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๑.  บทน า 

 

พระพุทธศาสนามีส่วนส าคัญในการเข้าไปร่วมแก้ปัญหาสังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงเวลาท่ีเกิดวิกฤตการณ์ทางสังคมอันเป็นช่วงเวลาท่ีประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อนไปท่ัวทุก
หย่อมหญ้า เช่นดังเหตุการณ์ในอดีตท่ีผ่านมาของประเทศกัมพูชาในยุคเขมรแดง (Khmer Rouge 
Era) ในหน้าประวัติศาสตร์เมื่อประมาณป ีพ.ศ. ๒,๕๑๘ (ค.ศ. ๑,๙๗๕) ท่ีประเทศกัมพูชาถูกยึดครอง
โดยกลุ่มคอมมิวนิสต์เขมรแดงโดยใช้นโยบายในการบังคับให้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาทุกรูปลา
สิกขาบท และการท าลายล้างวัดวาอารามและคัมภีร์ส าคัญ ๆ รวมถึงสถาบันทางพระพุทธศาสนา 
ตลอดจนการสังหารหมู่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนและเนรเทศออกนอกประเทศ  พระสงฆ์ท่ี
หลงเหลืออยูต้่องอาศัยรวมอยู่กับชาวบ้าน บางครั้งก็ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้กับผู้เจ็บไข้ได้ป่วย
อย่างลับ ๆ พระสงฆ์ท่ีรอดชีวิตก่อนการยึดครองจากเขมรแดงมีประมาณ ๖๕,๐๐๐ ถึง ๘๐,๐๐๐ รูป 
และได้ลดจ านวนลงอย่างรวดเร็วจนเหลือเพียงแค่ ๓,๐๐๐ รูปหลังจากนั้น ท าให้พระพุทธศาสนาถูก
ท าลายลงอย่างส้ินเชิง นับเป็นวิกฤตการณ์ท่ีท าให้เราได้รู้จักกับ “มหาโฆษะนันทะ” ผู้น าทางจิต
วิญญาณผู้มีอิทธิพลต่อการเผยแผ่ค าสอนทางพระพุทธศาสนาสู่สังคม 

 

๒.  คานธีแห่งกัมพูชา 
 

สมเด็จเปรี๊ยะ มหาโฆษะนันทะ หรือ มหาโฆษะนันทะเป็นพระภิกษุเถรวาทชาวกัมพูชาผู้
ได้รับการเคารพนับถืออย่างสูงสุดในต าแหน่งสมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศกัมพูชาระหว่างยุคเขมร
แดงไปสู่ยุคหลังการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ มหาโฆษะนันทะได้อุทิศตนเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เพื่อสิทธิมนุษยชน ท่านได้ก่อต้ังวัดต่าง ๆ มากมาย รวมถึงการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุม
ศาสนาระดับชาติ และการเจรจาสันติภาพ นอกจากนั้นยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการณ์รณรงค์ต่อต้านกับ
ระเบิด ความเคล่ือนไหวท่ีโดดเด่นอันท าให้ท่านเป็นท่ีรู้จักคือการเดินขบวน “ธรรมยาตรา” ๒ ด้วยการ
ใช้หลักปรัชญาอหิงสา 
                                                         

๑ Sanu Mahatthanadull, “Maha Ghosananda: The Engaged Buddhism in 
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๒ 
 

เมื่อครั้งท่ีท่านเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกท่ีมหาวิทยาลัยนาลันทา รัฐพิหาร 
ประเทศอินเดีย ท่านได้พบกับ นิชิดัตสึ ฟูจิ (Nichidatsu Fujii) ผู้ก่อตั้งพุทธนิกาย นิปปอนซัน เมียวโฮ
จิ (Nipponzan Myohoji) แห่งประเทศญี่ปุ่น ผู้เคยได้ร่วมงานกับมหาตมคานธี ท าให้มหาโฆษะนันทะ
ได้เรียนรู้หลักปรัชญาอหิงสา (non-violent activism) ของมหาตมคานธี และในปีพ.ศ. ๒,๕๐๘ (ค.ศ. 
๑,๙๖๕) ท่านได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อศึกษาพุทธธรรมกับท่านพุทธทาสภิกขุ ผู้มีช่ือเสียง
ทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคม๓ อย่างไรก็ตาม มหาโฆษะนันทะก็ได้รับสมญานามว่า 
“คานธีแห่งกัมพูชา” (Ghandi of Cambodia) และ “พระพุทธเจ้าแห่งสนามรบ” (Buddha of 
battlefield) ๔ อันเนื่องมาจากความสุขุมลุ่มลึก จากสติปัญญา และจากความเมตตากรุณาของท่าน 
ซึ่งเป็นผลท่ีมาจากการเจริญจิตตภาวนาจากภายใน 

 

๓.  บทบาทด้านพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม : ธรรมยาตราเพ่ือสันติภาพ 
 

เมื่อระบบการปกครองโดย พล พต (Pol Pot regime) ๕ ส้ินสุดลงในปี พ.ศ. ๒,๕๒๒ 
(ค.ศ. ๑,๙๗๙)     มหาโฆษะนันทะเป็นหนึ่งในพระสงฆ์ ๓,๐๐๐ จากจ านวน ๖๐,๐๐๐ รูปท่ีมีชีวิต
รอด จากนั้นท่านได้สร้างวัดต่าง ๆ ท่ีค่ายผู้อพยพ รวมถึงการบวชพระภิกษุสงฆ์บริเวณชายแดนไทย -
กัมพูชา๖ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือขบวนธรรมยาตราเพื่อสันติภาพท่ัวภูมิภาคกัมพูชาท่ีจัดขึ้นทุกปี เริ่ม
ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒,๕๓๕ ถึงปี พ.ศ. ๒,๕๔๑ (ค.ศ. ๑,๙๙๒ ถึงปี ค.ศ. ๑,๙๙๘)  กินเวลานาน ๗ ปี เป็น
ระยะทางไกลถึง ๑ ล้านกิโลเมตร นับเป็นความเคล่ือนไหวท่ีมีบทบาทอย่างยิ่งในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสู่สังคม๗ ธรรมยาตราท้ัง ๙ ครั้ง๘ ล้วนมีความน่าสนใจและแตกต่างกันไปดังต่อไปนี้ 
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๓ 
 

ธรรมยาตราคร้ังที่ ๑ 
 

ธรรมยาตราครั้งท่ี ๑ จัดขึ้นในปี พ.ศ. ๒,๕๓๕ (ปี ค.ศ. ๑,๙๙๒) ๙ เป็นปีแรกท่ีองค์การ
สหประชาชาติเข้ามาให้การสนับสนุนข้อตกลงสันติภาพ ท่านมหาโฆษนันทะได้น าการเดินธรรมยาตรา
ท่ัวประเทศกัมพูชา เพื่อฟื้นฟูความหวังและสร้างก าลังใจให้แก่ประชาชนกัมพูชา การเดินครั้งนี้เริ่มต้น
จากบริเวณค่ายผู้อพยพชายแดนประเทศไทยไปยังกรุงพนมเปญ มีผู้อพยพเดินร่วมกลับกัมพูชาจ านวน 
๓๕๐ คน และระหว่างทางไปกรุงพนมเปญมีผู้เข้าร่วมเพิ่มข้ึนถึง ๑,๐๐๐ คน 

 

ธรรมยาตราคร้ังที่ ๒ 
 

ธรรมยาตราครั้งท่ี ๒ เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒,๕๓๖ (ปี ค.ศ. ๑,๙๙๓) ก่อนจะมีการเลือกต้ัง
ภายใต้การก ากับของสหประชาชาติ  การเดินเริ่มจากนครวัดไปยังเมืองเสียมเรียบ ซึ่งเป็นตรึงเครียด
ระหว่างกลุ่มเขมรแดง กับ กองก าลังของรัฐบาล 

 

ธรรมยาตราคร้ังที่ ๓ 
ธรรมยาตราครั้งท่ี ๓ เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒,๕๓๗ (ปี ค.ศ. ๑,๙๙๔)  เป็นการเดิน      ธรรม

ยาตราในเขตสงครามทางภาคตะวันตกของกัมพูชา มีผู้เข้าร่วมเสียชีวิต ๒ คน คือพระสงฆ์ กับแม่ชี 
จากการยิงปะทะกันระหว่างทหารรัฐบาลกับกลุ่มเขมรแดง หลังเสร็จส้ินการเดิน ท่าน         มหา
โฆษนันทะกล่าวว่า “ท่ีจริงความรุนแรงครั้งนี้คือเหตุผลท่ีเราเดิน” “การเดินเพื่อสันติภาพของเราเริ่ม
ในวันนี้และทุกๆวัน แต่ละก้าวท่ีไปอย่างช้าๆ คือ การสวดมนต์  แต่ละก้าวคือการภาวนา และแต่ละ
ก้าวจะสร้างสะพานเช่ือม” 

 

ธรรมยาตราคร้ังที่ ๔ 
 

ธรรมยาตราครั้งท่ี ๔  เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒,๕๓๘ (ปี ค.ศ. ๑,๙๙๕) เริ่มเดินทางจาก
ชายแดนไทยไปยังเมืองสเวย์เรียง (Svay Rieng) ติดชายแดนเวียดนาม ธรรมยาตราครั้งนี้มุ่งในเรื่อง
การต่อต้านกับระเบิด เพื่อท าให้ประชาชนหันมาสนใจกับระเบิดท่ีมีมากกว่า ๑๐ ล้านลูกในกัมพูชา ซึ่ง
คร่าชีวิตของชาวนาและเด็กๆ หลายร้อยคนในแต่ละปี ในระหว่างการเดินมีชาวพุทธถึง ๒๐,๐๐๐ คน
ลงนามต่อต้านกับระเบิด ท่านมหาโฆษนันทะ ได้เขียนไว้ใน สาส์นของท่านท่ีมีถึงรัฐมนตรีว่า 
“สันติภาพมักจะอยู่ท่ีจุดเรามาถึงและจุดท่ีเราจากไป นี้คือเหตุผลท่ีเราต้องเดินอยู่เสมอทีละก้าว ทีละ
ก้าว ไม่เคยท้อแท้ ปัญญาจะเป็นอาวุธของเรา เมตตากรุณาจะเป็นกระสุนของเรา สติจะเป็นเกาะ
ก าบังของเรา เราจะเดินจนกว่าประเทศกัมพูชาและโลกท้ังมวลจะมีสันติภาพ“ 
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๔ 
 

ธรรมยาตราคร้ังที่ ๕ 
 

ในปี พ.ศ. ๒,๕๓๙ (ปี ค.ศ. ๑,๙๙๖) การเดินครั้งนี้มุ่งไปท่ีการตัดไม้ท าลายป่า มี
ประชาชนเข้าร่วม ๗๐๐ คน เดินผ่านบางจังหวัดท่ีมีการตัดไม้ท าลายป่ามากท่ีสุด ระหว่างการเดินทาง
ผู้เข้าร่วมได้ช่วยกันปลูกป่าถึง ๒,๐๐๐ ต้น และท่านมหาโฆษนันทะมักจะสนทนาธรรมกับชาวบ้าน
และสนับสนุนให้พวกเขา “ก าจัดกับระเบิดแห่งความโกรธออกจากใจ” “เมื่อเราเคารพส่ิงแวดล้อม 
ธรรมชาติก็จะดีต่อเรา ต้นไม้ก็เหมือนมารดาบิดาของเรา พวกมันหล่อเล้ียงเรา ให้เราทุกอย่างแก่เรา 
ท้ังผล ใบ กิ่ง ล าต้น มันให้อาหารและให้ส่ิงจ าเป็นอีกหลายอย่าง แต่ถ้าเรายังตัดต้นไม้อยู่ ฝนก็จะไม่
ตกอีกต่อไป ต้นไม้ท าให้ฝนตก ดังนั้น ธรรมยาตราก็คือการเผยแผ่ธรรมเพื่อปกป้องตัวเราเองและปก
ต้องส่ิงแวดล้อมของเรา ซึ่งก็คือธรรมของพระพุทธเจ้า” 

 

ธรรมยาตราคร้ังที่ ๖ 
 

ธรรมยาตราครั้งท่ี ๖ เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒,๕๔๐ (ปี ค.ศ. ๑,๙๙๗) จัดขึ้นเพื่อสร้างความ
ปรองดองระหว่างเขมรแดงกับกองก าลังรัฐบาล ท่านมหาโฆษนันทะกระตุ้นให้มีการให้อภัยและมี
ความปรองดองส าหรับกองก าลังเขมรแดงท่ีเลิกละความรุนแรง ท่านได้ให้พรนายเอียงสารี เขมรแดง
อาวุโส และให้อภัยเขา ท่านกล่าวว่า “ในพระพุทธศาสนา เมื่อคนรู้อาชญากรรมของตน และขอโทษ 
พระพุทธเจ้าจะยกโทษให้เขา เรายังไม่รู้ว่านายเอียงสารีพูดโกหกหรือจริง แต่พระธรรมก็ให้อภัยแก่คน
ท่ีหันหาทางสว่างและละเลิกการสู้รบ” การเดินครั้งนี้ท่านมหาโฆษนันทะได้พบกับผู้น าเขมรแดงพร้อม
ให้อภัยพวกเขา การเดินครั้งนี้ใช้เวลาต่อเนื่องกัน ๓ สัปดาห์ผ่านสถานท่ีท่ีเคยเป็นท่ีมั่นของเขมรแดง
ท้ังหมด 

 

ธรรมยาตราคร้ังที่ ๗-๙ 
 

ในปี พ.ศ. ๒,๕๔๑ (ปี ค.ศ. ๑,๙๙๘) ท่านได้เดินขบวนท้ังส้ิน ๓ ครั้ง กล่าวคือต้ังแต่ธรรม
ยาตราครั้งท่ี ๗ จนถึงครั้งท่ี ๙ ท่ัวท้ังประเทศกัมพูชา และในท้ายท่ีสุด ท่านก็มิได้เข้าร่วมขบวนธรรม
ยาตราอีกเลยต้ังแต่นั้นเป็นต้นมาเนื่องจากสุขภาพไม่เอื้ออ านวย 

 

๔.  บทสรุป 
 

เมื่อประเทศกัมพูชาเผชิญหน้ากับปัญหาวิกฤตการณ์ทางสังคมและการเมืองท่ีมีรากฐาน
มาจากความรุนแรง หลักธรรมค าส่ังสอนในพระพุทธศาสนาก็ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทอันส าคัญใน
การแก้ปัญหาเหล่านั้นภายใต้การน าของ “มหาโฆษะนันทะ” ผู้เผยแผ่หลักค าสอนของพระผู้มีพระ
ภาคสู่สังคม โดยนัยนี้ มหาโฆษะนันทะ จึงเป็นท้ังผู้น าทางจิตวิญญาณ ผู้สร้างสันติภาพ และผู้น าการ
เดินขบวนเพื่อยุติความรุนแรง ด้วยค าสอนท่ีเรียบง่ายและปราศจากตัวตน ด้วยความกรุณาท่ีไร้
พรมแดน และด้วยมุมมองแห่งสันติภาพ ดังท่ีท่านได้กล่าวไว้ว่า 

ความทุกข์ได้หยั่งรากลึกลงสู่ประเทศกัมพูชา 
ทว่า ความทุกข์นี้ก่อเกิด ความกรุณาอันยิ่งใหญ่ 
ความกรุณาอันยิ่งใหญ่สรรสร้าง สันติภาพในใจ 



๕ 
 

สันติภาพในใจสรรสร้าง สันติภาพแห่งปัจเจกบุคคล 
สันติภาพแห่งปัจเจกบุคคลสรรสร้าง สันติภาพแห่งชุมชน 
สันติภาพแห่งชุมชนสรรสร้าง สันติภาพแห่งประเทศชาติ 
สันติภาพแห่งประเทศชาติสรรสร้าง สันติภาพแห่งโลก 
ขอสรรพชีวิตจงอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขและมีสันติภาพ 

การพลิกฟื้นความหวังของประชาชน และหลักแห่งอหิงสา รวมถึงการรณรงค์ต่อต้านกับ
ระเบิด การรณรงค์ปลูกป่าทดแทน ตลอดจนการปรองดอง ฯลฯ ล้วนเป็นแนวทางในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมซึ่งแสดงให้โลกได้ประจักษ์ว่า พระพุทธศาสนาท่ีครั้งหนึ่งเคยสูญหายไปจาก
สังคมประเทศกัมพูชาได้กลับคืนมาด้วยความสงบสันติอย่างแท้จริง 
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