอาวาสประมาณ ๕,๐๐๐ วัด
เราบอกวามีวัดตั้ง ๓๐,๐๐๐ วัด ใชไหม แลวโยมรูหรือเปลาวาวัดที่
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ไมมีเจาอาวาสมีเทาไร เหตุที่ไมมีเจาอาวาสเพราะไมมีพระที่มีคุณ
สมบัติจะเปนเจาอาวาส เพราะพระบวชมาได ๒-๓ พรรษา หรือแม
จะบวชมานาน แตไมไดความรูนักธรรม ยังเปนเจาอาวาสไมได ได
แตรักษาการไว
วัดที่ไมมีเจาอาวาส หรือพระไมมีคุณสมบัติที่จะเปนเจา
อาวาสอยางนี้ มีประมาณ ๕,๐๐๐ วัด แลวเราจะเอาดีใหแกพระ
ศาสนาไดอยางไร และชุมชนจะดีไดอยางไร ในเมื่อชุมชนมีศูนย
กลางที่ทํางานไมได และมีผูนําที่ไมมีคุณภาพอยางนี้ นี้คือภัยภาย
ในทั้งนั้น ภัยที่เกิดจากเจตนาบาง ไมเจตนาบาง เพราะฉะนั้น เมื่อ
คนภายนอกเขาตองการจะหาชองทําลาย จึงทําลายไดงาย

องคกรหนวยงาน ทั้งเอกชน-ราชการ-สื่อสารมวลชน
ถาเห็นแกชาติและศาสนจริงแท ตองแนวแนในการทํางานเพือ่ จุดหมาย
เวลามีเรื่องไมดีอะไรตาง ๆ ขึ้นมา สื่อทั้งหลายก็ประโคม
ขาวกันไป จนกระทั่งญาติโยมบางทาน บางทีก็ไปสงสัยพวกสื่อ
เที่ยวระแวงไปวา หนังสือพิมพพวกนี้หรือสื่อเหลานี้จะมีเบื้องหลัง
อะไรหรือเปลา มีแผนการไมดีหรือเปลา
เราตองมองเปนกลาง เขาอาจจะดีก็ได เรายังไมรูชัดวาเปน
อยางไร แตเราอยาไปมองดานเดียว อยาไปมองแตแงรายวาเขาจะ
หาชองทําลายอยางเดียว ตองมีแงคิดที่วา
หนึ่ง ถาเขาหาชองทําลาย เราตองทันไว และหาทางแกไข
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สอง สิ่งไมดีของเราตองแกไขดวย จะไปโทษแตภายนอก
อยางเดียวเทานั้นไมได ถาเราไมเสียเขาไมมีที่ซํ้า ใชไหม ทีนี้ถาเรา
เสียเขาก็ซํ้าสิ เพราะฉะนั้นเราตองแกไขตัวเราดวย
ถาจะไมประมาทจริง ๆ ตองมองใหครบทั้งสองอยาง พรอม
กันนั้นทางดานสื่อเอง ถึงจะไมมีเจตนารายอะไร ก็ควรสืบหาขอมูล
ใหความรูแกประชาชนในทางที่จะเปนไปเพื่อชวยกันแกไขปญหา
ของสังคมประเทศชาติดวย อยางเรื่องพระแกทําไมดี จะลงขาวก็
ใหขอมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของตัวคนและทองถิ่นนั้นดวย เปนตน ก็
จะไมตองมาเคลือบแคลงกัน และจะกลายเปนการรวมมือรวมใจ
กันแกปญหา ในขณะที่ภัยตาง ๆ มีมากมายไปหมดนี้
ปญหาบางอยางก็เกี่ยวกับบานเมืองดวย บางทีก็เปนเพราะ
ทางบานเมืองไมเอาจริง อยางเรื่องหมูบานปลอมบวช ในจังหวัด
ชัยภูมิ ที่ยืดเยื้อเรื้อรังมาหลายป คงเกินทศวรรษแลว พอถึงฤดูแลง
ทั้งผูหญิงและผูชายก็โกนหัว ผูหญิงนุงหมขาวอยางแมชี ผูชาย
แตงเปนพระ เดินทางเขากรุง มีจุดกลางอยูแหงหนึ่ง เวลาเชาเอา
ขึน้ รถไปปลอยลงในทีต่ า งๆ ทีแ่ ตงเปนพระก็ไปบิณฑบาต ทีแ่ ตงเปน
แมชีก็ไปแจกซอง หรือไปตั้งถังผาปาอะไรตาง ๆ เที่ยวหาเงินกัน
พอหมดแลงจะเขาหนาฝน ก็กลับไป ถึงหมูบานก็เอาจีวร
ออกตากตามนอกชาน เมื่อคนไปพบเขา ก็สงสัยวาทําไมหมูบานนี้
จีวรมากมายไปหมด ปรากฏวาเปนพวกปลอมบวช หมดหนางาน
กลับไปเอาจีวรซักแลวตากไว พอถึงปใหมหนาแลงก็เขามาอีก เปน
มาทุกป
เรื่องนี้ถาบานเมืองเอาจริงทําไมจะแกไขไมได แตก็ปลอยให
ทํากันมาทุกป ชาวพุทธเราเปนอยางนี้ ปลอยกันไปปลอยกันมา
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ศาสนาก็เสื่อม เรื่องหลายอยางที่เกิดขึ้นและยืดเยื้ออยูนี้ เปน
เพราะความไมเอาจริง
อยางตํารวจบางทีก็บอกวา พวกพระบางชีบาง ที่มาเรี่ยไร
ทําผิดกฎหมาย ก็จับไปปรับ แตปรับแลวเขาก็กลับมาทําตอ เพราะ
อะไร เพราะเงินที่เขาไดมากกวาที่ถูกปรับไป ปรับไมเทาไร หาเดี๋ยว
เดียวก็คุม เพราะฉะนั้นจึงไมมีทางแกไข
ถาบานเมืองเจาหนาที่จะแกไขจริง ๆ ก็ตองมีเปาหมายวา
เราจะทําเรื่องนี้เพื่อเห็นแกพระศาสนาและเพื่อเห็นแกสังคม มุงมั่น
เอาใหมันจริงจังแนนอนลงไป ก็ตองสําเร็จ แตเพราะความที่ทํากัน
สักแตวาทําอยางนี้ ปญหาพระศาสนาจึงคางคาไมรูจักจบ

ไมตองพูดถึงวาจะขึ้นหนาฝรั่ง-ญี่ปุน ไปเปนผูนํา
แมแตจะตามเขา ก็ยังตามไมเปน
ปญหาอีกอยางหนึ่งก็คือ เมืองไทยเรานี้ เพราะเหตุที่เราใจดี
มีความเปนมิตร เต็มเปยมดวยนํ้าใจตอแขกเหรื่อคนนอก เราก็มี
แนวโนมที่จะใหเกียรติเขาและนิยมชมชอบคนอื่นไดงาย ดานดีไม
ตองพูดถึง แตในแงรายก็กลายเปนชองใหเกิดผลเสียดวย
เวลานี้คนไทยเรานิยมชื่นชมฝรั่ง เราก็เลยมีคานิยมตาม
วัฒนธรรมฝรั่ง ไมวาอะไรที่มาจากฝรั่งคนไทยมองเปนดีไปหมด
ปญหาในสังคมไทยที่เกิดขึ้นเวลานี้มากทีเดียว เกิดจากคานิยม
เหอฝรั่ง และตามฝรั่งในเรื่องไมเปนเรื่อง คือในเรื่องที่ไมเปนสาระ
หาแกนสารไมได เปนเรือ่ งชัว่ ครูช วั่ ยาม วูบวาบฉาบฉวยตามเขาไป
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ปญหาดานนี้เกิดจากการมองไมเปนและตามไมเปน จึงเห็น
และจับเอามาเพียงสวนที่ผิวเผินฉาบฉวย หรือแมแตสวนที่เปน
ดานเสื่อมของเขา แตไมดูสังคมของเขาใหลึกและใหชัดวาสวนที่
เปนแกนสารของเขาคืออะไร ที่เราควรจะเอามาใชประโยชน โดย
เฉพาะอะไรที่ตองเพียรพยายามเหน็ดเหนื่อย หรือทําไดยากนี่ คน
ไทยมักไมเอา เราจึงเปนพวกที่ชอบเสพและติดอยูแคขั้นบริโภค
วันกอนไดพูดไปกับทางดานการศึกษาวา เมืองไทยเรานี้เปน
สังคมบริโภคนิยมตามฝรั่ง อเมริกันก็เปนสังคมบริโภคแลวเราก็
เปนสังคมบริโภคดวย ทําทาวาจะเหมือนกัน แตที่จริงไมเหมือนกัน
ฝรั่งเปนสังคมนักบริโภคพรอมกับเปนสังคมนักผลิตดวย
สังคมอเมริกันนั้น ฐานของเขาเปนนักผลิตมานานแลว คือ
เปนสังคมอุตสาหกรรม เขาสรางตัวมาอยางหนักและเหน็ดเหนื่อย
แตสังคมไทยของเรานี้ไมไดผานการเปนนักอุตสาหกรรม ไมไดผาน
การเปนนักผลิต อยู ๆ ก็ขามมาเปนนักบริโภคเลย ตองเรียกวาเปน
นักบริโภคสิ้นเชิง ถาใชภาษาอังกฤษก็ตองเรียกวาเปน absolute
consumer คนไทยเปนอยางนี้ ไมใชเปนอยางฝรั่ง
ฝรั่งเขายังเปนนักผลิตครึ่งหนึ่ง ที่จริงฝรั่งนั้นฐานเนื้อในของ
เขาคือความเปนนักผลิตดวยซํ้า สวนความเปนนักบริโภคเปนเพียง
สวนเปลือกผิว แตคนไทยเราไปมองและจับเอามาเฉพาะดานเปน
นักบริโภค เราจึงเปนนักบริโภคที่เกงยิ่งกวาฝรั่ง
ขอสําคัญอยูที่วาเราบริโภคไดแตทําไมเปน จึงไดแตตื่นเตน
รอวาฝรั่งจะผลิตอะไร ฝรั่งมีอะไรใหม ก็รอจะมีตามเขา แลวก็
เตรียมตัวไปซื้อ แตไมคิดจะทํา พอซื้อของเขามาและมีกินมีใช
อยางฝรั่งแลว ก็คิดเอาเองวา นี่แหละคือเราเจริญอยางฝรั่ง
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ประเทศที่จะเจริญอยางฝรั่งได จะไมมองแคนั้น แตเขาตอง
มองวา ฝรั่งก็ตาม ญี่ปุนก็ตาม ทําอะไรได ฉันจะทําใหไดอยางนั้น
อยางนี้จึงจะเรียกวาเปนนักสรางความเจริญ แตถาคิดแควาฝรั่ง
และญี่ปุนมีอะไรกิน มีอะไรใช ฉันจะมีกินมีใชอยางนั้นบาง อยางนี้
ก็เปนแคนักบริโภคอยางที่วาแลว คือเปนไดแคนักบริโภคความ
เจริญ ไมใชนักสรางความเจริญ
เพราะฉะนั้นจะตองสอนเด็กไทยกันใหม ในขณะที่คนไทยมี
นิสัยชอบโกเก และเอาความโกเกไปผูกไวกับการเสพบริโภควาถา
มีของกินของใชอยางนั้นแลวโก คราวนี้ตองเปลี่ยนใหม ไมใชรอวา
จะมีของโนนใช มีของนี้กินแลวโก ตองคิดใหมวาใครทําได จึงจะโก
ถาใครมีบริโภค หรือมีเสพ อยายอมรับวาโกเลย อยาไปยก
ยองเลย เธอตองทําไดดวย ตอเมื่อเธอทําได ฉันจึงจะยกยอง คน
ไทยตองเปนนักทํานักผลิตใหได
ความเปนนักบริโภค บวกกับคานิยมโกอยางนี้ นําไปสูความ
เสื่อม เพราะเรื่องของการบริโภคนี้ไปสัมพันธกับพวกอบายมุข และ
ความเปนคนออนแอ คือเปนการหาความสุขโดยไมตองทํา กลัว
ความยากลําบาก และทําไมเปน ถาทําก็คิดวาจะตองเหนื่อย ตอง
ฝนใจทํา มีความทุกข ก็เลยเอาแคเปนนักบริโภค คอยหาแตสิ่งที่
จะมาบํารุงบําเรอ รอฝรั่งและญี่ปุนผลิตให และในที่สุดก็ปลอยตัว
ไปในทางเสื่อม เชน เสพยาบา ยาอี และมั่วสุมกัน
ถาเราพัฒนาเด็กของเราใหเปนนักทํา นักผลิต นักสรางบาง
ไมใชเปนแตนักบริโภคอยางเดียว ไมใชคอยรอบริโภคอยางเดียว
แตทําเปนดวย เห็นอะไรของฝรั่ง หรือของผลิตจากญี่ปุน ก็บอกวา
ฝรั่งหรือญี่ปุนทําอะไรมา ฉันจะตองทําใหได ถาพูดอยางนี้ละก็
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เมืองไทยเปลี่ยนทิศเลย แตถาบอกวาฝรั่งทําอะไรมา ฉันจะมีอยาง
นั้นบาง อยางนี้จบ ไปไมรอด จะมีไดอยางไร เมื่อตัวเองทําไมไดก็
ตองไปซื้อเขา
เพราะฉะนั้น ตองคิดใหมพูดใหมวา ฉันจะตองทําใหไดอยาง
นั้น แมแตจะซื้อของเขา ก็ซื้อมาเพื่อศึกษาหาทางที่จะทําใหได ถา
คนไทยเปนอยางนี้ ประเทศไทยก็จะเขาแนวของพระพุทธศาสนา
และจะเจริญเปนประเทศที่พัฒนาและนําเขาไดอยางแนนอน

ไทยจะกาวหนาได ตองเปลี่ยนวิธีตามเสียใหม
ไทยจะกาวนํา ตองมีความอยากทําและอยากสรางสรรค
ในการทีจ่ ะทําเปนนัน้ ก็ตอ งเริม่ ตนดวยมีความอยากทํา จึงตอง
สรางจิตใจและลักษณะนิสยั ของความเปนคนอยากทําขึน้ มา แลวก็ฝก
ทําใหเกง จนทําไดอยางฝรั่งและญี่ปุน แลวก็ทําใหดีกวาเขาไดดวย
หลักการในเรื่องนี้ พระพุทธศาสนาสอนไว กอนที่จะใหเรามี
ความขยันหมัน่ เพียร ทานสอนใหมี ฉันทะ ซึง่ หมายถึงความอยากทํา
คนไทยเรานี้ บางที เ รี ย นพุ ท ธศาสนาไปได ค รึ่ ง หนึ่ ง บ า ง
เพี้ยนไปบาง คลาดเคลื่อนบาง อยางคําวา “อยาก” ในทางพุทธ
ศาสนาเราก็ไดมาครึ่งเดียว คําวาอยากนี้ ใหญาติโยมแปลเปน
ภาษาพระ จะแปลวาอยางไร ลองนึกดู คนไทยก็จะนึกไดแตตัณหา
แปลวาอยาก แสดงวาไดคะแนนเพียงหาสิบเปอรเซ็นตเทานั้น
พระทานสอนไวแลววา ความอยาก มี ๒ ชนิด คือ
๑. ความอยาก ที่เปนอกุศล
๒. ความอยาก ที่เปนกุศล
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ที่คนไทยจํานวนมากบอกมาวาความอยากคือ ตัณหา นั้น
เปนความอยากฝายอกุศลเทานั้น ทีนี้ความอยากฝายกุศลคืออะไร
เราตองตอบใหได ความอยากฝายกุศล คือ ฉันทะ
ความอยากที่ชื่อวาตัณหานั้น คืออยากเสพ อยากบริโภค
อยากบํารุงบําเรอ ตา หู จมูก ลิ้นของตัวใหมันซูซาสนุกสนาน มี
ความสุข ความอยากบําเรอตา หู จมูก ลิ้น กาย ดานความรูสึก นี่
แหละเปน ตัณหา
สวนความอยากอีกอยางหนึ่งที่เปนกุศล ทานเรียกวา ฉันทะ
ถาอธิบายแบบแปลบาลีเปนบาลี ฉันทะ แปลวา กัตตุกัมยตา คือ
ความอยากทํา
เมืองไทยกําลังตองการความอยากแบบที่สองนี้ สวนตัณหา
อยากไดอยากเสพนี่พอแลว คนไทยมีมากไปหนอย แตฉันทะอยาก
ทํานี่ไมคอยมี เพราะฉะนั้นตองสรางขึ้นมาใหได คือกัตตุกัมยตา ที่
แปลวาความอยากทํา
ฉันทะที่วาอยากทํานั้น หมายถึงทําใหดี ไมใชทําเรื่อยเปอย
อยากทําใหมันดีนี้ เมื่อมีขึ้นมาก็จะเจริญ มรรคจะเกิดขึ้น
พระพุทธเจาตรัสวา เมื่ออาทิตยจะอุทัย มีแสงเงินแสงทอง
ขึ้นมากอนฉันใด เมื่ออริยมรรคจะเกิดแกภิกษุ ก็มีฉันทะมากอนฉัน
นั้น ถาภิกษุรูปใดมีฉันทะก็อยากจะทําอยากจะปฏิบัติอยากจะรู
อยากจะศึกษาพระธรรมวินัย อยากจะนําสิ่งที่ดีไปทําใหเปนจริง
กับตัวเอง อยากจะพัฒนาในไตรสิกขา คือในศีล สมาธิ ปญญา
ญาติโยมก็เชนเดียวกัน ถาจะมีชีวิตที่เจริญงอกงาม ตองรูวา
พุทธศาสนาไมไดสอนแตเพียงใหละความอยาก ทีท่ า นวาใหละใหลด
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นั้นเปนเรื่องของตัณหา แตความอยากที่เปนกุศลเรียกวาฉันทะนั้น
ทานใหสงเสริม ตราบใดที่ยังไมบรรลุอรหัตตผลตองมีฉันทะตลอด
อย า งน อ ยต อ งเปลี่ ย นจากตัณหาในแงอยากสนองความ
ตองการทางตา หู จมูก ลิ้น และกาย ในดานความรูสึก มาเปน
ฉันทะที่อยากสนองความตองการทางตา หู จมูก ลิ้น และกายใน
ดานความรู
ความอยาก ๒ อยาง ทั้งตัณหาและฉันทะนี้ตองละ แตละ
ตางกัน คือ ตัณหานั้นเกิดเมื่อไรก็ละเสียเลย สวนฉันทะนั้นละดวย
การทํ าใหสํ าเร็จ ทานวาอยางนั้น เมื่อทํ าใหสําเร็จแลวก็ละได
เพราะฉะนั้นเราตองละฉันทะดวยการทําใหสําเร็จ
ฉันทะนี้จะมีอยูกระทั่งเปนพระอรหันตแลว พระพุทธเจามี
ฉันทะเปนพุทธคุณขอหนึ่ง เรียกวาเปนพุทธธรรมอยางหนึ่ง
พุทธธรรม ก็คือ ลักษณะหรือคุณสมบัติของพระพุทธเจา ซึ่ง
มี ๑๘ ประการ รวมทั้งขอหนึ่งคือ มีฉันทะไมลดถอยเลย นี้เปนคุณ
สมบัติของพระพุทธเจา คิดดูซิวา พระพุทธเจาจะเสด็จจาริกไปสั่ง
สอนธรรมไดอยางไร ถาพระองคไมมีฉันทะ
ใหจําไวเลยวา พระพุทธเจามีฉันทะไมลดถอย คือพระองค
ตองการจะทําสิ่งที่ดีเปนประโยชน ตองการชวยเหลือประชาชน
ตองการจะโปรดใหคนทั้งหลายไดความสุข และใหเขาพนจากทุกข
ความตองการอยางนี้พระองคมีไมหยุดหยอนเลย ความมีฉันทะไม
ลดถอย (นตฺถิ ฉนฺทสฺส หานิ) จึงเปนพุทธคุณอยางหนึ่งในหลักที่
เรียกวา พุทธธรรม ๑๘ ประการ
เพราะฉะนั้น เมื่อเราเปนพุทธศาสนิกชน ก็ตองสรางฉันทะนี้
ขึ้นมาใหได และตองสรางเด็กใหเปนคนที่มีนิสัยอยากทําอยาก
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สราง ถาเปนเรื่องเศรษฐกิจก็คืออยากผลิต แตความอยากทาง
เศรษฐกิจนี้ไมคอยปลอดภัย การผลิตนี้ตองระวังกันหนอย บางที
ผลิตไปมีโทษ แตถึงอยางไรก็ใหมีนิสัยนักผลิตไวก็ยังดี เพียงขอวา
อยาหยุดแคนั้น ตองกาวไปทําอยางอื่นที่เรียกวาสรางสรรคตอไป
รวมความวา การทีเ่ ราไปนิยมตามวัฒนธรรมฝรัง่ แลวก็ไปได
แคเปลือก แคผวิ นีแ้ หละ เปนความลาหลังหรือความดอยพัฒนาทีแ่ ท
ซึ่งเปนอันตราย พรอมกันนั้นสิ่งดีที่เรามีเราก็ไมเอามาใชประโยชน
เพราะฉะนั้น เราจะตองปรับปรุงแกไขตั้งแตการศึกษาของเราที
เดียว ใหมันเปลี่ยนวิถีทางสังคมของเรา ใหเขาสูทางที่ถูกตองใหได

หลักธรรมสอนไว ใหใจดีมีเมตตา
แตตอ งปฏิบตั จิ ดั การดวยปญญา และอยูด ว ยความไมประมาท
วันนีอ้ าตมาไดพดู เรือ่ งภัยแหงพระพุทธศาสนามาก็ยาวนานแลว
ขอทบทวนทีไ่ ดพดู ไปเมือ่ กีว้ า พระพุทธศาสนาไดทาให
ํ ประเทศไทย
เปนดินแดนที่รมเย็นเปนสุข คนไทยชาวพุทธไมมีความรังเกียจ
เดียดฉันทตอ ผูใ ด จะอยูก บั ใครก็ได และยินดีตอ นรับทุกคน แตสภาพ
นี้มีในเมื่อประเทศไทยเปนดินแดนพุทธศาสนา มีชาวพุทธเปนคน
สวนใหญแทบทั้งประเทศ แตเมื่ออัตราสวนนี้เปลี่ยนแปลงไปก็ตอง
เตรียมตัววา เราจะแกไขอยางไร เพือ่ จะใหสภาพทีด่ นี ยี้ งั คงอยูต อ ไป
ความเปลี่ยนแปลงนี้มาพรอมกับสิ่งที่นากลัว คือวิธีการเพิ่ม
ศาสนิกของบางศาสนา ที่วาพวกหนึ่งใชวิธีคอยรุกหรือรุนแรง สวน
อีกพวกหนึ่งใชวิธีเลหกล เอาเหยื่อลอ เชนใชเงินทอง อยางนอยก็
ตองรูทัน
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แมวาเราไมคิดจะเปนปฏิปกษหรือเปนศัตรูกับใคร แตจํา
เปนจะตองรูเขาใจ แลวก็คิดหาทางปองกันแกไข ดวยความไม
ประมาท ทั้งนี้ไมใชเพื่อตัวเราเอง แตเพื่อประโยชนสวนรวม เพื่อจะ
รักษาพระศาสนาไวใหเปนสมบัติของคนรุนตอไป เพื่อวาพระพุทธ
ศาสนาจะชวยใหคนไทยมีธรรมะที่จะอยูรมเย็นเปนสุข และถา
ธรรมะแผไปไดทั่วโลก ทั่วโลกก็จะอยูรมเย็นเปนสุขดวย
คนที่เปนชาวพุทธนี้เห็นอยูแลววาไมรังเกียจใคร อยูกับใครก็
ได แตถาประมาทแลวลืมตัวไป ก็จะกลายเปนไมเอาใจใสและ
ปลอยปละละเลย สิ่งที่ควรแกไขปองกันก็ไมทํา
เพราะฉะนั้น พรอมกับคุณธรรมความดีงามที่มีเมตตากรุณา
อยาลืมวาจะตองมีปญญาดวย ตั้งแตรูเขาใจสถานการณ รูทันวา
อะไรเกิดขึ้น
เมื่อรูเขาใจ มีปญญาแลว ก็ตองไมประมาท โดยทําการไป
ดวยจิตที่เที่ยงตรง สงบ เราไมไดทําดวยกิเลส แตทําดวยปญญา
และความปรารถนาดี เพื่อประโยชนแกคนแกเพื่อนมนุษยแกสังคม
ประเทศชาติไทย และแกทั้งโลก
คิดวาไดพูดมามากพอแลว ขออนุโมทนาทุกทาน ขอจงมี
กําลังกาย กําลังใจ กําลังปญญา และกําลังความสามัคคี ที่จะชวย
กันรักษาพระพุทธศาสนาไว โดยเรียนรูเขาใจดวยตนเอง คือไมใช
พูดวารักษาเฉยๆ แตรักษาที่แทคือเรียนรูเขาใจและนํามาประพฤติ
ปฏิบัติ แลวก็ทําใหลูกหลานไดเรียนรูเขาใจดวย เพื่อใหธรรมะออก
ผลสูชีวิตจริง จะไดรักษาสังคมประเทศชาติไวสืบตอไป ขอใหทุก
ทานเจริญดวยจตุรพิธพรชัยทั่วกัน

สนทนาตอทาย
(ประธานการเสวนา) ตองขอกราบพระเดชพระคุณที่ได
กรุณาเมตตาบรรยาย เนื่องจากวาเปนรายการลักษณะเสวนา ไม
ทราบวาจะมีทานผูใดอยากจะถามปญหากับพระคุณเจาไหมครับ
คิดวาทานคงจะพอตอบไดเทาที่มีเวลาเล็กนอย เชิญครับ

อยามัวประมาทปลอยตัวเรื่อยเปอย
ถึงเวลารวมตัวกัน หมั่นประชุมทํางานพระศาสนา
ถาม กราบนมัสการพระเดชพระคุณ กราบเรียนทานประธานทาน
อาจารยสมพนธ และทานผูมีเกียรติ กระผมเคยพูดคุยกับเพื่อน
บางคนที่เปนกัลยาณมิตรกัน เรามองเห็นวาจุดหนึ่งซึ่งชาวพุทธ
ขาด ก็คือองคกรอะไรสักอยางหนึ่ง ซึ่งเปนตัวแทนของชาวพุทธที่
จะเปนปากเสียงใหชาวพุทธไดอยางมีประสิทธิภาพ
เราจะเห็นวามีองคกรพุทธศาสนาตางๆ มากมายจํ านวน
คอนขางมาก แตเรามองไมเห็นองคกรไหน ซึ่งทําหนาที่เปนคลายๆ
องคกรกลาง ซึ่งจะเปนเวทีกลางที่จะใหผูแทนขององคกรตางๆ
หรือชาวพุทธจากกลุมตางๆ หรือชมรมตางๆ ไดมานั่งคุยกันเสวนา
กั น เพื่ อ หาแนวทางที่ จ ะได มี ก ารปฏิ บั ติ ห รื อ มี ก ารดํ าเนิ น การ
คลายคลึงกัน ในยามที่ทุกๆ ฝายก็เห็นวาภัยตางๆ นี้มากมาย แต
หลายๆ ฝายก็ไดแตปรารภอยูในวงกลุมเล็กๆ
กระผมอยากจะกราบเรียนถามพระเดชพระคุณวา พระคุณ
ทานจะมีแนวคิดแนะนํา วาทําอยางไร จะใหองคกรพุทธทั้งหลายที่
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มีอยูมากมายนี้ สามารถที่จะรวมกันประสานกัน มิไดหมายถึงการ
หลอมรวมนะครับ หมายถึงการประสานรวมกัน เพื่อจะมานั่งคุย
กัน เพื่อชวยกันหาหนทางที่จะตอตานภัยอันนี้
อีกประเด็นหนึ่งที่กระผมอยากจะขออนุญาตกราบเรียนถาม
ในที่นี้เลย ก็ที่คุยกันกับเพื่อน ๆ ในแงวา พระพุทธเจาก็ไดตรัสไวชัด
เจนวา พระพุทธศาสนานี้จะอยูไดดวยพุทธบริษัททั้ง ๔ ซึ่งปจจุบัน
ก็ ค งจะหมายถึงฝายพระสงฆฝายหนึ่ง แลวก็ฝ ายฆราวาสทั้ง
อุบาสก อุบาสิกาอีกฝายหนึ่ง จะเปนไปไดไหมครับวาในอนาคตนี้
นอกเหนือจากองคกรกลางๆ สําหรับพุทธบริษัท กลุมชาวพุทธที่จะ
มารวมกันบางแลวนี่ จะมีในลักษณะของสมัชชาหรือสภาชาวพุทธ
ไดไหมครับ ที่จะรวมทั้งสมองสติปญญาจากพระสงฆผูปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบทั้งหลาย แลวก็ทางฝายฆราวาสดวย ที่จะมาชวยกัน
กําหนดโชคชะตา ทิศทางของพระพุทธศาสนาในประเทศ
ก็มีอยูสองประเด็นที่พวกกระผมเคยคุยๆ กันนะครับ อันหนึ่ง
คือคลายๆ องคกรกลางของกลุมชาวพุทธ อันที่สองก็คือลักษณะ
ของสมัชชาชาวพุทธทั้งฝายสงฆและฝายฆราวาส กราบขอความ
เมตตาจากพระเดชพระคุณชวยกรุณาใหความเห็นดวยครับ
พระธรรมปฎก เจริญพร อันนี้ที่จริงอาตมภาพคิดจะพูดเหมือน
กัน คือ ชาวพุทธนี่ไมรูจักรวมตัวกัน นับวาเปนปญหาอยางหนึ่ง ซึ่ง
เปนภัยภายในเหมือนกัน เราไมเคยกับการทํางานแบบนี้ จนกลาย
เปนความบกพรองที่สําคัญ
ความอยูสบาย ก็เปนเหตุหนึ่งที่ทําใหไมรูจักรวมตัว เวลามี
ภัยอันตรายขึ้นมาจึงจะรวมตัวกันไดทีหนึ่ง อยางในประวัติศาสตร
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เวลาถูกตางประเทศยกกองทัพมารุกราน คนไทยก็จะรวมตัวกันได
ทีหนึ่ง คือพากันลุกขึ้นตอสูศัตรู แตพอศัตรูกลับไปแลว ก็ทะเลาะ
กันเองตอไป อันนี้ก็เปนเรื่องที่เปนมาเรื่อย ๆ
ทําอยางไรเราจะรวมตัวกันไดและเดินหนาตอ ทั้งยามมีภัย
อันตรายที่มองเห็น และยามมีภัยอันตรายชนิดมองไมเห็น เพราะ
ภัยอันตรายนั้นมี ๒ ชนิด นอกจากแยกเปนภัยภายนอกกับภัยภาย
ในแลว ก็คือภัยที่มองเห็น กับภัยที่มองไมเห็น ทีนี้ ภัยที่มองไมเห็น
นี้มันมีตลอดเวลา เราจึงตองไมประมาท
การรวมตัวนั้นตองทําตลอดเวลาเพื่อจะไมประมาท พระ
พุทธเจาตรัสวาตองหมั่นประชุมกันเนืองนิตย ซึ่งเปนหลักธรรม
อยางหนึ่งที่ชาวพุทธไมคอยไดปฏิบัติ คือ อปริหานิยธรรม ที่วา
๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย
๒. เมื่อประชุมก็พรอมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็
อยูจนเลิกพรอมกัน
๓. เมื่อมีเรื่องราวที่เปนกิจสวนรวม ตองลุกขึ้นรวมกันทํา
โดยพรอมเพรียงกัน
แค ๓ ขอแรกนี่ชาวพุทธก็แทบจะสอบตกแลวในการปฏิบัติ
ธรรมตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ ที่จะทําใหเปนที่ตั้งแหง
ความไมเสื่อม
เรื่องที่คุณหมอเตือน ก็ดีแลว แตอันนี้ตอบยาก คือเราตอง
เริ่มตน คําตอบก็คือวาตองเริ่มตนนั่นเอง การที่จะเริ่มตนไดนี้ ก็
ตองมีจุดรวมเหมือนกัน ถามีอะไรเปนที่อาศัยที่จะเปนจุดรวมแลว
ก็เริ่มทําได แตตองใหมีขึ้นมา ใหมีการเริ่มตนก็แลวกัน
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ขอขัดของที่สําคัญคือเกี่ยงกัน เวลามีเรื่องจะตองทําก็เกี่ยง
กัน เวลาจะแกปญหาก็เกี่ยงกัน ทําไมที่นั่นไมเริ่ม ทําไมที่โนนไมทํา
อะไรอยางนี้ กลาวหากันไปกลาวหากันมา จึงไมมีทางเริ่มแก
ปญหา ใครรูปญหา ใครทําได ก็ทําเลย และไมรังเกียจผูอื่น ตอง
พรอมที่จะรับความรวมมือ และยอมรับการที่วาจะมีขอบกพรอง
ตาง ๆ ที่จะแกไขดวย
เรื่องสําคัญตอนนี้ก็คือตองเริ่มตน อยางที่ทําวันนี้ก็ถือเปน
การเริ่มตนอยางหนึ่ง คิดวาดีแลว เพราะที่มีการเสวนาก็ถือวาเปน
การรวมตัวชนิดหนึ่งแลว ทีนี้ก็ดูวาเราจะรวมตัวตอไปไดไหม จากที่
นี่อยางที่ทําอยูนี้ เราจะรวมไดเพิ่มกวางขวาง ขยายออกไปไหม แค
ไหนเพียงไร
เรื่องนี้ก็อยูที่วา เมื่อมีการเริ่มตนจากจุดหนึ่งแลว จุดอื่นซึ่ง
ก็อาจจะมีการเริ่มตนของเขาแลว ๒ จุด ๓ จุดนั้นจะมาประสานกัน
อยางไร อันนี้คือปญหาตอไป แตเวลานี้มีแลว มีบางบางจุดที่มีการ
เริ่มตนที่จะรวมตัวกัน แตการรวมนี้ยังเปนหยอม ๆ ทีนี้ก็จะตองมา
ประสานกันระหวางหยอมเล็กหยอมนอยนั้นใหเปนหนวยใหญ
ขยายกวางขวางออกไป

ชุมชนชาวพุทธไทย ถึงจะเปนหนวยยอยกระจายกันไป
แตถายังยึดถือหลักการรวมกันไว ก็เปนอันหนึ่งอันเดียวทั่วประเทศ
พูดถึงวิธีของคนไทยนี้ ถาเรามองดูสังคมไทยเดิม เราใชวิธี
ประสานหนวยยอย คือชุมชนแตละชุมชน

๙๒

ภัยแหงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

พุทธศาสนาในเมืองไทยนี้ อยูไดดวยชุมชนแตละชุมชน คือ
เรามีชุมชนอยูในหมูบาน อยูในตําบล โดยที่หมูบานนั้น ๆ มีวัดเปน
ศูนยกลาง และชุมชนมีความสมบูรณในตัวเอง แลวชุมชนเหลานี้ก็
เชื่อมประสานกัน อยางประเพณีทอดกฐินทอดผาปานี่ ชุมชนนี้พา
กันไปทอดกฐินที่วัดโนน ก็คือชุมชนหนึ่งนี้ไปประสานรวมมือแสดง
นํ้าใจตออีกชุมชนหนึ่ง ซึ่งทํากันเรื่อยมา
ถาวาตามระบบประเพณี ก็คือเราทําแตละชุมชนใหดีให
เขมแข็ง แลวพุทธศาสนาก็อยูไดเอง ทั้งเมืองไทยอยู ประเทศไทย
อยู และพระพุทธศาสนาก็อยูดวยกัน คือ ชวยกันทําแตละชุมชนให
ดีใหเขมแข็ง และเมื่อแตละชุมชนอยูดีมีความเขมแข็ง ประเทศชาติ
และพุทธศาสนาก็มั่นคงอยูดี
ทีนี้ปญหาก็คือ เวลานี้ชุมชนแตละชุมชนกําลังออนแอ กําลัง
จะสลายตัว วิธีที่แทของเราไมใชวิธีรวมศูนย แตวิธีของเราคือวิธี
ประสานหนวยยอย ที่วาทําแตละชุมชนใหเขาอยูดี ใหเขาพึ่งตัวเอง
ได พรอมกับมีศูนยกลางที่คอยชวยหลอเลี้ยง
ถาเราใชระบบนี้ก็คือ เราสามารถมีชุมชนหรือชุมนุม หรือ
หนวยยอย ๆ กระจายกันอยูในที่ตาง ๆ แตทุกหนวยมีหลักการและ
มีแนวทางอันเดียวกัน อันนี้สิสําคัญ คือนอกจากตั้งหนวยตั้งศูนย
รวมมือของตัวแลว ทุกหนวยเหลานั้นมีหลักการอันเดียวกัน
สิ่งที่จะประสานใหเกิดความสามัคคีนั้นอยูที่หลักการ คือ
ยึดถือหลักการเดียวกัน แลวก็มุงมั่นสูจุดหมายรวมกัน
เมื่อหนวยยอยทั้งหลายมีหลักการและแนวทางปฏิบัติเปน
อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ความเป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ก็ ม าอยู  ที่
นามธรรม จากหลักการ จุดหมาย และแนวทางดําเนินที่เปนอัน
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เดียวกันนั้น หนวยยอยทั้งหลายที่กระจายกันอยู ก็กลายเปนอัน
หนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศ พุทธศาสนาของเราอยูมาไดอยางนี้
อยาไปคิดวาตองทําใหกรุงเทพฯ เขมแข็ง ตองมีศูนยใหญโต
รวมกันเปนรูปธรรมอยูในเมืองหลวง แลวประเทศไทยจึงจะอยูได
ไมใชหรอก เราตองทําใหทุกชุมชนทั่วประเทศเขมแข็งเจริญงอก
งาม ใหพุทธศาสนาในแตละชุมชนถูกหลักถูกทาง มีพระมีเจา
อาวาสที่มีคุณสมบัติ และทําหนาที่ถูกตอง สวนที่กรุงเทพฯ ก็มี
เพียงศูนยประสานความรวมมือ หลอเลี้ยง ใหขาวสารขอมูลทั่วไป
และเตือนสติ อยางนี้แหละพระพุทธศาสนาอยูได
ทั้งนี้ตองระวังวาอยาเอียงดิ่งเปนสุดโตงไปขางเดียว
ถาชุมชนหนวยยอยทั้งหลาย ตางอยูตางทําตางหาทางเอา
เพื่อตัวเอง ก็ไปสุดโตงหนึ่ง
ถามีศูนยกลาง แตรวมศูนยรวมอํานาจใหชุมชนหนวยยอย
ทั้งหลายตองมาขึ้นมาพึ่งพาเสริมความยิ่งใหญ ดูดเอาทรัพยากร
หรือเอาประโยชนมารวมกองไวที่ตัว ก็ไปอีกสุดโตงหนึ่ง
ถาสุดโตงอยางนี้ก็เปนทางวิบัติ ตองจัดระบบเปนมัชฌิมา
ใหหนวยยอยกับศูนยกลางประสานกันพอดี
นาจะคิดกันใหชัดวา ศูนยกลางที่ประสานความรวมมือนี้ จะ
ทําหนาที่อะไร แคไหน และจะประสานรวมกับหนวยยอยๆ ที่
กระจายทั่วไปอยางไร

๙๔

ภัยแหงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ถาจะรักษาพระพุทธศาสนาในไทยใหเจริญมั่นคง
ตองฟนกําลังชุมชนพุทธในชนบทขึ้นมาใหได
ถาเรารูเขาใจและตั้งใจกันอยางนี้ เราก็ไปชวยชนบทกันให
มาก ๆ ยิ่งในยุคปจจุบันนี้ ชนบทไทยนาเปนหวงอยางยิ่ง ตอนนี้
ชนบทกําลังสลาย หรือพังทลาย
ตลอดระยะที่ผานมาเรามีปญหาใหญที่วา กําลังของชนบท
ไหลเขามาสูเมืองหมด แลวชนบทก็ออนแอเสื่อมโทรม จนกระทั่ง
หมดแรง ไมมีกําลังจะชวยตัวเอง กลายเปนชุมชนพึ่งพา ทีนี้ตอมา
เมื่อมีอะไรมีใครไปเอื้อไปให ไมวาจะมีเจตนาแอบแฝงอยางไร แก
ก็ไปหมด เพราะวาขาดแคลนและออนแอ ไมมีภูมิตานทาน ใครมา
ราย ก็ทําลายไดเลย
เพราะฉะนั้น เรื่องหนึ่งที่จะตองคิดก็คือ ทําอยางไรจะมีชุม
ชนที่อยูดีมีความเขมแข็งแตละหนวยกระจายกันไป แลวมีความ
เปนอันหนึ่งอันเดียว ดวยหลักการและจุดหมายรวมกัน
ชุมชนของเราที่เปนชุมชนพุทธนี้ แตละชุมชนมีวัดเปนศูนย
กลาง พระสงฆทุกแหงทั่วประเทศมีพระธรรมวินัยเปนหลัก ประชา
ชนชาวบานไมวาอยูที่ไหนก็มีศรัทธาในเรื่องบุญเรื่องกุศล และเชื่อ
ถือปฏิบัติอยูในหลัก ทาน ศีล ภาวนา เมื่อชาวบานฟงพระสอน
ดํ าเนินชีวิตไดถูกตอง อยูในศีลในธรรม ก็รักษาชุมชนนั้นไวได
สังคมก็มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และรมเย็นเปนสุข
เมื่อมองในแงนี้ก็จะเกิดความเขาใจวา เมื่อเราตั้งหนวย
ศูนยกลางอะไรขึ้นมาทํางานกันทางพระศาสนาแลว สิ่งหนึ่งที่ตอง
คิดก็คือ ทําอยางไรจะขยายความเกื้อหนุนไปสูชนบท เพื่อเสริมแรง
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ชุมชนทองถิ่นทั้งหลาย ที่กําลังถอยรน กําลังเสื่อม ทั้งทางพระ
ศาสนา ทั้งทางกิจการทั่วไปทุกดาน ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม กําลังจะสลายหมด
เวลานี้เด็กรุนใหมในชุมชน ไมเฉพาะในเมืองเทานั้น แมแต
เด็กในชนบทมากมาย ก็หางเหินวัด แทบไมรูจักวัด ไมเห็นคุณคา
และความสําคัญของวัดและพระสงฆตอชีวิตและชุมชนของเขา ไม
เกิดความรักใครใสใจ ไมมีความรูสึกรวมหรือมองอยางเปนเจาของ
ที่จะรวมรับผิดชอบ หรือจะรักษาไว ถาไมเบื่อไปเลย ก็เฉย ๆ นี่คือ
สัญญาณเตือนภัยวา ความหายนะใกลเขามา
เรื่องนี้จะตองรีบแกไข ตองฟนฟูบทบาทของวัดและพระ
สงฆตอชุมชนใหกลับคืนมา
ถาคนไทย ชาวบาน รวมทั้งเด็ก ๆ รูตระหนักในคุณคา มอง
เห็นคุณประโยชนของวัดและพระสงฆ เขาก็จะคิดขึ้นมาเองวาเขา
จะตองรักษาไว
ในอดีตนั้นชัดเจนวาวัดเปนศูนยกลางของชุมชน เปนแหลง
การศึกษา เปนที่รวมอะไรทุกอยาง กิจกรรมของชุมชนก็อยูที่นั่น
หมด เขาจึงตองรักษาวัดไว รวมทั้งพระก็เปนผูนํา พระเปนผูให
ความรู เปนที่พึ่งทางจิตใจและที่อาศัยทางปญญาของเขา
ความเสื่อมและความเจริญที่แทของวัด ไมใชอยูที่วัตถุ สิ่ง
กอสราง แตอยูที่บทบาท การทํากิจหนาที่ที่มีคุณคาเปนประโยชน
ทางธรรมทางปญญาแกชุมชน
ถึงวัดจะมีอาคารมากมายใหญโตสวยงาม แตถาไมเปน
แหลงเจริญธรรมเจริญปญญา ไมพาชุมชนใหงอกงามในกุศลคุณ
ความดี ความหรูหราใหญโตของอาคารสถานที่ก็หมดความหมาย

๙๖

ภัยแหงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ถาไมเปนที่ริษยารังเกียจของชาวบาน ก็ไดแคเปนสถานที่ทอง
เที่ยว เกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ ในฐานะเปนซากทางวัฒนธรรม
วัดนั้นถึงจะมีสิ่งกอสรางตกแตงใหญโตหรูหรา ถาไมเปน
แหลงธรรมแหลงปญญา ก็เหมือนคนที่แตงกายดวยเครื่องประดับ
แพรวพราว แตตัวคนเองไมมีสติปญญา ไมมีความรูความสามารถ
อะไร ไดแตแตงตัวโออวดฉุยฉายไปมา มีคาแตแกโจรหรือคนที่มุง
รายดวยความโลภ
เพราะฉะนั้น เราจะตองฟนฟูประเทศไทย ดวยการไปฟนฟู
ชุมชนชนบทหมูบาน ใหเขาอยูโดยมีหลัก ใหดีพรอมดวยกันทั้งวัด
ทั้งบาน ใหมีการประสานรวมมือกัน พระตองมีอะไรใหแกประชา
ชน คือใหทางนามธรรม ดวยการใหธรรมใหปญญาใหกุศลใหการ
ศึกษา รวมความวาใหเปนไปตามหลักที่พระพุทธเจาตรัสไว

พระทั้งหลายจะเทศนเปนหรือไมก็ตาม
ตองใหธรรมแกชาวบานใหได
พระพุทธเจาตรัสวา พระสงฆกับคฤหัสถนี้ อุโภ อัญโญญญนิสสิตา แปลวา ทั้งสองฝายอาศัยซึ่งกันและกัน ฝายหนึ่งถวาย
วัตถุสิ่งของปจจัย ๔ อีกฝายหนึ่งใหธรรม ตามหลักที่วา ทาน มี ๒
อยาง คือ อามิสทาน กับ ธรรมทาน
ญาติโยมมีหนาที่เอื้อบํ ารุงพระสงฆใหเปนอยูไดทางกาย
โดยถวายอามิสทานคือปจจัย ๔ สวนพระก็มีหนาที่ใหธรรมแก
ประชาชน ทั้งสองฝายตองใหแกกัน ไมใชใหฝายเดียว
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บางทีเราไปเขาใจผิดนึกวาพระไมตองใหอะไร หลงนึกหลง
คิดวาโยมเปนฝายถวาย พระก็ตองใหเหมือนกัน ทานมี ๒ อยาง
หนาที่ของโยมคือถวายอามิสปจจัย เลี้ยงกายของพระ หนาที่ของ
พระคือใหธรรม เลี้ยงใจเลี้ยงปญญาของประชาชน
การใหธรรมนั้นมี ๒ อยาง คือ ใหโดยพูด กับใหโดยไมตอง
พูด ใหโดยไมตองพูด คือ พระปรากฏตัวที่ไหนก็ทําใหญาติโยมได
ธรรมไดความชื่นใจที่นั่น
ธรรมที่จะตองใหโยมได เบื้องแรกก็คือไดปสาทะ คือได
ความผองใสของจิตใจ พอพระไปปรากฏตัวที่ไหน ถาญาติโยมวิ่ง
หนีก็จบกัน แมแตถาเขาเห็นพระแลวระแวงวา เอะ! องคนี้จะมา
เอาอะไร อยางนี้ก็ใจไมดีแลว
เมื่อญาติโยมเห็นพระ
๑. พระตองเปนเครื่องหมายของความไมมีภัย
อันนีเ้ ปนสัญลักษณขอ ทีห่ นึง่ เลย เห็นพระทีไ่ หนหมดภัยทีน่ นั่
สบายใจเลย เชน โยมไปปาไปดง กําลังกลัวภัยอันตราย พอเจอ
พระเทานั้นโลงใจชื่นใจสบาย โบราณบอกวาลงนั่งยกมือทวมหัว
เลย หมดแลวไมมีภัยอันตรายแลว พระของเราเปนสัญลักษณของ
ความไมมภี ยั (น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรํ วิเหยนฺโต)
ตองรักษาไวใหได
๒. พระตองเปนที่ตั้งของความเลื่อมใส
ในวัฒนธรรมไทยเรานั้น ชาวบานตื่นขึ้นมาแตเชา กอนจะ
ประกอบอาชีพการงานเตรียมตักบาตร เห็นพระเดินเปนแถวลัดทุง
นามา ฟาแจมใสดวยแสงแหงดวงอาทิตย แดดสองจีวรสะทอน
เปนสีทอง ญาติโยมเห็นพระเดินเปนแถวมา จิตใจแชมชื่นสบาย มี

๙๘

ภัยแหงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ปติ อิ่มเอิบใจ ไดตักบาตรเจริญบุญ อันนี้เปนเครื่องหลอเลี้ยงชีวิต
จิตใจ เรียกวาเปนสิริมงคล
พระไปในพิธีตาง ๆ พอพระปรากฏตัว ก็มีทาทางสงบสํารวม
ทําใหญาติโยมมีจิตใจสงบชื่นบาน
ที่วามานี้เรียกวาเปนการใหธรรมโดยไมตองพูด ทีนี้ถาพระรู
ธรรมมีความสามารถในการสื่อสาร ก็พูดธรรมสั่งสอนในเรื่องทาน
ศีล ภาวนา ใหชาวบานรูหลักการดําเนินชีวิต เจริญในการปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบดวย ถาทําอยางนี้ชาวบานก็ไดสองชั้น
แตเวลานี้ใหธรรมโดยพูดก็ไมคอยจะมี ใหธรรมโดยไมตอง
พู ด บางที ก็ ใ หอ ยางอื่นแทนไปเสีย เพราะฉะนั้น ญาติโยมจึง
ลําบากยุงยากใจไปดวย
แตอยาไปทอ โยมตองนึกวา นี้คือพระศาสนาของเรา เรา
ตองชวยกันแกไข และเหตุที่ทําใหเสื่อมอยางนี้ เปนเพราะพวกเรา
เองดวย เพราะเราอาจจะไปจับจุดผิด แมแตบํารุงผิดที่ ก็ทําใหเกิด
ปญหาขึ้นมา ถาเรารูเขาใจทําดวยปญญา มีความไมประมาทแลว
มีจิตเมตตา ทําดวยเจตนาเปนกุศลก็แกปญหาได ยังไมสายเกินไป
แตถาโยมไมปฏิบัติตามนี้ มัวประมาทอยู และไมเรียนรู ไม
แสวงปญญา แถมถามีเจตนาไมเปนกุศลอีกดวย ก็สายเสียแลว
ไมทันหรอก จึงขอใหรีบมาชวยกัน อาตมาตอบเสียยืดยาว เอาละ
ดีแลวที่มีการเริ่มตน แลวขอใหประสานกันไป

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ญาติโยมหวงใยวาสรางวัดกันใหญโต แตประโยชนจมหาย
จะฟน หาพันวัดขึน้ มา ถาเริม่ จาก ๒๕-๓๐ เปนตัวอยาง ก็เดินหนาได
(ประธานผู  ดํ าเนิ นการเสวนา) นี้คือปญหาของคุณหมอ
อํานาจที่ถามนะครับ เราไดพูดกันเมื่อเสวนาครั้งที่ ๑ ผมเคยรวบ
รวมองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวกับชาวพุทธได ๔ หนากระดาษ แตก็หา
องคกรหลักไมได
ในการเสวนาครั้งที่แลว ไดเคยบอกผานไปยังยุวพุทธิกสมาคม เพราะเห็นวามี activity แลวเปนองคกรที่รับรองทาง
กฎหมายนะครับ วาจะมาชวยกันรวบรวมไดไหม เพราะวาจริง ๆ
แลวศาสนาอื่นมีการบริหารจัดการที่เปนรูปธรรมชัดเจน แลวก็มี
แนวทางที่แนวแน แตของเราไมมี
ทีนี้องคกรที่จะเปนหลัก จะตองเปนองคกรที่กฎหมายรับรอง
เพราะฉะนั้นก็มีอยูไมกี่องคกร อันนี้ก็คงตองขอแรงชวยกัน ไม
ทราบวาทางเปรียญธรรมมีอะไร เชิญครับ
นมัสการพระคุณเจาพระธรรมปฎก ทานประธานผูดําเนิน
การเสวนา กระผมโอฬาร อัศวฤทธิกุล กราบเรียนดวยความเคารพ
อยางสูงนะครับวา ผมมีความหวงใยตอพระพุทธศาสนาอยางมาก
พุทธศาสนาเราไมเสื่อมหรอกครับ คนทําใหเสื่อม คือคนที่ไม
เขาใจเรื่องพุทธ แลวเรื่องนี้เมื่อไดรับฟงจากพระเดชพระคุณแลว ก็
อยากจะหาวิธีแกอยูตลอดเวลา ไมใชเปนระยะเวลาเพิ่งคิด
เปนเวลาสิบ ๆ ปแลว อาทิเชน ในตางจังหวัด วัดไมมีสมภาร
ไมมีเจาอาวาส ขาดการดูแล แลวก็สรางโบสถใหญโต สรางศาลา
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ไวมากมาย แตไมมีคนรักษา ปรากฏวาบวชพระแตละปนั้น โบสถ
นั้นไมไดใชประโยชนเทาที่ควรเลย แขงกันสรางดวย
เหตุการณอยางนี้นะครับ ไดกราบเรียนนมัสการพระราชา
คณะไปหลายองค อยากจะปรับปรุง อยากจะหาวิธีแกไขนะครับ
แลวก็วิธีแกไขก็คงจะไมยากนะครับ อยากเห็นพระราชาคณะทั้ง
หลายไดกระจายอํ านาจ พุทธสมาคมไดเขาไปชวยเหลือ กรม
ศาสนาตองทําตัวเปนตัวอยางที่ดี เพื่อที่จะใหพุทธศาสนิกชนได
เดินตาม ใหเยาวชนไดปกปกรักษาสิ่งที่บรรพบุรุษไดทํามา
ใน ๕,๐๐๐ วัดนั้น คงจะใหทานประธานเสวนาเปนผูนํา ผม
จะรวมดวย จะใชทุนทรัพยเทาไรก็ตาม ผมเชื่อวา ทานประธาน
การเสวนาในวันนี้ และผูนําที่ไดเขามารวมเสวนาในวันนี้คงจะรวม
จิตรวมใจกันหาทางจัดได
อยากจะกอตัวเล็ก ๆ ขึ้นมากอน ทําสักยี่สิบสามสิบวัด คง
จะทํ าทั้งหมดไมไดหรอกครับ ถาทําตัวอยางสักยี่สิบสามสิบวัด
แลว ผมเชื่อวาคนที่มีความสามารถ คนที่อยากออกมาแสดงความ
รักความเคารพพระพุทธศาสนา คนที่รักพระพุทธศาสนาจะตอง
ออกมามากกวาที่เปนอยูอยางปจจุบัน
ขณะนี้ชาวพุทธเฉยเมยครับ อยางพระเดชพระคุณไดกลาว
มาขางตนวา นิ่งไมออกความเห็นนั้น ดวยความเคารพวา ผม
อยากมีสวนเขามาชวยเหลือพระพุทธศาสนา แลวก็ในอดีตนั้น
อยากกราบนมัสการพระเดชพระคุณเจาและทานประธาน และ
พุทธศาสนิกชนทุกคนวา การรักการเคารพอยางลึกซึ้งนั้นไมใชเกิด
ขึ้นมาในวันเดียว ความดีความชั่วไมไดเกิดขึ้นมาวันเดียว ตองมี
การสะสม เพราะฉะนั้น ผมเห็นดวยกับนโยบายในอดีต ที่มีการ
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บรรพชาสามเณร บวชเณร และใหเณรนั้นไดศึกษาเลาเรียนจน
แตกฉาน ก็จะเขามาเปนผูนําทางศาสนาในอนาคต
ในอดีตนั้นผมจําไดครับวาพระองคใดขามเขต ก็จะตองมีใบ
สุทธิ ไปไหนทําไมถูก พระซึ่งเปนสารวัตรจะตองขอตรวจและจับลง
โทษได ถาผิด เดี๋ยวนี้หยอนยานไปหมด อยากจะใหพระเดชพระ
คุณในฐานะผูนํ าทางพระราชาคณะ ไดโปรดเอาเรื่องนี้เขามา
ดําเนินการใหม เพื่อใหเขมแข็งมีระบบระเบียบตาง ๆ ผมเชื่อวา
พุทธศาสนิกชนที่มาฟงเสวนา มารวมเสวนาในวันนี้ คงจะรวมจิต
รวมใจกันสนับสนุนพระเดชพระคุณ ใหนโยบายเปนไปตามที่เรา
ตองการ กระผมขอนมัสการดวยความเคารพครับ
พระธรรมปฎก ที่จริงเรื่องนี้ก็มีพระที่ทานเอาใจใสขวนขวายทําอยู
เหมือนกัน บางแหง บางจังหวัด หรือบางภาคทําคลาย ๆ เปนโครง
การหาเณรบวชเลยทีเดียว เพราะรูอยูวาเวลานี้ขาดแคลนเณร แต
จะทําไดแคไหนเพียงไร ยังไมเปนเรื่องของการรวมประสานกันทั้ง
หมด มีแตทําเปนหยอมๆ อยางที่วาเมื่อกี้ กลายเปนวาไมพรอม
เพรียงกัน
มีวิธีทํา ๒ อยาง คือ
๑. จัดสภาพสังคมใหเอื้อตอระบบที่เราตองการ หรือจัดให
มีวิธีปฏิบัติอยางนั้น คือทําอยางไรจะใหมีเณรบวชไดอีก เชนจะจัด
การศึกษาอยางไร เพื่อมีทางใหคนที่เรียนเปนเณรไดดวย นี้อยาง
หนึ่ง อีกอยางหนึ่งก็คือ
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๒. เราหาวิธีใหม จัดขึ้นมาใหเหมาะกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไป เอาละ เมื่อไมมีเณรบวช จะใชวิธีไหนดี เราก็สรางวิธี
ใหมขึ้นมา
อันนี้เปนเรื่องที่ตองชวยกันคิดตอไป แตเวลานี้ที่ทําไดก็
อยางที่วา คือทําเปนหยอม ๆ ซึ่งนอกจากแคบ นอย และชาแลว ก็
อาจจะไมยั่งยืน
(ประธานดําเนินการเสวนา) ผมคิดวาคงจะตองรอ พ.ร.บ.
คณะสงฆนิดหนึ่ง เทาที่อานดูที่ทางมหาเถรสมาคมไดเขียนรูปราง
เอาไว นาจะทําอะไรไดมากกวาที่ทํามาในอดีต แตคงตองรอรูปราง
ที่ออกมา เชิญครับ อาจารยระวี

ขอพระพุทธศาสนาเมืองไทยอยากลายเปนลัทธินานาจารย
ขอใหรวมกันเปนหนึ่ง ที่พระบรมศาสดาองคเดียว
(อ.ระวี ภาวิไล) กระผมนายระวี ภาวิไล ขอกราบเรียน
ถามสัก ๒ ประเด็น
ประเด็นหนึ่ง พระคุณเจากลาววา ภัยของพระพุทธศาสนา
นั้นมีมานานแลว อยางนอย ๑๙ ป ทานพูดถึงเรื่องภัยจากศาสนา
อื่น พระคุณเจาก็ไดบอกวา เมื่อมีภัยทางศาสนาเกิดขึ้นนี้ พระ
อรหันตทานจะไมดูดาย พระคุณเจายกตัวอยางพระมหากัสสปะ
วา ทานขวนขวาย จัดการประชุมสังคายนาขึ้น เทาที่ผานมาจนบัด
นี้กระผมก็เห็นแตพระคุณเจาเทานั้นแหละ ขวนขวาย และทั้ง ๆ ที่
มีสุขภาพไมสมบูรณเลย พระคุณเจาก็ขวนขวาย กระผมไมเห็นมี
พระคุณเจาอื่น ๆ ที่ผมไดยินวาทานผูนั้นทานผูนี้เปนพระอรหันต
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อยางนั้นอยางนี้ ผมไมเห็นวามารวมกับพระคุณเจาทําอะไรเลย
ทําไมเปนอยางนั้น นี่คือคําถามของกระผม
อี ก คํ าถามหนึ่ ง ก็ เ กี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งความเป น พระอรหั น ต
เหมือนกัน แตอันนี้เปนประเด็นวิชาการสักหนอยกระมัง พระคุณ
เจากลาววา พระอรหันตนั้นแมทานเขานิโรธสมาบัติ ทานอาจจะ
ตั้งใจไววา ถาพระพุทธเจาก็ดีหรือสงฆก็ดีตองการทาน ทานจะ
ออกจากนิโรธสมาบัติมาไดเลย ตรงนี้กระผมสงสัย
สงสัยวา นิโรธสมาบัติ ตามที่กระผมเขาใจนั้น ชื่อเต็มคือ
สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ หมายความวา สัญญาและเวทนาดับ
ไป ซึ่งหมายความถึงวาจิตดับไปตลอดระยะที่เขานิโรธสมาบัติดวย
ถาจิตดับไปตลอดเวลานั้น ในสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ทานจะ
หยั่งรูไดดวยญาณวิถีใดอีกละ ที่พระพุทธเจาประสงค ทานและ
หรือคณะสงฆประสงคทาน ทานจะออกมา ตรงนี้กระผมยังไมชัด
เจน นอกเสียจากจะตองเชื่อวากายกับจิตนั้นสัมพันธกัน แยกกัน
ไมออก และสังคม กายนั้นก็ตองหมายความวาสังคมดวย กับจิต
ของแตละบุคคลนั้นไมไดแยกกัน ตรงนี้ไมทราบวาจะมีคําตอบ
อยางไร ขอประทานอภัย
พระธรรมปฎก เจริญพร สําหรับขอที่ ๒ เรื่องพระอรหันตที่เขา
นิโรธสมาบัติ จะออกทันทีเมื่อมีกิจของสงฆสวนรวมนั้น เทาที่พอ
จะนึกไดตอนนี้คือวา เพราะเหตุที่สัญญาและเวทนาดับไประหวาง
นั้นนี้แหละ จึงตองตั้งจิตไว ความตั้งจิตของทานนี้ก็ไปประสานกับ
เรื่องของสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้น คือเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนสภาพ
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แวดลอม ที่ทานอาจารยบอกวาทางกายนั้นก็ถูก ความเปนไปใน
สังคมก็เปนเรื่องสภาพแวดลอมอยูทางดานกาย
ทีนี้ เพราะจิตที่ทานตั้งไว และเพราะภาวะของทานที่
บริสุทธิ์ กลายเปนความแจมใสที่วา มีอะไรเกิดขึ้นที่ตรงกับที่ตั้งจิต
ก็จะตื่นขึ้นมา ถาจะตอบงายๆ ก็ตอบไดอยางนี้แหละ คือจาก
ความพรอมความใสที่มีอยูนี้ พอความตั้งใจที่มีอยูไปจดกับจุดนั้น
ก็ออกมาทันที ก็ตอบไดแคนี้กอน เจริญพร
อ.ระวี ภาวิไล มีคําถามอีกเรื่องหนึ่งวา พระอรหันตทานไปไหน
กันหมด ขณะนี้ภัยของสังคมภัยของพระพุทธศาสนามีแลวนะครับ
ทานไปไหนกันหมด
พระธรรมปฎก ก็อาจจะตอบวายังเปนหยอมๆ คืออยูที่โนนองค
อยูที่นั่นองค เลยเปนหยอมๆ ไป ตอนนี้จะตองมาประสานรวม
กําลังกัน
(คุณบูชา) ขออนุญาตกราบนมัสการพระคุณเจา ผมชื่อ
บูชาครับ คือ อยากจะเสริมที่ทานเสนอแลว และเสริมความเห็น
ของทานอาจารยสมพนธนิดหนึ่งครับ คือผมคิดถึงคําวา เครือขาย
การเคลื่อนไหวดวยเครือขายนี่มันไมจําเปนตองใชอํานาจหรือใช
ทรัพยากรอะไรมาก คือตองใชปญญามาก ๆ
องค ก รกลางอย า งที่ ว  า นี้ คื อ ผมอาจจะมองต า งมุ ม กั บ
คุณหมอสมพนธวานิดหนึ่ง ความจริงขั้นแรกนี้อาจจะยังไมตองถึง
ขนาดอิงองคกรที่มีความถูกตองทางกฎหมายอะไรก็ไดที่เขารับรอง
แตใชเปน secretariat หรือคณะที่ประสานงาน เพียงแตวาตองมี
ตัวยืนจริงๆ นะครับ ทํางานตอเนื่องทุกวัน ทุกวันคิดแตเรื่องนี้วาจะ
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เดินยุทธศาสตรเรื่องพระพุทธศาสนาอยางไร คนนั้นจะตองคิดทุก
วัน ตองคิดแตเรื่องนี้ คิดเรื่องอื่นไมได
ตอนนี้ผมคิดวากระแสนี้อาจจะยังไมถึงขั้นขนาดนั้น แตเปน
ไปไดวาเราอาจจะรวมความรูใหครบกอน คือจะเดินยุทธศาสตร
ตองมีขอมูลครบใชไหมครับ วาใครอยูตรงไหน ศัตรูอยูตรงไหน
พันธมิตรอยูตรงไหน เสนทางเดินทัพไปทางไหน หา map พวกนี้
ใหครบ แลวพอถึงเวลาเดินก็เคลื่อนทันที คือ คลาย ๆ กับที่ทาน
อาจารยประเวศเดินเรื่องปฏิรูปการเมือง ทานบอกวา ตอนนั้นไมมี
ใครสนใจ ทานทําเรื่องความรูกอน ไดหนังสือมาตั้งหนึ่ง พอมี
กระแสขึ้นมาคนเริ่มเบื่อการเมือง พอดีตอนนั้นเศรษฐกิจตกดวย
คนเริ่มเบื่อกันทั้งประเทศก็เดินเรื่องนี้ได
ผมคิดวาตอนนี้เราหา secretariat ตรงนี้ แลวรวบรวมความ
รูวาใคร พันธมิตรอยูที่ไหนอยางไร เราจะเคลื่อนเรื่องนี้อยางไรเอา
ไวกอน ถามีเวลาโอกาสอันเหมาะก็อาจจะเคลื่อนเรื่องนี้ไดทันกาล
ครับ ขอเสนอครับ
พระธรรมปฎก เจริญพร ขอพูดอีกนิดหนึ่ง ที่ทานแนะนํามานั้น
เปนเรื่องของสวนที่จะนําไปใชปฏิบัติ อีกอยางหนึ่งที่ตองมีที่สําคัญ
คือใจรวมกัน การที่จะใจรวมกันนี้
๑. มีจุดหมายรวม ถาคนเรามีจุดหมายรวมแลว ใจก็รวม
กันได ฉะนั้น คําวา “เพื่ออะไร” อันนี้ตองชัด คําวา “เพื่ออะไร” นี้
ตองตอบใหได เพื่ออะไรอันนั้น พอทุกคนเห็นดวย บอกวาฉันทํา
เพื่ออันนี้ ใจก็รวมกันเลย นี้อันหนึ่ง

๑๐๖

ภัยแหงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

๒. มีศูนยรวมจิตใจ โดยเฉพาะพุทธศาสนาเวลานี้ สิ่งหนึ่ง
ที่จะตองทําใหไดก็คือ ใหทุกคนไปรวมกันที่พระพุทธเจา
ชาวพุทธในระยะที่ผานมานี้เกิดปญหาอยางหนึ่ง คือเริ่ม
กระจายไปเปนสํานัก เปนอาจารย เปนอะไรตางๆ ชาวพุทธจะตอง
มองอาจารยดวยความเคารพใหถูก อาจารยนั้นจะตองเปนสื่อโยง
พุทธบริษัทไปหาจุดรวมเดียวกันคือพระพุทธเจา ขอนี้จะตองทําให
ได มิฉะนั้นเราจะรวมกันไมได
สภาพพระพุ ท ธศาสนาในเมื อ งไทยป จ จุ บั น กํ าลั ง เกิ ด
ปญหากระจัดกระจายอยางนี้ เพราะฉะนั้น ถาจะไมใหทรุดลงไป
ตองหาทางใหเรามารวมที่พระพุทธเจา ถาชูพระพุทธเจาเปนจุด
รวมไดกเ็ ดินหนาไป พอรวมทีพ่ ระพุทธเจา ก็ยดึ เอาพระธรรมวินยั ของ
พระองคเปนหลัก เมือ่ เราอยูก บั พระธรรมวินยั พระธรรม และพระสงฆ
ก็มาดวยทั้งหมด ครบพระรัตนตรัย ก็เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อันนี้
ฝากไวดวย เจริญพร
(ประธานดําเนินการเสวนา) ความจริงยังมีผูอยากแสดงขอ
คิดเห็นหลายคน แตพระคุณเจาไมคอยสบาย ใชเวลามาเกือบสาม
ชั่วโมงแลว คงตองขอใหพระคุณเจาไดไปพักผอน
สําหรับทานที่ยังไมไดพูด คิดวาในการเสวนาครั้งตอ ๆ ไป
เราคงมีโอกาสไดมาพบกันอีก แลวก็ไดพูดกัน เพราะครั้งที่หนึ่งเรา
พูดถึง ๔ ชั่วโมง วันนี้ก็เกือบ ๓ ชั่วโมงแลว
ผมตองขออนุญาตหยุดตรงนี้กอน เพื่อใหพระคุณเจาไดไป
พักผอน ตองขอขอบคุณทุกทานที่มาในวันนี้และใหขอคิดเห็น แลว
เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับ เดือนหนา ขอบคุณมากครับ

บทแถมทาย
บาทหลวงฝรั่งเขามาสมัยพระนารายณ ทําไมวา
เมืองไทยใจเสรี ไมมีที่ไหนเทียมเทา
ทําไมบาทหลวงฌอง เดอบูร ชาวฝรั่งเศส มาเมืองไทยใน
สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เห็นอัธยาศัยไมตรีของคนไทย
ซึ่งเปนพุทธศาสนิกชน ที่แสดงออกตอพวกตนที่เปนคนตางชาติ
ตางศาสนาแลว จึงไดเขียนจดหมายเหตุไวโดยยืนยันหนักแนนยิ่ง
นัก อยางที่ไดยกมาใหดูขางตนแลววา
ขาพเจาไมเชือ่ วาจะมีประเทศใดในโลกทีม่ ศี าสนาอยูมาก
มาย และแตละศาสนาสามารถปฏิบตั พิ ธิ กี ารของตนไดอยาง
เสรีเทากับประเทศสยาม

คําพูดอยางนี้จะเกิดขึ้นมาได ตองอาศัยการกระทบประสบ
การณใหมที่แปลกแตกตางจากความรูสึกนึกคิดของเขามาก และ
ทําใหเกิดความประทับใจในทางตรงขามอยางแรงทีเดียว ประสบ
การณแตกตางทีท่ าให
ํ แปลกประหลาดประทับใจนัน้ เกิดขึน้ อยางไร
ลองหันไปดูสภาพการนับถือศาสนาในประเทศแถบยุโรปที่
เปนดินแดนของบาทหลวงฌอง เดอบูร เองในสมัยนัน้ วาเปนอยางไร

๑๐๘

ภัยแหงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

กอนทําสงครามโลก ฝรั่งเคยมีสงครามระดับทวีป
สูญชีพ บานเมืองยอยยับ ดวยสงครามศาสนา
รัชกาลของสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา
คือเมื่อประมาณ ๓๕๐ ปมาแลว ตรงกับ พ.ศ. ๒๒๐๐–๒๒๓๑ เทา
กับ ค.ศ. ๑๖๕๗–๑๖๘๘ เทียบแผนดินประเทศฝรั่งเศส คือ สมัย
พระเจาหลุยสที่ ๑๔ ซึ่งครองราชย ค.ศ. ๑๖๔๓–๑๗๑๕ (พ.ศ.
๒๑๘๖–๒๒๕๘)
พระเจาหลุยสที่ ๑๔ ราชาธิบดีแหงฝรั่งเศส (Louis XIV
King of France) เปนกษัตริยที่ครองราชยยาวนานที่สุดในประวัติ
ศาสตรของประเทศฝรั่งเศส คือ รวมถึง ๗๒ ป และไดรับเฉลิมพระ
นามวาเปนพระเจาหลุยสมหาราช (Louis the Great) เปนเจาของ
วาทะอันลือเลื่องวา “I am the state!”
ในรัชสมัยของพระองค “สงคราม ๓๐ ป” (Thirty Years’ War)
แหงยุโรป ที่เริ่มรบกันมาตั้งแตรัชกาลของพระราชบิดา คือพระ
เจาหลุยสที่ ๑๓ ไดจบสิ้นลง (เวลานั้นพระเจาหลุยสที่ ๑๔ ยังทรง
พระเยาว พระชนมายุเพียง ๕ พรรษา และพระราชมารดาทรงเปน
ผูส าเร็
ํ จราชการแทนพระองค) และประเทศฝรัง่ เศส ซึง่ อยูใ นฝายมีชยั
ไดโดดเดนขึ้นมาเปนชาติมหาอํานาจที่ยิ่งใหญที่สุดในทวีปยุโรป
ตอมา โดยเฉพาะในชวง ค.ศ. ๑๖๖๗–๑๖๙๗ (พ.ศ.
๒๒๑๐–๒๒๔๐) พระเจาหลุยสที่ ๑๔ ทรงประสบความสําเร็จ
อยางมากในการทําสงครามขยายดินแดนของประเทศฝรั่งเศสออก
ไปทางทิศตะวันออก
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ในที่นี้ เรื่องที่ควรกลาวถึงก็คือ “สงคราม ๓๐ ป” (Thirty
Years’ War) ซึ่งนอกจากเปนสงครามใหญยิ่งอยางที่เรียกวา
สงครามมหาวินาศแลว ก็เปนเหตุการณที่มิใชเปนเรื่องของมหา
กษัตริยฝรั่งเศสเทานั้น แตเปนสงครามของทวีปยุโรป และยิ่งกวา
นั้นยังเปนเครื่องแสดงลักษณะนิสัยจิตใจความคิดความเชื่อถือ
เฉพาะอยางยิ่งลักษณะการนับถือศาสนาของชาวยุโรป หรือชาว
ตะวันตก คือฝรั่งทั่วไปทั้งหมดดวย
สงคราม ๓๐ ปนี้ เปนสงครามศาสนา (religious war) ซึ่ง
แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงการที่ศาสนาของชาวตะวันตกเขาไป
วุนวายปะปนกับอํานาจการเมืองและการทหารอยางแยกไมออก
และแสดงใหเห็นวา ประเพณีการนับถือศาสนาของชาวตะวันตก
นั้น เปนเรื่องของความเชื่อหรือศรัทธาแบบผูกขาด ประกอบดวย
ความรุนแรง ที่ไมอาจยอมรับซึ่งกันและกัน แตจะตองกําจัดกวาด
ลางความคิดความเชื่อถืออยางอื่นใหหมดไป
สงคราม ๓๐ ปนั้น เปนเพียงตัวอยางครั้งหนึ่งของสงคราม
ศาสนามากมายในประเทศตะวันตก และเปนครั้งสําคัญ กับทั้งถือ
วาเปนสงครามศาสนาระหวางประเทศครั้งสุดทาย เพราะหลังจาก
นั้น การหํ้ าหั่นบีฑาหรือกํ าจัดกันทางศาสนาในยุโรปก็เปนเรื่อง
ภายในของแตละประเทศ
เพือ่ จะใหเขาใจเรือ่ งนี้ ขอยอนไปเลาภูมหิ ลังเล็กนอย กลาว
คือ หลังจากมารติน ลูเธอร ทําการประทวง ซึ่งเปนการละเมิดตอ
พระอํานาจขององคสันตะปาปา (Pope) ทําใหเกิดคริสตศาสนาที่
เป น นิ ก ายใหม แ ยกออกไปจากโรมั น คาทอลิ ก เรี ย กว า นิ ก าย
โปรเตสแตนต ในประเทศเยอรมนี เมื่อ ค.ศ. ๑๕๑๗ (พ.ศ. ๒๐๖๐)
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แลว และนิกายโปรเตสแตนตแผขยายออกไป ก็ไดเกิดการขัดแยง
รบราฆาฟนกันระหวางชาวคริสต ๒ นิกายนี้ ในประเทศตางๆ ทั่ว
ยุโรป
การกําจัดหรือหํ้าหั่นบีฑากันนี้ รุนแรงมาก เพราะนอกจาก
ราษฎรขมเหงกันแลว ก็เปนเรื่องของผูปกครองประเทศตอราษฎร
ด ว ย คื อ ถ า ประเทศใดกษั ต ริ ย  เ ป น คาทอลิ ก ก็ กํ าจั ด ชาว
โปรเตสแตนต ถากษัตริยเปนโปรเตสแตนต ก็กําจัดชาวคาทอลิก
โดยเฉพาะฝายคาทอลิกนั้นไดกําลังหนุน หรือคําสั่งกํากับมาจาก
องคสันตะปาปาที่วาติกันดวย
โดยเฉพาะในประเทศเยอรมนี ที่เกิดนิกายโปรเตสแตนตนั้น
พวกคาทอลิกไดพยายามกําจัดพวกโปรเตสแตนตเรื่อยมา เวลา
นั้นเยอรมันยังแยกเปนรัฐใหญนอยมากมายภายในจักรวรรดิโรมัน
อันศักดิ์สิทธิ์ (Holy Roman Empire) ตอมา พวกเจาเมือง
โปรเตสแตนต ไ ด ร วมกั น ตั้ ง กลุ  ม ป อ งกั น ตั ว ขึ้ น แล ว ฝ า ยพวก
คาทอลิกก็ตั้งสันนิบาตของฝายตนขึ้นเชนเดียวกัน
ตอมาใน ค.ศ. ๑๖๑๘ (พ.ศ. ๒๑๖๑) การขัดแยงและกําจัด
กันก็รุนแรงขึ้น พวกคาทอลิกคิดจะทําลายนิกายโปรเตสแตนตให
จบสิ้น และกลายเปนสงคราม เริ่มดวยกองทัพของจักรวรรดิโรมัน
อันศักดิ์สิทธิ์ยกเขาทําลายฝายโปรเตสแตนต จนในที่สุดพวกเจา
นครฝ า ยโปรเตสแตนต ไ ด ข อความช ว ยเหลื อ จากต า งประเทศ
กษั ต ริ ย  ป ระเทศเดนมาร ก และนอรเวย ก็ ย กทั พ มาช ว ยพวก
โปรเตสแตนตของเยอรมัน ตอมากษัตริยประเทศสวีเดนก็เขารวม
สงคราม ตามดวยออสเตรีย ฝรั่งเศส และสเปน การสงคราม
ดําเนินมาจนถึง ค.ศ. ๑๖๔๘ (พ.ศ. ๒๑๙๑) รวม ๓๐ ป จึงยุติลง
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เนื่องจากสนามรบสวนใหญอยูในประเทศเยอรมัน ดินแดน
และประชาชนชาวเยอรมันจึงประสบภัยพิบัติรุนแรงที่สุด ดังจะ
มองเห็นภาพความโหดรายทารุณและความพินาศ จากบันทึกทาง
ประวัติศาสตรที่วา เมื่อจบสิ้นสงคราม ๓๐ ปนี้ ประชากรเยอรมัน
ลดจาก ๒๑ ลานคน เหลือเพียง ๑๔ ลานคน คือ ตายหายสูญไป
๗ ลานคน (=๑ ใน ๓ ของประเทศ) หลายเมืองประชากรตายหาย
สู ญ ไปครึ่ ง หรื อ ค อ นเมื อ ง โดยเฉพาะเมื อ งแมกดี เ บอร ก
(Magdeburg) ทั้งเมืองถูกเผาและผูคนก็ถูกฆา ราษฎรที่มีอยู
๓๐,๐๐๐ คน ถูกฆาตายไป ๒๐,๐๐๐ คน
นับคราวๆ สงครามนี้ไดทําลายหมูบานหมดไป ๑๘,๐๐๐
หมู เมือง ๑,๕๐๐ และวังเจา ๒,๐๐๐ วัง
ความสยดสยองของสงคราม ๓๐ ปนี้ ฝรั่งเขียนบันทึกวา
เปนภาพที่ฝงแนนในความทรงจําของประชาชนยิ่งกวาสงครามใด
ที่มีมาในยุโรปกอนศตวรรษที่ ๒๐ ความพินาศยอยยับของสังคม
เยอรมันจากการสงครามครั้งนี้ จะเทียบไดก็ดวยสงครามโลกครั้งที่
๒ เทานั้น
หลังจากสงครามศาสนาครั้งใหญระหวางประเทศตางๆ ใน
ยุ โ รปนี้ ยุ ติ แ ล ว การหํ้ าหั่ น บี ฑ ากํ าจั ด กั น ระหว า งคาทอลิ ก กั บ
โปรเตสแตนต ก็ดําเนินตอมาในประเทศของตนๆ
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ประวัติศาสตรฝรั่งเศสบอกชัด
คนไทยจะถูกกําจัดอยางไร ถาพระนารายณเปลีย่ นไปเปนคริสต
สํ าหรับประเทศฝรั่งเศส ในรัชกาลพระเจาหลุยสที่ ๑๔
มหาราชนี้ นอกจากสงครามศาสนาที่ฝรั่งเศสเขาไปรวมรบระหวาง
ประเทศแลว ภายในประเทศของตนเอง การกําจัดกวาดลางทาง
ศาสนาก็ดําเนินมาอยางยืดเยื้อ ตอเนื่องจากรัชกาลกอนๆ
ฝรั่งเศสนั้นเปนประเทศคาทอลิก ดังนั้น ภายในประเทศ จึง
มีการกําจัดพวกโปรเตสแตนตเรือ่ ยมา
ชาวโปรเตสแตนตในฝรัง่ เศสมีชอื่ เรียกพิเศษวาพวก “ฮิวเกนอต”
(Huguenot) ซึ่งเริ่มตั้งกลุมเกิดมีองคกรขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๕๕๙ (พ.ศ.
๒๑๐๒) แตหลังจากนั้นเพียง ๓ ป คือ ค.ศ. ๑๕๖๒ (พ.ศ. ๒๑๐๕)
ก็ เ ริ่ ม เกิ ด สงครามกลางเมื อ งระหว า งพวกฮิ ว เกนอตนั้นกับพวก
คาทอลิก ฝายโปรเตสแตนตถูกสังหารหมู จึงตอบโตดวยการ
สังหารบาทหลวงและขมขืนแมชี สงครามดําเนินตอไปโดยทั้งสอง
ฝายทําการตางๆ อยางโหดราย
ชาวคริสต ๒ นิกายนี้ทําสงครามกลางเมืองกันมาเรื่อยๆ
อยางยืดเยื้อและลมตายกันไปมาก จนหลังสงครามกลางเมืองครั้ง
ที่ ๘ แลว มีกษัตริยที่เดิมเปนโปรเตสแตนตไดขึ้นครองราชย ยอม
สยบตอวาติกัน หันไปนับถือคาทอลิก แลวไดประกาศราชโองการ
แหงแนนตส (Edict of Nantes) เมื่อป ๑๕๙๘ (พ.ศ. ๒๑๔๑) ทํา
ใหชาวโปรเตสแตนตไดมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาและ
ประกอบพิธีกรรมของตน พวกฮิวเกนอตจึงคอยหายใจสะดวกขึ้น
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แตพอถึง ค.ศ. ๑๖๒๗ (พ.ศ. ๒๑๗๐) บาทหลวงใหญ ซึ่ง
เปนรัฐบุรุษดวย คือ คารดินัล ริเชลลู (Cardinal Richelieu) ไดยก
ทัพมาลอมฐานที่มั่นของพวกฮิวเกนอต หลังจากลอมอยู ๑๔ เดือน
และทัพเรืออังกฤษมาชวยไมสําเร็จ พวกคาทอลิกก็ยึดที่มั่นได หลัง
จากนั้นพวกฮิวเกนอตก็สูญสิ้นอํานาจการเมืองที่มีกําลังทหารของ
ตนเอง และพวกฮิวเกนอตก็อยูในฐานะลําบากมากขึ้น เชน แมจะ
ยังมีเสรีภาพในการนับถือหรือทําพิธีบูชา แตไมมีสิทธิชุมนุมและ
ขาดที่หลบลี้ภัย
ชะตากรรมของพวกฮิวเกนอตมาถึงจุดจบในรัชกาลพระเจา
หลุยสที่ ๑๔ มหาราช ใน ค.ศ. ๑๖๘๕ (พ.ศ. ๒๒๒๘) เมื่อพระองค
ไดทรงยกเลิกเพิกถอนพระราชโองการแหงแนนตส (Edict of
Nantes) ที่ใหสิทธิเสรีภาพแกพวกฮิวเกนอตไวตั้งแต ค.ศ. ๑๕๙๘
(พ.ศ. ๒๑๔๑) ทรงหามมิใหมีการถือปฏิบัติลัทธิศาสนาอื่นใดนอก
จากศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก
ถึงตอนนี้พวกฮิวเกนอตก็หมดทางไป และในที่สุดพวกฮิวเก
นอตสประมาณ ๕ แสนถึง ๑ ลานคน ตองอพยพหนีภัยไปอยูใน
ประเทศอื่นที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต เชน อังกฤษ ฮอลแลนด
เดนมารก สวีเดน เยอรมัน อาฟริกาใต และจํานวนหนึ่งก็หนีตอ
จากยุโรปไปยังดินแดนแหงโลกใหม คือ อเมริกา ไปอยูในรัฐตางๆ
เชน แมสสาจูเซตส นิวยอรก ฟลอริดา และเซาตคาโรไลนา
หลายประเทศในยุโรปยินดีตอนรับ ใหพวกฮิวเกนอตสเขาไป
อยูใ นประเทศของตน เพราะพวกฮิวเกนอตสเปนคนระดับที่มีการ
ศึกษาดี เชนเปนขุนนาง พอคา ปญญาชน และชางฝมือตางๆ รวม
ทั้งนายทหาร และนักเดินเรือทะเล การอพยพใหญครั้งนี้ทําให
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ประเทศฝรั่ ง เศสสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรคนไปมากมาย และทํ าให
ประเทศออนแอลง
ตอมาในป ๑๗๑๕ (พ.ศ. ๒๒๕๘) พระเจาหลุยสที่ ๑๔ ได
ทรงประกาศวา พระองคไดทําใหศาสนานิกายโปรเตสแตนตจบสิ้น
การดํ าเนินการทุกอยางหมดไปแลวจากประเทศฝรั่งเศส (พระ
เจาหลุยสที่ ๑๔ เองก็ไดสวรรคตในปนี้)
แตที่วาโปรเตสแตนตจบสิ้นจากฝรั่งเศสนั้น ไมหมดจริงโดย
สิ้นเชิง พวกโปรเตสแตนตยังรวมกลุมประชุมกันพยายามฟนนิกาย
ของเขาขึ้นมา และตอมาก็มีการพยายามกําจัดพวกฮิวเกนอตอีก
ในชวง ค.ศ. ๑๗๔๕–๑๗๕๔ คือ พ.ศ. ๒๒๘๘–๒๒๙๗ แตถึงตอน
นี้ประชาชนเริ่มเบื่อหนายไมพอใจการหํ้ าหั่นบีฑากันแลว พวก
ฮิวเกนอตสก็อยูมาได จนกระทั่ง ค.ศ. ๑๗๘๗ คือ พ.ศ. ๒๓๓๐
เกิดปฏิวัติฝรั่งเศส มีการยอมรับเสรีภาพทางศาสนา และยอมให
พวกโปรเตสแตนต เ ข า ทํ างานในราชการและอาชีพทุกอยางได
เหมือนคนอื่นทั้งปวง
ขอใหสังเกตวา ปที่พระเจาหลุยสที่ ๑๔ ทรงยกเลิกพระราช
โองการแหงแนนตส (Edict of Nantes) คือ ค.ศ. ๑๖๘๕ (พ.ศ.
๒๒๒๘) นั้น ตรงกับปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช
กอนจะสวรรคต ๓ ป (สวรรคต พ.ศ. ๒๒๓๑ ตรงกับ ค.ศ. ๑๖๘๘)
ตรงนี้ขอใหนึกถึงบันทึกของพอคาฝรั่งเศสเกี่ยวกับการที่พระ
เจาหลุยสที่ ๑๔ จะชวนสมเด็จพระนารายณมหาราชใหหันไปเปน
คาทอลิก ที่ยกมาใหฟงขางตน ที่เขาพูดวา
ถาพระเจาหลุยสที่ ๑๔ ไดทรงชักชวนแลว สมเด็จพระ
นารายณก็คงจะหันเขาหาศาสนาโรมันคาทอลิกเปนแน…จะ
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เปนพระเกียรติยศแกพระเจาหลุยสสักเพียงไร เพราะในเวลา
พระองคไดทรงจัดการศาสนาในราชอาณาเขตของพระองค
ยังไดทรงจัดการทําลายศาสนาอันไมดีในแผนดินฝายตะวัน
ออก ซึ่งนับวาเปนประเทศที่เจริญที่สุดอยูแลว

ถาใครไมอานไมรูประวัติศาสตรฝรั่งเศสและประเทศในยุโรป
ตอนนี้ จะมองไมเห็น และไมรูทันวาบันทึกของพอคาฝรั่งเศสนี้ มี
ความหมายสําคัญเปนอยางยิ่ง ความหมายวาอยางไร?
คําวา “ไดทรงจัดการศาสนาในราชอาณาเขตของพระองค” ก็
คือการที่พระเจาหลุยสที่ ๑๔ ทรงทรงดําเนินการใหศาสนาอื่น โดย
เฉพาะนิกายโปรเตสแตนตหมดไปจากฝรั่งเศส คงเหลือแตนิกาย
โรมันคาทอลิกอยางเดียว
ในคําวา “ยังไดทรงจัดการทําลายศาสนาอันไมดีในแผนดินฝาย
ตะวันออก ซึ่งนับวาเปนประเทศที่เจริญที่สุดอยูแลว” แผนดินฝาย
ตะวันออก ซึ่งนับวาเปนประเทศที่เจริญที่สุดอยูแลว เวลานั้นก็คือ
ประเทศสยาม หรือไทยนี้แหละ
สวนคําวา “ยังไดทรงจัดการทําลายศาสนาอันไมดี” ก็หมาย
ความว า ถ า พระนารายณ ม หาราชทรงหั น ไปนั บ ถื อ ศาสนา
คาทอลิกตามที่พระเจาหลุยสที่ ๑๔ ทรงชักชวนแลว พระพุทธ
ศาสนาซึ่งเปนศาสนาที่เขาวาไมดี (ชาวคาทอลิกเวลานั้นถือวา
ศาสนาอื่นไมดีทั้งนั้น ดังที่เขาตองกําจัดพวกโปรเตสแตนต) ก็จะ
ถูกกําจัดหมดไป และเมื่อนั้นชาวพุทธในสยามก็จะมีชะตากรรม
เชนเดียวกับพวกฮิวเกนอตในฝรั่งเศส ที่จะตองถูกกําจัดใหหมดสิ้น
เพื่อใหแผนดินเหลือแตคาทอลิกอยางเดียว อันเปนการแนนอน ไม
มีอะไรจะตองสงสัย
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หากการเปนไปเชนนี้ พระเกียรติยศของพระเจาหลุยสที่ ๑๔
ก็จะเลื่องลือระบือไกล ปวงประชา(ชาวคาทอลิ ก )ก็ จ ะแซ ซ  อ ง
สรรเสริญพระบรมเดชานุภาพของพระเจาหลุยสที่ ๑๔ กันโดยทั่ว

ไมวาที่ไหนในอดีต ก็รูกันมา
ฝรั่งเผยแพรศาสนา ผนวกกับการลาเมืองขึ้น
ตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช แมวาพระ
เจ า หลุ ย ส จ ะยั ง ทรงชวนพระเจ า แผ น ดิ น สยามให หั น ไปเป น
คาทอลิกไมสําเร็จ แตการทูตระหวางสองประเทศก็เดินหนาหนัก
แนนยิ่งขึ้น พรอมกับการที่ฝรั่งเศสเรียกรองมากขึ้น
ราชทูตไทยไปฝรั่งเศส ๓ ครั้ง ใน ค.ศ. ๑๖๘๐, ๑๖๘๔ และ
๑๖๘๖ (=พ.ศ. ๒๒๒๓, ๒๒๒๗ และ ๒๒๒๙) สวนทางฝรั่งเศสก็
สงคณะทูตคณะใหญขึ้นๆ มายังประเทศสยาม ในป ๑๖๘๒,
๑๖๘๕ และ ๑๖๘๗ (=พ.ศ. ๒๒๒๕, ๒๒๒๘ และ ๒๒๓๐)
โดยเฉพาะครั้งสุดทาย คือ พ.ศ. ๒๒๓๐ (กอนสมเด็จพระ
นารายณฯ สวรรคตปเดียว) ฝรั่งเศสสงเรือรบมาดวย ๖ ลํา พรอม
ทั้งทหาร ๖๐๐ นาย หนังสือ Encyclopaedia Britannica (1997)
หัวขอ “Narai” และหัวขอ “Phaulkon” เขียนไวรวมความวา ใน
เดือนธันวาคม ๑๖๘๕ (พ.ศ. ๒๒๒๘) สยามกับฝรั่งเศสไดราง
สนธิสัญญา ซึ่งนอกจากใหอภิสิทธิ์ทางการคามากมายแกฝรั่งเศส
แลว ก็ยอมใหฝรั่งเศสเขาตั้งกองทัพที่เมืองสงขลาดวย ตอมา
พระเจาหลุยสที่ ๑๔ ก็ทรงเสนอขอเรียกรองเพิ่มอีก และในป
๑๖๘๗ (พ.ศ. ๒๒๓๐) ก็ได(สงกองเรือรบ ๖ ลํา พรอมดวยทหาร
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๖๐๐ นายเขามา)บีบใหสยามยอมรับเงื่อนไขของพระองค และ
สมเด็จพระนารายณมหาราชก็ตองจําพระทัยยอมใหกองทหารฝรั่ง
เศส เขาตั้งประจําเมืองบางกอก ซึ่งเปนจุดยุทธศาสตร
ครั้งนั้น กระแสความรูสึกตอตานขัดเคืองฝรั่งเศส และไมพอ
ใจตอฟอลคอน คือเจาพระยาวิชเยนทร ไดรุนแรงขึ้น พอดีสมเด็จ
พระนารายณฯ ก็ประชวรหนัก จนสวรรคตในป ๑๖๘๘ (พ.ศ.
๒๒๓๑) พระเพทราชาไดสังหารฟอลคอนเสีย แลวขับไลกองทัพ
และพอคาวานิชฝรั่งเศสออกจากประเทศสยามทั้งหมด ทํ าให
ประเทศไทยเสมือนปดประเทศ ไมมีความสัมพันธกับฝรั่งหรือชาว
ตะวันตก เปนเวลานานตอมาถึง ๑๕๐ ป
จนกระทั่งป ๑๘๕๕ (พ.ศ. ๒๓๙๘) ในแผนดินรัชกาลที่ ๔
พระราชินีวิคตอเรีย (Queen Victoria) แหงราชอาณาจักรอังกฤษ
ไดทรงสงเซอร จอหน บาวริง (Sir John Bowring) เปนผูแทนพระ
องคเขามาเจรจาใหสยามยกเลิกขอจํากัดตางๆ ทางการคา ยอม
ใหอังกฤษตั้งกงสุลในกรุงเทพฯ และตั้งศาลพิเศษไตสวนคดีที่เกี่ยว
กับคนในบังคับของอังกฤษ (สิทธิสภาพนอกราชอาณาเขต) เกิด
เปนสนธิสัญญาบาวริง (Bowring Treaty, 1855) เปนการเปด
ประเทศไทยสูการคาโลกและรับอิทธิพลจากตะวันตกแตนั้นมา
สภาพการณความเปนไปในประเทศไทยนี้ นาจะเทียบกับ
อีกประเทศหนึ่งที่อยูในทวีปเอเชียดวยกัน คือ ประเทศญี่ปุน ซึ่ง
โปรตุเกสและสเปนไดเขาไปคาขาย โดยมีบาทหลวงเขาไปกับเรือ
สิ น ค า ด ว ย เริ่ ม แต ร าว ค.ศ. ๑๕๔๒ (ระยะที่ เ กิ ด นิ ก าย
โปรเตสแตนตใหมๆ, พ.ศ. ๒๐๘๕ เปนตนมา)

๑๑๘
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ตอนตนขุนศึกซามูไรตอนรับชาวตะวันตกเหลานี้เต็มที่ ทั้ง
ดานการคา และสงเสริมการเผยแพรศาสนาคริสต แตตอมาไมทัน
ถึง ๑๐๐ ป ก็ขัดใจกัน ดังที่ หนังสือ Encyclopaedia Britannica
(1997) หัวขอ “Tokugawa period” เขียนไววา
เมื่อเกิดรูขึ้นมาวา การแผขยายอาณานิคมของสเปน
และโปรตุเกสในทวีปเอเชีย สําเร็จไดดวยอาศัยผลงานของ
พวกมิชชันนารี เหลาโชกุนแหงยุคโตกุกาวะ ก็จงึ มองพวก
มิชชันนารีวา เปนภัยคุกคามตอการปกครองของตน

การที่พวกขุนศึกซามูไรเกิดรูทันขึ้นมาไดนี้ สวนสําคัญก็เนื่อง
จากพวกนักลาอาณานิคมดวยกัน แตนับถือศาสนาคริสตตาง
นิกาย และมีผลประโยชนขัดกัน จึงอิจฉาริษยากันเอง และลอบ
บอกเจตนาแฝงเรนเชนนั้นแกผูปกครองบานเมืองของญี่ปุน ดังที่
หนังสือ Pictorial Encyclopedia of Japanese Culture (1987)
เขียนไววา (p. 62)
…งานสอนศาสนาคริสตถูกสั่งหามทั้งหมด เมื่อพวก
โปรเตสแตนตชาวอังกฤษและชาวฮอลันดา เตือนรัฐบาล(ญีป่ นุ )
ใหรถู งึ เจตนาทีพ่ วกคาทอลิกชาวสเปนและชาวโปรตเุ กส มุง หมาย
อยากไดดนิ แดน

ตอจากนี้ พวกขุนศึกซามูไรไดหันกลับไปเปนปฏิปกษตอชาว
ตะวันตก ไดสั่งหามการสอนศาสนาคริสต และทําการกําจัดกวาด
ลางคนที่หันไปถือคริสต จนในที่สุดก็ขับไลฝรั่งออกจากญี่ปุนแลว
เริ่มดําเนินการปดประเทศ ตั้งแต ค.ศ. ๑๖๓๓ (พ.ศ. ๒๑๗๖) จน
ปดไดเรียบรอยเสร็จสิ้นในป ๑๖๓๙ (พ.ศ. ๒๑๘๒)
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เวลาผานไปจนกระทั่งอีก ๒๑๔ ปตอมา อเมริกาสงนายพล
เปอรรี (Commodore Matthew C. Perry) นําเรือรบมาบังคับให
ญี่ปุนเปดประเทศ คาขายกับชาติตะวันตกใหม โดยทําสนธิสัญญา
กัน เรียกวา Treaty of Kinagawaใน ค.ศ. ๑๘๕๔ (พ.ศ. ๒๓๙๗)
เมื่อเทียบกัน ญี่ปุน ปดประเทศ ค.ศ. ๑๖๓๙ (พ.ศ. ๒๑๘๒)
ตรงกับสมเด็จพระนารายณมหาราชประสูติได ๗ พรรษา
สวนประเทศไทย ปดประเทศไมตอนรับชาวตะวันตกเริ่มแต
ปที่สมเด็จพระนารายณมหาราชสวรรคต คือ ค.ศ. ๑๖๘๘ (พ.ศ.
๒๒๓๑) หลังญี่ปุน ๔๙ ป
ญี่ปุน เปดประเทศใหมดวย Treaty of Kinagawa ใน ค.ศ.
๑๘๕๔ (พ.ศ. ๒๓๙๗) กอนประเทศไทย เปดประเทศคาขายกับ
ตะวันตกดวย Bowring Treaty เพียง ๑ ป
พูดคราวๆ วา ญีป่ นุ กับไทยเปดประเทศรับอารยธรรมตะวันตก
พรอมกัน ในสมัยรัชกาลที่ ๔ แหงกรุงรัตนโกสินทร

การหนีภัยศาสนาจากอังกฤษและฝรั่งเศส
เปนเครื่องลอหลอมประเทศที่ชื่อวาอเมริกา
หันกลับไปดูเรื่องการสงครามและหํ้าหั่นบีฑาทางศาสนาใน
ประเทศตะวั น ตกอี ก หน อ ย เมื่ อ พู ด ถึ ง ประเทศฝรั่ ง เศสที่ เ ป น
คาทอลิกแลว ก็ควรจะพูดถึงประเทศที่ถือนิกายอื่นไวเปนตัวอยาง
เทียบเคียงกันดวย
ขอยกเรื่องประเทศอังกฤษขึ้นมาดูโดยยอ เพราะนอกจาก
เปนพวกนิกายโปรเตสแตนตแลว ก็เปนชาติมหาอํานาจคูกันกับ
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ฝรั่งเศสดวย (เรื่องประเทศเยอรมันก็นาสนใจมาก เพราะเปนที่เกิด
ของนิ ก ายโปรเตสแตนต และได ป ระสบภั ย พิ บั ติ จ ากสงคราม
ศาสนามากที่สุด แตในตอนที่พูดถึง “สงคราม ๓๐ ป” ไดเลาเรื่อง
เกี่ยวของไปบางแลว จึงขอใหไปคนควาเพิ่มเติมเอง)
การที่ เ กิ ด นิ ก ายโปรเตสแตนต ขึ้ น มาในแผ น ดิ น ใหญ ข อง
ยุโรป ไดทําใหองคสันตะปาปา (Pope) ที่วาติกันเสื่อมอํานาจลง
ไป ประเทศที่อยากจะเปนอิสระก็ไดโอกาส และก็เปนจังหวะที่เอื้อ
ตอประเทศอังกฤษพอดี
ในชวงเวลานั้น กษัตริยอังกฤษ คือ พระเจาเฮนรีที่ ๘ (ครอง
ราชย ค.ศ. ๑๕๐๙–๑๕๔๗ = พ.ศ. ๒๐๕๒–๒๐๙๐) ทรงมีปญหา
กับพระมเหสี ที่ไมมีรัชทายาทเพศชาย พระองคทรงมีพระประสงค
จะหยากับพระมเหสี เพื่อมีพระมเหสีใหม แตองคสันตะปาปา
(Pope) ไมยอมประกาศใหการอภิเษกสมรสเดิมเปนโมฆะ
ขณะนั้นอํานาจของวาติกันกําลังเสื่อมลง พระเจาเฮนรีที่ ๘
ก็เลยออกกฎหมายใหอังกฤษแยกตัวพนจากอํานาจของโปป ตั้ง
ศาสนจักรอังกฤษ ชื่อนิกายอังกฤษ (Church of England) ขึ้นมา
ใน ค.ศ. ๑๕๓๔ (พ.ศ. ๒๐๗๗) โดยสถาปนาพระองคขึ้นเปน
ประมุขของนิกายใหมนี้เอง จากนั้นทรงมีมเหสีอีก ๕ องค (รวม
เปน ๖ องค) และไดรัชทายาทชาย ๑ องค คือ พระเจาเอ็ดเวิรดที่
๖ (มีราชธิดา ๒ ซึ่งตอมาก็ไดเปนกษัตริยทั้ง ๒ องค คือ แมรีที่ ๑
และเอลิซาเบธที่ ๑)
นิกายอังกฤษของพระเจาเฮนรีที่ ๘ แรกเริ่มนั้นยังถือเหมือน
เปนคาทอลิก แตไมขึ้นตอโปป พรอมกันนั้นก็เปนปฏิปกษกับ
โปรเตสแตนต เมื่อประกาศตัวเปนอิสระจากวาติกันแลว พระเจา
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เฮนรีที่ ๘ ก็ยุบเลิกวัดและสํานักชีทั้งหมด กับทั้งริบทรัพยสมบัติ
เปนของหลวงทั้งสิ้น
พระเจาเอ็ดเวิรดที่ ๖ โอรสของพระเจาเฮนรีที่ ๘ ไมมีบท
บาทอะไร เพราะขึ้นครองราชยเมื่อพระชนมายุเพียง ๑๐ พรรษา
และสวรรคตเมื่อพระชนมายุเพียง ๑๕ พรรษาเศษ ใน ค.ศ.
๑๕๕๓ (พ.ศ. ๒๐๙๖)
จากนี้ พระราชธิดาของพระเจาเฮนรีที่ ๘ ซึ่งประสูติจากพระ
ราชินีองคแรก ที่ถูกพระเจาเฮนรีที่ ๘ หยาขาดมานั้น ไดขึ้นครอง
ราชยเปนพระนางแมรีที่ ๑
เลายอนหลังหนอยหนึ่งวา ในปลายรัชกาลพระเจาเฮนรีที่ ๘
ศาสนจักรหรือนิกายอังกฤษ ไดมีความเปนโปรเตสแตนตมากขึ้นๆ
และพระนางแมรีก็มีเรื่องที่ทํ าใหชอกชํ้าพระทัยมาก ใจจริงพระ
นางเปนคาทอลิก แตยอมแสดงวาสละนิกายคาทอลิก และคง
ความเปนคาทอลิกไวเงียบๆ จนตลอดรัชกาลของพระเจาเอ็ดเวิรด
ที่ ๖ ที่เปนกนิษฐภาดาตางพระมารดา (พระนางแมรีที่ ๑ มีพระ
ชนมายุแกกวาพระเจาเอ็ดเวิรดที่ ๖ ถึง ๒๑ ป)
เมื่อพระนางแมรีที่ ๑ ขึ้นครองราชยแลวไมชาก็ทรงเริ่มงาน
ฟนนิกายโรมันคาทอลิกกลับคืนมา โดยกลับยอมรับอํานาจของ
องคสันตะปาปา
พระนางแมรีที่ ๑ ครองราชยอยูเพียง ๕ ป แตเพียงขึ้นปที่ ๓
ถึงปที่ ๕ พระนางไดกาจั
ํ ดพวกโปรเตสแตนตดว ยวิธเี ผาทัง้ เปน ตาย
ไปประมาณ ๓๐๐ คน อีกจํานวนมากหนีไปอยูในแผนดินใหญของ
ยุโรป จึงไดสมญาวาพระนางแมรีกระหายเลือด (Bloody Mary)
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เมื่อพระนางแมรีที่ ๑ สวรรคตในป ๑๕๕๘ (พ.ศ. ๒๒๐๑)
แลว พระกนิษภคินีตางมารดา ซึ่งพระชนมายุออนกวาถึง ๑๗
พรรษา ไดขึ้นครองราชย เปนพระนางเจาเอลิซาเบธที่ ๑ และได
เปนกษัตริยองคสําคัญที่ครองราชยอยูนานถึง ๔๕ ป (สวรรคต
ค.ศ. ๑๖๐๓ คือ พ.ศ. ๒๑๔๖)
พระนางเจาเอลิซาเบธที่ ๑ เปนโปรเตสแตนต จึงไดยกเลิก
อํ านาจของสั น ตะปาปา ทรงฟ  น ศาสนจั ก รอั ง กฤษหรื อ นิ ก าย
อังกฤษขึ้นมาใหม ทรงเดินสายกลางระหวางพวกคาทอลิก กับ
พวกโปรเตสแตนตที่ตึงจัด เชน พวกพิวริตัน (Puritans) จึงทรงมี
ปญหากับทั้งสองพวกนั้น และในตอนปลายรัชกาลไดทรงกําจัด
พวกคาทอลิกอยางโหดราย มีผูถูกประหารชีวิตไปก็มาก
พระเจาเจมสที่ ๑ และพระเจาชารลสที่ ๑ ซึ่งครองราชยตอ
จากพระนางเจาเอลิซาเบธที่ ๑ (ค.ศ. ๑๕๖๖–๑๖๒๕ = พ.ศ.
๒๑๐๙–๒๒๖๘ และ ค.ศ. ๑๖๒๕–๑๖๔๙ = พ.ศ. ๒๒๖๘–
๒๒๙๒ ตามลํ าดับ) พยายามใหราษฎรอยูในกรอบของนิกาย
อั ง กฤษ จึ ง ได บี บ คั้ น กดดั น เบี ย ดเบี ย นทั้ ง คาทอลิ ก และ
โปรเตสแตนตพวกใดก็ตามที่ไมอยูในกรอบของนิกายอังกฤษ
พวกโปรเตสแตนตนั้นไดเริ่มหนีออกจากอังกฤษ ตั้งแตสมัย
พระนางแมรีที่ ๑ ที่เปนคาทอลิกแลว ครั้นถึงรัชกาลตอๆ มานี้ พวก
โปรเตสแตนตเครงครัดที่แตกแยกจากนิกายอังกฤษ โดยเฉพาะ
พวกพิวริตัน (Puritans) ก็ไดอพยพหนีออกมาเปนระลอกๆ เริ่มแต
พวกพิวริตันที่หนีจากอังกฤษไปฮอลแลนดกอนใน ค.ศ. ๑๖๐๘
(พ.ศ. ๒๑๕๑) แลวสวนหนึ่งก็อพยพตอไปหาความหวังในโลกใหม

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๒๓

คือ ไปอเมริกา ที่เรียกวาพวกพิลกริมส (Pilgrims) ซึ่งไปถึงใน ค.ศ.
๑๖๒๐ (พ.ศ. ๒๑๖๓)
พระเจาเจมสที่ ๑ และชารลสที่ ๑ พยายามขับไลพวกพิวริตนั
ใหหมดไปจากแผนดินอังกฤษ ทําใหพวกนี้อพยพไปอเมริกากัน
มาก โดยเฉพาะชวง ค.ศ. ๑๖๓๐–๑๖๔๐ คือ พ.ศ. ๒๑๗๓–
๒๑๘๓) ซึ่งเรียกวาการอพยพครั้งใหญ (Great Migration) ซึ่ง
เทียบกับเมืองไทยอยูในชวงที่สมเด็จพระนารายณมหาราชยังทรง
พระเยาว พระชนมายุประมาณ ๘ พรรษา กอนจะขึ้นครองราชย
สภาพของชาวอังกฤษที่หนีภัยศาสนานี้ ก็คลายกับที่พวก
ฮิวเกนอตหนีภัยจากฝรั่งเศส และสวนหนึ่งก็อพยพไปตั้งถิ่นฐานใน
อเมริกา
ตอมา เกิดสงครามกลางเมืองในอังกฤษ ระหวาง ค.ศ.
๑๖๔๒–๔๘ (พ.ศ. ๒๑๘๕–๒๑๙๑) พระเจาชารลสที่ ๑ ถูกสําเร็จ
โทษ พวกพิวริตันมีอํานาจขึ้นมา ก็ไดกําราบกดพวกคาทอลิก และ
การอพยพไปอเมริกาก็หยุดลงชั่วคราว แตพอถึง ค.ศ. ๑๖๖๐
(พ.ศ. ๒๒๐๓) โอรสของพระเจาชารลสที่ ๑ กูราชบัลลังกได ขึ้น
ครองราชยเปนพระเจาชารลสที่ ๒ ก็ไดฟนนิกายอังกฤษขึ้นมา
และกําจัดทุกนิกายที่ไมใชนิกายอังกฤษ คนก็หนีภัยไปอเมริกาอีก

ราชอาณาจักรโปรเตสแตนตคืออังกฤษนี้
จะไมมีชาวคาทอลิกขึ้นเปนราชา
การหํ้ าหั่นบีฑาเบียดเบียนกันดวยเรื่องลัทธินิกายศาสนา
ดําเนินมาในอังกฤษยาวนาน จนกระทั่งถึง ค.ศ. ๑๖๘๕ (พ.ศ.
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๒๒๒๘) พระเจาเจมสที่ ๒ ซึ่งเปนคาทอลิกขึ้นครองราชย แลวตอ
มาทรงประกาศใหเสรีภาพในการนับถือศาสนาแกทุกศาสนาทุก
นิกาย รวมทั้งแกชาวคาทอลิกดวย
พระเจาเจมสที่ ๒ ทรงเริ่มทําการตางๆ ที่จะเปนการเอื้อ
ประโยชนแกชาวคาทอลิก และพระมเหสีก็ไดประสูติโอรสพระองค
หนึ่ง จึงทํ าใหชาวอังกฤษหวั่นเกรงวาจะมีกษัตริยคาทอลิกขึ้น
ครองราชยในแผนดินอีก
ครั้งนั้น พวกนักการเมืองอังกฤษจึงโคนราชบัลลังกเสีย โดย
ติดตอเชิญชวนใหเจาชายวิลเลียมพระราชบุตรเขยของพระเจา
เจมสที่ ๒ นั้น ซึ่งปกครองดินแดนอยูในฮอลันดา และกําลังรวมรบ
ในสงครามบนแผนดินใหญของยุโรป ใหยกกองทัพฮอลันดามาบุก
และขึ้นครองแผนดินอังกฤษ
เจาชายวิลเลียมยกทัพมายังกรุงลอนดอน ใน ค.ศ. ๑๖๘๘
(พ.ศ. ๒๒๓๑ คือ ปที่สมเด็จพระนารายณมหาราชสวรรคต) พระ
เจาเจมสที่ ๒ ทรงหนีไปฝรั่งเศส เปนอันสิ้นสุดราชวงศสจวรต และ
รัฐสภาอังกฤษไดรางกฎหมายขึ้น เรียกวา Bill of Rights (สิทธิ
บรรณ หรือบรรณสารแหงสิทธิ) ซึ่งเปนพระราชบัญญัติที่ประกาศ
สิทธิเสรีภาพของราษฎร และกําหนดการสืบราชสมบัติ
สิทธิบรรณ หรือ Bill of Rights นี้ ปรารภเหตุเปนมาวา พระ
เจ า เจมส ที่ ๒ ได พ ยายามจะบ อ นทํ าลายและกํ าจั ด ศาสนา
โปรเตสแตนต พรอมทั้งกฎหมายและเสรีภาพของราชอาณาจักร
อังกฤษ (จึงตองโคนราชบัลลังกลง)
Bill of Rights เรียกประเทศอังกฤษวา “ราชอาณาจักร
โปรเตสแตนตนี้” (this Protestant Kingdom) และในดานการสืบ
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ราชสมบัติไดกําหนดวา บุคคลที่เปนโรมันคาทอลิกก็ดี แตงงานกับ
คนคาทอลิกก็ดี จะขึ้นครองราชยเปนกษัตริยอังกฤษมิได อันเปน
บทบัญญัติที่ยังมีผลบังคับใชจนถึงทุกวันนี้
รั ฐ สภาอั ง กฤษเสนอถวายราชบั ล ลั ง ก อั ง กฤษแกเจาชาย
วิลเลียมและพระชายา พรอมดวยเงื่อนไขคือสิทธิบรรณฉบับนี้ เมื่อ
ทั้งสองพระองคยอมรับ ก็จึงไดขึ้นครองราชยรวมกัน เปนพระเจา
วิลเลียมที่ ๓ และพระนางแมรีที่ ๒ ใน ค.ศ. ๑๖๘๙ (พ.ศ. ๒๒๓๒)
Bill of Rights ฉบับนี้ เปนองคประกอบพื้นฐานของรัฐธรรมนูญที่ไมเปนลายลักษณอักษรของประเทศอังกฤษสืบมา และมีผล
บังคับใชเปนพระราชบัญญัติโดยรัฐสภาประเทศอังกฤษ ตั้งแต
เดือนธันวาคม ๑๖๘๙
ระหวางนี้ ในเดือนพฤษภาคม ๑๖๘๙ รัฐสภาอังกฤษก็ได
ตราพระราชบัญญัติวาดวยขันติธรรม (Toleration Act) ใหพวก
โปรเตสแตนตทั้งหลายทั้งปวง แมจะไมยอมรับหรือแตกออกไป
จากนิ ก ายอั ง กฤษ ก็ มี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพโดยสมบูรณ แตทั้งนี้ชาว
โรมันคาทอลิกไมอยูในขายที่จะไดรับประโยชนจาก พ.ร.บ.นี้
เหตุการณใหญแหง ค.ศ. ๑๖๘๘–๘๙ ครั้งนี้ ซึ่งเปนการโคน
ราชบัลลังกพระเจาเจมสที่ ๒ และสถาปนาพระเจาวิลเลียมที่ ๓
กับพระนางแมรีที่ ๒ ขึ้นแทน โดยยกรัฐสภาขึ้นใหมีอํานาจเหนือ
พระมหากษัตริย ถือวาเปนการปฏิวัติของประเทศอังกฤษ ซึ่งไม
ตองสูญเสียเลือดเนื้อ จึงเรียกวา Glorious Revolution (การปฏิวัติ
ที่งามสงา หรือการปฏิวัติที่เพริศพิไล)
นับแตนนั้ ประเทศอังกฤษก็ถกู ปกครองโดยรัฐสภาสืบมา และ
สถานการณศาสนาใน “ราชอาณาจักรโปรเตสแตนตนี้” ก็สงบลงได
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พึงสังเกตวา การปฏิวัติของอังกฤษนี้ ตรงกับปที่สมเด็จพระ
นารายณมหาราชสวรรคต และพระเพทราชายึดอํานาจ ขึ้นครอง
ราชย ขับไลฝรั่งเศสออกจากประเทศสยาม (พ.ศ. ๒๒๓๑) ในรัช
กาลพระเจาหลุยสที่ ๑๔
ครั้งนั้น พระเจาหลุยสที่ ๑๔ มหาราช ผูมีรัชกาลอันยาวนาน
ที่สุดของ “ประเทศคาทอลิกฝรั่งเศส” นอกจากทรงตอนรับใหที่พัก
พิงอยางดีแกพระเจาเจมสที่ ๒ กษัตริยอังกฤษที่หนีมาหลบภัยแลว
ยังทรงอุดหนุนทุนรอนใหพระเจาเจมสที่ ๒ ยกทัพไปรบเพื่อชิงราช
บัลลังกกลับคืน และฟนศาสนาคริสตโรมันคาทอลิกขึ้นในอังกฤษ
ใหม แตกองทัพเรือฝรั่งเศสถูกทําลายแตกพายกลับมา
ครั้นพระเจาเจมสที่ ๒ กษัตริยไรบัลลังกสวรรคตแลว พระ
เจาหลุยสที่ ๑๔ ก็ไดทรงประกาศสถาปนาโอรสของพระเจาเจมสที่
๒ ทั้งที่อยูในฝรั่งเศสนั้น ใหเปน “พระเจาเจมสที่ ๓ กษัตริยแหง
อังกฤษและสกอตแลนด” แลวกษัตริยใหมนอกบัลลังกก็ยกทัพไปตี
อังกฤษอีก แตพายแพกลับมาถึง ๒ ครั้ง
ตอมาโอรสของพระเจาเจมสที่ ๓ (ราชนัดดาของพระเจา
เจมสที่ ๒) ซึ่งมหาราชฝรั่งเศสตั้งนั้น ก็ยกทัพไปตีอังกฤษอีก แตก็
พายแพหนีกลับมาอยูในประเทศฝรั่งเศสตามเดิม และราชวงศ
สจวรตก็จบสิ้นหมดความหมายแตนั้นมา กับทั้งชาวคาทอลิกก็สิ้น
โอกาสที่จะขึ้นครองราชยในประเทศอังกฤษโดยเด็ดขาด ดวยเปน
ไปตามบรรณสารแหงสิทธิ (Bill of Rights) ที่กลาวแลวนั้น
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ฝรัง่ เขมแข็งกาวหนามา เพราะแรงบีบคัน้ ของการแขงขันเขนฆา

เราควรแสวงวิถที างใหมอนั ดีกวา ทีจ่ ะเอามาใชพฒ
ั นาบานเมือง
ญาติโยมฟงประวัติศาสตรประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษบาง
ตอนนี้ เปนตัวอยางแลว ก็คงจะพอมองเห็นเรื่องการนับถือศาสนา
ของฝรั่งหรือชาวตะวันตกวาเปนอยางไร
ที่จริงนั้น การขมเหงเบียดเบียนแบงแยกกีดกั้นกันในเรื่อง
ความเชื่อและลัทธิศาสนานี้ เปนเนื้อหาของประวัติศาสตรชาติ
ตะวันตกทั้งหมดมาแตโบราณกาล ไมใชเฉพาะตั้งแตยุคที่เทียบกับ
สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช แหงกรุงศรีอยุธยา และไมใชแค
ตั้งแตเกิดนิกายโปรเตสแตนตเทานั้น แตเรื่องมากมายยืดยาว
จะเลาทั้งหมดไมไหวแน เมื่อจับจุดไดแลวก็ไปหาอานเอาเองได
อาจจะสรุปไวพอใหเห็นคราวๆ วา
เมื่อศาสนาคริสตเกิดขึ้น พระเยซูไดถูกทางการจักรวรรดิ
โรมันจับประหารชีวิตดวยการตรึงไมกางเขน ตอจากนั้นนับแต
ค.ศ. ๖๔ (พ.ศ. ๖๐๗) เปนตนมา จักรวรรดิโรมันก็กําจัดกวาดลาง
ศาสนิกแหงศาสนาคริสต ดวยการเขนฆาประหัตประหารอยาง
โหดราย เชน จับไปโยนใหเสือสิงหกินในสนามกีฬาโคลีเซียม
การหํ้าหั่นบีฑา (persecution) ดําเนินมาประมาณ ๓๐๐ ป
จนถึงประมาณ ค.ศ. ๓๑๓ จึงยุติลงหลังจากพระเจาคอนสแตนติน
ที่ ๑ จักรพรรดิโรมันไดหันมานับถือศาสนาคริสตแลว
เมื่ อ ศาสนาคริ ส ต ก ลายเป น ศาสนาแห ง รั ฐ ของจั ก รวรรดิ
โรมันแลว ศาสนจักรคริสตก็รวมกับฝายอาณาจักรดํ าเนินการ
กํ าจั ด กวาดล า งหํ้ าหั่นบีฑา (persecution) พวกคนนอกรี ต
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(heretics) และพวกนอกศาสนา เชน ชาวยิว ตลอดจนพวกที่
ปรากฏวาหรือถูกหาวาเปนแมมดหมอผีทั้งหลาย เริ่มแตประมาณ
ค.ศ. ๓๙๑ (ตรงกับ พ.ศ. ๙๓๔) เปนตนมา
ยิ่งกวานั้น ตั้งแตประมาณ ค.ศ. ๑๒๓๑ (พ.ศ. ๑๗๗๔)
เปนตนมา ศาสนจักรคริสตรวมดวยฝายอาณาจักร ไดตั้งศาลไต
สวนศรัทธา (Inquisition) ขึ้น เพื่อดําเนินการสอบสวนลงโทษใหได
ผลยิ่งขึ้น ผูที่พูดจาแสดงอาการหรือความคิดเห็นขัดแยงสงสัยหรือ
ไม เ ป น ไปตามคั ม ภี ร  ไ บเบิ ล หรื อ ข อ กํ าหนดความเชื่ อ ที่ ว าติ กั น
กําหนดไว ถูกจับมาพิจารณาบังคับใหละเลิกความคิดความเชื่อ
ของตนหรือถูกตัดสินโทษ เชน เผาทั้งเปน เปนตน
เมื่อศาสนาคริสตแตกแยกมีนิกายโปรเตสแตนตขึ้น นอก
จากนิกายทั้งสองจะทําสงครามรบกําจัดกันแลว ในแตละฝายการ
กําจัดคนนอกรีตเปนตน ก็ดําเนินตอมา
ผูที่คิดคนหาความรูในวิทยาการตางๆ และนักวิทยาศาสตร
ก็ไดถูกลงโทษดวย เชน Servetus ถูกตัดสินเผาทั้งเปน แตหนีไปได
จึงเผาหุนแทนในป ๑๕๕๓ (พ.ศ. ๒๐๙๖) Bruno ถูกเผาทั้งเปน
ในป ๑๖๐๐ (พ.ศ. ๒๑๔๓) กาลิเลโอ/Galileo ยอมสารภาพผิด ได
รับการลดหยอนโทษใหกักบริเวณอยูแตในบานจนตาย โดยตัดสิน
ในป ๑๖๓๓ (พ.ศ. ๒๑๗๖)
ไมตองพูดถึงคนทั่วไปที่ถูกลงโทษมากมาย อยางที่สเปน
เพียงชวงแรกที่เริ่มตั้งศาลใหม ๆ ก็เผาทั้งเปนไป ๒,๐๐๐ คน หรือ
ในเยอรมนีภาคตะวันตกเฉียงใตสวนเดียว มีคนซึ่งสวนมากเปน
สตรีถูกประหารชีวิตดวยการเผาทั้งเปนดวยขอหาเปนแมมดไป
มากกวา ๓,๐๐๐ คน
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แมแตพวกที่อพยพหนีภัยจากนิกายฝายตรงขามมาอยูใน
อเมริกาแลว ก็ยังมากําจัดเบียดเบียนกันในแผนดินโลกใหมอีก แม
กระทั่งมีการตามลาและสังหารหญิงที่ถูกหาวาเปนแมมด แตบท
เรียนแหงความเจ็บชํ้ าในยุโรป ทํ าใหชาวอเมริกันพยายามวาง
มาตรการและตั้งกฎกติกาตางๆ ที่จะใหมีเสรีภาพทางศาสนาขึ้น
ดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญอเมริกาเปนตน
ศาลไตสวนศรัทธา (Inquisition) ถูกยกเลิกหมดไปประมาณ
ค.ศ. ๑๘๓๔ (พ.ศ. ๒๓๗๗) รวมเวลาที่ตั้งดําเนินการอยู ๖๐๓ ป
นอกจากหํ้าหั่นบีฑาคนนอกรีตนอกศาสนา และกําจัดกัน
ระหวางสองนิกายคือคาทอลิกกับโปรเตสแตนตแลว ระหวาง ค.ศ.
๑๐๙๖–๑๒๗๐ (พ.ศ. ๑๖๓๙–๑๘๑๓) รวมเวลาเกือบ ๒๐๐ ป
ประเทศคริ ส ต ทั้ ง หลายในยุ โ รป (เวลานั้ น ยั ง ไม เ กิ ด นิ ก าย
โปรเตสแตนต) ภายใตการนําขององคสันตะปาปาแหงวาติกัน ก็ได
จัดกํ าลังทัพยกไปทํ าสงครามกับชาวมุสลิม เพื่อแยงชิงแผนดิน
ศักดิ์สิทธิ์ คือเมืองเยรูซาเล็มกลับคืนมา เรียกกันวาสงครามครูเสด
(Crusades) ซึง่ ในทีส่ ดุ เยรูซาเล็มก็กลับเปนของชาวมุสลิมตามเดิม
วาโดยสรุป แสดงความเปนมาเรื่องการกําจัดเบียดเบียนกัน
ทางศาสนา (religious persecution) ในประเทศตะวันตก เปนชวง
เวลาคราวๆ และเหตุการณสําคัญบางอยางได ดังนี้
จักรวรรดิโรมัน กําจัดกวาดลางศาสนาคริสต ค.ศ. ๖๔–๓๑๓
(พ.ศ. ๖๐๗–๘๕๖)
ศาสนจักรคริสต กําจัดกวาดลางคนนอกรีตนอกศาสนา ค.ศ.
๓๙๑–๑๘๓๔ (พ.ศ. ๙๒๔–๒๓๗๗)
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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)
• สงครามศาสนาในฝรั่งเศส เพื่อกําจัดพวกฮิวเกนอต ค.ศ.
๑๕๖๒–๑๗๘๙ (พ.ศ. ๒๑๐๕–๒๓๓๒)
• สงคราม ๓๐ ป ระหวางประเทศคาทอลิก-โปรเตสแตนต
ค.ศ. ๑๖๑๘–๑๖๔๘ (พ.ศ. ๒๑๖๑–๒๑๙๑)
สวนเหตุการณในประเทศอื่นๆ เชน เยอรมนี สเปน เปนตน
จะไมพูดถึง
ขอยํ้ าวา เรื่องราวเหลานี้ เปนสิ่งจํ าเปนที่จะตองรูเพื่อ
ประโยชนทางปญญา คือ ใหเกิดความรูความเขาใจ ไมใชจะใหขัด
เคืองเกลียดชัง คือไมใชเรื่องของความรูสึก แตเปนเรื่องของความรู
จะไดเขาใจเขาถูกตอง เมื่อเขาใจแลวก็สามารถเห็นใจเขาดวย แต
ที่สําคัญ คือ จะไดปฏิบัติตอสถานการณตางๆ ไดถูกตอง วางตัว
วางใจวางทาทีในการปฏิบัติไดพอดี
เรื่องเหลานี้ ฝรั่งเองเขาก็พยายามใหคนของเขาเรียนรู เพื่อ
เขาใจภูมิหลังแหงประเทศชาติของตัว หรือรูจักตัวเอง รูที่ไปที่มา
และเหตุปจจัยของความเจริญความเสื่อม แบบแผนวัฒนธรรม
สถาบัน เปนตน ของตน จะไดไมหลงตัวเอง และสามารถจับจุดที่
จะกาวเดินตอไปไดถูกตอง แลวทําไมพวกเราเมื่อไปเกี่ยวของกับ
เขา จึงปดหูปดตาตัวเอง ไมหาความรูใหเขาใจรูจักเขาใหชัดเจน
•
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๑๓๑

ศาลสูงสุดของอเมริกาเตือนคนของเขา
ใหรูจักรากเหงาแหงชาติของตัวที่เปนมา
เพื่อใหเห็นตัวอยางการที่ฝรั่งเขาเตือนคนของเขาใหระลึกรู
ถึงภูมหิ ลังรากเหงาของชาติของเขาเอง จะยกมติของศาลสูงสุดของ
สหรัฐอเมริกา ทีเ่ ลาเรือ่ งราวอธิบายปญหาเกาทางศาสนาของชนชาติ
ของเขาแกคนอเมริกนั ดังทีเ่ คยแปลลงไวในหนังสือ “ปฏิรปู การศึกษา
พระพุทธศาสนาจะไปอยูไ หน?” ขอยกมากลาวซําไว
้ ทนี่ อี้ กี ครัง้ หนึง่ ดังนี้
The First Amendment, as made applicable to the states by
the Fourteenth…commands that a state "shall make no law
respecting an establishment of religion, or prohibiting the free
exercise thereof…" These words of the First Amendment
reflected in the minds of early Americans a vivid mental picture
of conditions and practices which they fervently wished to stamp
out in order to preserve liberty for themselves and for their
posterity. Doubtless their goal has not been entirely reached; but
so far has the Nation moved toward it that the expression "law
respecting an establishment of religion" probably does not so
vividly remind present-day Americans of the evils, fears, and
political problems that caused that expression to be written into our
Bill of Rights. Whether this New Jersey law is one respecting an
"establishment of religion" requires an understanding of the
meaning of that language, particularly with respect to the
imposition of taxes. Once again, therefore, it is not inappropriate
briefly to review the background and environment of the period
in which that constitutional language was fashioned and adopted.
A large proportion of the early settlers of this country came
here from Europe to escape the bondage of laws which
compelled them to support and attend government-favored
churches. The centuries immediately before and contemporaneous
with the colonization of America had been filled with turmoil,
civil strife and persecutions, generated in large part by
established sects determined to maintain their absolute political
and religious supremacy. With the power of government
supporting them, at various times and places, Catholics had
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persecuted Protestants, Protestants had persecuted Catholics,
Protestant sects had persecuted other Protestant sects, Catholics
of one shade of belief had persecuted Catholics of another shade
of belief, and all of these had from time to time persecuted Jews.
In efforts to force loyalty to whatever religious group happened
to be on top and in league with the government of a particular
time and place, men and women had been fined, cast in jail,
cruelly tortured, and killed. Among the offenses for which these
punishments had been inflicted were such things as speaking
disrespectfully of the views of ministers of governmentestablished churches, non-attendance at those churches,
expressions of nonbelief in their doctrines, and failure to pay
taxes and tithes to support them.
These practices of the old world were transplanted to, and
began to thrive in, the soil of the new America. The very
charters granted by the English Crown to the individuals and
companies designated to make the laws which would control the
destinies of the colonials authorized these individuals and
companies to erect religious establishments which all, whether
believers or nonbelievers, would be required to support and
attend. An exercise of this authority was accompanied by a
repetition of many of the old-world practices and persecutions.
Catholics found themselves hounded and proscribed because of
their faith; Quakers who followed their conscience went to jail;
Baptists were peculiarly obnoxious to certain dominant
Protestant sects; men and women of varied faiths who happened
to be in a minority in a particular locality were persecuted
because they steadfastly persisted in worshipping God only as
their own consciences dictated. And all of these dissenters were
compelled to pay tithes and taxes to support governmentsponsored churches whose ministers preached inflammatory
sermons designed to strengthen and consolidate the established
faith by generating a burning hatred against dissenters.
These practices became so commonplace as to shock the
freedom-loving colonials into a feeling of abhorrence. The
imposition of taxes to pay ministers' salaries and to build and
maintain churches and church property aroused their
indignation. It was these feelings which found expression in the
First Amendment.
[Excerpt from the opinion of the US Supreme Court, Everson v. Board of
Education,1947. Microsoft Encarta Encyclopedia 2001]
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ขอแปลเปนไทยแบบใหพอรูกัน ดังนี้
อนุบญั ญัตขิ อ ๑ (the First Amendment ในรัฐธรรมนูญ
อเมริกัน) ซึ่งอาศัยอนุบัญญัติขอ ๑๔ ใหบังคับใชแก
บรรดารัฐทัง้ หลาย…กําหนดวา รัฐ “จะไมตรากฎหมายขึ้น
เชิดชูสถาบันศาสนาหนึง่ ใด หรือหามการดําเนินการโดยเสรี
ของศาสนานั้น…”
ถอยคําในอนุบัญญัติขอ ๑ เหลานี้ สะทอนขึ้นมาในใจ
ของชาวอเมริกันยุคแรก ใหเห็นมโนภาพอันเดนชัด ที่
แสดงถึงสภาพและปฏิบัติการตางๆ ที่พวกเขามีความ
ปรารถนาอยางแรงกลาที่จะขจัดใหหมดสิ้นไป เพื่อจะ
รักษาเสรีภาพไวใหแกตนและคนรุนหลัง
แนนอนวา จุดหมายของเขายังไมลุลวงโดยสมบูรณ
แตกระนั้น ทั้งที่ชนชาติอเมริกันไดมุงหนาสูจุดหมายนั้น
มาถึงเพียงนี้แลว ขอความวา “กฎหมายขึ้นเชิดชูสถาบัน
ศาสนาหนึ่ ง ใด” ก็ ดู จ ะมิ ไ ด ช  ว ยให ค นอเมริ กั น สมั ย
ปจจุบนั ระลึกนึกเห็นไดชัดเจนนัก ถึงความเลวราย ความ
นาหวาดกลัว และปญหาตางๆ ทางการเมือง ที่เปนเหตุให
ตองเขียนขอความนั้นไวในสิทธิบรรณของเรา (Bill of
Rights=อนุบญ
ั ญัติ ๑๐ ขอแรก ในรัฐธรรมนูญอเมริกัน)
กฎหมายของรัฐนิวเจอรซีนี้ จะเปนกฎหมายที่เชิดชู
สถาบันศาสนาหรือไม จํ าเปนจะตองมีความเขาใจใน
ความหมายของขอความที่บัญญัติไวนั้น โดยเฉพาะที่เกี่ยว
กับการเรียกเก็บภาษี
เพราะฉะนัน้ จึงมิเปนการไมเหมาะสมทีจ่ ะมาทบทวนกัน
ดูอีกวาระหนึ่งโดยสังเขป ใหเห็นภูมิหลังและสภาพแวด

๑๓๓

๑๓๔

ภัยแหงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ลอมของยุคสมัย ที่ขอความในรัฐธรรมนูญสวนนัน้ ไดถกู
สรรแตงขึน้ และยอมรับใหถอื ปฏิบตั กิ นั มา
เหล า ชนผู  ม าตั้ ง ถิ่ น ฐานในประเทศนี้ยุคแรกๆ นั้น
จํานวนมากทีเดียว มาประเทศนีจ้ ากยุโรป เพือ่ หลบหนีจาก
ขอกําหนดของกฎหมาย ที่บังคับเขาใหอุปถัมภบํารุงและ
เขารวมกิจกรรมของนิกายศาสนาที่รัฐบาลอุปถัมภบํารุง
หลายศตวรรษกอนหนานั้น รวมทั้งในยุคสมัยเดียวกับ
ที่อเมริกาเปนอาณานิคม เต็มไปดวยความปนปวน การ
วิวาทขัดแยงวุนวายของประชาชน และการหํ้าหั่นบีฑากัน
ซึง่ โดยสวนใหญเกิดขึ้นจากนิกายที่รัฐยกขึ้นสถาปนา ซึ่ง
มีความมุงมั่นที่จะรักษาความยิ่งใหญทางศาสนาและการ
เมืองของตนไวใหเด็ดขาด
ดวยอํานาจของรัฐบาลทีส่ ง เสริมสนับสนุนนิกายศาสนา
นัน้ ๆ ในตางกาละ ตางเทศะ พวกคาทอลิกก็หาหั
ํ้ น่ บีฑาพวก
โปรเตสแตนต พวกโปรเตสแตนตกห็ าหั
ํ้ น่ บีฑาพวกคาทอลิก
พวกโปรเตสแตนตนิกายโนนก็หํ้าหั่นโปรเตสแตนตที่ตาง
นิกายอืน่ ๆ พวกคาทอลิกสายความเชื่อหนึ่ง ก็หํ้าหั่นบีฑา
พวกคาทอลิกอีกสายความเชือ่ หนึง่ แลวทุกนิกายเหลานี้ (ทัง้
โปรเตสแตนต ทัง้ คาทอลิก) ก็ไดหาหั
ํ้ น่ บีฑาพวกยิวเปนคราวๆ
ดว ยความพยายามที่จะบังคับใหจงรักภักดีตอนิกาย
ศาสนาที่ไ ดขึ้น มาเปนนิกายที่สูงสุดและเขาพวกกับรัฐ
บาลในยุคสมัยนั้นๆ ชายหญิงทั้งหลายไดถูกปรับสินไหม
ไดถูกจับขังคุก ไดถูกทรมานอยางโหดราย และถูกสังหาร
ในบรรดาความผิดทั้งหลายที่คนเหลานี้ถูกลงโทษ ก็เชน
การพูด โดยไมเคารพตอความคิดเห็นของอาจารยสอน
ศาสนาในนิกายที่รัฐบาลอุมชู การไมไปรวมกิจกรรมของ
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นิ ก ายเหล า นั้ น การแสดงความไม เ ชื่ อ ในคํ าสอนของ
อาจารยสอนศาสนาเหลานั้น และการที่มิไดยอมเสียภาษี
รัฐและภาษีศาสนาเพื่ออุปถัมภบํารุงนิกายศาสนานั้น
ปฏิบัติการเหลานี้ที่มีในโลกเกา คือยุโรป ไดถูกนํามา
ปลูกฝงลงและเริ่มจะแพรขยายไปในผืนแผนดิน อเมริกา
ใหม กฎบัตรกฎหมายทั้งหลายที่มหากษัตริยของอังกฤษ
ไดพระราชทานบรมราชานุญาตแกบคุ คลและบริษทั ทัง้ หลาย
ซึง่ ไดกาหนดให
ํ
เอกชนและบริษทั เหลานัน้ ตรากฎหมายขึน้
มาบังคับควบคุมชะตากรรมของชาวอาณานิคม ก็ไดใหอานาจ
ํ
แกเอกชนและบริษทั เหลานีท้ จี่ ะสรางศาสนสถาน ซึง่ ทุกคน
ไมวา จะเชือ่ ถือหรือไม จะตองอุปถัมภบารุ
ํ งและรวมกิจกรรม
การดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจนี้ พวงมาดวยการนํา
เอาวิธปี ฏิบตั ติ า งๆ และการหําหั
้ น่ บีฑาของโลกเกา (ยุโรป)
มากมายหลายอยางมาใชซํ้าอีก พวกคาทอลิกพบวาตัวเอง
ถูกตามลา และถูก ประณามหยามเหยียดเพราะเหตุแหง
ความเชื่อของตน พวกเควกเกอรสผูดําเนินตามจิตสํานึก
ของตน ก็ตองเขาคุกไป พวกแบบติสตก็เสี่ยงอันตรายเปน
พิเศษจากพวกโปรเตสแตนตบางนิกายทีเ่ ปนใหญ ชายหญิง
ที่นับถือศาสนาตางๆ ซึ่งบังเอิญเปนชนสวนนอยในบาง
ถิ่นบางที่ก็ถูกหํ้าหั่นบีฑา เพราะเหตุที่ยืนหยัดในการบูชา
พระผูเ ปนเจาตามแนวทางที่จิตสํานึกของตนกําหนดนํา
ผูที่มีความคิดเห็นผิดแผกแตกแยกออกไปเหลานี้ ถูก
บังคับใหตองเสียภาษีศาสนาและภาษีบานเมือง เพื่อเอามา
อุปถัมภบํารุงนิกายศาสนาที่รัฐอุมชู ซึ่งมีศาสนาจารยไป
เที่ยวเทศนาคําสอนอันแสบรอน ที่มุงจะเสริมสรางความ
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เขมแข็งมั่นคงใหแกนิกายของตน ดวยการกอใหเกิดความ
ชิงชังอยางรอนแรงแกผูที่คิดผิดแผกออกไป
ปฏิบตั กิ ารเหลานีไ้ ดกลายเปนสิง่ สามัญดาษดืน่ ถึงขัน้ ที่
สรางความหวาดผวาแกชาวอาณานิคมผูร กั เสรีภาพ จนเกิด
เปนความรูสึกขยาดแขยง การเรียกเก็บภาษีเพื่อเอามาจาย
เปนเงินเดือนของอาจารยสอนศาสนาและมากอสรางดูแล
รักษาโบสถ พรอมทัง้ ทรัพยสนิ ของโบสถเหลานี้ กอใหเกิด
ความขุน ของหมองใจแกชาวอาณานิคมเหลานัน้ ความรูส กึ
เหลานี้แหละ ที่แสดงออกมาเปนขอความในอนุบัญญัติขอ
๑ (First Amendment)
[ขอความตอนหนึ่ง จากมติของศาลสูงสุด คดีอีเวอรสันเปนโจทกฟองคณะ
กรรมการการศึกษา ค.ศ. ๑๙๔๗, Microsoft Encarta Encyclopedia 2001]

นี่คือประวัติศาสตรความเปนมาทางศาสนาอันขมขื่น ของ
สังคมอเมริกัน ที่เขาเตือนคนของเขาเองใหระลึกทวนความทรงจํา
กันไวมิใหลืม จะไดรูจักตัวเอง และเขาใจเหตุผลของสิ่งที่มีในสังคม
ของตน ซึ่งเปนคนละเรื่องคนละราวกันเลยกับของเรา
คนไทยก็ควรรูเขาใจภูมิหลังของเขานี้ แตมิใชเพื่อเลียนแบบ
เอามา หากเพื่อรูเหตุผลของเขา ที่ตางจากของเรา ทั้งเพื่อรูจักเขา
และเขาใจตัวเราเอง แลวจะไดปฏิบัติไดถูกตอง ใหเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขแกชีวิตและสังคมประเทศชาติอยางแทจริง∗

∗

เรือ่ งปญหาศาสนากับรัฐ และสันติสขุ ของประชาชน ในประวัตศิ าสตรโลก ไดเขียนสรุปไว
ในขอบเขตทีก่ วางกวานี้ ในหนังสือ มองสันติภาพโลก ผานภูมหิ ลังอารยธรรมโลกาภิวตั น
พ.ศ. ๒๕๔๒ (๒๒๓ หนา)

