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คําปรารภ 

หนังสือเลมน้ีมีความเปนมาดังบอกแจงตามความในเนื้อเลม ซ่ึง
ผูอานจะพบต้ังแตเร่ิมเร่ือง  

ดังน้ัน หนังสือ ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี: จะวิจารณ
อยางไร ก็ขอใหใชขอมูลท่ีเปนความจริง น้ี จึงสืบเน่ืองจากหนังสือเลม
กอนท่ีมีช่ือวา นักวิชาการ เทศ-ไทย หาความรูใหแน ใชแคคิดเอา  

เมื่ออานบทความท่ีมีผูเขียนถึงหนังสือเลมกอน ซ่ึงพระไดพบ
และนํามาใหดู ทําใหเห็นเปนโอกาสที่จะเสริมประโยชนของหนังสือเลม
กอนน้ัน โดยช้ีบางจุดใหชัด เสริมความเขาใจในบางแง และเพ่ิมขยาย
ความรูท่ีประเทืองปญญา จึงทําขึ้นมาเปนหนังสือเลมน้ี 

อยางไรก็ตาม การที่จะเขาใจเร่ืองราวท้ังหมดอยางท่ัวตลอด 
จะตองตามดูหรือสืบคนขอมูลของเร่ืองราวน้ันอยางเพียงพอ จน
สามารถลําดับขั้นตอนความเปนมาท่ีเกี่ยวของไดชัด และแยกแยะวัตถุ
บุคคลเหตุการณในเร่ืองราวน้ันที่สัมพันธกันตางจุดตางแงตางกาละ
ตางเทศะไดกระจาง มิฉะน้ัน ก็จะมองเร่ืองราวสับสนปนเป เปนอยาง
ท่ีวาอานนิดคิดเอา เลาไปเปนอีกเร่ืองหน่ึง แตผูอานทั่วไปไมตองเขาไป
ลึกถึงในระดับน้ี ถาประสงคจะเขาถึง ก็อาจยกใหเปนเร่ืองของนักวิจัย
ท่ีจริงใจและทําการโดยไมประมาท    

ในขั้นน้ี ถาอานแลว มองเร่ืองออก เห็นภาพรวมในขอบเขตตางๆ 
ชัดขึ้น และไดความรูท่ีเจริญธรรมเจริญปญญา ก็ควรที่จะอนุโมทนา  

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ 



สารบัญ 

คําปรารภ ก     

ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี  
จะวิจารณอยางไร ก็ขอใหใชขอมูลที่ เปนความจริง ๑ 
เอาขอมูลที่ไมเปนจริงมาอางในการวิจารณ ๔ 
พอมองตอไปได การมองตางกันก็หายไป ๑๐ 
ไมอยูใน ไมใชแคเหนือหรือนอก แตนําเขาธรรมไปเลย ๑๗ 
ทําไมมีปกละหนู ทําไมมีหูละนก 

ออ ไมตองถกเถียงกัน มันชื่อวาคางคาว ๒๑ 
พระสงฆ กับรัฐ สมประโยชนกัน 

นั่นคือหลักการใหญ ท่ีพึงเขาใจ และรูจักใชใหดี ๒๓ 
พระสงฆ กับรัฐ 
 อาจสมประโยชนกัน แคพิงหลักการใหญน้ัน ๒๕ 
คุณจิตร ภูมิศักด์ิ ตัดพอไว ไมพนขายของโรแมนติก ๒๘ 
ต้ังม่ันในหลัก ชัดเจนในความหมาย มุงแนวกาวไป ๓๐ 
“บอกความจริง ไมใชวิจารณ” 
 ถาพบการทําเท็จ ตองกลาบอกกันใหรูเทาทัน  ๓๓ 
บอกความจริงตามภาษาชาวบาน 

ดีกวามีรูปแบบเปนวิชาการแตไมจริง ๓๘ 
บอกวาวิจารณความคิดของคน 
 แตที่จริง วิจารณส่ิงที่ตนคิดเอาวาเปนความคิดของเขา ๔๓ 
ตีความอยางไรก็ได คือหนีไมพนเปนเท็จ ๔๘ 
ประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย 
 กับทําพระธรรมวินัยใหวิปริต ๕๔ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ค  

 

หลักเขามี ไมใชตีความกันเรื่อยไป ๕๗ 
จะตีความ หรือวิจารณอยางไร ก็ขอใหอยูกันในความจริง ๖๐ 
ควรยํ้าวา หาความรูใหแน ใชแคคิดเอา ๖๓ 
เรื่องของสมมุติ ยุติดวยบัญญัติ ๖๗ 
อยูกับความคิด หยอนในขอมูลขอเท็จจริง ๗๑ 
ทวนเร่ืองเกา 
 เพ่ือชวยความคิดใหมีฐานแหงขอมูลขอเท็จจริง ๗๖ 
 - กรณสีันติอโศก  ๗๗ 
 - กรณีธรรมกาย  ๗๙ 
 - กรณีทานเมตตาฯ ๘๓ 
บอกความจริง ไมข้ึนตอการคิดวิจารณ 
 หลักฐานขอมูลขอเท็จจริงตัดสินเอง ๘๔ 
วัฒนธรรมใฝรูและอนุรักษความจริง 
 vs. วัฒนธรรมการวิจารณโดยไมคํานึงถึงความจริง ๘๘ 
ปรัปวาท ไมพึงสับสนกับอัพภาจิกขนะ 
 แตจะเปนอันไหน ก็ไมถือการวิจารณเหนือกวาความจริง ๙๐ 
สุดโตง: วัฒนธรรมสายที่ปดก้ันการแสวงหาความจริง 
 & วัฒนธรรมสายที่วิจารณโดยไมคํานึงถึงความจริง ๙๒ 
พัฒนาวัฒนธรรมใฝรูและแสวงแสดงความจริงข้ึนเม่ือไร 
 เมื่อนั้นก็จะไปถึงเถรวาท ๙๖ 

ภาคผนวก: 
บทความของ สุรพศ  ทวีศักดิ์ (ประชาไท ออนไลน 17 ก.ย. 2554) 

“พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)  
กับ วัฒนธรรมการวิจารณในพุทธศาสนาเถรวาท” ๑๐๓ 

 





ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 
‐   ‐  

จะวิจารณอยางไร กข็อใหใชขอมูลที่เปนความจริง 

เม่ือวานซืน พระท่ีพักอยูใกล นําบทความท่ีทานรับลงมาจาก 
Internet  มาให เปน Web site  ของ ประชาไท ออนไลน 
(www.prachatai.com)  เ ขี ยน โดย สุ รพศ  ทวีศั ก ด์ิ  ต้ั งชื่ อ
บทความวา “พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) กับวัฒนธรรม
การวิจารณในพุทธศาสนาเถรวาท” ลงวันท่ีนานแลว คือ วันท่ี  17 
ก.ย. 2554 แตพระทานเพ่ิงพบ 

อานดู ก็เห็นวาเปนโอกาสดีท่ีจะชวยใหผูอานรูเร่ืองราวท่ีเปน
จริง เสริมความเขาใจสืบจากหนังสือ นักวิชาการเทศ-ไทยฯ ให
ชัดเจนยิ่งข้ึน พรอมท้ังเพ่ิมความรูในแงตางๆ เพื่อขยายความรู
ความเขาใจแกประชาชน 

ขอความในตอนเริ่มเร่ือง วาดังน้ี (บทความเต็มท้ังหมด ไดคัด

มาลงเปนภาคผนวก ผูสนใจพึงอานเพื่อจะไดทราบความชัดข้ึนอีก) 

... บังเอิญเมื่อสัปดาหกอน ผมไดรับหนังสือของพระ
พรหมคุณาภรณชื่อ “นักวิชาการเทศ-ไทย หาความรูให
แนใชแคคิดเอง” ตีพิมพเปนธรรมทานในชวงเขาพรรษา
ป  2554 น้ี เอง  (ตีพิมพ  จํานวน  10,000 เลม) เนื้อหา
ภายในเลมเปนการตอบโตนักวิชาการ 4 คน คือ (อดีต) 
พระ... เมตฺตานนฺโท ... บก.วารสารพุทธศาสนศึกษา 



๒  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

(ทานไมเอยชื่อแตใชคําวา “ทาน บก.”) ...  (ทานใชชื่อ
ยอวา “ดร.ช.”) และ Dr.McCargo อันที่จริงทานเจาคุณ
จะเอยชื่อจริงของ บก.วารสารพุทธศาสนศึกษา และ ...
เลยก็ได เพราะทานก็ตอบโตงานวิชาการของเขาซ่ึงเปน
งานที่ปรากฏตอสาธารณะอยูแลว  ผมจึงแปลกใจ
เล็กนอยวาทานใช “ชื่อยอ”ใหคนอานสงสัยไปทําไม 

 โดยสวนตัวผมคิดวา การวิจารณโตตอบกันในทาง
วิชาการระหวางพระสงฆกับพระสงฆ หรือพระสงฆกับ
นักวิชาการฆราวาสนั้นเปนส่ิงที่ดี เพราะการถกเถียง
โตตอบกันดวยดวยเหตุดวยผล ดวยหลักวิชาการยอมกอ
เกิดความงอกงามทางปญญา หรือทําใหเกิดมุมมอง
ใหมๆ ในการทําความเขาใจปญหาของพุทธศาสนาและ
ทางออก 

 แตที่นาสังเกต คือ “ทาที” ของพระพรหมคุณาภรณ
ตอบุคคลที่วิจารณทาน ผมคิดวาเปนทาทีที่มีปญหา ดังที่
ทานเอยถึงนักวิชาการขางตนน้ันวา ... 

ขอความเร่ิมตนน้ี บอกใหทราบวา ทานผูเขียนบทความท่ี
กลาวน้ี ยังจับประเด็นของเร่ืองไมได ยังคิดเขาใจวา หนังสือ 
นักวิชาการเทศ-ไทย หาความรูใหแน ใชแคคิดเอา เปนหนังสือท่ี
เขียนวิจารณ เขียนตอบโตการวิจารณ หรือเขียนวิจารณตอบโต 
อะไรทํานองน้ัน  

จุดสําคัญในเร่ืองน้ี คือ ตองจับประเด็นใหได ตีประเด็นให
แตก แยกประเด็นใหถูก  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๓  

 

ประเด็นของหนังสือ นักวิชาการเทศ-ไทย หาความรูใหแน 
ใชแคคิดเอา น้ัน ไมใชการวิจารณ แตเปนการบอกความจริง คือ 
บอกใหรูวา นักวิชาการท่ีกลาวถึงเหลาน้ัน นําขอมูลท่ีไมเปนความ
จริงมาใชมาอางในการวิจารณ ซ่ึงเปนกรรมท่ีไมควรกระทํา 

การนําขอมูลท่ีไมเปนความจริงมาใชมาอางในการวิจารณ
น้ัน เปนการทําลายฐานของการวิจารณน้ันเอง ย่ิงถาเอาเรื่องราว
ขอมูลท่ีไมเปนจริงมาวางเปนตัวต้ังท่ีจะวิจารณ การวิจารณน้ันก็
ลมเหลวไปแลวต้ังแตตน 

(ชื่อหนังสือเองก็บอกอยูแลววา “หาความรูใหแน ใชแคคิด
เอา” คือ เนนท่ีความจริง ใหใชใหพูดถึงเร่ืองราวขอมูลท่ีเปนจริง 
ไมใชแคคิดเอาเดาขึ้นมา) 

ดังน้ัน จะวิจารณอยางไร ก็วาไป แตขอใหใชขอมูลท่ีเปน
ความจริงเปนฐาน ต้ังการวิจารณข้ึนมาบนฐานของความจริง 

การวิจารณเปนเร่ืองของความคิดเห็น ถาไปวิจารณการ
วิจารณน้ันซอนเขาอีก ก็เปนเร่ืองของการเอาความคิดเห็นของคน
มาวัด มาตัดสินมาประเมินกัน แลวก็วนอยูน่ัน คืออยูแคความคิด
ของคน ยุติลงตัวจริงแทไมได  

ถาวิจารณโดยมีหลักฐานขอมูลความจริงเปนฐาน มีความ
เปนเหตุเปนผล ก็เปนประโยชน ใครจะสนใจรวมวงก็วาไป ใครไม
สนใจการวิจารณ ก็ปลอยเขาไป เขาก็บอกแควา คุณจะวิจารณ
อะไร ก็วิจารณไป ขอแคใหอยูกับความจริงนะ 

แตความจริงไมอยูท่ีความคิดเห็นของคน ไมข้ึนตอความ
คิดเห็นของคน ไมตองใหคนมาวามาวัดมาตัดสินกัน  



๔  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

คนเอาความจริงมาบอก เอาของจริงมาตั้ง มาวางใหดู แลว
ความจริงและของจริงน้ันตัดสินเอง  

คนไมตองไปยุงเก่ียวอะไร ก็แคเอามาบอก ยกมาต้ัง มาวาง
ใหดูเทาน้ัน ความจริงก็ทําหนาท่ีของมันเอง 

สาระท่ีเปนประเด็นของหนังสือ นักวิชาการเทศ-ไทย หา
ความรูใหแน ใชแคคิดเอา น้ันชัดอยูแลววา เปนการบอกความจริง 
บอกใหคนรูวามีการเอาขอมูลท่ีไมเปนจริงมาใชมาอางในงานท่ี
เรียกวาเปนการวิจารณอยางไร เน้ือหาสาระอยูตรงน้ี  

ดังน้ัน จึงเนนในดานของความรู ใหสืบคนตรวจสอบหา
ความรูกันใหไดความจริง ความถูกตองถองแท แนและชัดท่ีสุด 
เทาท่ีจะเปนไปได ตรงน้ีเปนแกนสารท่ีจะใหวิชาการพัฒนา และให
สังคมมีสาระท่ีจะงอกงาม สวนการวิจารณจะมีบาง ก็เปนของแถม
ท่ีชวยเสริมใหชัด แตโดยมากแถมในดานความรูแทบท้ังน้ัน 

รวมความก็คือ ตองจับประเด็นใหชัดวา หนังสือ นักวิชาการ
เทศ-ไทยฯ เลมท่ีวาน้ี มิใชพูดถึงการวิจารณ แตพูดถึงการใชขอมูล
ท่ีไมเปนจริงในการวิจารณ 

แยกใหไดระหวางการวิจารณ กับการเลาขานขอเท็จจริง 
การบอกความจริง ไมใชการวิจารณ 

เอาขอมูลที่ไมเปนจริงมาอางในการวิจารณ  
เปนอันวา เร่ิมตน ถาจับประเด็นของเรื่อง หรือตัวจริงของ

ปญหาได ก็จะมองเร่ืองราวท้ังหมดไดชัดข้ึน   
ย้ําวา ประเด็นท่ีพูดกัน ไมใชพูดถึงการวิจารณ แตพูดถึงการ

เอาขอมูลท่ีไมมีไมเปนจริงมาใชมาอางในการวิจารณ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๕  

 

ดังน้ัน จึงขอใหดูตัวอยางการนําเอาขอมูลท่ีไมเปนจริงมา
อางในการวิจารณ  

นักวิชาการทานหน่ึงท่ีพูดถึงในหนังสือ นักวิชาการเทศ-ไทยฯ 
น้ัน คือ พระเมตตานันโท เร่ืองของทานเมตตาฯ มีเม่ือหลายปกอน
ผานไปแลว คือกรณีหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ ซึ่งเก่ียวกับเหตุการณ
เม่ือสิ้นพุทธกาล  

ในหนังสือน้ัน  ทานเมตตาฯ วิจารณอะไรตางๆ  รวมแลวมี
สาระสําคัญท่ีจะแสดงวา  พระมหากัสสปะ ซึ่งเปนผูออกบวชจาก
วรรณะพราหมณ  ได เปนทายาทของพระพุทธเจา  มีอํานาจ
ปกครองคณะสงฆแทนองคพระพุทธเจา  เ ม่ือพระพุทธเจา
ปรินิพพานแลว พระมหากัสสปะไดเปนประธานการสังคายนาคร้ัง
แรก และในฐานะท่ีมีอํานาจเปนใหญ ไดใชโอกาสน้ัน นําลัทธิ
พราหมณเขามาใสในพุทธศาสนา หรือทําคําสอนของพระพุทธเจา
ใหเปนไปตามหลักลัทธิพราหมณ  

พระพรหมคุณาภรณไมมีเวลาใสใจ หนังสือน้ันจะวิจารณ
อยางไรก็วาไป แตเม่ืออานเน้ือหา ก็พบวาขอมูลหลักฐานมากมาย
ท่ีทานเมตตาฯ ยกมาอางอิง ไมเปนจริง ไมเปนไปตามท่ีอาง  

อยางท่ีกลาวแลว จะวิจารณอยางไร ก็วิจารณไป แตขอมูล
หลักฐานท่ียกมาอาง ตองเปนของจริง มีจริง ตรงตามท่ีมันเปนใน
แหลงเดิมของมัน  

เม่ือเห็นขอมูลหลักฐานท่ียกมาอางในหนังสือน้ัน เปนอัน
มาก ไมเปนความจริง ก็ควรนํามาบอกคนอานใหรูความจริง ให
รูทันความไมจริงน้ัน 



๖  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

ยกตัวอยางมาใหดู เชน (ทานเมตตาฯ มีขอสรุปวาพระมหา 
กัสสปะ มีอํานาจบริหารสงฆตอจากพระพุทธเจา) ทานเมตตาฯ วา:   

“พระสูตรตางๆ ในพระไตรปฎกน้ัน…สวนใหญจะ
เริ่มตนดวยประโยคสั้นๆ วา “เอวํ เม สุตํ” (ขาพเจาได
สดับมาดังนี้ฯ) เอกํ สมยํ ภควา (สมัยหน่ึง พระผูมี
พระภาค )…กรณีพระสารี บุตรไมพบการใช รูปแบบ
ดังกลาวเลย และสวนของพระโมคคัลลานะ…เพียงแหง
เดียว สวนกรณีพระมหากัสสปะพบ…๓ แหง”  
แตเม่ือตรวจสอบดูของจริงในพระไตรปฎก กลายเปนวา 

สําหรับพระสารีบุตร พบใชรูปแบบ “เอวํ เม สุต”ํ ดังกลาวน้ัน มาก
ท่ีสุด (เกิน  ๓๐  แหง,  รองจากพระพุทธเจา) ของพระมหาโมคคัล-
ลานะ…ไมตํ่ากวา ๔ แหง สวนของพระมหากัสสปะ…เพียง ๓ แหง  

ท่ีจริงน้ัน คําแบบสําหรับเร่ิมพระสูตรของพระสาวกทุกทาน 
ก็เหมือนกันท้ังน้ัน และเหมือนกับพระพุทธเจาดวย ไมใชแค
ใกลเคียงอยางท่ีทานเมตตาฯ วา และก็เห็นอยูชัดๆ วา ไมไดมี
ความหมายพิเศษอะไรอยางท่ีทานเมตตาฯ เขียนบอก 

ทานเมตตาฯ เขียนอีกวา: 
“รูปของกริยาท่ีใชกับพระพุทธเจา เชน การประทับ 

หรือการตรัสเรียก จึงเหมือนกับกริยาที่ใชกับพระ
มหากัสสปะทั้งสิ้น”  

แลวยังมีตอไปอีกวา: 
 “รวมท้ังลีลาการเทศนท่ีพระพุทธเจาทรงแสดง 

ปรากฏในพระสูตรเหมือนของพระมหากัสสปะอีก
เชนกัน ลักษณะดังกลาวนี้ ไมพบในพระสูตรสวนท่ีเปน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๗  

 

การแสดงธรรมของพระเถระรูปอ่ืนเลย แมกระทั่งพระ
สารีบุตรหรือพระโมคคัลลานะ อัครสาวก… สําหรับพระ
โมคคัลลานะนั้น ทานเร่ิมดวยการขอโอกาส”  

แตเม่ือตรวจสอบดูในพระไตรปฎก ของจริงกลายเปนวา รูป
ของกริยาท่ีใชกับพระพุทธเจา เชน การประทับ หรือการตรัสเรียก 
ก็เหมือนกับกริยาท่ีใชกับพระสาวกท้ังหลาย เปนอยางเดียวกัน
หมดท้ังสิ้น รวมท้ังลีลาการเทศนท่ีพระพุทธเจาทรงแสดง ปรากฏ
ในพระสูตรเหมือนของพระเถระทุกรูปเชนเดียวกันหมด  ไมวาจะ
เปนพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ ตลอดจนพระมหากัสสปะ และ
พระสาวกทุกองค (ไมมีการแบงแยก)  

สําหรับพระโมคคัลลานะน้ัน ก็เหมือนกับทานอื่นท้ังหมด ไม
มีการเร่ิมดวยขอโอกาส แตอยางใด (“ขอโอกาส” มีข้ึนในพระไตร- 
ปฎกภาษาไทย เน่ืองจากความผิดพลาดในการพิมพ แตไมมีจริง
ในฉบับบาลีเดิม แสดงวาทานเมตตาฯ ดูไมถึงตัวจริงในตนแหลง)  

ทานเมตตาฯ เขียนบอกใหเห็นความสําคัญวา:  

“ลักษณะการนําเสนอในรูปแบบที่ใกลเคียงกับ
พระพุทธเจา…เปนรูปแบบการเริ่มตนของพระสูตร 
โดยการเริ่มดวยท่ีอยูของพระมหากัสสปะ เหมือนกัน
กับการเร่ิมตนพระสูตรท้ังหลาย เปนการแสดงฐานะ
ของพระศาสดาแทนพระผูมีพระภาคเชนเดียวกัน” 
(ขีดเสนใตเปนท่ีสังเกต) 

แตท่ีจริงน้ัน  รูปแบบการเร่ิมตนพระสูตร โดยการเริ่มดวยท่ี
อยูของพระเถระรูปน้ันๆ ก็เหมือนกับการเริ่มตนพระสูตรท้ังหลาย



๘  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

ของพระพุทธเจา ทุกรูปทุกองคเปนเชนเดียวกันท้ังหมด (เพราะ
อะไร ก็เพราะวา รูปแบบการเร่ิมตนของพระสูตรน้ัน เปนเพียง
รูปแบบในการเลาเร่ืองเทาน้ัน ไมไดใชแสดงฐานะอะไรๆ ท้ังสิ้น) 

เอาแค ๔ ตัวอยางน้ีก็พอ ถาขอมูลในพระไตรปฎกเปน
อยางท่ีทานเมตตาฯ วามาน้ันจริง พูดอยางภาษาชาวบานก็บอก
ไดเลยวา แคน้ีพระมหากัสสปะก็ไปแลว คือเปนผูรายแนนอน แต
ถาขอมูลไมเปนอยางน้ัน ก็ตรงขาม คือ ทานเมตตาฯ น่ันแหละไป 

ทีน้ี พอตรวจสอบดู ก็อยางท่ีวาแลว ขอมูลท้ัง ๔ เร่ืองน้ัน ไม
เปนอยางท่ีทานเมตตาฯ วาเลย  

ท้ังหมดท่ีวาน้ี เปนตัวอยางของขอมูลท่ีงายๆ ตรงๆ ไมตอง
และไมมีทางจะตีความยักเยื้องไปได ชัดอยูบนแผนกระดาษตีพิมพ 
ชางก็คือชาง ไกก็คือไก ตรวจสอบได พิสูจนไดทุกเวลา ทานเมตตาฯ 
ก็พูดไปๆ ดังมิไดตรวจ ไมเทียบ ขอมูลมีใหดูใหตรวจ ก็ไมตรวจไมดู 

แลวทานเมตตาฯ ก็อางอีกวา: 
 “พระมหากัสสปะมักไดรับการขนานนามเพิ่มเติม

อีกวา เปนพุทธทายาท … (มีสิทธิในการบริหารสงฆ 
หลังจากท่ีพระพุทธเจา…ไดจากไปแลว)” 

แตท่ีจริงน้ัน พระมหากัสสปะก็เชนเดียวกับพระสาวกทาน
อื่นๆ มากมาย ท้ังภิกษุและภิกษุณี ไมนอยกวา ๔๐ ทาน ท่ีมีการ
เอยนามวาเปนพุทธทายาท ไมมีอะไรแปลกพิเศษ เพราะในพุทธ
ศาสนา คําวา พุทธทายาท พุทธบุตร พุทธโอรส เปนคําสามัญท่ีใช
เรียกพระสาวก โดยเฉพาะจะเรียกวาเปนพุทธทายาท เม่ือบรรลุ
อรหัตผล เปนผูไดรับมรดกของพระพุทธเจาคือโลกุตรธรรม  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๙  

 

นอกจากน้ันยังเปนคําท่ีใชเฉพาะในบทรอยกรองคือคาถา 
เพ่ือแสดงความรูสึกมีธรรมปติหรือชื่นชมกัน เชนวา ทานน้ันก็เปน
พุทธทายาท ฉันก็เปนพุทธทายาท ใครจะบอกวาตีความอยางน้ัน
อยางน้ีใหเปนอื่นไป ไมสําเร็จ เพราะความหมาย การใชคํา 
หลักการ ธรรมเนียม บริบทของทุกแหงทุกกรณี และจํานวนพระผู
เปนพุทธทายาทท่ีเอยถึงซึ่งมีมากมาย ทุกอยางยืนยันกันชัดเจน  

แมแตทุกวันน้ี ใครอยากเปนพุทธทายาท ก็มีสิทธิเปนไดท่ัว
กันและเทากันทุกคน ดวยการปฏิบัติใหเขาถึงธรรม 

สิ่งท่ีทานเมตตาฯ นํามาอางวาเปนหลักฐานท่ีนํามาจาก
พระไตรปฎกอยางขางบนน้ี จะเห็นวาสําคัญมาก ถาคนเขาใจผิด
วาเปนของจริงตามน้ัน ก็จะเชื่อวา หรือตองยอมรับวา พระ
มหากัสสปะไดเปนผูสืบทอดตําแหนงเปนพระศาสดา เปนผูบริหาร
คณะสงฆ และใชอํานาจน้ัน เปลี่ยนแปลงคําสอนของพระพุทธเจา 
ใหเปนไปตามหลักศาสนาพราหมณ   

แตเม่ือตรวจสอบหลักฐานขอมูลจริง ก็เห็นชัดวา ไมเปนจริง
อยางท่ีทานเมตตาฯ อางเลย ท่ีสําคัญย่ิง คือ ในเม่ือเปนการอางขอ 
มูลท่ีไมมีไมเปนจริง และเปนการอางพระไตรปฎก จึงไมควรละเลย 
แตควรจะบอกใหรูทันความเท็จ-ความไมจริงน้ันใหชัดกันไป 

เห็นไดชัดวา สาระของงานท่ีพระพรหมคุณาภรณทํา เปน
การบอกใหรูทันความเท็จ-ความไมจริง ไมใชการวิจารณ สวนการ
วิจารณท่ีมี เปนเพียงสวนประกอบเม่ือจะชวยใหผูอานเขาใจ มอง
เห็นชัดข้ึน 

น่ีเปนการยกตัวอยางไวดูกันชั้นหน่ึงกอน ทีน้ี ลองหันไปดูแง
อื่นบาง 



๑๐  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

พอมองตอไปได การมองตางกันก็หายไป  
คุณสุรพศ เขียนในตอนหน่ึงวา  

หรือพูดอีกอยางวาการที่คนเรา “อานตางกัน” ก็อาจ
มองต าง กัน  เชน เ ก่ียวกับประเ ด็น  “พระสงฆกับ
การเมือง” พระพรหมคุณาภรณ มองอยางโรแมนติกวา 

 “ในสังคมไทย บทบาทและหนาที่ทางการเมืองของ
พระสงฆไดดําเนินมาในลักษณะที่เขารูปเปนมาตรฐาน
พอสมควร พระสงฆส่ังสอนหลักธรรมในการปกครอง
และสอนนักปกครองใหมีธรรม  แตไมเขาไปยุมยาม
กาวกายในกิจการเมือง ทางฝายบานเมืองก็ยกชูสถาบัน
สงฆไวในฐานะที่ เหนือการเมือง โดยมีประเพณีทาง
การเมืองที่ปฏิบัติมาเก่ียวกับวัดและพระสงฆ เชนวา  
ผูใดหนี เขาไปในพัทธสีมาของวัดก็เปนอันพนภัย
การเมือง เหมือนลี้ภัยออกไปในตางประเทศ ผูบวชแลว
เปนผูพนภัย และเปนผูพนภัยจากปรปกษทางการเมือง 
ดังกรณีของขาราชบริพารของสมเด็จพระนารายณ
มหาราช ที่พระสงฆสมมติพระราชวังเปนพัทธสีมาแลว
อุปสมบทให พาออกจากวังผานกองทัพของผูยึดอํานาจ 
ไปสูวัดไดโดยปลอดภัย และกรณีของขุนหลวงหาวัด 
(พระเจาอุทุมพร) ในรัชการพระเจาเอกทัศน เปนตน” 

 แต จิตร ภูมิศักดิ์ มองตางออกไปวา พระสงฆไมได
อยูเหนือการเมืองจริง หากแตมีความสัมพันธกับอํานาจ
รัฐในลักษณะ “สมประโยชนกัน” เชนที่เขาเขียนวา 
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 “ศักดินา (กษัตริย) แบงปนที่ดินใหแกทางศาสนา 
แบงปนขาทาสใหแกวัดวาอาราม ยกยองพวกนักบวชให
เปนขุนนางมีลําดับยศ มีเคร่ืองประดับยศ มีเบี้ยหวัดเงิน
ปและแมเงินเดือน...ศาสนามีหนาที่ ส่ังสอนใหผูคน
เคารพยําเกรงกษัตริย พวกนักบวชทั้งหลายกลายเปนครู
อาจารยที่ใหการศึกษาแกกุลบุตรกุลธิดา ซ่ึงแนนอน
แนวทางการจัดการศึกษายอมเปนไปตามความ
ปรารถนาของศักดินา” 

ในเร่ืองน้ี มีขอนาศึกษา วาความเหนือการเมืองท่ีวามอง
อยางโรแมนติก กับความไมไดเหนือการเมืองจริง ท่ีวาเปนการมอง
ของจิตร ภูมิศักด์ิ ขัดแยงตรงกันขาม หรือเปนสัมพัทธอยางไร 

วาตามการมองท่ีวาเปนของคุณจิตรกอน เราอาจไมวิจารณ
ความคิดของคุณจิตร ภูมิศักด์ิ แตมองในแงวา คุณจิตรน้ีเขาใจคิด 
เราควรนําความคิดของทานมาใชประโยชน เปนเคร่ืองเตือนสติได 

ถึงแมบางคนอาจวิจารณวา คุณจิตรมองด่ิงไปขางเดียว 
และมองคนที่เก่ียวของในเรื่องน้ี เปนคนรายมีเจตนาเลวไปหมด 
แตเราไมตองไปคิดทางน้ัน ไมตองไปคิดวาอะไรคุณจิตร เรามอง
ตอออกไปจากท่ีคุณจิตรมองและถูกมองไว ก็จะเห็นกวางออกไป
อีกวา ในโลกน้ีมีอะไรท่ีจะเทียบใหเห็นความจริงไดชัดข้ึนไปกวาน้ัน    

ขอท่ีสําคัญมาก ก็คือ แทนท่ีเราจะอยูกันแคความคิดเห็น 
คิดกันไปแลวก็คิดกันมา วาอยางน้ันวาอยางน้ี เราก็เอาความรูมา
ดูกันบาง แลวดวยความรูน้ัน หรือดวยขอมูลขอเท็จจริงน้ัน เราก็
มองกวางไกลออกไปได เชน เราบอกตอจากคุณจิตรไปอีกวา 



๑๒  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

ศักดินา (กษัตริย) แบงปนที่ดินใหแกทางศาสนา 
แบงปนขาทาสใหแกวัดวาอาราม ยกยองพวกนักบวชให
เปนขุนนางมีลําดับยศ มีเคร่ืองประดับยศ มีเบี้ยหวัดเงิน
ปและแมเงินเดือน... (-ตอ-) แตถึงแมศักดินากับทาง
ศาสนาในเมืองไทยจะสมประโยชนกันอยางไร ก็ไม
สามารถทําไดถึงข้ันท่ีใหนักบวชเปนขุนนางแท และเขา
สูการเมืองไดจริง ไมสามารถต้ังใหบริหารอํานาจใน
การเมืองและเศรษฐกิจ เชน เปนเจาเมือง เปนแมทัพ 
เปนผูบัญชาการรบ เปนอัครมหาเสนาบดี ฯลฯ อยางใน
ประเทศตะวันตกยุคเดียวกัน ท้ังน้ี ท่ีพระไทยเปนอยาง
น้ันไมได ก็เพราะวินัยของพุทธศาสนาเถรวาทกํากับไว  

พูดถึงตะวันตก ดูตัวอยางในฝร่ังเศส บาทหลวงยิ่งใหญเดนใน
ประวัติศาสตร  คงไมมีทานใดเหนือคาร ดินัลริเชลลู  (Cardinal 
Richelieu) ซ่ึงไดรับราชการเปนอัครมหาเสนาบดีของพระเจาหลุยสท่ี 
13 และเปนผูสรางฝร่ังเศสใหเปนประเทศยิ่งใหญในคริสตศตวรรษท่ี 
17 ไดเปนเปนผูบัญชาการรบ ปราบชาวโปรเตสแตนตฮูเกนอตสลงได 
และเปนผูช้ีนําในการทําสงคราม ๓๐ ปแหงยุโรป (1618-1648)  

สวนในเมืองไทย ท่ีวาวินัยของพุทธศาสนาเถรวาทชวยรักษา
ไว  เชน  ในสมัยรัชกาลท่ี  ๑  กองทัพพมายกเขามา  ได เ มือง
นครศรีธรรมราชแลว จะไปตีเมืองพัทลุงและเมืองสงขลา คราวน้ัน 
ท่ีเมืองพัทลุง พระมหาชวย ชักชวนชาวเมืองพัทลุงใหตอสูขาศึก 
รักษาเมือง ยกเปนกระบวนทัพจากเมืองพัทลุง มาตั้งคายสกัดอยู
ในทางท่ีพมาจะยกลงไปนครศรีธรรมราช  
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เ ม่ือเสร็จศึกพมาแลว  พระมหาชวย  แมวาจะไดชวย
ประเทศชาติในยามราย แตทานไมตองการใหมีความมัวหมองทาง
พระวินัยท่ีไดไปในการศึกสงคราม ก็สมัครลาสิกขาเอง สวนทาง
บานเมืองมองเห็นคุณความดีของทาน ก็ไดต้ังอดีตพระมหาชวยให
เปนพระยาทุกขราษฎร  

ถาพระไทยไมอยูเหนือการเมือง แตอยูในการเมืองอยาง
บาทหลวงเมืองฝร่ัง ทานมหาชวยก็เปนพระยาอยูในวัด น่ัง
บัญชาการงานเมืองท้ังเปนพระ แตน่ีเปนอันวา พระมหาชวยไดสึก
ออกไปเปนขุนนาง ท่ีใชอํานาจการเมืองไดจริง ในกรมการเมือง
ของรัฐ มิไดอยูเปนนักบวชอยางในประเทศตะวันตกแตประการใด   

น่ีคือตัวอยางท่ีวินัยของพุทธศาสนาเถรวาทชวยกั้นมิใหภิกษุ
มีอํานาจการเมืองหรือเขาไปอยูในการเมืองไดจริง 

ในฝร่ังเศสยุคศักดินาน้ัน ฝายศาสนาคือบาทหลวง (clergy) 
เปนฐานันดรท่ี ๒ คูกับฐานันดรท่ี ๑ คือขุนนาง (nobility) ท้ังสอง
พวกน้ีตางก็แสวงหาทรัพยอํานาจ เปนเจาเมือง เจาท่ีดิน เปนตน 
กดข่ีขูดรีด ทําใหราษฎรเดือดรอนชิงชัง จนในท่ีสุดจึงเกิดปฏิวัติ
ฝร่ังเศสข้ึนใน ค.ศ. 1789 เพ่ือลมลางฐานันดรท้ังสองน้ี และได
สถาปนาประชาธิปไตยสําเร็จ ดวยความรุนแรงสูญเสียชีวิตเลือด
เน้ืออยางสยดสยอง แลวไดเปนเหตุใหมีหลักการแยกรัฐกับศาสนา 
(separation of church and state) ข้ึนในฝร่ังเศสน้ัน   

การแยกรัฐกับศาสนา (separation of church and state) 
ในฝร่ังเศสน้ัน ไดมีความหมายตรงขามกับหลักการแยกรัฐกับ
ศาสนาของอเมริกา (ตามอนุบัญญัติขอ ๑/the First Amendment 
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ในรัฐธรรมนูญอเมริกัน ท่ีตราไวในป 1791) คือ หลักการของ
ฝร่ังเศสใหแยกรัฐกับศาสนาโดยพยายามกําจัดศาสนา แตอเมริกัน
มีหลักการแยกรัฐกับศาสนาโดยใหศาสนามีเสรีภาพของตนเอง 

ในประเทศอังกฤษ รัชกาลพระเจาเฮนรีท่ี 8 (Henry VIII) 
ทานบาทหลวงคาร ดิ นัลวอลซีย  (Cardinal Wolsey) ได เปน
ประธานสภาขุนนางอังกฤษ (lord chancellor  of England) มี
ทรัพยและอํานาจรองจากพระเจากรุงอังกฤษ และไดนําอังกฤษข้ึน
แขงอํานาจกับฝร่ังเศส  

แตเม่ือพระเจาเฮนรีท่ี 8 จะทรงหยากับพระมเหสี ตองไดรับ
อนุมัติจากองคพระสันตะปาปา (Pope) ท่ีกรุงโรม ทานคารดินัล
วอลซียโนมพระทัยองคพระสันตะปาปาไมสําเร็จ จึงเสื่อมอํานาจ 
แลวถูกขอหาตางๆ ถูกถอดยศปลดตําแหนง จนในท่ีสุด ก็ถูก
จับกุมในขอหาคิดกบฏ และสิ้นชีพขณะเดินทางมาจะเขาเฝา  

สวนพระเจาเฮนรีท่ี 8 ไดทรงประกาศแยกพระองคพนจาก
อํานาจขององคพระสันตะปาปา และทรงต้ังศาสนจักรนิกาย
อังกฤษ (Church of England) โดยพระองคเปนประมุข ในป 
1534 ทําใหศาสนาคริสตโปรเตสแตนตนิกายอังกฤษเปนศาสนา
ประจําชาติมาจนบัดน้ี  

เม่ือเกิดความเปลี่ยนแปลงน้ีแลว บาทหลวงอีกทานหน่ึง คือ 
Thomas Cranmer ก็ข้ึนดํารงตําแหนงเปน Archbishop of 
Canterbury ฝายโปรเตสแตนตทานแรกของอังกฤษ และไดเปนท่ี
ปรึกษาของพระเจา Henry VIII และของพระเจา Edward VI ผูเปน
พระราชโอรส  
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ตอมา พระเจา Edward VI สวรรคตเม่ือพระชนม ๑๖ พรรษา 
เพราะวัณโรค พระนาง Mary I ข้ึนครองราชยและพยายามเปลี่ยน
ประเทศอังกฤษใหกลับเปนคาทอลิก คราวน้ี ทาน Archbishop 
Thomas Cranmer ถูกต้ังขอหานอกรีตคิดกบฏ  ถูกปลดจาก
ตําแหนง แลวทานคารดินัล Reginald Pole ผูเปนปฏิปกษกับพระ
เจาเฮนรีท่ี 8 (ตานการแยกตัวจากโรมันคาทอลิก และมารดากับ
นองชายถูกพระเจาเฮนรีท่ี 8 ใหประหารชีวิต) ก็ไดตําแหนงแทน 
เปน Archbishop of Canterbury ฝายคาทอลิกทานสุดทาย 

ทานอารชบิชอพ Thomas Cranmer ฝายโปรเตสแตนตน้ัน 
เม่ือไดถูกต้ังขอหานอกรีตคิดกบฏ ถูกปลดจากตําแหนงแลว ใน
ท่ีสุด ก็ถูกตัดสินโทษใหประหารชีวิตโดยเผาท้ังเปน ในป 1556 

หันมาดูเมืองไทย ยุคเดียวกันน้ัน หลังเหตุการณในอังกฤษมา
จนถึงรัชกาลพระเจาหลุยสท่ี 14 แหงฝร่ังเศส ท่ีไดปราบโปรเตส- 
แตนตเสร็จสิ้น คราวจะลวงรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช  

คร้ังน้ัน เพราะเหตุท่ีพระสงฆไทยเถรวาทไมไดเขาไปยุง
เก่ียวกับอํานาจการเมือง สมเด็จพระสังฆราชจึงสามารถรับนิมนต
จากสมเด็จพระนารายณมหาราช นําพระสงฆผานกองทัพยึด
อํานาจท่ีลอมวัง เขาไปทําสังฆกรรมผูกสีมา  และอุปสมบท
ขาราชการผูใหญแลวนําพระใหมอดีตขุนนางมาอยูในวัดอยาง
ปลอดภัย โดยไมเก่ียวของกับเร่ืองของการเมืองท่ีเขายึดอํานาจกัน 
ไมเขาไปยุงกับฝายไหน 

ทีน้ี มาดูในปจจุบัน ถือกันวา รัฐสภาอังกฤษ เปนมารดาแหง
รัฐสภาท้ังหลาย (Mother of Parliaments)  



๑๖  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

เวลาน้ี รัฐสภาอังกฤษน้ัน ประกอบดวยสภาขุนนาง (House 
of  Lords) และสภาสามัญ (House  of  Commons) ในสภาขุนนาง มี
บาทหลวงผูใหญช้ันบิชอพของนิกายอังกฤษ ๒๖ ทาน (ในจํานวน
สมาชิกท้ังหมดประมาณ ๗๕๐ ทาน) เปนสมาชิกตลอดชีพ ต้ังแต 
archbishop of Canterbury และ archbishop of York ลงไป  

ท่ีวามาน้ีแหละ เปนเร่ืองของความรู เปนขอมูลขอเท็จจริง 
เราควรจะคนควาแสวงหาความรูน้ัน เม่ือรูแลว เราก็จะมองเห็น
หลักเห็นเกณฑท่ีจะวัดได แลวหลักความจริงน้ันก็ตัดสินเองวา ใคร
และอยางไร เหนือการเมือง หรือไมเหนือการเมือง   

ในเร่ืองท่ีเปนความรู มีหลักใหดูอยางน้ี ก็ไมตองไปมัวยุงกับ
ความคิดเห็นของคน ออ คุณจิตรวาอยางน้ัน คุณเจมสวาอยางน้ี 
ทานเหลาน้ันจะวาอยางไร ก็ใหทานวาของทานไป ถาทานคิดฝน
คิดเฟอ ไมอยูในโลกของความเปนจริง ทานก็เปนโรแมนติกไปเอง  

แมแตตัวเจาของความคิดน้ัน พอเขารูชัดจริงข้ึน ความคิดเห็น
ของเขาก็เปล่ียนได จึงตองดูดวยวาเขาคิดจากความรูจริงหรือไม คนท่ี
คิดตางมองตางกันมากหลาย พอความรูจริงมา กลายไปเห็นตรงกัน 

ในเร่ืองน้ี เม่ือนําระบบฝร่ัง-ไทยท่ีวาขางบนน้ันมาเคียงคู 
ลองเอามาทาบกันดูเพ่ือเทียบ อยางนอยก็เห็นความแตกตางกัน
ชัดวา นักบวชพระภิกษุในประเทศไทย  ถึงอยางไรๆ ก็ไมสามารถ
เปนขุนนางแทจริง ไมอาจเขาไปอยูในการเมืองไดจริง ไมมีอํานาจ
บริหารการเมืองไดจริง ไมเหมือนนักบวชของฝรั่ง ตางกันไกลมาก  

เมื่อจัดประเภท ก็พูดไดทํานองน้ีวา โดยเทียบกับระบบนักบวช
บาทหลวงฝร่ังเศสยุคศักดินาน้ัน นักบวชภิกษุในประเทศไทยอยูใน
ระดับท่ีเหนือการเมืองชัดๆ (ถึงไมเทียบ หลักก็บอกอยูแลว) 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๑๗  

 

ไมอยูใน ไมใชแคเหนือหรือนอก แตนําเขาธรรมไปเลย  
เอางายๆ เวลาน้ี ท่ีเมืองไทยอยูในระบบประชาธิปไตย 

รัฐธรรมนูญก็บอกไววา ภิกษุสามเณร “เปนบุคคลตองหามมิใหใช
สิทธิเลือกต้ัง” น่ี คือขาดหรือสูญเสีย(สละ)สิทธิพ้ืนฐานทาง
การเมือง  

ก็เปนอันวา ภิกษุสามเณรทุกรูป ไมวาผูใหญผูนอยข้ันไหน ก็
ไมมีบทบาทในการเมือง แคเลือกต้ังก็ยังไมได แลวจะไปทําอะไรใน
การเมือง เพราะฉะน้ัน พระเณรจึงตองศึกษาใหรูและใหความรู
อยางดีแท ท่ีนําเขาได จึงจะสมกับท่ีเขาใหอยูเหนือการเมือง 

ท้ังสามเณรและหลวงพ่ีก็รูวาพระเณรไมอยูในการเมือง ถา
จะเถียงกัน ก็ทําไดแควา หลวงพ่ีบอกมา เราน่ีอยูเหนือการเมืองนะ 
แตสามเณรแยงวา ไมใช เราอยูนอกการเมืองครับ  

เม่ือไมอยู “ใน” ก็เถียงกันไดแควา “เหนือ” หรือ “นอก” ถา
แนกวาน้ัน ก็ “นํา” การเมืองเลย (นําทางไปในธรรมและโดยธรรม 
อยานําไปนอกธรรมดวยอธรรม)  

บางคนอาจวิจารณวา คุณจิตรน่ีนะโรแมนติก ไมอยูในโลก
แหงความเปนจริง  เปน  idealistic จะเอาสุดทาง  ไมยอมรับ
ธรรมดาของโลกวิสัยเสียบาง แลวยังอยูแคมองภาพรวมหยาบๆ  
ของประวัติศาสตร แตทีน้ีพอตระหนักถึงการกาวของความรู เราก็
จะเห็นใจทาน และตัวเราเองก็ไมหยุดท่ีจะกาวตอไปในความรูดวย   

รวมแลว ใครจะวิจารณอยางไร เราจะไมสนใจก็ได เรา
อาจจะบอกวา เราไมยุงดวยกับการวิจารณ เราไมมีเวลาจะไปใส
ใจดวย เราสนใจในเร่ืองท่ีเปนความรู แตถาคุณหรือใครๆ วิจารณดี 
มีเหตุผล เราก็เอามาใชประโยชนได 



๑๘  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

อยางท่ีวาแลว ท่ีคุณจิตรวิจารณน้ัน จะโรแมนติกไหม จะ
จริงหรือไม ก็ชางเถิด เราไมสนใจแงน้ัน แตเรามองไดวา สิ่งท่ีทาน
พูดน้ันมีเคามูลบางแงท่ีควรคํานึง ซ่ึงสมควรระมัดระวัง เพ่ือท่ีจะ
ต้ังอยูในความไมประมาท เราก็ทําใหเปนประโยชนได โดยเอามา
ใชเปนเคร่ืองเตือนสติ ดังท่ีบอกขางตน 

ควรจะยํ้าเร่ืองความไมประมาทน้ี คนท่ีไมประมาทน้ัน มี
ลักษณะอยางหน่ึง คือสามารถเอาประโยชนจากเร่ืองเสียหาย อัน
น้ีมีความหมายหลายแง และแงหน่ึงตรงกับเร่ืองท่ีกําลังพูดท่ีน่ี  

อธิบายสักนิดวา คนไมประมาทน้ัน อยูดวยสติ โดยใช
ปญญา คือปญญาท่ีมองเห็นและรูจักจัดการใหสําเร็จประโยชนท่ี
สมประสงคของสติ  

ขยายความอีกหนอยวา คนไมประมาท ไมติดอยูแคชอบใจ
ไมชอบใจ มิใชวา ถาเปนเร่ืองตัวเราหรือพวกเราแลว จะตองพูด
ตองฟงแตอะไรท่ีดีๆ ถาทําอยางน้ัน ก็คือตกอยูในความประมาท   

แตตรงขาม คนไมประมาท ใชสติตรวจตราจุดออนขอดอย
ชองเสียของตนของพวกตน เอาใจใสดูแลจุดเสื่อมเปนพิเศษทีเดียว 
เพ่ือจะไดใชปญญาหาทางแกไขปรับปรุงปดชอง (ปดโดยทําใหเต็ม 
ไมใชปดโดยบัง) ไมใหมีอะไรพรอง ไมใหมีท่ีใดโหวเหลืออยูเลย  

เปรียบเหมือนผูปกครองเมืองสมัยโบราณ ผูท่ีไมประมาท 
ยอมตรวจสอบละเอียดลออ ต้ังแตประตูตลอดกําแพงเมืองท่ัวรอบ
ท้ังหมด ไมใหมีชอง ไมใหมีท่ีชํารุด ไมใหมีจุดออน ไมวาแมวหรือ
หนูก็ไมมีรูจะลอดได ถามี ก็เรงซอมแซมเสริมหรือทําใหมใหม่ันใจ
วาม่ันคงแข็งแรงเรียบรอยเต็มสมบูรณจริงๆ คนไมประมาทยอม
ยินดีท่ีไดยินไดรูจุดออนขอเสียขอดอยเพ่ือจะไดปรับแกดังท่ีวาน้ัน  
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คนไมประมาทยอมพอใจสดับคําวิจารณดวยสติปญญา 
และนํามาใชประโยชนไดดังท่ีวามา 

เหมือนพุทธพจนท่ีหลายทานคงยังแมนในใจวา พึงมองเห็น
บุคคลท่ีช้ีโทษ เหมือนคนบอกขุมทรัพย 

แตถาเปนการวิจารณท่ีไมมีฐานแหงความจริง เอาขอมูลท่ี
ไมเปนจริงมาบอกมาอาง เม่ือคนมาใสใจ ยอมกลายเปนการ
เสียเวลา แตไมเทาน้ัน ถาหลงวางใจ ก็พาใหเขวออกไปนอกเร่ือง
นอกราว หรือพากันเตลิดเปดเปงเขารกเขาพงลงหลุมตกเหวไปเลย 

ยิ่งถาบุคคลท่ีทําการวิจารณน้ันอยูในสถานะ หรือมีสถาบัน
เปนตนท่ีรองรับ ท่ีชวนใหคนถลําเชื่อลวงหนา หรืออางผิดซํ้าซาก
จนสอเจตนาท่ีไมสะอาด ก็ยอมควรแกการตําหนิ หรือถึงกับ
ประณามอยางแรง และควรจะเดินหนาไปถึงข้ันท่ีจะขอใหมีการ
แกไขปรับปรุงเพ่ือประโยชนทางปญญาอันสําคัญย่ิงแกมนุษยชาติ 

แทจริงน้ัน คําวา “เหนือการเมือง” เราก็เอาความคิดมาจาก
ของตะวันตก ท่ีเขามีคําวา “above politics” แตท่ีจริง “above 
politics” น้ีมีความหมายคอนขางหลวมๆ ตามปกติ ไมใชเปน
ทางการ ถาคุณจิตรใชคําน้ี เราก็ไมควรจะติดอยูแคท่ีคุณจิตรพูด 
เพราะเปนธรรมดาท่ีคนจะคิดอยูในขอบเขตที่ตนรู 

วาอยางท่ัวไป คําน้ีมักใชเม่ือกลาวถึงพระมหากษัตริย และ
แมกระทั่งประธานาธิบดีของบางประเทศ ท่ีมีสถานะเปนประมุข
ของรัฐ โดยเปนเกียรติ เปนสัญลักษณ ไมมีอํานาจท่ีจะใชไดจริง  

แตบางทีก็มีความหมายเชิงบทบาท อยางสหประชาชาติก็
ถือกันโดยทฤษฎีวา “เหนือการเมือง”  
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ทานประธานาธิบดี FDR ก็กลาวถึงงานของทานในการพิชิต
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าคร้ังใหญในอเมริกา (Great Depression, 
1930s) วา “above politics” ซึ่งมีความหมายในเชิงวาไมมี
การเมืองระหวางพรรคท้ังสอง คือ เดโมแครต กับรีพับลิกัน ไมแยก
ไมแยงกัน แตรวมดวยชวยกัน (ทานแตงต้ังนักการเมืองท้ังสอง
พรรคเขารับตําแหนงงาน) ซ่ึงดูคลายจะมีความหมายแควา 
“above partisan politics” (เหนือการเมืองแบงแยกพรรค)  

อยางประธานาธิบดี Harry S. Truman ก็บอกวา ขอใหชาว
เดโมแครตทุกคนยกความรักชาติ (patriotism) ไวเหนือการเมือง 
ซึ่งคลายกับพูดวาในเร่ืองความรักชาติ จะตองจริงใจ ไมมาเลน
การเมือง ไมแยกพรรคแยกพวก 

เอางายๆ ทานสุไลมาน เดมิเรล (Süleyman Demirel) ไดรับ
เลือกต้ังเปนประธานาธิบดีแหงตุรกี ในป 1993 หลังจากเปน
นายกรัฐมนตรี ๗ สมัย ท้ังท่ีทานข้ึนมาสูตําแหนงตามวิถีทาง
การเมือง เม่ือรับตําแหนง ทานสัญญาวาทานจะอยูเหนือการเมือง 
ความหมายของทานก็ทํานองวาจะเปนกลาง ไมเขาขางโนนขางน้ี  

แมแตทานประธานาธิบดีโมบูตู (Mobotu) ผู เปลี่ยนช่ือ
ประเทศสาธารณรัฐคองโก (Congo) เปนซาเยียร (Zaire) เม่ือป 
1971  ก็บอกวาทานเหนือการเมือง ท้ังท่ีพวกวิจารณบอกวาทาน
รวบอํานาจเผด็จการ   

อยางท่ีวาน้ี ใครจะเอาตัวแทนของคุณจิตร ไปเถียงกับทาน
ประธานาธิบดีเดมิเรล หรือทานโมบูตู วาฝายใครเปนโรแมนติก ก็
ปลอยเขาวากันไป พระเณรมองเห็นหลักชัดเปนท่ีม่ันใจอยูแลว ก็
ไมตองเดือดรอนไปกับเขาวาเราจะพลอยโรแมนติกไปกับใครท่ีไหน  
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ถาพูดรวบรัดก็บอกแควา ถอยคําพวกน้ี เม่ือรูหลักแลว เราก็
มองการใชแบบรูเทาทัน พอเห็นการพูดการใชในวงการและใน
บริบทตางๆ ก็รูตระหนักเองวาอะไรแคไหนอยางไร  

ขอใหชวนกันกาวไปในความรู อยาอยูกันแคความคิดเห็น 
หรือพูดในวงกวางวา จงพากันกาวไปในความรู อยาจมกันอยูแค
กับความคิดเห็น ความรูชวยขยายความคิดเห็นใหกวางไกล ชวย
ปรับแกความคิดเห็นใหถูกใหตรงได ชวยใหคิดไดอยางฉลาดและ
ชัดข้ึน กับท้ังพาใหเขาถึงความจริง 

น่ีก็เอามาเลาเปนความรูท่ีจะคลี่คลายขยายความคิด ดูไป
แลว ก็ไมใชเร่ืองการมองตางกันอะไร ไมตองไปเครงเครียดอะไรนัก  

จะพูดอีกอยางหน่ึงก็ไดวา ไมใชมองตางกันหรอก แคมองหาง
กันเทาน้ัน คือ มองในความหมายเดียวกันน่ันแหละ เพียงแตตาง
ระดับกัน โดยเปนสัมพัทธบาง มองตรงๆ กับมองอยางการเมืองบาง 
เปนตน แลวในท่ีสุดไมวาจะมองอยางไร ก็คือมองโดยคิดในขอบเขต
ของความรูท่ีมี และลงทาย จะใหดี ก็เอามาใชเตือนใหไมประมาท  

ทําไมมีปกละหนู ทําไมมีหูละนก  
ออ ไมตองถกเถียงกัน มันช่ือวาคางคาว   

ควรยํ้าแทรกไวนิดหน่ึงวา ตามปกติ คนเราคิดเห็นไปไดใน
ขอบเขตของความรู ทีน้ี ถารูจักคิด ก็จะชวยใหกาวไปในการหา
ความรู จึงใหคิดควบคูไปกับการหาความรู ใหการคิดเปนเคร่ืองมือ
ของการหาความรู แลวหาความรูเพื่ออะไร ก็เพ่ือใหถึงความจริง 

มองในทางกลับกัน ในการหาความรูน้ัน เม่ือยังไมถึงความ
จริง ก็จึงยังคิดเห็นกันไป แตพอถึงความจริง เม่ือเห็นความจริงแลว 
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ก็ไมตองคิดเห็น คือไมตองคิดเห็นเพ่ือหาความรูใหเห็นความจริง
ในเร่ืองน้ัน พูดสั้นๆ วา พอรูแนชัดแลว เม่ือเห็นความจริงแลว ก็ไม
ตองมัวคิดเห็น ถาจะคิด ก็คิดในการท่ีจะเอาความรูไปใชตอไป 

ทีน้ี อยางท่ีวาแลว ในตอนที่ยังไมเห็นความจริง ยังหาความรู
กันอยูน้ัน คนก็คิดเห็นกันไปในขอบเขตของความรูท่ีตัวมี ตอนน้ี ก็
จะมีการคิดเห็นปรุงแตงไปตางๆ ก็คือเอาความรูท่ีมีอยูน่ันแหละมา
ปรุงแตง ก็ปรุงแตงออกมาในรูปตางๆ รวมท้ังท่ีเรียกวาการวิจารณ  

ถาปรุงแตงดี ก็เปนการสรางสรรค รวมท้ังเปนการกาวไปใน
การหาความรู ท่ีจะไปถึงความจริง แตถาปรุงแตงไมเปน หรือปรุง
แตงราย ก็จะกลายเปนเสียหาย เหลวไหล จนเตลิดเปดเปง เร่ิม
ต้ังแตเปนการปนแตง แลวเร่ืองไมเปนเร่ือง หรือเร่ืองไมเขาเร่ือง ก็
จะเกิดข้ึน แทนท่ีจะเพ่ิมความรู ก็กลายเปนความหลอก แทนท่ีจะ
ใกลความจริงเขาไป ก็กลายเปนยิ่งหางไกลความจริง 

ท่ีวาน้ี ในแงหน่ึงก็คือบอกวา ในการคิดเห็นตางๆ รวมท้ังการ
วิจารณ จะตองมีความจริงเปนฐาน คือบนฐานของความรูในความ
จริง ท่ีมีอยู เราจะไดกาวตอสูความรูในความจริงย่ิงข้ึนไป ตลอดถึง
วา เม่ือยืนอยูบนฐานของความรูท่ีเปนจริง เราก็จะสามารถคิดการ
ในทางท่ีดีงามสรางสรรคแกปญหาไดอยางดีท่ีสุดดวย 

เปนอันวา เม่ือเห็นความจริง ก็ไมตองมัวอยูกันแคความ
คิดเห็น ไมตองอยูกันแควิจารณ จึงควรกาวไปในความรูท่ีจะเขาถึง
ความจริง ไมควรจมอยูกับความคิดเห็น หรือแมแตวิจารณกันไป 
เหมือนดังไมมีจุดหมาย อันถือไดวาเปนความประมาทอยางหนึ่ง  

เลาเปนนิทานวา คร้ังหน่ึง มีคางคาวตัวหน่ึง บินไปตกลงท่ี
หมูบานแหงหน่ึง ท่ีชาวหมูบานไมเคยเห็น ไมรูจักคางคาวกันเลย  
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ชาวบานคนหน่ึงมาเห็นคางคาวนั้น ก็แปลกใจมาก มองดูก็
ไมรูวาเปนตัวอะไร มีปกบินไดเหมือนนก แตทําไมมีหู แลวรูปรางก็
เหมือนหนู แตทําไมมีปก คิดไมตก จึงไปเรียกเพ่ือนชาวบานมาดู  

พอหลายคนดู ตางคนก็ตางคิดเห็น แลวก็วิจารณกันไป บาง
วานกน่ันแหละแตมันเกิดมาผิดพวก จึงมีหูดวย บางวาหนูน่ัน
แหละ แตเปนพันธุพิเศษที่มีปก คิดเห็นกันไป ก็วิจารณกันไป บาง
คนวากันแรง แลวก็เถียงกัน แรงขึ้นๆ เสียงดังข้ึนๆ ทําทาจะมีเร่ือง 

พอดีมีคนมาจากตางถ่ิน ไดยินเสียงเถียงกันดัง ก็เขามาดู 
ถามรูเร่ืองแลวคนตางถ่ินน้ันก็บอกใหฟงวา น่ีไมใชตัวประหลาด
อะไรหรอก มันเปนสัตวชนิดหน่ึง ในถ่ินของเขามีมาก มันชอบอยู
กันในถํ้า ออกไปหากินกลางคืน เปนอยางน้ันๆ มันมีช่ือวาคางคาว 

พอรูความจริง ทุกอยางก็สงบ ชาวบานเลิกเถียงกัน หันมาบันเทิง 
น่ีคือ คนคิดเห็นกันไปในขอบเขตของความรูท่ีมี พอความรู

ไปถึง เห็นความจริง ก็ไมตองคิดเห็น จึงควรกาวกันไปในความรู 
อยาอยูแคความคิดเห็น จงฝกคิดใหดี คิดใหเปน ใหไดความรู ให
ถึงความจริง ท่ีจะแกปญหาได ทําจุดหมายท่ีดีงามใหสําเร็จ 

พระสงฆ กับรัฐ สมประโยชนกัน  
นั่นคือหลักการใหญ ที่พึงเขาใจ และรูจักใชใหดี   

ท่ีวามาแลวน้ัน เปนตัวอยางของการมองกวางไกลออกไป 
ใหเห็นความจริงรอบดานข้ึน ทีน้ี ถาคุณจิตรมีความคิดในเร่ืองการ
สมประโยชน ก็ลองหันมามองในแบบท่ีคุณสุรพศเรียกวาโรแมนติก 

ในแบบท่ีคุณสุรพศวาเปนโรแมนติกน้ัน เร่ิมดวยมองในวง
แคบ ระดับไมโคร แบบจุลภาค ภิกษุสามเณรรายรูปกับรัฐ (หรือจะ
วาศักดินาก็แลวแต) สมประโยชนกัน โดยรัฐยอมรับสถานะของ
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ความเปนภิกษุสามเณร ท่ีจะมีชีวิตความเปนอยูตามระบบธรรม
วินัยของตน (พระเณรไปในหลายประเทศอื่น มีสถานะท่ีรัฐน้ันถือ
อยางชาวบานท่ัวๆ ไป) และใหมีสิทธิประโยชนบางอยาง เชน 
ยกเวนหรือลดคร่ึงคาโดยสารยานพาหนะตามท่ีกําหนด (พรอมกับ
เสียสิทธิบางอยางหรือหลายอยาง)  

ทีน้ี มองกวางออกไปในระดับแมโคร ข้ันมหัพภาค พระสงฆ
ท่ัวไปมีหนาท่ีสอนธรรมใหการศึกษาแกประชาชน และมีชีวิตความ
เปนอยูตามแบบแผนของตน แตก็อยูในรัฐ ตองอยูภายใตอํานาจ
การเมืองของรัฐ ไมมีรัฐใดยอมใหใครๆ รวมท้ังพระสงฆแยกตัวพน
ออกไปจากอํานาจการเมืองของตน (ในความหมายท่ีเครงครัดข้ัน
น้ี ไมมีใครจะเหนือการเมืองไปได)  

อยางไรก็ ดี  ดัง ท่ีกลาวแลวว า  พระสงฆ มีหนา ท่ีสอน
ประชาชนใหมีศีลธรรม ไมเบียดเบียนกัน ชวยทําประโยชนแก
สังคมประเทศชาติ อยูดีมีความสุข  

ทางฝายรัฐก็มีหนาท่ีจัดการบานเมืองใหสงบเรียบรอย ไมมี
อาชญากรรมเปนตน ใหประชาชนอยูดีมีความสุข  

น่ีคือ พระสงฆ และรัฐ มีประโยชนท่ีเปนจุดหมายรวมกัน 
ไดแกมุงใหประชาชนมีธรรม อยูกันรมเย็นเปนสุข น้ีเปนความสม
ประโยชน ในความหมายท่ี ๑ ซึ่งเปนธรรมดาท่ีควรจะเปนอยางน้ัน 

ดวยเหตุน้ี เม่ือพระสงฆสอนประชาชนใหต้ังอยูในศีลใน
ธรรม มีความขยันหม่ันเพียรในการประกอบการงานอาชีพท่ีสุจริต 
อยูกันดีมีความสงบสุข อันเปนการทําตามหนาท่ีของตน ก็เปนการ
ชวยใหรัฐบรรลุจุดหมายของรัฐในการท่ีจะจัดการบานเมืองให
ประชาชนอยูกันดี มีความสงบสุข  
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เม่ือเปนอยางน้ี รัฐก็เห็นคุณคาของพระสงฆ และตองการ
สงเสริมสนับสนุนใหพระสงฆมีกําลังและความสะดวก เปนตน ท่ี
จะทําหนาท่ีไดดีย่ิงข้ึน ซึ่งก็คือจะเกิดเปนประโยชนแกรัฐใหลุ
จุดหมายแหงหนาท่ีของรัฐไดดีย่ิงข้ึนน่ันเอง  

ดังน้ัน แมวาตามปกติ พระสงฆจะอยูใกลชิดประชาชน และ
ประชาชนก็ดูแลพระสงฆเปนพื้นอยูแลว รัฐก็เสริมเขามาจัดการ
อุปถัมภบํารุงพระสงฆใหมีกําลังท่ีจะทําหนาท่ีไดดียิ่งข้ึนไปอีก  

คร้ันเม่ือพระสงฆมีกําลังพรอมดี ก็ทําหนาท่ีตอประชาชนไดผล
ยิ่งขึ้น เปนการสมจุดหมายของตน พรอมกับท่ีรัฐก็ยิ่งสมความมุง
หมาย ทําใหเกิดประโยชนแกกัน และในท่ีสุดคือประชาชนอยูรมเย็น
เปนสุข อันเปนประโยชนแทท่ีเปนจุดหมายรวมกันของท้ังสองฝาย 
คือท้ังของพระสงฆและของรัฐ น่ีก็เปนการสมประโยชนกัน ใน
ความหมายท่ี ๑ เปนข้ันเขามาสัมพันธกันในปฏิบัติการ  

พระสงฆ กับรัฐ  
อาจสมประโยชนกัน แคพิงหลักการใหญน้ัน  

ท่ีวาไปแลวน้ัน  เปนความสัมพันธเชิงสมประโยชนกัน 
ระหวางรัฐกับพระสงฆ ท่ีเปนไปตามหลักการ หรือจะวาเปนข้ัน
อุดมคติ ก็ได  

แตถึงตอนน้ี ก็จะมีปจจัยตัวแทรกตัวแซงท่ีทําใหเกิดความ
ซับซอนข้ึน ซึ่งเปนเร่ืองท่ีมีท่ีเปนกันอยูเ ร่ือยในกิจการของหมู
มนุษย ตามธรรมชาติของมนุษยปุถุชน ของคนที่ยังมีกิเลส คือคน
มีเจตนาที่เปนบุญหรือบาป เปนกุศลหรืออกุศล ซ่ึงมาในรูปของ
ความรูสึกและแรงจูงใจตางๆ บางอยางก็ดูยาก บางอยางก็งาย 
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อยางงายๆ เม่ือประชาชนมีศีลธรรม ไมมีเร่ืองวุนวาย มองใน
แงหน่ึง ก็เรียกวาปกครองงาย ทางดานรัฐหรือฝายการเมืองก็
สะดวกสบายข้ึน การสอนประชาชนใหมีพฤติกรรมท่ีวาดีงามเพื่อ
สนองวัตถุประสงคของการมีรัฐ กับเพ่ือสนองความปรารถนาของ
เจารัฐ บางทีก็เปนเร่ืองเดียวกัน บางทีก็เปนตางเร่ืองกัน  

ในบางกรณี ถาเจารัฐน้ันมีความปรารถนาสวนตัวท่ีเปนกุศล 
ซึ่งตรงกับวัตถุประสงคของการมีรัฐน่ันเอง การสนองวัตถุประสงค
ของการมีรัฐ กับการสนองความปรารถนาของเจารัฐ ก็คืออัน
เดียวกัน ท้ังน้ีก็พึงรูจักแยกแยะ ไมใชตีคลุมลงไปขางเดียว  

เม่ือคนมีศรัทธาในพระสงฆ พระสงฆก็สอนประชาชนไดงาย
ดวย แลวก็จึงเปนสื่อของความนิยมไดดวย ฝายการเมืองก็ยิ่งมา
อุปถัมภบํารุงใหกําลังแกพระสงฆมากข้ึน และในการใหกําลังแก
พระน้ัน อาจเปนดวยวารัฐมีเจตนาดี ท่ีจะใหพระผูทําหนาท่ีไดผลดี
น้ัน ทํางานไดผลและกวางขวางย่ิงข้ึน ก็ได อาจเปนเพราะวาทาง
ฝายรัฐมีเจตนาเชิงความปรารถนาสวนตัวท่ีจะไดรับคะแนนนิยม 
เปนตน ก็ได หรืออาจจะดวยเจตนาท้ังสองอยางแทรกซอนกัน ก็ได  

อยางนอยก็เปนผลพลอยได และอาจจะมีความพอใจในการ
ท่ีไดรับผลท่ีนาชอบใจน้ัน  

ทีน้ี ฝายพระสงฆ เม่ือทางรัฐมาอุปถัมภ มีกําลังข้ึน เปนอยู
ทํางานสะดวกสบายงายข้ึน ก็อาจจะตรงไปตรงมาท่ีจะมีกําลังทํา
หนาท่ีเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนไดมากมายเขมแข็งข้ึน  

แตบางก็อาจชักจะติดเพลินชอบความเปนอยูและสถานะท่ี
สะดวกสบายเปนตนน้ัน เม่ือนานไปและมากข้ึน บางอาจจะถึงกับ
มัวเมา บางก็อาจจะชักเขว ถึงกับหันมาเอาอกเอาใจฝายการเมือง 
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บางทีกลายเปนเอาอกเอาใจสรรเสริญเยินยอหวังลาภยศย่ิงข้ึนไป  
เร่ืองซับซอนข้ึนไปอีก ในการสงเสริมเพ่ิมใหกําลัง หรือ

อุปถัมภบํารุงน้ัน ในระยะยาว ก็เกิดเปนวิธีการหรือระบบวิธีข้ึน ทํา
ใหเกิดความสัมพันธท้ังในแงบุคคลและในเชิงระบบท่ีแนนแฟน 

อีกดานหน่ึง ในฝายผูมอง การกระทําบางอยางอาจจะแสดง
เจตนาของผูเปนเจาบทบาทไดชัด แตหลายอยาง มองแตกตางไป
ไดตามสภาพจิตของผูมอง เร่ืองเดียวกันท่ีฝายเจาบทบาททําดวย
เจตนาดี ผูมองหนึ่งเห็นชอบวาดี แตอีกผูหน่ึงมองวาไมดี  

ในทํานองเดียวกัน แมแตเร่ืองท่ีฝายเจาบทบาททําดวย
เจตนาไมดี ผูหน่ึงมองออกวาไมดี แตอีกผูหน่ึงกลับมองวาดี  

รวมแลว เร่ืองเดียวกัน กรณีเดียวกัน มีสภาพแปรซับซอนใน
ตัวไดหลายช้ัน เชน ในกรณีหน่ึง ฝายการเมืองอุปถัมภดวยเจตนา
ดี ฝายพระสงฆบางรูปมีเจตนาอยากไดติดใจอันไมดี ฝายผูมอง 
เห็นท้ังสองฝายน้ันไมดี  

ในอีกกรณีหน่ึง ฝายการเมืองอุปถัมภดวยเจตนาดี ฝาย
พระสงฆบางรูปก็มีเจตนาดีไดกําลังเพ่ิมในการทําหนาท่ี ฝายผูมอง 
เห็นท้ังสองฝายน้ันไมดี ฯลฯ ท้ังน้ีข้ึนตอตัวแปรท้ัง ๓ ฝาย แลวยัง
ข้ึนตอเร่ืองปุถุชนวิสัยของมนุษยดวยวาจะยอมรับกันไดแคใด  

ยิ่งกวาน้ัน วิธีการและบรรดาระบบก็มีจุดออนแงเสียขอดอย
ไมมากก็นอย บุคคลอยางคุณจิตร มองไปท่ีระบบแลวก็ช้ีขอเสีย 
ทํานองวานาจะมีการเปล่ียนแปลง (บางทีรูวาอันน้ีไมสมบูรณ ไมดี
ละ แตแลวจะเอาอยางไร ก็ไมแนใจไมรูเหมือนกัน) ก็ควรฟงไว แต
ไมวาจะอยางไร เม่ือระบบนั้นๆ ยังคงอยู ก็พึงต้ังใจคุมเจตนาไว
และทําใหดีท่ีสุด เทาท่ีโอกาสอํานวยให ในระบบท่ีมีอยูน้ัน  
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บรรดากิจการของสังคม แยกไมออกจากธรรมชาติของมนุษยวิสัย ย่ิง

เรื่องซับซอนอยางการเมืองการปกครองนี้ ยอมยากที่จะทําใหสมบูรณ และที่

จะดํารงความสมบูรณไว จึงไดแคยุติดวยบัญญัติท่ีวาดีที่สุดในเวลานั้นๆ 
แมแตประชาธิปไตย ซึ่งเชื่อกันในบัดน้ีวาเปนระบบที่ดีท่ีสุด 

หรือช่ัวรายนอยท่ีสุด ปญหาแบบน้ีก็ยังมีอยู มากบางนอยบาง  
เชน นักการเมือง แทบจะทั่วไป เม่ือทําหนาท่ีตอประชาชนตาม
หลักการ ก็ยังหวังยังพอใจท่ีจะไดความชื่นชมหรือคะแนนนิยม  

ท้ังน้ี ข้ึนตอขอพิจารณาที่วาจะยอมรับธรรมชาติของมนุษย
แคไหน เปนเร่ืองท่ีพึงมีความเทาทันตระหนักรู และฝกตนพัฒนา
คนกันไป ไมสามารถไดเต็มหลักอยางใจเสมอไป 

ในเรื่องท่ีวามาน้ี เม่ือทางฝายเจารัฐอุปถัมภบํารุงพระสงฆ
ดวยลาภยศ และพระสงฆตอบแทนดวยการสอนในทางท่ีจะให
ประชาชนสนองความปรารถนาสวนตัวของเจารัฐ อยางน้ีเรียกวา
เปนการสมประโยชนกัน ในความหมายท่ี ๒    

คุณจิตร ภูมิศักด์ิ ตัดพอไว ไมพนขายของโรแมนติก  
ในเร่ืองท่ีคุณสุรพศอางคุณจิตร ดังวามาน้ัน มีคําสําคัญท่ีพึง

พิจารณา ๒ คํา คือ “เหนือการเมือง” และ “สมประโยชน”   
สําหรับคําวา “เหนือการเมือง” เมื่อมองเทียบระหวางนักบวช

ภิกษุ กับนักบวชบาทหลวงในฝร่ังเศสและอังกฤษยุคศักดินาท่ีได
ยกตัวอยางมาใหดู ก็เห็นไดชัดวาเหนือการเมืองเปนอยางไร  

นักบวชบาทหลวงมีบทบาทในกิจการของรัฐ มีอํานาจบริหาร
กิจการบานเมือง เชนเปนเจาเมือง ดังท่ีวา จึงอยูในการเมือง สวน
นักบวชภิกษุไมมีสถานะบทบาท และอํานาจอะไรอยางน้ัน รวมทั้ง
ไมมีกิจกรรมการเมือง ก็อยูนอกการเมือง หรือเหนือการเมือง  
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ท่ีวาน้ัน คือความหมายสามัญ แตใครจะมองจับแงน้ันแงน้ีท่ี
ยังเกี่ยวโยงไปถึงการเมือง แมแตเร่ืองลาภและยศศักด์ิอยางท่ีคน
ไทยเรียกวายศชางขุนนางพระ แลวเอาไปบอกวาไมเหนือการเมือง 
เขาก็พูดได แตคนฟงท่ีเขาใจเร่ือง ก็รูเขาใจวาเขาพูดโดยมีนัย
พิเศษออกไป ไมใชเร่ืองแปลก ไมใชเปนตางเร่ืองตางราวออกไป  

เหมือนคนหนึ่งข้ึนมาจากนํ้า ขอใหคนอื่นพาไปน่ังในที่แหง 
พอคนน้ันพาไปน่ังท่ีพ้ืนดิน แตมีนํ้าเปยกอยูหนอย เขาก็ตอวา 
“ทําไมพาฉันมาน่ังท่ีน่ี ท่ีมีนํ้า ไมเห็นจะแหงเลย” แตไมวาเขาจะตัด
พออยางไร ท่ีน่ันก็ไมใชในนํ้าอยูน่ันเอง คําท่ีบอกเปนนัยวาคุณจิตร 
ภูมิศักด์ิ พูดไว ก็คลายอยางน้ัน คือเปนทํานองคําตัดพอ  

คุณจิตรจะพูดอยางไร ก็ไมสามารถเอานักบวชภิกษุเขาไปอยู
ในการเมืองไดจริง จะต้ังใหเปนอะไร ชางก็ขึ้นมาครองเมืองไมได 
ขอเท็จจริงและสภาพท่ีเปนจริง ก็คือแคท่ีมันเปนอยูน้ัน แตเม่ือทาน
พูดออกมาดังท่ีวาก็ดีแลว ถาแมคําตัดพอของคุณจิตรจะ idealized 
หรือ romanticized สักหนอย ก็อยาปลอยใหเสียไปเปลาๆ   

คุณจิตรจะมองไดแคไหน ถาทานมองจากขอมูลจริง ถึงจะ
ตัดพอ ความคิดของทานก็ใชประโยชนได อยางนอยก็เอามาเตือน 
สติ ใหเปนทางของความไมประมาทตอไป และท่ีพึงไมประมาท
อยางสําคัญ ก็คือ ท่ีจะกาวไปในความรู ไมติดอยูแคความคิดน้ัน  

ตามที่วามา ท่ีจริง เร่ือง มองตาง มองตอ เปนตนน้ี ไมไดอยู
ในประเด็น เพียงแตวาเม่ือมีการยกข้ึนมาพูดแลว ก็ถือโอกาสมา
แสวงความรูเสริมความคิดกัน  

คุณจิตรจะพูดอยางไร จะดีหรือราย ไดสาระแคไหน ถาเขา
มองจากขอมูลท่ีเปนจริง ก็สามารถมีเหตุผลท่ีจะยกข้ึนพิจารณา 
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จะวิจารณอยางไร ก็ขอใหใชขอมูลท่ีมีจริงเปนฐาน เปนท่ีอางอิง  
เร่ืองของคุณจิตร ภูมิศักด์ิ น้ี ตางจากปญหาของนักวิชาการ 

๔ ทานขางบน เม่ือพูดเร่ืองของคุณจิตร ภูมิศักด์ิ ข้ึนมา ก็เปนการดี 
คือมาชวยยํ้าการแยกประเด็นใหชัดข้ึนอีก  

ท่ีเราติเตือนและตองบอกใหรูกัน ใหรูเทาทันน้ัน ไมใชเพราะ
ทานทําการวิจารณ แตเพราะทานเหลาน้ันเอาขอมูลท่ีไมจริงมาอาง
ในการวิจารณของทาน บางทานบางทีถึงกับเอาขอมูลเร่ืองราวที่ไมมี
ไมเปนจริงมาตั้งเปนเร่ืองที่จะวิจารณ  (ดังจะเห็นไดชัดยิ่งขึ้นตอไป)  

พูดสั้นๆ วา เปนการเอาขอมูลท่ีไมเปนจริงมาใชมาอางใน
การวิจารณ  

การพูดไมจริง หรืออางเรื่องท่ีไมเปนจริงน้ัน ไมวาจะพูดไม
จริงในการวิจารณ พูดไมจริงในการบอกแจงขาวสาร พูดไมจริงใน
คํากลอน พูดไมจริงในการสอนเขียนตํารา หรือพูดไมจริงในวาท
การกิจกรรมใดๆ ก็เปนความไมถูกตองท้ังน้ัน  

เม่ือพูดเขียนอางความท่ีไมเปนจริงในการวิจารณ ก็ทําให
การวิจารณน้ันเขาขายเปนโมฆะ ไมชอบธรรม ไมสามารถมีความ
เปนเหตุเปนผล ตลอดจนไมควรแกการท่ีจะเปนวิชาการ  

ต้ังมั่นในหลัก ชัดเจนในความหมาย มุงแนวกาวไป 
สวนคําวา “สมประโยชน” ถามองตามท่ีบอกวาคุณจิตร ภูมิ‐

ศักด์ิ เขียนไว ก็เปนการสมประโยชนในความหมายท่ี ๒ คือ ทาง
ฝายพระสงฆไดลาภยศ จากศักดินา พรอมกับท่ีทางฝายรัฐไดรับ
การเยินยอสั่งสอนประชาชนใหจงรักภักดี จากพระสงฆ เปน
ประโยชนรวมกันสมความปรารถนาทั้งสองฝาย 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๓๑  

 

แตในความหมายท่ี ๑ “สมประโยชน” หมายถึงการท่ีท้ัง
พระสงฆ และทางดานรัฐ ไดรับผลคือประโยชนสุขของประชาชน 
ท่ีเปนจุดหมายรวมกัน ตรงกัน ในการทําหนาท่ีของท้ังสองฝาย 

จะเห็นวา “สมประโยชน” ในความหมายท่ี ๑ เปนหลักการ
พ้ืนฐาน อันพึงประสงค และหวังไดวาเม่ือปฏิบัติตาม ก็จะใหเกิด
ประโยชนสมหมาย คือสมประโยชนไดอยางแทจริง 

ในท่ีน้ี ถือวา “สมประโยชน” มาจากคําบาลี-สันสกฤต คือ 
“สม” แปลวา เสมอ เทากัน ตรงกัน รวมกัน ลงกัน ลงตัว กลมกลืน
เขาดวยกันเปนอันเดียว (ไมใช “สม” ท่ีจบแค สมใจ สมหวัง สม
ปรารถนา ของภาษาไทย) + “ประโยชน” ซึ่งถือวาชัดอยูแลว 

ตามน้ี  “สมประโยชน”  ในความหมายท่ี  ๑  ตรงตาม
ความหมายของศัพท คือ ประโยชนท่ีเปนจุดหมายรวมกัน ท้ังของ
พระสงฆ และของทางฝายรัฐ กลมกลืนเขาดวยกันเปนอันเดียว 
ตรงกันลงตัวท่ีความสําเร็จแหงประโยชนสุขของประชาชน เปน
ประโยชนตรงกันรวมกันจริงๆ 

สวน “สมประโยชน” ในความหมายท่ี ๒ ท่ีวาเขากับความ 
คิดของคุณจิตร ภูมิศักด์ิ ไมทราบวาทานผูคิดศัพทน้ัน ตองการให 
“สม” หมายถึงสมแบบไทย คือสมใจหมาย สมอยาก สมปรารถนา 
หรือสมแบบบาลี คือรวมกัน ตรงลงตัวกลมกลืนเปนอันเดียว  

แตดูจากคําท่ีวาคุณจิตรพูด ก็เห็นไดชัดวา ประโยชนแบบ
ลาภยศของพระ กับประโยชนแบบไดรับความจงรักภักดีของเจารัฐ 
ไมใชประโยชนอันเดียวกัน เปนประโยชนคนละชนิด แถมตางฝาย
ตางได ไมใชไดดวยกัน คือ แตละฝายไดประโยชนของตนสม
ปรารถนา โดยรวมกันแบบประสานบรรจบดวยการตอบแทนกัน  
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ต้ังตนจากความหมายที่ ๒ ตามการมองของคุณจิตร เม่ือ
มองลึกลงไป ก็ถึงหลัก และไดความหมายอยางท่ี ๑  

ท่ีจริง ก็อยางท่ีบอกแลว “สมประโยชน” ในความหมายท่ี ๑ 
น้ี เปนหลักการตามปกติของมัน เปนพ้ืนฐาน และเปนอุดมคติ เปน
เร่ืองท่ีควรทํา เม่ือปฏิบัติตามท่ีมันควรจะเปน จะเปนทางการ
หรือไมเปนทางการ มันก็เปนของมันตามวิถีความสัมพันธ  

ยอนข้ึนมา บนฐานแหงการสมประโยชนในความหมายท่ี ๑ 
น้ันแหละ จึงทําการสมประโยชนในความหมายท่ี ๒ ได การสม
ประโยชนในความหมายท่ี ๒ น้ัน จึงเหมือนเปนสวนท่ีงอกออกมา
จากการสมประโยชนในความหมายท่ี ๑  

อาจจะพูดวา สมประโยชนในความหมายท่ี ๑ เปนหลัก และ
สมประโยชนในความหมายท่ี ๒ เปนสวนแอบอิงพิงหลัก หรือฉวย
โอกาสจากหลัก หรือจะถือวาเปนสวนค้ํายันหลักน้ัน ก็อยูท่ีเจตนา
ของผูทํา และทาทีของผูมอง  

เม่ือเร่ืองเปนอยางน้ี ก็เปนอันวาจะตองพยายามทําใหได
ตามความหมายท่ีเปนหลัก คือ อยางท่ี ๑  

แตก็ดังท่ีวา เมื่ออยูในโลกน้ี นอกจากหลักแลว ยังมีปจจัยดาน
ท่ีเน่ืองดวยธรรมชาติของมนุษย รวมท้ังทาทีการมองของคนท่ีตางจิต
ตางใจเขามาเกี่ยวของ จึงตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความตระหนักรู
และเทาทัน  ถาอยูในวิสัยท่ีจะจัดการ  ก็พึงไมประมาทท่ีจะ
ตรวจสอบและจัดปรับระบบวิธีใหสมประโยชนแทท่ีมุงหมาย 

สําหรับพระสงฆ ซึ่งยอมเปนองคยืนในการรักษาหลักการไว 
จะตองม่ันคงในหลักท่ีวามาน้ัน แมโอกาสบางทีจะจํากัด ต้ังแต
สถานะที่เกิดมาหรืออยูในระบบอันหน่ึงอันใด  
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เม่ือไมเปนวิสัยท่ีจะจัดจะแกไขสภาพท่ีแวดลอมหรือปดลอม 
ก็มิใชจะตองมาอื้อตื้อติดตันอยูน่ัน ก็ใชโอกาสเทาท่ีมีท่ีสรางไดใน
ระบบน่ันแหละ ทําประโยชนท่ีเปนจุดหมายมุงแนวไป  

ขอแตตัวเองน่ันแหละ  ตองตระหนักม่ันแนวอยูในวิถีท่ีเหนือ
ระบบน้ัน อันย่ิงกวาเหนือการเมืองซ้ําไป โดยไมมัวติดเมาอะไรเสีย
ในระหวาง หรือถลําออกทางชองร่ัวของระบบหลุดหลนไปเสีย 

“บอกความจริง ไมใชวิจารณ”  
ถาพบการทําเท็จ ตองกลาบอกกัน ใหรูเทาทัน 

ดังไดบอกขางตนวา ปญหาของนักวิชาการ ๔ ทานน้ัน คือ การ
เอาขอมูลท่ีไมจริงมาอางมาใชในการวิจารณ แตในบทความของ
คุณสุรพศ จะเห็นวา มีความสับสนปนเปกัน แยกไมออก ระหวางการ
บอกเลาขอมูลขอเท็จจริง กับการวิจารณ คุณสุรพศเอาการวิจารณตี
คลุมไปหมด ดังน้ันจึงควรแยกแยะเร่ืองน้ีออกไปใหชัด  

ท่ีจริง การบอกเลาขอมูลขอเท็จจริง กับการวิจารณน้ัน 
ตางกันมาก เปนคนละอยาง  

งานเขียนท่ีเก่ียวของในกรณีน้ี แยกไดเปน ๒ ประเภท คือ 

๑. หนังสือหรือขอเขียนท่ีบอกขอมูลขอเท็จจริง 
๒. หนังสือหรือขอเขียนท่ีเปนการวิจารณ 
หนังสือและขอเขียนอยางแรกมีท่ัวไป อยางท่ีสองมีไมมาก 

ท่ีวาน้ีมิใชหมายความวาแตละประเภทจะมีเน้ือหาอยางเดียวลวน 
บางทีก็มีเน้ือหาของอีกประเภทหน่ึงแทรก แตสาระสําคัญท่ีเปน
ประเด็นหลักของหนังสือและขอเขียนน้ัน ก็เปนอยางท่ีกลาว 



๓๔  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

หนังสือของพระพรหมคุณาภรณท่ีพูดถึงนักวิชาการ ๔ ทาน
น้ัน เปนหนังสือประเภทแรก คือ เปนหนังสือบอกเลาขอมูล
ขอเท็จจริง มีสาระสําคัญอยูท่ีการบอกแจงใหรูเทาทันความจริง มี
การวิจารณแทรกเพียงเปนสวนประกอบเพ่ือชวยใหเขาใจเร่ือง
ชัดเจนย่ิงข้ึน ไมใชเปนประเด็นหลักของหนังสือ 

ท่ีจริง เร่ืองน้ีก็งายๆ และมีตัวอยางท่ียกมาใหดูแลวต้ังแตตน 
ขอยกขอมูลเม่ือก้ีมาใหดูอีกคร้ังใหเขาใจชัดข้ึน 

ในหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ เม่ือเขียนวิจารณพระมหากัสสปะ 
ทานเมตตานันโทอางวาในพระไตรปฎกบอกขอมูลขอความไว
อยางน้ันอยางน้ี เชนบอกวา 

- พระสูตรตางๆ ท่ีจะเร่ิมตนดวย เอวํ เม สุตํ เอกํ สมยํ  
เหมือนของพระพุทธเจาน้ัน พระสารีบุตรไมพบเลย ของพระ

โมคคัลลานะมีเพียงแหงเดียว สวนพระมหากัสสปะพบ ๓ 

แหง 

การท่ีทานเมตตาฯ อางขอมูลอยางน้ี เพ่ือแสดงฐานะของ
พระมหากัสสปะท่ีจะเปนพระศาสดาแทนพระพุทธเจา ถาใน
พระไตรปฎกมีอยางท่ีทานเมตตาฯ อางจริง ก็จะเห็นสมวานาจะ
เปนอยางน้ัน 

แตเม่ือตรวจสอบ ความจริงกลับเปนวา พระสารีบุตรมีพระ
สูตรท่ีเร่ิมตนดวย เอวํ เม สุตํ เอกํ สมยํ มากมาย เกิน ๓๐ สูตร  
(ตรงขามกับท่ีทานเมตตาฯ บอกวา ไมมีเลย)  พระมหากัจจายนะก็
มีไมนอย การที่พระมหากัสสปะมีอยางน้ัน ๓ แหง ก็เพราะทานมี
พระสูตรนอยเทาน้ันเอง  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๓๕  

 

(ท่ีจริง ไมวาสูตรของพระสาวกองคไหน ก็ข้ึนตนอยางน้ัน
เหมือนกันท้ังสิ้น แตถาเปนพระสูตรสั้นๆ ไมวาของใคร รวมท้ังของ
พระพุทธเขาเอง ก็มักลัดคําขึ้นตนโดยใชคําแทนวา “สาวตฺถีนิทานํ” 
เปนตน การข้ึนตนวา เอวํ เม สุตํ เอกํ สมยํ ไมแสดงฐานะอะไร
เลย เพียงบอกวาพระอานนทไดสดับมาอยางน้ัน) 

แคน้ีก็เห็นชัดวา ท่ีทานเมตตาฯ บอกวาในพระไตรปฎกเปน
อยางน้ันๆ   ไมเปนความจริง   จะเอาไปใชอางไมไดวาพระมหา    
กัสสปะมีฐานะท่ีจะเปนพระศาสดาแทนพระพุทธเจา ไมถูกตอง  

แตเอาเถิด เผื่อวาทานเมตตาฯ จะพลั้งเผลอไปอยางใดอยาง
หน่ึง ก็ปลอยผานไปกอน 

เร่ืองไมแคน้ัน ทานเมตตาฯ เขียนอีกวา:  

- รูปของกริยาท่ีใชกับพระพุทธเจา เชน การประทับ หรือการ

ตรัสเรียก จึงเหมือนกับกริยาท่ีใชกับพระมหากัสสปะท้ังส้ิน  

แตท่ีจริง ในพระไตรปฎก รูปของกริยาท่ีใชกับพระพุทธเจา 
เชน การประทับ หรือการตรัสเรียก ก็เหมือนกับกริยาท่ีใชกับ
บรรดาพระสาวก เปนอยางเดียวกันท้ังหมด ในภาษาบาลี ไมมี
อะไรตางกัน  

ทานเมตตาฯ เขียนอีกวา: 

- ลีลาการเทศนท่ีพระพุทธเจาทรงแสดง ปรากฏในพระสูตร
เหมือนของพระมหากัสสปะอีกเชนกัน ลักษณะดังกลาวน้ี ไม

พบในพระสูตรสวนท่ีเปนการแสดงธรรมของพระเถระรูปอ่ืนเลย 

แมกระท่ังพระสารีบุตรหรือพระโมคคัลลานะ อัครสาวก…  



๓๖  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

แตท่ีแทน้ัน ลีลาการเทศนท่ีแสดงในพระสูตร ของพระพุทธ 
เจาก็เหมือนของพระเถระทุกรูป ไมวาจะเปนพระสารีบุตร พระโมค‐
คัลลาน พระมหากัสสปะ จนถึงพระสาวกทุกองค ไมแตกตางกัน   

จะเห็นวา ท่ีทานเมตตาฯ บอกวาในพระไตรปฎกเปนอยาง
น้ันอยางน้ีน้ัน ขอมูลจริงในพระไตรปฎกไมเปนอยางท่ีทานวาเลย 
คือ คําของทานเมตตาฯ ไมเปนความจริง  

ไมแคน้ัน ทานเมตตาฯ อางพระไตรปฎกอีกมาก เชนวา พระ
มหากัสสปะได เปนพุทธทายาท  ท่ีจะบริหารคณะสงฆแทน
พระพุทธเจา  

แต ท่ีจริง พระภิกษุและพระภิกษุณีมากมายท่ีเปนพระ
อรหันต ก็เปนพุทธทายาทกันท้ังน้ัน เปนเร่ืองธรรมดาชัดๆ ขอมูลท่ี
ทานอางมา พอตรวจสอบ ก็ไมเปนความจริง ไมตรงตามท่ีอาง 

ถาทานเมตตาฯ อางบอกใชขอมูลท่ีไมจริงบางเล็กนอย ก็
อาจจะยกใหทานวาบางทีจะพล้ังเผลอไป แตเม่ือขอมูลผิดพลาด
มากมาย น่ีก็ไมจริง น่ันก็ไมจริง ก็ทําใหนาสงสัยเจตนาวาทานมุง
หมายอะไรกัน 

ท่ีจริง ในเร่ืองสําคัญท่ีเปนประเด็นหลักเปนแกนของเร่ือง
อยางน้ี ถาสุจริตใจและมีความรับผิดชอบ ก็จะตองเอาใจใส
ตรวจสอบขอมูลอยางจริงจัง ไมควรจะมีขอมูลท่ีผิดพลาดใดๆ เลย 

ท่ีวาสําคัญเปนประเด็นหลักของทานเมตตาฯ ก็คือ ถาขอมูล
ท้ังหลายเปนอยางท่ีทานเมตตาฯ เขียนในหนังสือของทาน ก็
หมายความวา เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว พระมหากัสสปะได
สืบตอฐานะพระศาสดาแทนพระพุทธเจา แลวบริหารพระสงฆ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๓๗  

 

จัดการสังคายนาข้ึน แกไขคําสอนของพระพุทธเจาใหเปนไปตาม
หลักศาสนาพราหมณ เพราะฉะน้ัน พระไตรปฎกท่ีเรามีอยูเวลาน้ี จึง
เปนคําสอนของพระพุทธเจาท่ีไมใชของแทของจริง แตไดถูกพระ
มหากัสสปะกับพวกดัดแปลงบิดเบือนไปแลว 

ถาขอมูลท่ีทานเมตตาฯ อางท้ังหลาย เปนจริงอยางท่ีทาน
เมตตาฯ วา เราก็ตองยอมรับวาพระไตรปฎกเปนอยางท่ีทานวา  

แตเม่ือขอมูลเร่ืองราวท่ีทานเมตตาฯ วาน้ัน ไมจริง คนท่ีไมรู
เขาใจเทาทัน ก็จะเช่ือผิดๆ ไปตามที่ทานเมตตาฯ สรุปให อยาง
นอยก็จะสงสัยหลักธรรมคําสอนในพระไตรปฎก 

 เม่ือพบวา ขอมูลท่ีทานเมตตาฯ บอกวาทานเอามาจาก
พระไตรปฎก  ไม มีไม เปนจริงตามพระไตรปฎก  ไมตรงตาม
ขอเท็จจริง เราก็ควรบอกกันใหคนท้ังหลายรูเทาทันความไมจริงน้ัน  

จะมาอางตีคลุมวาเปนการวิจารณไมได เพราะเปนการพูด
ไมจริง ใชขอมูลท่ีไมเปนจริงในการวิจารณ ไมใชการวิจารณ เปน
เร่ืองตางประเด็น เปนคนละขั้นตอน 

ไมวาจะเปนเร่ืองพระไตรปฎก เร่ืองบานเมือง หรือเร่ืองใดๆ 
เม่ือมีคนพูดหรือเขียนไมเปนความจริง เอาเร่ืองเท็จมาเลา เอา
ขอมูลเท็จมาบอก ไมวาใคร ถาไดพบและรูชัด ก็ควรกลาท่ีจะบอก
กันใหรูเทาทัน  

ยิ่งเม่ือเปนเร่ืองท่ีสําคัญมาก ก็ควรถือเปนหนาท่ีทีเดียว ท่ี
จะตองเปดเผยความจริง ถาการกระทําความเท็จน้ันแสดงถึงการ
ขาดความรับผิดชอบ มีเจตนาราย ไมซื่อ ก็ควรแกการถูกประณาม 
ถามีการประณาม ก็เปนไปโดยชอบธรรม  



๓๘  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

บอกความจริงตามภาษาชาวบาน  
ดีกวามีรูปแบบเปนวิชาการ แตไมจริง 

เทาท่ีวามาน้ัน ทุกคนเมื่อทราบเร่ืองแลว ก็เห็นไดชัดเจนวา การ
บอกความจริงในเร่ืองของทานเมตตาฯ น้ี เปนการบอกถูก-ผิด จริง-
เท็จ ซ่ึงเปนเร่ืองของขอมูลขอเท็จจริง ท่ีมีของจริงใหดู เปนวัตถุวิสัย 
พิสูจนได เห็นตอหนาทันที ตัดสินได ไมใชเปนเร่ืองการตีความ ไมใช
ความคิดเห็น ไมใชการวิจารณ ถาจะวิจารณ ก็บอกตอไปวา ทาน
เมตตาฯ ทําอยางน้ี ไมสมควร กอความเสียหายอยางน้ันๆ ฯลฯ แต
การวิจารณน้ันก็เปนเพียงสวนประกอบ แยกไดไมยาก  

กรณีของทานเมตตาฯ น้ี ทานคงมุงใหเปนงานวิชาการ ดวย
การวิจารณเร่ืองราวในพุทธศาสนา  

สวนกรณีของ ดร.ช.น้ันตางออกไป คือ ดร.ช.จะแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องการบัญญัติศาสนาประจําชาติ แตพอเร่ิมบทความ 
ดร.ช.ก็นําเร่ืองดวยการกลาวถึงพระพรหมคุณาภรณ วา 

…พระพรหมคุณาภรณ…เห็นความสําคัญในการที่จะ
ใหมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญวาพระพุทธศาสนา
เปนศาสนาประจําชาติไทย เหตุผลสําคัญที่ทานเรียกรอง
ใหมีการบัญญัติเชนน้ัน...ทานมองวาสังคมเปนสังคม
ทาส…ที่สําคัญคือทาสทางความคิดและทางปญญา 

ในบทความของ ดร.ช. น้ี บอกวาพระพรหมคุณาภรณ
เรียกรองใหมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญวาพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติไทย น่ีไมใชการตีความ ไมใชความคิดเห็น ไมใช
การวิจารณ แตเปนเร่ืองของการบอกขอมูลขอเท็จจริง  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๓๙  

 

ในเม่ือพระพรหมคุณาภรณไมไดไปเรียกรองอยางน้ันท่ีไหน 
ขอความท่ี ดร.ช. เขียนน้ี ก็ไมเปนความจริง  เปนการบอกขอมูลท่ี
ไมจริง ทําใหเกิดความเขาใจผิดตอบุคคล  

ดร.ช.ยังแถมบอกอีกวา พระพรหมคุณาภรณมองวาสังคม 
(ดร.ช.คงหมายถึงสังคมไทย?) เปนสังคมทาส…ท่ีสําคัญคือทาส
ทางความคิดและทางปญญา จึงเรียกรองใหมีการบัญญัติเชนน้ัน  

น่ีเปนการผิดขอเท็จจริงซอน ๒ ช้ัน ท่ีบอกวาเรียกรองเร่ือง
ศาสนาประจําชาติ ก็ไมจริงช้ันหน่ึงแลว ยังเอาเร่ืองน้ีไปผูกโยงกับ
เหตุผลท่ี ดร.ช.คิดสรุปเอาเอง ซ่ึงเจาตัวพระพรหมคุณาภรณก็ยัง
แปลกใจวาเอา ๒ อยางน้ันจากไหน และเอาไปสัมพันธกันไดอยางไร 
(จะใหเปนศาสนาประจําชาติ เพ่ือใหพนจากการเปนสังคมทาส?) 

หันไปดูท่ีคุณสุรพศบอกไวรวมๆ วา “ฉะน้ัน การตีความ
ตางกัน เพราะแตละคนอานมาตางกันเปนเรื่องที่เกิดขึ้นไดอยาง
ปกติธรรมดา มันไมใชเรื่องที่ตองเลยเถิดไปตัดสินคนที่ตีความตาง
จากเรา ...  เพราะจริงๆ แลวคนอานเขายอมวินิจฉัยไดเองวางาน
ของใครมีเหตุผลนาเชื่อถือมากกวา” 

เร่ือง ดร.ช.ก็เปนตัวอยางวา ไมใชเปนเร่ืองการตีความอะไร
เลย ไมมีเร่ืองอะไรท่ีจะใหตีความตางกัน เพียงแตวา จูๆ ดร.ช.ก็พูด
เร่ืองท่ีไมเปนจริงน้ีข้ึนมา ไมตองไปตัดสินอะไร เพราะเปนเร่ือง
ขอเท็จจริง ก็เพียงบอกใหรูกันวาไมจริง หรือถาใครอยากจะตัดสิน 
ก็ตัดสินไดแนนอนวาไมจริง เปนขอเท็จจริงท่ีเปนวัตถุวิสัย ปรากฏ
ของมันอยูอยางน้ันเอง ไมใชเปนเร่ืองท่ีใครจะมาตางกัน  
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สวนท่ีคุณสุรพศบอกวา “คนอานเขายอมวินิจฉัยไดเองวา
งานของใครมีเหตุผลนาเชื่อถือมากกวา” อันน้ีก็ไมมีอะไรเขากันกับ
เร่ืองการบอกความจริง ไมไดมีของใครกับของใครท่ีจะมาเทียบกัน 
ไมไดเปนเร่ืองวามีเหตุผลไหม นาเช่ือถือไหม ก็แคบอกความจริงท่ี
เปนอยางน้ัน แตนักวิชาการบางทีไมไดดูเร่ืองใหชัดวา เขากําลังพูด
เร่ืองอะไร เม่ือเขียนอยางน้ีก็ไมตรงกับเร่ือง และพาใหเขาใจ
ไขวเขวย่ิงข้ึน ควรจะดูเร่ืองจับเร่ืองใหชัดเสียกอนวาอะไรเปนอะไร 
ประเด็นของเร่ืองคืออะไร 

เหมือนกับท่ีคุณสุรพศเขียนอีกตอนหน่ึงวา “สวนที่ Dr. 
McCargo วาพระประยุทธ ปยุตฺโต เปนนักคิดทางพุทธศาสนา
ประเภท Fundamentalist...” น่ีก็ไมไดเขาในประเด็นของเร่ือง ซึ่งได
บอกไวชัดวา คือ การใชขอมูลท่ีไมเปนจริงในการวิจารณ หรือ
แมแตวิจารณโดยสรางขอมูลท่ีไมเปนจริง  

ขอมูลท่ีไมเปนจริง เชน Dr. McCargo  บอกวา พระพรหม-
คุณาภรณเบนออกจากงานท่ีหนักทางวิชาการ หันมาทําหนังสือตี
วาทะออกเปนชุด แตไมจริงเลย พระพรหมคุณาภรณไมเคยเบน
ออกจากงานวิชาการ มีแตหาโอกาสทํางานวิชาการน้ันใหมากข้ึน 
งานแบบท่ีทานผูน้ีพูดถึงน้ัน ตอเม่ือเกิดเหตุการณสาธารณะท่ีชวน
ใหประชาชนสบัสนไขวเขว นานนัก จึงจะมีข้ึนมาสักเลม  

Dr. McCargo บอกวา พระพรหมคุณาภรณเปนเหตุใหชาว
พุทธเพิ่มความขาดขันติธรรม ที่ทําใหเคล่ือนไหวจะใหพุทธ
ศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ในป ๒๕๕๐  

เร่ืองน้ีก็ทํานองเดียวกับกรณี ดร.ช. เขาลักษณะฟงมาไมชัด 
และไมสืบสาวราวเรื่องตรวจสอบขอเท็จจริงใหแน ก็คิดเอา  
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ท่ีจริงน้ัน การเคลื่อนไหวเร่ืองศาสนาประจําชาติ เขาทํากัน
นานแลว ต้ังแตราว พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนขาวไปท่ัว ไมใชเพ่ิงมีในคราว
รางรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ อยางท่ี Dr. McCargo เขียนเลา  

พระพรหมคุณาภรณไดยินขาวเร่ืองน้ัน เม่ือเขามีเขาทําของ
เขาอยูแลว ไมไปเก่ียวของอะไรกับงานของเขา จึงไดยินขาวเพียง
เปนคร้ังคราว และไมไดตามเร่ือง อยูนอกเหตุการณ และย่ิงหาง
ออกไปๆ เพราะอาพาธอยูแตท่ีวัดหรือในชนบท  

Dr. McCargo จะวิจารณอยางไรก็วาไป  จะวาเปน 
Fundamentalist เปนอะไรก็วาไป ไมใชเร่ืองท่ีจะมีเวลาไปใสใจ  

ปญหาอยูท่ีวา Dr. McCargo เขียนเร่ืองราวไมจริงท่ีจะทําให
คนเขาใจผิดตอเร่ืองราวและตัวบุคคล โดยใชเร่ืองราวท่ีไมเปนจริง
น้ันเปนขออางในการวิจารณ เม่ือเปนเชนน้ัน เราก็บอกกันใหรูถึง
ความไมจริงน้ัน น่ีคือประเด็นของเรื่อง 

เม่ือบอกใหรูทันความไมจริงแลว ตอจากน้ัน เพ่ือใหเร่ืองชัด
ยิ่งข้ึนและใหผูอานไดความรู ก็สามารถเขียนวิจารณและพูดเร่ือง
อื่นท่ีเก่ียวของ เชน เร่ืองความเปน Fundamentalist เปนตน ท่ีเขา
พูดถึง เอามาเปนเร่ืองประกอบเสริมความรูใหไดประโยชนมากข้ึน   

อยางในเร่ืองของทานเมตตาฯ ก็ชัดเจน พระพรหมคุณา‐
ภรณไดรับหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑  พลิกดูบาง ไมคิดจะอาน 
เพราะไมมีเวลา ทานเมตตาฯ จะวิจารณอะไรก็วาไป แตเห็นขอมูล
ท่ีทานอางวานํามาจากพระไตรปฎก ดูพิกล ตรวจสอบสักหนอย  

พอตรวจดู ปรากฏวาไมเปนอยางท่ีอาง ดูท่ีน่ันก็ไมตรง ท่ี
โนนๆ ก็ไมตรงตามท่ีอาง แปลกใจวาทําไมทานทําอยางน้ี ถาคนไม
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ตรวจสอบ (คุณสุรพศวา “คนอานเขายอมวินิจฉัยไดเอง” ท่ีจริง
ไมใชวินิจฉัยไดเอง แตตรวจสอบไดเอง แตขนาดเปนนักวิชาการก็
ไมตรวจสอบ) ก็จะตามไปผิดๆ และมากทานพากันต่ืนเตน จึงคิด
วาตองเขียนบอกกันใหรูทันความจริง แลวก็เกิดหนังสือเล็กๆ คือ 
ต่ืน-กันเสียที จาก ความเท็จ ของหนังสือ “เหตุเกิด พ.ศ. ๑”  

 หนังสือเลมน้ี มีสาระสําคัญแคบอกความจริงใหทราบ ดังท่ี
ยกตัวอยางใหดูแลว เชน ทานเมตตาฯ อางพระไตรปฎกวา พระ
สูตรข้ึนตนวา “เอวํ เม สุตํ เอกํ สมยํ” เหมือนพระพุทธเจา แมแต
พระสารีบุตร อัครสาวก ก็ไมมี แตพระมหากัสสปะมีถึง ๓ สูตร แต
ความจริงไมเปนอยางน้ัน ก็บอกความจริงใหรูกันวา ท่ีแทน้ัน พระ
สารีบุตรมีพระสูตรอยางน้ันมากมายเกิน ๓๐ สูตร พระสาวกทาน
อื่นก็มีกันมากบางนอยบาง “เอวํ เม สุตํ เอกํ สมยํ” ไมไดแสดง
ฐานะของพระศาสดาอยางใดเลย เพียงแควาพระอานนทบอกวา
ทานไดสดับมาอยางน้ัน ดังน้ีเปนตน 

ขอมูลท่ีทานเมตตาฯ ยกมาอางน้ี ก็ทําในรูปท่ีมองดูเปน
วิชาการนี่แหละ เชน บางเร่ืองก็ทําเปนตาราง แตพอดูเน้ือหา ก็
ปรากฏวาไมตรงตามขอมูลจริง จึงยิ่งควรตําหนิ เม่ือผิดความจริง
มากนัก ก็แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ และจะกลายเปนการ
ใชรูปแบบของวิชาการมาทําเร่ืองไมจริง  

แตเวลาเราบอกความจริงใหคนรู ก็สามารถบอกใหเปนเร่ือง
งายๆ ไมตองเปนงานวิชาการอะไร ก็บอกไปตามท่ีมันเปนแคน้ัน ไมใช
เร่ืองของการตีความตางกัน ไมใชเร่ืองของความเขาใจคําสอนตางกัน 
เปนขอมูลขอเท็จจริงท่ีแสดงตัวของมันอยูอยางน้ัน แคบอกความจริง
ไป ใครเปดดูพระไตรปฎกก็เห็นไดเอง ไมตองวิจารณ เพราะเปน
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ขอเท็จจริง ดูก็เห็น ไมขึ้นตอเหตุผล เพราะเปนของจริงอยูอยางน้ัน  
ถาจะวิจารณประกอบไปดวย ก็จะชวยใหผูอานมองชัดยิ่งขึ้น 

แตตัวประเด็นก็อยูท่ีบอกขอมูลขอเท็จจริงใหรูตามท่ีมันเปน 
คุณสุรพศเขียนวาพระพรหมคุณาภรณกลาวหา วิจารณ 

ตัดสินตัวตนของทานเมตตาฯ แตท่ีแทน้ันความจริงตัดสินเองแลว 
ไมตองกลาวหา ไมไดวิจารณ แตตําหนิทานเมตตาฯ ตรงๆ ทีเดียว 
ไมตองแยกวาตัวตน ตัวบุคคล หรือไมตัวตน ก็คือตําหนิน่ันเอง  

หลังจากน้ัน ทานเมตตาฯ ทําหนังสือเล็กๆ ออกมา ทานจะ
ช้ีแจงอยางไร ก็ไมกลับขอมูลท่ีผิดใหเปนถูก  เชน  ไมทําใหพระมหา 
กัสสปะมีพระสูตรท่ีขึ้นตนดวย “เอวํ เม สุตํ เอกํ สมยํ” มากกวาพระ
สารีบุตรอยางท่ีทานอางไปได แตนอกจากเน้ือความท่ีวาเปนวิชาการ
แลว ทานออกไปนอกเร่ืองวิชาการโดยอางเร่ืองไมจริงท่ีไปกระทบจะ
เปนการทําใหคนเขาใจผิดตอมหาวิทยาลัยมหิดล เปนการเสียหายตอ
บุคคลท่ี ๓, ๔, ๕ เปนตน ก็จึงช้ีแจงบอกเลาใหรูความจริง   

บอกวาวิจารณความคิดของคน  
แตที่จริง วิจารณส่ิงที่ตนคิดเอาวาเปนความคิดของเขา 

ถึงตอนน้ี ก็ทวนยํ้าอีกคร้ังวา งานเขียนท่ีเก่ียวของในกรณีน้ี 
แยกไดเปน ๒ ประเภท คือ 

๑. หนังสือหรือขอเขียนท่ีบอกขอมูลขอเท็จจริงใหรูความ
จริง บอกจริง-เท็จได เม่ือมีเหตุสมควร พึงพิสูจน ก็
พิสูจนได ตัดสินถูก-ผิดได  

๒. หนังสือหรือขอเขียนท่ีเปนการวิจารณ ซึ่งพึงมีลักษณะ
เปนเหตุเปนผล สมเหตุสมผล 
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ขอเขียนท่ีบอกขอมูลขอเท็จจริงใหรูความจริงในขอ ๑. น้ัน 
สามารถมีความเสร็จสิ้นเด็ดขาดไดในตัววาจริงหรือไม เปนตน  

แตสําหรับขอเขียนท่ีเปนการวิจารณในขอท่ี ๒. ความเปนเหตุ
เปนผล สมเหตุสมผลยังตองขึ้นตอความจริง มีความจริงเปนฐาน ถา
ไมต้ังอยูบนความจริง เชน อางขอมูลท่ีไมมีไมเปนจริงอยางท่ีอาง ก็ไม
อาจจะมีความเปนเหตุเปนผล สมเหตุสมผลไดแทจริง 

คุณสุรพศบอกวา นักวิชาการ ๔ ทานน้ันวิจารณความคิด
ของพระพรหมคุณาภรณ ไมไดวิจารณตัวบุคคลของพระพรหม
คุณาภรณ  

ทีน้ีก็ดูตัวอยาง (คราวน้ีพูดถึงทาน บก.) พระพรหมคุณาภรณ
บอกวา ความคิดท่ีทาน บก. ยกขึ้นมาวิจารณโดยอางวาเปนความคิด
ของพระพรหมคุณาภรณน้ัน ท่ีจริงไมใชเปนความคิดของพระพรหม
คุณาภรณเลย พระพรหมคุณาภรณไมไดคิดอยางท่ีทาน บก.อาง  

ถาความคิดท่ีวาน้ัน พระพรหมคุณาภรณไมยอมรับวาเปน
ความคิดของตน และทาน บก.ก็พิสูจนไมไดวาอันน้ันเปนความคิด
ของพระพรหมคุณาภรณ การวิจารณของทาน บก.ก็เปนโมฆะ  

แตไมใชแคน้ัน นอกจากทาน บก.กลาวความท่ีไมเปนจริง
แลว ก็กลายเปนการวิจารณตัวบุคคลวาผูน้ีๆ มีความคิดอยางน้ีๆ 
และย่ิงกวาน้ัน ก็เปนการกระทําผิดตอบุคคล  เชน ทําใหคน
ท้ังหลายเขาใจผิดตอพระพรหมคุณาภรณ ทําใหคนเขาใจผิดวา
พระพรหมคุณาภรณมีความคิดอยางน้ันๆ ซึ่งไมเปนความจริง เปน
ความไมถูกตอง และอาจเสียหายมาก  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๔๕  

 

ในกรณีแบบน้ี ทาน บก.ไมใชวิจารณความคิดของพระ
พรหมคุณาภรณ แตวิจารณสิ่งท่ีตนคิดเอาวาเปนความคิดของพระ
พรหมคุณาภรณ   

ถาบอกวาวิจารณความคิดของพระพรหมคุณาภรณ แตท่ี
จริงไมใชเปนความคิดของพระพรหมคุณาภรณ ประเด็นของเรื่องก็
ยายออกจากการวิจารณ เปลี่ยนมาเขาในประเด็นของการบอก
ขอมูลขอเท็จจริง กลายเปนเร่ืองของความจริง-เท็จ ซึ่งเปนเร่ืองท่ี
พิสูจนได ตัดสินถูก-ผิดได และสมควรบอกกันใหรูเชนน้ัน  

ตอนนี้ ไมใชวิจารณตัวตนหรือไมตัวตนแลว แตหนักกวา
วิจารณตัวตนเสียอีก เพราะไมเปนความจริง   

ดังท่ีวาแลว พระพรหมคุณาภรณไมไดใสใจเร่ืองการวิจารณ 
แตเนนขอใหเคารพความจริง และชวยกันรักษาความจริง ดังน้ัน 
จึงยํ้าวา ในการวิจารณ ขอใหอางใหใชขอมูลหลักฐานท่ีเปนจริง 
ขอใหเปนการวิจารณท่ีมีความจริงเปนฐาน น่ีก็คือ เม่ือจะวิจารณ
ความคิดของใคร ก็ใหเอาความคิดท่ีเปนของเขาจริงๆ มาวิจารณ  

ถาเอาความคิดอื่นท่ีมิใชของเขามาเปนตัวต้ังในการวิจารณ 
โดยอางวาวิจารณความคิดของเขา น่ีไมใชเปนปญหาของการ
วิจารณเสียแลว แตเปนปญหาของความไมเปนจริง เท็จ ไมถูกตอง  

เพื่อใหชัด ก็ทวนเร่ืองเกาท่ีไดเกิดข้ึนอีก เอาตัวอยางท่ีส้ันหนอย 
ทาน บก.เขียนไวใน วารสารพุทธศาสนศึกษา (ปท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๓ ก.ย. 
– ธ.ค. ๒๕๕๐) กลาวถึงความเห็นของพระพรหมคุณาภรณ วา 

“...ทานเจาคุณไมไดมองพระไตรปฎกอยางแยกแยะ
เปนเลมๆ เหมือนที่ผมหรือทานพุทธทาสมอง” 



๔๖  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

“...จะเห็นวาทานเจาคุณทานเห็นวาคําสองคําน้ีคือ 
“พระธรรมวินัย” กับ “พระไตรปฎกอันหมายถึงหนังสือ
ชุด ๔๕ เลม” มีความหมายเทากัน ซ่ึงผมคิดวาตรงนี้เอง
คือจุดยืนของทาน และจุดยืนนี้มีผลตอทาทีของทานเม่ือ
ตองใหความเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางพระพุทธศาสนาที่
โยงมาหาพระไตรปฎก” 

พระพรหมคุณาภรณเม่ืออานฟงขอความน้ี ยอมรูกับตัววา
ตนมีความคิดเห็นอยางน้ีหรือไม และก็บอกไดวาน่ีไมใชความคิด
เห็นของตน ไมเคยพูด ไมเคยเขียนวาอยางน้ัน  

อยางนอย ไมเคยมองพระไตรปฎกทุกเลมวามีสถานะ
เหมือนกัน ท่ีจริง ไมเฉพาะตางเลม แมแตในเลมเดียวกัน ตางตอน
ก็ยังอาจมีสถานะ มีคุณคาไมเหมือนไมเทากัน ในเม่ือตรวจสอบ
ความท่ีทาน บก.คิดสรุปเอาจากหนังสือ พระไตรปฎก:  สิ่งท่ีชาว
พุทธตองรู ก็มิใชมีความหมายอยางท่ีทาน บก.สรุป  

แทจริงน้ัน ความคิดเกี่ยวกับเร่ืองอยางน้ี เจาตัวเองก็มีการ
จําแนกแยกแยะ มีข้ันตอนแงมุมของความคิดน้ัน ซ่ึงคนอื่นไมควร
คิดสรุปเอางายๆ วาอยางน้ันอยางน้ี และยังข้ึนตอการใชในกรณีท่ี
ตางกัน เชนวา ในการใชอยางหลวมๆ หรืออยางเครงครัด การพูด
รวมๆ หรือแจงรายละเอียด ความหมายรวมคลุมตามแบบหรือ
ความหมายโดยวิเคราะหสาระ เปนตน ไมควรรวบรัดสรุปความคิด
เหมือนเอาใสใหเขางายๆ 

การท่ีใครจะมาคิดสรุปอยางท่ีทาน บก.ทําน้ี เม่ือไมตรง ไม
เปนจริง ก็อาจจะกลายเปนการกลาวตู ซ่ึงไมควรทํา บางคน
อาจจะพูดวา ถาฉันสรุปไมตรง ทานก็ช้ีแจงเอาสิ อยางน้ีก็ไมควร



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๔๗  

 

ทํา เหตุใดจะไปเพิ่มภาระแกเขา หรือสรางปญหาใหเขาอยางไม
เปนธรรม ถาเปรียบเทียบกับคนท่ีเอาสีไปพนใสเสื้อผาของเขา แลว
บอกวาคุณก็ไปซักเอาเองสิ หรือไปรื้อทําลายของของเขา ใหเขาจัด
ใหมเอาเอง ยอมไมถูกตอง   

อยางท่ีกลาวแลว ถาบอกวาวิจารณความคิดของบุคคลน้ันๆ 
แตสิ่งท่ีเอามาวางเปนตัวต้ังในการวิจารณ ไมใชเปนความคิดของ
เขาจริง ก็กลายเปนประเด็นของการบอกขอมูลท่ีไมเปนจริง ซ่ึง
บอกไดวาจริงหรือเท็จ ถูกหรือผิด  

สวนในประเด็นของการวิจารณท่ีทําตอไป เม่ือสิ่งท่ีเอามา
วางเปนตัวต้ังในการวิจารณเปนเร่ืองไมจริงแลว การวิจารณน้ันก็
เปนอันไมต้ังอยูบนฐานของความจริง ถึงตอนน้ี นอกจากพิสูจนได
วา จริง-เท็จ ถูก-ผิดแลว คนอื่นยังอาจต้ังขอสงสัยไดอีก เชนมองวา 
การวิจารณน้ันบางทีจะเปนการอาศัยรูปแบบวิชาการทําการใส
รายแอบแฝง  

การ ท่ี เ ขี ยนห นังสื อ  นั ก วิชาการ เทศ -ไทยฯ   ข้ึ นมา 
วัตถุประสงคสําคัญอยู ท่ีตองการใหวงวิชาการตระหนักถึง
ความสําคัญในความถูกตองของขอมูลขอเท็จจริง ขอใหคิดพูดตรง
ตามความเปนจริง พอดีกับความจริง 

ในเร่ืองการวิจารณความคิดของบุคคลน้ี ไมควรคิดสรุปเอา
เอง ถาจะทํา ก็พึงวิจารณใหตรงตามคําพูดแสดงความคิดของเขา
จริงๆ ถาจะสรุปความคิดของเขา ก็ควรใหเขารับรองยืนยันกอนจะ
วิจารณ แตวิธีท่ีนานิยมคือ วิจารณท่ีตัวความคิดน้ันๆ โดยไมตอง
ระบุบุคคล วาความคิดอยางน้ีๆ เปนอยางน้ีๆ ใครมีความคิดอยาง
น้ัน ก็เขาในการวิจารณน้ันเอง 



๔๘  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

บางทีคงจะเพลินๆ ไป ท่ีตนบอกวาวิจารณความคิดของเขา 
ปรากฏวามีแตสิ่งท่ีเราเหมาหรือคิดเอาวาเปนความคิดของเขา 
เลยกลายเปนการวิจารณบุคคล เหมือนอยางกลาวรายใสความวา
เขามีความคิดอยางน้ัน ถาจะใหบริสุทธ์ิ วิจารณความคิดก็พอ ไม
ระบุวาของคนไหน ก็จะถึงทุกคนท่ีมีความคิดอยางน้ัน 

ความจริงน้ีแหละเปนหลักกลาง เราควรอยูกับความจริงและ
อยูกันดวยความจริง คิดพูดแคพอดีกับความจริง การบอกความ
จริงเลาแจงขอมูลขอเท็จจริงเปนเร่ืองท่ีจําเปน การวิจารณไมใช
ของจําเปน แตการวิจารณก็มีประโยชนได  

ถาจะวิจารณ การวิจารณน้ันตองมีความจริงเปนฐาน เม่ือ
ต้ังอยูบนฐานของความจริง การวิจารณน้ันก็จะสามารถมีความ
เปนเหตุเปนผลไดแทจริง และม่ันคงย่ังยืน 

การวิจารณท่ีมีความจริงเปนฐาน ก็จะอยูกับความจริง 
ต้ังแตเอาเร่ืองจริงต้ังเปนขอวิจารณ รูจริงในเร่ืองท่ีวิจารณ อาง
หลักฐานใชขอมูลท่ีเปนจริง วิจารณตามความเปนจริง และลึกลง
ไปขางใน มีความจริงใจ ซื่อตรง สุจริตใจ ในการวิจารณ 

ตีความอยางไรก็ได คือหนีไมพนเปนเท็จ   
การบอกขอมูลขอเท็จจริงท่ีตัดสินจริง-เท็จ ถูก-ผิดได ไมใช

การวิจารณ ไมใชการตีความ มิใชวาอะไรๆ ก็เปนการวิจารณ มิใช
วาอะไรๆ ก็เปนการตีความ เปนเร่ืองท่ีแยกได และแมแตการวิจารณก็
ตาม ตีความก็ตาม ก็มีหลักท่ีจะตรวจสอบได แลวในท่ีสุด ทุกอยาง
น้ัน ไมพึงมองขามความถูกตอง ไมพึงละท้ิงความสัตยความจริง    



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๔๙  

 

ในเร่ืองการวิจารณ ไดพูดมาบางแลว พอเห็นแนวพิจารณา 
ปญหาอีกอยางหน่ึงท่ีท้ิงคางไว คือเร่ืองการตีความ  

คนเราน้ี เม่ือพูดจาใชภาษา ก็มีการตีความ โดยรูตัวบาง ไม
รูตัวบาง โดยมากก็เปนการตีความท่ีถือวาเปนปกติ ยอมรับกันได 
แตบางทีก็พบการตีความท่ีไมปกติ ซึ่งคนรูทันบาง ไมรูทันบาง บาง
ทีชัดจนมองเห็นเจตนาไมซื่อ ตลอดจนแมกระท่ังการตีความเลนๆ 
เพียงเพ่ือความสนุกสนาน บางกรณีคอนขางยาก จะรูทัน บอกได
วาจริงหรือเท็จ ก็ตองมีความรูเพียงพอท่ีจะวินิจฉัย ลองดูตัวอยาง 

ชาวบานไดยินกันบอย มีบางคนจะหาขออางเพ่ือดื่มเหลา ก็
พูดตีความบอกวา “สุราเมรยะ” คือทานสอนใหด่ืมสุราเปนระยะๆ 
ถากินเหลาเปนระยะ ไมกินตลอดเวลา ก็ไมผิด อยางน้ี ชาวบานก็รู
วาไมถูก และเจตนาไมซื่อ  

อีกคนหนึ่งฉลาดแกมโกงและมีความรูหนอย บอกวา “สุรา” 
มาจาก  “สุร” แปลวากลา  หมายความวา  ถาด่ืมสุราจนเมา
อาละวาด ก็ผิด แตถาด่ืมแลวเงียบๆ หรือนอนไปเลย ก็ไมผิด แต
ศีลขอน้ี คนคุนกันมากแลว ก็รูทันอีกวาไมถูกและไมซ่ือ 

อยางคําวา “สมประโยชน” ขางบน คนท่ีคิดคําข้ึนใช ก็คงนึก
ถึงความหมายตามปกติท่ีตนรูเขาใจ อาจจะนึกถึง“สม” ในคําวา 
“สมรูรวมคิด” แลวเอาไปรวมกับ “ประโยชน” ท่ีรูเขาใจกันตามปกติ 
ก็เปน “สมประโยชน” แตน่ีเราก็เดา  

แตไมวาจะอยางไรก็ตาม เราก็สามารถแปลความหมายของ
คําน้ันในขอบเขตของภาษาท่ีคนไทยใชกัน แลวก็แปลคําน้ันวา 
เปนการมีประโยชนท่ีเปนจุดหมายรวมกันกลมกลืนเปนอันเดียวดัง
ไดวาไปแลว อยางน้ี มีหลักท่ีจะตีความไปไดโดยชอบธรรม 



๕๐  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

อีกคนหน่ึงบอกวา “season” แปลวา ทหารเรือ เพราะวา 
sea=ทะเล  son=ลูก  น่ีชัดๆ  รวมกันจึงตองแปลวา  ลูกทะเล 
หมายถึงทหารเรือ รายน้ีไมรูจริง แตฉลาดคิด หรือไมก็มีความรู แต
ฉลาดแกมโกง แปลและตีความท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ซอนหลายชั้นนัวเนีย แตไมถูก ในท่ีสุดก็จะไปไมรอด มีคนรูทันจน
ได เพราะ  season ไมใชมาจาก sea+son แตมาจากรากศัพทใน
ภาษาละตินท่ีแปลวาหวานพืช คืบความหมายมาเปนฤดูกาล 
เปนอันวา ท่ีแปลเปนลูกทะเลคือทหารเรือน้ันผิด 

คลายกันน้ี ในภาษาไทยก็มี เชน ชาวตางชาติคนหน่ึงเรียน
ภาษาไทยยังไมชํานาญ มาเจอคําพูดวา “เจาหญิงถูกแมมดอุมไป 
แลวตอมาไดถูกสาปเปนหิน” เขาเขาใจวา (เขาตีความไมถูก 
เพราะรูไมพอ ก็เลยแปลผิด) คําพูดน้ันบอกวา แมของมด (มารดา
ของมด) ทําอยางน้ัน จึงบอกวาเปนไปไมได แมของมดจะอุม จะ
สาปเจาหญิงไดอยางไร 

ในภาษาพระมีคําหน่ึงวา “ขาทนียะ” ซึ่งแปลวาของเค้ียว 
หรือของขบเค้ียว และมีวินัยบัญญัติขอหน่ึงมิใหพระฉันของขบ
เค้ียวหลังเท่ียง พระใหมรูปหน่ึงเครงครัด ไมกลาฉันนํ้าแข็งเพราะ
เห็นชัดๆ วาเปนของขบเค้ียว น่ีคือเจตนาดี แตไมมีความรู ท่ีจริงฉัน
ได เพราะของขบเค้ียวคือขาทนียะ ไมใชมีความหมายแคตาม
ตัวอักษร แตหมายถึงของกินพวกขนมและผลไม เปนตน  

(คําอยางน้ี ในภาษาไทย ก็มีมากมาย บางทีตามรูปคํามี
ความหมายอยางหนึ่ง แตใชไปใชมา มีความหมายแยกออกไปอีก 
ขอใหนึกถึงคํางายๆ เชนมีคนบอกวา “เย็นน้ี รอนจัง” บางคนเพ่ิง
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เรียนภาษาไทย ฟงแลวงงวา อะไรกัน บอกวาเย็นแตรอนมาก แตท่ี
จริง “เย็น” คําแรกหมายถึงเวลาใกลคํ่า, หรืออยางคําวา “แกว
กระดาษ” และ “แกวพลาสติก” ก็ทํานองเดียวกัน) 

พระอีกรูปหน่ึง กลางเกากลางใหม เย็นวันหน่ึง อยากฉัน
ลอดชอง อางวินัยบัญญัติขอเดียวกันน้ี บอกวาพระพุทธเจาทรง
หามฉันของขบเค้ียวหลังเท่ียง ลอดชองน่ีไมตองขบเคี้ยว ก็ฉันไดสิ 
อยางน้ีคือรูอยู แตเจตนาไมดี ตีความใหเขากับความตองการของ
ตัว ทําความผิด 

นายคนหน่ึงบอกเพื่อนบานวา ฉันพบงูยาวมาก ราว ๑๕ 
เมตร ชาวบานพากันต่ืนเตน ขอใหพาไปดู ก็เห็นแตเชือกเสนหน่ึง
ซึ่งยาวมาก ชาวบานตอวา ไมเห็นมีงูเลย มีแตเชือก นายคนนั้น 
(ไดเขียนคําวางูติดไวท่ีเชือกแลว) ตอบวา เชือกน้ันแหละ มันชื่อ 
“งู” อยางน้ีไมจริง คือเจตนาหลอก ตีความแบบศรีธนญชัย 

อีกคนหนึ่งเขาไปในบานบอกวา รถถังมาแลว คนในบาน
ต่ืนเตน พากันวิ่งออกมาดู ไมเห็นรถถัง ก็ถามวา “ไหน รถถัง” เขา
ตอบวา “น่ันไง” จริงของเขา รถใสถังมาเยอะ น่ีก็ตีความแบบศรี
ธนญชัย 

ชาวบานบางพวกชอบไปเท่ียวหาดูรอยขีดรอยถากท่ีโคน
ตนไม แลวตีเปนตัวเลขหวยเบอร น่ีก็เปนการตีความแบบหน่ึง 
เรียกไดวาถูกความหลงเช่ือของตนชักพาใหหลอกตัวเองเห็นไป 

แมแตคนท่ีบอกวาถูกผีหลอก บางทีเปนเพียงเพราะเห็นก่ิง
ไมถูกลมพัดแกวงไกว มองผานๆ ไมไดตรวจดูใหชัด เห็นเปนผี
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แกวงแขนยื่นมือเขามาจะจับ ก็ตกใจกลัวว่ิงหนี การดูขอมูลลวกๆ 
ผาดเผิน ไมตรวจสอบใหแน ก็พาใหหลงเขาใจผิด และตีความ
เตลิดจากความจริงไป 

ในพระไตรปฎก พุทธภาษิตบทหน่ึงในคาถาธรรมบทบอกวา 
“สมคฺคานํ ตโป สุโข” แปลวา “ตบะ (ตโป) ของผูพรอมเพรียงกัน ให
เกิดสุข”  

ตบะเปนคําเกาท่ีใชมากอนเกิดพุทธศาสนาในชมพูทวีป 
หมายถึงการเผาบาปดวยการทรมานรางกาย เชน อดอาหาร นอน
บนหนาม ยืนขาเดียว แตในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรง
ทดลองและทรงเลิกการบําเพ็ญตบะทรมานรางกายน้ันแลว  

เม่ือทรงสั่งสอนธรรม ทรงใชคําวา “ตบะ” น้ันในความหมาย
ใหม หมายถึงการพากเพียรอยางสยบกิเลส (เรียกวาเผากิเลส) ใน
การทํากิจท้ังหลาย (ในการเลาเรียนพุทธพจน ประพฤติธุดงค ฯลฯ) 
เพราะฉะนั้น เราจึงแปลพุทธภาษิตขางตนน้ันเปนภาษาไทยวา 
“การพากเพียร (ตโป) ของผูพรอมเพรียงกัน ใหเกิดสุข”  

ทีน้ี คนในศาสนาเกาของอินเดีย รวมท้ังพราหมณ มาเจอ
พุทธภาษิตบทน้ี อาจจะถือโอกาสตีความแบบของเขาโดยแปล 
“ตบะ” เปนการทรมานรางกาย แลวก็บอกวา น่ีไง พระพุทธเจายัง
สอนใหบําเพ็ญตบะทรมานรางกาย ใหอดอาหาร ยืนกลางแดดใน
ฤดูรอน เอาตัวแชนํ้าในฤดูหนาว ฯลฯ เหมือนในลัทธิของพวกเขา 
จึงตรัสวา การพรอมเพรียงกันบําเพ็ญตบะทรมานรางกาย (ตโป) ให
เกิดสุข” 
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ชาวพุทธท่ีรูหลักการของพระพุทธศาสนา รูทัน ก็บอกได 
อธิบายไดวา คนในศาสนาเกาของอินเดียน้ัน ไมซื่อ และคําแปล
ของเขาน้ันผิด 

อีกตัวอยางหนึ่ง สังคมอินเดียโบราณอยูในศาสนาพราหมณ
ซึ่งกําหนดใหถือวรรณะ แยกชนช้ันโดยชาติกําเนิด เกิดมาอยางไร
ก็เปนอยางน้ันตลอดชาติ พราหมณเปนวรรณะสูงสุดประเสริฐเลิศ
บริสุทธ์ิ  

เม่ือพระพุทธเจาทรงประกาศพระพุทธศาสนา ทรงสอนไมให
ถือวรรณะ และตรัสวา คนมิใชเปนพราหมณคือผูประเสริฐเลิศ
สูงสุดดวยชาติกําเนิด แตใครก็ตามดําเนินชีวิตดีงามเลิศประเสริฐ
บริสุทธ์ิ ก็เปนพราหมณท้ังน้ัน คือมิใชเกิดมาเปนพราหมณ แตมี
ชีวิตประเสริฐบริสุทธ์ิ จึงจะเปนพราหมณได  

ดวยเหตุน้ี ในพุทธศาสนา “พราหมณ” ก็เลยกลายมาเปนคํา
หน่ึงท่ีใชเรียกพระอรหันต คือพระอรหันตเปนพราหมณ (ท่ีแท)  

ทีน้ี ถามีคนฝายพราหมณฉวยโอกาสตีความเขาในหลัก
ศาสนาของเขาวา เห็นไหม ในศาสนาพุทธน่ี คนตองเพียรพยายาม
ปฏิบัติยากนักหนา จนกระท่ังเปนอรหันต จึงจะไดเปนพราหมณ 
แลวจึงจะมีสิทธิเปนผูประกอบพิธีบูชายัญ ไปๆ มาๆ ในพุทธ
ศาสนาก็เลยกลับไปมีพราหมณ มีพิธีบูชายัญ 

คราวน้ี ชาวพุทธจะตองมีความรู ดี แมนในหลัก จึงจะ
สามารถชี้แจงอธิบายบอกไดวา ท่ีคนพวกพราหมณพูดมาน้ัน เปน
การตู ไมถูกตอง และเม่ือแยกความหมายได ก็จะรักษาพุทธ
ศาสนาไวได  
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ท่ีนําตัวอยางการตีความตางๆ มาใหดูน้ี มีท้ังเร่ืองงายๆ 
สนุกๆ จนถึงเร่ืองสาระในพระไตรปฎก จะเห็นวา การตีความน้ัน 
ไมใชจะตีวาอยางไรก็ไดแลวแตใครจะวาไป  

แตแทจริงน้ัน ไมวาจะเปนเร่ืองท่ัวๆ ไป เร่ืองพระพุทธศาสนา 
เร่ืองพระไตรปฎก หรือเร่ืองอะไรก็ตาม การตีความมีขอบเขต และ
สามารถบอกจริง-เท็จ ถูก-ผิดได โดยมีเกณฑท่ีจะใชพิจารณา
ตัดสิน เชน หลักภาษา หลักการ กฎกติกา ตลอดจนธรรมดาวิสัย 

ประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย  
กับทําพระธรรมวินัยใหวิปริต   

คนจะตีความอะไรวาอยางไร ก็เปนธรรมดาของการกระทําท่ี
จะตองมีเจตนา การตีความใหผิดเพ้ียนไป ถาไมเปนเพราะขาด
ความรูความเขาใจ เขาใจผิด ก็เปนเพราะต้ังใจทําใหผิดเพ้ียนเพื่อ
สนองความมุงหมายอยางใดอยางหน่ึง  

แตจะดวยเจตนาใดก็ตาม เม่ือตีความผิดเพ้ียนไป และ
ยึดถือตามน้ัน ถาคนถือตามมากข้ึนๆ ก็จะกลายเปนหลักธรรม
หลักวินัยข้ึนใหม ท่ีตางไปจากเดิม น่ีคือทําใหธรรมวินัยวิปริตไป 
คราวน้ีก็จะเกิดการปฏิบัติท่ีผิดเพ้ียนแผขยายออกไป  

ดังตัวอยางงายๆ ขางบน แมแตพูดตีความ “สุราเมรยะ” 
บอกวาทานสอนใหด่ืมสุราเปนระยะๆ น่ีเปนการแปลผิดชัดๆ แสดง
วาไมรูภาษา ท้ังท่ีผิดพลาดขนาดนี้ แตเม่ือทําการตีความตอธรรม
วินัยอยางน้ี ถามีการเช่ือถือ เกิดการยึดถือปฏิบัติตามๆ กันไป ก็
กลายเปนหลักใหมข้ึนมา จึงเรียกวา “ทําพระธรรมวินัยใหวิปริต” คือ
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ทําใหธรรมวินัยมีความหมายคลาดเคลื่อน แลวถูกถือเปนหลักท่ี
ผิดเพ้ียนไป 

การใชคําวา “ทําพระธรรมวินัยใหวิปริต” เปนการแยกใหเขาใจ
งาย  โดยเอาไวเทียบกับคําวา “ประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย” คํา
แรกแสดงถึงการกระทําตอหลักธรรมวินัย ใหเปลี่ยนแปรเปนหลักท่ี
วิปริต มีความหมายและการยึดถือผิดเพี้ยนไป สวนคําหลังแสดง
การประพฤติปฏิบัติท่ีผิดเพี้ยนไปจากหลักธรรมวินัย  

“ประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย” เปนเร่ืองท่ีเขาใจไดงาย เมื่อมี
ศีลขอ ๕ วาไมใหด่ืมสุรา ใครด่ืมสุรา ก็คือ “ประพฤติวิปริตจากพระ
ธรรมวินัย” แตเม่ือมีศีลขอ ๕ วาไมใหด่ืมสุรา ใครทําใหศีลขอ ๕ น้ันมี
ความหมายกลายเปนวาด่ืมสุราไดอยางน้ันอยางน้ี ไมผิดศีล น่ีคือ
เขาขาย “ทําพระธรรมวินัยใหวิปริต” 

การประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย เชน ด่ืมเหลา เปน
เร่ืองของคนท่ีทําไมดีน้ัน เฉพาะตัวของเขา เปนรายๆ ไป คน
ท้ังหลายก็รูวาผิด หลักก็อยู สวนรวมก็ไมเสีย แตการทําพระธรรม
วินัยใหวิปริต ทําใหเกิดความเสียหายใหญโตกวางขวาง เม่ือคนพา
กันเขาใจผิดตามน้ัน ถือตามน้ัน คนท่ีประพฤติวิปริตจากพระธรรม
วินัย ก็จะมีมากมาย หลักก็ไมอยู สวนรวมวิปริตเสียหายไปท่ัว   

คําวาประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย และทําพระธรรม
วินัยใหวิปริต อาจจะฟงวาแรงหนอย แตสื่อความหมายไดชัด จึงใช
ในการอธิบายเร่ืองราวไดดี และใชไดท่ัวไปเปนกลางๆ ไมจํากัด
เฉพาะกรณีใด และเม่ืออธิบายดวยคําน้ี ผูอานผูฟงก็จะมองเห็นได
ดวยตนเอง 



๕๖  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

คําตางๆ ท่ีคุณสุรพศยกมานั้น ท่ีดูวาแรง ก็ทํานองคําวา
ประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย และทําพระธรรมวินัยใหวิปริตน่ัน
แหละ วิธีท่ีดีคือแนะนําคนใหไปอานดวยตนเอง  

เมื่อผูอานเห็นคําน้ันในบริบทของมัน ก็จะเขาใจและมองเห็นได
เองวาเหมาะท่ีจะใชอยางไร  

โดยท่ัวไป คําท่ีแรงน้ัน ใชบอกการกระทําของคนวาการทํา
อยางน้ัน เสียหายไมดีอยางน้ัน หรือไมก็บอกขอแมหรือเง่ือนไขวา ถา
ทําถาพูดอยางน้ัน ก็จะเปนอยางน้ีๆ รวมแลวก็คือเปนการพูดในแง
ความรู บนฐานของขอมูลขอเท็จจริง ท่ีบอกจริง-เท็จ ถูก-ผิดได 

เร่ืองทานเมตตาฯ เปนกรณีพิเศษ เห็นชัดอยางท่ียกมาใหดู
แลววา เปนเร่ืองของขอมูลท่ียกมาอางในการวิจารณ แมแตขอมูล
ท่ีโจงแจง ตรวจสอบไดไมยากอะไรเลย ทานก็ยังบอกผิดแลวผิดอีก 
ถาคนเห็นไปตามวาอันน้ันเปนขอมูลจริง ก็จะเกิดความเขาใจผิดท่ี
เสียหายมาก แถมมีนักวิชาการผูใหญๆ ไมไดตรวจสอบ ก็เลย
ต่ืนเตน จะพาใหคนหลงเขาใจผิดตามๆ กันไป จึงเห็นควรใชคําให
แรง โดยเปนความต้ังใจและจงใจจะใหแรง อยางท่ีเรียกวากระตุก  

ก็บอกไวต้ังแตตนในคําปรารภของหนังสือเลยทีเดียววา “ขอ
อภัยไวกอน ท้ังตอพระ (เมตตาฯ) ผูเขียนหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ 
และทานผูหนุนหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ. ๑ ของพระ (เมตตาฯ) ในขอท่ี
...ตองใชคําท่ีอาจจะรูสึกวารุนแรงบาง...”  

ตอมาก็ไดเขียนเพ่ิมอีกวา “มองในแงของทานผูใหญ/ผูมี
ชื่อเสียง ทานเหลาน้ันเปนผูมีสติปญญา ยอมเขาใจชัดเจนวา การ
เผยแพรขอมูลเท็จออกไปในสังคม ทําใหเกิดความเขาใจผิดตอสิ่ง
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ท่ีมีความสําคัญอยางมากสําหรับประชาชนน้ัน เปนความเสียหาย
รายแรงเพียงใด เม่ือทานรูเขาใจวาหนังสือท่ีกลาวถึงน้ันเปนความ
เท็จแนนอนแลว ทานยอมมีใจกวางท่ีจะยอมรับความจริง” 

หลักเขามี ไมใชตีความกันเรื่อยไป  
ไดยกตัวอยางใหเห็นแลววา การตีความท้ังหลาย ไมวาจะ

เปนเ ร่ืองในพระไตรปฎก  หรืออะไรก็ตาม มีขอบเขต  และมี
หลักเกณฑท่ีทําใหสามารถบอกถูก-ผิดได  

พูดถึงพระไตรปฎก ไดยกตัวอยางคําวา “พราหมณ” ก็แยก
ไดวาตีความอยางไร เปนพราหมณในศาสนาพราหมณ และ
ตีความอยางไร เปนพราหมณในพระพุทธศาสนา  

ทีน้ี ไมใชแคในพระพุทธศาสนากับศาสนาอื่น แมแตใน
พระพุทธศาสนาดวยกัน ก็มีการตีความตางกัน ทําใหเกิดเปน
นิกายตางๆ จํานวนมาก เชน เถรวาท วัชรยาน (นิกายลามะ หรือ
พุทธศาสนาแบบทิเบต) มหายานนิกายโจโด ชิน เซน นิจิเรน พุทธ
ศาสนาแบบตางๆ เหลาน้ี ตางก็มีธรรมมีวินัยเปนหลักของตนๆ   

ยกตัวอยาง ในพุทธศาสนาเถรวาท พระถือพรหมจรรย ไมมี
บุตรภรรยา ไมประกอบอาชีพอยางชาวบาน แตในพุทธศาสนา
นิกายชินในญี่ปุน (เรียกเต็มวา โจโดชิน) พระมีบุตรภรรยา เปน
เจาของธุรกิจอุตสาหกรรม เปนตน น่ันเปนดานวินัย  

สวนในดานธรรมะ ก็มีหลักท่ีตางกันมาก เชน ในพุทธ
ศาสนานิกายชิน มีสวรรคตะวันตก เรียกวาสุขาวดี เปนท่ีประทับ
ของพระพุทธเจาอมิตาภะ ใครอยากไปเกิดท่ีน่ัน ก็ใหเอยพระนาม
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พระอภิตาภะดวยศรัทธาใหมากๆ เฉพาะอยางยิ่งในเวลาจะตาย 
แตในพุทธศาสนาเถรวาท มีแตสวรรค ๖ ชั้น และพรหม ๑๖ ชั้น ซึ่ง
ไมมีพระพุทธเจาองคใดไปประทับอยู 

การท่ีพระในเถรวาทถือพรหมจรรย น้ี  จะตีความแปล
ความหมายอะไร ก็ยุติลงตัวไปแลว เลยข้ันตีความไปแลว ถือวา
เปนหลักการของเถรวาทอยางน้ันแลว และการท่ีพระในนิกายชิน
ถือมีภรรยาไดก็เชนเดียวกัน การตีความแปลความหมายยุติลงตัว
ถือเปนหลักการของนิกายชินอยางน้ันแลว  

เร่ืองสวรรคก็เชนเดียวกัน หลักของเถรวาทก็มีวาอยางน้ีๆ 
หลักของชินก็มีวาอยางน้ันๆ 

ทีน้ี ถาคุณ ก.ไปบวชอยูในวัดชิน เปนพระนิกายชิน แลว
บอกแกพระชินวา พวกทานจะตองเลิกมีภรรยา ตองถือพรหมจรรย 
เพราะฉันตีความแลววา พระถือพรหมจรรยไมมีภรรยา พวกนิกาย
ชินก็ยอมไมยอม เขาก็บอกวาคุณพูดผิดหลักของนิกายชิน พระชิน 
ก. จะอางวาฉันตีความตางกับพวกทาน พวกพระชินก็คงบอกวา 
คุณจะตีความอยางน้ัน คุณก็ออกไปบวชในเถรวาทสิ ตอนน้ีไมใช
เร่ืองตีความตางกันแลว แตเปนการจะไปแกหลักของเขา 

ในทํานองเดียวกัน คุณ ข.มาบวชเปนพระเถรวาท แลวบอก
แกพระเถรวาทวา ฉันจะมีภรรยาละ พวกทานก็เหมือนกัน จะตอง
มีภรรยา เห็นไหมพระนิกายชินก็มีภรรยา ฉันตีความแลววา พระมี
ภรรยาได พวกชาวเถรวาทก็ยอมไมยอม เขาก็บอกวาคุณพูดผิด
หลักของเถรวาท พระ ข. จะอางวาฉันตีความตางกับพวกทาน 
พวกพระเถรวาทก็บอกไดวา คุณจะตีความอยางน้ัน คุณก็ไปบวช
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เปนพระชินสิ ตอนน้ีไมใชเร่ืองตีความตางกันแลว แตเปนการจะไป
แกหลักของเขา 

ในเร่ืองสวรรค ใครจะเขาไปบอกชาวนิกายชินวา ไมมี
พระพุทธเจาองคไหนไปอยูในสวรรค จะเปนสุขาวดีหรือสวรรคไหน 
ก็ไมไดท้ังน้ัน เขาก็บอกวาของฉันมีหลักการอยางน้ี คุณจะไปอยูใน
นิกายอื่นไหนก็ไปเถอะ ในเถรวาทก็เชนกัน ใครจะเขามาบอกวา
ฉันตีความใหมนะ คุณตองมีสวรรคแหงหน่ึงจัดเปนสุขาวดีให
พระพุทธเจาองคหน่ึงไปอยู ชาวเถรวาทก็บอกวาคุณไมตอง
ตีความแลว หลักของเรามีชัดอยูแลววาพระพุทธเจาเปนอยางไร 
สวรรคใครอยู ไมตองมาทําใหสับสน 

ในเรื่องหลักการอ่ืนๆ ก็เชนเดียวกัน แตละกลุม นิกาย 
องคกร สถาบัน ก็มีหลักการ ตลอดจนกฎกติกาของตน ซ่ึงเลยข้ัน
ตีความไปแลว หรือตีความไดแคในขอบเขตของหลักการใหญของ
เขา เปนเร่ืองท่ียุติลงตัวไปแลว 

ดูงายๆ เรามีสมาคมตางๆ แตละสมาคมก็มีหลักการ มี
วัตถุประสงค มีกฎระเบียบขอบังคับตางๆ เปนของตัว ท่ีตางจาก
สมาคมอื่น  

สมมติวา คนผูหน่ึงสมัครเขาไปเปนสมาชิกของสมาคมหนึ่ง
แลว ไมยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาคมน้ัน และประพฤติ
นอกระเบียบกติกาของเขา พอชาวสมาคมน้ันตอวา นายคนนี้ก็
อางวาตีความตางกัน พวกคุณใจแคบ ไมยอมใหฉันตีความของฉัน  

ในกรณีน้ี ใครใจแคบกันแน สมาคมน้ีมีหลักการระเบียบกฎ
กติกาตางๆ บอกไวแลววาอยางน้ี สมาคมน้ันสมาคมโนนก็มี
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หลักการระเบียบกฎกติกาตางๆ ของเขาบอกไวแลววาอยางน้ัน
อยางโนน แลวแตใครจะพอใจเลือกสมัครเขาในสมาคมไหน เปน
อันเปดโอกาสไวแลว ไมไดบังคับใหใครเขา  

แตเ ม่ือตกลงเลือกสมัครเขาไปในสมาคมใด ก็ตองถือ
หลักการและปฏิบัติตามระเบียบกฎกติกาของสมาคมน้ัน 

ในกรณีท้ังหลายท่ียกตัวอยางมาดูกันน้ี ท่ีเขามีขอถือปฏิบัติ
ท่ียุติเปนหลักแลว การท่ีใครเขาไปตีความตางออกไป ยอมไม
เรียกวาเปนการตีความตางกัน แตเปนการตีความผิดเพี้ยนจาก
หลัก สวนการที่จะปรับปรุง จะมีความเครงครัดอะไรตางๆ ก็เปน
อีกเร่ืองหน่ึง ตางประเด็นออกไป  

ถาแคตีความผิดเพ้ียน ตามปกติ ก็เปนเร่ืองท่ีจะพึงช้ีแจง
อธิบายแกความเขาใจกันไป แตถาถึงกับยึดถือหรือปฏิบัติผิดเพี้ยน 
องคกรเปนตนน้ัน ก็อาจจะวางวิธีปฏิบัติจัดการไวเปนแบบแผน
ของตน  

จะตีความ หรือวิจารณอยางไร ก็ขอใหอยูกันในความจริง  

การพูดคลุมๆ หรือทําเร่ืองใหคลุมเครือ อาจจะเปนเพราะผู
พูดขาดความชัดเจน  แตจะโดยต้ังใจหรือไม ก็ตาม  บางทีก็
กลายเปนการพูดจูงหรือนําความคิด เม่ือพูดเกร่ินเหมือนต้ังเปา
ใหแกความคิดแลว พูดโนนน่ี ถูกบางไมถูกบาง ท่ีเขาแนวจะไปสู
เปาน้ัน อางโนนอางน่ี อยูในเร่ืองบางนอกเร่ืองบาง พูดคลุมๆ คละ
เคลาปนเปไป โดยไมมีอะไรชัดเจน ทําใหคนฟงปรุงแตงความคิด
ตามไปโดยไมรูตัว เหมือนเปนวาทกรรมที่บางคนใชในการเมือง  

คุณสุรพศเขียนตอนหน่ึงวา  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๖๑  

 

 แตเขาไมเห็นดวยที่จะสรุปวาการตีความตางกัน มี
ความเขาใจคําสอนตางกัน ปฏิบัติตางกันเทาที่เปนอยูใน
บานเราไมวากรณีสันติอโศก ธรรมกาย หนังสือเหตุเกิด 
พ.ศ.1 จะมีความหมายเทากับเปน “การทําพระธรรมวินัย
ใหวิปริต” เพราะในเมื่อตางฝายตางอางพระไตรปฎก มัน
ก็มีพระไตรปฎกทั้งภาษาไทย บาลี อังกฤษ เปนตน ใหคน
ทั่วไปตรวจสอบไดอยูแลววาใครอางถูกหรือผิดอยางไร  

จะเห็นวาในคําพูดน้ี มีความสับสนปนเป เอาอะไรๆ เปนการ
ตีความไปหมด อยางเร่ือง หนังสือเหตุเกิด พ.ศ.1 ก็เปนปญหาการ
อางขอมูลท่ีไมเปนจริง ไมใชประเด็นการตีความ สวนในกรณี
ธรรมกาย และสันติอโศก ก็ไมใชเร่ืองตีความตางกัน แตเปนการ
ตีความแลวยึดถือผิดเพี้ยนจากหลัก  

สวนจุดใดข้ันไหนจะเปนการทําพระธรรมวินัยใหวิปริต
หรือไม ก็มีหลักท่ีจะใหพิจารณาได ดังท่ีพูดไปแลว หลายอยาง
แยกแยะเร่ืองราวไปตามประเด็น ไมใชพูดตีคลุมไปหมด   

“เพราะในเม่ือตางฝายตางอางพระไตรปฎก มันก็มีพระไตรปฎก
ทั้งภาษาไทย บาลี อังกฤษ เปนตน ใหคนทั่วไปตรวจสอบไดอยูแลววา
ใครอางถูกหรือผิดอยางไร” ขอความน้ี ถาไมพิจารณาใหชัด ก็อาจจะ
ทําใหมองเรื่องราวเพลินตามไป แตท่ีจริง ไมใชเปนเร่ืองท่ีมีการเถียง
กัน แตมีคนอางผิดอยูกอน ท้ิงคางไว และท้ังๆ ท่ีอางผิด ขอมูลเปนอัน
มากท่ีอางวาเอามาจากพระไตรปฎก แตในพระไตรปฎกไมมีไมเปน
จริงอยางน้ัน ปรากฏวา ท้ังท่ีอางผิดชัดๆ เห็นงายๆ แมแตนักวิชาการ
ท้ังหลายท่ีใกลเรื่อง ก็ไมไดตรวจสอบ ไดแตตื่นเตนกันไป จึงไดเขียน
บอกใหต่ืนข้ึนมารูกัน และรูทัน  
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คุณสุรพศเขียนบอกวา “การตีความคําสอนพุทธศาสนาผิด
จากพระไตรปฎกก็กลายเปน ‘มีเจตนาทําลายพุทธศาสนา’ ไป” แต
ท่ีไดยกมาใหดูก็ชัดแลววา เร่ืองท่ีเขาประเด็นแทๆ ไมใชเปนปญหา
การตีความ แตเปนเร่ืองของขอมูลขอเท็จจริง   

คําวา “การตีความคําสอนพุทธศาสนาผิดจากพระไตรปฎก” 
ก็เปนคําท่ีนาจะแปลกใจ พระไตรปฎกน้ัน เปนท่ีรูกันวาเปนแหลง
คําสอนของพุทธศาสนา และจึงถือเปนมาตรฐานตัดสินวาเปนคํา
สอนพุทธศาสนาหรือไม แลวจะใหตีความคําสอนพุทธศาสนาผิด
จากพระไตรปฎกตามพอใจไดอยางไร ไปๆ มาๆ ก็จะมีคําพูดวกวน
ท่ีเขาทํานองเดียวกันวา จะตีความพระไตรปฎกผิดจากคําสอน
พุทธศาสนาก็ได จะเปนไรไป  

อน่ึง ในคําพูดประโยคเม่ือกี้น้ัน คุณสุรพศเหมือนกับบอกวา
พระพรหมคุณาภรณใชคําวา “มีเจตนาทําลายพุทธศาสนา” แตเม่ือ
คนหาในหนังสือเก่ียวกับเร่ืองเหลาน้ี ท้ัง กรณีสันติอโศก กรณี
ธรรมกาย และ ต่ืนเสียทีฯ ก็ไมพบขอความนี้เลย (ทานท่ีมีเวลา
อาจจะชวยคนดูในหนังสือเลมอื่นดวย จะไดดูวาใชในบริบทอยาง
ใด มีเหตุผลหรือไม) พบแตท่ีพระพรหมคุณาภรณบอกวา ถาขอมูล
ท่ีทานเมตตาฯ นํามาแสดงมีจริงเปนจริง พระมหากัสสปะก็เปนผู
ทําลายพระพุทธศาสนา ขอยกมาใหดูจากหนา ๑๙๖ ดังน้ี 

 “ถาพระมหากัสสปะมีภาวะจิตใจและมีพฤติการณ
ตางๆ อยางท่ีพระ (เมตตาฯ) ไดพยายามบอก พระ
มหากัสสปะก็เปนผูมีเจตนาไมสุจริต  และไดทําการราย
ต อพระ พุทธศาสนา  ( เ รี ยก ได ว า ถึ ง ข้ั น ทํ าลาย
พระพุทธศาสนา) เปนบุคคลท่ีเชื่อถือไมได” 
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แตในเม่ือท่ีแทน้ัน ขอมูลท่ีทานเมตตาฯ นํามาแสดง ไมมีจริง 
ไมเปนจริง ก็จึงบอกกลาวแกกันใหรูทันวาอะไรเท็จ อะไรจริง สาระ
ก็อยูแคน้ี สวนการใชคําแรงตางๆ เปนพิเศษ ในกรณีของทาน
เมตตาฯ น้ี ก็เปนอยางท่ีไดเลาไปแลว 

ควรย้ําวา หาความรูใหแน ใชแคคิดเอา  
คุณสุรพศเขียนอีกตอนหน่ึงวา  

วัฒนธรรมการวิจารณที่ทําความเห็นตาง คนเห็นตาง
ให “กลายเปนอ่ืน” คือวัฒนธรรมกระแสหลักของพุทธเถร
วาทที่มีมานาน และชัดมากในการสังคายนาครั้งที่ 3 เปน
ตนมาที่มีการยืมมืออํานาจรัฐมากําจัดพระสงฆที่เห็น
ตางจากฝายพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระอยางขนานใหญ 
โดยใชวิธีการ “จัดสอบความรูพระ” ถาสอบไมผานก็จับ
สึก ซ่ึงก็คลายๆ กับคณะสงฆจัดการกับกลุมสมณะสันติ
อโศกเพราะเหตุผลเรื่องสอนผิดจากพระไตรปฎก ...  

ขอความขางบนน้ี บอกใหทราบวาผูเขียนไมไดพบผาน
ขอมูลเพียงพอ และไมไดตรวจสอบคนดูเร่ืองราวใหชัด  

อยางงายๆ ท่ีทานวา “คณะสงฆจัดการกับกลุมสมณะสันติ
อโศกเพราะเหตุผลเรื่องสอนผิดจากพระไตรปฎก” อันน้ี พระพรหม
คุณาภรณ แมจะไมไดสนใจติดตามความเปนไปของกรณีสันติ
อโศก เมื่อคุณสุรพศเขียนอยางน้ี ก็ฉงน  จึงคนหาขอมูลตรวจสอบดู  

ก็ทราบวา เร่ืองราวไมเปนอยางท่ีคุณสุรพศวา คือ คณะสงฆ
ก็ตาม ทางการบานเมืองก็ตาม ไมไดจัดการกับกลุมสันติอโศก
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เพราะเหตุผลเร่ืองสอนผิดจากพระไตรปฎก แตเปนเร่ืองการละเมิด
วินัย และละเมิดกฎหมายบานเมือง คนละเรื่องกันเลย 

ดังท่ีวาแลว  เ ร่ืองการจัดการกับกลุมสันติอโศกไมเปน
ประเด็นท่ีพระพรหมคุณาภรณสนใจ ผูใดมีหนาท่ีก็วากันไป แต
เปนอันวา ควรจะตรวจสอบขอมูลใหรูแนชัด  

ท่ีจริง คําวา “สอนผิดจากพระไตรปฎก” น้ัน อาจจะเบาก็ได 
แรงก็มี บางที เปนเร่ืองรายมาก เชน ถาสอนใหพระไทยมีภรรยา 
(อยางพระนิกายชินท่ีเลาไปแลว) หรือสอนชาวบานใหลักขโมยทํา
อทินนาทาน สอนใหผิดลูกผิดเมียเขา สอนใหด่ืมสุรายาเมา น่ีก็คือ
สอนผิดจากพระไตรปฎก ซึ่งแมแตชาวบานก็ไมควรจะยอม 

การสอนผิดจากพระไตรปฎกอยางน้ี จะอางวาฉันตีความได 
ชาวบานก็คงรูทันและรูเขาใจวาเสียหายขนาดไหน แตบางเร่ือง ก็
ตองมีความรูพอสมควร จึงจะรูทัน และถาสอนถึงขนาดยึดถือกัน
เปนหลักธรรมหลักวินัยข้ึนมา ก็เปนการทําพระธรรมวินัยใหวิปริต
อยางท่ีอธิบายไปแลว แตท่ีวาจัดการอะไรแกสันติอโศก ก็ไมใช
เหตุผลน้ี จะมีก็แคบอกประกอบไปในคําบรรยายการกระทํา  

อยางนอย ตามเร่ืองท่ีเกิดขึ้นจริงน้ี ก็จะเห็นวา การท่ีคุณสุรพศ
นํากรณีสันติอโศกไปเทียบกับเร่ืองพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระในการ
สังคายนาครั้งท่ี ๓ น้ัน ขาดขอมูลขอเท็จจริงท่ีจะนําไปเทียบกัน   

คุณสุรพศไมควรทําใหเร่ืองไมวาอะไรๆ กลายเปนการวิจารณ
ไปหมด ควรคนเร่ืองหาความรูใหชัด แลวก็จะทราบวา 

- ไมวาคณะสงฆ หรือทางการบานเมือง ก็ไมไดจัดการกับ
กลุมสันติอโศกเพราะเหตุผลเร่ืองสอนผิดจากพระไตรปฎก 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๖๕  

 

- การ “จัดสอบความรูพระ” ถาเปนกรณีท่ีเขาเร่ืองกัน ก็เปน
วิธีการท่ีดี แตเร่ืองสังคายนาครั้งท่ี ๓ น้ัน ไมควรจับตีเหมา
เขาไป ตามขอมูลจริง ไมใชเปนการสอบความรูพระ แตเปน
การสอบสวนการปลอมบวช และการปลอมลัทธิ 

- แลวท้ังหมดน้ัน ไมวาเร่ืองไหน ก็ไมใชเร่ืองของการวิจารณ 
แต เปน เ ร่ืองของการสอบสวนตามหลักท่ี ต้ัง ไว เปน
มาตรฐาน 

เร่ืองพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระคร้ังสังคายนาคร้ังท่ี ๓ น้ัน เรา
เกิดไมทัน ก็บอกอะไรชัดเจนเด็ดขาดไมได แตอยางนอยตัวประเด็น
ก็เปนเร่ืองของหลักการ และการบอกขอมูลขอเท็จจริง งานของทาน
ไมใชประเด็นการวิจารณอยางท่ีคุณสุรพศบอก ไมควรรวบรัดตัดสิน
วาเปนการ “ยืมมืออํานาจรัฐมากําจัดพระสงฆที่เห็นตาง”  

ทางท่ีดี อยางนอย เม่ือคุณสุรพศสรุปตัดสินเร่ืองจากขอมูล
ใด เม่ือยอมรับขอมูลใด ก็ควรจะแสดงขอมูลในชุดเดียวกันแหลง
เดียวกันน้ันแกผูอานใหครบหรือใหเพียงพอ เพื่อใหผูอานพิจารณา
ดวยตัวเขาเอง และตามขอมูลเทาท่ีมีน้ัน ถาตนมีความสงสัยอยาง
ใด ก็บอกไปตรงๆ วา ในเรื่องน้ี ตรงน้ี ขาพเจามีความสงสัยอยางน้ี 

เร่ืองสังคายนาครั้งท่ี ๓ น้ัน ตามขอมูลในชุดเดียวกันจาก
แหลงเดียวกันกับท่ีคุณสุรพศอางน้ัน บอกวา เกิดเหตุการณวุนวาย
ยาวนานไมนอยกวา ๗ ป มีพระประพฤติผิดเพ้ียนตางๆ แมแตบูชา
ไฟ (อยูในชุดการบูชายัญน่ันเอง) บําเพ็ญตบะทรมานรางกาย
ตางๆ ประพฤติพรตหมุนตัวตามพระอาทิตย เปนตน อยางนักบวช
นอกพุทธศาสนา  
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อน่ึง ในสมัยพระเจาอโศก ท่ีมีสังคายนาครั้งท่ี ๓ น้ัน ไม
เฉพาะลัทธิศาสนาภายนอกจะมีหลักการ มีหลักลัทธิของตน
ชัดเจนอยูแลวเทาน้ัน แมแตในพระพุทธศาสนาเอง ก็ไดมีนิกาย
ตางๆ แยกออกไปถึง ๑๘ นิกาย และแตละนิกายก็มีหลักการของ
ตนๆ ชัดเจนแลว จึงไดแยกออกไปเปนนิกายตางหาก และมีชื่อ
เรียกเปนท่ีรูกัน พูดงายๆ วา ถือเปนคนละพวกแลว 

ในการสอบสวนลัทธิน้ัน หลักฐานขอมูลชุดท่ีวาน้ัน ก็บอกไว
ชัดเจนวาเชิญใหสึกออกไปเฉพาะพวกท่ีถือลัทธิศาสนาภายนอก 
ซึ่ งมีอยู ในรายช่ือลัทธิ ท่ีพระพุทธเจาตรัสไว เองแลววาเปน
มิจฉาทิฏฐิ และพระพุทธเจาทรงปฏิเสธอยูแลว  

(ในวินัย มีพุทธบัญญัติวางไววา ผูเขารีตเดียรถีย ยังไม
อุปสมบท ไมพึงใหอุปสมบท อุปสมบทแลว พึงใหสึก) 

สวนพระในพุทธศาสนาดวยกัน แมจะอยูในนิกายอ่ืน ท่ีนอก
เถรวาทอีก ๑๗ นิกาย ก็ไมอยูในรายการท่ีเชิญออกไป  

เปนอันวา ตามน้ี พุทธศาสนานิกายอ่ืนก็ยังอยู เพียงแตพระ
โมคคัลลีบุตรติสสเถระยกพุทธพจนมาแสดงเปนหลักฐานในการ
สังคายนาของเถรวาทวาเปนอยางน้ีๆ ไมเปนอยางน้ันๆ  

ตามขอมูลหลักฐานน้ี ชัดเจนวาปญหาไมใชแคความเห็น 
ไมใชแคการตีความ แตเปนข้ันผิดหลักการอยางชัดเจน เปนเร่ืองของ
ความตางลัทธิตางศาสนา จึงเปนปญหาใหญสงผลเสียหายกวาง 

ขวาง ซ่ึงเจาของหลักการมีสิทธิรักษาหลักของตน และผูรับผิดชอบ
จะตองดําเนินการแกไขจัดแยกใหมันเปน ตรงตามท่ีมันเปน  

สวนกระบวนวิธีในการแกปญหา ท่ีคุณสุรพศเรียกวา “จัด
สอบความรูพระ” เราก็ยกมาวิจารณกันได  
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แตตามขอมูลท่ีมีน้ัน ไมใชการสอบความรู (วารูพุทธศาสนา
ไหม) แตเปนการแยกวาถือลัทธิหรือหลักการใด ถาเรียกวาเปนการ
สอบสวนลัทธิ จะตรงเร่ืองมากกวา  

ปญหาอยูท่ีวา ในการสอบสวนน้ัน ไดมีวิธีการตรวจสอบท่ี
รัดกุมแมนยําอยางไร ท่ีจะทําใหแนชัดวาเปนลัทธิภายนอกช่ือน้ันๆ 
ในเม่ือเราไมมีรายละเอียดถึงขนาดน้ี จึงไมอาจยุติเด็ดขาดได  

ถาคุณสุรพศคิดวา  การท่ีไม ไดบอกรายละเอียดของ
กระบวนการสอบสวนไว ทําใหสงสัยวาการสอบสวนจะรัดกุมและ
เปนธรรมเพียงพอหรือไม คุณสุรพศก็สามารถต้ังขอสงสัยน้ีไดวา
ขาพเจาสงสัยอยางน้ีๆ น่ีเปนวิธีท่ีตรงไปตรงมา พอดีกับความจริง 
ไมใชอยางท่ีวาแลว อะไรๆ ก็ตีเหมาคลุมลงไป จะวิจารณ ก็วาไป
ตามหลักฐานขอมูล และตั้งขอสงสัยท่ีตรงเร่ือง  

ไมวาจะอยางไรก็ตาม ก็ควรจะวิจารณอยางมีเหตุผล มี
หลักการ มีขอมูลขอเท็จจริงเปนฐาน และพยายามสืบคนหาขอมูล
กันใหพรอมย่ิงข้ึน ไมใชจูๆ ก็ตีโครมลงไป  

เรื่องของสมมุติ ยุติดวยบัญญัติ  
ในเร่ืองการรักษาหลักการ รักษาระบบ รักษามาตรฐาน 

รักษาสถาบันของเจาของเร่ืองน้ัน เปนเร่ืองท่ีเราควรจะเขาใจ เห็น
ใจ และรูธรรมดาของโลก  

ไมตองเอาเร่ืองในระดับใหญโต อยางลัทธินิกายศาสนา หรือ
บานเมืองประเทศชาติหรอก แคโรงเรียนประถม มัธยม ก็ตอง
รักษาหลักการและมาตรฐานเปนตนของตน  
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เด็กคนหน่ึงเรียนอยูท่ีโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลช้ันปท่ี ๒ 
ระหวางกําลังเรียนอยู วันหน่ึง มีคนมาแจงวาเด็กนักเรียนคนน้ี จบ 
ม.๑ จากโรงเรียนท่ีไมไดรับการรับรองวิทยฐานะ เปนโรงเรียนเถื่อน 
ใบสําคัญท่ีนํามายื่นไว ใชไมได เปนโมฆะ ก็มีการสอบสวน  

เด็กน้ัน หรือพอแมของเด็กน้ันจะบอกวา ฉันวาใชได เปน
เร่ืองท่ีตีความตางกัน มองตางกันเทาน้ัน ทางโรงเรียนก็ไมวาอะไร 
คุณจะวาตีความตางกัน มองตางกัน ก็วาของคุณไป แตเม่ือ
สอบสวนแลว ไดความวาไมเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐาน
ซึ่งโรงเรียนถือตามท่ีบัญญัติไว ก็เปนอันวาเด็กน้ันก็พนจากสภาพ
นักเรียนออกไป 

ในสังคมท่ีไดพัฒนามาบางแลว ยอมมีหลักการ มีระบบที่
บัญญัติจัดวางไว เพื่อใหคนอยูกันดีไมสับสนวุนวาย ใครจะอางวา
ฉันมองตาง ฉันตีความตาง ก็บอกได และเขาก็รับฟงดวย แตเวลา
น้ีเขาก็ตัดสินจัดการไปตามหลักตามมาตรฐานท่ีมีบัญญัติไวน้ัน 

สวนท่ีวามองตาง ตีความตาง ถาเขาเห็นวาดูเขาทีมีเหตุผล 
ในสังคมที่พัฒนาอยางประชาธิปไตยน้ี เขาก็มีระเบียบวิธี และ
กระบวนการเปนทางเดินให คุณก็เอาท่ีมองตาง ตีความตางน้ันมา
ยื่นไว แลวท่ีคุณมองและตีความ ก็เขาไปในกระบวนวิธีน้ัน อีก ๕ 
หรือ ๑๐ ปขางหนา ก็อาจจะมีมติออกมาใหแกบัญญัติไปตามการ
มองการตีความของคุณ ก็เปนไปได  

แตในการปฏิบัติ เร่ืองมาเม่ือใด ก็วาไปตามบัญญัติท่ีมีผล
บังคับใชอยูในเวลาน้ัน  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๖๙  

 

เม่ือมีระบบใหอยางน้ี ท้ังปจจุบันก็กาวดําเนินไป ท้ังขางหนา
ก็พัฒนาดีย่ิงข้ึนได แตมนุษยเองจะตองปฏิบัติตามบัญญัติในโลก
แหงสมมติของตนใหถูกตอง  

เม่ือรูอยางน้ีแลว ก็อางการมองตางกัน ตีความตางกัน ใหถูก
เร่ืองถูกท่ี แลวก็จะไมสับสน แตจะสามารถสรางสรรค 

หลักก็มีอยูแลววา เร่ืองของสมมติ ยุติดวยบัญญัติ เร่ืองของ
ธรรมชาติ ยุติตามสภาวะ 

ท่ีจริง ถามองออกไปในโลกท่ีกวาง ผานกาลเวลาที่ยาวไกล 
มีอะไรๆ ใหมองเทียบไดมาก จะเห็นไดวา วิธีการรักษาหลักการ 
ระบบ มาตรฐาน ตลอดจนสถาบัน แบบของพุทธศาสนาเถรวาทน้ี 
เปนวิธีปฏิบัติท่ีนุมนวล ตรงไปตรงมา และพอดีกับความจริงมาก
ท่ีสุด (อยางนอยอันหน่ึง) 

พวกเราไมนอยคนไดยินเร่ืองกาลิเลโอ (Galileo) นักวิทยา- 
ศาสตรผูเผยแพรความคิดซ่ึงหนุนทฤษฎีของโคเปอรนิคัสวาโลก
หมุนรอบดวงอาทิตย ไมใชดวงอาทิตยหมุนรอบโลก ก็ถูกขอหา
นอกรีต แลวถูกตัดสินใหสละความคิด และเม่ือยอม จึงแคถูกขังอยู
ในบานจนตาย และเร่ืองโจนออฟอารค (Joan of Arc) วีรสตรี
ฝร่ังเศสท่ีถูกกลาวหาวานอกรีตและเปนแมมด แลวถูกเผาท้ังเปน  

น่ีคือเราสวนมากไดยินเร่ืองราวแบบกระเส็นกระสาย ไมรู
อะไรชัด ท่ีจริง ก็คือเร่ืองของประเทศตะวันตก เม่ือคร้ังศาสนาเปน
ใหญพันกวาป ในชวงท่ีแรงขึ้นๆ ทางศาสนจักรรวมกับจักรพรรดิต้ัง
ศาลไตสวนศรัทธา คือ Inquisition ข้ึนมา (ต้ังในป 1233, ท่ีสเปน
เลิกในป 1834) เร่ืองอยางน้ีควรรูไวเพ่ือจะไดอยูในโลกท่ีสวาง 
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ใครพูดกระทบ หรือสงสัยพระคัมภีร พูดไมดีตอสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ 
พูดขัดคําสอน หรือถูกกลาวหาวาเปนแมมด (เปนพวกซาตาน) ก็
ถูกจับข้ึนศาลไตสวนศรัทธาน้ี (รวมท้ังกาลิเลโอ และโจนออฟอารค 
ท่ีวาแลว) ถูกตัดสินประหารชีวิตมากมาย เผาท้ังเปนก็ไมนอย 
(เฉพาะในสเปนประเทศเดียวเผาท้ังเปนราว ๔,๐๐๐ คน) 

น่ันคือวิธีรักษาศาสนาของเขา ซ่ึงแนนอนวาเทียบกันไมไดกับ
ในเถรวาท ท่ีจะเรียกวาสายกลางก็ได คือพอดีตามที่มันเปน ใครจะ
วิจารณอะไรก็วาไป ฉันก็แคช้ีแจงอธิบายบอกความจริงใหฟง ถาใคร
ไมเอากับหลักของเถรวาท แลวยังหลอกเขาหรือปลอมตัวอยู ก็ขอให
แสดงตัวตามเปนจริงโดยปฏิเสธเถรวาทออกไปใหชัดตามตรง คือ เมื่อ
เขาวิจารณหรือกระทบอยางไรมา ก็แครักษาหลักการของตัว ไมไปทํา
อะไรเขา เมื่อเขาเขามาปลอมอยู ก็แคเชิญออกไปเพื่อแสดงตัวใหชัด
ตามท่ีเปน ไมใชวิธีการรุนแรง ไมมีที่จะไปฆาฟนทํารายไปเผาใคร  

(เร่ืองในครั้งสังคายนาครั้งท่ี ๓ ผูท่ีสนใจควรดูในศิลาจารึกของ
พระเจาอโศกมหาราชดวย ท่ีน่ันเทาท่ีเห็นหลักฐาน พระองคเพงท่ีเร่ือง
ความแตกแยกในสังฆะ วาภิกษุหรือภิกษุณีใดทําสงฆใหแตกแยก ก็
ใหมอบผาขาวให)   

ไมวาเร่ืองพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ และพระเจาอโศก
มหาราช คราวสังคายนาคร้ังท่ี ๓ จะเปนอยางไร ก็เอากรณีของ
สันติอโศก ธรรมกาย และทานเมตตาฯ ไปเทียบไมได  

อยางท่ีบอกไปแลว สันติอโศกก็ไมไดถูกจัดการดวยเหตุผลท่ี
สอนผิดจากพระไตรปฎก แตเปนเร่ืองการละเมิดวินัยและกฎหมาย
บานเมือง ทางธรรมกายก็เปนเร่ืองของคดีเก่ียวกับทรัพย  (ดานคํา
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สอนไมไดเปนจุดสนใจอะไรมาก ดังท่ีเด๋ียวน้ี คนก็ยังพูดกันอยูวา 
ทานก็เขาสมาธิพาคนไปเฝาถวายขาวแกพระพุทธเจา ท่ีอายตน-
นิพพาน ซึ่งกวางยาวเทาน้ันๆ โยชน) สวนทานเมตตาฯ น้ันไดยิน
นานแลววาทานลาสิกขา แตไมทราบวาลาเม่ือไร ดวยเหตุใด  

หนังสือท่ีพระพรหมคุณาภรณเขียนเก่ียวกับเร่ืองเหลาน้ี 
บอกไวชัดวามุงใหความรูแกประชาชน เม่ือมีเร่ืองเกิดข้ึนแลว จะได
รู ทัน เ ร่ื อ งว าอะไร เปนอะไร  จะได เ ข า ใจว าหลั กการของ
พระพุทธศาสนาในเร่ืองน้ันๆ วาอยางไร โดยบอกไวตามหลักฐาน
ข อ มูล ท่ี ยอมรั บ กัน เป นมาตรฐาน  ในขอบ เขตของห ลัก
พระพุทธศาสนาเถรวาท เปนงานอิสระ ใครจะยอมรับหรือไมก็
แลวแต และไมเกี่ยวของกับคดีความของเขา (ท่ีจริง หลักการ
บางอยางเปนเร่ืองสําคัญย่ิงกวาคดีความของเขาเสียอีก)  

อยูกับความคิด หยอนในขอมูลขอเท็จจริง  
เร่ืองของคุณสุรพศน้ี ทําใหนึกถึงเร่ืองของ ดร.ช. ซึ่งนาแปลก

วา อยูๆ ก็พูดข้ึนมาวาพระพรหมคุณาภรณเรียกรองใหบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญวาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ท้ังท่ีไมมี
ขอมูลขอเท็จจริงอยางน้ัน ถาจะเดาก็คงจะเปนเร่ืองของการอยูกับ
ความคิดมากเกินไป แลวก็จับโนนชนน่ีในความคิด โดยไมแสวงหา
และตรวจสอบขอมูลขอเท็จจริงใหแนชัด  

ทางดานคุณสุรพศน้ัน ในเหตุการณใหญเร่ืองยาวๆ การ
แสดงออกในการเขียนน้ีบอกไปขั้นหน่ึงแลววา ไมไดตรวจดูขอมูล
ขอเท็จจริงเร่ืองราวใหชัด วาอะไรเปนอะไร ใครทําอะไร ขอมูลตาง
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สวนตางตอน บางทีหางกันไกล ก็จับมาปะปนระคนกันรวบรัดสรุป
ตัดสินลงไป  

ลองดูขอความท่ีคุณสุรพศพูดถึงพระพรหมคุณาภรณ กับ
เร่ืองสันติอโศกวา 

เฉพาะกรณีสันติอโศกทานเจาคุณถึงกับไปเปนพยาน
ในการไตสวน (แมจะบอกวาไมไดไปศาลแตไปให
ขอมูลที่วัดมหาธาตุก็ตาม) ในสวนที่เปนความผิดถูก
ตามพระธรรมวินัย ซ่ึงเชื่อกันวาคําใหการของทานเจา
คุณมีน้ําหนักใหศาลวินิจฉัยตัดสินใหสมณะโพธิรักษ
และสมณะสันติอโศกพนจากความเปนพระสงฆ กรณี
ธรรมกายและ (อดีต) พระ(เมตตาฯ) ก็เชนกัน การ
ตีความคําสอนพุทธศาสนาผิดจากพระไตรปฎกก็
กลายเปน “มีเจตนาทําลายพุทธศาสนา” ไป  

น่ีเปนตัวอยางของเร่ืองท่ีเม่ือพูดข้ึนมา ควรใหมีความชัดเจน 
ดังท่ีไดบอกวาการวิจารณตองต้ังอยูบนฐานของความจริง  

ในเร่ืองซึ่งมีขอมูลขอเท็จจริงท่ีเขาถึงได ทานผูวิจารณ เม่ือ
จะนําเสนองานท่ีแท เปนธรรม ยอมไมปลอย ไมละเลยความจริง
เทาท่ีจะเขาถึงได ไมควรอยูแคบอกวาคิดวา เชื่อวา เช่ือกันวา ซ่ึง
ไม รูวาใครเชื่อ และไมชัด บางทีกลายเปนการพูดจูงหรือนํา
ความคิดของคนอื่น ในทางท่ีถูกน้ัน ขอมูลขอเท็จจริงท่ีเขาถึงไดมี
เทาไร ก็ตรวจสอบใหแนลงไป แลวพูดใหชัดเจนเทาท่ีมีขอมูลน้ัน   

ขอเลา เ ร่ืองไว ข้ันหน่ึงกอนวา  กรณีสันติอโศกนี้  เปน
เหตุการณยืดยาว เม่ือศาลพิจารณาคดี มีพยานมากมาย จะก่ีสิบ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๗๓  

 

ทาน หรือเกินรอย ก็อาจจะไปคนเร่ืองดู สืบพยานกันประมาณ ๖ 
ป พระพรหมคุณาภรณไมสนใจพอท่ีจะติดตามเร่ือง เพราะคดีของ
เขาไมอยูในขอบเขตของการบอกความจริงใหความรูแกประชาชน  

แตชวงหนึ่ง เจาพนักงานไดไปขอใหเปนพยาน พระพรหม
คุณาภรณไมประสงคจะเก่ียวของ เจาพนักงานอางเร่ืองหลักธรรม
วินัยในภาษาพระ ซึ่งผูเกี่ยวของในคดี ไมคอยรูเขาใจ ก็ตกลงกันวา
จะพูดเฉพาะเน้ือความทางธรรมวินัยน้ัน จะไมพูดถึงเร่ืองบุคคล 
คําวาพยานเปนเพียงคําเรียกตามภาษาทางการเทาน้ัน  

เม่ือไปที่เรียกวาเปนพยานน้ัน แมแตคําวาใหการ ก็เปนเพียง
คําเรียกตามภาษาทางการเชนกัน ไมมีการใหการวาเกิดอะไรขึ้น 
ใครทําอะไร ไมไดพูดถึงตัวบุคคลหรือกลุมคณะ ไมวาทานโพธิรักษ 
หรือสันติอโศก จึงไมมีการพูดในเร่ืองวาเขาถูกหรือผิดอะไรท้ังส้ิน มี
แตการอธิบายคําศัพทแสดงหลักพระธรรมวินัย ท่ีศาลหรืออัยการ
หรือทนายตองการทราบ จําไมไดวาอะไรบาง ถายกตัวอยางเทียบ
พอใหเขาใจ ก็เชนวา บรรพชา กับอุปสมบทคืออะไร ตางกัน
อยางไร ปาราชิกหมายความวาอะไร ทํานองน้ี  

อีกท้ังม่ันใจวา ในการไปและพูดอธิบายท้ังหมดน้ัน ซึ่งทาน
โพธิรักษก็น่ังฟงอยูใกลๆ โดยตลอด ไดทําตามหลักท่ีขอตกลงไว 
จึงไมพูดถึงตัวประเด็นของคดี ไมมีถอยคําหรือกิริยาวาจาใดๆ 
กระทบกระทั่งหรือเปนปฏิปกษตอทานโพธิรักษ หรือชาวสันติอโศก 
ท้ังน้ี คําท่ีเรียกวาใหการ คือคําอธิบายตางๆ น้ี ท่ีศาล และท่ีสันติ
อโศก ก็นาจะยังมีอยู ตรวจสอบได 
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ทีน้ี กรณีธรรมกาย ก็อยางท่ีวาแลว ปญหาของท่ีน่ันคือคดี
ความ ซ่ึงวากันยืดเย้ือยาวนาน เปนเร่ืองเกี่ยวกับทรัพยสิน ท่ีเม่ือป 
๒๕๔๑ พระอดิศักด์ิ วิริยสกฺโก อดีตพระลูกวัดพระธรรมกาย 
กลาวหาทานเจาอาวาสวัดน้ันเร่ืองเงินและท่ีดินบริจาค พระพรหม
คุณาภรณก็ไมไดสนใจติดตามเรื่อง และหนังสือกรณีธรรมกาย ก็
ไมไดเก่ียวของอะไรกับคดีน้ัน ไมไดพูดถึงคดีน้ันเลย แตมุงบอก
ความรูธรรมวินัยแกประชาชน เปนอิสระจากเร่ืองราวน้ัน  

เม่ือคุณสุรพศพูดเร่ืองน้ีข้ึนมา เราไมไดใสใจจดจํา และไมได
ตองการพูดถึงใหรูสึกกระทบกระเทือน ก็เลยตองคนหาเร่ืองเกา 
แลวก็ไดความอยางท่ีวาน้ัน และบอกเพียงเปนเคาเร่ืองใหเขาใจ
เห็นภาพรวม สวนรายละเอียด ผูตองการรูชัด พึงคนไดเอง  

ท่ีจริง ถาสังเกต จะเห็นวา คนท้ังหลายไมไดสนใจเร่ือง
หลักธรรมวินัยเทาท่ีควร คนท่ีสนใจหาหนังสือ กรณีธรรมกาย มีอยู
บาง ก็เฉพาะคนท่ีใฝรู ซึ่งมีไมมาก 

สวนเร่ืองทานเมตตาฯ คุณสุรพศบอกวา  

...ซ่ึงผมคิดวาขอวิจารณของทานเจาคุณมีอิทธิพล
พอสมควร กระทั่งทําใหชาวพุทธจํานวนหน่ึงออกไปถือ
ปายประทวงใหเจาอาวาสวัดตนสังกัดขับพระ (เมตตาฯ) 
ออกจากวัด เพียงเพราะเขียนงานวิชาการขึ้นมา 2 เลม ที่
มีเน้ือหาการตีความแตกตางไปจากคัมภีร หรือตําราที่
ชาวพุทธไทยเช่ือถือกันอยู (แมทานเจาคุณอาจจะไมมี
เจตนาใหเกิดปรากฏการณดังกลาวก็ตาม)  

น่ีก็เปนเร่ืองของการคิดเอาวาอยางน้ันอยางน้ี ทางท่ีดี การ
วิจารณท่ีเปนงานวิชาการ ถาเคารพความจริง ก็ดังท่ีวาแลว ใน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๗๕  

 

เร่ืองซ่ึงมีขอมูลขอเท็จจริงท่ีเขาถึงได เม่ือจะนํามาพูด ก็ควรสืบคน
ใหชัดท่ีสุด ไมควรพูดแคคิดวา เชื่อวา เปนเชิงจูงหรือนําความคิด  

ดังไดบอกและใหเห็นตัวอยางต้ังแตตนแลววา สาระท่ีเปนตัว
ประเด็นของหนังสือท่ีพระพรหมคุณาภรณเขียนน้ัน ไมใชการ
วิจารณ ไมอยูในข้ันของการตีความ แตเปนการบอกความรู แสดง
ขอมูลขอเท็จจริงท่ีพิสูจนจริง-เท็จ ถูก-ผิดไดตอหนาในทันที พรอม
ท้ังเตือนสตินักวิชาการผูใหญท่ีต่ืนเตนไปโดยไมไดตรวจสอบขอมูล
ขอเท็จจริง อันน้ีชัดอยูแลว  

พรอมกันน้ัน  ในการเขียน นอกจากไมมีเจตนาใหเกิด
ปรากฏการณท่ีคุณสุรพศพูดถึงแลว เม่ือเขียนออกไปแลว ท้ังไมได
สนใจ และอยูหางไกล ก็ไมไดติดตามความเปนไป เม่ือไดยินขาว ก็
ไมเห็นวาจะเปนเหตุการณท่ีเน่ืองกับหนังสือท่ีไดเขียน เวลานี้ จํา
ไมไดวาเหตุการณท่ีวาน้ันเกิดกอนหรือเกิดหลังหนังสือน้ีออกไป  

แตเทาท่ีพอนึกไดบาง เร่ืองการขับทานเมตตาฯ น้ัน นาจะ
เปนเร่ืองหลายชวงหลายระดับหลายเหตุการณ ซ่ึงเร่ิมข้ึนกอน
หนังสือของพระพรหมคุณาภรณ 

เม่ือคุณสุรพศแสดงความสนใจและพูดข้ึนมาก็ดีแลว ถาคุณ
สุรพศจะสืบสาวเร่ืองราวเหตุการณท่ีวาน้ันวาเกิดข้ึนกอนหรือหลัง
หนังสือของพระพรหมคุณาภรณ มีลําดับความเปนมาเปนไป
อยางไร และจากเหตุอันใด ก็จะชวยใหการวิจารณของคุณสุรพศมี
ความสมเหตุสมผล ไมเปนแคคิดวา เชื่อกันวา พรอมกันน้ันก็จะ
เปนความรูแกพระพรหมคุณาภรณดวย  



๗๖  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

ทวนเร่ืองเกา  
เพ่ือชวยความคิดใหมีฐานแหงขอมูลขอเท็จจริง  

เทาท่ีคุณสุรพศยกเร่ืองกรณีสันติอโศก ธรรมกาย และทาน
เมตตาฯ ขึ้นมาพูดไปตางๆ น้ัน เห็นไดวา นาจะเกิดการรวบรัดทาง
ความคิดขึ้นมา เน่ืองจากเขาถึงขอมูลขอเท็จจริงในเร่ืองราวน้ันๆ ไม
เพียงพอ เมื่อเปนอยางน้ี การคิดรวบรัดน้ันก็จะผิดความจริง แลวก็
จะไม เปนธรรม บางทีกลายเปนเสมือนทํา summary justice 
ทํานองตั้งศาลเตี้ย ทําการรวบรัดตัดสิน หรือตัดสินอะไรๆ แบบรวบ
หัวรวบหาง ไมมีการสืบสอบขอมูลขอเท็จจริงใหชัดเจน หรือให
เพียงพอ ถาหนักนัก ก็จะเลยไปเปน summary execution คือ 
รวบรัดสําเร็จโทษ หรือรวบหัวรวบหางประหารชีวิตเขาทันที โดย
ไมไดสืบสอบอะไรเลย 

เพื่อประโยชนท่ีจะชวยความคิดความเขาใจ จะเลาเร่ือง
ท่ัวไปเก่ียวกับทานเจาของ ๓ เร่ือง ๓ รายน้ันไว พอเปนความรู
พ้ืนๆ โดยมองจากท่ีพระพรหมคุณาภรณไดรวมรับรูกับผูรวมสมัย 
(เลาเพียงคราวๆ อาจจะขาดตกบกพรองเพราะไมไดสนใจอะไร
มาก ใครจําเร่ืองเรียงลําดับไดดี อาจจะชวยทําใหชัดย่ิงข้ึน) 

กรณีสันติอโศก และกรณีธรรมกาย เปนเหตุการณใหญท่ี
ปรากฏขาวโดงดังยาวนาน สวนเร่ืองทานเมตตาฯ แมจะไมเปน
ขาวใหญทางสื่อมวลชน แตเปนเร่ืองท่ีนับวาต่ืนเตนกันในวง
นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ท้ัง ๓ กรณีน้ี เกิดเปนขาวข้ึนเม่ือ
พระพรหมคุณาภรณออกไปอยูนอกกรุงเทพฯ แลว 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๗๗  

 

(นานมาแลว พระพรหมคุณาภรณอาพาธดวยปญหาระบบ
หายใจรุนแรงข้ึนๆ จนถึงป ๒๕๒๙ อยูกับอากาศในกรุงเทพฯไมได 
จึงออกไปอยูนอกเมือง และไมไดกลับเขามาอยูในเมืองในกรุงอีก
เลย โดยเฉพาะใน ๒-๓ ปหลังน้ี นอกจากไปโรงพยาบาล ก็ไมได
เขามาในกรุงเทพฯ นอกจากรถวิ่งผาน) 

- กรณีสันติอโศก 

ในชวงกลางป ๒๕๓๑ ระยะหาเสียงคราวจะเลือกตั้ง ส.ส. มี
ขาวโดงดังเร่ืองทานโพธิรักษ กับพรรคพลังธรรม ทานโพธิรักษ
ประกาศดําเนินกิจกรรมการเมือง ทานเรียกวาการเมืองอริยะ และ
ถูกวิพากษวิจารณมาก โยงไปถึงกฎหมายบานเมืองเกี่ยวกับคณะ
สงฆ เปนขาวใหญตอเน่ืองอยูนาน และเม่ือมีปญหาดานกฎหมาย 
ทานโพธิรักษบอกวาทานลาออกแลวจากมหาเถรสมาคม  

เน่ืองจากเปนเร่ืองเกี่ยวกับการเมือง โดยเฉพาะตอนจะมีการ
เลือกต้ัง ขาวจึงเดนและเปนท่ีสนใจยิ่งของส่ือมวลชน พรอมกับท่ี
ทางการคณะสงฆและพุทธบริษัทก็ถือเปนปญหาตอพุทธศาสนา 

พระพรหมคุณาภรณแมจะอยูเงียบๆ ไกลออกไป ก็ไดอาน
พบการติเตียนโตตอบกันตางๆ ในหนังสือพิมพ โดยเฉพาะเรื่อง
การท่ีพระเขาไปยุงกับการเมือง วันหน่ึง หนังสือพิมพ เดลินิวส ลง
ขาวเร่ืองท่ีทานโพธิรักษบอกวาลาออกแลวจากมหาเถรสมาคม จึง
พนจากการปกครองของคณะสงฆ  

เมื่ออานขอความน้ี ก็แปลกใจวา ทานจะพูดเฉไฉไปทําไม ทํา
ใหประชาชนเขาใจสับสน (เหมือนบอกวา ฉันลาออกแลวจากรัฐบาล
ไทย จึงพนจากการปกครองของรัฐบาลไทย) เมื่อจะขัดขืนตอมหาเถร



๗๘  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

สมาคม ก็ควรจะพูดตรงๆ ไปเลย  
ถึงจุดน้ี ก็จึงเขียนอธิบายเร่ืองน้ี รวมท้ังเร่ืองพระสงฆกับ

การเมือง และปญหาธรรมวินัยบางอยาง เปนขอเขียนอิสระ ท่ีบอกให
รูวาอะไรเปนอะไร เรียกวา กรณีสันติอโศก  

เสร็จแลว พิมพกันเองในท่ีพักแบบท่ีเรียกวาโรเนียว ทําเปน
รูปเลมหนังสือแตไมมีปกนอก ขนาดเล็ก จําไมไดวากี่หนา (เมื่อพิมพ
ตอๆ มา คงจะขยายขึ้น ลาสุดมี ๖๘ หนา) และจําไมไดวาทําไดกี่เลม 
ก็แจกกันไป ตอมา มีการพิมพใหม จึงตีพิมพในโรงพิมพ 

เ ร่ืองราวของทานโพธิรักษท่ีเปนขาวหนังสือพิมพน้ัน ก็
เปนอันวา ไดเกิดเปนปญหาของตัวทานเอง ในเร่ืองพระกับ
การเมือง และปญหาตอการปกครองของคณะสงฆ ไปจนถึง
ปญหาวินัย ทางคณะสงฆไดมีคณะทํางานเก่ียวกับเร่ืองน้ี เรียกวา
อะไรจําไมได  

ตอมา ทางคณะสงฆและคณะทํางานคงเขาใจวาพระพรหม
คุณาภรณสนใจและคงมีความเขาใจเร่ืองน้ี ดังท่ีไดมีหนังสือ กรณี
สันติอโศก น้ัน จึงนิมนตไปรวมพิจารณาดวย พระพรหมคุณาภรณ
ไปอยูระยะหน่ึงแลวก็ไดขอตัว ท้ังอยูไกลและตองการอยูเงียบๆ 
ตอจากน้ันก็ไมไดติดตามเร่ือง ไดยินขาวบางเพียงเปนคร้ังคราว  

ตอมา มีขาวคอนขางใหญวาคณะสงฆทําปกาสนียกรรมแก
ทานโพธิรักษ แลวตอมาอีก ก็มีขาวทานโพธิรักษถูกศาลดําเนินคดี 
ท่ีวายืดเยื้อยาวนานราว ๖ ป และระหวางน้ัน คราวหน่ึงเจาพนักงาน
ไดขอใหพระพรหมคุณาภรณเปนพยานในแงท่ีไปอธิบายความ 

หมายของขอธรรมวินัยตางๆ โดยตกลงกันวาจะไมมีการกลาวถึง
บุคคล คือ ทานโพธิรักษ กับคณะของทาน ดังไดเลาเร่ืองไปแลว  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๗๙  

 

เม่ือคุณสุรพศพูดถึงเร่ืองน้ี พระพรหมคุณาภรณก็ไปคนหา
ขอมูลดู ซ่ึงปรากฏวา ท้ังปกาสนียกรรมโดยคณะสงฆ และคดีใน
ศาล เปนการพิจารณาเร่ืองการกระทําในความเปนไปสวนตัวของ
ทานโพธิรักษและคณะของทาน ต้ังแตบวช ไมอยูในเร่ืองของ
หนังสือ กรณีสันติอโศก  

คดีความของทานโพธิรักษเปนเร่ืองยืดยาวสําหรับทางการ 
แลวก็ตัดสินเสร็จกันไป สวนหนังสือ กรณีสันติอโศก พูดถึงเร่ืองอื่น
ท่ีโผลข้ึนมาในเหตุการณ ซึ่งควรใหประชาชนรูเขาใจอยางถูกตอง 
กรณีสันติอโศก จึงเปนขอเขียนอิสระท่ีบอกความรูอันจะใช
ประโยชนไดในระยะยาว  

- กรณีธรรมกาย 

ใกลปลายป ๒๕๔๑ เร่ืองวัดพระธรรมกายไดเปนขาวใหญ
ยืดเยื้อทางส่ือมวลชน ท่ีจําได คือ นสพ.มติชนรายวัน ลงขาววา ท่ีวัด
พระธรรมกาย จะมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริยครั้งยิ่งใหญ ท่ีทุกคนจะ
เห็นดวยตาตนเอง พระ...จะปรากฏองคในทองฟาใหเห็นกันชัดๆ  

นสพ.ลงขาวตอๆ มา เร่ืองโยงไปท่ีปญหาเงินทอง กลายเปน
เร่ืองหาเงิน เร่ียไร มีการชี้แจงของวัดพระธรรมกาย ชี้แจงไปมาก็มี
การอางพระไตรปฎกวานิพพานเปนอัตตา เลยเกิดปญหาแทรกข้ึน  

สวนเร่ืองเงินทอง เปนปญหาหลักยืดเยื้อ เร่ืองในขาวก็
คืบหนาไป จนกระทั่งเจาอาวาสวัดพระธรรมกายตองคดีท่ีพระอดิ
ศักด์ิฟองศาลในเร่ืองทรัพยและท่ีดิน เปนเร่ืองเขาสูการพิจารณา
ท้ังดานคณะสงฆ และเปนคดีอยูในศาลถึงประมาณ ๘ ป อันน้ีคือ
เร่ืองหลัก ซึ่งในหนังสือ กรณีธรรมกาย ไมไดพูดถึง  
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เวลาน้ัน พระพรหมคุณาภรณเร่ิมอาพาธเร่ืองใหมหลังผาตัด
เสนเลือดใหญท่ีไปเลี้ยงสมอง และตั้งแตปน้ัน ไมไดไปในกิจกรรม
สาธารณะท่ีใดอีก แมแตในวัดของตนเอง ก็ไมไดออกมานอกเขตสงฆ 
เวนแตในวันสําคัญ แตก็ไดขาวเร่ืองราวน้ีทางหนังสือพิมพ  

คําอางของพระวัดพระธรรมกายในเร่ืองหลักธรรมนั้น ทําให
คิดวาจะเปนปมที่ทําใหชาวบานเกิดความเขาใจผิด เปนเร่ืองท่ีควร
ใหกระจาง เม่ือปรารภอยางน้ี  จึงไดเขียนหนังสือ กรณีธรรมกาย 
ข้ึน เพื่อใหความรูแกประชาชน ปองกันความเขาใจผิดตอพระธรรม
วินัย เร่ิมตั้งแตเร่ืองนิพพานเปนอัตตา หรือเปนอนัตตา  

ดังท่ีบอกแลววา ในหนังสือ กรณีธรรมกาย ไมไดพูดถึงเร่ือง
ใหญของวัดน้ัน ท่ีเปนคดียืดยาวในศาล เพราะไมใชจุดท่ีเก่ียวของ 
และตามปกติก็ไมพูดถึง ใครอยากทราบก็ไปคนดูเร่ืองราวเอง แต
ท่ีน่ีตองบอกใหเขาใจเรื่องไว เพราะคุณสุรพศพูดข้ึนมาคลุมๆ อาจ
ทําใหคนจับเร่ืองผิดจุด และมองเร่ืองเขวไป เร่ืองท่ีเปนปญหา
วุนวายแกวัดพระธรรมกายคือเร่ืองคดีในศาล ไมใชเร่ืองธรรมะใน
หนังสือ กรณีธรรมกาย น้ี ซึ่งทางบานเมืองก็ไมไดมีทีทาวาจะสนใจ  

ขอพูดย้ําสาระวา ผูใดจะเห็นวา หรือตีความวา นิพพานเปน
อัตตา หรือนิพพานเปนอนัตตา คือไมเปนอัตตา ก็เปนเร่ืองสวนตัว
ของผูน้ัน ไมมีใครวาอะไร  

แตถาจะบอกวา พุทธศาสนาเถรวาทวานิพพานเปนอัตตา 
หรือเปนอนัตตา หรือพุทธศาสนามหายานนิกายน้ันๆ วาอยางไร 
อันน้ีตองวาไปตามหลักของเถรวาท หรือของมหายานนิกายน้ันๆ 
แลวแตกรณี เพราะในขอบเขตของแตละนิกายน้ันๆ เร่ืองน้ีเปน
หลักแลว ไมใชเปนเร่ืองท่ีจะตีความอยางไรก็ได  
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พรอมกันน้ัน ในการท่ีจะบอกวา นิกายน้ี นิกายน้ัน มีหลักวา
อยางไร ก็มีท่ีอางอิงท่ีใชเปนมาตรฐานของนิกายน้ันๆ (ถาไมมีหลัก 
ไมมีมาตรฐานเคร่ืองวัดหรือตัดสิน ก็จะตีความกันวุนไปตามความ
คิดเห็นสวนตัว แลวศรีธนญชัยก็มาได) 

เม่ือเขาใจแลว ก็พูดถึงหลักไดชัดเจนลงไปตามมาตรฐานท่ี
ใชอางอิงของนิกายนั้นๆ  

ในเร่ืองน้ี พระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีเรานับถือกันอยูเปนหลัก
ในประเทศไทยน้ี มีหลักท่ีใชพระไตรปฎกบาลีเปนมาตรฐานท่ี
อางอิง และมีคัมภีรรองลงมา ต้ังแตอรรถกถาภาษาบาลี เปน
เคร่ืองประกอบใหม่ันใจวาลงตัวแลวท้ังสายอยางน้ันๆ 

ในพระไตรปฎกบาลีน้ัน มีหลักท่ีบอกวา นิพพานไมเปนอัตตา 
(เปนอนัตตา) ตามพุทธพจนสําคัญ เชนวา “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” 
(ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา) และมีคําวินิจฉัยไวในพระไตรปฎกบาลี
น้ันเองวา “นิพฺพานญฺเจว ปณฺณตฺติ อนตฺตา อิติ นิจฺฉยา” (“นิพพาน 
และบัญญัติ เปนอนัตตา” วินิจฉัยมีอยางน้ี) และในอรรถกถาก็รูกันมา
ลงตัว เชนวา “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ นิพฺพานํ อนฺโตกริตฺวา วุตฺตํ” (ขอ
วา “ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา” น้ัน พระพุทธเจาตรัสรวมท้ังนิพพาน
ดวย) และ “นิพฺพานธมฺโม อตฺตสฺเสว อภาวโต อตฺตสุญฺโญ” (ธรรม คือ
นิพพาน วางจากอัตตา เพราะไมมีอัตตาน่ันเอง)  

พระพุทธศาสนาเถรวาทมีหลักวา นิพพานเปนอนัตตา ตาม
มาตรฐานของตนคือพระไตรปฎกบาลีอยางน้ี ก็วาไปตรงๆ แลวใครไม
เห็นดวย ก็ไมมีใครวาอะไร ก็พูดออกไปตรงๆ วาฉันไมเห็นดวย ก็ไมมี
ใครหาม พระพุทธศาสนาเถรวาทไมไปปดกั้นอะไร  
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ในทํานองเดียวกัน ใครจะบอกวาพุทธศาสนามหายานนิกาย
น้ันๆ ถือวานิพพานเปนอัตตา ก็วาไปไดตรงๆ เชนเดียวกัน ก็คือ
ตรงไปตรงมาเทาน้ันเอง ไมควรใหเกิดความสับสน 

เมื่อคุณสุรพศพูดทํานองใหเขาใจวา หนังสือ กรณีธรรมกาย ทํา
ใหทางวัดพระธรรมกายประสบปญหาจากคณะสงฆและจากทาง
ราชการ พระพรหมคุณาภรณซ่ึงไมไดสนใจติดตามเร่ืองน้ี ก็จึงตอง
คนหาขอมูล (ตามปกติไมพูดถึง เปนเร่ืองของทานท่ีเกี่ยวของ) 

แลวก็พบวา ปญหาของวัดพระธรรมกาย ต้ังแตเปนขาวใน
หนังสือพิมพ จนเปนคดีในศาล เปนเร่ืองทรัพยสินเงินทอง โดย 

เฉพาะคดีท่ีอดีตพระลูกวัดพระธรรมกายฟองเจาอาวาสอยางท่ีวา  
คดีความของวัดพระธรรมกาย แมจะเปนเร่ืองยืดยาวหลาย

ป ในท่ีสุดก็ยุติเลิกไป หนังสือ กรณีธรรมกาย ไมไดยุงเก่ียวหรือเอา
ใจใสกับปญหาคดีความอะไรของวัดน้ัน แตพูดถึงหลักพระธรรม
วินัย ซ่ึงเปนเร่ืองแซมท่ีโผลข้ึนมาในเหตุการณ อันควรใหประชาชน
รูเขาใจอยางถูกตอง เปนเร่ืองของการบอกขอมูลขอเท็จจริงในทาง
พระธรรมวินัย ใหความรูแกประชาชน  

เปนอันวา กรณีธรรมกาย ก็เชนเดียวกับ กรณีสันติอโศก จึง
เปนขอเขียนอิสระท่ีบอกความรูอันจะเปนประโยชนไปไดเร่ือยๆ ไม
ข้ึนตอเหตุการณหรือคดีความอันใด  

หนังสือท้ังสองเลมน้ัน กับท้ังเลมท่ีเกี่ยวกับหนังสือของทาน
เมตตาฯ บอกแลววาเปนเร่ืองของความรู ไมบีบค้ันผูกพันแกใครท่ี
จะตองเช่ือตามหรือเห็นดวย ใครสนใจใครรู ก็อานก็ศึกษากันไป 
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- กรณีทานเมตตาฯ 

หนังสือ ตื่นเสียทีฯ ท่ีวาดวยเรื่องของทานเมตตาฯ ก็เชนดียวกับ 
๒ เลมกอนน้ัน คือเปนหนังสือท่ีมีสาระสําคัญอันมุงท่ีจะบอกขอมูล
ขอเท็จจริง บอกใหรูความจริงความถูกตอง ไมไดไปตอบโตอะไร 
เพราะทานเมตตาฯ ไมไดทําอะไรท่ีจะตองไปตอบโต แตเมื่อมีการบอก
เร่ืองราวขอมูลท่ีไมเปนจริง ก็บอกใหประชาชนรูความจริง  

เร่ืองหนังสือของทานเมตตาฯ ไดเลาเร่ืองไปขางบนพอสมควร
แลว จึงเพียงทวนความท่ีฝากไวตรงน้ัน ท่ีขอใหคุณสุรพศชวยสืบคน
ลําดับเหตุการณวาหนังสือท่ีพระพรหมคุณาภรณไดเขียนน้ัน ได
เปนเหตุปจจัยเก่ียวของกับการขับทานเมตตาฯ จากวัดท่ีทานเคย
อยูหรือไม  

เปนอันวา หนังสือเหลาน้ี ไมวาจะเปน กรณีสันติอโศก กรณี
ธรรมกาย ต่ืนเสียทีฯ ลวนเปนหนังสือใหความรู บอกความจริง
เก่ียวกับหลักธรรมวินัยท้ังน้ัน ซึ่งเปนตางเร่ืองตางราวกับเหตุการณ
ท่ีเปนขาวต่ืนเตนยืดยาวของเขา  

ในหนังสือเหลาน้ี คดีท่ีสันติอโศกเปนความในศาล ๖ ป ก็
ไมไดพูดถึง คดีของธรรมกายซ่ึงเปนเร่ืองเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีคางศาล
ถึง ๘ ป ก็ไมอยูในความสนใจ ทานเมตตาฯ มีเร่ืองกับใครอยางไรก็ไม
มีอะไรเกี่ยวของท่ีจะพูดถึง ตัวผูเขียนก็เพียงแววๆ  จนกระท่ังทานอยู
มาลาเพศท่ีไหนเมื่อไร ก็ไมรู ไดยินภายหลังเพียงวาทานลาไปแลว 
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บอกความจริง ไมขึ้นตอการคิดวิจารณ  
หลักฐานขอมูลขอเท็จจริงตัดสินเอง  

คุณสุรพศเขียนลงทายวา  

การวิจารณดวยทาทีขมวาคนอื่นไมรูจริง เห็นผิด 
ฯลฯ แทนที่จะโต “ประเด็น” หรือ arguments ที่เขา
เสนออยางตรงไปตรงมา เชนที่พระพรมคุณาภรณทํากับ
งานของ (อดีต) พระ (เมตตาฯ)  เปนตน จึงถือเปน
ตัวอยางของ “ทาที” การวิจารณที่ลาหลังที่ชาวพุทธรุน
ใหมไมควรถือเปนแบบอยาง 
คุณสุรพศยังคิดวา งานเขียนของพระพรหมคุณาภรณเปนการ

วิจารณ เปนการโต แตท่ีจริงน้ัน ชัดเจนอยูแลววา งานเขียนน้ันเปน
การบอกความจริง ไมใชวิจารณ ไมใชโต  

เร่ืองของทานเมตตาฯ ท่ียกมาใหดูต้ังแตตน ประเด็นก็เปน
เร่ืองของการอางและใชขอมูลท่ีไมเปนจริงในการวิจารณ  

ทวนใหฟงอีกนิดหนอย อยางทานเมตตาฯ เขียนหนังสือ เหตุ
เกิด พ.ศ. ๑ ข้ึนมา ทําการวิจารณ โดยทานมีขอสรุป เชนวา พระ
มหากัสสปะไดเปนผูสืบทอดตําแหนงเปนผูบริหารคณะสงฆแทน
พระพุทธเจา แลวก็อาศัยอํานาจน้ันทําการดัดแปลงคําสอนของ
พระพุทธเจาใหเปนไปตามหลักศาสนาพราหมณ  

ทานเมตตาฯ ทําการวิจารณน้ัน โดยอางขอมูลจาก
พระไตรปฎก เปนตน และแสดงเหตุผลตางๆ  

ทานเมตตาฯ จะวิจารณวาอยางไร จะอางขอมูลหลักฐาน 
แสดงเหตุผล และมีขอสรุปมติอยางไร ก็เปนเร่ืองของทาน เราไมไป
เถียงอะไรดวย เราก็แคเปนคนดูผูฟง   
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แตทีน้ี พอดูฟงไปช่ัวประเด๋ียว ก็พบวาขอมูลหลักฐาน
ขอเท็จจริง ท่ีทานเมตตาฯ ยกมาอางน้ัน อันน้ีก็ไมเปนจริง อันน้ันก็
ไมตรงตามท่ีอาง อยางเชน “เอวํ เม สุตํ” ท่ีทานวาแสดงฐานะของ
พระพุทธเจา และวาในพระสูตรของพระสารีบุตรไมมีเลย แตของ
พระมหากัสสปะมีต้ัง ๓ สูตร แตท่ีจริง ของพระสารีบุตรมีมากมาย
เกิน ๓๐ สูตร และไมเฉพาะพระสารีบุตร พระสูตรของพระสาวก
อื่นก็มีคําเร่ิมน้ีกันเปนธรรมดา ดังวาไปแลว  

เม่ือทานเมตตาฯ เอาขอมูลท่ีไมเปนจริงมาใชมาอางเปน
เคร่ืองยืนยันอยางน้ัน การวิจารณของทานก็ไมสมเหตุสมผล และ
ขอสรุปของทานก็ไมอาจสมจริงไปได  

แตเม่ือคนอานไมไดตรวจสอบขอมูลท่ีอาง (คนท่ีอานแมแต
นักวิชาการท้ังหลายก็ไมปรากฏวาไดตรวจสอบ) นึกวาขอมูลจริง
เปนอยางน้ัน ก็จะเขาใจผิดท้ังตัวขอมูล แลวก็เขาใจผิดตามไปท้ัง
ในเหตุผลและขอสรุป น่ีคือทําใหเกิดความเขาใจผิด เปนการเขาใจ
ผิดตอความจริง  

ถาเร่ืองท่ีคนเขาใจผิดน้ันสําคัญตอสวนรวม ก็ทําใหเกิด
ความเสียหายทําลายประโยชนอยางกวางขวางรุนแรง และเม่ือคน
อื่นๆ นําขอมูลท่ีไมเปนจริงในหนังสือน้ันไปใชอางกันตอๆ ไป โดย
ไมไดตรวจสอบ ก็จะกอความเขาใจผิดท้ังกวางขวางและยืดเยื้อ
ยาวนาน ยากท่ีจะตามไปชี้แจงความจริง  

เห็นไดไมยากวา ถาผูเขียนหนังสือและใชขอมูลท่ีไมเปนจริง
น้ัน ทําการน้ัน ซ่ึงบอยและมากจนนาแปลกใจ ดวยความประมาท
หละหลวมเลินเลอ ยอมเปนกรรมท่ีนาตําหนิ ยิ่งถาทําดวยมีเจตนา



๘๖  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

ไมซื่อไมตรง ซึ่งชาวบานก็มีสิทธิระแวงสงสัย แมวาโดยสวนตัวจะ
ไมถือสา คนท่ัวไปจะประณามก็ยังชอบธรรม 

เ ม่ือพบการอางขอ มูล ท่ี ไม เปนจ ริง  บอกไมตรงตาม
ขอเท็จจริงอยางน้ี พระพรหมคุณาภรณจึงไดเขียนบอกคนใหรู
ความจริง บอกใหรูวาทานเมตตาฯ เอาขอมูลท่ีไมเปนจริงอะไรๆ 
มาใชมาอาง พอใหรูเทาทัน ดังท่ีเรียกวาหนังสือ ต่ืนเสียทีฯ ซ่ึงเปน
หนังสือบอกความจริง ไมใชวิจารณ ไมใชการตอบโต 

คุณสุรพศพูดบอยมากวาทานเมตตาฯ ตีความ พูดวาเปน
การตีความตางกัน และทํานองวาจะตีความอยางไรก็ได แตชัดอยู
แลววา การอางขอมูลอยาง “เอวํ เม สุตํ” วาของคนน้ันเทาน้ันคร้ัง 
ของคนน้ีเทาน้ีคร้ังน้ัน เปนขอเท็จจริงท่ีมีอยูตามที่มันเปน ไมได
เก่ียวของอะไรกับการตีความ 

แมแตการตีความ ก็มิใชวาจะตีความวาอยางไรก็ได การ
ตีความมีหลัก มีขอบเขต ดังท่ีเคยพูดมาแลว บางคร้ังไมควร
เรียกวาเปนการตีความเลย เปนเพียงการแปลผิดเทาน้ันเอง และ
แปลผิดบางทีเปนเพราะไมไดดูใหชัด ไมไดตรวจสอบ  

อยางทานผูหน่ึงไปอเมริกา แลวท่ีสํานักงานใหญแหงหน่ึง 
ไดเห็นหนาหองหนึ่ง มีปายติดไวบอกวา “mediation” แตดวยมอง
เผินๆ ไมชัด นึกวาเปน “meditation” ก็พูดวาท่ีน่ีมีหองฝกสมาธิ
ด วย  แต ท่ี จ ริ ง เป น  mediation ท่ี ทํ า งานของ  mediator คื อ
เจาหนาท่ีไกลเกลี่ย ในกรณีน้ี จะบอกอยางไรๆ วาฉันตีความ ก็ไม
มีทางเปนอยางท่ีตีน้ันไปได ลองเปดประตูหองน้ันเขาไป บอกวา 
ฉันเปน meditator จะมาน่ังสมาธิ ก็ขัดความจริงแลว คงไมมีท่ีให
เขาไปน่ังอยางน้ัน   



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๘๗  

 

เหมือนอยางท่ีทานเมตตาฯ แปล “ติตถิกาจารย” วา “พระเถระผู
เปนอาจารย (และนาจะหมายถึงผูเปนใหญในสงฆขณะนั้น)” ไมวา
ทานเมตตาฯ จะบอกวาฉันตีความอยางไร ก็ไมมีทางจะเปนอยางน้ัน
ไปได ก็แคแปลผิดเทาน้ันเอง แลวก็เอาคําท่ีแปลผิดน้ันมาใชอาง  

อยางไรก็ตาม แมวาในแงขอมูล จะแคแปลผิด แตความผิด
ไมใชแคน้ัน ท่ีสําคัญคือ ทําใหเขาใจผิดตอพระมหากัสสปะ เขาใจ
ผิดตอประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา และเขาใจผิดตอหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนาท่ีมีมาถึงบัดน้ีท้ังหมด 

ในกรณีของ ดร.ช. ก็ชัด อยูๆ ทานก็เขียนข้ึนมาวา พระ
พรหมคุณาภรณเ รียกรองให บัญญัติศาสนาประจําชาติใน
รัฐธรรมนูญ เม่ือความจริงไมเปนอยางน้ัน ก็เขียนบอกใหรูวาไม
เปนจริง ก็เทาน้ัน ไมมีอะไรจะตองวิจารณ ไมตองตอบโต น่ีคือ
บอกความจริง  

เร่ืองของนักวิชาการอีก ๒ ทาน ก็เชนเดียวกัน คือเปนเร่ืองท่ี
ทานเหลาน้ันใชขอมูลท่ีไมเปนจริง พูดเขียนไมตรงตามขอเท็จจริง 
นําเร่ืองท่ีไมมีหลักฐาน ไมมีขอเท็จจริง เพียงคิดเอาวาเปนอยางน้ัน 
แลวเอามาต้ังเปนเน้ือหาสาระท่ีจะวิจารณ ก็เลยกลายเปนการ
วิจารณเร่ืองท่ีไมมีไมเปนจริง จึงเขียนบอก แลวขอมูลขอเท็จจริง
ตัดสินเอง ไมตองตัดสินดวยความคิดของคน 

โดยนัยหน่ึงก็คือ ไมไดรังเกียจการวิจารณตามหลัก ไม
เก่ียวของกับการวิจารณ หรือแมแตไมสนใจตัวการวิจารณน้ัน ใคร
จะวิจารณอะไร ก็วิจารณไป แตในการวิจารณน้ัน ขอใหอางใหใช
ขอมูลท่ีเปนจริง พูดเขียนใหตรงตามขอเท็จจริง  



๘๘  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

เม่ือมีการใชมีการอางขอมูลท่ีไมเปนจริง ซึ่งเม่ือคนไมรูทัน ก็
ทําใหเกิดความเสียหายมาก กับท้ังเปนความไมถูกตองอยูในตัว
ของมันเอง ซึ่งพึงแกไข พระพรหมคุณาภรณจึงเขียนหนังสือบอก
ใหรูการอางการใชขอมูลท่ีไมเปนจริงน้ัน เปนการเปดเผยการใช
ขอมูลท่ีไมเปนจริงน้ัน และบอกใหรูวาของจริงเปนอยางไร   

วัฒนธรรมใฝรูและอนุรักษความจริง  
vs. วัฒนธรรมการวิจารณโดยไมคํานึงถึงความจริง  

เปนอันวา  ประเด็นของเ ร่ืองมิใชการวิจารณของทาน
เหลาน้ัน แตประเด็นคือการอางการใชขอมูลท่ีไมเปนจริงในการ
วิจารณน้ัน  

แลวสืบเน่ืองจากนั้น จึงพูดถึงหลักการทางปฏิบัติในเร่ืองน้ี
วา การอางการใชขอมูลน้ัน พึงทําดวยความรับผิดชอบ ควรคนหา
ตรวจสอบหลักฐานขอมูลขอเท็จจริงใหแนชัด ไมควรทํางานท่ี
เก่ียวกับเ ร่ืองสําคัญๆ อยางหละหลวม เพราะเปนเร่ืองของ
ประโยชนสวนรวมในวงกวาง โดยเฉพาะประโยชนทางปญญา 
และเม่ือผิดพลาด ก็ควรแกไขปรับปรุงเพ่ือประโยชนในระยะยาว 

คุณสุรพศกลาววา การวิจารณท่ีพระพรหมคุณาภรณทํา 
เปนตัวอยางของ “ทาที” การวิจารณท่ีลาหลัง ท่ีชาวพุทธรุนใหมไม
ควรถือเปนแบบอยาง  

แตท่ีแทน้ัน ขอเขียนของพระพรหมคุณาภรณ ไมใชเปนการ
วิจารณ แตเปนการมุงตรงไปท่ีการบอกความจริง ดังน้ัน “ทาที” ของ
พระพรหมคุณาภรณ จึงมิใชเปน “ทาที” ในการวิจารณแตประการใด 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๘๙  

 

การท่ีคุณสุรพศมองงานบอกความจริงเปนการวิจารณไป 
โดยไมเอาใจใสเร่ืองการบอกความจริงน้ัน มีคาเปนการบอกวา 
การวิจารณท่ีควรยึดถือเปนแบบอยาง คือการวิจารณโดยไม
คํานึงถึงความจริง เหมือนกับบอกวา การวิจารณท่ีหันหลังให
ความจริง เปนวัฒนธรรมการวิจารณท่ีทันสมัย อันควรยึดถือ 

จะเห็นวา การวิจารณของนักวิชาการ ๔ ทานน้ัน ถาถือเปน
วัฒนธรรม ก็คือวัฒนธรรมการวิจารณโดยไมคํานึงถึงความจริงน้ีเอง  

ถาจะนิยมวัฒนธรรมการวิจารณโดยไมคํานึงถึงความจริง
น้ัน ก็ไมควรจะล้ําเลยมาปฏิเสธการบอกความจริง หรือถึงกับติ
เตียนการบอกความจริง  

เรานาจะชวนกันมาอยูกับความจริง และการบอกความจริง 
ท่ีเปนวัฒนธรรมอันย่ังยืน 

ความจริงเปนหลัก เปนแกนสารท่ียั่งยืน  ความชัดเจน 
ถูกตองแมนยํา เปนคุณสมบัติสําคัญของการบอกความจริงน้ัน  

ไมเฉพาะการวิจารณเทาน้ัน การเขียน การพูด การส่ือสาร
ทุกอยาง ตองมีความจริงเปนฐานท้ังน้ัน และควรบอกความจริงน้ัน
อยางแมนยํา ชัดเจนดวย  

ท่ีพูดวา การวิจารณท่ีดี คือมีความเปนเหตุเปนผลน้ัน ลึกลงไป 
ความจริงเปนฐานท่ีรองรับ ท่ีอิง ท่ียัน ของการวิจารณ ถาไมมีความ
จริง ความเปนเหตุเปนผลของการวิจารณน้ัน ก็มีอยูคงอยูไมได  

พึงตระหนักวา ความจริงสําคัญกวาความเปนเหตุเปนผล 
ความเปนเหตุเปนผลตองมีความจริงเปนฐาน ไมอาจมีและยืนยง
อยูไดโดยปราศจากความจริง 



๙๐  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

ปรัปวาท ไมพึงสับสนกับอัพภาจิกขนะ  
แตจะเปนอันไหน ก็ไมถือการวิจารณเหนือกวาความจริง  

คุณสุรพศเขียนบอกวา “กลาวโดยสรุป วิธีการวิจารณความ
คิด เห็นของคนอื่น เปนวิ ธีที่ พุทธเถรวาทเรี ยกว า วิ ธีกํ าราบ 
“ปรัปปวาท” (วาทะของฝายอื่น) พระสงฆที่ใชวิธีนี้กับนักวิชาการ 
หรือพระดวยกันเองในปจจุบัน ...”   

ดังไดบอกแลววา สาระท่ีเปนประเด็นของเร่ืองน้ี ไมใชการ
วิจารณ แตเปนการบอกความจริง และนอกจากบอกความจริง 
ไมไดสนใจท่ีจะวิจารณแลว การปฏิบัติตอกรณีของทานเมตตาฯ 
เปนตนน้ี ก็ไมใชเปนการกําราบปรัปวาท  

ก )  “ป รัปวาท ”  หมาย ถึ งลั ท ธิอื่ น  ห รือ คํ าสอนนอก
พระพุทธศาสนา วิธีกําราบปรัปวาท ก็คือการช้ีแจงแสดงอธิบาย
ความจริง หรือบอกหลักคําสอนท่ีแท ท่ีถูกตอง ใหคนรูเขาใจ รูเทา
ทัน สามารถแยกความจริงจากความเท็จได ทําใหลัทธิอื่น หรือคํา
สอนภายนอกที่ เอาเขามาปะปนเปนตนน้ัน  เปนหมัน  หมด
ความหมายไปเอง 

สวนกรณีของทานเมตตาฯ เปนตนน้ี เปนอีกแบบหน่ึง ตาง
ออกไป คือ ทานเมตตาฯ บวชเขามาเปนพระภิกษุในพุทธศาสนา
เถรวาท พูดงายๆ วา ขณะท่ีตัวทานเองเปนพระเถรวาทอยูน้ัน ทาน
ก็เขียนหนังสือท่ีเรียกวาวิจารณเร่ืองราวและบุคคลในเถรวาท (เปา
ใหญคือพระมหากัสสปะ) แตทานจะวิจารณอยางไร ก็เปนเร่ือง
ความคิดเห็นของทาน  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๙๑  

 

ทีน้ี จุดท่ีไมควรปลอย ไมควรละเลย ก็คือ ทานเมตตาฯ 
นําเอาขอมูลท่ีไมมีจริงไมเปนจริงมาอางเพื่อยืนยันการวิจารณของ
ทาน ตรงนี้ไมใชความคิดเห็น ไมใชการวิจารณ แตเปนขอมูล
ขอเท็จจริงท่ีเอามาใชในการวิจารณ หรือในการแสดงความคิดเห็น 
เปนคนละอยาง ตางกัน แยกออกมาได 

ในกรณีอยางน้ี คือ ถาพระพุทธเจาไมไดตรัสวาอยางน้ัน แลว
ใครมาอางวาพระองคตรัสอยางน้ัน ก็ไมเปนจริงอยางท่ีเขาอาง น่ีคือ
ขอมูลท่ีอางไมเปนความจริง  

ถาพระมหากัสสปะไมไดทําการน้ัน ไมไดประพฤติอยางน้ัน 
แตใครบอกวา พระมหากัสสปะทําการน้ัน ประพฤติอยางน้ัน น่ีคือ
อางขอมูลท่ีไมมีไมเปนจริง  

กรณีอยางน้ี ไมเรียกวาปรัปวาท แตเรียกวา “อัพภาจิกขนะ” 
แปลกันวาการกลาวตู 

ข) เม่ือมีคนกลาวตู สิ่งท่ีเราพึงทํา ก็ตรงไปตรงมา คือ บอก
ความจริง เปดเผยความจริง ตลอดจนใหรูทันความเท็จ ก็เทาน้ันเอง  

แตเม่ือบอกความจริงแลว ถาผูบอกความจริงน้ันจะเตือน จะติ 
จะตําหนิกํากับไปดวย ก็เปนอีกสวนหน่ึง ตางหากกัน ไมตอง
สับสนปนเป 

อยางในกรณีของทานเมตตาฯ น้ี เมื่อเราเจอการอางขอมูลท่ีไม
เปนจริงเร่ือยๆ ถาเราไมสนใจการวิจารณของทาน หรือเราไมตองการ
เกี่ยวของกับการวิจารณของทาน เราก็สามารถจับแยกเอาเฉพาะ
ขอมูลท่ีทานอางท่ีโนนท่ีน่ีออกมาตรวจสอบความจริงได คือแยก
ขอมูลท่ีอาง ออกมาจากการวิจารณ เปนเร่ืองท่ีแยกไดไมยาก  



๙๒  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

อยางไรก็ตาม ดังไดบอกแลววา ไมวางานวิจารณ งานเขียน 
การพูดจา การสื่อสารอะไรก็ตาม ถาขอมูลเร่ืองราวที่อางไมเปนจริง
เสียแลว การวิจารณเปนตนเหลาน้ัน ก็กลายเปนเร่ืองเหลวไหลท้ังน้ัน 

เอางายๆ ดูในขอเขียนของพระพรหมคุณาภรณชิ้นน้ีแหละ 
ถาขอมูลเร่ืองราวเก่ียวกับกษัตริยและบาทหลวงใหญในฝร่ังเศส
และในอังกฤษท่ีเอามาเลาใหฟงขางตนน้ันเปนเร่ืองไมจริง ขอเขียน
ของพระพรหมคุณาภรณชิ้นน้ีตรงน้ัน ก็เปนการเขียนท่ีเหลวไหล 
เปนเร่ืองท่ีตรวจสอบได และไมยาก 

ทีน้ี ในหนังสือของทานเมตตาฯ น้ัน ถาเราแยกเอาขอมูล
เร่ืองราวท่ีทานอางออกมา และตรวจสอบแลว ถาไดความชัดเจนวาไม
เปนจริง นอกจากขอมูลน้ันไมเปนจริงแลว ก็จะมีผลตามมาดวยวา 
หนังสือของทานเมตตาฯ น้ัน ไมวาจะเรียกวาเปนการวิจารณ การ
วิจัย หรือเปนอะไรๆ ก็กลายเปนของเหลวไหลไปหมดท้ังสิ้น  

สุดโตง: วัฒนธรรมสายที่ปดกั้นการแสวงหาความจริง  
& วัฒนธรรมสายท่ีวิจารณโดยไมคํานึงถึงความจริง  

ค) ในแงหลักการ และหลักเกณฑ อยางท่ีไดพูดไปแลว ใน
สถาบันและองคกร เอางายๆ อยางมหาวิทยาลัยและสมาคม
ท้ังหลาย ตางก็มีหลักการ วัตถุประสงค ระเบียบแบบแผนตางๆ 
วางไว ตลอดมาถึงศาสนานานานิกาย ตางก็มีหลักมีเกณฑท่ียุติลง
ตัวเปนลัทธิของแตละนิกายน้ันๆ ซ่ึงกอนจะสมัครเขาไปรวม ทุกคน
มีสิทธิเลือกไดวา เม่ือเขามีหลักมีกฎของเขาอยางน้ี เราจะเอาดวย
ไหม เม่ือยอมรับ จึงสมัครเขาไป และแมเขาไปแลว ถาเกิดคิดใหม 
ไมเห็นดวย ก็มีสิทธิเลิกลาออกมา  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๙๓  

 

แตมิใชวา ตนยอมรับเขาไปแลว เกิดไมชอบตรงโนนตรงน้ี ก็
จะไปแกไขหรือไมยอมปฏิบัติโดยพลการ ถาแควิพากษวิจารณไป
ตามเหตุผล หรือมีขอเสนอตางๆ ก็ควรแกการรับฟงและพิจารณา 
แตไมใชเอาเร่ืองไมจริงไปใสใหเขา 

ในกรณีท่ีมีบุคคลผูเขาไปแลว ละเมิด ฝาฝน หรือไมยอม
ปฏิบัติตามหลักตามกติกา องคกรเปนตนน้ัน ยอมมีวิธีปฏิบัติของ
ตนๆ ในการแกปญหา ซ่ึงอาจจะกําหนดแยกเปนลําดับข้ันตอน
ตางๆ โดยเฉพาะเม่ือถึงข้ันหน่ึง ก็จะมีการใหออกไป 

ในพุทธศาสนาเถรวาท มีความผิดท่ีเรียกวาปาราชิก ๔ ท่ีทํา
ใหภิกษุผูละเมิดพนสภาพ นอกจากน้ัน มีกติกาขออื่นบาง เชน 
ภิกษุไปเขารีตเดียรถีย สังฆะก็ใหพนออกไปจากเพศคือสึกเสีย  

แตเม่ือเทียบกับในลัทธิศาสนาท่ัวๆ ไป ในท่ีอื่นๆ แลว ก็เปน
เร่ืองเบา แคใหยอมรับภาวะตามท่ีเขาเปน  

ถาจะเทียบกัน ไมตองสืบคนอะไรมาก เอาแคในยุโรป ตาม
ตัวอยางท่ีเลาใหฟงแลว เขาเอาเปนเร่ืองเปนเร่ืองตาย ตองฆาฟน
สังหารกัน หรือแมกระท่ังทําสงครามตายเปนหม่ืนเปนแสนดวย
สาเหตุชนิดท่ีในเถรวาทถือเปนเร่ืองเล็กนอย หรือไมถือสาเลย  

เร่ืองราวเหลาน้ีฝร่ังเขาเขียนเผยแพรของเขาไว เพื่อเปน
ความรู ซึ่งพูดงายๆ สั้นๆ ก็คือ จะชวยใหเกิดความเขาใจ เห็นกวาง
เห็นไกล มองอะไรๆ ออก เปนประโยชนในการแกปญหาขางหนา 
และพัฒนาอารยธรรมตอไป เราควรศึกษาไว ความรูก็คือความรู 
เปนเคร่ืองพัฒนาปญญา 

หันกลับมาเร่ืองเดิม อยางท่ีวาแลว การบอกความจริง ไมใช
การวิจารณ เปนเร่ืองตางหากท่ีแยกออกมาได  



๙๔  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

เม่ือบอกความจริงแลว จะวิจารณแถมดวย หรือจะไม
วิจารณเลยก็ได และถาไมวิจารณ จะติติงตําหนิอยางไร ก็พึง
พิจารณาไดตามสมควร เปนคนละเร่ืองกันเลยกับการวิจารณ  

การกระทําตอความจริง กับการวิจารณ เปนคนละเร่ืองกัน 
และมีการพิจารณาคนละลักษณะ  

ย้ําวา  ความจริงสําคัญในตัวของมันเอง ไมตองไปอิงไปพิง
การวิจารณ แตการวิจารณเสียอีก ท่ีตองอิงพิงอาศัยข้ึนตอความ
จริง ถาอางเร่ืองไมจริงมาวิจารณ การวิจารณน้ัน ถาไมถึงกับไม
ชอบธรรม ก็เหลวไหลเลื่อนลอย  

ดังน้ัน เม่ือมีงานวิจารณข้ึนมา เราเห็นพิรุธมากเกินควรใน
การอางขอมูล เราก็จับเอาขอมูลท่ีถูกอางท้ังหมดแยกออกมา
ตรวจสอบความเท็จความจริงได  

พึงตระหนักวา การทําผิดตอความจริงน้ันเปนเร่ืองสําคัญย่ิง 
การทําใหเกิดความเขาใจผิด ควรถือวาเปนการประทุษรายอยาง
หน่ึง ย่ิงถาทําใหคนเขาใจผิดในเร่ืองท่ีสําคัญตอสวนรวม ก็คือการ
ประทุษรายตอสังคมนั่นเอง เปนกรรมท่ีท้ังรายแรง และรุนแรง 

ในกรณีอยางของทานเมตตาฯ น้ี ดังท่ีพูดมาบอยแลววา 
ปญหาอยู ท่ีทานอางขอมูลท่ีไม เปนจริง  ถาเปนการผิดแบบ
พลั้งเผลอบาง ก็ยอมจะควรใหอภัย แตเม่ือผิดแลวผิดอีก และผิด
ในเร่ืองท่ีเปนตัวประเด็นของงาน ก็ตองเห็นวาไมสมควร ไมใชปกติ  

ยิ่งเม่ือตัวทานเองก็เปนพระภิกษุเถรวาท อยูในวิสัยท่ีจะ
คนหาขอมูลใหชัดจริงไดไมยาก และรูตัวไดงายวาตนยังควรศึกษา
อะไรอีกแคไหน  ก็ควรทํางานน้ีดวยความหนักแนน  สืบคน
ตรวจสอบใหแนชัดกอนแลวจึงเขียนออกมา  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๙๕  

 

เม่ือทําผิด อางเร่ืองไมถูกไมจริงเร่ือยๆ อยางไมนาจะผิด 
ยอมตองถือวาเปนการขาดความรับผิดชอบ 

 ยิ่งกวาน้ัน เม่ือความผิดพลาดท่ีสําคัญมากหลาย เห็นไดชัด
วาเปนเร่ืองของการแปลผิดบาง เพ้ียนทางหลักภาษาบาง มอง
ขอมูลสับสนบาง ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีชัดเจน พิสูจนไมยาก ก็ทําใหตอง
พิจารณาในแงท่ีพึงสงสัยวา ถาไมเปนเพราะขาดความรู ก็อาจจะ
เปนเพราะมีเจตนาท่ีไมเอื้อตอธรรมอยางใดอยางหน่ึง เจตนาท่ีวา
น้ันอาจจะมิใชมุงรายตอพระศาสนาหรือตอใครๆ แตอาจจะเพื่อ
สนองความปรารถนาสวนตัวบางอยางของตัวทานเองก็ได  

ท่ีติวาทานเมตตาฯ ตางๆ ดังท่ีกลาวน้ัน มิใชเปนการขมหรือ
ขู แตน่ีเปนการพิจารณาในเร่ืองการกระทําตอความจริง ซึ่งเปนการ
พิจารณาปญหาคนละแบบคนละลักษณะกับการวิจารณ  

ในท่ีน้ี ยกเรื่องการวิจารณออกไปไดเลย เพราะวาการกระทํา
ตอความจริง เปนเร่ืองพิสูจนได ตรงไปตรงมา เม่ือการกระทําเปน
อยางไร ก็วาไปตามน้ัน  

จะเห็นไดวา เม่ือคนเขาใจเร่ือง รูประเด็นปญหาชัดแลว 
มองเห็นโทษความเสียหายแลว หลายทานจะบอกวา นาตําหนิให
แรงกวาน้ัน 

เปนอันวา ปญหาท่ีพิจารณาน้ี ไมใชเร่ืองการวิจารณ แตเปน
เร่ืองการบอกความจริง ใหรูทันการกระทําผิดตอความจริง และก็ 
จึงมิใชเปนวัฒนธรรมการวิจารณในเถรวาทอยางท่ีคุณสุรพศบอก 
แตน่ีคือการท่ีเถรวาทใหความสําคัญแกการบอกความจริง 



๙๖  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

เม่ือแยกการบอกความจริงออกไปจากการวิจารณไดแลว 
ทางดานการวิจารณน้ัน ก็ไดพบวัฒนธรรมการวิจารณโดยไมตอง
คํานึงถึงความจริงท่ีพูดถึงเม่ือก้ี และอีกสายหน่ึงคือ วัฒนธรรม
หามการหาความจริง  อยางในยุโรปสมัยกลางดังเลาขางตน ท่ีเขา
กําจัดคนที่หาความจริงแบบท่ีถือเปนนอกรีต ดวยการลงโทษอยาง
รุนแรง ถึงข้ันประหารชีวิตเสียแมแตดวยการเผาท้ังเปน 

จะใหชัด ก็มองไปท่ีศาล Inquisition อันหนักหนานัก ดังท่ี
เลาขางตนแลว ถาใครหาความจริงไปกระทบศาสนา กลายเปน
นอกรีต ก็จัดการเลย น่ีก็สุดโตงไปอีกขางหน่ึง   

ท้ังสองอยางน้ัน จัดไดเปนวัฒนธรรมท่ีไมเอาความจริง พวก
หน่ึงขาม พวกหน่ึงขวาง ซึ่งนอกพนไปจากวัฒนธรรมเถรวาท แหง
ความใฝรู อนุรักษสัจจะ และบอกแถลงแสดงความจริง   

พัฒนาวัฒนธรรมใฝรูและแสวงแสดงความจริงขึ้นเมื่อไร  
เมื่อนั้นก็จะไปถึงเถรวาท 

เม่ือมีการใชศัพทวา “วัฒนธรรมการวิจารณ” ก็เลยไดพูดถึง
วัฒนธรรมการวิจารณท่ีไมคํานึงถึงความจริง และวัฒนธรรมปดก้ัน
การหาความจริงอยางในยุโรปสมัยกลาง  

แตอยางหลังน้ี ไมตองพูดถึง เปนเพียงเร่ืองท่ีจะไดประโยชน
ในแงเปนความรู และทางตะวันตกเองก็หันหลังหนีมาแลวนานไกล  

ท่ีควรพูดคืออยางแรก ไดแก วัฒนธรรมการวิจารณท่ีไม
คํานึงถึงความจริง ซ่ึงอาจจะเปนวัฒนธรรมท่ีสะสมข้ึนโดยไมรูตัว 
แมจะไมสมควรเรียกวาเปนวัฒนธรรม แตก็มีลักษณะเปนแนว
ปฏิบัติท่ีเคยชินข้ึนแลว 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๙๗  

 

การบอกการอางขอมูลขอเท็จจริง การวิจารณ การแสดง
ความคิดเห็น การตีความ ไมใชอยางเดียวกัน เปนสิ่งท่ีแยกตางได 
แมเม่ือใชในงานเดียวกัน ก็แยกพิจารณาได  

ดังท่ีกลาวแลว ความจริงเปนหลัก เปนแกน มีความสําคัญ
ของมันเองท่ีเหนือการวิจารณ เปนฐานรองรับการวิจารณน้ัน  

ถาพบในงานวิจารณใดวาอางหรือใชขอมูลท่ีไมเปนจริง การ
พิจารณาก็มาเขาในประเด็นของการบอกความจริง จะอางการ
วิจารณมาตัดความรับผิดชอบตอความจริงไมได  

การวิจารณเองน่ันแหละจะตองเคารพความจริง ตองเอาใจ
ใสใหความสําคัญแกความจริง ท่ีเปนท้ังฐาน และเปนท่ีมุงหมาย
ของการวิจารณ 

เม่ือจะอางจะใชขอมูลหลักฐาน ควรทําความถูกตรง แนชัด 
ใหเปนท่ีม่ันใจแกตน ดวยการสืบคนตรวจสอบจริงจัง ไมให
หละหลวม และนําเสนออยางชัดเจน แมนยํา จึงจะเปนการทํางาน
อยางมีความรับผิดชอบ โดยเปนความรับผิดชอบท้ังตอความจริง 
ตอวิชาการ ตอประชาชน ตอสังคมพรอมไปดวยกัน  

พรอมกันน้ัน เม่ือปฏิบัติดังวาน้ี การวิจารณก็จะมีฐานที่
ม่ันคง ท่ีจะใหสมเหตุผล ตลอดจนไดผลจริงท่ีพึงมุงหมายของงาน
วิจารณ ควรเรียกวาเปนวัฒนธรรมการวิจารณไดจริง 

สวนการวิจารณท่ีอางหรือใชขอมูลหลักฐานท่ีไมเปนจริง 
นอกจากเปนการวิจารณท่ีเหลวไหลเล่ือนลอย และเปนการทํางาน
อยางขาดความรับผิดชอบแลว จะตองรับผิดชอบตอการกระทํา
ความผิดตอความจริงดวย เพราะเปนการทําใหเกิดความเขาใจผิด 
กอความเสียหายไดรายแรงกวางขวาง เปนการวิจารณท่ีมิใชเพียง



๙๘  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

ขาดความรับผิดชอบ แตไมชอบธรรม  
สวนการตีความก็มีหลัก มีขอบเขต มีเคร่ืองวัด บอกผิดบอกถูก

ได ดังไดยกตัวอยางมาใหดูแลว มิใชจะทําไดตามอําเภอใจ มิใชวา
อะไรๆ ก็อางวาตีความ เพราะในที่สุดก็มีความจริงหรือตัวจริงที่จะ
ตัดสิน ดังนั้น แมแตการตีความน้ี ก็ตองทําโดยมีความรับผิดชอบ 

ในการทํางานทางวิชาการ ควรใหความสําคัญอันดับแรกแก
ความจริง และมองเห็นโทษรายของการสรางความเขาใจผิด  

เม่ือมีเร่ืองของหลักฐาน ขอมูล ขอเท็จจริงเกี่ยวของ จะตอง
เอาจริงเอาจังในการทําใหตรง ใหแท ใหแนชัด ความเปนวิชาการ
จึงจะเกิดข้ึนไดจริง และจึงจะมีคุณคาตามวัตถุประสงคท่ีจะใหเกิด
การสรางสรรคพัฒนาทางปญญา 

การท่ีไดเขียนหนังสือ นักวิชาการเทศ-ไทย หาความรูใหแน 
ใชแคคิดเอา ข้ึน ก็เพราะไดมองเห็นความหละหลวมยอหยอนใน
ดานความจริงความถูกตองน้ี ซึ่งแสดงออกมาชัดเจนในการใชการ
อางขอมูลขอเท็จจริง ดังท่ีวา แทนท่ีจะสืบคนตรวจสอบใหไดขอมูล
ขอเท็จจริงท่ีมีอยูจริงเปนวัตถุวิสัยหรือสภาววิสัย ก็อางขอมูล
ขอเท็จจริงข้ึนมาจากการคิดเอา  แคสรุปเอาเอง  หรือแมแต
คาดหมายในความคิด ซ่ึงเปนความไมถูกตอง ไมตรง ไมเปนจริง 

ในชื่อหนังสือ ก็บอกจุดเนนวา หาความรูใหแน ใชแคคิดเอา 
เปนการยํ้าใหเอาจริงเอาจังในเร่ืองความจริง ดวยการแสวงหา
สืบคนตรวจสอบอยางจริงจัง ใหเขาถึงความรูท่ีถูกตองถองแท แน
และชัดท่ีสุด ไมอยูเพียงกับขอมูลท่ีพบแคผานเผิน จับมาลวกๆ 
แลวคละเคลาคิดเอาเปนเร่ืองราว 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๙๙  

 

ในหนังสือ นักวิชาการเทศ-ไทยฯ น้ี เน้ือหาสาระมุงไปท่ีการ
บอกความจริง ใหความรู ดังน้ัน เม่ือบอกความจริงในเร่ืองท่ี
นักวิชาการผูวิจารณ ๔ ทาน พูดไมตรงตามความเปนจริง บอก
ขอมูลท่ีไม มีจริง  ไม เปนไปตามขอเท็จจริงแลว  ก็ใช โอกาส
ตอจากน้ันในการบอกความรู และแกความเขาใจผิดตางๆ เพื่อให
ผูอานไดความรูความเขาใจท่ีเปนประโยชน ไมประสงคจะยุงดวย
กับการวิจารณ เปนงานคนละแนวคนละประเภทกับงานวิจารณ
ของนักวิชาการท้ังสี่ทานน้ัน 

วาถึงการวิจารณ การทํางานวิจารณจะตองใหความสําคัญ
แกความจริงของขอมูลหลักฐานขอเท็จจริง เปนอันดับแรก เพราะ
ความจริงเปนฐานท่ีจะทําใหการวิจารณน้ัน มีความสมเหตุผล หรือ
มีความเปนเหตุเปนผล   

ถาละเลยความจริง กลายเปนการวิจารณท่ีหันหลังใหแก
ความจริงไปเสีย ก็จะไมอาจทําใหเกิดวัฒนธรรมการวิจารณท่ีดีได 
ก็จะเปนวัฒนธรรมการวิจารณโดยไมคํานึงถึงความจริง ท่ีเปน
อันตราย กอภัยทางปญญาอยางมหันต  

ควรจะพัฒนาวัฒนธรรมการวิจารณน้ัน ดวยการสรางฐาน
แหงความจริง ใหเปนวัฒนธรรมทางวิชาการท่ีมีคุณคาสมความมุง
หมาย ซึ่งอยูกับความจริง เดินหนาไปกับความจริง เจริญปญญา
อยางแทจริง 

ในพุทธศาสนาเถรวาท ไมมีวัฒนธรรมการวิจารณอยางท่ี
เขาใจกันน้ัน เฉพาะอยางยิ่ง ไมนิยมการวิจารณบุคคล หรือ
วิจารณเก่ียวกับบุคคล มีแตใหวิจารณธรรม เพ่ือใหเขาใจธรรม
เขาถึงความจริง  



๑๐๐  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

โดยลักษณะท่ัวไปน้ัน พุทธศาสนาเถรวาทเนนการแสดง
ความจริง หรือบอกความจริง ตรงไปตรงมา ดังท่ีวาไปแลว ถาพูด
ใหเปนวัฒนธรรม ในพุทธศาสนาเถรวาท มีแตวัฒนธรรมใฝความรู
รักความจริง หรือวัฒนธรรมใฝรูและแสวงแสดงความจริง 

ในวัฒนธรรมใฝรูและแสวงแสดงความจริงน้ัน เนนยํ้าการรัก
ความรู รักความจริง ใหมีความใฝรู ชอบสอบถามสืบคน เอาจริง
เอาจังในการแสวงหาความรู ตรวจสอบวิจัยใหเขาถึงความจริงแท 
และบอกแจงแสดงความจริงอยางถูกตรง แมนยํา ชัดเจน ถองแท 
แนชัด พอดีกับความจริง  

ในสังคมไทยเวลาน้ี ตองยอมรับ และก็มีผูเห็นตระหนักมาก
ข้ึนวา คนเหินหางธรรมกันมาก ไมเคารพความจริง ไมเห็นและ
ไมใหความสําคัญแกความจริง  ไม ถือความถูกตอง  มุ ง เอา
ความสําเร็จและผลประโยชนของตัวนําหนา ไมวาจะผิดธรรม ไม
วาจะจริงหรือไม จะถูกตองหรือไม ไมคํานึง ขอใหฉันได ใหฉัน
สําเร็จก็แลวกัน  

ถาสังคมไทยกาวไปในทิศทางน้ี การที่จะอยูดี มีความม่ันคง
ยั่งยืน ยอมไมอาจเปนไปได  

ถาจะใหสังคมไทยมีความหวัง มีอนาคตท่ีม่ันใจ จะตองให
คนไทย ต้ังแตเด็ก ต้ังแตเล็กแตนอย มีการศึกษาชนิดท่ีฝกใหเปน
คนท่ีรักธรรม รักความจริง รักความถูกตอง รักความดีงาม มีความ
ใฝรูท่ีจะถึงท่ีจะอยูในธรรม ในความจริง ความถูกตอง ความดีงาม
น้ัน อยางฝงลึก ผนึกแนนแฟน ม่ันแนวในความจริงความถูกตอง 
มุงหนาทําการสรางสรรคสิ่งดีงาม  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๑๐๑  

 

เลิกเสียที สังคมท่ีอยูกันไปตามยถากรรม พัฒนากันใหมให
เปนสังคมที่อยูกันโดยยถาธรรม 

ปมปญหาอยางหน่ึงของสังคม ท่ีมองเห็นกันอยู เราบอกกัน
วา คนมากมายมีนิสัยชอบแตซุบซิบวิจารณกันไปเร่ือยๆ วา คนน้ัน
เปนอยางน้ี คนน้ีเปนอยางน้ัน เร่ืองน้ันอยางน้ี เร่ืองน้ีอยางน้ัน แต
แคไดยินมาบาง นึกเอาคิดเอาบาง แลวก็พูดกันไป ไมตรวจสอบ
สืบคนใหเปนขอเท็จจริงท่ีแนชัด ไมศึกษาเร่ืองราวใหท่ัวตลอด ขาด
ความจริงท่ีจะเปนฐานใหแกการซุบซิบวิจารณน้ัน และท้ังวิจารณ
กันไปพอสมอยากสมความชอบใจ ไมมีจุดหมายที่จะแกไขปญหา
หรือสรางสรรคอะไร  

เรามองเห็นวา น่ีเปนปญหาของสังคมที่จะตองแกไข จะตอง
พัฒนาคนใหใฝ รู รักธรรม รักความจริง มีฉันทะแรงเขมท่ีจะ
สรางสรรคประโยชน อยากทําชีวิตและสังคมใหสุขสดใสดีงาม 

ปมปญหาอยางท่ีวาน้ี ไมควรใหมีในวงวิชาการ ท่ีเปนผูนํา
ทางปญญาของสังคม มิควรใหวิชาการเปนเพียงคําเรียกใหดู
ศักด์ิสิทธิ์ แตมีอาการความเปนไปคลายเปนเพียงอีกระดับหน่ึง
ของสังคมซุบซิบวิจารณดังท่ีวาน้ัน  

ถาอาการความเปนไปน้ีไดมีไดเปนอยู วงวิชาการน้ันเอง
นาจะต่ืนข้ึนมาชวนกันแกไขปรับปรุงตนเอง และบัดน้ี เวลาน้ันก็
มาถึงแลว 

เม่ือจะพัฒนาประชาชน ก็พัฒนานักวิชาการน่ีแหละใหเปน
แบบอยางข้ึนมา ความเปนผูนําก็จะสําแดงตัวออกมาไดอยาง
เปนไปเอง แลวท้ังสังคมก็จะมีคนท่ีพัฒนา 



๑๐๒  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

อยางนอยใหชัดวา วงวิชาการมีวัฒนธรรมทางปญญา ท่ีใฝรู 
รักธรรม เคารพความจริง มุงเอาความรูท่ีถูกตองถองแทแนและชัด 
มาเปนฐานและเปนจุดหมายของวิชาการอยางแทจริง และรวมกัน
หนุนกันในการนําความรูจริงน้ันมาใชในการแกปญหาและพัฒนา
ชีวิตและสงัคมใหเจริญงอกงามมีความสุขอยางยั่งยืน 

วัฒนธรรมรักความรู รักธรรม รักความจริงความถูกตอง
ความดีงาม ใฝท่ีจะทําใหเกิดประโยชนสุขอันชอบธรรมอยางสากล 
น่ีแหละ จะเปนทางรอด และทางรุง ของสังคมไทย  

........................ 

หมายเหตุ:  ชี้แจงตอบขอสงสัยอีกอยางหน่ึงของคุณสุรพศที่แทรกอยูใน
บทความตอนหน่ึง - เหตุท่ีไมออกนามเต็มของ ดร.ช. และทาน 
บก. เพราะวา ในการวิจารณของสองทานน้ัน ทานกลาวถึงพระ
พรหมคุณาภรณ ดวยขอความต้ังเรื่องที่ไมเปนความจริง (ดังที่
พูดขางบนแลว) เม่ือผูอานรูความจริงแลว อาจจะคิดสงสัยไปถึง
เจตนาของทานทั้งสอง จึงสงวนนามไว 

สําหรับทานเมตตาฯ นั้น มีเรื่องราวสืบเนื่องมากอน จึงใช
นามเต็มตามเดิม แตในขอเขียนน้ี ก็ไดตัดชื่อตัวของทานออกไป  

สวน Dr. McCargo ไดบอกชื่อจริง เพราะเปนชาวตางประเทศ 
คนคงไมสงสัยเจตนาของทานตอบุคคลในทางสวนตัว แตถือวา
เปนเรื่องของความบกพรองในการทํางาน โดยเฉพาะในแงที่ทาน
นาจะศึกษาเร่ืองใหรูชัดพอ กอนจะเขียนหนังสือ 

 



ภาคผนวก 

(บทความตอไปน้ี ลงพิมพตามที่ไดรับมา ตัวอักษรตกหลน เปนตน คงไว

ตามนั้น แตจัดรูปแบบใหม เพราะไมทราบวาเดิมจัดวางรูปไวอยางไร) 
........ 

ประชาไท ออนไลน www.prachatai.com 17 ก.ย. 2554 (สุรพศ  ทวีศักดิ)์ 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
กับ 

วัฒนธรรมการวิจารณในพุทธศาสนาเถรวาท 

เทาท่ีผมพอจะทราบ ขณะน้ีพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. 
ปยุตฺโต) ทานอยูในชวงเวลาอาพาธหนัก (ปวยหนัก) ไม
สามารถพูดได ในฐานะตัวบุคคลพระพรหมคุณาภรณ คือ
พระสงฆท่ีชาวพุทธเคารพนับถือวา ทานเปนปราชญทาง
พุทธศาสนา ท่ีทํ า คุณประโยชนแก พุทธศาสนาและ
สังคมไทยมากมาย เม่ือทราบวาทานปวยหนักผมเองท่ีเปน
ชาวพุทธคนหน่ึงยอมรูสึกหวงใยทานเชนเดียวกับชาวพุทธ
คนอ่ืนๆ ท่ีทราบเรื่องน้ี แตท่ีจะเขียนตอไปน้ีเปนการเขียน
ถึง “ความคิดบางอยาง” ของพระพรหมคุณาภรณท่ีดูจะมี
อิทธิพลตอวงการพุทธศาสนาในบานเราในปจจุบัน 

 บังเอิญเม่ือสัปดาหกอน ผมไดรับหนังสือของพระ
พรหมคุณาภรณชื่อ “นักวิชาการเทศ-ไทย หาความรูใหแน
ใชแคคิดเอง” ตีพิมพเปนธรรมทานในชวงเขาพรรษาป 
2554 น้ีเอง (ตีพิมพ จํานวน 10,000 เลม) เน้ือหาภายในเลม



๑๐๔  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

เปนการตอบโตนักวิชาการ 4 คน คือ (อดีต) พระ... เมตฺ
ตานนฺโท ... บก.วารสารพุทธศาสนศึกษา (ทานไมเอยช่ือแต
ใชคําวา “ทาน บก.”) ...  (ทานใชชื่อยอวา “ดร.ช.”) และ 
Dr.McCargo อันท่ีจริงทานเจาคุณจะเอยช่ือจริงของ บก.
วารสารพุทธศาสนศึกษา และ ...เลยก็ได เพราะทานก็ตอบ
โตงานวิชาการของเขาซึ่งเปนงานท่ีปรากฏตอสาธารณะอยู
แลว ผมจึงแปลกใจเล็กนอยวาทานใช “ชื่อยอ”ใหคนอาน
สงสัยไปทําไม 

 โดยสวนตัวผมคิดวา การวิจารณโตตอบกันในทาง
วิชาการระหวางพระสงฆกับพระสงฆ หรือพระสงฆกับ
นักวิชาการฆราวาสน้ันเปนส่ิงท่ีดี เพราะการถกเถียง
โตตอบกันดวยดวยเหตุดวยผล ดวยหลักวิชาการยอมกอเกิด
ความงอกงามทางปญญา หรือทําใหเกิดมุมมองใหมๆ ใน
การทําความเขาใจปญหาของพุทธศาสนาและทางออก 

 แตท่ีนาสังเกต คือ “ทาที” ของพระพรหมคุณาภรณตอ
บุคคลท่ีวิจารณทาน ผมคิดวาเปนทาทีท่ีมีปญหา ดังท่ีทาน
เอยถึงนักวิชาการขางตนน้ันวา 

 “ท้ังส่ีทานน้ีแสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณตัวบุคคล 
บอกวาอาตมาคิด พูด ทํา เรื่องน้ันเรื่องน้ี และก็ไดเห็นชัด
แลววา ท้ังส่ีงท่ีทานน้ันพูดไมตรงตามความเปนจริง แถมยัง
เลยไปกระทบกระท่ังถึงบุคคลท่ี 3 ท่ี 4 ท่ี 5 เปนตนอีกดวย”   

 บังเอิญวาผมไดอานงานของนักวิชาการท้ังส่ีคนท่ีทาน
เจาคุณนํามาตอบโตดวย ผมไมเห็นวางานของนักวิชาการ
ท้ังส่ีน้ันเนนไปท่ีการวิจารณ “ตัวบุคคล” แตอยางใด หลักๆ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)   ๑๐๕  

 

เลยคืองานของนักวิชาการชองท้ังส่ีคนน้ันมุงต้ังคําถาม 
วิพากษวิจารณ “ความคิด” ของทานเจาคุณเปนหลัก 

 เชน เม่ือ (อดีต) พระ... เขียนหนังสือเหตุเกิด พ.ศ.1 ขึ้นมา 
2 เลม[ii] ทานเจาคุณเห็นวา “หนังสือนั้นผิดพลาดอยางหนัก
ชนิดท่ีไมนาจะเปน” ดังท่ีทานเขียนวา 

 “เม่ือเห็นวาควรยับย้ังความเขาใจผิด อาตมาก็จึงเขียน
หนังสือขึ้นมาเลมเล็กๆ เลมหน่ึงใชชื่อวา ต่ืนกันเสียทีจาก
ความเท็จของหนังสือเหตุเกิด พ.ศ.1 เปนการเตือนสติ 
โดยเฉพาะทานท่ีเปนผูใหญไมอยากใหต่ืนเตนไปตาม
กระแส ควรจะดู ถาไมตรวจสอบก็ควรจะพิจารณาหา
หลักฐานขอมูลประกอบบาง หลังจากน้ันชวงหน่ึงพระ... 
เมตฺตานนฺโท ก็เขียนหนังสือเลมเล็กๆ ช่ือ เหตุเกิด พ.ศ.1 
(B.E.0001) เปนเท็จจริงหรือ? ออกมาตอบโตติเตียนอาตมา
เปนการเฉพาะตัว” [iii] 

 โปรดสังเกตชื่อหนังสือท้ังสองเลมนะครับ  แคชื่อ
หนังสือ (ท่ีวิจารณงานวิชาการของคนอื่น) ของทานเจาคุณ
ก็เปนการกลาวหางานของเขาวาเปน “ความเท็จ” แลว ชื่อ
หนังสือและเจตนาของทานเจาคุณก็เพ่ือตองการปลุกคนให
ตื่นจากความเท็จน้ัน (ในเน้ือหาท้ังเลมเปนเชนน้ันจริงๆ) 
และโดยสถานะบารมีความเปน “ปราชญทางพุทธศาสนา” 
ดวยแลว การวิจารณงานวิชาการของคนอื่นดวยทวงทํานอง
เชนน้ี ย่ิงเปนการเพ่ิมดีกรีความแรงท่ี “กด” งานที่ถูกวิจารณ
หนักเขาไปอีก ซ่ึงผมคิดวาขอวิจารณของทานเจาคุณมี
อิทธิพลพอสมควร กระท่ังทําใหชาวพุทธจํานวนหน่ึง
ออกไปถือปายประทวงใหเจาอาวาสวัดตนสังกัดขับพระ 



๑๐๖  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

(เมตตาฯ) ออกจากวัด เพียงเพราะเขียนงานวิชาการข้ึนมา 2 
เลม ท่ีมีเน้ือหาการตีความแตกตางไปจากคัมภีร หรือตําราท่ี
ชาวพุทธไทยเชื่อถือกันอยู (แมทานเจาคุณอาจจะไมมี
เจตนาใหเกิดปรากฏการณดังกลาวก็ตาม) 

 สวนช่ือหนังสือของพระ...เปนช่ือท่ีบงบอกเจตนาท่ีจะ
ช้ีแจงใหเห็นวาหนังสือเหตุเกิด พ.ศ.1 เปนเท็จตามท่ี พระ
พรหมคุณาภรณวิจารณจริงหรือไม ผมเองไดอานหนังสือของ
ท้ังสองทาน เม่ือนํามาเปรียบเทียบกันจะเห็นวาหนังสือ ต่ืนกัน
เสียทีจากความเท็จของหนังสือเหตุเกิด พ.ศ.1 ของพระพรหม
คุณาภรณ แมจะมีจุดแข็งตรงท่ีมีการยกขอมูลในพระไตรปฎก
ขึ้นมาหักลางอีกฝายหน่ึงไดดี แตก็มีจุดออนตรงท่ีการวิจารณ
นั้นเลยเถิดไป “กลาวหา” ตัวตนของพระ...มากเกินไป เชน 
กลาวหาวาบิดเบือนพระธรรมวินัย หลอกชาวบาน วิชาการ
ผีหลอก ความเท็จ ความไมสุจริต ขอมูลเท็จ หลักฐานเท็จ พูด
เท็จ ขอมูลลวง งานบิดเบือน ปนแตงเร่ืองเท็จ ขอเขียนท่ี
เหลวไหล ฯลฯ[iv] 

 ในหนังสือ เหตุเกิด พ.ศ.1 (B.E.0001) เปนเท็จจริง
หรือ? ของพระ...กลับเปนการตอบโตขอวิจารณของทาน
เจาคุณอยางเปนวิชาการมากกวา เพราะเปนการนําขอมูลอีก
ดานมาหักลางขอวิจารณของทานเจาคุณเปนหลัก พรอมกับ
จัดทําตารางแสดงขอความท่ีทานเจาคุณวิจารณ “ตัวบุคคล” 
ใหเห็นอยางชัดเจนวามี ก่ีขอความ  และขอความน้ันๆ 
ปรากฏในหนาไหนบาง 

 สวนกรณี บก.วารสารพุทศาสตรศึกษา (...) ถาถามวา
ทําไม “ทาน บก.” (คําท่ีทานเจาคุณเรียก) จึงวิจารณความคิด
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ของทานเจาคุณคอนขางบอย ผมเขาใจวาเพราะทานเจาคุณ
มีผลงานวิชาการทางพุทธศาสนามากกวาใครๆ ถัดจากทาน
พุทธทาส (ซึ่งทาน บก.ก็วิจารณบอยท้ังท่ีเห็นดวยและเห็น
แยง) จึงเปนธรรมดาที่นักวิชาการดานพุทธศาสนาจะต้ังคําถาม 
หรือวิจารณงานของทานเจาคุณ แตโดยรวมๆ แลวก็ไมใช
วิจารณ “ตัวตน” ของทานเจาคุณท่ีสอไปในทางไมเคารพ 
หรือกอใหเกิดความเสียหายแตอยางใด 

 เชน  ท่ีวิจารณ ทํานองวา  ทานเจา คุณและพระใน
มหาวิทยาลัยสงฆมักมีความคิดแบบอนุรักษนิยม เพราะไม
คอยมีเพ่ือนตางศาสนา (นาจะหมายถึงเพ่ือนท่ีถกเถียง
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันได) ตางจากทานพุทธทาสท่ีคบ
เพ่ือนตางศาสนามากกวาจึงมีทาทีเปนมิตรกับศาสนาอื่นๆ 
มากกวา หรือมีความคิดทางศาสนาแบบกาวหนากวาเปน
ตน หรือบางท่ีนักวิชาการหรือลูกศิษยลูกหาท่ีแวดลอมทาน
เจาคุณ อาจจะไมคอยมีใครกลาวิจารณทานเจาคุณ กระท่ัง
บางคนก็พูดอะไรแบบไมคอยรับผิดชอบ เชน หมอประเวศ 
วะสี เคยพูดวา หนังสือพุทธธรรมของทานเจาคุณเปน 
“ผลงานที่เกินรางวัลโนเบล” เปนตน 

 หรือท่ีวิจารณความคิดของทานเจาคุณ เชนท่ีวา “อกุศล
เปนปจจัยใหเกิดกุศลได” ก็วิจารณเพียงวาทานเจาตีความ
หรือยืนยันตามคัมภีรอธิธรรม ในขณะท่ีทาน บก.ยืนยัน
ข อ มูลตามพระ สูตร ซ่ึ ง เขาแน ใจว า เปนคํ า พูดของ
พระพุทธเจามากกวา  วา  “อกุศลเปนปจจัยใหเกิดกุศล
ไมได” เปนตน 



๑๐๘  ขวางกอนอิฐมา พัฒนาเปนแกวมณี 

 สวนท่ี Dr.McCargo วาพระประยุทธ ปยุตฺโต เปนนัก
คิดทางพุทธศาสนาประเภท Fundamentalist ก็เพราะ
ภาพลักษณของทานเจาคุณตามท่ีสังคมชาวพุทธรับรูกันน้ัน 
คือภาพลักษณของพระนักคิดนักปราชญท่ีใหความสําคัญ
และยืนยันความถูกตองของคําสอนในพระไตรปฎกอยาง
ชัดเจนท่ีสุด 

 โดยเฉพาะเม่ือทานเจาคุณออกมา “สะสาง” ความเขาใจผิด
เก่ียวกับคําสอนของพุทธศาสนา ไมวาจะเปนกรณีสันติอโศก 
กรณีธรรมกาย หรือกรณีหนังสือเหตุเกิด พ.ศ.1 ของพระ... 
ทานเจาคุณก็อางอิงคําสอนของพุทธศาสนาในพระไตรปฎก
เปนหลักในการวินิจฉัยวา ความเห็น คําสอน การปฏิบัติของ
คนเหลานั้นผิดหรือเปนเท็จอยางไรบาง 

 ประเด็นคือ หากการอางอิงพระไตรปฎกเพ่ือวินิจฉัย
ความถูก-ผิดตามหลักคําสอนของพุทธศาสนาของทานเจา
คุณ จํากัดอยูแคการโตแยงกันดวยหลักฐานขอมูลทาง
วิชาการเทาน้ัน ก็ไมนามีปญหาอะไร แตการวิจารณของ
ทานเจาคุณยังเลยไปถึงการตัดสิน “ตัวตน” ของฝายท่ีเห็น
ตาง เชน ตัดสินวาพวกเขามีเจตนาทุจริต ทําพระธรรมวินัย
ใหวิปริต เปนการทําลายพุทธศาสนาอยางถอนรากถอน
โคน เปนตน 

 เฉพาะกรณีสันติอโศกทานเจาคุณถึงกับไปเปนพยาน
ในการไตสวน (แมจะบอกวาไมไดไปศาลแตไปใหขอมูลท่ี
วัดมหาธาตุก็ตาม) ในสวนท่ีเปนความผิดถูกตามพระธรรม
วินัย ซึ่งเชื่อกันวาคําใหการของทานเจาคุณมีนํ้าหนักใหศาล
วินิจฉัยตัดสินใหสมณะโพธิรักษและสมณะสันติอโศกพน
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จากความเปนพระสงฆ กรณีธรรมกายและ (อดีต) พระ...ก็
เชนกัน การตีความคําสอนพุทธศาสนาผิดจากพระไตรปฎก
ก็กลายเปน “มีเจตนาทําลายพุทธศาสนา” ไป 

 คนท่ีติดตามการถกเถียงเร่ืองน้ี ก็จะเห็นวาแตละฝาย
ตางยืนยันความถูกตองของตนดวยการ “อางพระไตรปฎก” 
ท้ังส้ิน ชาวบานท่ัวไปอาจงงๆ อยูวาใครผิดใครถูก แต
นักวิชาการสวนใหญ แมแตนักวิชาการส่ีคนท่ีทานเจาคุณ
โตตอบก็ดูเหมือนจะเห็นวา หลักฐานขอมูลท่ีทานเจาคุณ
นํามาแสดงมีความนาเชื่อถือมากกวา แตเขาไมเห็นดวยท่ีจะ
สรุปวาการตีความตางกัน มีความเขาใจคําสอนตางกัน 
ปฏิบัติตางกันเทาท่ีเปนอยูในบานเราไมวากรณีสันติอโศก 
ธรรมกาย หนังสือเหตุเกิด พ.ศ.1 จะมีความหมายเทากับ
เปน “การทําพระธรรมวินัยใหวิปริต” เพราะในเมื่อตางฝาย
ตางอางพระไตรปฎก มันก็มีพระไตรปฎกท้ังภาษาไทย 
บาลี อังกฤษ เปนตน ใหคนท่ัวไปตรวจสอบไดอยูแลววา
ใครอางถูกหรือผิดอยางไร 

 พูดตรงๆ คือ ถาเชื่อวา คําสอนท่ีถูกตองของพุทธมีอยู
ในพระไตรปฎก และพระไตรปฎกก็เปนสมบัติสากลของ
ชาวพุทธท่ัวโลก แมสันติอโศก ธรรมกาย พระ...หรือใคร
จะตีความผิดจากพระไตรปฎกก็ไมมีผลเปนการทําพระ
ธรรมวินัย (ท่ีมีอยูในพระไตรปฎก) ใหวิปริตไปไดแตอยาง
ใด จึงไมมีเหตุผลวาคนเหลาน้ีกําลังทําลายพุทธศาสนาอยาง
ถอนรากถอนโคน ควรถูกขจัดออกไปจากความเปนพระ 
จากพุทธศาสนา แตควรท่ีจะหันหนามาคุยกัน หรือถกเถียง
แลกเปล่ียนทางวิชาการดวยเหตุผลดวยผลก็พอ คนอานงาน
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ของท้ังสองฝายจะเช่ือใครก็เปนเสรีภาพของเขา ไมควรเลยเถิด
ไปตัดสินวาความเห็นตางเปนความไมรู เปนความโง กระท่ังมี
เจตนาทุจริต หรือเปนความชั่ว 

 หรือพูดอีกอยางวาการท่ีคนเรา “อานตางกัน” ก็อาจมอง
ตางกัน เชนเก่ียวกับประเด็น “พระสงฆกับการเมือง” พระ
พรหมคุณาภรณ มองอยางโรแมนติกวา 

 “ในสังคมไทย บทบาทและหนาท่ีทางการเมืองของ
พระสงฆไดดําเนินมาในลักษณะที่เขารูปเปนมาตรฐาน
พอสมควร พระสงฆส่ังสอนหลักธรรมในการปกครองและ
สอนนักปกครองใหมีธรรม  แตไมเขาไปยุมยามกาวกายใน
กิจการเมือง ทางฝายบานเมืองก็ยกชูสถาบันสงฆไวใน
ฐานะท่ี เหนือการเมือง โดยมีประเพณีทางการเมืองท่ีปฏิบัติ
มาเก่ียวกับวัดและพระสงฆ เชนวา  ผูใดหนีเขาไปในพัทธ
สีมาของวัดก็เปนอันพนภัยการเมือง เหมือนล้ีภัยออกไปใน
ตางประเทศ ผูบวชแลวเปนผูพนภัย และเปนผูพนภัยจาก
ปรปกษทางการเมือง ดังกรณีของขาราชบริพารของสมเด็จ
พระนารายณมหาราช ท่ีพระสงฆสมมติพระราชวังเปน
พัทธสีมาแลวอุปสมบทให พาออกจากวังผานกองทัพของผู
ยึดอํานาจ ไปสูวัดไดโดยปลอดภัย และกรณีของขุนหลวง
หาวัด (พระเจาอุทุมพร) ในรัชการพระเจาเอกทัศน เปนตน” 

 แต จิตร ภูมิศักด์ิ มองตางออกไปวา พระสงฆไมไดอยู
เหนือการเมืองจริง หากแตมีความสัมพันธกับอํานาจรัฐใน
ลักษณะ “สมประโยชนกัน” เชนท่ีเขาเขียนวา 

 “ศักดินา  (กษัตริย) แบงปนท่ีดินใหแกทางศาสนา 
แบงปนขาทาสใหแกวัดวาอาราม ยกยองพวกนักบวชให
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เปนขุนนางมีลําดับยศ มีเครื่องประดับยศ มีเบ้ียหวัดเงินป
และแมเงินเดือน...ศาสนามีหนาท่ีส่ังสอนใหผูคนเคารพยํา
เกรงกษัตริย พวกนักบวชท้ังหลายกลายเปนครูอาจารยท่ีให
การศึกษาแกกุลบุตรกุลธิดา ซ่ึงแนนอนแนวทางการจัด
การศึกษายอมเปนไปตามความปรารถนาของศักดินา” 

 ฉะน้ัน  การตีความตางกัน  เพราะแตละคนอานมา
ตางกันเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนไดอยางปกติธรรมดา มันไมใช
เรื่องท่ีตองเลยเถิดไปตัดสินคนท่ีตีความตางจากเราวา มี
เจตนาทุจริต บิดเบือนพุทธศาสนา ทําพระธรรมวินัยให
วิปริต ทําใหคนเขาใจผิด สรางความเสียหายแกพุทธศาสนา
และสังคม ฯลฯ เพราะจริงๆ แลวคนอานเขายอมวินิจฉัยได
เองวางานของใครมีเหตุผลนาเชื่อถือมากกวา ไมใชวามีใคร
ผลิตงานวิชาการท่ีตีความผิดจากพระไตรปฎกข้ึนมาช้ิน
หน่ึงแลว จะทําใหชาวพุทธเชื่อถือหลงผิดตามไดงายๆ 
สรางความเส่ือมแกพุทธศาสนาไดงายๆ 

 แตจะวาไปแลว วัฒนธรรมการวิจารณท่ีทําความเห็น
ตาง คนเห็นตางให “กลายเปนอื่น” คือวัฒนธรรมกระแส
หลักของพุทธเถรวาทที่ มีมานาน  และชัดมากในการ
สังคายนาคร้ังท่ี 3 เปนตนมาท่ีมีการยืมมืออํานาจรัฐมากําจัด
พระสงฆท่ีเห็นตางจากฝายพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ
อยางขนานใหญ โดยใชวิธีการ “จัดสอบความรูพระ” ถา
สอบไมผานก็จับสึก ซ่ึงก็คลายๆ กับคณะสงฆจัดการกับ
กลุมสมณะสันติอโศกเพราะเหตุผลเรื่องสอนผิดจาก
พระไตรปฎก พระพรหมคุณาภรณก็อาจซึมซับวัฒนธรรม
การวิจารณดังกลาวมาดวยเชนกัน ดังเห็นไดจากการวิจารณ
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สันติอโศก ธรรมกาย และนักวิชาการทั้งส่ีคนดังกลาว เปน
ตน 

 ทําใหผมนึกถึง .. ท่ีอางวา ... (ขอความ ๓ ยอหนา
ตอไปน้ี เปนการวิจารณบุคคลทานอื่น ในที่นี้ ไมนําเขามา
เก่ียวของ) 

 กลาวโดยสรุป วิธีการวิจารณความคิดเห็นของคนอื่น
เปนวิธีท่ีพุทธเถวาทเรียกวาวิธีกําราบ “ปรัปปวาท” (วาทะ
ของฝายอื่น) พระสงฆท่ีใชวิธีน้ีกับนักวิชาการ หรือพระ
ดวยกันเองในปจจุบัน จึงแทนท่ีจะทําเพียงช้ีแจงเหตุผล 
หลักวิชาการเทาน้ัน ก็ “ทําเกิน” โดย “ขมกําราบ” คนอื่นวา
ไมรูจริงบาง ไมรับผิดชอบบาง มีความเห็นผิด เจตนาทุจริต 
ฯลฯ ซ่ึงท่ีจริงเปนวิธีท่ีลาสมัยแลว เพราะทุกวันน้ีความรู
ไมไดอยูท่ี “ตัวปราชญ” แตคนควาไดจากหลากแหลงและ
คนควาไดงาย ใครๆ ก็เขาถึงความรูทางพุทธศาสนาไดไม
ยากถาสนใจจะรู การวิจารณดวยทาทีขมวาคนอ่ืนไมรูจริง 
เห็นผิด ฯลฯ แทนที่จะโต “ประเด็น” หรือ arguments ท่ีเขา
เสนออยางตรงไปตรงมา เชนท่ีพระพรมคุณาภรณทํากับ
งานของ (อดีต) พระ (เมตตาฯ)  เปนตน จึงถือเปนตัวอยาง
ของ “ทาที” การวิจารณท่ีลาหลังท่ีชาวพุทธรุนใหมไมควร
ถือเปนแบบอยาง 
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