
ปัจจุบันทั่วโลกมีคนที่ไม่มีศาสนา หรือเป็นผู้ที่ไม่นับถือศาสนา 

มากยิ่งขึ้น ด้วยความไม่เข้าใจและยังไม่เห็นถึงประโยชน์ของการมี 

ศาสนาเปน็ทีพ่ึง่ทางจติใจ หรอืเคยนบัถอืศาสนาใดศาสนาหนึง่มากอ่น 

แล้วเปลี่ยนศาสนา หรือเลิกนับถือศาสนาเพราะมองเห็นข้อประพฤติ 

ปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของผู้ที่อยู่ในแวดวงศาสนา เป็นต้น

หนังสือ  ศาสนาคืออะไร  ของท่านพุทธทาสภิกขุเล่มนี้จะช่วย 

คลายความสงสัยที่มีต่อศาสนาได้อย่างกระจ่างใจ และจะยิ่งเข้าไป 

ถึงอกถึงใจหากได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยการทดลองปฏิบัติตาม เพื่อเป็น 

การพิสูจน์ด้วยตาตนเองก่อนที่จะตัดสินหรือวิพากษ์วิจารณ์ศาสนา 

ใด ๆ ก็ตาม

ขอขอบคุณธรรมทานมูลนิธิที่อนุญาตให้สำนักพิมพ์อมรินทร์- 

ธรรมะได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ และกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์  

ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ ที่อนุญาตให้นำภาพเขียนอันงดงาม 

มาเป็นภาพปกและภาพประกอบ เพื่อให้หนังสือเล่มนี้ทรงคุณค่า 

มากยิ่งขึ้น

สำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างย่ิงว่าผู้อ่านจะเข้าใจและเข้าถึงประโยชน์ 

ของศาสนามากยิง่ขึน้จากการอา่นหนงัสอืเลม่นี ้ และจะโมทนาอยา่งยิง่ 

หากท่านได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดำรงศาสนาไว้ให้คงอยู่นานเท่านาน 

  

สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

พฤศจิกายน ๒๕๖๑

คำนำสำนักพิมพ์
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ศาสนาที่แท้จริง
มีเพียงศาสนาเดียว

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย

 

	 วันนี้ เราจะพูดกันในหัวข้อที่ว่า  ศาสนาที่แท้จริงมีเพียง 

ศาสนาเดียวในหมื่นโลกธาตุ ที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้ว. แต่ 

ก่อนอื่นทั้งหมด ก็อยากจะพูดกันถึงเรื่องที่ว่า เพราะเหตุไรจึงต้อง 

พูดกันถึงเรื่องนี้?

	 ถ้าจะกล่าวโดยทั่ว ๆ ไปก็เพราะเหตุว่า เดี๋ยวนี้เรากำลังมีศาสนา 

มากมาย จนมีการทะเลาะกันระหว่างศาสนา, หรือว่าความที่มันมี 

ศาสนาที่ขัดกันนั่นแหละ จึงเป็นมูลเหตุให้โลกนี้ระส่ำระสาย. ยิ่งถ้า 

จะดูกันให้ลึกกว่านั้น ปัญหามันยังเนื่องไปถึงเรื่องที่ลึกกว่านั้น ซึ่งเรา 

จะได้แบ่งออกเป็นปัญหาหลาย ๆ กลุ่มด้วยกัน.
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	 บรรดาปัญหาของโลกเป็นส่วนรวมนี้ มีอยู่กลุ่มหนึ่งเป็นเรื่องที่ 

เราจะต้องพิจารณาดูกันให้เห็น ก็คือว่า โลกกำลังจะฉิบหาย เพราะ 

มีวิกฤติการณ์ร้ายแรงยิ่งขึ้นทุกที. ข้อนี้ท่านทั้งหลายอาจจะทราบกัน 

อยูแ่ลว้ ไมต่อ้งอธบิายอะไรกนัมากมายกไ็ด ้ แตเ่อามาพดูเพือ่ใหเ้หน็วา่ 

มันก็มีอันนี้แหละ เป็นมูลเหตุที่เป็นปัจจัยสำคัญของโลกทุกวันนี้  

ที่เราจะต้องช่วยกันคิดแก้ไข. โลกกำลังประสบวิกฤติการณ์ กำลัง 

จะฉิบหายแรงร้ายขึ้นทุกทีนี้  มันมีมูลเหตุมาจากการที่ไม่เข้าใจ 

ซึ่งกันและกันระหว่างศาสนารวมอยู่ด้วยประการหนึ่ง.

	 ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะมุ่งหวังก็คือว่า โลกมันจะรอดต่อไปได้  

ก็เพราะมีความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา คือแต่ละศาสนา หรือ 

แต่ละบุคคล ผู้ที่นับถือศาสนาต่าง  ๆ  กันนั้นมีความเข้าใจกันดี แล้ว 

กเ็พราะเขา้ใจศาสนาของตน  ๆด ี และปฏบิตัถิกูตอ้งดว้ย อนันีเ้ปน็ทาง 

ที่โลกนี้มันจะรอดอยู่ได้. ทีนี้จะสำเร็จอย่างนั้นได้ก็ต้องมีความเข้าใจ 

อันถกูต้อง วา่โดยทีแ่ทแ้ลว้มศีาสนาเพยีงศาสนาเดยีวในหมืน่โลกธาต.ุ  

ส่วนที่ดูผิดแผกแตกต่างกันนั้น มันเป็นเพียงเปลือก เปลือกนอก 

ของศาสนา ไม่ใช่เนื้อแท้ของศาสนา. นี้แหละ คือปัญหาของโลกเป็น 

ส่วนรวมกันทั้งโลก โลกมันมีปัญหาอย่างนี้ โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้  

เราจงึเอามาพจิารณา เพือ่จะชว่ยกนัแกไ้ขในฐานะทีว่า่เราอยูก่นัในโลก 

ร่วมกัน.

	 ทีนี้ก็มาถึงปัญหาของชาวพุทธโดยเฉพาะ ในฐานะที่เราเป็น 

ชาวพุทธ เรามีความเคารพนับถือตัวเอง ในฐานะที่เป็นชาวพุทธ  



3
พุทธทาสภิกขุ

เรามีความรับผิดชอบในหน้าที่ของเรา เราก็มองไปยังปัญหาที่กำลัง 

มีอยู่ . โดยทั่วไปเราจะพบว่า พระพุทธศาสนาของเรายังไม่เป็น 

ประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ ตามที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์.  

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ตถาคตเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่เทวดา 

และมนุษย์, การเผยแผ่พรหมจรรย์หรือธรรมวินัยนี้ ก็เพื่อประโยชน์ 

แก่เทวดาและมนุษย์; อะไร ๆ ก็ล้วนแต่เล็งถึงเทวดาและมนุษย์. แต่ 

เด๋ียวน้ีพุทธศาสนาของเรายังไม่เป็นประโยชน์ ท้ังแก่เทวดาและมนุษย์.

	 คำว่า  “เทวดาและมนุษย์”  ในที่นี้ ถ้าไม่มีปัญญาที่จะมองเห็น 

เปน็อยา่งอืน่ กจ็งมองไปในทำนองทีว่า่ มนุษยก์ค็อืคนธรรมดาสามญั  

ชนชั้นสามัญ: เทวดาก็คือผู้คนชั้นพิเศษที่มันดีกว่าสามัญ. โดยทั่วไป 

ในโลกเรากม็คีนสามญัอาบเหงือ่ตา่งนำ้ ทีน่ีช้นชัน้พเิศษคอืไมต่อ้งเปน็ 

อย่างนั้น มีความสะดวกสบาย สนุกสนานอยู่ได้, มันไม่เหมือนกัน  

มนัผดิกนัเกอืบจะตรงกนัขา้ม. ตรงนัน้แหละ เราจงึเรยีกวา่เปน็เทวดา 

พวกหนึ่ง เป็นมนุษย์สามัญอีกพวกหนึ่ง ที่พุทธศาสนานี้ต้องการให้ 

เปน็ประโยชนท์ัง้แกเ่ทวดาและมนษุย.์ แม้วา่เทวดากบัมนษุยจ์ะตา่งกนั 

โดยสภาพความเป็นอยู่ แต่ก็ยังเหมือนกันโดยทางจิตใจ คือมีกิเลส 

และมีความทุกข์. พุทธศาสนาจะต้องเป็นประโยชน์ได้เท่ากันทั้งเทวดา 

และมนุษย์.

	 เดี๋ยวนี้ปัญหาของเรามีอยู่ว่า ศาสนาของเรายังไม่เป็นประโยชน ์

ทัง้แกเ่ทวดาและมนษุย ์ — ตามทีพ่ระศาสดาทรงประสงค,์ — ตามทีม่นั 

ควรจะเปน็ได ้ โดยเหมาะสมแกม่นุษย,์ — และตามทีพ่ระเจา้กำหนดไว.้  
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เรามองกันใน ๓ แง ่ อย่างนี้;

	 ที่ว่า ตามที่พระศาสดาทรงประสงค์:  พระพุทธเจ้าท่านตรัส 

ไว้เองว่า ไม่ได้ประสงค์อย่างอื่น นอกจากประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวดา 

และมนษุย ์ ทา่นประสงคอ์ยา่งนี.้ ทนีีส้ิง่เหลา่นีย้งัไมเ่ปน็ไปตามทีท่า่น 

ประสงค์ พวกเราที่เคารพตัวเองแล้วต้องรับผิดชอบที่ต้องทำหน้าที่ 

อันนี้.

	 ที่ว่า ตามที่มันควรจะเป็นไปได้ โดยเหมาะสมแก่มนุษย์นั้น  

ก็เพราะว่ามนุษย์ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉาน. ธรรมชาติสร้างมนุษย์มาให้มี 

สตปิญัญาเพยีงพอทีจ่ะรบัเอาประโยชนอ์นัสงูสดุ ยิง่กวา่สตัวเ์ดรจัฉาน;  

มนุษย์มีอะไร ๆ ที่จะรับเอาประโยชน์ให้มากได้ แต่แล้วมันก็ยังไม่ได้.  

เพราะเหตุอะไร? ก็เพราะปัญหาที่กำลังพูดถึงอยู่นี้.	  

	 สว่นขอ้วา่ ตามทีพ่ระเจา้ประสงค์ หรอืตามทีธ่รรมชาตกิำหนด 

ไว้ว่า เป็นมนุษย์ควรจะดีสักเท่าไร ควรจะมีอะไรมากสักเท่าไร.  

คนอื่นเขาเรียกว่า  “พระเจ้า”  ก็ตามใจเขา เราเรียกว่า  “ธรรมชาติ”  

ธรรมชาติเป็นผู้กำหนดไว้ว่ามนุษย์ควรจะได้อะไร จึงจะสมกับความ 

เป็นมนุษย์ เดี๋ยวนี้เราก็ยังไม่ได้สิ่งนั้น.

	 เหล่านี้เรียกว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับพวกเรา และเกี่ยวกับ 

พุทธศาสนาที่เรารับนับถือกันอยู่ เป็นปัญหาที่เราจะต้องช่วยกันแก้ 

ให้ลุล่วงไป.
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	 ปัญหาอีกกลุ่มหนึ่ง คือปัญหาของคนบางพวก แต่แล้วก็เป็น 

ส่วนใหญ่ ที่มีอยู่ในโลกนี้ แยกกันเป็นพวก  ๆ ไม่เหมือนกัน และมี 

ปัญหาต่าง ๆ กัน: 

 พวกที่หนึ่ง เห็นว่าศาสนาไม่จำเป็นสำหรับโลกในสมัยนี้แล้ว  

ที่ท่านทั้งหลายก็เคยได้ยินได้ฟังกันอยู่แล้ว และเข้าใจไว้ด้วย ว่ามี 

คนพวกหนึง่จำนวนมากอยูท่เีดยีวพากนัเหน็วา่ศาสนาไมเ่ปน็สิง่ทีจ่ำเปน็ 

สำหรับมนุษย์อีกต่อไปแล้ว พวกนี้ก็ไม่สนใจศาสนา แล้วเป็นพวกที่ 

จะมีมากขึ้นทุกที  ๆ  ด้วย. อย่างชาวต่างประเทศหนุ่ม  ๆ  หลายคน 

ที่มาที่นี่ พอถามว่าถือศาสนาอะไร เขาบอกว่าไม่มีศาสนา พูด 

ด้วยการแน่ใจยืนยันมั่นคงหน้าเฉยตาเฉย. นี้อยู่ในพวกที่เห็นว่า 

ศาสนาไม่จำเป็นสำหรับโลกแล้ว.

 พวกที่สอง เป็นพวกที่เห็นส่วนที่ไม่ใช่ศาสนาว่าเป็นศาสนา.  

สิ่งที่ไม่ใช่ศาสนานั้น หมายถึงเปลือกของศาสนาบ้าง ไสยศาสตร์บ้าง  

พิธีรีตองลม  ๆ  แล้ง  ๆ  บ้าง ซึ่งไม่ใช่ศาสนา แต่คนพวกนี้เขาเห็นว่า 

นี่แหละคือศาสนา: มีได้ทั้งบ้านนอกและเมืองหลวง ซึ่งเป็นที่รู้จักกัน 

ดีอยู่ โดยเฉพาะในหน้าหนังสือพิมพ์ที่มีมากขึ้นทุกที.

 พวกที่สาม เห็นศาสนาผิดว่าไม่ใช่เป็นศาสนา คือส่วนที่จะ 

ดับทุกข์ ดับกิเลสโดยตรงนั้นแหละ เขากลับเห็นว่าไม่สำคัญอะไร.  

คนบางพวกถือว่าศาสนาไม่เกี่ยวกับเรา หรือไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะ 

ดับกิเลส เขาอยากจะให้มีกิเลสมาก  ๆ และว่าเมื่อมีกิเลสมากแล้ว 



ศาสนาคืออะไร
6

ก็จะมกีำลงัมาก ๆ; หากไปทำลายกเิลสเสยี มนักจ็ะถอยกำลงั. เรือ่งนี ้

เขาเห็นการทำลายกิเลสนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะไร นี่แหละ 

เห็นตัวศาสนาผิดไปว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ศาสนา.

 พวกที่สี่ เห็นว่า  “การได้” นั่นแหละเป็นศาสนา ได้เงินได้ทอง 

นัน่แหละเปน็ศาสนา. คนพวกนีเ้ปลีย่นศาสนาเรว็มาก พอมองเหน็วา่ 

ถ้าอะไรเป็นทางที่ทำให้ได้ในสิ่งที่ตัวต้องการแล้วจะยึดถือสิ่งนั้นทันที.  

สังเกตที่เขาจะถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เขาจะรู้สึกว่า  

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะช่วยให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการ  

โดยเฉพาะเช่นเงิน ความสวยงาม ความอะไรต่าง ๆ; นี่ถือเอาความ 

ไดว้ตัถทุีต่วัตอ้งการเปน็ศาสนาไปเสยี นีก้ม็มีากเหมอืนทีเ่คยเลา่ใหฟ้งั 

วันก่อน ว่ามีคนถือศาสนา  Hitachi เพราะทำงานอยู่ในบริษัท  

Hitachi มีรายได้ดี ไม่มีอะไรดีกว่า สำหรับการจะได้เป็นอย่างนั้น.  

นี้เรียกว่าเป็นตัวอย่างในการที่ถือเอาว่า “การได้” นี้เป็นศาสนา.

 พวกที่ห้า คนอีกส่วนหนึ่งเห็นศาสนาเป็นข้าศึกของความเจริญ  

หรือความก้าวหน้าในโลกนี้. เขาต้องการความเจริญ ความก้าวหน้า 

ในโลกนี้ แล้วก็เห็นศาสนาเป็นข้าศึกต่อความก้าวหน้า. นี่ก็เพราะ 

เข้าใจว่าศาสนาสอนให้ไม่ทำความเจริญ สอนให้สันโดษอย่างโง่  ๆ;  

ซึ่งเป็นเรื่องความเข้าใจผิดของคนเหล่านั้น มันไม่ใช่เรื่องของศาสนา.  

คราวหนึง่ไดไ้ปเถยีงกนัถงึเรือ่งนี้ เขาหาวา่คนคนหนึง่นัน้จะตอ้งปฏบิตัิ 

ได้แต่ในทางโลก ส่วนทางธรรมนั้นเอาเข้ามาด้วยกันไม่ได ้ มันขัดกัน.  

เขาเปรียบว่ามันเหมือนขนมปังแผ่นเดียวทาเนยสองหน้า  อย่างนี้ 
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ไมม่ใีครทำ; แตท่ีแ่ทเ้รือ่งนีม้นัไมไ่ดเ้ปน็อยา่งนัน้ ถา้จะเปรยีบกบัขนม 

ที่กินแล้ว มันควรจะเป็นเหมือนกับแซนด์วิช มีไส้อยู่ตรงกลาง 

ประกบด้วยของสองอย่าง สองข้าง ซึ่งไม่ต้องเหมือนกันก็ได้. เราทำ 

แซนด์วิชด้วยขนมปังสองชนิด หรือของที่ไม่ใช่ขนมปังเสียข้างหนึ่ง 

ก็ยังได้ ก็เป็นแซนด์วิชที่ดี มันไม่ขัดกันอย่างนี้. ฉะนั้นอย่าได้เห็นว่า 

ศาสนานี้เป็นข้าศึกของความเจริญหรือความก้าวหน้า.

 พวกทีห่ก เหน็วา่ศาสนานีเ้ปน็สิง่ทีท่ำใหเ้สยีเปรยีบในการแขง่ขนั  

คือถ้าอยู่กันในโลกนี้มันต้องมีการแข่งขัน ถ้าใครไปเคร่งศาสนา  

คนนั้นจะเสียเปรียบ แล้วก็ไปไม่รอด ก็เลยไม่อยากจะเกี่ยวข้อง 

กับศาสนา หรือถือศาสนาเป็นหลัก ถือเอาการได้เปรียบนั่นแหละ 

เป็นหลัก.

	 นี ่ ปญัหาเหลา่นีม้นักม็อียูท่ัว่ไปในโลก แลว้ ปญัหาทีส่ำคญัทีส่ดุ 

อย่างยิ่งในเวลานี้ ก็คือปัญหาที่จะเอามาเป็นข้อสุดท้าย คือมีคน 

พวกหนึง่เหน็เปน็วา่ มศีาสนาหลาย ๆ ศาสนา แลว้กม็ศีาสนาของเรา  

ศาสนาของเขา ในฐานะที่ตรงกันข้าม หรือว่าเป็นข้าศึกแก่กัน เป็น 

ปรปกัษต์อ่กนัและกนั. ฉะนัน้ขอใหน้กึถงึตวัเองใหด้วีา่ชาวพทุธบางคน 

ก็มีอาการอย่างน้ี: เรามีศาสนาพุทธ เขามีศาสนาอ่ืน แล้วมันไม่เหมือนกัน  

มันเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน แปลว่าอยู่ร่วมกันไม่ได้ มีอย่างนั้น.

	 นี่ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงที่ทำให้เกิดความลำบาก 

ยุ่งยาก ระส่ำระสายเบียดเบียนกันไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ส่วนหนึ่งด้วย. ถ้า 
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จะให้หมดปัญหาทุกชนิดดังที่กล่าวมาแล้วนี้ เราจะต้องมีความเข้าใจ 

ถูกต้องแต่สิ่งที่เราเรียกว่าศาสนา; แล้วต้องเห็นว่ามันมีเพียงศาสนา 

เดียวโดยแท้จริงทั้งในหมื่นโลกธาตุ. และถ้าคนเข้าถึงศาสนาจริง  

ศาสนาเดียวในหมื่นโลกธาตุนี้แล้ว มันก็ง่ายเข้าที่จะปฏิบัติ และจะ 

เกิดความรักใคร่กัน เหมือนกับว่าเป็นคนคนเดียวกันทั้งหมื่นโลกธาตุ  

แล้วมันก็ไม่โง่ ไม่หลงงมงายในเรื่องความแตกต่างของโบสถ์วิหาร  

พิธีรีตอง ลัทธิธรรมเนียมอะไรอีกเยอะแยะ.

	 เดี๋ยวนี้มันกำลังโง่ กำลังหลงอยู่ในความแตกต่างกัน กระทั่ง 

โบสถ์วิหาร โบสถ์พวกพุทธ โบสถ์พวกคริสต์ โบสถ์พวกอิสลาม  

โบสถ์ของพวกอื่น มันก็ล้วนแต่แตกต่างกัน; มันไปโง่ไปหลงที่เห็น 

ความแตกต่างกันของโบสถ์ ก็เลยเข้าใจไปว่าศาสนาก็แตกต่างกัน.  

ในเมื่อโบสถ์มันเป็นเพียงเปลือกของศาสนา เนื้อในของศาสนานั้นอยู่ 

ที่ไหนก็ไม่รู้, หรือว่าไปโง่ไปหลงในพิธีรีตองเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ปลีกย่อย 

ทีเ่ปน็ของเพิง่เกดิขึน้มา ไมใ่ชต่วัศาสนา ขอใหเ้ขา้ใจวา่พธิรีตีองเกดิขึน้ 

ตามความเข้าใจที่งมงาย มีอยู่ด้วยกันทุกลัทธิทุกศาสนา; แม้แต่ 

ศาสนาพทุธนีก้ม็พีธิรีตีองทีเ่ปน็เนือ้รา้ย เนือ้งอก ทีเ่พิง่เกดิขึน้อกีมาก 

เหมือนกัน ศาสนาอื่นเขาก็มี แล้วไปโง่ไปหลงในความแตกต่างของ 

พิธีรีตองอย่างนี้; หรือว่าไปหลงในเรื่องลัทธิ ธรรมเนียม ซึ่งสักว่า 

เปน็ของทีเ่พิง่จะสรา้งขึน้ ทำขึน้ เพือ่ความเหมาะสมอยา่งอืน่; หรอืวา่ 

ไปหลงในฝอยของพระคัมภีร์. ที่จริงสิ่งที่เรียกกันว่าพระคัมภีร์นั้น  

ล้วนแต่เป็นฝอยทั้งนั้น ในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้า หรือที่เขา 

พูดกันในครั้งนั้นก็ไม่เคยใช้คำว่าคัมภีร์. คัมภีร์คำนี้ใช้เป็นคุณศัพท์  
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หมายถงึลกึซึง้ สิง่ทีล่กึซึง้. เดีย๋วนีเ้ราเอาคำวา่คมัภรีน์ีม้าใชเ้ปน็ชือ่ของ 

กระดาษหรือใบลาน หรอืเรือ่งราวทีส่กัวา่มอียู่ เพยีงแตอ่ยูใ่นกระดาษ 

หรือใบลานก็เรียกว่าคัมภีร์. สมัยนี้ยึดถือใบลานกันอย่างยิ่ง ถ้ามีอยู่ 

ในใบลานแล้ว ใครจะเขียนใครจะพูดก็เป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปหมด  

ฉะนัน้เลยอา้งคมัภรีม์าขม่ผูอ้ืน่ แตแ่ลว้เรือ่งคมัภรีน์ัน้มนัเปน็เรือ่งฝอย 

ทั้งนั้น ฝอยของคัมภีร์ หรือคัมภีร์ฝอยทั้งนั้น. มันก็เลยไปติดอยู่ 

ในคัมภีร์ ไปโง่ไปหลงในตัวคัมภีร์ ไม่รู้ว่าศาสนาที่แท้จริงคืออะไร  

อยู่ที่ไหน.

	 นอกนั้นยังไปหลงในเรื่องปุคคลาธิษฐาน ที่เรื่องมันลึกเกินไป  

พูดกันตรง ๆ ไม่ได้ เขาพูดเป็นเรื่องสมมติ อุปมาเป็นโวหารนี้เรียกว่า 

ปคุคลาธษิฐาน กไ็ปหลงเรือ่งอยา่งนีก้นัมาก. แลว้ยงัมเีรือ่งปาฏหิารยิ์ 

ทีพ่ดูไวใ้นภาษาคน มันกค็ลา้ย  ๆกบัเรือ่งปคุคลาธษิฐาน. ปาฏหิารยิค์อื 

สิ่งที่ถ้าฟังกันตามตัวหนังสือแล้ว เชื่อไม่ไหว อย่างว่าพระพุทธเจ้า 

พอคลอดออกมาก็เดินได้ พูดได้อะไรได้ทำนองนี้. อย่างนี้มันมีกัน 

ทุกศาสนา เรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์ มีความมุ่งหมายคือสนับสนุนให้ 

พระศาสดานั้น  ๆ  มีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนี้อย่างหนึ่ง และมีความ 

มุ่งหมายว่าจะเปรียบเทียบสิ่งอันลึกซึ้งไว้ในรูปคำพูดชนิดนี้ เช่นว่า 

พอเกิดมาเดินได้นี้ก็หมายความว่า พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมา 

ก็เผยแผ่ศาสนาของพระองค์ได้ มีคนเชื่อฟัง พูดให้คนยอมรับได้  

ไมต่อ้งรอเวลาอะไรอกี. ปาฏหิารยิอ์ยา่งนีข้อใหเ้ขา้ใจวา่มกีนัทกุศาสนา  

แล้วพอ ๆ กันทั้งนั้น แต่ก็ไม่ถึงตัวของศาสนา มันต้องหมดความหลง 

ในเรื่องอย่างนี้กันเสียก่อน. ฉะนั้นการที่จะหมดความหลง หรือ 
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หมดปัญหาต่าง  ๆ  เหล่านี้ ก็จะต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า  “ศาสนา”  นั้น 

อย่างถูกต้อง. ถ้าเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า  “ศาสนา”  ถูกต้องจริง  ๆ จะมอง 

เห็นเองว่ามันมีแต่เพียงศาสนาเดียวในหมื่นโลกธาตุ.

	 ทีนี้ก็มาถึงคำว่า “โลกธาตุ” บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจ โลกะ  -  

ธาตุ. คำว่า ธาตุ หรือ ธา-ตุ น้ี หมายถึงส่ิงท่ีทรงตัวอยู่ได้ ปรากฏการณ์ 

มสีำหรบัสิง่เหลา่นัน้ นีก่เ็รยีกวา่ธาต ุ คำวา่ “โลก” โลกะในภาษาบาลนีี ้

ตามตัวหนังสือ ตามหลักของภาษาบาลีคำนี้แปลว่า สิ่งที่แตกได้  

ก็หมายความว่าสิ่งที่ไม่อยู่ถาวรตลอดอนันตกาล เป็นสิ่งที่ชำรุด 

หรือแตกได้ นี่เรียกว่าโลก ไม่ว่าโลกไหน โลกธาตุก็แปลว่า สิ่งที่ 

ทรงตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็แตกไป เรียกว่า โลกธาตุ. นี้แหละ 

เป็นความหมายทางภาษาธรรม: ถ้ามันทรงตัวอยู่ได้ถึงระยะกาล 

ทีม่นัจะอยูไ่ด ้ แลว้กแ็ตกดบัลงนีเ้รยีกวา่โลกธาตหุนึง่ แลว้มมีากมาย.  

แต่เดี๋ยวนี้ภาษาธรรมดาที่เราพูดกันอยู่นี้ไม่ใช่อย่างนั้น เราพูดกัน 

อย่างภาษาคนธรรมดาที่เขาพูดกันทั่วไป แม้ในประเทศที่มีภาษาบาลี 

เป็นหลัก คำว่า  โลกธาตุ  นี้ ก็หมายถึงโลกโลกหนึ่งหรือชุดหนึ่ง  

แต่มันก็พูดยากหรืออธิบายยาก จึงต้องเอาตามรายการที่เขาวางไว้  

เช่นว่า มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว มีดวงอาทิตย์เพียงดวงเดียว  

มีระบบของมนุษย์  นรก  สวรรค์  อินทร์  พรหม  อะไรเพียง 

ระบบเดียว นั่นแหละเรียกว่าโลกธาตุหนึ่ง. เช่นมีคำกล่าวว่า “ใน 

โลกธาตุหนึ่งจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์นั้นไม่ได้ เป็นอฐานะ”  

นี่พระพุทธภาษิตก็มีที่กล่าวอย่างนี้ .  ฉะนั้นเรารู้เอาเองก็แล้วกัน  

ว่าขอบเขตที่มันจะมีพระพุทธเจ้าได้เพียงองค์เดียว มีครั้งละ ๒ องค์ 



11
พุทธทาสภิกขุ

ไมไ่ดน้ัน้มนัมเีทา่ไร แคไ่หน แลว้มดีวงอาทติยเ์พยีงดวงเดยีว มนีรก 

อยู่ระบบหนึ่ง มีสวรรค์อยู่เพียงระบบหนึ่ง หรือมีคนมีอะไรก็ตาม  

ล้วนแต่เพียงระบบเดียวเท่านั้นใน  ๑  โลกธาตุ. เรายังมองเห็น 

ด้วยตาไม่ได้ เราจึงต้องคำนวณตามหลักที่เขากล่าวไว้. ถ้าสมัยนี้ 

ทำนองมันคล้าย ๆ กับว่าระบบสุริยจักรวาล ซึ่งมีดวงอาทิตย์ดวงเดียว 

ตั้งอยู่เป็นประธาน: Solar System ที่เรียกในภาษาวิทยาศาสตร์นั้น  

มันมีพระอาทิตย์เพียงดวงเดียว แล้วก็มีอะไรก็เพียงเดียว  ๆ  ๆ  ไป  

นี้ก็เรียกว่า  “โลกธาตุหนึ่ง” ก็ยังพอจะใช้ได้โดยอนุโลม ให้มันพอจะ 

ฟังถูก. ทีนี้มันมีคำว่า  “ตั้งหมื่นโลกธาตุ” โลกธาตุหนึ่ง  ๆ  นั้นมิใช่ 

มีน้อย แต่นี่มีตั้งหมื่น และบางราย บางคัมภีร์ว่ามีตั้งสามหมื่น  

สามหมื่นโลกธาตุ มีอยู่ทั้งหมดสามหมื่นโลกธาตุ; อย่างจะพูดสมัยนี้ 

ก็มีตั้งสามหมื่นสุริยจักรวาล.

	 เอาละ เรือ่งนีไ้มส่ำคญั มนัจะมเีทา่ไหรไ่มส่ำคญั สำคญัอยูต่รง 

ที่ว่า เวลานี้เราจะยืนยันว่าในโลกธาตุไหน ระบบสุริยจักรวาลไหน 

ก็ตาม รวมกันทั้งหมดแล้วมีศาสนาที่แท้จริงอยู่เพียงศาสนาเดียว.  

ขอให้ท่านสนใจฟังในข้อนี้ และถ้าฟังแล้ว ต้องฟังจนให้เข้าใจคำว่า  

“ศาสนาเดียว” ด้วย.

	 เรามคีวามหมายทีส่ำคญัอยูอ่ยา่งหนึง่วา่ในโลกธาตไุหนกีโ่ลกธาต ุ

ก็ตาม มันมีสิ่งที่มีชีวิตเป็นของสำคัญ. ถ้าไม่มีสิ่งที่มีชีวิตก็ไม่ใช่ 

ของสำคัญอะไร ไม่ต้องพูดถึง. ทีนี้ ถ้ามีสิ่งที่มีชีวิตแล้ว มันมีอะไร 

อย่างเดียวกันอยู่อย่างหนึ่ง ก็คือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความทุกข์,  
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เกี่ยวกับเหตุให้เกิดทุกข์, ความดับของความทุกข์ และทางให้ถึง 

ความดับของความทุกข์, ที่เราเรียกกันว่า  “อริยสัจจ์สี่”  นี้ เหมือนกัน 

หมดเลย. ข้อนี้จะอธิบายละเอียดกันทีหลัง. ในชั้นนี้ก็เพียงแต่ 

ต้องการให้ทราบว่า ในโลกธาตุไหนก็ตาม เรื่องที่เกี่ยวกับความทุกข์ 

และความดบัทกุขน์ัน้เหมอืนกนัหมด ไมว่า่มนัจะมสีกักีห่มืน่โลกธาต;ุ  

และยงัแถมวา่ในอดตีกาล ในปจัจบุนักาล ในอนาคตกาล มนัจะเปน็ 

อย่างนี้ทั้งนั้น ไม่เป็นอย่างอื่นอีก ถ้ามันยังมีโลกธาตุอยู่แล้วก็มีไป 

จนกว่ามันจะแตกดับลงไปสมตามชื่อของมัน ว่าโลกคือสิ่งที่แตกได้.  

ในทุก ๆ โลกธาตุ ไม่ว่าโลกธาตุไหน มันอยู่ใต้กฎของธรรมชาติอย่าง 

เดียวกัน ข้อเดียวกัน คือความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา. ต่อให้ 

มันมีสักล้านโลกธาตุ มันก็มีความเหมือนกันตรงที่มีความเป็นอนิจจัง  

เป็นทุกขัง เป็นอนัตตา.

	 พวกมหายานเขากลา่วไวป้ระหลาด ๆ วา่มพีระพทุธเจา้ตน้กำเนดิ 

อยูอ่งคห์นึง่เรยีกวา่ อาทพิทุธเจา้ — พระพทุธเจา้องคเ์ดมิหรอืองคแ์รก;  

แล้วก็เกิดพระพุทธเจ้าออกมาเป็นชั้น  ๆ  ๆ  ๆ  จากองค์นั้น เป็นพระ- 

พุทธเจ้าประเภทที่มาจากกำลังจิตหรือฌานของพระพุทธเจ้าองค์แรก  

แล้วยังมีพระพุทธเจ้าที่เป็นมนุษย์ออกมาจากพระพุทธเจ้าที่เกิดจาก 

กำลังฌานนั้นอีกทีหนึ่ง; ก็เลยมีพระพุทธเจ้านับด้วยพันด้วยหมื่น 

ด้วยแสน: และพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้าองค์แรก 

เพียงองค์เดียว. นี่มันคล้าย  ๆ  กับว่า ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับสิ่งเดียว  

หรือออกมาจากสิ่งเดียว. อาทิพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์แรกนั้น  

บางพวกใช้ชื่อว่า อมิตายุ อมิตาภะ ก็มี คือเป็นสิ่งที่มีอายุที่คำนวณ 
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ไม่ได้ มีแสงสว่างที่คำนวณไม่ได้ เป็นต้นตอของแสงสว่างหรืออายุ 

ทั้งหมด.

	 นี่ พูดไปมันก็มากเรื่อง แล้วก็ฟั่นเฝือ จะเวียนหัว จะง่วง 

นอน; ขอให้จับใจความให้ได้แต่เพียงว่า สิ่งที่มีอยู่มากมายนั้นมัน 

ไม่แปลกกัน มันมีความเหมือนกันเป็นอย่างเดียวกันอยู่อย่างหนึ่ง.  

สำหรับในแง่ของศาสนานั้น เราจะถือว่าในโลกธาตุไหนมีศาสนาอย่าง 

เดียวกัน ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปว่าคืออะไร.

	 ทีนี้ก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่า  “ศาสนา” มันก็ชวนง่วงนอนมากยิ่งขึ้น  

ขอใหฟ้งัใหด้ ีๆ ถา้เราจะเขา้ใจคำคำนีใ้นแงข่องภาษา เรือ่งมนักจ็ะมาก:  

ขัน้แรกทีส่ดุ ใหเ้ขา้ใจวา่ คำวา่ “ศาสนา - ศาสนา” นี ้ เปน็คำพดูทีม่นษุย ์

ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็บัญญัติความหมายเอาตามความรู้สึกของตัว.  

พวกเราเป็นไทยก็มีภาษาไทย ถือตามความหมายในภาษาไทย; ใน 

ภาษาไทยมีคำว่า “ศาสนา” ซึ่งเอามาจากภาษาบาลี. แต่คำว่า “ศาสนา”  

ตัวนี้ แปลว่า คำสั่งสอน กลายเป็นคำพูดที่เป็นคำสั่งสอน. คำคำนี้ 

ยังไม่ได้เล็งถึงตัวการปฏิบัติ ฉะนั้นคำว่า  “ศาสนา”  ในภาษาไทยนี้  

หมายถึงคำส่ังสอน. แต่พระพุทธเจ้าไม่เรียกศาสนาของท่านว่าคำส่ังสอน  

คือท่านไม่อยากให้มีแต่คำส่ังสอน ต้องการให้มีการปฏิบัติ. พระพุทธเจ้า 

ท่านไม่เคยทรงใช้คำว่า  “ศาสนา” แต่ท่านใช้คำว่า  “พรหมจรรย์”  

- จรรยน์ัน่ แปลวา่ จรยิา คอืประพฤตหิรอืปฏบิตั ิ - พรหมนี ้ แปลวา่  

ประเสริฐ. สิ่งที่เราเรียกกันในเมืองไทยว่า “ศาสนา” นั้น พระพุทธเจ้า 

ท่านไม่ เคยเรียก  ท่านเรียกว่า  “พรหมจรรย์”  จงมาประพฤติ  
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พรหมจรรย์ นี้คือมาบวชในศาสนานี้, แล้วจงไปเผยแผ่พรหมจรรย์  

นัน่แหละคอืไปเผยแผศ่าสนา, ฉะนัน้ ตวัศาสนาของพระพทุธเจา้ทา่น 

หมายถึงตัวการประพฤติปฏิบัติที่ประเสริฐที่เรียกว่า “พรหมจรรย์”

	 บางทกีเ็รยีกวา่ “สิกขา” = ศลีสกิขา สมาธสิกิขา ปญัญาสกิขา  

นีก่ไ็มใ่ชต่วัคำสัง่สอน: คอืตวัการปฏบิตัลิงไปตรง ๆ ใหเ้ปน็ศลี ใหเ้ปน็ 

สมาธิ ให้ปัญญาขึ้นมา อย่างนี้เรียกว่า สิกขา และนั่นแหละคือ 

ตัวศาสนา. ในภาษาไทยเรียกว่า  “ศาสนา” แต่ในภาษาบาลีเรียกว่า  

“สิกขา”

	 บางทีพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกรวม  ๆ ว่า “ธรรมวินัย” ธรรม- 

วินัยนี้ก็ไม่ได้หมายถึงตัวคำสั่งสอน หมายถึงได้รับคำสั่งสอนแล้วก็ 

ปฏิบัติตามทำตามวินัย. มีธรรมะมีวินัยนั้นหมายความว่าปฏิบัติมันจึง 

จะมี ไม่ใช่เพียงแต่เล่า  ๆ  เรียน  ๆ  แล้วมันจะมีวินัยขึ้นมาได้; ต้อง 

ปฏิบัติเสร็จแล้วมันจึงจะมีธรรมะและมีวินัย. ฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่า  

“ศาสนา” โดยเนื้อแท้นั้นหมายถึงการปฏิบัติ ตัวการปฏิบัติ ไม่ใช่ 

สกัแตว่า่คำสัง่สอน; นีจ้ำไวใ้หด้ ีๆ เดีย๋วมนัมเีรือ่งคาบเกีย่วกนัอกีมาก.  

แตใ่นภาษาไทยเรามีคำว่า “ศาสนา” คำนีแ้ปลวา่คำสัง่สอน แต ่ตวัแท้ 

ของศาสนา ไมใ่ชค่ำสัง่สอน มนัเปน็ตวัการปฏบิตั.ิ ถา้เราจะใหค้ำคำนี้ 

ยังคงใช้ได้อย่างถูกต้อง เราต้องแก้คำแปลหรือความหมายของคำว่า  

ศาสนา ในภาษาไทยนี้เสียใหม่ คือให้มันหมายถึงตัวการปฏิบัติตาม 

คำสั่งสอนนั้นเสร็จแล้ว จึงจะเป็นตัวศาสนาขึ้นมา. ขอให้ท่านจำคำว่า  

“ศาสนา” ไว้ในฐานะเป็นภาษาไทยเสียคำหนึ่งก่อน.



15
พุทธทาสภิกขุ

	 ทนีี ้ เรากจ็ะดไูปถงึคำวา่ศาสนาทีเ่ปน็ภาษาสากล คอืใชร้วมกนั 

ทั้งโลก โดยเฉพาะก็คือคำภาษาอังกฤษว่า religion ซึ่งเอามาจาก 

ภาษาละติน คำว่า religion นี้เป็นภาษาอังกฤษที่ถอดเอามาจาก 

ภาษาละติน; ก็เลยต้องเอาความหมายในภาษาละตินมาเป็นหลัก:  

คำว่า  religion เดี๋ยวนี้ก็แปลกันว่าศาสนา เพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะ 

แปลว่าอะไร. แต่แล้วมันก็มีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งจะได้พิจารณากันต่อไป  

คาบเกี่ยวไปถึงพระเจ้าและอะไร  ๆ  อีกมาก. ทีนี้ว่ากันตามตัวหนังสือ 

ก่อน คำว่า religion ถ้าเด็ก  ๆ  ที่เพิ่งเรียนภาษาอังกฤษก็จะอ่านว่า  

re-lig-ion ตวั lig มันสำคัญ; ในสมัยโบราณ คอืสมยัทีฝ่รัง่เจา้ของ 

ภาษาที่ใช้ภาษาละติน เขาค้นพบกันว่าในสมัยที่คนชื่อ Cicero เป็น 

เจา้ตำรบัตำราอยูน่ัน้ คนคนนีเ้ขาใหค้นอืน่ถอืหลกัคำวา่ religion นัน้ 

มาจากคำว่า lig คำว่า lig นี้แปลว่า ปฏิบัติ ปฏิบัตินี้คือปฏิบัติตาม 

คำสั่งที่มาจากสวรรค์.

	 ต่อมาอีกถึงสมัยคนที่ชื่อ Servius คนนี้มาให้ความเห็นใหม่ว่า  

คำวา่ religion นัน้ทีถ่กูมาจากคำวา่ leg. คำวา่ leg นีแ้ปลวา่ ผกูพนั  

เหมือนเอาเชือกมาผูกอะไรอย่างนี ้ เรียกว่าผูกพัน. ฉะนั้น religion  

คือส่ิงท่ีทำการผูกพันมนุษย์ให้ติดกับพระเจ้า. สองคนเกิดให้ความหมาย 

เป็น ๒ อย่างแล้ว.

	 ต่อมาอีกถึงสมัย St. Augustine the Great คล้าย  ๆ  จะ 

ประนีประนอม ว่าอย่าไปมัวเถียงกันเลย เอามันทั้งสองคำมาผูกรวม 

เข้าด้วยกัน ทั้ง leg และทั้ง lig ก็เลยได้ความหมายว่า การปฏิบัติ 
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ตามคำสั่งจากสวรรค์ เพื่อให้เกิดการผูกพันกันระหว่างมนุษย์กับ 

พระเป็นเจ้า. นี้ความหมายสมบูรณ์เต็มที่ คือเราต้องปฏิบัติ ไม่ใช่ 

เพียงแต่พูดหรือเพียงแต่สอน ปฏิบัติตามคำสั่งที่มาจากสวรรค ์ แล้ว 

เกิดความผูกพันมนุษย์กับพระเจ้าให้ติดกัน นี้คือตัว religion หรือ  

“ศาสนา” ในภาษาไทย. ฟังดูแล้วของเขาดี เข้าทีดี ดีกว่าคำว่า “ศาสนา”  

ในภาษาไทยมากทีเดียว. คำว่าศาสนาในภาษาไทยแปลได้แต่ว่าเป็น 

คำสั่งสอน, ส่วนคำว่าศาสนาในภาษาอังกฤษ คือ religion นั้น มัน 

แปลว่า ปฏิบัติตามคำสั่งจากสวรรค์ จนเกิดความผูกพันระหว่าง 

มนุษย์กับพระเป็นเจ้า นี้มันดีกว่ากันมาก. แต่แล้วคำว่า  “religion”  

นั่นแหละเมื่อจะต้องแปลเป็นไทย มันก็ไม่แปลเป็นอื่นได้ นอกจาก 

จะแปลว่าศาสนา.

	 เรามันอยู่ในโลกรวมกันท้ังโลก มันต้องมีคำพูดท่ีพูดใช้ได้รวมกัน 

ทัง้โลก; สำหรบัคำวา่ศาสนานัน้มนัไมม่คีำอืน่ นอกจากคำวา่ religion:  

จะเป็นศาสนาไหนในโลกนี้ก็ตาม มันต้องใช้คำว่า  religion เป็น 

คำกลางสำหรบัพดูกนัใหเ้ขา้ใจกนัทัง้โลก. อยา่งเจอะหนา้กนั จะถามวา่  

นับถือศาสนาอะไร อย่างนี้มันก็ต้องใช้คำคำเดียวกัน มันถึงจะรู้กัน 

คือ  religion อะไร. หรือจะไปขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ  

เขากต็อ้งถามวา่ศาสนาอะไร มนักต็อ้งใชค้ำคำหนึง่ ซึง่มนัตรงกนัหมด  

แล้วแต่ว่าจะนับถือศาสนาไหน. ฉะนั้นคำว่าศาสนาในภาษาไทยนั้น 

ไม่ต้องพูดถึงก็ได้ ยกเลิกเสียก็ได้ ต้องเอาคำกลางคำสากลที่ใช้ได้ 

แกท่กุชาตทิกุศาสนาทกุภาษา ทีเ่ขาจะใชเ้ขยีนในหนงัสอืเดนิทางเปน็ตน้  

ก็คือ religion หมายถึงระบบปฏิบัติตามคำสั่งจากสวรรค์ที่ทำให้ 
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มนุษย์เป็นอันเดียวกันกับพระเจ้า.

	 ปัญหามันเดินต่อไปอีก ในข้อที่ว่าศาสนาที่มันจะเป็นประโยชน์  

มนัตอ้งทำหนา้ที ่ ไมใ่ชว่า่เปน็คำสัง่สอนเฉย ๆ นีม้นัไมไ่ด.้ มนัตอ้งมา 

อยู่ในฐานะเป็นเครื่องช่วยโลก ช่วยคุ้มครองโลก. เรามีคำอุปมาอื่น ๆ  

อีกมาก เช่นคำว่า เป็นโรงพยาบาลของโลก หรืออะไรทำนองนี้  

ให้ศาสนามีอยู่ในโลกเพื่อช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ทางจิตทาง 

วิญญาณ เป็นโรงพยาบาลทางจิตทางวิญญาณนี้ นั่นคือตัวศาสนา.  

ทีนี้คนในประเทศไหนภาษาไหนเขาจะเรียกว่าอะไรก็ตามใจเขาซิ เขา 

จะเรยีกเปน็คำพดูอืน่อกีกีภ่าษากต็ามใจ แตข่องจรงิตอ้งมเีพยีงสิง่เดยีว 

คือสิ่งนี้ คือ สิ่งที่จะช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ในทางจิตทาง 

วิญญาณ; แล้วก็ยุติว่าจะใช้เป็นหลักในภาษาสากลว่า  “  religion”  

เป็นคำกลางสำหรับรู้กันทั่วไป เพราะว่าเราใช้ภาษานี้เป็นภาษากลาง 

ระหว่างชาติ.

	 ศาสนาที่แท้จริงมันมีความหมายอย่างไร? มันก็มีความหมาย 

ตรงที่ว่า ช่วยให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ ระบบปฏิบัติอันใดมันช่วย 

ให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ได ้ ระบบนั้นชื่อว่าศาสนา ฉะนั้นเมื่อเรา 

พดูวา่ “ศาสนาทีแ่ทจ้รงิมเีพยีงศาสนาเดยีวในหมืน่โลกธาต”ุ นี ้ เราตอ้ง 

เล็งถึงระบบปฏิบัติที่ช่วยคนหรือช่วยสัตว์ทั้งหมื่นโลกธาตุให้พ้นจาก 

ทกุขท์างจติทางวญิญาณได.้ แลว้กไ็ดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้วา่ ในกีร่อ้ย 

กีพ่นักีห่มืน่กีแ่สนโลกธาตอุะไรกต็ามใจ เรือ่งอนจิจงั ทกุขงั อนัตตา.  

เร่ืองความทุกข์ ความดับทุกข์ น้ีมันเหมือนกันหมด ไม่ต่างกันเลย  
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ฉะนั้นสิ่งที่จะมาดับความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ได้หมด ก็ต้อง 

เป็นส่ิงเดียวกัน อันเดียวกัน ข้อเดียวกัน เร่ืองเดียวกัน หรือเหมือนกัน;  

ก็เลยเรียกว่าระบบปฏิบัติเพื่อความรอดพ้นจากความทุกข์โดยตรง.

 ระบบปฏิบัติเพื่อรอดออกจากความทุกข์โดยตรงนั่นคือศาสนา 

เป็นลักษณะเฉพาะของส่ิงท่ีเรียกว่าศาสนา; ไม่ใช่คำพูด ไม่ใช่ตัวหนังสือ  

ไมใ่ชอ่ะไรทำนองนัน้ ไมใ่ชพ่ธิรีตีอง ไมใ่ชล่ทัธธิรรมเนยีม แตว่า่เปน็ 

ตัวการปฏิบัติด้วยเรี่ยว ด้วยแรง ด้วยมือ ด้วยเท้าลงไปจริง ๆ แล้ว 

เอาตัวรอดจากความทุกข์ได้ นั่นแหละคือตัวศาสนา. ฉะนั้นสิ่งที่ 

เรียกว่า  “ศาสนา”  นั้น  มันอยู่คู่กันกับสิ่งที่ เรียกว่า  “ความรอด”  

ความรอดนี้มันมี ๒ ความหมาย; รอดทางกายคือไม่ตาย รอดทาง 

วิญญาณคือไม่มีความทุกข์เลย มีชีวิตอยู่โดยไม่มีความทุกข์เลย.  

อย่างรอดทางกาย เช่นหนีเสือหนีช้างเอาตัวรอดไปได้ นี้มันรอด 

ทางกาย นี่ไม่สำคัญ. รอดทางวิญญาณ หมายความว่ารอดตอนมี 

ชีวิตอยู่นี้แหละ ก็คือรอดจากความทุกข์ที่เกิดจากกิเลส กิเลสจับ 

ตวัเราไมไ่ด ้ เราไมม่คีวามทกุขเ์พราะกเิลส นีเ้รยีกวา่ “ความรอดในทาง 

วิญญาณ”

	 สิ่งที่เรียกว่าศาสนาคู่กันกับความรอด แล้วก็เป็นความรอด 

ทางวิญญาณ; ไม่พูดถึงเรื่องทางร่างกาย มันเป็นเรื่องของสิ่งที่ต่ำกว่า 

ศาสนา. ถ้ารอดพ้นจากความทุกข์ละก็ใช้ได้ เพราะฉะนั้นสัตว์ใด 

มีความทุกข์  สัตว์นั้นต้องมีศาสนา  แม้ว่าสัตว์นั้นจะเป็นเพียง 

สัตว์เดรัจฉาน นี่ฟังดูให้ดี  ๆ. เพราะฉะนั้นศาสนาของสัตว์ก็ต้องมี  



ระบบปฏิบัติอันใด

มันช่วยให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ได้

ระบบนั้นชื่อว่าศาสนา
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แต่มันอยู่ในรูปของร่างกาย ฉะนั้นเราเลยไม่เรียกว่ามีศาสนาสำหรับ 

สัตว์เดรัจฉาน; แต่ที่แท้มันก็ต้องมี สำหรับระบบทางร่างกาย.  

สัตว์เดรัจฉานเช่นเปี้ยวเช่นปู นี่ชอบยกตัวอย่างให้มันต่ำที่สุด มัน 

ก็มีศาสนาคือการวิ่งลงรู. เมื่อมันวิ่งลงรูมันก็หนีภัย หนีอันตราย  

รอดอยู่ได้ เป็นความรอด: นั่นแหละศาสนาของมัน ก็คือการวิ่งลงรู  

นี่เพราะมันสู้ใครไม่ได้, แต่ถ้าสัตว์อื่นที่มันดีกว่าเปี้ยวกว่าปู มันมีวิธี 

ที่จะทำให้รอดอย่างอื่นได้ มันก็มีดีขึ้นไป สูงขึ้นไป ส่วนมนุษย์เรานี้  

ไม่ถือว่าความรอดเพียงเท่านั้นมันก็พอแล้ว ถ้าความรอดเพียงเท่านั้น 

พอแล้ว มันก็เท่ากับสัตว์เดรัจฉาน มันขายขี้หน้ามนุษย์ที่ดีกว่า 

สัตว์เดรัจฉาน. มันต้องมีความรอดอีกอย่างหนึ่งที่สูงขึ้นมา คือ 

ความรอดทางจิตทางวิญญาณ.

	 เมือ่จะพดูใหร้วมกนัหมดแลว้ คำวา่ศาสนานีห้มายถงึระบบของ 

ความรอดท้ังทางกายและทางใจ ดีกว่า เพราะว่าถ้ากายมันไม่รอดแล้ว  

ใจมันก็ไม่มีที่ตั้ง ไม่มีที่อาศัย; มันควรจะรวมความรอดทางกายนี้ 

เข้าไว้ด้วย. ดังนั้นจึงขอรวบรัดเอาเสียเลยว่า สิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้น  

คือ  “ระบอบของความรอด” ใช้คำกลาง  ๆ  ว่าความรอด อยู่รอดทั้ง 

ทางกายและทางจิต. ฉะนั้นศาสนาที่แท้จริงคือระบบการปฏิบัติเพื่อให้ 

รอดพ้นจากอันตราย ทั้งทางกายและทางจิต. จะมีพระเจ้าหรือไม่  

จะมาจากสวรรคห์รอืไม ่ นัน้ไมใ่ชป่ญัหาสำคญั หมายความวา่ ถา้มนั 

เปน็การปฏบิตัทิีเ่อาตวัรอดไดแ้ลว้มนัใชไ้ดท้ัง้นัน้ มนัจะมาจากพระเจา้  

มาจากสวรรคห์รอืไม่ ไม่สำคัญ; มนัสำคญัอยูท่ีเ่อาตวัรอดได.้ แตว่า่ 

ในที่สุดที่แท้จริงนั้นมันมีพระเจ้าและมาจากสวรรค์ด้วยกันทั้งนั้น;  
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ระบบทีช่ว่ยใหเ้อาชวีติรอดกต็าม ใหเ้อาวญิญาณรอดกต็าม มนัมาจาก 

พระเจา้ หรอืมาจากสวรรคท์ัง้นัน้ โดยมคีวามหมายตา่งกนั. คนหนึง่ 

ถือว่าพระเจ้าเป็นคน เป็นคน คนเรานี้แหละ และอยู่ที่สวรรค์ทาง 

ทิศไหนก็ตามใจ แล้วก็พูดสั่งลงมา บอกลงมา; นี่เขาเชื่ออย่างนี้ก็มี.  

แต่ว่าพระเจ้าของพวกเราชาวพุทธบริษัทนี้ ไม่เป็นอย่างนี้ พระเจ้า 

ของเราคือกฎธรรมชาติ.  ฉะนั้นสวรรค์ของพระเจ้าคือที่อยู่ของ 

กฎธรรมชาตินั่นเอง.

 ศาสนาหรือระบบความจริงที่ปฏิบัติแล้วเอาตัวรอดได้นี้มันเป็น 

กฎของธรรมชาติ พระเจ้าธรรมชาติให้มา พระเจ้ากฎธรรมชาติให้มา  

สำคัญกว่าพระเจ้าชนิดไหนหมด. เราก็คุยได้เหมือนกันว่า ศาสนาพุทธน้ี 

ก็มาจากสวรรค์ของพระเจ้า พระเจ้าส่งมาด้วยเหมือนกัน. แต่พระเจ้า 

ของเรามีความหมายอย่างนี้ พระเจ้าของคนพวกอื่นมีความหมาย 

อย่างอื่น; แต่แล้วก็อย่ามามัวเถียงกันเรื่องเปลือก มาตั้งหน้าตั้งตา 

พิจารณากันในข้อที่ว่า ที่ส่งมาจากสวรรค์นั้นส่งมาว่าอย่างไร? คือว่า 

จะเอาตัวรอดให้ได้จากความทุกข์นั้น จะต้องทำอย่างไร? อันนี้ 

จะเหมือนกัน. ประเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่ามันเหมือนกันอย่างไร.

	 เดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า “ตัวศาสนา” และเป็นศาสนา 

ที่แท้จริง เป็นระบบปฏิบัติเอาตัวรอดได้ ซึ่งได้รับมาจากสวรรค์ 

หรือพระเจ้า แล้วเราก็มีสวรรค์หรือพระเจ้าตามแบบของเรา คนอื่น 

ก็มีตามแบบของคนอื่น
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	 ในชั้นนี้อยากจะให้มองกันกว้าง  ๆ  เสียก่อน ว่าทุกสิ่งหรือว่า 

ทุกชีวิตทุกระดับของชีวิต ชีวิตทุกระดับนี้ต้องมีศาสนา ต้องมีสิ่งที่ 

เรียกว่าศาสนา. นี่ขอให้มองให้เห็นข้อนี้ แล้วก็จะเกิดความพอใจ  

ชอบสิ่งที่เรียกว่าศาสนา. สัตว์ในระดับสูง มนุษย์ เทวดา มาร  

พรหม หรืออะไรก็ตาม สัตว์ในระดับสูงนี้มันก็มีศาสนา; มนุษย์ 

ก็ต้องมีศาสนา เทวดาก็ต้องมีศาสนา มารพรหมก็ต้องมีศาสนา  

ต้องถือศาสนา ถ้าว่าโดยภาษาคนธรรมดา มนุษย์อยู่ที่นี่ เทวดาอยู่ 

บนสวรรค์ข้างบน พรหมอยู่ข้างบนขึ้นไป มันก็ต้องมีศาสนา. แต่ว่า 

ถา้จะถอืวา่ทัง้หมดอยูใ่นหวัใจของคน เวลาทีเ่ราเหนด็เหนือ่ยเหงือ่ไหล 

ไคลย้อย ลำบาก เราเป็นมนุษย์อย่างนี ้ เราก็ต้องมีศาสนาของมนุษย ์

ที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้น. ในบางเวลาเราสบายอิ่มเอิบไปด้วยกามารมณ์ 

ได้อย่างใจไปหมด พอใจตัวเองอย่างนี้เราก็เป็นเทวดาถึงขนาดนี้แล้ว  

เราก็ยังต้องมีศาสนา. เพราะแม้ว่าเราได้อิ่มได้สบาย ได้สรวลเสเฮฮา 

ถึงขนาดนั้นแล้ว ก็ยังมีสิ่งที่จะต้องระวัง ต้องสำรวม ต้องปฏิบัติ 

อยู่ดี .  แม้จะได้เป็นพรหม  มีความสุขอย่างพรหม เกิดมาจาก 

ฌานสมาธิอันจืดสนิทสะอาดแล้ว  ก็ยังต้องมีศาสนาที่จะต้อง 

ระมัดระวังปฏิบัติอย่าให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เหมือนกัน. แม้ว่า 

จะเป็นเทวดามารพรหมชนิดไหนก็ยังต้องมีศาสนา, เป็นมนุษย์ก็ยัง 

ต้องมีศาสนา.

	 แม้มองในทางต่ำที่ว่าจะเป็นสัตว์นรก  หรือสัตว์เดรัจฉาน  

หรือเปรต หรืออสุรกาย มันก็จะต้องมีศาสนาไปตามแบบของเรา  

คือให้รอดพ้นจากความทุกข์. พวกที่ตกนรกอยู่ก็อยากจะพ้นจาก 
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ความทกุขใ์นนรก กต็อ้งมศีาสนาเพือ่ปฏบิตั.ิ สตัวเ์ดรจัฉานรูไ้ดเ้ทา่ไร  

มันจะรู้อะไรได้เท่าไร มันก็ต้องมีวิธีปฏิบัติให้รอดชีวิตอยู่ได้เท่านั้น 

เหมือนกัน. เปรตมันก็ต้องหาวิธีเอาตัวรอดจากความเป็นเปรต.  

อสุรกายก็ให้มันรอดจากความเป็นอสุรกายไป. ก็เลยแปลว่า ทั้งนรก  

เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย มันก็ต้องมีศาสนา.

	 พดูกนัอยา่งอืน่อกี โดยหลกัทีเ่ขาใชจ้ดัพวกสตัวต์า่ง  ๆนี.่ เขาวา่ 

จัดมีพวกอัณฑชะ เกิดจากไข่. ชลาพุชะ เกิดในน้ำ, สังเสทชะ เกิด 

ในความหมักหมม, โอปปาติกะ เกิดผุดขึ้นทางจิตทางวิญญาณ;  

ถ้าพูดห้าอย่างนี้แล้วเหมือนกันหมด. พวกอัณฑชะ เกิดจากฟองไข่ 

หมด เช่นนก สัตว์ที่มีไข่ก่อน ก็ต้องมีศาสนา ชลาพุชะ เกิดในน้ำ 

เช่นพวกมนุษย์ มันก็ต้องมีศาสนา. พวกสังเสทชะ เกิดในความ 

หมักหมม จุลินทรีย์ที่มองด้วยตาไม่เห็น เกิดจากความหมักหมม 

ไมต่อ้งมพีอ่แมน่ี ้ มนักต็อ้งมศีาสนา เพราะวา่มนัยงัอยากมชีวีติ อยาก 

เอาตัวรอด มันก็ด้ินรนเพ่ือเอาตัวรอดเหมือนกัน. ส่วน พวกโอปปาติกะ  

เกดิทางจติวญิญาณ คดิอยา่งไรเกดิเปน็อยา่งนัน้ - คดิอยา่งไรตอ้งเปน็ 

อย่างนั้น นี่มันก็ต้องคิดไปในทางเอาตัวรอด หรือเมื่อมันมีความรู้สึก 

เป็นทุกข์ มันก็ต้องคิดในทางเอาตัวรอด. สัตว์เหล่านี้ทั้งหมดก็ต้อง 

มีศาสนา คือความรอด.

	 ทีน้ี ต่อให้เป็นต้นไม้ท่ีเราเห็น  ๆอยู่ ต้นไม้เหล่าน้ีต้นโต ๆ กระท่ัง 

ตน้ไมเ้ลก็ลงมา ๆ กระทัง่ตน้ไมท้ีข่นาดดดูว้ยตาไมเ่หน็ เปน็จลุนิทรยี์ 

ประเภทพชื เปน็ตน้ไมท้ีด่ดูว้ยตาไมเ่หน็ มนักต็อ้งมศีาสนา. ตน้ไมน้ี ้
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มีศาสนา มันด้ินรนอยู่ตลอดเวลาเพ่ือรอดชีวิต มันต่อสู้ในเร่ืองแสงสว่าง  

เรื่องน้ำ เรื่องอาหาร เรื่องอากาศ เรื่องอะไร  ๆ  ให้มันรอดชีวิตอยู่  

ฉะนั้นระบบการต่อสู้ของต้นไม้นั่นแหละคือศาสนา ศาสนาของต้นไม้.  

แม้จะเป็นต้นไม้ที่เล็กจนดูด้วยตาไม่เห็น มันก็มีระบบต่อสู้เพื่อให้มัน 

รอดอยู่ สัตว์เล็ก  ๆ  แม้เซลล์เดียว มันก็มีความรู้สึกที่จะต่อสู้ให้มัน 

รอดชวีติอยู ่ แปลวา่มนักม็ศีาสนา; นีค้อืศาสนาวทิยาศาสตรล์ะ ขอให ้

เขา้ใจ. ถา้นยิมวทิยาศาสตร ์ ชอบวทิยาศาสตรเ์ปน็หลกัละก ็ นีศ่าสนา 

วทิยาศาสตร์ คอืสิง่ทีม่ชีวีติมคีวามรูส้กึตอ่สูด้ิน้รนเพือ่ใหต้วัรอดอยูไ่ด้  

แล้วมันก็ต่อสู้ดิ้นรนเอาตัวรอดอยู่ได้จริง  ๆ  เหมือนกัน; ระบบนั้น 

นั่นแหละคือศาสนาของสิ่งที่มีชีวิต. ถ้ามันสูงขึ้นมา  ๆ มันก็มีระบบ 

ต่อสู้ ระบบปฏิบัติที่สูงขึ้นมา  ๆ  ๆ  จนถึงคน. คนมีปัญหาทั้งทางกาย 

และทางจติ ระบบศาสนามันกก็ว้างออกไป. สว่นสตัวเ์ดรจัฉาน หรอื 

ต้นไม้นี้ เราถือว่ามันมีปัญหาทางร่างกาย ไม่มีสติปัญญา ความทุกข์ 

ที่จะเกิดขึ้นเพราะมีสติปัญญาจึงไม่มี ส่วนมนุษย์เรามันมีสติปัญญา  

ยิ่งมีสติปัญญามาก ทางที่จะเกิดความทุกข์เพราะสติปัญญามันก็ต้อง 

มาก คือมันคิดเก่ง ละโมบเก่ง โกรธเก่ง โง่หลงเก่ง เพราะมันคิด 

ได้เก่ง ก็เลยมีระบบพัฒนาที่ลึกซึ้งหรือสูงขึ้นไป.

	 เท่าที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะให้รู้ว่า สิ่งที่เรียกว่า “ศาสนา” นั้น 

มันคืออะไร? คือการดิ้นรนอยู่ทีเดียว เพื่อที่จะให้เกิดความรอดจาก 

ส่ิงท่ีตัวไม่ต้องการ: นีคื่อตัวศาสนาท่ีเป็นศาสนาตัวแท้ แล้วมีอย่างเดียว 

เท่านั้นตรงกันหมดทั้งในหมื่นโลกธาตุ ซึ่งจะได้พูดให้ฟังต่อไป.
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	 อยากจะพูดเลยไปเสียให้หมดถึงสิ่งที่จะขอเรียกไว้ทีก่อนว่า  

“ศาสนาแฝง” ที่พูดมาแล้วนั้นหมายถึง “ศาสนาจริง” ศาสนาที่แท้จริง  

ระบุตรงลงไปจริง  ๆ. นอกจากศาสนาที่ถูกต้องที่แท้จริงแล้วมันยังมี 

ศาสนาแฝง สิ่งที่เข้ามาแฝงกันอยู่กับศาสนา จนมองเห็นเป็นศาสนา 

ไปด้วยน้ี คือศาสนาท่ีมันอยู่ในรูปของอะไรบางอย่าง แต่ว่ามันเน่ืองกัน 

อยู่กับศาสนา. ฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่า “ศาสนาแฝง” นี้พอจะแบ่งออกไปได้  

ว่า ศาสนาที่อยู่ในรูปของศีลธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  

ประเพณี.

 ศีลธรรม เปน็ของกลาง กว้าง ใชก้นัไดท้ัว่โลก มรีะบบปฏบิตั ิ

เหมือน  ๆ  กันหมด คือไม่เบียดเบียนกันทางสังคม เป็นคนซื่อสัตย์ 

สุจริต กตัญญูกตเวท ี หรืออะไรทุก ๆ อย่างที่ทำให้สังคมอยู่เป็นปกติ  

นี่เรียกว่าศีลธรรม. ศาสนาที่อยู่ในรูปของศีลธรรมอย่างนี้ก็มี. ไม่ถูก 

ระบวุา่เปน็ศาสนานัน้ศาสนานี ้ แตม่นัเปน็ศาสนาทีอ่ยูใ่นรปูของศลีธรรม  

หรือศีลธรรมนั่นแหละมันมาอยู่ในโลกของศาสนาส่วนหนึ่งเท่านั้น.

 วัฒนธรรม  ก็เหมือนกัน ไทยก็มีวัฒนธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ 

ประจำชาติ มันก็คือศาสนาที่แฝงอยู่ในรูปของวัฒนธรรม หรือว่า 

วฒันธรรมทีม่าอยูใ่นรปูของศาสนาสว่นหนึง่เทา่นัน้; ทีเ่ปน็ธรรมเนยีม 

ประเพณีที่ดีงามต่าง ๆ ก็เป็นอย่างนี้.

	 ทีนี้สูงขึ้นไปก็มี ศาสนาที่อยู่ในรูปของปรัชญา หรืออภิปรัชญา  

นี่มีสติปัญญามากลึกซึ้ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับสติปัญญา ไม่เกี่ยวกับ 
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ทางปฏบิตั.ิ สิง่ทีเ่รยีกวา่ปรชัญา หรอือภปิรชัญานัน้ เปน็เพยีงทฤษฎ ี 

ไม่ใช่ตัวตนการปฏิบัติ; แต่เขาถือกันว่าเป็นต้นเหตุที่จะให้เกิดการ 

ปฏิบัติที่ถูกต้อง. แต่เดี๋ยวนี้สติปัญญานั้นมีมากจนโง่. มันมีมากเกิน  

มันคิดเก่ง มันคิดไปได้มากมายหลายร้อยหลายพันแง่ แล้วใช้อะไร 

ไม่ได้ ลำบากเปล่า เหนื่อยเปล่า. นี่มันเป็นเรื่องมีสติปัญญาจนโง่ 

อย่างนี้ เป็นเรื่องของปรัชญา คือชอบคิดอย่างเดียว. ยิ่งเป็นเรื่องที่ 

เข้าใจไม่ได้ของพุทธศาสนาแล้ว ปรัชญานั้นก็ยังเป็นปรัชญาที่เพ้อเจ้อ 

ตอ่ไปอกี. ทีจ่รงิตวัพทุธศาสนานัน้ไมใ่ชป่รชัญา เปน็หลกัปฏบิตัติรง ๆ  

อยา่งทีก่ลา่วมาแลว้ และอยูใ่นรปูของวทิยาศาสตร์ คอืมเีหตผุลชดัอยู ่

ในตัวเลยว่ากิเลสเป็นอย่างนี ้ พอเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างนี ้ มีความทุกข ์

อยา่งนี:้ ดบักเิลสเสยี มนักด็บัความทกุขอ์ยา่งนี:้ นีเ่ปน็วทิยาศาสตร ์ 

แต่พูดไว้ในรูปท่ีเข้าใจไม่ได้หรือเข้าใจทันทีไม่ได้ ก็เลยกลายเป็นปรัชญา  

เช่นเร่ืองปฏิจจสมุปบาทอันซับซ้อนลึกซ้ึง พูดกันผิดมากออกไป ผิดมาก 

ออกไป อธบิายผดิมาตัง้พนัปแีลว้ เรือ่งปฏจิจสมปุบาทในพทุธศาสนา  

กลายเป็นปรัชญาไป แต่ที่แท้มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ แสดงอยู่ 

ชัดเลยว่า เพราะอันนั้นเกิด อันนั้นจึงเกิด, อันนั้นเกิดอันนั้นจึงเกิด  

ไม่ต้องไปถามใครที่ไหน ไม่ต้องคำนวณอะไรอีก เป็นวิทยาศาสตร์.  

แตม่นัเกดิไมเ่ขา้ใจและมองไมเ่หน็ มนัจงึกลายไปอยูใ่นรปูของปรชัญา 

เรือ่งอรยิสจัจ ์ เรือ่งปฏจิจสมปุบาทนี ้ สำหรบัพระอรหนัตแ์ลว้ มนัเปน็ 

เรื่องวิทยาศาสตร์ที่ท่านเห็นชัดและปฏิบัติอยู่: สำหรับคนธรรมดา 

ไม่เห็นอย่างนั้น เลยกลายเป็นปรัชญา. ยิ่งพวกฝรั่งที่เป็นคนชอบ 

คิดมากในสมัยนี้แล้ว พอมาพบเข้ายิ่งเป็นปรัชญาไปใหญ่เลย; แต่ 

เรื่องแท ้ๆ นั้นเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ง่าย ๆ สำหรับพระอรหันต์.
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	 ทนีีย้งัมอียูใ่นรปูของ ตรรกศาสตร ์ทีใ่ชเ้หตผุลทางทฤษฎ ี ไมต่อ้ง 

ปฏิบัติกัน พุทธศาสนาที่อยู่ในรูปของปรัชญาของตรรกศาสตร์อย่างนี ้

กม็มีาก เรยีนจนตายกไ็ม่ได้ประโยชน์อะไร และนกัศกึษาสมยัปจัจบุนั 

ก็ชอบเรียนกันในแง่นี้ เหล่านี้แหละคือ  “ศาสนาแฝง”  ที่เสียเวลา 

อย่างนี้.

	 ศาสนาแฝงที่อยู่ในรูปของ จิตวิทยา  ก็มี; ธรรมดาเรารู้แต่เรื่อง 

กิเลสเพียงเพื่อดับกิเลสได้ ไม่ต้องการให้เป็นความรู้ทางจิตวิทยา  

เพราะเอาแตเ่พยีงดับกเิลสได้ มนักเ็ปน็เรือ่งศาสนา เรือ่งดบัทกุข.์ ทนีี ้

เขามาตั้งปมของปัญหาให้มากขึ้นในทางจิต เรื่องเกี่ยวกับจิต เลย 

กลายเป็นจิตวิทยาขึ้นมา เป็นภูเขาเลากาที่เรียกว่าคัมภีร์  “อภิธรรม 

เจด็คมัภรี”์ นีเ้ปน็เรือ่งจติวทิยาแทบทัง้นัน้เลย มากมายเปน็ภเูขาเลากา  

จนเป็นพุทธศาสนาที่อยู่ในรูปของจิตวิทยาไปเลยก็มี.

	 ยงัมพีเิศษทีว่า่ พทุธศาสนาทีอ่ยูใ่นรปูของศลิปะ คอืดแูตค่วาม 

งดงามในทางความคิดความนึก หรือการปฏิบัตทิี่จะให้ดับทุกข์ได ้ ซึ่ง 

พอดับทุกข์ได้แล้วมันงดงามอย่างยิ่ง แต่ไปดูกันแต่ที่ความงดงาม 

สิ่งนั้น เลยกลายเป็นศิลปะ เลยไม่ต้องปฏิบัติกันเหมือนกัน. แล้ว 

ยังมีวัตถุศิลปะที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาอีกมากมาย เช่น พระพุทธรูป  

โบสถ์วิหาร และอะไรต่าง ๆ ที่สวยงามล้วนเป็นศิลปะ นี้ก็เลยไม่ต้อง 

ปฏิบัติอะไรกัน.
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	 พุทธศาสนาที่อยู่ในรูปแฝงต่าง  ๆ อย่างนี้ก็มีมาก ให้รู้ไว้ว่าเป็น 

ศาสนาแฝง ไม่ใช่ศาสนาตัวจริง. ศาสนาตัวจริงก็คือวิธีวิ่งหนีลงรู 

ของเปี้ยวของปู นี้จริงกว่าเสียอีก คือการประพฤติปฏิบัติที่ช่วยให้ 

ดับทุกข์ได้ นั่นคือตัวศาสนาจริง ๆ ถ้าเป็นมนุษย์ก็รู้จักควบคุม อย่า 

ให้เกิดความผิดพลาดขึ้น ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย  

ทางใจ อย่าให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวกู  - ของกูขึ้นมาที่นั่น นั่นแหละคือ 

ศาสนาจริง; นอกนั้นเป็นศาสนาแฝง แล้วก็มาก แล้วก็เพ้อจนเป็น 

บ้าหอบฟางอีกตามเคย. หอบฟางไว้ท่วมหัว ท่วมหู ท่วมตัว มอง 

ไม่เห็น แต่ในนั้นไม่มีข้าวเปลือกสักเม็ด มันก็มีแต่ฟาง; และถ้ามี 

เม็ดข้าวเปลือกบ้างก็เป็นเม็ดลีบ ๆ ไม่มีสาระ. เดี๋ยวนี้เรากำลังตกอยู่ 

ในลักษณะอย่างนี้ ไปหลงตามพวกที่ชอบคิดอะไรไม่มีขอบเขต เลย 

ไปถูกเปลือกทั้งนั้น ไปถูกศาสนาแฝงทั้งนั้น ไม่ใช่ศาสนาที่ถูกต้อง.

	 นอกจากศาสนาแฝงที่กล่าวมาแล้ว มันยังมาอยู่ในรูปศาสนาที่ 

ว่าเอาเอง นี่ก็เป็นศาสนาแฝง. ศาสนาว่าเอาเองคือชอบใจอะไรก็เอา 

สิ่งนั้นว่าเป็นศาสนา เหมือนกับนายคนนั้นที่ว่าเขาถือศาสนา Hitachi  

อย่างนี้เขาว่าเอาเอง ใครจะทำอะไรเขา นี่เราก็มีทางที่จะว่าเอาเอง 

เหมือนกัน ถือศาสนาอะไรตามท่ีเราจะชอบและรู้สึก แล้วก็พูดออกมา.

	 สรุปแล้วเราจึงมีศาสนาจริงและศาสนาแฝง กล่าวคือ ทาง 

ปฏิบัติที่มีอยู่เดี๋ยวนี้จริง  ๆ ในหมู่มนุษย์นี้ มันมีศาสนาอยู่ ๒ ชนิด  

ศาสนาทีเ่ปน็ของแทจ้รงิตอ้งเปน็อสิระ เชน่วา่ไมอ่ยูภ่ายใตอ้ำนาจของ 

การเมอืงเปน็ตน้. ศาสนาทีอ่ยูภ่ายใตอ้ำนาจของการเมอืงนัน้ตอ้งแกไ้ข 
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เปลีย่นแปลงบดิผนัไปตามอำนาจของการเมอืง ทำใหศ้าสนาเปน็บรวิาร 

ของการเมือง เดี๋ยวนี้ทั่วโลกเขาทำกันอย่างนี้; เขาถือศาสนาอะไรอยู่ 

ก็ตาม แต่แล้วการเมืองมันบังคับให้เขาต้องบิดผันศาสนาของเขา  

เพื่อคล้อยไปตามประโยชน์ทางการเมือง, ศาสนาพุทธก็ถูกใช้อย่างนี้  

ศาสนาคริสต์ก็ถูกใช้อย่างนี้ หรือศาสนาอื่น ๆ ก็ถูกใช้อย่างนี้. เมื่อมัน 

ถูกใช้ไปอย่างนี้เสียแล้ว มันก็ไม่ใช่ศาสนาที่แท้จริง หรือศาสนา 

ที่เป็นอิสระ. นี่เรามีศาสนาที่แท้จริงและอิสระอยู่เป็นชนิดที่หนึ่ง.

	 ชนิดที่สองคือ ศาสนาจำยอม จำเป็นต้องยอมแพ้ เป็นศาสนา 

จำยอมให้อยู่ใต้อิทธิพลของสิ่งอื่น ไม่จริงอยู่ได้ในตัวเอง บางคน 

เขาพดูวา่เดีย๋วนีจ้นนกั ขออนญุาตพระพทุธเจา้ไปเลีย้งเปด็สกัพกัหนึง่ 

ก่อนเถิด นี่อย่างนี้เรียกว่าศาสนาจำยอม; แต่นี่ยังเป็นเรื่องเล็ก.  

เรือ่งใหญข่องคนทัง้โลก เชน่ มนัฆา่ฟนักนัทัง้โลก แลว้กข็อใหพ้ระเจา้ 

ยกโทษให้ ไมต่อ้งถอืวา่เปน็บาป นีม่นัเปน็ศาสนาจำยอม และไมจ่รงิ.

	 เราควรจะรู้จักศาสนาที่แท้จริง และศาสนาจำยอม สำหรับ 

จะแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด แล้วเราเอาแต่ศาสนาที่แท้จริงมา 

สำหรับจะเป็นศาสนาเดียวกันในหมื่นโลกธาตุ. 

	 เอาละ มาถงึตอนนีก้อ็ยากจะพดูถงึประเดน็ทีว่า่ มเีพยีงศาสนา 

เดียวในหมื่นโลกธาตุ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก คือจะพูดเฉพาะใน 

ประเด็นนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก:
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	 ข้อแรกคือ มีเพียงศาสนาเดียวโดยหลักของธรรมชาติ บท 

นิยามในประเด็นนี้มันมีอยู่ว่า ศาสนาคือความรอดที่เกิดมาจากการ 

ปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามธรรมชาติ. ความหมายสำคัญอยู่ตรงที่ว่า ต้อง 

เป็นความอยู่รอด แล้วก็จากการปฏิบัติที่ถูกต้อง; แล้วถูกต้องนั้น 

ต้องตามกฎของธรรมชาติ. ถ้าผิดจากกฎธรรมชาติมันไม่ถูกต้อง  

แล้วมันไม่เป็นไปได้ ฉะนั้นเราต้องเอาหลักที่ธรรมชาติ. ทีนี้สำหรับ 

หลักของธรรมชาตินั้นมันมีอยู่ว่าตัวธรรมชาตินี้อย่างหนึ่ง, ตัวกฎของ 

ธรรมชาตินี้อย่างหนึ่ง, หน้าที่ของมนุษย์ตามกฎของธรรมชาตินั้น  

อย่างหนึ่ง, แล้วผลที่เกิดจากปัญหานั้นก็เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่ง.  

สิ่งที่เรียกว่า  “ธรรมชาติ”  ก็มีความสำคัญที่เราจะต้องรู้หรือเข้าถึงอยู่  

๔ อย่าง อยา่งนี:้ ตวัธรรมชาตแิท ้ๆ เปน็อยา่งไร ในนัน้มกีฎอยา่งไร?  

แล้วหน้าที่ที่จะเกิดมาจากกฎนั้นมันมีอย่างไร? เราต้องทำจนได้ผล  

ถ้ายังไม่ได้ผลก็ไม่มีประโยชน์อะไร.

	 ทกุสิง่ทกุอยา่งมนัเปน็ตวัธรรมชาต ิ ชวีติของเรา รา่งกายของเรา  

เลอืดเนือ้ของเรา ตวัเราทัง้ตวันีเ้ปน็ธรรมชาต.ิ ทนีีค้วามทกุขท์ีเ่กดิขึน้ 

แก่ตัวเรานี้ก็เป็นตัวธรรมชาติ กิเลสที่มีอยู่ในตัวเราก็เป็นตัวธรรมชาติ  

แล้วรูป หรือนาม หรือขันธ์ หรือธาตุ หรืออายตนะ หรือลักษณะ 

เฉพาะคืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเรา.  

ทีนี้เราจะต้องหาให้พบกฎของธรรมชาติที่มันเกี่ยวกับความสุข หรือ 

ความทกุข:์ เมือ่ใดเราเกดิความรูส้กึทีเ่ปน็ตวัก ู - ของก ู เมือ่นัน้เราเปน็  

ทุกข์ทันที; เมื่อใดเราว่างจากความรู้สึกที่เป็นตัวกู  - ของกู เมื่อนั้น 

เราไม่มีทุกข์เลย; นี้เป็นกฎธรรมชาติ. ฉะนั้นเราก็เกิดมีหน้าที่ที่จะ 
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ต้องทำไม่ให้เกิดตัวกู  -  ของกูขึ้นมา. แม้ว่าเราจะต้องทำงาน เช่น  

หาเลี้ยงชีวิต หรือปฏิบัติการงานอะไรร้อยแปดพันอย่าง เราก็ต้อง 

ควบคุมไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกู - ของกูข้ึนมา จึงจะไม่เกิดความทุกข์.  

ทีนี้เราก็ปฏิบัติในลักษณะที่ไม่ให้เกิดตัวกู  -  ของกู ผลของมันก็คือ 

ความสุข อยู่อย่างเป็นสุข. ซึ่งเราเรียกว่ามรรคผลนิพพาน; พวกอื่น 

เขาเรียกว่าได้อยู่ร่วมกับพระเจ้า ได้อยู่ในโลกของพระเจ้า ไม่มี 

ความทุกข์เลย เพราะว่ามันกำลังไม่มีตัวกู. นี่ศาสนาเดียวทั้งหมื่น 

โลกธาตุ มีได้เพราะว่ามันเป็นเพียงกฎของธรรมชาติเพียงกฎเดียว 

อย่างเดียวอย่างนี้. ขอให้ตั้งอกตั้งใจพิจารณาให้เห็นว่ามันขึ้นอยู่กับ 

ธรรมชาติและกฎของธรรมชาติเพียงอย่างเดียวกันทั้งหมื่นโลกธาตุ.

	 เมื่อมันมีเพียงอย่างเดียว เราก็มองกันในแง่ว่ามันเหมือนกัน 

ทุกศาสนาที่มีอยู่ในโลกเวลานี้ หรือปัจจุบัน หรืออนาคต หรืออดีต 

ก็ตาม มันจะมีก่ีร้อยศาสนาก่ีสิบศาสนา มันต้องอาศัยกฎของธรรมชาติ 

เกี่ยวกับความสุขความทุกข์นี้ทั้งนั้น จึงจะเป็นศาสนาขึ้นมาได้.  

ถ้าไม่อย่างนั้นมันเป็นเพียงความเห็นของเอกชน. ที่พูดว่าความเห็น 

เอกชนก็คือความเห็นของคนบางคน ผิดหรือถูกก็ตามใจ เขาบัญญัต ิ

ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเป็นมิจฉาทิฏฐิก็มี สัมมาทิฏฐิก็มี นี่มัน 

เล็กน้อยเกินไป ไม่เรียกว่าศาสนา. ถ้าถึงขนาดที่จะช่วยคนได้มาก ๆ  

จึงจะเรียกว่าศาสนา.

	 ศาสนาทุกศาสนาจะต้องมาจากกฎที่แท้จริงของธรรมชาติ  

เพราะฉะนั้นจึงเหมือนกัน; แม้ว่าเปลือกข้างนอกจะผิดกัน. เรามี 
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โบสถ์วิหารต่างกัน มีพิธีรีตองต่างกัน มีขนบธรรมเนียมต่างกัน มี 

คัมภีร์ต่างกัน อักษรภาษาที่ใช้ต่างกันก็ตามใจ อันนี้มันเปลือกนอก:  

แต่เนื้อแท้มันอยู่ที่ว่าต้องกำจัดตัณหาอุปาทาน ไม่ให้เกิดตัวกู - ของกู  

นี่มันเหมือนกันอย่างนี้. เพราะถ้าไม่ทำอย่างนี้ ธรรมชาติจะลงโทษ 

ให้เป็นทุกข์.

	 จะเปรียบ ความเหมอืนกนั ใหเ้ข้าใจงา่ยดีกวา่; ความเหมอืนกนั  

ซึ่งหากท่านไม่เข้าใจแล้ว ก็จะเห็นว่ามันผิดกัน เรื่องนี้เคยชอบเปรียบ 

ด้วยสิ่งที่เรียกว่าน้ำ. น้ำนี้มันจะต้องเหมือนกันทุกหนทุกแห่ง. ถ้า 

เรียกว่าน้ำจะต้องเหมือนกันทุกหนทุกแห่ง; แต่ว่าน้ำนั้นอยู่ในลักษณะ 

ที่ต่างกันโดยเปลือกนอก เช่น น้ำคลอง น้ำบ่อ น้ำหนอง น้ำห้วย  

น้ำในคู น้ำในส้วม น้ำในอุจจาระ น้ำปัสสาวะ น้ำปลา น้ำส้ม น้ำอะไร 

ต่าง  ๆ แต่ว่าน้ำเหล่านี้เหมือนกันหมด ตรงที่เป็นน้ำ. เนื้อแท้คือน้ำ 

ของมนัเหมอืนกนัหมด; สว่นเปลอืกนอกของมนัทีหุ่ม้ไวน้ัน้มนัตา่งกนั.  

ตัวน้ำแท้ ๆ คือน้ำบริสุทธิ์ อย่างที่เรียกว่าน้ำกลั่นที่บริสุทธิ์จริง ๆ แต่ 

น้ำกลั่นที่เราเห็นกันอยู่นี้ก็ไม่บริสุทธิ ์ สมมุติว่าเราทำให้มันเป็นน้ำกลั่น 

ที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรเลย ที่เรียกว่า  “น้ำ”  แล้ว น้ำบริสุทธิ์นั้นจะมีอยู่ 

ในทกุนำ้: นำ้ในอุจจาระ น้ำปสัสาวะ กม็นีำ้ทีบ่รสิทุธิท์ัง้นัน้; แยกเอา 

ส่วนที่เป็นอุจจาระ ปัสสาวะออกไปเสียซิ ก็มีน้ำที่บริสุทธิ์อยู่ใน 

น้ำอุจจาระ น้ำปัสสาวะ. ในน้ำคลอง น้ำหนอง น้ำห้วย น้ำคูอะไร 

ก็ตาม แยกเอาส่วนสกปรกออกไปเสีย  จะเหลือแต่น้ำที่บริสุทธิ์ 

เหมือนกัน น้ำขี้ควาย น้ำโคลน น้ำอะไร  ๆ  ก็มีลักษณะเดียวกันอีก.  

น้ำส้ม น้ำปลา น้ำเหล้า น้ำอะไรทุกชนิด แยกเอาส่วนที่ไม่ใช่น้ำ 
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ออกไปเสีย จนเหลืออยู่แต่ส่วนที่เป็นน้ำบริสุทธิ์; แล้วน้ำบริสุทธิ์นี้ 

มันจะเหมือนกันหมด ไม่ว่ามันจะไปอยู่ในน้ำปลา น้ำส้ม น้ำตาล  

หรอืนำ้อจุจาระ ปสัสาวะอะไร. ถา้มนัไมบ่รสิทุธิ ์ เราไมค่วรเรยีกวา่นำ้.  

ถา้เรียกไดว้า่นำ้ มนัตอ้งเปน็นำ้บรสิทุธิ;์ และนำ้บรสิทุธิน์ีจ้ะเหมอืนกนั 

หมดไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหน. แม้ในเลือด ในโลหิตของเรานี้มันก็มีน้ำ 

บรสิทุธิ ์ เราแยกสว่นทีเ่ปน็เยือ่ทีม่ลีกัษณะแดง ๆ เปน็โลหติออกไปเสยี  

มันก็มีน้ำบริสุทธิ์. ฉะนั้นขอให้มองดูสิ่งที่เรียกว่าน้ำบริสุทธิ์นี้ว่ามีอยู่ 

ในทุกหนทุกแห่ง ในดิน ในทราย ในต้นไม้ ในอะไรก็ตาม มันก็มี 

น้ำบริสุทธิ์อยู่ทุกหนทุกแห่ง ในอากาศก็มีน้ำบริสุทธิ์อยู่ทุกหนทุกแห่ง  

เลยพูดว่าขึ้นชื่อว่าน้ำแล้ว ต้องเหมือนกันทุกแห่งหน; ถ้ามันเป็นน้ำ 

จริง ๆ. ศาสนาก็เหมือนกัน ถ้าเป็นศาสนาที่แท้จริง มันก็เหมือนกัน  

ถ้าไม่เหมือนกันไม่ใช่ศาสนาที่แท้จริง. ศาสนาที่แท้จริงต้องทำความ 

ดับทุกข์ คือทำความรอดให้ได้ เลยเหมือนกันในข้อนี้.

	 ทีนี้จะชี้ให้เห็นชัดยิ่งขึ้นไปอีกว่า ความเหมือนกัน หรือที่ขอ 

ยืนยันว่าเหมือนกันนั้น มันมีแง่ที่จะดูกันอยู่ ๓ แง่ ขอให้ดูชัด  ๆ ใน  

๓ แง่นี้: ข้อ ๑. ศาสนาที่แท้จริงแล้วต้องมีความมุ่งหมายตรงกัน  

คือมุ่งหมายให้มนุษย์ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ คือความรอด.  

ศาสนาไหนก็ตาม จะมีอยู่กี่ร้อยกี่พันศาสนาก็ตาม ถ้าเป็นศาสนาที่มี 

ส่วนจริง ต้องมีความมุ่งหมายตรงกันหมด คือมุ่งหมายให้มนุษย์ 

หรือสัตว์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ คือความรอด. ศาสนา 

คริสเตียนก็พูดถึงข้อนี้  ศาสนาไหนก็พูดถึงข้อนี้  คือความรอด.  

ความมุ่งหมายตรงกันดิกทุกศาสนาเลย มุ่งหมายจะให้ได้ความรอด.  
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ถ้าไม่มุ่งหมายอย่างนี้ ก็ถอดมันเสียได้เลย อย่าให้มันเป็นศาสนา 

เลย; ไม่มีความเป็นศาสนาอยู่ในระบบนั้นแล้ว ถ้ามันมิได้มุ่งหมาย 

เพื่อความรอดของสัตว์ เราถอดเสียได้เลยจากความเป็นศาสนานั้น 

ศาสนานี้.

	 ข้อ ๒. ศาสนาที่แท้ต้องมีหลักปฏิบัติที่ตรงกัน หมายความว่า 

นอกจากมีความมุ่งหมายที่ตรงกันแล้ว ต้องมีหลักปฏิบัติที่ตรงกัน.  

หลักปฏิบัติที่ตรงกันและสรุปให้สั้นที่สุดก็คือ หลักปฏิบัติที่ทำลาย 

ความเห็นแก่ตน หรือทำลายความยึดถือว่าตัวกู  -  ของกูนี้เสียได้.  

ศาสนาไหนก็ต้องสอนอย่างนี้ ให้ทำลายความเห็นแก่ตัว โดยเฉพาะ 

ทำลายความยดึถอืวา่ตวัก ู วา่ของกนูีแ้หละเสยีใหไ้ด ้ นีค่อืหลกัปฏบิตั ิ

ของศาสนาที่แท้จริง. ถ้าผิดจากนี้คือไม่ทำอย่างนี้แล้ว ถอดทิ้งเสียได ้ 

มันไม่เป็นศาสนา ไม่ให้เป็นศาสนา คือไม่ใช่ศาสนา. ถ้าเป็นศาสนา 

แลว้กต็อ้งทำลายความเหน็แกต่วั ควบคมุหรอืรำงับ หรอืเลกิลา้งความ 

ยึดมั่นว่าตัวกู - ของกูทุกคนทุกศาสนาเลย.

	 แล้วที่เหมือนกันอีก ข้อที่  ๓.  ศาสนาที่แท้ต้องมีผลลัพธ์ 

สุดท้ายตรงกัน: ศาสนาที่แท้จริงนอกจากจะมีความมุ่งหมายตรงกัน  

หลักปฏิบัติตรงกันแล้ว ยังมีผลลัพธ์สุดท้ายตรงกันอีก คือการได้ 

เข้าถึงความรอด. ศาสนาที่มีพระเจ้า เขาก็พูดว่าได้เข้าถึงความเป็น 

อันเดียวกันกับพระเจ้าก็มี ได้เข้าถึงโลกของพระเจ้า ได้อยู่อาศัยกับ 

พระเจา้ในโลกพระเจา้นีก้ม็.ี แต่ในศาสนาพทุธเราเรยีกวา่ไดบ้รรลมุรรค  

ผล นิพพาน. บรรลุมรรค ผล นิพพาน นั่นแหละคือความรอด 
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ตามลำดับ ๆ ๆ จนกระทั่งรอดขั้นสุดท้าย. ถ้าศาสนาไหนไม่ให้ผลลัพธ์ 

อย่างน้ี ก็ถอดเสียจากความเป็นศาสนา ไม่ใช่เป็นศาสนา ไม่ใช่ศาสนา.  

ศาสนาที่แท้จริงต้องให้ผลลัพธ์เป็นความรอดจากความทุกข์แก่สัตว์ 

ผู้ปฏิบัติ.

	 เราจงึพดูไดเ้ลยวา่ ศาสนาทีแ่ทจ้รงิตอ้งมคีวามมุง่หมายตรงกนั;  

ต้องมีหลักปฏิบัติตรงกัน. แล้วต้องมีผลลัพธ์อันสุดท้ายนั้นตรงกัน;  

นี่เรียกว่าเป็นศาสนาที่แท้จริง

	 ทีนี้ปัญหาที่มันมาขัดขวางคาราคาซังกันอยู่ ก็คือที่ว่ามีพระเจ้า 

หรือไม่มีพระเจ้า นี้มันอยู่ที่การตีความหมายของคำว่าพระเจ้าต่างกัน 

อีก. พุทธศาสนาก็มี “พระเจ้า” อย่างท่ีว่ามาแล้ว กล่าวคือ กฎธรรมชาติ 

นั่นแหละคือพระเจ้า พระธรรมนั่นแหละคือพระเจ้า ฉะนั้นเมื่อพวก 

ฝรัง่เขาจะยนืยนัวา่มพีระเจา้จงึจะเรยีกวา่ religion; เรากบ็อกวา่เรากม็ ี

พระเจ้า. ฉะนั้นเราก็เป็น religion คือมีพระธรรมเป็นพระเจ้า มีกฎ 

ของธรรมชาติอันเด็ดขาดเป็นพระเจ้า. ส่วนพระเจ้าที่เป็นคน ๆ อยู่ใน 

สวรรค์ หน้าตาเหมือนคน โกรธก็เป็น รักก็เป็น เกลียดก็เป็นนั้น 

เราไม่เอา เราไม่ยอมรับว่าเป็นพระเจ้า. พระเจ้าของเรามีรูปร่างที่ 

ใครมองไม่เห็น และหน้าตาไม่เหมือนคน ซึ่งเราจะเรียกว่ากฎของ 

ธรรมชาติ หรือเรียกว่าพระธรรม หรืออะไรก็ตามใจ เป็นสิ่งที่ยิ่งกว่า 

นามธรรม คือมองไม่เห็น และไม่มีอะไรสร้างข้ึนมา ไม่มีอะไรปรุงแต่ง;  

นีพ้ระเจา้ของเราเปน็อยา่งนี.้ แลว้ศาสนาหรอืคำสัง่สอนหรอืหลกัปฏบิตั ิ

ของเราก็มาจาก “พระเจ้า” น้ี. “พระเจ้า” น้ีให้เรามา. เราจึงเป็น religion  
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คือมีคำสั่งสอน หลักการปฏิบัติที่มาจากสวรรค์ส่งมาโดย  “พระเจ้า”  

พุทธศาสนาก็เป็น religion. เราไม่ยอมให้เขาหลอกให้ไปถือพระเจ้า 

ที่หน้าตาเหมือนคนมีหนวดขาว  ๆ เดี๋ยวโกรธ เดี๋ยวรัก อย่างนั้น 

เราไม่เอา. ฉะนั้นขอให้ถือว่า ศาสนาทุกศาสนามันเป็นสิ่งเดียวกัน 

อย่างนี้ เหมือนกับน้ำ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันเป็นน้ำด้วยกันทั้งนั้น.  

ศาสนาที่แท้จริงจะเป็นศาสนาเดียวกัน แล้วควรเรียกว่า religion  

ด้วยกันทั้งนั้น.

	 เดี๋ยวนี้ก็มาถึงปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญ ที่เป็นความมุ่งหมาย 

ของการบรรยายวันนี้ ว่าเรานี้ไปทำให้มีหลายศาสนา แล้วต่าง ๆ  กัน  

แล้วเป็นศัตรูกัน นี้มันเป็นความโง่ของเราเอง. ใครก็ตามเป็นพุทธ  

เป็นคริสต์ เป็นอิสลามก็ตาม ถ้าเกิดไปเข้าใจว่า มีศาสนาต่างกัน  

ตรงกันข้าม เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน เป็นคู่วิวาทกันแล้ว คนนั้นมันโง่.  

เพราะว่าคนนั้นมันไม่รู้ข้อเท็จจริงที่ว่า มีศาสนาเดียวในหมื่นโลกธาตุ.  

ถ้าเราเคยโง่ก็ขอให้เลิกโง่กันเสียที จงเข้าใจให้ถูกต้องตามที่เป็นจริง 

กันเสียที อย่าเอาถึงฉลาดเลย เอาแต่เพียงว่าหมดโง่แล้วก็รู้ตามที่ 

เป็นจริง แค่นั้นก็พอ.

	 เราควรตั้งข้อสังเกตรอบ ๆ ตัวเราไว้ให้ดีว่า อย่าลืม! ว่าเดี๋ยวนี้ 

เรากำลังอยู่ร่วมโลกกับคนบ้า. เรากำลังอยู่ร่วมโลกกับคนบ้า ปัญหา 

มนัจงึมมีาก. อยา่งนอ้ยกม็คีนบา้ทีเ่ขา้ใจไปวา่ศาสนากำลงัเปน็ปฏปิกัษ ์

ศัตรูต่อกัน รบราฆ่าฟันล้างผลาญกัน; ใครเข้าใจอย่างนี้มันคือคนบ้า.  

แล้วมันยังมีบ้าอย่างอื่นอีกมากมายหลายร้อยหลายพันอย่าง บ้า 
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เกินกว่า ๑๐๘ จำพวก. แต่คนบ้าที่น่าอันตรายที่สุดคือ คนที่ทำให้ 

เกิดการทะเลาะวิวาทกันในระหว่างศาสนา โดยเห็นไปว่าศาสนาแต่ละ 

ศาสนาไม่เหมือนกัน ก็เลยเกิดมีศาสนาของกู นี้ก็อยากจะพูดว่า 

คนบ้าเท่านั้น ที่จะถือว่าศาสนาของกู.

	 ถา้ใครพดูวา่ศาสนาพทุธของกนูัน้ ขอใหเ้ขา้ใจเถดิวา่ศาสนาพทุธ 

ที่เขาพูดถึงนั้นเป็นศาสนาของมาร. ศาสนาพุทธที่แท้จริงจะมาเป็น 

ศาสนาของกูไม่ได้ มันเหมือนกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหน.  

หรือใครจะว่าศาสนาคริสเตียนของกู คนน้ันก็มีศาสนาซาตานเหมือนกัน  

ศาสนาที่ใครกำลังพูดถึง ว่าศาสนาคริสเตียนของกู นั่นแหละคือ 

ศาสนาซาตาน. ทีนี้มันยังจะมีมากไปกว่านั้นว่าศาสนาพุทธของกู  

แล้วจะพูดเลยไปถึงว่า “ศาสนาของกูเท่านั้นถูก ศาสนาของคนอื่น 

ผิดหมด” นั่นแหละคือศาสนาของมารที่เป็นบ้า มันเป็นศาสนาของ 

ซาตานที่เป็นบ้า แล้วแต่ว่ามันจะเรียกศาสนาของมันว่าอะไร. ขอให้ 

เลิกความเห็นแก่ตัวหรือยกตัว หรือเข้าใจผิดว่าของเราถูกอย่างเดียว 

ของคนอื่นผิด. แม้อย่างนี้ก็ต้องยกเลิกความคิดอันนี้กันเสียให้หมด  

ไมอ่ยา่งนัน้เราจะเปน็คนทีถ่อืศาสนาบา้ ศาสนาของพญามาร แลว้เปน็ 

มารทีบ่า้ดว้ย, เปน็ศาสนาของซาตาน แลว้เปน็ซาตานทีบ่า้ดว้ย; ขอให ้

เลิกความคิดชนิดนั้นกันเสียให้หมด ให้เห็นว่าความจริง ของจริง  

หรืออะไร  ๆ  จริง  ๆ มีเพียงสิ่งเดียวในหมื่นโลกธาตุ. ทุกคนก็ยึด 

ความจริงอันนี้กันทั้งนั้น แต่บางยุคบางสมัยมันเขลาไป จนไปหุ้ม 

เปลือกให้มันหนาเข้า ให้มันแปลกแตกต่างกันไป. แล้วเรื่องที่จะต้อง 

ปฏิบัติก็คือ อย่าไปเถียงกันว่าเป็น religion หรือไม่. religion คำนี้ 
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ตอ้งใหเ้ปน็คำธรรมดาสามญัหมายถงึศาสนา เพราะฉะนัน้พทุธศาสนา 

ที่เป็น religion คือเป็นคำกลางสากลใช้แก่ทุกศาสนาทั้งโลก.

	 ทีนี้อยากจะเล่าเรื่องบางเรื่องที่ขัน ๆ ให้ฟังว่า คำว่า religion นี้  

มนัเกดิเปน็ปญัหาขึน้มาจากพวกเจา้ของคำคำนี ้ ระบกุค็อืพวกฝรัง่ทีพ่ดู 

ภาษานี้ แล้วก็ถือว่าศาสนานี่ใช้คำคำนี้เป็นหลัก เขาก็บัญญัติขึ้น 

เป็นหลักของศาสนาของเขาว่า ถ้าศาสนาไหนไม่มีพระเจ้า ศาสนานั้น 

ไมใ่ช ่ religion คือไม่ใชศ่าสนา นัน่แหละ, เมือ่พวกสอนศาสนา หรอื 

เจ้าหน้าที่ทางศาสนา มันบัญญัติเสียอย่างนั้นแล้ว คนทั่วไปก็เชื่อ  

มันก็รับเอามา. นักศึกษาหัวสมองใสในมหาวทิยาลัย พวกนักปราชญ ์

ศาสตราจารย์ ก็เลยเชื่อตามคนที่พูดนั้น ว่าถ้าไม่มีพระเจ้ามันไม่ใช่  

religion เพราะเขาบญัญตัหิลกัอยา่งนัน้. ทนีีพ้วกเราในเมอืงไทยกเ็ลย 

พลอยหลบัตาพดูตามเขาไปด้วย ว่าถา้ไม่มีพระเจา้ไมใ่ช่ religion. นี ่

เพราะว่าไม่รู้จักความหมายที่แท้จริงของคำว่า religion ว่าคือหนทาง 

แห่งความรอด จะมาจากพระเจ้าหรือไม่ก็ตาม แต่ที่แท้มันมาจาก 

พระเจ้าทั้งนั้น เพียงแต่พระเจ้าที่มีความหมายต่างกัน หรือเล็งถึง 

ต่างกัน: คนพวกหนึ่งว่าพระเจ้าเป็นคน คนพวกหนึ่งว่าพระเจ้าเป็น 

ธรรมชาติ. ฉะนั้นพวกเราในเมืองไทยก็เลยพลอยติดหลังแหคำพูด 

ที่หลับตาพูดนี้ไปด้วย ขอให้เลิกคิดอย่างนั้นกันเสียที ให้ทุก  ๆ  ฝ่าย 

รูจ้กัสิง่ทีเ่รยีกวา่ “พระเจา้” ตามทีเ่ปน็จรงิเสยีกอ่น แลว้กร็ูว้า่พระเจา้นี้ 

สำคัญที่สุด สร้างทุกสิ่ง ควบคุมทุกสิ่ง ทำลายล้างทุกสิ่ง และเป็น 

ต้นตอที่มาของศาสนา คือ กฎของธรรมชาติที่มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ได ้ 

จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง.  ทีนี้มันมาจากคนที่ เป็นเจ้าของคำว่า  
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religion นี้ เกิดหวงขึ้นมา มันขี้เหนียว มันตระหนี่ขึ้นมา จะไม่ให้ 

คนอื่นใช้ แล้วมันก็น่าหัว.๑

	 เรื่องน่าหัวที่จะเล่าก็คือมีว่า เมื่อประเทศไทยเราประกาศวัน 

ขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ ๑ มกราคมนี้ หนังสือพิมพ์ของพวกคริสเตียน 

บางฉบับตีปีกกันใหญ่เลย ว่าประชาชนไทยนี้ขยับใกล้เข้ามาจะถือ 

คริสเตียนแล้ว นี่พูดอย่างนี้ก็มี เพราะเหตุที่ไปถือวันที่ ๑ มกราคม  

เป็นวันปีใหม่. ที่จริงก่อนพระเยซูเกิดก็มีการถือวันที่  ๑ มกราคม  

เป็นวันปีใหม่มาแล้วก็มี คือมันหวงหรือมันคอยแต่จะชิงโอกาส 

ยกตวัเองมากอยา่งนี ้ จงึขอใหถ้อืเสยีวา่ ศาสนาทีแ่ทจ้รงิโดยสรปุแลว้ 

มีเพียงศาสนาเดียวในหมื่นโลกธาตุ คือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ.  

“หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ” คำนี้ช่วยท่องไว้สักร้อยครั้ง ว่าหน้าที่ 

ตามกฎของธรรมชาต ิ ปฏบิตัติามหนา้ทีต่ามกฎธรรมชาตนิี ้ คอืศาสนา 

ที่แท้จริงมีเพียงศาสนาเดียวในหมื่นโลกธาตุ. เนื้อแท้มันมีเพียง 

อย่างเดียวเท่านั้น แต่โดยรูปร่างต่างกันนั้นมันเป็นเพียงเปลือก มันมี 

เปลือกต่างกัน.

	 ทำไมมันจึงเกิดเปลือกหุ้มข้างนอกต่างกัน? ก็เพราะว่าปัญหา 

ที่เกิดมาจากสิ่งแวดล้อมมันต่างกัน. ของจริงของแท้เนื้อในมีสิ่งเดียว  

อย่างเดียว แต่เปลือกหุ้มข้างนอกมันต่างกัน. ศาสนาที่แท้จริงมี 

อย่างเดียว แต่เปลือกข้างนอกมันต่างกัน. เพราะว่าคนมันต่างกัน.  

 ๑ ในที่นี้หมายถึง น่าหัวเราะ (บ.ก.)
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นี่ถ้าจะพูดให้เป็นเรื่อง  ๆ  ไปก็ว่ามันต่างกันขึ้นมานี้ เพราะความสูงต่ำ 

แห่งสติปัญญาของมนุษย์ที่เกี่ยวกับพระเจ้า. มนุษย์มีสติปัญญาสูงต่ำ 

ไม่เท่ากันในเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้า คือพวกหนึ่งรู้จักพระเจ้ามาก  

พวกหนึง่รูจ้กัพระเจา้นอ้ย พวกหนึง่รูจ้กัครึง่ ๆ กลาง ๆ พวกหนึง่รูจ้กั 

เฉไปทางหนึ่ง อีกพวกหนึ่งรู้จักเฉไปอีกทางหนึ่ง ฉะนั้นคำว่าพระเจ้า 

จงึถกูรูจ้กัผดิกนัตา่ง ๆ กนั นีจ่งึทำใหศ้าสนาเกดิเปลอืกหุม้แปลก ๆ กนั  

จนไม่เหมือนกัน เช่นสถานที่ที่เรียกว่าโบสถ์นี่ โบสถ์ศาสนาหนึ่ง  

รูปร่างอย่างหนึ่ง. นี่มันเกี่ยวกับคนไม่เหมือนกัน แล้วภูมิประเทศ 

ถิ่นที่อาศัยมันก็ไม่เหมือนกัน. อย่างประเทศอินเดียนี้ สมัยนั้นมัน 

สบายและเต็มไปด้วยคนฉลาด เต็มไปด้วยความสมบูรณ์เรื่องปัจจัย 

ทีจ่ะหลอ่เลีย้งชวีติ. ทนีีศ้าสนาอืน่เกดิในทีแ่หง้แลง้กนัดาร เดอืดรอ้น  

โง่เขลา อะไร  ๆ  มันก็ไม่เหมือนกันอย่างนี้. แล้วฐานะทางวัตถุ คือ 

ทางเนื้อหนังร่างกายนี้มันก็ต่างกัน; แล้วฐานะทางจิตทางวิญญาณ 

การศึกษามันก็ต่างกัน; แล้วที่สุดก็คือความเปลี่ยนไป ๆ อย่างรวดเร็ว 

รุนแรงไม่หยุดหย่อนของกาลสมัยของช่วงเวลา นี้มันก็ทำให้ต่างกัน.

	 ศาสนาอะไรเกดิอยูก่อ่นแลว้ ตอ่มากศ็าสนาพทุธเกดิขึน้ ตอ่มา 

อีก  ๕๐๐  ปีศาสนาคริสเตียนเกิดขึ้น ต่อมาอีกประมาณ ๕๐๐  ปี 

ศาสนาอิสลามเกิดขึ้น นี้ดูมันเป็นหลาย ๆ  ศาสนา; ที่จริงต้องการจะ 

สอนความรอดจากความทุกข์ของกฎของธรรมด้วยกันทั้งนั้น. แต่ 

เนื่องจากเกิดในสมัยที่ต่างกัน แผ่นดินที่ต่างกัน ในหมู่คนที่ต่างกัน  

ในสติปัญญาพื้นฐานต่างกัน มันก็เลยอยู่กันคนละรูปในส่วนเปลือก  

ทีนี้เปลือกนี้มันเป็นเนื้องอกที่งอกออกมาเรื่อย  ๆ  จนเนื้อในไม่รู้ว่า 
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อยู่ที่ไหน ฉะนั้นคนแต่ละศาสนาเลยไปถือเอาที่เปลือก เอาเปลือก 

ขึ้นมายืนยันว่ามันต่างกัน ได้รบราฆ่าฟันกันก็เพราะเหตุว่าเปลือก 

มันต่างกัน. แต่ถ้าเอาเนื้อในเป็นหลักแล้ว ไม่มีทางที่จะรบราฆ่าฟัน  

หรือเบียดเบียนกัน เพราะว่าเนื้อแท้มันมีสิ่งเดียวในหมื่นโลกธาตุ  

อย่างที่กล่าวมาแล้ว. ฉะนั้น มันจะมีศาสนาที่เรียกว่า “ศาสนา” ซึ่ง 

จะมีอยู่กี่ศาสนาก็ตาม แต่เนื้อแท้มันก็เหมือนกัน.

	 เดี๋ยวนี้ว่ากันว่ามีอยู่ประมาณ  ๑๒  ศาสนา โหลหนึ่งพอดี  

ข้างตะวันออกนี้ มีศาสนาขงจื๊อ เล่าจื๊อ ชินโตของญี่ปุ่น ขยับเข้ามา 

มศีาสนาพราหมณ ์ ศาสนาพทุธ ศาสนาไชนะ๒ ศาสนาซกิขใ์นอนิเดยี  

ไปทางตะวนัตกมศีาสนายวิ ศาสนาครสิเตยีน ศาสนาอสิลาม รวมกนั 

กโ็หลหนึง่พอด ี แลว้กก็ำลงัมองกนัดว้ยสายตาทีไ่มเ่ปน็มติรกนั เพราะ 

ไมเ่ขา้ใจขอ้เทจ็จรงิทีว่า่ ศาสนาจรงิมเีพยีงศาสนาเดยีวในหมืน่โลกธาต;ุ  

มันเป็นบาปเป็นกรรม เป็นโชคร้ายของมนุษย์ในโลก ที่ว่าแม้แต่ 

ศาสนานี้ ถ้าเลือกผิดแล้ว คนก็จะกัดกัน รบราฆ่าฟันกัน เพราะ 

อาศัยศาสนานั่นเองเป็นต้นเหตุ. ทีนี้ก็เป็นโชคดีอย่างมาก เป็นบุญ 

เปน็กศุลอยา่งมาก ถา้เราจะไดรู้ค้วามจรงิกนัเสยีท ี วา่ศาสนาทีแ่ทจ้รงิ 

มีเพียงศาสนาเดียวในหมื่นโลกธาตุ. แล้วสิ่งที่จะกันลืมได้ดีที่สุดก็คือ  

คำวา่ “นำ้” ขึน้ชือ่วา่นำ้ทีบ่รสิทุธิแ์ลว้ มนัเหมอืนกันหมด ไมว่า่นำ้นัน้ 

จะอยู่ในรูปของน้ำอะไร.

 ๒ หมายถึง ศาสนาเชน (บ.ก.)
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	 ขอใหท้า่นทัง้หลายทกุคน กำหนดจดจำใจความของการบรรยาย 

วนันีไ้วใ้นลกัษณะอยา่งนี ้ เพราะวา่ปญัหากำลงัครอบงำโลก จะทำลาย 

โลกใหฉ้บิหายอยูแ่ลว้ เพราะความเขา้ใจผดิเกีย่วกบัศาสนาเปน็มลูเหต ุ

ประการหนึ่งด้วย. ขอให้รู้ให้ถูกต้องเสียว่าศาสนาที่แท้จริงนั้น แม้จะ 

มากมายในหมื่นโลกธาตุ ในสามหมื่นโลกธาตุ หรือกี่แสนโลกธาตุ 

ก็จะมีเพียงสิ่งเดียว คือ กฎความจริงของธรรมชาติ ที่จะช่วยมนุษย์ 

ให้รอดได้ด้วยการปฏิบัติชนิดที่ทำลายเสียซึ่งตัวกู  -  ของกู. มันมี 

เท่านี้เอง เหมือนกันทุกศาสนา ทั้งอดีต ทั้งปัจจุบัน ทั้งอนาคต  

เหมือนกันหมด และกันลืมด้วยคำว่า น้ำ - น้ำ - น้ำ. น้ำนี้เปรียบด้วย 

ธรรมะ อย่างพระพุทธเจ้า ท่านก็ตรัสว่า ธมฺโม รหโท อกทฺทโม  — 

ธรรมะนี้เหมือนกับน้ำที่ไม่มีตะกอน. ฉะนั้นน้ำที่ไม่มีตะกอน หรือ 

ไม่มีอะไรเจือปนจึงจะเหมือนกันหมดทุกน้ำ.

 ขอยุติคำบรรยายเฉพาะวันนี้กันเสียที.

ณ สวนโมกขพลาราม ไชยา

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๑๔


