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คํานํา

	 ประเทศไทยเปนสังคมพหุวัฒนธรรม	 ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือ

ศาสนา	 มีความหลากหลายทางศาสนา	 วัฒนธรรม	 และความเชื่อ	 จึงท�าให้

สังคมไทยเปนสังคมที่มีอัตลักษณ์ในความหลากหลาย	 ความแตกต่างทางเชื้อชาติ

ศาสนา	 วัฒนธรรม	 ตามความเชื่อ	 ความศรัทธา	 แต่สามารถด�ารงอยู ่ด ้วย

ความเอื้ออาทร	 ความสมานฉันท์อย่างสันติสุขภายใต้วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม

มาช้านานเปนทีย่อมรบัของนานาประเทศ	โดยรฐับาลให้ความส�าคญัในการส่งเสรมิ

การเรียนรู้	 การทะนุบ�ารุงศาสนา	 ศิลปะและวัฒนธรรม	 และการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมแก่ประชาชน	 โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างความรัก	 ความสามัคคี	 ปรองดอง

สมานฉันท์	ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

	 กรมการศาสนา	 กระทรวงวัฒนธรรม	 ในฐานะที่เปนหน่วยงานที่มีภารกิจ

เกี่ยวกับการด�าเนินงานของรัฐด้านศาสนา	 โดยท�านุบ�ารุง	 ส่งเสริมและให้ความ

อุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้านศาสนา	 ส่งเสริมความเข้าใจอันดี	 และสร้างความ

สมานฉนัท์ระหว่างศาสนกิชนของทกุศาสนา	รวมท้ังในการน�าหลักธรรมของศาสนา

มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เปนคนดีมีคุณธรรม	 โดยร่วมกับองค์การทาง

ศาสนา	 ๕	 ศาสนา	 ท่ีทางราชการรับรอง	 ประกอบด้วย	 องค์การศาสนาพุทธ

ศาสนาอิสลาม	ศาสนาคริสต์	ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	และศาสนาซิกข์	จัดกิจกรรม

เกี่ยวกับศาสนิกสัมพันธ์	เพื่อเปนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกชน	โดยใช้

มิติทางศาสนา	 วัฒนธรรม	 และประเพณีท่ีดีงาม	 อันเปนการลดความขัดแย้ง																		

ทางความคิด	 อุดมคติ	 ความเชื่อ	 ความศรัทธา	 ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์

ส่วนรวม		
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	 กรมการศาสนาจึงได้จัดท�าหนังสือ	 “ศาสนิกสัมพันธ์”	 โดยได้รวบรวม

องค์ความรู้ด้านศาสนา	 	 และความร่วมมือด้านศาสนิกสัมพันธ์ขององค์การทาง

ศาสนา	๕	ศาสนา	เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

																																																	 (นายมานัส		ทารัตน์ใจ)

																																																 	อธิบดีกรมการศาสนา
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สารบัญ
หนา

ศำสนิกสัมพันธ์ ๑

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงศำสนำ ๕

	 ศาสนาพุทธ	 ๗

	 ศาสนาอิสลาม	 ๑๕

	 ศาสนาคริสต์	 ๒๙

	 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	 ๒๐

	 ศาสนาซิกข์	 ๕๑

กิจกรรมด้ำนศำสนิกสัมพันธ์ ๖๑ 

๑.	 การประชุมศาสนิกสัมพันธ์	 ๖๒

	 ๒.		การจัดกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว	 ๖๕

	 	 และขาดแคลน	

	 ๓.	 การประชุมเสวนา	๕	ศาสนา	เรื่อง	“การศึกษาและเผยแผ่	 ๗๐

	 	 ศาสนาในสังคมยุคดิจิทัล”	

	 ๔.	 โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์	 ๗๗

	 ๕.	 โครงการรวมพลังเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์สร้างจิตอาสา	 ๑๐๑

	 ๖.	 ประชุมเสวนาขับเคลื่อนแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง	ๆ	 ๑๐๕

	 	 ภายใต้ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	๔๙/๒๕๕๙	

	 ๗.	 โครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์		 ๑๑๐

	 	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ

	 	 ในรัชกาลที่	๙	เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

	 	 ๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๑	

	 	 -	พิธีทางศาสนามหามงคล	๕	ศาสนา	 ๑๑๔

	 	 -	ชุมชนศาสนิกสัมพันธ์	 ๑๓๗
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ศาสนิกสัมพันธ์

	 กรมการศาสนา	 กระทรวงวัฒนธรรม	 มีภารกิจเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ

รัฐด้านศาสนา	 โดยท�านุบ�ารุง	 ส่งเสริม	 และให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้าน

ศาสนา	 ตลอดจนส่งเสริมเผยแพร่หลักธรรม	 พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม	 ส่งเสริม

ความเข้าใจอันดี	 และสร้างความสมานฉันท์	 ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา

รวมทั้งด�าเนินการเพื่อให้คนไทยน�าหลักธรรมของศาสนา	 และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เปนคนดีมีคุณภาพ	

	 สงัคมไทยเปนสงัคมพหวุฒันธรรม	เปนสงัคมทีม่คีวามหลากหลายทางศาสนา

และวฒันธรรม	มศีาสนาท่ีทางราชการให้การยอมรบั	๕	ศาสนา	คอื	พระพทุธศาสนา	

ศาสนาอิสลาม	 ศาสนาคริสต์	 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	 และศาสนาซิกข์	 แม้ว่า

ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา	 แต่ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นหรือ

มคีวามเชือ่ตามลทัธอิืน่	ๆ 	กส็ามารถปฏบัิตศิาสนกจิทางศาสนาทีต่นนบัถอืได้อย่างเสรี

ไม่มีการกีดก้ันเรื่องการนับถือศาสนา	 ประเทศไทยจึงไม่เคยมีความขัดแย้งในเรื่อง

ศาสนา	อย่างไรก็ตาม	มีภารกิจประการหนึ่งที่กรมการศาสนา	กระทรวงวัฒนธรรม

ถือว่าเปนงานที่ส�าคัญ	และด�าเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตลอดมาถึงปจจุบัน

คือ	งานศาสนิกสัมพันธ์	

	 ศาสนิกสัมพันธ์	 หมายถึง	 ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกชน	 ท้ังผู้นับถือ

ศาสนาเดียวกัน	 และต่างศาสนา	 โดยใช้มิติทางศาสนา	 วัฒนธรรม	 และประเพณี

ทีด่งีาม	เปนสิง่เช่ือมโยงจติใจของประชาชนให้เปนหนึง่เดียว	มคีวามรกั	ความสามคัคี

มีความสมานฉันท์	สร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างศาสนิกชน	เปนการปองกัน

ปญหาความขัดแย้งระหว่างศาสนิกชน	 ซึ่งส่งผลความสงบสันติสุขของสังคม	 และ

ความมั่นคงของชาติ
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	 ส�าหรบัศาสนกิชนแต่ละคนและแต่ละกลุม่	ศาสนาเปนของสงู	เปนหลกัของชวีติ

ช่วยให้ชีวิตแต่ละคนมีคุณค่า	เปาหมาย	และความหวัง	ศาสนาเปนรากฐานให้ชีวิต

คนแต่ละคนมีความสงบสุข	และมีบุคลิกภาพเฉพาะตัวหรือเอกลักษณ์

	 ในแง่กลุ่มคน	 ศาสนาผูกโยงศาสนิกชนเปนสังคมศาสนิกศาสนาเดียวกัน

มีเปาหมายและพฤตกิรรมร่วมกนั	ศาสนาละลายความแตกต่างหลายอย่างระหว่าง

บุคคลลงไป	 เกิดลักษณะวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของสังคมเด่นเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่า

อัตลักษณ์	 ซึ่งมีความส�าคัญต่อการอยู่ร่วมกันเปนสังคมอย่างเหนียวแน่น	 มั่นคง	

ไม่เสื่อมสลาย	 ในฐานะท่ีศาสนามีความส�าคัญต่อบุคคล	 และต่อกลุ่มคนดังกล่าว												

ย่อมเปนสิ่งส�าคัญที่ศาสนิกชนเกิดความภาคภูมิใจ	หวงแหน	และรู้สึกเปนปฏิปกษ์

ต่อความเข้าใจศาสนาท่ีตนนับถืออย่างผิดพลาดคลาดเคลื่อน	 และการดูหมิ่น

เหยียดหยาม	 ไม่ว่าศาสนิกชนจะมีความรู้ความเข้าใจ	 และเคร่งครัดในศาสนา

ของตนมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม	 และไม่ว่าท่าทีดังกล่าวจะมีต่อศาสนาในด้าน																		

หลักค�าสอนที่เปนนามธรรม	ด้านการปฏิบัติ	และสัญลักษณ์ที่จับต้องได้อื่น	ๆ	เช่น	

คัมภีร์	บุคคล	ศาสนสถาน	หรือวัตถุธรรมอื่นใดก็ตาม

	 เพราะฉะนั้น	 การเรียนรู้ศาสนาที่ตนนับถือ	 และศาสนาที่ผู้อื่นนับถือ	 จึงมี

ความส�าคญัต่อศาสนิกชนในศาสนาต่าง	ๆ 	หรอืแม้ต่อผูท้ีไ่ม่ถอืว่าตนเปนศาสนกิของ

ศาสนาใดเลยก็ตาม	 ส�าหรับศาสนิกชนอย่างน้อยการเรียนรู้ศาสนาต่าง	 ๆ	 ช่วยให้

ศาสนิกชนได้ทบทวนศาสนาท่ีตนนับถือ	 ทบทวนตนเอง	 เพิ่มพูนความรู ้และ

เสริมสร้างตนเองให้บรรลุคุณค่าตามหลักค�าสอนศาสนา	 พร้อมทั้งรู้จักอัตลักษณ์

ศาสนาของตนมากขึ้นจากการท�าความเข้าใจศาสนาที่ผู ้อื่นรอบข้างศรัทธา

นอกจากนัน้ส�าหรบัผูใ้ฝรูโ้ดยทัว่ไป	การศกึษาศาสนาต่าง	ๆ 	อาจนบัได้ว่าเปนประโยชน์

ไม่น้อย	ดังที่นิเนียน	สมาร์ท	(Ninian	Smart)	ปราชญ์ทางศาสนศึกษาผู้มีชื่อเสียง

ท่านหนึ่งได้กล่าวในบทน�าหนังสือ	 The	World’s	 Religions	 (ศาสนาของโลก)

ของท่านว่า	ความเข้าใจศาสนาของโลกมีความส�าคัญ	๓	สถาน	ดังนี้
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	 ๑.	 ศาสนาเปนส่วนประกอบที่ส�าคัญของวิถีชีวิต	 อันหลากหลายของมวล

มนุษยชาติ	 จึงควรค่าแก่การย้อนร�าลึกเท่าที่เราจะสามารถท�าได้	 ในฐานะศาสนา

เปนมรดกอันยิ่งใหญ่ของอารยธรรมมนุษย์

	 ๒.	 ความเข้าใจความหมายและคุณค่าของโลกหลากวัฒนธรรม	 (Plural	

cultures)	 ทุกวันน้ี	 เราจ�าเปนต้องรู้บางสิ่งบางอย่างของโลกทัศน์ต่าง	 ๆ	 ที่อยู่

เบื้องหลังวัฒนธรรมนั้น	ๆ	ซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนา	ข้อนี้	นับว่าส�าคัญยิ่งกว่าข้อแรก

และนับว่าเปนเรื่องส�าคัญเร่งด่วน

	 ๓.	 ในฐานะที่เราแต่ละคนพยายามหาภาพความเปนจริงที่ลงตัวเปนที่

น่าพอใจส�าหรับตนเอง	และเรือ่งนีเ้ก่ียวข้องกบัการพจิารณาความคดิและการปฏบิตัิ

ของวัฒนธรรมและอารยธรรมที่ส�าคัญมากมาย	 เราจึงต้องไม่ละเลยศาสนาและ

อดุมการณ์ทั้งหลาย	ที่แทรกผสานอยู่ในวัฒนธรรมตา่ง	ๆ 	ซึง่สร้างอารยธรรมมนษุย์

ด้วยวิถีทางบางอย่าง	(Ninian	Smart,๑๙๙๘)

	 นอกจากคุณค่าท่ีกล ่าวมาแล้ว	 สังคมปจจุบันโดยเฉพาะสังคมไทย

ซึ่งประกอบด้วยศาสนิกชนหลายศาสนา	 สังคมมีความคาดหวังที่จะเห็นสังคม

นานาศาสนิกชนอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข	ไม่มีความขัดแย้ง	ความรุนแรงทางศาสนา	

ยิง่ไปกว่านัน้ยงัคาดหวงัความร่วมมอืระหว่างศาสนาเพือ่แก้ปญหาวกิฤติและพัฒนา												

ในด้านต่าง	ๆ	

	 คณุค่าเหล่าน้ีอาจบรรลไุด้ทางหนึง่ด้วยการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างศาสนา																								

แต่การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างศาสนาไม่ใช่เรือ่งทีจ่ะประสบความส�าเรจ็ได้โดยง่าย

แม้ว่าปจจุบันสื่อและอุปกรณ์ในการเรียนรู้จะอ�านวยให้มากกว่าแต่ก่อนก็ตาม

ทั้งนี้เนื่องจากศาสนาและการยึดถือศาสนามีลักษณะจ�าเพาะผิดกับลักษณะ

และการยดึถอืเรือ่งอืน่	ๆ 	เพราะฉะนัน้การค�านงึเหตปุจจบุนัท่ีมผีลต่อการศกึษาศาสนา

ที่จะน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีมีคุณค่า	 ไม่ว่าจะเปนในด้านอุปสรรคหรือด้านที่

เกื้อกูล	 อาจเสริมสร้างให้เห็นข้อที่ควรระมัดระวังสิ่งที่ควรคาดหวัง	 และแนวทาง

การบรรลุความคาดหวังเหล่านั้น
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศาสนา

	 สงัคมไทยในปจจบัุนเปนสงัคมท่ีมคีวามหลากหลายทางศาสนา	วถิชีวีติ	สงัคม	

และวัฒนธรรม	เมื่อมีความหลากหลาย	ก็ย่อมมีทัศนคติที่แตกต่างกันอันก่อให้เกิด

ความขดัแย้งขึน้ได้	ซึง่มสีาเหตจุากการไม่มคีวามรูด้้านศาสนาของตนเองอย่างถ่องแท้

ไม่รูแ้นวทางปฏบิติัการอยูร่่วมกนัของศาสนาอืน่จนท�าให้เกดิความไม่เข้าใจ	กลายเปน

ปญหาในการอยูร่่วมกนั	ด้วยเหตนุีศ้าสนกิชนจ�าเปนทีต้่องมคีวามรู้ทางด้านศาสนา						

ของตนและของศาสนาอืน่	ดงันัน้	การให้ความรูเ้รือ่งหลักธรรมค�าสอนของคนในชาติ
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จึงเปนเรื่องส�าคัญที่ควรถ่ายทอดให้ได้รับรู้	และเข้าใจ	ยอมรับซึ่งกันและกัน	แม้ว่า

ค�าสอนแต่ละศาสนาจะเน้นให้คนละชั่วท�าดีมีไมตรีจิตต่อกัน	 ทุกศาสนามุ่งเน้น

การท�าความดี	 เปนรากฐานให้ชีวิตคนแต่ละคนมีความสงบสุข	 ผูกโยงศาสนิกชน															

เปนสังคมศาสนิกศาสนาเดียวกัน	การเรียนรู้ศาสนาที่ตนนับถือ	และศาสนาที่ผู้อื่น

นับถือ	จึงมีความส�าคัญต่อศาสนิกชนในศาสนาต่าง	ๆ 	ช่วยให้ศาสนิกชนได้ทบทวน

ศาสนาที่ตนนับถือ	ทบทวนตนเอง	 เพิ่มพูนความรู้	 พร้อมทั้งรู้จักอัตลักษณ์ศาสนา

ของตนมากขึ้นจากการท�าความเข้าใจศาสนาท่ีผู้อื่นนับถือศรัทธา	 ก่อให้เกิดความ

สมานฉันท์ในการอยู่ร่วมกัน	ดังนี้
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ศาสนาพุทธ

ความหมาย

	 พระพทุธศาสนา	คอื	ค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า	ครัง้พุทธกาล	เมือ่พระพุทธเจ้า

ตรัสรู้	 พระพุทธศาสนายังไม่ถือก�าเนิดข้ึน	 จนอีกสองเดือนต่อมา	 เมื่อทรงแสดง

พระธรรมเทศนาครัง้แรก	(ธมัมจกักัปปวตัตนสตูร)	จงึท�าให้เกดิพระพุทธศาสนาขึน้

และมีผูฟ้ง	หรอืสาวก	(“สาวก”	แปลว่าผูฟ้ง	ผูฟ้งค�าสัง่สอนศษิย์	ใช้คูก่บัค�าว่า	“สาวกิา”	

คือ	ผู้ฟงหรือศิษย์ฝายหญิง)	กับหมู่ชนที่นับถือพระพุทธศาสนา	เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า

พุทธบริษัท	มี	๔	คือ	ภิกษุ	ภิกษุณี	อุบาสก	อุบาสิกา	ซึ่งเมื่อได้ฟงพระธรรมเทศนา

แล้วกน็�าไปปฏิบติัตาม	ต่อมาเมือ่มผีูฟ้งและผูป้ฏบิตัติามค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า

เปนจ�านวนมาก	 ก็มีการจัดตั้งเปนชุมชน	 เปนสถาบัน	 เปนองค์กร	 เพื่อรับผิดชอบ

ดูแลการเรียนรู้และการปฏิบัติ	ตลอดจนมี	ศาสนพิธี	ศาสนวัตถุ	ศาสนสถาน	และ

กิจการต่าง	ๆ 	ความหมายของพระพทุธศาสนาจงึขยายกว้างออกไปครอบคลมุสิง่ต่าง	ๆ

เหล่านี้ด้วย



9ศาสนิกสัมพันธ

พระรัตนตรัย

 พระรัตนตรัย	แปลว่า	“แก้วประเสริฐ	๓	ดวง”	หมายถึง	สิ่งที่มีค่าและเคารพ

บูชาสูงสุดของพุทธศาสนิกชน	๓	อย่าง	คือ	พระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์

 พระพุทธ	 หรือ	 พระพุทธเจ้า	 หรือที่เรียกเต็มว่า	 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

หมายถึง	พระผู้ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ	คือรู้อริยสัจ	๔	โดยไม่เคยได้เรียนรู้จากผู้อื่น

แล้วทรงเปนผู ้เริ่มประกาศสัจธรรม	 ทรงเปนผู ้ประดิษฐานพระพุทธศาสนา

สอนมนุษย์ให้ประพฤติชอบด้วยกาย	วาจา	ใจ	

	 พระพุทธคุณอาจจ�าแนกได้หลายหมวด	 แต่ที่กล่าวถึงทั่วไปจ�าแนกเปน

หมวด	๓	คือ	

 ๑.  พระปญญำคุณ	 พระองค์ทรงมีพระปญญาที่ทรงรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่ง

ทั้งหลายตามความเปนจริง	

 ๒. พระบรสิทุธคิณุ	พระองค์ทรงมพีระทยับรสิทุธิส์ะอาดหมดจด	ปราศจาก

อาสวกิเลส	คือสิ่งที่ท�าให้จิตเศร้าหมองทั้งปวง	

 3.  พระมหำกรุณำคุณ	 พระองค์ทรงมีพระมหากรุณา	 ซ่ึงทรงมุ่งช่วยเหลือ

ชาวโลกและสรรพสัตว์ทั้งปวงรวมทั้งเทวดาและพรหม	ให้หลุดพ้นจากความทุกข์

 พระธรรม	 คือ	 ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า	 ซึ่งประกอบด้วยหลักความจริง

และหลักความประพฤติ	 ค�าสั่งสอนท้ังหมดของพระพุทธเจ้า	 มีค�าเรียกเต็มว่า

พระธรรมวนัิย	ซึง่ประกอบด้วยธรรม	ได้แก่	ค�าสอนแสดงหลกัความจริงและแนะน�า

ความประพฤต	ิและวนิยัได้แก่บทบญัญตัทิีก่�าหนดระเบยีบความเปนอยู	่และก�ากบั

ความประพฤติ

	 พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบพระธรรมวินัยให้เปนพระศาสดาของชาวพุทธ

ดังพระพุทธพจน์ในมหาปรินิพพานสูตร	 [ทีฆนิกาย	 มหาวรรค	 (ที.ม.)	 ๑๐/๑๔๑]

ทีต่รสัว่า	“ดกู่อนอานนท์	ธรรมและวินัยใดท่ีเราได้แสดงแล้ว	และบญัญตัแิล้ว	แก่เธอ

ทัง้หลาย	ธรรมและวนิยันัน้	จะเปนศาสดาของเธอทัง้หลายโดยกาลทีเ่ราล่วงลบัไป”
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	 พระธรรมวินัยน้ี	 พระมหากัสสปะได้เปนประธานคณะสงฆ์ซึ่งประกอบด้วย
พระอรหันต์	๕๐๐	รูป	จดัสงัคายนารวบรวมไว้เปนพระไตรปฎก	ซ่ึงคณะสงฆ์เถรวาท
ได้ทรงจ�าและรักษาไว้ได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์มาจนถึงปจจุบันนี้

 พระสงฆ์ คือ	 หมู่สาวกของพระพุทธเจ้า	 พระองค์ทรงเน้นที่	 อริยสงฆ์	
ซึ่งหมายถึง	 พุทธบริษัท	 ๔	 ที่ปฏิบัติธรรมจนบรรลุมรรคผลเปนพระอริยบุคคล
ซึ่งมี	 ๔	 ขั้น	 จากต้นไปสูง	 ดังนี้	 พระโสดาบัน	 พระสกทาคามี	 พระอนาคามี	
และพระอรหันต์	 ส่วนพระสงฆ์ท่ีอุปสมบทแล้วยังไม่บรรลุมรรคผลนั้น	 เรียกว่า	

สมมติสงฆ์

หนาทีข่องชาวพทุธในการปฏบิตัติามพระพทุธปณธิานตอพทุธบรษิทั ๔

 พระพทุธปณธิำน (ควำมตัง้พระทยัมัน่ของพระพทุธเจ้ำ)	ซึง่ได้ทรงแสดงไว้
ในมหาปรินิพพานสูตร	ทีฆนิกาย	มหาวรรค	(ที.ม.	๑๐/๙๕)	มีใจความส�าคัญดังนี้	
พระพทุธปณธิำน ๔ ต่อพทุธบรษิทัทัง้ ๔ 	คอื	พระพทุธเจ้าทรงต้ังพระพุทธปณธิาน
ว่าจะปรนิิพพานต่อเม่ือพทุธบรษิทัทัง้	๔	ทกุ	ๆ 	บรษิทั	มคีวามสามารถกระท�าหน้าที่
ครบ	๔	ข้อแล้ว	คือ
	 ๑.	 ได้รับแนะน�าจนเปนผู้รู้ธรรม		
	 ๒.	 ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม		
	 ๓.	 เปดเผยจ�าแนกธรรม	(เผยแผ่ธรรม)	
	 ๔.	 ข่มขี่ปรัปวาท	 (ค�ากล่าวของลัทธิอื่นท่ีกล่าวโทษ	 คัดค้าน	 บิดเบือน
พระพุทธศาสนา)	ให้เรียบร้อยโดยสหธรรม	(ความสามัคคี)	ได้	
	 หน้าท่ี	๒	ประการแรก	เปนหน้าทีต่่อตนเอง	คอื	๑)	ศึกษาธรรม	๒)	ปฏิบตัธิรรม
ส่วนหน้าที่ข้อที่	 ๓	 เปนหน้าที่ต่อเพื่อนชาวพุทธและชาวโลก	 โดยเรามีความรู้
ความสามารถและมีน�้าใจที่จะชี้แจง	 แนะน�า	 หรือสั่งสอนอบรม	 ความรู้ทั้งปริยัติ
และปฏิบัติแก่เพื่อนชาวพุทธและชาวโลกได้	 ส�าหรับหน้าที่ข้อที่	 ๔	 เปนหน้าที่ต่อ
พระพุทธศาสนาโดยส่วนรวมทั้งหมด	ในการช่วยกันธ�ารงรักษาพระธรรมวินัยไว้ให้

คงอยู่อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์	
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 สัทธรรม	 คือ	 ธรรมท่ีดี	 ธรรมที่แท้	 ธรรมของคนดี	 ธรรมของสัตบุรุษ

โดยหมายความถึง	 หลักหรือแก่นศาสนา	 พระพุทธศาสนามีหลักหรือแก่นศาสนา	

อยู่	๓	ประการ	คือ	

 ๑) ปริยัตติสัทธรรม	ได้แก่	สัทธรรมคือค�าสั่งสอนอันจะต้องเล่าเรียน	ได้แก่	

พระพุทธพจน์	หรือพระธรรมวินัย	โดยเฉพาะหมายเอาพระบาลี	คือพระไตรปฎก

 ๒) ปฏิปติติสัทธรรม	 ได้แก่	 สัทธรรมคือปฏิปทาอันจะต้องปฏิบัติ	 ได้แก่

อัฏฐังคิกมรรค	(มรรคมีองค์	๘)	หรือ	ไตรสิกขา	คือ	ศีล	สมาธิ	ปญญา	

 ๓) ปฏิเวธสัทธรรม	 	 ได้แก่	 สัทธรรมคือผลอันจะพึงเข้าถึงหรือบรรลุด้วย

การปฏิบัติ	ได้แก่	มรรค	ผล	และนิพพาน	

	 พระสัทธรรม	๓	นี้	โดยมากเรียกกันย่อๆ	ว่า	ปริยัติ	ปฏิบัติ	และปฏิเวธ	ซึ่งทั้ง

สามหลักน้ีสัมพันธ์กันต่อเน่ืองกันอย่างแนบแน่น	 ไม่อาจแยกออกจากกันได้

กล่าวคือ	ปริยัติก็คือหลักธรรมหรือทฤษฎี	ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติตั้งขึ้นจากผล

การบ�าเพ็ญบารมีอันเปนการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้า	นั่นเอง	

	 ส�าหรบัชาวพทุธผู้เปนสาวก	สาวิกา	ซึง่จะปฏบิตัธิรรม	ก็ต้องอาศยัการฟงหรอื

ศึกษาปริยัติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้น้ัน	 จึงจะปฏิบัติถูกต้องไปตามล�าดับ

จนบรรลุผลคือปฏิเวธ	ได้แก่	มรรค	ผล	นิพพาน	เปนอริยบุคคลได้

สัทธรรม ๓



12 ศาสนิกสัมพันธ

 หลักธรรมส�ำคัญที่ครอบคลุมค�ำสอนทั้งหมดในพระพุทธศำสนำ

 อริยสัจ (หรือ อริยสัจจ์)	แปลว่า	สัจจะหรือความจริงอย่างประเสริฐ	หรือ

ความจริงของพระอริยะ	 หรือ	 ความจริงที่ท�าคนให้เปนพระอริยะ	 มี	 ๔	 อย่างคือ

ทุกข์	(หรือทุกขสัจจะ)	สมุทัย	(หรือ	สมุทัยสัจจะ)	นิโรธ	(หรือนิโรธสัจจะ)	และมรรค

(หรือ	มัคคสัจจะ)	ซึ่งแต่ละข้อมีความหมายโดยย่อดังนี้

 ๑. ทุกข์ แปลว่า	ควำมทุกข์ หรือสภำพที่ทนได้ยำก	 ได้แก่ปญหาต่าง	 ๆ

ของมนุษย์	กล่าวให้ลึกลงไปอีกหมายถึง	สภาวะของสิ่งทั้งหลาย	ทั้งวัตถุ	(รูป)	และ

จิตใจ	 (นาม)	 ล้วนมีลักษณะสามัญร่วมกัน	 คือ	 ตกอยู่ในกฎธรรมดาแห่งความ

ไม่เที่ยง	(อนิจจัง)	เปนทุกข์	(ทุกขัง)	เปนอนัตตา	(มิใช่ตัวตน	ไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้)

กฎ	๓	ประการนีร้วมเรยีกว่า	ไตรลกัษณ์	หรอื	สามญัลกัษณะ	สภาวะทัง้รูปและนาม

เหล่านี้พร้อมที่จะก่อปญหา	แก่ผู้ที่ยึดติดถือมั่นไว้ด้วยอุปาทาน

อริยสัจ ๔
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 ๒. สมุทัย	 แปลว่า	 เหตุเกิดแห่งทุกข์	 หรือสาเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้น	 ได้แก่

ความอยากที่ยึดถือเอาตัวตนเปนที่ตั้ง	 โดยอาการที่มีเราซึ่งจะเสพเสวย	 ที่จะได้

จะเปน	จะไม่เปนอย่างนั้นอย่างนี้	ท�าให้ชีวิตถูกบีบคั้นด้วยความเร่าร้อน	

 ๓.  นิโรธ	 แปลว่า	 ความดับทุกข์	 ได้แก่ภาวะที่เข้าถึง	 เมื่อก�าจัดอวิชชา

(ความไม่รู้)	ส�ารอกตัณหา	(ความอยาก)	สิ้นแล้ว	ไม่ถูกตัณหาย้อมใจหรือฉุดลากไป

หลุดพ้นเปนอิสระ	 ประสบความสุขท่ีบริสุทธิ์	 สงบ	 ปลอดโปร่งโล่งเบา	 ผ่องใส

เบิกบาน	เรียกสั้นๆว่า	นิพพาน

 ๔.  มรรค	 แปลว่า	 ข้อปฏิบัติท่ีน�าไปสู่ความดับทุกข์	 หรือข้อปฏิบัติให้ถึง

ความดับทุกข์	 ได้แก่	 อริยมรรคมีองค์	 ๘	 คือทางประเสริฐมีองค์ประกอบ	๘	 คือ

สมัมาทฏิฐ	ิ(เหน็ชอบ)	สมัมาสงักปัปะ	(ด�ารชิอบ)	สมัมาวาจา	(พดูชอบ)		สมัมากมัมนัตะ

(กระท�าชอบ)		สมัมาอาชวีะ	(เลีย้งชพีชอบ)	สมัมาวายามะ	(พยายามชอบ)	สมัมาสติ

(ระลึกชอบ)	และสัมมาสมาธิ	(ตั้งจิตมั่นชอบ)		

 มรรค	เรยีกอกีอย่างหนึง่ว่ามชัฌมิาปฏปิทา	(ทางสายกลาง)	ซ่ึงด�าเนนิไปพอดี

ที่จะให้ถึงนิโรธ	โดยไม่ติดข้องหรือเอียงไปหาที่สุดสองอย่าง	คือ	กามสุขัลลิกานุโยค	

(ความหมกมุ่นในกามสุข)	และอัตตกิลมถานุโยค	(การประกอบความล�าบากแก่ตน	

คือบีบคั้นทรมานตนเองให้เดือดร้อน)
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ไตรสิกขา

 ไตรสกิขำ	หรอื	สกิขาสาม	ได้แก่	ข้อปฏบิตัทิีเ่ปนหลักส�าหรับศกึษา	คอื	ฝกหดั

อบรม	 กาย	 วาจา	 จิตใจ	 และปญญา	 ให้ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือ

พระนิพพาน	ข้อปฏิบัติ	๓	ข้อนี้	ได้แก่	ศีล	สมาธิ	ปญญา	

	 ไตรสิกขามีความมุ่งหมาย	คือ	

	 ๑.	 ศิล	คือ	การฝกอบรมความประพฤติ	

	 ๒.	 สมาธิ	คือ	การฝกอบรมจิต

	 ๓.	 ปญญา	 คือ	 การฝกอบรมปญญาชนิดที่ท�าให้แก้ปญหาของมนุษย์ได้

เปนไปเพื่อความดับทุกข์	น�าไปสู่ความสุขและเปนอิสระอย่างแท้จริง	

	 ไตรสิกขาน้ันถือกันว่าเปนระบบการปฏิบัติที่ครบถ้วนสมบูรณ์	 มีขอบเขต

ครอบคลุมมรรคทั้งหมด	 และเปนการน�าเอาเนื้อหาของมรรคไปใช้อย่างบริบูรณ์		

จึงเปนหมวดธรรมมาตรฐานส�าหรับแสดงหลักการปฏิบัติธรรม	อริยมรรคมีองค์	๘	

สามารถจัดหมวดหมู่เปนไตรสิกขา	ดังนี้	คือ		

	 ๑.	 ศีล	ประกอบด้วย	สัมมาวาจา	 (พูดชอบ)	สัมมากัมมันตะ	 (กระท�าชอบ)	

และสัมมาอาชีวะ	(เลี้ยงชีพชอบ)	

	 ๒.	 สมาธิ	ประกอบด้วย	สมัมาวายามะ	(พยายามชอบ)	สมัมาสต	ิ(ระลกึชอบ)	

และสัมมาสมาธิ	(ตั้งจิตมั่นชอบ)	

	 ๓.	 ปญญา	 ประกอบด้วย	 สัมมาทิฏฐิ	 (เห็นชอบ)	 และสัมมาสังกัปปะ

(ด�าริชอบ)
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ศาสนาอิสลาม

	 ค�าว่า	 “อิสลาม”	 โดยความเข้าใจสามัญเปนชื่อศาสนาที่เรียกผู้นับถือว่า	

“มุสลิม”	เปนค�าภาษาอาหรับ	ซึ่งมีความหมายเบื้องต้นว่า	“ผู้ที่จ�านนต่ออัลลอฮ์”	

และ	 “ผู้ที่มีหรือให้สันติ”	 ค�าว่าศาสนาตรงกับค�าภาษาอาหรับว่า	 “ดีน”	 ค�าว่า	

“ศาสนาอิสลาม”	 เรียกในภาษาอาหรับว่า	 “ดีนุลอิสลาม”	 ผู้ประกาศศาสนา	 คือ

ศาสดามุฮัมมัด	 คัมภีร์ของศาสนาที่ท่านประกาศคือคัมภีร์อัลกุรอาน	 ค�าสอน

ส�าคัญสูงสุดคือ	ศรัทธาในอัลลอฮ์	ผู้ทรงเปนพระเปนเจ้าพระองค์เดียว	

	 ศาสดามุฮัมมัดถือก�าเนิดและได้รับคัมภีร์อัลกุรอานมาประกาศ	๒	ช่วงเวลา	

ช่วงแรกที่นครมักกะฮ์	คาบสมุทรอาหรับในปคริสต์ศักราช	๖๑๐	หลังจากประกาศ

ศาสนาในนครมกักะฮ์เปนเวลา	๑๒	ป	ท่านศาสดาอพยพไปสู่นครมดีนะฮ์ซ่ึงอยูท่าง

ตอนเหนือของนครมักกะฮ์ในคริสต์ศักราช	๖๒๒	การอพยพเรียกว่า	“ฮิจญ์เราะฮ์”

ภายหลงัการอพยพ	ท่านศาสดาได้รบัคมัภร์ีอลักรุอานมาประกาศต่อไปอกีเปนเวลา	

๑๐	ป	ก็สิ้นอายุในปคริสต์ศักราช	๖๓๒	เมื่อคัมภีร์อัลกุรอานประทานมาครบถ้วน

สมบูรณ์	และอิสลามก็ได้แผ่ขยายครอบคลุมคาบสมุทรอาหรับ	และเริ่มแผ่ขยายสู่

ดินแดนส่วนอื่นแล้ว	
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	 การอพยพดังกล่าวเปนที่มาของศักราชอิสลามซึ่งนับตั้งต้นจากปที่ศาสดา
มุฮัมมัดอพยพจากนครมักกะฮ์ไปสู ่นครมดีนะฮ์	 เรียกว่า	 ฮิจญ์เราะฮ์ศักราช
มไิด้เริม่ต้นจากปทีท่่านศาสดาสมภพ	ทีท่่านเริม่ประกาศอสิลาม	หรอืทีท่่านเสยีชวีติ
	 แม้โดยความเข้าใจสามัญอิสลามก�าเนิดจากศาสดาในชนชาติและดินแดน
อาหรับ	 เม่ือ	 ๑,๔๐๐	 กว่าปที่ผ่านมา	 อิสลามโดยค�าสอนมีความหมายเปนสากล
เกินขอบเขตบุคคล	 กลุ่มชน	พื้นท่ี	 และกาลเวลาดังที่เราเข้าใจกันโดยสามัญ	 ทั้งนี้
เนื่องจากแกนกลางค�าสอนของอิสลามนี้คือ	 การด�ารงอยู่และความผูกพันระหว่าง
สิ่งสูงสุดคือ	อัลลอฮ์	หรือพระเปนเจ้ากับสิ่งอื่นทั้งมวลซึ่งมาจากพระองค์	
	 อัลลอฮ์ทรงเปนผู้สร้างสิ่งทั้งปวง	 พระองค์ทรงเทิดมนุษย์ให้อยู่ในฐานะ
“เคาะลีฟะฮ์”	 คือผู้ปกครองดูแลสากลจักรวาลพร้อมกับฐานะดังกล่าว	 พระองค์
ประทานความรู้และวิธีประพฤติตนให้แก่มนุษย์	เพื่อมนุษย์จะได้ประพฤติตนอย่าง
ถกูต้อง	บรรลคุวามดงีามสงูสดุ	มนษุย์ทกุคนจะต้องรบัผดิชอบในการท�าหน้าทีน่ีต่้อ
พระองค์	 หากประพฤติชอบตามสิ่งท่ีพระองค์ประทานก็จะได้รับผลดี	 หากละเมิด
หรือฝาฝนก็จะได้รับผลเสียตามขั้นตอนของชีวิตในจักรวาล	ที่อัลลอฮ์ทรงวางไว้
	 ความรู้และวิธีประพฤติตนดังกล่าวจากอัลลอฮ์อาจจะเรียกว่า	 “ศาสนา”
“กฎความดงีาม”	“ศลีธรรม”	“กฎแห่งบาปบญุคณุโทษ”		“แบบแผนความประพฤติ”	
“จริยธรรม”	 “วิถีชีวิต”	 ฯลฯ	 เปนสิ่งที่มนุษย์ได้รับมาโดยวิธีที่เรียกว่า	 “วะฮ์ยุ”
(การตรัส	 การดลใจ	 Revelation)	 คือการที่อัลลอฮ์ประทานค�าสอนทางศาสนา
ผ่านบุคคลที่พระองค์ทรงตั้งให้เปนส่ือศาสนาของพระองค์ซ่ึงมีมาในทุกชนชาติ
ทุกยุคทุกสมัยนับแต่มีมนุษย์คู่แรกในโลก	
	 เพราะฉะนั้น	 สาระส�าคัญของค�าภาษาอาหรับว่า	 “อัลลอฮ์”	 “อัลกุรอาน”	
“มุฮัมมัด”	“อิสลาม”	“มุสลิม”	เปนต้นนั้น	จึงไม่ใช่เรื่องเฉพาะของบุคคล	กลุ่มชน	
หรือชนชาติหนึ่งชนชาติใด	 การอุบัติขึ้นของศาสนาอิสลามโดยการประกาศของ
ท่านศาสดามุฮัมมดัเมือ่	๑,๔๐๐	กว่าปทีผ่่านมานัน้	อยูใ่นฐานะเปนประมวลอสิลาม
อย่างสมบูรณ์	 ซึ่งโดยเนื้อแท้เคยเปนและจะเปนเร่ืองเดียวกันของมนุษย์ทุกคน
ทุกกลุ่มชน	ในทุกที่และทุกเมื่อภายใต้ภาษาวัฒนธรรมอันหลากหลาย
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 ๑. เอกภำพของอัลลอฮ์	 หลักการส�าคัญสูงสุดของอิสลาม	 	 คือ	 เอกภาพ

หรือความเปนหน่ึงเดียวของอัลลอฮ์	 หลักข้อนี้มีความส�าคัญสูงสุด	 อยู่ในค�าว่า

“ลาอิลาฮะ	อลิลลัลอฮ์”	แปลว่า	“ไม่มพีระเจ้าใด	ๆ 	นอกจากอลัลอฮ์”	กล่าวคอื	ไม่มี

สิ่งใดเปนพระเปนเจ้า	 นอกจากอัลลอฮ์	 และมนุษย์ต้องยึดอัลลอฮ์เท่านั้นเปน

พระเปนเจ้า	 ไม่ยึดสิ่งอื่นใดเปนพระเปนเจ้า	ซึ่งหมายความว่า	 โลก	จักรวาล	หรือ

สิ่งที่ด�ารงอยู่ทั้งหลายทั้งปวง	 ท้ังท่ีเรารับรู้ได้และรับรู้ไม่ได้ตามปกติ	 มิได้เกิดขึ้น

และด�ารงอยูเ่อง	หากเปนสิง่ทีอ่ลัลอฮ์ทรงให้มข้ึีน	และก�าหนดให้เปนไปด้วยอ�านาจ	

ปญญา	 และความดีงามสูงสุดของพระองค์ตามท่ีพระองค์ทรงประสงค์	 ไม่มี

ส่ิงอ่ืนใดสร้างอัลลอฮ์	 หรือ	 มีส่วนสร้างและก�าหนดสิ่งใด	 ๆ	 ร่วมกับพระองค์เลย

พระองค์ทรงด�ารงอยู	่แม้ไม่มสีิง่อืน่ใด	แต่สิง่อ่ืนทัง้ปวงเกดิขึน้และด�ารงอยูไ่ด้เพราะ

พระองค์	 เพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งอื่นใดเปนพระเจ้า	 อัลลอฮ์เท่านั้นที่ทรงเปน

พระเปนเจ้า	 เปนพระเปนเจ้าองค์เดียวเท่านั้น	 วิถีชีวิตท่ีถูกต้องคือการยึดถือ

อัลลอฮ์เปนพระเปนเจ้า	ไม่ยึดถือสิ่งอื่นใดเปนพระเปนเจ้าอีกเลย

ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัคาํสอน และหลกัการทีค่วรทราบเปนพืน้ฐาน
สําหรับการทําความเขาใจเกี่ยวกับอิสลาม
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	 คัมภีร์อัลกุรอานระบุไว้ชัดว่าพระองค์ผู้ทรงสูงสุดนี้มิได้มีเพียงแต่ช่ือเรียกว่า	

อัลลอฮ์	 เท่านั้น	 แต่มีชื่อเรียกอย่างอื่นมากมาย	 ในคัมภีร์อัลกุรอานเองมีค�าเรียก

อัลลอฮ์เปนอย่างอื่นตามคุณลักษณะของพระองค์	ที่กล่าวถึงกันมีถึง	๙๙	พระนาม	

เช่น	 อัลคอลิก	 (พระผู้ทรงสร้าง)	 อัลฮัก	 (พระผู้ทรงเปนสัจธรรม)	 อัลเอาวัล

(พระผู้ทรงเปนสิ่งแรก)	อัลอาคิร	(พระผู้ทรงเปนสิ่งสุดท้าย)	อัลก็อยยูม	(พระผู้ทรง

ด�ารงอยูด้่วยพระองค์เอง)	อลัอะลมี	(พระผูท้รงรอบรู้)	อลัอะซีซ	(พระผู้ทรงอ�านาจ)		

อัรเราะห์มาน	 (พระผู้ทรงกรุณาปรานี)	 อัรเราะห์ฮีม	 (พระผู้ทรงเมตตา)	 อัลอัดล์	

(พระผู้ทรงยุติธรรม)	

	 ในความเปนจริงมนุษย์มีภาษาและวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย	และเรียกสิ่ง

เดียวกันด้วยภาษาที่แตกต่างกัน	 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างมนุษย์

แต่ละคนและระหว่างชนชาตเิปนลกัษณะธรรมชาตขิองมนษุย์ทีอ่ลัลอฮ์ทรงก�าหนดไว้

เพราะฉะน้ันเพ่ือให้ศาสดาสามารถส่ือถึงชนชาติทั้งหลายได้	 ศาสดาที่อัลลอฮ์

ประทานมาแก่ชนชาติต่างๆ	จึงเรียกพระองค์ในนามที่แตกต่างกัน	

	 โดยมรรยาทเมื่อเอ่ยพระนามอัลลอฮ์	 มุสลิมจะกล่าวตามด้วยค�าว่า

“ซุบฮานะฮู	วะตะอาลา”	แปลว่า	“ความบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์ผู้ทรงสูงสุด”

 ๒. มนุษย์และจักรวำล	มนุษย์มีฐานะเหนือกว่าจักรวาล	หรือสิ่งสร้างอื่นใด	

มนุษย์และจักรวาลมิใช่สิ่งเลื่อนลอย	 แต่มีเกี่ยวโยงกันเปนระบบ	 และมีเปาหมาย

ที่แน่นอนมั่นคงตามการก�าหนดของอัลลอฮ์

	 โลก	จักรวาล	ทีด่�ารงอยูน่บัแต่อดตีตราบจนปจจบุนัและอนาคตมวีาระสิน้สดุ

และเมื่อดับสลายไปแล้วจะเกิดโลกใหม่มาแทนที่	 คัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวย�้าไว้ว่า	

วันอวสานของโลกนี้ก�าลังใกล้เข้ามา

	 ชีวติมนษุย์แต่ละคนนัน้เริม่ต้นจากสภาพไร้ชวิีต	กก็�าเนดิขึน้เปนชวีติในครรภ์	

จากนัน้กถ็อืก�าเนดิขึน้มาในโลกนี	้เมือ่ตายไปกจ็ะไปอยูใ่นโลกแห่งวิญญาณทีเ่รียกว่า

โลกสุสาน	หรือ	โลกบัรซัค	คือโลกที่คั่นกลางหรือโลกภายหลังการตายจากโลกนี้ไป

ตราบจนถึงวันสิ้นโลก	
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	 เมื่อโลกนี้แตกสลายลงในวันสิ้นโลก	 ทุกชีวิตจะฟนขึ้นในโลกใหม่เพ่ือรับ

การพพิากษาและผลตอบแทนความดคีวามชัว่หรอืบุญบาปท่ีตนได้กระท�าไว้ในโลกนี้

ในรูปนรกหรือสวรรค์จากอัลลอฮ์	

	 กล่าวอีกนัยหน่ึง	 ชีวิตมนุษย์ไม่มีการดับสูญ	 การเกิดและการตายเปนเพียง

การเปลีย่นสภาพชวีติไปตามวาระของโลกและจกัรวาลในล�าดับต่าง	ๆ 		ตามก�าหนด

ของอัลลอฮ์	 โดยไม่มีการย้อนกลับ	 หลังจากการตาย	 ในโลกนี้มนุษย์จะไม่มี

การหวนกลับมาเกิดใหม่ในโลกน้ีอีก	 ในโลกนี้มนุษย์ได้รับอ�านาจในระดับหนึ่งจาก

อัลลอฮ์ให้สามารถเลือกก�าหนดชีวิตตนและรับผลตอบแทนท้ังในโลกนี้	 และใน

โลกหน้า	หลงัจากตายไปแล้วจนถงึวนัสิน้โลก	และตราบชัว่นรินัดร์	มนษุย์ไม่สามารถ

กระท�าความดคีวามชัว่ได้อกี	โดยนยันีอ้สิลามจงึมคี�าสอนให้มนษุย์	“ใช้ชวีติในโลกนี้

เสมือนคนแปลกหน้า	 หรือคนเดินทาง”	 “โลกนี้เปนที่เพาะปลูก	 โลกหน้าเปนที่

เกบ็เกีย่ว”	“ใช้ชีวิตเพือ่โลกนีเ้สมอืนหนึง่ตนจะอยูค่�า้ฟา	ใช้ชวีติเพือ่โลกหน้าเสมอืน

ตนจะตายพรุ่งนี้”

	 การรับรู้ถึงธรรมชาติที่มาที่ไปถึงที่สุดอย่างเกี่ยวข้องกันเปนแบบเปนแผนที่

แน่นอนระหว่างชีวติและจักรวาลภายใต้การก�ากบัของพระเปนเจ้าดงัทีก่ล่าวมานัน้	

ช่วยให้มนุษย์ตระหนักว่าชีวิตมีความหมาย	มีคุณค่า	มีเปาหมาย	และมีความหวัง
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 ๓. ศำสนำอสิลำม	ค�าว่าอสิลามท่ีเรารูจ้กัในฐานะศาสนาหนึง่นัน้	มคีวามหมาย

ตามศัพท์	๒	นัย	คือ	(๑)	การจ�านน	การมอบตน	การนอบน้อม	การยอมตาม	หรือ

การเชื่อฟงต่ออัลลอฮ์	(๒)	สันติ	ความปลอดภัย	ความมั่นคงแข็งแรง	ซึ่งกล่าวได้ว่า

เปนภาวะปลอดความทุกข์	 ความหวาดกลัว	 กล่าวโดยรวมมนุษย์และสิ่งทั้งปวง

มีสภาวะอิสลามอยู ่ โดยธรรมชาติ	 เนื่องจากสรรพส่ิงอยู ่ภายใต้การสร ้าง

และการก�าหนดของอัลลอฮ์ให้อยู ่ภายใต้แบบก�าหนดบางอย่างตามเจตจ�านง

ของพระองค์	 เปนการจ�านนอย่างสิ้นเชิง	 ไม่สามารถขัดขืนได้	 ซึ่งเรามักเรียกว่า

กฎธรรมชาติ	 อย่างไรก็ตามนอกจากมนุษย์ต้องเปนไปตามกฎธรรมชาติที่อัลลอฮ์	

ทรงวางไว้แล้ว	มนุษย์ยังได้รับกฎเกณฑ์ความประพฤติที่ดีงามหรือกฎศีลธรรมจาก

พระองค์ควบคู่กันไปด้วย	 กฎศีลธรรมนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อ	 เช่น	 ศาสนา	 บัญญัติ

ศาสนา	กฎของบาปบุญคุณโทษ	กฎของการท�าดีได้ดี	ท�าชั่วได้ชั่ว	การปฏิบัติตาม

ที่อัลลอฮ์ทรงก�าหนดให้ปฏิบัติ	และการละเว้นจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้าม	

	 กฎธรรมชาติต่างจากกฎศีลธรรมในแง่ที่ว่ามนุษย์ทั้งมวลต้องจ�านนต่อ

กฎธรรมชาติอย่างไม่มทีางเลอืก	ส่วนกฎศีลธรรมนัน้มนษุย์อาจเลือกรับมาปฏบิติัตาม

หรือเลือกปฏิเสธ	 และจะเลือกอย่างใดก็ต้องรับผิดชอบต่อการเลือกของตน

หากเลือกในทางยอมตามหรือเชื่อฟงก็จะบรรลุอิสลามในความหมายที่	๒	คือ	สันติ	

มิฉะนั้นก็จะรับผลตรงกันข้าม	 กฎธรรมชาติและกฎศีลธรรมเปนสิ่งคู่กัน	 มนุษย์

ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎศีลธรรมที่อัลลอฮ์ประทานให้	 ภายใต้ระบบธรรมชาติ

ที่พระองค์ทรงสร้างข้ึน	 ท้ังธรรมชาติของตัวมนุษย์เองและของสิ่งแวดล้อม	 ทั้งนี้	

คมัภีร์อัลกุรอานเรยีกศาสนาอสิลามว่าเปน	“ดนีลุฟฏร์”	หรอื	ศาสนาแห่งธรรมชาติ	

ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าบัญญัติทางศีลธรรมของอิสลามสอดคล้องกับธรรมชาติของ

มนุษย์และของสิ่งอื่น	 ๆ	 ในสากลจักรวาล	 อีกนัยหนึ่ง	 สภาวะดังกล่าวเปนสภาวะ

ดั้งเดิมหรือพื้นฐานของมนุษย์และจักรวาล	 อันมีแก่นสาระส�าคัญอยู่ที่การจ�านน

ของสิ่งทั้งปวงที่ถูกสร้างต่อพระผู้ทรงสร้างอันเปนนัยส�าคัญของอิสลามนั่นเอง
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	 ตามความหมายดังกล่าว	 ศาสนาอิสลามก�าเนิดมานับแต่การสร้างมนุษย์

ในจักรวาล	 มนุษย์มีความสามารถสูงส่งเหนือกว่าสิ่งสร้างอื่นท้ังปวง	 มนุษย์มีสติ

ปญญาและเหตุผล	 แต่ยังมีข้อจ�ากัด	 มนุษย์ไม่สามารถรอบรู้ความจริงทั้งหมด

อัลลอฮ์จึงประทานความรู้เกี่ยวกับโลก	 จักรวาล	 และกฎศีลธรรม	 เพื่อช่วยให้

มนุษย์เอาชนะขีดจ�ากัดและบรรลุภาวะดีงามสูงสุดได้	 อัลลอฮ์พระองค์ประทาน

อสิลามศาสนาให้แก่มนษุย์ทกุกลุม่ชนในทกุยคุสมยั	และในช่ือเรยีกขานต่าง	ๆ 	นานา	

ศาสนาอสิลามเปนของอลัลอฮ์	พระองค์ประทานอิสลามแก่มนษุย์ทัง้มวลไม่จ�าเพาะ

แต่ท่านศาสดามุฮัมมัดและชนชาตอิาหรบัเท่านัน้	เพราะฉะนัน้มสุลมิและนกัวชิาการ

อิสลามท่ัวไปในปจจุบันจะไม่เรียกศาสนาอิสลามว่า	 Mohammedanism	 หรือ

ลัทธิมุฮัมมัด		เช่นที่เคยปรากฏในอดีต

	 ศาสนาอิสลาม	 เปนศาสนาที่ทรงธรรม	 ซึ่งพระองค์อัลลอฮ์	 ทรงรับประกัน

สิทธิของผู้ยึดมั่น	 และสัญญาจะช่วยเหลือแก่ผู้ใดก็ตามที่ยึดถือและปฏิบัติตาม

พระองค์จะทรงยกย่องเขาเหนือกว่า	 และดีเด่นกว่าผู้ปฏิเสธศรัทธา	 ดังพระองค์

ทรงตรัสว่า

	 “อัลลอฮ์ทรงสัญญาแก่บรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้า	 และบรรดาผู้กระท�า

ความดีทั้งหลายว่า	 แน่นอน	 พระองค์จะทรงให้พวกเขาเปนตัวแทนสืบช่วง

ในแผ่นดิน	เสมือนดังที่พระองค์ทรงให้แก่บรรดาชนก่อนหน้าพวกเขา	เปนตัวแทน

สบืช่วงมาก่อนแล้ว	และพระองค์จะทรงท�าให้ศาสนาของพวกเขาซ่ึงพระองค์จะทรง

เปลี่ยนแปลงให้พวกเขา	 ได้รับความปลอดภัย	 หลังจากความกลัวของพวกเขา	

โดยที่พวกเขาจะต้องเคารพภักดีข้า	 ไม่ตั้งภาคีอ่ืนใดต่อข้าและผู้ใดปฏิเสธศรัทธา

หลังจากนั้นชนเหล่านั้นพวกเขาคือ	ผู้ฝาฝน	(อัน	นูร	๕๕)

	 ศาสนาอิสลาม	 ประกอบด้วยหลักการศรัทธา	 (อะกีดะฮ์)	 หลักกฎหมาย

(ซะรีอะฮ์)	ที่สมบูรณ์	ดังนี้

	 (๑)	บทบัญญัติในเรื่องหลักเอกภาพ	(เตาฮีด)	หลักการตั้งภาคี	(ซิริก)

	 (๒)	บทบัญญัติในเรื่องความสัจจะ	ห้ามการพูดเท็จ	พูดโกหก
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	 (๓)	บทบัญญัติในเรื่องความยุติธรรม	ห้ามการคิดโกง	ฉ้อฉล

	 (๔)	บทบัญญัติในเรื่องความซื่อสัตย์	ห้ามการบิดพลิ้ว

	 (๕)	บทบัญญัติในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อสัญญา	ห้ามการทุจริต	คดโกง

	 (๖)	บทบัญญัติในเรื่องการท�าความดีต่อบิดา	มารดา	ห้ามเนรคุณ

	 (๗)	บทบญัญตัใินเรือ่งความสมัพนัธ์ทางเครือญาต	ิห้ามการตดัญาต	ิขาดมติร

	 (๘)	บทบัญญัติในเรื่องอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม	ห้ามกระท�าความเลวทราม

	 สรุปโดยทั่วไปว่า	 อิสลาม	 บัญญัติใช้ในเรื่องคุณธรรมจรรยามารยาทที่ดีงาม	

และห้ามการกระท�าสิ่งท่ีต�่าช้าเลวทรามท้ังหลาย	 อิสลามใช้ให้กระท�าและส่งเสริม

ให้ปฏิบัติความดีงามทุกประการ

 ๔.  คมัภีร์ศำสนำอสิลำม คมัภร์ีสงูสดุของศาสนาอิสลาม	คอื	คมัภร์ีอลักรุอาน	

ซึง่มาจากรากศัพท์ทีม่คีวามหมายเบือ้งต้นว่า	“รวบรวม”	และ	“อ่าน”	หรอื	“ท่อง”

ความหมายทั้งสองบ่งช้ีว่าคัมภีร์นี้เปนท่ีรวบรวมสัจธรรมที่อัลลอฮ์ได้ประทาน

แก่ชนชาติต่าง	 ๆ	 และศาสตร์ทั้งมวล	 ทั้งยังเปนคัมภีร์ท่ีได้รับการอ่าน	 การท่อง	

อย่างกว้างขวาง	อลักรุอาน	เปนพระด�ารสัของอลัลอฮ์ทีป่ระทานผ่านทางมลาอกิะฮ์

(angel)	 นามว่า	 ญิบรีล	 ให้แก่ท่านศาสดามุฮัมมัดเพื่อถ่ายทอดมายังมนุษย์

การประทานคัมภีร์อัลกุรอานเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ	๒๒	ป	แห่งการประกาศ

อิสลามของท่านศาสดามฮุมัมัด	ระหว่างปครสิต์ศกัราช	๖๑๐	-	๖๓๒	คมัภร์ีอลักรุอาน

เปนภาษาอาหรับ	รวบรวมเปนเล่มภายหลังสมัยศาสดา
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	 คมัภีร์อัลกุรอานเปนพระด�ารสัของอลัลอฮ์อย่างบรสิทุธิ	์ไม่ใช่ถ้อยค�าธรรมดา

ของมนุษย์	 ไม่มีการปรับปรุง	 แก้ไข	 หรือสังคายนา	 เปนบรรทัดฐานอ้างอิงของ

ซนุนะฮ์	หรอืหะดษี	และแหล่งค�าสอนอืน่	ๆ 	ของอสิลาม	คัมภีร์อลักรุอานเปนประมวล

แก่นสารและบรรทดัฐานวนิจิฉยัศาสนาทีอ่ลัลอฮ์ประทานให้แก่มนษุยชาติในทุกยคุ

ทกุสมยั	ผ่านศาสนทตูท่านต่าง	ๆ 	ซึง่เรยีกว่าเราะซลู	หรอื	นบ	ีเช่น	ประทานคมัภร์ีซะบรู

ให้แก่นบีดาวูด	 (ดาวิด)	 คัมภีร์เตารอตให้แก่	 นบีมูซา	 (โมเสส)	 คัมภีร์อินญีลให้แก่

นบีอีซา	(เยซู)	เพราะฉะนั้นคัมภีร์อัลกุรอานจึงเปนคัมภีร์สุดท้าย	เปนศูนย์รวมแห่ง

ศาสตร์ต่าง	ๆ	และวิถีชีวิตส�าหรับมนุษย์อย่างสมบูรณ์	น�ามวลมนุษย์ไปสู่เปาหมาย

สูงสุดเดียวกันในจักรวาล

	 คัมภีร์อัลกุรอานประกอบด้วยบทต่าง	 ๆ	 เรียกว่า	 ซูเราะฮ์	 จ�านวนทั้งสิ้น

๑๑๔	บท	แต่ละบทมีชื่อเรียกและประกอบด้วยโองการ	ซึ่งเรียกว่า	อายะฮ์	จ�านวน

มากน้อยไม่เท่ากัน	 รวมทั้งเล่มมี	 ๖,๖๖๖	 กว่าโองการ	 คัมภีร์อัลกุรอานทั้งเล่ม

ยงัแบ่งเปน	๓๐	ภาคส่วน	หรอื	ซุอ์	ความยาวเท่า	ๆ 	กัน	ในการอ้างองิคมัภร์ีอลักรุอาน



25ศาสนิกสัมพันธ

นิยมบอกล�าดับบทและโองการ	 เช่น	อัลกุรอาน	๑:๓	หมายถึง	อัลกุรอานบทที่	๑

โองการที่	 ๓	 หรือ	 ซูเราะฮ์ที่	 ๑	 อายะฮ์ที่	 ๓	 	 ซูเราะฮ์	 นี้มีชื่อว่า	 “อัลฟาติฮะฮ์”

หมายถึงบทเปด	หรือบทเริ่มต้น	

	 บันทึกค�าสอนท่ีส�าคัญรองลงมาจากคัมภีร์อัลกุรอาน	 คือ	 อัลหะดีษ	 ซึ่งเปน

ประมวลสิง่ทีเ่รยีกว่า	ซนุนะฮ์	หรือแบบอย่างความประพฤติของท่านศาสดามุฮมัมัด

อนัประกอบด้วย	ถ้อยค�าการปฏบิตัติน	และท่าทต่ีอเรือ่งต่าง	ๆ 	ของท่าน	ซนุนะฮ์เปน

แหล่งความรูท้ีข่ยายความคมัภร์ีอลักรุอาน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเร่ืองการประพฤติ

ปฏิบัติตนที่ถูกต้องดีงามโดยละเอียด

 ๕.  ผูป้ระกำศศำสนำอสิลำม	ผูร้บัศาสนาอสิลามจากพระเปนเจ้ามาประกาศ

ที่เรียกว่าศาสดาหรือศาสนทูตนั้น	คัมภีร์อัลกุรอานเรียกว่า	เราะซูล	(Messenger)	

หรือ	นบี	(Prophet)		ซึ่งมีความหมายกว้าง	ๆ	ว่า	ผู้สื่อสาส์นของอัลลอฮ์	หมายถึง

ผู้น�าศาสนาจากอัลลอฮ์มาสู่มนุษย์	 หรือ	 ผู้ประกาศศาสนาของอัลลอฮ์	 อัลลอฮ์

ประทานผู้ประกาศศาสนาของพระองค์ให้แก่ทุกชนชาติในทุกยุคสมัยตามภาษา

ของชนชาตินั้น	 ๆ	 แก่นสาระส�าคัญของศาสนาที่พระองค์ประทานมา	 คือ

หลกัความเปนหนึง่ของพระเปนเจ้าดงัทีก่ล่าวไว้ข้างต้น	สายศาสดาทีม่สีบืมาในโลก

อย่างต่อเน่ืองน้ันสิ้นสุดที่ศาสดามุฮัมมัดซึ่งเปนเราะซูลท่านสุดท้ายตราบจน

วันสิ้นโลก	ท่านได้ชื่อว่าเปนตราประทับแห่งปวงศาสดา	(เคาะตะมุนนบียีน)

	 โดยมรรยาท	เม่ือกล่าวนามศาสดามฮุมัมดั	มสุลมิจะกล่าวค�าว่า	“ศ็อลลลัลอฮุ

อะลัยฮิ	 วะซัลลัม”	 ซึ่งแปลว่า	 “ขออัลลอฮ์ทรงโปรดประทานเมตตาและสันติ

แก่ท่าน”	มีการใช้อักษรย่อส�าหรับ	ค�ากล่าวนี้ว่า	ซ.ล.	หรือ	ศ็อลฯ	เช่น	นบีมุฮัมมัด	

(ซ.ล.)	หรือ	นบีมุฮัมมัด	ศ็อลฯ	ส�าหรับศาสดาท่านอื่น	เมื่อเอ่ยนามให้กล่าวตามด้วย

ค�าว่า	“อะลยัฮิสสลาม”	ซ่ึงแปลว่า	“ขอสนัติจงมแีด่ท่าน”	มกีารใช้อกัษรย่อว่า	อ.ล.	
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 ๖.  ผู้นับถือศำสนำอิสลำม	 คัมภีร์อัลกุรอานเรียกผู้นับถือศาสนาอิสลาม

เรียกว่า	 “มุสลิม”	 หรือ	 “มุอ์มิน”	 ค�าว่ามุสลิม	 ผันมาจากรากศัพท์เดียวกับค�าว่า	

อิสลาม	เพราะฉะนั้นมุสลิมจึงหมายถึง	“ผู้จ�านน	มอบตน	นอบน้อม	หรือเชื่อฟงต่อ

อลัลอฮ์”	และหมายถงึ	“ผูม้หีรอืผูใ้ห้สนัติ	ความปลอดภยั	หรือ	ความมัน่คงแขง็แรง”

ค�าว่า	มุสลิม	เปนเอกพจน์เพศชาย	ถ้าเปนหญิงเรียกว่า	มุสลิมะฮ์	ส่วนค�าว่า	มุอ์มิน	

แปลว่าผู้ศรัทธา	หรือ	ศรัทธาชน	หมายถึงผู้มีความเชื่อมั่นตามค�าสอนของอิสลาม	

กล่าวโดยรวม	 มุสลิมหรือมุอ ์มินโดยสมบูรณ์หมายถึงผู ้ที่มีทั้งความเชื่อมั่น

กล่าวยืนยันในสิ่งที่ตนเชื่อมั่น	และ	ปฏิบัติตามความเชื่อนั้น
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 ๗. องค์ประกอบหลัก ๓ ประกำรของอิสลำม	อิสลามมีองค์ประกอบหลัก	

๓	ประการ	ได้แก่	หลักศรัทธำ	(อัรกานุลอีมาน)	๖	ประการ		ประกอบด้วย	ศรัทธา

ในอัลลอฮ์	ศรัทธาในบรรดามลาอิกะฮ์	ศรัทธาในบรรดารอซูล	ศรัทธาในคัมภีร์ของ

พระองค์	 ศรัทธาในโลกหน้า	 และในการก�าหนดของอัลลอฮ์	 หลักปฏิบัติหรือ

หลักอิสลำม	 (อัรกานุลอิสลาม)	 ๕	 ประการ	 ประกอบด้วย	 การปฏิญาณตน

การละหมาด	การถือศลีอด	การบรจิาคทาน	จนถงึการบ�าเพ็ญฮัจญ์	และหลกัคณุธรรม

(อัลอิห์ซาน)	เปนการใช้ชีวิตอย่างดีงามด้วยการร�าลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ทุกขณะ	นั่นคือ	

“การเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เสมือนเราเห็นพระองค์	และพระองค์ทรงเห็นเราอยู่”

	 องค์ประกอบทั้ง	 ๓	 ของอิสลามเปนหลักพื้นฐานของชีวิตมุสลิม	 เปนที่ตั้ง

ของความประพฤติอย่างอื่น	ๆ 	ทุกด้านไม่ว่าจะเปนด้านการศึกษา	เศรษฐกิจ	สังคม	

การเมือง	ฯลฯ	องค์ประกอบหลักทั้ง	๓	และวิถีชีวิตทกุด้านครอบคลุมการประพฤติ

ปฏิบัติของมนุษย์ต่อพระเปนเจ้า	ต่อตนเอง	ต่อผู้อื่น	และต่อสิ่งสร้าง	อื่น	ๆ 	ทั้งหมด

ของพระเปนเจ้าทัง้ทีอ่ยูใ่นและอยูน่อกเหนอืธรรมชาตทิีม่นษุย์รบัรูใ้นประสบการณ์

ธรรมดา
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	 ค�าสอนด้านต่าง	ๆ	ทั้งจากคัมภีร์อัลกุรอาน	และอัลหะดีษหรือซุนนะฮ์	ไม่ว่า

จะเปนในด้านหลักการและรายละเอียด	 อันว่าด้วยความรู้และวิธีประพฤติตน

รวมท้ังเกณฑ์ทีบ่่งชีค้วามผดิชอบชัว่ดใีนความประพฤติทกุด้าน	ยงัส่งผลให้ในอสิลาม

ไม่มีการแยกศาสนาจากเรื่องทางโลก	 ทุกอย่างเปนศาสนา	 ศาสนาเปนทุกอย่าง

ซึ่งเปนมาตรฐานเดียวกันส�าหรับมุสลิมไม่ว่าหญิงหรือชายโดยเสมอกัน

	 เพราะฉะนัน้ข้อปฏบัิตต่ิางๆ	ทัง้	๔	ทีจ่ะกล่าวถึงต่อไปในส่วนของอสิลามถอืว่า

เปนวิถีชวีติของมสุลมิทกุคน	ข้อแตกต่างมอียูบ้่างกเ็ปนส่วนปลีกย่อยตามควรแก่เพศ

และวัยเท่านั้น
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ควำมน�ำ 
	 คริสต์ศาสนิกชนมิใช่เพียงแต่จะเรียนรู้หลักค�าสอนและการปฏิบัติศาสนกิจ

ในชีวิตประจ�าวันเท่าน้ัน	 แต่ยังต้องตระหนักถึงความจริงที่ว่า	 ความเปนคริสต์

ศาสนิกชนที่แท้นั้นจะต้องแสดงออกมาให้เห็น	 ผ่านทางการด�าเนินชีวิตในทุกมิติ

ไม่ว่าจะเปนการด�าเนินชีวิต	 ในทางด้านศิลปะ	 วัฒนธรรม	 สังคม	 เศรษฐกิจและ

การเมือง	 ความเชื่อหรือศรัทธาจะต้องส่งผลต่อการตัดสินใจ	 การกระท�าและ

การปฏิบัติตน	ไม่ว่าจะเปนการปฏิบัติต่อตนเอง	ต่อผู้อื่น	ต่อธรรมชาติและสรรพสิ่ง

ทัง้หลาย	และต่อสิง่สงูสดุ	ดงันัน้	การท่ีจะเข้าใจเรือ่งราวในชวีติของครสิต์ศาสนกิชน	

ไม่ว่าจะเปนมุมมองของคนใน	 (insiders)	 หรือมุมมองจากคนนอก	 (outsiders)																	

กจ็ะต้องเข้าใจถงึมมุมองทีค่รสิต์ศาสนกิชนมต่ีอชวีติ	โลก	ส่ิงสูงสุดและความรอดพ้น	

ค�าถามต่าง	ๆ	ที่มีนัยส�าคัญ	อาทิ	ชีวิตคืออะไร	ธรรมชาติคืออะไร	ใครเปนผู้สร้าง

ศาสนาคริสต

คริสต์ศาสนา
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ธรรมชาติหรือผู้ก่อให้เกิดชีวิต	ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไร	ชีวิตมีความหมายหรือไม่	อะไรคือ

คุณค่าของชีวิต	 ชีวิตสิ้นสุดเมื่อไร	 มีชีวิตหลังความตายหรือไม่	 ตายแล้วจะไปไหน	

ความรอดพ้นคืออะไร	มนษุย์เราจะบรรลถุงึความรอดพ้นได้อย่างไร	ค�าตอบทีค่รสิต์

ศาสนิกชนมีต่อค�าถามเหล่านี	้จะเปนเครือ่งชีใ้ห้เหน็ความเปนตวัตน	หรอือตัลกัษณ์

ของความเปนคริสต์ศาสนิกชน	แต่เพื่อให้แน่ใจถึงความเปนคริสต์ศาสนิกชนที่แท้ก็

จะต้องดูการปฏิบัติตนของเขา	

	 ค�าตอบและโลกทัศน์ที่คริสต์ศาสนิกชนมีต่อโลก	ต่อชีวิต	ต่อตนเอง	ต่อผู้อื่น

และต่อสิ่งต่างๆ	 ท่ีเกิดขึ้น	 ล้วนแล้วแต่มีศูนย์กลางอยู่ที่ความเชื่อหรือศรัทธา

ในพระเจ้า	(God)	เริม่ต้นจากการท่ีชาวคริสต์เช่ือว่าโลกเกดิขึน้เองไม่ได้	ต้องมผีูส้ร้าง

และผู ้สร ้างนั้นคือพระเจ้าผู ้ทรงสรรพานุภาพ	 (omnipotent)	 ผู ้ทรงเปน

องค์สพัพัญ	ู(omniscient)	และผู้ทรงเปนองค์ความดบีรบิรูณ์	(omni-benevolent)

พระองค์ทรงด�ารงอยู่นิรันดร	 ทรงอยู่เหนือโลกและกาลเวลา	 คริสต์ศาสนิกชน

เชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างและประทานชีวิตให้แก่มนุษย์ซึ่งประกอบด้วยร่างกาย

และวิญญาณ	 มนุษย์คู่แรกคืออาดัม	 และเอวา	 ผลจากที่อาดัมและเอวาท�าบาป

มนุษย์จึงต้องตาย	 คริสต์ศาสนิกชนเชื่อว่าศาสนาเปนความสัมพันธ์ระหว่าง	

“พระเจ้า”กับ	 “มนุษย์”	 พระเจ้าทรงเปดเผยพระองค์เองผ่านทางประวัติศาสตร์

แห่งความรอดพ้น	(จากความตายและการตกเปนทาสของบาป)	

หรือกล่าวให้เฉพาะเจาะจงก็คือผ่านทางประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอล

คริสต์ศานิกชนเชื่อว่าพระเจ้าเที่ยงแท้มีธรรมชาติหนึ่งเดียว	 แต่แบ่งออกเปน

สามพระบุคคลคือ	 พระบิดา	 พระบุตร	 และพระจิต	 (หรือพระวิญญาณบริสุทธิ์)

ทัง้สามพระบคุคลเรยีกรวมกนัว่าพระตรเีอกภาพ	(Trinity)	ศนูย์กลางของครสิต์ศาสนา

อยูท่ีพ่ระเยซคูรสิตเจ้า	ซึง่ครสิต์ศาสนกิชนเชือ่ว่าเปนพระบตุรทีท่รงเสด็จมาบงัเกดิ

เปนมนุษย์	 (incarnation)	 ดังนั้น	 คริสต์ศาสนิกชนจึงเชื่อว่าพระเยซูเจ้า	 เปนทั้ง

พระเจ้าแท้และมนษุย์แท้	การเปนมนษุย์แท้ของพระองค์คอืการเปนมนษุย์เพือ่ผูอ้ืน่	

(man	 for	 others)	 พระองค์ทรงยอมพลีพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของ
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มวลมนุษย์	 เมื่อพระองค์ทรงเปนข้ึนมาจากความตาย	 (resurrection)	 และเสด็จ

สูส่วรรค์	พระศาสนจักร	(The	Church)	ซึง่เปนสญัลกัษณ์ทีม่องเหน็ได้ของพระองค์	

ด�าเนินพันธกิจสืบต่อในฐานะที่เปนประชาคมของผู้รับใช้	(servant	community)

คริสต์ศาสนิกชนเชื่อว่าการที่จะเปนชาวคริสต์ที่แท้นั้น	 จะต้องเจริญรอยตาม

พระเยซูเจ้า	นั่นคือต้องเปนมนุษย์เพื่อผู้อื่น	ผู้ที่ท�าได้เช่นนี้ก็จะมีชีวิตนิรันดร

	 คุณธรรมทางเทววทิยาทีส่�าคญัในครสิต์ศาสนามอียู	่๓	ประการคอื	ความเชือ่

หรือศรัทธา	(faith)	ความหวัง	(hope)	และความรัก	(love)	คริสต์ศานิกชนเชื่อว่า

ต้องเริ่มต้นด้วยศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าและค�าสั่งสอนของพระองค์ซ่ึงปรากฏอยู่ใน

คัมภีร์ไบเบลิ	และมองเหน็ความสมัพนัธ์ของพระองค์กบัมนษุย์บนรากฐานของความ

รักแบบไม่มีเงื่อนไข	(agape)	ทั้งในพันธสัญญาเดิม	(ก่อนพระเยซูเจ้าบังเกิด)	และ																				

พันธสัญญาใหม่	(ชีวประวัติและค�าสอนของพระเยซูเจ้าจนถึงคัมภีร์วิวรณ์)

	 แต่เน่ืองจากว่า	 มนุษย์เปนผู ้อ ่อนแอและท�าความผิดพลาดอยู ่เสมอ

คริสต์ศาสนิกชนเชื่อว่าถึงจะผิดพลาดนับครั้งไม่ถ้วนก็ยังต้องมีความหวังอยู่เสมอ
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ไม่ท้อแท้	 สิ้นหวังและหมดก�าลังใจ	 เมื่อผิดพลาดก็พร้อมที่จะกลับใจ	 โดยที่หวัง

และเช่ือมั่นว่าพระเจ้าทรงพร้อมท่ีจะให้อภัยเสมอ	 เนื่องจากพระองค์ทรงเปนองค์

ความรักที่ซื่อสัตย์มั่นคง	 (God	 is	 Love)	 ดังนั้น	 สิ่งที่อยู่เบื้องหลังแนวคิดและ

วิถีการด�าเนินชีวิตของผู้นับถือคริสต์ศาสนา	 จึงมีความผูกพันกับพระเจ้าซ่ึงมอง

ไม่เหน็ด้วยตาเปล่า	แต่เชือ่ว่าพระองค์ทรงเปนพระผู้สร้าง	ผู้ประทานชวีติ	ผู้ปกปอง

ดูแล	ผู้ประทานความช่วยเหลือ	ผู้บรรเทาใจในยามทุกข์ยาก	และผู้ช่วยให้รอดพ้น

จากบาปและความตาย	 และตระหนักว่า	 คริสต์ศาสนิกชนที่แท้ต้องเสียสละตน

รับใช้ผู้อื่น	ซึ่งจะเปนการมีส่วนร่วมในการไถ่บาปของพระองค์

ขอปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

กำรภำวนำ (Prayer) : 
	 เปนรปูแบบความผกูพนัระหว่างมนษุย์กบัพระเปนเจ้า	เปนการสะท้อนให้เหน็

ถึงความสัมพันธ์	 ที่ลึกซ้ึงตามประสามนุษย์ว่า	 “เราจะบอกว่าเรารักกันได้อย่างไร	

หากเราไม่เคยคิดถึงกัน	ไม่เคยสนทนากัน	ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กัน	ไม่เคยคิดที่จะท�า

สิ่งดีดีให้แก่กันและกัน	หรือเมื่อคิดถึงแล้วก็ไม่เคยปฏิบัติสิ่งที่ดีต่อกัน”
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การภาวนาส�าหรับคริสต์ศาสนิกชนจึงเปนสิ่งที่มนุษย์แสดงออกถึงความสัมพันธ์

ดงักล่าว	โดยมบีทภาวนาทีค่รสิต์ศาสนิกชนทุกคนสามารถอธษิฐานภาวนาร่วมกนัได้	

เปนบทภาวนาทีใ่ช้ในการอธษิฐานสาธารณะ	เพือ่แสดงความเปนน�า้หนึง่ใจเดยีวกัน	

เปนบทภาวนาจากคัมภีร์ไบเบิล	เช่น	บทเพลงสดดุ	ีบทข้าแต่พระบดิา	หรอืบทภาวนา

ที่พระศาสนจักรได้ประพันธ์ข้ึน	 แต่ในเวลาเดียวกันการภาวนาด้วยบทภาวนา

ที่แต่ละคนอธิษฐานแบบเงียบ	ๆ	ภายในใจ	หรือด้วยวาจา	ก็เปนการภาวนาเช่นกัน	

นอกจากนั้น	 คริสต์ศาสนิกชนภาวนาแม้ขณะที่ก�าลังท�างาน	หรือท�ากิจการต่าง	ๆ	

ในชีวิตหากคิดถึงพระเจ้าในกิจการทุกอย่างที่ท�า	 เหล่านี้ก็ล้วนแต่เปนการภาวนา

ทั้งสิ้น
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(มัทธิว	๖:	๙-๑๓)

	 ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทัง้หลาย	พระองค์สถติในสวรรค์	พระนามพระองค์																

จงเปนที่สักการะ	 พระอาณาจักรจงมาถึง	 พระประสงค์จงส�าเร็จในแผ่นดิน

เหมือนในสวรรค์	 โปรดประทานอาหารประจ�าวัน	 แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้

โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น	 โปรดช่วยข้าพเจ้า

ไม่ให้แพ้การผจญ	แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ	อาแมน1 

 กำรร่วมในพธิมีสิซำ:	พธิมีสิซา	คอื	พธิบีชูาขอบพระคณุพระเปนเจ้า	เปนการ

แสดงออกซึ่งความเปนหนึ่งเดียวกันของคริสต์ศาสนิกชน	 โดยมีองค์พระเยซูเจ้า

เปนเครื่องบูชาเพื่อไถ่บาปมนุษย์	อาศัยพระกายและพระโลหิตที่พระองค์ทรงยอม

สละและพลีชวีติ	ดังน้ัน	การร่วมในพธีิมิสซา	จงึหมายถงึความเปนน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั	

ที่คริสต์ศาสนิกชนจะขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ทรงประทานพระบุตรของพระองค์

ลงมาไถ่บาปของมนุษย์ทุกคน	

บทภำวนำ “ข้ำแต่พระบิดำ” 

 1	http://www.catholic.or.th/spiritual/prayer/prayernew.pdf
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	 ค�าว่า	“มิสซา”	 (Missal)	หมายถึง	“การถูกส่งไป”	 เพื่อประกาศข่าวดีและ

เปนแบบอย่าง	รวมทั้งมอบตนเองและชีวิตให้มีคุณค่าต่อคนอื่น	ๆ	เช่นเดียวกันกับ

ที่เราได้รับจากพระเจ้า	 ความหมายที่แท้จริงของค�าว่า	 “มิสซา”	 จึงไม่ถูกต้อง

ตรงกบัทีเ่ปนอยูใ่นเวลานี	้เราจงึควรเรยีกพธิกีรรมในปจจุบันว่า	“พิธบีชูาขอบพระคณุ

(Eucharistic	 Celebration)	 โดยเน้นที่ความหมายของพิธีกรรมว่า	 เปนการ

ขอบพระคุณอย่างแท้จริง	 คือ	 พระเยซูเจ้าเปนท้ังผู้ถวายและเปนเครื่องบูชาเอง	

โดยผ่านทางพิธีการหักปงบนพระแท่น	 เพื่อขอบพระคุณพระบิดา	 ในพิธีมิสซาฯ	

คริสต์ศาสนิกชนเชื่อว่า	องค์พระเยซูเจ้าประทับอยู่อย่างแท้จริง	ใน	๓	วิธีการ	คือ

(๑)	จากพระวาจาของพระองค์ในบทอ่านจากพระคัมภีร์	 	 (๒)	ระหว่างการเสกปง

และเหล้าองุ่น	(๓)	การรับศีลมหาสนิท	ซึ่งเปน	“ปงทรงชีวิต”2 

 2	http://my.dek-d.com/sakura_express/story/viewlongc.php?id=๒๑๙๗๑๕&chapter=๓๗
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 กำรพลีกรรม:	 คือ	 การยอมรับความทุกข์ยากล�าบาก	 ความเจ็บปวด

หรือการปฏิเสธตนเองท่ีจะละเว้นกิจกรรมท่ีน�าความสุขหรือความสนุกส่วนตัว

หรือตั้งใจ	 ลด-ละ-เลิก	 กิจการท่ีไม่ดี	 ซึ่งอาจจะเปนการยึดติดในบาปต่าง	 ๆ	 หรือ

นสิยัทีไ่ม่ดขีองตนเอง	โดยเปนการกระท�าทีเ่กดิขึน้จากความตัง้ใจ	ความจรงิใจ	และ

ด้วยใจเสรี	โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะได้ท�าตัวเองให้ใกล้ชิดพระเจ้ามากยิ่งขึ้น	

	 การพลีกรรมเปนการกระท�าเพื่อจะท�าให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้	“หันหลัง”	 ให้กับ

ความโน้มเอียงไปในทางบาป	 และในเวลาเดียวกันการพลีกรรมท�าให้เราได้

“หันหน้ำ”	เข้าหาพระเจ้า	การพลีกรรมเปนวัตรปฏิบัติประการหนึ่งในวิถีชีวิตของ

ครสิต์ศาสนิกชน	ทัง้นีเ้พือ่จะได้เข้ามส่ีวนร่วมกบัพระมหาทรมานของพระเยซคูรสิต์	

ตามท่ีพระองค์ทรงสอนว่า	 “ถ้ำผู ้ใดอยำกติดตำมเรำก็จงเลิกนึกถึงตนเอง

จงแบกไม้กำงเขนของตนทกุวนัและตดิตำมเรำ”		(ลกูา	๙:๒๓)	การพลกีรรมจะช่วย

ท�าให้ผู้ปฏิบัติได้มีจิตใจท่ีเต็มเปยมไปด้วยความสุข	 เปนความสุขที่สืบเนื่องมาจาก

ความรัก	ความเปนพี่เปนน้อง	และการเปนสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูเจ้า	
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 กำรท�ำบุญให้ทำน:	ค�าสอนส�าคัญของคริสต์ศาสนา	คือ	“จงรักพระเปนเจ้า	

และจงรกัเพ่ือนมนุษย์”	(เทยีบ	มทัธวิ	๒๒:๓๗-๓๙,	ยอห์น	๓:๑๖)	ดงันัน้	การท�าบุญ												

ให้ทาน	 จึงเปนกิจการที่คริสต์ศาสนิกชนแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อพระเปนเจ้า	

ด้วยการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ที่พระเปนเจ้าทรงสร้างมาตามพระฉายาลักษณ์

ของพระองค์	

			 การท�าบุญ	 หมายถึง	 การกระท�ากิจกรรมอันดีต่อพระเปนเจ้าและต่อ

เพ่ือนมนุษย์	 โดยมีวัตถุประสงค์และความต้ังใจอันดีที่จะท�าให้ผู ้อื่นมีความสุข

ด้วยน�้าใจอิสระของตนเอง

	 การให้ทาน	 หมายถึง	 การให้หรือการบริจาคทรัพย์สินหรือสิ่งของเพื่อผู้อื่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท�านุบ�ารุงพระศาสนจักร	 เพื่อการสังคมสงเคราะห์

เพื่อการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก	 และเพื่อการเสริมสร้างความดีของส่วนรวม
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ศาสนาพราหมณ-ฮินดู

ความนํา

๑. ก�ำเนิดศำสนำพรำหมณ์ – ฮินดู
	 ในสมัยโบราณแรกเริ่มเดิมที	 ศาสนาพราหมณ์	 –	 ฮินดูนี้	 เรียกกันว่า

“สนาตนธรรม”	แปลว่า	“ศาสนาสนาตน”

	 ค�าว่า	“สนาตน”	นี้	หมายถึง	“เปนนิตย์”	คือไม่มีสิ้นสุด	ไม่รู้จักตาย	เรื่อย	ๆ

เสมอ	ๆ 	หรอือะไรในท�านองนี	้นอกจากนัน้ค�าว่า	“สนาตน”	ยงัแปลได้อกีอย่างหนึง่

ในเมื่อแยกพยางค์ออกแล้ว	คือ	สนา	แปลว่า	 ไม่รู้จักตาย	หรือ	 เปนนิตย์	กับ	ตน	

แปลว่า	 กาย	 เม่ือรวมกันเข้าแล้วแปลตามศัพท์	 หรือแปลโดยพยัญชนะว่า	 กาย

อันไม่รู้จักตาย	 แปลเอาความหมายถึงพระวิษณุ	 หรือกายอันไม่รู้จักตายกล่าวคือ

พระวิษณุ	 เพราะฉะนั้น	 สนาตนธรรมนี้จึงเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า	 วิษณุธรรม

คือ	ค�าสั่งสอนของพระวิษณุเปนเจ้านั่นเอง

	 ครั้นเวลาล่วงมาหลายพันป	ศาสนานี้ได้มีชื่อเรียกกันต่อมาว่า	“ไวทิกธรรม”	

คือธรรมที่ได้มาจากพระเวท	 ความจริงพระเวทก็คือ	 ค�าส่ังสอนของพระวิษณุ

เปนเจ้านั่นเอง

ประวัติศำสนำพรำหมณ์ – ฮินดู
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	 หลายพันปต่อมา	 มีผู้ตั้งชื่อให้ศาสนานี้ใหม่ว่า	 “อารยธรรม”	 ซ่ึงแปลว่า
ธรรมอันดีงามก็ได้	 ความเจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดีงามก็ได้	 รวมความว่าเปน
หลักธรรมอันเจริญ	อันดีงามทั้งสิ้น
	 ครั้นเวลาล่วงมาอีกหลายพันป	 ศาสนาสนาตนธรรมนี้	 เปลี่ยนไปเรียกกันว่า
“พราหมณธรรม”	 ซึ่งแปลว่า	 ค�าสั่งสอนของพราหมณ์	 ในสมัยน้ัน	 ชนวรรณะ
พราหมณ์ก�าลังครองความเปนใหญ่มีอ�านาจเต็มที่	 ผู ้ใดไม่เชื่อถือค�าสั่งสอน
ของพราหมณ์	 จัดว่ามีโทษหนัก	 ดังนี้จึงเห็นได้ว่าท้ังสนาตนธรรม	 ไวทิกธรรม	
อารยธรรม	 และพราหมณธรรม	 ว่าท่ีจริงแล้วก็คือ	 ธรรมะอันเดียวกันนั่นเอง
เพยีงแต่เรยีกชื่อไปต่าง	ๆ 	กัน	ตามยคุตามสมัย	ถึงอย่างไรต�ารับพระเวทกย็ังคงมีอยู่	
แต่ทว่าอยูใ่นก�ามอืของพราหมณ์	โดยเฉพาะพราหมณ์ผู้มหีน้าทีท่ีจ่ะท่องบ่นสาธยาย	
และสั่งสอนตลอดจนประกอบพิธีต่าง	ๆ	ให้แก่ชนในวรรณะของตน
	 ครั้นต่อมา	 ศาสนานี้ได้เปลี่ยนชื่อเรียกกันใหม่ว่า	 “หินทูธรรม”	 ซึ่งเปน
การเรียกตามที่นักปรัชญาและนักประวัติศาสตร์เรียกกัน	 อันที่จริงค�าว่า	 หินทูนี้
มีประวัติมาจากค�าว่า	 สินธุ	 ซึ่งเริ่มเรียกกันมาได้ประมาณเมื่อ	 ๗๐๐	 ปก่อนโน้น
แล้วมากลายเสียง	 ส	 เปน	 ห	 ไปตามภาษาท้องถิ่น	 เช่น	 อสฺสม	 หรือ	 อัสสัม
ก็มาออกเสียงเปน	อะหม	หรือ	อาหม	เปนต้น	เพราะฉะนั้น	สินธุ	จึงมากลายเปน
หินทู	ไปบ้าง
	 ค�าว่า	 “หินทู”	 นี้	 ถ้าแปลตามหลักไวยากรณ์ภาษาสันสกฤตแล้ว	 แปลว่า
“ผูที้ล่ะเว้นหงิสากรรม”	คอื	อหงิสก	นัน่เอง	เพราะตามหลักไวยากรณ์ภาษาสันสกฤต
มีการวิเคราะห์ศัพท์สมาสนี้ว่า	หิงสยา	ทูยเต	อิตอ	หินฺทู	แปลความว่า	ผู้ใดละเว้น
จากหงิสากรรมผูน้ัน้คอื	“หินท”ู	ย่อมจะเหน็ได้แล้วว่าท่ีในภาษาไทยเรยีก		หนิท	ูว่า	
ฮินดู	ยังมิใช่ค�าเรียกที่ถูกต้องนัก	ค�าเรียกที่ถูกต้องคือ	หินทู	และด้วยประการฉะนี้	
“ฮินดูธรรม”	หรือ	“หินทูธรรม”	จึงแปลว่า	ธรรมะที่สอนลัทธิอหิงสา
	 ปญหาชื่อที่ว่า	 “สนาตนธรรม”	 เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนนั้น	 ความจริง
ในโลกนี้ก็ยังไม่เคยมีใครสามารถตอบได้อย่างถูกต้องถ่องแท้เลย	 ได้แต่สันนิษฐาน
และอภิปรายให้ความเห็นกันไปต่าง	ๆ	ตามทรรศนานุทรรศนะแห่งตน	ๆ
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	 ในคัมภีร์พระเวทตอนหนึ่งบอกไว้ว่า	“สนาตนธรรม”	นี้	 เปนธรรมทั้งอนาทิ

และเนติ	 ค�าว่า	 อนาทิ	 (อน+อาทิ)	 แปลตามศัพท์ก็ว่า	 ไม่มีต้น	หรือไม่สามารถหา

ตอนปลายได้	 หรือไม่รู้จบ	 นั่นเอง	 หากจะสรุปให้ง่าย	 สนาตนธรรม	 ก็คือ	 ธรรมะ

อันไม่มีต้นและไม่มีปลายด้วย

	 อย่างไรก็ตาม	 ศาสนาพราหมณ์	 –	 ฮินดู	 เชื่อถือกันว่า	 “สนาตนธรรม”	 นี้	

เกิดขึ้นตั้งแต่เม่ือแรกเริ่มต้นสร้างโลกแล้ว	 ซึ่งนับได้ว่า	 เปนเวลาที่นานอย่างเหลือ

ที่จะคณานับแต่ถึงกระนั้น	 ใน	 “สนาตนธรรม”	 ก็ยังสู้อุตส่าห์นับจ�านวนปได้ถึง

เลข	๑๕	ตวั	คอื	๑๕๕,๕๒๘,๖๔๓,๘๙๓,๐๘๕		(หน่ึงร้อยห้าสิบห้าล้านห้าแสนสองหม่ืน

แปดพนัหกร้อยสีส่บิสามล้านแปดแสนเก้าหมืน่สามพนัแปดสบิห้า)	ปแล้ว	ตามหลกั

ในคัมภีร์โหราศาสตร์	 “สุริยสิทธานตะ”	 ซ่ึงการนับเช่นนี้ในภาษาฮินดี	 อันเปน

ราษฎร	ภาษา	คื	อภาษากลางแห่งชาตขิองประเทศอนิเดยี	อ่านตรงกบัภาษาไทยว่า

“สิบห้านีล	 ห้าสิบห้าขรฺพ	 ยี่สิบแปดอรฺพ	 หกสิบสี่กโรฑ	 (โกฏิ)	 สามสิบแปดลาข	

(ล้าน)	 เก้าสิบสามสหศฺตฺร	 (พัน)	 กับแปดสิบห้าป	 เหมือนกับในปจจุบันนี้ที่เรามี

มาตราก�าหนดนับเวลาได้ว่า

	 	 ๖๐	วินาที	 =	 ๑	นาที

	 	 ๖๐	นาที	 =	 ๑	ชั่วโมง

	 	 ๒๔	ชั่วโมง	 =	 ๑	วัน	และ	คืน

	 	 ๓๐	วัน	และ	คืน	 =	 ๑	เดือน

	 ๓๖๕	วันและคืน	หรือ	๑๒	เดือน		 =		 ๑	ป

ต่อไปกยั็งม	ีปสว่าง	หรอืปแสงอกี	ซึง่ตรงกบัภาษาองักฤษว่า	Light	Year	แม้ในสมยั

โบราณ	ต�ารา	“โชยติษศาสตร์”	ก็ยังมีมาตราก�าหนดไว้ว่า

	 	 	 ๖๐	วิปล		 =	 ๑	ปล

	 	 	 ๖๐	ปล		 =	 ๑	ฏี	(นาที	ชั่วโมง)

	 	 	 ๖๐	นาที		 =	 ๑	วันและคืน

	 	 	 ๓๐	วันและคืน		 =	 ๑	เดือน
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	 ตามมาตรานี้ถ ้าคิดตัวเลขทบทวนดู	 ก็คงจะประมาณเวลานับตั้งแต่

โลกนี้ขึ้นมาเมื่อ	 ๕๐	พรหมวรรษ	๒	 กัลป	 ๖	 มันวันตร	 ๒๗	 จตุรยุค	 ๑	 สัตยยุคฺ

๑	 เตรตายุค	๑	ทวาปรยุค	กับ	๕,๐๘๕	ปของมนุษย์โลกในกลิยุคแล้ว	มารวมกัน

กับจ�านวนปมนุษย์โลกดังกล่าวมาในท�านองน้ี	 โลกนี้ก็จะมีอายุทั้งหมดได้

๑๐๐	พรหมวรรษเต็ม

	 สนาตนธรรม		 	 ก่อน	 	 ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	ป

	 ไวทิกธรรม		 	 ก่อนถึง	 	 ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	ป

	 อารยธรรม		 	 ถึงก่อน	 	 ๑,๐๐๐,๐๐๐	ป

	 พราหมณธรรม	 	 ถึงก่อน	 	 ๑,๐๐๐	ป

	 ตั้งแต่ประมาณ	พ.ศ.	๑๕๐๐	เรียกกันว่า	ฮินดูธรรม	มาถึงบัดนี้

	 	 	 ๑๒	เดือน		 =	 ๑	ป

	 	 	 ๓๖๐	ป		 =	 ๑	เทววรรษ

	 	 ๑,๒๐๐	เทววรรษ		 =	 ๑	กลิยุค

	 ๒	กลิยุค	๒,๔๐๐	เทววรรษ		 =	 ๑	ทวาปรยุค

	 ๓	กลิยุค	๓,๖๐๐	เทววรรษ		 =	 ๑	เตรตายุค

	 ๔	กลิยุค	๔,๘๐๐	เทววรรษ		 =		๑	สัตยยุค

	 ๑๐	กลิยุค	๑๒,๐๐๐	เทววรรษ	 =	 ๑	จตุรยุค

	 ๗๑	จตุรยุคเศษ		 =	 ๑	มันวันตร

๑,๐๐๐	จตุรยุคเศษ	หรือ	๑๔	มันวันตร		=		๑	กัลป

	 ๒	กัลป		 	 	 =		๑	วนัและเดอืน	ของพรหมโลก	(พรหมทนิ)

	 ๓๖๐	พรหมทิน		 =		๑	พรหมวรรษ
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๒.  พระศำสดำของศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู
	 “ศาสดา”	 หรือ	 “ผู้ตั้งศาสนา”	 ในภาษาสันสกฤต	 เรียกว่า	 “ธรฺมปฺรวรฺตก
แห่งสนาตนธรรม”	แปลอีกนยัหนึง่ให้ตรงกบัภาษาไทยกไ็ด้ว่า	“พระศาสดาของศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู”	และพระศาสดาของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนี้ก็ยังมีอยู่หลายกัลป
	 ในบางกัลปพระพรหมา	 หรือปางของพระพรหมาเปนประธาน	 ก็เรียกกัลป
นั้นว่า		“พรหมกัลป”
	 ในบางกัลปพระวิษณุ	 หรือปางของพระวิษณุเปนประธาน	 ก็เรียกกัลปนั้น
ตามปางของพระวิษณุ	มี	๑๐	ปาง	เช่น	วิษณุกัลป	วาราหกัลป	เปนต้น
	 ในบางกัลปพระศิวะ	 หรือปางของพระศิวะเปนประธาน	 ก็เรียกกัลปนั้น
ตามปางของพระศิวะ	มี	๑๑	ปาง	เช่น	ศิวกัลป	รุทฺรกัลป	เปนต้น
	 ไม่ว่าในกัลปที่พระพรหมาเปนประธาน	 หรือพระวิษณุเปนประธาน	 หรือ
พระศิวะเปนประธานก็ตาม	 จะได้ยินเสียงจากนภากาศเรียก	 “อากาศวาณี”
จากปรพรหม	 (พระปรมาตมัน)	 แล้วน�าค�าสั่งสอนนั้นสอนให้แก่	 สนกะ	 ในกัลปท่ี
พระพรหมาเปนประธานสัง่สอนแก่สนกะ,	ในกลัปทีพ่ระวษิณเุปนประธานสัง่สอนให้แก่
พระพรหมา	 แล้วพระพรหมาสั่งสอนให้แก่สนกะ	 ในกัลปที่พระศิวะเปนประธาน
สั่งสอนให้แก่พระพรหมาแล้วพระพรหมาสั่งสอนให้แก่	สนกะ
	 ค�าสั่งสอนธรรมะและวิธีปฏิบัติธรรม	 สนกะเปนผู ้รับและสั่งสอนต่อให้
สนนฺทน	สนนฺทน	สอนให้แก่	สนตนะ	สนตนะสอนให้แก่	สันตกุมาร	ผู้เปนบุตรของ
พระพรหมธาดาอกีชัน้หนึง่	 ครัน้ต่อมาพระพรหมธาดา	กบัสนตฺกมุาร	กไ็ด้สัง่สอนแก่
พระนารทมุนีผู้เปนเทพฤษีเพื่อให้เผยแพร่ต่อไปยังนานาโลก
	 แต่ส�าหรับในมนุษย์โลกนี้	พระอุปเทศก	คือ	พระผู้แสดงเรื่องราวทางศาสนา
รองลงมาจากพระนารทมนุก็ีคอื	พระกปลมุน	ีผูเ้กดิมาเปนมนษุย์แท้	ๆ 	มตีวัตนจรงิ	ๆ
อยูใ่นโลกน้ี	พระบดิามีช่ือว่ากรรทมมนุ	ีพระมารดาชือ่	เทวหตู	ิพระกปลมนุไีด้แสดง
ธรรมเทศนาครั้งแรกที่	 วินทุอาศรม	 ครั้นต่อมาก็ได้ตั้งอาศรมขึ้นที่ปลายทางแม่น�้า
คงคาที่เรียกว่า	กันคงคาสาคร	ในเดือนธันวาคมและมกราคม	ทุกปจึงมีประชาชน																	
เปนจ�านวนมากไปจาริกแสวงบุณย์กัน	ณ	ที่แห่งนั้น



45ศาสนิกสัมพันธ

	 “พระปรมาตมนัเปนพระเจ้าสงูสดุ”	ในภาษาสนัสกฤตเราอาจจะเรยีกหวัเรือ่ง

ข้อนี้ได้ว่า	 “อุปาสฺยเทพแห่งสนาตนธรรม”	 ในพระสนาตนธรรมนี้	 มีอุปาสยเทพ

อยู่ด้วยกัน	 ๑	 พระองค์	 คือ	 พระพรหมา	 (หรือพระพรหมธาดา)	 พระวิษณุ	 และ

พระศวิะ	ความจรงิแล้วกม็พีระองค์เดยีวเท่านัน้	คอื	พระปรมาตมนั	แต่พระปรมาตมนั

ไม่มีรูปร่างและไม่มีตัวตนเปนนิรังการ	 หรือนิราการ	 คือ	 ไม่มีอาการปรากฎ	 หรือ

ปราศจากอาการนั่นเอง

	 ครั้นเมื่อพระปรมาตมันมีความประสงค์จะสร้างโลก	 พระปรมาตมันก็เลย

กลายเปน	“สาการภาพ”	ขึ้น	คือเกิดภาวะอันมีอาการ	และเปน	ตฺรยรูป	(สามรูป)	

ได้แก่	พระพรหมธาดา	พระวิษณุ	และพระศิวะ

	 พระพรหมา	 เปนพระเจ้าผู้สร้างโลกต่าง	ๆ

	 พระวิษณุ	 	 เปนพระเจ้าปาละ		คือผู้คุ้มครองโลกต่าง	ๆ

	 พระศิวะ	 	 เปนพระเจ้าผู้สังหาร		หรือท�าลายโลกต่าง	ๆ

	 เมื่อทั้งสามพระองค์มารวมอยู่เปนจุดเดียวกันก็กลายเปนพระปรมาตมัน

ผู้ไม่มีรูปกาย	 แต่หากว่าผู้ใดมีจิตเลื่อมใสศรัทธา	 ใคร่จะได้ทรรศนาพระเปนเจ้า

ทั้ง	 ๓	พระองค์	 หรือองค์ใดองค์หนึ่งก็ย่อมกระท�าได้	 หากแต่ต้องตั้งใจปฏิบัติตาม

ค�าสั่งสอนในคัมภีร์พระเวทอย่างเคร่งครัดเปนเวลานานจึงจะส�าเร็จ

	 ปูรณมทห					ปูรฺณมิท�					ปูรณาตฺ					ปูรณมุทจฺยเต

	 ปูรฺณสฺย					ปูรฺณมาทาย					ปูรณเมวาวสิษฺยเต

ซ่ึงแปลว่า	 “นั้นคือสมบูรณ์,	 นี้คือสมบูรณ์,	 (เขา)	 ได้ถูกเรียกสมบูรณ์ด้วยสมบูรณ์	

(ของเขา),

	 เอาความสมบรูณ์ออกจากความสมบรูณ์		กจ็ะมเีหลอืแต่ความสมบรูณ์”	ดงันี้

       
	๐	=	๐	-	๐	=	๐	-	๐	=	๐	-	๐				(ปางพระพรหมาหรอืพระพรหมธาดา)

พระปรมาตมนั		๐	 					๐	=	๐	-	๐	=	๐	-	๐	=	๐	-	๐			(ปางพระนารายณ์)	
(พระพรหม)															

	๐	=	๐	-	๐	=	๐	-	๐	=	๐	-	๐					(ปางพระศวิะ)
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	 ในคมัภร์ีเวทานตะ	ท่านแสดงพระปรมาตมนัเทยีบเท่ากบัศนูย์	มศีนูย์ตัวหนึง่

ลบศูนย์ออกไปพัน	ๆ	ตัวตามล�าดับ	แต่ศูนย์เดิมก็ยังคงอยู่อย่างเดิม	และศูนย์ที่ได้

เกิดจากการลบ	ก็เปนศูนย์เปนแถวด้วย	คือ	ศูนย์ลบศูนย์	ผลลัพธ์ก็เปนศูนย์	ยังคง

เหลือศูนย์เปนเช่นนั้นเรื่อยไป

	 ยงัมีปางของพระแม่อาทศิกัด	ีและปางนีเ้ปนเหตทุีไ่ด้เหน็กนัว่ามเีทวดานานานาม

นานารูป	และในศาสนาพราหมณ์	 -	ฮินดู	มีเทวดาในรูปนามเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	ด้วย

จึงไม่มีที่สิ้นสุด	 เช่น	 มีสาวกผู้หนึ่งอยู่ในสรณะเทพเจ้าองค์หนึ่ง	 แต่ก่อนนั้นสาวก

ผู้น้ันยังไม่เคยพบกับเทพเจ้าองค์นั้นมาก่อน	 ได้มีความรู้มาจากต�าราหรือจาก

ผู้อาวุโสเขาได้ปฏิบัตินานาประการและจินตนาการรูปร่างขององค์เทพนั้นด้วย

หลังจากน้ันเขาก็เล่าให้ฟงเกี่ยวกับรูปร่างท่ีเขาได้เห็นมา	 อีกไม่นานก็มีหลายคน

เริ่มนับถือเทพเจ้าองค์นั้นในรูปร่างลักษณะใหม่	 และได้ต้ังชื่อถวายพระนามใหม่

ขึ้นด้วย	 หมายถึงจะได้เพิ่มเทพเจ้าอีกองค์หนึ่ง	 เช่น	 พระแม่สันโตษี	 ซ่ึงเกิดขึ้น																											

ในแคว้นราชสถานเมื่อประมาณ	๕๐	ปมานี้เอง

	 ด้วยเหตุนี้	 ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	 จึงมีเทพเจ้าเปนจ�านวนมากและ

เพิม่ขึน้เรือ่ย	ๆ	เพราะศาสนกิชนมอีสิรภาพเสรเีตม็ทีใ่นการนบัถอื	และการจนิตนาการ

ทางเทวรูปแต่ทิ้งหลักนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดว่า	 เทพเจ้าที่เราได้รู้แล้ว	 หรือจะได้รู้

ในอนาคต	 เปนส่วนของพระปรมาตมันนั่นเอง	 จึงถือกันว่ามีเอกภาพในพหุภาพ

คือ	มีเทพเจ้าองค์เดียวในรูปร่างต่าง	ๆ	กัน

	 ค�าว่า	“หลักธรรม”	หรือ	ธรรม	นั้น	แปลได้หลายอย่าง	ธรรม	แปลว่าหน้าที่

ก็ได้	สิ่งที่ควรท�าก็ได้	การท�าความดีและการละเว้นความชั่วก็เปนธรรมะเหมือนกัน

นอกจากนี้ยังแปลได้ว่า	 ความเจริญความรู ้ของจริง	 การรู ้ความถูกต้อง	 และ

รู้นฺยายศาสตร์	 หรือตรรกศาสตร์	 ซึ่งมีความหมายว่า	 ธรรมะ	 คือส่ิงใดสิ่งหนึ่ง																			

ซึง่ถ้าหากปราศจากสิง่ใดสิง่หนึง่นัน้เสยีแล้วกจ็ะอยูไ่ม่ได้อย่างนัน้แหละ	สิง่ทีข่าดไป

หรือจากไปนั้นเรียกว่า	 ธรรมะ	 ถ้าจะอุปมาให้เห็นจริงในเชิงตรรกศาสตร์จะเห็น

ได้ง่ายขึ้น	เช่น
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	 ความร้อน	เปนธรรมะของไฟ	หรืออคัน	ี(ถ้าอคันไีม่มคีวามร้อนกผ็ดิธรรมดาไป

เรียกได้ว่า	มิใช่อัคนี)	หรือ

	 ความสว่าง	 และความร้อน	 เปนธรรมะของดวงอาทิตย์	 (ถ้าดวงอาทิตย์ไม่มี

ความสว่างหรือไม่ให้ความร้อน	ก็ผิดธรรมดาไป	สิ่งนั้นย่อมมิใช่ดวงอาทิตย์)	หรือ

	 ความเย็น	 เปนธรรมะของหิมะ	 (ถ้าหิมะไม่มีความเย็น	ก็ผิดธรรมดาไป	มิใช่

หิมะเสียแล้ว)
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หลักธรรมสําคัญ ๔ ประการ 

	 การปฏิบัติตามหลักธรรม	 ๔	 ประการ	 คือ	 ปฏิบัติธรรมของพระพรหม

ที่จะน�าตนให้เปนพรหมเรียกธรรมนี้ว่า	พรหมธรรม	คือ

	 ๑.	 เมตตา	 หมายถึง	 ความรัก	 ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นสัตว์อื่น	 ท่ีเกิดจาก

ส่วนลกึกอปรด้วยความมนี�า้ใจสงู	โดยไม่มตีณัหามาเกีย่วข้อง	และจะต้องมพีร้อมท้ัง

กาย	วาจา	ใจ

	 ๒.	กรุณา	หมายถึง	ความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นสัตว์อื่นมีสุข	โดยที่ตนจะช่วย

เหลอืเมือ่มโีอกาสและจะต้องท�าทัง้ทางกาย	ทางวาจา	และแม้ทางใจ	โดยไม่มตีณัหา

มาเกี่ยวข้อง

	 ๓.	 มุทิตา	 หมายถึง	 ความยินดี	 เมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีมีความสุข	 จะต้องท�าทั้ง

ทางกาย	วาจา	ใจ	โดยไม่มีตัณหามาเกี่ยวข้อง

	 ๔.	 อุเบกขา	 หมายถึง	 การวางเฉย	 ในสิ่งที่ให้ร้ายแก่ตน	 และการวางเฉย

ในฐานะที่เราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้	จะต้องมีทั้งทางกาย	วาจา	ใจ

	 ท่านปตัญชลียังได้อธิบายไว้ใน	โยคะสูตรว่า	“....สูตร	:	ไมตฺรี-กรุณา-มุทิตา-

อุเปกฺษาณ�า-สุข-ทุกข-ปุณฺย-อุปณฺยวิศยาณ�า	ภาวนาตศฺ	จิตฺตปฺรสาทนม	(๓๓)

ค�ำแปล:-		ความสงบสุขส�าราญใจ	(ย่อมเกิดขึ้น)	จากการภาวนาถึง	เมตตา,	กรุณา,	

มุทิตา,	อุเบกขา	และเรื่องสุข,	ทุกข์,	บุณย์,	และสิ่งที่ไม่เปนบุณย์	(คือบาป)

ค�ำอธิบำย:-	 	 การภาวนาถึงเมตตา,	 กรุณา,	 มุทิตา,	 อุเบกขา	 การพิจารณาถึงว่า

อะไรเปนสุข	 อะไรเปนทุกข์,	 อะไรเปนบุณย์	 หรืออะไรเปนบาป	 เมตตาต่อผู้มีสุข	

กรุณาต่อผู้มีทุกข์	 มุทิตาในบุณย์	 อุเบกขาในบาป	 สิ่งเหล่านี้แหละ	 จะน�าท่านโยคี

ไปสู่ความสงบสุข	 ส�าราญใจ	 เพราะการท่ีจิตใจของคนเราต้องงมคล�าหาอารมณ์

ต่าง	 ๆ	นานานั้น	 มีเหตุอยู่	 ๒	ประการ	คือ	 ตัณหาและอัญญาณ	แต่ว่าผู้มีเมตตา

แผ่ไปยังสากลสัตว์เขาไม่อิจฉาใคร	 ผู้ซึ่งมีกรุณาต่อปวงชีพ	 เขาไม่เบียดเบียนใคร

ผู ้มีมุทิตาในบุณย์เขาไม่ต้องการหาความส�าราญหย่อนใจจากโลกียสุข	 และ
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ผูมี้อุเบกขาในบาป	เขาไม่เดนิทางผดิ	ฉะนัน้	ผูท้รงคณุลกัษณะเช่นนี	้ไม่ตดิข้องอยูด้่วย

กามตัณหาและในท�านองนี้	ผู้ซึ่งมีความรู้แจ้งในสุข	ทุกข์	บุณย์	และบาป	ก็แปลว่า

ท่านไม่ติดอยู่ในอัญญาณหรือความโง่เขลา	 ไม่หลงใหลไปตามทางที่ไม่สมควร

ผู้กอปรด้วยลักษณาการเช่นนี้	 มีจิตแน่วแน่ไม่ต้องคล�าหาอารมณ์ต่าง	ๆ	 เพื่อเสวย

ความสุขอีก	 ฉะนั้นจิตจึงไม่เหลียวไปในทางน้ีทางน้ัน	 น่ันคือจิตต้ังมั่นอยู ่ใน

ความสงบสขุส�าราญ	 โดยไม่มสีิง่ใด	 ๆ	 ท่ีจะจงูจติน้ันไปในทางอนัเปนเคร่ืองน�าไปสู่

ความทกุข์โทมนัสได้อีก....”

	 ธรรมะทัง้	๔	ประการนีจ้ะเปนแนวทางการด�าเนนิชวีติให้ถงึ	“พรหม”	ผูป้ฏบิตัิ

จะต้องส�ารวมกาย	วาจา	ใจ	น้อมน�าธรรมะทั้ง	๔	ข้อ	เข้ามาอยู่ในใจ	คิดพิจารณา

ให้รอบคอบว่า	 ส่ิงใดควรจะน�าธรรมะข้อใดน�าหน้า	 แล้วข้อใดตาม	 แต่จะต้องมี

พร้อมทัง้	๔	ข้อ	การคดิพจิารณาในธรรมะท้ัง	๔	ข้อนี	้จะเปนสิง่ทีท่�าให้จติมพีลงัทีจ่ะ

ด�าเนินชีวิตให้เกิดความสุขจนกระทั่งเข้าถึง	“พรหม”	ได้ในที่สุด

ตรีมูรติ		เทพเจ้าสามองค์ในร่างเดียวกัน	ของพราหมณ์	-	ฮินดู
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	 ในยุค	 พ.ศ.	 ๒๕๑๐	 เปนต้นมา	 ลัทธิคอมมิวนิสต์ได้เผยแพร่เข้ามาใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 รวมท้ังประเทศไทยด้วย	 ในป	 พ.ศ.	 ๒๕๑๒	ทางรัฐบาล

ในสมัยนั้นได้ตั้งองค์กรศาสนาสัมพันธ์ขึ้น	 เพื่อให้ผู้น�าทางศาสนาได้เข้ามาร่วมกัน

แก้ไขปญหาตัง้แต่อดีตจวบจนปจจบุนั	พราหมณ์เปนศาสนาเก่าแก่ทีเ่ข้ามาประกอบพธิี

ทางศาสนาตั้งแต่สมัยศรีวิชัย	 จนกระท่ังถึงสมัยรัตนโกสินทร์	 ได้เข้าถวายงาน

พระราชพิธีมาตั้งแต่รัชกาลท่ี	 ๑	 	 ส่วนฮินดูเข้ามาอยู่ในประเทศไทยในภายหลัง

เมื่อรัฐบาลจัดให้มีศาสนสัมพันธ์จึงให้ศาสนาหลักในประเทศพิจารณารวบรวม

องค์กรขึ้น	 เพื่อจดทะเบียนกับกรมการศาสนาได้แก่	 ฮินดูธรรมสภา	 ฮินดูสมาช

และเทวสถาน	ซึ่งใช้ชื่อว่า	ส�านักพราหมณ์พระราชครู	ในส�านักพระราชวัง		ซึ่งล้วน

สอนหลักธรรมอันดีต่อศาสนิกชน	 เพื่อเปนก�าลังรักษาวัฒนธรรมของศาสนาใน

ประเทศ

เหตุที่เรียกศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู
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ศาสนาซิกข

ความนํา

	 ศาสนาซิกข์เปนหนึ่งในห้าศาสนาที่ได้รับการยอมรับตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	 แต่มีเพียงน้อยคนเท่านั้นที่รู้จักศาสนาซิกข์	 ค�าว่า“ซิกข์”	

(Sikh)	มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต	ว่า	“สิกขา”	ซึ่งแปลว่าศิษย์	หรือผู้เรียนรู้	

ฉะนั้นค�าว่าซิกข์	จึงหมายถึง	ผู้ใฝรู้	ผู้ค้นคว้าหาความรู้	

	 ศาสนาซิกข์เปนศาสนาค่อนข้างใหม่เมื่อเทียบกับอีกส่ีศาสนา	 กล่าวคือ

ศาสนาพุทธ	ศาสนาอิสลาม	ศาสนาคริสต์	และศาสนาพราหมณ์	-	ฮินดู	ศาสนาซิกข์

เปนศาสนาประเภทสัจจะนิยม	 ไม่ใช่เทวนิยม	 ก�าเนิดข้ึนเมื่อปพ.ศ.	 ๒๐๑๒

(ค.ศ.	 ๑๔๖๙)	 ในแคว้นปญจาบ	 ประเทศอินเดีย	 โดยมีพระศาสดาคุรุ	 นานักเดว	

(Guru	 Nanak	 Dev	 Ji)	 เปนองค์ปฐมบรมศาสดา	 พระปรัชญาหลักของพระองค์

ล้วนเน้นถึงหลักสัจธรรม	 ความเปนจริง	 พระองค์ทรงเชื่อมั่นในพระเจ้าองค์เดียว

ผู ้ ซ่ึงเป นนามธรรม	 แต่จะปรากฏเปนรูปธรรมก็ต ่อเมื่อเราทุกคนหันหน้า
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เข้าหาความจรงิตามหลกัธรรมอนัประเสรฐิ	คณุลกัษณะของพระเจ้าในศาสนาซกิข์

และหลกัปรชัญาแม่บทของศาสนาปรากฏในปฐมบทสวดมลูมนัตระ	(Mool	Mantra)

ซึ่งพระศาสดาคุรุนานัก	ได้รจนาไว้ว่า

	 	 	 เอก	 				โองการ	 	สัตย์นาม

	 	 	 กรตา	 				ปุรุข												นิรเภา

	 	 	 นิรแวร	 				อกาล	 	มูรัติ

	 	 	 อยูนี	 				แสภ�												คุรุประสาทิ

ซึ่งหมายความว่า	

	 พระเจ้าทรงเปนเอก	 พระนามของพระองค์	 คือสัตย	 (สัจจะ)	 ไม่มี

การเปลี่ยนแปลง	ทรงเปนผู้สร้าง	ทรงไร้ซึ่งความกลัว	ปราศจากศัตรู	ทรงอยู่เหนือ

กาลเวลา	ทรงประสูติโดยพระองค์เอง	โดยไม่ได้ถือก�าเนิดมาจากสิ่งมีชีวิต	และเรา

ทั้งหลายจะหยั่งรู ้หรือบรรลุถึงพระองค์ก็ด้วยพระเมตตาของพระองค์โดยมี

พระศาสดาเปนคุรุหรือครูผู้ประเสริฐเปนผู้น�าทางแห่งแสงสว่าง

	 หลักปรัชญามูลมันตระท่ีได้กล่าวไว้หากพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า	 พระศาสดา

มีพระประสงค์จะให้มนุษย์ท้ังหลาย	 เข้าใจว่าเราทุกคนล้วนก�าเนิดมาจากพระเจ้า

องค์เดียวกัน	 มนุษย์ทุกคนจึงเสมือนพี่น้องร่วมสายโลหิต	 ฉะนั้นจึงไม่ควรมีฉัน

ไม่ควรมีเธอ	 ควรจะมีแต่เราเท่านั้น	 พระองค์ยังต้องการให้มนุษย์ทุกคนเข้าใจว่า

ความจรงิหรอืสตัยะ	หรอืสจัธรรมล้วนเปนหนทางไปสูม่รรคผลหรอืความสขุชัว่นิรนัดร์	

พระองค์ได้กล่าวว่า	 หากเราหันหน้าเข้าหาความจริงความสุขจะตามมาเสมือนเงา

ตามตัวยามหันหน้าเข้าหาดวงอาทติย์แต่ในมมุกลบัหากหนัหลังให้ความจริงกล่าวคอื

เมินความจริง	 ไม่ยอมรับความจริง	 ความสุขจะปรากฎอยู่เบื้องหน้าแต่จะไม่มีวัน

ได้สมัผสั	เสมอืนหน่ึงเงาท่ีทอดอยูเ่บ้ืองหน้ายามหันหลงัให้ดวงอาทติย์		ฉะนัน้มนษุย์

ผู้ใดก็ตามที่ยอมรับความจริง	 แม้ความจริงนั้นจะขมขื่นเพียงใดก็ตาม	 จะสามารถ

หาความสขุในความทกุข์นัน้ได้		ดงัพระวจนะของพระศาสดาทีไ่ด้กล่าวไว้ตอนหนึง่ว่า	
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	 “หากท้องฟามีดวงจันทร์นับพันมีสุริยันนับหมื่น	 แต่ดวงใจที่ไร้ซ่ึงสัจธรรม

คงมืดมิดดุจรัติกาล”

	 ค�าถามที่มักตามมาว่าความจริงหรือสัตยที่กล่าวข้างต้นคืออะไร	 อยู่หนใด

และจะค้นพบได้อย่างไร	พระศาสดาคุรุนานักได้กล่าวไว้ในมูลมันตระว่า	ความจริง

เหล่านี้	 (สัตย)	 อยู่ทุกหนทุกแห่ง	 ไม่ดับไปกับกาลเวลาและไม่เกรงกลัวต่ออ�านาจ

ใด	ๆ	แต่ถ้าเราจะค้นคว้าหามาก็จะต้องใช้เวลาอันยาวนาน	และในชีวิตอันแสนสั้น

ของมนุษย์อาจจะไม่พบเลย	จึงจ�าเปนอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ประเสริฐ	ผู้รู้	ครู	หรือคุรุ

ผู้ประเสริฐ	อีกนัยหนึ่งพระศาสดาเปนผู้ประสาทให้	เปนผู้ชี้ให้	เปนผู้แนะให้	เพื่อให้

เข้าใจอย่างถ่องแท้	เพ่ือย่นเวลา	และเพือ่ให้น�าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ�าวนัตลอด	

จนสอนให้มวลมนษุย์เข้าใจต่อ	ๆ 	กันไปจากยคุสูยุ่ค	จากรุน่สูรุ่่น	พระศาสดาได้กล่าว

ไว้ตอนหนึ่งในพระวจนะของพระองค์ว่า	“ผู้ใดที่สั่งสอน	แนะน�า	ชี้น�า	หนทางแห่ง

สัจธรรม	ผู้นั้นแน่แท้คือมิตรของฉัน	คือพี่น้องร่วมสายโลหิต”	ด้วยปรัชญาอันเปน

เอกน้ีชาวซกิข์ทกุคนจงึได้รบัการสัง่สอนตัง้แต่ยังเดก็	ยงัเยาว์วยั	ให้ใฝรู	้หมัน่ค้นคว้า

หาความจริงจากหลักธรรมอันประเสริฐ

	 พระศาสดานานักทรงมีพระปณิธานท่ีจะให้ศาสนิกชนต่างศาสนาทุกศาสนา

ยึดมั่นในหลักธรรมของตนเองอย่างเคร่งครัด	พระองค์กล่าวไว้ว่าศาสนาทุกศาสนา

ล้วนเปนสิ่งประเสริฐ	 ล้วนมีรากฐานมาจากพลังแห่งความจริงและให้มีศรัทธาใน

ศาสนาของตนเองอย่างเคร่งครัดและเหนียวแน่น	 พระองค์กล่าวไว้ว่าหากท่าน

นบัถือศาสนาพทุธกใ็ห้เปนพทุธศาสนกิชนท่ีด	ีหากท่านนบัถอืศาสนาครสิต์กใ็ห้เปน

ครสิต์ศาสนกิชนทีด่	ีหากท่านเปนฮนิดกูข็อให้ตัง้ตนในศาสนาของท่าน	แต่ทีส่�าคญัทีส่ดุ

ขอให้ท่านเปนมนษุย์ทีด่	ีด้วยเหตผุลอันนี	้ศาสนาซกิข์จงึไม่มีนโยบายเผยแพร่ศาสนา

ให้ผูอ้ืน่คล้อยตามแต่แนะน�าชีน้�าและเอือ้อ�านวยให้ทกุคนตัง้อยูใ่นศาสนาของตนเอง

	 หลักพระปรัชญาของพระศาสดานานักไม่ได้ถูกสืบทอดต่อโดยบุตรของ

พระองค์เอง	 แม้พระองค์จะมีบุตรชายถึงสองคนก็ตาม	 ด้วยเหตุผลที่ว่าบุตรชาย

ของพระองค์ไม่มีคุณสมบตั	ิถงึแม้จะมภีมูปิญญา	พระองค์ทรงถ่ายทอดพระปรชัญา
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ทั้งหมดให้แก่สาวกของพระองค์นามว่า	คุรุอังคัตเดว	(Guru	Angad	Dev	Ji)	ผู้ซึ่ง

เน้นให้ศาสนิกชนรู้จักกับหลักธรรม	 หลักสัตย	 หลักสัจธรรม	 ตามแนวทางแห่ง															

พระศาสดานานัก	 ต่อมาถูกสืบทอดต่อโดยพระศาสดาองค์ที่สาม	 คือ	 พระศาสดา

อามัรดาส	 (Guru	 Amardas	 Ji)	 ผู้เน้นหลักแห่งการปวารณาตนรับใช้สังคมหรือ

เซว่า	(Sewa)	คุรุรามดาส	(Guru	Ramdas	Ji)	พระศาสดาองค์ที่สี่	เปนผู้ริเริ่มสร้าง

คุรุดวารา	(Guru	Dwara)		หรือศาสนสถานวัดซิกข์	และที่เปนเอกคือ	สุวรรณวิหาร

(Golden	Temple)	ในปจจุบันเปนศูนย์กลางแห่งศาสนาซิกข์	จวบถึงพระศาสดา

องค์ทีห้่าคอืพระศาสดาอารยนัเดว	(Guru	Arjan	Dev	Ji)	พระองค์ทรงเปนผูร้วบรวม

เอาค�าสั่งสอนของพระศาสดาทั้งสี่พระองค์ก่อนหน้าหลักปรัชญาของนักพรต	

นักบวช	 ทั้งชาวฮินดูและมุสลิมโดยไม่ค�านึงถึงศาสนาหรือวรรณะและรวมถึง

พระวจนะของพระองค์เองเปนคมัภร์ีฉบบัแรกเรยีกว่า	“อาทคิรนัถ์”	(AdiGaranth)	

นับเปนพระคมัภีร์ฉบบัแรกและฉบับเดยีวทีพ่ระศาสดาทรงเปนผู้เรียบเรียง		รวบรวม

ด้วยพระองค์เองขณะยังมีพระชนม์ชีพอยู่	 พระคัมภีร์ฉบับดังกล่าวได้เปนแม่บท

แห่งพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์	 ซาฮิบ	 (Guru	 Granth	 Sahib)	 ที่ชาวซิกข์นับถือ

จวบจนทุกวันนี้

พระมหาคัมภีร์	คุรุครันถ์	ซาฮิบ
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	 หลักปรัชญาต่าง	 ๆ	 ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นได้ถูกสืบทอดต่อมาโดยพระศาสดา

องค์ท่ีหก	 คุรุฮัรโคบินด์	 (Guru	 Hargobind	 Ji)	 พระศาสดาองค์ท่ีเจ็ด	 คุรุฮัรราย	

(Guru	 Harrai	 Ji)	 พระศาสดาองค์ที่แปด	 คุรุฮัรกริชัน	 (Guru	 Harkrishan	 Ji)

พระศาสดาองค์ที่เก้า	คุรุเตค	บฮาดุร	(Guru	Tegh	Bhadur	Ji)	จวบถึงพระศาสดา

องค์ท่ีสิบ	 คุรุโคบินด์ซิงห์	 (Guru	 Gobind	 Singh	 Ji) ผู้สถำปนำพระมหำคัมภีร์

คุรุครันถ์ ซำฮิบ	 เปนพระศาสดานิรันดร์กาลแห่งศาสนาซิกข์	 โดยผนวกเอา

พระวจนะของพระศาสดาองค์ที่เก้าและของนักพรต	 นักบวชบางส่วนเข้ากับ

พระคัมภีร์อาทิครันถ์	 โดยไม่ได้น�าเอาพระวจนะของพระองค์เองเข้าบรรจุใน

พระมหาคัมภีร์	 พระมหาคัมภีร์	 คุรุครันถ์	 ซาฮิบ	 ร่างขึ้นโดยใช้ภาษาปญจาบีหรือ

ภาษาคุรุมัคคี	ซึ่งเปนภาษาที่ชาวซิกข์ใช้อยู่ทุกวันในปจจุบันนี้	

พระศาสดาพระองค์ที่	๑	-	พระองค์ที่	๑๐	
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อักษรภาษาปญจาบี

	 พระศาสดาคุรุโคบินด์ซิงห์	 ให้ชาวซิกข์ทุกคนต้ังมั่นและปฏิบัติตาม

หลกัค�าส่ังสอนในพระมหาคมัภร์ีอย่างเคร่งครดั	ดงัพระวจนะในพระมหาคมัภร์ีทีว่่า

	 	 	 	 “พระคัมภีร์คืออาจารย์		

	 	 	 	 ปรมาจารย์คือพระคัมภีร์

	 	 	 	 เข้าใจให้จงดีทุกชีวีมีแต่สุข

	 	 	 	 พระคัมภีร์คืออมฤตผู้รู้คิดจะเบิกบาน

	 	 	 	 ผู้ปฏิบัติตามจะประสบพบพระองค์”
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	 พระศาสดาคุรุโคบินด์ซิงห์	 ได้มอบสัญลักษณ์ห้า	 ก	 ให้แก่ชาวซิกข์พร้อมให้

สาวกห้าคนแรกดื่มน�้าอมฤตซึ่งเปนน�้าเปล่าบรรจุในขันเหล็กกล้าผสมน�้าตาลผลึก

โดยใช้กริชเหล็กกล้ากวนพร้อมสวดจากพระมหาคัมภีร์	 และให้สาวกทั้งห้าสาบาน

ตนว่าจะตั้งตนเปนซิกข์ท่ีสมบูรณ์แบบ	 หรือคาลซา	 (Khalsa)	 พร้อมปกปองผู้ที่

ถูกลิดรอนสิทธิในความเปนมนุษย์	 สัญลักษณ์ท้ังห้าท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นถูกสืบทอด

มาจากยุคสู่ยุค	 จากสมัยสู่สมัย	 จากรุ่นสู่รุ่น	 จวบจนทุกวันนี้	 ชาวซิกข์ยังคงรักษา

สัญลักษณ์ทั้งห้า	ก	นี้ไว้อย่างเหนียวแน่น	สัญลักษณ์ทั้งห้านี้	ล้วนมีความหมายและ

มีความเปนมาดังนี้	
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	 ก	 ที่หนึ่ง	 เกศา	 คือผม	 ชาวซิกข์จะไม่ปลงผมจากส่วนหนึ่งส่วนใดของ

ร่างกาย	 เนื่องจากผมเปนสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้ตามหลักแห่งธรรมชาติ

ซึ่งเปนสัจธรรมอันยิ่งใหญ่

	 ก	 ที่สอง	 กังฆะ	 คือหวีไม้	ชาวซิกข์จะใช้หวีดังกล่าวสางผม	 เพื่อให้เกศา

ดูเรียบร้อยและงดงาม

	 ก	 ที่สาม	 กาช่า	 คือกางเกงในขาสั้น	 เพื่อความสันทัดและความกระฉับ

กระเฉง	โดยไม่ประเจิดประเจ้อยามท�างาน	ยามออกศึก	และยามสงบ

	 ก	 ที่สี่	 กิรปาน	คือดาบสั้น	 ท�าด้วยเหล็กกล้า	 เพื่อปกปองผู้ที่ถูกรังแก

ถูกริดรอนสิทธิความเปนมนุษย์	 และเพื่อปกปองตนเอง	 โดยไม่ใช้เปนอาวุธ

ในการรุกรานผู้อื่นโดยเด็ดขาด

	 ก	 ที่ห้า	 การ่า		 คือก�าไลเหล็กกล้า	 เปนสัญลักษณ์แห่งความอดทนและ

เข้มแข็งดุจเหล็กกล้า	เปนเครื่องเตือนสติและเตือนใจให้ละเว้นจากการกระท�าบาป

และให้ตั้งสติอยู่ในความชอบธรรม		
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	 จะเห็นได้ว่าชาวซกิข์มสีญัลกัษณ์ท้ังห้าทกุคนทัง้ชายหญงิ	ชายจะโพกผ้าศีรษะ

เพื่อศักดิ์ศรีและเพื่อรักษาเกศาให้งดงาม	 สีของผ้าโพกศีรษะไม่ได้มีความส�าคัญ

แต่อย่างใดจะเปนสีอะไรก็ได้	 จะเปนพื้นสีหรือจะเปนลวดลายดอกก็แล้วแต่

แต่ละบุคคล	 ชาวซิกข์ทุกคนถือเปนเกียรติและศักดิ์ศรีที่ด�ารงไว้ซึ่งรูปแบบน้ี

ส่วนผู้หญิงจะใช้ผ้าบางคลุมศีรษะและเช่นกันสีไม่ใช้เปนตัวก�าหนดเปนเพียงแต่

ตัวเลือกเพื่อความสวยงามเท่านั้น	

	 สรปุ	ซิกข์กค็อืผูใ้ดกต็ามท่ีนบัถือพระศาสดาท้ังสบิพระองค์	ต้ังแต่พระศาสดา

คุรุนานักถึงพระศาสดาคุรุโคบินด์ซิงห์	 ผู้สถาปนาพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์	 ซาฮิบ	

เปนพระศาสดานิรันดร์กาล	และไม่ยึดถือในวัตถุหรือในบุคคลอีกต่อไป
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กิจกรรมดาน

ศาสนิกสัมพันธ์

กิจกรรมดานกิจกรรมดานกิจกรรมดานกิจกรรมดาน
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	 กรมการศาสนา	 กระทรวงวัฒนธรรม	 ได้ร ่วมกับองค์การทางศาสนา

ที่กรมการศาสนาให้การรับรองทั้ง	 ๕	 ศาสนา	 และองค์กรเครือข่ายด้านศาสนา	

จัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง	 ๆ	 อย่างต่อเนื่องตลอดมา

เพื่อเปนการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้น�าศาสนาและศาสนิกชนทุกศาสนา

สร้างความเข้าใจให้อยูร่ว่มกันอย่างสนัตสิุข	โดยในปงบประมาณ	๒๕๖๑	ไดร้ว่มกนั

ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านศาสนิกสัมพันธ์	ดังนี้

 ๑. กำรประชุมศำสนิกสัมพันธ ์	 โดยประชุมร ่วมกับผู ้น�าองค ์การ

ทางศาสนาพุทธ	 ศาสนาอิสลาม	 ศาสนาคริสต์	 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	 และ

ศาสนาซิกข์	 อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อร ่วมแสดงความคิดเห็นและตกลงร่วมกัน

ในการด�าเนินงานด้านศาสนาและกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง	ๆ	



63ศาสนิกสัมพันธ



64 ศาสนิกสัมพันธ



65ศาสนิกสัมพันธ

 ๒.  กำรจัดกิจกรรมศำสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู ้ประสบภัยหนำวและ

ขำดแคลน จังหวัดบึงกำฬ	 เมื่อวันท่ี	 ๑๘	 –	 ๒๐	 ธันวาคม	 ๒๕๖๐	 โดยน�า

เครื่องอุปโภค	บริโภค	ไปช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร	ผู้น�าศาสนา	และศาสนิกชน

ทีป่ระสบภยัหนาวและขาดแคลน	จ�านวน	๕๐๐	ชดุ	เพือ่สร้างความสมัพนัธ์ทีดี่ต่อกนั

ระหว่างผู้น�าทางศาสนาและศาสนิกชน	 ส่งเสริมให้ศาสนิกชนมีจิตส�านึกท่ีดี	 ต้ังใจ

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมค�าสอนทางศาสนา	 อันเปนบ่อเกิดของความปรองดอง

และความสมานฉันท์ให้ประชาชนในชาติ	อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
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	 กรมการศาสนา	 กระทรวงวัฒนธรรม	 ได้รับความร่วมมือจากองค์การทาง

ศาสนาทุกศาสนาเปนอย่างดียิ่ง	 การเดินทางไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้	 ถือว่าเปน

แบบอย่างในการด�าเนินชีวิตร่วมกันแม้จะเปนเวลาเพียง	 ๓	 วัน	 ๒	 คืน	 ก็ตาม	

กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมได้พบปะศาสนิกชนที่ได้รับความทุกข์ยากในแต่ละช่วง

ที่เกิดวิกฤต	 เปนภาพท่ีสื่อออกไปในเรื่องของความสันติ	 และสิ่งหนึ่งท่ีได้เห็นจาก

การจัดกจิกรรมศาสนกิสมัพนัธ์ครัง้นี	้คอื	ผูน้�าและผูแ้ทนองค์การทางศาสนาทุกคน

มีความเปนหนึ่งเดียวกัน	 มีความสามัคคี	 ไม่มีการแบ่งแยกศาสนา	 ร่วมมือเปน

น�้าหนึ่งใจเดียวกัน	 จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้ก�าลังใจพร้อมทั้งน�า

เครือ่งอปุโภคบรโิภคไปช่วยเหลอื	ผูน้�าศาสนาและศาสนกิชน	ณ	โบสถ์นักบญุอกัแนส

ซึ่งอธิการโบสถ์และศาสนิกชนได้ให้การต้อนรับคณะศาสนิกสัมพันธ์เปนอย่างดี				
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 ๓.  กำรประชุมเสวนำ ๕ ศำสนำ เรื่อง “กำรศึกษำและเผยแผ่ศำสนำ

ในสังคมยุคดิจิทัล” จัดข้ึนวันท่ี	 ๒๘	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 ณ	 หอประชุมเล็ก

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	 โดยมีผู ้น�าศาสนาและศาสนิกชน	 ๕	 ศาสนา

เข้าร่วมประชุม

	 การจัดประชมุครัง้น้ีจดัข้ึนตามแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง	ๆ 	ภายใต้

ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ที่	 ๔๙/๒๕๕๙	 ซึ่งเปนนโยบายของ

รัฐบาลท่ีต้องการสร้างความเข้าใจท้ังด้านการศึกษาและการเผยแผ่ค�าสอนในยุค

ดจิิทลัหรอืโซเชยีลเนต็เวร์ิก	ในยคุปจจบัุนเราจะเหน็ว่าการเผยแผ่ค�าสอนทางศาสนา

บางคร้ังจะเปนการเผยแผ่ท่ีไม่ถูกต้อง	 บิดเบือนค�าสอนหลักการของศาสนาต่างๆ	

เมื่อจะท�าให้เกิดความรู้อย่างถูกต้องก็ต้องอาศัยองค์การทางศาสนาต่างๆ	 มาช่วย

สร้างความรู ้ความเข้าใจให้กับประชาชนว่าหลักของศาสนาที่แท้จริงคืออะไร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาในทุกศาสนามีเรื่องของศาสดา	 เรื่องหลักธรรมค�าสอน	

ศาสนวัตถุ	 ศาสนธรรม	 และศาสนบุคคล	 หากมีความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้องจะท�าให้
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เกิดปญหากับสังคมทางด้านความคิด	 เนื่องจากสื่อโซเซียลมีเดียมีอิทธิพลต่อการ

น�าเสนอข่าวสารทัง้ทางบวกและทางลบอย่างรวดเร็ว	ส่งผลให้มบีางกลุ่มน�าประเด็น

ทางศาสนามาใช้เปนเครือ่งมอืให้ร้ายกัน	ตลอดจนการเผยแผ่หลกัค�าสอนทีบ่ดิเบอืน	

ดังนั้น	 กรมการศาสนาจึงประสานกับผู้น�าทั้ง	 ๕	 ศาสนา	 เพ่ือหาแนวทางสร้าง	

ความรู้ความเข้าใจและรับมือกับปญหาที่เกิดขึ้น	จากการส�ารวจพบว่า	ปญหาใหญ่

ทีเ่กดิขึน้ม	ี๒	เรือ่งหลกั	คอื	๑.	เรือ่งการอปุถัมภ์ศาสนา	และ	๒.	การบดิเบือนค�าสอน

ทัง้นีท่ี้ประชมุได้ให้ความส�าคญักับประเดน็การบิดเบอืนค�าสอนอย่างมากเนือ่งจากมี

การใส่ความคิดแบบผิด	ๆ 	และเมื่อมีการส่งต่อข้อมูลไปยังสื่อต่าง	ๆ 	และผู้รับข้อมูล

น�าไปถ่ายทอดต่อก็ยิ่งสร้างความเข้าใจผิดมากขึ้น	 ซึ่งผู้ร่วมเสวนาแต่ละศาสนาได้

สรุปประเด็นส�าคัญไว้	ดังนี้
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 พระมหำหรรษำ ธมฺมหำโส 

รศ.ดร. ผู ้แทนศำสนำพุทธ	 กล่าวว่า

การ ศึกษาศาสนาเป น เรื่ อ งส� าคัญ

เดก็รุน่ใหม่มากมายทีใ่ช้เทคโนโลยดีจิทิลั

แบบไม่รูเ้ท่าทนั	ไม่มสีต	ิส่งผลกระทบต่อ

สงัคมเกดิความวุน่วายทางข้อมลูข่าวสาร	

ซึ่งศาสนาและการศึกษาจะมีส่วนส�าคัญที่ช่วยท�าให้คนรู้เท่าทันสื่อ	 โดยต้องวาง

รากฐานให้คนรุ่นใหม่ใช้สื่ออย่างมีสติ	 ต้องสอนเด็กตั้งแต่อนุบาลไม่ให้ตกเปนทาส

เทคโนโลยีการสื่อสาร	มีสติบริโภคสื่อ	โดยเฉพาะการบิดเบือนข้อมูลทั้งด้านศาสนา

และด้านอืน่	ๆ 	เพราะทีผ่่านมามกีารใช้โซเชยีลมเีดยีกล่าวร้ายระหว่างศาสนา	ท�าให้

เกิดความขัดแย้งขึ้น	 ทางรัฐบาลจึงห่วงใยถึงการใช้เทคโนโลยีมาห�้าหั่นศาสนิก

แต่ละศาสนาให้เกิดความแตกแยก	 เราจึงต้องสร้างภูมิคุ ้มกันจากหลักธรรม

ไปสูก่ารปฏิบตัเิพือ่ให้มสีตปิญญา	สามารถสือ่สารอย่างรูเ้ท่าทนัและใช้ประโยชน์ได้

ดังนั้น	 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการศึกษายุคปจจุบันจึงเปนเรื่องส�าคัญ

ที่จะต้องท�าให้คนรุ่นใหม่มีสติ	มีขันติธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอน	หากเรามีสติ

มีความอดทนไม่หวั่นไหวไม่คล้อยตามสื่อที่บิดเบือนไม่เหมาะสม	 ก็จะปองกันให้

สังคมไม่เกิดปญหาได้
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 นำยประสำน ศรีเจริญ ผู้แทน

ศำสนำอิสลำม	กล่าวว่า	ศาสนาอิสลาม

ให้ความส�าคัญกับการศึกษาตลอดชีวิต

เปนล�าดับต้น	ๆ	ซึ่งการศึกษาไม่ได้เพื่อรู้

อย ่างเดียวเท ่า น้ัน	 แต ่ต ้องน�าไปสู ่

การปฏิบัติและเกิดประโยชน์ต่อสังคม		

ท�าให้มคีวามเข้าใจความเปนคนของเราเอง	รวมถงึเข้าใจผู้อืน่ด้วย	เพราะการปฏบิตัิ

เปนองค์ประกอบส�าคัญของการศึกษา	 ชีวิตจึงสัมพันธ์กับการศึกษา	 และศาสนา

ไม่สามารถแยกออกจากความเปนเราได้	 ซึ่งในยุคนี้การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเหมือน

ดาบสองคม	 มีทั้งประโยชน์และโทษ	 สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากปญหาสังคมที่เกิดขึ้น

มาจากการโพสต์ในสิง่ทีไ่ม่ถกูต้องท�าให้เกดิผลกระทบทีไ่ม่ดี	ดังนัน้	จึงควรร่วมมอืกัน

สร้างเครือข่ายคุณธรรมออนไลน์	 ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จ�าเปนต้องเข้ามาช่วยทั้งในด้านการตรวจสอบและดูแลให้มากด้วย

 มุขนำยกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ 

ผู้แทนศำสนำคริสต์	กล่าวว่า	การศึกษา

เปนเรื่องของชีวิต	 ถ้าชีวิตไม่เปลี่ยน	

การศึกษาก็จะไม่ให้ประโยชน์อะไรกับ																

ชวีติคน	ปจจุบนัสงัคมไทยอยูใ่นยุคเสือ่ม

คุณธรรมจริยธรรม	ยิ่งมีพลเมืองมากขึ้น

ปญหาก็มากขึ้นเท่านั้น	 และยิ่งในยุคดิจิทัลเปนยุคข้อมูลข่าวสารท่วมท้น

ถ้าไม่เลือกรับจะได้สิ่งท่ีเปนขยะ	 สิ่งท่ีมัวเมา	 และได้ของปลอม	 โดยปราศจาก														

การกลัน่กรอง	ในส่วนของศาสนาครสิต์	คอืให้มกีารศกึษาเพือ่ชวีติ	จ�าเปนจะต้องได้รบั

การศึกษาตลอดชีวิต	ถ้ากล่าวถึงความกตัญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์	ซึ่งจะพบว่า

เด็กส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจเรื่องของครู	 เพราะถือว่าได้รับความรู้จากที่อื่นด้วย

เช่น	จากสือ่โซเชยีลต่าง	ๆ 	จงึท�าให้ขาดปฏสิมัพนัธ์หรอืขาดความเชือ่มโยงซึง่กนัและกนั
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ดังน้ัน	 จึงต้องพยายามหาทางท�าให้การศึกษาน�าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์

แก่ชีวิต	 ส่วนส�าคัญคือ	 จ�าเปนต้องมีการศึกษาด้านศาสนาควบคู่ไปกับการศึกษา

ด้านสามัญ	 เพราะในมิติศาสนามีกฎเกณฑ์	 ด้านคุณธรรมจริยธรรมซ่ึงอยู่เหนือ

กฎหมาย	ดงันัน้	สถานศกึษาควรสร้างคลงัความรูแ้ละปญญาให้เกดิกบัเยาวชนไทย

ตั้งแต่ต้น	และครูก็ควรเปนต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนด้วย

 นำยสถิตย์  กุมำร ปำวำ ผู้แทน

ศำสนำพรำหมณ์ - ฮินดู	 กล่าวว่า

คัมภีร์หนึ่งของศาสนาพราหมณ์	 -	 ฮินดู

มีค�าสอนว่า	ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะท�าให้

เราบริสุทธิ์เท่าปญญา	ปญญาคือความรู้

อันแท้จริง	 จงแสวงหาความรู้ทางธรรม	

และน�าไปประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจัง

ปญญาก็จะเกิดขึ้น	 และน�าปญญาไปเผยแพร่โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน	ปญญาท�าให้

เกิดสติ	 ถ้าหากขาดสติปญญาก็พินาศ	 เมื่อปญญาพินาศความหายนะก็เกิดขึ้น

สิ่งส�าคัญคือการศึกษาทางธรรม	โดยเฉพาะเรื่องหลักคุณธรรมจริยธรรม	ซึ่งศาสนา

พราหมณ์	-	ฮนิด	ูให้ความส�าคญั	๓	ด้าน	คอื	การควบคมุตนเอง	การให้	และความเมตตา

สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันก็สามารถเปนมนุษย์ที่ดีได้	 ในสังคมยุคดิจิทัลนี้

เปนยุคที่ค่อนข้างเปดกว้างทางข้อมูลข่าวสาร	 เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทท�าให้

คนเราพัฒนาขึ้น	แต่หากเราใช้ในทางที่ดี	เราก็จะมีความสุขในสังคม	ไม่เกิดปญหา	

คนเราจึงต้องมกีารพฒันาท้ังทางด้านกาย	ใจ	และสตปิญญา	ซ่ึงการพฒันาทางจติใจ

มีความส�าคัญมาก	 ไม่ว่าจะอยู่ในยุค	 ๔.๐	 หรือยุคใดก็ตาม	 หากไม่ได้พัฒนาจิตใจ

ของตนเองก็ไม่มีประโยชน์	 การพัฒนาจิตใจ	 คือ	 กระบวนการในการศึกษาอบรม

ส่งเสริม	 เพื่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี	 สมรรถภาพทางจิตที่แข็งแรง	 และคุณภาพจิต

ที่ดีงาม	เมื่อมีสติปญญาในการด�าเนินชีวิต	สังคมไทยก็จะสงบสุข								
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 นำยธำรนิทร์  จ�ำปี ผูแ้ทนศำสนำ

ซิกข์	กล่าวว่า	การศึกษาเปนเรื่องส�าคัญ	

เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของมนุษย์	

การส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กจึงเปน

สิง่ส�าคญั	และควรปลกูฝงตัง้แต่เลก็จนโต

สอนให้เด็กมีความรู ้ในเรื่องศีลธรรม	

คุณงามความดี	 ให้ความรู้ในทางที่ถูก	
รู้จักคิด	เข้าใจ	ฝกการแก้ไขปญหา	ท�าตนให้เปนประโยชน์ต่อชาติ	สอนในสิ่งที่เขา

สามารถน�าไปปฏิบัติได้	 เพื่อเปนการฝกให้เด็กมีความรู้	 รู้จักวินัย	 เคารพสิทธิของ

ผู้อื่น	 รู้จักแบ่งปน	 เปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม	 และสิ่งที่ต้องเสริมให้เด็กคือ

สติปญญา	 เพื่อให้มีความรู้เท่าทันในสังคมยุคดิจิทัล	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ศีลธรรม

คณุงามความด	ีและความรู	้ย่อมมาก่อนดจิทิลัเสมอ	จงึควรให้ความส�าคญัในการให้

ความรู้แก่เด็กเพื่อก้าวเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องในสังคมยุคดิจิทัล	
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 ๔. โครงกำรค่ำยเยำวชนสมำนฉันท์	 จัดขึ้นระหว่างวันที่	 ๒๖	 –	 ๒๙
มีนาคม	 ๒๕๖๑	ณ	 ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั	(องค์การมหาชน)	ต�าบลคลองหนึง่	อ�าเภอคลองหลวง	จงัหวัดปทมุธานี

	 กรมการศาสนาร่วมกบัองค์การทางศาสนาพทุธ	ศาสนาอสิลาม	ศาสนาคริสต์
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	 และศาสนาซิกข์	 น�าเยาวชนท้ัง	 ๕	 ศาสนา	 ไปเข้าค่าย
ท�ากิจกรรมร่วมกัน	เรียนรู้วิถีชีวิต	การปฏิบัติที่ต่างกัน	เข้าใจ	เข้าถึงศาสนาที่นับถือ
ต่างกัน	ท�าให้เกิดความเข้าใจและยอมรบัในความแตกต่าง	น้อมน�าหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในวิถีชีวิตและจิตส�านึกของคนในสังคม													
น�าหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เปนคนดี	 มีคุณธรรม
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ	 โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์
เปนศนูย์รวมทางจิตใจ	 ท�าให้สังคมที่ต่างศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข	 ไม่มีความ
ขัดแย้งกัน	 โดยผ่านกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ประกอบด้วย	 การเรียนรู้พระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ณ	หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	และหออัครศิลปน	
การเรยีนรูห้ลกัธรรมค�าสอนและข้อปฏบิตัทิางศาสนา	โดยผู้ทรงคณุวฒุทิางศาสนา	
เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพระราชด�าริทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ	 การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนา	 และการท�ากิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์	 โดยมี	 นายมานัส	ทารัตน์ใจ	 อธิบดีกรมการศาสนา	 เปนประธานพิธี
เปดค่ายเยาวชนสมานฉันท์	สรุปสาระส�าคัญได้	ดังนี้
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นายมานัส		ทารัตน์ใจ	อธิบดีกรมการศาสนา	ประธานในพิธี

ผู้แทนเยาวชน	๕	ศาสนา	สวดมนต์/อธิษฐานจิตภาวนา/ดุอาอ์	ก่อนเข้าสู่พิธีเปดค่าย

เยาวชนศาสนาพุทธ	

เยาวชนศาสนาอิสลาม
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ผู้แทนเยาวชน	๕	ศาสนา	สวดมนต์/อธิษฐานจิตภาวนา/ดุอาอ์	ก่อนเข้าสู่พิธีเปดค่าย

เยาวชนศาสนาพราหมณ์	-	ฮินดู

เยาวชนศาสนาซิกข์

	เยาวชนศาสนาคริสต์
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เยาวชน	๕	ศาสนา	ร่วมร้องเพลง	“สมานฉันท์สู่สันติ”

เปนการสื่อความหมายของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความแตกต่างทางศาสนา

และวัฒนธรรม



81ศาสนิกสัมพันธ

เยาวชน	๕	ศาสนา	ร่วมร้องเพลง	“สมานฉันท์สู่สันติ”

เปนการสื่อความหมายของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความแตกต่างทางศาสนา

และวัฒนธรรม
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เพลง “สมำนฉันท์สู่สันติ”

ในโลกนี้ล้วนมีคนมำกมำย เรำทั้งหลำยล้วนมีควำมแตกต่ำง

ต่ำงควำมคิดต่ำงมุม ควำมเชื่อควำมศรัทธำ

ดั่งท้องฟำที่มีดำวมำกมำย

 หำกลองคิดลองพิจำรณำ ทุกศำสนำสอนให้คนเปนคนดี

ไม่ว่ำเรำเปนใคร อยู่แห่งไหนบนโลกนี้

เรำต่ำงมีจุดหมำยอันเดียวกัน

  ศำสดำทุกองค์ สอนให้เรำเปนคนดี เพื่อโลกนี้ได้มีสันติสุข

หลักธรรมศำสนำ ช่วยน�ำพำให้เรำพ้นทุกข์

เมื่ออยู่ร่วมกัน สันติสุขจึงเปนของเรำ

สมำนฉันท์ต้องเริ่มจำกหัวใจ ไม่แบ่งแยกใครทุกหัวใจรวมเปนหนึ่งเดียว

ต่ำงควำมคิด ต่ำงมุม แต่เรำพร้อมใจกลมเกลียว

เปนหนึ่งเดียวที่หลำกหลำยในควำมต่ำง 

 ศำสดำทุกองค์ สอนให้เรำเปนคนดี เพื่อโลกนี้ได้มีสันติสุข

* หลักธรรมศำสนำ ช่วยน�ำพำให้เรำพ้นทุกข์

เมื่ออยู่ร่วมกัน สันติสุขจึงเปนของเรำ (ซ�้ำ *)
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กำรเรียนรู้หลักธรรมค�ำสอนทำงศำสนำ

บรรยำยพเิศษ เรือ่ง “เยำวชนไทยในยคุดจิทัิล” โดย พระครูปลดัสวัุฒนวชริคณุ

(พระมหำวีรพล วีรญำโณ) ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดยำนนำวำ
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	 พระครปูลดัสวัุฒนวชริคณุ	กล่าวว่า	คนเราจะด�าเนนิชวีติในสงัคมยคุดจิทิลัได้
จะต้องมีความรู้	และสตปิญญา	ปจจบุนันีเ้ยาวชนให้ความสนใจส่ือโซเชยีลเปนอนัมาก
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อกันไป	 โดยไม่ได้คิดไตร่ตรองว่าส่ิงใดถูกหรือผิด	
ท�าให้เกิดความเสียหาย	 ดังน้ัน	 จึงจ�าเปนต้องใช้สติและปญญาก่อนเผยแพร่ข้อมูล
หรอืส่งต่อ	ๆ 	กันไป	เทคโนโลยที�าให้เกดิความสะดวกสบายในการจัดเกบ็ข้อมลูต่าง	ๆ
ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนโดยไม่ต้องใช้ตู้เอกสารหรือลิ้นชักให้เปลือง
พืน้ที	่สงัคมปจจุบนัมีการแข่งขนัแย่งชงิกัน	ในการด�าเนนิชวีติของคนเราจ�าเปนต้อง
มีเปาหมายชีวิต	คนที่รู้เปาหมายย่อมไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ก่อน	หากเรามีความเก่ง
อย่างเดียว	 ไม่มีสติปญญา	 ไม่มีการวางแผน	 ชีวิตก็จะไม่ประสบความส�าเร็จ	 และ
สิ่งส�าคัญที่จะท�าให้ประสบความส�าเร็จ	คือ	ศีล	คือความประพฤติ	ทุกศาสนามีศีล	
คนมีศีลอาจจะไม่ใช่คนดี	 แต่คนดีจ�าเปนต้องมีศีล	 เยาวชนยุคใหม่เกิดมาบน
กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 เรียนรู ้สิ่งต่าง	 ๆ	 โดยผ่านเทคโนโลยี	
หรือเรียกอีกอย่างว่า	 มนุษย์ปญญาประดิษฐ์	 แต่อีกไม่กี่ปข้างหน้าเทคโนโลยี
ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง	 เทคโนโลยีไม่ด้อยไปกว่าคนเรานอกจากความดี	 เพราะ
เทคโนโลยีไม่มีความรู้ที่จะสอนเร่ืองความดีให้กับคนเราได้	 ผู้ที่คอยอบรมส่ังสอน
ให้ความรู้ให้เราเปนคนดีได้	 คือ	 ครูบาอาจารย์	 แต่เยาวชนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความ
ส�าคัญครู		บาอาจารย์		เพราะคิดว่าสามารถหาความรู้ได้จากสื่อโซเชียลต่าง	ๆ	ได้
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 กำรเสวนำของผู้ทรงคุณวุฒิทำงศำสนำ ๕ ศำสนำ เรื่อง “ศำสนสัมพันธ์

และกำรอยูร่่วมกนัในสงัคมไทย”	เปนการให้ความรูเ้กีย่วกบัหลกัค�าสอนทางศาสนา

และการอยู่ร่วมกันในสังคม	ซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
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 ว่ำท่ี ร.ต. กฤษณศักดิ์ กัณฐสุทธิ์

ผูแ้ทนศำสนำพทุธ	กล่าวว่า		พระพทุธศาสนา	

เกิดในอินเดีย	เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด

ฉะนัน้การจติุ	คอื	การเคลือ่นย้ายลงมาปฏสินธิ

ของพระโพธสิตัว์องค์หนึง่ท่ีมนีามว่า	สทิธตัถะ

ราชกุมาร	 สู่พระครรภ์พระนางสิริมหามายา

ซึ่งเปนครอบครัวของกษัตริย์ท่ีเปนพราหมณ์

ทีเ่มืองกบลิพสัดุ	์อยูท่างเหนือของอินเดยี		จากการท่ีเปนพระโพธสิตัว์สัง่สมบารมมีา	

๔	อสงไขยแสนมหากัป	เพื่อลงมาตรัสรู้เปนพระพุทธเจ้า	พอประสูติแล้วเนื่องจาก

เปนพระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินก็อยู่ในวัง	 มีพราหมณ์มาท�านายว่า	 ถ้าบวช

จะได้เปนศาสดาเอก	ถ้าไม่บวชจะเปนกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่	จากนั้นพระองค์ได้หนีจาก

เมืองกบิลพัสดุ์ไปเพื่อจะออกบวช	 ลองถูกลองผิดบ�าเพ็ญเพียรเปนเวลา	 ๖	 ป

ไม่เสวยอาหาร	 กลั้นลมหายใจ	 ทรมานตนเองทุกหนทางแต่ก็ยังไม่สามารถตรัสรู้

ได้ด้วยพระองค์เองพระองค์จงึปฏิบัตทิางสายกลาง	คอื	บ�าเพญ็เพียรทางจติใต้ต้นโพธิ์

เม่ือวันเพญ็เดอืน	๖	ได้ตรสัรูเ้ปนพระสมัมาสมัพทุธเจ้าด้วยพระองค์เอง	หลงัจากนัน้

จึงน�าความรู้ไปเผยแผ่แก่ปญจวัคคีย์ทั้ง	๕	จนส�าเร็จเปนสาวกรุ่นแรก	หลังจากนั้น

อีก	 ๔	 เดือน	 ทรงรับสั่งแต่ละองค์ให้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชมพูทวีป

และเมื่อวันเพ็ญเดือน	๓	 มีเหตุการณ์มหัศจรรย์	 มีพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า	

จ�านวน	๑,๒๕๐	 รูป	 มาเฝาพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมาย	 ซ่ึงชาวพุทธจะรู้จักกัน

คือ	 วันมาฆบูชา	 เกิดเหตุการณ์ส�าคัญ	 ๔	 อย่าง	 คือ	 พระพุทธองค์เร่ิมประกาศ

พระพุทธศาสนา	 โดยแสดงโอวาทปาฏิโมกข์	 ให้พระสงฆ์สาวกทั้งหลายน�าไป

ประพฤติปฏิบัติและไปเผยแผ่	 คือ	 ไม่ให้ชาวพุทธท�าบาปทั้งปวง	 บ�าเพ็ญกุศล	

พระพุทธเจ้าสอนไว้ตั้งแต่วันแรกท่ีประกาศโอวาทปาฏิโมกข์ว่า	 ไม่ให้เบียดเบียน

ผู้อื่น	เยาวชนควรถือเปนแบบอย่างเพื่อที่จะบรรลุเปาหมายที่เราตั้งไว้	หลักค�าสอน

ในพระพุทธศาสนามีมากมายรวมไว้ในพระไตรปฏกซึ่งมี	๘๔,๐๐๐	พระธรรมขันธ์	
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พระไตรปฏกแยกออกเปน	 ๓	 ส่วน	 คือ	 พระวินัยปฏก	 พระสุตันตปฏก	 และ

พระอภธิรรมปฏก	ส่วนหลักการอยู่ร่วมกนัคอื	ให้มีพรหมวหิารธรรม	มคีวามเมตตา	

กรุณา	มุทิตา	อุเบกขาต่อกัน	มีความรัก	รู้จักการให้อภัย	 เสียสละ	การอยู่ร่วมกัน

หลาย	ๆ 	คน	บางครัง้อาจมีกระทบกระทัง่กนับ้าง		ต้องรู้จักการให้อภัย	นอกจากนัน้

ที่ส�าคัญต้องไม่เห็นแก่ตัว	รู้จักการเสียสละ	เอื้อเฟอให้คนอื่น	

 นำยอับดุลเลำะ อำด�ำ ผู้แทนศำสนำ

อสิลำม	กล่าวว่า	อสิลาม	แปลว่า	การยอมจ�านน

และการนอบน้อม	มีศาสดา	คือ	มบีมุฮัมมัด

คัมภีร์ของศาสดา	คือ	คัมภีร์อัลกุรอาน	คนที่

นับถืออิสลาม	 เรียกว่า	มุสลิม	อิสลามมีองค์

ประกอบหลัก	๓	ประการ	ได้แก่	หลักศรัทธา	

หลักปฏิบัติ	 และหลักคุณธรรมจริยธรรม

เราทุกคนมีหลักความเชื่อ	 เมื่อมีความเชื่อเรื่องใดเร่ืองหนึ่งท่ีต้ังมั่นและยึดเหน่ียว

ในจติใจแล้ว	สิง่ทีส่�าคญัเราต้องลงมอืปฏิบัตจิงึจะประสบความส�าเรจ็	ซึง่ประกอบด้วย

ความมีคุณธรรมจริยธรรม	 น่ีคือหลักของศาสนาอิสลามมีความเชื่อ	 ลงมือปฏิบัติ

แต่ต้องประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรม	 คนท่ีนับถือศาสนาอิสลามทุกคนจะต้อง

ปฏิบัติตามค�าสั่งในสิ่งที่พระผู้เปนเจ้า	 คือ	 อัลลอฮ์	 ได้ทรงด�ารัสเอาไว้	 ถือว่าเปน

การก�าชับให้ปฏิบัติอย่างสุดความสามารถ	 ส่วนหลักค�าสอนในการอยู่ร่วมกันของ

ศาสนาอิสลาม	 คือ	 แม้ว่าเราจะมีความแตกต่างแต่ว่าไม่แตกแยก	 ค�าว่าแตกต่าง

คือ	 แต่ละศาสนาอาจจะมีวิธีการประพฤติปฏิบัติของแต่ละศาสนาที่แตกต่างกัน

เช่น	พุทธไปวัด	อิสลามไปมัสยิด	คริสต์ไปโบสถ์	 เปนต้น	แต่ละศาสนามีวิธีปฏิบัติ

แตกต่างกัน	 แต่ว่าสิ่งที่เหมือนกัน	 คือ	 หลักธรรมคุณงามความดี	 ทุกศาสนาสอน

เหมอืนกันคอืให้เรารูจ้กัการท�าความดเีพราะฉะนัน้เมือ่เรามีความแตกต่างกนัแต่เรา

จะต้องไม่แตกแยก	การแสวงหาจุดร่วม	สงวนจุดต่าง	อะไรที่เราต่างกันก็ไม่เปนไร
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อะไรที่เราสามารถท�าร่วมกันได้ก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้	 ท�าคุณงามความดี

ให้แก่ตนเอง	สงัคม	ประเทศชาต	ิสิง่ใดทีเ่ปนประโยชน์คณุงามความดีขอให้เยาวชน

ร่วมมือร่วมแรงกันลงมือท�าเราเรียกว่า	ความสมานฉันท์

 นำยอนนัต์ ดะนัย ผูแ้ทนศำสนำคริสต์ 

กล่าวว่า	 สิ่งที่ส�าคัญของคริสต์ศาสนา	 คือ

เช่ือในพระเจ้า	เช่ือในตรเีอกานภุาพ	ประกอบด้วย

พระบิดา	พระบุตร	และพระวิญญาณบริสุทธิ์	

สิ่งที่ส�าคัญของคริสตชน	 คือคัมภีร์ไบเบิล

ซึ่งผู ้เชื่อทุกคน	 เรียกว่า	 พระคัมภีร์ในการ

ด�าเนนิชวีติ		ในพระคมัภร์ีหรอืว่าคมัภร์ีไบเบลินัน้

มีสองภาค	 เรียกว่า	ภาคพันธสัญญาเดิม	มีตั้งแต่ปฐมกาล	กล่าวถึง	 การสร้างของ

พระเจ้าว่า	มนษุย์เราเกดิข้ึนมาได้อย่างไร	สิง่นีจ้ะถูกบันทกึไว้จนถงึพระธรรมมาลาคี

รวมทั้งหมด	๓๙	 เล่ม	 ภาคพันธสัญญาใหม่	 เริ่มตั้งแต่พระธรรมมัทธิวจนถึงวิวรณ์

พระธรรมมัทธิวหรือคริสเตียน	 เรียกว่า	 พระคริสตธรรม	 ๔	 เล่ม	 ประกอบด้วย

มทัธวิ	มาระโก	ลกูา	ยอห์น	จะกล่าวถงึประวตัขิองพระเยซูเจ้าว่า	พระองค์มาประสูติ

อย่างไร	การด�าเนนิชีวติในแต่ละช่วงพระคมัภร์ีใหม่เล่มสดุท้าย	คอื	พระธรรมววิรณ์

จะกล่าวถึงอนาคตว่า	 อะไรจะเกิดขึ้น	 ทั้งชีวิตของเราและการทรงกลับมา

ของพระเยซูเจ้า	 ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เดิมหรือพันธสัญญาเดิมก็จะมีเรื่องบัญญัติ

สบิประการทีท่กุคนพงึรักษา	ส�าหรบัพระคมัภร์ีใหม่พระเยซูได้สรุปจาก	๑๐	ประการ

เหลอื	๒	ประการ	คือ	รกัพระเจ้าด้วยสดุจติสดุใจ	และรกัเพือ่นบ้านเหมอืนรกัตนเอง														

ดังนั้น	 ส�าหรับคริสตชนแล้ว	 สิ่งที่ส�าคัญ	 คือการรักพระเจ้า	 การรู ้จักพระเจ้า

เราจะรู้จักกับพระเจ้าได้อย่างไร	 สิ่งส�าคัญ	 คือ	 การอ่านพระวจนะของพระเจ้า

คริสตชนจะต้องศึกษาพระคัมภีร์หรืออ่านพระวจนะของพระเจ้า	 แล้วให้ค�าสอน

เหล่านั้นกลายเปนวิถีชีวิตของคริสตชน	 เมื่อเข้าใจแล้วส่ิงนั้นก็จะน�าไปใช้ใน
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การด�าเนนิชีวติประจ�าวนั		ในส่วนหลกัของการอยูร่่วมกัน	สิง่ส�าคญั	คอื	การยอมรบั

ความแตกต่าง	ให้เกียรตซิึง่กนัและกนั	ไม่ท�าตนเองให้เปนเหมอืนศนูย์กลางจกัรวาล

หากคิดว่าตัวเราเปนศูนย์กลางจักรวาล	 เราก็จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นไม่ได้	 เพราะฉะนั้น

ก็ต้องแสวงหาจุดร่วม	 สงวนจุดต่าง	 ยอมรับความแตกต่างของกันและกัน	 เสมือน

มือของเรามีนิ้วทั้ง	 ๕	 สามารถจับสิ่งต่าง	 ๆ	 ได้มั่นคง	 เพราะทุกนิ้วมีความส�าคัญ

เท่ากัน	ถ้าเรามองไม่เห็นความส�าคัญของคนอื่น	เราตัดนิ้วทิ้งไป	เหลือแค่นิ้วสองนิ้ว	

ก็จับสิ่งของไม่ถนัดเช่นเดียวกัน

 นำยสุนีล ปำวำ ผู ้แทนศำสนำ

พรำหมณ์-ฮินดู กล่าวว่า	ศาสนาพราหมณ์-

ฮินดู	 มีต้นก�าเนิดจากอินเดีย	 เก่าแก่มาก

จนพิสูจน์แทบไม่ได้ว่ามีต้นก�าเนิดเม่ือใด

มีหลักคล้าย	 ๆ	 กับศาสนาพุทธ	 เชื่อในเรื่อง

การเวยีนว่ายตายเกดิ	กฎแห่งกรรม	ท�าดไีด้ดี

ท�าชั่วได้ชั่ว	 เชื่อเรื่องเทพ	มีเทพอยู่ประมาณ

เกือบสามแสนองค์	มากที่สุดในโลก	แต่เทพหลัก	ๆ	มีอยู่	๓	องค์	เปนพระตรีมูรติ

หนึ่ง	 คือ	 พระหรหม	 ผู้ให้ก�าเนิดโลกนี้	 เรียกว่า	 ผู้สร้าง	 สอง	 คือ	 พระวิษณุหรือ

พระนารายณ์	 ผู้รักษาดูแลให้โลกสมดุล	 ดูแลความชั่วให้อยู่ในความดี	 และองค์

สดุท้าย	คือ	พระศวิะ	ผูท้�าลาย	ท�าลายสิง่ทีไ่ม่ดทีีเ่กดิขึน้ในโลกมนษุย์	เกดิเปนตรมีรูติ

มีสร้าง	 ดูแล	 และมีท�าลายเหมือนกับระบบนิเวศน์	 ค�าสอนของศาสนา	 คือ

พ่อแม่เปนพระเจ้าองค์แรกของเรา		ไม่ว่าเราจะนบัถือเทพเจ้าท่ีไหนกแ็ล้วแต่	แต่เทพ

ที่อยู่ในบ้านของเราส�าคัญที่สุด	คือ	พ่อแม่		และหลักในการอยู่ร่วมกัน	คือ	ต้องให้

ความเคารพให้เกียรติซึ้งกันและกัน	สิ่งใดที่เราแตกต่างกัน	เราสามารถเรียนรู้ความ

แตกต่างจากเพื่อนต่างศาสนาได้เพราะทุกศาสนาสอนให้เราทุกคนเปนคนดี
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 นำยวชิยั รัตตวิรำกร ผูแ้ทนศำสนำซกิข์

กล่าวว่า	ซิกข์	มาจากค�าบาลี	แปลว่า	สิกขา

คือเรียนรู้	 ชาวซิกข์ทุกคนจะเรียนรู้ทุกอย่าง

เท่าที่ตนเองจะท�าได้	 ศาสนาซิกข์เกิดในทาง

ตอนเหนือของประเทศอินเดียเม่ือประมาณ	

๖๐๐	 ป	 มีพระศาสดาคุรุนานักเดว	 เปน

ปฐมศาสดา	 พระองค์ได้เกิดขึ้นในช่วงที่

ประเทศอินเดียมีความระส�่าระสาย	 มีการแบ่งชั้นวรรณะมากมาย	 ท�าให้คนขาด

ซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานในการกระท�า	การนับถือ	การเชื่อถือ	ดังนั้น	พระศาสดาจึงเกิด

ขึน้มาเพือ่ท�าให้ทกุคนเสมอภาค	ไม่ว่าจะอยูใ่นชัน้วรรณะใดๆ	ในศาสนาซิกข์ทกุคน

อยู่ในระดับเดียวกันหมด	 ได้มีการเผยแผ่พระศาสนาตั้งแต่พระศาสดาคุรุนานัก

มาจนถงึองค์ที	่๙	ซึง่พระองค์ได้สละชพีเพือ่ด�ารงไว้ซ่ึงความภราดรภาพในการนบัถอื

ศาสนา		เพราะในอนิเดยีตอนนัน้ถกูปกครองด้วยการบงัคบัให้ผูค้นเปลีย่นศาสนและ

ความเช่ือถือมากมาย	 แต่พระองค์ได้สละชีพเพื่อด�ารงไว้ซ่ึงศาสนาและความเชื่อ															

ของพระองค์	 พอมาถึงองค์ท่ี	 ๑๐	พระศาสดาคุรุโควินทสิงห์	 พระองค์เปนนักรบ

ได้รวบรวมชาวซิกข์ทั้งหมดให้เปนปกแผ่น	ได้เกิดเปนอัตลักษณ์ของชาวซิกข์ขึ้นมา

อัตลักษณ์ของชาวซิกข์ก็คือ	คาลซา	อัตลักษณ์มีอยู่	๕	อย่าง	หรือ	๕	ก		ก	ที่หนึ่ง	คือ

เกศา	ชาวซิกข์ไว้เคราไว้ผมโพกผ้า	ก	ทีส่อง	คอื	กังฆะ	เปนหวเีอาไว้สางผม	ก	ทีส่าม

คือ	กาช่า	หรือกางเกงขาสั้น	ก	ที่สี่	 คือ	การ่า	หรือก�าไลมือ	ก	ที่ห้า	คือ	กิรปาน

คอื	กรชิหรอืดาบส้ันมพีระคมัภร์ี	เรยีกว่า	ศรคีรุคุรนัถ์ซาฮิบ	การศกึษาต้องควบคูก่บั

การศาสนา	 	 การศึกษาเปรียบเสมือนเครื่องจักรที่ลับสมองเราให้คมเฉียบแหลม

ในการพูด	 คิด	 อ่าน	 แต่ศาสนาจะเปนเสมือนเครื่องท่ีขัดเกลาจิตใจของเรา																	

ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม	 การอยู ่ร ่วมกันในสังคมอาจจะมีความแตกต่าง

ด้านศาสนาแต่ละศาสนานัน้กไ็ม่ได้ประพฤตปิฏบัิตใินทางทีไ่ม่ด	ีทกุคนกต้็องปฏบิตัิ

ไปตามแนวทางศาสนาของตวัเอง	รูแ้จ้งรูจ้รงิในศาสนาของตัวเอง	เพือ่จะได้ไม่มผู้ีใด
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ทีม่าสวมโอกาสครอบง�าเรา	 เมือ่เรารูจ้รงิรูแ้จ้งในศาสนาของเรา	 เราก็สามารถปฏิบตัดิี

ปฏิบัติชอบได้	 ศาสนาจึงส�าคัญ	 ท่ีส�าคัญในฐานะที่เราเปนศาสนิกในแต่ละศาสนา

เราต้องท�าความรูจ้กัท�าความเข้าใจศาสนาของเราให้ชดัเจนแจ่มแจ้ง	ให้เข้าถงึถ่องแท้	

ในฐานะที่เราเปนศาสนิก	 เพื่อที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตามศาสนาของเราได้ถูกต้อง	

เมื่อเราเข้าใจศาสนาของเราแล้ว	 เราก็ต้องรู้จักท่ีจะเรียนรู้ต่างศาสนา	 เพื่อที่จะได้

อยู่ร่วมกันได้	

	 จากการเสวนาสรุปได้	 คือ	 ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเปนคนดีมีคุณธรรม

จริยธรรม	 อาจจะแตกต่างในเรื่องของการปฏิบัติและพิธีกรรมต่าง	 ๆ	 แต่หากว่า

เราเข้าใจศาสนาท่ีตนเองนับถือ	 และเข้าใจเพื่อนต่างศาสนา	 ให้เกียรติยอมรับใน

ความแตกต่าง	ทุกศาสนาก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์	
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กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้

	 นอกจากนี้	 เยาวชนทั้ง	 ๕	 ศาสนา	 ได้เรียนรู ้พระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ณ	 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	และหออัครศิลปน	

เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพระราชด�าริ	ทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบตั	ิเรยีนรูก้ารท�างานร่วมกนัโดยผ่านกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์		ณ	ส�านกังาน

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(องค์การมหาชน)		

เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ	พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	และพระบรมวงศานุวงศ์

ณ	หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ	
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เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ	พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	และพระบรมวงศานุวงศ์

ณ	หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ	
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ชมนิทรรศการผลงานทางด้านศิลปะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร	ณ	หออัครศิลปน
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ชมนิทรรศการผลงานทางด้านศิลปะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร	ณ	หออัครศิลปน
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เรียนรู้การท�างานร่วมกัน	และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
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เรียนรู้การท�างานร่วมกัน	และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
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เรียนรู้การท�างานร่วมกัน	และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
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เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพระราชด�าริ

เรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมโครงกำรพระรำชด�ำริ

	 การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เปนการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และเกิดเจตคติที่ดีในการน�าไปใช้เปน
แนวทางในการด�าเนินชีวิต	 ซึ่งได้จัดการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติการท�านาด�า
การท�านาโยนกล้า	และการสร้างบ้านดิน
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เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพระราชด�าริ
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 ๕. โครงกำรรวมพลังเยำวชนศำสนิกสัมพันธ์สร้ำงจิตอำสำ	 ในวันที่	 ๙	

พฤษภาคม	๒๕๖๑	ณ	ศนูย์อนุรักษ์ปาชายเลนคลองโคน	และอุทยานพระบรมราชานสุรณ์	

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 (อุทยาน	 ร.๒)	 จังหวัดสมุทรสงคราม		

	 โครงการนี้เปนโครงการต่อเน่ืองมาจากโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์

โดยน�าเยาวชน	๕	ศาสนา	ที่เคยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์	ได้ร่วมกัน

ท�ากิจกรรมจิตอาสา	ตามแนวพระราชด�ารขิองสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	มหาวชริาลงกรณ

บดนิทรเทพยวรางกรู	เปนการกระชับความสมัพันธ์ระหว่างเพือ่นต่างศาสนาให้มาก

ยิง่ขึน้	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้เยาวชนมจีติสาธารณะโดยได้ก�าหนดท�ากจิกรรม																

จติอาสาด้านการอนรุกัษ์ปาชายเลน	เรยีนรูร้ะบบนเิวศน์และเหน็ความส�าคญัในการ

หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ	 อีกทั้งเปนการปลูกฝงและสร้างจิตส�านึกให้เยาวชน

ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยและศิลปวัฒนธรรมท่ีมี

ความส�าคัญ	ตลอดจนวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน



102 ศาสนิกสัมพันธ



103ศาสนิกสัมพันธ



104 ศาสนิกสัมพันธ



105ศาสนิกสัมพันธ

 ๖. ประชมุเสวนำขบัเคล่ือนแผนกำรอุปถมัภ์คุม้ครองศำสนำต่ำงๆ ภำยใต้

ค�ำส่ังหวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที ่๔๙/๒๕๕๙	ระหว่างวนัที	่๑๙	-	๒๐	

มิถุนายน	 ๒๕๖๑	 ณ	 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์	 โรงแรมเซ็นทรา	 บายเซ็นทารา

ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

	 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	โดย	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	ได้มีค�าสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	๔๙/๒๕๕๙		ลงวันที่	๒๒	สิงหาคม	๒๕๕๙

เรือ่ง	มาตรการอุปถมัภ์และคุม้ครองศาสนาต่าง	ๆ 	ในประเทศไทย	โดยให้เปนหน้าที่

ของทุกหน่วยงานของรัฐในการอุปถัมภ์คุ้มครองทุกศาสนาอันเปนที่ยอมรับของ

ทางราชการและประชาชนชาวไทย	 และในการส่งเสริมศาสนิกชนชาวไทยให้มี

บทบาทในการพัฒนาประเทศ	 สร้างความสามัคคีปรองดอง	 และปฏิรูปประเทศ

โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและหลักธรรมค�าสอนทางศาสนา	

	 ปจจุบันมีการบิดเบือนจากหลักค�าสอนท่ีแท้จริงของศาสนา	 เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารด้านศาสนาที่ไม่ถูกต้อง	 บิดเบือนจากข้อเท็จจริงทางส่ือออนไลน์	 และมี

การส่งข้อมูลต่อกันเผยแพร่ขยายออกไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	 สร้างความเข้าใจผิด

ต่อหลักค�าสอน	 สร้างความหวาดระแวงซึ่งกันและกันระหว่างศาสนิกชนที่นับถือ

ศาสนาต่าง	 ๆ	 ในการประชุมครั้งน้ี	 จึงได้จัดการเสวนา	 เรื่อง	 “การเผยแผ่ศาสนา

ในยุคดิจิทัล”	โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนา	๕	ศาสนา	เพื่อเปนการสร้างความเข้าใจ

อนัดแีละความสมานฉนัท์ของศาสนกิชนของทกุศาสนา	ซ่ึงแต่ละท่านได้ให้แง่คดิ	ดังน้ี																	
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 พระครูปลัดสวุฒันวชิรคณุ ผูแ้ทนศำสนำพทุธ	ได้ให้แง่คดิว่า	ในยคุดิจิทลันี้

โลกเปลี่ยน	สังคมปรับ	ยุคดิจิทัลนั้น	รวดเร็ว	ไร้ขอบเขตจ�ากัด	ซึ่งสามารถเชื่อมโยง

เครือข่ายทั้ง	๕	ศาสนาได้	เปรียบเสมือนดั่งดาวดวงเดียวไม่ท�าให้ท้องฟาสวยงามได้

สิ่งที่เปนประโยชน์ในยุคดิจิทัล	 ในการปฎิบัติทางพระพุทธศาสนา	 ๓	 ข้อ	 ดังนี้

คือ	อัตถะ	คือ	ตอบโจทย์ได้	เช่น	นวัตกรรม	หิตตะ	คือ	เกื้อกูล	สุขขะ	คือ	อยู่ดี	มีสุข

 นำยประสำน ศรีเจริญ ผู้แทนศำสนำ

อิสลำม	ได้ให้แง่คิดว่า	ค�าว่า	พหุวัฒนธรรม	คือ	

เข้าใจตนเองและผูอ้ืน่	ส่วนของการเผยแผ่	มอีงค์

ประกอบ	คือ	๑.	เรื่องที่เราเผยแผ่	๒.	ผู้เผยแผ่

๓.	 รู้จริง	 รู้สิ่งที่เราจะเผยแผ่	๔.	 วิธีการเผยแผ่	

การเปนนกัเผยแผ่ต้องมคีวามเข้าใจ	ต้องรู้ว่าใคร

เปนเจ้าของบทความ	หรือเปนของใคร	ศาสนกิชน

ที่ดี	 ต้องอดทน	 รอบรู้	 ศึกษาเรียนรู้	 เข้าใจใน

ศาสนา	 หลักปฎิบัติของศาสนาอิสลามเกี่ยวกับ

การเผยแผ่	มี	๒	ข้อด้วยกัน	คือ	๑.	เผยแผ่ด้วย
ค�าพูด	 ๒.	 เผยแผ่ด้วยการกระท�า	 อธิบายเพิ่มเติมในข้อที่	 ๑	 คือ	 การเผยแผ่ด้วย

วาจา	มี	๓	ข้อคือ	๑.	ข้อมูลที่ถูกต้องในการเผยแผ่	๒.	การมีค�าพูดที่ดี	ตักเตือนที่ดี	

๓.	หากเกิดกรณีโต้แย้ง	โต้เถียง	จะต้องแย้งในสิ่งที่ดีกว่า	
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 มขุนำยก ยอแซฟ ชศูกัดิ ์สริสิทุธิ ์ผูแ้ทนศำสนำครสิต์	ได้ให้แง่คดิว่า	ศาสนา

จ�าเปนต่อโลก	 คนเปลี่ยนโลก	 โลกเปลี่ยน	 ศาสนาไม่เปลี่ยน	 ศาสนาจ�าเปน	 และ

ให้ค�าตอบกับชีวิต	 เรามีหน้าที่สานสัมพันธ์	 วัฒนธรรมใหม่ในปจจุบัน	 คือ	 อย่ารู้

แต่เรื่องตัวเอง	 ต้องรู้ศาสนาของเพื่อนด้วย	 ศาสนาเข้มแข็ง	 ทุกคนมีหน้าที่ปกปอง	

ต้องเปนคนดี	 อย่ามองกันในแง่ร้าย	อย่าไปตื่นกับข่าว	 สิ่งที่ควรจะแชร์	 น่าจะเปน

ข้อคิดธรรมะต่าง	ๆ

 นำยสถิตย์ กุมำร ปำวำ ผู ้แทนศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู ให้แง่คิดว่า

ยคุดจิิทลัน้ัน	เปนสิง่ท่ีฉบัไว	เราบังคับไม่ได้	แต่เราบังคบัตวัเราเองได้	เราควรไตร่ตรอง	

พจิารณาก่อนทีจ่ะส่งข้อมลูให้ใคร	การกดไลค์	กดแชร์	ต้องอ่าน	สิง่ควรระวงั	ศาสนา

เปนเรื่องอ่อนไหวมาก	ขอให้ดูให้ดี	และควรไตร่ตรอง
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 นำยธำรินทร์ จ�ำปี ผู้แทนศำสนำซิกข์	 ได้ให้แง่คิดว่า	 ดิจิทัล	 เปนของดี

มปีระโยชน์	ควรใช้ให้เปน	โทรศพัท์มือถือไม่สามารถให้ความอบอุน่ได้	แต่ใช้ได้เพียง

แค่การสื่อสาร	รับสาร	ติดต่อพูดคุยยุคดิจิทัลไวอย่างเดียวไม่ได้ต้องศึกษา	หาข้อมูล	

ปอนข้อมลูทีถ่กูต้อง	คนเราควรทีจ่ะไวในการสร้างจติส�านกึในด้านศาสนาในการอยู่

ร่วมกันของศาสนิกชน	

	 อย่างไรก็ตาม	 การเผยแผ่ศาสนานั้นควรน�าหลักการส่ือสารเพ่ือสันติ

มาประกอบ	ซึ่งมีแนวคิดทั่วไป	คือ	๑)	ให้ข้อสังเกตได้ว่าเกิดอะไรขึ้น	โดยไม่ตัดสิน

ไม่ประเมนิ	หรอืตคีวาม		๒)	พดูสือ่ความรู้สกึทัง้ของตวัเราเองและคนอืน่ได้อย่างตรงใจ

๓)	 ค้นหาและบอกความต้องการในส่วนลึกของเราและคนอื่น	 	 ๔)	 หาข้อตกลง

ร่วมกันหรือขอร้องให้เกิดการแก้ปญหาท่ีปฏิบัติได้จริงด้วยการสื่อสารที่ชัดเจน

และเปนทางบวก
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 ๗. โครงกำรรวมพลงัทำงศำสนำเสรมิสร้ำงควำมสมำนฉนัท์ เฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ ๙ เนื่องในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๑
	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 ๙	 ทรงประกอบ																						
พระราชกรณียกิจนานัปการ	 เพ่ือความเปนอยู่ท่ีดีของประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า	
พระราชจริยาวัตรแห่งพระองค์ยังคงตราตรึงอยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทย
ตลอดมา
	 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๑	รัฐบาลได้เชิญชวน
หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และประชาชนไทยทุกหมู่เหล่าร่วมกันจัดกิจกรรม
เฉลมิพระเกียรตอิย่างพร้อมเพรยีงกนั	กรมการศาสนา	กระทรวงวฒันธรรม	ร่วมกบั
คณะสงฆ์	 องค์การทางศาสนา	 และหน่วยงานเครือข่ายทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภมูภิาค	ได้ก�าหนดจดัพธิทีางศาสนาเพ่ือเฉลมิพระเกียรตแิละถวายพระราชกศุล
พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ	 เช่น	 พิธีเจริญพระพุทธมนต์	 พิธีท�าบุญตักบาตร		
เพื่อถวายพระราชกุศล	นอกจากนี้	ยังมีพิธีทางศาสนาต่าง	ๆ	เช่น	พิธีดุอาอ์ขอพร
ของศาสนาอิสลาม	 พิธีอธิษฐานภาวนาขอพรของศาสนาคริสต์	 พิธีสวดมนต์
ของศาสนาพราหมณ์	 พิธีสวดกีรตัน	 และสวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา
ของศาสนาซิกข์	เปนต้น
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	 ในส่วนกลาง	 กรมการศาสนา	 กระทรวงวัฒนธรรม	 ได้ร่วมกับองค์การ

ทางศาสนาพุทธ	ศาสนาอิสลาม	ศาสนาคริสต์	ศาสนาพราหมณ์	-	ฮินดู	ศาสนาซิกข์

และองค์กรเครือข่ายทางศาสนาจัดงาน	 “รวมพลังทำงศำสนำเสริมสร้ำง

ควำมสมำนฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ

ในรัชกำลที่ ๙ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๑”            

ในวนัศกุร์ที	่๓	สงิหาคม	๒๕๖๑	ณ	ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย	กรงุเทพมหานคร	

กิจกรรมในงานประกอบด้วย	 พิธีถวายพระพรชัยมงคล	 พิธีทางศาสนามหามงคล	

๕	 ศาสนา	 การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	 การแสดงทางวัฒนธรรม

ของเยาวชน	และการแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนศาสนิกสัมพันธ์	เปนต้น

พิธีถวำยพระพรชัยมงคล
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	 การจัดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์	เฉลิมพระเกียรติ																						

สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที	่๙	เร่ิมต้ังแต่ปพุทธศกัราช	

๒๕๔๖	เปนต้นมา	เพือ่ให้ผูน้�าศาสนา	ข้าราชการ	และศาสนกิชน	ได้ร่วมแสดงออกถงึ

ความจงรักภักดีและความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 บ�าเพ็ญความดีถวาย

พระราชกุศลแด่พระองค์	 และเพื่อให้ผู้น�าศาสนาและศาสนิกชนต่างศาสนา	 ได้มี

โอกาสพบปะสร้างความคุ้นเคยกัน	 มีความเข้าใจกันระหว่างศาสนา	 สร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชน	ร่วมกันพัฒนาชาติ

บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป	



113ศาสนิกสัมพันธ

	 การ จัดงานรวมพลั งทางศาสนาเ พ่ือ เส ริมสร ้ างความสมานฉันท ์

เฉลิมพระเกียรติ	ประกอบด้วยพิธีและกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนี้

	 ๑.		พิธีถวายพระพรชัยมงคล

	 ๒.		พิธีทางศาสนามหามงคล		๕	ศาสนา

	 ๓.		การแสดงทางวัฒนธรรมของเยาวชน

	 ๔.		การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

	 ๕.		การแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ของชุมชนศาสนิกสัมพันธ์



114 ศาสนิกสัมพันธ

	 การเจริญพระพุทธมนต์	 หรือการสวดมนต์	 เปนหลักส�าคัญอย่างหนึ่ง

ในพระพุทธศาสนา	 นิยมมาตั้งแต่โบราณกาล	 ในชั้นต้นสวดสาธยายเพื่อจ�าหลัก

ค�าสอนที่เปนพระพุทธวจนะเท่าน้ัน	 ใช้ภาษามคธเปนพ้ืน	 เพราะภาษามคธ

เปนภาษาหลกัเดิมของพระพทุธศาสนา	และนับถอืกนัว่าเปนของศักดิส์ทิธิ	์การได้ยิน

ได้ฟงพระสงฆ์สวดสาธยาย	 ถือว่าเปนสิริมงคล	 ประสิทธิ์ประสาทความเจริญ

และสามารถที่จะปองกันภัยอันตรายได้	 ผู ้นับถือพระพุทธศาสนาย่อมนับถือ

พระพุทธมนต์	เสมอด้วยชีวิตจิตใจ	จัดเปนกุศลพิธีมาแต่ครั้งพุทธกาล	

พิธีทำงศำสนำมหำมงคล  ๕ ศำสนำ

๑. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ (พระพุทธศำสนำ)
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๒. พิธีดุอำอ์ขอพร (ศำสนำอิสลำม)

 ดุอำอ์		คือ	การขอพร	หรือ	ค�าขอพร	พระเปนเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ว่า	“สูเจ้ำ

จงขอแล้วพระองค์จะประทำนให้”	 ดุอาอ์ถือเปนความจ�าเปนเพ่ือแสดงออกถึง

การร�าลึกถงึอลัลอฮ์	และเฉพาะพระองค์เท่านัน้ท่ีทรงสทิธิต์อบสนองหรือไม่ตอบสนอง

ค�าขอ	อสิลามสอนให้อ่านดอุาอ์ในเวลาและโอกาสต่างๆ		เช่น	เวลาก่อนเข้านอนและ

เมือ่ตืน่นอนก่อนหลงัดืม่น�า้	ก่อนและหลังรบัประทานอาหาร		หลังการหาว	ไอ	และ

จาม	เมือ่เข้าและออกจากมัสยดิ	ก่อนออกจากบ้าน	ขณะขบัขีย่านพาหนะ	เมือ่ฝนร้าย

ประสบเหตุอันน่าสะพรึงกลัว	 ตื่นตาตื่นใจ	 คับขัน	 ต้องการความช่วยเหลือ	 และ

ในวาระต่างๆ	อีกมากมาย	
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๓. พิธีอธิษฐำนภำวนำ (ศำสนำคริสต์)

 กำรอธิษฐำนภำวนำ	เปนรูปแบบความผูกพันระหว่างมนุษย์กับพระเปนเจ้า

เปนการสะท้อนให้เห็นถงึความสมัพนัธ์ทีล่กึซึง้ตามประสามนษุย์ว่า	“เราจะบอกว่า

เรารักกันอย่างไร	หากเราไม่เคยคิดถึงกัน	ไม่เคยสนทนากัน	ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กัน	

ไม่คิดจะท�าสิ่งที่ดีให้แก่กันและกัน	 หรือเมื่อคิดถึงแล้วก็ไม่เคยปฏิบัติสิ่งที่ดีต่อกัน”	

การภาวนาส�าหรบัชาวคริสตศาสนิกชนจงึเปนสิง่ท่ีมนุษย์แสดงออกถงึความสมัพนัธ์

ดังกล่าว	โดยมบีทภาวนาทีค่รสิตศาสนกิชนทกุคนสามารถอธษิฐานภาวนาร่วมกนัได้

เปนบทภาวนาทีใ่ช้ในการอธษิฐานสาธารณะ	เพือ่แสดงความเปนน�า้หนึง่ใจเดยีวกัน	

เปนบทภาวนาจากคัมภีร์ไบเบิล	 เช่น	 บทเพลงสดุดี	 บทข้าแด่พระบิดา	 หรือบท

ภาวนาทีพ่ระศาสนจกัรได้ประพนัธ์ขึน้	แต่ในเวลาเดยีวกนัการภาวนาด้วยบทภาวนา

ที่แต่ละคนอธิษฐานแบบเงียบ	ๆ	ภายในใจ	หรือด้วยวาจา	ก็เปนการภาวนาเช่นกัน

นอกจากนั้น	คริสตศาสนิกชนภาวนาแม้ขณะที่ก�าลังท�างาน	หรือท�ากิจกรรมต่างๆ	

ในชีวิต	หากคิดถึงพระเจ้าในกิจการทุกอย่างที่ท�าเหล่านั้นก็ล้วนแต่เปนการภาวนา

ทั้งสิ้น



119ศาสนิกสัมพันธ



120 ศาสนิกสัมพันธ

๔. พิธีสวดมนต์ (ศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู)

 กำรสวดมนต์	 หรือ	ท่องพระเวท	 	 เรียกว่า	พรหมยัชญะ และเทวยัชญะ

เปนหลักส�าคัญ	 ๒	 ประการ	 ที่ผู้นับถือศาสนาฮินดู*	 	 ที่เคร่งจะต้องท�าประจ�าวัน

ที่เรียกว่า	ปญจมหำยัชญะ	คือการบูชาที่ยิ่งใหญ่	๕	ประการ	ได้แก่

 ๑.  พรหมยชัญะ	จะต้องท่องคมัภร์ีพระเวทและคมัภร์ีอืน่ๆ	ทกุวนั	การปฏบัิติ

เช่นนี้	จะช่วยให้ไม่ลืมสิ่งที่ร�่าเรียนมา	เปนการรักษาความรู้เก่า	และเพิ่มความรู้ใหม่

 ๒. ปตฤยัชญะ	 นึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วทุกวัน	 เพ่ือให้รู้ว่า	 ตนเอง

มีหน้าที่รักษา	ท�านุบ�ารุง	และสืบต่อมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้

 ๓.  เทวยัชญะ ระลึกถึงพระเจ้าโดยการสวดมนต์ทุกวัน	และท�าสมาธิ

	 *	ศำสนำฮินดู	เปนศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่ของอินเดียนับถือ	ในประเทศไทยคนรู้จักศาสนาฮินดูในชื่อ	

  “ศำสนำพรำหมณ์”	ดังนั้น	ชื่อทางการของศาสนาฮินดูในประเทศไทยคือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
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 ๔. ภูตยัชญะ	ให้อาหารแก่คนที่หิวโหย	เพื่อพัฒนาความมีน�้าใจในการที่จะ

แบ่งปนผู้อื่น	 รวมถึงการเอาใจใส่ดูแลสัตว์และพืชด้วย	 เปนการรักษาสิ่งแวดล้อม

ได้อย่างดี

 ๕.  นรยัชญะ	 ให้ความรักความเคารพนับถือแขกผู้มาเยือน	คือเจ้าของบ้าน

จะต้องให้การต้อนรบัแขกผูม้าเยอืนอย่างดท่ีีสดุ	ถอืว่าแขกผูม้าเยอืนเปรยีบเสมอืนเทพ
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๕. พิธีสวดอัรดำส (ศำสนำซิกข์)

	 ก่อนจะด�าเนินการใดๆ	 ไม่ว่าทางศาสนาหรือทางสังคมประเพณี	 ชาวซิกข์

จะสวดขอพรจากพระศาสดา	ซึ่งมีเนื้อหาความหมายว่า	 “ข้าแต่พระศาสดานานัก

องค์ปฐมบรมศาสดาแห่งศาสนาซิกข์	 และพระศาสดาอื่น	 ๆ	 ท้ังหลาย	 จวบถึง

พระศาสดาคุรุโคบินต์ซิงห์	 ผู้สถาปนาพระมหาคัมภีร์ศิริคุรุรันถ์	 ซาฮิบ	 เปน

พระศาสดานรินัดรกาลแห่งศาสนาซกิข์ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาประทานพรให้.....	

(พร้อมกล่าวกิจกรรมหรือการร้องขอที่ต้องการ	 )	 .....ท้ายท่ีสุดบทอัรดาสจะจบลง

ด้วยศาสนส�านวนที่ว่า	“นำนักนำม จัรดี กำลำ เตเร่ ปำเน่ ซำรบัธดำ ปำร่ำ”

อันหมายถึงว่า	ในนำมของพระศำสดำนำนัก ขอควำมรักและสันติสุขจงประสบ

แด่มนุษยชำติทั้งหลำย**	

	 **			บทสวดขอพรศาสนาซิกข์	เปนการขอร้องให้พระองค์ทรงประทานพรและเมตตาแด่ชนทุกชั้นทุกวรรณะ	

	 	 		ทุกเชื้อชาติ	ทุกศาสนา	โดยเท่าเทียมกัน
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	 ขอถวายพระพรเจรญิพระราชสิริสวสัดิ	์พพิฒันมงคลพระชนมสขุทกุประการ

จงมีแด่สมเด็จบรมบพิตร	 พระราชสมภารเจ้า	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม

ราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	๙

	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๑๒	 สิงหาคม	 ๒๕๖๑	 อาตมภาพ

ในนามของคณะสงฆ์และพทุธศาสนกิชนชาวไทย		ขอพระราชทานพระราชวโรกาส

ถวายพระพรชัยมงคล	ขออาราธนาพระพุทธคุณ	พระธรรมคุณ	พระสังฆคุณ	และ

ขออานิสงส์แห่งพระราชกุศลท่ีทรงบ�าเพ็ญอยู่เปนนิจ	 และบุญกุศลที่พสกนิกร

ชาวไทยได้บ�าเพ็ญถวายเปนพระราชกุศลได้โปรดอภิบาลประทานพรแด่สมเด็จ																			

บรมบพิตร	 พระราชสมภารเจ้า	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลที่	 ๙	 	 ทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน	 ทรงปราศจากโรคันตราย

นิราศร้างห่างภัยพิบัติอุป ทวทุกข์	 ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ

พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล	 สถิตเปนมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน

เทอญ	

	 	 	 	 	 	 ขอถวายพระพร

พระพุทธศำสนำ
บทถวำยพระพร

สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ ๙
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บทเจริญพระพุทธมนต์
บทสวดชยปริตร

   มะหำกำรุณิโก นำโถ  หิตำยะ สัพพะปำณินัง

  ปูเรตวำ ปำระมี สัพพำ  ปตโต สัมโพธิมุตตะมัง

  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ
 						 พระพทุธเจ้าทรงเปนท่ีพึง่ได้อย่างแท้จรงิของสตัว์	ทรงประกอบแล้วด้วยพระมหากรณุา	
ทรงบ�าเพญ็พระบารมทีัง้หลายทัง้ปวงให้เตม็	เพ่ือประโยชน์แก่สรรพสัตว์	ได้ตรสัรูพ้ระสัมโพธญิาณ
อันอุดมด้วยการกล่าวค�าสัตย์นี้	ขอชัยชนะอันเปนมงคลจงมีแก่ท่านฯ

   ชะยันโต โพธิยำ มูเล  สักยำนัง นันทิวัฑฒะโน 

  เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ  ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล 

  อะปะรำชิตะปลลังเก  สีเส ปะฐะวิโปกขะเร 

  อะภิเสเก สัพพะพุทธำนัง  อัคคัปปตโต ปะโมทะติฯ
							 ขอท่านจงมชียัชนะในมงคลพิธ	ี เหมอืนพระจอมมนีุทรงชนะมารทีโ่คนโพธิพฤกษ์	ทรงถงึ

ความเปนผูเ้ลศิในสรรพพุทธาภเิษก	ทรงปราโมทย์อยูบ่นอปราชติบลัลงัก์อนัสูง	เปนจอมมหาปฐพี

ทรงเพิ่มพูนความยินดีแก่เหล่าประยูรญาติศากยวงศ์ฉะนั้น	เทอญ

   สุนักขัตตัง สุมังคะลัง  สุปะภำตัง สุหุฏฐิตัง 

  สุขะโณ สุมุหุตโต จะ  สุยิฏฐัง พรัหมะ จำริสุ 

  ปะทักขิณัง กำยะกัมมัง  วำจำกัมมัง ปะทักขิณัง 

  ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง  ปะณิธี เต ปะทักขิณำ 

  ปะทักขิณำนิ กัตตะวำนะ  ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ 

      	 เวลาที่สัตว์ประพฤติชอบ	ชื่อว่า	ฤกษ์ดี	มงคลดี	สว่างดี	รุ่งดี	ขณะดี	และครู่ดี	บูชาดีแล้ว																	

ในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย	กายกรรมเปนประทักษิณส่วนเบื้องขวา	วจีกรรมเปนประทักษิณ

ส่วนเบือ้งขวา	มโนกรรมเปนประทกัษณิส่วนเบือ้งขวา	ความปรารถนาของท่านเปนประทักษณิ

ส่วนเบื้องขวา	 สัตว์ทั้งหลายท�ากรรมอันเปนประทักษิณส่วนเบื้องขวาแล้ว	 ย่อมได้ประโยชน์

ทั้งหลาย	อันเปนประทักษิณส่วนเบื้องขวาฯ
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ศำสนำอิสลำม
บทดุอำอ์ขอพร 

สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ ๙
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ควำมหมำยภำษำไทยโดยสรุป

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์	พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก

	 “โอ้อัลลอฮ์	 ปวงข้าฯ	 พระองค์	 ขอวิงวอนด้วยพระนามอันทรงเกียรติของ

พระองค์ขอพระองค์ทรงประทานคุณงามความดีแก่ปวงข้าฯ	 พระองค์ทั้งในโลกนี้

และโลกหน้า	 โอ้อัลลอฮ์	 ขอพระองค์ทรงปกปกรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	

พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	๙	ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ	ผู้ทรงพระราชทานโอกาส

แก่พสกนิกรผู้ยากไร้	 ผู้ทรงสร้างศูนย์ศิลปาชีพ	 เพื่อผลิตศิลปะหัตกรรมจากฝมือ

ลูกหลานชาวนาสู่คุณค่าทางศิลปะชั้นสูงที่ทรงความประณีตและมีความเปนเลิศ

นับเปนมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิด้ทีท่รงพระราชทานแก่พสกนกิรของพระองค์

	 “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	๙	พระองค์ทรงมี

พระราชหฤทัยที่เป ยมล้นด้วยความโอบอ้อมอารี	 ทรงมีความมุ่งมั่นท่ีแรงกล้า

ทรงมีพระเมตตาที่แผ่ไพศาลดุจดังมหาสมุทรและทรงมีพระสติปญญาที่กว้างไกล

ดุจดังขอบฟาที่ไร้แดนดิน”

		 “พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการอันน�ามาซ่ึง

ความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประชาชนชาวไทย	พระองค์ทรงสร้างโอกาส

ทรงหว่านเมลด็พนัทางการศกึษาและทรงอปุถมัภ์จนเมลด็พนัธ์ุนัน้งอกงามกลายเปน

ปญญาชนทีส่ร้างคณุปูการแก่แผ่นดนิ	พระองค์ทรงเสดจ็พระราชด�าเนนิไปทกุแห่งหน

บนผนืแผ่นดนิไทย	ทรงเปนแรงบันดาลใจให้เกดิความรกั	ความหวงัและความมุง่มัน่

แก่พสกนิกรของพระองค์	 นับเปนพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรง

ประทานแก่แผ่นดินนี้จนมีความเจริญรุ่งเรือง”

	 “โอ้อัลลอฮ์	 พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาล	 ขอพระองค์ทรงประทาน

พระพลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	

ในรัชกาลที่	๙	ด้วยเถิด”
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	 “โอ้อัลลอฮ์	ขอความเมตตาและความโปรดปรานจากพระองค์	ทรงประทาน

พระชนมายยุิง่ยนืนานแด่สมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิ	พระบรมราชนินีาถ	ในรัชกาลที	่๙

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์	 เปนมิ่งขวัญของพสกนิกร

ชาวไทยตลอดไป	 ด้วยพระเมตตาแห่งอัลลอฮ์	 องค์พระผู้อภิบาล	 ขอพระองค์ทรง

ประทานความเมตตาด้วยเถิด”

 “ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำชำวไทยมสุลมิขอถวำยควำมจงรกัภกัด ีและขอสดดุี

ในพระมหำกรุณำธิคุณอันหำท่ีสุดมิได้ของพระองค์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ยิ่งยืนนำน”
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ประธำนศำสนำคริสต์ :	บาทหลวงสมเกียรติ		บุญอนันตบุตร

๑. (สภำคริสตจักรในประเทศไทย)	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๑	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	๙

ขอเชิญทุกท่านพร้อมด้วยปวงพสกนิกรชาวไทยทุกหมู ่เหล่าร่วมจิตอธิษฐาน

ขอพระพรจากองค์พระผู้เปนเจ้าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล														

แด่พระองค์ผู้ทรงเปนพระแม่ของแผ่นดิน	

๒. ถวำยเพลงสรรเสริญพระเจ้ำ : พระองค์เจ้ำข้ำ ใจข้ำฯ ย�ำเกรงพระองค์เจ้ำ

	 ๑.	 พระองค์เจ้าข้า	ใจข้าย�าเกรงพระองค์เจ้า	เมือ่ยามข้าเฝามองดโูลกจกัรวาล	

	 	 ยลดวงดารายินเสียงฟาร้องก้องกังวาน	 ว่าโลกไพศาล	 คือฝพระหัตถ์

	 	 พระองค์

(ร้องรับ)		จิตข้าสรรเสริญ	พระเจ้าองค์พระผู้ไถ่	พระองค์ยิ่งใหญ่	พระองค์ยิ่งใหญ่

	 	 จิตข้าสรรเสริญ	พระเจ้าองค์พระผู้ไถ่	พระเจ้าใหญ่ยิ่ง	ใหญ่ยิ่งเดชา

	 ๒.	 เมือ่ข้าค�านงึถงึพระเจ้าทรงรกัโลกา	องค์พระบุตรา	ประทานไถ่บาปปวงชน

	 	 ภาระความบาปพระองค์แบกด้วยความอดทน	ทรงวายพระชนม์	บาปจึง

	 	 มลายลงพลัน

	 ๓.		องค์พระเยซจูะกลบัมาด้วยเสยีงแตรดัง	รบัข้าไปยงัสถานวมิานเปรมปรีด์ิ	

	 	 ถวายบังคม

	 	 ประนมแทบบาทาภูมี	สรรเสริญฤทธี	พระเจ้ายิ่งใหญ่ยืนยง

	 	 (เนื้อเพลง	ขับร้องข้อ	๑,๓,๔)

ประธำน : เดชะพระนำม  พระบิดำ  พระบุตร  และพระจิต

ผูรวมพิธี : อาเมน

ศำสนำคริสต์
ระเบียบนมัสกำรพระเจ้ำ

สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ ๙

***********************************
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ประธำน : ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ	 พระบิดาผู้ทรงเมตตายิ่ง	 ปวงข้าฯ

	 	 		ทั้งหลายกราบโมทนาพระคุณ	 และวิงวอนพระองค์	 	 โปรดประทาน

	 	 	 พระพรอันอุดม	 พระพลานามัยที่แข็งแรงแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์		

	 	 	 พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที	่๙		ผูท้รงเปยมด้วยความรักและเมตตา

	 	 	 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อทวยราษฎร์ทั่วทุกภาค	 ทุกถิ่นของ

	 	 	 ประเทศไทยให้ทรงมีพระเกษมส�าราญ		และพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ผูรวมพิธี : อาแมน

๓. บทอ่ำนจำกหนังสือสุภำษิต บทที่ ๓๑ :๑๐-๓๐

ประธำนในพิธี : บำทหลวงสมเกียรติ  บุญอนันตบุตร	 (สภาประมุขบาทหลวง

โรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย)

	 	 ใครจะพบภรรยาทีม่คีณุธรรมได้		เธอประเสรฐิกว่าไข่มกุยิง่นกั		จติใจของ

สามก็ีวางใจเธอ	เธอท�าให้เขามคีวามสขุ	ไม่ก่อความทกุข์ให้เขาเลยตลอดชวีติของเธอ

เธอไปหาขนแกะและปานมาทอเปนผืนผ้าด้วยมืออย่างเต็มใจ	 เธอเปนเหมือน

เรือสินค้า	 น�าเสบียงอาหารมาจากแดนไกล	 เธอลุกขึ้นต้ังแต่ยังมืดอยู่	 จัดเตรียม

อาหารให้ครอบครัว	 	 และสั่งงานต่างๆ	แก่หญิงรับใช้	 	 เธอตรวจดูทุ่งนาแล้วซื้อไว้

ด้วยผลงานจากน�า้มอืของเธอแล้วปลกูสวนองุน่		เธอคาดสะเอวท�างานอย่างแขง็ขนั

แสดงก�าลงัแขนของเธอ		เธอรูว่้าธรุกจิของเธอได้ก�าไร		ตะเกยีงของเธอไม่ดับตลอดคนื

เธอยืน่มอืจบัไนปนด้าย		นิว้มอืของเธอหมุนเครือ่งกรอด้าย		เธอเหยยีดมอืช่วยเหลอื

คนยากจน	 ยื่นมือช่วยเหลือคนขัดสน	 เมื่อหิมะตกเธอก็ไม่ต้องกังวลกับคน

ในครอบครัว	 	 เพราะทุกคนในบ้านสวมเสื้อผ้าสองชั้น	 เธอท�าผ้าปูเตียงส�าหรับตน	

เสือ้ผ้าของเธอท�าด้วยผ้าปานเน้ือละเอียดและผ้าสม่ีวงแดง	สามขีองเธอเปนทีเ่คารพ

นบัถอืที่ประตเูมอืง		เมือ่เขานั่งอยู่ในหมูผู่อ้าวุโสของแผน่ดนิ	เธอท�าเสือ้ผา้จากปาน														

เนื้อละเอียดเอาไว้	 	 จัดส่งผ้าคาดสะเอวให้แก่พ่อค้า	 เธอมีก�าลังและความสง่างาม

เปนอาภรณ์		ยิม้รบัอนาคตอยูเ่สมอ		เธอพดูด้วยปรชีาญาณ		พดูสัง่สอนด้วยความกรณุา

เธอดแูลความเปนอยูใ่นบ้าน		อาหารทีก่นิไม่ได้มาจากความเกยีจคร้าน		ลูก	ๆ 	ลุกข้ึน
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พดูชมเชยเธอ		สามกีส็รรเสรญิเธอด้วย	พดูว่า	“สตรจี�านวนมากเคยท�ากจิการดีเลิศ																					

แต่เธอดเีลิศยิง่กว่าทกุคน”	เสน่ห์เปนส่ิงหลอกลวง	ความสวยกไ็ม่จรีงัยัง่ยนื	แต่สตรี

ทีย่�าเกรงพระเจ้าสมควรได้รบัค�าสรรเสรญิ	จงให้เธอได้รบัผลจากมอืของเธอ	การงาน

ของเธอจงสรรเสริญเธอที่ประตูเมือง		

(นี่คือพระวำจำของพระเจ้ำ)

ผูรวมพิธี  ขอพระคริสตเจาทรงพระเจริญเทอญ

๔. อธิษฐำนทูลขอพระเจ้ำทรงอ�ำนวยพระพรมำเหนือสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 

พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ ๙

ประธำน		พีน้่องทีร่กั	ให้เรายกจติใจและค�าวงิวอนของเราขึน้ไปหาพระเจ้า	พระบดิา

ของเราผู้สถิตในสวรรค์	ด้วยความเชื่อมั่นว่าพระองค์จะประทานทุกสิ่งที่เราภาวนา

วอนขอ	 (สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย)	 เพื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ

พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	๙	ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	ขอพระเจ้า

โปรดประทานพระพร	 อภิบาลพระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ทรงพระเกษมส�าราญ	สถติเปนมิง่ขวัญปวงพสกนกิรไทยตราบนิรันดร์	(ใหเราภาวนา)

ผูรวมพิธี  โปรดสดับฟงเถิดพระเจาขา

๕. ให้เรำอธิษฐำนตำมแบบพระเยซูคริสต์ตรัสสอน  (สหคริสตจักรแบบติสต์ใน

ประเทศไทย)

	 ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย	พระองค์สถิตในสวรรค์	

	 พระนามพระองค์จงเปนที่สักการะ	พระอาณาจักรจงมาถึง

	 พระประสงค์จงส�าเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์

	 โปรดประทานอาหารประจ�าวัน	แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้

	 โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า	เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น	

	 โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ	แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชัว่ร้ายเทอญ		

อาเมน.
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๖ .อธิษฐำนขอพระพร 

(มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอดเวนตีสแห่งประเทศไทย)	 ข้าแต่พระผู้ทรงเปนเจ้า

ทรงพระกรุณาอย่างหาที่สุดมิได้	 ขอโปรดสดับฟงค�าอธิษฐานภาวนาของข้าพเจ้า

ทัง้หลายท่ีชุมนมุกนัอยู	่ณ	ท่ีนี	้เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	สมเดจ็พระนางเจ้า

สิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 พระผู้ทรงเปนสมเด็จแม่ของแผ่นดิน	 	 ขอให้พระองค์

ทรงพระเกษมส�าราญ	มีพระชนมายยุิง่ยนืนาน	เปนมิง่ขวญัของปวงพสกนกิรชาวไทย

ตลอดไป	ทั้งนี้	ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า	พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย	

ผูรวมพิธี : อาเมน

ประธำน :  พระเจ้ำสถิตกับท่ำน

ผูรวมพิธี : และสถิตกับทานดวย

ประธำน :	 ขอให้พระเยซูคริสตเจ้าสถิตกับท่านเพื่อปองกัน	 อยู่ใน	 ตัวท่านเพื่อ

คุ้มครอง	อยู่ข้างหน้าท่านเพื่อน�าทาง	อยู่ข้างหลังเพื่อเฝาพิทักษ์	อยู่เหนือท่านเพื่อ

ประทานพระพร	เดชะพระนามพระบิดา	และพระบุตร	และพระจิต	

ผูรวมพิธี :  อาเมน

เพลงตอบสนอง “พักพิงในพระเจ้ำ” 

ดั่งทะเลเจอมรสุมแปรปรวน		ทุกคนมีชีวิตเปนเช่นนั้น		

ยามทุกข์เจียนตายดั่งคลื่นและลมซัดพา		ขาดคนคุ้มครองปองกันพักพิง		

แต่อย่าลืมพระองค์เฝามองเราอยู่		พร้อมจะเชิดชูใจที่อ่อนแรงระอา		

จงหันคืนสู่พระพักตร์ที่แสนเมตตา		มอบชีวาให้พระเจ้าน�าพา		

(รับ)	 พักพิงในพระเจ้า		พักพิงในพระองค์	พระทรงเปนศิลามั่นคง	

	 พระองค์เปนพระเจ้า	พระองค์เปนพลัง	โปรดเปนโล่เปนก�าบังที่เข้มแข็ง

	 ต่อไปนี้ฉันจะไม่	ต่อสู้เพียงล�าพัง	เหตุพระองค์ผู้กอบเกียรติชัยในความตาย	

	 ความบาปโปรดเดินเคียงข้างฉัน	

......................................................
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กำรแสดงทำงศิลปวัฒนธรรมของเยำวชน ๕ ศำสนำ

การแสดงของเยาวชนศาสนาพุทธ
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การแสดงของเยาวชนศาสนาอิสลาม
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การแสดงของเยาวชนศาสนาคริสต์
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การแสดงของเยาวชนศาสนาพราหมณ์	-	ฮินดู
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การแสดงของเยาวชนศาสนาซิกข์
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ชุมชน

ศาสนิกสัมพันธ์

ชุมชนชุมชน
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	 การจัดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์	เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 ๙	 เนื่องในโอกาส

วนัเฉลมิพระชนมพรรษา	๑๒	สงิหาคม	๒๕๖๑		ณ	ศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย

กรมการศาสนาได้เชิญชุมชนท่ีเปนต้นแบบในเรื่องความสมานฉันท์	 มาร่วมแสดง

วถิชีวีติ	น�าสนิค้าหรอืผลติภณัฑ์ของชมุชนมาจัดแสดงและจ�าหน่ายแก่ผู้มาร่วมงาน

จ�านวน	 ๕	 ชุมชน	 ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 ชุมชนดังกล่าวเปนชุมชน

คุณธรรมและเปนชุมชนศาสนิกสัมพันธ์	 ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมค�าสอนทางศาสนา	 สืบทอดประเพณี	 วัฒนธรรม	 และ																								

ใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการด�าเนนิชวีติ	ซึง่ชมุชนอืน่สามารถศกึษา

เรยีนรูแ้ละน�าไปประยกุต์ใช้ในชมุชนของตนเอง	เพือ่ท�าให้สังคมไทยเปนสังคมทีอ่ยู่

ร่วมกันอย่างสงบสุข

ชุมชนศาสนิกสัมพันธ์

ตัวอยางชุมชนศาสนิกสัมพันธ์

 ชมุชนย่ำนกะดจีนี	กรงุเทพมหานคร	เปนชมุชนเก่าแก่ท่ีอยู่ริมแม่น�า้เจ้าพระยา

ฝงธนบุรี	 เขตธนบุรี	 กรุงเทพมหานคร	 มีประวัติความเปนมายาวนานต้ังแต่สมัย

กรุงธนบุรี	 อายุกว่า	๒๐๐	ป	 เมื่อครั้งอดีตเคยเปนที่ดินของสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช	ได้พระราชทานท่ีดนิส่วนน้ีให้แก่ชาวจนีและชาวโปรตเุกส	เพือ่ให้สร้างทีอ่ยู่

อาศัย	โดยในบรเิวณนี	้มชีมุชนเลก็	ๆ 	๖	ชมุชน	ได้แก่	ชมุชนวดักลัปยาณ์	ชมุชนกฎุจีีน	

ชุมชนวัดประยุรวงศ์	ชุมชนวัดบุปผาราม	ชุมชนกุฎีขาว	และชุมชนโรงคราม	โดยมี

วัดประยุรวงศาวาส	 วัดกัลยาณมิตร	 โบสถ์ซางตาครู ้ส	 และมัสยิดบางหลวง

เปนศูนย์กลางจิตใจของชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธ	ศาสนาอิสลาม	ศาสนาคริสต์	

และศาสนาพุทธนิกายมหายาน	ชุมชนย่านกะดีจีนเปนสังคมที่มีความหลากหลาย
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ในเร่ืองศาสนา	 ความเชื่อ	 ประเพณีและวิถีวัฒนธรรม	 แต่ไม่เปนอุปสรรคต่อการ

ด�ารงชีวติของคนในชมุชน	โดยยงัคงอยูร่่วมกนัได้อย่างสงบสขุ	มคีวามรกั	เอือ้อาทร	

เกื้อกูลต่อกันดุจญาติมิตร	 บนฐานของหลักธรรม	 ค�าสอนทางศาสนาที่ตนเคารพ

นบัถอื	ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	และวถิวีฒันธรรมของท้องถิน่	ส่งผล

ให้ชาวบ้านในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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 ชุมชนย่ำนถนนตก กรุงเทพมหานคร	 ในอดีต	 ย่านถนนตกนี้ประชากร

ในพื้นที่ได้อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และชุมชนต่าง	ๆ	ก็ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

มาอย่างช้านาน	แม้ว่าจะมคีวามหลากหลายในเรือ่งศาสนา	ความเชือ่	ประเพณ	ีและ

วิถวีฒันธรรมการด�าเนนิชีวติ	แต่ไม่เปนอปุสรรคต่อการใช้ชวีติประจ�าวนัของประชากร

ในย่านนี้แต่อย่างใด	ชุมชนย่านถนนตกจะประกอบด้วย	ชุมชนวัดจันทร์ใน	ชุมชน

บ้านแม่น�้า	 ชุมชนบ้านกลาง	 ชุมชนซอยมาตา	 และชุมชนตรอกโรงวัว	 ประชาชน

ในชุมชนมีผู้นับถือศาสนาพุทธ	 ศาสนาอิสลาม	 และศาสนาคริสต์	 มีสถานที่ส�าคัญ

อยู่	๓	แห่ง	ได้แก่	วัดจันทร์ใน	คริสตจักรเจริญกรุงไมตรีจิต	และมัสยิดอัสสละฟยะฮ์	

ส�าหรบัมสัยดิอสัสละฟยะฮ์ไม่ได้เปนแค่เพยีงศาสนสถานส�าหรบัการปฏบิตัศิาสนกจิ

เท่านั้น	แต่ยังเปนศูนย์รวมของประชาชนในย่านถนนตกที่จะมาท�ากิจกรรมต่าง	ๆ

เพื่อสร้างสรรค์สังคมและบันทึกประวัติศาสตร์ของวิถีชีวิตของชุมชนในย่าน

ถนนตกอีกด้วย
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 ชุมชนบำงกะสี หรือบ้ำนสุเหร่ำบำงกะสี	จังหวัดสมุทรปราการ	เปนชุมชน

ที่เก่าแก่มีความหลากหลายทางด้านพหุวัฒนธรรม	 ประชาชนในชุมชนมีทั้งนับถือ

ศาสนาพุทธ	 ศาสนาอิสลาม	 และศาสนาคริสต์	 การจัดกิจกรรมภายในชุมชน

มีมัสยิดคอยรียะตุ้ลอิสลามียะห์	 (บางกะสี)	 เปนศูนย์รวมจิตใจ	 แหล่งบ่มเพาะ												

คุณธรรมของชาวมุสลิมในชุมชน	 โดยผู้น�าศาสนาได้ร่วมกับผู้น�าชุมชน	 โรงเรียน

ชาวบ้าน	 หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมภายใต้

หลักธรรมทางศาสนา	 เศรษฐกิจพอเพียง	 และวิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น	 ส่งผลให้

ชาวบ้านในชมุชนมคีณุภาพชวีติทีด่	ีนอกจากน้ัน	ยงัมกีารจัดกจิกรรมศาสนกิสัมพันธ์

ระหว่างศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ	 โดยมีการเยี่ยมเยียนระหว่างอิหม่ามกับ

เจ้าอาวาสวัดบางโฉลงนอก	 รวมกลุ่มจัดตั้งกลุ ่มผลิตสินค้าโอทอปของชุมชน

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์	 กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ	 จากการร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้น�า

ศาสนา	ชาวบ้านในชุมชน	หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชนในพื้นที่ส่งผลให้คนชุมชน

อยู่ร่วมกันอย่างปรองดองสมานฉันท์	สงบสุข	ร่มเย็น	บนฐานของหลักธรรมค�าสอน

ทางศาสนาที่ตนเคารพนับถือ	และวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย	
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 ชุมชนโสนลอย	จังหวัดนนทบุรี	โสนลอยมีที่มาจากบริเวณนี้	ในสมัยโบราณ

มีต้นโสนขึ้นอยู่มากมาย	สลับกับนาข้าวบางแห่งหนาแน่นจนกลายเปนทุ่งดอกโสน	

ส่วนค�าว่า	“ลอย”	ในความหมายนี	้แปลว่า	เด่นข้ึน	เมือ่น�ามารวมกนัจงึหมายความว่า

พื้นที่ที่มีต้นโสนจ�านวนมากมองโดดเด่นเห็นมาแต่ไกล	 ปจจุบันทุ่งนาที่มีต้นโสน

ให้เราเห็นแทบจะไม่มีแล้ว	 ชุมชนโสนลอยเริ่มมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยประมาณ																	

๒๐๐	 กว่าป	 สมัยตอนปลายกรุงศรีอยุธยา	 แรกเริ่มจะเปนชาวไทยด้ังเดิมในพ้ืนท่ี	

ต่อมาราว	 ๆ	 ต้นกรุงรัตนโกสินทร์	 ได้มีชาวไทยเช้ือสายมอญ	 ชาวไทยเชื้อสายจีน

และมีชาวไทยเชื้อสายมลายู	ซึ่งถูกกวาดต้อนมาจากปตตานีสมัยรัชกาลที่	๒	เข้ามา

อยูอ่าศยั	และชาวไทยท่ีนับถือศาสนาครสิต์	เริม่เข้ามาตัง้บ้านเรอืนอยูอ่าศยัอยูร่่วมกัน
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ชมุชนโสนลอยปจจุบนัตัง้อยูใ่นพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืงบางบวัทอง	อ�าเภอบางบวัทอง	พืน้ที่

จะเปนชุมชนเมืองมีชาวไทยพุทธดั้งเดิม	ชาวไทยเชื้อสายมอญ	ชาวไทยเชื้อสายจีน

ชาวไทยเช้ือสายมลายู	 และชาวไทยท่ีนับถือศาสนาคริสต์	 ต้ังบ้านเรือนอยู่อาศัย

รวมกันอย่างหนาแน่น	สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	สงบ	สันติสุข	ไม่มีปญหา

ขัดแย้งใด	ๆ	และมีการปฏิสัมพันธ์กัน	มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน	เช่น	งานประเพณี

ต่าง	ๆ 	งานแต่งงาน	งานบุญ	ฯลฯ	จะไปมาหาสู่มาร่วมงานกนัโดยไม่แบ่งแยกศาสนา	

ส�าหรับศาสนสถานที่ส�าคัญของศาสนิกชนต่าง	 ๆ	 ในชุมชน	 เช่น	 ศาสนาพุทธ

(ไทยดั้งเดิม)	 มีวัดละหาร	 ชาวไทยเช้ือสายจีน	 มีวัดบรมราชากาญจนาภิเษก

(เล่งเนยยี่	๒)	ศาลเจ้าพ่อจุ้ย	ศาสนาอิสลาม	มีมัสยิดอับดุลลานุสรณ์	ศาสนาคริสต์

มีวัดพระแม่สกลสงเคราะห์	และคริสตจักรบางบัวทอง
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 ชุมชนบำงกะจะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เปนชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บริเวณ

ฝงซ้ายของแม่น�้าเจ้าพระยาทางตอนใต้นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา	 พื้นที่ตั้ง

ของชุมชนเปนจุดบรรจบของแม่น�า้เจ้าพระยาและแม่น�า้ปาสกั	ซึง่เรยีกโดยท่ัวไปว่า	

“น�า้วนบางกะจะ”	ในค�าให้การขนุหลวงวดัประดูท่รงธรรม	ได้อธบิายเกีย่วกบัน�า้วน

บางกะจะ	 ความว่า	 “...มีตลาดเรือที่แม่น�้ารอบกรุงเปนตลาดใหญ่ในท้องน�้ามี	 ๔	

ตลาด	คือ	ตลาดน�้าวนบางกะจกน่าวัดพระนางเชิง	๑	ตลาดปากคลองคูจามท้ายสู่

เราแขก	๑	ตลาดปากคลองคไูม้ร้อง	๑	ตลาดปากคลองวดัเดิมใต้ศาลเจ้าปนูเท่ากง	๑

เปนตลาดเอกในท้องน�้า	๔	ตลาดเท่านี้”	เปนตลาดเอกในท้องน�้า	๔	ตลาดเท่านี้”	เปนตลาดเอกในท้องน�้า	๔	ตลาดเท่านี้”	
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	 ปจจุบนัชุมชนบางกะจะมท้ัีงผูท้ีน่บัถอืศาสนาพทุธ	ศาสนาอสิลาม	และศาสนา

คริสต์	 โดยมีศาสนสถานและโบราณสถานท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	 โบสถ์นักบุญยอแซฟ

วัดพุทไธศวรรย์	 มัสยิดอะมาติยะ	 มัสยิดอาลียินนูรอยน์	 มัสยิดอิสลามวัฒนา

วัดขุนพรหม	 วัดนางกุย	 วัดบางกะจะ	 และหมู่บ้านโปรตุเกส	 ความหลากหลาย

ที่เกิดขึ้น	 จึงท�าให้คนในชุมชนน�าสิ่งที่ใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดเอกลักษณ์และ

สร้างรายได้จนกลายเปนภูมิปญญาท้องถ่ิน	 โดยอาชีพชาวชุมชนบางกะจะที่ยัง

อนุรักษ์อยู่	ได้แก่	การต่อเรือจ�าลอง	การต้มน�้าตาลสด	เปนต้น
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