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คำานำา

เนื่องในโอก�สเจ้�พระคุณสมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก 
ทรงเจริญพระชันษ� ๙๙ ปี ในวันที่ ๓ ตุล�คม พุทธศักร�ช ๒๕๕๕ นี้ สำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระ
มห�กษตัรยิส์ำ�นกึในพระเมตต�คณุของเจ�้พระคณุสมเดจ็พระสงัฆร�ชทีท่รงปกแผไ่ปยงัพทุธบรษิทัทกุหมู่
เหล�่ จงึไดจ้ดัพมิพห์นงัสอื “พระพทุธศาสนากบัสงัคมไทย” ขึน้นอ้มถว�ยเฉลมิพระเกยีรตใินโอก�สนี้

พระพทุธศ�สน�ไดร้บัก�รบรรจใุหเ้ปน็วชิ�สำ�หรบัศกึษ� ในสถ�บนัก�รศกึษ�ระดบัอดุมศกึษ�
ของไทย เมือ่ไมน่�นม�นี ้และตอ่ม�จงึไดร้บัก�รพฒัน�ขึน้เปน็ส�ข�วชิ�หนึง่ในหลกัสตูรก�รศกึษ�ของ
สถ�บันอุดมศึกษ�ของไทย กระทั่งได้รับคว�มสนใจและให้คว�มสำ�คัญแก่ก�รศึกษ�เกี่ยวกับพระพุทธ
ศ�สน�ในมิติต่�งๆ จนกล�ยเป็นหลักสูตรก�รศึกษ� ตั้งแต่ระดับปริญญ�ตรีจนถึงปริญญ�เอกในเวล�
ต่อม�

เจ้�พระคุณสมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริน�ยก แต่ครั้งยัง
ดำ�รงสมณศักดิ์ที่ พระส�สนโสภณ น่�จะเป็นพระสงฆ์รูปแรกๆ ที่ได้รับอ�ร�ธน�ให้เป็นอ�จ�รย์สอน
วิช�ท�งพระพุทธศ�สน�ในสถ�บันอุดมศึกษ�ของรัฐ คือมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
ในวิช�อ�รยธรรมไทย ร่วมกับหม่อมร�ชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปร�โมช เนื้อห�ของวิช�ที่เจ้�พระคุณสมเด็จฯ 
ทรงบรรย�ย หรือสอนแก่นักศึกษ�ในครั้งนั้น ก็คือเรื่อง “พระพุทธศาสนากับสังคมไทย” ที่จัดพิมพ์
ขึ้นในครั้งนี้ ฉะนั้น พระนิพนธ์เรื่องนี้ จึงแสดงให้เห็นถึงพระทัศนะและพระมติของเจ้�พระคุณสมเด็จฯ 
ที่ทรงมีต่อพระพุทธศ�สน� และต่อสังคมไทย อย่�งน่�สนใจศึกษ�ยิ่ง
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สำ�นกัง�นทรพัยส์นิสว่นพระมห�กษตัรยิ ์ขอนอ้มถว�ยก�รจดัพมิพเ์รือ่ง “พระพทุธศาสนากบั
สังคมไทย” เป็นเครื่องสักก�รบูช�พระคุณและน้อมถว�ยเป็นพระกุศลแด่เจ้�พระคุณสมเด็จพระญ�ณ
สงัวร สมเดจ็พระสงัฆร�ช สกลมห�สงัฆปรณิ�ยก ขอทรงเจรญิพระชนัษ�ยิง่ยนืน�นเปน็ประทปีธรรม
แก่พุทธบริษัททุกหมู่เหล่�ตลอดไป

(น�ยจิร�ยุ อิศร�งกูร ณ อยุธย�)
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์
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คนช�ตไิทยไดร้บันบัถอืพระพทุธศ�สน�ม�ตลอดเวล�ช�้น�น สงัคมไทยทกุระดบัไดร้บัหลกัใน 
พระพทุธศ�สน�เข�้ไวม้�ก จนกล�่วไดว้�่หลกัธรรมในพระพทุธศ�สน�ไดม้�เปน็หลกัปฏบิตัทิีเ่ปน็เนือ้ห�
สำ�คัญของสังคมไทย บังเกิดเป็นระบบคว�มเชื่อถือ ระบบคว�มเค�รพนับถือเชื่อฟัง ระบบตั้งสังคมขึ้น
ด้วยก�รปฏิบัติหน้�ที่เกื้อกูลต่อกัน ระบบคว�มประพฤติ ระบบแสวงบุญ ระบบบ้�นและวัด ระบบก�ร
ปกครอง ระบบคว�มเป็นไทยซึ่งเป็นไทแก่ตน เป็นต้น

ระบบคว�มเชือ่ถอืนัน้ ทีส่ำ�คญักค็อืคว�มเชือ่ถอืในพระรตันตรยั กล�่วอกีอย�่งหนึง่กค็อืระบบ
ก�รมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะหรือก�รถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ

เรื่องสรณะนี้เป็นเรื่องสำ�คัญสมควรที่จะกล่�วให้เป็นที่เข้�ใจกัน เพร�ะสรณะในพระพุทธ 
ศ�สน�ไดเ้ข�้ม�สูส่งัคมไทยเปน็อนัดบัแรก สงัคมไทยจะเปน็สงัคมพทุธขึน้กเ็พร�ะถงึหรอืมสีรณะนีเ้อง 
ทกุคนคงจะเคยไดเ้หน็พธิทีำ�บญุในพระพทุธศ�สน�ต�่งๆ เริม่แรกจะมกี�รขอสรณะและศลีแลว้พระภกิษุ
รูปหนึ่งจะเป็นผู้ให้สรณะและศีล ด้วยกล่�วนำ�ให้ว่� นโม พุทฺธำ ไปโดยลำ�ดับดังนี้

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺม�สมฺพุทฺธสฺส (ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภ�คอรหันตสัมม�
สัมพุทธเจ้�พระสงฆ์นั้น) (ว่� ๓ จบ)

คำาบรรยาย ครั้งที่ ๑
๕ มกราคม ๒๕๑๕



คำาบรรยายวิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย

12  

พุทฺธำ สรณำ คจฺฉ�มิ (ข้�พเจ้�ถึงพระพุทธเจ้�เป็นสรณะ)๑

ธมฺมำ สรณำ คจฺฉ�มิ (ข้�พเจ้�ถึงพระธรรมเป็นสรณะ)
สงฺฆำ สรณำ คจฺฉ�มิ (ข้�พเจ้�ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ)
ทุติยมฺปิ พุทฺธำ สรณำ คจฺฉ�มิ (แม้ว�ระที่ ๒ ข้�พเจ้�ถึงพระพุทธเจ้�เป็นสรณะ)
ทุติยมฺปิ ธมฺมำ สรณำ คจฺฉ�มิ (แม้ว�ระที่ ๒ ข้�พเจ้�ถึงพระธรรมเป็นสรณะ)
ทุติยมฺปิ สงฺฆำ สรณำ คจฺฉ�มิ (แม้ว�ระที่ ๒ ข้�พเจ้�ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ)
ตติยมฺปิ พุทฺธำ สรณำ คจฺฉ�มิ (แม้ว�ระที่ ๓ ข้�พเจ้�ถึงพระพุทธเจ้�เป็นสรณะ)
ตติยมฺปิ ธมฺมำ สรณำ คจฺฉ�มิ (แม้ว�ระที่ ๓ ข้�พเจ้�ถึงพระธรรมเป็นสรณะ)
ตติยมฺปิ สงฺฆำ สรณำ คจฺฉ�มิ (แม้ว�ระที่ ๓ ข้�พเจ้�ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ)
สรณคมนำ นิฏฺิตำ (ก�รถึงสรณะจบแล้ว)
ตอ่จ�กนีเ้ปน็ก�รใหศ้ลี โดยทัว่ไปกค็อืศลี ๕ ซึง่จะยงัไมก่ล�่วในตอนนี ้ก�รใหแ้ละก�รรบัสรณะ

เริ่มตั้งแต่ นโม ใช้ให้และรับกันด้วยภ�ษ�บ�ลี ไม่แปล น่�จะเป็นเพร�ะถือว่�เข้�ใจคว�มกันทั่วไปแล้ว 
ทั้งใช้อยู่บ่อยๆ ในก�รบำ�เพ็ญกุศลที่มีพระสงฆ์หรือเมื่อพระภิกษุจะแสดงพระธรรมเทศน� โดยปกติ 
มีก�รขอและรับสรณะและศีลก่อนเสมอ เรื่องก�รใช้แต่ภ�ษ�บ�ลีนี้ ในสังฆกรรมของพระสงฆ์ต้องใช้
ภ�ษ�บ�ลีต�มพระวินัย และโดยปกติก็ไม่แปลกัน ในก�รสวดมนต์หรือเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีต่�งๆ 
ของพระสงฆ์ก็ใช้สวดด้วยภ�ษ�บ�ลี โดยปกติก็ไม่แปลเช่นเดียวกัน ผู้ที่มิได้ศึกษ�ภ�ษ�บ�ลีหรือศึกษ�
ให้รู้คว�มม�ก่อน ทั้งพระผู้สวดทั้งผู้ฟังก็ย่อมจะไม่รู้เรื่อง แต่ก็คงนิยมให้สวดกันอย่�งนี้ม�กกว่�จะให ้
สวดด้วยภ�ษ�ไทย ดูเหมือนจะมิได้ประสงค์ฟังกันให้รู้ธรรมในบทสวด เมื่อประสงค์จะรู้ธรรมก็ฟัง 

พระธรรมเทศน�หรอือ�่นศกึษ�อกีท�งหนึง่ ก�รสวดมนตก์ก็ล�ยม�เปน็พธิทีำ�บญุหรอืบำ�เพญ็กศุล ก�ร

๑ วิธีอ่�นคำ�ภ�ษ�บ�ลี ฺ ที่อยู่ข้�งล่�งตัวอักษร แสดงว่�ตัวอักษรเป็นตัวสะกด (หรือเป็นอักษรกล้ำ�ต�มอักขรวิธี) เช่น พุทฺ 
อ่�นว่� พุด, ส่วน ำ ที่อยู่บนตัวอักษร เรียกว่� นิคหิต อ่�นว่� อัง เช่น (พุทฺ) ธำ อ่�นว่� (พุด) ธัง
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ขอและรับสรณะกับศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นของพิธี ก็เลยกล�ยเป็นขอและรับเป็นพิธีไปด้วย คือไม่ประสงค์
จะรู้คว�ม ว่�ต�มๆ ไปพอเป็นพิธีเท่�นั้น ทำ�ให้ไม่ได้ผลต�มคว�มมุ่งหม�ย

ในคำ�ถึงสรณะนั้น มีวัตถุคือสิ่งที่ถึงเป็นสรณะ ๓ คือ พระพุทธเจ้� พระธรรม และพระสงฆ์
ทุกคนคงเห็นว่� คำ�เหล่�นี้มิใช่ภ�ษ�ไทย คือ สรณะ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ถึงที่ว่�แปลออก
ไปเปน็ภ�ษ�ไทย กค็งมใิชภ่�ษ�ไทยแท้ๆ  เรยีกว�่แปลทบัศพัท ์คอืนำ�ศพัทบ์�ลนีัน่แหละม�ใชเ้ปน็ภ�ษ�
ไทยหรือในภ�ษ�ไทย คำ�แปล นโมที่ว่� “...แด่พระผู้มีพระภ�คอรหันตสัมม�สัมพุทธเจ้�พระองค์นั้น” 
พระน�มของพระพุทธเจ�้ ในคำ�แปลนี้ก็เป็นภ�ษ�บ�ลีเช่นเดียวกัน นอกจ�กนี้ หนังสือธรรม พระ
ธรรมเทศน� ย่อมมีศัพท์ธรรมเป็นภ�ษ�บ�ลีอยู่เป็นอันม�ก นี้เป็นเหตุอันหนึ่งที่ทำ�ให้คนทั่วไปอ่�น
หรือฟังไม่รู้ไม่เข้�ใจ ทำ�ให้เกิดคว�มเบื่อหน่�ย และโดยปกติก็ไม่ชอบอ่�นไม่ชอบฟังธรรมอยู่แล้ว ก็เลย
ยิ่งเป็นเหตุให้อ้�งเป็นข้อสำ�คัญ อย่�งไรก็ดี ข้อนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งที่ทำ�ให้คนเป็นอันม�กไม่รู้ไม่เข้�ใจ
พระพุทธศ�สน�

ท�งแก้นั้นจะต้องช่วยกันทั้ง ๒ ฝ่�ย คือ
 ๑. ฝ่�ยพระภิกษุสงฆ์ผู้มีหน้�ที่แสดงธรรม พย�ย�มใช้ศัพท์แสงให้น้อยลง พย�ย�มแสดง

ด้วยภ�ษ�ไทยที่คนทั่วไปเข้�ใจง่�ย แต่จะไม่ให้ใช้ศัพท์ธรรมบ้�งเลยนั้นห�ได้ไม่ เพร�ะศัพท์ธรรมหรือ
แม้คำ�พูดที่ใช้ศัพท์บ�ลีสันสกฤตก็มีอยู่ไม่น้อย

 ๒. ฝ่�ยบุคคลทั่วไปก็พย�ย�มศึกษ�ห�คว�มเข้�ใจในศัพท์ธรรมหรือศัพท์ต่�งๆ ที่ใช้บ่อยๆ 
ในภ�ษ�ไทย เพร�ะเหตุดังกล่�วในข้อ ๑

ยกตัวอย่�ง คำ�ว่� พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คำ�เหล่�นี้แปลออกม�เป็นไทยให้เป็นคำ�
สั้นๆ และกินคว�มทั้งหมดห�ได้ไม่ เช่นจะแปลพระพุทธว่� “พระผู้รู้” ก็กินคว�มไม่หมด ทั้งฟังดู 
เป็นคำ�พื้น ใครๆ ที่มีคว�มรู้อะไรดีสักหน่อยก็เรียกกันว่� ผู้รู้ ไม่เป็นส�ธ�รณะจริงๆ จึงสู้แปลทับศัพท์
ลงไปว่�พระพุทธะไม่ได้ ถึงอย่�งนั้น พระพุทธะก็มีหล�ยจำ�พวก จึงเติมคำ�ว่� “เจ้�” เข้�ข้�งท้�ยเป็น
พระพุทธเจ้� หม�ยถึงพระสัมม�สัมพุทธะ คือ พระผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ 
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ต�ม ตั้งพระพุทธศ�สน�ขึ้น ได้แก่องค์พระบรมศ�สด�ของพุทธศ�สนิกชนทั้งหล�ยแต่พระองค์เดียว 
ต�มพุทธประวัติพระองค์ทรงเป็นเจ้�ด้วย ไม่หม�ยถึงพระปัจเจกพุทธะ คือ พระผู้ตรัสรู้เองแล้วไม่สั่ง
สอนใครตั้งเป็นพระศ�สน�ขึ้น และพระอนุพุทธะ คือ พระผู้ตรัสรู้ต�มคือพระอรหันตส�วกทั้งหล�ย 
คำ�ว่�พระธรรมยิ่งมีคว�มหม�ยกว้�งขว�งม�ก ย�กที่จะห�คำ�แปลอะไรๆ ม�ใช้ให้กินคว�มทั้งหมดได้ 
ส่วนคำ�ว่� พระสงฆ์ ถ้�แปลว่� “หมู่” ฟังดูก็เป็นคำ�ด�ษดื่นส�ธ�รณะทั่วไป สู้ทับศัพท์ลงไปว่�พระสงฆ์
ไม่ได้ อีกคำ�หนึ่ง คือคำ�ว่� “สรณะ” แปลกันสั้นๆ ว่� “ที่พึ่ง” ก็เป็นคำ�ที่เป็นส�ธ�รณะไปอีกเหมือนกัน 
เพร�ะทีพ่ึง่ของแตล่ะคนยอ่มมอียูเ่ปน็อนัม�ก ซึง่อ�จเรยีกว�่ทีพ่ึง่ได ้แตจ่ะเรยีกว�่ “สรณะ” ไปทัง้หมด
ห�ได้ไม่ ฉะนั้นจึงสู้ใชัทับศัพท์ว่� “สรณะ” ห�ได้ไม่ ศัพท์ธรรมเป็นต้นดังกล่�วนี้ จำ�เป็นต้องศึกษ�
ห�คว�มเข้�ใจ ในที่นี้จะอธิบ�ยเรื่องสรณะที่เข้�ม�สู่สังคมไทย จึงจะเริ่มอธิบ�ยคว�มหม�ยของคำ�ว่�
สรณะกอ่น แลว้จะขย�ยออกไปถงึพระรตันตรยัทีเ่ข้�ม�สูส่งัคมไทยโดยฐ�นเปน็สรณะในลกัษณะอย�่งไร

คำ�ว่� “สรณะ” แปลตรงกันโดยม�กว่� “ที่พึ่ง” มีคำ�แปลเก่�ขย�ยออกไปว่� “ที่พึ่งกำ�จัดภัย” 
ก็มี แปลเป็นคำ�คู่ว่� “ที่พึ่งที่ระลึก” ก็มี แปลว่� “ที่พึ่งที่นับถือ” ก็มี “ที่ระลึกนับถือ” ก็มี อันที่จริง 
คำ�แปลเหล่�นั้น ก็มีเหตุผลมีหลักฐ�นที่อ้�งอิงอยู่เหมือนกัน คือ ทำ�ไม คนเร�จึงต้องมีสรณะ “ที่พึ่ง” 
ข้อนี้พระพุทธเจ้�และนักปร�ชญ์อื่นๆ เป็นอันม�กแสดงว่�เพร�ะ “ภัย” คือ คว�มกลัว หรือ สิ่งที่พึง
กลัว คว�มกลัวนี้เองทำ�ให้คนเร�แสวงห�ที่พึ่งหรือสรณะเพื่อช่วยให้พ้นภัย ได้มีพระพุทธภ�ษิตตรัสไว้
แปลคว�มว่� “มนุษย์ทั้งหล�ยถูกภัยคุกค�มแล้ว จึงถึงสรณะกันเป็นอันม�ก คือ ภูเข� ป่� สวน และ
ต้นไม้ที่เป็นเจดีย์ทั้งหล�ย” ฉะนั้นจะแปลว่� ที่พึ่งกำ�จัดภัย หรือที่พึ่งป้องกันภัย ที่พึ่งเพื่อช่วยให้พ้นภัย  
กใ็ชไ้ด ้แตถ่�้ใชค้ำ�ว�่กำ�จดั กต็อ้งทำ�คว�มเข�้ใจว�่หม�ยคว�มว�่กำ�จดัคว�มกลวัในจติใจ ทำ�ใจใหห้�ยกลวั 
กล�้ห�ญ ยกตวัอย่�ง ทำ�ใจใหห้�ยคว�มกลวัต�ย ใหห้�ยคว�มกลวัผ ีเปน็ตน้ บดันีจ้งึโยงม�ถงึเหตผุล 
ในคำ�ว่� “ที่ระลึก” คือ เมื่อเกิดคว�มกลัวขึ้น ถ้�จิตใจมีที่พึ่งยึดเหนี่ยว ก็จะห�ยกลัวได้ เปรียบเหมือน
คนตกน้ำ� เมื่อได้พบเก�ะขึ้นเก�ะได้ก็พ้นภัย ไม่ต้องจมน้ำ�ต�ย ที่พึ่งดังนี้จึงเป็นเหมือนเก�ะสำ�หรับเป็น
ที่พ้นภัยของคนเรือแตกในทะเล ทำ�ไมจิตใจจึงจะพบที่พึ่งได้ ก็ต้องนึกขึ้นได้ถึงที่พึ่งและระลึกถึง คือ 
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จิตใจแล่นไปถึงที่พึ่งเป็นที่พึ่งหรือเป็นเก�ะกู้จิตใจจ�กคว�มกลัว ในพระสูตรหนึ่ง กล่�วว่�พระพุทธเจ้�
ทรงเล่�เรื่องเทว�สุรสงคร�ม คือ สงคร�มระหว่�งเทพและอสูร ในสงคร�มนั้น ท้�วสักกะจอมแห่ง
เทพได้เรียกประชุมพวกเทพทห�รตรัสอบรมวิธีแก้คว�มกลัวในเมื่อเข้�สู่สน�มรบ ด้วยให้มองดูยอดธง
ของพระองค์ผู้ทรงเป็นจอมทัพหรือของเทพผู้ใหญ่รองๆ ลงม� ฝ่�ยพระพุทธเจ้�ทรงสอนภิกษุผู้เกิด
คว�มกลัวเมื่อเข้�ไปอยู่ป่� เป็นต้น ให้ระลึกถึงพระองค์ หรือพระธรรม หรือพระสงฆ์ แล้วจะห�ย
กลัว ฉะนั้น คำ�ว่� สรณะ จะแปลว่� “ที่พึ่งที่ระลึก” ก็ใช้ได้เหมือนกัน และเพร�ะเหตุดังกล่�ว จึงเป็น
ที่นับถืออย่�งสูงสุด ฉะนั้นจะแปลว่� “ที่พึ่งที่นับถือ” หรือ “ที่ระลึกนับถือ” ก็ไม่ขัดข้อง แต่ควรถือคำ�
ว่� “ที่พึ่ง” เป็นคำ�แปลที่เป็นหลัก

ที่พึ่ง ซึ่งเป็นสรณะนี้โดยตรง หม�ยถึงที่พึ่งท�งจิตใจ และสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้จริงก็จะต้องเป็น
สิ่งที่เชื่อได้ต�มเหตุผล เป็นสิ่งที่รู้ได้ต�มเหตุผล ต�มเป็นจริง คือเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธ�และปัญญ�ได้ 
นอกจ�กนี้ จะต้องเป็นสิ่งที่เค�รพนับถือได้อย่�งสนิทใจ และสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้จริงนั้น จะเป็นที่พึ่งได้
ในสถ�นอะไรบ้�ง เป็นข้อที่ควรจะต้องกล่�ว

ดังที่ได้ทร�บอยู่แล้ว สรณะในพระพุทธศ�สน�คือ พระพุทธเจ้� พระธรรม พระสงฆ์ ทั้ง ๓  
นีเ้ปน็วตัถ ุคอืเปน็สิง่ทีพ่งึถอืว�่เปน็สรณะคอืทีพ่ึง่ ทัง้ ๓ นีเ้ปน็ทีเ่ชือ่เปน็ทีรู่จ้กักนัในสงัคมไทยอยา่งไร 
และนับถือเป็นที่พึ่งในสถานอะไร

จะว่าถึงเป็นที่เชื่อกันก่อน พระพุทธศ�สน�ที่เข้�ม�สู่คนไทยเร�นี้มี ๒ ส�ย คือ ส�ยเถรว�ท
หรือที่อีกฝ่�ยหนึ่งเรียกว่� “หีนย�น” กับส�ยอ�จริยว�ท หรือที่ฝ่�ยนี้เรียกตนเองว่� “มห�ย�น” แต่
บดันีค้นไทยสว่นใหญน่บัถอืส�ยเถรว�ท จงึกล่�วไดว้่�คนไทยสว่นใหญเ่ชือ่ว่�พระพทุธเจ้�ไดม้พีระองค์
อยู่จริงดังที่แสดงไว้ในพุทธประวัติ ประสูติที่ลุมพินีวัน บัดนี้อยู่ในประเทศเนป�ล เป็นโอรสกษัตริย์
ศ�กยวงศ์ ได้ทรงสละโลกออกบวชแสวงห�ท�งพ้นทุกข์ ทีแรกทรงปฏิบัติต�มท�งที่สั่งสอนกันในลัทธิ
ศ�สน�ต่�งๆ ที่มีอยู่แล้ว แต่ไม่ทรงพอพระหฤทัย ทรงเห็นว่�ไม่ใช่ท�งพ้นทุกข์ได้จริง จึงทรงแสวงห�
ท�งใหม่ด้วยพระองค์เอง ในที่สุดทรงพบท�งที่เรียกว�่ “มัชฌิม�ปฏิปท�” แปลว่� “ข้อปฏิบัติเป็่น 
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ท�งกล�ง” ทรงปฏิบัติในท�งนี้จึงได้ตรัสรู้พระธรรม คือ คว�มจริง รวมเข้�ในอริยสัจ ๔ จึงทรง 
พอพระหฤทัยว่� “รู้ละ” เป็นเหตุให้ได้พระน�มที่เรียกกันต่อม�ว่�พระพุทธะแปลว่� “พระผู้ตรัสรู้” ซึ่ง
คนไทยเร�เรยีกว่� “พระพทุธเจ้�” แลว้ไดเ้สดจ็เทีย่วไปประก�ศพระธรรมทีไ่ดต้รสัรู ้สัง่สอน ดงัทีเ่รยีก
ต่อม�ว่� พระพุทธศ�สน� แปลว่� คำ�สั่งสอนของพระพุทธะ ได้มีผู้ฟังที่ได้คว�มรู้ในธรรมขึ้นประก�ศ
ตนนบัถอืพระองคเ์ปน็พระศ�สด� บ�งจำ�พวกกอ็อกบวชต�มพระองค ์บ�งจำ�พวกกม็ไิดอ้อกบวช คงอยู ่
ครองเรือนเป็นช�วบ้�น จึงได้เกิดมี “รัตนะ” คือ “วัตถุ หรือสิ่งที่เป็นยินดีปลื้มใจอันประเสริฐสูงสุด” 
หรือที่ไทยเร�เรียกว่� “แก้ว อันประเสริฐสูงสุด” ขึ้น ๓ อย่�ง คือ ๑ พระพุทธะ คือ พระพุทธเจ้� 
๒ พระธรรม คือ คว�มจริงที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วทรงแสดงสั่งสอนจึงรวมถึงคำ�สั่งสอนด้วย ๓ พระ
สงฆ์ คือ หมู่แห่งผู้ฟังของพระองค์กำ�หนดด้วยคว�มรู้เข้�ถึงธรรมเป็นสำ�คัญ แต่ต่อม�มักพูดหม�ย
กันถึงหมู่แห่งพระภิกษุ ซึ่งเป็นผู้ออกบวชต�มพระองค์และได้ช่วยสั่งสอน รักษ�สืบต่อพระพุทธศ�สน�
เรื่อยม�จนถึงปัจจุบัน รัตนะทั้ง ๓ นี้เนื่องกันอิงอ�ศัยกัน สมดังพระร�ชนิพนธ์ของพระบ�ทสมเด็จ
พระจอมเกล้�เจ้�อยู่หัวในค�ถ�ที่ขึ้นต้นว่� “อรหำ สมฺม�สมฺพุทฺโธ” (อ่�นว่� อะระหัง สัมม�สัมพุทโธ) 
ตอนหนึ่ง แปลว่� “ทั้ง ๓ นี้ แม้จะต่�งกันโดยวัตถุว่� พุทธะ ธัมมะ สังฆะ แต่ก็เป็นอันเดียวโดยเนื้อ
คว�มเพร�ะไมพ่ร�กจ�กกนัและกนัไปได ้พระพทุธเจ้�เปน็ผูต้รสัรูพ้ระธรรม พระธรรมอนัพระสงฆด์ำ�รง
รักษ�ไว้ พระสงฆ์ก็เป็นส�วกของพระพุทธเจ้� ทั้ง ๓ นี้จึงเนื่องเป็นอันเดียวกันดังนี้” และในอีกแห่ง
หนึ่ง ได้ทรงเปรียบไว้ว่�รัตนะทั้ง ๓ นี้ต่�งอิงอ�ศัยกันเหมือนอย่�งไม้ ๓ อันที่ตั้งอิงกันอยู่ ชักออก
เสียอันหนึ่ง อีก ๒ อันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ คนไทยเร�ก็เชื่อในรัตนะทั้ง ๓ อันเรียกกันว่� “ไตรรัตน์” บ้�ง 
“รัตนตรัย” บ้�ง ต�มเรื่องดังที่กล่�วม�โดยย่อนี้ และก็ได้เลื่อมใสเค�รพนับถือเป็นสรณะ คือที่พึ่งท�ง
จิตใจอย่�งสูงสุด ดังจะเห็นได้ว่�ได้พ�กันสร้�งวัตถุที่พึงเค�รพในพระพุทธศ�สน�ไว้เป็นอันม�ก เช่น 
พระสถปูเจดยีพ์ระพทุธรปูเปน็ตน้ ไดส้ร�้งพระธรรม คอืไดจ้�รกึพระธรรมลงในใบล�นตัง้แตก่อ่นมกี�ร
พมิพห์นงัสอื และไดพ้มิพเ์ปน็เลม่หนงัสอืขึน้รกัษ�ไว ้และเผยแพรม่�กม�ยเชน่เดยีวกนั ไดส้ร�้งพระสงฆ ์
(หม�ยถงึภกิษสุงฆต์�มทีพ่ดูเข�้ใจกนั) คอืไดอ้อกบวชเองหรอืไดส้ง่บตุรหล�นญ�ตเิปน็ตน้ออกบวชเปน็
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ภิกษุส�มเณรและสร้�งวัดให้อยู่ ทั้งให้เป็นที่ประดิษฐ�นพระพุทธรูปและคัมภีร์ หรือหนังสือพระธรรม
เป็นต้นม�กม�ย เหล่�นี้เกิดขึ้นด้วยแรงศรัทธ�ของคนไทย นับตั้งแต่องค์พระประมุขของประเทศช�ติ
ลงม� ก�รสร้�งวัตถุที่พึงเค�รพในพระพุทธศ�สน�นี้ได้สร้�งกันอย่�งประณีตบรรจงโดยม�กเพร�ะ 
เกดิขึน้จ�กแรงศรทัธ�อย�่งสงูยิง่ จงึสร�้งดว้ยคว�มคดิและฝมือือนัประณตี ฝมือืท�งศลิปะอนัประณตี
สวยง�มแสดงถึงคว�มคิดอันละเอียดบรรจงของคนช�ติไทยแต่โบร�ณม� ได้ฝ�กไว้ที่พระพุทธรูปสมัย
ต่�งๆ ที่โบสถ์ วิห�ร ที่เจดีย์ และสิ่งอื่นๆ อันรวมเรียกว่�ที่วัดม�กม�ย อีกแห่งหนึ่งก็คือที่ “วัง” วัด
และวังนี้เป็นที่รวมศิลปวัตถุอันประณีตของช�ติ เป็นที่น่�ดูน่�ชมน่�ศึกษ� ได้ยินว่�ในทุกๆ ประเทศใน
โลกก็คล้�ยๆ กัน วัดและวังเป็นที่รวมศิลปวัตถุอันประณีตที่น่�ดูน่�ชมน่�ศึกษ�

ว�่ถงึพระพทุธรปูกไ็ดม้สีร้�งขีน้ม�ดว้ยวตัถตุ่�งๆ ใชห้นิหรอืแกว้มคี่�สงูแกะสลกักม็ ีใชไ้มแ้กะ
สลักก็มี ใช้หล่อด้วยโลหะชนิดต่�งๆ ตลอดถึงด้วยเงิน น�ก และทองคำ�ก็มี ใช้สร้�งด้วยดินหรือผง
ดอกไม้ต่�งๆ ก็มี มีแบบและขน�ดต่�งๆ กันม�กม�ย เช่นขน�ดใหญ่ม�กสำ�หรับประดิษฐ�นไว้กับที่ 
ขน�ดยอ่มสำ�หรบัยกไปม�ได ้หรอืขน�ดเลก็สำ�หรบัตดิตนไปไดจ้นถงึสำ�หรบัหอ้ยคอหรอืตดิกระเป�๋ไป
ได้ คว�มประสงค์ในก�รสร้�งพระพุทธรูปก็เพื่อเป็นที่สักก�ระบูช�เป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้� เพร�ะ
ได้นับถือพระองค์เป็นสรณะอันสูงสุด ลำ�พังระลึกถึงด้วยใจก็ไม่ถนัดเหมือนอย่�งสร้�งให้เป็นรูปร่�ง 
ตัวตนขึ้นม� แต่เมื่อได้สร้�งให้เป็นรูปร่�งตัวตนขึ้นม�แล้วก็ให้เกิดผลอีก ๒ อย่�งต�มม� คือ ๑ ความ
ศักดิ์สิทธิ ์๒ ความมีวิญญาณจิตใจ

ความศกัดิส์ทิธิน์ัน้ คอืเปน็ทีน่บัถอืว�่เปน็สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เชน่เปน็เครือ่งคุม้ครองปอ้งกนัใหอ้ยูย่ง
คงกระพัน หรือให้แคล้วคล�ดจ�กภยันตร�ย หรือส่งเสริมให้เจริญด้วยล�ภเป็นต้น ดังเช่นที่นักแขวน
พระเครื่องทั้งหล�ยนับถือกัน อีกอย่�งหนึ่งเป็นที่อำ�นวยให้สำ�เร็จต�มที่อธิษฐ�นขอ คล้�ยอธิษฐ�น
ขอต่อเทพหรือวิญญ�ณที่ศักดิ์สิทธิ์ และเมื่อสำ�เร็จก็นำ�สิ่งของไปบูช�คล้�ยไปแก้บนต�มแต่จะคิดเอ� 
ว�่พระพทุธรปูทีศ่กัดิส์ทิธิอ์งคน์ัน้ท�่นโปรดอะไร เชน่ว�่ พระแกว้มรกตท�่นโปรดไข ่บ�งคนยงัว�่ท�่น 
โปรดปล�ร้� เพร�ะเคยประทับอยู่ที่เวียงจันทน์น�น พระพุทธชินสีห์ (วัดบวรนิเวศฯ) เมื่อก่อนนี้ว่� 
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ท�่นโปรดละคร หวัหม ูเดีย๋วนีว้่�ท�่นโปรดไข ่พระรว่ง (วดัมหรรณพ�ร�ม) ท�่นโปรดตะกรอ้ เปน็ตน้ 
ดังนั้น คว�มศักดิ์สิทธิ์จึงเนื่องม�ถึงข้อ ๒ คือ

ความมวีญิญาณจติใจ คอื เปน็ทีน่บัถอืเหมอืนอย่�งพระพทุธรปูนัน้มวีญิญ�ณมชีวิติจติใจซึง่รบั
รูอ้ะไรๆ ได ้เหมอืนอย่�งบคุคลหรอืเทพ แตค่ตทิ�งพระพทุธศ�สน�ส�ยเถรว�ทนีแ้สดงว่�พระพทุธเจ�้
และพระอรหันต์ทั้งหล�ยเมื่อดับขันธปรินิพพ�นแล้ว ไม่มีวิญญ�ณไปเกิดอีก เพร�ะสิ้นภพสิ้นช�ติ ถึง
ดังนั้น ผู้ที่นับถือท�งวิญญ�ณอันศักดิ์สิทธิ์ก็ยังกล่�วว่� พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์สำ�คัญมีเทพรักษ� ดัง
ที่เรียกว่�เทพสิงสถิตอยู่ และเทพนี้เองเป็นผู้ช่วยดลบันด�ลอะไรต่�งๆ 

อันที่จริง คว�มมีวิญญ�ณหรือคว�มมีชีวิตจิตใจ น่�จะเป็นหลักของปฏิม�กรรมอย่�งหนึ่งคือ
ในก�รปัน้ แกะสลกั หรอืหลอ่รปูบคุคล ใหด้เูหมอืนอย�่งมวีญิญ�ณหรอืชวีติจติใจ เปน็สิง่ทีต่อ้งก�รใน
ปฏมิ�กรรม เมือ่น�ยช�่งใสว่ญิ�ณหรอืชวีติจติใจเข�้ไปในรปูปัน้รปูแกะหรอืรปูหลอ่ไดส้ำ�เรจ็กเ็ปน็คว�ม
สำ�เร็จในประก�รสำ�คัญอย่�งหนึ่ง หม�ยคว�มว่�ทำ�ให้ดูเหมือนอย่�งมีวิญญ�ณหรือชีวิตจิตใจ ในก�ร
สร้�งพระพุทธรูปต้องประสบปัญห�ทั้งส่วนพระก�ย และจิตใจ ว่�ถึงส่วนพระก�ยย่อมเป็นดังที่สมเด็จ
พระเจ�้บรมวงศเ์ธอ กรมพระย�ดำ�รงร�ช�นภุ�พทรงไวใ้นหนงัสอืตำ�น�นพระพทุธเจดยีว์�่ “...ดว้ยก�ร
ทำ�พระพุทธรูปมีข้อสำ�คัญบังคับอยู่ ๒ อย่�งคือ อย่�งหนึ่ง จะต้องคิดให้แปลกจ�กรูปภ�พของคนอื่นๆ 
ใครเหน็ใหรู้ไ้ดท้นัทวี่�เปน็รปูพระพทุธเจ�้ กบัอกีอย�่งหนึง่ จะตอ้งใหง้�มชอบใจคนทัง้หล�ยทีเ่ลือ่มใส 
ในพระพุทธศ�สน�...ที่ส�ม�รถให้คนทั้งหล�ยนิยมยอมนับถือว�่เป็นรูปพระพุทธเจ�้ได้ ต้องนับถือว�่
เป็นคว�มคิดฉล�ดแท้ทีเดียว” ส่วนท�งจิตใจ ก็ต้องบรรจุวิญญ�ณหรือชีวิตจิตใจเข้�ไปในพระพุทธรูป
เช่นเดียวกัน คือให้ดูเหมือนมีวิญญ�ณหรือชีวิตจิตใจ พูดง่�ยๆ ว่�ให้ดูเหมือนคนเป็นให้ม�กที่สุด และ
จะต้องให้ดูว่�มีจิตใจประกอบด้วยพระคุณ คือพระปัญญ�คุณ พระวิสุทธิคุณ พระกรุณ�คุณ คือให้ดู
เหมือนกับว่�ทรงเป็นผู้รู้ เป็นผู้บริสุทธิ์ และเต็มด้วยกรุณ� ทั้งนี้ก็ต้องประกอบด้วยลักษณะท�งพระ
ก�ย เช่นพระพักตร์ และท่วงท่�เป็นต้นของพระพุทธรูป คว�มสำ�เร็จดังกล่�วทั้งปวงมีอยู่ในพระพุทธ
รูปสมัยสุโขทัยม�กที่สุด ศ�สตร�จ�รย์ศิลป พีระศรี ได้กล่�วไว้ในเรื่องศิลปะสมัยสุโขทัยตอนหนึ่งว่� 
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“เศียรพระพุทธรูปแบบที่ดีที่สุดของสมัยสุโขทัยนั้นปั้นขึ้นอย่�งวิจิตรงดง�มยิ่งทำ�ให้บังเกิดคว�มรู้สึก
นึกคิดคล้�ยภ�พทิพย์ในสรวงสวรรค์ ซ้ำ�ยังเน้นให้เห็นคว�มมีชีวิตจิตใจของพระพุทธรูปเด่นชัดยิ่งขี้น
ด้วยเส้นขน�นอันพวยพุ่งอ่อนหว�นของรอยยิ้มพระโอษฐ์ ฐ�นพระน�สิก และเส้นขอบพระเนตร” 
ฉะนั้น พระพุทธรูปอันเกิดจ�กปฏิม�กรรมอย่�งประณีตบรรจงดังกล่�ว ประกอบกับสันด�นแห่งจิตใจ
คนทั้งปวงยังมีคว�มเชื่อถือวิญญ�ณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝังอยู่ จึงนำ�ให้เกิดคว�มเชื่อถือในคว�มศักดิ์สิทธิ ์
และคว�มมีวิญญ�ณจิตใจ และเชื่อว่�เพร�ะมีคว�มศักดิ์สิทธิ์และมีวิญญ�ณจิตใจ จึงเป็นสรณะ คือ ที่
พึงกำ�จัดภัย หรือป้องกันภยันตร�ยต่�งๆ ได้จริง 

อนึง่ ยงัมพีธิพีทุธ�ภเิษก หรอื ปลกุเศกพระพทุธรปู ทีช่ว่ยใหเ้กดิคว�มเชือ่ถอืในคว�มศกัดิส์ทิธิ์
ยิ่งขึ้น คำ�ว่� “พุทธ�ภิเษก” เป็นคำ�ที่ใช้เลียน “ร�ช�ภิเษก” ร�ช�ภิเษก คือ ถว�ยน้ำ�รดหรือสรงให้เป็น
พระร�ช� พทุธ�ภเิษก จงึแปลต�มศพัทว์่� รดน้ำ�ใหพ้ระพทุธเจ้� แตม่ไิดห้ม�ยคว�มว่�รดน้ำ�ตรงๆ แต่
หม�ยคว�มว่�ตรัสรู้ คือ บรรลุคว�มตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้� พระอ�จ�รย์ได้รวบรวมข้อคว�มที่กล่�ว
ถึงพระรูปก�ย และพระธรรมก�ยทั้งหมดของพระพุทธเจ้�ม�ตั้งชื่อว่� “พุทธ�ภิเษก” พูดง่�ยๆ ก็คือ
ประมวลพระพุทธคุณสวดพุทธ�ภิเษก ก็คือสวดพระพุทธคุณบทใหญ่ หรือสวด อิติปิโส บทใหญ่นั้น
เอง ปลุกเศก ก็คือ พระอ�จ�รย์นั่งระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เพ่งตรงไปที่
พระพุทธรูป ก�รทำ�พิธีพุทธ�ภิเษก หรือ ปลุกเศกดังนี้ก็เพื่อประกอบพิธีรับรองว่�วัตถุนี้สมมุติขึ้นเป็น
พระพุทธปฏิม� แต่ผู้ที่ปร�รถน�คว�มศักดิ์สิทธิ์ก็มุ่งให้พระคุณทั้งปวงประดิษฐ�นเข้�ไปในวัตถุ คือ
พระพุทธปฏิม�นั้นๆ ด้วยอำ�น�จจิตพระอ�จ�รย์ผู้ปลุกเศก

ยังมีพิธีอีกอย่�งหนึ่ง เรียกว่� “เบิกพระเนตรพระ” คือ เมื่อสร้�งพระพุทธรูปขึ้นใหม่ก็นิยมมี
พิธีเบิกพระเนตร บทสวดในก�รนี้ว่�ดังนี้ “จกฺขำ อุทป�ทิ (จักษุผุดขึ้น) ญ�ณำ อุทป�ทิ (ญ�ณผุดขึ้น) 
ปัญญ� อุทป�ทิ (ปัญญ�ผุดขึ้น) วิชฺช� อุทป�ทิ (วิชช�ผุดขึ้น) อ�โลโก อุทป�ทิ (คว�มสว่�งผุดขึ้น)”  
อันที่จริง ก็เป็นก�รแสดงรับรองว่�วัตถุนี้เป็นพระพุทธรูปขึ้นแล้ว เพร�ะเมื่อจักษุเป็นต้นเกิดขึ้นใน
อริยสัจ ๔ ก็เป็นพระพุทธเจ้� ดังบทสวดนั้นที่คัดม�จ�กธรรมจักรปฐมเทศน�
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คว�มเชื่อที่กล�ยม�เป็นคว�มเชื่อในคว�มศักดิ์สิทธิ์และในคว�มมีวิญญ�ณจิตใจแม้จะกล�ย
ม�ไกลจ�กหลักศรัทธ�ในพระพุทธศ�สน� แต่ก็กล�ยม�ห�สันด�นท�งจิตใจเดิมของบุคคลทั้งปวง จำ�
ตอ้งแกไ้ขดว้ยศกึษ�ปรบัปรงุคว�มเชือ่ของตนๆ ใหเ้ข�้ห�หลกัศรทัธ�ในพระพทุธศ�สน�อนัเปน็ศรทัธ�
ที่ถูกต้อง คือ เชื่อในคว�มตรัสรู้ของพระพุทธเจ้� หม�ยรวมถึงเชื่อธรรมคำ�สั่งสอนของพระองค์ และ
โดยเฉพ�ะก็คือ เชื่อในกรรม เชื่อในผลของกรรม เชื่อในคว�มที่ทุกๆ คนมีกรรมเป็นของของตน ต�ม
ที่พระพุทธเจ้�ได้ทรงสั่งสอนไว้
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คำาบรรยาย ครั้งที่ ๒
วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๑๕

ต่อไปนี้ จะว่�ถึงสรณะทั้ง ๓ เป็นที่รู้จักกันในสังคมไทยอย่�งไร คนไทยคงรู้จักสรณะทั้ง ๓ นี้
ม�ช�้น�นจ�กก�รแผม่�ถงึแหง่พระพทุธศ�สน� ซีง่นกัประวตัศิ�สตรห์ล�ยท�่นไดเ้ขยีนไวว้่� พระพทุธ
ศ�สน�ทั้งส�ยเถรว�ทและส�ยอ�จริยว�ทหรือมห�ย�นได้แผ่ออกม�จ�กอินเดียม�สู่น�น�ประเทศ 
สมเด็จพระเจ�้บรมวงศ์เธอ กรมพระย�ดำ�รงร�ช�นุภ�พ ได้ทรงแสดงไว้ในตำ�น�นพระพุทธเจดีย์ว�่ 
“พระพทุธศ�สน�ไดม้�ประดษิฐ�นในประเทศสย�มนีแ้ตเ่มือ่ใด ขอ้นีก้ล�่วกนัเปน็หล�ยอย�่ง บ�้งว�่ม�
ประดษิฐ�นในคร�วเมือ่พระเจ�้อโศกมห�ร�ชใหเ้ทีย่วสอนพระพทุธศ�สน�ม�ยงัน�น�ประเทศ บ�้งว�่
ม�ตอ่ภ�ยหลงัสมยันัน้ช�้น�น ถ�้ว�่ต�มหลกัฐ�นอนัมโีบร�ณวตัถปุร�กฏประกอบกบัเรือ่งพงศ�วด�รรู้ 
ไดแ้นช่ดัว�่พระพทุธศ�สน�ม�ประดษิฐ�นในสย�มประเทศแตส่มยัเมือ่ยงัเปน็ถิน่ฐ�นของชนช�ตลิ�ว (ละว�้)  
ร�ชธ�นตีัง้อยู ่ณ เมอืงนครปฐมซึง่เรยีกน�มในสมยันัน้ว่�เมอืง ทว�รวด ีดว้ยมพีทุธเจดยีใ์หญน่อ้ยเชน่ 
พระปฐมเจดยีเ์ปน็ตน้ปร�กฏอยูเ่ปน็สำ�คญั...เมือ่เกดิลทัธมิห�ย�นแพรห่ล�ยในอนิเดยี พวกช�วอนิเดยีก็
พ�ลทัธมิห�ย�นม�เทีย่วสอนต�มประเทศเหล�่นีเ้หมอืนเคยสอนศ�สน�ม�แตห่นหลงั แตม่�สอนทีเ่ก�ะ
สมุ�ตร�กอ่นแลว้จงึเลยไปสอนทีเ่ก�ะชว�และประเทศกมัพชู� บ�งทจีะมชี�วอนิเดยีอกีพวกหนึง่ม�จ�ก
มคธร�ฐพ�พระพทุธศ�สน�ลทัธมิห�ย�นม�เทีย่วสัง่สอนในประเทศพม่� มอญ ตลอดจนกรงุทว�รวด”ี 
ในหนังสือเรื่องวัฒนธรรม โดย พระย�อนุม�นร�ชธน ได้กล่�วถึงชนช�ติไทยสมัยในประเทศจีนไว้ว่� 
“ไทยเปน็ชือ่รวมของชนช�ตหินึง่ซึง่เดมิทภีมูลิำ�เน�อยูใ่นประเทศจนี ใตแ้มน่้ำ�แยงซเีกยีงลงม� เพร�ะใน
ดนิแดนทีก่ล�่วนีย้งัมชีนช�ตไิทยเหลอืตกค�้งอยู.่..ตอ่ม�สมยัหลงัในระยะเวล� ๑,๓๐๐ ปทีีล่ว่งม�นี ้ไทย
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ในตอนใตข้องประเทศจนี คอืแควน้ยนูน�น ในปจัจบุนันีส้�ม�รถรวมกนัเปน็ประเทศช�ตขิึน้ได ้จนีเรยีก 
ว่�ประเทศน่�นเจ้� แปลว่�เจ้�ทิศใต้...ในจดหม�ยเหตุของจีนกล่�วเรื่องวัฒนธรรมของน่�นเจ้�ได้โดย
พสิด�ร...ในจดหม�ยเหตขุองจนีทีอ่�้งม�ข�้งตน้นี ้ไมก่ล�่วถงึเรือ่งศ�สน�และเรือ่งหนงัสอืว�่มอีย�่งไร 
ไปได้คว�มจ�กหนังสือฝรั่งเรื่องหนึ่ง ว่�ประเทศน่�นเจ้�นับถือพุทธศ�สน�ในลัทธิมห�ย�นเพร�ะพบ 
รูปหล่อเป็นรูปโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรอยู่หล�ยรูป...ชนช�ติไทยจึงได้อพยพกันลงม�ตั้งภูมิลำ�เน�อยู่ใน
แหลมอินโดจีนเห็นจะเป็นเวล�นมน�นอย่�งน้อยก็ตั้ง ๑,๕๐๐ ปีขึ้นไป ก�รอพยพเป็นธรรมด�ก็ย่อม
เปน็พวกนอ้ยๆ ทยอยกนัม�เปน็คร�วๆ ต�มยคุสมยัแลว้แตเ่หตกุ�รณท์�งภมูศิ�สตรแ์ละประวตัศิ�สตร์
บังคับ และจะอพยพกันม�เป็นครั้งใหญ่ก็คงเป็นในสมัยอ�ณ�จักรน่�นเจ้�ถูกกองทัพของพระเจ้�กุบไล
ข่�นยกม�ตีแตก...” ต�มหนังสือที่อ้�งม�นี้รวมคว�มว่� คนช�ติไทยได้รู้จักสรณะทั้ง ๓ จ�กพระพุทธ
ศ�สน�ทีแ่ผเ่ข�้ม�ถงึถิน่ทีอ่ยูจ่ะโดยมพีระสงฆน์ำ�เข้�ไปหรอืช�วประเทศข้�งเคยีงคอืจนีนำ�เข้�ไปกต็�ม 
ทั้งจ�กถิ่นที่อพยพเข้�ม� เพร�ะได้มีพระพุทธศ�สน�แผ่เข้�ม�ตั้งอยู่ก่อนแล้ว ทั้งได้มีพระพุทธศ�สน�
ส�ยต่�งๆ แผ่เข้�ม�ในอันดับต่อม�อีกหล�ยครั้ง ดังมีกล่�วสรุปรวมในตำ�น�นพระพุทธเจดีย์ว่� “และ
ยังมีพุทธเจดีย์ที่แห่งอื่นในประเทศสย�มนี้ ซึ่งลักษณะต่�งกันพอเป็นที่สังเกตว่�ลัทธิต่�งๆ อันเกิดขึ้น
ในก�รถือพระพุทธศ�สน�ได้ม�ถึงประเทศสย�มต่อม�โดยลำ�ดับเป็น ๔ ยุคด้วยกัน”

ในขัน้แรก พระภกิษสุงฆห์รอืบคุคลผูน้ำ�พระพทุธศ�สน�เข�้ม�หรอืผูส้อนพระพทุธศ�สน�คงจะ
ได้แสดงแนะนำ�ให้รู้จักสรณะทั้ง ๓ เมื่อว่�ต�มคติท�งเถรว�ทดังที่นับถือกันในประเทศไทยปัจจุบัน ก็
คงจะได้เล�่พระประวัติของพระพุทธเจ�้ แสดงถึงพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้และทรงสั่งสอน และ
แสดงถึงพระสงฆ์ว่�คือหมู่แห่งส�วกคือศิษย์ของพระพุทธเจ้� ซึ่งได้สืบต่อพระพุทธศ�สน�ม�อย่�งไร 

ขอ้สำ�คญันัน้ คอืตอ้งแสดงใหรู้แ้ละใหเ้กดิศรทัธ�คอืคว�มเชือ่และปส�ทะ คอืคว�มเลือ่มใสว�่วตัถทุัง้ ๓ 
คอื พระพทุธเจ�้ พระธรรม และพระสงฆเ์ปน็รตันะ คอื เปน็สิง่ประเสรฐิ และรบันบัถอืเปน็สรณะ การ
รับนับถือรัตนะทั้ง ๓ เป็นสรณะนี้แหละ คือ การนับถือพระพุทธศาสนา เป็นวิธีที่ได้ปฏิบัติม�แล้ว
ตั้งแต่ครั้งพุทธก�ล วิธีปฏิบัติมีดังนี้
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๑ วันที่ ๒๕ เมษ�ยน ๒๔๖๒

แสดงประก�ศตนเองถึงรัตนะทั้ง ๓ เป็นสรณะ วิธีนี้มีใช้ตั้งแต่สมัยต้นพุทธก�ล คือ เมื่อ
พระพุทธเจ้�ได้เสด็จไปทรงแสดงธรรมสั่งสอนคนทั้งหล�ย ผู้ฟังที่ได้คว�มรู้ซ�บซึ้งในรสพระธรรม ก็
กล่�วแสดงประก�ศตนอย่�งนั้นเช่นที่เล่�ไว้ในพุทธประวัติ พระนิพนธ์สมเด็จพระมห�สมณเจ้� กรม
พระย�วชิรญ�ณวโรรสว่� เมื่อพระพุทธเจ�้ทรงจำ�พรรษ�แรกอยู่ป่�อิสิปตนมฤคท�ยวัน แขวงเมือง
พ�ร�ณสี บุตรแห่งเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อว่�ยสะ ได้ออกไปเฝ้�ฟังธรรมไม่กลับบ้�น “ฝ่�ยม�รด�ของยสกุล
บุตร เวล�เช้�ขึ้นไปบนเรือนไม่เห็นลูก จึงบอกแก่เศรษฐีผู้ส�มีให้ทร�บ เศรษฐีใช้คนให้ไปต�มห�ใน ๔ 
ทิศ ส่วนตนออกเที่ยวห�ด้วย เผอิญเดินไปในท�งที่ไปป่�อิสิปตนมฤคท�ยวัน ได้เห็นรองเท้�ของลูก
ตั้งอยู่ ณ ที่นั้นแล้วต�มเข้�ไปใกล้ ครั้นเศรษฐีเข้�ไปถึงแล้ว พระศ�สด�ตรัสเทศน�อนุปุพพิกถ�และ
อริยสัจ ๔ ให้เศรษฐีได้เห็นธรรมแล้ว เศรษฐีทูลสรรเสริญธรรมเทศน� แล้วแสดงตนเป็นอุบ�สกว่� 
“ข้�พเจ้�ถึงพระองค์กับพระธรรม และภิกษุสงฆ์เป็นสรณะที่ระลึกที่นับถือ ขอพระองค์จงจำ�ข้�พเจ้�
ว่� เป็นอุบ�สก ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป “เศรษฐีนั้นได้เป็นอุบ�สก 
อ้�งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ครบทั้ง ๓ เป็นสรณะก่อนกว่�ชนทั้งปวงในโลก” ในก�รแสดงตน
เป็นพุทธม�มกะ พุทธม�มิก� ในบัดนี้ ก็ใช้วิธีนี้ คือผู้แสดงกล่�วว�จ�แสดงตนต่อหน้�พระภิกษุสงฆ์ว่� 
เป็นภ�ษ�บ�ลีดังนี้ “เอส�หำ ภนฺเต สุจิรปรินิพฺพุตมฺปิ ตำ ภควนฺตำ สรณำ คจฺฉ�มิ, ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ  
พุทฺธม�มโกติ มำ สงฺโฆ ธ�เรตุ” คำ�แปล ท่�นเจ้�ข้� ข้�พเจ้�ถึงพระผู้มีพระภ�คเจ้�นั้น แม้ปรินิพพ�น
น�นม�แล้วและพระธรรมพระสงฆ์ เป็นสรณะ (คือที่ระลึกนับถือ) ขอพระสงฆ์จงจำ�ข้�พเจ้�ไว้ว่�รับ 
เอ�พระพุทธเจ้�เป็่นของตน (คือผู้นับถือพระพุทธเจ้�) 

วิธีแสดงตนเป็นพระพุทธม�มกะ สมเด็่จพระมห�สมณเจ�้ กรมพระย�วชิรญ�ณวโรรสทรง

ว�งไว้เพร�ะทรงปร�รภต�มที่ปร�กฏในคำ�นำ�หนังสือพุทธม�มกะ๑ ว่� “ก�รแสดงตนให้ปร�กฏว่� 
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เป็นผู้นับถือพระพุทธศ�สน� ได้ทำ�กันม�ตั้งแต่ครั้งพระพุทธก�ล เป็นกิจจำ�ทำ�ในสมัยนั้น อันเป็น
คร�วทีพ่ระพทุธศ�สน�เกดิขึน้ใหมเ่พือ่แสดงใหรู้ว้�่ตนละลทัธเิดมิรบัเอ�พระพทุธศ�สน�ไวเ้ปน็ทีน่บัถอื  
วิธีแสดงมีต่�งกันโดยสมควรแก่บริษัท ดังนี้

 ๑. ผู้เป็นบรรพชิตภ�ยนอกม�ก่อนแล้ว กร�บทูลขอบรรพช�อุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ 
พระศ�สด�ทรงรับด้วยพระว�จ�ว่� “ม�เถิด ภิกษุ ธรรมกล่�วดีแล้ว จงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อทำ�
ที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด” หรือไม่ว่�เพียงว่� “ม�เถิดภิกขุฯลฯ จงประพฤติพรหมจรรย์เถิด” ภิกษุที่ทรง
รับใหม่นั้นถือเพศต�มเป็นเสร็จ คฤหัสถ์ผู้ปร�รถน�จะเป็นภิกษุ แสดงตนแลทรงรับเหมือนอย่�งนั้น

 ๒. ผู้ขอบรรพช�อุปสมบทต่อพระส�วก รับถือเพศต�มก่อนแล้ว ลั่นว�จ�ถึงพระพุทธ  
พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ คือที่ระลึกนับถือส�มหนเป็นเสร็จ

 ๓. ภ�ยหลังใช้วิธีที่สองรับเป็นส�มเณร สงฆ์ประก�ศรับเป็นภิกษุ
 ๔. คฤหัสถ์ผู้ไม่ปร�รถน�จะบวช ลั่นว�จ�ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ

ปฏิญญ�ตน ช�ยเป็นอุบ�สก หญิงเป็นอุบ�สิก� สั่นว�จ�อย่�งอื่นอันมีใจคว�มอย่�งเดียวกัน เช่น 
ขอถว�ยตัว ขอรับเอ�เป็นที่พำ�นัก ขอเข้�เป็นศิษย์ หรือไม่ได้ลั่นว�จ�แต่สำ�แดงคว�มนับถืออย่�งสูง
ให้ปร�กฏ เช่นในบัดนี้ กร�บด้วยเบญจ�งคประดิษฐ์ท่�นว่�ใช้ได้ ทำ�ข้อหลัง ดูเหมือนเพียงได้คว�ม
รับรองว่�เป็นผู้นับถือ 

ก�รปฏญิญ�ตนเปน็ผูน้บัถอืพระศ�สน� ไมจ่ำ�ทำ�เฉพ�ะคร�วเดยีว ทำ�ช�้ๆ ต�มกำ�ลงัแหง่ศรทัธ� 
แลเลือ่มใสกไ็ด ้เชน่พระส�วกบ�งรปู ภ�ยหลงัแตอ่ปุสมบทลัน่ว�จ�ว�่ พระผูม้พีระภ�คเปน็พระศ�สด�
ของข้�พระพุทธเจ้�ๆ เป็นส�วก ดังนี้ก็มี อุบ�สกประก�ศตนหนหนึ่งแล้ว ประก�ศซ้ำ�ก็มี

เมื่อก�รถือพระศ�สน�ไม่เป็นเพียงเฉพ�ะตัว ถือกันทั่วทั้งสกุลแลสืบชั้นกันลงม� ม�รด�บิด�
ย่อมนำ�บุตรธิด�ของตนให้เข้�พระศ�สน�ที่ตนนับถือตั้งแต่ยังเป็นเด็กอ่อนไม่รู้จักเดียงส� มีเรื่องเล่� 
ไว้ในอรรถกถ�ว่� นิมนต์พระสำ�หรับสกุลไปแล้ว ขอให้ขน�นชื่อแลให้สิกข�บทแก่เด็ก ขอให้ขน�นชื่อ 
ไม่เคอะ ขอให้สิกข�บทเคอะอยู่ หรือให้พอเป็นพิธีเท่�นั้น ธรรมเนียมเมืองเร� เจ้�น�ยประสูติใหม ่
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๒ พระบ�ทสมเด็จพระมงกุฎเกล้�เจ้�อยู่หัว

นำ�เข�้เมือ่สมโภชเดอืน เชญิเสดจ็ออกม�ห�พระสงฆ ์ถ�้เปน็พระกมุ�ร พระสงฆเ์ถระผกูพระหตัถด์ว้ยส�ย 
สิญจน์ ถ้�เปน็พระกุม�ร ีพ�ดส�ยสิญจน์ไว้ที่มุมเบ�ะข้�งบน แล้วพระสงฆ์สวดอำ�นวยพระพรด้วยบ�ลี
ว่� โส อตฺถลทฺโธ หรือว่� ส� อตฺถลทฺธ� โดยสมควรแก่ภ�วะ บุตรธิด�ที่ไม่ได้ทำ�ขวัญเดือน ดูเหมือน
นำ�ม�ขอให้พระผูกมือให้เท่�นั้น คว�มรู้สึกก็ไม่เป็นไปในท�งเข้�พระศ�สน� เป็นไปท�งรับมงคลเนื่อง
ด้วยพระศ�สน� 

นำ�เข้�พระศ�สน�แต่ยังเล็ก เด็กไม่รู้สึกด้วยตนเอง เมื่อโตขี้น ที่เป็นช�ยจึงนำ�เข้�บรรพช�
เป็นส�มเณร แลอุปสมบทเป็นภิกขุ ที่เจ้�ตัวได้ปฏิญญ�แลได้คว�มรู้สึก ก�รนำ�แลสำ�แดงซ้ำ�อย่�ง
นี้ เป็นทัฬหิกรรม คือทำ�ให้มั่น เช่นเดียวกับอุปสมบทซ้ำ�

เมื่อคว�มนิยมในก�รบวชเณรจืดจ�งลง พร้อมกันเข้�กับก�รส่งเด็กออกไปเรียนในยุโรปก่อน
แต่มีอ�ยุสมควรบวชเณร พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว ทรงพระร�ชปริวิตกว่� เด็กๆ จัก 
ห�ได้คว�มรู้สึกท�งพระศ�สน�ไม่ จึงโปรดให้พระร�ชโอรสผู้มิได้เคยทรงผนวชเป็นส�มเณร ทรง
ปฏญิญ�พระองคเ์ปน็ผูน้บัถอืพระพทุธศ�สน� กอ่นเสดจ็ออกไปศกึษ�ในยโุรป ครัง้นัน้ ใชค้ำ�สำ�แดงเปน็
อุบ�สกต�มแบบบ�ลี พระบ�ทสมเด็จพระมงกุฎเกล้�เจ้�อยู่หัว ได้เป็นพระองค์แรกปฏิญญ�พระองค์
ต�มธรรมเนยีมทีท่รงตัง้ขึน้ใหมน่ัน้ แลใชเ้ปน็ร�ชประเพณตีอ่ม� ไดท้ร�บว�่ผูอ้ืน่จ�กพระร�ชวงศเ์หน็
ชอบต�มพระร�ชดำ�ริทำ�ต�มบ้�งก็มี

ธรรมเนียมนี้ แม้ได้ใช้น�นม�แล้ว ยังไม่ได้เรียบเรียงไว้เป็นแบบแผน คร�วนี้สมเด็จบรม 
บพิตรพระร�ชสมภ�รเจ้�๒ ทรงพระกรุณ�ส่งพระเจ้�วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้�จุมภฏพงศบริพัตร พระ
โอรสสมเด็จพระเจ้�น้องย�เธอ เจ้�ฟ้�กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิจกับหม่อมเจ้�อื่นๆ ออกไปศึกษ�

ในยุโรป สมเด็จเจ้�ฟ้�กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิจ มีพระประสงค์จะให้พระโอรสได้ปฏิญญ�พระองค์
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ในพระพุทธศ�สน� ต�มธรรมเนียมที่พระองค์ได้เคยทรงม� พระบิด�แลญ�ติของหม่อมเจ้�อื่น ก็ทรง 
ดำ�รริว่มกนั เปน็อนัว�่ธรรมเนยีมนีย้งัจกัใชต้อ่ไป ข�้พเจ�้จงึเรยีบเรยีงตัง้เปน็แบบไวท้ีเ่ดยีว สำ�หรบัใช้
ทัว่ไปไมเ่ฉพ�ะเจ�้น�ย ไดแ้กบ้ทว�่อบุ�สกทีเ่ฉพ�ะผูใ้หญผู่ไ้ดศ้รทัธ�เลือ่มใสดว้ยตนเอง เปน็ พทุธม�มกะ 
ที่แปลว่� “ผู้รับเอ�พระพุทธเจ้�เป็นของตน”

ระเบียบก�รแสดงตนเป็นพุทธม�มกะ ทรงว�งไว้ดังนี้:-ม�รด�บิด� หรือผู้ใหญ่ในสกุล 
ปร�รถน�จะใหบ้ตุรหล�นของตนเปน็พทุธม�มกะ คอืผูร้บัเอ�พระพทุธเจ้�เปน็ทีน่บัถอืของตนโดยหลกั
ฐ�น พึงแนะนำ�เข�ให้น้อมใจเชื่อในพระพุทธเจ้� ผู้เป็นเจ้�ของพระพุทธศ�สน� จนยอมรับเอ�เป็นที่
นับถือของตนได้แล้ว พึงแจ้งคว�มนั้นแก่พระเถระที่จะถือเอ�เป็นพระอ�จ�รย์ในก�รนั้น ขอคว�มอนุ
เคร�ะห�์ของท�่นเพือ่เปน็ผูอ้ำ�นวยก�รนัน้ เมือ่ถงึวนัเวล�กำ�หนดนดั ท�่นผูอ้ำ�นวยก�รพงึประชมุสงฆ์
ตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป ฝ่�ยกุลบดีพึงพ�บุตรหล�นของตนไปสู่อ�ร�ม พร้อมด้วยญ�ติพวกพ้อง ให้ผัด 
เครื่องนุ่มห่มข�ว แล้วพ�เข้�ไปในอุโบสถ ผู้ปฏิญญ�พึงเข้�ไปที่พุทธอ�สน์ บูช�พระรัตนตรัย กร�บ
ด้วยเบญจ�งคประดิษฐ์ส�มหนแล้ว พึงเข้�ไปสู่ที่ประชุมสงฆ์ ถว�ยเครื่องสักก�ระแก่พระอ�จ�รย์แล้ว 
กร�บพระอ�จ�รยแ์ลพระสงฆด์ว้ยอ�ก�รอย�่งนัน้ส�มหนแลว้ นัง่คกุเข�่ประนมมอืลัน่ว�จ�เปน็คำ�บ�ล ี
ปฏิญญ�ตนเป็นพุทธม�มกะ คือผู้รับเอ�พระพุทธเจ้�เป็นที่นับถือของตนต�มระเบียบแล้ว นั่งร�บ ใน
ลำ�ดับนั้น พระอ�จ�รย์พึงโอว�ทเพื่อรู้หัวข้อแห่งพระพุทธศ�สน�จบแล้ว พึงให้ผู้นั้นนั่งคุกเข่� ว่�บ�ลี
เบญจศลีใหส้ม�ท�นต�มทลีะสกิข�บท จบแลว้ ผูน้ัน้พงึกร�บอกีส�มหนแลว้ นัง่ร�บ ถ�้มเีครือ่งสกัก�ระ 
หรือไทยธรรมสำ�หรับพระสงฆ์ พึงถว�ยในเวล�นี้ ในลำ�ดับนั้น พระสงฆ์พึงสวดอำ�นวยพรด้วยคำ�บ�ล ี
ว�่ โส อตถฺลทโฺธ หรอื เต อตถฺลทธฺ� โดยสมควรแกจ่ำ�นวนผูค้นปฏญิญ� ผูน้ัน้พงึประนมมอืรบัพร จบ 

แล้ว พึงนั้งคุกเข่�กร�บอีกส�มหนแล้ว ถอยออกจ�กที่ประชุมสงฆ์ เป็นเสร็จก�รเพียงเท่�นี้
คนผู้ใหญ่ผู้ปร�รถน�จะปฏิญญ�อย่�งนั้นต�มลำ�พังตนเอง พึงขออนุเคร�ะห์ต่อพระเถระแล

พึงไปสู่อ�ร�มด้วยตนเอง ไม่ต้องมีผู้พ� แต่นั้น พึงปฏิบัติโดยอ�ก�รดังกล่�วแล้ว
เทยีบก�รแสดงตนเปน็อบุ�สกิ� หญงิจะปฏญิญ�ตนเปน็พทุธม�มกิ�บ�้ง กไ็ดเ้หมอืนกนั เปน็แต่
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เมือ่แสดง พงึอยูใ่นเฉพ�ะหน�้พระสงฆห์�่งจ�กหตัถบ�ส (ระยะเอือ้มมอืถงึ) กร�บดว้ยเบญจ�งคประดษิฐ์
นั้น คือกร�บด้วยตั้งองค์ห้� ให้หน้�ผ�ก ๑ ฝ่�มือ ๒ เข่� ๒ จดพื้น เมื่อกร�บอย่�งนี้พึงนั่งคุกเข่� 
เป็นอันว่�เข่�ทั้งสองจดพื้น พึงหมอบลงทอดฝ่�มือที่พื้น แหวกช่องให้ห่�งสักหน่อย พึงก้มศีรษะลง
ตรงช่องนั้น ให้หน้�ผ�กจดพื้น”

ก�รแสดงตนเปน็พทุธม�มกะนี ้ใชม้�จนถงึบดันี ้ไดม้ผีูแ้สดงตนนบัถอืพระพทุธศ�สน�ดว้ยก�ร
แสดงตนเป็นพุทธม�มกะพุทธม�มิก� และได้มีนักเรียนโรงเรียนต่�งๆ แสดงตนเป็นพุทธม�มกะ พุทธ
ม�มิก� เป็นก�รแสดงยืนยัน ทั้งยังมีบิด�ม�รด�พ�บุตรธิด�ผู้ที่จะเดินท�งไปศึกษ�ในต่�งประเทศไป
แสดงตนเป็นพุทธม�มกะพุทธม�มิก�เป็นร�ยๆ 

อีกอย่�งหนึ่ง ก�รขอและรับสรณะทั้ง ๓ ที่ใช้ในพิธีก�รทั้งปวงดังกล่�วแล้วในครั้งที่ ๑ วิธีนี้
ก็เป็นก�รแสดงตนนับถือพระพุทธศ�สน�เหมือนกัน แต่กล�ยเป็นพิธีที่คนที่เป็นช�วพุทธอยู่แล้วยังใช้
อยู่เสมอ จัดเป็นอย่�งยืนยันก็ได้

ต�มที่กล่�วม�นี้ สรุปลงว่� ก�รถึงสรณะ ๓ เป็นก�รนับถือพระพุทธศ�สน�และก�รประก�ศ
ตนว่�เป็นผู้นับถือพระพุทธศ�สน�ก็ด้วยวิธีประก�ศตนถึงสรณะ ๓ หรือขอและรับสรณะ ๓ นี้เอง ใน
ขั้นแรก ผู้ ที่จะประก�ศตนถึงสรณะ ๓ ก็จะต้องรู้จักสรณะ ๓ ก่อน มีศรัทธ�เลื่อมใสด้วยคว�มรู้จัก 
จึงประก�ศตนถึง แสดงว่�ได้นับถือพระพุทธศ�สน�แล้ว แต่ในชั้นหลัง เมื่อพระพุทธศ�สน�ได้ม�เป็น
ศ�สน�ประจำ�ช�ติไทยแล้ว ก�รนับถือก็เป็นก�รนับถือต�มตระกูล คือ เมื่อเกิดม�ในตระกูลที่นับถือ
พระพุทธศ�สน�ก็นับถือต�มกันไป ถ้�มิได้เรียนมิได้ฟังเรื่องพระพุทธศ�สน�ก็ไม่มีคว�มรู้จัก แต่ก็อ�จ
มีศรัทธ�อย่�งไม่รู้ หรือมีคว�มรู้จักไปอีกอย่�งหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นสรณะในคว�มหม�ยที่ถูกต้อง

ท�งที่จะให้เกิดคว�มรู้นั้น ก็เป็นท�งอันเดียวกันของนักเรียนนักศึกษ�ทุกก�ลสมัย คือท�งต�
ท�งหทูีใ่ชด้หูรอือ�่นและใชฟ้งั รวมทัง้ท�งจมกูท�งลิน้ท�งก�ยทีถ่กูตอ้ง ท�งก�ยนัน้เชน่คนต�บอดอ�่น
หนังสือท�งก�ยที่ถูกต้อง ปัญญ�ที่เกิดขึ้นท�งนี้เรียกว่�สุต�มัย (เกิดหรือสำ�เร็จจ�กสุตะ ก�รฟัง ใน
ครั้งโบร�ณตั้งแต่ยังไม่มีตัวหนังสือ ใช้ก�รฟังด้วยหูเป็นสำ�คัญ จึงยกก�รฟังเป็นประธ�น) ท�งคว�ม
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คิด คือใช้คว�มคิดพินิจพิจ�รณ� ปัญญ�ที่เกิดขึ้นท�งนี้เรียกว�่จินต�มัย (เกิดหรือสำ�เร็จจ�กจินต� 
คว�มคิด) อีกอย่�งหนึ่ง ท�งก�รปฏิบัติ คือทำ�ให้มีให้เป็นขึ้น ปัญญ�ที่เกิดขึ้นท�งนี้เรียกว่�ภ�วน�มัย 
(เกิดขึ้นหรือสำ�เร็จจ�กก�รทำ�ให้มีให้เป็นขึ้นม�) 

พระพทุธศ�สน�เปน็ศ�สน�แหง่ปญัญ� ดงัจะเหน็ไดว้่� พระพทุธเจ�้เมือ่กอ่นแตไ่ดต้รสัรูท้ีเ่รยีก
ว่� พระโพธิสัตว์ (ผู้ข้องติดอยู่เพื่อคว�มรู้ หรือสัตว์ผู้จะตรัสรู้) ก็ได้ทรงแสวงห�ปัญญ� คือ คว�มรู้
ที่จะทำ�ให้รอดพ้น ไม่ทรงยอมเชื่ออย่�งงมง�ยไร้เหตุผลในลัทธิศ�สน�ต่�งๆ ที่สั่งสอนกันอยู่แล้ว ดัง
ที่มีคำ�กล่�วว่� “ทรงแสวงห�อยู่ว่�อะไรเป็นกุศล คือ คว�มดีคว�มฉล�ด” ในที่สุด ทรงได้ปัญญ�ใน
สัจจะอย่�งสมบูรณ์ที่เรียกว่� “ตรัสรู้” แล้วทรงเที่ยวจ�ริกไปแสดงสั่งสอนก็เพื่อให้ผู้ฟังรู้เห็นในสัจจะ
ต�มเป็นจริง คือเพื่อปัญญ� ครั้งที่ทรงแสดงปฐมเทศน�แก่ภิกษุ ๕ รูป มีพระโกณฑัญญะเป็นหัวหน้� 
จบแล้ว พระโกณฑัญญะฟังรู้เข้�ใจที่เรียกว่�เกิดธรรมจักษุ ดวงต�เห็นธรรม พระองค์ได้ทรงอุท�น
ว่� “โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอๆ” ห�ได้ทรงอุท�นว่�ได้เชื่อเร�แล้วๆ ไม่ ฉะนั้น จึงให้ทำ�คว�มเข้�ใจว่�
พระพุทธศ�สน�เป็นศ�สน�แห่งปัญญ� สอนเพื่อปัญญ�ในสัจจะทั้งหล�ยของชีวิต

ลองม�ตรวจดลูกัษณะองคป์ระกอบในสรณะทัง้ ๓ ว่�ดำ�เนนิไปเพือ่ปญัญ�อย�่งไร พระพทุธเจ�้
เป็นบุคคลที่ ๑ ซึ่งทรงดำ�รงอยู่ชั่วระยะเวล�แห่งชีวิตหนึ่ง และก็ได้เสด็จดับขันธปรินิพพ�นไปน�นกว่�
สองพนัห�้รอ้ยปแีลว้ พระธรรมเป็น่สจัจะและคำ�สัง่สอนเดมิเพยีงแตฟ่งัคำ�กนัม� แตต่อ่ม�ไดเ้ขยีนเปน็ตวั
อักษร แบ่งเป็น ๓ หมวด เรียกว่�ไตรปิฎก และภ�ษ�ที่เขียนพระไตรปิฎกเรียกว่�ภ�ษ�มคธหรือภ�ษ�
บ�ล ีต�มหลกัฐ�นในพระไตรปฎิก แสดงว่�ในชัน้เดมิพระธรรมแบง่เปน็ ๒ หมวดกอ่น คอื ธรรมเปน็คำ�
สอน ๑ วนิยัเปน็คำ�สัง่ ๑ ดงัในมห�ปรนิพิพ�นสตูรกล�่วว�่ เมือ่พระพทุธเจ้�จะเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพ�น

ไดต้รสัว�่ “ท�่นทัง้หล�ยจะพงึมคีว�มคดิอย�่งนีว้�่ ป�พจน ์(คำ�ทีเ่ปน็ประธ�น) คอืศ�สน�มศี�สด�ลว่ง
ไปเสยีแลว้ เร�ทัง้หล�ยไมม่ศี�สด�แลว้ ท�่นทัง้หล�ยไมพ่งึเหน็อย�่งนี ้ธรรมและวนิยัใดทีเ่ร�แสดงแลว้
บัญญัติแล้วแก่ท่�นทั้งหล�ย ธรรมและวินัยนั้นเป็นศ�สด�ของท่�นทั้งหล�ยโดยก�ลที่เร�ล่วงไป” และ
ในวินัยปิฎกที่เล่�ถึงสังค�ยน�ครั้งที่ ๑ ภ�ยหลังพุทธปรินิพพ�น ๓ เดือน และสังค�ยน�ครั้งที่ ๒ ภ�ย



• พระพุทธศาสนากับสังคมไทย •

29  

หลังพุทธปรินิพพ�นประม�ณ ๑๐๐ ปี ก็ยกขึ้นกล่�วเพียง ๒ หมวด คือ ธรรมและวินัย ฉะนั้นจึงม�
แบง่เปน็ ๓ หมวดในภ�ยหลงั ตอ่ม�พระไตรปฎิกเปน็คมัภรีพ์ระธรรมสำ�คญัทีส่ดุในพระพทุธศ�สน� ได้
กล�่วแลว้ว�่ไดจ้�รกึลงเปน็ตวัอกัษรในลงัก�ในพทุธศตวรรษที ่๕ ตอ่ม�ไดค้ดัลอกตอ่กนัออกไปในน�น�
ประเทศ ประเทศไทยเร�น่�จะได้รับม�น�นอย่�งต่ำ�ตั้งแต่สมัยสุโขทัย เมื่อบ้�นเมืองระส่ำ�ระส�ยแล้ว
กลบัเปน็ปกต ิพระมห�กษตัรยิ ์พระสงฆ ์และประช�ชนกไ็ดส้บืเส�ะแสวงห�คมัภรีพ์ระไตรปฎิกม�ชำ�ระ
ตรวจท�นจ�รลงใบล�นรักษ�ไว้ ดังเช่นที่ได้เริ่มทำ�ในสมัยพระเจ้�กรุงธนบุรี และได้ม�ทำ�ได้เต็มที่ใน
สมัยรัชก�ลที่ ๑ เรียกว่�สังค�ยน�เหมือนกัน อักษรที่จ�รลงใบล�นในสมัยก่อนนั้นใช้อักษรขอม และ
คงรักษ�ไว้เป็นภ�ษ�บ�ลี ต่อม�ในสมัยรัชก�ลที่ ๕ จึงมีก�รชำ�ระพิมพ์เป็นเล่มหนังสือ ใช้อักษรไทย
พระร�ชท�นไปไว้ยังวัดต่�งๆ ในรัชก�ลที่ ๗ ได้โปรดให้ชำ�ระพิมพ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพิ่มเติมต้นฉบับที่
ยังข�ดในก�รพิมพ์ครั้งรัชก�ลที่ ๕ ให้สมบูรณ์ขึ้น เป็นก�รทรงบำ�เพ็ญพระร�ชกุศลในง�นถว�ยพระ
เพลงิพระบรมศพรชัก�ลที ่๖ ซึง่กไ็ดใ้ชเ้ปน็ฉบบัสำ�หรบัศกึษ�เล�่เรยีนสบืตอ่ม�จนถงึปจัจบุนั และบดันี้
กไ็ดม้กี�รแปลเปน็ภ�ษ�ไทยทัง้หมดพมิพข์ึน้ไวแ้ลว้เปน็ฉบบัของกรมก�รศ�สน� กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร 
ว่�ถึงพระธรรมก็มีคัมภีร์ไตรปิฎกนี้แหละเป็นหลักฐ�น ส่วนสรณะที่ ๓ คือพระสงฆ์นั้นก็คือหมู่บุคคล
ซึ่งเป็นส�วกหรือส�วิก� แปลว่� “ผู้ฟัง” คือศิษย์ของพระพุทธเจ้� ยังมีอีกคำ�หนึ่ง คือ บริษัท ๔ ก็ได้
แก่บุคคล ๔ จำ�พวกซึ่งเป็นศิษย์หรือผู้นับถือพระพุทธเจ้� คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบ�สก อุบ�สิก� รวม
ทั้งส�มเณร ส�มเณรี บัดนี้มีแต่ ภิกษุ ส�มเณร และ คณะสตรีผู้บวชเป็นแม่ชี และอุบ�สก อุบ�สิก� 
หรือ พุทธม�มกะ พุทธม�มิก� หรือที่รวมเรียกว่�พุทธศ�สนิก (ผู้นับถือพระพุทธศ�สน�) หรือพุทธิกะ 
(ผูน้บัถอืพระพทุธเจ้�) บรษิทัทัง้ ๔ นีม้ภีกิษบุรษิทัเปน็หวัหน้�ไดบ้วชหรอืศกึษ�ปฏบิตัริกัษ�และเผยแผ่

พระพทุธศ�สน�สบืตอ่ม�ตัง้แตส่มยัพทุธก�ลจนถงึปจัจบุนั ภกิษบุรษิทันี ้คอืทีเ่รยีกกนัว�่ ภกิษสุงฆ ์หรอื  
พระสงฆ์ เมื่อมีภิกษุสงฆ์ก็ต้องมีก�รสร้�งวัดให้อยู่ เพร�ะภิกษุสงฆ์ไม่อยู่ในบ้�น ดังที่เรียกอีกคำ�หนึ่ง
ว่� “อน�ค�ริกะ” หรือ “อน�ค�ริยะ” แปลว่� คนไม่มีบ้�นเรือน เพร�ะที่เรียกว่� “ก�รบวช” นั้นก็
คือก�รออกจ�กเรือนจ�กบ้�น จึงได้เกิดมีวัดขึ้นเป็นที่อยู่แห่งพระภิกษุส�มเณร ทั้งเป็นที่เก็บรักษ� 
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คมัภรีไ์ตรปฎิกและวตัถทุ�งพระศ�สน�ต�่งๆ ตลอดถงึเปน็ทีต่ัง้แหง่ปชูนยีสถ�นทัง้ปวง มวีดัหล�ยแหง่
ได้เป็นที่ตั้งแห่งปูชนียสถ�นสำ�คัญขึ้นก่อนแล้วจึงมีพระไปอยู่รักษ�ในภ�ยหลัง

ประเทศถิ่นที่ชื่อว่�มีพระพุทธศ�สน�แผ่เข้�ไปหรือเข้�ม�ตั้งมั่นนั้น มิใช่จะมีแต่คัมภีร์พระไตร 
ปฎิกและคมัภรีอ์ธบิ�ยต�่งๆ อย�่งเดยีว จะตอ้งมภีกิษสุงฆเ์ข�้ไปตัง้อยู ่มวีดัเปน็ทีอ่ยู ่และเมือ่มปีระช�ชน
ช�วประเทศทอ้งถิน่นัน้ออกบวชเรยีนสบืตอ่รกัษ�เผยแผพ่ระพทุธศ�สน�เอง ประช�ชนช�วบ�้นกน็บัถอื
เป็นอุบ�สก อุบ�สิก� หรือ พุทธม�มกะ พุทธม�มิก� หรือ เป็นพุทธส�สนิกชนม�กกว้�งขว�งออกไป 
บรรด�พระและคฤหัสถ์หรือฆร�ว�สทั้งปวง ก็มีผู้รู้และปฏิบัติพระพุทธศ�สน�จำ�นวนม�ก ส�ม�รถที่
จะสัง่สอนแนะนำ�ใหค้นทัง้หล�ยมคีว�มรูค้ว�มเข�้ใจและปฏบิตัไิดถ้กูตอ้ง เหมอืนดงัในประเทศไทยเร�
เป็นต้น จึงจะเรียกว่�มีพระพุทธศ�สน�เข้�ม�ตั้งมั่นคง

ในวัดต่�งๆ จะพึงเห็นว่�มีถ�วรวัตถุที่สำ�คัญ ดังเช่น โบสถ์หรืออุโบสถ เป็นที่พระสงฆ์ประชุม
ทำ�สังฆกรรม วิห�ร เป็นที่ประดิษฐ�นพระพุทธรูป เหมือนอย่�งเป็นกุฏิของพระพุทธเจ้�ขณะที่ยังทรง
ดำ�รงอยู่ เจดีย์ เป็นที่บรรจุพระธ�ตุแต่เดิม แต่เมื่อไม่มีพระธ�ตุก็เป็นที่สักก�รบูช� หอไตร เป็นที่เก็บ
พระไตรปิฎกนั้นเอง เรียกในบัดนี้ก็ว่�ห้องสมุดของวัด แสดงว่�วัดได้มีห้องสมุดม�ตั้งแต่โบร�ณก�ล 
ก�รเปรียญ หรือ ศ�ล�ก�รเปรียญ เป็นที่ศึกษ�เล่�เรียนอบรมธรรม ฟังธรรม ตลอดถึงเป็นที่ประชุม
บำ�เพญ็กศุลเท่�กบัเปน็โรงเรยีน โรงฟงัธรรมทีเ่รยีกในสมยัพทุธก�ลว่� “ธรรมสภ�” และเปน็ทีบ่ำ�เพญ็
กุศล บัดนี้ มักจะมีโรงเรียนแยกไปต่�งห�ก และมีหมู่กุฏิที่อยู่ของพระสงฆ์

ท�งวัดหรือพระสงฆ์เป็นผู้มีหน้�ที่ในท�ง “ธรรมท�น” คือให้คว�มรู้พระธรรม ส่วนคฤหัสถ์
มหีน�้ทีใ่นท�ง “อ�มสิท�น”คอืใหส้ิง่ต�่งๆ อปุถมัภบ์ำ�รงุพระสงฆ ์และฟงัเรยีนปฏบิตัธิรรมต�มควรแก่

ภ�วะ พระมห�กษัตริย์ไทยเร�มีส่วนสำ�คัญยิ่งในก�รอุปถัมภ์พระพุทธศ�สน�ม�ตั้งแต่โบร�ณก�ล ทั้ง
ได้มีก�รจัดวิธีก�รสอนให้เหม�ะส่วนกัน ดังที่อ�จ�รย์ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปร�โมช ได้กล่�วไว้ในครั้งก่อน

ว่�ถึงวิธีก�รให้คว�มรู้พระพุทธศ�สน� ได้มีหล�ยอย่�ง ตั้งแต่เก่�ก่อนม� ดังจะสรุปกล่�วได้ 
ดังนี้
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ก�รศกึษ�เล�่เรยีนใหม้คีว�มรูจ้รงิ โดยปกต ิเปน็กจิของพระภกิษสุ�มเณร ซึง่ไดอ้ทุศิชวีติเพือ่
ก�รศึกษ�ปฏิบัติพระพุทธศ�สน�โดยเฉพ�ะ ส�ม�รถใช้เวล�เพื่อศึกษ�ได้ทั้งหมด

ก�รเล่�เรียนพอสมควร หรือ เพียงก�รอ่�นก�รฟังธรรมเป็นครั้งคร�ว โดยปกติเป็นกิจของ
ประช�ชนช�วบ้�นเมืองทั่วไป พระพุทธเจ้�ได้ทรงเห็นแล้วว่�ช�วบ้�นมีธุรกิจม�ก จึงแสดงตั้งวันฟัง
ธรรมไว้ร�ว ๗-๘ วันต่อหนึ่งครั้ง หรือ ๑ วัน สำ�หรับคฤหัสถ์จะได้ออกม�รักษ�ศีลฟังธรรมกันดังที่
เรียกว่� วันธรรมสวนะ (วันฟังธรรม) หรือวันพระ 

ธรรมเนียมให้เด็กช�ยอยู่ศึกษ�กับพระในวัดและให้บวชเณรในสมัยเก่� ซึ่งต่อม�ในรัชก�ลที่ 
๕ ทรงตั้งธรรมเนียมให้แสดงตนเป็นพุทธม�มกะม�มิก�แทนก�รบวชเณร

ธรรมเนียมให้ช�ยหนุ่มบวชเป็นภิกษุชั่วคร�ว เช่น ๓-๔ เดือน
วิธีให้คว�มรู้ท�งลัดอื่นๆ เช่นเขียนภ�พพุทธประวัติ ช�ดก นรก สวรรค์ ต่�งๆ ให้ดูไว้ที่ 

ฝ�ผนังโบสถ์ เป็นต้น
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คำาบรรยาย ครั้งที่ ๓
๑๐ มกราคม ๒๕๑๕

วันนี้ จะว่�ถึงสังคมไทยเรานับถือสรณะทั้ง ๓ เป็นที่พึ่งในสถานอะไร ได้ว่�ม�แล้วในครั้ง
ที่ ๑ ว่�สรณะทั้ง ๓ เป็นที่เชื่อกันอย่�งไร ในครั้งที่ ๒ ว่�เป็นที่รู้จักกันอย่�งไร แต่ในครั้งที่ ๒ นั้น 
ได้กล่�วถึงเรื่องที่พระพุทธศ�สน�เข้�ม�และวิธีแสดงตนนับถือ กับวิธีสั่งสอนอบรมให้รู้ม�กกว่�ที่จะ
แสดงว่�รู้จักกันอย่�งไร แต่ก็ได้กล่�วม�ในครั้งที่ ๑ บ้�งแล้วว่�เป็นที่เชื่อถือกันอย่�งไร เพร�ะจะเชื่อ
อย่�งไรนั้นก็เนื่องด้วยระดับคว�มรู้เหมือนกัน คือใครที่เชื่ออะไรอย่�งใดก็แสดงว่�ผู้นั้นรู้จักหรือเข้�ใจ
อย่�งนั้น ในครั้งที่ ๓ นี้แม้จะตั้งหัวข้อว่�นับถือเป็นที่พึ่งในสถ�นอะไร แต่ก็จะต้องกล่�วถึงคว�มเชื่อที่
เป็นศรัทธ�และคว�มรู้ที่เป็นปัญญ�ด้วย ต�มหัวข้อที่ตั้งไว้ว่� “สังคมไทยเรานับถือสรณะทั้ง ๓ เป็น
ที่พึ่งในสถานอะไร” เป็นหัวข้อที่จำ�กัดเข้�ม�ถึงก�รนับถือของสังคมไทยเร� อ�จจะถูกหรือผิดจ�ก
คว�มมุ่งหม�ยต�มที่ต้องก�รในพระพุทธศ�สน�ก็ได้ ฉะนั้น เพื่อให้เข้�ใจถึงคว�มหม�ยมุ่งหม�ยเดิม
ในพระพทุธศ�สน�ดว้ย จะไดก้ล่�วไปโดยลำ�ดบัดงันี ้๑ คว�มมุง่หม�ยเดมิแหง่ก�รนบัถอืหรอืถงึสรณะ 
๒ คนไทยเร�นับถือกันในสถ�นไร ๓ ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและข้อที่ควรแก้ไข

๑. ความมุ่งหมายเดิมแห่งการนับถือหรือถึงสรณะ
คำ�ว�่ “สรณะ” ในตำ�ร�ศพัทอ์ภธิ�นปัปทปีกิ� ฉบบั พระเจ�้วรวงศเ์ธอ กรมหลวงชนิวรสริวิฒัน ์

สมเด็จพระสังฆร�ชเจ้� วัดร�ชบพิธฯ ให้คำ�นิย�มไว้ดังนี้ ๑ ก�รฆ่� ก�รกำ�จัด ๒ ที่อยู่อ�ศัย ๓ วัตถุ
อันบุคคลรักษ� ผู้รักษ�ก็ว่� ๔ ก�รรักษ�และว่� ที่พึ่งรักษ� เบียฬเสีย กับอีกนิย�มหนึ่งว่� นิพพ�น 
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ในตำ�ร�ศัพท์อื่นทั้งไทยและต่�งประเทศ ก็ให้คำ�นิย�มศัพท์อย่�งเดียวกัน คำ�สันสกฤตว่� “ศรณะ” 
อีกอย่�งหนึ่ง สรณะรูปเดียวกันในภ�ษ�บ�ลีแปลว�่ ที่ระลึก เครื่องระลึก แต่เทียบคำ�สันสกฤตว�่  
“สมฺฤฺณ” มลูศพัทอ์นัเดยีวกนักบัคำ�ว�่ “สต”ิ สนัสกฤตว�่ “สมฺฤฺต”ิ ไทยเร�กใ็ชค้ำ�ว�่ สมฤด ี(อกีคำ�หนึง่ 
สรณ จ�ก ส+รณ แปลว่� เป็นไปกับสงคร�ม ซึ่งมิได้ใช้ในคว�มหม�ยในที่นี้) จ�กคำ�นิย�มข้�งต้นนี้ 
สรณ ในรูปศัพท์บ�ลี จึงอ�จแปลได้ว่� ที่พึ่งที่ระลึก ที่กำ�จัด ตลอดถึงที่นับถือ ฉะนั้น คำ�แปลที่ให้ไว้
ข้�งต้นว่� “ที่พึ่ง” “ที่พึงกำาจัดภัย” “ที่พึ่งที่ระลึก” หรือ “ที่ระลึกนับถือ” ก็ใช้ได้ทั้งนั้น 

ในชั้นเดิม ก�รลั่นว�จ�ถึงสรณะทั้ง ๓ เป็นเรื่องของผู้ฟังธรรมเอง พระพุทธเจ�้มิได้ทรง
แนะนำ�ให้ใครถือพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ แต่ได้ทรงแสดงธรรมสอน ครั้น
ทรงแสดงธรรมจบแล้ว ผู้ฟังเองได้ปัญญ�และศรัทธ�เลื่อมใสในพระธรรมคำ�สอน จึงแสดงตนและ 
บ�งร�ยไดก้ล่�วสรรเสรญิก�รแสดงธรรมของพระองคด์ว้ย ผูฟ้งัทีข่อบวชต�มพระองค ์ชัน้แรกทรงรบั
เองด้วยวิธีเพียงตรัสรับว่� “ม�เถิดภิกขุ” ดังกล่�วในครั้งที่ ๒ หรือ “จงเป็นภิกขุม�เถิด” จ�กคำ�บ�ลี
ว่� “เอหิ ภิกฺขุ” เพียงเท่�นี้ก็สำ�เร็จเป็นภิกขุ หรือ ภิกษุ วิธีอุปสมบทชั้นแรกแบบนี้เรียกว่� “เอหิภิกขุ
อุปสัมปท�” แปลว่� “อุปสมบทด้วยว�จ�ว่�จงเป็นภิกขุม�” ต่อม� ทรงอนุญ�ตให้พระส�วกเฉพ�ะ
รูปให้อุปสมบทได้ จึงทรงบัญญัติวิธีให้อุปสมบทด้วยวิธีให้ถึงสรณะทั้ง ๓ วิธีนี้เรียกว่� “ติสรณคมนุป
สัมปท�” แปลว่� “อุปสมบทด้วยถึง ๓ สรณะ” ต่อม�จึงทรงอนุญ�ตให้สงฆ์เป็นผู้ให้อุปสมบทด้วยวิธีที่
เรียกว่� “ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปท�” แปลว่� “อุปสมบทด้วยวิธีสวดกรรมว�จ� คือสวดประก�ศรวม
เป็น ๔ เที่ยวทั้งญัตติ” ซึ่งใช้สืบต่อม�จนบัดนี้ เรื่องนี้มีอธิบ�ยไว้ในหนังสือวินัยมุขเล่มหนึ่งกัณฑ์ที่ ๑ 
ในหนงัสอืนัน้ กล�่วว�่ “ในยคุตน้แหง่ตรสัรู ้ก�รรบัเข�้หมูห่รอืรบับวชใหภ้กิษ ุสำ�เรจ็ดว้ยอำ�น�จบคุคล  

คือ พระศ�สด�ทรงเองบ้�ง ส�วกทำ�บ้�ง...จำ�เนียรก�ลล่วงม� พระศ�สน�เจริญแพร่หล�ยขึ้นโดย
ลำ�ดบั มคีนนบัถอืม�ก พทุธบรษิทัมทีัง้บรรพชติทัง้คฤหสัถ ์ทัง้ช�ยทัง้หญงิ พระศ�สด�มพีระประสงค์
จะทรงประดษิฐ�นใหเ้ปน็หลกัมัน่คง พระองคท์รงมุง่ประโยชนม์ห�ชนยิง่กว�่ผลสว่นพระองคเ์อง จงึได้
ทรงอนุญ�ตมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ในก�รบริห�ร คณะสงฆ์นั้นไม่ใช่ภิกษุเฉพ�ะรูปดังคนส�มัญเข้�ใจกัน 
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อยู ่ภกิษหุล�ยรปูเข�้ประชมุกนัเปน็หมูเ่พือ่ทำ�กจิอย่�งใดอย�่งหนึง่เหมอืนประชมุแหง่พวกสม�ชกิของ 
สม�คมนั้นๆ ซึ่งมีอำ�น�จให้สำ�เร็จกิจธุระของเข� นี้เรียกว่�สงฆ์ สงฆ์นั้นย่อมมีองค์เป็นกำ�หนดสำ�หรับ 
กิจนั้นๆ กิจโดยม�กต้องก�รสงฆ์มีภิกษุ ๔ รูป สงฆ์ผู้ทำ�กิจเช่นนี้ เรียกว่�จตุวรรค แปลว่�มีพวก ๔  
แต่กิจบ�งอย่�งต้องก�รสงฆ์มีภิกษุ ๕ รูปบ้�ง ๑๐ รูปบ้�ง ๒๐ รูปบ้�ง สงฆ์ผู้ทำ�กิจเหล่�นั้นเรียก
ว่� ปัญจวรรค มีพวก ๕ ทสวรรค มีพวก ๑๐ วีสติวรรค มีพวก ๒๐ เป็นลำ�ดับกัน ตกม�ถึงชั้นนี้ 
อปุสมัปท� คอืรบับวชคนใหเ้ปน็ภกิษเุข้�หมู ่จงึเปน็หน้�ทีข่องสงฆจ์ะพงึทำ�ดว้ยอย่�งหนึง่ พระศ�สด�
จึงทรงงดก�รประท�นอุปสมบทด้วยพระองค์เสีย และทรงเลิกก�รให้อุปสมบทของส�วกเสียด้วย ทรง
อนุญ�ตให้สงฆ์ทำ�ด้วยวิธีที่เรียกว่� ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปท�...ครั้นทรงเลิกติสรณคมนุปสัมปท�เสีย
แล้ว ได้ทรงอนุญ�ตให้เอ�วิธีนั้นม�ใช้บวชกุลบุตร ผู้มีอ�ยุยังหย่อน ไม่ครบกำ�หนดเป็นภิกษุ ให้เป็น
ส�มเณรยังเสร็จด้วยอำ�น�จบุคคลหรือภิกษุผู้เถระนั้นเอง เมื่อเกิดมีส�มเณรขึ้น ก�รบวชจึงเป็น ๒ คือ
บวชเป็นภิกษุ เรียกว่� อุปสัมปท� หรือ อุปสมบท บวชเป็นส�มเณรเรียกว่� บรรพช� และวิธีที่สงฆ์
จะให้อุปสมบทก็ให้แก่ผู้ได้รับบรรพช�เป็นส�มเณรม�แล้ว นี้ใช้เป็นธรรมเนียมม�จนบัดนี้”

ฉะนั้น ธรรมเนียมก�รถึงสรณะ ๓ จึงม�จ�กวิธีบวชต�มที่มีบัญญัติไว้ในพระวินัยดังกล่�ว
และในชั้นต้นก่อนแต่ทรงตั้งวิธีบวช ผู้ฟังธรรมได้ลั่นว�จ�ถึงสรณะเอง จึงน่�จะม�ค้นห�ดูว่�คำ�สอนที่
เกี่ยวแก่สรณะพระพุทธเจ้�ได้ทรงสอนไว้อย่�งไร ได้พบคำ�ที่ตรัสสอนให้มีที่พึ่งดังจะยกม� ๒ แห่งดังนี้

 ๑. ตรัสสอนว่� “ท่�นทั้งหล�ยจงมีตนเป็นเก�ะ เป็นสรณะ อย่�มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ ท่�น
ทั้งหล�ยจงมีธรรมเป็นเก�ะ เป็นสรณะ อย่�มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ

 ๒. ตรัสสอนว่� “ท่�นทั้งหล�ยจงมี น�ถะ คือที่พึ่งอยู่เถิด อย่�ไม่มีที่พึ่งอยู่เลย เพร�ะว่�ผู้ 

ที่เป็นอน�ถะ (ไม่มีที่พึ่ง) อยู่เป็นทุกข์” ต่อจ�กนี้ ตรัสธรรมเป็นเครื่องกระทำ�ที่พึ่ง ๑๐ ประก�ร คือ 
(๑) ศีล รักษ�ก�ยว�จ�ให้เรียบร้อย (๒) พ�หุสัจจะ คว�มเป็นผู้ได้สดับตรับฟังม�ก คือ เรียนม�ก  
(๓) คว�มเป็นผู้มีเพื่อนดีง�ม (๔) คว�มเป็นผู้ว่�ง่�ยสอนง่�ย (๕) คว�มขยันช่วยเอ�ใจใส่ในกิจธุระของ 
เพือ่นรว่มปฏบิตัชิอบ (๖) คว�มใครใ่นธรรมทีช่อบ (๗) คว�มเพยีรพย�ย�มในก�รปฏบิตัเิหตใุนท�งทีช่อบ 
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ยิ่งๆ ขึ้น (๘) คว�มสันโดษยินดีพอใจในผลที่ได้รับ (๙) คว�มมีสติรอบคอบ (๑๐) คว�มมีปัญญ�รอบรู้
ต�มที่ม� ๒ แห่งที่ยกม�นี้ แสดงว่� พระพุทธเจ้�ตรัสสอนให้ทุกคนมีน�ถะคือที่พึ่ง อย่�เป็น

คนอน�ถะ หรือ ที่เรียกกันในภ�ษ�ไทยว่� อน�ถ� ไม่มีที่พึ่ง หรือ ไร้ที่พึ่ง ใครหรืออะไรจะเป็นที่พึ่ง
ได้ ก็ตรัสสอนว่� ให้มีตนเองนี้แหละเป็นที่พึ่ง กับ ให้มีธรรมเป็นที่พึ่ง ว่�ถึงตนเป็นที่พึ่ง ได้ตรัสไว้ใน
ธรรมบทอีกว่� “ตนแลเป็นที่พึ่งของตน คนอื่นใครเล่�จะเป็นที่พึ่งได้ บุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมได้ที่
พึ่งที่ได้ด้วยย�ก” ฉะนั้น จึงกล่�วได้ว่�คำ�สอนโดยตรงของพระพุทธเจ้�นั้น สอนให้พึ่งตน สอนให้พึ่ง
ธรรม ด้วยวิธีทำ�ตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ คือ ฝึกฝนตนให้ดีในธรรม มีคว�มประพฤติดีที่ เรียกว่�ศีล
เป็นต้น ดังกล่�วในธรรม ๑๐ ข้อนั้น

คร�วนี้ เมื่อเกิดมีธรรมเนียมถึงสรณะทั้ง ๓ จึงเกิดมีสรณะขึ้นถึง ๔ คือ พระพุทธเจ้� พระ
ธรรม พระสงฆ์ และตนเองซึ่งพระพุทธเจ้�ทรงยกขึ้นเป็นอันดับแรก ปัญห�จึงเกิดขึ้นว่� จะไม่ขัดแย้ง
กันหรือ ทั้งในที่ม�บ�งแห่ง ยกขึ้นทีละข้อ และปฏิเสธด้วยว่�ไม่มีที่พึ่งอื่นอีกทีละข้อเหมือนกัน เมื่อนำ� 
ม�รวมกันเข้� ก็ดูเหมือนปฏิเสธกันเองไปทั้งหมด เรื่องนี้พิจ�รณ�ดูให้ดีต�มคลองธรรมในพระพุทธ
ศ�สน� จะเหน็ว�่ไมข่ดัแยง้กนั ไมป่ฏเิสธกนั เพร�ะแตล่ะขอ้ต�่งเปน็สรณะในแตล่ะลกัษณะ ทกุลกัษณะ
ต่�งรวมกันอยู่ไม่อ�จแยกออกจ�กกันได้ ดังนี้

 ๑. พระพุทธเจ้� ทรงเป็นสรณะ คือ ที่พึ่ง ในฐ�นะที่ทรงแสดงธรรมสั่งสอนเหมือนอย่�ง
บุคคลผู้ชูดวงประทีปในที่มืด เพื่อว่�คนมีจักษุจะได้มองเห็นท�งเดิน

 ๒. พระธรรม เป็นสรณะ ที่พึ่ง ในฐ�นะที่เป็นท�งปฏิบัติดำ�เนิน เหมือนอย่�งท�งเดินที่
สว่�งขึ้นด้วยแสงประทีปที่พระพุทธเจ้�ทรงชูขึ้นให้มองเห็น

 ๓. พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่ง ในฐ�นะที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้รับผลม�แล้วเป็นพย�นแห่ง
คว�มตรัสรู้ของพระพุทธเจ้� และช่วยดำ�รงพระศ�สน�สั่งสอนสืบต่อม� เหมือนอย่�งผู้ที่เคยเดินท�ง
นั้นม�แล้วต�มแสงสว่�งของดวงประทีปที่พระพุทธเจ้�ทรงชูขึ้นและช่วยส่องดวงประทีปสืบต่อกันม� 
ทำ�ให้ท�งนั้นสว่�งอยู่เป็นท�งสะดวกที่ใครๆ จะเดินตลอดม�เป็นพันๆ ปีจนถึงปัจจุบัน
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 ๔. ตนเอง เป็นสรณะที่พึ่งของตน ในฐ�นะที่ต้องเป็นผู้ปฏิบัติดำ�เนินด้วยตนเองคือจะต้อง
ลืมต�ดูท�งที่พระพุทธเจ้�ทรงชูประทีปส่องให้ดู และพระสงฆ์ช่วยชูประทีปส่องสืบต่อม� เมื่อลืมต�ดู
เห็นท�ง ก็ย่อมจะเห็นว่�เป็นท�งที่ไม่เปลี่ยว ปร�ศจ�กอันตร�ยเป็นท�งเกษมสวัสดี มีผู้เดินม�แล้ว 
กำ�ลังเดินอยู่ข้�งหน้� และกำ�ลังเดินอยู่ด้วยกันก็มี จะต้องเดินท�งนั้น คือ จะต้องปฏิบัติด้วยตนเอง 
ถ้�ห�กตนเองไม่ลืมต�ดูท�ง และไม่ปฏิบัติเดินท�งนั้น สรณะ ๓ ข้�งต้นก็ไม่มีประโยชน์ ข้อนี้ถ้�นึกดู
ถึงที่พึ่งอื่นๆ เทียบ จะทำ�ให้เห็นง่�ยเข้�อีก คือ ทุกๆ คนจะต้องมีที่พึ่ง เช่นที่บ้�น จะต้องมีม�รด�บิด� 
เป็นที่พึ่งหรือไม่เป็นเช่นนั้นก็จะต้องมีญ�ติผู้อุปก�ระหรือบุคคลผู้อุปก�ระเป็นที่พึ่ง ในชั้นแรกเมื่อเข้�
โรงเรียน ก็จะต้องมีครูอ�จ�รย์เป็นที่พึ่งให้วิช�คว�มรู้ ดังนี้เป็นต้น แต่ทุกๆ แห่ง ก็จะต้องมีตนเอง
เปน็ที่พึ่งของตนรวมอยูด่้วย ไมเ่ช่นนั้น ที่พึ่งภ�ยนอกอืน่ๆ ก็จะเป็นทีพ่ึ่งไมไ่ด ้เชน่ม�รด�บดิ�เป็นทีพ่ึ่ง
ดว้ยเปน็ผูใ้หค้ว�มอปุก�ระทัง้ปวง เชน่ใหอ้�ห�ร ม�รด�บดิ�จะชว่ยไดอ้ย่�งม�กทีส่ดุกเ็พยีงนำ�อ�ห�ร
ม�ว�งไวใ้ห ้หรอืปอ้นให ้แตบ่ตุรธดิ�จะตอ้งหยบิตกัอ�ห�รเข�้ป�กเอง หรอืจะตอ้งอ้�ป�กออกรบัก�ร
ปอ้น จะตอ้งเคีย้วกลนือ�ห�รเข�้ไปดว้ยตนเอง กจิเหล�่นีต้นตอ้งทำ�เองทัง้นัน้ ดงัทีเ่รยีกว�่ตอ้งพึง่ตน 
ใครจะทำ�ให้ห�ได้ไม่ ในก�รไปโรงเรียน ม�รด�บิด�เป็นที่พึ่งในก�รจัดห�เครื่องเรียนและสิ่งต่�งๆ ให้ 
ครูที่โรงเรียนก็เป็นที่พึ่งในก�รสอน แต่นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนด้วยตนเอง จะต้องฟังคำ�สอนของ
ครู จะต้องพิจ�รณ�ให้เข้�ใจ จะต้องจดบันทึก จะต้องไต่ถ�มค้นคว้� เหล่�นี้ต้องพึ่งตนเองทั้งนั้น จึง
จะได้คว�มรู้คว�มสำ�เร็จในก�รศึกษ� ม�รด�บิด�หรือใครๆ จะม�ช่วยเรียนแทนให้ห�ได้ไม่ เมื่อว่�ถึง
ท�งพระศ�สน�กเ็หมือนกนั พระพุทธเจ้�กท็รงเปน็ครผููห้นึง่ ทีเ่รยีกว่� “พระศ�สด�” ทรงแสดงธรรม
สั่งสอน ก็คือ ทรงแสดงคว�มจริงนั้นเองสั่งสอน เพื่อให้รู้ว่�อะไรเป็นบ�ปคือ คว�มชั่ว อะไรเป็นบุญ 

คือ คว�มดี และทรงสั่งสอนให้รู้ว่�ทั้งหมดนี้เนื่องม�จ�กจิตใจเป็นสำ�คัญ จึงสรุปคำ�สอนเป็นอย่�งย่อ
ที่สุด ๓ ข้อ คือ ๑ไม่ทำ�บ�ปทั้งปวง ๒ ทำ�กุศลคือคว�มดีให้ถึงพร้อม ๓ ชำ�ระจิตของตนให้ผ่องใส นี้
คือ ท�งปฏิบัติที่ทรงสั่งสอนไว้ ซึ่งพระสงฆ์ได้ปฏิบัติม�แล้วและก็ได้สั่งสอนสืบต่อม� แม้มีพระพุทธเจ้� 
พระธรรม พระสงฆ์พร้อมที่เป็นสรณะอยู่ดังนี้แล้ว ถ้�บุคคลไม่หันไปพึ่งท่�น คือ ไม่ลืมต�ดู เปิดหูฟัง 
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ไม่เดินไปต�มท�งที่ทรงสั่งสอน ก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจ�กสรณะเหล่�นี้ ท่�นจะม�ทำ�ให้ใครเป็นคน 
ดีหรือคนชั่วโดยที่ตนไม่ทำ�ด้วยตนเองห�ได้ไม่ กิจเหล่�นี้ตนจะต้องทำ�เอง คือ เมื่อทำ�ชั่วก็ต้องเป็นคน
ชั่วเอง จะมีสรณะอะไรม�ช่วยให้ไม่ต้องเป็นคนชั่วห�ได้ไม่ เมื่อทำ�ดีก็เป็นคนดีด้วยตนเอง จะมีสรณะ
อะไรม�ชว่ยใหเ้ปน็คนดโีดยไมต่อ้งทำ�กห็�ไดไ้มเ่ชน่เดยีวกนั แตเ่มือ่ทำ�ชัว่ กช็ือ่ว่�ทำ�ตนใหเ้ปน็ทีพ่ึง่ของ
ตนไม่ได้ ต่อเมื่อทำ�ดี จึงจะชื่อว่�ทำ�ตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ และจะละชั่วทำ�ได้ดีก็ต้องอ�ศัยสรณะทั้ง 
๓ ดังกล่�วแล้ว สรณะทั้ง ๓ คือ พระพุทธเจ้� พระธรรม พระสงฆ์ อ�จยกขึ้นกล่�วอย่�งสรุปเพียงข้อ
หนึ่งคือธรรมดังที่อ้�งม�ข้�งต้น รวมเข้�กับตนเองอีกหนึ่ง จะได้สรณะอย่�งย่อ ๒ คือ ธรรม กับ ตน 
ตนที่จะเป็นที่พึ่งของตนได้ก็จะต้องเป็นตนที่มีธรรมคือที่ฝึกดีแล้วต�มหลักธรรมดังกล่�วเป็นตัวอย่�ง
ข้�งต้น ก�รศึกษ�ให้เกิดปัญญ�ก็เป็นก�รฝึกฝนตนแต่ละอย่�ง

ว่�ถึงก�รศึกษ�ที่จะให้เกิดผลสมบูรณ์ต�มหลักศึกษ�ในพระพุทธศ�สน� คือ ศึกษ�ให้มีคว�ม
เห็นชอบ คว�มดำ�ริชอบ อันรวมเป็น ปัญญ�สิกข� (ศึกษ�ในปัญญ�) เจรจ�ชอบ ก�รง�นชอบ เลี้ยง
ชีวิตชอบ อันรวมเป็นศีลสิกข� (ศึกษ�ในศีล) คว�มเพียรชอบ คว�มมีสติชอบ คว�มตั้งใจมั่นชอบ รวม
เป็นจิตตสิกข� (ศึกษ�ในจิต) คือ มรรคมีองค์ ๘ อันรวมเข้�เป็นสิกข� หรือศึกษ� ๓ เหล่�นี้แหละล้วน 
เป็นธรรมที่ทำ�ที่พึ่ง ซึ่งมีอยู่หล�ยชั้น ตั้งแต่ชั้นที่เป็นโลกิยะสำ�หรับช�วโลกทั่วไป จนถึงชั้นที่เป็น 
โลกตุระสำ�หรบัผูท้ีส่ละโลกดงัทีอ่�จ�รย ์ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ปร�โมช ไดเ้คยกล�่วไว ้คว�มมุง่หม�ยเดมิแหง่ 
ก�รนับถือ หรือถึงสรณะย่อมมีดังกล่�วม�นี้ ซึ่งจะต้องมี ๒ สิ่ง คือ ธรรม และตนเอง และธรรมก็
ย่อมโยงถึงพระพุทธเจ้�และพระสงฆ์เข้�ด้วยกันต�มที่มีคว�มสัมพันธ์กัน

ยกตัวอย่�ง อะไรคือคว�มเห็นชอบ ข้อนี้มีอธิบ�ยได้ตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูง เช่นอธิบ�ยว่� 

ไดแ้กค่ว�มเหน็ถกูตอ้งจรงิต�มเหตผุล เชน่เหน็ว่� ผลคอืคว�มประพฤตอิอกม�ท�งก�ย ว�จ� ยอ่มม�
จ�กเหตภุ�วะท�งจติใจ เชน่พระส�รบีตุรไดอ้ธบิ�ยไวว้�่คว�มประพฤตทิีเ่ปน็อกศุลธรรม อนัเปน็เครือ่ง
เบียดเบียนต่�งๆ เช่นฆ่�เข�บ้�ง ลักของเข�บ้�งเป็นต้น เป็นผลที่เกิดจ�กเหตุอันเรียกว่� “อกุศลมูล 
มูลคือเหตุแห่งอกุศล” คือ โลภ โกรธ หลง ส่วนคว�มประพฤติที่ดีเป็นกุศลกรรม เป็นผลที่เกิดจ�ก
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เหตุอันเรียกว่� “กุศลมูล มูลคือเหตุแห่งกุศล” คือ คว�มไม่โลภ คว�มไม่โกรธ คว�มไม่หลง นี้นับว่�
เป็นส�มัญสัจจะ คือ สัจจะที่เป็นส�มัญทั่วไป ท่�นอธิบ�ยอย่�งนี้จนถึงสัจจะที่เป็นอริยสัจจะ คือสัจจะ
อย่�งสูง คือ ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ คว�มดับทุกข์ และท�งปฏิบัติให้ถึงคว�มดับทุกข์ ดังที่พระพุทธเจ้�
ได้ตรัสรู้และตรัสสอนไว้ตั้งแต่ในเบื้องต้น เหตุผลนี้เป็นหลักในคำ�สอนของพระพุทธเจ้� ในชั้นแรกทรง
สอนหนักไปในเหตุผลท�งโลกุตระ (พ้นโลก) แต่ภ�ยหลังทรงสั่งสอนผ่อนลงม�ท�งโลกิยะ (เกี่ยวกับ
โลก หรือ ท�งโลก) เพื่อให้ดำ�รงชีวิตอยู่เป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในอน�คตของชีวิต

รวมคว�มเข้�ม�แล้ว คำ�สอนทั้งปวงของพระพุทธเจ้�รวมเข้�ในลักษณะ ๓ อย่�งคือ 
 (๑)  ทรงสอนเพื่อให้รู้ในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น
 (๒)  ทรงสั่งสอนมีเหตุที่ผู้ฟังอ�จตรองต�มให้เห็นจริงได้
 (๓)  ทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์ คือ ผู้ที่ปฏิบัติย่อมได้รับผลต�มสมควรแก่คว�มปฏิบัติ

๒. คนไทยเรานับถือกันในสถานไร
คนไทยเร�นั้น เมื่อพิจ�รณ�ต�มวัตถุที่สร้�งขึ้นท�งศ�สน� ต�มอ�ก�รที่แสดงออกแก่ท�ง

ศ�สน�แสดงว่� ได้รับถือพระพุทธเจ้� พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งท�งจิตใจอย่�งจริงจัง
มั่นคงเป็นส่วนใหญ่ และเหตุสำ�คัญที่นำ�ให้คนไทยเร�นับถือนั้นก็คือคว�มบริบูรณ์ด้วยเหตุผลในพระ
ธรรมคำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้� ซึ่งต้องด้วยลักษณะอัธย�ศัยจิตใจของคนไทยที่ชอบเหตุผล อันเป็น
ลกัษณะขอ้สำ�คญัของคว�มเปน็ไทของคนไทย คำ�ทีก่ล่�วนีม้หีลกัฐ�นทีจ่ะอ�้งได ้คอื ต�มประวตัศิ�สตร ์
คนไทยเร�ก็นับถือลัทธิเทพหรือวิญญ�ณต่�งๆ ม�ก่อน แต่เมื่อพระพุทธศ�สน�แผ่เข้�ม�ได้ประจักษ์

ว่�บริบูรณ์ด้วยเหตุผล คือ มีสัจจะต�มเหตุผลที่อ�จตรองต�มให้รู้ให้เห็นจริง และปฏิบัติให้บังเกิดผล
เปน็คว�มสขุคว�มเจริญได ้จงึรบันับถอืพระพทุธศ�สน� และพระพทุธศ�สน�เองที่แผเ่ข้�ม�นัน้ กม็ ี๒ 
ส�ย คือ ส�ยมห�ย�น และส�ยเถรว�ท มีบันทึกของผรั่งว่�ไทยสมัยน่�นเจ้�เมื่อครั้งยังอยู่ในประเทศ
จนี นบัถอืพทุธศ�สน�ลทัธมิห�ย�น แมใ้นประเทศไทยปจัจบุนัลทัธมิห�ย�นกเ็คยแผ่เข้�ม� แตค่นไทย
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ส่วนใหญ่ไม่รับลัทธิมห�ย�น รับลัทธิเถรว�ทซึ่งบริบูรณ์ด้วยเหตุผลที่เป็นปัจจุบันธรรมม�กกว่� และ 
โดยเฉพ�ะบริบูรณ์ด้วยเหตุผลที่เป็นโลกิยธรรมสำ�หรับโลกนี้ม�กกว่� คนไทยส่วนใหญ่น่�จะต้องก�รม ี
ที่พึ่งท�งจิตใจอยู่เป็นสุขในโลก ทั้งโลกนี้และโลกหน้� ซึ่งพระพุทธศ�สน�มีให้อย่�งสมบูรณ์ และมีให้
อย่�งมีเหตุผล และในเถรว�ทเอง ก็มีคัมภีร์พระไตรปิฎก ประกอบด้วยคำ�สั่งสอน ๓ หมวด คือวินัย 
ปฎิก หมวดวนิยั สตุตนัตปฎิก หมวดพระสตูร อภธิมัมปฎิก หมวดอภธิรรม ปร�กฏว�่คนไทยเร�นบัถอืสตุตนัต 
ปิฎก ซึ่งเป็นหมวดธรรมที่สอนบุคคลในระดับต่�งๆ มีหลักฐ�นว่�สอนใครที่ไหนโดยม�ก และมีเหตุผล
ที่ตรองเห็นได้โดยทั่วๆ ไป เป็นประโยชน์ในก�รนำ�ม�ปฏิบัติได้ทั่วไปทั้งฆร�ว�ส ทั้งพระ ส่วนวินัยปิฎก
นัน้สำ�หรบับรรพชติคอืผูอ้อกบวชจะพงึปฏบิตั ิอภธิมัปฎิกนัน้ดคูนไทยทัว่ไปไมส่นใจม�กนกั แตก่ม็ใิชว่่�
จะไม่มีผู้ศึกษ�ให้มีคว�มรู้ หนังสือไตรภูมิพระร่วง ซึ่งเป็นหนังสือแต่งในภ�ษ�ไทยเก่�ที่สุดซึ่งปร�กฏ
อยู่ นอกจ�กศิล�จ�รึก ที่กล่�วว่�เป็นพระร�ชนิพนธ์พระมห�ธรรมร�ช� (พญ�ลิไทย) กรุงสุโขทัย ก็
แสดงว่�ในยุคนั้นได้มีคว�มรู้อภิธัมมปิฎกเป็นอย่�งดีแล้ว ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี้ ก็ยังใช้อภิธัมม
สวดในพิธีศพ ถ้�เป็นพิธีมงคลใช้สวดแต่พระสูตร สมเด็จพระเจ้�บรมวงศ์เธอ กรมพระย�ดำ�รงร�ช�
นุภ�พ ทรงเขียนเล่�ไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งว่�มีนิท�นที่เล่�กันม�ว่� เรือทรงพระไตรปิฎกม�จ�กลังก�
ทวีป บังเอิญให้เกิดพ�ยุพัดเอ�เรือลำ�ที่ทรงวินัยปิฎกไปเมืองมอญ พัดเอ�เรือลำ�ที่ทรงสุตตันตปิฎกม�
เมืองไทย ส่วนลำ�ที่ทรงอภิธัมมปิฎกไปเมืองพม่� นิท�นเรื่องนี้ตรงกับคว�มนิยมของประเทศทั้ง ๓ นี้ 
คือมอญนิยมเคร่งวินัย ไทยอยู่สถ�นป�นกล�ง นิยมพระสูตร ส่วนพม่�นิยมอภิธรรม พระสูตรที่สอน
ใหใ้ชเ้หตผุลดงัเชน่ก�ล�มสตูร น�่จะเปน็ทีถ่กูอธัย�ศยัคนไทยสว่นใหญม่�ก ไดก้ล�่วถงึม�ครัง้หนึง่แลว้ 
ในท้�ยพระสูตรนี้ยังได้กล่�วถึงข้ออุ่นใจ ๔ ประก�รของคนที่มีจิตประกอบด้วยเมตต� กรุณ� เว้นจ�ก
กรรมที่เบียดเบียนใครๆ ประกอบกรรมที่ดี คือ 

 ๑. อุ่นใจว่� ถ้�โลกหน้�มี ผลแห่งกรรมที่ทำ�ดีหรือชั่วมี เร�ก็จะไปดีแน่
 ๒. อุ่นใจว่� ถ้�โลกหน้�ไม่มี ผลแห่งกรรมที่ทำ�ดีหรือชั่วไม่มี เร�ก็จะรักษ�ตนให้เป็นคน

ไม่มีเวร ไม่มีคว�มลำ�บ�ก ไม่มีทุกข์ มีแต่สุขในช�ตินี้
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 ๓. อุน่ใจว่� ถ�้เมือ่ใครทำ�บ�ป บ�ปชือ่ว�่เปน็อนัทำ� เร�กไ็มไ่ดค้ดิบ�ปใหแ้กใ่ครๆ ไหนเลย
ทุกข์จักม�ถูกต้องเร�ผู้มิได้ทำ�บ�ป

 ๔. อุ่นใจว่� ถ้�เมื่อใครทำ�บ�ป บ�ปไม่ชื่อว่�เป็นอันทำ� เร�ก็ได้พิจ�รณ�เห็นตนเป็นคน
บริสุทธิ์แล้วทั้ง ๒ ส่วน

ฉะนั้น เมื่อว่�ถึงหลักพระพุทธศ�สน�ที่แท้จริงแล้ว เรื่องโลกหน้� เรื่องนรกสวรรค์ไม่ใช่เรื่อง
สำ�คัญ ไมใช่เรื่องหลักแห่งพระศ�สน� เรื่องที่เป็นเรื่องหลักนั้น คือเหตุผลต�มสัจจะหรือสัจจะต�ม
เหตุผลที่ทุกคนอ�จตรองต�มให้เห็นจริงได้ และอ�จลงคว�มเห็นว่� อะไรเป็นกรรมชั่วที่ควรละ อะไร
เปน็กรรมดทีีค่วรทำ� มเีหตผุลสมบรูณอ์ยูใ่นปจัจบุนั และคว�มสมบรูณด์ว้ยเหตผุลดงันีม้อียูใ่นคำ�สอนที ่
เป็นพระพุทธศ�สน�ทั่วไปทุกระดับ

ส่วนวิธีก�รเผยแผ่นั้นย่อมเป็นไปต�มยุคสมัย เช่นในสมัยเก่�ก่อน วิธีชักจูงใจคนให้ศรัทธ� ใช้
วธิปีคุคล�ธฐิ�น (ยกบคุคลเปน็ทีต่ัง้) เชน่ผกูเปน็นทิ�น บ�งทกีฝ็�กประวตัศิ�สตรไ์วใ้นนทิ�น เชน่เขยีน
ไว้ว่� พระพุทธเจ้�เสด็จม�ประทับรอยพระพุทธบ�ทไว้ที่เข�พระพุทธบ�ท สระบุรี เสด็จม�ประทับที่
พระแทน่ศลิ�อ�สน ์วดัพระแทน่ศลิ�อ�สน ์จงัหวดัอตุรดติถ ์ตลอดถงึเสดจ็ม�ปรนิพิพ�นทีพ่ระแทน่ดง
รัง จังหวัดก�ญจนบุรี เป็นต้น คนเก่�ๆ ที่เชื่อจริงๆ อย่�งนี้มีไม่น้อย นอกจ�กนี้เขียนภ�พนรกสวรรค์ 
ไว้ที่ผนังโบสถ์เป็นต้น เพื่อให้คนศรัทธ�ในคำ�สอนเรื่องบุญเรื่องบ�ป ซึ่งก็ได้ผลในสมัยเก่�เป็นอันม�ก 
ซึ่งนับว่�เป็นวิธีที่ฉล�ดต�มสมัย

อนึ่ง ท่�นผู้ปกครองแผ่นดิน โดยเฉพ�ะ คือ พระมห�กษัตริย์ซึ่งทรงอุปถัมภ์พระพุทธศ�สน�
ก็มิได้ทรงตัดแยกออกไปส่วนหนึ่ง แต่ได้ทรงอ�ร�ธน�ให้พระสงฆ์ช่วยในด้�นให้ก�รศึกษ�อบรมศีล
ธรรม ตลอดถึงวิช�ก�รต่�งๆ แก่ประช�ชนและเด็กทั้งปวง มิให้ตัดช่องไปแต่ก�รวัดเท่�นั้น ดังพระ
ร�ชหัตถเลข�แห่งพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัวถึงสมเด็จพระมห�สมณเจ้� กรมพระย�
วชิรญ�ณวโรรส ลงวันที่ ๒๘ กรกฎ�คม ร.ศ. ๑๑๗ ตอนหนึ่งว่� “เรื่องก�รศึกษ�นี้ขอให้ทรงช่วย 
คิดให้ม�กๆ จนถึงร�กเง่�ของก�รศึกษ�ในเมืองไทย อย�่ตัดช่องไปแต่ก�รข้�งวัด อีกประก�รหนึ่ง
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ก�รสอนศ�สน�ในโรงเรียน ทั้งในกรุงและหัวเมือง จะต้องให้มีขึ้น ให้มีคว�มวิตกไปว่�เด็กชั้นหลังจะ
ห่�งเหินศ�สน� จนเป็นคนไม่มีธรรมในใจม�กขึ้น เมื่อเป็นเช่นนั้น จะถือว่�เหมือนอย่�งทุกวันนี้ คน
ที่ไม่รู้อะไรก็มีม�ก ต่อไปภ�ยหน้� ถ้�เป็นคนที่เล่�เรียนคงจะประพฤติตัวดีกว่�คนที่ไม่ได้เล่�เรียนนั้น
ห�ถกูไม ่คนทีไ่มม่ธีรรมเปน็เครือ่งดำ�เนนิต�ม คงจะหนัไปห�ท�งทจุรติโดยม�ก ถ�้รูน้อ้ยกโ็กงไมค่อ่ย
คล่องหรือโกงไม่สนิท ถ้�รู้ม�กก็โกงม�กขึ้น และโกงพิสด�รม�กขึ้น ก�รที่หัดให้รู้อ่�นอักขรวิธี ไม่
เป็นเครื่องหัดให้คนดีและชั่ว เป็นแต่ได้วิธีที่สำ�หรับจะเรียนคว�มดีคว�มชั่วได้คล่องขึ้น จึงเห็นว่� ถ้�มี
หนังสืออ่�นสำ�หรับโรงเรียน ที่บังคับให้โรงเรียนต้องสอนกัน แต่ให้เป็นอย่�งใหม่ๆ ที่คนจะเข้�ใจง่�ย 
และเป็นคว�มประพฤติของคฤหัสถ์ชั้นต่ำ�ๆ ขึ้นได้จะเป็นคุณประโยชน์ม�ก หนังสือเช่นนี้เสมออธิบ�ย
ธรรมจักษุ ก็ยังสูงอยู่ต้องให้เป็นหนังสือช�วบ้�นม�กๆ ขึ้น และระวังอย่�ให้มีโซ๊ด๑ และถ้�มีคำ�สำ�หรับ
ครูสอบถ�ม เช่น ศีล ๕ ถ�มว่� อะไรเป็นองค์ที่ ๑ ที่ ๒ เป็นต้น ซึ่งให้เด็กต้องจำ�ในใจในคำ�ซึ่งเป็น
หัวข้อเช่นนั้นได้จะเป็นก�รดี”

อนัทีจ่รงิ คณะสงฆไ์ดม้สีว่นชว่ยก�รศกึษ�ของช�ตมิ�ตัง้แตโ่บร�ณก�ลแลวั แตเ่ปน็ก�รเฉพ�ะ
บคุคลเฉพ�ะวดั มใิชเ่ปน็ก�รหลวงหรอืก�รแผน่ดนิ ม�ถงึสมยัรชัก�ลที ่๕ นัน้ ไดท้รงอ�ร�ธน�สมเดจ็พระ 
มห�สมณเจ้�พระองค์นั้นให้ทรงรับภ�ระอำ�นวยก�รให้พระภิกษุสงฆ์สั่งสอนกุลบุตรในหัวเมืองตลอด
พระร�ชอ�ณ�จักร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ และสมเด็จพระมห�สมณเจ้�พระองค์นั้น ได้ทรงตั้งก�รศึกษ�
ธรรม ทรงชำ�ระ ทรงรจน�หนังสือม�กม�ย ทรงนำ�ในก�รเผยแผ่พระพุทธศ�สน�ให้ถึงพระสงฆ์และ
ประช�ชนทั่วไป คณะสงฆ์ในต่อม�ก็ได้ดำ�เนินรอยต�มและขย�ยง�นออกไป จนบัดนี้ มีวิทย�ลัยสงฆ์
มีง�นพระธรรมฑูตเป็นต้น ก็เพื่อให้ท�งด้�นปัญญ�ให้ม�กขึ้น ต�มท�งแห่งปัญญ�ดังกล่�วข้�งต้น

๑ “โซ๊ด” เป็นศัพท์แผลง มีคว�มหม�ยว่�ฝรั่งจัดแท้ (ดูพระร�ชหัตถ์เลข� พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว เมื่อ
เสด็จพระร�ชดำ�เนินประพ�สยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ ฉะบับของคุรุสภ� พ.ศ. ๒๕๐๕ เล่ม ๒ หน้� ๔๑๐) 
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๓. ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและข้อที่ควรแก้
ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน น่�สังเกตว่�
ผลที่ฝังเป็นสันด�น เช่นคว�มมีอัธย�ศัยแอบแนบอยู่ด้วยธรรมหล�ยข้อในพระพุทธศ�สน�

ปร�กฏเป็นลักษณะอัธย�ศัยของคนไทยส่วนใหญ่ ดังที่กล่�วในครั้งก่อน
ผลคือคว�มที่เหินห่�งออกไปทั้งท�งศรัทธ�และปัญญ� ทั้งท�งคว�มประพฤติ ข้อนี้เกิดจ�ก

เหตุหล�ยอย่�งที่จะต้องแก้ไข เป็นต้นว่�
 ๑. คว�มบกพร่องท�งวิธีก�รสอน ซึ่งจะต้องแก้ไขให้เหม�ะกับสมัยที่เจริญด้วยคว�มรู้ท�ง

วทิย�ศ�สตร ์อนัจะตอ้งเนน้หนกัดว้ยสจัจะต�มเหตผุล หรอืเหตผุลต�มสจัจะทีม่อียูส่มบรูณใ์นพระพทุธ
ศ�สน� เรื่องนรกสวรรค์หรือโลกหน้�เป็นเรื่องประกอบ ถึงแม้จะมีหรือไม่มี คนทำ�คว�มดีก็มีเหตุผล
ที่จะได้รับคว�มอุ่นใจ

 ๒. คว�มบกพร่องท�งคว�มร่วมมือ คือสถ�บันที่เกี่ยวข้องกันทั้งหล�ยจะต้องร่วมมือเพื่อ
ให้มีก�รอบรมสั่งสอน เพร�ะจะต้องมีบุคคล ๒ ฝ่�ย คือ ผู้ให้ก�รสั่งสอนอบรม กับผู้รับ จะต้องมีวิธี
ก�รให้ทั้ง ๒ ฝ่�ยได้ม�พบกันในที่ซึ่งกำ�หนดไว้ ให้เป็นก�รเพียงพอแก่คว�มต้องก�ร ดังเช่นที่ได้จัด
ขึ้นในที่นี้

 ๓. คว�มบกพร่องอื่นๆ 
เมื่อวันวิส�ขปุณณมี พ.ศ. ๒๔๗๑ พระบ�ทสมเด็จพระปกเกล้�เจ้�อยู่หัว ได้ทรงพระกรุณ� 

โปรดเกล�้ฯ ใหพ้มิพห์นงัสอืพทุธม�มกะ พระร�ชท�นแจก ไดท้รงพระร�ชนพินธค์ำ�นำ�ไวม้คีว�มหม�ย
ตอนหนึง่ว�่ “สว่นพระพทุธศ�สน�นัน้ตรงกนัข�้ม เวล�นีก้ลบัมผีูท้ีม่ปีญัญ�หวนม�เล�่เรยีนและนบัถอื

ม�กขึ้นทุกที เพร�ะเป็นศ�สน�ที่จริงที่สุขุมลึกซึ้งอย�่งยิ่ง ไม่ขัดกับคว�มรู้ในท�งวิทย�ศ�สตร์ ทั้ง
ไม่ต้องมีคว�มเชื่ออย่�งงมง�ย เป็นศ�สน�ที่ผู้มีศรัทธ�เลื่อมใสย่อมเชื่อได้และแลเห็นจริงต�มได้ด้วย
ปญัญ� ดว้ยเหตเุหล่�นีจ้งึมพีวกทีเ่คยนบัถอืศ�สน�ครสิตงัหวนม�ศกึษ�ม�ก และช�วยโุรปบ�งพวกถงึ
กับเห็นว่� พระพุทธศ�สน�นั้นจะเป็นสิ่งที่จะนำ�คว�มสุขม�สู่โลกนี้ได้ และจะแก้นิสัยอันนิยมไปแต่ท�ง 
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โลก (Materialistic Spirit) ของชนสมยันีไ้ด ้จะเปน็ท�งปอ้งกนัมใิหอ้�รยธรรมของช�วยโุรปเสือ่มสญูไป 
ได้ แต่แม้เป็นดังนี้ พุทธศ�สนิกชนก็ยังห�ได้พย�ย�มที่จะเผยแผ่พระพุทธศ�สน�ให้แพร่หล�ยยิ่งขึ้นไม่

สำ�หรบัประเทศสย�มนัน้กไ็ดม้สีว่นในก�รเผยแผพ่ระพทุธศ�สน�อยูบ่�้งในเวล�นี ้เชน่ไดช้ำ�ระ
และพมิพพ์ระไตรปฎิกขึน้ใหมเ่ปน็ตน้ สำ�หรบัก�รเผยแผน่ัน้ จะทำ�เพยีงเท�่นีก้พ็อง�มอยู ่แตส่ำ�หรบัก�ร
สัง่สอนในประเทศของเร�เองนัน้ จะนบัว�่ทำ�ดแีลว้ไมไ่ดเ้ลย ก�รสอนเดก็ตอ้งนบัว�่บกพรอ่งทีส่ดุ เมือ่แต ่
ก่อนนี้ย�ยแก่หรือพี่เลี้ยงในบ้�นก็ได้พย�ย�มสอนบ้�งอย่�งงูๆ ปล�ๆ ครั้นม�บัดนี้ต้องนับว่�กลับทรุด
โทรมลงไปอีก เพร�ะก�รสอนในบ้�นก็เกือบจะไม่มี ก�รสอนต�มวัดก็น้อยลง เพร�ะมีโรงเรียนอื่นๆ 
แทนพระสอนหนังสือ ต�มโรงเรียนก็ห�ได้สอนศ�สน�อย่�งจริงจังไม่ จนเด็กที่สวดมนต์ได้มีน้อยที่สุด 
และไหว้พระไม่เป็นก็มี ผู้ที่จะเล่�เรียนมักเป็นคนอ�ยุม�กที่บวชบ้�ง ที่เป็นอุบ�สกอุบ�สิก�บ้�ง แต่ที่
เรียนจริงก็ต้องนับว่�น้อยม�ก ถ้�เปรียบกับจำ�นวนพลเมืองทั้งหมด ก�รสั่งสอนเด็กที่ยังบกพร่องอยู่
นัน้ น�่จะแกไ้ขไดไ้มย่�กนกั และเปน็ของทีค่วรพย�ย�มแกอ้ย�่งยิง่ จรงิอยูพ่ระพทุธศ�สน�เปน็ศ�สน�
ที่ลึกซึ้งสอนให้เด็กเข้�ใจย�ก แต่ก็มีธรรมที่สอนได้ม�กม�ยเช่นเรื่องกรรมและอื่นๆ อีกที่จะหยิบเลือก 
ได้ สำ�หรับโรงเรียนของรัฐบ�ลจะได้จัดก�รให้มีก�รสอนศ�สน�ขึ้นอีกหวังว่�จะเป็นผลได้บ้�ง แต่ก�ร
สอนในโรงเรียนนั้น ไม่ดีจริงเท่�กับบิด�ม�รด�สอนเองในบ้�น ในพวกคริสตังเข�ย่อมสอนลูกหล�น
ของเข�เกอืบจะตัง้แตเ่กดิกว็�่ได ้สว่นสำ�หรบัคนไทยนัน้ทีอ่ย�กจะสอนลกูหล�นของตนเองกค็งจะมมี�ก  
แตห่�กข�ดตำ�หรบัตำ�ร�อนัจะเปน็หนท�งแนะนำ�ในวธิสีอนใหเ้หม�ะกบัคว�มรูค้ว�มเข�้ใจของเดก็ ก�ร
สอนจงึไมเ่ปน็ผลบ�้ง หรอืกลวัจะสอนผดิๆ ถกูๆ จนเลยไมก่ล�้สอนเสยีกค็งจะมมี�ก หนงัสอืพทุธม�มกะ
นี้ เป็นทำ�นองตำ�ร�สอนเด็กดังข้�พเจ้�กล่�วแล้วว่�เป็นของที่ยังข�ดอยู่ ข้�พเจ้�จึงได้ให้พิมพ์แจกในปี 
นี ้ก�รแสดงตนเปน็พทุธม�มกะนีย้งัห�ไดแ้พรห่ล�ยทัว่ไปไมย่งัคงทำ�กนัอยู ่แตใ่นหมูโ่อรสเจ�้น�ยทีจ่ะ
ออกไปศึกษ� ณ ต่�งประเทศ สมเด็จพระมห�สมณเจ้�เคยทรงพระปร�รภว่� ไม่เห็นจำ�เป็นจะต้องทำ�
เฉพ�ะเมื่อเวล�จะออกไปเล่�เรียน ณ ต่�งประเทศ เมื่ออ�ยุสมควรแม้จะไม่ไปต่�งประเทศก็ควรจะทำ�
พิธีได้ ข้�พเจ้�เห็นจริงด้วยพระดำ�ริของท่�นเป็นอย่�งยิ่ง ถ้�เมื่อเด็กอ�ยุร�ว ๑๓ หรือ ๑๔ ขวบพอ 
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รู้คว�มเข้�ใจคว�มได้ดี สมควรให้ไปศึกษ�หลักพระพุทธศ�สน�ในวัดที่ใกล้บ้�นหรือ ณ สำ�นักอ�จ�รย์
ต�มคว�มนับถือของบิด� เมื่ออ�จ�รย์เห็นว่�เด็กมีคว�มเข้�ใจดีในหลักพระพุทธศ�สน�แล้ว ก็ควรทำ�
พิธีรับเป็นพุทธม�มกะ คล้�ยวิธีพวกคริสตังทำ�พิธี ถ้�ทำ�ดังนี้ได้จะดีอย่�งยิ่ง จะปลูกฝังคว�มเลื่อมใส
ในพระพุทธศ�สน�ยิ่งขึ้น และจะทำ�ให้เด็กมีหลักมีสรณะอันจะนำ�ชีวิตไปในท�งที่ชอบ”

ในท�้ยทีส่ดุนี ้ขออญัเชญิพระร�ชดำ�รสั พระร�ชท�นในก�รเสดจ็ฯพทุธสม�คมแหง่ประเทศไทย วนั
พฤหสับดทีี ่๒๖ พฤศจกิ�ยน ๒๕๑๓ มคีว�มตอนหนึง่ว�่ “คำ�ว�่ ‘ศ�สน�’ ต�มทีใ่ชท้กุวนันี ้เปน็ทีเ่ข�้ใจกนัว�่ใช ้
ตรงกับคำ� religion ในภ�ษ�อังกฤษ ซึ่งหม�ยถึงคำ�สั่งสอนที่ม�จ�กเบื้องบน ส่วนวิธีก�รสั่งสอนก็คือ  
“สั่ง” และ “สอน” ให้ปฏิบัติ โดยถือว่�คำ�สั่งสอนนั้นม�จ�กเบื้องบน ยุติได้ว่�ถูกต้องเที่ยงแท้แล้ว จึง
ทำ�ต�มได้ทีเดียว ถ้�ว่�ต�มนี้ พระพุทธศ�สน�ก็ไม่เข้�หลักเป็นศ�สน� เพร�ะเนื้อห�ส�ระกฎเกณฑ์
ของพระพทุธศ�สน� เกดิขึน้จ�กก�รคน้ห�คว�มจรงิของชวีติดว้ยปญัญ�มนษุย ์พระพทุธศ�สน�แสดง
คว�มจริงของชีวิต แสดงท�งปฏิบัติที่จะให้บรรลุคว�มสูงสุดของชีวิต มีวิธีก�รสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุ
และผล ว่�ทุกสิ่งเกิดจ�กเหตุ ผู้ใดประกอบเหตุอย่�งไรเพียงใดก็ได้ผลอย่�งนั้นเพียงนั้น ห�กจะถ�ม
ว่�พระพุทธศ�สน�เป็นอะไร ก็ต้องตอบว่� โดยเนื้อห�ที่เป็นเรื่องคว�มจริงของชีวิต พระพุทธศ�สน�
เป็นปรัชญ� โดยวิธีก�รสอนที่ยึดหลักเหตุผล พระพุทธศ�สน�เป็นศ�สตร์หรือพูดให้ชัดลงไปอีกก็เป็น
วิทย�ศ�สตร์ เพร�ะฉะนั้น ข้�พเจ้�จึงมีคว�มเห็นว่� ก�รสอนพระพุทธศ�สน�ที่ถูกต้อง คือก�รสอน
ให้คนส�ม�รถพิจ�รณ�ขุดค้นห�หลักธรรมจ�กชีวิต และนำ�หลักธรรมนั้นม�ปฏิบัติให้เป็นประโยชน์

เรือ่งวธิกี�รสอนธรรมะ หรอืทีพ่ทุธสม�คมใชค้ำ�ว่� “เผยแพรห่ลกัธรรมแหง่พระพทุธศ�สน�” 
ใหเ้ข�้ถงึบคุคลประเภทต�่งๆ นัน้ คว�มจรงิมปีร�กฏอยูอ่ย�่งสมบรูณใ์นคมัภรีท์ัง้ทีก่ล�่วไวโ้ดยตรงและ
โดยอ้อม ทั้งที่กล่�วโดยสรุปและโดยละเอียดพิสด�ร ซึ่งเชื่อว่�ท่�นทร�บกันดีอยู่แล้วว่�เป็นหลักวิช�ที่
นำ�ม�ปฏิบัติให้ได้ผลจริงๆ ได้อย่�งแน่นอน

ผู้มีปัญญ�ที่ปร�รถน�จะช่วยผู้อื่น จะต้องพย�ย�มศึกษ�พิจ�รณ�เลือกสรรวิธีก�รนั้นๆ จ�ก
ตำ�ร� นำ�ม�ใช้สอนให้เหม�ะสมแก่บุคคล แก่ก�ลสมัย และแก่สภ�พก�รณ์ในปัจจุบัน คนที่เรียกว่�เป็น 
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คนสมัยใหม่นั้น ยึดหลักเหตุผลเป็นสำ�คัญ ก�รสอนคนสมัยใหม่จะต้องนำ�เหตุผลที่มีอยู่ในคัมภีร์ม�
พิจ�รณ� และหยิบยกแต่เฉพ�ะเนื้อห�ม�อธิบ�ย ก�รสอนให้ปฏิบัติต�มแบบฉบับเฉยๆ โดยปร�ศจ�ก
เหตุผลอันสมควร จะทำ�ให้เกิดคว�มรู้สึกว่� “ถูกอบรม” และ ”ถูกบีบบังคับ” จนหมดคว�มสนใจ

หน้�ที่ของท่�นในก�รเผยแพร่หลักธรรมในพระพุทธศ�สน� จึงอยู่ที่ก�รเลือกเฟ้นข้อธรรมะ
และเลือกเฟ้นวิช�ก�รสอน ก�รใช้คำ�พูดที่เหม�ะ อธิบ�ยหลักธรรม เทียบเคียงกับตัวอย่�งที่เป็นของ
จริงจนเห็นชัดเจนได้ต�มสภ�พจิตใจของคนสมัยปัจจุบัน เพื่อช่วยให้แต่ละคนส�ม�รถค้นห�และเข้�ใจ
ข้อธรรมะ ซึ่งจะนำ�ม�ให้เป็นหลักก�รในก�รดำ�เนินชีวิตได้อย่�งเหม�ะสมต�มฐ�นะของตนๆ”
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คำาบรรยาย ครั้งที่ ๑
๑๒ มกราคม ๒๕๑๕

จ�กคำ�บรรย�ยในวิช�นี้ในภ�คก่อนซึ่งได้พิมพ์เป็นคำ�สอนไว้แล้ว ผมได้กล่�วไว้ถึงเรื่องที่ว่� 
พระพุทธศ�สน�นั้นมีระบบศีลธรรมอยู่ ๒ ระดับไม่เหมือนกันคือ ที่เรียกว่�โลกุตรธรรมนั้นอย่�งหนึ่ง 
และโลกียธรรมนั้นอีกอย่�งหนึ่ง ได้กล่�วม�แล้วว่�โลกุตรธรรมนั้น ถ้�ปฏิบัติแล้วสังคมก็ตั้งอยู่ไม่ได้ 
เพร�ะคนเป็นพระอรหันต์หมด ส่วนท�งโลกียธรรมนั้นถ้�ห�กว่�ปฏิบัติแล้ว สังคมพัฒน�ไปได้เจริญ
ไปได้ ในสังคมไทยเร�จึงได้เน้นให้สอนพระพุทธศ�สน�ท�งด้�นโลกียธรรมตลอดม� ซึ่งท่�นเจ้�คุณ
ส�สนโสภณท่�นก็ได้ยืนยันไปแล้วในก�รสอนของท่�นเมื่อวันก่อนนี้ ถ้�ห�กว่�จะให้จำ�กัดคว�มลงม� 

เพื่อจะให้แน่ชัดถึงวัตถุประสงค์ของธรรมทั้งสองอย่�งนี้แล้ว โลกุตรธรรมนั้นก็มีวัตถุประสงค์ที่จะตัด
เหตแุหง่ทกุขโ์ดยสิน้เชงิ ไมใ่หม้ทีกุขเ์กดิขึน้ไดอ้กีตอ่ไป สว่นโลกยีธรรมนัน้มวีตัถปุระสงคใ์นท�งทีจ่ะให้
เกดิคว�มสขุ คอื หม�ยถงึคว�มสขุของตนเองและคว�มสขุของผูอ้ืน่ ถ�้พจิ�รณ�ท�งด�้นโลกตุรธรรม
แลว้ เหตแุหง่ทกุขค์อืก�รเกดิ ไมว่�่จะเกดิดเีกดิชัว่เปน็ทกุขท์ัง้สิน้ ในทศันะของโลกตุรธรรมนัน้คว�มสขุ 
อันแท้จริงนั้นไม่มี มีแต่คว�มทุกข์เท่�นั้นที่เกิดขึ้น คว�มสุขหรือสิ่งที่เร�เรียกว่�คว�มสุขนั้น อันที่จริง
คือคว�มว่�งทุกข์ ซึ่งมีได้ชั่วครั้งคร�วชั่วขณะแล้วก็หมดไป เปรียบไปก็เหมือนกับคนปวดฟัน ถ้�กิน
ย�แก้ปวด มันก็ห�ยปวดว่�งทุกข์ไปชั่วขณะ ก็นึกว่�ขณะนั้นเป็นคว�มสุข แต่เมื่อฟันชำ�รุดมันยังอยู่
ในป�กอันเป็นเหตุแห่งคว�มปวดหมดฤทธิ์ย�แล้วมันก็ปวดใหม่ เพร�ะเหตุแห่งทุกข์นั้นยังอยู่ ถ้�จะให้
ห�ยทกุขก์จ็ะตอ้งถอนฟนัทิง้ นีก่เ็ปน็เพยีงเปรยีบเทยีบใหเ้หน็คว�มหม�ยของโลกตุรธรรม เพร�ะฉะนัน้ 
ระบบศีลธรรมของธรรมทั้งสองอย่�งนี้จึงผิดกัน ระบบศีลธรรมนั้นก็หม�ยคว�มว่� ระบบที่กำ�หนด
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ว่�ก�รกระทำ�สิ่งใดเป็นผิดเป็นถูก เป็นก�รกระทำ�ที่ชอบหรือไม่ชอบ นี่คือระบบศีลธรรมโดยทั่วไปเป็น
ส�กล ระบบศีลธรรมทุกระบบมันต้องกำ�หนดลงไปว่�ก�รกระทำ�ใดๆ เป็นก�รกระทำ�ที่ถูกที่ชอบ ก�ร 
กระทำ�ใดๆ ทีผ่ดิและไมช่อบ ระบบศลีธรรมของโลกตุรธรรมนัน้ ถอืว�่ก�รทำ�ใหด้บัเปน็ก�รกระทำ�ทีถ่กู 
ที่ชอบ ก�รกระทำ�ให้เกิดเป็นก�รกระทำ�ที่ผิดและไม่ชอบ แม้แต่ทำ�คว�มดีให้เกิดก็เป็นก�รกระทำ�ที่ผิด
และไมช่อบ เพร�ะว�่ถ�้เกดิแลว้ถอืว่�เปน็ทกุขท์ัง้สิน้ นีเ่ปน็ระบบศลีธรรมของโลกตุรธรรม โลกยีธรรม
นัน้มรีะบบศลีธรรมอยูว่่�ก�รทำ�คว�มดทีัง้ปวง เปน็ก�รกระทำ�ทีถ่กูทีช่อบ เพร�ะคว�มดนีัน้เมือ่ทำ�แลว้
ย่อมจะต้องเกิดเป็นคว�มสุขหรือคว�มดีเป็นผลสนอง ก�รกระทำ�ที่ชั่วนั้นเป็นก�รกระทำ�ที่ผิดและไม่ 
ชอบ เพร�ะว่�จะเกิดคว�มชั่วหรือคว�มทุกข์เป็นผลสนอง ศ�สน�พุทธมีระบบศีลธรรมอยู่ ๒ ระบบ
เช่นนี้ และถึงแม้ว่�สังคมไทยได้เน้นหนักไปในท�งที่จะสอนแต่โลกียธรรม โลกุตรธรรมก็มีผู้ศึกษ�อยู่
ม�ก เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันเพร�ะเป็นเรื่องของพระพุทธศ�สนโดยตรง ในก�รที่จะบรรย�ย
ครัง้นี้และครั้งตอ่ๆ ไปผมจึงอย�กจะขอจะพย�ย�มชีใ้ห้เห็นถงึอิทธิพลของระบบศีลธรรมของ ๒ ระบบ
นี้ต่อสังคมไทยว่�มีอย่�งไรบ้�ง

จะพดูถงึด�้นโลกยีธรรมกอ่น โลกยีธรรมนัน้ไดก้ล�่วม�แลว้ว�่ เปน็ระบบหรอืเปน็ธรรมทีส่อน 
ให้คนประพฤติดีประพฤติชอบ คือ ให้ทำ�บุญทำ�กุศลให้มีเมตต�กรุณ�ต่อชีวิตสัตว์และเพื่อนมนุษย์ 
ทัง้ปวง สอนไมใ่หท้ำ�คว�มชัว่คอืก�รเบยีดเบยีนกดขีต่ลอดจนก�รทำ�ล�ยชวีติก�รลกัทรพัยท์ำ�ล�ยชวีติ
ของผู้อื่นที่เร�รู้กันอยู่แล้ว และที่กล่�วม�แล้วว่� ระบบโลกียธรรมนั้นเป็นธรรมที่ทำ�ให้สังคมตั้งอยู่ 
ได้ และเป็นธรรมที่ทำ�ให้สังคมเจริญได้ต่อไป เมื่อสังคมไทยได้สอนกันม�หนักไปในท�งโลกียธรรมเช่น
นี้ สังคมไทยนั้นถ้�จะว่�โดยทั่วไปตั้งแต่สมัยโบร�ณลงม�จนถึงปัจจุบัน จึงเป็นสังคมที่มีคว�มเมตต�
กรุณ�ม�ก ปร�ศจ�กคว�มท�รุณกดขี่ซึ่งกันและกัน ถึงห�กว่�ก�รกดขี่ก�รเบียดเบียนกันจะมีบ้�งนั้น
ก็เป็นธรรมด� แต่ว่�เป็นสิ่งที่สังคมไม่ได้รับรอง หรือไม่ได้อยู่ในหลักก�รในปรัชญ�ใดของสังคมทั้งสิ้น  
ถือเป็นก�รกระทำ�ที่ผิด เร�จะเห็นลักษณะนี้ของสังคมไทยได้จ�กข้อเท็จจริงหล�ยอย่�งในประวัติ 
ศ�สตร ์ดกูฎหม�ยไทยในสมยักอ่นจะเหน็ไดว้�่ต�มกฎหม�ยไทยในสมยักอ่นนัน้โทษประห�รชวีติมนีอ้ยทีส่ดุ  
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กฎหม�ยจะบัญญัติให้ลงโทษชั้นประห�รชีวิตเฉพ�ะในกรณีกบฏ ในกรณีที่มีคว�มผิดต่อองค์พระมห�
กษัตริย์ และคว�มผิดในย�มทัพศึกเท่�นั้น ถ้�เป็นโทษอ�ญ�ที่เกิดขึ้น ซึ่งกฎหม�ยปัจจุบันมีบทลงโทษ
ให้ประห�รชีวิตแล้วจะปร�กฏว่�ในกฎหม�ยไทยสมัยก่อนๆ ไม่มีเลย เช่น โทษฆ่�คนต�ยก็ไม่ใช่โทษ
ประห�รชีวิต โทษส่วนใหญ่ของกฎหม�ยไทยสมัยก่อนเป็นเพียงโทษปรับ โทษจำ�นั้นจะเกิดขึ้นก็เฉพ�ะ
เมื่อจำ�เลยหรือผู้ที่ศ�ลพิพ�กษ�แล้วไม่มีเงินเสียค�่ปรับเท่�นั้น ต้องเอ�ตัวไปจำ�เพื่อเร่งค�่ปรับ ถ�้มี
ค่�ปรับม�เสียได้ก็ปล่อยออกม� ในอันที่จะประห�รชีวิตคนนั้นกฎหม�ยอนุญ�ตให้ทำ�ได้ในกรณีที่น้อย
ทีส่ดุ ไมใ่ชท่ำ�ไดม้�กม�ยอย่�งในสงัคมอืน่ๆ คว�มปร�นตีอ่ชวีติมนษุยแ์ละจนกระทัง้ถงึก�รใชก้�รง�น
มนุษย์นั้น เห็นได้ชัดจ�กสังคมไทยต�มหลักฐ�นท�งประวัติศ�สตร์ ถ้�ห�กว่�เร�จะดูหลักฐ�นท�ง
ประวัติศ�สตร์ ได้แก่วัตถุก่อสร้�งต่�งๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย เช่นวัดว�อ�ร�มแล้วไปเปรียบเทียบ 
กับโบร�ณสถ�นของประเทศอื่นแล้ว จะเห็นได้ว่�วัดว�อ�ร�มของประเทศไทยนั้นมีขน�ดเล็กเปรียบ
กบัประเทศทีใ่กลเ้คยีงหรอืประเทศทีไ่กลออกไปนัน้ไดย้�กทีส่ดุ เร�เลก็กว่�ของเข�ม�ก ถ้�จะเอ�วดัว�
อ�ร�มในกรุงศรีอยุธย�หรือในเมืองสุโขทัยไปเปรียบกับปร�ส�ทหินนครวัดแล้ว เร�จะเปรียบกันไม่
ได้เลย เพร�ะของเข�นั้นมีขน�ดใหญ่โตจนเป็นที่อัศจรรย์ของโลกขณะนี้ หรือถ้�จะไปเปรียบเทียบกับ 
พรีะมดิของอยีปิตโ์บร�ณแลว้กย็ิง่เปรยีบไมไ่ดใ้หญ ่เพร�ะนัน่มขีน�ดใหญโ่ตอย่�งไมน่�่เชือ่ว�่มนษุยจ์ะ
สร�้งขึน้ม�ได ้เหตทุีเ่ปน็เชน่นีก้เ็พร�ะว�่ก�รใชแ้รงง�นมนษุยโ์ดยทีก่ะเกณฑม์�เพือ่จะใหท้ำ�ง�นอย�่งใด 
อย่�งหนึ่งซึ่งผู้ปกครองแผ่นดินเป็นต้นคิดนั้น เมืองไทยเร�ได้กระทำ�ม�อย่�งด้วยคว�มเมตต�กรุณ� 
ไม่ได้เกณฑ์คนม�ก่อสร้�งสิ่งใดขึ้นจนเป็นเหตุให้ถึงกับต้องได้รับคว�มลำ�บ�ก คว�มเดือดร้อน หรือ
ตอ้งถงึกบัเสยีชวีติ วดัว�อ�ร�มในเมอืงไทยเร�นัน้มขีน�ดทีพ่อจะเชือ่ไดว้�่สร�้งขึน้ดว้ยแรงศรทัธ�ของ
มนุษย์ คือสร้�งด้วยคว�มประสงค์ที่จะทำ�บุญในพระพุทธศ�สน� ไม่มีผู้ใดต้องเดือดร้อนลำ�บ�ก แต ่
ถ้�ห�กไปเทียบกับโบร�ณสถ�นในประเทศอื่น เช่นนครวัดแล้ว เร�จะเห็นได้ว่�ปร�ส�ทหินนครวัดนั้น
กว่�จะสร้�งสำ�เร็จนอกจ�กจะหมดเปลืองแรงง�นของมนุษย์แล้วยังจะต้องหมดเปลืองชีวิตมนุษย์อีก
ม�ก เพร�ะเหตวุ�่ศลิ�แตล่ะแทง่ซึง่จะตอ้งยกขึน้ไปสร�้งเปน็ปร�ส�ทโดยปร�ศจ�กเครือ่งทุน่แรงอย�่ง
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ที่มีอยู่ในสมัยปัจจุบัน จะต้องใช้แรงคนทั้งสิ้น ขน�ดของปร�ส�ทคูที่ขุดไว้รอบเพื่อเอ�ดินขึ้นถมเป็น 
ปร�ส�ทนั้นกว้�งขน�ดแมน่้ำ� ตัวปร�ส�ทเองก็ขน�ดตัวภูเข�ใหญ่ๆ ต้องตัดหินชักล�กม�ในระยะท�ง
อันไกล แล้วม�ประกอบกันขึ้นเป็นตัวปร�ส�ทแล้วยังต้องสลักวิจิตรพิสด�รไปทั่ว ก�รกระทำ�เช่นนี้จะ
ต้องใช้จำ�นวนคนม�ก แล้วคนที่จะทำ�เช่นนั้นก็ต้องโดยมีแรงบังคับ อ�จจะต้องเฆี่ยนตีบังคับให้ทำ� มิ 
ฉะนั้นก็ไม่ส�ม�รถจะทำ�ได้ ถ้�เปรียบกับเมืองไทยแล้วเร�ไม่มีโบร�ณสถ�นเช่นนั้น ในสมัยต่อม�เช่น
ในก�รสร้�งวัดพระเชตุพนในสมัยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์นี้ มีจ�รึกปร�กฏแน่ขัดว่�วัดพระเชตุพน 
นั้นสร้�งด้วยวัสดุซึ่งพระบ�ทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�ใช้พระร�ชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อห�ม�เองไม่
ได้กะเกณฑ์ของผู้ใด และแรงง�นที่ใช้สร้�งวัดพระเชตุพนนั้นเป็นแรงง�นที่ใช้เงินจ้�ง พระร�ชทรัพย์
ส่วนพระองค์อีกเช่นเดียวกัน ไม่ใช่ไปกะเกณฑ์เรียกไพร่ที่ไหนม�สร้�งอย่�งที่เคยทำ�กันม�แต่ก่อน นี่ก็
เป็นอิทธิพลของศ�สน�พุทธท�งด้�นโลกียธรรม คือ สอนให้มีเมตต�กรุณ�นั้นประก�รหนึ่ง และสอน
ไว้ว่�ก�รทำ�บุญนั้น ถ้�ผู้ใดเป็นผู้ทำ�กุศลก็จะตกแก่ผู้นั้น ที่พระบ�ทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�ไม่ได้ไปกะ
เกณฑ์แรงง�นใคร ไม่ไปเรียกร้องเอ�วัสดุจ�กใครม�เปล่�ๆ นั้น ก็เพร�ะเหตุว่�ทรงอย�กจะได้บุญใน
ก�รสร้�งวัดให้เต็มที่ เพร�ะวัดนั้นเป็นวัดทรงสร้�ง ปร�รถน�ผลบุญกุศลต�มที่ศ�สน�พุทธได้สอนไว้
ว่� บุญของผู้ใดตกแก่ผู้นั้น กรรมของผู้ใดตกแก่ผู้นั้น นี่ก็เป็นเหตุให้เกิดก�รกระทำ�แบบนี้ขึ้นในสังคม
ไทย และในบ�งกรณถีงึแมว้่�มคีว�มจำ�เปน็ซึง่จะตอ้งกะเกณฑแ์รงง�นร�ษฎรม�สร�้งสิง่ต�่งๆ ซึง่เปน็
สมบตัขิองสงัคม เชน่ ในก�รขดุคลองกม็หีลกัฐ�นปร�กฏว�่ก�รกระทำ�เชน่นัน้กระทำ�ดว้ยคว�มเมตต�
กรณุ� ไมใ่ชเ่ปน็ก�รกระทำ�ทีก่อ่ใหเ้กดิคว�มเดอืนรอ้นโดยทีไ่มม่กี�รเอือ้เฟือ้ตอ่ชวีติมนษุย ์ยกตวัอย�่ง
เชน่ ก�รขดุคลองดำ�เนนิสะดวก ซึง่เปน็ท�งคมน�คมสำ�คญัทีจ่ะใหพ้ชืผลสง่ม�กรงุเทพฯ ไดส้ะดวกและ
ติดต่อกับเมืองสมุทรสงคร�ม สมุทรส�ครและร�ชบุรี ปร�กฏว่�ได้มีก�รเกณฑ์แรงง�นร�ษฎรม�ขุด
คลองจนเสรจ็เปน็ระยะท�งอนัย�วไกล หลกัฐ�นยงัมปีร�กฏว�่ในก�รทีเ่อ�ร�ษฎรม�ขดุคลองนัน้ ท�ง
ร�ชก�รไดส้ร�้งโรงพย�บ�ลขึน้เพือ่รกัษ�ร�ษฎรทีถ่กูเกณฑม์�ซึง่อ�จจะตอ้งปว่ยเจบ็ ปร�กฏเปน็ตำ�บล
จนบดันีซ้ึง่เปน็สถ�นรีถไฟเรยีกว�่ ศ�ล�ย�ขึน้เปน็ศ�ล�สำ�หรบัรกัษ�โรคร�ษฎรทีถ่กูเกณฑม์�ขดุคลอง
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ดำ�เนินสะดวก และถ้�ห�กว่�ป่วยไข้เยียวย�ไม่ห�ยถึงแก่กรรมไปแล้ว ท�งร�ชก�รก็ทำ�ศพให้ มีตำ�บล
เรียกว่� ศ�ล�ทำ�ศพซึ่งเคยเป็นสถ�นีรถไฟเหมือนกัน และม�สมัยหนึ่งรัฐบ�ลไทยเกิดสวิงสว�ยเห็น
ว่�ชื่อนั้นเป็นอัปมงคล ก็เลยเปลี่ยนเป็นศ�ล�ธรรมสพน์เพี้ยนม�จ�กคำ�สวนะ แปลเป็นศ�ล�ฟังเทศน์
ไป นี่ก็เป็นตัวอย่�งอีกอย่�งหนึ่งแสดงให้เห็นถึงคว�มเมตต�กรุณ�ซึ่งมีอยู่ในสังคมไทยที่มีม�แต่ก่อน 

ลกัษณะพเิศษของสงัคมไทยนัน้ไมเ่หมอืนกบัสงัคมในประเทศชนช�ตอิืน่ๆ อยูท่ีว่�่ สงัคมชนช�ต ิ
อื่นๆ ในสมัยก่อนๆ นั้น เป็นสังคมที่มีชนชั้นอันต�ยตัว แต่สังคมไทยในสมัยก่อนเป็นสังคมที่มีชนชั้นก็
จริง แต่เป็นชนชั้นที่เคลื่อนไหวได้ ข้�มชั้นกันได้ หม�ยคว�มว่�คนที่ถือกำ�เนิดม�ในชนชั้นต่ำ�แล้ว ไม่
จำ�เป็นจะต้องติดอยู่ในชนชั้นต่ำ�ไปจนกว่�จะต�ยเช่นที่เคยมีในสังคมอื่นๆ แต่ว่�ส�ม�รถที่จะเขยิบ
ฐ�นะของตนออกจ�กชนชัน้ต่ำ�ไปเข�้อยูใ่นชนชัน้สงูได ้ระบบสงัคมของไทยแตก่อ่นเปน็ระบบทีเ่รยีกกนัว่�
ระบบศักดิน� คือ คนที่เกิดทุกคนมีศักดิน�ติดตัว บอกให้รู้ว่�อยู่ในชนชั้นไหน แต่คนที่เกิดม�มีศักดิน�
ต่ำ�นัน้เอง ถ้�ห�กว่�ไดท้ำ�คว�มดใีหแ้กบ่้�นเมอืงแลว้ กจ็ะไดร้บัเลือ่นศกัดนิ�มศีกัดนิ�สงูขึน้เรือ่ยๆ จน
ไดเ้ข�้ไปอยูใ่นชนชัน้สงูแลว้กอ็�จจะมตีำ�แหนง่ฐ�นะทีเ่ชดิหน้�ชตู�กล�ยเปน็คนชัน้สงูไป ทีเ่ปน็เชน่นีไ้ด้
ก็เพร�ะอิทธิพลของพระพุทธศ�สน�ซึ่งถือหลักธรรมเป็นใหญ่ ถือว่�ผู้ใดทำ�กรรมดีจะต้องมีคว�มดีนั้น
ตอบสนอง ถ้�ผู้ใดทำ�คว�มชั่วแล้วผลที่เกิดจะต้องเป็นชั่ว ด้วยเหตุนี้ในสมัยกรุงศรีอยุธย�จึงปร�กฏว่�
คนซึ่งสังคมสมัยนั้นเรียกว่� ไพร่ เพร�ะมีศักดิน�ต่ำ�กว่� ๔๐๐ ไร่ ได้เขยิบขึ้นเป็นเจ้�พระย�น�หมื่น
ม�กม�ยอยูเ่สมอ เพร�ะกระทำ�กรรมด ีและเมือ่ทำ�ดกีไ็ดผ้ลดเีชน่นีเ้สมอ และคนซึง่เกดิม�ในตระกลูสงู 
หรือเป็นเจ้�พระย�น�หมื่นอยู่แล้ว ห�กทำ�คว�มชั่วก็ถูกถอดลงเป็นไพร่อยู่บ่อยๆ และมีจำ�นวนม�กอยู่
เหมอืนกนั เพร�ะถอืว�่คว�มชัว่ตอ้งสนองกรรมชัว่ ดว้ยอทิธพิลของศ�สน�ชนชัน้ต�่งๆ ในสงัคมไทยใน 
สมยักอ่นจงึไมใ่ชช่นชัน้ทีอ่ยูก่บัทีห่รอืต�ยตวั แตเ่ปน็ชนชัน้ทีม่คีว�มเคลือ่นไหวก�้วก�่ยปะปนกนัอยูเ่สมอ  
อย่�งในสังคมประเทศอื่นยกตัวอย่�ง เช่น ในอินเดียซึ่งมีวรรณะต่�งๆ นั้น ใครเกิดม�เป็นศูทรแล้ว
เป็นศูทรไปจนต�ย ไม่มีท�งจะเขยิบขึ้นไปได้ ใครเกิดม�เป็นพร�หมณ์ก็เป็นพร�หมณ์ไปจนต�ยไม่มี
วันที่จะตกต่ำ�ลงม�ได้ แม้แต่ในสังคมยุโรปก็เช่นเดียวกัน ถ้�เกิดเป็นพวกเซิรฟ (Serf) ติดที่ดินแล้ว 
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เป็นข้�ที่ดินแล้วก็ต้องเป็นเช่นนั้นไปจนต�ย ไม่มีท�งที่จะเขยิบฐ�นะให้สูงข้�มชั้นขึ้นไปได้ สังคมไทย 
แตกต�่งกบัสงัคมอืน่ในขอ้นี ้และผมเข�้ใจว�่เปน็เพร�ะอทิธพิลของศ�สน�พทุธ ม�จ�กคว�มเชือ่ถอืใน 
หลักกรรมที่ท่�นเจ้�คุณส�สนโสภณท่�นได้สอนไปแล้วว่�กรรมดีนั้นต้องส่งผลดี กรรมชั่วต้องส่งผล
ชั่ว กรรม ก็คือ ก�รกระทำ� นี่ก็เป็นผลอีกท�งหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนื่องจ�กศ�สน�พุทธ เมือง
ไทยเคยมีระบบท�สใครๆ ก็รู้ ในที่นี้อีกก็เช่นเดียวกันว่� เมืองไทยเร�ไม่เคยมีตล�ดข�ยท�ส ไม่เคยมี
ก�รจับคนไปเป็นท�ส ท�สที่เคยมีอยู่ในเมืองไทยนั้นเป็นท�สที่ข�ยตัวเองลงเป็นท�สทั้งสิ้น คือ คนที่
อัตคัตขัดสนหรือคนที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวไม่ส�ม�รถจะใช้เข�ได้ ก็ไปยอมข�ยตัวกับผู้ที่มีเงิน แล้วก็เอ�
เงินนั้นม�ใช้หนี้สิ้นหรือม�ทำ�กิจก�รอย่�งหนึ่งอย่�งใดสุดแล้วแต่จะต้องก�ร ตัวเองก็ยอมเป็นท�ส 
ไป ภ�ษ�ไทยในสมัยก่อนเวล�จะซื้อท�สไม่ใช้คำ�ว่�ซื้อ ก็เช่นเดียวกับก�รซื้อพระนั่นแหละ เข�ไม่เรียก 
ว่�ซื้อพระ เข�เรียกว่� เช่�พระ ท�สเข�ก็เรียกว่� ช่วยท�ส ไปซื้อท�สม�ใช้ เข�ก็เรียกว่� ไปช่วยท�ส
ม�ใช้ คือช่วยให้พ้นหนี้สิ้นหรือช่วยอะไรก็สุดแล้วแต่ คำ�ว่�ช่วยนี้มันแสดงให้เห็นคว�มเมตต�กรุณ�ซึ่ง 
แฝงอยู่ในสังคมไทยตลอด เร�ไม่ใช้ศัพท์ตรงๆ แล้วท�สที่ข�ยตัวรับเงินไปแล้วนั้นแตกต่�งกับท�สใน
สังคมอื่นในข้อที่ว่� ในสังคมอื่นนั้นคนใดก็ต�มตกลงไปเป็นท�ษแล้วเป็นท�ษไปตลอดชีวิต จนกว่�
น�ยผู้เป็นเจ้�ของจะมีใจเมตต�ปลดปล่อยให้เป็นเสรีจึงจะพ้นคว�มเป็นท�ส แต่ท�สในเมืองไทยนั้นก ็
มีกฏหม�ยเกี่ยวกับท�สระบุไว้ทีเดียวว่�เป็นท�สแล้ว ทำ�ง�นให้ผู้ที่เข�ให้เงินไปครบปีหนึ่งจะได้ลด
ค่�ตัวเท่�ไร คือลดจำ�นวนเงินที่เอ�ของเข�ไป คว�มจริงอัตร�ลดค่�ตัวท�สนั้น มันก็เป็นอัตร�ซึ่งเบ� 
ม�ก ทำ�ง�นไปจนต�ยหรือเกือบต�ยบ�งทีก็ลดไม่หมด แต่ว่�มันก็ยังดีแสดงให้เห็นลักษณะของสังคม
ไทยว่�มีท�งออก แม้จะเป็นท�ส แต่ก็มีโก�สให้ท�สนั้นหลุดเป็นไทได้โดยอัตโนมัติด้วยเวล�ด้วยก�ร
ทำ�ง�น ที่จะมีเป็นท�สตลอดไปก็คือลูกท�สเท่�นั้น เด็กที่เกิดจ�กท�สนั้นถึงจะมีก�รลดค่�ตัวก็มีก�ร
ลดที่เบ�ที่สุด จนไม่มีก�รที่จะหลุดพ้นได้ แต่ด้วยเหตุที่ระบบท�สในเมืองไทยมีอยู่เช่นนี้ เมื่อรัชก�ลที่ 
๕ ม�ทรงเลิกท�สจึงทรงทำ�ได้สะดวก เพร�ะเป็นแต่เพียงแก้กฎหม�ยเพิ่มอัตร�ลดค่�ตัวในกฎหม�ย
ท�สขึ้นม� ให้ท�สเป็นอิสระได้โดยเร็ว แล้วก็ยกลูกท�สไปเสียไม่ให้เป็นท�สต่อไป เพิ่มเป็นก�รลด
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ค�่ตวัลงไปอกีดว้ย กเ็ปน็อนัว่�ทำ�ไดโ้ดยเรยีบรอ้ย ในก�รเลกิท�สในประเทศอืน่นัน้มกัจะปร�กฏว�่ ได ้
มีเหตุก�รณ์ร้�ยแรงเกิดขึ้น มีก�รไม่เห็นด้วยอย่�งรุนแรง ระหว่�งผู้ที่เป็นเจ้�ของท�สกับผู้ที่จะม�เลิก
ท�ส ในสหรัฐอเมริก�ถึงกับเกิดสงคร�มกล�งเมือง เหตุที่รัชก�ลที่ ๕ ทรงเลิกท�สได้โดยไม่มีเหตุร้�ย
ใดๆ ในบ้�นเมืองก็เพร�ะเหตุว่� กฏหม�ยเกี่ยวกับท�สเปิดท�งไว้ให้ทำ�ได้สะดวก และกฏหม�ยนั้นก็ได้
ตัง้ขึน้ม�ดว้ยคว�มเมตต�กรณุ�ในสงัคม ซึง่เปน็สงัคมพทุธนัน้เปน็ประก�รหนึง่ และประก�รทีส่องคน
ทั้งปวงในสังคมแม้แต่จะเป็นเจ้�ของท�ส ก็ได้รับอิทธิพลจ�กศ�สน�พุทธให้มีเมตต�กรุณ�ให้มีใจบุญ
กุศลเห็นด้วยกับพระร�ชดำ�ริ และก็พร้อมใจกันยิมยอมให้เลิกท�สโดยดุษฎีก็ไม่มีใครคัดค้�น นี่ก็เป็น 
ผลที่สังคมไทยเลิกท�สม�ได้โดยสะดวกเรียบร้อยไม่มีผลร้�ยเกิดขึ้นอย่�งที่เคยปร�กฏม�แล้วในสังคม 
อืน่ๆ ทัง้นีก้เ็ปน็ดว้ยเพร�ะอทิธพิลของพระพทุธศ�สน�ในก�รสง่เสรมิใหท้ำ�บญุทำ�กศุลในท�งทีส่ง่เสรมิ
ไม่ให้เบียดเบียนผู้ใด และก็ส่งเสริมให้ช่วยซึ่งกันและกัน

เมือ่พดูถงึก�รชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัแลว้ สงัคมไทยซึง่เปน็สงัคมพทุธนัน้ เคยมลีกัษณะทีอ่อก
จะเปน็พเิศษอยูอ่กีอย�่งหนึง่ในเรือ่งแรงง�น สงัคมไทยนัน้เปน็สงัคมกสกิรรม ในบ�งขณะจำ�เปน็ตอ้งใช ้
แรงง�นม�ก เปน็ตน้ว่�ในก�รดำ�น�หรอืในก�รเกบ็เกีย่วข้�ว เมือ่ช�วน�แตล่ะคนมเีนือ้ทีด่นิทีจ่ะทำ�น�
ม�ก คนเฉพ�ะในครอบครัวเท่�นั้นไม่ส�ม�รถจะไถน�หรือหว่�น ดำ�น� ได้ทัน อ�จจะหมดฤดูก�ลเสีย
กอ่น แลว้เมือ่ถงึเวล�เกบ็เกีย่วกเ็ชน่เดยีวกนั ช�วน�ซึง่เปน็เจ้�ของทีด่นิซึง่ถ้�ห�กจะใชค้นในครอบครวั
และแรงง�นของตนเองแลว้ อ�จจะเกบ็เกีย่วข�้วทีส่กุนัน้ไมท่นั และกด็ว้ยหลกัหรอืจติใจของสงัคมไทยที่
มคีว�มเมตต�กรณุ�เผือ่แผช่ว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั ซึง่ศ�สน�พทุธไดส้ัง่สอนอยูเ่ปน็นจินัน้เองทำ�ใหเ้กดิ
ระบบแรงง�นในเมอืงไทยซึง่ออกจะแปลกกว่�ทีอ่ืน่ คอื ก�รลงแขก ก�รลงแขกดำ�น� ลงแขกเกีย่วข้�ว 
ไปจนตลอดในก�รปลูกบ้�นสร้�งเรือนก็ลงแขก อ�ศัยช�วบ้�น เพื่อนบ้�นม�ช่วยกันทำ�โดยไม่ได้มีก�ร
คดิค�่แรงง�นแตอ่ย�่งใดทัง้สิน้ เปน็ก�รทำ�ใหก้นัเปล�่ๆ ผลดักนัอปุก�ระชว่ยเหลอืกนัไป เปน็ธรรมช�ติ
ประเพณขีองไทยตลอดม�จนกระทัง่ถงึปจัจบุนักห็มดไปแลว้ เพร�ะในสมยันีเ้ศรษฐกจิของไทยขึน้กบัเงนิ 
เปน็ใหญ ่อทิธพิลของศ�สน�พทุธอะไรทีพ่ดูกนัม�กช็กัจะเสือ่มๆ ไปบ�้ง และกด็ว้ยประเพณกี�รลงแขก
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นี้เอง ทำ�ให้เกิดผลซึ่งบ�งคนอ�จจะไม่ได้นึกถึง เกิดผลในท�งด้�นสถ�ปัตยกรรมคือบ้�นเรือนคนไทย
ที่เคยอยู่กันม�ในสมัยอยุธย�ลงม�จนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และลงม�เกือบจะถึงเร็วๆ นี้นั้นเป็น 
บ�้นทีเ่รยีกไดว้�่เปน็บ�้นทีส่ำ�เรจ็รปูแลว้ทัง้สิน้ คอืไมเ่หมอืนกบัตกึฝรัง่ซึง่จะตอ้งออกแบบเปน็หลงัๆ ไป 
แลว้ห�วสัดไุปกอ่สร�้งขึน้ในทีท่ีจ่ะปลกูบ�้น แตบ่�้นไทยนัน้มชี�่งผูช้ำ�น�ญ เข�ทำ�ไวเ้ปน็พเิศษเปน็สว่นๆ 
ซึ่งจะนำ�เอ�ม�ประกอบเข้�เป็นบ้�นได้โดยง่�ย เรียกว่�ปรุงเรือนข�ย จะเอ�ขน�ดเท่�ใดก็ได้ และเมื่อ
ใครอย�กจะปลูกเรือนก็ไปซื้อเรือนม�ทั้งหลัง ขนม�เป็นส่วนๆ แล้วก็บอกเพื่อนฝูงพี่น้องเพื่อนบ้�นม�
ช่วยกันประกอบส่วนต่�งๆ เหล่�นั้นให้ขึ้นเป็นบ้�น ต�มปกติถ้�ลงแขกตอนเช้� เย็นก็อยู่ได้ทันที หลัก
ฐ�นกอ็ยูใ่นเรือ่งขนุช�้งขนุแผน เรอืนหอขนุแผนกป็ลกูวนัเดยีวเสรจ็ กแ็สดงใหเ้หน็ว�่มนัจำ�เปน็จะตอ้ง
ทำ�อย่�งนั้น เพร�ะแรงง�นนั้นมิใช่แรงง�นจ้�ง เป็นแรงง�นเพื่อนฝูงคนรักกันมีอุปก�ระเกื้อกูลต่อกัน
จะไปขอเข�ม�ช่วยปลูกบ้�นตั้ง ๓ วัน ๗ วันหรือเป็นเดือนๆ นั้นก็ไม่ได้เพร�ะต่�งคนต่�งมีธุระ ถ้�
จะลงแขกก็ต้องทำ�ให้เป็นวันเดียวเสร็จ คนจึงจะม�ช่วยกันได้ เพร�ะฉะนั้นท�งด้�นก่อสร้�งท�งด้�น
สถ�ปตัยกรรมตอ้งดดัแปลงก�รปลกูบ้�นใหเ้ข้�กบัระบบสงัคมไทยซึง่ไดร้บัอทิธพิลม�จ�กศ�สน�พทุธ 
จำ�เป็นที่จะต้องผลิตบ้�นที่สำ�เร็จรูปขึ้น แล้วก็มีชิ้นส่วนที่กำ�หนดแน่นอนซึ่งในที่สุดคนที่ไม่มีคว�มรู้ใน
ท�งก่อสร้�งเลยก็ปลูกบ้�นได้ เพร�ะไม่มีท�งที่จะผิด มันม�เป็นส่วนกำ�กับม�เสร็จเลยทีเดียว ขอให้
จับใส่ให้ถูกที่หรือมีผู้รู้สักคนม�ยืนคอยกำ�กับคอยบอกให้ใส่ที่ไหนประเดี๋ยวมันก็เสร็จ นี่เป็นเรื่องของ
คว�มเมตต�กรณุ�เผือ่แผก่นั คว�มอปุก�ระชว่ยเหลอืกนัภ�ยในสงัคม ซึง่ผมกเ็หน็ว�่ม�จ�กอทิธพิลของ 
ศ�สน�พุทธ ศ�สน�พุทธในที่นี้ก็หม�ยถึงด้�นโลกียธรรมก่อน

ทีนี้กม็�ถึงอ�ชีพของคนไทย ในสังคมไทยในสมัยหนึง่นั้นและถึงแม้จะในสมยันี้คนไทยไม่ใช่ว่�
จะสมัครใจทำ�อ�ชีพทุกอย่�ง แต่เลือกทำ�เป็นอย่�งๆ ไป และก็มีคนบ่นอยู่ทีเดียวว่� สมัยนี้บ้�นเมืองไม่
เจริญเพร�ะคนไทยเลือกอ�ชีพ อย่�งนั้นก็ไม่ทำ� อย่�งนี้ก็ไม่ทำ� ปล่อยให้คนต่�งด้�วเข�เข้�ม�ทำ�หมด 
ที่เป็นเช่นนี้เพร�ะเหตุว่�พระพุทธศ�สน�สอนไว้ว่� มีอ�ชีพที่ผิดถึง ๕ อย่�ง ผู้ที่นับถือศ�สน�พุทธ 
ไม่ควรทำ� พูดง่�ยๆ ก็คือก�รค้�ข�ย มีก�รค้�ข�ยที่ผิดศีล ๕ อย่�ง ศ�สน�พุทธท่�นเรียกว่� มิจฉ�



• พระพุทธศาสนากับสังคมไทย •

57  

วณิชช� เป็นก�รค้�ข�ยที่ผิดมีอยู่ ๕ อย่�งคือ
 ๑. ค้�ข�ยอ�วุธเครื่องประหัตประห�รชีวิตคนหรือสัตว์
 ๒. ค้�ข�ยมนุษย์
 ๓. ค้�ข�ยสัตว์สำ�หรับฆ่�เป็นอ�ห�ร
 ๔. ค้�ข�ยน้ำ�เม� คือ เหล้�
 ๕. ค้�ข�ยย�พิษ
นี่เป็นก�รค้�ข�ยที่ศ�สน�พุทธถือว่�เป็นบ�ปอย่�งยิ่ง ก�รทำ�ม�ห�กินที่ศ�สน�พุทธห้�มไว้

นี้จึงมีผลที่กระทบกระเทือนอ�ชีพของคนไทยเป็นส่วนใหญ่ ยกตัวอย่�งเช่น เมื่อค้�ข�ยสัตว์สำ�หรับ
ฆ่�เป็นอ�ห�รไม่ได้แล้ว คนไทยก็่นิยมแต่ก�รกสิกรรม ก�รเพ�ะปลูกซึ่งได้แก่ก�รทำ�น�ทำ�สวนเพร�ะ
ถอืว�่ไม่เปน็บ�ป และในก�รทำ�น�นัน้ถงึจะมีเวล�ว่�งอย่�งไรหรือมีสถ�นที่หรอืมโีอก�สที่จะเลีย้งสตัว์
ไวข้�ยเพือ่ใหเ้ปน็ประโยชนแ์กต่นอย่�งไรกไ็มย่อมทำ� สรปุแลว้อ�ชพีของคนไทยในสมยักอ่นทีเ่ปน็สมัม�
อ�ชีพก็คือก�รทำ�น�กับรับร�ชก�รเท่�นั้น คว�มจริงเมื่อเทียบกับสังคมอื่นแล้ว สังคมญี่ปุ่นก็เคยเป็น
เช่นนั้น ญี่ปุ่นเองก็เคยถือม�กในเรื่องเหล่�นี้ สังคมญี่ปุ่นก็เป็นสังคมที่มีเพียง ๒ อ�ชีพ คือ มีอ�ชีพ
ทำ�น�กับรับจ้�งเป็นนักรบ คือรับร�ชก�รได้แก่พวกซ�มูไร ญี่ปุ่นเมื่อสมัยปฏิวัติสมัยพระเจ�้เมจิซึ่ง 
ตรงกบัรชัก�ลที ่๕ นัน้ ตอ้งออกกฎหม�ยบงัคบัใหค้นกนิเนือ้ววัมฉิะนัน้จะไมเ่ปน็มห�อำ�น�จ เพร�ะว�่
เมือ่กอ่นญีปุ่น่ไมย่อมกนิสตัวใ์หญก่นิแตป่ล�เท�่นัน้ ตอ้งมกีฎขอ้บงัคบัใหญ้ีปุ่น่กนิเนือ้สตัวใ์หญ้ีปุ่น่เลีย้ง
สัตว์ทำ�อะไรต่�งๆ มันก็คล้�ยกับเมืองไทยเป็นอย่�งยิ่ง แต่เมืองไทยเร�ไม่เคยเป็นเช่นนั้น ที่ญี่ปุ่นเป็น
เช่นนั้นก็เพร�ะว่�ญี่ปุ่นเป็นสังคมปิด เข�มีกฎหม�ยตั้งแต่โบร�ณห้�มมิให้คนต่�งช�ติเข้�ไปตั้งรกร�ก
ทีเ่ก�ะญีปุ่น่เลย เพร�ะฉะนัน้เมือ่จำ�เปน็จะตอ้งพฒัน�ประเทศกจ็ะตอ้งใชญ้ีปุ่น่นัน้เองกลบัม�ทำ�อ�ชพีที ่
ตนเห็นว่�บ�ป สำ�หรับเมืองไทยเร�ไม่ใช่สังคมปิด เพร�ะฉะนั้นสำ�หรับคนต่�งช�ติต่�งศ�สน�คือคนที่
ไม่ได้นับถือศ�สน�พุทธ เมืองไทยจึงมีท�งที่ทำ�ม�ห�กินม�ก ร่ำ�รวยกันได้ม�กม�ยด้วยมิจฉ�วณิชช� 
๕ อย่�งนี่แหละ และเมื่อคนไทยจำ�กัดตนเองลงไปให้เหลือแต่เพียงก�รทำ�น�ก�รรับร�ชก�รเท่�นั้น
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แล้วก็เป็นโอก�สที่คนต่�งช�ติจะเข้�ม�ทำ�กินในประเทศไทย ตั้งหลักฐ�นแล้วก็ร่ำ�รวยเป็นเศรษฐีกัน
ไดม้�กตลอดม�จนถงึทกุวนันี ้จะเรยีกว�่เปน็เนือ่งม�จ�กอทิธพิลของศ�สน�พทุธในเรือ่งก�รห�้มหรอื
เข้�ไปห้�มในเรื่องอ�ชีพต่�งๆ คนไทยส่วนม�กอ�จจะไม่รู้สึก และอ�จจะไม่รู้จักมิจฉ�วณิชช� แต่ด้วย
เชื่อถือกันม�เป็นเวล�ช้�น�นกระทั่งเดี๋ยวนี้กล�ยม�เป็นเรื่องที่เป็นไปเองโดยที่ไม่ต้องคิด ถ้�คิดจะทำ�
อะไรจะค้�ข�ยอะไรแลว้ไมค่ดิถงึ ๕ อย่�งนี้กอ่น คิดอย่�งอื่นกอ่นจนกระทัง่เดีย๋วนีแ้หละรู้สึกว่�เงินมนั
สำ�คญัขึน้ คนไทยชกัจะข�ยน้ำ�เม� และก�รข�ยสตัวเ์ลีย้งอ�จจะต�มม� ข�ยอ�วธุปนืกค็งจะต�มม�อกี 
ข�ยมนุษย์มีอยู่แล้ว บ้�งข�ยกันอยู่แล้ว มันก็เปลี่ยนแปลงม� นี่คือเรื่องของก�รเปลี่ยนแปลงในสังคม
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คำาบรรยาย ครั้งที่ ๒
๑๔ มกราคม ๒๕๑๕

ก่อนอื่นก็ขอกล�่วว่�สิ่งที่พระพุทธศ�สน�มีอิทธิพลม�กต่อสังคมไทยก็เกี่ยวกับก�รครองชีวิต 
คือ เกี่ยวกับก�รใช้ชีวิตโดยทั่วไปในท�งที่สังคมเห็นว่�ถูกต้อง ในเรื่องก�รครองชีวิตอย่�งไรจึงจะถูก
ต้องนั้น พระพุทธศ�สน�ได้สอนไว้ คือ ได้ห้�มไว้ว่�ไม่ควรจะทำ�ในสิ่งที่เป็นอบ�ยและไม่ควรจะครอง
ชวีิตในท�งที่เป็นอบ�ย คำ�ว่� อบ�ย นี้แปลเป็นไทยตรงๆ ก็คือ เปน็ท�งที่นำ�ไปสู่คว�มห�ยนะ สำ�หรับ
ในคำ�พูดของคนไทยเร�ได้พูดถึงอบ�ยหรืออบ�ยมุขไว้ว่� ได้แก่ สุร� น�รี พ�ชี กีฬ�บัตร คือ ก�ร
ดื่มเหล้� ก�รเที่ยวผู้หญิง ก�รเล่นม้� แล้วก็ก�รเล่นไพ่ ซึ่งก็ถูกแต่ไม่ตรงต�มที่พระพุทธเจ้�ได้สอนไว้ 

สำ�หรับที่พระพุทธเจ้�ได้ตรัสสอนไว้นั้นปร�กฏอยู่ในสิงค�ลกสูตร คือได้สอนไว้ถึง อบ�ยหรือท�งแห่ง
คว�มห�ยนะนั้นว่�มีอยู่ ๖ อย่�ง

 ๑. ก�รดื่มน้ำ�เม�
 ๒. ก�รเที่ยวในเวล�วิก�ล
 ๓. ก�รเที่ยวดูก�รเล่น
 ๔. ก�รเล่นก�รพนัน
 ๕. ก�รคบมิตรชั่ว
 ๖. ก�รเป็นคนเกียจคร้�น
สังคมไทยเร�สมัยหนึ่งถือว่�อบ�ยต่�งๆ เหล่�นี้เป็นสิ่งที่เสียห�ยร้�ยแรง และคนที่ตั้งอยู่ใน

อบ�ยนั้น เป็นคนที่เข้�สังคมได้ย�กคือไม่มีใครคบ คนติดฝิ่น คนกินเหล้� คนเล่นก�รพนัน คนคบ
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มิตรชั่วคือคบนักเลงเสเพล และคนเที่ยวเตร่ในเวล�กล�งคืนม�กตลอดจนคนเกียจคร้�นนั้น สังคม 
ไทยถอืว�่เปน็คนชัว่ ถ�้เปน็ผูช้�ยถงึคร�วจะมเีหย�้เรอืนไปขอลกูส�วใครเข�กถ็�มคว�มประพฤตใินท�งนี ้
ก่อน ถ้�เข�สอบได้ว่�ไม่ตั้งอยู่ในอบ�ยแล้วเข�ก็ยกลูกส�วให้ง่�ยๆ และจ�กสิ่งที่ถือว่�เป็นอบ�ยเหล่�
นี้เองมันมีผลม�ในสังคมไทยถึงกับเป็นเรื่องทำ�ให้เกิดก�รกระทำ�ที่เรียกว่� โซนนิ่ง (Zoning) ภ�ยใน
บ้�นเมือง คือ ก�รกำ�หนดที่ตั้งของกิจกรรมบ�งอย่�งให้อยู่เฉพ�ะในที่อันจำ�กัด สิ่งที่เป็นอุบ�ยเหล่�
นี้ในสังคมไทยแต่ก่อนไม่ยอมให้ตั้งได้ต�มใจหรือให้เผยแพร่ออกไปเต็มบ�้นเต็มเมืองอย่�งในทุกวันนี้
ผมได้เคยกล่�วม�แล้วว่�สิ่งใดที่คนไทยไม่ปฏิบัติเพร�ะถือว่�ขัดต่อหลักศ�สน�พุทธนั้น คนต่�งด้�ว
หรือคนที่นับถือศ�สน�อื่นที่มีคว�มเชื่อถือไม่ตรงกันเข�ก็ไม่รังเกียจ เข�ปฏิบัติในเรื่องอบ�ยนี้ก็เช่น
เดียวกัน สำ�หรับในสมัยอยุธย�ก็ดี ตลอดจนลงม�ถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สิ่งที่เรียกว่�เป็นอบ�ย
ต�่งๆ เหล�่นีถ้กูจำ�กดัใหม้อียูไ่ดเ้ฉพ�ะในบรเิวณทีค่นจนีอ�ศยัอยูใ่นกรงุเทพฯ ทีเ่รยีกว�่ สำ�เพง็ เท�่นัน้  
ร้�นข�ยเหล้�ก็ดี บ่อนก�รพนันก็ดี ตลอดจนก�รละเล่นเต้นรำ�ต่�งๆ รวมทั้งซ่องโสเภณีก็ถูกจำ�กัดให้
อยูใ่นบรเิวณสำ�เพง็ทัง้สิน้ นีก่เ็ปน็เรือ่งของคว�มรงัเกยีจท�งอบ�ยซึง่กนิไปจนกระทัง้ถงึก�รกำ�หนดเขต 
ของกิจก�รต่�งๆ ภ�ยในบ้�นเมืองซึ่งจะเห็นได้ว่�สืบเนื่องม�จ�กคำ�สั่งสอนของศ�สน�พุทธ จะต้อง
ถือว่�ศ�สน�พุทธมีคว�มสำ�คัญอย�่งยิ่งในสังคมไทย และก็ขย�ยแผ่กว�้งออกไปแม้ในด�้นต่�งๆ ซึ่ง
เร�นึกไม่ถึง นอกจ�กศ�สน�พุทธจะมีอิทธิพลทำ�ให้คนไทยเป็นคนที่มีเมตต�กรุณ�ต่อกันและต่อผู้อื่น
อย่�งที่ผมได้กล�่วม�แล้วคุมค�่แห่งคว�มชั่วต่�งๆ ที่มีอยู่ในสังคมก็เห็นจะพอสรุปได้ว�่เป็นเรื่องที่ม�
จ�กศ�สน�พุทธทั้งสิ้น

คำ�ว่� มอแรลลิตี้ (Morality) ในภ�ษ�ไทยเร�เรียกว่� ศีลธรรม ก็หม�ยถึงก�รปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบของบุคคล คนที่มีศีลธรรมก็คือคนที่ประพฤติดีประพฤติชอบ และศีลธรรมไทยในสังคมไทยก็อยู่ที ่
ศลี ๕ และธรรม ๕ ของศ�สน�พทุธ คอื คนทีไ่มล่ว่งศลี ๕ กถ็อืว�่เปน็คนด ีคนทีป่ฏบิตัธิรรม ๕ ดว้ยกเ็ปน็คนด ี
พร้อมเป็นเครื่องประกอบกัน ศีล ๕ ธรรม ๕ คืออะไรอยู่ในเล่มนี้แล้วจะไม่พูดถึง แต่อย่�งไรก็ต�ม
ศีลธรรมของศ�สน�พุทธที่สั่งสอนไว้ในสังคมไทยนี้ ส่วนใหญ่ก็เป็นศีลธรรมที่ตรงกับศีลธรรมของคน
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ที่นับถือศ�สน�อื่นๆ ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้คนที่นับถือศ�สน�อื่นที่เข้�ม�อยู่ในเมืองไทยนั้นยอมรับเอ�ศีล
ธรรมและคุณค่�ต่�งๆ ท�งด้�นคว�มดีชั่วของสังคมไทยไว้ได้ ทำ�ให้คนที่ม�จ�กต่�งประเทศเข้�ม�ทำ�
ม�ห�กินในประเทศไทยเข�้กับสังคมไทยหรือคนไทยได้สนิท เพร�ะศีลธรรมของสังคมไทยซึ่งม�จ�ก
ศ�สน�พทุธนัน้ว่�โดยทัว่ไปแลว้ออกจะเปน็ศลีธรรมส�กล คอื ก�รไมฆ่่�กนั ก�รไมล่กัทรพัยก์นั ก�รมี
เมตต�กรณุ�ชว่ยเหลอืกนั มอี�ชพีสจุรติเหล�่นีเ้ปน็ศลีธรรมทีเ่ปน็ส�กล ถงึใครจะม�อ�ศยัอยูใ่นสงัคม
ไทยก็ยอมรับศีลธรรมนั้นได้ไม่ขัดข้อง ทำ�ให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่ประกอบด้วยคนหล�ยช�ติหล�ย
ศ�สน�ม�ตั้งแต่เดิม และในเมื่อคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งนับถือศ�สน�พุทธนั้นมีจิตใจเช่นเดียวกับที่ศ�สน�
พุทธได้สั่งสอนไว้ คือ ไม่มีคว�มริษย�ในลัทธิ คือ ไม่เดือดร้อนที่คนอื่นเข�จะนับถือศ�สน�อื่นหรือ
มีคว�มเชื่อถืออย่�งอื่น แต่เค�รพในคว�มเชื่อถือในศ�สน�ของเข� ด้วยเหตุนี้สังคมไทยซึ่งมีคนช�ติ
อื่นศ�สน�อื่นเข้�ม�อ�ศัยร่วมอยู่ได้โดยสะดวกนั้น จึงเป็นสังคมที่มีเสรีภ�พในก�รนับถือศ�สน�ม�
ตั้งแต่แรกเริ่ม ไม่เคยปร�กฏว่�ได้มีก�รข่มเหงรังแกกันในเรื่องศ�สน�ในประวัติของประเทศไทย ก�ร
ที่ประเทศไทยเร�ไม่เคยกระทำ�ก�รท�รุณใดๆ ต่อผู้ที่นับถือศ�สน�อื่นนั้นว่�โดยตรงทั่วไปก็ออกจะเป็น
อทิธพิลของศ�สน�พทุธตอ่สงัคมไทยกไ็ดแ้ตก่ไ็มแ่นน่กั เพร�ะปร�กฏว�่ในประเทศอืน่ทีเ่ข�นบัถอืศ�สน�
พทุธ เชน่ ประเทศเวยีดน�มในสมยัหนึง่ ประเทศกมัพชู�ในสมยัหนึง่ กไ็ดม้กี�รทำ�ร�้ยผูท้ีน่บัถอืศ�สน� 
อืน่ พระเจ�้มนิหม�่งไดจ้บัพวกทีน่บัถอืศ�สน�ครสิตน์กิ�ยโรมนัค�ทอลคิไปฆ�่ฟนัเปน็จำ�นวนม�กจนเปน็ 
เหตุให้คนเหล่�นั้นต้องอพยพเข้�ม�พึ่งพระบรมโพธิสมภ�รในเมืองไทย โปรดเกล้�ฯ ให้ที่ท�งตั้งโบสถ์
นบัถอืศ�สน�ตอ่ไปไดเ้ปน็บ�้นญวนส�มเสนอยูจ่นทกุวนันี ้ในขณะเดยีวกนัพระเจ�้แผน่ดนิเขมรกก็ระทำ�
ก�รท�รณุขม่ขูค่นทีน่บัถอืศ�สน�ครสิตแ์ละศ�สน�อสิล�มในประเทศเขมรเหมอืนกนั ทำ�ใหเ้กดิโบสถบ์�้น 
เขมรที่ส�มเสน มีช�วอิสล�มจ�กเขมรม�อยู่ที่มห�น�คเป็นจำ�นวนม�ก จะว่�เป็นเพร�ะอิทธิพลของ
ศ�สน�พุทธหรืออย่�งใดผมไม่แน่ใจ เพร�ะในสังคมเวียดน�มสังคมเขมรนั้นศ�สน�พุทธก็มีอิทธิพลอยู่
ม�กและก็กระทำ�ให้เกิดก�รอย่�งที่กล่�วม�นั้นขึ้นในประวัติศ�สตร์ได้เหมือนกัน

ในสงัคมไทยนัน้ก�รตดัสนิว�่ใครเปน็คนดคีนชัว่กถ็อืเอ�หลกัเกณฑค์ว�มประพฤตดิชีัว่ทีศ่�สน�
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พทุธไดส้ัง่สอนไวน้ัน้เองเปน็เครือ่งตดัสนิว�่ คนทีป่ร�ศจ�กอบ�ยอย�่งทีผ่มไดก้ล�่วม�แลว้ คนทีม่เีมตต� 
กรุณ� คนที่ตั้งอยู่ในศีล ๕ ในธรรม ๕ เหล่�นี้ก็ถือว่�เป็นคนดี ถ้�คนที่อยู่ในอบ�ย คนที่ล่วงศีล คน
ทีไ่มม่ธีรรมกถ็อืว่�เปน็คนชัว่ และนอกจ�กนัน้แลว้ประเทศไทยเร�ยงัมปีระเพณเีกดิขึน้อกีอย่�งหนึง่ซึง่
เป็นของตัวเองคือ ประเพณีที่กุลบุตรเมื่ออ�ยุครบ ๒๐ ปีแล้วก็บวชเรียนในพระพุทธศ�สน� ส่วนม�ก
ก็เป็นเวล� ๑ พรรษ� คว�มเชื่อถือในสังคมก็เกิดขึ้นอีกว่� ผู้ช�ยที่บวชเรียนแล้วนั้นเป็นคนดีไว้ว�งใจ
ได้ ในสมัยกรุงศรีอยุธย�นั้นในรัชก�ลพระเจ้�บรมโกศถือเรื่องนี้เคร่งครัดม�กจนถึงกับว่�คนที่จะเข้�
รับร�ชก�รหรือจะได้ดีต่อไปในร�ชก�รนั้นจะต้องเป็นคนที่เคยบวชเรียนม�แล้ว ถ้�ห�กว่�เป็นคนที่ยัง
ไม่เคยบวชเรียนก็จะไม่มีโอก�สเข้�รับร�ชก�ร หรือถึงแม้ว่�จะเข้�รับร�ชก�รม�แล้วด้วยวิธีใดๆ ก็ต�ม
ไมม่โีอก�สทีจ่ะก�้วหน�้ไปในหน�้ทีร่�ชก�ร ถ�้ห�กว�่ไมไ่ปบวชเรยีนเสยีกอ่น ดว้ยเหตทุีก่�รบวชเรยีน
ในพระพทุธศ�สน�ทำ�ใหค้นไดร้บัก�รยกยอ่งจ�กสงัคมและในบ�งกรณกีท็ำ�ใหไ้ดร้บัคว�มสะดวกในก�ร
เข้�รับร�ชก�ร มีโอก�สที่จะเขยิบฐ�นะดีต่อไปในชีวิต ประเพณีก�รบวชจึงได้สืบเนื่องต่อม�ในสังคม
ไทยเร� เพร�ะเหตุว่�ถึงแม้ว่�ในสมัยนี้แม้ท�งร�ชก�รจะไม่ถือว่�เป็นเรื่องที่สำ�คัญ แต่คนที่บวชเรียน
แล้วก็ยังเป็นบุคคลที่สังคมไทยส่วนใหญ่ยังยกย่องอยู่ อย่�งไรก็ต�มก�รบวชและเข้�ไปอยู่ในสังคมของ
พระคือเข้�ไปอยู่ในสงฆ์เป็นเวล� ๓ เดือนนั้น ทำ�ให้กุลบุตรไทยได้รู้จักหรือได้พบปะกับม�รย�ทและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสมณะในพระพุทธศ�สน� ม�รย�ทและขนบธรรมเนียมประเพณีเหล่�นั้น
เป็นสิ่งซึ่งพระพุทธเจ้�ได้บัญญัติไว้เกี่ยวกับคว�มเป็นอยู่โดยทั่วไปและเป็นพุทธบัญญัติที่อยู่ในหมวดที่
เรียกว่� เสขิยวัตร หรือมิฉะนั้นก็อยู่ในศีลอีกหมวดหนึ่งที่เรียกว่� ศีลนอกป�ฏิโมกข์ เมื่อผู้ที่ได้เข้�ไป
บวชในระหว่�งพรรษ�ได้พบกับม�รย�ทและขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับชีวิตคว�มเป็นอยู่ประจำ�
วนัอย�่งนีแ้ลว้ กเ็หน็ว่�เปน็ของด ีและเมือ่สกึออกม�เปน็ฆร�ว�สตอ่ไปแลว้ กน็ำ�ออกม�เผยแพรเ่อ�ม�
ใช้ในบ้�นเรียกกันว่�สมบัติผู้ดีบ้�ง หรือถือว่�เป็นม�รย�ทและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สังคมรับรอง
โดยทั่วไป ถ้�ใครไม่ปฏิบัติก็ถือว่�เป็นผู้ที่มีม�รย�ทต่ำ� ข�ดสมบัติผู้ดีเป็นคนที่อยู่ไกลสังคม เข้�สังคม
ไม่ได้ ผมอย�กจะยกตัวอย่�งว่�สิ่งเหล่�นี้เรื่องม�รย�ทต่�งๆ เหล่�นี้พระพุทธศ�สน�ได้บัญญัติไว้แล้ว
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ทัง้สิน้ แลว้กค็นไทยไดร้บัเอ�ม�เปน็ม�รย�ทของไทยซึง่ยงัใชก้นัอยูจ่นทกุวนันี ้ยกตวัอย�่งอย�่งในก�ร
รับประท�นอ�ห�ร คนไทยเร�มีม�รย�ทรับประท�นอ�ห�รอย่�งไรก็ทร�บกันอยู่แล้ว และถ้�ลองฟัง
เสขยิวตัรจะเหน็ไดว้�่ทีเ่ร�ถอืกนัอยูน่ัน้กม็�จ�กพระพทุธศ�สน�เกีย่วกบัทีใ่หส้งฆป์ฏบิตัทิัง้สิน้ นีว่่�กนัไป
เป็นข้อๆ ข้อที่ ๑๓ สั่งไว้ว่� เร�จะไม่ทำ�คำ�ข้�วให้ใหญ่นัก คือไม่เปิบข้�วคำ�โตๆ ข้อที่ ๑๔ เร�จะทำ�คำ�
ข้�วให้กลมกล่อม ข้อที่ ๑๕ เมื่อคำ�ข้�วยังไม่ถึงป�กเร�จะไม่อ้�ป�กไว้ท่� ข้อที่ ๑๖ เมื่อฉันอยู่เร�จะไม่
เอ�นิ้วมือสอดเข้�ป�ก ข้อที่ ๑๗ เมื่อข้�วอยู่ในป�กเร�จะไม่พูด ข้อที่ ๑๘ เร�จะไม่โยนคำ�ข้�วเข้�ป�ก 
ข้อที่ ๑๙ เร�จะไม่ฉันกัดคำ�ข้�ว ข้อที่ ๒๐ เร�จะไม่ฉันทำ�กระพุ้งแก้มให้ตุ่ย ข้อ ๒๑ เร�จะไม่ฉันพล�ง
สะบัดมือพล�ง ข้อที่ ๒๒ เร�จะไม่ฉันโปรยเมล็ดข้�วตกลงในบ�ตรหรือในที่นั้นๆ ข้อที่ ๒๓ เร�จะไม่
ฉันแลบลิ้น ข้อที่ ๒๔ เร�จะไม่ฉันดังจั๊บๆ ข้อที่ ๒๕ เร�จะไม่ฉันดังซู่ดๆ ข้อที่ ๒๖ เร�จะไม่ฉันเลียมือ 
ข้อที่ ๒๗ เร�จะไม่ฉันขอดบ�ตร ข้อที่ ๒๘ เร�จะไม่ฉันเลียริมฝีป�ก ข้อที่ ๒๙ เร�จะไม่เอ�มือเปื้อน
จับภ�ชนะน้ำ� ข้อที่ ๓๐ เร�จะไม่เอ�น้ำ�ล้�งบ�ตรที่มีเมล็ดข้�วเทในบ้�น นี่ก็เป็นม�รย�ทคนไทยที่เร�
ถือว่�เป็นธรรมด�ส�มัญที่สุด แต่ว่�น้อยคนใครจะคิดบ้�ง แม้แต่ก�รรับประท�นข้�วม�รย�ทนั้นเร�
ก็ได้ม�จ�กพระพุทธศ�สน� ยิ่งกว่�นั้นเกี่ยวกับก�รปฏิบัติตนรักษ�คว�มสะอ�ดภ�ยในบ้�นเรือนที่อยู่
ผมกอ็ย�กขอยกตวัอย�่งม�อ�่นใหฟ้งัเหมอืนกนั นีเ่ปน็เรือ่งของศลีนอกป�ฏโิมกขเ์กีย่วกบัเสน�สนะคอื
ที่อยู่ของพระ ข้อที่ ๕๒๓ ท่�นสั่งไว้ว่�ภิกษุทั้งหล�ยไม่ควรเหยียบเสน�สนะด้วยเท้�ที่ยังเปรอะเปื้อน 
ภกิษใุดพงึเหยยีบ ภกิษนุัน้ยอ่มตอ้งอ�บตัทิกุกฎ ขอ้ตอ่ไปภกิษไุมค่วรเหยยีบเสน�สนะดว้ยเท�้ทีย่งัเปยีก 
น้ำ� ภกิษใุดพงึเหยยีบ ภกิษนุัน้ยอ่มตอ้งอ�บตัทิกุกฎ ขอ้ตอ่ไปภกิษไุมพ่งึเหยยีบเสน�สนะดว้ยเท�้ทีย่งัสวม
รองเท้�อยู ่ขอ้ตอ่ไปภกิษไุมพ่งึบว้นน้ำ�ล�ยลงในพืน้ทีท่ีเ่ข�ตบแตง่ไว ้เชน่ ถนนสน�มหญ�้เปน็ตน้ ภกิษุ
ทั้งหล�ยฝ�ผนังที่เข�ท�สี ท�น้ำ�มัน หรือเขียนลวดล�ยไว้ หรือที่มีก�รทำ�ให้งดง�มอย่�งอื่นๆ ภิกษุ
ไม่ควรพิง ภิกษุใดพิง ภิกษุนั้นย่อมต้องอ�บัติทุกกฎ นี่ก็จะเห็นได้ว่� แม้แต่ในสถ�นที่อยู่ ก�รรักษ� 
คว�มสะอ�ด ก�รที่จะประพฤติตนอย่�งไรในบ้�นเรือนก็เป็นเรื่องที่ท�งพระพุทธศ�สน�ได้สอนไว้แล้ว
สังคมไทยก็ได้รับเอ�ม�ปฏิบัติต�ม ประเพณีถอดรองเท้�ก่อนขึ้นบ้�น ล้�งเท้�ก่อนขึ้นบ้�นแล้วก็รักษ�
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คว�มสะอ�ดคว�มสวยง�มของบ�้นซึง่เปน็ประเพณทีีถ่อืกนัม�ช�้น�นในสงัคมไทยนัน้ กเ็รยีกไดว้�่ม�จ�ก 
อิทธิพลของศ�สน�พุทธทั้งสิ้น ทั้งหมดที่ผมกล่�วม�นั้นเป็นเรื่องของคำ�สั่ง ศ�สน�แปลว่�คำ�สั่งสอน

ทีนี้เร�ลองดูท�งด้�นคำ�สอนโดยเฉพ�ะท�งด้�นโลกุตรธรรมบ้�งว่�มีอิทธิพลต่อสังคมไทย
อย่�งไร คำ�สอนขั้นปรมัตถ์หรือจะเรียกว่�เป็นปรัชญ�ของศ�สน�พุทธนั้นอยู่ที่ว่�ชีวิตเป็นทุกข์ ที่เป็น
ทุกข์ก็เพร�ะของทุกอย่�งที่เร�ประสพพบเห็นในชีวิตนี้รวมทั้งตัวเร�ด้วยนั้น อยู่ในส�มัญลักษณะ ๓ 
ประก�ร ทีเ่รยีกว่� ไตรลกัษณ ์คอื อนจิจงั ทกุขงั อนตัต� ของทกุอย่�งไมเ่ทีย่ง ของทกุอย่�งเปน็ทกุข ์ 
ทุกข์ในที่นี่หม�ยถึงว่�ตั้งอยู่ในสภ�พใดสภ�พหนึ่งตลอดไปไม่ได้ นี่เป็นปรัชญ�ของศ�สน�พุทธ แล้ว
ก็ต�มแนวปรัชญ�นี้ก็จะคลุมไปถึงโลกุตรธรรม คือว่�ปฏิบัติไปในท�งที่จะทำ�ให้พ้นจ�กเหตุแห่งทุกข์
หรือดับเหตุแห่งทุกข์นั้นได้ ปรัชญ�ของศ�สน�พุทธนี้ ถ้�จะว่�ไปแล้วก็มีอิทธิพลต่อคว�มรู้สึกนึกคิด
ของคนไทยในสงัคมเปน็อย่�งยิง่ ถ�้จะเทยีบกบัคนในสงัคมอืน่แลว้ ผมเข้�ใจว�่คนไทยเร�นัน้รูว้�่คว�ม
ทกุขเ์ปน็ธรรมด�ของชวีติ เมือ่รูเ้ชน่นีแ้ลว้เกดิมคีว�มทกุขข์ึน้จรงิ กไ็มม่คีว�มเดอืดรอ้นดิน้รนจนเกนิไป  
ยอมรับคว�มทุกข์นั้นได้อย่�งสงบ ส�ม�รถทนคว�มทุกข์นั้นได้ดีกว่�คนในสังคมอื่นๆ ทั้งนี้ประกอบ
กับคว�มเชื่อบุญเชื่อกรรม คือเชื่อว่�ใครทำ�กรรมใดไว้ ผลกรรมนั้นย่อมต้องสนองแก่ตน เพร�ะฉะนั้น
ถ�้มโีชคเคร�ะหป์ระสบเคร�ะหร์�้ยอย�่งใดอย�่งหนึง่ขึน้ กอ็�ศยัคว�มเชือ่นัน้เข�้ม�ดบัทกุขไ์ดอ้กีดว้ย
ว่�ที่ตนได้รับทุกข์รับเคร�ะห์กรรมอย่�งนั้น เพร�ะได้ทำ�บ�ปไว้ก่อน นี่เป็นอิทธิพลที่มีอยู่ในสังคมไทย 
เพร�ะฉะนั้นถ้�จะพูดไปก็คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่� ด้วยอิทธิพลนี้สังคมไทยจึงเป็นสังคมที่มีคว�มดิ้นรน
แต่น้อย และขณะเดียวกันก็มีคว�มเบียดเบียนกันแต่น้อยอีกด้วย ดูจ�กเหตุก�รณ์ต่�งๆ ที่มีอยู่ในเมือง
ไทยทุกวันนี้จะเห็นได้ว่�คนไทยส�ม�รถทนได้ ว�งเฉยได้ไม่เดือดร้อนดิ้นรนจนเกินไป ถ้�ห�กว่�เป็น
สังคมอื่นแล้วอ�จจะมีเหตุก�รณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้น อ�จจะมีก�รแสดงอ�รมณ์ แสดงคว�มไม่พอใจ
ในภ�วะต่�งๆ ที่แวดล้อมเร�อยู่นี้ เหล่�นี้ก็จะเห็นได้ว่�มันเป็นลักษณะของสังคมไทย ซึ่งเนื่องม�จ�ก
คว�มรู้ในสภ�พอันแท้จริงของชีวิตซึ่งศ�สน�พุทธได้สอนไว้ทำ�ให้มีคว�มส�ม�รถที่จะทนต่อคว�มทุกข์ 
คว�มไม่พึงพอใจ คว�มไม่สมปร�รถน�อะไรต่�งๆ ได้ม�ก ถ้�จะว่�ไปในท�งดีและคว�มส�ม�รถที่จะ
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ทนสภ�พต่�งๆ เหล่�นี้ได้ก็ทำ�ให้เกิดสันติสุขในสังคมอย่�งที่สังคมอื่นเข�ไม่มีกัน แต่ถ้�จะพูดไปในท�ง 
เสยีมนักม็ ีเพร�ะเหตวุ�่คนไทยเร�เมือ่มคีว�มส�ม�รถทีจ่ะทนอะไรไดม้�กเชน่นีแ้ลว้กท็นกนัไปจนไมค่ดิ 
พย�ย�มจะแก้ไข หรือไม่คิดพย�ย�มทำ�ให้ฐ�นะของตนหรือของหมู่คณะดีขึ้น จะเปรียบเทียบระหว่�ง
คนไทยกับฝรั่ง สมมติว่�คนง�นฝรั่งที่โรงง�นเห็นน�ยจ้�งซึ่งเป็นน�ยทุนมีฐ�นะคว�มเป็นอยู่ดีมีบ้�น
ช่องน่�อยู่น่�สบ�ย มีที่เที่ยวเตร่ม�ก มีรถยนต์ขี่ เข�ก็จะต้องจับคว�มเอ�ว่� เพร�ะว่�น�ยทุนมีร�ย
ได้สูง และวิธีที่จะแก้ไขเพื่อให้เกิดคว�มเป็นธรรม ก็คือก�รรวบรวมพรรคพวกตั้งสหพันธ์กรรมกร 
ขึน้เพือ่เรยีกรอ้งค่�แรงง�นเพิม่ขึน้ ทำ�ใหฐ้�นะคนง�นทัว่ไปดขีึน้กว่�เดมิ ซึง่กไ็ดด้มี�แลว้ม�ก สว่นคน 
ง�นไทยไปเหน็น�ยห�้งอยูส่ขุสบ�ยดกีนิด ีเทีย่วไนตค์ลบั กไ็มใ่ชว้ธินีัน้ปฏบิตัเิพือ่แกป้ญัห�ของตน กลบั 
จดจำ�ไวว้�่น�ยห�้งแกกนิอยูอ่ย่�งไร ใชส้อยอย่�งไร พอถงึวนัเงนิเดอืนออกกไ็ปทำ�อย่�งนัน้บ�้ง มนัเกดิ
ผลในท�งนี้ที่จะว่�ดีหรือเสียมันก็มีด้วยกันทั้งนั้น ผมก็ไม่อย�กจะแสดงคว�มเห็นอะไรม�ก นี่จะเรียก 
ว่�เป็นเพร�ะอิทธิพลของศ�สน�พุทธต่อสังคมไทยก็ได้

คุณค่�ของสังคมไทยในท�งด้�นปรัชญ�ที่ถือว่�ชีวิตควรจะเป็นอย่�งไรนั้น ผมคิดว่�จะอยู่ที่
แนวคว�มคิดของศ�สน�พุทธในเรื่องคว�มดีชั่ว คือ เรื่องต้นเหตุแห่งคว�มดีและต้นเหตุแห่งคว�มชั่ว 
ศ�สน�พทุธสอนไวว้่� หรอืถอืว�่ตน้เหตแุหง่คว�มชัว่ทีเ่รยีกว่�อกศุลมลูนัน้ไดแ้ก ่คว�มโลภ คว�มโกรธ 
และคว�มหลง นีถ่อืว�่เปน็เครือ่งทีท่ำ�ใหช้วีติชัว่ถอืว�่เปน็เหตทุีท่ำ�ใหบ้�ปต�่งๆ ก�รกระทำ�ทีไ่มด่เีกดิขึน้
ทัง้สิน้ และสิง่ทีด่กีค็อืว�่จะตอ้งขจดัอกศุลมลูเหล�่นีใ้หห้มดไป ใหเ้หลอืแตเ่หตแุหง่คว�มดทีีเ่รยีกว�่กศุล
มูล คือ คว�มไม่โลภ คว�มไม่โกรธ คว�มไม่หลง แนวคว�มคิดของศ�สน�พุทธนี้ ผมเข้�ใจว่�จะเป็น
พืน้แหง่คณุค�่ทัง้ปวงในสงัคมไทย นีก่เ็ปน็เหตหุนึง่ทีท่ำ�ใหส้งัคมไทยเร�ร�บรืน่มสีนัตสิขุม�ช�้น�นเชน่ 
เดยีวกนั จะว�่ไมด่กีไ็มไ่ด ้คว�มดนีัน้มมี�กเหลอืเกนิทีท่ำ�ใหค้นไทยเร�อยูก่นัไดไ้มเ่บยีดเบยีนกนัเกนิไปนกั ที ่
จะหลงเชือ่อะไรหรอืหลงผดิอะไรกไ็มม่จีนม�กนกั มเีหตผุลพย�ย�มทีจ่ะเข้�ใจเอ�ดว้ยตนเอง พย�ย�ม
ที่จะเชื่อหรือเห็นด้วยเท่�นั้น คนไทยจึงมีนิสัยอย่�งนั้นม�แต่เกิด อ�จจะมีผู้ตำ�หนิได้ว่�ลักษณะเหล่�นี้
ทำ�ให้คนไทยส่วนใหญ่นั้นขี้เกียจบ�้นเมืองไม่เจริญท�งเศรษฐกิจทำ�อะไรให้รุ่งเรืองก็ห�ว่�โลภ แล้วก็
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ไมม่กี�รแสดงตอบโตอ้ะไรต�่งๆ ในสงัคมอย�่งจรงิจงัอย�่งในสงัคมอืน่เข�ทำ�กนั เพร�ะไมม่คีว�มโกรธ
จรงิจงั ทีเ่ปน็เชน่นีก้อ็�จจะจรงิอกี แตว่�่พดูไปสงัคมไทยกม็ที�งออกหล�ยอย�่งซึง่ไมจ่ำ�เปน็จะตอ้งตรง
กับท�งออกของคนในสังคมอื่นเข� ท�งด้�นโลกุตรธรรมนั้นผู้ที่แสวงห�โลกุตรธรรมก็จำ�เป็นที่จะต้อง
สละโลก ออกบวช ในสมัยโบร�ณก็ออกไปอยู่ในป่� ในสมัยนี้ก็ต้องออกไปอยู่ในวัด ด้วยเหตุนี้ในสังคม
ไทยซึ่งคนส่วนใหญ่นับถือศ�สน�พุทธ จึงมีวัดว�อ�ร�มม�กและวัตถุประสงค์ของก�รบวชนั้นก็เพื่อจะ
บำ�เพ็ญในท�งโลกุตรธรรมให้ถึงปัญญ�คือก�รตรัสรู้แบบพระพุทธเจ้� พระภิกษุในพระพุทธศ�สน� 
ตอ้งถอืศลีต�่งๆ ซึง่เปน็ศลีทีพ่ระพทุธเจ�้ไดท้รงปฏบิตัมิ�ดว้ยพระองคเ์องทัง้ในและนอกป�ฏโิมกขเ์หล�่ 
นี ้ดว้ยเหตนุีเ้มอืงไทยจงึไดเ้กดิมวีดัว�อ�ร�มอยูเ่ปน็อนัม�ก และมคีนทีส่ละโลกเข�้ไปบวชเปน็พระภกิษุ
ในพระพุทธศ�สน�กันม�ก วัดนั้นมีคว�มสำ�คัญต่อช�วบ้�นเพียงไรก็คงจะรู้กันอยู่แล้ว เป็นที่ชุมนุม 
เป็นที่ทำ�บุญ เป็นที่พบปะอะไรกันก็สุดแล้วแต่ เป็นที่สั่งสอนศีลธรรม แต่ที่ผมเห็นว่�สำ�คัญที่สุดก็คือ
ว่�สงฆใ์นเมอืงไทยหรอืวัดในเมอืงไทยนัน้เปน็สงัคมอกีอย่�งหนึง่ทีม่อียูใ่นสงัคมไทยอนัเปน็สงัคมทีค่น
ไทยเลือกได้ อย่�งที่ภ�ษ�อังกฤษเรียกว่� อัลเทอรเนตีฟโซไซเอตี้ (Alternative Society) คนที่ไม่มี
คว�มสุขในสังคมโดยทั่วไป คนที่ไม่พอใจในสังคม เห็นว่�ระบบสังคมของเร�นั้นไม่ดีพอไม่จริงจังหรือ
ไม่พอใจด้วยสิ่งต่�งๆ ก็ดี อ�จจะไปแสวงสังคมอยู่ใหม่ได้คือ สังคมของพระ ศ�สน�พุทธได้ให้สังคม
ที่เลือกได้อันหนึ่งแก่สังคมไทยม�ไว้เป็นเวล�ช้�น�นม�แล้ว และต�มประวัติก็ปร�กฏว่�ผู้ที่ไม่พอใจใน
สังคม ผู้ที่ไม่พอใจชีวิต ผู้ที่ไม่สมปร�รถน�ด้วยประก�รใดๆ ก็ดี ก็มักจะโกนหัวเข้�วัดบวชไปอยู่อีกใน
สังคมหนึ่งซึ่งเป็นสังคมอีกอย่�งหนึ่งเลยทีเดียวแต่ตั้งอยู่ในสังคมไทยนี้เอง คนที่มีทุกข์มีร้อนไม่พอใจ
เหล่�นั้น ไม่ต้องไปเป็นฮิปปี้ไม่ต้องไปสูบฝิ่น สูบกัญช� ไม่ต้องไปทำ�อุจ�ดอะไรต่�งๆ ซึ่งศ�สน�พุทธ
ได้ตั้งสังคมที่เป็น Alternative Society ไว้ให้อีกสังคมหนึ่งแล้วภ�ยในสังคมไทยนี้ คนไทยก็ส�ม�รถที่
จะใชป้ระโยชนด์ว้ยก�รใชเ้ปน็ทีห่ลกีเลีย่งจ�กสงัคมทีไ่มพ่งึปร�รถน�ออกไปอยูใ่นสงัคมใหม ่ซึง่ตนเหน็
ว�่น�่จะมคีว�มสขุม�กกว�่ และมคีว�มจรงิจงัในชวีติม�กกว�่ นีเ่ปน็คว�มสำ�คญัของวดัและของสงฆใ์น
พระพุทธศ�สน�อีกอย่�งหนึ่ง ซึ่งเร�ไม่ค่อยได้สนใจกันนัก ปัญห�สังคมม�กม�ยหล�ยอย่�งทีเดียวทั้ง
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ในอดตีและในปจัจบุนักไ็ดแ้กต้กไป เพร�ะเหตวุ�่เมอืงไทยเร�มวีดั คนทีไ่มถ่กูอกถกูใจอะไรไปบวชเสยีได้
ผมได้กล่�วไว้ในคำ�สอนครั้งก่อนภ�คก่อนแล้วว่� ศ�สน�พุทธกับสังคมไทยนั้นมีคว�มสำ�คัญ

ในด�้นก�รศกึษ�เปน็อย�่งยิง่ เพร�ะเหตวุ�่ศ�สน�พทุธนัน้เปน็ศ�สน�ทีส่ัง่สอน ไปไหนไปสัง่สอนทีน่ัน้  
ถ้�ถ�มว่�สอนอะไรดีบอกว่�สอนหนังสือ เพร�ะเหตุว่�ศ�สน�พุทธเป็นศ�สน�ที่มีตำ�หรับตำ�ร�ใหญ่
ที่สุดในโลก ปัญห�ของศ�สน�พุทธเมื่อไปตั้งสั่งสอนศ�สน�ที่ไหนก็ต้องสั่งสอนให้คนอ่�นหนังสือออก
ดว้ย เพร�ะฉะนัน้ก�รศกึษ�ของเมอืงไทยเริม่แรกนัน้กม็�จ�กศ�สน�พทุธ ม�ดว้ยก�รเรยีนหนงัสอืจ�ก
พระจ�กวัด และคิดเลยไปว่�แม้แต่หนังสือไทยที่เร�ใช้ที่เร�อ้�งกันว่�เป็นหนังสือพระเจ้�ร�มคำ�แหงนี้
ก็น่�จะม�จ�กอิทธิพลของศ�สน�พุทธ เพร�ะดูจ�กศิล�จ�รึกของพระเจ้�ร�มคำ�แหงนั้นเองจะเห็นว่�
ศ�สน�พุทธกำ�ลังจะตั้งลงเป็นปึกแผ่นอย่�งใหญ่หลวงทีเดียวในกรุงสุโขทัยสมัยนั้น และก็เป็นเหตุให้มี
ก�รคดิหนงัสอืไทยขึน้เพือ่ทีจ่ะได้ร่ำ�เรยีนกนัตอ่ไป นีก่เ็ปน็เรือ่งของศ�สน�พทุธกบัสงัคมไทยอกีชัน้หนึง่ 
ซึ่งจะพูดกันให้ละเอียดก็เป็นเรื่องใหญ่โตม�ก

ท�งด้�นศิลปะก็เช่นเดียวกัน ศิลปะของไทยนั้นว่�โดยทั่วไปแล้วเป็นศิลปะที่อยู่ในศ�สน�พุทธ
ทั้งสิ้น จนกระทั่งม�ถึงสมัยปัจจุบันนี้ ภ�ษ�อังกฤษเกือบจะเรียกได้ว่�เป็น Religious Art ตลอดม�
ทั้งหมดเป็นศิลปะของศ�สน� ไม่ใช่ Secular Art คือไม่ใช่ศิลปะของโลกหรือของฆร�ว�ส จิตรกรรม
ก็ดี ปฏิม�กรรมก็ดี เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงเรื่องที่สืบเนื่องในพระพุทธศ�สน�ทั้งสิ้น ปฏิม�กรรม 
ของไทยตัง้แตโ่บร�ณก�ลลงม�จนถงึยคุตน้กรงุรตันโกสนิทรน์ีไ้มม่อีืน่นอกจ�กพระพทุธรปู จะมเีทวรปู 
น�งฟ้� อะไรเข้�ม�ปะปนก็น้อยเหลือเกิน และสืบเนื่องจ�กก�รนับถือศ�สน�ทั้งนั้น จิตรกรรมก็เช่น
เดียวกันส่วนม�กก็เป็นเรื่องเขียนภ�พพระธรรมบท เขียนภ�พมห�ช�ติ ภ�พพุทธประวัติ อย่�งอื่นนั้น
มีแต่น้อยและพระในพระพุทธศ�สน�ไดเ้ป็นศิลปนิเรื่อยลงม� เป็นทั้งจิตรกรเป็นทัง้ปฏมิ�กร ตลอดจน
สถ�ปัตยกรรมต่�งๆ พระเป็นช่�งก่อสร้�งเรื่อยลงม�จนถึงเป็นช่�งทำ�ดอกไม้เพลิง ช่�งตบแต่ง ศิลปะ
ทั้งหล�ยทั้งปวงอยู่ในวัดเกือบทั้งหมด ของที่ปร�กฏอยู่ในวัดนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นสิ่งที่พระท่�นทำ�ขึ้นเอง 
ในท�งวรรณคดีก็เช่นเดียวกันอีก เมื่อพระเป็นผู้รู้หนังสือเป็นผู้เชี่ยวช�ญในก�รหนังสือ ในสมัยก่อนก็
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ปร�กฏว่�วรรณคดีใหญ่ๆ ก็มีพระในศ�สน�พุทธเป็นผู้แต่งเป็นผู้เขียนขึ้น หรือมิฉะนั้นกวีใหญ่ๆ ของ
ศ�สน�พุทธก็เป็นผู้บวชเรียนม�แล้วน�น ได้รับคว�มรู้ท�งด้�นหนังสือท�งด้�นวรรณคดีจ�กก�รบวช
เรียนนั้น และก็ทำ�ให้วรรณคดีเจริญม�ได้ม�ก

สิง่สดุท�้ยทีอ่ย�กจะพดูในวนันีก้ค็อืว�่ ศ�สน�พทุธกบัสงัคมไทยนัน้ว�่โดยทัว่ไปเปน็ทีพ่อใจของ
ผูท้ีน่บัถอืศ�สน�พทุธทกุฝ�่ย ไมว่�่ผูท้ีน่บัถอืศ�สน�พทุธนัน้จะมคีว�มเชือ่ถอื และกม็กี�รใชค้ว�มคดิใช้
เหตผุลอย่�งใด คนทีไ่มม่คีว�มเชือ่ถอืในเรือ่งนรกสวรรคใ์นเรือ่งอทิธปิ�ฏหิ�รยิถ์อืว�่เปน็สิง่ทีเ่ปน็ไปไม่
ได ้และใชค้ว�มคดิไปในท�งแนวคดิวทิย�ศ�สตร ์กส็�ม�รถทีจ่ะรบันบัถอืศ�สน�พทุธได ้เพร�ะศ�สน�
พทุธในท�งปญัญ�นัน้ ท�่นสอนไวไ้มข่ดัตอ่หลกัวทิย�ศ�สตร ์และกไ็มไ่ดเ้กีย่วกบัคว�มเชือ่ถอืทีค่นเหล�่
นั้นเห็นว่�งมง�ย ขณะเดียวกันที่เชื่อถือในนรกสวรรค์ เชื่อถือในวิญญ�ณต�ยแล้วกลับม�เกิดอีกและ 
อิทธิป�ฏิห�ริย์ต่�งๆ ทั้งหล�ยทั้งปวงก็ยังนับถือศ�สน�พุทธได้เช่นเดียวกัน เพร�ะศ�สน�พุทธอีกส่วน
หนึ่งก็ไม่ขัดข้องในคว�มเชื่อถือเหล่�นั้น ด้วยเหตุนี้ถ้�พูดถึงสังคมไทยแล้วคนที่นับถือศ�สน�พุทธไม่
ว่�จะอยู่ในฐ�นะท�งปัญญ�สูงต่ำ�อย่�งไร ได้รับคว�มพอใจจ�กศ�สน�พุทธทั้งสิ้น ไม่มีใครเดือดร้อน 
และเหตุที่เป็นเช่นนี้ ก็เพร�ะว่�ศ�สน�พุทธไม่มีก�รบังคับในคว�มเชื่อถืออย่�งแน่นอนเช่นเดียวกับใน
ศ�สน�อื่นๆ คือไม่มีสิ่งซึ่งภ�ษ�อังกฤษเรียกว่� ด็อกม่� (Dogma) ไม่มีข้อกำ�หนดว่�ผู้เป็นศ�สนิกชน
จะตอ้งเชือ่ว�่อย�่งไร ศ�สน�พทุธถอืว�่ธรรมของพระพทุธเจ�้นัน้เปน็สิง่ทีบ่คุคลพงึรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ใคร
จะไปบงัคบัขูเ่ขญ็ใหเ้ชือ่ต�มใครไมไ่ด ้เพร�ะฉะนัน้ดว้ยคว�มกว�้งขว�งเชน่นี ้ศ�สน�พทุธในฐ�นทีเ่ปน็
ศ�สน�ของคนส่วนใหญ่ในสังคมไทย จึงเป็นศ�สน�ที่ส�ม�รถจะทำ�คว�มพอใจหรือเป็นที่พึ่งท�งใจให้
กับคนได้เกือบทั้งหมด คนที่เชื่อด้วยเหตุผลไม่ต้องก�รพิธีรีตรอง ก็ไม่จำ�เป็นจะต้องไปมีพิธีรีตรองกับ
ใคร นับถือศ�สน�พุทธต�มเหตุผลต�มคว�มเห็นของตัวได้ ด้วยเหตุนี้ศ�สน�พุทธกับสังคมไทยจึงเป็น
สิ่งที่ผูกมัดกันแน่นหน�โดยอ�ศัยที่คนส่วนใหญ่มีคว�มพอใจในศ�สน�พุทธในฐ�นะที่เป็นศ�สน�หนึ่ง
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คำาบรรยาย ครั้งที่ ๓
๑๗ มกราคม ๒๕๑๕

สำ�หรับวันนี้ก็เป็นชั่วโมงสุดท้�ยที่จะพูดกันเรื่องพระพุทธศ�สน�กับสังคมไทย ผมอย�กจะ
ขอพูดเรื่องที่ยังไม่ได้พูดถึงเลยคือเรื่องพระพุทธศ�สน�กับก�รปกครองของสังคมก็เห็นจะเข้�ใจกันทุก
คนแล้วว่�สังคมไม่ว่�จะเป็นสังคมใดก็จะต้องมีก�รปกครอง มีระบอบก�รปกครองปัญห�ที่เร�จะต้อง
พิจ�รณ�ก็คือว่� ปัญห�เกี่ยวกับพระพุทธศ�สน�กับระบอบก�รปกครอง และพระพุทธศ�สน�กับฝ่�ย
ปกครองประเทศหรือสังคม ได้กล่�วม�แล้วในก�รบรรย�ยครั้งก่อนๆ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งที่พูดไว้ใน
หนังสือเล่มนี้ว่� พระพุทธศ�สน�มีธรรมะ ๒ ระดับ คือ โลกุตรธรรมระดับหนึ่ง และโลกียธรรมอีก

ระดับหนึ่ง ธรรมะของพระพุทธศ�สน�ที่เป็นโลกุตรธรรมนั้น ถ้�พิจ�รณ�ดูให้ดีแล้วจะเห็นได้ว่�เป็น
ธรรมะที่ไม่เอื้อเฟื้อต่อสังข�ร คือ ไม่ให้ยึดในสิ่งใดทั้งสิ้นตั้งแต่ตัวเอง ไปจนถึงสิ่งอื่นๆ ไม่ให้ยึดให้ถือ 
และถ้�อะไรที่มันเป็นสังข�รม�ประกอบกันทำ�ให้เร�ยึดถือได้แล้ว โลกุตรธรรมก็สอนให้ทำ�ล�ยเสียให้
หมด สังคมก็ดี ระบอบก�รปกครองก็ดี ถ้�พูดในท�งปรมัตถ์ก็เป็นสังข�รทั้งสิ้น เพร�ะฉะนั้นท�งด้�น
โลกุตรธรรมก็ไม่เอื้อเฟื้อต่อสังคมและไม่เอื้อเฟื้อต่อระบอบก�รปกครองใดๆ ทั้งนั้น แต่ศ�สน�พุทธใน
ระดับโลกียธรรมนั้น ผมได้กล่�วม�แล้วว่�เป็นคำ�สั่งสอนหรือเป็นธรรมะที่เอื้อเฟื้อต่อสังข�ร และเป็น
ธรรมะที่สอนให้คนอยู่ร่วมกันได้เป็นสุขภ�ยในสังคม สอนให้คนทำ�ให้สังคมเจริญต่อไปได้นี่คือ โลกีย
ธรรม สรุปแล้วโลกียธรรมก็เป็นธรรมะที่เอื้อเฟื้อต่อสังข�รตลอดไปจนถึงสังคมด้วย ฝ่�ยปกครองใน
สังคมนั้นมีหน้�ที่ที่จะต้องรักษ�และส่งเสริมสังคมให้เจริญก้�วหน้� ห�กว่�พระพุทธศ�สน�มีธรรมะ
ระดับเดียวคือ โลกุตรธรรมแล้วท�งฝ่�ยปกครองก็คงจะไม่ส�ม�รถที่จะส่งเสริมศ�สน�พุทธได้ หรือ
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อ�จจะต้องตั้งตัวเป็นศัตรูกับศ�สน�พุทธ ที่พูดม�เช่นนี้ไม่ใช่พูดม�แต่โดยเด� ศ�สน�บ�งศ�สน�มี
แนวสั่งสอนที่จะเป็นไปในท�งเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคม แล้วก็เป็นหน้�ที่ที่ฝ่�ยปกครองของสังคมที่จะต้อง
กำ�จัดศ�สน�นั้น ตัวอย่�งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้เอง เมื่อ ๒-๓ วันนี้เอง ซึ่งท�งร�ชก�รของสิงคโปร์ที่
เปน็ประเทศเอกร�ชไดส้ัง่กำ�จดัศ�สน�ซึง่รวมอยูใ่นครสิตศ์�สน�นกิ�ยหนึง่ทีเ่รยีกว�่ ยะโฮว� วติเนสส ์
(Jehovah’s Witness) พย�นของพระยะโฮว� ให้ออกจ�กสิงคโปร์ไป แล้วก็ไม่ยอมรับให้มีก�รสั่งสอน
ศ�สน�นัน้ภ�ยในสงิคโปรเ์ปน็อนัข�ด ทีเ่ปน็เชน่นีเ้พร�ะเหตวุ่� ศ�สน�ครสิตน์กิ�ยนัน้สอนว่� ระบอบ
ก�รปกครองทุกอย�่งทุกชนิดรวมทั้งรัฐบ�ลทุกรัฐบ�ลเป็นสิ่งซึ่งซ�ต�น (Satan) ตั้งขึ้น ไม่ใช่สิ่งซึ่ง
พระเจ�้ตัง้ขึน้ สอนใหค้นนบัถอืศ�สน�นัน้เปน็ปฏปิกัษต์อ่ระบอบก�รปกครอง และเปน็ปฏปิกัษร์ฐับ�ล
ทุกรัฐบ�ล หรือถ้�ไม่ถึงเป็นปฏิปักษ์ก็ให้ว�งเฉย ไม่ยอมร่วมในกิจก�รใดๆ ที่รัฐบ�ลเป็นผู้กำ�หนดให้
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในกิจก�รทห�รแล้วไม่เกี่ยวข้องด้วยเป็นอันข�ด ผู้ที่นับถือศ�สน�นั้นไม่ยอมแต่ง
เครื่องแบบทห�ร ไม่ยอมจับอ�วุธ และก็ไม่ยอมเชื่อฟังคำ�สั่งของรัฐบ�ลในกิจก�รทห�ร นี่เร�เห็นเป็น
ตวัอย�่งว�่ ถ�้มศี�สน�เชน่นัน้แลว้ท�งฝ�่ยปกครองกจ็ะตอ้งพย�ย�มกำ�จดัใหห้มดไป เพร�ะถอืว�่เปน็
ภัยต่อสังคม ศ�สน�พุทธนั้นถึงจะมีโลกุตรธรรมซึ่งเป็นธรรมที่ไม่เอื้อเฟื้อต่อสังคมก็ต�มที แต่ศ�สน�
พุทธก็มีโลกียธรรมซึ่งมีคำ�สั่งสอนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทำ�ให้คนอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นสุขและ
สอนให้ทำ�ให้สังคมเจริญต่อไป เมื่อเป็นเช่นนี้ฝ่�ยปกครองของสังคมไทยตั้งแต่อดีตม�จนถึงปัจจุบันก็
ต้องก�รให้ศ�สน�พุทธสอนเน้นหนักไปในท�งโลกียธรรมเป็นส่วนใหญ่ ที่ผมบอกว่�ฝ่�ยปกครองของ
สังคมไทยตั้งแต่อดีตม�จนถึงปัจจุบันเห็นจะต้องแก้เหลือไว้แต่คำ�ว�่อดีต เพร�ะปัจจุบันนั้นดูเหมือน
จะไม่ได้สนใจศ�สน� บุญหรือบ�ปอะไรกันแล้วก็ไม่ได้พิจ�รณ�อะไรกันในแบบนี้ แต่ในสมัยโบร�ณนั้น
แน่นอนฝ่�ยปกครองพย�ย�มส่งเสริมให้มีก�รสั่งสอนศ�สน�พุทธเน้นหนักไปในท�งโลกียธรรมทั้ง
สิน้ ก�รสัง่สอนโลกตุรธรรมรวมทัง้ก�รบำ�เพญ็วปิสัสน�ธรุะนัน้เท�่ทีส่งัเกตดฝู�่ยปกครองสมยัโบร�ณ
พย�ย�มกำ�หนดใหอ้ยูใ่นวงจำ�กดัไวเ้ฉพ�ะคนทีเ่หน็ว�่เหม�ะสมและมภีมูปิญัญ�ถงึ ไมไ่ดเ้คยอนญุ�ตให้
มีก�รสอนแพร่หล�ยอย่�งเป็นอยู่ในทุกวันนี้ สำ�หรับฝ่�ยปกครองของสังคมไทยในสมัยโบร�ณนั้นก็ได้
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เข้�อุปก�ระศ�สน�พุทธ และได้จัดตั้งองค์ก�รปกครองศ�สน�ขึ้น ให้พระมีอำ�น�จบังคับบัญช�กันเอง 
มสีมณะศกัดิจ์ดัว�งหน�้ทีม่เีจ�้คณะใหญห่นเหนอืหนใต ้มเีจ้�คณะรองลงม�ต�มลำ�ดบัลงม�จนกระทัง่
เป็นพระร�ชบัญญัติปกครองสงฆ์ที่เร�ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ เหตุที่ท�งฝ่�ยปกครองเข้�จัดก�รกับศ�สน�
พทุธ ใหม้อีงคก์�รปกครองใหม้สีมณะศกัดิ ์ใหม้ตีำ�แหนง่ทีพ่ระปกครองกนัเองเหล่�นีก้เ็พือ่ทีจ่ะไดค้อย
ควบคมุก�รดำ�เนนิก�รของศ�สน�พทุธภ�ยในสงัคมใหเ้ปน็ไปในท�งทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่สงัคม และโดย
เฉพ�ะอย่�งยิ่งเพื่อให้เป็นไปในท�งที่จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่�ยปกครองนั้นเอง

เรือ่งศ�สน�กบัฝ�่ยปกครองนัน้เปน็ปญัห�อยูใ่นสงัคมทกุสงัคม ปญัห�ของฝ�่ยปกครองกค็อื
ว่�ทำ�อย่�งไรจะทำ�ให้ศ�สน�เป็นประโยชน์ต่อตน ศ�สน�ทุกศ�สน�มีคนนับถือม�ก เมื่อนับถือแล้วก็
เชื่อฟังคำ�สั่งสอนของศ�สน� ศ�สน�จะสั่งอย่�งไรแล้วมนี้ำ�หนักกว่�คำ�สั่งที่ม�จ�กที่อื่น เมื่อเป็นเช่นนี้
ห�กระบอบก�รปกครองใดไม่ได้รับก�รสนับสนุนจ�กศ�สน�แล้วก็จะอยู่ในฐ�นะที่ลำ�บ�กม�ก เพร�ะ
ศ�สน�อ�จจะสั่งสอนให้คนไม่สนับสนุนระบอบก�รปกครอง เกิดปัญห�ท�งก�รเมืองใหญ่ๆ ต่อไป
ได้ ประโยชน์ที่ก�รปกครองได้รับจ�กศ�สน�ก็คือก�รสนับสนุนของฝ่�ยศ�สน�ในสังคมไทยก็เป็นเช่น
เดียวกันตั้งแต่โบร�ณลงม�จนถึงปัจจุบัน และคำ�ว่�ปัจจุบันในที่นี้พูดได้อย่�งเต็มป�ก เพร�ะเหตุว่�ใน
ก�รเลือกตั้งผู้แทนทุกครั้ง ผู้ที่สมัครผู้แทนก็จะต้องวิ่งเข้�วัดไปสัญญ�ว่�จะถว�ยถังน้ำ�ฝนบ้�งจะสร้�ง
กุฏิบ้�ง ซ่อมโบสถ์ ซ่อมวิห�ร ซ่อมศ�ล�ก�รเปรียญ สุดแล้วแต่จะพูดกันไป เพร�ะเหตุว่�ถ้�หลวงพ่อ
ท่�นบอกว่�ให้เลือกคนนี้แล้วช�วบ้�นส่วนใหญ่ก็มักจะเลือก นี่ก็เห็นกันอยู่แล้วว่�คนที่จะเข้�ม�อยู่ใน
ฝ่�ยปกครอง หรือแม้แต่ฝ่�ยปกครองเองนั้นก็ต้องก�รก�รสนับสนุนของฝ่�ยศ�สน�อยู่เสมอ เพร�ะ
ฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมอย�กให้ทร�บไว้ก็คือว่� ศ�สน�พุทธในเมืองไทยเร�ได้สนับสนุนและคล้อยต�มฝ่�ย
ปกครองเรือ่ยม�ตัง้แตส่มยัโบร�ณลงม�จนถงึปจัจบุนันี ้ดตู�มประวตัศิ�สตรข์องสงัคมไทยแลว้ไมเ่คย
ปร�กฏว�่มกี�รขดักนัระหว�่งศ�สน�พทุธกบัฝ�่ยปกครองเชน่ทีเ่คยมกี�รขดักนัระหว�่งศ�สน�กบัฝ�่ย
ปกครองในสงัคมอืน่ๆ ในสงัคมอืน่นัน้ถ้�เร�ศกึษ�ประวตัศิ�สตรแ์ลว้จะเหน็ไดว้่�เคยมกี�รขดักนัอย่�ง
รุนแรงระหว่�งศ�สน�กับฝ่�ยปกครอง ในประวัติศ�สตร์ของไทยเร�ถ้�ห�กจะย้อนกลับไปดูแล้วก็อ�จ



คำาบรรยายวิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย

72  

เห็นมีเรื่องอะไรคล้�ยคลึงกันบ้�ง แต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ขัดกันโดยตรง เป็นเรื่องขัดระหว่�งบุคคลใน
ศ�สน�กับฝ่�ยปกครองเห็นจะม�กกว่� ยกตัวอย่�งเช่น ในสมัยกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ�้กรุงธนบุรี
เห็นว่�พระองค์เองบรรลุโสด�บันเป็นอริยบุคคลควรที่พระสงฆ์จะเข้�เฝ้�กร�บถว�ยบังคมได้ พระ
สงฆ์ส่วนใหญ่ก็คล้อยต�มพระร�ชประสงค์ คงมีพระสงฆ์บ�งรูปที่ไม่คล้อยต�มพระร�ชสงค์ก็เกิดขัด
กันถึงกับให้เอ�พระไปเฆี่ยนหลัง แต่นั่นก็เป็นเรื่องระหว่�งบุคคลไม่ใช่สงฆ์ทั้งปวงลุกขึ้นขัดต่อฝ่�ยก�ร
ปกครอง ที่เป็นเช่นนี้จะเป็นเพร�ะในศ�สน�พุทธนั้น พระพุทธเจ้�ได้ทรงอนุญ�ตไว้ให้ภิกษุคล้อยต�ม
ฝ่�ยปกครองได้ อยู่ในศีลนอกป�ฏิโมกข์ดังที่ได้กล่�วกันม�แล้ว ได้มีบัญญัติแน่ชัดเป็นภ�ษ�บ�ลีบอก
ว่� อนุช�น�มิ ภิกฺขเว ร�ชูนำ อนุวัตติตุ แปลเป็นไทยว่�เร�อนุญ�ตให้ภิกษุคล้อยต�มฝ่�ยปกครองได้ 
ก�รคล้อยต�มนี้หม�ยถึงก�รปฏิบัติต�มกฏหม�ยบ้�นเมือง และก�รคล้อยต�มหรือปฏิบัติต�มคว�ม
ประสงค์ของผู้มีอำ�น�จปกครองแผ่นดินเท่�ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย หรือถึงแม้ว่�จะขัดต่อพระธรรม
วินัย ถ้�ห�กว่�เป็นเรื่องเล็กน้อยก็คล้อยต�มให้ได้ ยกตัวอย่�งเช่นในสมัยรัชก�ลที่ ๑ ร�ษฎรกร�บ
บังคมทูลถว�ยฎีก�ว่� ทำ�บุญย�ก เพร�ะว่�พระภิกษุสงฆ์ในขณะนั้นไม่ยอมรับเงินทอง จะรับแต่ปัจจัย
ซึ่งเป็นวัตถุ เช่น อ�ห�ร เครื่องนุ่งห่ม ในสมัยนั้นก�รซื้อสินค้�ต่�งๆ ยังไม่สะดวก ในบ�งกรณีร�ษฎร
อย�กทำ�บุญรวดเร็วไม่มีเวล�ที่จะซื้อห�ปัจจัยที่ควรแก่สมณะบริโภคเอ�เงินไปถว�ยพระ พระก็ไม่รับ 
จึงได้มีพระร�ชกำ�หนดให้พระสงฆ์รับเงินได้ เพื่อจะได้เปิดโอก�สให้ร�ษฎรทำ�บุญได้ต�มใจปร�รถน� 
คว�มจริงก�รที่พระภิกษุสงฆ์รับเงินทองจ�กช�วบ้�นนั้นผิดพระวินัย แต่เป็นก�รผิดเล็กน้อย สงฆ์ใน
ขณะนั้นหรือพระพุทธศ�สน�ในขณะนั้นก็อนุวัตต�มคว�มประสงค์ของฝ่�ยบ้�นเมืองได้ ทุกวันนี้ก็เช่น
เดียวกัน ถ้�ห�กท�งร�ชก�รไม่ต้องก�รให้ใครไปเที่ยวจีนแดง พระก็ไม่ไปพระก็อนุวัตต�ม เพร�ะทำ�
ไปก็ขัดใจกันเปล่�ๆ แม้แต่ในเรื่องที่ขัดต่อพระธรรมวินัยนั้น ผมก็ยังไม่แน่เหมือนกันพูดตรงๆ ถ้�เป็น
คว�มประสงค์ของท�งร�ชก�ร ท�งศ�สน�จะอนุวัตต�มหรือจะคล้อยต�มได้แค่ไหน นี่ก็เป็นเรื่องของ
ก�รคลอ้ยต�มซึง่ทำ�ใหก้�รขดักนัระหว่�งศ�สน�พทุธกบัระบอบก�รปกครองนัน้มอียูน่อ้ยในสงัคมไทย
เร�ม�แตด่ัง้เดมิไมเ่คยปร�กฏว�่มมี�กม�ยจรงิจงัอย�่งทีเ่คยเกดิม�แลว้ในศ�สน�อืน่ เพร�ะว�่ท�งฝ�่ย
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ศ�สน�เป็นผู้ผ่อนปรนต�มคว�มประสงค์ของผู้ปกครองแผ่นดินเสมอ นอกจ�กคล้อยต�มแล้วศ�สน�
พทุธในสงัคมไทยเร�นัน้กย็งัไดส้นบัสนนุระบอบก�รปกครองภ�ยในสงัคมตลอดม�ตัง้แตโ่บร�ณจนถงึ
ปัจจุบันเช่นเดียวกัน ในที่นี้ผมอย�กจะนำ�เอ�ส�ส์นของสมเด็จพระมห�วีรวงศ์ผู้รักษ�ก�รในตำ�แหน่ง
สมเด็จพระสังฆร�ชเมื่อวันปีใหม่นี้เองม�อ่�นอีกสักครั้งหนึ่ง ขึ้นต้นท่�นกล่�วว่�

“ดูร�ช�วไทยช�ยหญิงทั้งหล�ย วันเดือนปีเก่�ที่เร�อ�ศัยม�แต่วันศุกร์ที่ ๑ มกร�คม ๒๕๑๔ 
ได้นำ�เอ�ทกุขโ์ศกโรคภยัจ�กเร�ไปและวนัเดือนปีใหมไ่ด้ย่�งม�ในวนัเส�รท์ี่ ๑ มกร�คม ๒๕๑๕ พร้อม
กับนำ�คว�มสุขชื่นใจ พล�น�มัย และอภัยม�มอบให้เร�ด้วย ดังนั้นจึงขอให้ช�วไทยช�ยหญิงจงน้อม
รับพรคือ คว�มสุข ชื่นใจ พล�น�มัย และอภัยที่ปีใหม่ได้มอบให้เร�ในวันนี้ โปรดทร�บเถิดว่�เร�เกิด
ในเมืองไทย อยู่ในเขตแคว้นแผ่นดินไทยทั้งส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค เมืองไทยได้มอบสมบัติอันล้ำ�ค่� 
๔ อย่�งให้เร�ช�วไทยทุกเพศทุกวัยคือ ช�ติ ศ�สน� พระมห�กษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ ซึ่งเร�ได้รับ
ม�เป็นมรดกของตนตั้งแต่วันเกิด และนับว่�เป็นหน่วยรวมแห่งคว�มสงบสุข เป็นที่พึ่งเกษมศ�ส์น
สร�ญรมย์ของเร�ช�วไทย ซึ่งเร�ได้ถือนิสัยจงรักภักดีต่อสมบัติอันล้ำ�ค่�นี้ร่วมกันม�แล้วคือจงรักภักดี
ต่อช�ติ จงรักภักดีต่อศ�สน� จงรักภักดีต่อพระมห�กษัตริย์ และจงรักภักดีต่อรัฐธรรมนูญ ช�ติเป็น
สมบัติคุ้มครองเร�ผู้ร่วมกันรักษ�ให้มีอิสระเป็นไทยคงเป็นไทย ศ�สน�เป็นสมบัติคุ้มครองเร�ผู้เว้นชั่ว
กระทำ�ดีให้เป็นคนบริสุทธิ์สะอ�ดก�ยว�จ�ใจ พระมห�กษัตริย์เป็นสมบัติคุ้มครองเร�ผู้เค�รพสักก�ระ
จรงิใหไ้ดอ้ยูเ่หน็เปน็เกยีรตยิศ และรฐัธรรมนญูเปน็สมบตัคิุม้ครองเร�ผูป้ฏบิตัติ�มใหม้สีทิธเิสรภี�พและ
ภร�ดรภ�พโดยครบถว้น เมือ่เร�ช�วไทยไดจ้งรกัภกัดตีอ่สมบตัอินัล้ำ�ค�่ม�แลว้กข็อใหจ้งรกัภกัดสีบืตอ่
โดยคว�มเป็นธรรม ช�ติไทยคือคนไทยต้องรักช�ติไทย รักแผ่นดินที่อยู่รักเพื่อนร่วมช�ติ มีส�มัคค ี
ร่วมมือร่วมใจกัน บำ�เพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ท่�น ตั้งใจปฏิบัติศ�สน�เว้นชั่วกระทำ�ดี เค�รพ 
สกัก�ระพระมห�กษตัรยิด์ว้ยน้ำ�ใจกตญัญกูตเวท ีซือ่สตัยส์จุรติและรกัษ�มวลกฏหม�ยของแผน่ดนิ เวน้
ส่วนที่ห้�ม กระทำ�คว�มส่วนที่อนุญ�ต กระแสธ�รในท้องมห�สมุทรยังมีเหือดแห้ง แม้ขุนเข�ทั้ง 
หล�ยก็มีวันพังทล�ยลง ส่วนนิสัยจงรักภักดีของเร�อย่�มีเวล�เหือดแห้งและพังทล�ยลงเลย แต่จงดี
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เด่นเป็นดวงวิญญ�ณประจำ�ชีวิตของเร�อยู่ทุกเมื่อวันเทอญ”
จะเหน็ไดว้�่ท�่นสอนขดัหลกัโลกตุรธรรมทเีดยีว เพร�ะเหตวุ�่พระพทุธเจ�้สอนไวอ้ะไรๆ ไมม่ตีัง้

อยูไ่ดต้อ้งเสือ่มสล�ยไปหมด ท่�นยกเวน้คว�มจงรกัภกัด ีท่�นบอกว่�เหอืดแหง้พงัทล�ยไมไ่ด ้นีก่ท็่�น 
สอนโลกียธรรมโดยแท้ วรรคสุดท้�ยบอกว่�

“ในศุภว�ระดิถีขึ้นปีใหม่ ขอถว�ยพระพรชัยแด่สมเด็จพระบรมบพิธพระร�ชสมภ�รเจ้�ทั้ง
สองพระองค ์พรอ้มดว้ยพระร�ชโอรส พระร�ชธดิ� และพระบรมวงศ�นวุงศ ์จงทรงเกษมศ�สน์สร�ญ
รมยท์กุทพิ�ร�ตรกี�ลตรงนีฟ้งัใหด้ ีขอคณะปฏวิตัพิรอ้มทัง้ข้�ร�ชก�รและทวยอ�ณ�ประช�ร�ษฎรจ์ง
นิร�ศทุกข์ นิร�ศโศก นิร�ศโรค นิร�ศภัย เจริญงอกง�มไพบูลย์ในที่ทุกสถ�นในก�ลทุกเมื่อเทอญ”

จะเหน็ว�่พทุธศ�สน�ทีม่คีว�มไหวตวัเข�้กบัเหตกุ�รณไ์ดห้มด เรยีกไดว้�่เปน็ศ�สน�ทีเ่อ�ไหน
อย่�งยิ่ง ส่งเสริมระบอบก�รปกครองทุกชนิดที่มีขึ้นในสังคมไทยม�ตลอด ก็จะเห็นได้ว�่เป็นเรื่องที่
ศ�สน�พทุธไดส้นบัสนนุจ�กก�รปกครองของไทย ในสมยัสมบรูณ�ญ�สทิธริ�ชย ์ศ�สน�พทุธกส็นบัสนนุ
ระบอบก�รปกครองนั้น เคยมีธรรมเนียมซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังรักษ�อยู่แต่ไม่ตรงต่อเป้�หม�ย เช่น ในง�น 
พระร�ชพธิฉีตัรมงคล ซึง่เปน็วนัครบรอบก�รเสวยร�ชยข์องพระเจ�้แผน่ดนิในสมยัสมบรูณ�ญ�สทิธริ�ชย์
นัน้ พระมห�เถระซึง่มกัจะเปน็สมเดจ็พระสงัฆร�ชจะตอ้งถว�ยพระธรรมเทศน�ในง�นพระร�ชพธิเีรยีก
ว่� เทศน�มงคลวิเศษ เป็นก�รแสดงออกถึงคว�มเกี่ยวพันระหว�่งศ�สน�พุทธกับก�รปกครองโดย
เฉพ�ะ เพร�ะพระธรรมเทศน�มงคลวิเศษกัณฑ์นั้นเป็นก�รบรรย�ยถึงก�รกระทำ�ของรัฐบ�ลตั้งแต่
ต้นปีม�จนถึงวันที่แสดงพระธรรมเทศน�ไปในท�งยกย่องสรรเสริญ คือ เป็นก�รโฆษณ�กิจก�รของ
รัฐบ�ลในสมัยสมบูรณ�ญ�สิทธิร�ชย์ว่�ได้ทำ�อะไรดีไปแล้วบ้�ง คล้�ยๆ กับก�รแถลงนโยบ�ยบวกกับ
ก�รแสดงกิจก�รของรัฐบ�ลที่ได้กระทำ�เป็นประโยชน์ตลอดม� ในสมัยนี้เทศน�มงคลวิเศษก็ยังมีอยู่ 
และก็มีคล้�ยๆ กับทำ�นองนั้น คือเป็นก�รแสดงผลประโยชน์จ�กกิจก�รของรัฐบ�ลที่ได้กระทำ�ม�ใน
รอบปทีีก่�รแสดงนัน้เปน็ก�รสนบัสนนุระบอบก�รปกครองอย�่งเปดิเผยโดยศ�สน�พทุธ เพร�ะฉะนัน้
คว�มจริงที่เร�ปฏิเสธไม่ได้ก็คือศ�สน�พุทธในสังคมไทยนั้น นอกจ�กว่�จะคล้อยต�มฝ่�ยปกครอง
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เท่�ที่จำ�คำ�ได้ต�มที่พระพุทธเจ้�ได้ทรงบัญญัติอนุญ�ตเอ�ไว้แล้ว ยังได้สนับสนุนระบอบก�รปกครอง
ตลอดม� ทีเ่ปน็เชน่นีน้ัน้มเีหต ุเพร�ะเหตวุ�่ระบอบก�รปกครองของสงัคมไทยกไ็ดใ้หค้ว�มคุม้ครองแก่
ศ�สน�พทุธตลอดม�ดว้ยก�รยกยอ่งดว้ยก�รปอ้งกนัไมใ่หใ้ครม�กระทำ�ย่ำ�ยไีด ้จะเรยีกว่�เปน็ก�รแลก
เปลี่ยนกันก็ได้ระหว่�งพุทธจักรกับอ�ณ�จักร แต่ว่�ก�รสนับสนุนยกย่องนี้ถ้�จะพูดด้วยคว�มเป็นจริง
แล้วต้องไม่ใช่เป็นก�รกระทำ�โดยหลับต� ไม่ใช่ว่�ศ�สน�พุทธจะสนับสนุนระบอบก�รปกครองไปหมด
โดยไม่เลือก ศ�สน�พุทธถ้�จะว่�ไปแล้วก็มีอิทธิพลต่อระบอบก�รปกครองของสังคมไทยตลอดม�เช่น
เดียวกัน และมีเงื่อนไขว่�ถ้�เห็นว่�ระบอบก�รปกครองนั้นปฏิบัติธรรมแห่งผู้ปกครองที่ศ�สน�พุทธได้
สอนไว้ ศ�สน�พุทธก็สนับสนุนได้

ในสมยักอ่นตลอดม�ถอืกนัว�่พระเจ�้แผน่ดนิผูป้กครองประเทศตลอดจนข�้ร�ชก�รในระบอบ
ก�รปกครองของไทยนั้นตั้งอยู่ในธรรมต�่งๆ ที่ศ�สน�พุทธได้สอนไว้ ธรรมที่ศ�สน�พุทธได้สอนไว ้
เกีย่วกบัก�รปกครองแผน่ดนินัน้มอียูห่ล�ยอย�่ง ถ�้ห�กผูป้กครองแผน่ดนิปฏบิตัติ�มนัน้ หรอืถงึแมไ้ม่ 
ปฏิบัติแต่อ้�งว่�ยังปฏิบัติต�มนั้น หรือยังเลื่อมใสในคำ�สั่งสอนนั้นอยู่ก็ไช้ได้ ศ�สน�พุทธก็สนับสนุน 
ต่อไป ธรรมแห่งก�รครองแผ่นดินอย่�งแรกก็คือ ทศพิธร�ชธรรมมีอยู่ ๑๐ อย่�ง ได้แก่ ท�น คือ
ก�รให้อย่�งที่หนึ่ง ศีล คือก�รตั้งสังวรก�ยและใจให้สุจริตเป็นอย่�งที่สอง บริจ�ค คือก�รเสียสละ 
เป็นอย่�งที่ส�ม อ�สวะ คว�มซื่อตรง เป็นอย่�งที่สี่ มัธวะ คว�มอ่อนโยนเป็นอย่�งที่ห้� ตบะ ก�ร 
กระทำ�หน้�ที่ครบถ้วนไม่เกียจคร้�นเป็นอย่�งที่หก อโกธะ คว�มไม่โกรธเป็นอย่�งที่เจ็ด อวิหิงส� 
คว�มไม่เบียดเบียนมนุษย์และสัตว์เป็นอย่�งที่แปด ขันติ คว�มอดทนต่อสิ่งที่ควรอดทน เช่น อดทน
ตอ่คำ�วพิ�กษว์จิ�รณอ์ะไรอย�่งนีเ้ปน็อย�่งทีเ่ก�้ และอวโิรธนะ ก�รคดิทีป่ร�ศจ�กอ�รมณย์นิดยีนิร�้ย
ถือเหตุผลเป็นประม�ณนั้นเป็นอย�่งที่สิบ นี่ถือว�่เป็นธรรมของผู้ปกครองแผ่นดินหมวดแรก นี่เป็น
หลักก�รปกครองของศ�สน�พุทธ ศ�สน�พุทธสอนอยู่เสมอว่�ผู้ปกครองแผ่นดินจะต้องอยู่ในธรรม 
๑๐ ประก�รนี้ นอกจ�กนั้นยังมีธรรมหมวดอื่นต่อไปอีก หมวดที่ิสองได้แก่ สังคหวัตถุ ๕ ประก�ร  
สังคหวัตถุ ๕ ประก�รนี้ถ้�เร�ศึกษ�แล้วจะเห็นได้ถึงคว�มฉล�ดของศ�สน�พุทธ เพร�ะชื่อ 
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สงัคหวตัถ ุ๔ ประก�รแรกนัน้ เปน็ชือ่เดยีวกนัหรอืคล้�ยคลงึกบัชือ่ก�รบชู�ยญัต�่งๆ ของพร�หมณ ์ซึง่ 
ผู้ปกครองแผ่นดินอินเดียในสมัยก่อนถือว่�เป็นหน้�ที่ที่จะต้องกระทำ� ศ�สน�พุทธไม่เห็นด้วยกับก�ร
บูช�ยัญ เพร�ะไม่เชื่อว่�จะเกิดผลจริงจังอย่�งใดทั้งสิ้น จึงได้เอ�ม�เปลี่ยนเป็นสังคหวัตถุ ๕ ประก�ร 
ซึ่งถ้�เร�พิจ�รณ�แล้วจะเห็นได้ว่�เป็นประโยชน์แก่บ้�นเมืองอย่�งยิ่ง และเป็นธรรมที่ผู้ปกครองแผ่น
ดินควรจะปฏิบัติ สังคหวัตถุประก�รแรกได้แก่ ศ�สน�พุทธเรียกว่� สสเมธำ ม�จ�กคำ�ว่� อัศวเมธ ใน
ภ�ษ�สันสกฤตของพร�หมณ์ อัศวเมธนั้นคือก�รฆ่�ม้�บูช�ยัญ คือ ปล่อยให้ม้�วิ่งไปต�มบ้�นเมือง
ต่�งๆ อย่�งที่ไทยเร�เรียกว่� ปล่อยม้�อุปก�ร ถ้�บ้�นเมืองไหนไม่ต้อนรับม้�นั้นก็ถือว่�เป็นศัตรูยก
ทัพไปรบ ถ้�บ้�นเมืองไหนต้อนรับม้�นั้นเอ�ไปเลี้ยงดูดีถือว่�เป็นเมืองขึ้นแล้ว เอ�เปรียบทั้งสองท�ง 
แล้วในที่สุดก็เอ�ม้�นั้นม�ฆ่�บูช�ยัญ เอ�เนื้อเผ�ถว�ยพระเป็นเจ้� ถือว่�เป็นเสร็จก�ร ผู้ปกครอง
แผ่นดินจะยิ่งใหญ่ได้ต้องทำ�พิธีนี้ ศ�สน�พุทธจับเอ�คำ�นี้ม�เปลี่ยนเป็น สสเมธำ แปลว่� คว�มรู้ในก�ร
บำ�รุงพืชผลในประเทศให้อุดมสมบูรณ์ หม�ยคว�มว่�ผู้ปกครองแผ่นดินนั้นแทนที่จะไปเที่ยวปล่อยม้�
อุปก�รเลอะเทอะให้ลำ�บ�กช�วบ้�นเข� ให้ม�ศึกษ�ก�รเกษตรมีนโยบ�ยก�รเกษตรที่จะมีประโยชน์
ต่อประช�ชนและบ้�นเมืองต่อไปนี่เป็นสังคหวัตถุประก�รที่หนึ่ง ประก�รที่สอง ปุริสเมธำ ในศ�สน�
พร�หมณ์หม�ยถึงก�รฆ่�บุรุษ ฆ่�มนุษย์บูช�ยัญ นับว่�เป็นยัญที่สูงสุด เกิดเหตุร้�ยในบ้�นเมืองแล้ว
ก็ต้องทำ�อย่�งนี้เพืิ่อจะเอ�ใจพระผู้เป็นเจ้� ยอมเสียคนบูช�เทวด�แล้วก็แก้เหตุร้�ยต่�งๆ ได้ ศ�สน�
พุทธใช้คำ�เดียวตรงกันแต่แปลไปเสียว่�เป็นสังคหวัตถุ คือเป็นธรรมที่ผู้ปกครองแผ่นดินจะต้องปฏิบัติ 
หม�ยถึงก�รรู้จักคนหรือชุบเลี้ยงคนที่ควรสงเคร�ะห์ คือจะตั้งรัฐมนตรีทั้งทีก็ดูให้มันฉล�ดๆ หน่อย 
อย่�ไปเอ�คนที่ไม่รู้ภ�ษ�คนม�เป็นรัฐมนตรีข�ยหน้�ช�วบ้�นเข� เพร�ะฉะนั้นจะปกครองแผ่นดินก็
ต้องมีปุริสเมธำ คือรู้จักคนว่�เป็นใครที่ไหน แล้วก็เลี้ยงให้ถูกนี่เป็นสังคหวัตถุ อันที่ส�มต่อไป ศ�สน�
พทุธเรยีกว่� สมัมฺ�ป�สำ ซึง่ฟงัเสยีงดตูวัอกัษรแลว้กเ็หน็ไดว้่�ตรงกบัพธิบีชู�ยญัซึง่เรยีกว่� สมยฺ�ป�สะ  
ของพร�หมณ์คำ�บนเป็นภ�ษ�บ�ลี คำ�ล่�งเป็นภ�ษ�สันสกฤต สมฺย�ป�สะของพร�หมณ์ ผมก็ได้
พย�ย�มค้นคว้�ม�หล�ยปีแล้วรับตรงๆ ว่�ยังไม่รู้ว่�บูช�ยัญอะไรแน่ เปิดพจน�นุกรมสันสกฤตดูก็
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บอกว่�เป็นก�รบูช�ยัญอย่�งหนึ่ง แต่อย่�งไรก็ต�มสัมม�ป�สังของศ�สน�พุทธ หม�ยถึงคว�มรู้ ที่
จะผูกใจคนให้จงรักภักดีต่อก�รปกครองที่ทำ�ให้เกิดคว�มสุขคว�มเจริญทั่วไป หม�ยถึงห�เสียงด้วย
ก�รปกครองที่ดี ถ้�ปกครองให้ดีแล้วคนเข�นับถือเองสนับสนุนเอง ประก�รที่สี่ ว�จ�เปยฺยำ ตรงกับ
พิธีของพร�หมณ์ที่เรียกว่� ว�ชเปยฺยะของพร�หมณ์นั้นพิธีว�ชเปยฺยะ คือพิธีที่พระเจ้�แผ่นดินดื่มน้ำ�
อมฤตที่พร�หมณ์ทำ�ขึ้นเพื่อต่อพระชนม�ยุ ศ�สน�พุทธจับเอ�คำ�นี้ม�เปลี่ยนเป็นสังคหวัตถุประก�รที่
สี่เรียกว่� ว�ชเปยฺยำ หม�ยถึงคำ�พูดที่อ่อนหว�นควรดื่มเอ�ไว้ในใจ เปยฺยะ หรือ เปยยำ หม�ยถึงก�ร
ดื่มด่ำ� อันแรกดื่มน้ำ�อมฤต อันที่สองดื่มคำ�พูดที่อ่อนหว�นเอ�ไว้ในใจ หม�ยคว�มว่� จะพูดจ�กับใคร 
เข�ก็พูดด้วยว�จ�อันอ่อนหว�น ไม่กรรโชก โฮกฮ�ก ขึ้นมึงขึ้นกู คนเข�ก็นับถือ สังคหวัตถุประก�ร
ที่ห้� ซึ่งคว�มจริงก็ไม่ใช่ธรรมที่ควรประพฤติอะไร เรียกได้ว่�เป็นก�รสรุปผลของสังคหวัตถุหรือเป็น
วัตถุประสงค์ของผู้ครองแผ่นดิน นิรัคฆลำ คือสภ�พบ้�นเมืองที่สงบเรียบร้อยจนถึงกับไม่ต้องลงกลอน
ประตเูรอืน นีก่เ็ปน็สงัคหวตัถ ุ๕ ประก�รทีศ่�สน�พทุธสัง่สอน แลว้กป็ระก�รสดุท�้ยกค็อื จกัรวรรดวิตัร ์
นี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกทีเดียว เป็นก�รแสดงทรรศนะของพระพุทธศ�สน�เกี่ยวกับพระเจ้�จักรพรรดิ 
ท�งฝ่�ยพร�หมณ์เข�ว่�จักพรรดิต้องมีช้�งแก้ว ม้�แก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว แต่ว่�ศ�สน�พุทธ
บอกว่� ไม่จริง ผู้ที่จะเป็นจักพรรดิได้จะต้องมีแนวท�งปฏิบัติได้จะต้องมีแนวปฏิบัติ ๑๒ ประก�รคือ

 ๑. ควรอนุเคร�ะห์คนภ�ยในร�ชสำ�นัก และคนภ�ยนอก คือ ทห�ร พลเรือน ตลอดจน
ร�ษฎรให้มีคว�มสุขไม่ปล่อยปละละเลย ช่วยคนมีคว�มสุขเป็นจักรพรรดิวัตร์

 ๒. ควรผูกไมตรีกับประเทศอื่นทั่วไป ไม่ควรจะเป็นศัตรูกับประเทศใดทั้งสิ้น 
 ๓. ควรจะอนุเคร�ะห์พระร�ชวงศ�นุวงศ์ และผู้มีตระกูลทั้งหล�ย 
 ๔. ควรเกื้อกูลพร�หมณ์ คฤหบดี และคฤหบดีชน
 ๕. ควรอนุเคร�ะห์ประช�ชนในชนบท คือ กสิกรทั้งปวง
 ๖. ควรอุปก�ระสมณะและพร�หมณ์ผู้มีศีล คือ หม�ยคว�มถึงนักบวชทุกศ�สน�
 ๗. ควรจัดรักษ�ฝูงเนื้อและนกตลอดจนสัตว์ป่�ทั้งปวงมิให้สูญพันธุ์
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 ๘. ควรห้�มชนทั้งหล�ยมิให้ประพฤติผิดธรรม และชักนำ�ด้วยตัวอย่�งให้อยู่ในกุศลจริต
 ๙. ควรเลี้ยงดูคนจนเพื่อมิให้ประกอบก�รทุจริตเป็นภัยต่อสังคม
๑๐. ควรเข้�ใกล้สมณะพร�หมณ์เพื่อศึกษ�บุญและบ�ป และก�รกุศลอกุศลให้ประจักษ์ชัด
๑๑. ควรห้�มจิตมิให้ต้องก�รไปยังที่ที่พระเจ้�แผ่นดินไม่ควรเสด็จ
๑๒. ควรดับคว�มโลภมิให้ปร�รถน�ล�ภที่พระเจ้�แผ่นดินไม่ควรจะได้
ทั้งหมด ๑๒ ประก�รนี้ ศ�สน�พุทธบอกว่�เป็นหน้�ที่ของพระจักรพรรดิ หรือพระร�ช�ผู ้

ครองโลก ศ�สน�พุทธในสังคมไทยก็ได้สอนธรรมเหล่�นี้ตลอดม� และผมก็อย�กจะกล่�วว่�ด้วยคำ�สั่ง
สอนนีก้ม็อีทิธพิลไปถงึระบอบก�รปกครองของสงัคมไทยม�ม�กในอดตีและยงัตกค�้งอยูแ่มใ้นปจัจบุนั 
ท�งด้�นผู้ที่ปกครองแผ่นดินนั้นเมื่อนับถือศ�สน�พุทธก็ย่อมจะปร�รถน�ที่จะปฏิบัติต�มคำ�สั่งสอน 
ของศ�สน�พุทธ เมืองไทยเร�ได้มีผู้ปกครองแผ่นดินที่ดีม�แล้วม�กม�ย ก็ด้วยอิทธิพลจ�กคำ�สั่งสอน
ของศ�สน�พทุธในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัก�รปกครองแผน่ดนิ สว่นท�งด�้นผูถ้กูปกครองแผน่ดนินัน้กม็ผีลเชน่
เดียวกัน เพร�ะว่�ร�ษฎรหรือประช�ชนทั่วไปมีม�ตรฐ�นที่จะหวังได้จ�กผู้ที่ม�ปกครองตนว่�ควรจะ
ทำ�อะไรบ้�ง ผมรู้สึกว่�เรื่องนี้เป็นเรื่องสำ�คัญถ้�เร�อย�กได้ก�รปกครองที่ดีแล้วจะต้องมีม�ตรฐ�นให้
ประช�ชนหวงัไดเ้รยีกรอ้งไดว้�่ก�รปกครองทีด่นีัน้คอือะไร ผูป้กครองทีด่นีัน้ควรปฏบิตัอิย่�งไร ศ�สน�
พุทธได้ว�งม�ตรฐ�นไว้ให้ด้วยทศฺพิธร�ชธรรม สังคหวัตถุ และด้วยจักรวรรดิวัตร์ เมื่อร�ษฎรทั่วไป
ไดย้นิคำ�สัง่สอนของศ�สน�พทุธกเ็กดิคว�มรูเ้ชน่เดยีวกนัว�่ผูป้กครองแผน่ดนิม�ปกครองตนนัน้ควรจะ
เป็นบุคคลอย่�งไร แล้วก็เมื่อเห็นอย่�งนั้นแล้ว ถ้�ใครไม่ถึงม�ตรฐ�นก็ไม่ยอมรับนับถือ หรือมิฉะนั้นก็
เรียกร้องให้ผู้ปกครองแผ่นดินปฏิบัติธรรมที่ควรปฏิบัติ และด้วยอิทธิพลของศ�สน�พุทธเช่นนี้ ผมจึง
รู้สึกว่�คนไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรม�ไม่เคยพอใจในผู้ปกครองแผ่นดินของตนเลยสักครั้งเดียว เพร�ะคนที่
จะเทียบเข้�ไปให้ได้ครบต�มที่ศ�สน�พุทธได้สั่งสอนไว้นั้นออกจะห�ย�ก และยิ่งสมัยนี้ก็ยิ่งห�ย�กเข้�
ทุกที เพร�ะฉะนั้นเสียงวิพ�กษ์วิจ�รณ์ผู้ที่เข้�ม�ปกครองแผ่นดินจึงเป็นเสียงที่ดังอยู่เสมอในเมืองไทย
ของเร� จะว�่เปน็ม�จ�กเรือ่งม�ตรฐ�นเชน่นีก้ไ็ด ้เปน็ตน้ว่� ถ�้มรีฐัมนตรคีนใดคนหนึง่ปลกูบ้�นใหญ่
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ไป หรือปลูกบ้�นใหญ่ม�กหลังไป เสียงก็จะเกิดขึ้นแล้ว ขึ้นต้นก็มีโลภเสียแล้ว ห�เงินห�ทองมีในสิ่งที่
ไม่ควรจะมี ผิดทั้งทศพิธร�ชธรรม สังคหวัตถุ และจักรวรรดิวัตร์หมดทุกอย่�งใช้ไม่ได้ หรือจะทำ�อะไร
มันก็ผิดไปหมด เพร�ะว่�คนธรรมด�ปุถุชนแล้วจะห�เข้�ม�เทียบอย่�งนี้ไม่ได้ แต่อย่�งไรก็ต�ม ไหนๆ 
ก็พูดกันแล้ว ผมก็อย�กพูดว่� ผมก็ดูเหตุก�รณ์อะไรม�ม�ก รู้สึกเห็นว่�พระเจ้�อยู่หัวรัชก�ลปัจจุบัน
ทรงปฏบิตัคิรบถว้นต�มทีพ่ทุธศ�สน�สัง่สอน ยงัไมเ่คยทีจ่ะจบัท่�นไดเ้ลยว่�ผดิพล�ดในขอ้ไหน กล็อง
สังเกตดูเองก็แล้วกัน แต่อย่�งไรก็ต�ม นี่เป็นอิทธิพลของศ�สน�พุทธต่อสังคมไทย และนี่ก็เป็นชั่วโมง
สุดท้�ย ก่อนที่จะจบผมอย�กจะขอทบทวนว่� อย�กจะให้คุณเห็นภ�พทั้งหมดที่พย�ย�มจะพูดม�ที่ 
ฝรั่งเรียกว่� Overall Picture ของศ�สน�พุทธในสังคมไทยเร�คือ ขึ้นต้นด้วยศ�สน�พุทธมีศีลธรรม 
๒ ระดับอย่�งที่ได้ว่�ม�แล้ว เมื่อมีศีลธรรม ๒ ระดับก็เกิดปัญห� เพร�ะโลกุตรธรรมนั้นไม่เอื้อเฟื้อ
ต่อสังคม ไม่เอื้อเฟื้อต่อสังข�ร โลกียธรรมทำ�ให้สังคมเจริญได้ ทำ�ให้เกิดคว�มสุขในสังคม ปัญห�ก็
คือว่�ต้องเน้นหนักสอนไปในท�งโลกียธรรม เมื่อเน้นหนักท�งนั้นแล้วโลกียธรรมมีอิทธิพลต่อสังคม
ไทยอย่�งไร ผมก็ได้กล่�วม�แล้วในก�รบรรย�ยครั้งที่แล้วๆ ม� และโลกุตรธรรมนั้นเองมีอิทธิพล 
ต่อคว�มนกึคิดภ�ยในสังคมไทยอย่�งไร เรื่องคว�มไม่ยึดถือ ไม่เชื่อสนิทในสิ่งต่�งๆ เหล่�นี้ได้กล่�วม� 
แล้ว สังคมซึ่งจำ�เป็นต้องมีผู้ปกครองในระบอบก�รปกครองนั้น ศ�สน�กับผู้ปกครองแผ่นดินก็ต้อง
เรยีกไดว้่�ประจนัหน้�กนัอยู ่ในสงัคมอืน่ๆ นัน้ไดเ้คยมกี�รขดักนัถงึฆ่�ฟนักนัถงึเกดิจล�จลม�แลว้ม�ก 
เนือ่งจ�กก�รขดักนัระหว่�งศ�สน�กบัผูป้กครองประเทศ แตใ่นประเทศไทยเร�ไมเ่คยปร�กฏรนุแรงถงึ
อย�่งนัน้ กเ็พร�ะเหตวุ�่ศ�สน�พทุธมกี�รผอ่นปรนต�มแลว้กไ็ดส้นบัสนนุระบอบก�รปกครองตลอดม� 
ขณะเดียวกันก็มีเงื่อนไขเรียกร้องให้ผู้ปกครองแผ่นดินปฏิบัติต�มคำ�สั่งสอนของศ�สน�พุทธซึ่งได้สอน
อยู่เสมอ และคำ�สั่งสอนนั้นก็ได้มีผลอย�่งที่ผมได้กล�่วม�แล้วเมื่อกี้นี้เองว่� ผู้ปกครองแผ่นดินไทยที่
ดีๆ ในอดีตก็มีม�แล้วม�ก แล้วร�ษฎรไทยก็เป็นบุคคลที่ไม่ใช่ต�บอดเกี่ยวกับระบอบก�รปกครอง คือ
ไดรู้จ้�กศ�สน�พทุธในเรือ่งม�ตรฐ�นก�รปกครองแผน่ดนิว�่ควรจะเปน็อย�่งไรบ�้ง เมือ่ก�รปกครอง
ไม่ถูกต�มม�ตรฐ�นนั้น ก็มีเสียงตำ�หนิติเตียนเกิดขึ้นม�เสมอทั้งในอดีตและในปัจจุบัน หรืออย่�งน้อย
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ก็เป็นเหตุที่จะนำ�ม�อ้�งได้ ในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธย�ถ้�มีก�รกบฏเปลี่ยนร�ชวงศ์กัน ก็จะต้องอ้�ง
เสมอว่�พระเจ้�แผ่นดินไม่อยู่ในทศพิธร�ชธรรม และเป็นเหตุที่จะทำ�ให้เปลี่ยนพระเจ้�แผ่นดิน เปลี่ยน
ร�ชวงศ์ได้ ในระยะกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีก�รปฏิวัติรัฐประห�รกันเรื่อยๆ ม� ก็เป็นเหตุเช่นเดียวกันที่
จะต้องอ้�งว่� ระบอบก�รปกครองเก่�หรือใครต่อใครในสังคมไม่เป็นไปต�มธรรมคำ�สั่งสอน ไม่อยู่ใน
ทศพธิร�ชธรรมหรอืมกี�รโลภบ�้งกว็�่กนัไป ไมม่ปีรุสิธรรมตัง้คณะรฐัมนตรไีมด่พีอหรอือะไรกเ็ปน็เหตุ
ให้ปฏิวัติกันได้เรื่อยๆ นี่ก็เป็นผลในสังคมไทยตลอดม�
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วันที่ ๓ ตุล�คม เป็นวันสำ�คัญอีกวันหนึ่งของปวงพุทธศ�สนิกชนช�วไทย เป็นวันคล้�ยวัน
ประสูติของเจ้�พระคุณสมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก องค์พระ
ประมขุแหง่สงัฆมณฑลและปวงพทุธศ�สนกิบรษิทัของไทย เมือ่ว�ระดถิเีชน่นีเ้วยีนม�ถงึ จงึเปน็ทีป่ลืม้
ปตีแิละเปน็โอก�สทีป่วงพทุธศ�สนกิชนจะไดถ้ว�ยมทุติ�สกัก�ระ และถว�ยพระกศุล ถว�ยพระพร เพือ่
คว�มเป็นสิริมงคลต�มประเพณีนิยม

เจ้�พระคุณสมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก (สุวัฑฒน 
มห�เถระ) มีพระน�มเดิมว่� เจริญ น�มสกุล คชวัตร ทรงมีพระช�ติภูมิ ณ จังหวัดก�ญจนบุรี เมื่อ
วันที่ ๓ ตุล�คม พุทธศักร�ช ๒๔๕๖ ทรงบรรพช�เป็นส�มเณรเมื่อพระชนม�ยุ ๑๔ พรรษ� ณ วัด
เทวสังฆ�ร�ม ก�ญจนบุรี แล้วเข้�ม�อยู่ศึกษ�พระปริยัติธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิห�ร จนพระชนม�ยุ
ครบอุปสมบท และทรงอุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิห�ร เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภ�พันธ์ พุทธศักร�ช ๒๔๗๖ 
โดยสมเด็จพระสังฆร�ชเจ้� กรมหลวงวชิรญ�ณวงศ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌ�ย์ ได้ประทับอยู่ศึกษ� ณ 
วัดบวรนิเวศวิห�ร ตลอดม�จนกระทั่งสอบได้เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค เมื่อ พุทธศักร�ช ๒๔๘๔ 

เจ้�พระคุณสมเด็จพระญ�ณสังวร ทรงดำ�รงสมณศักดิ์ม�โดยลำ�ดับดังนี้ ทรงเป็นพระร�ช�
คณะชัน้ส�มญั พระร�ช�คณะชัน้ร�ช และพระร�ช�คณะชัน้เทพ ในร�ชทนิน�มที ่พระโศภนคณ�ภรณ ์ 
ทรงเป็นพระร�ช�คณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวร�ภรณ์ ทรงเป็นพระร�ช�คณะชั้นเจ้�คณะรองที่  
พระส�สนโสภณ ทรงเป็นสมเด็จพระร�ช�คณะที่ สมเด็จพระญ�ณสังวร และทรงได้รับพระร�ชท�น

พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(สุวัฑฒนมหาเถระ เจริญ คชวัตร)
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สถ�ปน�เป็น สมเด็จพระสังฆร�ช ในร�ชทินน�มที่ สมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกล
มห�สังฆปริณ�ยก เมื่อวันที่ ๒๑ เมษ�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๓๒ นับเป็นสมเด็จพระสังฆร�ช พระองค์
ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เจ้�พระคุณสมเด็จพระญ�ณสังวร ทรงเป็นผู้ใคร่ในก�รศึกษ� ทรงมีพระอัธย�ศัยใฝ่รู้ใฝ่
เรียนม�ตั้งแต่ทรงเป็นพระเปรียญ โดยเฉพ�ะในด้�นภ�ษ� ทรงศึกษ�ภ�ษ�ต่�ง ๆ เช่น อังกฤษ 
ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน และ สันสกฤต จนส�ม�รถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่�งดี กระทั่งเจ้�พระคุณสมเด็จ 
พระสงัฆร�ชเจ�้ กรมหลวงวชริญ�ณวงศ ์พระอปุชัฌ�ยข์องพระองคท์รงเหน็ว�่ จะเพลนิในก�รศกึษ�ม�ก 
ไป วนัหนึง่ทรงเตอืนว�่ ควรทำ�กรรมฐ�นเสยีบ�้ง เปน็เหตใุหพ้ระองคท์รงเริม่ทำ�กรรมฐ�นม�แตบ่ดันัน้ 
และทำ�ตลอดม�อย่�งต่อเนื่อง จึงทรงเป็นพระมห�เถระที่ทรงภูมิธรรมทั้งด้�นปริยัติและด้�นปฏิบัติ 

เนือ่งจ�กทรงรอบรูภ้�ษ�ต�่งประเทศ โดยเฉพ�ะภ�ษ�องักฤษเปน็อย�่งด ีจงึทรงศกึษ�ห�คว�ม
รู้สมัยใหม่ด้วยก�รอ่�นหนังสือภ�ษ�อังกฤษ ทั้งท�งคดีโลกและคดีธรรม เป็นเหตุให้ทรงมีทัศนะกว้�ง
ขว�ง ทันต่อเหตุก�รณ์บ้�นเมือง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อก�รสั่งสอนและเผยแผ่พระพุทธศ�สน�เป็นอย่�ง

ม�ก เปน็เหตใุหท้รงนพินธห์นงัสอืท�งพระพทุธศ�สน�ไดอ้ย�่งสมสมยั เหม�ะแกบ่คุคลและสถ�นก�รณ์
ในยุคปัจจุบัน และทรงสั่งสอนพระพุทธศ�สน�ทั้งแก่ช�วไทยและช�วต่�งประเทศ 

ในด้�นก�รศึกษ� ได้ทรงมีพระดำ�ริท�งก�รศึกษ�ที่กว้�งไกล ได้ทรงมีส่วนร่วมในก�รก่อตั้ง
มห�วิทย�ลัยพระพุทธศ�สน�แห่งแรกของไทย คือมห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัยม�แต่ต้น ทรง
ริเริ่มให้มีสำ�นักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่�งประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อฝึกอบรมพระธรรมทูตไทยที่
จะไปปฏิบัติศ�สนกิจในต่�งประเทศ 

ทรงเป็นพระมห�เถระไทยรูปแรกที่ได้ดำ�เนินง�นพระธรรมทูตในต่�งประเทศอย่�งเป็นรูป
ธรรม โดยเริ่มจ�กทรงเป็นประธ�นกรรมก�รอำ�นวยก�รสำ�นักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่�งประเทศ
เป็นรูปแรก เสด็จไปเป็นประธ�นสงฆ์ในพิธีเปิดวัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรป คือวัดพุทธปทีป ณ กรุง
ลอนดอน สหร�ชอ�ณ�จักร ทรงนำ�พระพุทธศ�สน�เถรว�ทไปสู่ทวีปออสเตรเลียเป็นครั้งแรก โดย
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ก�รสร้�งวัดพุทธรังษีขึ้น ณ นครซิดนีย์ ทรงให้กำ�เนิดคณะสงฆ์เถรว�ทขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย ทรง
ช่วยฟื้นฟูพระพุทธศ�สน�เถรว�ทในประเทศเนป�ล โดยเสด็จไปให้ก�รบรรพช�แก่ศ�กยะกุลบุตรใน
ประเทศเนป�ลเป็นครั้งแรก ทำ�ให้ประเพณีก�รบวชฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเนป�ลยุคปัจจุบัน ทรง
เจริญศ�สนไมตรีกับองค์ด�ไล ล�มะ กระทั่งเป็นที่ทรงคุ้นเคยและได้วิส�สะกันหล�ยครั้ง และทรงเป็น
พระประมุขแห่งศ�สนจักรพระองค์แรกที่ได้รับทูลเชิญให้เสด็จเยือนส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีนอย่�งเป็น
ท�งก�รในประวัติศ�สตร์จีน 

เจ�้พระคณุสมเดจ็พระญ�ณสงัวร ทรงปฏบิตัพิระกรณยีกจิทัง้ภ�ยในประเทศและต�่งประเทศ
เป็นเอนกประก�ร ทรงเป็นนักวิช�ก�รและนักวิเคร�ะห์ธรรมต�มหลักก�รของพระพุทธศ�สน� ที่
เรียกว่� ธัมมวิจยะ หรือธัมมวิจัย เพื่อแสดงให้เห็นว่� พุทธธรรมนั้นส�ม�รถประยุกต์ใช้กับกิจกรรม
ของชีวิตได้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐ�นไปจนถึงระดับสูงสุด ทรงมีผลง�นด้�นพระนิพนธ์ทั้งที่เป็น
ภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษจำ�นวนกว่� ๑๐๐ เรื่อง ประกอบด้วยพระนิพนธ์แสดงคำ�สอนท�งพระพุทธ
ศ�สน�ทั้งระดับต้น ระดับกล�ง และระดับสูง รวมถึงคว�มเรียงเชิงศ�สนคดีอีกจำ�นวนม�ก ซึ่งล้วนมี

คณุค�่ควรแกก่�รศกึษ� สถ�บนัก�รศกึษ�ของช�ตหิล�ยแหง่ตระหนกัถงึพระปรชี�ส�ม�รถและคณุค�่
แห่งง�นพระนิพนธ์ ตลอดถึงพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ จึงได้ทูลถว�ยปริญญ�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เป็นก�รเทิดพระเกียรติหล�ยส�ข�

นอกจ�กพระกรณียกิจต�มหน้�ที่ตำ�แหน่งแล้ว เจ้�พระคุณสมเด็จพระญ�ณสังวร ยังได้ทรง
ปฏบิตัหิน�้ทีพ่เิศษ อนัมคีว�มสำ�คญัยิง่อกีหล�ยว�ระ กล�่วคอื ทรงเปน็พระอภบิ�ลในพระภกิษพุระบ�ท
สมเด็จพระเจ้�อยู่หัว รัชก�ลปัจจุบัน เมื่อครั้งเสด็จออกทรงพระผนวช เมื่อพุทธศักร�ช ๒๔๙๙ พร้อม
ทั้งทรงถว�ยคว�มรู้ในพระธรรมวินัยตลอดระยะเวล�แห่งก�รทรงพระผนวช ทรงเป็นพระร�ชกรรม 
ว�จ�จ�รย ์ในสมเดจ็พระบรมโอรส�ธริ�ช เจ�้ฟ�้มห�วชริ�ลงกรณ ์สย�มมกฎุร�ชกมุ�ร เมือ่ครัง้เสดจ็ 
ออกทรงผนวชเป็นพระภิกษุ เมื่อพุทธศักร�ช ๒๕๒๑ 

เจ้�พระคุณสมเด็จพระญ�ณสังวร ทรงดำ�รงตำ�แหน่งหน�้ที่สำ�คัญท�งก�รคณะสงฆ์ในด้�น
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ต่�งๆ ม�เป็นลำ�ดับ เป็นเหตุให้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อพระศ�สน� ประเทศช�ติ  
และประช�ชน เป็นเอนกประก�ร นับได้ว่�ทรงเป็นพระมห�เถระที่ทรงเพียบพร้อมด้วยอัตตสมบัติและ
ปรหิตปฏิบัติ และทรงเป็นครุฐ�นียบุคคลของช�ติ ทั้งในด้�นพุทธจักรและอ�ณ�จักร 

เนื่องในวโรก�สคล้�ยวันประสูติ เจริญพระชันษ� ๙๙ ปี ในวันที่ ๓ ตุล�คม พุทธศักร�ช 
๒๕๕๕ นี้ ขอเชิญชวนพุทธศ�สนิกชนทั้งหล�ย น้อมเกล้�ฯ ถว�ยพระกุศลถว�ยพระพร ขออำ�น�จ
คุณพระศรีรัตนตรัยและพระกุศลบ�รมีที่ได้ทรงบำ�เพ็ญม�แล้ว จงอำ�นวยให้ทรงมีพระสุขพล�น�มัย
สมบูรณ์ ทรงเจริญพระชนม�ยุยิ่งยืนน�น เสด็จสถิตเป็นสิริมิ่งมงคลแก่ปวงพุทธบริษัทและปวงชน
ทั่วไป ตลอดก�ลน�นเทอญฯ 
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