การแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมทางศาสนาระหวางโลกตะวันออกกับตะวันตก
ปรีชา ชางขวัญยืน
การเผยแผศาสนานั้นถามองแงวัฒนธรรมก็เปนการถายเทกันระหวางวัฒนธรรมโดยมีหลักวาวัฒนธรรม
ที่แข็งกวาหรือเจริญกวาจะชนะและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ดอยกวา จึงมักจะมีคําพูดวา "ชนะสงครามแต
พายแพทางวัฒนธรรม” เชนโรมันชนะกรีกทางการสงครามแตก็ถูกกรีกครอบงําทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะความ
เชื่อทางศาสนา ในสมัยอยุธยาไทยชนะสงครามเขมรแตก็รับวัฒนธรรมมามาก ชาติตะวันตกมีอิทธิพลทั้ง
การทหารและการคาตอตะวันออกเชนอินเดียและจีน แตก็รับวัฒนธรรมการดื่มชา การกินเครื่องเทศ ชีวิต
หรูหราแบบราชสํานักตะวันออกรวมทั้งนําความรูและความเชื่อไปเผยแพรในโลกตะวันตก และดวยความ
เชื่อเรื่องพระเจาจักรพรรดิตามความคิดในพระพุทธศาสนา พระเจาอโศกมหาราชทรงเลิกการทําสงคราม
และเปลี่ยนวงลอแหงรถศึกอันทรงอํานาจดังดวงอาทิตยไปเปนวงลอแหงธรรม นําพระพุทธศาสนาแผไปใน
ทิศโดยรอบเชนเดียวกับที่เคยทรงแผพระราชอํานาจทางการรบ ศาสนาที่ออนกวาเชนการนับถือภูตผีและ
วิญญาณ การนับถือสิ่งเหนือธรรมชาติไดกลมกลืนกับศาสนาพุทธกลายเปนการนับถือเทวดา ในสวนที่เคย
ไดรับอิทธิพลศาสนาพราหมณมากอน การนับถือกษัตริยเปนเทพเชนเปนพระนารายณอวตาร ซึ่งเรียกระบบ
ความคิดเชนนั้นวาระบอบเทวราชา ก็เปลี่ยนมาถือกษัตริยเปนสมมติเทพ คือเทียบเทากับเทพเมื่อพิจารณา
จากธรรมะที่ทรงยึดถือบางครั้งถึงกับเทียบวากษัตริยทรงเปนพระพุทธเจาซึ่งเปนพระราชาในทางธรรม อันเปน
ระบอบที่เรียกวาธรรมราชา
หากมองแงประวัติศาสตรการถายเทกันระหวางวัฒนธรรมระหวางตะวันออกดวยกันก็ตามหรือตะวันออก
กับตะวันตกก็ตามมักมาจากการคาและการรุกราน เชนศาสนาอิสลามเขามาสูอินโดนีเซียโดยมากับพอคา
นานเขาเมื่อมุสลิมมีทั้งกําลังทรัพยและกําลังคนก็เขายึดเมือง พระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝรั่งเศสก็พยายามให
กษัตริยอยุธยาคือสมเด็จพระนารายณมหาราชและพระราชวงศเปลี่ยนศาสนา เพื่อประโยชนทางการคาของ
ฝรั่งเศสหรืออาจมีประโยชนทางการเมืองรวมดวย กษัตริยมุสสิมนําทัพเขายึดอินเดีย แลวเปลี่ยนใหคนอินเดีย
เปนมุสลิมไปไดเปนจํานวนมากซึ่งก็คือชาวปากีสถานในปจจุบัน วัฒนธรรมตะวันตกโดยเฉพาะศาสนาคริสต
นั้นเขามายังตะวันออกพรอมกับการคาซึ่งโดยแทจริงแลวแฝงการเขายึดครองอํานาจการปกครองเพื่อผลประโยชน
ที่จะไดจากอํานาจบังคับซึ่งจะมากกวาการคา การรูเรื่องราวของดินแดนที่จะเขารุกรานเปนขอมูลทางยุทธศาสตร
อยางหนึ่ง การเผยแผศาสนาเปนพันธกิจของประเทศที่ศาสนจักรยังมีอิทธิพลทางความคิดตอฝายอาณาจักร
อยางฝรั่งเศสสมัยพระเจาหลุยสที่ 14 ที่แผอิทธิพลเขามาในราชอาณาจักรสยามสมัยกรุงศรีอยุธยา แตภายหลัง
การหาขอมูลทางยุทธศาสตรดังกลาวก็มีสวนทําใหนักวิชาการที่สนใจความรูที่เปนวิชาการลวน ๆ เดินทางเขามา
หาความรูที่แปลกใหมในสายตาชาวตะวันตก กลับไปเผยแพรดวย ดังจะเห็นไดวามิใชศาสนาหลักของตะวันออก
เทานั้นที่นักวิชาการตะวันตกศึกษาแตยังรวมศาสนาของชนเผาตาง ๆ ซึ่งเปนการศึกษาเชิงมนุษยวิทยาที่เปนวิทยาศาสตร
มากกวาการศึกษาโดยศรัทธาเพื่อจะเผยแผศาสนา
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กรณีดังกลาวจึงเห็นไดวาวัฒนธรรมคริสตศาสนาเขามาในฐานะวัฒนธรรมของผูรุกรานที่จะทําให
ดินแดนตะวันออกเปนอารยะตามความคิดตะวันตก โบสถไดเขามาตั้งในดินแดนตาง ๆ โดยมีมิชชันนารีเขามา
เผยแผศาสนาเชนเดียวกับที่มีการตั้งสถานีการคาและผูแทนทางการคา การเขามาของศาสนาเปนไปอยางจงใจ
และเปนแบบแผน ตางกับศาสนาที่ชาวตะวันตกศึกษาจากตะวันออกที่เปนไปในรูปวิชาการ มิใชศึกษาภาษา
บาลีสันสกฤตหรือจีนเพื่อจะบวช การนําศาสนาตะวันออกไปเผยแผก็มิใชอยูในรูปการตั้งวัด การทําพิธีกรรม
โดยทั่วไปชาวตะวันตกมักจะมิไดมีศรัทธาในศาสนาอยางแทจริง เปนแตเพียงเปนความสนใจพิเศษมากกวา
เพราะคนเหลานั้นแทบทั้งหมดยังคงมีศรัทธาแนนแฟนในคริสตศาสนาอยู
ในปจจุบันการเดินทางของขอมูลรวดเร็วจนไมตองพึ่งการเดินทางอยางอื่น การสงครามที่จะยึด
ครองดินแดนก็แทบจะเปนไปไมได และศาสนาก็ไมตองอาศัยอํานาจของกองทัพนําไป เสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา เสรีภาพทางวิชาการ และการสื่อสารที่รวดเร็วและมากชองทางที่ไดกลายมาเปนปจจัยสําคัญในการ
ถายเทวัฒนธรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมดานอื่น ๆ แทนการคาและการสงคราม
หากพิจารณาในแงพลังอํานาจ ไมวายุคสมัยใดศรัทธายอมเปนที่มาของความเคารพนับถือ และ
ความเคารพนับถือยอมทําใหเกิดความภักดีซึ่งเปนที่มาของพลังอํานาจ ศรัทธาในสิ่งเหนือธรรมชาติทําให
จารีตประเพณี พิธีกรรม และหมอผี เปนสวนสําคัญของวิถีชีวิตไมวาจะเปนเรื่องความอุดมสมบูรณ โรคภัย
ไขเจ็บ หรือการรบ ในดานรูปธรรมความเชื่อแสดงออกในรูปประติมากรรมทางศาสนา เชน รูปวีนัสแหงวิล
เลนดอรฟ และหินตั้งในยุคโบราณ แสดงใหเห็นวาความรูในการทํามาหากินอยูใตความรูทางศาสนาเพราะ
ศาสนาเปนฝายบันดาลความอุดมสมบูรณ ศาสนาจึงเปนความรูที่สําคัญที่สุด
เมื่อศาสนาเปลี่ยนไปในทางที่เปนนามธรรมมากขึ้น มีระเบียบกฎเกณฑซับซอนมากขึ้น ความรู
เกี่ยวกับศาสนาก็เปนศาสตรพิเศษที่ตองศึกษาเลาเรียนกันในหมูชนชั้นนักบวช เชนในศาสนาพหุเทวนิยมของ
กรีกและอินเดียโบราณ ชีวิตที่เปยมดวยศรัทธาในพลังอํานาจของเทพเจาก็ทําใหคนฝากชีวิตและความหวังไว
กับเทพเจาผูทรงอํานาจในการบันดาลสิ่งตาง ๆ ใหเกิดขึ้น เทวปกรณ คัมภีร และพิธีกรรม รวมกันเปนองค
ความรูสําคัญของสังคม กิจกรรมของชีวิตจึงดําเนินไปโดยมีความรูดังกลาวเปนหลักยึด ศาสนาพหุเทวนิยม
ก็กลายเปนพลังของยุคสมัยในขณะนั้น แมวาจะมีพลังอื่นเชนปรัชญากรีกโบราณที่เปนธรรมชาตินิยมและมี
การวิพากษวิจารณศาสนาดังปรากฏในเหตุการณที่โสกราตีสตองถูกประหารชีวิต แตพลังความรูดังกลาวก็ดู
เหมือนจะไมอาจตอตานพลังอํานาจของพหุเทวนิยมได พลังอํานาจนี้เราเห็นไดอยางเปนรูปธรรมจากการที่
สิ่งกอสรางตาง ๆ ของรัฐในยุคโบราณลวนเปนศาสนสถานอันใหญโตอยางซิกูแรตของสุเมเรียน ปรามิดของ
อียิปต วิหารของกรีกและอินเดียโบราณ สิ่งเหลานี้ลวนแสดงใหเห็นสังคมที่ความรูสําคัญคือศาสนา คนมี
ทุกขสุขโดยความบันดาลของเทพเจา พลังสูงสุดของสังคมคืออํานาจของศาสนา พลังทางวัตถุนิยมที่เราเห็น
วามีอํานาจในปจจุบันในสมัยโบราณถูกกดลงเปนเรื่องมิจฉาทิฐิ หากไมถูกกําจัดก็ถูกทําใหเห็นเปนความคิด
และความรูเลวทรามต่ําตอย
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ในสมัยกลางพลังดังกลาวไดเขมแข็งขึ้นไปอีกดวยการรวมศูนยพลังอยูที่พระเจาองคเดียว การพัฒนา
จากพหุเทวนิยมเปนเอกเทวนิยมเชนนี้ก็มีในอินเดียดวย ดังเชนความคิดของลัทธิเวทานตะ นอกจากนั้นยังมี
การพัฒนาระบบความคิดใหเปนเหตุเปนผล และเปนไปในทางที่ทําใหเห็นวาชีวิตในโลกนี้เปนของชั่วคราว
โลกนี้เปนที่ที่คนมารูจักทุกขและสุข ดีและชั่ว เพื่อจะเลือกดําเนินชีวิตของตนไปสูจุดหมายสุดทายคือ ความ
จริงสูงสุด ชีวิตในโลกนี้จึงเปนเพียงวิถีไปสูโลกหนาอันเปนที่แทจริงและมีความสุขสงบ พลังอํานาจของ
ศาสนาไดครอบงําสังคมจนถึงกับทําใหศาสนจักรมีอํานาจเหนืออาณาจักร ความมั่งคั่งทางวัตถุนําไปใชเพื่อ
ศาสนา ชีวิตแบบเนนความสุขทางโลกเปนชีวิตที่ถือวาต่ําและเลว ความเชื่อที่ตางจากศาสนาหลักถูกกดใน
ฐานะที่เ ป น มิจ ฉาทิ ฐิ นอกรี ตนอกรอย และศาสนามีอํา นาจถึง ประหารชี วิ ต คนในนามพระเจ าและทํา
ปพพาชนียกรรมกษัตริยที่ไมอยูในครรลองของศาสนาอันเปนการลงโทษคนทั้งรัฐก็ได การที่ศาสนามีพลัง
อํานาจไดเชนนั้นก็ดวยเหตุที่ประชาชนมีศรัทธาในศาสนาและความรูทางศาสนาเปนความรูอยางเดียวที่ถือวามี
คุณคานาเชื่อถือมากที่สุด จนคนพากันคนหาคําตอบทุก ๆ เรื่องจากคัมภีร
ในรัฐไทยอยางสุโขทัยหรืออยุธยาที่นับถือพระพุทธศาสนา แมพระเจาแผนดินจะทรงมีอํานาจสูง
แตศาสนาก็เปนพลังสําคัญที่สงเสริมพระราชอํานาจ เพราะในรัฐไทยพระเจาแผนดินจะตองทรงเปนธรรม
ราชาผูทรงปกครองโดยธรรม และทรงมีหนาที่ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา พลังอํานาจของพระองคจึงถูก
จํากัดดวยพลังอํานาจของศาสนา หากไมทรงอยูในธรรมก็อาจถูกโคนราชบัลลังกก็ได ดังนั้นแมวารัฐสุโขทัย
หรืออยุธยาจะรุงเรืองดวยการคา มีความร่ํารวยทางวัตถุสูง แตศาสนาก็ยังเปนที่ยึดถือสูงสุด พระราชาทรง
เปนผูอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาทั้งหลาย ศาสนายังเปนศาสตรหรือความรูสําคัญที่จะนําไปสูชีวิต
ที่เปนสุขอยางแทจริง ศาสนาจึงเปนพลังอํานาจที่ทั้งรัฐและปจเจกชนยอมรับใหเปนอํานาจสูงสุด พระเจา
แผนดินอาจมีอํานาจถึงลงโทษพระสงฆที่ทําใหศาสนาเสื่อมเสียได แตการทําเชนนั้นก็ทําในฐานะรักษาและ
รับใชศาสนา มิใชแสดงวาทรงมีอํานาจเหนือศาสนา
เราอาจกลาวไดวาพลังอํานาจของศาสนาไดเปนพลังหลักของโลกมายาวนาน พลังของวัตถุนิยม
ไมอาจสูพลังอํานาจของศาสนาได การตอสูกันในดานคุณคาในสมัยนั้นจึงเปนการตอสูกันของศาสนาตาง ๆ
ที่คนผูนับถือนําไปเผยแผ จนเกิดการปะทะและขัดแยงกันเชนในกรณีสงครามครูเสด หรืแมแตการตอสูกัน
ของโปรเตสแตนทกับคาธอลิก ฮินดูกับอิสลาม วัตถุนิยมไมใชคูแขงของศาสนา ในทุกหนทุกแหงศาสนาได
สยบวัตถุนิยมไวไดเพราะวัตถุนิยมยังไมมีศาสตรที่เจริญพอจะตอบปญหาใหญ ๆ อยางปญหาจักรวาลและ
การแกความทุกขของมนุษยที่เหนือกวาศาสนาอันเปนความรูที่คนยึดถืออยู
นับแตคริสตศตวรรษที่ 15 เปนตนมาวิทยาศาสตรอันเปนศาสตรทางวัตถุไดพัฒนาอยางรวดเร็ว
ทําใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งทําใหการคาเจริญและมีการผลิตเปนอุตสาหกรรมในคริสตศตวรรษที่ 19
ความรูทางดาราศาสตรใชอธิบายเรื่องของจักรวาล ทฤษฎีวิวัฒนาการของดารวินใชอธิบายมนุษยวาไมไดมา
จากพระเจา การแพทยที่เจริญขึ้นก็ชวยลดความทุกขทางกายของมนุษย การประดิษฐที่ใชความรูทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีไดกลายเปนพลังความรูที่คนเชื่อมั่นดังพระเจาองคใหม และกลายเปนพลังที่แขงขันและตอสู
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กับศาสนาทั้งในเรื่องคุณคาและธรรมชาติของจักรวาล โลกและมนุษย ดังที่เห็นอยูในปจจุบัน ความศรัทธาใน
วิทยาศาสตรทําใหเกิดการหาความรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ความนับถือวิธีหาความรูและการไดรับผล
จากความรูวิทยาศาสตรที่ทําใหเกิดเทคโนโลยีซึ่งสามารถใหความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันไดทําใหประโยชน
ของวิทยาศาสตรปรากฏเปนรูปธรรมและเห็นไดงาย อีกทั้งเปนปจจุบันและไมตองเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ
ของมนุษยที่ชอบความสุขทางประสาทสัมผัสไปเปนตรงขามอยางที่ศาสนาสอน ไมตองควบคุมขมบังคับตัวเอง
ความสุขทางโลกพัฒนาละเอียด ซับซอน สนองความสุขทางประสาทสัมผัสแตละอยางอยางหลากหลาย ชีวิต
ทางโลกมิใชเพียงอยูได แตยังอยูดีอยูสบาย คนมีศรัทธาในเทคโนโลยีและปรารถนาความสุขชนิดนี้ซึ่งเปน
ความสุขในโลกปจจุบันมากขึ้น ในหมูคนรวยก็สามารถหาความสุขที่ซับซอนหลากหลาย ในหมูคนจนที่
แรนแคน ความสุขทางวัตถุในโลกนี้ก็เปนเรื่องจําเปนที่ตองไขวควากอนความสุขในโลกหนา ความแตกตาง
ระหวางชนชั้นทางเศรษฐกิจยิ่งมากความสุขแบบวัตถุนิยมก็ยิ่งเปนที่ปรารถนามาก วัตถุนิยมจึงกลายเปนพลัง
หลักของสังคมปจจุบันและเบียดใหความหลุดพนทางศาสนาและความสุขทางใจศาสนาตกลงไปเปนอุดมคติ
ระดับสอง พลังที่ศาสนาจะตองตอสูในปจจุบันจึงมิใชระหวางศาสนาดวยกัน แตเปนวัฒนธรรมวัตถุนิยมที่
โตขึ้นอยางรวดเร็วและมีพลังมหาศาล จนพลังของศาสนาที่เคยมีมากที่สุดในวัฒนธรรมแบบเดิม และไดถูก
บั่นทอนมาโดยตลอดเนื่องจากการปรับตัวที่ชากวาจนตานทานวัตถุนิยมไดยากนั้นตองออนลง ศาสนาที่เคย
แขงขันกันอาจจะตองรวมพลังกันเพื่อถวงดุลวัฒนธรรมวัตถุนิยมและสามารถนําวัตถุนิยมสมัยใหมไปเปนคุณ
แกมนุษยชาติใหจงได หากพิจารณาเชิงวัฒนธรรมในสภาพเชนนี้เราจะตองเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการแลกเปลีย่ น
วัฒนธรรมทางศาสนาเสียใหม การแลกเปลี่ยนทางศาสนาระหวางตะวันตกตะวันออกเปนเรื่องที่เรามักจะพูดกัน
อยูเสมอ ๆ หากพูดเชนนี้เทากับเชื่อวามีศาสนาตะวันตกและศาสนาตะวันออก แตความจริงไมมีตะวันตก
ตะวันออกในสายตาศาสนามาตั้งแตเดิม มีแตศาสนาของมนุษยชาติเทานั้น แยกตะวันตกตะวันออกก็เพราะ
ดูที่เกิดหรือที่ตั้งของศาสนาโดยเอาตัวผูแยกตัดสิน แยกตะวันตก ตะวันออกก็เกิดอติมานะคือความถือวาฝาย
ตนสําคัญ ความยึดถือวาตนสําคัญทําใหมองวาตนเปนฝายใหอีกฝายหนึ่งเปนฝายรับและผูใหคือผูเจริญกวา
ศิวิไลซกวาผูรับ ศาสดาไมแบงแยกโลก ไมแบงแยกมนุษย แตแผธรรมไปสูมวลมนุษย เพื่อความสุขแหงมวล
มนุษยที่ไดรับธรรมและปฎิบัติตามธรรมนั้น ศาสนาไมใชของตะวันตกหรือตะวันออกแตเปนของมนุษยทั้งมวล
ศาสดาทั้งหลายตางชวยกันทําหนาที่ของทานในการสั่งสอนมนุษยใหเหมาะแกสภาพแวดลอมและสภาพจิตใจ
ของเขาเหลานั้น บรรดาศาสนิกชนทั้งหลายจึงมีหนาที่ที่จะเขาใจศาสนาตาง ๆ รวมกัน เพื่อจะใหโลกนี้เปนที่
อยูอันสงบสุขของมนุษยที่ถือธรรมเมื่อศาสนาที่แผมาจากตางทิศไดมาพบกัน การพบกันของศาสนาเปนการ
พบกันของธรรมอันเดียวกัน และการพบกันของศาสนิกชนก็เปนการพบกันของญาติทางธรรม ความยึดมั่น
ถือมั่นวานี่คือศาสนาของตนที่ดีกวาศาสนาของผูอื่นจึงเปนความคิดที่แคบในแงขอบเขตของความคิดและเปน
ความใจแคบอยางยิ่ง ซึ่งทั้งหมดนั้นไมใชน้ําใจและความประสงคของศาสดาทั้งหลายหรือของพระผูเปนเจา
มนุษยมีหนาที่จะปฏิบัติตามธรรมเพื่อชีวิตที่ดีมีคุณภาพยิ่งกวาจะเสียเวลาไปในการถกเถียงกันวาศาสนาของ
ใครดีกวาของใครหรือใครแผศาสนาไปใหใคร คําถามเชนนั้นเปนคําถามที่คิดงายที่สุดแตหางความจริงมาก
ที่สุด หางความจําเริญทางจิตใจมากที่สุด และหางจุดหมายของศาสนามากที่สุด ความตางในภาษาที่สอน
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ในตัวอยางเรื่องราวที่สอนเปนแตความตางในวิธีการของศาสนาที่จะใหธรรมเขาถึงมนุษยชาติ เมื่อศาสนา
เลาเรื่องที่เกิดขึ้นหรือเลาเรื่องเปรียบเทียบเพื่อสอนธรรมก็ไมมีความจําเปนตองพิสูจนวาเรื่องใดเกิดจริงหรือไมจริง
ความเขาใจเรื่องราวนั้นแลว นําไปพิจารณาใหเห็นธรรมและนําธรรมนั้นไปใชในการดําเนินชีวิตตางหากที่สําคัญ
กวา ชาวกรีกโบราณกับชาวอินเดียโบราณซึ่งนับถือศาสนาเทวนิยมก็เปนชาวอารยันที่มีกําเนิดเดียวกัน คริสต
ศาสนากับศาสนาอิสลามก็มีรากฐานเดียวกันนับถือทานโมเสสและทานยีซัสดวยกัน พระพุทธศาสนากับศาสนา
พราหมณก็อยูในวัฒนธรรมอินเดียดวยกัน พระเจาแผนดินอินเดียบางพระองคก็นับถือฮินดู บางพระองคก็นับถือ
พระพุทธศาสนา ศาสนาใดจะแผไปทางใด ไกลหรือใกล อยูที่ศรัทธาของศาสนิกชน ศาสนาคริสตแผไปในดินแดน
ตะวันตกกอนแลวจึงแผเขาไปในแอฟริกาและเอเซีย ศาสนาอิสลามแผไปในดินแดนอาหรับกอนแลวจึงแผ
ไปในเอเชียและแอฟริกา ศาสนาพุทธแผไปในชมพูทวีปกอนแลวจึงแผไปในดินแดนโดยรอบ ศาสนาแผไป
ตามเสนทางการขยายอํานาจบาง การเดินทางคาขายบาง นั่นก็เพราะเปนทางที่คนสมัยโบราณจะไปพบกัน
จึงมีแตจุดที่ศาสนากําเนิดและทางที่ศาสนาแผไป จะเปนแบบแผไปโดยรอบหรือมุงไปทางใดทางหนึ่งก็ได
ไมจํากัดวาตะวันออกไปตะวันตก หรือตะวันตกไปตะวันออก เพราะถาเปนศาสนาของมนุษยชาติโดยรวม
แลวก็ไมตองแบงซีกโลกอยางที่ภูมิศาสตรแบงดวยเสนละติจูดหรือลองจิจูด ไมตองแบงเปนของใครตามจุด
กําเนิดในโลกหรือตามเชื้อสายของศาสดา หากแตจัดเปนศาสนาที่เกิดจากมนุษยก็ตาม พระเจาก็ตามเพื่อ
คนทั้งโลก ในความแตกตางทางศาสนามีความเปนหนึ่งคือชี้ทางบรรเทาทุกข และชี้สุขเกษมศานตแกมวล
มนุษยและแกโลก ในความแตกตางทางเผาพันธุมนุษยมีความเปนหนึ่งคือตางก็เปนมนุษย ไมมีการแบงแยก
มากอน แตมาแบงภายหลังเพราะกิเลสและความเขลา ในความแตกตางทางพื้นที่มีความเปนหนึ่งคือตางก็อยู
ในโลกเดียวกัน และโลกก็ไมเคยเปนของใครหรือชาติใดมากอนแตมากําหนดกันขึ้นภายหลัง สิ่งเหลานั้นเปน
สิ่งที่สมมติขึ้น บัญญัติขึ้นโดยมนุษยที่คิดเอาตัวเองเปนศูนยกลาง เอาตัวเองเปนใหญ และคิดเพื่อตัวเอง อัน
เปนแนวคิดปรัชญาแบบมุงเอา ตางกันศาสดาที่เห็นความจริงแท อยูพนจากความคิดแคบ คิดออกไปจาก
ศูนยกลางสูมนุษยชาติทั้งมวล คิดเพื่อความสงบสุขของโลก อันเปนแนวคิดปรัชญาแบบมุงให
คนไมวาอยูที่ใด จะแบงเปนตะวันตกตะวันออกหรือไม ก็มีบางพวกที่เปนคนคิดแบบมุงเอา กับ
บางพวกที่คิดแบบมุงให แมในสังคม ในละแวกบาน หรือแมอยูอาศัยในบานเดียวกันก็อาจมีคนทั้งสองพวก
นี้อยูดวยกัน และถาคิดเชนนี้ก็ไมตองมีตะวันตกตะวันออก มีแตคนที่มีธรรมชาติตางกันเปนสองพวกใน
สังคมทุกระดับ ศาสดานั้นมองเห็นบั้นปลายที่เปนทุกขมหันตของมนุษยหากยึดปรัชญาแบบมุงเอา และเห็น
บั้นปลายที่เปนศานติสุขของมนุษยหากยึดปรัชญาแบบมุงให ทรงชี้ทางใหลดและละกิเลสก็ดวยเหตุดังกลาว
ทรงใหชวยกันลดทุกขและเพิ่มสุขแกเพื่อนมนุษยก็ดวยเหตุดังกลาว ปรัชญาทั้งหลายมิไดมีอะไรใหมกวาเดิม
ไวทเฮดวาปรัชญาตะวันตกทั้งหลายเปนเพียงเชิงอรรถของเพลโต นั่นก็เพราะปญหาหลักทุกปญหานั้นเพลโต
ไดเริ่มอภิปรายไวหมดแลว ที่ไวดเฮดกลาวเชนนั้นก็ลึกซึ้งอยู แตยังมิไดวิเคราะหไปจนถึงจิตอันเปนที่มาของ
ความคิดที่แมจะเปนเชิงอรรถของเพลโตก็เปนเชิงอรรถที่แตกตางกันบางก็มี แตกตางกันอยางตรงกันขามก็มี
หากพิจารณาไปถึงจิตใจมนุษยแลวก็จะมีแตปรัชญาที่มาจากจิตใจที่มีกิเลสและมุงกิเลส กับจิตใจที่ละกิเลส
และปราศจากกิเลส ความคิดหรือปรัชญาของใครจะเปนเชนไร มีเรื่องดังกลาวเปนรากฐานสําคัญ ปรัชญา
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ทั้งหลายหากไมเปนเชิงอรรถของความยึดกิเลสก็เปนเชิงอรรถของความละกิเลส คือตัณหา (craving) มานะ
(pride) และ ทิฏฐิ (belief)
ณ ที่ใด ตะวันออกก็ตาม ตะวันตกก็ตาม ลวนประกอบดวยคนที่มีพื้นฐานจิตใจตางกัน มีความชอบ
และถูกอัธยาศัยในสิ่งที่แตกตางกัน คนที่เรียกวาชาวตะวันตกอาจถูกอัธยาศัยกับศาสนาตะวันออก คนตะวันออก
ก็อาจถูกอัธยาศัยกับศาสนาตะวันตก หรือแมคนตะวันตกดวยกันหรือตะวันออกดวยกันก็อาจถูกอัธยาศัยกับ
ครูผูสอนศาสนาตางคนกัน แตไมวาจะเปนกรณีใดทุกคนก็เปนผูนับถือศาสนาดวยกันทั้งสิ้น เหมือนหนึ่งคน
ชอบสีตางกันก็ลวนเปนคนที่ชอบสีดวยกันทั้งสิ้น ความหลุดพนนั้น จะอธิบายอยางเปนบุคคล (person)
เปนตัวตน (self) หรือ ไมเปนตัวตน (non-self) ก็ลวนเปนคําอธิบายที่จะใหคนซึ่งยังไมถึงความหลุดพนได
มองเห็นจุดหมายสูงสุดไดอยางราง ๆ และมุงปฏิบัติมรรคาอันเปนความละกิเลสเพื่อมุงไปสูจุดหมายของชีวิต
ดังกลาว ปุถุชนหากจะถกเถียงกันเรื่องความหลุดพนก็จะไปไมพนตรรกวิทยาและทิฏฐิ (belief) ของตน ซึ่ง
ยังเปนเรื่องหางไกลความจริงสูงสุดนั้น เพราะเปนเพียงการถกถียงทางเหตุผล มิใชการเขาถึงความจริงซึ่ง
ตองอาศัยการปฏิบัติ เหมือนถกเถียงกันวาที่ดานหลังของภูเขานาจะมีอะไรอยูหรือไม ตางคนตางก็มีเหตุผล
มีคําตอบ แตคําตอบที่แทจริงตองไดมาดวยการเดินทางไปดูดานหลังของภูเขาจริง ๆ นั่นคือทางแหงศาสนา
ในเรื่องความหลุดพนที่ตองอาศัยการปฏิบัติ เทวนิยม หรืออเทวนิยม ที่สุดแลวก็ตองปฏิบัติ ตองเดินทางไป
ตามมรรควิถี ไปสูความรูประจักษดวยตนเอง การถกเถียงอันเปนการแลกเปลี่ยนทางความคิดหรือการแพร
ความคิด การนําศาสนาไปยังดินแดนอื่นอันเปนการแลกเปลี่ยนศาสนาหรือการเผยแผศาสนา เปนเพียง
ปรากฏการณเกี่ยวกับความคิดและสถาบันศาสนา ยังมิใชแกนแทของศาสนาเพราะยังไมมีการปฏิบัติบําเพ็ญ
ไปตามมรรควิถี ซึ่งมาจากความรูสึกถูกอัธยาศัยในวัตรปฏิบัติของศาสนาหรือพระธรรมคําสอนของศาสนานั้น ๆ
ความตั้งใจของคนตะวันตกที่เดินทางไปเผยแผศาสนายังประเทศหนึ่งในโลกตะวันออกมิไดตางกับความตั้งใจ
ของเขาเมื่อเดินทางไปเผยแผศาสนายังประเทศหนึ่งโลกตะวันตก เพราะมีแตความตั้งใจจะไปเผยแผศาสนา
เปนหลัก มิใชความตั้งใจจะไปประเทศตะวันออกหรือประเทศตะวันตก ศาสนาไมมีสัญชาติ ไมมีเชื้อชาติ ไม
มีฝายตะวันตกหรือฝายตะวันออก มีแตใหขามพนเรื่องทุกขรอนเหลานั้น ความพยายามที่จะใหมีความ
แตกตางในเรื่องฝายเปนความเขาใจอยางปุถุชน มิใชจิตใจของศาสดา มิใชธรรมชาติแทของศาสนา สุขและ
ทุกขของมนุษยไมเลือกทิศที่ดวงอาทิตยขึ้นหรือตก ไมเลือกกลางวันหรือกลางคืน ไมเลือกวาอยู ณ ที่ใด ไม
เลือกฐานะชาติกําเนิด ความคิดของศาสนาอยูพนสิ่งเหลานี้ แตมุงไปที่การทําใหมนุษยพนทุกขและเปนสุข
ไมวามนุษยนั้นจะเปนใคร อยู ณ ที่ใด ณ เวลาใด ถาเริ่มดวยการลงมือทํา ศาสนาก็เปนเรื่องงายที่สุด ถาเริ่ม
ดวยการลงมือถกเถียงปญหา ศาสนาก็เปนเรื่องยากที่สุด การที่เราจะรูใหชัดวานักปรัชญาคนใดไดรับความคิด
จากพระพุทธศาสนาอยางไร นักประพันธไดแตงเรื่องของพระพุทธเจาไวอยางไร ใครนําเรื่องศาสนาของดินแดน
หนึ่งไปสูอีกดินแดนหนึ่งอยางไรนั้นก็เปนเรื่องที่สนใจทางวิชาการ เปนความรูเหตุการณ เรื่องราว ความรูสึกนึก
คิดและศรัทธาของผูคนตอพระพุทธเจาและพระธรรมของพระองค เรื่องของศาสนาอื่น ๆ ก็เชนกัน คนตะวันออก
เรียนรูเรื่องตะวันตก คนตะวันตกเรียนรูเรื่องตะวันออก ที่แทคือการที่มนุษยเรียนรูซึ่งกันและกัน ถาเรียนรู
เพื่อเขาใจกันเพื่อชวยเหลือเกื้อกูลกันก็เปนสิ่งที่ดี ถาเรียนรูเพื่อขมเหง เพื่อลาอาณานิยม เพื่อเอารัดเอา
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เปรียบก็ไมดี เมื่อลูกศิษยเลาใหขงจื๊อฟงวา เมื่อฌอปาอองทําคันธนูหายไดตรัสอยางใจกวางวา เจานครฌอ
ทํ า คั น ธนู ห าย ประชาชนฌ อ ก็ เ ป น ผู เ ก็ บ ได ขงจื๊ อ วิ จ ารณ ว า เจ า นครฌ อ ใจแคบ พระองค ค วรตรั ส ว า
มนุษยชาติทําคันธนูหาย มนุษยชาติก็เปนผูเก็บได นี่คือน้ําใจของผูมีศาสนาและวัฒนธรรมสูง

