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เจริญพร  คุณพัชนี  ตันฑานุตร

ตามที่คุณพัชนี ไดแสดงความมีจิตศรัทธา และแจงความ
ประสงคจะขอพิมพเผยแพรจดหมายของอาตมภาพ ท่ีตอบ
จดหมายของพระปลัดเอี่ยม อิสิทตฺโต เกี่ยวกับการเผยแพร
ของศาสนาคริสต ท่ีดําเนินไปพรอมกับการสรางความเขาใจ
ผิดวาฝรั่งเจริญเพราะนับถือศาสนาคริสต อาตมภาพไมขัด
ของ เพราะจะไดเปนการชวยกันเผยแพรความรูความเขาใจที่
ถูกตอง ใหเปนที่รูกันกวางขวางออกไป เปนการบําเพ็ญ
ประโยชนแกสังคมประการหนึ่ง

เปนประเพณีของบัณฑิตวา เมื่อมีคนสรางความเขาใจ
ผิดหลงผิดใหเกิดขึ้นแกมหาชน ก็จะตองเอาใจใสชี้แจงแกไข
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สรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง และเปนประเพณีของพุทธ
ศาสนิกบัณฑิตไมวาจะเปนภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก หรือ

อุบาสิกาก็ตามวา เมื่อมีคนสรางคําสอนปลอมปนที่
เรียกวาปรัปวาทขึ้นมาในพระพุทธศาสนา ก็จะตองชี้แจงแก
ไขกําจัดคําสอนที่หลอกลวงหรือหลงผิด และรักษาคําสอนที่
ถูกตอง ซึ่งเปนธรรมเปนวินัยไวใหดํารงอยูมั่นคงสืบไปอยาง
บริสุทธิ์บริบูรณเทาที่จะเปนไปได

การที่คุณพัชนี ตันฑานุตร มีศรัทธาขวนขวายในเรื่อง
นี้ เปนการแสดงความเอาใจใสรับผิดชอบตอพระพุทธ
ศาสนา และอนุวัตรตามประเพณีของพุทธศาสนิกบัณฑิตจึง
ขออนุโมทนาดวย ขอกุศลกิจที่บําเพ็ญครั้งนี้ จงเปนปจจัย
เพ่ือความเจริญมั่นคงแหงพระพุทธศาสนธรรม เพ่ือ
ประโยชนสุขของพหูชน และจงอํานวยอานิสงสผลใหคุณ
พัชนี ตันฑานุตร พรอมทั้งญาติมิตร เจริญดวยจตุรพิธพร
ตลอดกาลนาน

ขอเจริญพร
พระเทพเวที
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๑๙ มิถุนายน  ๒๕๓๑

เรียน   พระปลัดเอี่ยม  อิสิทตฺโต
ตามท่ีทานไดเขยีนจดหมายไปถามปญหา อยากจะให

ตอบขอสงสัยนั้น ตามปกติระยะนี้ผมมีงานเรงมากไมมีเวลา
จะตอบ โดยมากตองเก็บจดหมายไวนานๆ แตจดหมายของ
ทานนี้ เห็นวา เปนเรื่องสําคัญ แมวาจะไมมีเวลาเขียนก็ได
พูดบันทึกเสียงแลวขอรองใหพระมหาอินศร ชวยพิมพให ขอ
สงสัยของทานขอสําคัญก็คือ

เวลานี้มีคนไปเขาคริสตกัน โดยที่เห็นไปวาคนฝรั่งชาว
ตะวันตกถือศาสนาคริสต ฝร่ังจึงเจริญทุกอยาง ไมวาการ
เศรษฐกิจ การทหาร การเมือง ทางวิทยาศาสตร สรรพาวุธ
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ทุกๆ อยาง ซ่ึงเปนวิธีการของผูเผยแพรศาสนาคริสตท่ีจะพูด
ใหเขาใจกันอยางนั้น

วิธีการเผยแพรและชักจูงของนักสอนศาสนาคริสต ท่ี
ทําอยางนี้ เปนการกระทําที่นารังเกียจ เพราะเปนการกลาว
เท็จ ไมตรงตามความเปนจริง และเปนการไมยุติธรรมทั้งแก
คนไทยและแกพระพุทธศาสนา ถาเขาใชวิธีเผยแพรแบบมี
เลหกลอยางนี้ ก็ควรจะตองเผยแพรความจริงใหเปนที่รูเขา
ใจกันไว∗

การที่เขาใจกันไปวา ฝร่ังเจริญเพราะนับถือศาสนา
คริสตอยางนี้น้ัน ก็เปนเพราะวาพระเราก็ดี ชาวบานญาติ
โยมเราก็ดี ไมรูประวัติศาสตรของประเทศตะวันตกวาเขาได
สรางความเจริญนั้นมาอยางไร ความจริงเรื่องนี้เปนความรู
ทางประวัติศาสตรท่ีงายๆ คนที่รูประวัติศาสตรความเปนมา
ของประเทศตะวันตก ถาไดยินคนมาพูดวาฝรั่งเจริญเพราะ
นับถือศาสนาคริสต ก็จะนึกรังเกียจผูพูดวาเปนคนไมมี

                                                          
∗ ขอความบางแหง เชนในยอหนาน้ี ไดเขียนแทรกเพิ่มหรือทําใหชัดข้ึนกวาฉบับเดิม
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ความรู หลงงมงายไปตามความเขาใจเอาเองตื้นๆ หรือ
มิฉะนั้นก็อาจจะพูดออกมาดวยตั้งใจจะหลอกลวงคนอื่น ให
เขาหลงเชื่อตน  เรื่องราวที่เปนจริงนั้นตรงกันขามกับคําที่เขา
พูดเลยทีเดียว กลาวคือ ฝร่ังตะวันตกเขาเจริญขึ้นมาไดใน
ทางวิทยาศาสตรเปนตนนี้ ก็ดวยการที่เขาพยายามดิ้นรนให
พนจากความครอบงําหรือการบีบคั้นของศาสนาคริสตตาง
หาก ไมใชเพราะนับถือศาสนาคริสตแลวเจริญ จะขอเลา
ถวายตามประวัติศาสตรเล็กนอย

ศาสนาคริสตน้ี ในประเทศตะวันตก เคยมีอํานาจมาก
มีอํานาจในทางการเมือง ขนาดที่วาสามารถครอบงํา
ประเทศตางๆ ในยุโรปท้ังหมดตองเชื่อฟง แมแตกษัตริย
ประเทศตางๆ ก็ตองใหโปปเปนผูสวมมงกุฎให ระยะที่
ศาสนาคริสตมีอํานาจครอบงําประเทศตะวันตกนั้น ฝร่ัง
เรียกวา ยุคมืด (Dark Ages) ทีน้ี ทางศาสนาคริสตน้ัน จะไม
ยอมใหคนมาสงสัยพระเจาสงสัยคําสอนในคัมภีรไบเบิล 
แสดงความคิดเห็นขัดแยง หรือเห็นตางไปจากคัมภีรไบเบิล
เชน เรื่องพระเจาสรางโลก บันดาลสิ่งตางๆ สรางโลกใน ๗
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วัน ทําไมจึงสรางแสงสวางกอน แลวสรางดวงอาทิตยและ
ดวงจันทรทีหลัง พระเจามีอํานาจสรางโลกบันดาลทุกสิ่งทุก
อยาง และมีมหากรุณา ตองการใหมนุษยมีความสุข แต
ทําไมจึงสรางโรคภัยไขเจ็บข้ึนมา ทําไมสรางใหบางคนเกิด
มาพิกลพิการปญญาออน ตองมีชีวิตอยูอยางทุกขยากเดือด
รอนแสนลําเค็ญ ทําไมจึงบังคับซาตานไมได ทําไมจึงปลอย
ใหมีศาสนาอื่นๆ แลว กลับไปลงโทษคนที่นับถือศาสนาอื่นๆ
เหลานั้น หาวาเขานับถือผิดๆ ทําไมพระเจาไมลงโทษตัวเอง
ท่ีปลอยปละละเลยหรือสรางคนที่ตั้งศาสนาอื่นๆ ข้ึนมา ฯลฯ
อะไรทํานองนี้ ใครจะพูดแสดงความสงสัยไมไดเปนอันขาด
เพราะฉะนั้น คนจะคิดในเรื่องความจริงตางๆ ก็พูดไมได ยิ่ง
กวานั้น เพื่อบังคับควบคุมใหไดผลเต็มท่ี ศาสนาคริสตก็เลย
ตั้งศาลขึ้นมา เขาเรียกวาศาล Inquisition ซ่ึงแปลเปนไทย
วา ศาลสอบสวนศรัทธา ใครที่พูดออกมาแสดงความสงสัย
เกี่ยวกับพระเจาสงสัยคําสอนในคัมภีรไบเบิล เขาก็จับเอาไป
ข้ึนศาลนี้ แลวก็ลงโทษตางๆ เชน เผาทั้งเปน หรืออาจจะ
ประหารชีวิต หรืออาจจะขังคุก หรือใหดื่มยาพิษ ยกตัวอยาง
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งายๆ เชน นักวิทยาศาสตรคนสําคัญในประวัติศาสตรคน
หนึ่ง คือ กาลิเลโอ ไดคนควาเรื่องความจริงตางๆ แลวก็เห็น
วาโลกนี้กลมหมุนรอบดวงอาทิตย และไดแสดงความคิด
เห็นขึ้นมา ก็เลยถูกจับข้ึนศาลไตสวนศรัทธา แตเนื่องจาก
กาลิเลโอนี้กลัวตาย ก็เลยยอมละความเห็นนั้น เพราะเห็น
แกชีวิตของตน เขาก็เลยไวชีวิต แตสําหรับรายอื่นๆ ศาลของ
ศาสนาคริสตน้ีไดฆาคน เผาคน ใหคนดื่มยาพิษไปมากมาย
เพือ่ไมใหคนรูเขาใจโลกและชวีติแปลกไปจากคาํสอนในไบเบลิ

แตเพราะการใชอํานาจบีบคั้นครอบงํานี้แหละ จึงทํา
ใหพวกฝรั่งที่ตองการแสวงหาความจริงพยายามดิ้นรนกัน 
เมื่อพูดในที่เปดเผยไมไดก็ลอบจับกลุมกันเงียบๆ คนควาหา
ความรู และเผยแพรความรูในหมูพวกตน ตอมาความรูทาง
วิทยาศาสตรก็เจริญขึ้น เพราะยิ่งกดก็ยิ่งดิ้น อันนี้เปน
ธรรมดาของมนุษย แลวในที่สุดตอมา แมในทางการเมือง
ฝร่ังก็ดิ้นรน จนกระทั่งพนจากอํานาจครอบงําของศาสนา
คริสตไปไดประเทศตางๆ ก็มีการปกครองเปนอิสระของตน
เองอยางที่เราเห็นๆ กันอยูในปจจุบันนี้ ทางการศาสนา
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คริสตก็เสื่อมอํานาจลงมา จนกระทั่งวา มีแต วาติกัน ท่ีเขา
ยอมรับกันใหเปนประเทศหนึ่ง ซ่ึงวาที่จริงก็เปนเพียงเมือง
เล็กๆ อยูในกรุงโรม ประเทศอิตาลี

อันนี้เปนตัวอยางที่ช้ีใหเห็นวา พวกฝรั่งเขามีความ
เจริญทางวิทยาศาสตรข้ึนมา ตลอดจนความเจริญอื่นๆ ท่ี
เนื่องมาจากวิทยาศาสตรหรือเทคโนโลยีอะไรตางๆ น้ี ก็
เพราะวาเขาดิ้นรนตอสูใหพนจากการครอบงําบีบบังคับของ
ศาสนาคริสตตางหาก ไมใชวาเปนเพราะเขานับถือศาสนา
คริสตแลวก็เลยเจริญ ทีน้ี ฝร่ังเขานับถือศาสนาคริสตน้ัน ก็
ไมใชวานับถือกันมากมายอยางที่แสดงในตัวเลข เพราะเมื่อ
วิทยาศาสตรเจริญขึ้นแลว คนก็เลยไมเชื่อถือคําสอนใน
ศาสนาคริสต คนก็นับถือศาสนาคริสตนอยลง ฉะนั้น ความ
เจริญทางปญญาและความกาวหนาของวิทยาการที่เกิดขึ้น
ในเมืองฝรั่งนี้ มันสวนทางกับศาสนาคริสต มันคนละเรื่องกัน
มันเกิดจากคนที่ไมเชื่อศาสนาคริสต และคนที่ถูกศาสนา
คริสตบีบคั้น เชน นักวิทยาศาสตรท่ีดิ้นรนคนควา ไมยอม
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เชื่อฟงศาสนาคริสต ไมยอมใหบาทหลวงบังคับครอบงํา
เพราะฉะนั้น อยาเอามาปนกันไมได ตองเขาใจใหถูกตอง

สวนคนที่นับถือศาสนาคริสตเอง ตอมาก็แตกแยกกัน
ไปเปนนิกายตางๆ นิกายที่สําคัญ ก็มี โรมันคาทอลิก กับ
โปรเตสแตนท ซ่ึงมีการทะเลาะวิวาทกันอยางรุนแรงมาก
เพราะวาศาสนาคริสตน่ีเอาศรัทธาเปนหลัก เมื่อศรัทธาแลว
ก็ทําไดทุกอยาง ฆาฟนกันก็ได และคนที่นับถือตางนิกาย
ออกไปนี่ เขาถือวาเปนบาปอยางรุนแรง เพราะเปนคนที่ถูก
ซาตานหลอกเอาไป ไปเชื่อซาตาน เพราะฉะนั้น เขาก็
สามารถจะฆาทิ้งเสีย อยางในประเทศอังกฤษสองนิกายนี้ได
ตอสูกันมาก บางทีฝายหนึ่งมีอํานาจขึ้นก็ยกกองทัพไปฆา
อีกฝายหนึ่ง ลางกันเปนถิ่นเปนหมูบานเปนตําบล ลูกเล็ก
เด็กแดงก็ไมไว จึงเดือดรอนกันมาก จนกระท่ังวาอีกนิกาย
หนึ่งที่ออนแอกวาสูทนอยูไมไหวก็ตองลี้ภัย เดินทางเสี่ยงภัย
ไปโลกใหม ตอนนั้น อเมริกานี้เปนโลกใหม เพราะวาเขาเพิ่ง
คนพบ การเดินทางไปก็ลําบากยากเย็น ตองผจญภัย เสี่ยง
อันตรายมาก อาจจะตายกลางทาง แตเพราะเหตุท่ีวา ถาอยู
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ก็ตาย หนีไปยังพอมีทางรอด ก็เลยหนีกันไป ขามน้ําขาม
ทะเลไป ท่ีรอดก็ไปข้ึนแผนดินใหมท่ีอเมริกานั้น ไปสูกับ
อินเดียนแดงบาง ไปตอสูกับความยากลําบากตางๆ ไปตั้ง
ถิ่นฐานใหม ทําใหมีการบุกเบิกแผนดินใหมน้ี ประเทศ
อเมริกาซึ่งเกิดขึ้นมาในภายหลัง ก็เกิดจากการหนีภัยเบียด
เบียนระหวางนิกาย ของศาสนาคริสตน้ี เปนสวนหนึ่งที่
สําคัญ ฉะนั้น เราจะเห็นวา ประวัติศาสตรชาติตะวันตกที่
เกี่ยวกับความเจริญนี้ เปนเรื่องของการดิ้นรนจากภัย ท่ีเกิด
จากศาสนาคริสตน้ีมากมาย คนไทยบางคนมานึกถึงสภาพ
ปจจุบันของพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเราวา มีการแตก
แยกทะเลาะวิวาทกันมากมาย ทําใหรูสึกเสื่อมศรัทธา แตถา
เอาไปเปรียบเทียบกับเหตุการณในศาสนาอื่นๆ อยางใน
ศาสนาคริสตท่ีเลามานี้ เรื่องราวแตกแยกขัดแยงในวงการ
พระพุทธศาสนา ก็เปนเรื่องเล็กนอยอยางยิ่ง ในหมูชาวพุทธ
จะขัดแยงกันอยางมากก็โตเถียงพูดวา หรือเขียนวากัน ไม
ไปรบราเขนฆากันเปนสงคราม หรือเดือดรอนกันมากมาย



๙

นอกจากนั้น ศาสนาคริสตยังมีประวัติดางพรอย
สําคัญที่แกตัวไมได ก็คือวาไดมากับลัทธิอาณานิคม ในสมัย
ท่ีฝร่ังมาลาเมืองขึ้น ซ่ึงประเทศไทยเองก็โดนมาแลวไมรูจัก
จดจํา คนไทยเองนาจะรูประวัติศาสตรน้ี ในสมัยอยุธยา
พวกฝรั่งนักเผยแผศาสนาคริสตก็เขามากับนักรบ กับทหารที่
เขามาลาเมืองขึ้น หรือบางทีก็เปนตัวนําทางใหแกทหารหรือ
กองทัพ โดยเขามากอน แลวก็ใหทหารเขามายึดครองทีหลัง
อยางในญี่ปุน ก็มีเรื่อง จนกระทั่งวา ทางบานเมืองผูปก
ครองสมัยนั้นเขาตองปดประเทศไป พวกบาทหลวงเขาไป
เผยแผศาสนา เสร็จแลวก็ชักนําใหพรรคพวกจากประเทศ
ของตนเองเขามาครอบงําเอาประเทศอื่นเปนเมืองขึ้น ฉะนั้น
เราจะเห็นวา ศาสนาคริสตน้ีแผไปพรอมกับลัทธิอาณานิคม
หรือลัทธิลาเมืองขึ้นของฝรั่ง ฝร่ังจึงไดเมืองขึ้นทั้งในเอเชีย
ในแอฟริกาในอเมริกาใตอะไรพวกนี้มากมาย

อยางที่บอกเมื่อกี้วา ตั้งแตวิทยาศาสตรเจริญขึ้นมา
คนก็ชักหางเหินไมคอยเชื่อถือศาสนาคริสต การนับถือท่ีมี
อยูก็มีมาเรื่อยๆ อยางนั้นเอง จนกระทั่งในประเทศอังกฤษ



๑๐

หรือในอเมริกาเปนตนปจจุบันนี้ คนที่ไมใสใจตอศาสนา
คริสตก็ผละกันออกไปมาก จนกระทั่งพวกเผยแผศาสนา
คริสต ตองขายโบสถกันก็มากมาย วัดไทยที่ไปตั้งในอเมริกา
น้ันบางวัดก็ไปซ้ือโบสถคริสตน่ันเองที่เขาเลิก เขารักษาไม
ไหวแลว ในอเมริกานั้นฝรั่งขายโบสถกันมากมาย ในอังกฤษ
ก็เหมือนกัน โบสถน้ันขายไป แลวก็เอาไปใชในเร่ืองสนุก
สนานบางก็มี อันนี้ก็เปนเรื่องที่นาจะรูๆ กันอยู คนไทยทําไม
ถึงมาหลงฟงคําของคนเผยแพรศาสนาคริสต ท่ีมาลอหลอก
ดวยคําซึ่งไมเปนความจริง ถารูประวัติศาสตรสักนิดหนอยก็
จะเขาใจ ไมมีปญหาเรื่องนี้

ในประเทศตะวันตกนั้น ศาสนาคริสตก็เสื่อมลงมาก
คนเขาก็ไมเอาใจใส การหาเงินหาทองก็ยากลําบาก อํานาจ
ก็ลดนอยลงไป และเวลานี้ก็เห็นกันอยูวา เขาหันมาสนใจที่
จะเผยแพรในทางตะวันออกมาก ก็นาจะเปนขอพิจารณาวา
เขาอาจจะหันเหความสนใจ หันนโยบายมาทางตะวันออก
เพราะวาพวกประเทศตะวันออกนี้เปนประเทศที่ดอยพัฒนา 
คนไมคอยเจริญ ไมคอยรูวิทยาศาสตร ไมคอยรูประวัติ



๑๑

ศาสตร ไมมีความรูสมัยใหม อาจจะถูกพูดจาลอหลอกให
เชื่อถือไดงาย สวนทางตะวันตกนั้นเขาสอนจะใหคนเชื่อมัน
ก็ยากแลว เพราะฉะนั้น เขาก็ตองถอยจากทางดานโนนมา
ทางนี้ จึงควรพิจารณาเองวา ควรจะตกเปนเหยื่อเขา ดวย
การฟงคําลอหลอกหรือไม ขอใหตัดสินดวยปญญา

ท่ีบอกวาฝรั่งนั้นเขาก็เบื่อหนายทางศาสนาคริสตมา 
เราก็เห็นๆ กัน อยางปจจุบันนี้ก็มีฝร่ังชาวตะวันตกหันมานับ
ถือพระพุทธศาสนา มาปฏิบัติสมาธิวิปสสนากัน ศูนยสมาธิ
วิปสสนาก็เกิดขึ้นในประเทศตะวันตกกันมากมาย แลวก็มี
ฝร่ังมาบวชพระมาเมืองไทย พระฝรั่งที่บวชอยูตามสํานัก
ตางๆ ก็มีจํานวนมาก แลวฝรั่งเหลานี้ก็กลับไปเผยแผศาสนา
ในประเทศเดิมของตนบาง ประเทศอื่นในหมูตะวันตกดวย
กันบาง ก็เห็นๆ กันอยู

เราจะเห็นวา ในศาสนาคริสตน้ี เขาถือเรื่องศรัทธา
เปนสําคัญ และศรัทธานี้เขาบังคับกันดวย คือใครจะเชื่อตาง
จากเขาไปไมได ในเมื่อเขามีอํานาจเขาก็บีบคั้นเอา บังคับ
เอา และก็อาจจะสามารถลงโทษ ฆาตายอะไรทํานองนี้



๑๒

เรื่องจึงไดเกิดอยางที่วามา แตในทางพระพุทธศาสนานี้ เรา
ไมเปนอยางนั้น ใครจะนับถืออะไรก็เปนไปโดยอิสระเสรี ให
ใชความคิดของตนเอง เราจะไมมีการไปกดขี่เบียดเบียนใน
เรื่องศรัทธาความเชื่อถือ ฉะนั้น ในประวัติศาสตรของพระ
พุทธศาสนานี้ ไมวาใครจะสงสัยจะคิดอยางไร จะผิดแปลก
ไป เราก็ไมจับไปฆาไปแกง จึงไมมีการบีบคั้นเบียดเบียนกัน
ในเรื่องนี้ข้ึน ในแงหนึ่งก็ทําใหคนไมตองไปดิ้นรนตอสู ถาจะ
วาการดิ้นรนตอสูทําใหเกิดความเจริญรุงเรืองอยางนั้น ก็
ยอมรับได เพราะฝรั่งเขาเจริญมาแบบนั้น สวนในทางพระ
พุทธศาสนานี้ เราไมมีการบีบคั้น ไมมีการกดขี่ขมเหงดวย
เรื่องความเชื่อ มันก็เลยทําใหคนไมดิ้นรน ก็เลยอยูกันไป
สบายๆ อยูกันไปเรื่อยๆ

สรุปวา ลักษณะที่จะเห็นไดวาตางกันระหวางพระ
พุทธศาสนากับคริสตศาสนานั้น ถาไมพูดถึงดานคําสอน
พูดเฉพาะลักษณะอาการปฏิบัติในภายนอก

ประการที่หนึ่ง ทางศาสนาคริสตน้ัน ถือเอาศรัทธา
เปนใหญ และศรัทธาของเขานี้มีความหมายเปนการกําหนด



๑๓

วา ตองเปนอยางนั้นตองเปนอยางนี้ คือมีลักษณะบังคับ
ดวย เพราะฉะนั้น ถาหากใครไมเชื่อก็วาเปนบาป ทีน้ี ถาเขา
มีอํานาจ เขาก็จะบีบบังคับวาตองใหเชื่ออยางที่เขาสอนไว
จะไปสงสัยอะไรไมได จึงมีเหตุเกิดขึ้นในทํานองที่วา มีการ
ตั้งศาลจับกุมลงโทษ ถึงกับฆาฟนประหารชีวิตอะไรกัน สวน
ในทางพระพุทธศาสนานั้น ก็ถือศรัทธาเปนหลักสําคัญใน
พระพุทธศาสนาดวยเหมือนกัน แตใหเปนศรัทธาที่ประกอบ
ดวยเหตุผล ใชปญญา ใหคนมีสิทธิท่ีจะสงสัยพิจารณา
ไตรตรอง เพราะฉะนั้น เราก็จึงตองใหโอกาสแกคนที่จะคิด
มีเสรีภาพทางความคิด จึงไมมีเหตุท่ีจะไปบีบบังคับกัน

ประการที่สอง ลักษณะการเผยแผของศาสนาคริสต
น้ัน มุงอํานาจทางการเมืองดวย โดยเขาไปมีอํานาจในการ
ปกครองของประเทศ ถาหากวาตัวมีกําลังมากก็สามารถที่
จะครอบงําประเทศไดหลายๆ ประเทศ อยางในยุโรปนั้น ก็
เคยมีอํานาจครอบคลุมท้ังหมด ท่ัวทั้งยุโรป อยางที่ไดเลา
แลววา โปปจะตองเปนผูสวมมงกุฎใหกษัตริยประเทศตางๆ
และมีอํานาจที่จะบังคับกษัตริยน้ันเดินเทาเปลามาจาก



๑๔

ประเทศของตน มาคารวะหรือมาสารภาพผิดตอโปปอะไร
ทํานองนี้ การที่มีอํานาจทางการเมือง หรือแสวงหาอํานาจ
ทางการเมืองนี้เปนเรื่องสําคัญมาก และเมื่อมีอํานาจทาง
การเมือง ก็เลยไปใชอํานาจบีบคั้นคนในเรื่องความเชื่อถือ
ดวย สวนในทางพระพุทธศาสนานี้ ทานสั่งสอนคนในทาง
การเมืองการปกครอง ใหผูปกครองประเทศปกครองใหดีให
มีคุณธรรม แตวาทางฝายพระนี้ จะไมเขาไปยุงทางการเมือง
ไมมีอํานาจทางการเมืองเอง ฉะนั้น ก็จะไมมีเหตุการณแบบ
ท่ีวา พระพุทธศาสนานี้ไปกับลัทธิลาอาณานิคม หาเมืองขึ้น
อะไร เพราะเราไมไปยุงกับการเมือง ไมเขาไปครอบงําทาง
การเมือง ไมไปมีอํานาจทางการเมือง ฉะนั้น ลักษณะนี้จึง
ตางกัน ซ่ึงควรจะเขาใจไว น่ีก็เปนสภาพความเปนจริง
ความเปนมาในประวัติศาสตรถึงปจจุบันนี้ ถามีโอกาสมันก็
มีทางที่จะเปนอยางนี้ไดอีก จึงควรจะศึกษาสิ่งเหลานี้ใหเขา
ใจตามความเปนจริง ถาหากวาเราไดศึกษา มีความรูเรื่อง
ประวัติศาสตรบางแลว ก็จะชวยใหวินิจฉัยเรื่องราวตางๆ ได
ถูกตอง ตนเองก็จะไมหลงคิดผิดพลาดไป และก็จะไมถูกใคร



๑๕

มาลอหลอกชักจูงใหไขวเขวดวยความไมรู หรือไรวิจารณ
ญาณ

ผมขอตอบจดหมาย โดยตอบขอสงสัยของทานปลัด
เพียงเทานี้กอน และหวังวาคําตอบนี้คงจะเปนประโยชนท่ีจะ
ชวยใหญาติโยมเขาใจความจริงไดตามสมควร

ดวยความนับถือ
พระเทพเวที



๑๖

มาทําหนาที่ของชาวพุทธกันเถิด !
 

 

 

 
ขอเขียนตอไปนี้ วันหนึ่งดิฉันไดอานนิตยสารทางเดิน

ของเปรียญธรรมสมาคม ฉบับวันอาสาฬหบูชา ประจําพุทธ
ศักราช ๒๕๓๑ ในหัวขอวา "ฝร่ังเจริญเพราะดิ้นรนใหพน
จากการบีบคั้นของศาสนาคริสต" ซ่ึงเปนจดหมายคําถามคํา
ตอบของพระปลัดเอี่ยม อิสิทตฺโต ไดเขียนถามทานเจาคุณ
พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) หลังจากดิฉันไดอานบท
ความนี้แลว ดิฉันมีความคิดเห็นวาควรจะพิมพออกเผยแพร
ใหพุทธศาสนิกชนไดอาน จึงไดขออนุญาตพระเดชพระคุณ
ทานเจาคุณพระเทพเวที และทานไดอนุญาตใหดิฉันพิมพ



๑๗

เผยแพรเรียบรอยแลว (ดังบทความขางตนที่ทานไดอาน)
เพื่อนดิฉันไดใหความเห็นวา ในฐานะที่เราเปนพุทธศาสนิก
ชนเรานาจะมีความคิดเห็นสวนตัวนํามาลงบาง ดิฉันไดบอก
กับเพื่อนๆ วา ดิฉันไมมั่นใจในตัวเองเลย เพราะดิฉันเปนผูมี
การศึกษานอย จึงไดไปกราบเรียนพระเดชพระคุณทานเจา
คุณพระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ) ทานไดใหความ
เห็นดิฉัน ใหลองทําดู เมื่อทานพูดคํานี้ ดิฉันจึงเกิดความมั่น
ใจข้ึน และคิดวายังไงดิฉันก็คงมีผูใหญใหคําแนะนําและเปน
ท่ีปรึกษา เมื่อดิฉันอานขอความนี้แลว เกิดความคิดเปรียบ
เทียบขึ้นในฐานะที่ดิฉันเปนพุทธศาสนิกชน เกี่ยวกับหลัก
ธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ซ่ึงพระ
องคทรงมีความรูกวางไกล ทรงมีพระปญญาคุณโดยพระ
ญาณของพระองคเอง และการรูของพระองคน้ัน เปนสิ่งที่ผู
ใดจะปฏิเสธไมไดเลย ในอัคคัญญสูตร ทีฆนิกาย พระสัมมา
สัมพุทธเจา ไดทรงตอบคําถาม ของวาเสฏฐะสามเณรและ
ภารทวาชะสามเณร เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและของ
มนุษย พระสูตรนี้แสดงถึงความเจริญของโลกมนุษยน้ัน ซ่ึง
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มียุคหนึ่งจะเจริญถึงที่สุด และก็จะตองเสื่อมลงโดยที่โลกนี้
จะถูกทําลายลงดวยน้ํา ดวยไฟ ดวยลม และดวยฝมือมนุษย
เอง ทานไดแสดงถึงลักษณะของโลก มีรูปกลมรีคลายลูก
สมอ หมุนรอบๆ ตัวเอง มีนํ้ารองอยูใตพื้นแผนดิน มนุษยเรา
น้ีอาศัยอยูบนผิวโลกในระบบสุริยจักรวาลนี้ มีพระอาทิตย
พระจันทร และมีดาวพระเคราะหอื่นๆ นับไมถวน ท้ังนี้เรา
อาจจะกลาววาเปนไปไมได ถาเราไมมีเครื่องไมเครื่องมือท่ี
จะพิสูจน หลังจากวงการวิทยาศาสตรเจริญขึ้น และได
พิสูจนโดยใชเครื่องไมเครื่องมือ ทุกอยางก็ตรงตามที่พระ
องคทรงแสดงไว

นอกจากนั้น เรื่องเกี่ยวกับมนุษยเปนคนทําลายธรรม
ชาติ เราจะเห็นไดในยุคปจจุบันวามนุษยเปนคนทําลายปา
ไม ทําลายอากาศ เปนคนขุดคนทรัพยากรธรรมชาติมาใช
จนแทบจะหมดอยูแลว มนุษยเปนคนสรางระเบิดนิวเคลียร
ข้ึนมาทําลายลางกัน ซ่ึงกดปุมทีเดียวก็สามารถจะทําลาย
ลางกันจนหมดโลก สวนเรื่องวาดวยโลกนี้จะพินาศดวยวาต
ภัย ดวยอุทกภัย ดวยอัคคีภัย อันนี้เราจะเห็นไดเพราะมีเหตุ



๑๙

แผนดินไหว นํ้าทวม ภูเขาไฟระเบิด ไฟปาเผาไหม ทุกสิ่ง ทุก
อยางพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสรูโดยพระญาณของพระ
องคเอง เรื่องนี้เปนเรื่องรูปธรรม

สวนในเรื่องนามธรรม พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงมี
พระมหากรุณาคุณและพระบริสุทธิคุณ ซ่ึงจะหาศาสดาผูใด
เสมอเหมือนพระองคมิได ทานไมเคยผูกขาดความเปนพระ
พุทธเจาที่พระองคเพียงผูเดียว ทานไดแสดงไวในมหาปทาน
สูตร ทีฆนิกายวา พระสัมมาสัมพุทธเจาในอดีตเคยมีแลว
หลายพระองค และผูใดที่บําเพ็ญบารมีเปนพระโพธิสัตว
บําเพ็ญบารมีไดเต็มอยางพระองค ผูน้ันยอมจะตรัสรูและ
เปนพระสัมมาสัมพุทธเจาได เวนไวแตผูน้ันจะทอถอยและ
จะเลิกสรางบารมี ถาผูน้ันยังมีความพากเพียรที่จะสราง
บารมีอยู ผูน้ันยอมสําเร็จไดดังปรารถนา ดังเราจะสังเกตได
จากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองค แมองคกอนๆ
ตอนที่ทานสงภิกษุท้ังหลายออกประกาศสัจจธรรม ทานได
กลาววา
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ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชนแกชน
เปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะห
สัตวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทพเทวดา
และมนุษยท้ังหลาย เธอทั้งหลายจงแสดงธรรมใหงามใน
เบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด จงประกาศ
พรหมจรรย พรอมท้ังอรรถะ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธิ์
บริบูรณสิ้นเชิง

พึงสังเกตวา ในการสงภิกษุออกประกาศสัจจธรรมนั้น
พระสัมมาสัมพุทธเจา มิเคยปรารภถึงพระองค และมิไดให
ภิกษุท้ังหลายไปชักชวน ใหคนมานับถือเคารพพระองค ทรง
ตองการใหธรรมอันบริสุทธิ์บริบูรณน้ัน เพื่ออนุเคราะหตอ
ชาวโลกเทานั้น อาจจะมีหลายคนกลาววาหลักธรรมของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา เหมาะสําหรับคนบางกลุมท่ีมีฐานะดี
เทานั้น สวนคนที่ยังทํามาหากินอยางเราๆ น้ัน ไมสามารถที่
จะประพฤติปฏิบัติธรรมได เรื่องนี้เปนเรื่องการเขาใจผิด และ
ผูท่ีพูดก็ไมไดศึกษาหลักธรรมคําสั่งสอน ของพระพุทธ
ศาสนาโดยแทจริง ความจริงแลวหลักธรรมคําสั่งสอนพระ
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สัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนโดยที่ดูอุปนิสัย และบารมีของ
เวไนยสัตว ทานจะโปรดตามบารมีของผูน้ัน เชน

ผูใดที่บารมีเต็มแลว ผูน้ันก็ยอมจะสําเร็จเปนพระ
อรหันตหมดสิ้นอาสวกิเลส

ผูใดที่บารมีออนลงมาก็คงจะสําเร็จเปนพระอนาคามี 
พระสกทาคามี และเปนพระโสดาบัน

ผูท่ียังมีบารมีไมถึงขั้นพระโสดาบัน ก็จะเปนกัลยาณ
ปุถุชน คือเปนปุถุชนผูมีศีลธรรม ประพฤติปฏิบัติดีสมควร
แกสถานะของผูน้ัน

หลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนา มิไดขัดตอ
โลก แมโลกจะเจริญวิวัฒนาการในดานวัตถุไปเพียงใดก็
ตาม หลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนายอมทันสมัย
อยูเสมอ

ตอไปจะกลาวถึงบทหนึ่งสําหรับการสรางอริยทรัพย
ภายนอก คือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน อันนี้จะมีการกลาวอยู
๔ ขอ เกี่ยวกับชีวิตประจําวันของมนุษยเราทีเดียว
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๑. อุฏฐานสัมปทา มีความหมั่นขยันหาทรัพยสิน
หมายความวา ใหหมั่นขยันหาทรัพยสินในการประกอบ
อาชีพสําหรับผูครองเรือน แสดงถึงการประกอบอาชีพอะไรก็
ตาม จะตองมีการขวนขวาย มีความหมั่น มีความขยันใน
อาชีพนั้นๆ ซ่ึงไมวาจะเปนนักการเมือง ครูบาอาจารย พอคา
ชาวนา ทุกคนจะสามารถประพฤติปฏิบัติไดหมดไมมีการขัด
กับชีวิตและสังคมปจจุบัน

๒. อารักขสัมปทา แสดงถึงการรักษา หมายความวา
การที่เราหาทรัพยมาไดแลว เรายอมจะตองรักษาทรัพยสิน
ของเรา ถาแมวาเราไมรูจักรักษา ถึงเราจะขยันอยางไรก็ตาม
เราก็จะไมสามารถที่จะมีทรัพยสินและสมบัติอยูได

๓. กัลยาณมิตตตา คบคนดี คนมีศีลธรรม มิตรที่แนะ
นําธรรมซึ่งเปนประโยชนไรโทษ มิตรผูรักษาสิ่งซึ่งเปนความ
ลับของเราไว มิตรผูชวยเหลือกันคราวตกทุกขไดยาก

๔. สมชีวิตา รูจักจับจายใชสอยตามฐานะ ตามสม
ควรแกทรัพยสินของเรา ซ่ึงหามาได เชน การเลี้ยงดูมารดา
บิดา การจับจายใชสอยเพื่อความสุขของตัวเอง เพื่อครอบ
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ครัว เพื่อญาติพี่นอง เพื่อสามีภริยา และการทําบุญกุศล
แลวอาจจะมีการเก็บรักษาไว เพื่อคราวที่เราเจ็บไขไดปวย

ฉะนั้น หลักนี้จึงเรียกไดวาใชไดกับบุคคลทุกรูป ทุก
นาม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชั้นวรรณะ นอกจากการสราง
อริยทรัพยภายนอก ๔ ขอแลว ยังมีการสรางอริยทรัพยภาย
ในอีก อริยทรัพยภายในมี ๗ ขอ ดวยกันคือ

๑. สัทธา ความเชื่อในความสําเร็จเปนองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา มีความศรัทธาตอพระรัตนตรัย ศรัทธาใน
เรื่องบุญเรื่องกุศล และเชื่อในเรื่องวิบากของกรรม เรียกวา
เชื่อในกฎแหงกรรม

๒. ศีล ควบคุมกายวาจาของบุคคลนั้นตามสถานะ
เชน บุคคลซึ่งปฏิบัติ ถือศีล ๕ ก็ถือปฏิบัติตามหลักของศีล
๕ ถือศีล ๘ ก็ถือปฏิบัติตามหลักของศีล ๘ ถือศีล ๑๐ ก็ถือ
ปฏิบัติตามหลักของศีล ๑๐ หรือศีล ๒๒๗ ก็ถือปฏิบัติตาม
สมควรแกสถานะของผูน้ัน ฉะนั้นคําวาศีลน้ี ผูประพฤติ
ปฏิบัติยอมปฏิบัติไดตามสมควรแกสถานะของผูน้ัน
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๓. หิริ ความละอายตอบาป เนื่องดวยคํานึงถึงชื่อ
เสียงของวงศตระกูล คํานึงถึงวัย มีความรับผิดชอบในฐานะ
ท่ีเราเปนพุทธศาสนิกชนจึงไมกลาทําความชั่ว

๔. โอตัปปะ ความสะดุงกลัวตอบาป กลัวกฎหมายลง
โทษ กลัวตายแลวทําใหตกนรก กลัวบัณฑิตติเตียน กลัวผล
ของการกระทําชั่ว กลายเปนความเคยชินของตน

ผูใดที่มีความละอายตอบาป คือ หิริ ขอ ๓ โอตัปปะ
ขอ ๔ ความละอายตอบาป และสะดุงกลัวตอบาป ถาผูใดมี
๒ ขอน้ีแลวยอมไมกลาประพฤติช่ัวแมแตดวยความคิด ไม
กลาละเมิดสิทธิของผูอื่น ไมกลาละเมิดชีวิตของผูอื่น ไมกลา
ละเมิดคูครองของผูอื่น ไมกลากลาวคําหยาบจวงจาบผูใด
แมแตตนเองจะประพฤติช่ัว หรือไปในท่ีอัปมงคลก็ไมกลาทํา
เพราะมีความละอายตอบาป กลัวตอบาป มีความนับถือใน
สถานะของตนเอง เปนมนุษยผูประเสริฐ จึงไมกลาประพฤติ
ในสิ่งที่ผิดศีลธรรมและสิ่งใดที่โลกติเตียน

๕. พาหุสัจจะ มีการศึกษามาก เราเกิดมาเปนมนุษย
เราควรจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆ โดยการคนควาหา



๒๕

ความรูบาง โดยการสดับตรับฟงบาง โดยการสนทนากับ
บัณฑิต สัปบุรุษ ผูมีความรู ผูมีศีลธรรม ทําใหเราเปนมนุษย
ท่ีประเสริฐและฉลาดขึ้น

๖. จาคะ ใหเรารูจักเสียสละทรัพยสินของตัวเอง เพื่อ
ประโยชนแกครอบครัว เพื่อประโยชนแกสังคม คือผูใดที่มี
จาคะแลวจะเปนเศรษฐีใจบุญ ซ่ึงจะใชทรัพยสินของตนเอง
อนุเคราะหชวยเหลือแกผูทุกขยาก ผูลําบากมากกวาตนเอง
บางครั้งยอมเสียสละความสุขของตน เพื่อความสุขของสวน
รวม นอกจากนั้นยังมีการใหอภัย คือ จาคะการเสียสละ
ความโลภของตน เสียสละความโกรธของตนเอง ดวยการให
อภัยทาน

๗. ปญญา มีความรอบรู จะสังเกตไดวาคําสอนของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ในองคธรรมสวนใหญน้ัน
จะลงทายดวยปญญา หรือจะมีปญญากํากับอยูเสมอ
ปญญาคือ การพินิจ พิจารณา การฟง การไตรตรอง ฟงแลว
ไตรตรอง ใครครวญ รูวาสิ่งใดเปนประโยชน สิ่งใดไมเปน
ประโยชน สิ่งใดเปนบุญ สิ่งใดเปนบาป สิ่งใดควรประพฤติ



๒๖

สิ่งใดไมควรประพฤติ แมผูมีปญญาแลวยอมไมกลากระทํา
สิ่งที่ทําใหผูอื่นเดือดรอน ไมกลาเบียดเบียนผูอื่น ปญญานี้
ถึงผูน้ันยังไมสําเร็จเปนพระอริยบุคคล เปนปุถุชนที่ยังเต็มไป
ดวยอวิชชาหนาแนนดวยกิเลสก็ตาม แตก็ยังเปนกัลยาณ
ปุถุชน มีความดีตามสถานะของผูน้ัน

พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย พวกเรามาชวยกันสราง
อริยทรัพยภายในกันเถิด เพราะหลักธรรมคําสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจานั้น ทรงสอนใหมีการสรางทั้งอริยทรัพย
ภายนอกและอริยทรัพยภายใน แตเวลานี้พวกเรากําลังหลง
ผิด หลงติดอารยธรรมของชาวตะวันตก และกําลังคิดสราง
แตทรัพยภายนอก มัวแตแกงแยงชิงดีชิงเดนกันดวยความ
เห็นแกตัว บางครั้งเรายอมทําความผิด ยอมผิดศีลธรรม เพื่อ
ใหไดทรัพยสินนั้นมาครอบครอง และเพื่อใหไดสถานะใน
สังคม โดยที่เราไมคิดคํานึงเลยวา เราไมไดอยูครองโลกนี้ช่ัว
กาลนาน วันหนึ่งเราจะตองจากโลกนี้ไปและทรัพยสินตางๆ
ท่ีเราหามาดวยความหลงผิด ยอมผิดศีลธรรม ยอมทําชั่วทํา
บาป เพื่อไดทรัพยน้ันมาครอบครอง เราก็ไมสามารถเอาไป
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ได เราตองทิ้งไวใหคนรุนหลังครอบครองตอไป กลายเปน
ทรัพยสินของแผนดิน ในขณะนี้เราจะสังเกตได มีหลายคนที
เดียวที่กลาววา สมัยนี้เขาเลิกเชื่อกันแลวเรื่องบุญเรื่องบาป
และเลิกประพฤติตัวอยูในศีลธรรม จารีตประเพณี เพราะคน
ท่ีประพฤติเชนนั้นเปนคนลาสมัย เรื่องนี้ดิฉันขอเรียนวา การ
ท่ีเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาป เปนคนทันสมัยกวา เพราะวาเรื่อง
เจาลัทธิตางๆ ท่ีทานไดแสดงไวในพรหมชาลสูตร ทีฆนิกาย
ก็บอกไววา สมัยกอนพุทธกาลนั้นก็มีเจาลัทธิตางๆ แสดงถึง
เรื่องมิจฉาทิฏฐิ ๖๒ (ความเห็นผิด ๖๒ อยาง) ซ่ึงบางมิจฉา
ทิฏฐิก็แสดงวา บุญไมมี บาปไมมี มิจฉาทิฏฐิบางพวกก็
แสดงวา โลกนี้ โลกหนาไมมี ตายแลวสูญ บางมิจฉาทิฏฐิ
แสดงวาคุณบิดามารดาไมมี คุณครูบาอาจารยไมมี ฉะนั้น
ความเชื่อน้ีไมใชของใหม หลังจากที่องคสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจาไดตรัสรูสัจจธรรมแลว จึงนําสัจจธรรมนี้มาเผย
แพรสั่งสอนใหมนุษยเกิดมีศีลธรรม เลิกความหลงผิดนี้ไปได

สวนความคิดวา การผิดคูครองของผูอื่นเปนเรื่องทัน
สมัย ก็เชนเดียวกัน ดิฉันไดเคยฟงพระคุณเจาไมทราบวารูป
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ใด แสดงออกทางวิทยุกระจายเสียงวา สมัยหนึ่งไดมีลูก
เศรษฐี ๔ คน เปนคนรูปงาม ไดใชทรัพยสินของตนเอง ซ้ือ
ทุกสิ่งทุกอยางตามที่ตองการ ใชทรัพยสินของตนเองทําใน
สิ่งที่ผิดศีลธรรมดวย รวมทั้งผิดคูครองผูอื่น หลังจากลูก
เศรษฐีท้ัง ๔ คน ไดถึงแกกรรมลงไป ไปตกอยูในอเวจีนรก
ซ่ึงอยูในหมอท่ีมีนํ้าโลหะรอนตลอดเวลา ทุกขทรมาน ลูก
เศรษฐีท้ัง ๔ คนนี้จมลงไปอยูกนหมอ และจะโผลข้ึนมาทีละ
คนแลวก็จมลงไปใหมและไดกลาวคาถาเพียงคนละคําวา ทุ
สะ นะ โส ซ่ึงคนเรียกกันวา "หัวใจเปรต" ฉะนั้น การ
ประพฤติผิดคูไมใชเรื่องใหมเหมือนกัน เปนของเกาซึ่งคน
สมัยหนึ่งหลงผิด หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรง
แสดงสัจจธรรมแลว บุคคลเหลานั้นก็เลิกประพฤติปฏิบัติ
อยางนั้น ไดประพฤติปฏิบัติตรง ประพฤติปฏิบัติชอบ
ประพฤติปฏิบัติสมควรแกธรรม ดังนั้น การที่เรามีจารีต
ประเพณีอยูในกรอบของศีลธรรมนั้น จึงเปนการยกสถานะ
ของเราใหสูงกวาสัตวเดรัจฉาน เพราะสัตวเดรัจฉานนั้นเขา
สามารถที่จะแยงคูครองกันได และสามารถที่จะประพฤติผิด
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ธรรมนองคลองธรรมไดเพราะเขาไมรู อันนี้เปนวัฒนธรรม
ของบุคคลกลุมหนึ่ง ซ่ึงเขาประพฤติปฏิบัติมา ก็สมควรแก
ประเพณีของคนกลุมเขา สวนเราอยากไปเอาอยางเขาบาง
เลยอางวาทันสมัย พวกเราอยากจะไปเอาอยางเขาและคิด
วาเปนของงาย ซ่ึงไมตองทวนกระแสกิเลส ก็เลยหาคําอาง
วาสิ่งนี้ทันสมัย สวนในคําที่มีหลายคนกลาววา พระพุทธ
ศาสนาดี เพราะฝรั่งเขานับถือ ดิฉันขอเรียนอยางตรงไปตรง
มาดังนี้ ความจริงแลวพระสัมมาสัมพุทธเจา ทานมีความดี
ของพระองคอยูแลว ฝร่ังจะนับถือหรือไมนับถือ ทานก็เปนผู
รู ผูตื่น ผูเบิกบาน หลักสัจจธรรมขององคสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจาทานตรัสรูเอง ยอมเปนหลักที่ไมมีใครจะหักลาง
ได เพราะยิ่งไปคนควาเทาไร ก็ยิ่งแสดงถึงความจริงออกมา

ในอีกขอหนึ่งที่วา หลักวิทยาศาสตรกับหลักพระพุทธ
ศาสนาไมขัดกัน หรือบางคนกลาววาหลักพระพุทธศาสนา
ไมขัดตอหลักวิทยาศาสตรก็เชนเดียวกัน เพราะวาหลัก
วิทยาศาสตร คนควาตามหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธ
เจา ดิฉันขอเรียนในขอซ่ึงดิฉันไดฟงทางวิทยุโดยพระเดช
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พระคุณทานเจาคุณพระราชธรรมภาณี สมัยหนึ่งพระสัมมา
สัมพุทธเจา ทานยังเปนพระโพธิสัตวยังสรางบารมีอยู ทาน
เกิดเปนพระราชา และไดมีทาวสักกเทวราชปลอมเปน
พราหมณตาบอด มาขอดวงตาจากพระสัมมาสัมพุทธเจา
สมัยซึ่งยังเปนพระโพธิสัตวอยู ไดเรียกหมอมาควักดวงตา
ของทานใสใหพราหมณตาบอด พราหมณผูน้ันสามารถมอง
เห็นโลกได เรื่องนี้หลายคนอาจปฏิเสธวาไมนาเปนไปได ใน
สมัยซึ่งวงการแพทยยังไมเจริญ แตหลังจากนั้นแลววงการ
แพทยไดเจริญขึ้น และมีหมอไดฟงพระทานแสดงธรรม
แสดงถึงความละเอียดและสวนประกอบตางๆ ของประสาท
ตา นายแพทยปจจุบันไดฟงก็ยอมรับ วาตรงตามหลักที่เขา
ไดศึกษามา และบางสิ่งบางอยางละเอียดจนเขายังศึกษาไม
ถึง ฉะนั้น เราจะวา หลักพระพุทธศาสนาไมขัดตอหลักวิทยา
ศาสตร ดิฉันวายังไมถูก เราควรจะใชคําวา หลักวิทยา
ศาสตรคนควาตามหลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัม
มาสัมพุทธเจาเฉพาะสิ่งที่เปนรูปธรรม สวนสิ่งที่เปน
นามธรรมในพระพุทธศาสนา สติปญญา ของฝรั่งยังไมคน
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พบ พวกเราพุทธศาสนิกชน เปนคนโชคดีกวาประชากรอีก
หลายรอยหลายพันลานคน ซ่ึงไมมีโอกาสไดสัมผัสคุณพระ
รัตนตรัย แตเปนที่นาเสียดายวาเรากําลังละทิ้งแกวมณี
เพราะไมไดศึกษาคําสอนของพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 
ดิฉันเกรงอยูวา วันหนึ่งคนศาสนาอื่น ซ่ึงเวลานี้เขาก็กําลัง
ทําอยูแลว คือมาศึกษาหลักธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา แลวนําไปใสในคัมภีรของเขา และ
อางวาเปนคําสอนของศาสนาเขา ซ่ึงชาวพุทธเราไมสามารถ
จะทวงติงได เพราะไมไดศึกษาคนควา จึงไมทราบวาขอ
ธรรมคําสั่งสอนขอไหนเปนของพระพุทธศาสนา ขอไหนไม
ใชคําสอนของพระพุทธศาสนา

อีกขอหนึ่งคือท่ีคนกลาวกันวาตอไปพระอาทิตยจะขึ้น
ทางทิศตะวันตก เรื่องนี้ดิฉันรูสึกวาจะเปนไปได เพราะเวลา
น้ี ฝร่ังตางชาติคอยๆ หันมาศึกษาคําสอนของพระพุทธ
ศาสนาและมีจํานวนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ไดนําคําสั่งสอนของพระ
พุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติไดสัมผัสผล คือไดผลตาม
สถานะของเขา เวลานี้พวกเรากําลังตื่นทางดานวัตถุและไป
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เอาเทคโนโลยีตางๆ ของตางชาติมาใช โดยที่เรามิไดรักษา
มรดกอันล้ําคาของเรา (พระพุทธศาสนา) ท่ีมีอยูไว สวนคน
ตางชาติท่ีประเทศเขาเจริญในดานวัตถุ กําลังสําลักความ
เจริญทางดานวัตถุ กําลังวาเหวขาดที่พึ่งและหันมาพัฒนา
จิตใจ มันจะกลายเปนวาเราทิ้งอริยทรัพยภายในและไปเอา
เพียงทรัพยภายนอกของเขามา เราจะตองมีปญหาอยางเขา
คือเปนโรคประสาทกันมากขึ้น เพราะขาดที่พึ่งทางใจ ฆาตัว
ตายกันมากขึ้น เสร็จแลวเราก็ตองไปศึกษาพระธรรมคําสั่ง
สอนของพระพุทธศาสนาในตางประเทศ เพราะวาเราไดท้ิง
รัตนะซึ่งเปนแกวมณีของเราไป จนคนอื่นไดนําไปครอบ
ครองเสียหมดแลว กลายเปนวา เราตองเปนชาติท่ีตองติด
ตามศึกษาจากฝรั่ง โดยไมมีท่ีสิ้นสุด ดิฉันวาเรายังไมสาย
เกินไป เพราะเวลานี้นักเผยแพรธรรม ก็กําลังเผยแพรออกใน
ทุกรูปแบบคัมภีรพระไตรปฎกเราสามารถจะซื้อมาศึกษาได 
เพียงแตเราใชความพากเพียรอดทนศึกษา เวลานี้มีพระคุณ
เจาอยูหลายรูปซ่ึงมีความรู เราสามารถที่จะสอบถามขอ
ความรูจากทานได ฉะนั้น ถาแมวาเรารักษาอริยทรัพยน้ีไว
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ได เราคงจะเปนผูนําทางวิญญาณ และไมตองเปนผูตาม
ตางชาติอีก ตอไป โดยที่พุทธศาสนิกชนเรานี้พยายามศึกษา
คําสอนของพระพุทธศาสนา นําคําสอนนั้นมาประพฤติ
ปฏิบัติตาม สมควรแกสถานะ และความเหมาะสมของ
บุคคลนั้นๆ เมื่อปฏิบัติแลว เรายอมสัมผัสผลตามที่เรา
ประพฤติปฏิบัติมา เมื่อเราเห็นเพื่อนมนุษยเกิดความทุกข
ยากเดือดรอน เราสามารถที่จะแนะนําเขาไดตามหลักธรรม
คําสอนของพระพุทธศาสนา เพราะเราเปนผูรู ไดศึกษามา
ตรงตามพระไตรปฎก และเราสามารถที่จะแนะนําเขา ท้ัง
อริยทรัพยภายนอกและอริยทรัพยภายใน เมื่อเราเปนผู
ศึกษารูจริง มีภัยมีปญหาเกิดขึ้นภายใน หรือภายนอกพระ
พุทธศาสนา เรายอมจะสามารถแกไขไดทวงติงได โดยใช
ปญญามิใชใชโทสะ ดิฉันขอฝากความหวังนี้ไวแกพุทธศา
สนิกชนทั้งหลาย ดิฉันมิไดหวังมากวา เราจะสามารถแกไข
ปญหาตางๆ ไดท้ังหมด แตดิฉันมีความหวังวาพวกเราแม
กลุมเล็กๆ สักกลุมหนึ่งที่พรอมจะศึกษาและรักษาพระธรรม
คําสั่งสอนนี้ไวได ก็ยังดีกวาเราไมไดทําอะไรเลย
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สุดทายนี้ดิฉันขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ
ทานเจาคุณพระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) และพระเดช
พระคุณทานเจาคุณพระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ)
ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย คือ พุทธรัตน ธรรมรัตน สังฆ
รัตน ไดโปรดอภิบาลรักษา พุทธศาสนิกชนทุกทานและผูมี
พระคุณทุกทาน ซ่ึงชวยใหหนังสือเลมน้ีประสบความสําเร็จ
เปนรูปเลม จงประสบแตความสุข จงเจริญงอกงามไพบูลย
ในธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ประพฤติ
ปฏิบัติธรรมจงถึงมรรคผลนิพพานโดยทั่วกันเทอญ สวัสดีคะ

พัชนี  ตัณฑานุตร
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หลักฐานในการอางอิง
 

 
พุทธธรรม โดยทานพระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต)
 
พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม, พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับ
ประมวลศัพท โดยทานพระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต)
 
หนังสือตางๆ หลายเลม โดยทานเจาคุณพระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิต
ญาโณ)
หนังสือธรรมปริทัศนเลม ๑ ธรรมปริทัศนเลม ๒ รวบรวมเรียบเรียงโดย
ทานเจาคุณพระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ)
ที่สําคัญที่สุดก็คือ พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐที่พิมพโดย มหามกุฏราช
วิทยาลัย

และกราบขอบพระคุณทานอาจารยผูใหคําแนะนํา ได
แก ทานพระเดชพระคุณทานเจาคุณพระเทพเวที (ประยุทธ



๓๖

ปยุตฺโต) และพระเดชพระคุณพระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ
ฐิตญาโณ)

ขอขอบคณุผูใหความชวยเหลอืในการทาํหนงั สอืเลมน้ี
คณุพีนุ่พมิ โหงาม, คณุอษุา แตสจิุ, คณุพีล่ะออ โหตระกจิ




