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ยอนหลังไปเมือ่ เดือนมิถนุ ายน ๒๕๕๐ ดร.มูฮมั หมัด ชัยยิด ฏอนฏาวี ผนู ำสูงสุดทาง
ศาสนาอิสลามแหงประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียปิ ต ตำแหนงนีม้ ฐี านะเทียบเทากับนายกรัฐมนตรี
ไดเดินทางมาเยือนประเทศไทย ไดเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ภูมพิ ลอดุลยเดช องค
พระประมุขสูงสุดของประเทศไทย และเขาเยีย่ มคารวะสมเด็จพระพุฒาจารย ประธานคณะ
ผปู ฏิบตั หิ นาทีส่ มเด็จพระสังฆราช ผแู ทนสูงสุดทางดานพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
สืบเนือ่ งมาจากสาเหตุดงั กลาว เปนเหตุใหกระทรวงการตางประเทศสืบสานแนวทางดาน
สันติภาพ นิมนตพระสงฆไทยไปเยือนอียปิ ตเปนเชิงตอบแทนบาง เพือ่ เชือ่ มกระชับสัมพันธไมตรี
ระหวางประเทศไทยกับอียปิ ต เปนการจับมือกันของสองศาสนาใหญในโลกคือพุทธกับอิสลามให
แนนแฟนและใหมคี วามเขาใจตอกันยิง่ ขึน้ เปนการแสดงสมานฉันทความสามัคคีปรองดองกัน
ระหวางพุทธศาสนิกชนและอิสลามิกชน เพื่อใหเกิดสันติสุขแบบยั่งยืนถาวรบนพื้นพิภพโลก
ทัง้ นี้ กระทรวงการตางประเทศ โดยการติดตอประสานงานของนายนพดล เทพพิทกั ษ เอกอัคร
ราชทูตไทย ประจำกรุงไคโร ไดกราบอาราธนาพระสงฆไทยใหไปสนทนาพูดคุยและแลกเปลีย่ น
ขอคิดเห็นและหลักปริศนาธรรมทางดานศาสนา เพือ่ เพิม่ พูนการเรียนรซู งึ่ กันและกัน มงุ หวัง
ประโยชนสงู สุดใหเกิดการรจู กั กันและใหความเคารพตอกันทางดานศาสนา พรอมกับจัดใหมกี าร
พบปะหารือกับผนู ำสูงสุดของศาสนาอิสลาม และผนู ำสูงสุดของศาสนาคริสต ในดินแดนอียปิ ต
ทวีปอาฟริกาเหนือ
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ทั้งนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ได
มอบหมายใหพระธรรมโกศาจารย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และ
พระสงฆไทยอีก ๔ รูป ประกอบดวย ๑) พระวิสุทธิภัทรธาดา รองอธิการบดีฝายบริหาร
๒) พระศรีธวัชเมธี ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ ๓) พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ
ผอู ำนวยการสถาบันวิจยั พุทธศาสตร และ ๔) พระครูสงั ฆพินยั ผชู ว ยอธิการบดีฝา ยกิจการนิสติ
เปนผแู ทนคณะสงฆไทย ในการเดินทางไปเยือนอียปิ ตครัง้ นี้ ระหวางวันที่ ๙ – ๑๒ มีนาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๑ พรอมกับจัดใหมคี ณะผสู อื่ ขาวและเจาหนาทีจ่ ากกระทรวงการตางประเทศ
ไปรวมกันทำขาวการเยีย่ มเยือนครัง้ นี้ อันถือวาเปนการตอรอยจุดประวัตศิ าสตรสำคัญอีกจุดหนึง่
ฉะนัน้ การเยือนอียปิ ตนอกจากเปนการดำเนินนโยบายทางการทูตทีฉ่ ลาดแลว ยังแสดงถึงนัย
ทีด่ ี เพราะเทากับเปนการสงสัญญาณไปถึงพีน่ อ งชาวพุทธและชาวมุสลิมทัว่ โลกใหสมัครสมาน
สามัคคีปรองดองกัน นับเปนครัง้ แรกทีค่ ณะสงฆไทยเดินทางไปถิน่ อียปิ ตอยางเปนทางการ ตาม
คำเชิญของรัฐบาลไทยและผนู ำสูงสุดของศาสนาอิสลามในอียปิ ต ดวยเหตุนี้ บันทึกหนาแรกใน
ประวัตศิ าสตรชาติไทย และประวัตศิ าสตรพระพุทธศาสนาคณะสงฆไทยในยุคปจจุบนั ไดเริม่ ขึน้
แลว
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คณะเรากาวลงจากเครือ่ งบินสายการบินอียปิ ตแอร (MS961) ใชเวลา ๙ ชัว่ โมงเต็ม
จากเมืองไทย พบตัวเองทีภ่ าคพืน้ ภายในของสนามบินไคโร ดินแดนไอยคุปต รสู กึ อนุ ใจขึน้ มาทันที
เมือ่ พบทานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงไคโร ชือ่ นายนพดล เทพพิทกั ษ เขามาถวายการ
ตอนรับถึงภายในหองตรวจคนเขาเมือง ความรสู กึ บอกไดเลยวาตืน่ เตนดี จากการเลีย้ วซายแลขวา
พลันหวนนึกถึงโชคชะตาทีน่ ำพามาถึงประเทศอียปิ ต ประเทศทีม่ สี งิ่ มหัศจรรยหนึง่ ในเจ็ดของโลก
สายตาพงุ มองตรงไปทีร่ ปู โปสเตอรภเู ขามหาพีระมิด ทีเ่ ขาติดไวภายในสนามบิน จิตเผลอคิดไป
วา ตองหาโอกาสไปดูพีระมิดใหได คงจะนอนตายตาหลับไดสักที เพราะเปนความใฝฝนซึ่ง
ซอนเรนอยภู ายในจิตใตสำนึก คราวใดทีไ่ ดยนิ ไดฟง เกีย่ วกับดินแดนอารยธรรมไอยคุปต ตอมความ
อยากรอู ยากเห็นกระตนุ เตือนจิต มันเราใจกระซิบบอกอยใู นอกตลอดเวลาวาตองไปดูใหเห็นกับตา
สิบปากวายังไมเทาตาเห็น นึกถึงคำพูดทีว่ า เห็นนครวัดแลวนอนตายตาหลับฉันใด เห็นพีระมิด
แลว คงทำใหนอนตาหลับไดฉนั นัน้
ขณะกาวออกจากชานชาลาสนามบิน กอนขึน้ รถยนตทเี่ ขาจัดมาถวายในการอำนวยความ
สะดวก ณ ตรงบันไดทางลงนัน่ เอง ผสู อื่ ขาวจากสือ่ ตางๆ ทัว่ โลกถายรูปวูบแวบๆ พลันเห็น
พระธรรมโกศาจารย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยืนใหสมั ภาษณขา วที่
เชิงบันไดถึงการเยือนอียปิ ตของคณะสงฆไทย หลังจากนัน้ ก็มขี า วแพรกระจายออกไปทัว่ โลกวา
มีพระไทยไปเยือนดินแดนอิสลามอยางเปนทางการ นับเปนครัง้ แรกและเปนประวัตศิ าสตรครัง้
สำคัญ ขาวถูกตีกระพือออกไปทัง้ ในภาคภาษาไทยและภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
ทานเอกอัครราชทูตไทย พาคณะเราไปยังสถานทูต เปนเจาภาพถวายอาหารมือ้ แรกใน
ดินแดนอิสลาม แลวสงเขาทีพ่ กั ซึง่ ตัง้ อยยู า นใกลกบั แมน้ำไนล
เมือ่ ถึงทีพ่ กั ถือโอกาสเขียนจดหมายกราบเรียนหลวงพอพระราชรัตนโมลี ประธาน
ทีป่ รึกษาอธิการบดี มีใจความวา “เรียนประธานทีป่ รึกษาทีเ่ คารพ มาเยือนกรุงไคโร ประเทศอียปิ ต
ระหวาง ๙ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑ ในโครงการนำคณะสงฆเยือนดินแดนมุสลิม ตามคำเชิญ
ของกระทรวงการตางประเทศ มีอธิการบดีเปนหัวหนาคณะ ใชเวลาบิน ๙ ชัว่ โมง เวลาอียปิ ตชา
กวาไทยเรา ๕ ชัว่ โมง (ในฤดูรอ น) คณะเราจะถือโอกาสเขาเยีย่ มชมมัมมี่ ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑกรุงไคโร
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เขาชมหองมหาสมบัติตุตันคามุน และลองแมน้ำไนล ของขวัญแดชาวอียิปต เที่ยวฝากเผื่อ
หลวงพอดวย ดวยความเคารพยิง่ พระศรีธวัชเมธี ๑๐ มี.ค. ๕๑ กรุงไคโร”
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กรุงไคโรมีคนมากมาย รถยนตวิ่งคับคั่งแนนจนลนถนน รถที่ออกใชวิ่ง มองดูแลว
รสู กึ วาอยใู นสภาพเกาแก แทนทีจ่ ะอยใู นพิพธิ ภัณฑ เจาหนาทีข่ องรัฐปลอยใหวงิ่ ตามทองถนนได
นับนิว้ ดูประชากรในกรุงไคโรเพียงแหงเดียว ขอมูลเมือ่ ป ๒๕๔๔ นับไดถงึ ๑๑ ลานคน แตพอถึง
ป ๒๕๕๑ ตัวเลขพงุ สูงลิว่ ขึน้ เปน ๑๗ ลานคน สหประชาชาติไดรายงานจำนวนประชากรโลก
วา ในป ๒๕๓๐ มีประมาณ ๕ พันลานคน ในป ๒๕๔๒ เพิม่ ขึน้ เปน ๖ พันลานคน และยัง
คาดการณวา ในป ๒๕๕๖ นี้ ประชากรโลกนาจะมีตวั เลขถึงประมาณ ๗ พันลานคน กรุงไคโร
เปนเมืองแหลงหนึง่ ทีเ่ ผชิญกับปญหาดานประชากรลนโลก ทีใ่ ดมีคน ทีน่ นั่ มีปญ
 หา ฉะนัน้ ใหใช
ปญญาไปไขปญหา ยิง่ มีคนมาก ยอมยิง่ มีปญ
 หาตามมามาก หากมิรจู กั จัดการแกไขใหดี ปญหา
ประชากรลนโลก และปญหาดานทีพ่ กั อาศัย การกินการอยู การหลับนอน ลวนสาระพัดปญหา
จะติดตามมาอยางแนนอน ในกรุงไคโรของอียปิ ตมคี นมาก รถเยอะ ยอมเปนตัวแปรสำคัญทีท่ ำให
ถนนหนทางสกปรกรกรุงรัง หายใจไมคอ ยโลงอก มองเห็นกองขยะถูกทิง้ เกลือ่ นกลาดเมือง จราจร
ไรกฎระเบียบ ใครอยากขับไปไหนก็ไป ไมตอ งเคารพกฎกติกากันละ นีค่ อื สภาพของกรุงไคโร
ในปจจุบนั ทีไ่ ปพบไปเห็นมา เห็นอยางนีท้ ำใหรสู กึ รักตัวกรุงเทพฯ ขึน้ อีกแยะ
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แตทอี่ ยี ปิ ตดนิ แดนในฝนของนักเดินทาง มีสงิ่ โดดเดนเปนทีย่ อมรับกันวา อยทู ี่ “โบราณ
วัตถุและโบราณสถาน” โดยเฉพาะมหาพีระมิดและมัมมี่ ในตำราเลาขานบอกกลาวไววา ปจจัย
ตัวแปรสำคัญที่ทำใหโบราณสถาน โบราณวัตถุชำรุดเสื่อมโทรมมี ๒ ปจจัยหลัก กลาวคือ
เกิดจากสภาพภูมอิ ากาศ โดยเฉพาะความชืน้ และน้ำมือของตัวมนุษยเองทีไ่ มรจู กั เพียงพอ หาก
ไมรจู กั ควบคุมกิเลสใหอยใู นกำมือ ผคู นตกอยใู นกระแสของความชอบ (โลภ) ชัง (โกรธ) หลง
(โมหะ) ยึดมัน่ ตัวกูของกู (อุปาทาน) เปนสรณะทีพ่ งึ่ แทนพระรัตนตรัยแลว เขาจะมีอะไรเปนที่
พึง่ ไดละ มนุษยบางพวกไมยอมรจู กั หลักวิชาการรักษา บางคนร่ำเรียนมาเรียกวาพอรจู กั แตปรากฏ
วาวิชาเกินไปบาง ขาดหลนไปบาง เมือ่ ไรจะมีความสมดุลพอดีกนั สักที
ขณะรถที่พาคณะเราวิ่งมุงหนาไปทางสูทิศตะวันตก จุดหมายหลักเพื่อเขาเยี่ยมชม
สิง่ มหัศจรรย หนึง่ ในเจ็ดของโลก มหาพีระมิดซึง่ มีอายุกวา ๕,๐๐๐ ป ไดยนิ เสียงกระซิบจากเพือ่ นๆ
ทีฝ่ ากมาจากเมืองไทยวา อยาลืมหารูปใบหนาสฟงซ เจาสิงโตจมูกบี้ ภาพงามๆ มาฝากบางนะ
จะลืมเลือนไปไดอยางไรละ ถึงไมเตือนก็ตอ งดิน้ รนไขวหาตะเกียกตะกายไปใหถงึ อยแู ลว
ขณะทีร่ ถวิง่ เขาไปใกล เพือ่ เขาชมสิง่ มหัศจรรยของโลก มีเวลาเพงพินจิ ดูรปู รางลักษณะ
หนาตาของชาวอียปิ ต ตามหลักวิชามนุษยวิทยา วาดวยผคู นมนุษย และจากอียปิ ตวทิ ยา พอบอก
เลากลาวขานไดวา คนอียิปตปจจุบันเกิดจากการผสมประสานของคนหลายเชื้อชาติดวยกัน
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จนมองแทบไมออกวา คนเชือ้ สายไอยคุปตดงั้ เดิมมีหนาตาเปนอยางไรกันแน ลองหลับตานึกถึง
ความยิง่ ใหญของพระเจาเมเนส เมือ่ ครัง้ ๕,๐๐๐ ปกอ นโนน ครัง้ พระองคทรงผนวกรวมดินแดน
อียปิ ตเหนือเขากับอียปิ ตใตไวในองุ พระหัตถ ชาวไอยคุปตคงจะมีผวิ พรรณคล้ำเปนแนแท ประเทศ
อียปิ ตตงั้ อยใู นดินแดนทวีปอาฟริกาตอนเหนือ มีทะเลเมดิเตอรเรเนียนแบงทวีปกันระหวางยุโรป
กับอาฟริกา หากนึกดูภาพเหตุการณยอ นหลังไป ๒,๐๐๐ ปทแี่ ลว ดูพระนางคลีโอพัตรา พระราชินี
ลือชื่อแสนงาม พระนางมีผิวดำไหม พระนางสืบเชื้อสายมาจากพวกกรีก วงษปโตเลมี สืบ
เชือ้ สายเหลากอมาจากพวกฝรัง่ ผิวขาว พวกกรีกผิวขาว แตตอ มาประเทศอียปิ ตถกู พวกแขกขาว
ชาวเปอรเซียแถวอิรกั อิหรานเขาไปครอบครองดินแดน กลายเปนแขกผสมผิวขาวปนเปผสมกัน
เขาไปอีก ในทีส่ ดุ พวกมุสลิมจากอาณาจักรออตตามันประเทศตุรกี ซึง่ เปนพวกแขกผิวขาวเขาไป
ครอบครองประเทศอียปิ ตโดยสิน้ เชิง ฉะนัน้ จึงลงความเห็นเปนหลักวินจิ ฉัยเบือ้ งตนวา ชาวอียปิ ต
เปนพวกแขกขาวผิวคล้ำ ผสมประสานกันหลากหลายมากแตกตางจากพวกแขกชาวอินเดีย
ศรีลงั กา ในแถบทางเอเชียใต ทีถ่ อื วาเปนพวกแขกดำ ทวาเมือ่ พูดถึงแขกแลว ก็ขอพูดใหหมดเปลือก
หนอย เพราะยังมีแขกอีกพวกหนึง่ ทีเ่ รียกวาแขกมัวร หมายถึงแขกชนชาติอาหรับและเปอรเซียที่
นับถือศาสนาอิสลาม อพยพเขาไปอยใู นประเทศสเปน ทางยุโรป แขกมัวรคอื แขกอิสลาม แลว
ความคิดของขาพเจาก็หยุดกึกนิง่ เพงสายตาจองมองไปขางหนา เพราะเห็นยอดเขามหาพีระมิด
ตัง้ อยขู า งหนาโนน
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⌦  
รถวิง่ เขาถึงเขตกิซา (kiza) ชานกรุงโคไร รัศมีประมาณ ๒๕ กิโลเมตร ระหวางกรุง
กับมหาพีระมิดสิง่ มหัศจรรยของโลก สายตาพงุ จับมองไปทีม่ หาพีระมิดลูกแรก ชือ่ คูฟู ซึง่ โผลให
เห็นงามเดนเปนสงา เห็นครัง้ แรกใจมันเตนระรัวระทึกใจ สิง่ มหัศจรรยหนึง่ ในเจ็ดของโลกปรากฏ
ตอสายตาแลว หลังจากนัน้ ตอมา ก็มองเห็นพีระมิดลูกทีส่ องชือ่ คาเฟร โผลออกมาใหเห็นแก
สายตาทัง้ คอู กี ลูกหนึง่ รถยังขับแลนไปเรือ่ ยๆ ยังไมทนั พนรัศมีแหลงทีพ่ กั อยอู าศัยของผคู นดีนกั
พลันเห็นสิง่ กอสรางบานเรือนทีร่ ายลอมโอบออมเขามาหามหาพีระมิดรุกคืบเขาไปเรือ่ ยๆ จนเกรง
วาตอไปภายหนาอีกไมนานนัก ผคู นจะรุกคืบใกลเขาไปอยตู ดิ กับมหาพีระมิด แหลงมรดกโลก
เผาพันธผุ คู นขยับขยายเคลือ่ นทีเ่ ขาไปอยใู กลชดิ กับสิง่ มหัศจรรย ดวยเหตุผลทางดานเศรษฐกิจ
การคาขายทำมาหากินบาง ความอยรู อดของปากทอง ความยากจนกับแหลงมรดกโลกเปนสิง่ ทาทาย
วาจะอยรู ว มกันอยางไรในภายหนา

รถวิง่ ไตเนินเขาเล็กๆ ไปอีกชัว่ อึดใจหนึง่ ก็ไปจอดสนิทอยดู า นหนาของมหาพีระมิดคูฟู
มหาพีระมิดลูกใหญ เขาบอกวาเดิมสูง ๑๔๖ เมตร แตปจ จุบนั วัดถึงยอดไดแค ๑๓๗ เมตร หายไป
แลว ๙ เมตร สวนทีห่ ายคือทีต่ รงสวนปลายยอด ซึง่ ไปตัง้ อยทู ไี่ หนแหงใดไมทราบแน บางคนวา
เอาไปตัง้ อยใู นพิพธิ ภัณฑกรุงไคโร บางก็วา สวนยอดพีระมิดซึง่ ทำดวยหินปูน ถูกฟาผาหลนหักลง
มาแลว บางวาเขาเอาชิน้ สวนนัน้ ไปเก็บไวในพิพธิ ภัณฑทอี่ นื่ บางก็วา หินทีบ่ ดุ า นนอกถูกรือ้ ไปสราง
ปอมในกรุงไคโร ตางคนตางวากันไป หลายคนหลายความคิด ความจริงมีสงิ่ เดียว แตอธิบายได
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หลายอยาง คณะเราลองเดินเขาไปดูใกลๆ และใชมอื สัมผัสแตะตองกอนหินดู กอนหินกอนโต
ยิง่ ใหญมโหฬารเหลือเกิน แตละกอนๆ ขนาดความยาวไมต่ำกวา ๑.๕ เมตร น้ำหนักกอนละประมาณ
๒ ลานตัน บางทฤษฎีบอกวา หินมหาพีระมิดถูกนำมาจากเมืองลักซอรโนน ลากมากัน แตละ
กอนขนาด ๑.๕๐ เมตร คณะเรามีไกดทวั รนำทางเขาไปลอดใตอโุ มงค ทีล่ กึ ลงไปขางลางประมาณ
๒๐ เมตร
เจาหนาทีไ่ กดทวั รนำทางพาคณะเราลงไปทางอุโมงคขา งลาง มุดลูกมหาพีระปดเขาไป
จนถึงจุดหนึง่ เห็นกุญแจเขาใสลอ็ กแนนหนาดี ไดมองเห็นทางขึน้ และทางลงแลว เขาบอกวาไม
มีอะไรหลงเหลืออยูภายใตมหาพีระมิดลูกนี้อีกแลว และไมคุมคากับเวลาที่จะตองลงไปเยี่ยม
ชมหองมหาสมบัตมิ หาศาลทีไ่ มมอี ะไรอยเู ลย สอู อกไปขางนอกดีกวา เพียงพามาใหดหู นอยเปนยา
แกกระษัย ใหกลับไปขางนอกดีกวา แลวใหคนขับพาไปยังจุดทัศนศึกษา ใหมองเห็นมหาพีระมิด
ทัง้ ๓ ลูกตัง้ อยเู รียงรายกันไป คณะเราเชือ่ สนิทใจ ตางพากันเดินกลับขึน้ รถ โชเฟอรขบั รถวิง่ ผาน
พีระมิดคาเฟรลูกทีส่ อง ซึง่ เปนภูเขาลูกทีพ่ อ สรางขึน้ เขาบอกวานับเปนพระองคที่ ๔ ในราชวงศ
เดียวกันทีส่ รางขึน้ มา สวนสูงปจจุบนั ๑๓๖ เมตร ถามองแตไกล นึกวาพีระมิดคาเฟรสูงกวา
มหาพีระมิดคูฟลู กู แรก แตพอดูใกลๆ จริงๆ ทำใหทราบวา นีเ่ ปนความชาญฉลาดของชาวไอยคุปต
โบราณอยางยิง่ ทีเ่ ขาไมสรางพีระมิดตัวลูกใหสงู กวาพีระมิดตัวพอซึง่ เปนบรรพบุรษุ เขาทำนอง
ทีว่ า “ตนไมสงู กวาแมมกั จะแพลมบน คนสูงกวาคนอืน่ จะแพภยั ตนเอง” กระมัง ทวาเขาสราง
พีระมิดคาเฟรตัง้ อยบู นเนินเขาสูงนิดหนึง่ เมือ่ แลดูในระนาบเดียวกัน จะเห็นเรียงรายไดสดั สวน
สวยงามมาก ในดานทิศตะวันออกของมหาพีระมิดลูกนี้ เปนทีส่ งิ สถิตของเจาสฟงซสงิ โตยักษ
จมูกบี้ ซึง่ เคราหลุดหายไป ความใฝฝน ของนักทองเทีย่ วจากทัว่ โลก นอกจากฝนวามาเห็นมหาพีระมิด
แลว ยังฝนตอวาสักวันหนึง่ ในชีวติ ขอมายืนเตะทาถายรูปกับเจาสฟงซสกั ครัง้ เถิด
รถวิง่ ผานมหาพีระมิดลูกทีส่ าม ชือ่ เมนเคอเร สูง ๖๖ เมตร ถือวาเปนลูกเล็กทีส่ ดุ ใน
บรรดาสามลูกทีต่ งั้ อยเู รียงรายกัน อันทีจ่ ริง ถามองใหดๆี ดวยตาเปลา จะเห็นวา ถัดไกลออกไป
หนอย ยังมีพรี ะมิดลูกยอมๆ อืน่ ๆ อีกประปราย แตไมงามสงาเหมือน ๓ ลูกดังกลาวนี้ ลูกพีระมิด
อืน่ ๆ จะเห็นไดชดั เจนขึน้ เมือ่ ไปยืนมองดูทจี่ ดุ รูปปน ยักษสฟงซสงิ โตคน
ณ ลานจอดรถอเนกประสงค นักทองเทีย่ วดืม่ ด่ำกับทัศนียภาพขางหนา เพราะมองเห็น
มหาพีระมิดทัง้ ๓ ลูกตัง้ อยเู รียงรายในระนาบเดียวกัน ณ จุดนีเ้ ปนจุดขายทีค่ นทัว่ โลกใฝฝน มา

อียปิ ต ของขวัญจากแมน้ำไนล

41

กัน คณะเราลงมาจากรถทีล่ านจอดรถขนาดยอม มองเห็นพอคาแมขายคลาคล่ำ ขายสิง่ ของสินคา
นานาชนิด เปนตลาดขนาดยอมที่มีสินคาใหเลือกชมหลากหลายตามประสาแขก มองเห็น
วิถชี วี ติ ชาวอียปิ ตทแี่ ตงตัวชุดคลุมยาว ในมือถือไมเทา เดินขวักไขวไปมา ตรงหลังเนินเขาจุดนี้
ถาทอดสายตาออกไปกวางไกล จะมองเห็นคนขีอ่ ฐู ชมมหาพีระมิดบางประปราย อูฐทีใ่ ชในงาน
เฉพาะกิจ มีโหนกยาว เขาบอกวามันทนทานมากทำงานไดเต็ม ๑ วัน ถาหากเดินฝาทะเลทราย
จะดืม่ น้ำเก็บไวในโหนก อยไู ดเปนอาทิตย จากจุดเนินลานจอดรถ ถาทอดตายาวไกลออกไป จะ
มองเห็นทะเลทรายสะฮาราทีย่ าวอางวางไกลสุดสายตา คนแดนไกลไมคนุ เคยกับทองถิน่ คงไมมี
ใครบาบิ่นลุยทะเลทรายเชนนี้ ปจจุบันมีชนไมกี่เผาที่ยังสามารถเดินหรือขี่อูฐขามทะเลทราย
สะฮาราได คณะเรามองชมทัศนียภาพจนอิม่ ตาอิม่ ใจ แลวก็อำลาจากจุดขายนัดพบ ทีค่ วามฝน
พบกับความจริง กลับขึน้ รถมงุ หนาไปเยีย่ มเจาสิงโตจมูกบี้ จุดเยีย่ มชมทีข่ าดไมไดอกี จุดหนึง่
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สฟงซสงิ โตตัวนี้ เขาวาสรางขึน้ มาภายหลัง หลังจากมหาพีระมิด ๓ ลูกสรางเสร็จแลว
เดิมทีตามบริเวณนีม้ พี รี ะมิดประมาณ ๒๐๐ ลูก สรางโดยลูกบาง หลานบาง เหลนบาง ของฟารโรห
รวมทัง้ ขุนพลตางๆ แตกถ็ กู ทำลายโดยทานฟารโรห ทีศ่ รศิลปไมตรงกัน คำวา “สฟงซ” เขาวา
หมายถึง “ความหวาดกลัว” มีหนาทีค่ อยดูแลมหาพีระมิด ทีม่ นั จมูกหักนัน้ บางคนวาเพราะโดน
ลมพัด บางคนก็วา เปนเปาทดลองลูกปนของทหารกองทัพนาซี
คณะเราหลังจากใชเวลาพอสมควรแลว ก็กลาวอำลาเจาสฟงซสงิ โตยอดรักจมูกบี้ เดิน
ทางกลับจากมหาพีระมิด ทีต่ งั้ ทนทานตอการพิสจู นของนักโบราณคดี นักประวัตศิ าสตร นักอียปิ ต
วิทยา และนักทองเทีย่ วจากทัว่ โลก
รถวิง่ ยอนกลับเสนทางเดิม เขากรุงโคโรทีค่ บั คัง่ ดวยรถและผคู นอีกครัง้ ผานปอมปราการ
ซิตาเดล (citadel) ไปรษณียก ลาง และสถานีรถไฟกรุงโคโร ถามองดูจากยานกลางใจเมืองไคไร
จะเห็นยอดสุเหราตัง้ อยสู งู เสียดฟา ชาวอียปิ ตปจ จุบนั นับถือศาสนาอิสลามรอยละ ๙๐ ทีเ่ หลืออีก
รอยละ ๑๐ นับถือศาสนาคริสตนกิ ายคอปติก (coptic) ออรโธดอกซ ในประเทศไทยเราก็มโี บสถ
คอปติกอยวู ดั หนึง่ ชือ่ เซนต มารก (st.mark) ตัง้ อยทู แี่ ถวคลองจัน่ กรุงเทพฯ คริสตนกิ ายนีม้ ี
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ระบบปกครองคณะสงฆแยกตางหาก จากโปปสันตปาปาทีส่ ำนักวาติกนั ซึง่ เปนนิกายเกาแกมาก
ทีส่ ดุ แตคอปติกเปนนิกายสายกรีกออรโธดอกซแทดงั้ เดิม เขามาตัง้ รกรากในอียปิ ตกอ นทีพ่ วกมุสลิม
จะมาตัง้ รากฐานในดินแดนสาธารณรัฐอาหรับอียปิ ตเสียอีก

 ⌫ 
ภารกิจแรกเริม่ อยางเปนทางการ หลังจากทัวรสงิ่ มหัศจรรยโลก คือการทีค่ ณะผแู ทน
ประเทศไทย เขาพบปะหารือกับทานโปป เซนโนดราที่ ๓ ผนู ำสูงสุดของคริสตศาสนา สังกัดนิกาย
คอปติกออรโธดอกซ ณ สำนักงานใหญของวัดคอปติก ในกรุงไคโร ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑
นิกายคอปติกเปนนิกายใหญทผี่ คู นนับถือกันมากในอียปิ ตและอบิสซิเนีย มีประวัตคิ วามเปนมา
เกาแก สืบเชือ้ สายมาจากพวกกรีก ออรโธดอกซ เขานับถือพระเยซูเจาเหมือนพวกคริสตทวั่ ไป
คอปติกเขามาเผยแผในประเทศอียปิ ต เมือ่ ครัง้ สมัยทีเ่ มืองหลวงอียปิ ตตงั้ อยทู เี่ มืองอเลกซาน
เดรีย เมืองทาน้ำแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน ในราวประมาณพุทธศักราช ๕๐๐ (เริม่ ค.ศ.๑) โนน
โบสถของคอปติกมีชอื่ อยางเปนทางการวา โบสถนกั บุญมารก (St. Mark) มีสาขาตัง้ อยทู วั่ ไป
ทัว่ โลก ในเมืองเยรูซาเลม ในประเทศอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย แถบกลมุ ประเทศยุโรป และ
กลมุ ประเทศอาหรับทีม่ อี า วน้ำ เชนประเทศคูเวต เปนตน ในประเทศไทยเองก็ยงั มีคอปติกมีสาขา
ตัง้ อยดู ว ย ตามประวัตเิ ลาวา คอปติกเขามาตัง้ รกรากในอียปิ ตกอ นทีศ่ าสนาอิสลามจะเขามาเปน
ศาสนาประจำชาติ นักบวชเขาจะแตงตัวเปนพระนักบวช ถือกฎระเบียบบวชตลอดชีวติ สึกออก
ไปไมได ในอียปิ ตมโี บสถคริสตคอปติกประมาณ ๒๒๐ กวาโบสถ สำนักงานใหญของวัดคอปติกที่
คณะเราไปเยีย่ ม เปนแหลงผลิตพระนักบวชใหคริสตศาสนา เสกใหเปนพระบิชอป มีแหงเดียว
ในโลก ฉะนัน้ ตัวสำนักงานใหญนจี้ งึ ถือวาเปนจุดศูนยกลางใหญของคริสตคอปติก มีผนู ำสูงสุด
มีฐานะเทียบเทากับสมเด็จพระสันตะปาปา แหงสำนักวาติกนั แตคอปติกเปนนิกายอิสระ เปน
ใหญในตัวเอง ไมขนึ้ กับสำนักวาติกนั ทีม่ ผี นู บั ถือในนิกายออรโธดอกซเทานัน้ ฉะนัน้ คอปติกจึง
ถือวาเปนนิกายแทดงั้ เดิมในคริสตศาสนา
อธิการบดี มจร. กลาวความใหเราฟงกอนวา ในประเทศอียปิ ตมผี นู บั ถือศาสนาสวน
ใหญเปนอิสลาม และยังมีผนู บั ถือคริสตคอปติกอีกรอยละ ๑๐ แตทกุ คนอยรู ว มกันไดอยางสันติ
สุข ในประเทศไทยเรามีลกั ษณะคลายคลึงกับอียปิ ตมาก เพราะผคู นสวนใหญนบั ถือศาสนาพุทธ
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แตกม็ ผี นู บั ถือศาสนาอิสลามและคริสตอยบู า งประปราย ศาสนิกตางๆ อยรู ว มกันได ฉะนัน้ จึง
อยากใหเราเรียนรแู ละใหเขาใจวา ศาสนาอิสลามและคริสตในอียปิ ตเขาอยรู ว มกันไดอยางไร ตัว
ศาสนาเขาไดชว ยเหลือและแกไขปญหาสังคมไดอยางไร โดยเฉพาะตัง้ ขอสังเกตวา องคกรศาสนา
ตางๆ สามารถเขาไปมีบทบาทในสังคมไดอยางไร
ทานโปป เซนโนดรา มีเลขานุการเปนบิชอบถึง ๒ ทาน ไดออกมาตอนรับกอน และรอ
เวลาจนทานโปปออกมาพบปะปฏิสนั ถารกับคณะเรา
คณะสงฆไทยมีโอกาสเขาเยีย่ มคารวะองคประมุขสูงสุด ทานโปป เซนโนดรา องคที่ ๓
แหงคริสตคอปติก ซึง่ ทานโปปถวายใหคำแนะนำทีม่ คี ณ
ุ คายิง่ วา ใหเราชวยกันสรางมิตรภาพทีด่ ตี อ
กัน โดยเฉพาะเขารวมกิจกรรม เชนการประชุมทางดานศาสนา ทานเองเคยเขารวมประชุมกับ
กลมุ อิสลาม ซึง่ มีอหิ มาม มุฟติ รวมประชุมอยดู ว ย จุดสำคัญคือตองสรางมิตรภาพกับเขา ในโลก
นีม้ ผี นู บั ถือศาสนาอิสลาม ๒ กลมุ ใหญ คือสายกลาง ยึดถือหลักคำสอนอิสลามทีแ่ ท กับสายนิยม
ความรุนแรง ยึดถือหลักคำสอนโดยตีความเขาหาตัว เพือ่ ผลประโยชนของตนและพวกพอง โดย
ใชวธิ กี ารแบบรุนแรงในการเขาไปแกไขปญหา ฉะนัน้ เราควรคบหาสมาคมกับพวกสายกลางให
มาก พรอมกับใหความเคารพตอกัน เขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นตอกันอยางจริงใจ เพราะ
ถารวมประชุมฟงความคิดเห็นของกันแลว จะเห็นวาแนวความคิดของเราจะคลายๆ กัน คือรัก
สันติภาพ ตองการใหเกิดความสงบสุขแกมวลมนุษยชาติ ฉะนัน้ สิง่ สำคัญคือการยอมรับคนอืน่
แมจะมีความแตกตางกันบางก็ตาม ใหเรายอมรับเขาในฐานะทีเ่ ขาเปน และใหเราใหความสนใจ
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เฉพาะในเรือ่ งจิตวิญญาณของเพือ่ นมนุษยเทานัน้ ไมควรเขาไปเกีย่ วของทางการเมือง เพราะจิต
ใจของมนุษยไมใชการเมือง ใหชว ยดูแลเด็กตัง้ แตยงั วัยเยาว ตัง้ โรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย
ขึน้ เปดสอนมาเปนเวลารอยปแลว เพือ่ ดึงคนใหมาเขาวัด และฝกฝนเขาแตยงั เยาววยั และเมือ่
เขาเติบโตขึน้ แลว ใหชว ยดูแลเขาตอไปอีก สรุปวาใหดแู ลเขาตัง้ แตเกิดจนตาย ปญหาของเด็ก
แกไขได ถาเราเปดใจกวางใหเขา และเขาเปดใจกวางใหเรา การพบปะพูดคุยกัน จะชวยแกไข
ปญหาของเยาวชนได
หลังจากจบสนทนาแลว มีผสู อื่ ขาวโทรทัศนขอเขาสัมภาษณ ทานโปป เซนโนดรา
องคที่ ๓ และอธิการบดี เปนขาวโทรทัศนทอ งถิน่ ของอียปิ ต นิมติ หมายทีด่ ใี นการมาเยือนกรุงไคโร
ครัง้ นี้ เมือ่ ไดเวลาพอสมควร จึงกลาวคำอำลา กลับไปตัง้ ตนทีท่ ำเนียบเอกอัครราชทูตไทย

⌫
ในภาคบาย ไปเยีย่ มมหาวิทยาลัยอัลอัซหาร ซึง่ เปนมหาวิทยาลัยอิสลามทีเ่ กาแกมากที่
สุดในโลก กอตัง้ ขึน้ มามีอายุกวา ๑,๐๐๐ ป เทีบบเทากับมหาวิทยาลัยนาลันทาในอินเดียของพุทธ
แตเขายังดำรงคงอยจู นถึงปจจุบนั แถมมีการใหทนุ การศึกษาฟรีใหนกั เรียนทัว่ โลกทีส่ มัครเขามาเรียน
ใน ๒ สาขาวิชา เปนการบังคับวาตองเรียนวิชาดานศาสนาของเขา ไดแก วิชาศาสนาอิสลาม
และภาษาอารบิก (อาหรับ) จึงจะแจกทุนให ในปจจุบนั มีนกั เรียนไทยเขาศึกษาอยกู บั เขาประมาณ
๒,๐๐๐ คน ถือวาเปนหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยสำคัญที่มีชื่อเสียงมากในประเทศอียิปต คือ
๑. มหาวิทยาลัยกรุงไคโร ๒. มหาวิทยาลัยอัลอัซหาร และ ๓. มหาวิทยาลัยอเมริกนั ในกรุงไคโร
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นอกจากเรียนเรื่องอิสลามศึกษาและภาษาอารบิกเปนหลักใหญแลว มหาวิทยาลัย
อัลอัซหารยงั เปดสอนในหลายสาขาวิชา เหมือนกับมหาวิทยาลัยทางโลกอืน่ ทัว่ ไป เชน วิชาแพทย
ศาสตร สังคมศาสตร เปนตน แตทสี่ รางชือ่ เสียงมากทีส่ ดุ เปนอันดับหนึง่ คือทางดานอิสลามศึกษา
เพราะสามารถผลิตนักปราชญดา นศาสนาอิสลามโดงดังไปทัว่ โลก ดวยเหตุนี้ จึงทำใหประเทศ
อียิปตเปนแหลงศึกษาสำคัญ และเปนศูนยกลางการศึกษาของศาสนาอิสลามในโลกปจจุบัน
ศ.ดร. อัลมัด อัลเตเยบ (Professor Dr. Almad Al-Tayyeb) เปนอธิการบดีของมหาวิทยาลัย
แหงนี้
คณะสงฆไทยเรานำโดย ศ.ดร. พระธรรมโกศาจารย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ซึง่ เปนมหาวิทยาลัยสงฆแหงประเทศไทย มีชอื่ เสียงโดดเดนทางดานพุทธ
ศึกษา ไดเขาพบปะและพูดคุยหารือกับ ศ.ดร.อัลมัด อัลเตเยบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัลอัซหาร
ซึง่ มีชอื่ เสียงเดนทางดานอิสลามศึกษาของโลก

ในหองประชุมรับรองของมหาวิทยาลัยอัลอัซหาร พระธรรมโกศาจารย อธิการบดี มจร.
กลาวนำขึน้ กอนวา ในประเทศไทยเรา มีมหาวิทยาลัยทางดานพระพุทธศาสนา ซึง่ จัดการศึกษา
ถวายใหแกพระและคฤหัสถทวั่ ไป โดยเฉพาะมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเมือ่ ป ๒๕๕๐ ได
มีโอกาสพบปะพูดคุยกับแกรนดอหิ มาม ดร.มูฮมั หมัด ชัยยิด ฏอนฏาวี ซึง่ เปนผนู ำสูงสุดศาสนา
ของศาสนาอิสลามแหงประเทศอียปิ ต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ มีการเรียนการสอนในวิชาศาสนา
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เปรียบเทียบ และศึกษาตัวคัมภีรใ นทางศาสนาคริสต และศาสนาอิสลามดวย ฉะนัน้ จึงรสู กึ ดีใจ
มากทีท่ า นอธิการบดีเปดโอกาสใหเรามาเยีย่ มเยือนมหาวิทยาลัยอิสลาม ซึง่ เปนมหาวิทยาลัยเกา
แกมากทีส่ ดุ แหงหนึง่ ในโลก สรางนักปราชญทางศาสนาอิสลามไวมากมาย เรารจู กั มหาวิทยาลัย
แหงนี้เปนอยางดี เพราะสองปที่แลว เจาหนาที่ยูเนสโกไดพูดถึงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
แหงนี้ใหเราฟง ในคราวที่ยูเนสโกขอใหมหาจุฬาฯ จัดการศึกษาวิชาพุทธศิลปใหเหมือนกับ
มหาวิทยาลัยอัลอัซหารทมี่ กี ารศึกษาอิสลามศิลป และเราทราบวา สถาบันแหงนีม้ นี กั เรียนไทยสมัคร
เขามาศึกษาเลาเรียนกันมาก ฉะนัน้ จึงอยากสรางสัมพันธไมตรีทดี่ ตี อ กันใหยงั่ ยืนสืบไป
ศ.ดร. อัลมัด อัลเตเยบ ไดกลาวปฏิสันถารตอบรับวา ขอยินดีตอนรับชาวพุทธสู
มหาวิทยาลัยอิสลามของเรา ซึง่ เปนมหาวิทยาลัยทีเ่ กาแกมากทีส่ ดุ ในภูมภิ าคแหงนี้ ในอดีตเคยมี
ชาวพุทธเขามาศึกษาเลาเรียนทีน่ บี่ า งเหมือนกัน เราสอนหลักซูฟ (หลักคำสอนอิสลามทีเ่ ครงครัด
มีพระนักบวชในอิสลาม) และสอนหลักคำสอนอิสลามเนนทางสายกลาง แตกย็ นิ ยอมใหนสิ ติ
ทุกคนเรียนรหู ลักศาสนาอืน่ ๆ เชนหลักปรัชญาพระพุทธศาสนาบาง เมือ่ สองปทแี่ ลว ขาพเจาได
มีโอกาสไปเยีย่ มวัดพุทธทีป่ ระเทศไทย ในทีแรกรสู กึ อึดอัดใจมากเมือ่ ตองเขาไปภายในวัด แตตอ
มาเริม่ เขาใจความจริง และมองเห็นวาศาสนาพุทธก็เหมือนกับศาสนาอิสลามและคริสต ทีส่ อน
เรือ่ งสันติภาพ ทางแหงสันติสขุ ขาพเจาเคยพบทานองคทะไลลามะทีป่ ระเทศออสเตรีย และสนทนา
ธรรมกันประมาณหนึง่ ชัว่ โมง ขาพเจาขอยืนยันรับรองวา ไมมกี ารบีบบังคับใหคนตองหันมานับถือ
ศาสนาใดศาสนาหนึง่ ในโลก เพราะในคัมภีรโ กหราน พระเจาสรางมนุษยใหมคี วามหลากหลาย
ถาพระองคทรงปรารถนาใหคนนับถือเพียงศาสนาเดียวกันแลวไซร ก็คงสรางไปแลว แตพระเจา
แสดงเจตจำนงใหมหี ลายศาสนาได และใหทกุ คนพยายามอยรู ว มกันอยางสันติสขุ ในโลกนี้ ในเดือน
เมษายนขางหนานี้ ขาพเจาจะมีสวนรวมในการจัดใหมีการพูดคุยกัน (dialogue) ที่เอเชีย
ตะวันออกกลาง โดยมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางผนู บั ถือศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม
จะพูดคุยกันในเรือ่ งตางๆ เชน เศรษฐกิจของโลก เปนตน
นักเรียนไทยมาเรียนกันทีน่ มี้ มี ากหลายคนก็จริง แตเมือ่ เรียนจบและกลับบานไปประเทศ
ไทยแลว พอขาพเจามีโอกาสพบกับพวกเขาอีก รสู กึ ดีใจมาก เพราะมหาวิทยาลัยเราสอนใหผนู บั ถือ
อิสลามทุกคนตองใหความเคารพตอศาสนาอืน่ ใหดำเนินชีวติ ทางสายกลาง ไมใหเปนพวกนิยม
ความบาคลัง่ หรือใชความรุนแรงแกไขปญหา เราสอนหลักคำสอนอิสลามทีแ่ ท (true Islam) แต
อาจจะมีปญ
 หาบาง เปนเพราะเกิดปญหาทางดานเศรษฐกิจและการเมืองเขามาแทรกแซง จึงทำให
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คนเปลีย่ นแปลงไป แตเราขอรองใหทกุ คนยึดมัน่ ตอหลักคำสอนอิสลามทีแ่ ทจริง ฉะนัน้ อยากให
มีการแลกเปลีย่ นทางดานวัฒนธรรมและมีศนู ยตดิ ตอประสานงานกับชาวพุทธในประเทศไทยบาง
อธิการบดี มจร. กลาวเสริมวา การสอนหลักศาสนาใหเปนแบบสายกลาง ไมใหนยิ ม
แบบคลัง่ ไคลหรือใชความรุนแรงนี้ จะทำอยางไรใหดำเนินการตอไปไดแบบยัง่ ยืน เพราะอยากให
มีการแลกเปลีย่ นกันระหวางนักเรียนและครูบาอาจารยกนั บาง
ศ.ดร. อัลมัด อัลเตเยบ ตอบวา นักเรียนทีเ่ รียนจบจากมหาวิทยาลัยแหงนี้ ใชชวี ติ ดำเนิน
ตามหลักคำสอนอิสลามสายกลาง สวนทีค่ ลัง่ ศาสนาหรือนิยมความรุนแรงลวนมาจากทีแ่ หงอืน่
ประเทศอืน่ ไมใชจากมหาวิทยาลัยของเรา เพราะเราไมเคยสอนศาสนาแบบสายบาคลัง่ เรายัง
สอนหลักปรัชญาศาสนาอืน่ ๆ ดวย แตการเขาเรียนทีน่ ไี่ ดนนั้ ตองใหเขามีความรพู นื้ ฐานดานศาสนา
อิสลาม กอนจะอนุญาตใหเขาเรียนในมหาวิทยาลัยแหงนีไ้ ด ใหมพี นื้ ฐานดานศาสนาอิสลาม กอน
ในขัน้ พอสมควร โดยใหเรียนรกู ฎระเบียบและตองมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวน จึงจะเขาเรียนศึกษาได
เราจัดใหมกี ารสอนภาษาอารบิก แมแกคนทีไ่ มนบั ถือศาสนาอิสลาม
อธิการบดี มจร สอบถามวา มหาวิทยาลัยอัลอัซหารสอนวิชาศาสนาอืน่ ๆ บางไหม เพราะ
อยากใหมหาวิทยาลัยแหงนีด้ ำเนินทางสายกลางตอไป และทราบมาวามีคนนำเอาหลักคำสอน
อิสลามไปตีความหมายผิด ซึง่ เกิดขึน้ ไดเพราะเหตุอะไร
ศ.ดร. อัลมัด อัลเตเยบ กลาววา พวกนับถือศาสนาคริสตเคยลางผลาญและเผาคัมภีร
ตางๆ ฆาทำลายลางพวกเราชาวมุสลิม ดูตวั อยางในประเทศอิสราเอลก็ได ทีเ่ ปนเชนนีเ้ พราะเหตุผล
ทางดานการเมือง (Political reasons) ในกลมุ ชาวอิสลามเราทราบดีวา พวกประเทศมหาอำนาจ
(superpower) อยเู บือ้ งหลังในเหตุการณเหลานี้ แตนกั ปราชญอสิ ลามของเราปฏิเสธแนวความ
คิดใชวธิ รี นุ แรงในการแกไขปญหาตางๆ ตรงนีเ้ ปนจุดยืนสำคัญของเรา
อธิการบดี มจร สอบถามวา ชาวอิสลามทีอ่ ยใู นความปกครองของรัฐบาลทีไ่ มนบั ถือ
อิสลาม สามารถอยรู ว มกันไดหรือไม และสามารถเรียนภาษาอืน่ ไดไหม ทางดานศาสนาใหคำตอบ
และตีความหมายเรือ่ งนีอ้ ยางไร?
ศ.ดร. อัลมัด อัลเตเยบ ตอบวา คนอิสลามอยใู นความปกครองของคนทีไ่ มนบั ถือศาสนา
อิสลามก็ได และสามารถอยรู ว มกันไดอยางสันติสขุ ใหเรียนภาษาอืน่ ทีไ่ มใชภาษาอารบิกก็ได คำสอน
ในพระคัมภีรโ กหรานเปนภาษาอารบิกก็จริง หากทวาตองบังคับใหเรียนแคอาริบกิ ภาษาเดียว คนที่
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อยใู นประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย คงจะยอมรับไมได และไมมเี หตุผลเลย พระผเู ปน
เจาสรางพระพุทธศาสนา คริสตศาสนา และอิสลามเหมือนกัน เราถูกสรางมาเหมือนกัน และ
พระเจาสรางใหเรามีเชือ้ ชาติและภาษาตางกัน พระคัมภีรร ะบุไวดงั นี้ ฉะนัน้ จะทำใหเปนหนึง่
เดียวไมไดเด็ดขาด เจตจำนงของพระเจาคือใหเลือกศาสนาและภาษากันเอง มิใชเปนการบังคับ
กัน
อธิการบดี มจร สอบถามถึงเคล็ดลับทีม่ หาวิทยาลัยอัลอัซหารดำรงอยมู าไดถงึ ๑,๐๐๐
ปคอื อะไร
ศ.ดร. อัลมัด อัลเตเยบ ตอบวา เรามีวธิ กี าร ๒ อยาง คือ ๑) ตองใหทกุ คนเรียนพระ
คัมภีรโ กหราน และ ๒) เราใหเรียนพระคัมภีรโ กหรานอยางเดียวก็จริง แตเราไดสอนหลายอยาง
คือสอนหลักปรัชญาความคิดหลากหลาย ใหนกั เรียนเลือกเรียนไดเอง เราสอนเพือ่ ใหพนี่ อ งชาว
มุสลิมทัว่ โลกจงปลอดภัย สอนใหดำเนินชีวติ ตามทางสายกลาง ไมใชความรุนแรง เมือ่ นักเรียน
จบการศึกษาและเดินทางกลับประเทศของตนแลว ก็ใหใชทางสายกลางเชนนีด้ ำเนินชีวติ มหา
วิทยาลัยอัลอัซหารพยายามสรางความปลอดภัยใหแกนกั เรียนทุกคน แมจะเรียนจบไปแลว
อธิการบดี มจร กลาววา เทาทีท่ ราบมา หลักคำสอนในศาสนาอิสลามไมมคี วามขัดแยง
กับหลักวิทยาศาสตรเลย จริงไหม แตศาสนาคริสตยงั มีความขัดแยงกับหลักวิทยาศาสตรบา ง
ศ.ดร. อัลมัด อัลเตเยบ กลาววา เทาทีท่ ราบมา ยังไมเคยปรากฏความขัดแยง ระหวาง
วิทยาศาสตรกบั หลักคำสอนในศาสนาอิสลาม พระคัมภีรโ กหรานและหลักวิทยาศาสตรไมมคี วาม
ขัดแยงตอกันเลย แตคริสตกบั วิทยาศาสตรยงั มีความขัดแยงกันอยเู สมอ
อธิการบดี มจร กลาววา ทานยอมรับวา มีความเหมือนกันระหวางหลักซูฟใ นอิสลาม
และศาสนาพุทธไหม
ศ.ดร. อัลมัด อัลเตเยบ ตอบวา มีความเหมือนกันในขอปฏิบตั เิ ครงครัด เชนสอนวา
ชนะตนเองดีกวาชนะผอู นื่
อธิการบดี มจร กลาวสรุปวา อิสลามหมายถึงสันติภาพ และหมายถึงสันติภาพในการ
อยรู ว มกันได เราจะขอใหรฐั บาลไทยสนับสนุนใหนกั เรียนไทยมาเรียนตอทีน่ ี่ เพราะเปนมหาวิทยาลัย
ทีส่ อนหลักทางสายกลาง
นายนพดล เทพพิทกั ษ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงไคโร กลาวเสริมวา เมือ่ เปรียบ
เทียบกับมหาวิทยาลัยแหงอืน่ แลว มหาวิทยาลัยอัลอัซหารสอนหลักคำสอนทางสายกลาง สวนที่
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อืน่ สอนใหนยิ มสุดโตง ใชความรุนแรงในการแกไขปญหา ฉะนัน้ จึงอยากสนับสนุนใหคณะสงฆ
ไทยมาแลกเปลีย่ นความรแู ละแสดงขอคิดเห็น พรอมกับสนทนาธรรมระหวางคนตางศาสนากัน
เพือ่ ใหเกิดการเรียนรทู างดานศาสนาของกันและกัน มีการแลกเปลีย่ นขอคิดเห็นปญหาของโลกใน
ระหวางชาวพุทธ ชาวอิสลาม และผนู บั ถือคริสตศาสนานิกายคอปติก เพราะเราตางมีจดุ เริม่ ตน
เหมือนกัน เพื่อใหโลกนี้อยูรวมกันไดอยางมีสันติภาพ ถึงจะตางศาสนากัน แตขอใหเราอยู
รวมกันได
ศ.ดร. อัลมัด อัลเตเยบ กลาววา เราขอตอนรับนักเรียนไทยทีม่ าเรียนในมหาวิทยาลัย
อัลอัซหารแหงนี้
อธิการบดี มจร กลาวเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัลอัซหารวา ถามีโอกาสเดินทางไป
ประเทศไทยอีกเมือ่ ไร เราขอตอนรับใหไปเยีย่ มมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ของเราทีว่ งั นอยบาง หรือ
ถามีการจัดประชุมพูดคุยแลกเปลีย่ นทางดานศาสนาทีเ่ รียกวาอินเตอรเฟท (Interfaith) เราก็จะ
ขอเชิญใหทา นมารวมงานประชุมกับเราดวย
ศ.ดร. อัลมัด อัลเตเยบ ตอบรับคำ แตแสดงขอวิตกกังวลวา ทานจะไมขอพักอยบู นตึก
สูงๆ เชนทีต่ กึ ใบหยก เพราะกลัวความสูงมาก และสอบถามวาวัดในประเทศไทยมีอายุเกาแกมาก
สักกีป่  ซึง่ อธิการบดีตอบวา วัดในประเทศไทยมี ๒ ประเภท คือ วัดหลวง ซึง่ ไดรบั การสนับสนุน
จากพระมหากษัตริยแ ละรัฐบาล เชนวัดเกาในกรุงเทพฯ มีอายุอยางนอย ๒๐๐ ป แตถา เปนวัดใน
จังหวัดสุโขทัยก็มอี ายุประมาณ ๗๐๐ ป
ตอนทายแหงการสนทนา อธิการบดี มจร. ไดสอบถามวา เมือ่ คราวไปเยีย่ ม ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต ทานมีความคิดเห็นอยางไร และขอทีว่ า ใหเรียนแนวความเห็นปรัชญาหลายๆ
อยาง (various schools) ในอิสลาม หมายถึงอะไร
ศ.ดร. อัลมัด อัลเตเยบ กลาววา ในสวนตัวยังไมเคยเดินทางไป ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใตของไทย สวนปญหาทีเ่ กิดนัน้ ทานคิดวา คงเปนเพราะการใชหลักคำสอนทีผ่ ดิ ใชความ
รุนแรงแกปญ
 หา จึงอยากใหมหาวิทยาลัยทัง้ หลายสอนหลักคำสอนอิสลามทีแ่ ทจริงทีถ่ กู ตอง คือ
สอนใหมนุษยอยรู ว มกันได ชาวโลกอยรู ว มกันไดอยางสันติ โดยใหสรางสายสัมพันธกบั ทุกศาสนา
ไมจำกัดเฉพาะแนวความคิดอยางใดอยางหนึง่ ซึง่ เปนสายสุดโตง เมือ่ เรียนหลายแนวความคิด
แลว จะเปดใจกวางขึน้ เอง ไมนยิ มใชวธิ รี นุ แรงในการแกไขปญหา
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อธิการบดี มจร กลาวเสริมวา ชาวมุสลิมในประเทศไทยใน ๓ จังหวัดภาคใต ไมยอม
เรียนวิชาพระพุทธศาสนา และกลาวอางไมยนิ ยอมใหพระสงฆเขาไปเยีย่ มมัสยิดสุเหราดวย แต
ในประเทศอียปิ ตนี้ พระไทยไดรบั อนุญาตใหเขาไปดูภายในมัสยิดสุเหราได
ศ.ดร. อัลมัด อัลเตเยบ กลาววา ชาวมุสลิมควรจะตองเรียนวิชาหลักศาสนาพุทธและ
ศาสนาคริสตดว ยเหมือนกัน ทานเคยอานหนังสือเกีย่ วกับหลักศาสนาพุทธทีเ่ ขียนโดยนักปราชญ
อิสลาม วาใหตอ งเรียนรจู ากกันและกัน
อธิการบดี มจร เสนอวา เราอยากจะใหทางประเทศอียปิ ตเปดสอนวิชาภาษาไทย หรือ
ไทยศึกษา (Thai section) ใหสอนภาษาไทยขึน้ ทีน่ บี่ า ง สวนในประเทศไทยเรา มีมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาฯ และมีวทิ ยาเขตหลายแหงเปนของเราเอง อยากขอรองใหมหาวิทยาลัยอัลอัซหารนไี้ ป
เปดสอนทีโ่ นนบาง เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณกนั และใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตเรา ก็ยงั
มีวทิ ยาเขตดวย จึงอยากใหมกี ารแลกเปลีย่ นวิชาความรกู นั หรือตัง้ สาขาเปดสอนวิชาดานศาสนา
แลกเปลีย่ นกัน ทีป่ ระเทศอียปิ ตนสี้ วยงามดี เพราะมีมหาวิทยาลัยอัลอัซหารสอนหลักคำสอน
อิสลามทีด่ แี ละถูกตอง ไมนยิ มใชความรุนแรงแกไขปญหา
เมื่อไดเวลาก็อำลาจากกัน ในภาคค่ำ คณะเราตกลงแยกกลุม ใหกลุมฆราวาสไป
ลองเรือสำราญตามแมน้ำไนล เขามีโชวระบำหนาทอง สวนคณะพระสงฆไทยนัน้ มีรายการไป
ชมบานเมืองยามราตรี ดูชวี ติ กลางคืนของชาวอียปิ ต โดยมีนกั เรียนไทยคนหนึง่ ชือ่ เลนวาหนมุ
รับทุนจากกระทรวงการตางประเทศ กับคุณประกิจ ศิวะรัตนธำรงค อัครราชทูตทีป่ รึกษา (ฝาย
การพานิชย) ชวยเปนไกดนำทางพาไป
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รถพาคณะสงฆไทยวิง่ ผานกลางใจเมือง เห็นผคู นมากมายอยางกะปลวกออกมาเดินพลุก
พลาน รถราติดหลายแหง ผานมหาวิทยาลัยอัลอัซหาร มองไปทางดานขวามือเปนทีต่ งั้ ของสุเหรา
อัสเซน สัญลักษณของกรุงไคโรแหงหนึง่ แลวรถวิง่ ไปเขาเขตเมืองใหมชอื่ มูกตั ตัมฮิลล มองเห็น
ทิวทัศนกรุงโคโรยามค่ำคืนสวยงามดี แตแทนทีเ่ ขาจะทำใหเปนแหลงทองเทีย่ ว กลับทับถมเต็ม
ไปดวยกองขยะเกลือ่ นกลาด ไมนา ดูเลย เขาถมดินขึน้ มา มองดูไมเรียบรอย ไมสวยงามเลย มี
โอกาสไดพบนักเรียนหญิงคนไทยคนหนึง่ ชือ่ จอย ไดรบั ทุนจากประเทศบังคลาเทศใหมาศึกษา
เรือ่ งประชากรศาสตร ในระดับอนุปริญญา (Diploma) ๑ ป ฉันน้ำดืม่ ทีแ่ ขกนำไวตงั้ ขาย ชม
แสงสียามค่ำของกรุงไคโร ทามกลางลมหนาวโชยมานิดๆ แลวเดินทางกลับถึงทีพ่ กั ในเวลา
๒๒.๓๐ น.

⌫  
ในวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ในภาคเชา สถานทูตทำบุญเลี้ยงพระ มีพลเอก
อนุพงษ เผาจินดา พรอมคณะมารวมทำบุญ พระสงฆเจริญพระพุทธมนต และอธิการบดีกลาว
สัมโมทนียกถา

อียปิ ต ของขวัญจากแมน้ำไนล

53

ในภาคบายเวลา ๑๓.๓๐ น. คณะสงฆไทยเราไดเขาพบผนู ำสูงสุดทางศาสนาอิสลาม
ในประเทศอียปิ ต ชือ่ ดร.มูฮมั หมัด ชัยยิด ฏอนฏาวี ตำแหนงเปนแกรนดอหิ มาม ประธานใหญ
ของอิสลามนิกายสุหนี่ มีสมาชิกทัว่ โลกมากกวา ๑,๐๐๐ ลานคน ทานแกรนดอหิ มามไดเคย
เดินทางไปประเทศไทย เมือ่ ป ๒๕๕๐ และมีโอกาสเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั องคพระ
ประมุขของประเทศไทย และพบปะสนทนากับสมเด็จพระพุฒาจารย ประธานคณะผูปฏิบัติ
หนาทีแ่ ทนสมเด็จพระสังฆราช และไดเดินทางไปพบปะพีน่ อ งชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตดว ย
ดร.มูฮมั หมัด ชัยยิด ฏอนฏาวี ไดกลาวตอนรับคณะสงฆไทย ทีเ่ ดินทางไปเยือนยัง
สำนักงานอัลอัซหาร กรุงไคโรวา ตัวทานเองไปเยีย่ มเมืองไทยมาแลว และขอยินดีตอ นรับคนไทย
ทุกคนทีเ่ ดินทางมาเยือนประเทศอียปิ ต ทานเห็นวา ประเทศไทยเปนเพือ่ นมิตรทีด่ มี ากของประเทศ
อียปิ ต ขอยินดีตอ นรับอีกครัง้ และขอขอบใจทานทูตไทยมากทีช่ ว ยติดตอประสานงานเรือ่ งนีใ้ ห

อธิการบดี มจร กลาววา กอนจะเดินทางมาอียปิ ตนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย ประธาน
คณะผปู ฏิบตั หิ นาทีส่ มเด็จพระสังฆราช ไดฝากความปรารถนาดีมายังทานแกรนดอหิ มามและ
ประชาชนชาวอียปิ ต และขอขอบคุณทีเ่ ปดโอกาสใหคณะสงฆไทยเราเขามาเยีย่ มเยือนประเทศ
แหงนี้ ขาพเจารสู กึ ดีใจมาก ทีท่ า นยังมีความรำลึกถึงสิง่ ทีด่ เี กีย่ วกับประเทศไทยของเรา อิสลาม
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เปนศาสนาแหงสันติภาพ และศาสนาพุทธก็สอนเรือ่ งสันติภาพเชนกัน ฉะนัน้ ขอใหเราจงรวม
กันทำงานในการสรางสันติภาพใหเกิดขึน้ ทางเราทีม่ าเยือนนีอ้ ยากทราบวา เมือ่ ในหลวงองค
พระประมุขของประเทศไทย ขอใหทา นลงไปเยีย่ มเยือนพีน่ อ งชาวมุสลิมทางภาคใตของประเทศ
ไทย อยากจะทราบความคืบหนาวา เมือ่ ลงไปเยีย่ มมาแลว ทานมีขอ คิดเห็นอยางไร และความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นในภาคใตนั้น อาจจะไมใชมาจากเรื่องศาสนาใชไหม เพราะอาจเปนเรื่อง
ผลประโยชนทางการเมืองทีม่ คี วามขัดแยงกันก็ได ฉะนัน้ อยากขอแลกเปลีย่ นขอคิดเห็นระหวาง
กันและกันเกีย่ วกับสถานการณ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
ดร.มูฮมั หมัด ชัยยิด ฏอนฏาวี กลาวตอบวา เราไดพบปะกับคนไทยและนักเรียนเกา
ของเราทีป่ ระเทศไทย ทีร่ กั และหวงใยในสันติภาพโลกมาก เราขออวยพรใหคนทัง้ หลายทีอ่ ยใู น
ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก จงมีสนั ติภาพเกิดขึน้ ทัว่ กัน เราเห็นดวยวา
ผลประโยชนทำใหเกิดความขัดแยงกันขึน้ แตศาสนาอิสลามสอนแตเรือ่ งใหสรางสันติภาพขึน้ สอน
เรื่องสรางความรักใหเกิดขึ้นแกมวลมนุษยชาติ การเมืองอาจเปนตัวการสรางปญหา ฉะนั้น
ตองสรางความยุตธิ รรมใหเกิดขึน้ ในสังคมทุกระดับ ใหมคี วามรัก (Love) และความยุตธิ รรม
(Justice) เกิดขึน้ ใหได เราขออวยพรใหในหลวงของประเทศไทย จงทรงพระเจริญ มีพระชนมา
ยุยงั่ ยืนยาวนาน
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อธิการบดี มจร กลาววา เราจะนำคำอวยพรของทานไปบอกแกพนี่ อ งชาวไทยของเรา
และอยากทราบวาในประเทศอียปิ ต มีคริสตศาสนิกชนอยดู ว ย พวกคริสตอยรู ว มดวยกันอยางไร
กับผนู บั ถืออิสลาม โดยไมมคี วามขัดแยงกัน
ดร.มูฮมั หมัด ชัยยิด ฏอนฏาวี ตอบวา เพราะเขาเปนเพือ่ นทีด่ มี ากของเรา ชาวคริสต
เปนเพือ่ นทีด่ ขี องชาวมุสลิม ทานโปปเปนคนดี เปนมิตรทีด่ ขี องเรา เมือ่ เปนมิตรกัน ความเปน
ศัตรูกไ็ มมตี อ กัน
อธิการบดี มจร กลาววา ขอใหมวลมนุษยทกุ คนจงอยรู ว มกันอยางสันติภาพ โดยเรา
จะตองพยายามสรางสัมพันธสว นตัวกับผนู ำศาสนาตางๆ ทัง้ ในประเทศไทยและทัว่ โลก ขอใหเรา
จงมีความสัมพันธทางดานสวนตัว และสรางมิตรภาพทีด่ ตี อ กันมากยิง่ ขึน้ ดวยเหตุนี้ เราจึงมา
เยืยนบานเมืองอียปิ ตแหงนี้ เพือ่ เปนการตอบแทนมิตรไมตรีทที่ า นเคยไปเยีย่ มประเทศไทย
ดร.มูฮมั หมัด ชัยยิด ฏอนฏาวี กลาววา ทุกคนไมวา คนไทย คนจีน ชาวพุทธ ชาว
มุสลิม ตางก็มพี อ แมคนเดียวกัน เปนเพือ่ นมนุษยเหมือนกัน เปนดัง่ พีน่ อ งรวมทองอุทรเดียวกัน
ดังนัน้ ขอใหเรารวมมือกันทำงานเพือ่ ใหเกิดสันติสขุ ในโลก
อธิการบดี มจร กลาวปดทายวา เราเดินทางมาทีป่ ระเทศอียปิ ตนี้ เพือ่ ความเจริญงอก
งามแหงสัมพันธไมตรี และสรางความเขาใจทีด่ ตี อ กัน ใหความเคารพตอกันและกัน เราจะนำ
ขาวสาสนการเขาพบปะเยีย่ มเยือน และนำเอาความปรารถนาดีของทานไปแจงใหพนี่ อ งชาวพุทธ
และชาวมุสลิมในประเทศไทยไดทราบตอไป
ดร.มูฮัมหมัด ชัยยิด ฏอนฏาวี กลาววา เรารูสึกสุขใจมากที่มีโอกาสตอนรับคณะ
พวกทาน และรสู กึ ดีใจทีไ่ ดยนิ คำพูดเชนนี้ ในสุดทายนี้ ขอสงสาสนและความปราถนาดีถงึ ในหลวง
และชาวไทยดวย

  

อธิการบดี มจร ไดใหสมั ภาษณและสรุปประเด็นในการมาเยือนประเทศอียปิ ตครัง้ นีว้ า
เมือ่ เรามีโอกาสเขาพบแกรนดอหิ มามนัน้ ทานไดกลาวทาวความหลัง ในคราวทีท่ า นผนู ำสูงสุด
ของอิสลามไปเยีย่ มประเทศไทยเมือ่ เดือนมิถนุ ายน ๒๕๕๐ เพราะทานยังรำลึกไดวา คนไทยเปน
คนรักสันติภาพ และพระพุทธศาสนามีสว นกลอมเกลาชวยใหคนไทยมีอธั ยาศัยไมตรีทดี่ งี าม หลัง
จากนัน้ ไดพดู คุยกันวา การมาเยือนของคณะเรานีเ้ ปนการเยือนตอบ และทานเจาประคุณสมเด็จ
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พระพุฒาจารย ประธานคณะผปู ฏิบตั หิ นาทีส่ มเด็จพระสังฆราช ยังไดฝากความระลึกถึงเปนการ
สวนตัว เจาประคุณฯ ขอสงความปรารถนาดีมายังแกรนดอหิ มามและชาวมุสลิมทุกคนในประเทศ
อียปิ ตดว ย
เมือ่ ฝายเราสอบถามวา ในการไปเยือนประเทศไทยครัง้ นัน้ ในหลวงขอใหทา นลงไป
ชวยเหลือทีภ่ าคใต ไดผลเปนอยางไร และรสู กึ อยางไรบาง ซึง่ ทานฏอนฏาวีตอบวา ทุกฝายรัก
สันติภาพเหมือนกัน ขอใหอยรู ว มกันแบบสันติ ซึง่ ไมเปนเรือ่ งยากนักเลย ในการใหทกุ คนอยรู ว ม
กันอยางสงบสุขได ทานยังกลาวอีกวา ในหลวงเปนคนดี ทรงรักความยุตธิ รรม จึงขออวยพรให
ในหลวงของประเทศไทยจงทรงพระเจริญ และทานเห็นวา ความขัดแยงใดๆ ในโลกโดยเฉพาะ
ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย ไมใชเปนเรื่องเกี่ยวกับศาสนา แตเปนเรื่อง
ผลประโยชนทเี่ ขามาเกีย่ วของ และมีองคประกอบอืน่ ๆ เชนการเมือง ซึง่ ขยายผลออกไปในทาง
ไมดี และสรุปวา ชาวพุทธรักสันติภาพ ชาวอิสลามก็รกั สันติภาพเหมือนกัน ฉะนัน้ ทำอยางไรจึง
จะใหอยรู ว มกันอยางสันติได
ทานแกรนดอหิ มาม กลาววา การอยรู ว มกันอยางสันติไดนนั้ ตองใหถอื วา เราเปนพี่
นองรวมอุทรเดียวกัน ตัวทานเองสรางความสัมพันธสว นตัวทีด่ กี บั ทานโปป และตางใหความเคารพ
นับถือกันและกันมาก ทำใหอยรู ว มกันไดอยางสันติทำใหความสัมพันธระหวางคริสตกบั อิสลามใน
ประเทศอียปิ ตราบเรียบ เปนไปดวยดี ฉะนัน้ ถึงเราจะนับถือศาสนาตางกันก็ตาม แตตอ งใหมี
การพูดคุยสนทนาปรึกษาหารือกันตลอดเวลา เราตองสรางความสนิทสนมตอกัน ในการมาเยือน
อียปิ ตครัง้ นี้ ถือวาเปนการสานตอเชือ่ มสัมพันธไมตรีทดี่ ี ซึง่ จะดำรงสืบตอไปในภายหนา
การเชือ่ มความสัมพันธของกันและกัน จะทำใหเหตุการณเลวรายตางๆ ดีขนึ้ ได เหมือน
ตัวทานเองกับทานโปปทีม่ คี วามสัมพันธทดี่ ตี อ กัน ทำใหประเทศอียปิ ตเกิดความสงบสุข มีสนั ติภาพ
ในการอยรู ว มกันระหวางพีน่ อ งชาวอิสลามและคริสต ฉะนัน้ ขอใหถอื วามวลมนุษยชาติทงั้ ผอง
ตางเปนพีน่ อ งทองเดียวกัน เปนญาติสนิทชิดเชือ้ กัน เมือ่ ทุกคนตองการอยรู ว มอยางสันติ ก็ตอ ง
ใหหนั หนาเขาหากัน ใหหมัน่ ระลึกอยเู สมอวา เราเปนสมาชิกของมวลมนุษยชาติดว ยกัน ทำให
เกิดความรวมมือในการทำงานรวมกันใหได ขอใหมองถึงตัวศาสนาวา เราตางก็เปนพีน่ อ งทอง
เดียวกัน ศาสนาพุทธสอนเรือ่ งความรักเรือ่ งความเมตตา สอนใหคนไทยรักสุขสงบศึก ศาสนา
อิสลามก็สอนเหมือนกัน ทุกศาสนาสอนอยางเดียวกัน ตางมงุ หวังใหเกิดสันติภาพ

อียปิ ต ของขวัญจากแมน้ำไนล

57

 
ในเวลา ๑๔.๑๕ น. คณะสงฆไทยไดเขาพบปะสนทนาทางดานวิชาการกับเชก อาลี
โกมา (Sheikh Ali Gouma’a) ตำแหนงมุฟติแหงสาธารณรัฐอาหรับอียปิ ต (Mufti of the Arab
Republic of Egypt) ทานเปนนักปราชญและประมุขสูงสุดทางดานศาสนาอิสลาม มีสำนักงาน
ใหญตงั้ อยใู กลๆ กับสำนักงานของแกรนดอหิ มาม ในมหาวิทยาลัยอัลอัซหาร กลางกรุงไคโร
นัน่ เอง
กอนเขาพบทานมุฟติ เจาหนาทีข่ องสำนักงาน ไดใหความรเู กีย่ วกับหนาทีข่ องทานมุฟติวา
มีหนาทีใ่ หคำปรึกษาหารือทัว่ ไป แตละวันรับสายโทรศัพทประมาณ ๓๐๐ ถึง ๔๐๐ ครัง้ มีคอลเซ็น
เตอร (ในกรุงไคโร หมุน ๑๐๗) เปนศูนยกลาง มีภาษาตางประเทศใหเลือกใชสอื่ สารพูดคุยไดถงึ
๑๔ ภาษา มีหนาทีใ่ หคำปรึกษาหารือเกีย่ วกับหลักคำสอนในศาสนาอิสลาม สวนใหญสอนใหดำเนิน
ชีวติ ตามทางสายกลาง มีเว็บไซทเปนของตนเอง ตอบและรับเมลแตละวัน ไมนอ ยกวา ๒๐๐ เมล
ทานมุฟติเชก อาลี มีอายุ ๕๕ ป แตเปนนักปราชญผเู ชีย่ วชาญทางดานศาสนามุสลิมมาก และ
เมือ่ ถึงเวลานัดหมายไว ไดเขาพบปะพูดคุยกัน สรุปไดดงั นี้
ทานมุฟติเชก อาลี กลาววา ขอยินดีตอ นรับคณะพระสงฆไทยทุกทานสกู รุงไคโร ทาง
เราตองการทำงานรวมมือกับคนไทย ทานเปนผแู ทนศาสนาพุทธ เปนเพือ่ นบานทีด่ ขี องเราชาว
อียปิ ต ฉะนัน้ ขอใหเปดใจกวางตอกัน
อธิการบดี มจร กลาววา เมือ่ ป ๒๕๔๓ (ค.ศ.๒๐๐๐) ตัวทานเองเคยเดินทางไปรวม
ประชุมยูเอ็น (สหประชาชาติ) ทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนัน้ ไทยเราไดเชิญผนู ำศาสนา
ทัว่ โลกมารวมประชุมกันทีป่ ระเทศไทย ซึง่ ในชวงนัน้ ประเทศไทยยังไมมคี วามขัดแยงความรุนแรง
เกิดขึน้ เหมือนกับเหตุการณสามจังหวัดชายแดนภาคใตในปจจุบนั ทางเราขอเชิญทานไปเยีย่ ม
เมืองไทยบาง โดยเชิญผานมาทางทานเอกอัครราชทูตไทย
ทานมุฟติเชก อาลี กลาววา เราอยใู นโลกเดียวกัน (Global village) ไมมสี งิ่ กีดขวางซึง่
กันและกัน ผนู ำศาสนาสวนใหญตา งเขาใจเรือ่ งประเด็นสันติภาพกันดี ประเด็นสำคัญอยทู วี่ า ผู
ทีน่ ำเอาขาวสาสนไปใหคนสามัญ นำไปอยางไร มีการบิดเบือนหรือไม งานของเราคือสรางระบบ
ใหผนู ำศาสนากับคนสามัญอยรู ว มดวยกันได เราทำงานพูดคุยเรือ่ งศาสนา (Interfaith) มาเปน
เวลา ๒๐ ปแลว
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อธิการบดี มจร ซักถามวา ในพระพุทธศาสนา อนุญาตใหผนู บั ถือศาสนาอืน่ เรียน
พระพุทธศาสนาได แตชาวมุสลิมในประเทศไทยกลับไมยนิ ยอมใหศาสนิกของตนเรียนศาสนาอืน่
เรือ่ งอยางนีม้ ใี นประเทศอียปิ ตไหม ซึง่ ไดรบั คำตอบยืนยันวา เปนเรือ่ งทีค่ วรสงเสริมใหมกี ารเรียน
รซู งึ่ กันและกัน จะไดเกิดความเขาใจทีด่ ตี อ กัน



ตอมา คณะเรามีโอกาสเขาเยีย่ มชมปอมปราการแหงกรุงไคโรชือ่ ซิตาเดล ซึง่ เปนแหลง
ทองเทีย่ วสำคัญมาก ชมรูปภาพเจาใหญนายโต ตอนทีเ่ ดินทางมาเปดคลองสุเอซ ในซิตาเดลนีม้ ี
นาฬิกาจากยุโรปเปนสัญลักษณ มีโคมไฟฟาในสุเหรา จำนวน ๓๖๕ ดวง เขาบอกวา เปนของ
ขวัญจากประเทศฝรัง่ เศส ในการแลกเปลีย่ นกับเสาโอเบลิสต (นักเรียนไทยคนหนึง่ ใหขอ มูลวา เสา
โอเบลิสตแบบนี้ ฝรัง่ นำไปตัง้ ในสถานทีต่ า ง ๆ เทาทีท่ ราบมี ๓ ที่ คือ มหานครนิวยอรก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา, ทีร่ มิ แมน้ำเทมส ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ และในกรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส)
เสาโอเบลิสต เปนเสาจารึกแสดงถึงความรงุ โรจนรงุ เรืองของราชวงษฟารโรหทปี่ กครองในอียปิ ต
สมัยโบราณ เขาเชือ่ วาเสานีไ้ ปตัง้ อยทู ใี่ ด แสดงวาทีน่ นั่ เปนประเทศมหาอำนาจ
รายการเทีย่ วชม เมือ่ มาแลว ถือเปนกำไรกลับไปฝากเมืองไทย คือ พิพธิ ภัณฑแหงชาติ
อียปิ ต เยีย่ มชมเตียงหัน่ ศพทำมัมมี่ มัมมีร่ ามเสสทีส่ อง ซึง่ เห็นผมบนศีรษะติดอยู ชมบัลลังกนงั่
ของยุวกษัตริยห นมุ พระนามวาตุตนั คามุน ซึง่ เขาอธิบายวามีรปู พระมเหสีกำลังยืน่ ตัวทอดเขาไป
หา เปนภาพนารักมาก ชมเตียงโบราณพับได, หีบ, หองทรัพยสมบัต,ิ โลงพระศพตุตนั คามุน, ระเบียง
ภาพตัดสินดีชวั่ ไปนรกหรือสวรรค
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ทีช่ อบใจมากอยางไมลมื เลือนเลย คือมีโอกาสเยีย่ มชมโลงพระศพของตุตนั คามุน ใบหนา
สวมหนากากทองคำหนักถึง ๑๑ กิโลกรัม พระองคสวมใสรปู ชุดทรงฟาโรหสวมเครือ่ งประดับ
ศิราภรณ มีนกแรงและงูเหาอสรพิษปรากฏอยเู หนือนลาฏ (หนาผาก) เครือ่ งหมายแสดงผพู ชิ ติ
ดินแดนอียปิ ตบนและอียปิ ตลา ง มีพระเครายาวทำจากแกวสีเขียวคราม แผงพระศอประดับดวย
หินหลากสีมคี า ตางๆ ทรงถือตะขอและแสในพระหัตถ แสดงสัญลักษณแหงสถานะกษัตริยถ อื ไขว
มือกัน
สิง่ ทีร่ ะลึกจากอียปิ ต คือคัมภีรม รณะ ชีวติ หลังความตาย โดยเฉพาะรูปภาพทีน่ ำเอาหัวใจ
ของมนุษยมาชัง่ ดานหนึง่ กับใสขนนกอีกขางหนึง่ ถาหัวใจหนัก แสดงวาทำบาปมาก ตองปลอย
ใหสตั วกดั กิน ไมใหขนึ้ สวรรค อียปิ ตดนิ แดนมหัศจรรยทสี่ รรสรางปฏิทนิ ๓๖๕ วัน กระดาษ
ปลารุส ความล้ำหนาทางดานเกษตรกรรมในสมัยกอน และวิชาวิศวกรรมศาสตร สรางมหาพีระมิด
ขึน้ มาใหโลกปจจุบนั ทึง่ และฉงนใจ

คณะเรายังมีโอกาสไดนงั่ เรือดวน ชมสองฟากฝง ของแมน้ำไนล มองเห็นยอดสุเหรา
มากมาย แซมดวยโบสถไมกางเขนบาง นัง่ เลนกินลม ชมสภาพกรุงไคโร สภาพบานเมืองปจจุบนั
จากแมน้ำยังสามารถมองเห็นมหาพีระมิดในยามพลบค่ำเชนนี้ นึกยอนถอยหลังกลับไปอดีตแหง
จอมกษัตริยฟ าโรห ดืม่ ด่ำกับกระแสแมน้ำไนล ธรรมชาติอนั สวยงามยิง่ แมน้ำสายนีม้ สี งิ่ ตางๆ
มากมาย สุดทายก็จมลงใตกระแสธาราอันเชีย่ วกราก ไมมอี ะไรยัง่ ยืน นอกจากความดีความชัว่ ที่
ตัวเองกระทำฝากไวใหโลกรับรู นีแ่ หละอียปิ ต ของขวัญชิน้ สำคัญของแมน้ำไนล ซึง่ ปจจุบนั กำลัง
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มีสภาพเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม เพราะฝมอื มนุษยทสี่ รางเขือ่ นกักน้ำชือ่ อัสวานขึน้ มา เปนเขือ่ น
กักน้ำขนาดใหญอนั ดับ ๒ ของโลก ดวยเหตุผลทางดานเกษตรกรรมและปองกันน้ำทวม ถึงคราว
หนาแลงไมตอ งกลัวน้ำหมดไป ดวยเหตุนี้ องคการยูเนสโกตองขึน้ ไปชวยดูแลและขนเคลือ่ นยาย
แหลงมรดกโลกใหพน ภัยของธรรมชาติ โฉมหนาประวัตศิ าสตรกำลังเปลีย่ นไป


อธิการบดี มจร. ไดใหนโยบายเชิงปฏิบตั วิ า ในดานวิชาการ มหาจุฬาฯ จะจัดใหมกี าร
สอนศาสนาอิสลาม โดยเชิญนักปราชญอสิ ลามใหมาชวยสอน สรางเครือขายใหมคี วามรวมมือ
กับมหาวิทยาลัยอัลอัซหาร สวนในดานนโยบาย จะใหคณะพุทธศาสตรเปดสอนวิชาพุทธศิลป เพือ่
เปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนาในโลก ในประเทศผนู บั ถืออิสลาม เขามีมหาวิทยาลัยอัลอัซหาร
ซึง่ กอตัง้ มาเมือ่ ๑,๐๐๐ กวาป เกาแกกวามหาวิทยาลัยออกซฟอรด แหงสหราชอาณาจักรเสียอีก
ดังนัน้ ตองถือวา ประเทศอียปิ ตเปนจุดศูนยกลางของโลกอิสลามหรือผพู ดู ภาษาอารบิกหรืออาหรับ
ทัง้ หมด มีความเกาแกเทากับมหาวิทยาลัยนาลันทาของพุทธเรา เขาดำเนินการเปดสอนหลายสาขา
วิชา มีการใหทนุ การศึกษาแกเด็กนักเรียนไทยทีม่ าเรียนตอทีน่ ี่ เมือ่ ป ๒๕๕๐ รัฐบาลไทยไดชว ย
เหลือบริจาคเงินเปนทุนการศึกษาใหเขา จำนวน ๑ ลานบาท เพือ่ พยายามเบีย่ งเบนไมใหเด็กไทย
มุสลิมไปเรียนตอทีป่ ระเทศอืน่ ซึง่ ประเทศนัน้ อาจจะสอนใหใชวธิ รี นุ แรงในการแกไขปญหา ขยาย
ความรุนแรงในประเทศไทยได
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ชาวพุทธเอง ควรจะตองแยกแยะอิสลามิกชน ระหวางสายรุนแรงกับสายกลางใหออก
ชัดเจน คือแยกสายระหวางสายเหยีย่ ว (เชนอัฟกานิสถาน) ซึง่ นิยมความรุนแรง กับสายพิราบ
เชนประเทศอียปิ ต และเลือกคบหาสมาคมกับพวกสายกลาง ซึง่ ถือวาเปนการเลือกทีถ่ กู ทิศทาง
ขอมูลสถิตขิ องประเทศอิสลาม รอยละ ๙๐ นับถือนิกายสุหนี่ อีกรอยละ ๑๐ นับถือ
นิกายชีอะห สรุปวารอยละ ๗๐ ทัว่ ทัง้ โลกรวมทัง้ ในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ลวนนับถือ
อิสลามนิกายสุหนีเ่ กือบทัง้ นัน้ ทีเ่ หลือนิดหนอยนับถืออิสลามนิกายชีอะห ซึง่ รวมพวกมุสลิมทีจ่ งั หวัด
พระนครศรีอยุธยาดวย แตไดถกู กลืนและหลอมละลายเปนคนไทยไปเกือบหมดแลว เรือ่ งนิกาย
ศาสนาไมใชเปนประเด็นสำคัญ แตอยทู คี่ นปฏิบตั ติ า งหากเปนสิง่ สำคัญ และตองใหคำนึงอยเู สมอ
วา จะอยรู ว มกันอยางสันติไดอยางไร ในดินแดนแผนเดียวกัน
ดร.มูฮมั หมัด ชัยยิด ฏอนฏาวี เปนแกรนดอหิ มาม มีฐานะเปนนายกสภามหาวิทยาลัย
อัลอัซหาร เปนผนู ำสูงสุดทางศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่ มีผนู บั ถือประมาณ ๑,๐๐๐ ลานคน มีฐานะ
เทากับโปปสันตะปาปา แหงสำนักวาติกนั จึงมีบทบาทโดดเดนชัดมาก ทานแกรนดอหิ มามกลา
กลาวคัดคานการใชความรุนแรง เชน การถลมตึกเวิลด เทรดเมือ่ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๓
เพราะทานไมเห็นดวย กับวิธกี ารทีช่ าวอาหรับทัว่ โลกรุมเขาบุกโจมตีประเทศอิสราเอล

สวนทานเชก อาลี โกมา (Sheikh Ali Gouma’a) ตำแหนงมุฟติสาธารณรัฐอาหรับ
ประมุขสูงสุดในประเทศอียปิ ต คณะสงฆไทยเราเขาเยีย่ มเยือนเพือ่ สรางเสริมสัมพันธไมตรีทดี่ ี
ตอกัน
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รัฐบาลไทยเริม่ จับทิศทางถูกจุด โดยเชิญใหแกรนดอหิ มามไปเยีย่ มประเทศไทย และ
พลเอกสนธิ บุณยรัตกลิน อดีตประธาน คมช. เริม่ เปดฉากการคบหาสมาคมกับโลกอิสลามนิกาย
สุหนีใ่ นมุมมองแบบใหม ตรงนีอ้ าจจะถือวาเปนการสงสัญญาณไปยังสามจังหวัดชายแดนภาคใต
รวมทัง้ ถึงประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียใหทราบ วาประเทศไทยเราเริม่ เปนเพือ่ นกับหัวหนาของ
เขาแลว
ความคาดหวังของทานเอกอัครราชทูตไทย นายนพดล เทพพิทกั ษ ถือวาเปนมิตใิ หม
เพราะไดสรางจารึกเปนประวัตศิ าสตรครัง้ สำคัญ เปนครัง้ แรกทีค่ ณะสงฆไทยไปเยือนประเทศอียปิ ต
อยางเปนทางการ เจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย ประธานคณะผปู ฏิบตั หิ นาทีส่ มเด็จพระสังฆราช
ไดมอบหมายงานใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ โดยเฉพาะอธิการบดี ใหมาสืบสานดำเนินการตอไป
แตมปี ระเด็นทีอ่ อ นไหวมาก ตองระมัดระวัง กลาวคือ
๑. เรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต และเรื่องเกี่ยวกับการเมือง ซึ่งในสังคมไทย
พระสงฆเราพูดไมได ฉะนัน้ ใหมเี วทีการพูดคุยแลกเปลีย่ นกันเยีย่ งนักปราชญ ในงานทางวิชาการ
เทานัน้ อยายงุ เกีย่ วกับการเมือง โดยพยายามอยาพูดถึงประเทศอิสราเอลอยางเด็ดขาด
๒. ในการประชุมผนู ำศาสนาโลก (Religious World Council) มหาจุฬาฯ เราจะเชิญ
ใหผนู ำอิสลามในประเทศอียปิ ตไปรวมงานประชุมดวย ประเด็นนีพ้ ดู ชีแ้ จงแถลงการณเปนเอกสาร
ได

อียปิ ต ของขวัญจากแมน้ำไนล
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๓. ทานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงไคโร นายนพดล เทพพิทกั ษ ไดคาดหวังคณะสงฆ
ไทย ทานอยากใหคนไทยมองเห็นความสัมพันธทดี่ ใี นมิตทิ างดานศาสนา โดยจัดใหมกี ารแลกเปลีย่ น
สนทนาธรรมกันระหวางพุทธกับอิสลาม ไทยกับอียปิ ต อยากใหชาวไทยเขาใจจิตวิญญาณของ
ประเทศอียปิ ตวา อียปิ ตเปนสังคมเปดใจกวาง ยอมรับศาสนาอืน่ ใหอยรู ว มกันได เพราะในประเทศ
อียปิ ตมคี ริสตคอปติกสายออรโธดอกซตงั้ อยภู ายในประเทศอียปิ ตทมี่ ศี าสนาอิสลามเปนศาสนา
ประจำชาติได แถมคริสตกบั อิสลามยังเปนเพือ่ นทีด่ ตี อ กัน คณะสงฆไทยเรามีโอกาสเขาพบปะพูด
คุยกับทานโปปหรือสมเด็จพระสันตะปาปา ผนู ำสูงสุดของคริสตศาสนาในอียปิ ต มีผนู บั ถือศาสนา
รอยละ ๑๐ เปนพวกนับถือคริสตศาสนาสายนิกายกรีกออรโธดอกซ ในจุดตรงนี้ ตองมองใหเห็น
วาในประเทศอียปิ ตเขาก็มหี ลายศาสนาเชนกัน เขามีใจกวาง มีขนั ติธรรม (tolerance) เปดประตู
ใจรับใหศาสนาอืน่ อยรู ว มดวย เพือ่ เชือ่ มความสัมพันธกบั ทุกศาสนา โดยเฉพาะพวกเราชาวพุทธ

พวกนิยมทางสายกลางในประเทศอียปิ ต เขามีสอนทีม่ หาวิทยาลัยอัลอัซหาร ซึง่ สอนเรือ่ ง
เกีย่ วกับชีวติ ในโลกนีแ้ ละโลกหนา เชนใหทำละหมาด (เปนการปฏิบตั สิ มาธิ) และสอนเรือ่ งซะกาดซ
บริจาคทรัพยใหทานเพือ่ ชวยเหลือกัน ในศาสนาพราหมณสอนชวงวัยชีวติ ไว ๔ อยาง คือ พรหมจารี
ศึกษาเลาเรียน คฤหัสถ แตงงานอยคู รองเรือน วนปรัสถ แสวงหาสัจธรรม และสันยาสี ออกบวช
ไมมเี รือน สวนในพระพุทธศาสนา มีหลักคำสอนเกีย่ วกับประโยชนสามอยาง คือ ทิฏฐธัมมิก
ประโยชน ใหขยันทำมาหากิน รจู กั เก็บรักษาทรัพยสนิ ทีแ่ สวงหามาได คบเพือ่ นดีเปนกัลยาณมิตร
และดำรงชีวติ พอเพียง และสอนหลักสัมปรายิกตั ถประโยชน คือใหมศี รัทธามัน่ คงในพระรัตนตรัย
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รักษาศีลหา เคารพกฎระเบียบของสังคม รจู กั เสียสละเพือ่ ประโยชนสว นใหญของบานเมือง (ซึง่
เทียบไดกบั ซะกาดซในอิสลาม) และสอนเรือ่ งปญญา เจริญจิตพัฒนาปญญา สอนเพือ่ ใหเขาถึง
หลักไตรลักษณความจริงแท มองเห็นวา ทุกอยางไมเทีย่ ง เปนทุกข เปนอนัตตา เพือ่ จะไดไมยดึ
มัน่ ถือมัน่ เปนอุปาทาน อันเปนบอเกิดแหงความทุกขทงั้ มวลในโลกนี้ พระพุทธศาสนายังสอนเรือ่ ง
ปรมัตถประโยชน คือการดับทุกข โดยเขาถึงตัวพระนิพพาน ดับทุกขเดีย๋ วนี้ หมดทุกขโดยประการ
ทัง้ ปวง เปนเปาหมายหลักอีกดวย สรุปวาสอนประโยชน ๓ โลก คือโลกนี้ (ปจจุบนั ) โลกหนา
(อนาคต) และเหนือโลกทัง้ สอง

จุดเหมือนกันของศาสนา คือสอนเรือ่ งการทำสมถภาวนา ในศาสนาอิสลาม เรียกวา
วิวรณ ซึง่ เปนคำสอนของพระเจา หรือทีเ่ ขาใชคำวา พระเจาตรัสบอก (God said)
ในประเด็นสุดทายทีต่ อ งทำความกระจางใหเกิดขึน้ คือ เรือ่ งภาษายาวี ซึง่ ไมใชภาษา
ของพระเจา และไมใชภาษาของอิสลาม เพียงเปนภาษาของชนกลมุ หนึง่ เทานัน้ ทีใ่ ชพดู เทานัน้ ภาษา
อารบิกหรือภาษาอาหรับตางหากทีเ่ ปนภาษาของพระเจา ทีเ่ ขาสอนใหชาวอิสลามตองเรียนตองรู
กัน เพือ่ สือ่ สารกับพระเจาไดอยางถูกตอง
ขอสงทายวา เรากำลังจะกลืนเขา ซึง่ เรียกวาหลอมละลายเขาใหเขากับเรา ทำเขาให
เปนเราไดอยางไร ปญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ไมใชเปนเรือ่ งของศาสนา แตประเด็น
สำคัญอยทู วี่ า เราจะอยรู ว มกันอยางสันติไดอยางไร ขอฝากไวเปนของขวัญขอคิดจากแมน้ำไนล ใน
การเยือนอียปิ ตของคณะสงฆไทยครัง้ นี้

