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ในวันอาทิตย์ท่ี  14 กันยายนปีนี้  
อาตมาได้รับเกียรติให้ท าพิธีการ
แต่งงานระหว่างจอร์จ ทาเคอิและ
แบรด อัลแมน ณ ศูนย์รักษา
ประชาธิปไตยแห่งชาติในดาวน์
ทาวน์ ลอสแอนเจลิส ลิตเติ้ล
โตเกียว หลายท่านคงจะรู้จัก
มิสเตอร์ทาเคอิในบทของซูลูจาก
หนังทีวีและภาพยนต์ตอนต่างๆใน
เร่ือง “สตาร์แทรก็(Star Trek)” 
 

พิธีการแต่งงานในวันนั้นเป็นพิธีที่
สวยงามและให้ความรู้สึกท่ีดี จอร์จ
และแบรดได้ให้ค ามั่นสัญญาว่าจะ

รักและดูแลกันในขณะที่คนใน
ครอบครัวและเพื่อนๆร้องไห้ด้วย
ความยินดี เพื่อนเจ้าสาว นิเชลล์ 
นิโคลส์หรือท่ีรู้จักกันในนามว่า ยูฮู
ร่า ได้ร้องไห้ด้วยความปิติใน
ขณะท่ีเพื่อนเจ้าบ่าววอลเตอร์ 
โคนิกหรือท่ีรู้จักกันว่าเชคอฟมองดู
การแต่งงานนั้นอย่างยินดีด้วยน้ าตา
คลอ 
 

เมื่อแบรดโทรศัพท์มาหาอาตมาใน
เเดือนมิถุนายน เขาและจอร์จเพิ่งได้
ยื่นขอจดทะเบียนสมรส แบรดได้
ถามอาตมาว่าอาตมาจะให้เกียรติท า

พิธีการแต่งงานให้เขาทั้งสองได้
หรือไม่ อาตมาตอบรับอย่างไม่
ลังเล อย่างไรก็ตาม อาตมาไม่คิดว่า
การแต่งงานของท้ังสองคนจะเรียก
ความสนใจของคนท้ังประเทศ 

 

อาตมาพบจอร์จ ทาเคอิและแบรด 
อัลแมนเป็นครั้งแรกในเดือน
พฤษภาคม 2002 ในงานศพของ
คุณฟูมิโกะ ทาเคอิหรือคุณแม่ของ
จอร์จ ทาเคอิ   
 

ตั้งแต่ท่ีศาลฎีกาแห่งรัฐ
แคลิฟอร์เนียได้ตัดสินให้สิทธิคนที่

“หากพระพุทธองค์มิได้ได้ตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว  แม้มนุษย์
และสัตว์ท่ัวจักรวาลท่ีมีจิตใจ
บริสุทธิ์และปรารถนาจะไปเกิด
แดนธรรมของพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่
เอ่ยชื่อของพระพุทธ 
เจ้าแม้ว่าจะสิบครั้งและผู้กระท า
ความผิดมหันตโทษและผู้ซึ่งดู
หมิ่นธรรมะที่ประเสริฐนั้นไม่
อาจจะท าให้มนุษย์และสัตว์
เหล่านั้นไปเกิดในแดนธรรมนั้น
ได้” 

 



เป็นเกย์มีสิทธิในการแต่งงานกันได้  
คนหลายๆคนได้ติดต่ออาตมามา
และสอบถามว่าทางพุทธศาสนามี
ท่าทีอย่างไรเก่ียวกับการแต่งงาน
ของคนเพศเดียวกัน  ค าตอบของ
อาตมาก็คือว่า … “ไม่มีปัญหา
อย่างไรเลย” 

 

อาตมาขอเล่าความคิดเห็นให้ท่าน
ฟังไม่เฉพาะประเด็นเร่ืองการ
แต่งงานระหว่าางคนเพศเดียวกัน 
แต่รวมถึงประเด็นด้านสังคมที่พวก
เราประสบในทุกๆวันตามความเชื่อ
และค าสอน 
ของอมิตะพุทธ 

 

ศีลธรรมของและจริยธรรมของ
สังคมส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจาก
หลักค าสอนจูโด-ศริสเตียน ความ
เชื่อของพวกเราที่มีอิทธิพลต่อ
ปัญหาต่างๆของสังคม ตัวอย่างเช่น
การท าแท้ง การวิจัยเร่ืองสเต็มเซลล์ 
การวางยาสลบให้ตาย  วิวัฒนาการ 
ภาวะโลกร้อน ความเสมอภาคใน
เร่ืองเชื้อชาติและการเบ่ียงเบนทาง
เพศนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อเก่าๆท่ี
ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริง ปัญหา
ต่างๆในปัจจุบันท่ีสลับซับซ้อนไม่
อาจจะตอบได้อย่างชัดเจนว่าเป็น

เร่ืองถูกหรือผิดหรือว่าเป็นขาวหรือ
เป็นด า 
 

ข้อกังวลเบ้ืองต้นของเราชาวพุทธก็
คืออาการต่ืนขึ้นจากอวิชชาและมี
ปัญญาในเรื่องจิตวิญญาน  ในทาง
พุทธศาสนาเราได้รับการสอนว่าไม่
มีค าตอบว่าถูกหรือผิดหรือขาวหรือ
ด าเกี่ยวกับเร่ืองจริยธรรมหรือเร่ือง
ศีลธรรมท่ีใช้กับทุกๆคนในทุก
เหตุการณ์ ในฐานะชาวพุทธ เรา
ได้รับการสอนให้คิดในสิ่งต่างๆ
เพื่อตัวเองและกระท าตามจิต
วิญญานของเรา ค าสอนต่างๆไม่ใช่
เเป็นตัวควบคุมหรือก าหนดว่า
อะไรผิดจริยธรรมหรือผิดศีลธรรม 
พระพุทธเจ้าศากยมุนีได้ตรัสว่าตัว
พระองค์ท่านเองเป็นเพียงแต่ครู
เท่านั้น   … เป็นเพียงผู้ชี้ทางอย่าง
เดียวเท่านั้น ท่านไม่เคยถือว่าท่านมี
สิทธิบังคับให้ผู้อื่นว่าควรท าอะไร 

 

พุทธศาสนิกชนจะไม่ถกเถียงเร่ือง
ผิดและเร่ืองถูก และไม่เป็นผู้ตัดสิน
ผู้อื่น พระพุทธองค์สนับสนุนให้
เราย้อนส ารวจตัวเองและแสวงหา
ความจริงด้วยตนเองถึงแม้ว่า
จะต้องละท้ิงค าสอนต่างๆ  
พระพุทธเจ้าศากยมุนีกล่าวไว้ดังนี ้
 

“อย่าเชื่อเพียงแต่ท่านได้ยิน
มา อย่าเชื่อเพียงแต่มีคนพูด
หรือร่ าลือ อย่าเชื่อเพียง แต่
ได้เห็นข้อความในหนังสือ
เก่ียวกับศาสนา อย่าเชื่อใน
ค าสอนเพียงเพราะค าสอน
นั้นมาจากครูหรือผู้อาวุโส 
อย่าเชื่อในธรรมเนียม
เนื่องจากเชื่อกันมาหลาย
ช่วงคน แต่การท่ีได้สังเกตุ
และการวิเคราะห์ เมื่อท่าน
พบสิ่งท่ีท่านเห็นด้วยเพราะ
เหตุผลท่ีดีและเป็น
ประโยชน์ต่อคนใดคนหนึ่ง
และเพื่อทุกๆคนแล้วจง
ยอมรับและท าตามสิ่งนั้น” 

 

ปัญหาสังคมท่ียอมรับว่าถูกต้อง
และเป็นความจริงส าหรับคนรุ่น
หนึ่งนั้น กาลเวลาต่อมาอาจจะ
เปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่นเมื่อไม่
นานมานี้ การเหยียดผิวเคยเป็นท่ี
ยอมรับในสังคมของคนอเมริกัน มี
การต่อต้านอย่างมากเมื่อคนอัฟริ
กันอเมริกันและคนกลุ่มน้อยเชื้อ
ชาติอื่นและผู้ท่ีเห็นอกเห็นใจต่อ
การต่อสูน้ั้นลุกขึ้นมาต่อต้านเร่ือง
การเลือกท่ีรักมักท่ีชัง  และใช้เวลา
หลายๆปีท่ีคนจะเปลี่ยนความคิดนี้



ได้  แต่ถึงปัจจุบันนี้ บรรทัดฐาน
ทางสังคมเก่ียวกับเชื้อชาติซึ่งคน
ไมใ่ห้ความส าคัญในสองสาม
ทศวรรษท่ีผ่านมา เช่นการแต่งงาน
ระหว่างคนต่างเชื้อสายกันท่ีถือว่า
เป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือการบังคับ
ให้แยกกันอยูน่ั้นไม่เป็นท่ียอมรับ
ในทุกวันนี้แล้ว   

 

ภายใต้ค าสอนของพุทธศาสนา
นิกายโจโด ชินชู(Jodo Shinshu) 
นั้นไม่มีหลักการท่ีห้ามการแต่งงาน
คนเพศเดียวกัน ภายใต้ค าสอนขอ
งอมิตะพุทธ สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตมี
ความเท่าเทียมกัน 

 

อาตมาได้เร่ิมค าสอนนี้ด้วยการอ่าน
ค าอธษิฐานข้อ 18  หรือค า
อธษิฐานเบ้ืองต้นของอมิตพุทธ  ค า
อธษิฐานของอมิตะพุทธได้พูดถึง
ค าสั่งสอนของพระพุทธองค์  ค า
สอนของพระพุทธองค์และค าสอน
ทางนิกายมหายาน พระโพธิสัตว์
เป็นสัญญลักษณ์ของการเอื้ออารี 
ท่านโพธิสัตว์ธรรมกายะได้บัญญัติ
ค าอธษิฐานสี่สิบแปดประการ
จนกว่าจะมาเป็นอมิตะพุทธเพื่อ
ปลดเปลื้องสัตว์ท่ีได้รับความทุกข์ 
จากค าอธิษฐานหรือค าสอนท้ังสี่
สิบแปดบทนี้   ค าสอนบทท่ีสิบ

แปดเป็นบทท่ีส าคัญท่ีสุดของค าสั่ง
สอนของพระพุทธองค์เพราะว่าค า
สอนนีไ้ด้กล่าวไวว้่า  “มนุษย์และ
สัตว์ท่ัวจักรวาลท่ีมีจิตใจบริสุทธิ์
และปรารถนาจะไปเกิดแดนธรรม
ของพระองค์และด้วยการเอ่ยชื่อ
ของพระองค์แม้ว่าจะสิบครั้งก็
ตาม"   

 

อย่างไรก็ตาม  พวกเราหลายต่อ
หลายคนไม่อาจจะยอมรับเร่ืองของ
โลกท่ีเล่ากันมาหลาย 
กัล์ปก่อนนี้ ส าหรับตัวอาตมาเอง 
ความเข้าใจเรื่องธรรมกายะท่ีว่าสิ่ง
ท่ีมนุษย์คาดหวังไว้ว่าในวันใดวัน
หนึ่งพวกเราท้ังหมดจะพ้นจาก
ความทุกข์ อมิตะเป็นสญัญลักษณ์
ของสัจจะและตัวชี้น าสิ่งท่ีมนุษย์
จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
และต้องแบ่งปันสิ่งต่างๆกับผู้อื่น   

 

องคธ์รรมกายะได้ตรัสไว้ว่า:  เมื่อ
ท่านเป็นพระพุทธองค์แล้ว ถ้า
สิ่งมีชีวิตท้ังหมดไม่พบความจริง
เหมือนกัน พระองค์ท่านก็จะไม่
ยอมเข้าสภาวะตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้า องค์ธรรมกายะ
ชี้ให้เห็นว่าการช่วยให้พ้นจากทุกข์
ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง 
ทางท่ีน าไปสู่การตรัสรู้หรือค า

สอนโจโด ชินชูนั้นจะต้องรวม
ผู้อื่นเข้าไปด้วยหรือมิฉะนั้นแล้วจะ
ไม่มีความหมายใดๆแก่ค าอธิษฐาน
นั้น  

 

ด้วยค าสอนนี้ท่ีอาตมาจ าไว้ในใจว่า 
ค าอธิษฐานเบ้ืองต้นของอมิตะพุทธ
จะไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชังระหว่างคน
หนุ่มสาวและผู้สูงอายุ คนดีและคน
ชั่ว…. คนรวยและคนจน คนญี่ปุ่น
และคนอเมริกัน คนขาวหรือคนผิว
ด า คนที่เป็นเกย์หรือคนท่ีไม่มี
ความเบ่ียงเบนทางเพศ และถ้าไม่
รวมเขาเหล่านั้นด้วยแล้ว จะไม่มี
ความหมายใดๆในการท่ีอมิตะพุทธ
จะช่วยให้เราพ้นจากทุกข์ได้ 
 

ในค าอธิษฐานเบ้ืองต้นของอมิตะ
พุทธ เราทราบว่าเราปรารถนามี
ความใกล้ชิดกับผู้อื่น  เพื่อให้มีการ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  คนเรา
ต้องยอมรับความรับผิดชอบและ
เห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  

 

ในฐานะที่เป็นชาวพุทธโจโด ชินชู
คนหนึ่ง เป้าหมายของเราก็คือการ
ตื่นขึ้นจากอวิชชาและเพื่อพบความ
จริงของจิตวิญญานในการพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกันและความเสมอ
ภาค ถ้าคนใดทีพ่บความจริงตามค า



อธษิฐานเบ้ืองต้นของอมิตะพุทธ 
คนผู้นั้นจะช่วยผู้อื่นได้และท าให้ผู้
นั้นมีความสุขหรือเกิดปิติของจาก
ค าสอนนั้น   

 

อาตมาเชื่อว่าการรู้ตัวดังกล่าวนั้น
ท าให้ผู้เผยแพรศ่าสนาพุทธได้ลง
มติระหว่างการประชุมสภาชาว
พุทธแห่งชาติหรือบีซีเอ (BCA) 
ในป ี2004 ให้การสนับสนุนการ
แต่งงานโดยไม่จ ากัดเพศ  มตินี้
เขียนไว้ว่า: 

“จะไม่มีการตัดสินในแง่
ลบของคนมีความรักในเพศ
เดียวกัน    ศาสนาพุทธนั้น 

พระนักบวชของบีซีเอได้
ท าพิธีแต่งงานของคนเพศ
เดียวกันอย่างน้อยสามสิบปี
มาแล้ว เราต้องการยืนยันว่า
ทุกคนนั้นมีค่าและมีอิสระ
ในเรื่องเพศหรือผู้มีความ
เบ่ียงเบนทางเพศ  ดังนั้น จีง
เป็นมติว่าสมาคมนักบวช
ของวัดพุทธศาสนาแห่ง
สหรัฐอเมริกาขอคัดค้าน
การห้ามการแต่งงาน
ระหว่างคนเพศเดียวกัน” 

 

ในหนังสือแทนนิโช (Tannisho)  
ซึ่งท่านชินแรน (Shinran )ได้

กล่าวไว้ว่า  “ทุกชีวิตท่ีเกิดมาและ
ตายไปน้ันเคยเกิดมาเป็นพ่อและแม่ 
พี่ชายน้องชายและน้องสาวพี่สาว 
หากอาตมาเข้าสู่บวรพุทธศาสนา
ในชาติหน้า ทุกคนจะได้รับความ
ช่วยเหลือ”  หรืออีกนัยหนึ่งเรา
ผูกพันด้วยกรรม ชีวิตของพวกเรา
เก่ียวข้องกัน ท าไมเราต้องการเห็น
เพื่อนของเรา ญาติพี่น้องหรือ เพื่อน
บ้านที่มีความเบ่ียงเบนทางเพศ
ได้รับการปฎิบัติแตกต่างจากเรา
หรือถูกปฎิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน
และไม่มีสิทธิอย่างเดียวกับท่ีพวก
เรามี? 
 

แขกเหล่านี้ได้รับกล่องเล็กๆเป็น
ของช าร่วยในงานแต่งงาน กระดาษ
ห่อด้านนอกเขียนไว้ว่า “ขอให้
ความเสมอภาคนี้จงอยู่ตลอดกาล
และรุ่งเรือง”   ขอให้มีอายุยืนยาว
และรุ่งเรืองด้วยความเสมอภาคกัน 

 

นะโม อมิตะพุทธ   

 


