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ระยะนี้ นานๆ จะไดคุยธรรมะกับพระใหมสักครั้งหนึ่ง
คราวนี้ก็เหมือนที่เคยคุยกันมา นอกจากอธิบายหลักคําสอน
แลว มีเหตุการณอะไรนาสังเกต ก็ยกเอามาวิเคราะหวิจัย
วิจารณกัน
ขาวตางๆ มักมีแตเรื่องรายๆ เปนเหตุการณในทาง
ทําลายหรือเสื่อมโทรม ไมวาจะเปนเรื่องทางสังคมทั่วไป
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-๑เด็กนักเรียน ยกพวกตีกัน
เพราะคิดสั้น ขาดจิตสํานึกตอสวนรวม

เมื่อขาดจิตสํานึกตอสวนรวม
เครื่องแบบก็เปนแคเครื่องหมายที่ใชแบงพวก
ที่ทานอมิตาโภปรารภขึ้นมา เรื่องนักเรียนนักศึกษาในโรงเรียน
หรือวิทยาลัยยกพวกตีกันนั้น สาเหตุสําคัญอยางหนึ่งก็คือ การขาดสิ่ง
ที่เรียกวาจิตสํานึกตอสวนรวม
คือการคิดคํานึงถึงผลประโยชน
สวนรวม เชนการที่จะสรางสรรคประเทศชาติและสังคม จิตสํานึกอยาง
นี้ไมมี ความคิดก็เลยคับแคบ มามองกันอยูแ คเรื่องสวนตัว หรือเรื่อง
ระหวางกลุมระหวางพวก คือมองแคนั้น
เขาไมมองกวางออกไปวา เรานี้เปนสวนรวมของสังคม และ
อาศัยสังคมอยู
จะตองชวยสรางสรรคสังคมประเทศชาติใหดีงาม
เจริญกาวหนา ถามีจิตสํานึกอันนี้อยูมันจะแกปญหานี้ไปไดมาก
เมื่อไมมจี ิตสํานึกตอสวนรวมที่สูงขึ้นไป เครื่องแบบจึงถูกใช
เปนเครื่องหมายของการแยกกันระหวางกลุมระหวางพวก คือไดแค
พวก ไมไดสวนรวมที่กวางอยางที่เขาควรเขาใจ
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๓

เราตองใหเด็กเขาใจถึงความหมายของการมีเครื่องแบบวามี
เพื่ออะไร ตองรูวา เครื่องแบบนั้นมีไวเพื่อเตือนสํานึกวา เราเปน
นักเรียนเปนนักศึกษา แลวก็นึกขึ้นมาถึงหนาที่ของนักศึกษาวาคืออะไร
เครื่องแบบนั้นเปนเรื่องสมมติขึ้น แลวแตเราจะตกลงกันวาให
สื่อความหมายอยางไร จะใหสื่อความหมายแบบอํานาจก็ได ใหสื่อ
ความหมายไปถึงการฝกตน หรือใหออนนอมถอมตน ไดทั้งนั้น
เหมือนอยางจีวรของพระ ถาเราถือวาเปนเครื่องแบบ พอนึก
ถึง หรือพอมองเห็นจีวร ก็เกิดสิ่งที่เรียกวา สมณสัญญา เตือนใหนึก
ถึงความเปนพระ วาจะตองปฏิบัติตัวอยางไร ใหถูกตอง
นี้ก็เหมือนกัน ความเปนนักศึกษาตองพวงมากับความหมาย
ของเครื่องแบบ คือเครื่องแบบนักศึกษานั้นเปนเครื่องเตือนใจเรา
หนึ่ง ใหสํานึกในความเปนนักศึกษา ใหนึกถึงหนาที่ใน
การศึกษาเลาเรียน และการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการศึกษาเลา
เรียนวาถาจะเรียนใหไดผล จะตองประพฤติตัวอยางไร แลวก็ประพฤติ
ปฏิบัติไปในทางนั้น
สอง ใหนึกถึงการรักษาชื่อเสียงของสถาบัน ตรงนี้แหละ ถา
ไมระวังมันจะยุง ตอนรักษาชื่อสถาบันนี่แหละที่จะเกิดเปนพวกโนน
พวกนี้
ดังนั้น เริ่มตน กอนจะไปถึงจุดนี้ ควรจะมาเนนหนาที่พื้นฐาน
คือวา เครื่องแบบเปนเครื่องเตือนใจใหนึกถึงหนาที่ของตัวเอง เราแตง
ตัวอยางนี้แลวจะตองประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามฐานะ ตามหนาที่
ของเรา ตองเนนไปที่เรื่องการเลาเรียนศึกษา แลวคุณสมบัติของคนที่
เลาเรียนศึกษามีอยางไร มันก็โยงตอไปเอง ใหมันมาดวยกัน
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ถาจะรักจะชูสถาบันของตน
ก็ตองทําสถาบันใหเกงอยางที่ตั้งจุดหมายไว
เมื่อมองไปถึงสถาบัน จะเห็นวา สถาบันแตละสถาบันยอมมี
ฐานะ มีวัตถุประสงค และมีภารกิจของตัวเอง แลวแตจะเปนสถาบัน
ดานไหน เชนเปนสถาบันการชาง เปนสถาบันฝกครู ฯลฯ เมื่อจะรักจะ
เชิดชูสถาบันของตัว ก็ตองทําใหสถาบันนั้นบรรลุวัตถุประสงคหรือทํา
บทบาทของสถาบันใหไดผลดี ถาเปนสถาบันการชางก็ตองทําผลงาน
ดานชางออกมาใหเห็น อยางนี้จึงแสดงวาเปนผลสําเร็จ หรือเปนความ
เกงความแนของสถาบัน ถารักสถาบันตัว ก็ตองพยายามทําใหสถาบัน
มีชื่อดานนั้น
สถาบันการศึกษาบางแหงตั้งขึ้นมาเพื่อสอนวิชาอิเล็กทรอนิกส
ถาเรารักสถาบันของเราหรือโรงเรียนของเรา ก็ตองทําใหสถาบันของเรา
สรางผลงานทางอิเล็กทรอนิกสใหเดนขึ้นมาในสังคม การที่เขาสราง
วิทยาลัยทางอิเล็กทรอนิกสนี้ ไมใชวาเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไปมี
อาชีพเลี้ยงชีวิตดวยวิชาอิเล็กทรอนิกสเทานั้น แตเขามีวัตถุประสงค
เพื่อใหมาชวยกันสรางความเจริญแกประเทศชาติในดานอิเล็กทรอนิกส
ดวย อันนี้แหละเปนสวนที่สําคัญ ฉะนั้น ถารักสถาบันจริง ก็ตองทําให
สถาบันมีผลงานทางดานอิเล็กทรอนิกส หรือผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่
เกงมีชื่อเสียงเชี่ยวชาญทางดานอิเล็กทรอนิกสกันจริงๆ อยางนี้จึงจะ
เรียกวารักสถาบันจริง แลวก็นาภูมิใจอยางถูกตอง
ดูสิ ประเทศของเรานี้ใชเครื่องคอมพิวเตอรกันมานานเทาไร กี่
ปแลว เราซื้อหาหมดเงินไปกับเรื่องคอมพิวเตอรนี้เทาไร เวลานี้ไดแค
ตั้งโรงงาน
หรือใหเขาเขามาตั้งโรงงานผลิตชิ้นสวนบางอยางของ
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คอมพิวเตอร ยังไมสามารถผลิตและพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอรดวย
ตนเอง นี่อะไรกัน มันนาอายทั้งชาติ
ควรจะมาตั้งใจพัฒนาประเทศชาติกันอยางจริงจัง ไมใชเปน
เพียงผูบริโภค แตตองเปนผูผลิต เปนผูสรางสรรคที่เกงกลาสามารถ
ดวย อยางนี้จงึ จะนาภูมิใจ นี่มันเกงอะไรก็ไมรู ไดแคตีกัน มันมอง
แคบนิดเดียว เรียกวาการศึกษามันเสียมาตลอด ตั้งแตฐานเลย ตรงนี้
ตองไปแกจุดที่สอง
จุดที่หนึ่งคือ ใหสํานึกในภาวะและหนาที่ ของนักเรียน
นักศึกษา อันนี้ตองมาเปนที่หนึ่ง แลวที่สองก็มาถึงความรักและเชิดชู
สถาบันใหถูกใหตรง

ถาไมรีบแกไข
สถาบันการศึกษา จะขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตย
ตอนนี้จะตองมาพูดกันใหชัดถึงความรักสถาบันที่ถูกตอง เชน
วา ชื่อเสียงที่ดีของสถาบันคือชื่อเสียงอยางไร คุณตองการรักษา
เกียรติภูมิชื่อเสียงของสถาบัน เมื่อยกพวกตีกันอยางนี้ มันไดชื่อเสียง
หรือชื่อเสีย ก็ตองมาถกกันใหชัด อาจจะใหนักศึกษามาถกดวย ใหเขา
มีโอกาสมาพูดกัน
แตทีนี้ในบางสถาบันมีปญหาอีกอยางหนึ่งคือการครอบงํา เชน
รุนพี่ครอบงํา บังคับรุนนอง กลายเปนวา ในสังคมประชาธิปไตย มัน
ไมไดมีประชาธิปไตยจริง มันใชอํานาจครอบงํากัน แลวอยางนี้จะไป
พูดอะไรกันได ถาอยางนี้ครูก็ตองเกงจริงสิ ครูตองเปนที่เคารพและมี
ความสามารถพอที่จะพูดใหนักศึกษาเชื่อถือ ฉะนั้นการพัฒนาครูจึง
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ขาดไมได ครูตองมีคุณภาพจริง ตองเกง สรางศรัทธาได เด็กเคารพยํา
เกรง เชื่อถือ ถาอยางนี้มันไมหลุดหรอก
ในที่สุดปญหาก็ไปอยูที่บทบาทของครู
เพราะวาในหมู
นักศึกษาเองก็เอาไมไหว รุนพี่ก็มีแตจูงรุนนองไปในทางที่ไมดี ก็ตองมี
ครูนี่แหละเปนหลัก ถาครูไมเปนที่เชื่อถืออีก ก็จบกัน ตอนนี้เรื่องการ
เชื่อถือครูเปนปญหาไหม
พระนวกะ: สวนใหญนักศึกษาจะมองครูที่พยายามลงมา
คลุกคลีกับนักศึกษา ถามาทานเหลาดวย ก็จะไปเชื่อครูหรือเชื่อ
อาจารยแบบนั้น
พระธรรมปฎก: เชื่ออยางนั้น เปนเชื่อที่ใชไมได มันไมไดเชื่อ
อยางเคารพ
พระนวกะ: มีปญหาที่วา อาจารยคนไหนสอนอาวุธ ให
นักศึกษาพกเอง นักศึกษากลับเชื่อ แตอาจารยที่แนะนําวาอยางนั้นเปน
เรื่องดี อยางนี้เปนเรื่องไมดี นักศึกษากลับตอตาน ไมสนใจคําพูด
พระธรรมปฎก: เราตองยอมรับวา เราพัฒนาครูไมพอ
ความสามารถของครูในการที่จะสรางความเชื่อถือ โดยหลักการ โดย
ความเคารพในทางความดีนี้ เรายังมีไมพอ เรายังไมสามารถพัฒนาครู
ถึงขั้นนี้ ครูที่จะเปนที่เคารพจริงตองใหเขาเคารพในคุณความดี จึงจะ
มั่นใจไดวา พูดแลวเขาจะยอมฟง ไมใชเชือ่ แบบที่วาตามใจเขา หรือ
เชื่อแบบที่วาเปนพวกกินเหลาดวยกัน ถาเชื่ออยางนั้นมันก็ไมไหว
ลองนึกถึงชนบทสมัยกอน เชน หลวงพอที่วัด ทานเปน
อุปชฌายของพระหลายรุนในหมูบาน ตั้งแตรุนพอ รุนลูกมาเรื่อย
จนถึงรุนหลาน ทานประพฤติตัวอยูในหลัก ชาวบานจึงเคารพยําเกรง
ความเคารพพระนั้นขึ้นอยูกับคุณธรรม
อยูที่การรักษาคุณความดี
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เวลาทานพูดอะไรคนจะเชื่อฟงหมด ฉะนั้นเวลาเกิดเหตุรายขึ้น เชน
ชาวบานทะเลาะกัน หรือมีงานวัดคนจะตอยจะตีกัน พอหลวงพอมา
ทุกคนหยุดหมดเลย หลวงพอจะดาอยางไรก็ได เชื่อฟงหมด ไมตองมี
อาวุธ สังคมตองมีอันนี้อยู แตเดี๋ยวนี้สิ่งเหลานี้กําลังหมดไป ทีนี้ถา
สังคมขาดอันนีไ้ ป มันก็ไมมีหลัก ไมมีเครื่องเหนี่ยวรั้ง
รวมแลวก็คือ สังคมเวลานี้ กําลังสูญเสียสิง่ ที่จะเปนหลักหรือ
เปนเครื่องเหนี่ยวรั้งทางสังคม สถาบันอะไรตางๆ ก็กําลังจะซวนเซกัน
ไปหมดแลว จุดนี้เราพลาดมาก เปนความผิดพลาดขั้นพื้นฐาน และ
เปนเรื่องของการศึกษา
ขณะนี้ ดูเหมือนวาความมีจิตสํานึกตอสวนรวมไดหายไปแทบ
หมดแลว และเรื่องนี้ไมใชเปนเฉพาะเด็ก แตมันหนักที่ผูใหญดวย
ผูใหญของเราก็ไมคอยมีจิตสํานึกตอสวนรวม การเห็นแกผลประโยชน
ของสวนรวมไมคอยมี มองกันแคผลประโยชนของตัวเองและพรรค
พวก แลวก็มองอะไรแคบๆ แครูปแบบ

กฎกติกาก็รกั ษาไมได เสรีภาพก็เปนชองสนองความเห็นแก
ตัว แลวจะเรียกรองประชาธิปไตยจากที่ไหน
เมื่อเรามาทําเรื่องประชาธิปไตย ถาไมมีจิตสํานึกตอสวนรวม
อันนั้นอยู ก็สรางสรรคประเทศชาติไดยาก แมแตเสรีภาพก็กลายเปน
ชองทางที่จะสนองความเห็นแกตัว เวลานี้คนจํานวนมากมองเสรีภาพ
ในแงที่จะสนองความเห็นแกตัว เพื่อตัวจะไดอะไรหรือทําอะไรไดตาม
ปรารถนา มันไมใชเสรีภาพที่เปนชองทางหรือเปนโอกาสในการที่จะไป
รวมสรางสรรคสังคม
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เสรีภาพนี่รูกันอยูแลววา
มันสอดคลองกับหลักการของ
ประชาธิปไตยที่วา ตองการใหทุกคนมีสวนรวม
การที่ทุกคนมีสวนรวมก็เพื่อจะชวยใหสังคมนี้อยูได และ
สังคมจะอยูไดดีก็เมื่อแตละคนเปนสวนรวมที่ดี คือทุกคนมีศักยภาพ
มีความสามารถ มีสติปญญา ซึ่งจะตองฝกตองพัฒนาขึ้นไป
เมื่อแตละคนฝกฝนพัฒนาดีแลว มีสติปญญาความดีงาม
ความสามารถ ก็นําเอาสติปญญาความดีงามความสามารถนั้นไปเปน
สวนรวมที่สรางสรรคทําประโยชน แลวผลก็เกิดแกสวนรวม คือทําให
สังคมอยูไ ดดวยดี
เสรีภาพจึงเปนชองทางให
หนึ่ง แตละคนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตัวเองใหเต็มที่
สอง แตละคนนั้นมีโอกาสและสามารถนําเอาศักยภาพของ
ตัวเองไปเปนสวนรวมในการสรางสรรคสังคม หรือไปแสดงออกในการ
ที่จะชวยกันทําใหสังคมสวนรวมดําเนินกาวไปดวยดี
ถาเรามองอยางนี้ เสรีภาพก็มีความหมายเปนเชิงใหมากกวา
ไมใชจะเอา แตเวลานี้เรามองเสรีภาพในแงจะเอา เปนเสรีภาพเพื่อเอา
เพื่อได ขัดกับความหมายที่แทของเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย ถา
จะใหเขากับหลักการและวัตถุประสงค
ความหมายของเสรีภาพจะ
เปนไปในเชิงที่จะใหมากกวาจะเอา
เวลานี้มีความขัดแยงกันในตัวระหวางระบบดวย โดยเฉพาะ
ระหวางระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม กับ ระบบการเมืองการปกครอง
แบบประชาธิปไตย อันหนึ่งเนนการเอาเพื่อตัวเอง อีกอันหนึ่งเนนการที่
จะไปมีสวนรวมสรางสรรค
แตลัทธิเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนี้ เขาจะอธิบายในแงวา เมื่อ
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แตละคนพยายามทําใหไดผลประโยชนแกตัวเองมาก ผลดีก็เกิดแก
สวนรวมไปเอง เปนไปเองโดยอัตโนมัติ นี่เปนจุดเนนในแนวคิดทุน
นิยมของอเมริกัน แตทําอยางไรจะใหมันสอดคลองกันไดดี ถาเรามอง
ไปลึกๆ สังคมแบบนั้นเขาตองมีการปลูกฝงความรับผิดชอบกันมาก
การที่จะเอาเพื่อตัวเอง ตองเปนไปตามกฎเกณฑกติกา ตองรักษา
กฎหมายไดจริงจังแนนอน
สังคมของเรานี้เหมือนกับวาจะไปเอาหลักเอาลัทธิของเขามา
แตก็เอาไมไดจริง เหมือนอยางที่พูดเมื่อวาน อยางเรื่องการแสดง
ความเห็น เวลานี้ พูดกันนักเรื่องใหเด็กกลาแสดงความเห็น เมื่ออยูแค
นี้ก็เปนการไปเอามาแคสวนเดียว มันไมเต็มตลอดกระบวนการที่วา
จะตองมีการหาความรูเปนเรื่องใหญ ซึ่งเปนสวนที่เราขาดมาก ทํานอง
เดียวกับการขาดจิตสํานึกตอสวนรวม ซึ่งเวลานี้เปนไปทั่ว เพราะมัวไป
ติดเรื่องรูปแบบอะไรกันอยู หลักการที่แทก็เลยมองไมเห็น หรือไมเห็น
เนื้อหาสาระและวัตถุประสงคที่แท

-๒ผูใหญ มัวยึดถือพรรคพวกจนชาติศาสนจะสลาย
เพราะคิดแคบ ติดอยูแคปายและชื่อ
มัวแตพูดแตคิดติดอยูแคปายชื่อ
เรื่องงานการปญหาก็เลยไมไดเหลียวแล
อยางเวลานี้ เขาพูดกันเรื่องจะตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา
เรื่องนี้เดิมเราอาจจะไมไดเอาใจใส ไมไดติดตาม แตพอไดยินเขาเถียง
กัน เอ ทําไมเขาไปติดกันแตเรื่องปาย พูดถึงชื่อศาสนานั้น ชื่อศาสนานี้
ถาตั้งขึ้นมาแลวศาสนาโนนจะไมพอใจ จะแตกแยกกัน ทําไมคนระดับ
บริหารประเทศชาติไปมัวติดอยูแคปายชื่อ
เอาละ เมื่อเขาเรียกรองมา คนเรียกรองจะคิดอยางไรก็
แลวแต แตมองลึกลงไปมันมีอะไร มันเปนสัญญาณเตือนอะไรหรือ
เปลา เมื่อมองในแงของผูบริหารประเทศชาติ ก็คือ ทํางานเพื่อ
ประโยชนของสังคม และเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ก็ตอง
มองที่เนื้องานวา เรื่องนี้กิจการนี้เปนเรื่องใหญไหม มีความสําคัญแค
ไหน มีปริมาณงานมากแคไหน ถามองในแงนี้ เราจะไมมาติดอยูกับ
เรื่องที่วาจะรังเกียจเรื่องปายเรื่องชื่อ ถามันเปนเรื่องสําคัญก็ตองทํา
อยางใดอยางหนึ่งขึ้นมาใหชัดใหตรงกับเรื่อง
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อยางที่พูดกันเมื่อกี้วา เวลานี้วัดมีอยูตั้งสามหมื่นสี่หมื่นวัด
พระเณรมีสามสี่แสนองค แลวก็มีบทบาทตอชุมชนรอบวัดและคนที่มา
เกี่ยวของ ซึ่งวัดจะตองทําหนาที่ ก็คือคนสวนใหญของประเทศนี้ ใช
ไหม แลวเวลานี้วัดเปนอยางไร วัดจํานวนมากหรือสวนมากเสื่อมโทรม
ไมสามารถทําหนาที่ ไมมคี ณ
ุ ภาพ ไมรูจกั บทบาทของตัวเอง แลว
สังคมของเราสวนใหญ ซึ่งอยูในชนบท ดํารงอยูไดดวยฐานอันนี้
อยางที่พูดเมื่อกี้ ชุมชนไทยเรามีครอบครัวหรือบาน มี
โรงเรียน แลวก็มีวัด ถาเราจะพยุงสังคมนีข้ ึ้นมา เราจะตองพยายาม
สรางเสริมคุณภาพของสถาบันเหลานี้ใหดีขึ้น ใหทําบทบาทของตัวได
จริง แตถาวัดอยูในสภาพที่เสื่อมโทรม ชุมชนก็แย ถาวัดเสีย ทํา
บทบาทอะไรไมได มันกลับเปนเครื่องทํารายสังคม เราจะไปซัดทอดวา
เปนเรื่องของพระนั้นเปนไปไมได เพราะวานี่เปนเรื่องของประเทศชาติ
รัฐไมมีสวนรับผิดชอบหรือ รัฐมีหนาที่รับผิดชอบเต็มตัวเลย ไมใชเปน
เรื่องที่จะไปปดใหพระ ถาพระไมทํา รัฐจะตองเรียกรอง มันตองเปน
อยางนั้น
ในเมื่อสังคมของเราแยขนาดนี้แลว องคกรและสถาบันที่มีอยู
ไมทําหนาที่ มันเสื่อมขนาดนีแ้ ลว ถาจะใหสังคมนี้ดีขึ้น ไมใหสังคมนี้
พินาศยอยยับ ตองรีบเอาใจใสแกไข คุณจะไปมัวมองแคเรื่องปาย
อยางนั้นไมได ตองมองตรงไปตรงมาวากิจการนี้ใหญไหม งานหรือ
กิจการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี้มีมากมายเทาไร ก็ไปศึกษากันดู
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เลี้ยงลูกแมวหาตัว ถามัวสรางกรงใหคงแปลก
แตเลี้ยงลูกไกรอยตัว ไมสรางเลาใหกลายเปนวิปริต
อยางที่บอกแลววาเมืองไทยมีวัดสามสี่หมื่นวัด มีพระสามสี่
แสน อันนี้ถามองแบบศาสนาอื่น พระสงฆที่เปนนักบวชนี้เขาถือวาเปน
เจาหนาที่ศาสนา แตในทางพระพุทธศาสนาเราไมไดมองอยางนั้น แต
ถามองในแงเปนเจาหนาที่ทางศาสนา มีกระทรวงไหนกี่กระทรวงมี
เจาหนาที่หรือมีขาราชการถึงสามสี่แสนคน
ถาวาไปแลว เรื่องกิจการงานที่จะทําในเรื่องพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยนี่ มันไมนอยกวากระทรวงศึกษาธิการ หรืออาจจะไมนอย
กวากระทรวงมหาดไทย เรานาจะมาดูวา กิจการงานใหญอันนี้เปนเรื่อง
สําคัญตอความเปนความตายของประเทศไหม
ถามีปญหาสําคัญ
นายกรัฐมนตรีจะตองลงมาเอง จะตองแกปญหา ชวยพยุงวัดขึ้นมา ให
ขึ้นมาสูความมีคุณภาพ แลวทําบทบาททําหนาที่ของตนได ใหเปนกําลัง
ที่จะชวยแกปญหาของสังคมประเทศชาตินี้ จะเอาอยางไรก็ตองรีบทํา
แลว ตองออกมาอยางใดอยางหนึ่ง
เรามัวไปสนใจเรื่องไมเปนเรื่องมากมาย เชน เรื่องหวยเรื่อง
เบอร เรื่องกาสิโน ที่เปนเรื่องของคนกลุมหนึ่ง ซึ่งมีจํานวนนอย แลวก็
ไมใชเรื่องพื้นฐาน และไมใชเรื่องทางสรางสรรคดวย แตเปนเรื่อง
แกปญหา สวนเรื่องในทางสรางสรรคอยางนีท้ ําไมเราไมคิดกัน จะเปน
ส.ส. เปน ส.ว. เปนรัฐมนตรี หรือเปนอะไรก็ตาม ถาจะแกปญ
 หาของ
ประเทศชาติ ตองมาคิดเรื่องเหลานี้ แลวจะเอาอยางไรก็เอา ตองคิดใน
แงกิจการ ไมใชไปมัวคิดมัวพูดกันอยูแควาเดี๋ยวศาสนาโนนเขาจะวา
อยางนี้ ศาสนานี้เขาจะวาอยางนั้น กลัวจะแตกแยก
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ศาสนาอื่นเขาก็เห็นอยูวางานเหลานี้มันมีอยู เปนของจริง แลว
ก็มีมากมายดวย และเปนกิจการที่ตองทํา ก็อยูกับความเปนจริง เขา
จะไปรังเกียจไดอยางไร เมื่อกิจการนี้มีอยูจ ริง และเปนเรื่องที่จะตอง
ทํา ก็จัดก็ทําเขาไป ก็เทานั้นเอง คิดในแงตัวงานเนื้องานก็หมดเรื่อง
แปลกเหมือนกันวา ทําไมไปคิดอยูแคนั้น ไปเถียงกันอยูแควา
ชื่อศาสนานั้นชือ่ ศาสนานี้ ศาสนานั้นจะรังเกียจ จะแตกจะแยกอะไร
ศาสนาเหลานั้นเขาก็ตองยอมรับความจริงอันนี้ ขอสําคัญก็อยูที่วาจะ
จัดอยางไรใหมันดี คืองานนั้นจะตองทํา จะปลอยไมได
เหมือนอยางวา ถาเรามีลูกแมวอยูในบานสักหาหกตัว แลวเรา
มีลูกไกลูกเจี๊ยบรอยตัว ลูกเจี๊ยบรอยตัวนี้อาจจะตองสรางเลาสรางโรง
ใหมันอยู แลวก็อาจจะตองจัดระเบียบในการเลี้ยงอะไรตางๆ ใชไหม
แตลูกแมวนั้นเราไมตองไปสรางอะไร เราก็ปลอยอยูในบาน การทํา
อยางนี้ไมไดหมายความวาเราไมเอาใจใสลกู แมว ลูกแมวมันก็อยูไดอยู
ดี เพราะมันอยูแคหาหกตัว เราก็รักมันและเลี้ยงมัน แตเจาลูกเจี๊ยบ
รอยตัวนั้น ถาเราไมจัดใหดีก็จะอยูไมได ถาไมตายก็จะเกิดปญหา เรา
ก็ตองจัดตองทําไปตามความเหมาะสมกับกิจการที่มันควรจะเปน อันนี้
ก็คือการคิดไปตามเนื้องานและเรื่องที่จะตองจัดตองทํา

ใจกวางแทอยูที่ยอมรับความจริง
ยอมรับความจริงแลว จะไดจัดทําใหตรงตามเรื่อง
ถามัวติดอยูแคปายชื่อ ก็ปลอยเลยไมตองเอาใจใสสิ วัดตางๆ
จะเปนอยางไร ชุมชนชาวบานจะทรุดจะโทรมอยางไรก็ไมคิดกัน มัวแต
กลัว มัวแตเกี่ยงกันเรื่องชื่อศาสนานั้นศาสนานี้ เลยไมคิดถึงเรื่องงาน
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เพราะไปติดอยูกับเรื่องรูปแบบเรื่องปาย แลวก็เถียงกัน คิดวาตัวนี่จะ
ใจกวาง แตไมรูวาความใจกวางที่แทอยูที่ไหน
ความใจกวางแทอยูที่การยอมรับความจริง ไมใชวาคุณจะทํา
ดี หรือคุณจะทําเลวทําชั่ว ฉันก็รับไดทั้งนั้น นี่ใจกวางหรือ คุณจะทํา
ถูกหรือทําผิด ฉันก็ยอมรับได นี่ใจกวางหรือเปลา ดีไมดีถามองไปมอง
มามันกลายเปนอยางนี้ จะปลอยปละละเลยไมทําอะไรก็บอกวาฉันใจ
กวาง จะทําชั่วฉันก็รับไดใจกวาง จะทําดีฉันก็รับไดใจกวาง แตใจกวาง
ที่แท คือตองยอมรับความจริง แลวก็อยูกับความจริง จึงไดบอกวา
หนึ่ง ตองรูสภาพความเปนจริงของสังคม และตองมอง
เห็นชัดวาเวลานี้สังคมของเราจะอยูไดอยางไร ประเทศของเราสวน
ใหญนี้อยูดวยชุมชนชนบทที่มีตั้ง ๗๐-๘๐ เปอรเซ็นต แลวชุมชน
ชนบทนั้นอยูไดดวยอะไร สถาบันตางๆ ของเรามีสภาพเปนอยางไร
มันทรุดอยางไร เมื่อรูสภาพความเปนจริง แลวก็อยูกับความเปนจริง
นั้น คือทําใหถูกตองตามเรื่องตามราว มีอะไรเปนงานเปนการที่ตอง
แกไขตองจัดทํา ก็ไมตองไปเกรงกันอยูเรื่องชื่อเรื่องปายอะไรเหลานั้น
ที่จริงการมองติดอยูแคปายแคชื่ออยางนั้น กลายเปนการมองแคบคิด
แคบไปดวยซ้ํา เราควรจะอยูกับความเปนจริง
สอง เมื่อรูสภาพความเปนจริง และยอมรับความจริงแลว ก็
จะไดไมปลอยปละละเลย เวลานี้ปญหาเกิดจากการปลอยปละละเลย
ทั้งกิจการงานและประชาชนสวนใหญ ถูกทอดทิ้ง บางทีก็พูด
เหมือนกับวาฉันไมเกี่ยว เปนเรื่องของสถาบันนั้น
อยางรัฐเวลานี้ก็ดูทาจะมีความโนมเอียงอยางนี้ เคยมีมานาน
แลว เชนการศึกษาของพระเณรไมมีกําลัง วัดในชนบททําหนาที่ตาม
บทบาทไมได ก็มองวาเปนเรื่องของพระ ทางรัฐไมเกี่ยว อันนี้เปนเรื่อง
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ของสังคมสวนรวม เปนกิจการเพื่อจุดหมายรวมกัน ขอที่จะแยกก็มี
เพียงวาฝายรัฐจะมีบทบาทในเรื่องนี้อยางไร แลวฝายพระจะมีบทบาท
อยางไร แลวจะไปหนุนกันไดอยางไร แมในเรื่องเดียวกันก็มีบทบาท
ของแตละฝาย
รัฐ (หมายถึงประเทศชาติ ไมใชแครัฐบาล) เปนทั้งตน กลาง
และปลายของกิจการพระศาสนา
เริ่มตน คนที่จะมาบวชเปนพระก็ไปจากรัฐ จะตองคิดวาง
มาตรการวาจะกลั่นกรองคนที่เขาไปอยางไร
เมื่อบวชเขาไปแลว พระก็ตาม วัดก็ตาม กิจการพระศาสนาก็
ตาม ก็อาศัยกฎหมายของรัฐเปนที่รองรับ รัฐทําคนใหเปนพระไมได
แตสถานภาพของพระที่อยูในรัฐนั้น รัฐเปนผูยอมรับ ถาพระไป
ประเทศอื่น อยางไปอเมริกา พระก็มีสถานะเปนราษฎรคนหนึ่งเทานั้น
และ
ทายสุด พระ วัด และกิจการพระศาสนาเปนอยางไร ผลดี
ผลรายก็มาตกแกประเทศชาติบานเมือง
ถาวัดมีปญหา รัฐตองรับผิดชอบดวย จะปดความรับผิดชอบ
ไมได แมแตคณะสงฆ ก็ตองขึ้นตอการปกครองของรัฐ ใชไหม เพราะ
รัฐนี้ไมมีใครแยกตัวออกไปได กฎหมายอะไรเกี่ยวกับคณะสงฆจะ
ออกมาได ก็ตองออกจากรัฐ ไมใชวาคณะสงฆจะไปออกกฎหมายเอา
เอง ถาจะสืบสาวหาเหตุปจจัยกันไป ถาคณะสงฆนี้บกพรองออนแอ
ไมทําหนาที่ เหตุหนึ่งก็เพราะการจัดระบบไมดี แลวใครจัดระบบ ก็รัฐ
นั่นแหละวางกฎหมายออกมา ทําใหระบบมันเปนอยางนี้ ดังนั้นตัวการ
สุดทายที่ตองรับผิดชอบ ตัวเอกก็มาอยูที่รัฐนั่นเอง รัฐตองรับผิดชอบ
และไมปลอยปละละเลย
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เวลานี้ ตองถือวามีการปลอยปละละเลยมาก แลวมาติดอยู
แคถอยคําอะไรตางๆ มองแคตื้นๆ แคบๆ เฉพาะหนาขณะนี้ก็พอจะ
เห็นไดวา รัฐมนตรี หรือทาน ส.ส., ส.ว. แทบจะไมไดมองปญหา
เหลานี้เลย ไมคิดวามันอยูในความรับผิดชอบของทานอยางไร

บานเมืองจะพังทลาย ไมเขาไปแกไข
มัวเกี่ยงกันวาเรียกชื่ออยางนั้นอยางนี้ไมได
ทานดูทีวี ไดทราบวาตอนนี้มีเรื่องที่ไอทีวีนํามาออกรายการ
พระนวกะ: รายการ สน.ไอทีวี เขาเปดโปงขบวนการพระที่
ชอบหลอกลวง แกปญหาดวยวิธีไสยศาสตรทั้งหลายแหล จะรด
น้ํามนต อางวาเปนรางทรงของฤาษีตาไฟ แลวก็หลอกใหคนจายเงิน
ครั้งละ ๒๐๐–๓๐๐ วันหนึ่งมีรายได ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท มีการจับ
เนื้อตองตัวผูหญิง เขาบอกวาเขาไมไดทําในนามของพระสงฆ เขาทําใน
นามของฤาษีตาไฟ ไอทีวีนําเรื่องนี้มาเปดโปง
พระธรรมปฎก: นี่ก็เปนตัวอยาง ขนาดทีวี เขายังเอามาออก
เลย มันก็ประกาศชัดๆ แลววาพฤติกรรมที่ไมใชพระพุทธศาสนา
พฤติกรรมที่ไมใชเรื่องของพระนี่ปรากฏอยูชัดเจนโทนโท แลวคนก็ยัง
เชื่อ แสดงวาผูคนประชาชนเขวออกไปนอกลูนอกทางเทาไรแลว แลว
การที่มีพฤติกรรมเสียหายอยางนี้
การที่เรื่องเสื่อมเสียใน
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นอยางนี้ จะมีผลกระทบตอสังคมไทยไหม มี
แนนอน เห็นชัดๆ วาพระทําอยางนี้จะไมชวยนําสังคมไปในทางที่ดี
เพราะฉะนั้นจะตองแก
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ฐานของการที่จะพัฒนาบานเมืองนั้น
เนื้อหาสาระก็อยูที่
การศึกษา แตใครทําหนาที่นี้ ตองมองใหกวางลงไปถึงชุมชนชนบท
แลวก็จะเห็นวา บานเมืองเรามี
หนึ่ง ครอบครัว หรือบาน
สอง โรงเรียน
สาม วัด
เวลานี้เราพูดกันวาครอบครัวหรือบานนั้นแทบจะพึ่งไมไดแลว
พอแมเอาลูกไมอยู แคเรื่องยาบาก็แยแลว พอไปที่โรงเรียนก็นาใจหาย
โรงเรียนไมนอยกลายเปนที่หลบไปเสพยาบา
เด็กกินยาบากันเปน
จํานวนมาก จนกระทั่งมีครูขายยาบา หรือไมก็ปลอยเด็ก ไมเอาใจใส
จะหวังจากโรงเรียนก็ไมไดมาก แลววัดยังเปนไปอีก กลายเปนวามี
พระเสพยาบา หรือมีคนไปบวชเพื่อใชเปนที่เสพยาบา
มองดูวัดเดี๋ยวนี้คนที่ควรรับผิดชอบก็ไมเอาใจใส แลวก็ถูก
ทอดทิ้งมาก เพราะฉะนั้น พูดกันตรงๆ พระก็ขาดคุณภาพ ไมสามารถ
ทําหนาที่ของตัวเอง เพราะพระเดี๋ยวนี้มากมายอาจจะไมรูแลววาอะไร
เปนพระพุทธศาสนาหรือไมใช ที่เรียกวา “พระ” นั้น จํานวนมากเปน
เพียงคนภายนอกที่เขามาแอบแฝง ไมใชบุคคลของพุทธศาสนาจริง
พูดงายๆ ก็คือ คนของรัฐที่ถูกปลอยปละละเลยใหเขามาอาศัยและ
ทําลายพระพุทธศาสนา ถาละเลยกันไปๆ มันไมมีหลักแลว วัดก็จะ
กลายเปนที่ซองสุมไปเลย เวลานี้ขาวก็มีไดอานไดฟงกันอยูแลววาบาง
แหงวัดกลายเปนที่มั่วสุม เปนที่เสพยาบา เปนที่คนเขามาแอบแฝงหา
กิน เปนอยางนั้นไป นี่ก็แสดงวาบานเมืองเราจะหมดแลว
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พระถาดี คือคนของรัฐ ทีไ่ ดรับคุณคาซึ่งเปนประโยชนของ
วัด พระถาไมดี คือคนของรัฐ ที่เขาไปแอบแฝงวัด
วัดนี้ควรรับหนักยิ่งกวาใคร เพราะเปนสถาบันซึ่งเปนที่หวัง
ของสังคมในเชิงคุณธรรม ก็ตองเปนตัวที่ตรงขามกับปญหาเลยทีเดียว
ทีนี้ถาวัดเสื่อมโทรมอยางนี้ ก็คือสังคมนี้หมดแลว ชุมชนยอยยับแลว
ตัวที่จะตองปองกันแกไข ทําใหไมมียาบา เพราะเปนตัวที่ตรงขามกับ
อบายมุข กลับเปนที่เสพยาบาเสียเอง นี่คือความพังทลายของสังคม
ผูบริหารประเทศชาติเมื่อเห็นอยางนี้ จะตองทนอยูไมได ถารัฐ
มีอยู ก็ตองทําหนาที่นี้ รัฐตองบอกวาเรายอมไมไดเด็ดขาด วัดจะเปน
แหลงที่กินเสพยาบาไมไดเปนอันขาด
ผูนําของประเทศก็อาจจะมาคุยกันเลยกับคณะสงฆ วาจะเอา
อยางไร ตองพูดกันใหแนนอนวาใครจะมีบทบาทสวนไหนแคไหน เอา
กันใหเด็ดขาด วัดจะมีการกินยาบาไมไดแนนอน ใครจะรับผิดชอบแค
ไหน ตองทํางานกันอยางมีเปาหมาย และตองมีความมุงมั่นแนวแน
ไมใชปลอยกันไปเรื่อยเปอย แลวก็ไดแครองทุกข
ผูบริหารประเทศชาติตองถือเปนเรื่องสําคัญ
ถาจะเอา
ประเทศชาติไว คุณตองแก ไมใชไปมองแตเรื่องอะไรตออะไรขางนอก
ไปประชุมโนนประชุมนี่ เดี๋ยวนี้พูดกันนักวา “ระดับรากหญา” วาไป
ตามยุคสมัยอยางฝรั่ง แตบางทีก็พูดๆ ไปอยางนั้นเอง ไมเอาใจใสจริง
วารากของหญาอยูที่ตรงไหน
เรื่องอยางนี้ตองอยูในอันดับแรก เพราะเปนพื้นฐานของสังคม
ชุมชนชนบททั่วประเทศอยูดวยหลักค้ําอันนี้ เราเอาใจใสหรือเปลา ถา
ไมแกไขสังคมไทยจะสลายตั้งแตฐาน
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เวลานี้เรามีองคกรปกครองทองถิ่น พอมีเขามาก็ยุงกัน มีปญหา
ที่คนวิตกกันหนัก วาจะกลับเปนตัวซ้ําเติมชุมชน หันไปดูสถาบันเดิมก็
ไมมีบทบาท ชุมชนก็เลื่อนลอย เควงควาง จะไมมีหลักอะไรเหลือ วัด
ยังมีอยู แตไมทําหนาที่ ครูก็แยลงไป แลวสังคมก็ไมคอยใหเกียรติครู
พอแมกไ็ มรูหนาที่บทบาทของตัวเอง แลวก็มีความบีบรัดทางเศรษฐกิจ
ไมสามารถเกื้อหนุนลูกได เด็กเลยไมมีปจจัยภายนอกอะไรมาเอื้อ ก็
ไถลลงไปในทางเสื่อมลงๆ อนาคตของชาติก็มืดมัว นี่คือปญหาที่เรา
จะตองเอาใจใส ตองแกทันทีเลย ทิ้งไมได อยางนี้ทําไมไมคิดกันให
จริงจัง
เราไปเนนงานดานปราบปรามแกไขปญหากันมาก แตงานดาน
สรางสรรคปองกันไมคอ ยใสใจ
อยางเรื่องยาบา บานเมืองลงทุนมากมายในดานการปราบปราม
แตงานพัฒนาคน ใหการศึกษาสั่งสอนคนใหมีภูมิคุมกันยาบา เราได
เอาใจใสแคไหน ดีไมดีกลายเปนวา ใชเงินดานกําจัดปราบปรามตั้งรอย
บาทพันบาท แตดานสรางสรรคทําแคสลึงเดียว
ขอใหมองชุมชนทั้งหลายทั่วประเทศ เราก็เห็นชัดอยูแลววา
ฐานของชุมชนอยูที่ไหน ก็ไปรีบเสริมคุณภาพเสริมกําลังเสริมบทบาท
ของครอบครัว โรงเรียน และวัด ใหเขมแข็งขึ้นมา
ถามองตามรูปธรรม หนวยที่ใหญมีขอบเขตพื้นที่มากที่สุดก็
คือวัด โดยทางวัตถุมักเปนที่ตั้งของโรงเรียนดวย และโดยทางสังคม ก็
เปนศูนยรวมของบานหรือครอบครัวทั้งหลาย
เมื่อรูจุดรูตําแหนงของการแกปญหาชัดอยูแลว ก็ระดมกําลัง
เขาไปกูพื้นฐานขึ้นมา สังคมของเราก็จะมีทางตั้งหลักยืนขึ้นได

๒๐

คนไทยไมใจแคบ แตระวังไว: อยาใหปญ
 ญาแคบ

ดานวัดเอง ปกติยอมไมตองใชทุนรอนมาก เพราะพระพึ่ง
วัตถุนอยและวัดก็อยูกับชุมชนอยูแลว วัดควรรวมกับชุมชนรับผิดชอบ
ตนเอง แตในภาวะที่โทรมกันอยางนี้ อยางนอยก็ตองมีการกระตุน
และการใชทุนก็เปนเรื่องของหนวยงานฝายรัฐนั่นแหละที่เปนผูจัดผูจาย
ในการไปรวมกับชุมชนและอุดหนุนดานวัตถุ
ตองคิดถึงเนื้องาน จะตองมีระบบจัดการ สงเสริมและควบคุม
กันใหชัด

วัดเปนทั้งสถาบันศาสนา และสถาบันสังคม
วัดอยูในรัฐ อยามัวซัดทอดเกี่ยงกัน
พระพุทธศาสนานี้จะวาไปก็มีจุดออนอันหนึ่ง ตรงที่ใหเสรีภาพ
และไมใชวิธีรุนแรง ไมมีการบังคับ จึงตองมีหลักการและวิธีปฏิบัติที่
สําคัญไวเปนประกัน คือการศึกษา เพื่อจะใหผูที่เปนชาวพุทธตั้งแต
พระ ตองรูวาอะไรเปนพุทธหรือไมใชพุทธ
เรื่องนี้องคกรที่เปนผูทํางานเปนหลัก เชนคณะสงฆ ตองรีบ
ออกมากอนเลย มาใหความรู แยกใหได ใหชาวพุทธรูวาอะไรเปนพุทธ
อะไรไมใชพุทธ แตตอนนี้ก็ปลอยปละละเลย เมื่อคณะสงฆยอหยอน
ไปหรือไมมีกําลัง รัฐจะตองมา รัฐจะตองรับผิดชอบทันที
อยางที่พูดเมื่อกี้ เรื่องสําคัญอยางนี้ ระดับอธิบดีก็ไมไหว แค
รัฐมนตรีก็ยังไมพอ นายกรัฐมนตรีตองออกมาเลย ลองดูสมัยกอน ใน
หลวงรัชกาลที่ ๑ ทรงเองทันที ทรงออกกฎคณะสงฆเลย ใครเคยเห็น
บาง ทานจัดการเลย พระที่ทําเรื่องเหลวไหลอยางนี้ เปนเพียงคนของ
บานเมืองที่เขาไปแอบแฝง ในหลวงรัชกาลที่ ๑ ไมปลอย แลวประกาศ
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ใหชาวบานรูเลย วาพฤติกรรมอยางนี้ไมใชพุทธศาสนา อันนี้หนาที่ของ
รัฐ ที่จะหนุนและรวมกับคณะสงฆ
ถาคณะสงฆชาอยูหรือออนแอไมมีกําลัง
รัฐตองเอาทันที
เพราะมันเปนผลประโยชนของประเทศชาติ ถาพูดแบบนักแยกสวน
วัดเปนทั้งสถาบันศาสนาและสถาบันสังคม ทั้งสองฝายตองมีบทบาท
ดวยกัน ฝายคณะสงฆมีบทบาทแคไหน ฝายรัฐมีบทบาทแคไหน
จะตองมาตกลงกัน จัดใหได ไมใชรัฐไมมบี ทบาท แลวไปปดใหคณะ
สงฆ
เวลานี้มันกลายเปนวา ปลอยปละละเลยแลวก็ซัดทอดกัน วา
อันนี้เปนเรื่องของพระ รัฐก็เลยไมเอาใจใส พระก็ถือวาฉันไมมีกําลัง
ไมมีอํานาจ ฉันไมมอี าชญาอะไรที่จะไปจัดการ ประเทศชาติก็เลอะ
หมด ไมตองทําอะไรกัน
เรื่องที่ออกทีวีนี่ ฟองชัดๆ เลยวา พฤติกรรมที่ไมใช
พระพุทธศาสนานี่มันเกลื่อนกลาดถึงขนาดนี้ และไมมีใครรับผิดชอบ
จัดการ รัฐจะปดความรับผิดชอบไมได การที่มองขามไปแสดงวารัฐไม
อยูกับความเปนจริง ส.ส. ส.ว. ก็ไมอยูก ับความเปนจริง ไมรูจักวา
อันนี้เปนกิจการที่มีความสําคัญตอประเทศชาติ ตอความเสื่อมของ
สังคม มัวไปมองแตเรื่องอื่นๆ
หนึ่ง ปดความรับผิดชอบ
สอง ไมอยูก ับความเปนจริง
สาม ไมรูสภาพความเปนจริง
บางทีมีเจตนาดีเหมือนกัน แตเพราะไมรูสภาพที่เปนจริง ก็เลย
ไมสามารถอยูกบั ความเปนจริง แลวก็ไมสามารถมาทําหนาที่รับผิดชอบ
ได
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มองดูกันไป จะเหมือนที่วานี้ไหม
พุทธศาสนาของคนไทย ก็ไดแคประชาธิปไตยแบบไทยๆ
อยางที่พูดเมื่อกี้วา พุทธศาสนาใหเสรีภาพ ไมมีการกระทําที่
รุนแรง ไมบังคับ แตถาไมมีการศึกษาก็จบเลย กลายเปนอะไรก็ได
ฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงตองเนนการศึกษา เพื่อใหคนอยางนอย
จับหลักได วาพุทธศาสนามีหลักการอยางไร แลวแยกผิดแยกถูกใหได
แยกวาอะไรเปนพุทธ ไมใชพุทธ ตรงนี้ตองทําใหได เมื่อมีการขูดเลข ขอ
หวยเบอร ตองบอกไดทันทีวานี่ไมใชพุทธ อยางนี้เปนตน แตอันนี้ของเรา
ไมมีใครใสใจ
ในศาสนาใหญๆ ที่เนนศรัทธา ประวัติศาสตรก็บอกชัดมา
ตลอดวาเขาใชวิธีบังคับ กอนยุคประชาธิปไตยนี้เขาฆาเลย แตในทาง
พุทธตองอาศัยการฝกฝนพัฒนา ใหปฏิบัติชอบดวยการศึกษา พุทธ
ศาสนาจึงมีลกั ษณะเปนแบบประชาธิปไตย
ถาพูดไปอีกที พุทธศาสนาของคนไทยก็ไดแคประชาธิปไตย
ของคนไทย ประชาธิปไตยของคนไทยเปนอยางไร พุทธศาสนาของคน
ไทยก็คลายๆ อยางนั้น ประชาธิปไตยของคนไทยไดแคไหน พุทธ
ศาสนาของคนไทยก็ไดแคนั้น เอ นี่เปนเพราะคุณภาพคนไทยมีแคนี้
หรืออยางไร จึงมีประชาธิปไตยก็ตาม มีพุทธศาสนาก็ตาม ไดแคนี้
พุทธศาสนากับประชาธิปไตยนั้นมีลักษณะคลายกัน คือให
เสรีภาพ ไมบังคับ เมื่อไมบังคับก็ตองใหคนรูจักศึกษา แลวก็สามารถ
ปกครองตนเอง มีความสามารถในการใชวิจารณญาณ แลวก็อยูกับ
ความถูกตอง รักษาหลักการได
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แตปรากฏวา คนไทยเรานี้เอาประชาธิปไตยมาก็รักษาหลักการ
ไมได ไมรูแมแตวาหลักการคืออะไร เอาพุทธศาสนามาก็ไมรูวา
หลักการของพุทธศาสนาคืออะไร
แลวก็ไมไดใสใจที่จะปฏิบัติตาม
หลักการของพุทธศาสนานั้น
ความมีเสรีภาพนั้น ไมใชวาจะทําอะไรก็ไดตามใจฉัน แตตอง
มีหลักการเปนตัวตัดสิน วายังเปนพุทธศาสนาหรือเปนประชาธิปไตย
อยูหรือไม
ดังนั้น เมื่อคนไทยไมรูเขาใจ ไมรักษาหลักการ เอาแตเสรีภาพ
แบบจะทําตามชอบใจของตัว ก็จึงพูดไดเลยวาพุทธศาสนาของคนไทย
นี่ก็เหมือนกับประชาธิปไตยของคนไทย เราไดแคนี้ แลวจะแกอยางไร
ก็ตองแกดวยการศึกษา ตองพัฒนาคนไทยใหรูเขาใจพอที่จะรักษา
หลักการเบื้องตนได

-๓มองใหกวาง จะไดคิดใหไกล
จะเอาไหม ถอยไปเปนแบบฝรั่ง
ที่ตองบังคับฆากัน กอนจะมีประชาธิปไตย
เดี๋ยวนี้ ชาวพุทธเองบนกันมากขึ้นวา เพื่อนชาวศาสนาอื่นเห็น
พฤติกรรมคนไทยที่เปนกันแปลกๆ แลวเขาพูดทํานองตําหนิชาวพุทธ
วาศาสนาของเขาไมเปนอยางนี้ๆ ก็ใหรูอยางที่บอกเมื่อกี้วา เพราะชาว
พุทธไดเลยเถิดไปจนไมรูหลักการของพระพุทธศาสนาวาอะไรเปนพุทธ
อะไรไมใชพุทธ
เขาควรจะรูวา ที่ทําอยางนั้น เชนไปขูดเลข ไหวตะกวด ขอ
หวยอยางที่วาเมื่อกี้นนั้ ไมใชเปนพุทธ แลวเรื่องสําคัญก็อยูท ี่ใชเสรีภาพ
ไมเปน จนกระทั่งเปนคนไมมีหลักอะไรเลย ซึ่งเปนความเสื่อมโทรม
อยางยิ่ง
แตอยางนอยเมื่อคนศาสนาอืน่ มาวา ก็บอกเขาไดเลยวาภูมิ
หลังของศาสนาและหลักการมันไมเหมือนกัน ของพุทธศาสนานี่เราใช
วิธีใหเสรีภาพ เพราะฉะนั้นคนจึงมีสิทธิจ์ ะถือปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ จะ
เชื่อหรือไมเชื่อ แตเราจะตองใหการศึกษาใหดี ในแงนี้ศาสนาอื่นเขางาย
กวา คือเขาใชกฎเกณฑกติกาบังคับ สมัยกอนนี่อยางที่วารุนแรงมาก
ถึงไดฆากันมา
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ยกตัวอยางที่งายๆ ชัดๆ ประวัติศาสตรศาสนาของตะวันตก
นั้นเปนประวัติของ persecution คือการกําจัดกวาดลาง และ
religious war คือสงครามศาสนา
ถาหาความรูกันบางก็จะรูวา ศาสนาของตะวันตกนั้นเปนเรื่อง
สงครามและการกําจัดกวาดลางกันทั้งนั้น อยางแมมดหมอผี เขาบอกวา
คนพวกนี้ไมนบั ถือพระเจา ไปเขาพวกซาตาน คือเปนพวกที่ถูกซาตาน
ชักจูงไป ไมยอมเชื่อพระเจา หันเหจากพระเจา เพราะฉะนั้นจึงตองฆา
เขาตั้งศาล Inquisition ขึ้น อยางสเปนเมื่อ ๓๐๐–๔๐๐ ปกอน
ฆาคนที่ถูกกลาวหาวาเปนแมมดวันละเปนรอย
นักวิทยาศาสตร
สําคัญๆ ก็ถูกลงโทษรุนแรง อยางกาลิเลโอก็จะถูกฆา แตกาลิเลโอยอม
สารภาพผิด ยอมสละคําสอนของตน จึงลดโทษแค house
arrest ขังอยูในบานจนตาย
เรื่องกาลิเลโอนัน้ โปปเพิ่งออกหนังสือใหอภัยเมื่อไมนานมานี้
เพราะเอาตัวแกมาขัง
ที่จริงทางศาสนจักรควรจะขอโทษกาลิเลโอ
กลับมาใหอภัยกาลิเลโอ
คือกาลิเลโอไปสอนวาโลกหมุนรอบดวง
อาทิตย ศาสนจักรเขาวาผิด คือสอนผิดจากความเชื่อของศาสนจักร
หรือจากคัมภีรของเขา เขาก็จะจับฆา
ยิ่งกวานั้น เมื่อไมนานนี้ (๑๒ มี.ค. ๒๕๔๓) โปปออก
หนังสือขอโทษชาวโลก
ที่ทางศาสนจักรคาทอลิกในอดีตไดห้ําหั่น
เบียดเบียนบังคับคนในเรื่องศาสนามามาก นอกจากพวกแมมดที่เผา
ทั้งเปนและแขวนคอหลายพันหรือหลายหมื่นแลว นักปราชญอยางบรู
โนก็ถูกเผาทั้งเปน เซอรวีตัสก็ถูกเผาทั้งเปน ในประวัติศาสตรทางศา
สนจักรคริสตไดใชวิธีบังคับกําจัดคน ทําใหลมตายไปมาก
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พุทธศาสนาถูกทําลายขนาดนี้ บานเมืองโทรมถึงอยางนี้
ยังจะปดตาไมใชและไมใหปญญากันอีกหรือ
เมื่อพูดถึงเรื่องอยางนี้ บางทานที่ขี้ระแวงก็อาจจะหาวานี่เปน
การพูดวาพุทธศาสนาดีกวาศาสนาอื่น ตรงนี้นี่แหละสําคัญ จะตอง
แยกใหถูก การเลาเรื่องอยางนี้เปนเรื่องของความรู ซึ่งเปนเรื่องจําเปน
วาจะตองหาความรูและใหความรูกัน การไมหาความรูนั่นสิเปนความ
ประมาทอยางหนึ่ง ซึ่งเปนหนทางแหงความพินาศ
การรูวาอะไรเปนอะไร และเปนมาอยางไร ไมใชการพูดวาใคร
ดีกวาใคร ยิ่งถาใครคิดจะเอาอยางฝรั่งใหจริง ก็ยิ่งตองเนนเรื่องการหา
ความรูและใหความรู และตองทําใหไดถึงขั้นที่วาถกเถียงหาความรูกัน
อยางซื่อตรงเต็มที่ โดยไมตีกนั ไมทํารายกัน
ฝรั่งผานประสบการณที่ขมขื่นยิ่งจากการห้ําหั่นบีฑาทางศาสนา
และสงครามศาสนายาวนานเปนพันป
กวาจะดิ้นรนหลุดมาได
ประสบการณในการดิ้นรนนี้ ทําใหเขาไดสิ่งที่ดี อยางนอย ๒ อยาง
คือความรักเสรีภาพทางศาสนา และการใฝหาความรู
แตก็จะตองเขาใจวา ความรักเสรีภาพแบบฝรั่งนั้น เพราะภูมิ
หลังที่บีบคั้นกันมามาก ทําใหมีลักษณะเชิงลบ คือเปนเสรีภาพที่เนน
ดานปกปองตัวเอง คอยระแวงคอยกันหรือกลัวฝายอื่นจะมาละเมิดตอ
ตนเอง หรือจะไดเปรียบเสียเปรียบกัน แลวก็เนนการใชกฎกติกามา
บังคับขีดเสนกั้นกันไมใหละเมิด
คนที่ยึดติดเสรีภาพทางศาสนาแบบฝรั่ง เวลาไดยินปายชื่อ
ศาสนานั้นนี้ ก็จึงหวาดระแวง และเกี่ยงวาทําไมตองศาสนานั้นศาสนา
นี้ ทําไมไมมีชอื่ ศาสนานี้ดวย บางทีถึงกับยกมาอางวาประเทศอเมริกา
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เขาอยางนั้นอยางนี้ ทั้งที่ไมรูเรื่องของอเมริกาจริง ไมรูทั้งปจจุบันที่แท
และไมรูภูมิหลังของเขาเลย เปนเพียงไปติดความคิดความรูสึกแบบ
ฝรั่ง ที่ระแวงระวังจะปกปองตัวเองอยางที่วาแลวนั้น
คนไทยนี้มีเสรีภาพเชิงบวก แตไมชอบหาความรู ซึง่ เปน
จุดออนที่รายแรง ยิ่งเมื่อคนอื่นเขามองเสรีภาพแบบระแวงระวังคอย
ปกปองตัว คนไทยก็มีแตหดถดถอย

บาทหลวงบันทึกไว ไมมีประเทศไหนในโลก
ที่ศาสนาทั้งหลายอยูไดเสรีเทาประเทศสยาม
เสรีภาพเชิงบวกเปนอยางไร ก็คือไมรังเกียจรังงอน ไมระแวง
ระวัง ไมปกปองตัวเอง แตคอยใหโอกาสคนอื่นและชอบสมัครสมาน
จนฝรั่งเมื่อแรกมาเห็น แปลกประหลาดใจไมคิดวาจะมีที่ไหนในโลก
เหมือนที่บาทหลวงฝรั่งเศสชื่อ ฌอง เดอบูร เขียนบันทึกไวเมื่อมา
เมืองไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ซึ่งควรยกมาพูดกัน
บอยๆ วา
“ขาพเจาไมเชื่อวาจะมีประเทศใดในโลก
ที่มี
ศาสนาอยูมากมาย และแตละศาสนาสามารถปฏิบัติ
พิธีกรรมของตนไดอยางเสรีเทากับประเทศสยาม”

ทําไมบาทหลวงคริสตจึงพูดอยางนี้ ที่จริงคนไทยนาจะหา
ความรู แตคนไทยก็เฉยๆ นี่แหละจึงวาเปนจุดออนของเรา เมื่อไรโจร
เขาบานแลวจึงรูตัว (บางทีก็ไมรูวาเปนโจรดวยซ้ําไป)
ทําไมบาทหลวงฌอง เดอบูร จึงวาอยางนั้น ก็ชัดอยูแลววา
เวลานั้นทางดานยุโรป ประเทศคาทอลิกกับประเทศโปรเตสแตนต เพิ่ง
ผานสงคราม ๓๐ ปมาไมนาน รบกันจนพินาศแหลกลาญ และเฉพาะ
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ในฝรั่งเศสเอง กอนหนานั้น เมื่อป ๒๑๑๕ ชาวคาทอลิกก็สังหารหมู
ชาวโปรเตสแตนตในชวงวันเซนตบารโธโลมิวไปแลวราว ๑๓,๐๐๐ คน
และระหวางทําสงคราม
๓๐
ปขางนอกนั้น
คารดินัลริ
เชลลู/Cardinal Richelieu (บาทหลวงใหญระดับรองจาก
โปป) ซึ่งเปนอัครมหาเสนาบดีฝรั่งเศส (บาทหลวงเปนนักการเมืองได
เปนแมทัพได) ก็กําจัดพวกโปรเตสแตนตขางในไปดวย โดยยกทัพไป
ปดลอมเมืองของโปรเตส-แตนตอยู ๑๕ เดือน ในป ๒๑๗๑ จนคนใน
เมืองอดตายไป ๓ ใน ๔ แลวพอถึงป ๒๒๒๘ ในรัชกาลพระเจา
หลุยสที่ ๑๔ ที่ตรงกับสมเด็จพระนารายณมหาราช ก็กําจัดกวาดลาง
พวกโปรเตสแตนตครั้งใหญอีกอยางที่วาจะใหเหี้ยนแผนดิน
พวก
โปรเตสแตนตหนีตายไปตางประเทศถึง ๔ แสนกวาคน
ขณะที่ทางฝรั่งเศสและยุโรปทั้งหมดฆาฟนกันระหวางศาสนา
ระหวางนิกายอยางนี้ เมื่อเขามาเมืองไทย ทําไมจะไมรูสึกประหลาด
มหัศจรรย เพราะมันตรงขามกับประเทศของเขาเลย คนไทยตอนรับ
คนตางศาสนา แถมยังยินดีรับฟงบาทหลวงมาพูดดวย ซึ่งในประเทศ
ของเขา ทําอยางนี้ก็ตายอยางเดียว ฝรั่งสังเกตเห็นทาทีของคนไทยเปน
เรื่องแปลกประหลาด อยางที่นายพลฝรั่งเศสสมัยนัน้ ชื่อนายพลฟอร
บัง กลับไปเลาที่ฝรั่งเศสวา
เมื่อผูสั่งสอนศาสนาของเราแสดงคริสตธรรม คนไทย
ซึ่งเปนคนวานอนสอนงาย
นั่งฟงธรรมปริยายนั้น
เหมือนฟงคนเลานิทานใหเด็กฟง ความพอใจของเขานั้น
ไมวาจะสอนศาสนาใด ก็ชอบฟงทั้งนั้น พระภิกษุสงฆไม
เถียงเรื่องศาสนากับผูหนึ่งผูใดเลย เมื่อมีคนยกคริสตธรรม
หรือศาสนาใดๆ มาพูดกับทาน ทานก็เห็นวาดีทั้งนั้น…
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ขอใหสังเกตวา พระไทยคนไทยโบราณพูดวา ศาสนาทั้งหลาย
ก็ดีทั้งนั้น ไมพูดวา ศาสนาไหนๆ ก็ดีเหมือนกัน แสดงวาคนโบราณ
พูดไดถูกตองกวา คือใหเกียรติวาดีทั้งนั้น แตก็รักษาความจริงที่วาไม
เหมือนกัน เพราะจะใหเหมือนกันยอมเปนไปไมได เปนเรื่องธรรมดา
ขอสําคัญคือ คนไทยมีภมู ิหลังที่ไมใชแคเสรีภาพทางศาสนา
แตเปนความสมัครสมานสามัคคีทางศาสนาอยางนี้ จึงไมมองอะไรใน
แงเกี่ยงงอน
อยางฝรั่งที่คอยแตระแวงระวังที่จะพิทักษสิทธิและ
ปกปองตัว เมื่อพูดถึงพุทธศาสนาก็พูดลงไปตรงๆ ไมใชวาจะยกตัว
หรือจะกีดกั้นแบงแยกกับใคร
แตคนไทยที่ติดความคิดเสรีภาพเชิงลบของฝรั่งมา พอไดยิน
คําวา พุทธศาสนา โดยไมมศี าสนาอื่นพวงมาดวย ก็ระแวงคิดเกี่ยง
หรือมองไปในทางแบงแยก และติดอยูแคนั้นจนบังตาตัวเอง ไมเห็น
งานการปญหาที่จะตองจัดทําและแกไขตามที่เปนจริง เขาควรจะมองจะ
คิดถึงเรื่องศาสนาดวยความรูสึกที่สบายๆ ไมใชใหเรื่องศาสนาเปนเรื่อง
ที่นาหวาดผวา
ถึงยุคนี้แลว
ถาเราจะชวยใหโลกมีความสงบสุขกันจริง
ศาสนาทั้งหลายควรมาพูดกันอยางเปดเผยตรงไปตรงมา เอางายๆ
อยางเรื่องหญิงชายตางศาสนารักกันจะแตงงานกัน ก็นาจะใหโอกาสที่
เปนเสรีภาพจริงๆ
ทางศาสนาคริสตสมัยกอน คนพุทธจะแตงงานกับคนคริสตก็
ตองใหเปลี่ยนเปนคริสตจึงจะแตงงานได ตอมาหลังจากคริสตมีการ
ประชุมใหญมหาสมัชชาวาติกันเมื่อป ๒๕๐๕–๐๘ แลว ก็ขยับปรับตัว
ใหม จนกระทั่งเมื่อราว ๑๐ กวาปมานี้ ก็ยอมใหคนคาทอลิกแตงงาน
กับคนพุทธไดโดยไมตองเปลี่ยนศาสนา
แตทางพี่นองชาวมุสลิม
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ปรากฏวายังตั้งเงื่อนไขอยู (ถาไมเรียกวาบังคับ) ถาคนพุทธจะ
แตงงานกับคนมุสลิมตองเปลี่ยนไปเปนมุสลิม เรื่องอยางนี้นาจะมาพูด
ตกลงกันตรงไปตรงมาดวยไมตรี ใหเปนเสรีแทจริง

เพราะคนระดับบริหารติดแคชื่อแคปาย
ประชาชนสวนใหญจึงถูกทอดทิ้ง
เมื่อพูดเรื่องนี้ ก็ขอยอนไปถึงกรณีที่วาพระมีพฤติกรรมไมดี
อยางที่ไอทีวีเอามาออก ถาไอทีวีอยากใหความรูแกประชาชน และมี
ความเพียรพยายามอีกสักหนอย ก็อาจจะไปเอาเรื่องในเมืองฝรั่งมา
ฉายใหคนดูดวยวา ในยุโรปสมัยกอน ถาทําอยางนี้ทางศาสนจักร
คริสตเขาเอาไปเผาทั้งเปนหมดแลว ของเรามัวแตปลอย ถึงจะไมทํา
แรงอยางเขา ก็ตองสั่งสอนใหความรูกัน เมื่อไมใชกําลังบังคับ ก็ตอง
ยอมเมื่อยปากหนอย บอกใหรู ชาวพุทธจะตองแยกใหไดวาอะไรเปน
พุทธ ไมเปนพุทธ
เรื่องนี้ทางองคกรพุทธศาสนาจะตองเนน คณะสงฆจะตอง
ออกมาสอนชาวพุทธใหแยกใหไดวาอะไรเปนพุทธไมใชพุทธ มิฉะนั้น
มันจะเสียหายแกสังคมอยางยิ่ง เวลานี้คนไทยก็ออนแอ เอาแตหวังผล
จากการดลบันดาล ชอบนอนคอยโชค ไมคิดทํา ไมมคี วามเพียร
พยายาม แลวก็ปลอยใหคิดวาอยางนี้เปนพุทธศาสนา ซึ่งมันตรงขาม
พุทธศาสนาสอนใหสรางผลสําเร็จดวยการพากเพียร ดวยการกระทํา
พยายามพึ่งตนดวยการทําตนใหเปนที่พึ่งใหได ตองทําใหตรงจุดนี้
อยางกรณีขาวเมื่อสองสามวันกอน หนังสือพิมพลงวาพระองค
หนึ่งหลอกผูหญิงไปลงนะในโบสถ แลวไปแกผาเปลือยอะไรตออะไร
กันนั่น เมื่อมองอีกที ก็ตั้งขอสงสัยได ๒ แง
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หนึ่ง เปนไปไดไหมวาเปนการสมคบกัน ระหวางพระองคนี้กับ
ผูหญิงคนนั้น คือสมคบกันสรางขาวทําลายพุทธศาสนา เราไมตองคิด
ตอวามีคนจางหรือเปลา ทําไมจึงวาอยางนี้ เราตองตั้งขอสงสัย เปนไป
ไดอยางไรวาชาวพุทธจะไมรูวาโบสถเปนสถานที่สําคัญอยางไร แลว
ผูหญิงมายอมแกผาในโบสถไดอยางไร เขาตองรูแลววาในโบสถเราจะ
ไปทําอยางนั้นไมได ถาพระองคไหนมาชวนอยางนี้ ตองรูทันทีวาองคนี้
ไมใชพระ หรือเปนพระที่เชื่อถือไมได ใชไหม เปนไปไดอยางไรวา
ผูหญิงคนนี้ไมรูวาการนี้ทําไมไดในโบสถ
เขาไมนาจะใชชาวพุทธ
เพราะฉะนั้นถาเปนอยางนี้เขาสมคบกันไดไหม สมคบกันดวยแรงจูงใจ
อะไรก็ไมรู หรือมิฉะนั้นก็
สอง แสดงวาพุทธศาสนาเสื่อมถึงขนาดที่วา พุทธศาสนิกชน
ชาวบานไมรูวา โบสถมีความสําคัญอยางไร ใชทําอะไร จะปฏิบัติตัวที่
นั่นอยางไร
แตไมวาจะเปนขอไหนก็ตาม ตองแกไขทั้งคู ทั้งสองขอนี้ราย
ทั้งนั้น เพราะฉะนั้น อยูนิ่งไมไดแลว ไมวารัฐหรือคณะสงฆ จะตองรีบ
แกไข สําหรับรัฐนั้น เหตุการณอยางนี้แมจะถือวาเปนเรื่องพระศาสนา
(ที่จริงไมใชพทุ ธศาสนาเลย) ก็เปนเรื่องที่กระทบตอผลประโยชนของ
ประเทศชาติและทํารายประชาชน
(ที่จริงเปนเรื่องทําลาย
พระพุทธศาสนาโดยตรง และคนนั้นเปนคนของรัฐแทๆ ไมใชคนของ
พุทธศาสนาเลย) จะทิ้งไปไดอยางไร
ผูปกครองประเทศจะนิ่งเฉยไมได จะปดความรับผิดชอบ
ไมได อยางนี้ทําไมไมคิด มัวแตไปเถียงกันเรื่องปายชื่อศาสนา มัวแต
รังเกียจกัน หวาดระแวงเรื่องแตกแยกกัน อะไรตออะไร ไมเขาเรื่อง
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อยางนี้เปนการมองแคบคิดแคบ ไปติดอยูแคชื่อ ไมมองที่ตัวงาน เนื้อ
งาน ปริมาณงาน และความสําคัญของกิจการ
เพราะมัวแตติดอยูกับชื่อกับปาย
มัวแตกลัวคนโนนจะวา
กลัวกลุมนั้นกลุมนี้จะไมพอใจ
ก็เลยทอดทิ้งประชาชนสวนใหญ
แทนที่จะจัดการจัดงานใหเหมาะใหพอดีกันกับสัดสวนขนาดและ
ปริมาณงาน แลวก็ทําใหถูกตองตรงไปตรงมา ก็ไดแตปดตาหลอก
ตัวเองอยูอยางนี้

ที่ซาอุ และแมแตอเมริกา
มีหรือเสรีภาพทางศาสนาอยางเมืองไทย
อยางเรื่องทางศาสนา ซึ่งในยุคปจจุบันเราบอกวาตองมีเสรีภาพ
ทางศาสนานี่ เวลาคนไทยไปทํางานที่ซาอุ (คือประเทศซาอุดีอาระเบีย
ในตะวันออกกลาง) พอไปถึงสนามบินของเขา ถามีสรอยคอมีพระ
เขาจะใหปลดออก และไดยนิ นานแลว ถาเปนพระดินเผาเขาจะเอา
คอนทุบใหแหลก แลวก็กวาดลงถังขยะ ถาเปนพระเหรียญเขาก็จะโยน
ทิ้งถังขยะไป ไดยินมานานเปนสิบๆ ป
เคยถามรองปลัดกระทรวงมหาดไทยทานหนึ่งวาจริงไหม ทาน
บอกวาจริง ถาจริงแลวทําอะไร ก็ไมรูจะทําอะไร เมืองไทยเราทําไดแค
นี้หรือ แลวนีก่ ี่สิบปแลว เมื่อไมนานนีก้ ็ไดยินเด็ก (อายุเกือบ ๓๐)
เขาก็ยังพูดอยางนั้น วาพวกเขาไปทํางานที่ซาอุ ก็เปนอยางนี้ พอไปลง
สนามบินเขาที่ดาน ถามีพระเครื่องเขาจะใหถอดออกมา แลวเขาจะทิ้ง
ถังขยะไปเลย นี่คือสิ่งเคารพบูชาของชาวพุทธ แตเขาไมยอมใหเสรีภาพ
ไมใหเกียรติ ไมใหโอกาสอะไรเลย
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หนึ่ง ชาวพุทธนี่ไมเดือดเนือ้ รอนใจ ใจดีเหลือเกิน เขาใหงาน
ทํา เราก็ไป เขาจะเอายังไงก็เอา
สอง ในแงของรัฐ รัฐบาลนาจะเอาใจใส ทําหนาที่แทนเพื่อ
ผลประโยชนของประชาชน ก็ติดตอกันสิระหวางรัฐบาลกับรัฐบาล วานี่
เปนเรื่องความเชื่อถือสวนตัวของเขา ใหเขาเอาไปเปนสวนตัวไดไหม
- ขั้นที่หนึ่ง ใหเปนเสรีภาพในการนับถือศาสนา ก็นาจะ
ยอมวาเปนเรื่องสวนตัว เขาก็ไมไดไปทําอะไรใคร ถาไมได
- ขั้นที่สอง ก็นาจะประกาศแกประชาชนคนไทย ใหรูวา ถา
ไปประเทศนี้แลวอยาเอาพระติดเขาไป เพราะจะสูญเสีย
เปลา คนงานที่เขาไป มีพระที่ตัวเคารพนับถือบูชาติดตัว
จะไดไมตองไปเสียเปลา
แตนี่เมืองไทยเราไมเอาใจใสเลย ปลอยกันมาไดอยางไร ตั้ง
๒๐–๓๐ ป แลวนักสิทธิมนุษยชนละเอาใจใสไหม เรื่องระดับชาวบาน
ที่เกี่ยวของกับคนสวนใหญแบบนี้ กลับละเลยมองขาม
เบาลงมาหนอย ที่อเมริกา ประเทศที่วาเชิดชูเสรีภาพนักหนา
นั้น คนไทยไปเมืองเขา ถาจะมีพิธีทางการ เชนไปแตงงานกัน ไปที่
City Hall จะจดทะเบียนสมรสตองกลาวคําปฏิญาณซึ่งแสดง
ความยอมรับพระเจา คือ God ของเขา อยางนี้เขาใหโอกาสเราที่
เปนคนนับถือศาสนาอื่นจากเขาไหม และคนไทยเรารังเกียจอะไรไหม
ประเทศอเมริกามีเสรีภาพทางศาสนาจริงอยางเราไหม (หรือเปนเพราะ
คนไทยเราไมไดเจรจาตอรองกับเขาอยางเอาจริงเอาจังเพียงพอ หรือวา
จนท.ของเขาเห็นคนไทยไมสาํ คัญ อยางที่คนไทยเราชอบเรียกพวก
ตัวเองวากะเหรี่ยง ใครมีโอกาสนาจะชวยไปสืบสอบหาความรูใหชัด)
ทั้งหมดนี้ก็เปนเรื่องที่วาคนไทยเรานี้หละหลวมมาก มัวแตไป

ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา เหตุผลที่แทอยูที่ไหน

๓๓

คิดอะไรไมรู ปายชื่อศาสนานั้นศาสนานี้ กลัวเขารังเกียจอะไรตออะไร
เรานะไมเคยรังเกียจใคร แตคนอื่นเขารังเกียจ เขาบังคับ ไมให
เสรีภาพเลย แลวคนไทยก็ทําไมรูไมเห็น เราควรจะอยูกับความเปน
จริง เห็นแกงาน เห็นแกกิจการ เห็นแกผลประโยชนของประเทศชาติ
อะไรมันสําคัญจําเปนตองทํา ก็ทําไปตามนั้น เราไมไดรังเกียจแบงแยก
หรือบังคับอยางที่เขาทํา
พระนวกะ: เปนไปไดไหม สถานภาพความรูในเรื่อง
พุทธศาสนาของรัฐและของคนที่จัดการนี้ก็ไมพอ
พระธรรมปฎก: ก็ใช นี่แหละตัวสาเหตุสําคัญเลย คือขาด
ความรู เปนเรื่องชัดอยูแลววาชาวพุทธนี่จะใหโอกาสแกคนศาสนาอื่น
ถาเรารูวาเปนคนตางชาติหรือเปนคนตางศาสนา ชาวพุทธจะใหเกียรติ
เปนพิเศษ ใชไหม เวลามีกิจกรรมอะไรที่เปนแบบของเรา และเราไม
แนใจวาเขาจะทําไดหรือไม เราจะใหโอกาสหรือพูดกอนใหเขาสบายใจ
วา เออ คุณไมตองทําหรอกอันนี้ แตปรากฏวาศาสนาอื่นเขา
ไมอยางนั้น เขาเอาเขาเปนหลัก แตเราเอาเขาเปนหลัก

โลกพัฒนามาขนาดนี้ ถามีอารยธรรมจริง
คนก็ควรจะใจกวาง ที่จะพูดความจริงกันไดอยางเปดใจ
ที่วาประเทศซาอุดีอาระเบียไมยอมใหคนงานไทยนําพระแมแต
องคเล็กๆ ที่หอยคอเขาประเทศของเขานั้น เรื่องนี้ยังไมไดเห็นดวยตา
ตัวเอง (ไมไดเดินทางไปกับเขา) และไมไดเอาหลักฐานจากเอกสาร
จึงขอใหไปตรวจสอบกันดู แตก็อยางที่วาไดยินบอย และถามรองปลัด
มท.ทานหนึ่งนานแลวก็รับวาจริง และคนงานไปกันมากมาย จึง
สอบถามไมยาก
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สวนที่อเมริกา ก็ไมไดประสบดวยตัวเอง แตระหวางไปพักที่
ประเทศนั้นคนไทยที่มาทําบุญในโอกาสแตงงาน ก็ประสบกับตัวของ
เขา เรื่องอยางนี้ ตรวจสอบไมยากทั้งนั้น แตคนไทยเราที่เปนนักสิทธิ
มนุษยชนและนิยมเสรีภาพ พอเจอเรื่องอยางนี้ จะกลาใสใจไหม
ประเทศอยางซาอุดีอาระเบียนั้น ไมเฉพาะพระพุทธรูปเทานั้น
แมแตรูปพระในแผนกระดาษก็ไมยอมใหนําเขาประเทศของเขา และไม
เฉพาะพระพุทธรูปเปนองคๆ หรือรูปเขียนรูปพิมพพระเทานั้น พระที่
เปนภิกษุเดินไดนี้ ประเทศมุสลิมหลายประเทศก็ไมยอมใหเขาเมืองเขา
มีประเทศมุสลิมประเทศหนึ่ง ซึ่งกําลังมีการริเริ่มที่นาชื่นชม
คือ อิหราน ชาวโลกเคยรูกันทั่วสมัยอะยาโตละ โคไมนี่ ประเทศอิหราน
นับวาเครงศาสนารุนแรงมาก
อยางที่เรียกวาเปน
fundamentalist แตมาเมื่อปที่แลว อยางไมเคยคาดหมาย
ทางประเทศอิหรานมีทาทีเปดใจมาก ทางสถานทูตอิหรานในเมืองไทย
มีการมาหาพระ และถึงกับนิมนตพระไทยไปพูดที่อิหราน ไมนานนี้ก็มี
หนังสือนิมนตใหพระเขียนเรื่องธรรมเพื่อจะนําลงในวารสารของ
สถานทูต เรื่องนี้นับวาเปนนิมิตดีอยางที่วาแลววานาชื่นชมยิ่ง นาจะ
เปนตัวอยางแกประเทศมุสลิมอื่นๆ
ผูรูเรื่องราวทางศาสนายอมทราบกันดีวา พระพุทธศาสนามี
ประวัติการเผยแผที่สงบแทจริง ไมเคยมีสงครามศาสนา แมแตที่เวลา
นี้ไดมีการสูรบระหวางทมิฬกับสิงหลในศรีลังกามานาน และบางคนโยง
มาเกี่ยวของกับเรื่องศาสนา ก็เห็นไดชัดวาเปนเรื่องที่แตกตางหางไกล
จากสงครามศาสนา ที่รูจักกันในประวัติศาสตรทางตะวันตก (ชาวพุทธ
และนักศึกษาทั่วไปควรหาความรูเรื่องนี้ไวบาง) เรื่องอยางนี้เปนขอมูล
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ความรู ไมใชเปนเรื่องวาศาสนาไหนดีกวาศาสนาไหน แตเปนเรื่องที่
ตองรูตามที่ไดเกิดขึ้นเปนไป คือเปนเรื่องของประวัติศาสตร
พรอมกันนั้นก็เปนที่รูกันวา พระพุทธศาสนาสูญสิน้ ไปจาก
อินเดียเพราะถูกภัยสงคราม คือการทําลายของกองทัพมุสลิมเตอรก
โดยที่กอนนัน้ ชาวพุทธไดเสื่อมโทรมออนแอลงไปแลวเพราะความ
ประมาท ไมวาจะเปนความสุขสบายจากการไดรับอุปถัมภบํารุงจนทํา
ใหเหินหางจากการทําหนาที่ตอประชาชน หรือการกระจุกตัวกันอยูใน
ถิ่นที่เจริญใหญๆ ก็ตาม แตตัวตัดสินสุดทายใหหมดไป ก็คือการ
ทําลายดวยความรุนแรง
เรื่องราวเหลานี้เปนอยางไรก็ควรเอามาพูดมาเลามาศึกษากัน
ใหรูตามเปนจริง เพราะความใจกวาง หมายถึงการพูดความจริงกันได
อยางเปดใจ ไมใชการมัวเอาใจกัน ที่เปนการสะสมอวิชชา

ศึกษาเหตุปจจัยใหถวนทั่ว
จะไดปฏิบัติตัวใหไมประมาทแท
มีผูสงสัยวา ถาพุทธศาสนาสูญสิ้นเพราะทัพมุสลิมทําลาย
เหตุใดศาสนาฮินดูจึงยังอยูมาได คําตอบก็งายๆ
เหตุผลประกอบที่ขอพูดผานๆไวหนอยคือ ทั้งพุทธศาสนา
และฮินดู ดานหนึ่ง ก็เจริญดวยอาศัยผูปกครองประเทศ คือมหา
กษัตริย (ทุกศาสนาในอดีตก็เปนมาอยางนี้ ในยุโรปบางยุคถึงกับ
บังคับวาประเทศไหนกษัตริยถือนิกายใด ราษฎรตองถือนิกายนั้น)
จะตองทราบวา ในอินเดียกอนที่ทัพมุสลิมเขามานั้น ราชวงศ
ที่อุปถัมภพุทธศาสนาสุดทาย คือ ราชวงศปาละสิ้นไปกอนแลว ตอ
ดวยราชวงศเสนะที่เปนฮินดู ซึ่งถูกทําลายโดยทัพมุสลิม แมในแงการ
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อุปถัมภบํารุงจากฝายรัฐ พุทธศาสนาก็ออนแรงลงไปบางแลว เพราะ
กษัตริยหันไปบํารุงสถาบันฝายฮินดู
อยางไรก็ตาม เหตุผลดานการอุปถัมภบํารุงนั้น ไมจําเปนตอง
ยกมาพิจารณาเลยก็ได แตมีเหตุผลงายๆ ที่วาทําไมพุทธศาสนาหมด
แตฮินดูยังอยูได ขอพูดไว ๓ อยาง คือ
๑. ผูนําชาวพุทธ คือพระภิกษุ มีรูปลักษณและที่พํานักอาศัย
แตกตางและตางหากจากคนทั่วไปเดนชัด มองเห็นไดงาย จัดการได
ทันที ไมเหมือนพราหมณที่อยูบานมีครอบครัว แถมเปนคนวรรณะสูง
มีทรัพยสินเงินทอง มีกําลังมาก การกําจัดผูนําของฮินดู จึงเหมือนกับ
ตองกําจัดคนทั่วไปทั้งหมด
๒. การดํารงอยูของเนื้อตัวแหงพุทธศาสนา ซึ่งเทียบกับ
ศาสนาอื่นๆ แลว ไมมีขอบังคับเชิงพิธีกรรมเปนตน ตองอาศัย
การศึกษาสั่งสอน จึงจะอยูได คือไมมีรูปแบบขอปฏิบัติแมนมั่นอยาง
ศาสนาแหงศรัทธาและพิธีอยางฮินดู เมื่อพระสงฆที่เปนผูนําถูกกําจัด
หมดไปแลว ไมชาหลักพระศาสนาก็เลือนลางไปจากชาวบาน ซึ่งคอยๆ
ถูกกลืนไปในสังคมฮินดู (ดูสภาพเมืองไทยเวลานี้ก็แลวกัน แทบจะ
ถูกกลืนเมื่อไรก็ได เมื่อสองปกอนฮินดูก็ทําทาจะตามมากลืน)
๓. ขอตัดสินสุดทาย คือ ชาวพุทธไมมีเครื่องตานทาน หรือ
เครื่องปกปองตัวจากการถูกทํารายดวยวิธีรุนแรง เพราะหลักปฏิบัติใน
พระพุทธศาสนาเปนเรื่องของการเวนเบียดเบียนทํารายอยางที่แทบจะ
เรียกไดวาโดยไมมีเงื่อนไขเลย ตางกันไกลกับศาสนาฮินดูที่มีขออางใน
การตอบโตรุนแรงไดเต็มที่
ในขณะที่ชาวพุทธถูกทําลายขางเดียวหมดไป ทัพฮินดูกับมุสลิม
ก็ขับเคี่ยวกันตอมาตลอด ๕๐๐–๖๐๐ ป
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อยาไปเขาใจผิดวาฮินดูมีนักบวชเหมือนอยางพระสงฆใน
พระพุทธศาสนา นักบวชฮินดูนั้นเปนสวนที่งอกขึ้นมาทีหลัง ไมเปน
สวนสําคัญอะไรในระบบของฮินดู พราหมณตางหากที่เปนหลักเปน
สวนสําคัญในระบบวรรณะที่เปนสาระของศาสนาฮินดู พราหมณนั้นอยู
บาน มีครอบครัว มีกิจการ อาจจะร่ํารวยมหาศาล หรือเปนผูปกครอง
บานเมืองก็ได ศาสนาของเขาเปนเนื้อเปนตัวแหงผลประโยชนของเขา
โดยตรง แมเพียงแงนี้อยางเดียว ก็เห็นไดงายวาทําไมพระพุทธศาสนา
ถูกทําลาย และสูญสิ้นงาย และทําไมศาสนาฮินดูจึงอยูมาคูกับคน
อินเดีย

คนรุนแรงจะครองโลก
หรือความรุนแรงจะทําลายโลก
บางคนอาจจะพูดถึงศาสนาฮินดูอยางมหาตมาคานธี ที่มีหลัก
อหิงสา แตนั่นจะเปนการพรางตาตัวเอง ศาสนาฮินดูนนั้ ในแงหนึ่งเปน
ศาสนาที่คลุกเคลาหลากหลาย คือรับหลักการและขอปฏิบัติตางๆ เขา
ไปรวมไว หลักอหิงสาที่มาเนนระยะหลังและระยะหนึ่งนั้น ที่แทเปน
หลักการที่เดนอยูในพุทธศาสนาและศาสนาเชน ตัวศาสนาฮินดูแทๆ
นั้นอยูที่แกน คือเปนศาสนาแหงพระเวท-การบูชายัญ-ระบบวรรณะ
พระเวทนั้น เปนเรื่องของพราหมณ ที่เขาผูกขาดการศึกษา
แตระบบวรรณะและการบูชายัญ เปนจุดตัดสําคัญระหวางกษัตริย
พราหมณ-ฮินดู กับกษัตริยพุทธ
การบูชายัญเปนหลักการเดิมแทที่ยืนตัวของฮินดู มีทั้งมหา
ยัญที่ฆาแพะ ๕๐๐ แกะ ๕๐๐ โค ๕๐๐ ทั้งอัศวเมธ ที่ราชาใชอางใน
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การแผขยายอํานาจแลวฆามาบูชายัญ จนถึงสรรพเมธ ที่ฆาทุกอยาง
รวมทั้งมนุษยบูชายัญ
ในยุคกษัตริยถือพุทธ บางทีถึงกับหามการบูชายัญและพยายาม
เลิกระบบวรรณะ ซึ่งเปนจุดที่พวกพราหมณ-ฮินดูขัดเคืองอยางยิ่ง จึง
ตองพยายามลมลางราชวงศที่ถือพุทธ อยางในสมัยพระเจาอโศก ทรง
ประกาศหามบูชายัญ ย้ําบอยๆ ในศิลาจารึก พอพวกพราหมณลม
ราชวงศของพระเจาอโศก (ราชวงศโมริยะ) ลงได กษัตริยฮินดูขึ้น
ครองก็แสดงศักดาเดชโดยประกอบพิธีอัศวเมธ ฆามาบูชายัญ การ
บูชายัญที่เงียบหายไปศตวรรษครึ่งก็คืนชีวิตขึ้นมาใหม แมแตสมัยเลย
พ.ศ. ๑๐๐๐ มาแลว กษัตริยฮินดูบางองคทําพิธีบูชายัญอัศวเมธถึง
๔ ครั้งในรัชกาลเดียว
เรื่องระบบวรรณะก็เหมือนกัน ในสมัยราชวงศปาละ ที่เปน
ไดบั่นทอนระบบวรรณะให
กษัตริยช าวพุทธบํารุงพระพุทธศาสนา
หยอนผอนคลายลงไป พอราชวงศเสนะของชาวฮินดู (ราชวงศสุดทาย
ของฮินดูกอนทีจ่ ะเขายุคมุสลิมเตอรกมาปกครอง) ลมราชวงศปาละ
ไดแลว ก็ฟนระบบวรรณะใหเขมเครงขึ้นมา
เรื่องนี้ก็เปนตัวอยางเรื่องราวที่เลาไปตามเนื้อหา
ไมไดวา
ศาสนาไหนดีกวา พุทธเราวาการบูชายัญและระบบวรรณะไมดี แตฮินดู
เขาวามีวรรณะจึงจะดี บูชายัญจึงจะประเสริฐ พุทธเราไมใหใชวิธี
รุนแรง แตศาสนาที่เขาใชวิธีรุนแรง เขาก็วาวิธีรุนแรงจึงจะดีและ
ถูกตอง
พูดสั้นๆ วา มีทั้งภัยภายในแหงความประมาท และภัยภาย
นอกจากการรุกรานทําลาย
ไมควรมองแตเพียงแงเดียวดานเดียว
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ทั้งหมดนี้เปนเรื่องที่ชาวพุทธจะตองใชเปนบทเรียนวาจะรักษา
ธรรมจักรไวไดอยางไร

ถาจะเอาอยางเขา ก็ตองเอามาใหครบกระบวน
จะกลาแสดงความเห็น ก็ตองหาความรูใหเกงดวย
จะตองพูดกันตามความเปนจริง แลวก็ปฏิบัติใหเกิดผลดี ถา
จะสอนหรือจะทํางานในเรื่องวิชาการ เราจะตองมีความแมนยําชัดเจน
ถองแทจริงๆ ตองพยายามใหไดอยางนัน้ ซึ่งอันนี้เราตองยอมรับวา
ฝรั่งเขาเอาจริงเอาจังมากในเรื่องการคนควาหาความรู
เวลานี้เปนที่นาวิตกอยูเรื่องสังคมไทย วาจะเอาอยางฝรั่งแลว
ไปเนนในเรื่องการแสดงความเห็น ชอบพูดกันนักวาตองหัดใหเด็กไทย
กลาแสดงความเห็น มันไมตรงเรื่อง เด็กไทยฝกไมนานหรอกมันกลา
แสดงความเห็น ไวกวาฝรั่ง ถาแตกอนมันขีอ้ าย ไมชาหรอกมันกลายิ่ง
กวาฝรั่งอีก (ขอใหดูเรื่องเพศเปนตัวอยาง สมัยกอนอายนัก แต
เดี๋ยวนี้ฝรั่งแทบตามไมทัน) แตสวนที่ขาดคืออะไร คือกระบวนการหา
ความรู
ฝรั่งที่กลาแสดงความเห็นอยางนั้น เพราะวามันเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการหาความรู หมายความวา ถาจะเอาอยางฝรั่ง ก็ตองเอา
มาใหครบกระบวน การแสดงความเห็น ตองมาคูกับการหาความรู
ความเห็นตองมาจากฐานของความรูที่แมนยําชัดเจนที่สุด และการ
แสดงความเห็นนั้นก็เปนวิธีการในการที่จะกระตุนใหไปหาความรู
เพิ่มขึ้นอีก เพื่อจะใหไดความรูที่ถองแทชัดเจนมาแสดงความเห็นที่
ถูกตองใชประโยชนไดจริง เพราะฉะนั้นเปาหมายแทอยูที่การหาความรู
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จึงตองย้ําวา การแสดงความเห็นตองมาคูกับการหาความรู
เมื่อความรูแมนยํา ถองแท ชัดเจน ความเห็นก็ยิ่งเปนประโยชน แตถา
ความเห็นไมมีฐานความรู มันก็เลื่อนลอย ไมไดเรื่องอะไร แสดงไป
ทําไม กลาแสดงความเห็น เมื่อไมมีความรู ไมมีความเขาใจ ไมมี
ขอมูลความจริง ก็เปนความเห็นที่เลื่อนลอยไปเทานั้นเอง ไมรูไปเนน
กันอยูทําไมใหกลาแสดงความเห็น โดยไมไดย้ําใหครบกระบวนการ
ทานวาอยางไร ทานไปเลาเรียนอยูตางประเทศมานาน เห็นฝรั่ง
เปนอยางไร ในเรื่องการหาความรู
พระนวกะ: คือ คนที่จะถามอะไรนี่ ตองเตรียมตัว อาน
ใหรูมากขึ้น ไมใชวาพูดเปนนกแกวนกขุนทอง
พระธรรมปฎก: ใช แลวแสดงความเห็นเพียงมาเอาชนะกัน
บางอะไรบาง วาไปเรื่อยเปอย ทั้งๆ ที่ตัวเองไมรูเรื่องนั้นเลย ก็แสดง
ความเห็นกันไป วุนวายไปหมด เวลานี้สังคมไทยกําลังจะเปนอยางนั้น
การแสดงความเห็นโดยไมมฐี านของความรู ก็จะยิ่งซ้ําเติมสังคมให
หนักเขาไปอีก ฉะนั้น ถาจะเอาอยางฝรั่งก็ตองใหครบกระบวนการ

จะเปนชาวพุทธจริง ตองถือธรรมเปนใหญ
ไมใชอยูแคเอาอัตตาออกมาตีกัน
เหมือนอยางเราจะประชุม แลวก็เอาวิธีประชุมแบบฝรั่งมา แต
เราขาดองคประกอบสําคัญในกระบวนการของการประชุม คือมนุษย
เรานี้ ถามันไมมีอะไรสูงเหนือตัวตน แลวตัวตนของแตละคนจะขยาย
โตออกมา แลวมันก็จะมาปะทะขัดแยงกัน แลวก็จบอยูที่นั่น เวลาคน
ประชุมกัน ถาไมมีความใฝปรารถนาตอเปาหมายที่สูง หรือหลักการ
ใหญสักอยางหนึ่ง พอมาแสดงความเห็นของแตละคน ถาคนอื่นแสดง

ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา เหตุผลที่แทอยูที่ไหน

๔๑

ความเห็นไมถูกใจเรา ไมตรงกับเรา เราก็โกรธ แลวก็ขัดแยงกัน เลย
ติดอยูแคนั้นเอง
แตในสังคมที่จะกาวไปได เขามีสิ่งหนึ่งที่สูงเหนือตัวตน หรือ
สิ่งที่ตองการซึ่งใหญกวาตัวตน เชนสังคมที่ใฝความจริง ตองการรู
ความจริง ตองการไดหลักการที่แท ความใฝตอความจริงหรือความ
อยากไดอนั นี้มนั เหนือกวาตัวตน ถึงอยางไรก็ตองเอาสิ่งที่หมายนั้นให
ได ตัวตนก็เลยเปนเรื่องเล็กไป มันก็สยบตัวตนได
ตัวอยางสังคมญี่ปุน ที่เคยเอาชาติเปนใหญ อะไรๆตองเพื่อ
ญี่ปุน ถาเพื่อญี่ปุนเปนใหญเอาทั้งนั้น เรื่องสวนตัวก็ถูกสยบได กําลังมี
เรื่องหรือผลประโยชนสวนตัว ทะเลาะกัน แตพอบอกวาเพื่อญี่ปุน
ผลประโยชนสวนตัวนั้นเล็กลงไปเลย ยอมลงกันไดหมด เพราะมีจุด
รวมที่ใหญกวา
แตสังคมไทยเรานี้ ดูเหมือนวาจะไมมีอะไรที่เปนสิ่งใหญเหนือ
ตัวตนของแตละคน ที่จะเปนจุดรวมอันเดียวได ที่ทุกคนก็ใฝ
เหมือนกัน ก็เลยติดอยูกับตัวตนของแตละคน แลวตัวตนนั้นก็ขยาย
โตออกไปตีกันกระทบกันระเกะระกะไปหมด แตถาคนไทยมีอะไรสัก
อยางหนึ่งที่ทุกคนใฝปรารถนารวมกัน มันจะสยบตัวตนของแตละคน
ลงไปได ฝรั่งมีตัวนี้คือความอยากจะเขาถึงตัวความจริงใหได แลว
เพื่อใหถึงความจริงนั้นก็จะยอม
ความจริงที่ฝรั่งตองการนั้น ก็ไมใชอะไรอื่น เขาจะถึงหรือยัง
ไมถึงก็ตาม ก็อยูในคําวา “ธรรม” นั่นเอง ที่จริงชาวพุทธไทยเสียอีกมี
หลักชัดเจนอยูแ ลว พระพุทธเจาสอนไวนักวาใหถือธรรมเปนใหญ ถือ
ธรรมสูงสุด แตคนไทยก็เถลไถลไปหาผีสางเทวดา ไปไมถึงไหน ใน
ที่สุดก็มาจบแคผลประโยชนตน และอัตตาตัวตนของแตละคน
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พวกฝรั่งนั้น ตัวตนของเขาก็สําคัญ ฝรั่งก็ถือตัวเหมือนกัน
แตความอยากเขาถึงความจริงนี่มันใหญกวา เขาก็จึงสามารถขามพน
ตัวตนไปไดขั้นหนึ่ง ทานไปจบปริญญาเมืองฝรั่งมาเห็นดวยไหม
ทีนี้สังคมของเราไปเอารูปแบบแตเพียงวิธีการประชุมบาง
อะไรบางมา แคนั้นไมไดเรื่องหรอก เรื่องนี้จึงนาเปนหวง จะใหเด็กกลา
แสดงความเห็น เดี๋ยวไดยินๆ มันไมครบกระบวน ตองเนนเรื่องการหา
ความรู อันนี้เปนเรื่องใหญมาก ฝรั่งจะอุทิศเวลาใหกับการหาความรู
มากเหลือเกิน บางคนเพื่อจะรูอะไรนิดเดียวแลวอุทิศชีวิตทั้งชีวิตให
เลย ขามน้ําขามทะเลไปสุดขอบฟาก็ไดเพื่อความรูอันเดียวนี่ ของเราไม
มี หายากเหลือเกิน ใชไหม
พระนวกะ: เริ่มมีแลว
พระธรรมปฎก: เริ่มมีหรือ ตองการหาความรูจริงหรือ ถามี
ไดก็ดีสิ เอ คนรุนใหมๆ ไวใจไดหรือเปลา อาจจะมีบาง ตองแความี
บาง เพราะวาเทาที่ทราบ เดี๋ยวนี้ครูบนกันมาก บอกวาเด็กเดี๋ยวนี้อะไร
ยากหนอยไมสูแลว หนักหนอยไมวาคิดหนักหรือทําหนัก ตองใชความ
เพียรพยายาม ไมเอาเลย เดี๋ยวนี้ครูบนกันอยางนี้ ก็ดีถาเปนอยางที่
ทานวา ก็เปนนิมิตหมายที่ดี

-๔ทุกฝายตองมุงจุดหมายสูงสุด
พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชนสุขของประชาทั้งปวง
เรื่องที่ควรหวงใย ไมใชกลัวจะเปนปายชื่อไหน
ตั้งใหตรงกับเรื่อง แลวไปคิดวาจะจัดการงานอยางไร
เอาละนะ เรื่องที่วาจะตั้งกระทรวงพุทธศาสนาหรืออะไรกันนี้
อยามัวติดอยูแคชื่อแลวเลยพาลละเลยทอดทิ้งประโยชนของประชาชน
สวนใหญ งานการที่ควรจะจัดจะทํา ก็ไมจดั ไมทํา
เรื่องนี้นะ ผูบริหารประเทศชาติ จะเปนทาน ส.ว. ส.ส. หรือ
ใครก็ตาม ความจริงไมตองรอใหเขามาเรียกรองหรอก ตามปกติการ
งานที่ตองจัดตองทํามันมีมากอยูแลว แตเราอาจจะมองขามไป ก็ตอง
พูดวาทั้งประเทศเรามัวปลอยปละละเลยกันมา จนทําใหมีการเรียกรอง
กันขึ้น ซึ่งบางทีก็ดูไมดีดวยซ้าํ ไป แตไหนๆ เมื่อมีการเรียกรองกันขึ้น
มาแลวนี่ ก็อยามัวไปติดอยูกับเรื่องปายชื่อ เรื่องวาศาสนาโนนศาสนานี้
ซึ่งมันไมเปนเรื่อง
ความจริง พอไดยินเรื่องแลวก็รีบหันไปดูงาน ไปศึกษาวา
กิจการงานพุทธศาสนาที่เกี่ยวของมีผลกระทบตอประเทศชาติบานเมือง
นั้น มันมีปริมาณมากมายไหม มีความสําคัญตอประโยชนสุขของ
ประชาชนจริงไหม แลวปญหาที่จะตองจัดการแกไขนั้น มีเรื่องจะตอง
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ทํากันแคไหน แลวถามันมีจริงเปนจํานวนมากมาย ก็ตองจัดตองทํา
ตรงไปตรงมา ถาจะตองตั้งเปนกระทรวงแลวจะเรียกชื่ออะไร ก็เรียก
ตรงไปตรงมาตามนั้น ถาจะตองเรียกวากระทรวงพระพุทธศาสนา ถา
มันจําเปนจะตองเรียกเพราะมันตรงเรื่อง ก็เรียกกันไป ไมตองไป
รังเกียจ ไมตองไปมัวกลัว เพราะวามันเปนเรื่องของงานการ ไมใชเปน
เรื่องของการที่ไปมีอคติอะไร ทานพี่นองที่นับถือศาสนาอืน่ ที่เขามีใจ
กวางขวาง คือเขายอมรับความจริง เขาก็ตองยอมรับไปตามนั้น เพราะ
มันเปนความจริง คนนับถือศาสนาอื่นที่มีใจเปนธรรมเขาก็มีอยู เขาจะ
มามัวรังเกียจรังงอนอะไร เขาจะสงเสริมดวยซ้ําไป เรื่องนี้ไมนาจะกลัว
แตสิ่งที่นาเปนหวงมันอยูที่วา
ถาเกิดจะจัดงานกระทรวง
พระพุทธศาสนาขึ้นมา แมแตชาวพุทธ ไมใชเฉพาะ ส.ว. ส.ส.
หนึ่ง จะมองเห็นตัวงานที่ตองจัดตองทําแคไหน
สอง ถาคิดตั้งกันขึ้นมาแลว จะหาตัวคนที่เหมาะสม มี
คุณสมบัติที่จะมาทํางาน ตั้งแตเปนรัฐมนตรีนี้ ไดเพียงพอ และเหมาะ
กันหรือเปลา
จะเติมอีกขอหนึ่งแถมเขามาเปนสามก็ได คือเรื่องระบบราชการ
ที่ประชาชนจะไมคอยปลอดโปรงมั่นใจ ยิ่งถาคนในระบบไมรูหลักพระ
ศาสนา และไมเขาถึงสภาพความเปนจริง ก็ควรจะคิดกันใหหนัก
อันนี้เปนปญหาใหญที่นาจะคิดมากกวา ไมใชไปมัวติดกันอยู
แคชื่อแคปายและระแวงกันอยู ตองดูตามเนื้องานอยางที่วาแลว
ทีนี้เหตุใดจึงจะมองไมคอยเห็นตัวงาน และหาคนทํางานได
ยาก เพราะอะไร ก็เพราะวาเราปลอยปละละเลยกันมานาน จนกระทั่ง
กิจการงานของพระศาสนานั้นหดเหี่ยว ปอแป เปลี้ยไปหมด ถึงขั้นที่วา
เวลาจะจัดทําขึ้นมาก็มองตัวงานไมเห็น
และหาคนเหมาะไดยาก
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เพราะฉะนั้น สิ่งที่จะตองทําก็ตองเริ่มดวยมาศึกษางานและคิดกันดูให
ดี วางานพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับประเทศชาติและประชาชนในประเทศ
ไทยนี่
มันมากกวางานกระทรวงศึกษา
หรือมากกวางาน
กระทรวงมหาดไทยจริงหรือเปลา อยางนี้เปนตน ขอใหพจิ ารณากันใน
แงนี้

ไปหลงติดเสรีภาพที่คับแคบแบบฝรั่ง
เลยหลงตั้งจิตคิดแบงแยกอยางไมรูตัว
ไดยินวา เมื่อวันสองวันนี้ มีหนังสือพิมพฉบับหนึ่งลงบทความ
ทํานองเกรงวา ถาตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา จะมีการแตกแยก
ระหวางศาสนาอะไรตางๆ อันนี้ก็กลายเปนวาทานผูเขียนเองนั่นแหละ
ไปมัวเอาภาพปายชื่อและการติดในการแบงแยกหรือมีจิตใจรังเกียจ
เดียดฉันทของตัวเอง มาบดบังความเปนจริงของการงานที่จะตองทํา
เพื่อประเทศชาติ
ฉะนั้น ขอใหมองดูกันใหตรงตามความเปนจริง อยูกับความ
เปนจริง คิดทํางานกันเพื่อประเทศชาติจริงๆ ตรงไปตรงมา แลวจะไม
มีปญหาอะไร ขอย้ําวาใหอยูกับความเปนจริง
ถาเราจะรักษาปาแลวกลัวสวนจะวา เลยทอดทิ้งปาไมดูแล
รักษา ถาจะจัดทํากิจการงานของประเทศชาติแลวมัวเถียงมัวระแวง
อยางนี้ก็พินาศลมจมกันหมด สวนเราก็ไมทิ้ง สวนเล็กๆเราก็จัดกันไป
โดยมีวิธีการดูแลอยางหนึ่ง แตปามีเนื้อที่บริเวณกวางขวาง มีเรื่องตอง
จัดตองทํามาก ไมเฉพาะมีตนไมมากมาย ยังมีสัตวปา มีอะไรตออะไร
อีกซับซอน สิ่งที่จะตองจัดทํามีมากมายเหลือเกิน ก็จัดทํากันไปตาม
เนื้องาน
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อยางบานเมืองเขาตั้งกรมปาไม ก็ไมตองตั้งกรมสวนหยอม
ใครไปตั้งกรมสวนหยอม หรือกระทรวงสวนหยอม ก็กลายเปนเรื่อง
ประหลาดไป ปาไมก็ตั้งกรมขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ สวนสวนหยอม
กทม.หรือเทศบาลก็ดูแลไป เปนเรื่องที่ตองทํากันไปตามความเปนจริง
นอกจากหนังสือพิมพแลว ไปๆ ก็ไดยินทางวิทยุ บางแหงพูด
ทํานองวา
ทําอยางนี้ก็หมายความพุทธศาสนาดีกวาศาสนาอื่นหรือ
อยางไร เออ เรื่องนี้จะเกี่ยวของอะไรกับดีกวาไมดีกวา บอกแลววาเปน
เรื่องของกิจการงาน นอกจากเรื่องการงานที่ตองจัดตองทําแลว ก็เปน
เรื่องปญหาที่ตองแกไขดวย ถาเรามีปญหาที่ตองแกไขมากจึงตองจัด
ตองทํา แลวการมีปญหามากจะแสดงวาพุทธศาสนาดีกวาใครอยางไร
ฟงขาวอีกสถานีหนึ่งก็มีวิจารณประกอบขาววา ถาตั้งกระทรวง
พุทธศาสนานี้แลวจะเอาศาสนาอื่นไปไวที่ไหน นี่ก็เปนตัวอยางของการ
ที่ตั้งจิตผิด ตั้งความคิดผิด ก็เลยมองอะไรผิดพลาดไป ไมตรงตาม
ความเปนจริง จะตองเอาไปไวที่ไหนละ มีอยูอ ยางไรก็เปนอยูอยางนั้น
แตเราดูวากิจการที่มีอยูในประเทศชาตินี้ อันไหนเปนเรื่องใหญจะตอง
จัดทําเปนพิเศษ เราก็จัดตั้งหนวยงานองคกรขึ้นมาเพื่อจัดทํางานนั้น
กิจการอื่นที่มีอยูก็ทํากันตอไป
เหมือนอยางที่เปรียบเทียบไว วาเรามีลกู แมวหาหกตัว เราก็
เลี้ยงดูดวยความรักใคร แตเรามีลูกไกอีกรอยกวาตัวเราจะเลี้ยงมัน
อยางธรรมดาเราจะตองสรางเลาให ทีนี้ ถาจะสรางเลาใหลูกไก แลว
บอกวาไมไดๆ ทําไมไมสรางกรงใหลูกแมวละ ถาจะสรางเลาใหลูกไกก็
ตองสรางกรงใหลูกแมว เสร็จแลวลูกแมวไมจําเปนตองมีกรง ก็เลย
ตองรอ ไมมีทางไดสรางเลาใหลูกไก จะเห็นเลยวามันไมเกี่ยวกัน เมื่อ
สรางเลาใหลูกไกอยู ลูกแมวก็อยูดีตามปกติ มันก็ไมไดเปนอะไร
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อีกตัวอยางหนึ่ง ที่เปรียบเทียบเรื่องงานทําสวนกับงานรักษา
ปา ก็เราเห็นอยูวาปามันใหญมีเรื่องตองจัดตองทํามาก เราจึงตั้งองคกร
หนวยงานสวนราชการขึ้นมารับผิดชอบดูแลจัดการ ทั้งเรื่องงานที่จะทํา
ทั้งเรื่องปญหาที่จะแกไขเกี่ยวกับปานั้น การที่เราไมไดตั้งกระทรวงสวน
ขึ้นมา ก็ไมไดหมายความวาเราทอดทิ้งสวน มันก็อยูอยางนั้น เราก็
จัดทําอยูแลว มีเจาหนาที่ดูแลรับผิดชอบอยูแลว ก็จัดตอไปใหดี ตาม
ขนาดตามระดับตามปริมาณงานใหเหมาะสมกัน
อีกตัวอยางหนึ่ง เหมือนกับวามีน้ําในแกว น้ําในขัน น้ําในบอ
น้ําในสระ แลวก็น้ําที่อยูในอางเก็บน้ําใหญๆ ตามหุบเขา น้ําในแกวก็
อยูในแกว น้ําในขันในบอก็อยูในระดับนั้นๆ ตามปกติ และเราก็
จัดการดูแลที่เก็บที่ใสใหดี แตน้ําที่ขังไวเปนอางเก็บน้ําใหญๆ ตามหุบ
เขา ตองสรางเขื่อนเก็บให ทีนี้ใครจะมาเกี่ยงวา คุณจะไปสรางเขื่อนที่
อางเก็บน้ํานั้น ทําไมไมสรางเขื่อนใหน้ําในแกวดวย หรือไมสรางเขื่อน
ใหน้ําในบอ ในสระ ก็เลยไมตองสรางเขื่อนกัน เมื่อน้ําในอางเก็บน้ํา
ใหญตามหุบเขามันจําเปน เปนเรื่องที่ตองจัดทําการดําเนินการใหเหมาะ
กันเพื่อจะไดเปนอยูกันไปดวยดี เราก็ทําตามนั้น สวนน้ํา ในขัน ใน
แกว ในสระ ในบอ เราก็จัดทําไปตามระดับที่เหมาะสม ทุกอยางก็
เปนไปดวยดี คือมองไปที่กิจการงานที่ตองทํา อะไรจะตองทําหรือควร
จะทําอยางไรใหไดผลดี ก็ทําไป
คนที่มาเที่ยวคอยเกี่ยงอยู เขาจะสรางเขื่อนสําหรับอางเก็บน้ํา
เขาจะสรางเลาใหลูกไกอยู เขาจะตั้งหนวยราชการไวดูแลปาอะไรอยาง
นี้ แลวมาเกี่ยงวาทําไมไมสรางกรงใหลูกแมว ไมสรางเขื่อนใหน้ําในบอ
ในสระ ไมสรางกระทรวงทบวงกรมใหสวน อะไรทํานองนี้ อยางนี้คิด
แบงแยกหรือเปลา ใจแคบหรือเปลา
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ความจริงเขาคงไมไดตั้งใจใจแคบ คนไทยนั้นไมใจแคบหรอก
แตไปตามไปติดความคิดแบงแยกแบบฝรั่งมา อยางที่วาตอนตนแลว
วา ไมไดศึกษาใหรูจักฝรั่งจริง ก็ไปเอาเสรีภาพเชิงลบของเขามา เสร็จ
แลวไมเขาใจพืน้ ภูมิวัฒนธรรมของตัวเองดวย ก็เลยมองอะไรคิดอะไร
ไมถูกแงไมถูกมุม หรือไมตรงตามความเปนจริง
นี่แหละ เพราะไมศึกษาไมหาความรูใหเขาใจในเรื่องที่จะพูดที่
จะพิจารณา ก็เลยทําใหเกิดความคับแคบ มองดูเผินๆ เหมือนกับใจ
กวาง แตมองจริงๆ แลวมันแคบ

คนไทยไมใจแคบ
แตระวังไว อยาใหปญญาแคบ
ที่วาใจแคบนั้น บอกแลววาคนไทยนั้นไมใจแคบหรอก เทียบ
กับคนประเทศอื่นที่ไหนก็สบายใจได เรื่องใจแคบไมมี คนไทยไมใจ
แคบ แตตองมาชวยกันศึกษาหาความรู จะพูดจะพิจารณาอะไรก็หา
ความรูใหชัด แลวจะไมเกิดปญหา การสรางสรรคประเทศชาติก็จะ
ดําเนินไปดวยดี
มิฉะนั้นเราก็จะมาถวงการพัฒนาสรางสรรค
ประเทศชาติ ละเลยมองขามปญหาสังคม สิ่งที่ควรทํา ก็ไมไดทํา สิ่งที่
ควรแกไขก็ไมไดแกไข เพราะมัวไปติดอยูกับรูปแบบและเรื่องถอยคํา
อะไรตางๆ ไมเปนเรื่องเปนราว เพราะไปตั้งจิตเริ่มความคิดผิดพลาด
พอเริ่มผิดก็เลยมองผิดพลาดไปหมด จึงทําใหเกิดปญหา
คนที่ติดอยูกับความคิดอยางนี้ ถาเปนผูบริหารประเทศชาติ
แนนอนวาประเทศชาติจะย่ําแยหมด เพราะจะปลอยปละละเลยไมดแู ล
เวลานี้เขาใจวาที่บานเมืองสังคมเสื่อมโทรมเปนเพราะเหตุนี้ไมนอย คือ
มัวไปติดกับเรื่องแครูปแบบนี้ พอมองไปเจอตัวปายตัวชื่อก็ชะงักเอา
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ปายชื่อบังตาตัวเองเสีย เลยไมไดมองดูปญหา ไมไดมองดูกิจการงานที่
ตองจัดตองทํา เสร็จแลวบานเมืองก็ตกอยูในภาวะที่ถูกปลอยปละ
ละเลย กิจการตางๆ มากมายไมไดรับการเหลียวแล ความเสื่อมโทรม
ก็เกิดขึ้น แลวอยางนี้มันจะไมเสื่อมไดอยางไร
เพราะฉะนั้นขอใหตั้งความคิดกันใหถูกตอง มองกันใหเห็น
ตามความเปนจริง แลวก็อยางที่พูดไปแลว ย้ําแลวย้ําอีกวาใหอยูกับ
ความเปนจริง แลวก็มุงทํางานใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติ มุง
สรางสรรคประโยชนสุขแกประชาชน แลวทุกอยางจะเปนไปดวยดี
จึงไดบอกวาตอนแรกไมไดสนใจเรื่องนี้ แตพอไดยินแลวไดยิน
อีกวา มัวรังเกียจรังงอนกันเรื่องชื่อ เรื่องจะแตกแยกอะไร ก็เลยแปลก
ใจวา เอ นี่เขาคิดอะไรกัน ทําไมมองกันแคบๆ คิดกันแคบๆ มันไมใช
แคจิตใจคับแคบ นี่มันปญญาแคบเสียแลว ฉะนั้นขอใหทําใจสบายๆ
ทําใจตรงไปตรงมา แลวใชปญญามองพิจารณาศึกษาใหชัด ขอให
คิดเห็นแกผลประโยชนของประเทศชาติ และประโยชนสุขแกประชาชน
อยางที่วาแลว การจะตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนาหรือไมตั้ง
ไมใชประเด็นสําคัญ เดี๋ยวก็ผานไป แตเรื่องที่เปนปญหา นาเปนหวง ก็
คือ ความคิดความเขาใจ ทัศนคติ และทิฏฐิ ในใจของคน ที่ขาด
ความรู หรือตั้งไวผิด ซึ่งจะกลายเปนเครื่องกีดกั้นขัดขวางการงาน
สรางสรรคตางๆ และจะเปนอันตรายตอประเทศชาติในระยะยาว จึง
ควรจะสรางความรูความเขาใจ ปรับความเห็นใหตรง
ปญหาสังคมไทยที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาตอนนี้มัน
รุนแรงแคไหน ถูกปลอยปละละเลยทอดทิ้งกันมานานเทาไร อยางที่
พูดแลววา ชนบทเปนฐานของประเทศชาติ ชุมชนก็มีแคครอบครัวหรือ
บาน แลวก็โรงเรียน แลวก็วัด เวลานี้มันจะยอยยับไปกันหมดแลว
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ชวยกันฟนวัดขึ้นมาใหเปนจุดที่จะตรึงสังคมไวสักหนอย แลวก็รุกคืบ
เขามาเพื่อจะมาสรางสรรคประเทศชาติกันตอไป บางทีประเทศไทยเรา
จะลุกฟนคืนขึน้ มาเดินหนากันไดบาง
สรุปอีกทีวา เรื่องกระทรวงพระพุทธศาสนานี้ จะตั้งหรือไมตั้ง
ก็อยามาอางเหตุผลเรื่องกลัวศาสนาอื่นจะวาอยางไร เรื่องวาจะเกิดการ
แตกแยก เรื่องวาศาสนานั้นดีกวา ศาสนานี้สําคัญกวา อยาเอามาอาง
ถาจะอางก็ขอใหอางเหตุผลอยางอื่น เชนจะวาฉันยังไมเห็นเนื้อตัวของ
งาน หรือจะวาฉันยังหาคนทํางานที่เหมาะไมได ก็วาไปใหตรงกับเรื่อง
ของงาน
ถาจะทํางานกันเพื่อความเจริญกาวหนาของสังคมประเทศชาติ
และเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ก็คิดกันตรงไปตรงมาในเรื่องการ
งานนั้น อยามาอางเรื่องความแตกแยกอะไรตางๆ ซึ่งมันไมเปนจริง ถา
ไปอางอยางนั้น คนที่อางนั่นแหละก็คือคนที่จิตใจไปติดอยู ยึดอยูกับ
เรื่องความแตกแยก เรื่องความรังเกียจเดียดฉันท เปนเรื่องของคนคิด
สั้นมองแคบ จนมองไมเห็นความเปนจริง ก็ขอใหอยูกับความเปนจริง

อยาเอาความไมยึดมั่น หรือความปลอยวาง
มาเปนขออางที่จะปลอยปละละเลย
ยังมีอีก ไดทราบวา บางทานตําหนิชาวพุทธที่เรียกรองเรื่องนี้วา
มีความยึดมั่น
เมื่อมีผูกลาววาอยางนี้ ชาวพุทธก็ควรสํารวจตรวจสอบตัวเอง
ดวยวาเปนอยางที่ถูกกลาววาหรือไม ถาทําการนี้เพื่อเอาเกียรติ เอายศ
เอาโก หรือจะเอาสถานะที่ใหญโต แมแตแกพระพุทธศาสนา เขาก็มี
สิทธิตําหนิติวาอยางนั้น แตถาชาวพุทธเรียกรองตามเหตุผลเกี่ยวกับ
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การงาน และเพื่อประโยชนสุขแกบานเมืองประเทศชาติและประชาชน
โดยทําไปตามกําลังสติปญญา ก็ไมใชเปนการยึดมั่น
พรอมกันนั้นก็หันไปดูทานที่ตําหนิติวาดวย ถาทานพูดออกมา
โดยยึดติดในเรื่องปายชื่อศาสนานั้นศาสนานี้ ดวยจิตใจหวาดระแวง
เกี่ยงแยง โดยไมไดมองที่ตัวงานและผลประโยชนของประเทศชาติ
การพูดของทานเองนั้นแหละก็กลายเปนการพูดดวยความยึดมั่น
เรื่องความยึดมั่น และไมยึดมั่นนี้ ควรทําความเขาใจกันใหชัด
ไมควรเอามาพูดกันงายนัก
ที่วายึดมั่นนั้น หมายถึง
- ยึดมั่นดวยตัณหา คือ ยึดวาจะตองใหเปนใหไดอยางนั้นๆ
เพราะเห็นแกผลประโยชนของตน
เห็นแกการที่ตนจะไดจะเอา จึงยอม
สละไมได
- ยึดมั่นดวยมานะ คือ ยึดวาจะตองใหเปนใหไดอยางนัน้ ๆ
เพราะเห็นแกอํานาจความยิ่งใหญ
หรือสถานะของตน จึงยอมใคร
ไมได
- ยึดมั่นดวยทิฏฐิ คือ ยึดวาจะตองใหเปนใหไดอยางนัน้ ๆ
เพราะดื้อรั้นติดอยูในความคิดเห็น
ของตัวอยางเดียว ไมยอมรับฟง
ใคร ไมแสวงปญญาหาความรู ไม
อยูกับความเปนจริง
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รวมความวาเปนเรื่องของตัวตนทั้งนั้น ไมเปนไปดวยปญญาที่
มองดูความจริง เพราะฉะนั้น คนที่พูดวาฉันไมยึดมัน่ บางทีก็ไมรูตัว
วาความไมยึดมั่นที่ตัวพูดนั้น เปนเพียงความยึดมั่นอีกดานหนึ่ง
ที่เห็นงายๆ ก็คือ คนที่เอาความไมยึดมั่นขึน้ มายึดไว แลวไม
ทําอะไร ไมเอาอะไร แลวก็บอกวาฉันไมยึดมั่น แตเขาไมรูตัววาเขาทํา
ไปตามความไมยึดมั่นที่เอามายึดไว คือเปนเพียงความยึดมั่นในความ
ไมยึดมั่นเทานัน้ เปนความยึดมั่นซอนเขาไปอีก ความไมยึดมั่นที่แท
นั้นเปนไปเองดวยปญญา ไมตองเอาความไมยึดมั่นขึ้นมายึดไว
การยึดมั่นในความไมยึดมั่นนี้ เปนอันตรายมาก คนที่อยูดว ย
ความไมยึดมั่นที่ยึดถือไวนี้ บางทีก็พูดวาจะ “ปลอยวาง” มีเรื่องราวที่
ควรจะทําก็ไมทํา มีปญหาที่ควรจะแกไขก็ไมแก บอกวาปลอยวาง
แตที่จริงนี่ไมใชปลอยวาง แตเปนการปลอยปละละเลย ซึ่งก็คือความ
ประมาท ที่พระพุทธเจาทรงติเตียนนักวา เปนทางแหงความตาย (ปมา
โท มจฺจโุ น ปทํ)
เพราะฉะนั้น อยาปลอยวางเพียงดวยความไมยึดมั่นที่ยึดถือ
เอาไว
และอยาเอาความปลอยวางมาเปนขออางที่จะปลอยปละ
ละเลย เพราะอันนั้นไมใชความปลอยวางอะไรเลย แตเปนความ
ประมาทแทๆ

ประมาทกันมานานนักแลว
เมื่อตื่นขึ้น ก็ขอใหไมประมาทระยะยาว
อยางการชุมนุมของชาวพุทธที่เรียกรองตั้งกระทรวง
พระพุทธศาสนานี่ ก็เปนตัวอยางไดชัดเจน คือประมาทกันมานานจน
จะแยอยูแลว มองในแงดี ก็คือ บางสวนรูตัวขึ้น ตั้งตัวไมทันก็ทําได
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แคนี้กอน ก็เริ่มไมประมาทขึ้นมา แตขอสําคัญตองไมประมาทระยะ
ยาว ในการที่จะคิดและทําการดวยความเพียรตอเนื่องและสนิทเนียน
ไมใชโผลขึ้นมาแลวก็หาย
ถาถามผมวาเห็นดวยไหมที่ชาวพุทธมาชุมนุมเรียกรองนี้ ผม
ไมขอตอบวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย แตตอบไดวา ถาไมตองทําได ก็
ยอมดี เพราะอะไร เพราะมีทางเสียเปรียบมาก อยางนอย
๑. ประชาชน ซึ่งก็คือชาวพุทธทั่วไป มีทัศนคติไมดีอยูแ ลว
ตอการที่พระหรือแมแตชาวบานชาวพุทธจะมาชุมนุมอยางนี้ ดังนั้นชาว
พุทธเองก็จะแบงแยกแตกกันตอวากันเอง เสียกําลัง แมวาจะทําอยาง
สงบออนโยนเทาไร ก็ไดแคตีตื้นขึ้นมาบาง ทําใหพวกที่จะโจมตี ติเตียน
ไมไดมากนัก
๒. ขอสําคัญอยูที่วา กลุมคนเปาหมายที่มุงใหรับฟงและ
ปฏิบัติตามคําเรียกรองนั้น เขารูอยูแลววาพระสงฆและแมแตชาวบาน
ชาวพุทธ จะไมทําอะไรรุนแรง ถึงจะมากันเปนพันเปนหมื่น เขาก็
สามารถจะทํานิ่งเฉยไมใสใจ
เวลานี้ ยุคนี้ ก็รูกันอยูแลววา เขากลัวความรุนแรงมากกวา
เหตุผล เพราะฉะนั้นเขาจะกลัวคนพวกอื่น ๒๐๐–๓๐๐ คน มากกวา
เกรงชาวพุทธหมื่นคน หมายความวาถาคนที่รุนแรงมาชุมนุมเพียงไมกี่
รอยคน เขายังจะตองขมีขมันลุกขึ้นมา อยางนอยมาขอเจรจาตอรอง
หรือเอาอกเอาใจบางมากกวา
แมแตสื่อตางๆ ที่เอาผูชุมนุมเปนเปาโจมตีวาไปตางๆ นั้น เหตุ
หนึ่งก็เพราะเขารูดีวาชาวพุทธจะไมทําอะไรเขา หรือพูดงายๆ วาไมมี
พิษสง
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ความจริง จะติเตียนผูไปชุมนุมนั้น ถามีใจเปนธรรม เปนการ
ไมถกู ตองที่จะติเตียนขางเดียว การติเตียนผูชุมนุมนัน้ ก็เปนไปตาม
ทัศนคติสืบกันมาที่ชาวพุทธมีความคาดหมายตอพระสงฆ แตในแง
กิจการบานเมืองแลว เห็นวาควรตําหนิผูบริหารประเทศชาติ ที่ขาด
ความเคารพใสใจตอปญหาที่แทจริงของบานเมือง เปนความเฉยเมย
เนื่องจากขาดความรูเขาใจปญหา และไมใสใจเรียนรูกิจการตางๆ ที่ควร
จะรูเขาใจและจัดดําเนินการ
เมื่อพูดรวมๆ
ผูชุมนุมนั้นไดคะแนนในขอที่มีน้ําใจตอ
พระพุทธศาสนา ตอประเทศชาติ ไมเฉยเมย และตื่นตัวขึ้นมาสูความ
ไมประมาท อยางนอยก็เฉพาะหนา (ถาเปนญาติโยมคฤหัสถ เมื่อทํา
โดยสงบสุภาพ ก็แทบไมมีเหตุผลที่จะไปตําหนิ) แตในดานวิธีการ
จะตองไปคิดกันใหหนัก
สวนทางฝายผูติเตียนนั้น ถาเพียงติงเตือนใหสติกัน แลว
ตัวเองก็ตื่นตัวที่จะศึกษาหาความรู ก็จะมีคะแนนตีตื้นขึ้นมา แตถาติ
เตียนแบบดาวา ก็กลายเปนคนเฉยเมย ไมมีน้ําใจ และอาจจะ
กลายเปนเจริญโมหาคติไป
ชาวพุทธควรจะรูตัวดวยวา
ชาวพุทธแทบไมมีความรูสึก
ในทางถือกลุมถือพวก แตละคนจึงวากันไปตามความคิดความเห็นของ
ตัว เมื่อไมศึกษาหาความรู ขาดความเขาใจ ก็กระจัดกระจาย แตก
กันเอง พูดในแงหนึ่งจึงกลายเปนวาจะสิ้นชาติสิ้นศาสนไดงา ย
ชาวพุทธควรจะไดเรียนรูจากเหตุการณนี้ แลวศึกษาหาความรู
และจัดวางแนวทางของตนใหไดผลดี
โดยมีความไมประมาทที่แท
(ประมาทกันมานานนักแลว)
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ทําอะไรสายกลาง คือทําดวยความรูเขาใจใหพอดี
ที่จะไดผลสอดคลองกับความเปนจริง
มีคําถามเพิ่มหลังวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕
คําถามหนึ่งวา: มีผูบริหารระดับรัฐมนตรีทานหนึ่งออกมาพูด
วา วัฒนธรรมนั่นแหละใหญคลุมศาสนาไวแลว ทําไมเขาพูดอยางนั้น
วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิต เปนผลจากการปฏิบัติหรือการดําเนิน
ชีวิตตามหลักศาสนา คือ ศาสนาเปนฐานเปนหลัก แลวในเมืองไทยนี้
จากคําสอนของพระพุทธศาสนา คนประพฤติปฏิบัติก็ตาม มีเรื่อง
ประกอบในการปฏิบัติ เชนดนตรี สิ่งกอสรางก็ดี จึงเกิดเปนวัฒนธรรม
ขึ้นมา ทําไมเขาพูดกลับหัวกลับหางอยางนั้น
พระธรรมปฎก: คําของผูบริหารนั้นผมไมไดยินดวยตัวเอง
แตอยาติเตียนเขาขางเดียว ตองตําหนิพระสงฆดวย วาเปนความ
บกพรองของพระสงฆ พระสงฆไมไดทําหนาที่ ไมอบรมสั่งสอนเขามา
ในอดีต เขาจึงเติบโตขึ้นโดยไมมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง
อีกคําถามหนึ่งวา: บางทานแสดงความเห็นทางสื่อวา การตั้ง
กระทรวงพระพุทธศาสนาเปนการเขาไปอยูในความโอบอุม ของรัฐ เขาสู
ระบบพึ่งพา ซึ่งจะทําใหพระพุทธศาสนาออนแอลง
พระธรรมปฎก: ในแงนี้ ก็ตองไมประมาท เขาเปนหวง เขา
เตือนก็ดีแลว แตก็ตองติงวา ทานที่แสดงความคิดเห็นอยางนั้นบางทีก็
ไมตรงประเด็น หรือไมก็ไปสุดโตง เปนการพูดไปขางเดียวแงเดียว
หรือขั้นเดียวตอนเดียว
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ที่วาไมตรงประเด็น เพราะหนวยราชการที่ทํางานกับพระสงฆก็
มีอยูแลว คือกรมการศาสนา ถาวาไปอยูในความโอบอุมของรัฐ ก็ถูก
โอบอุมมาตั้งแตมีกรมการศาสนาแลว
วาที่จริง
เดิมทีเดียว
หนวยราชการที่รับผิดชอบงาน
พระพุทธศาสนาก็เปนกระทรวงมากอน คือตั้งแตเริ่มจัดระบบราชการ
แบบสมัยใหม ในสมัยรัชกาลที่ ๕ คือ ร.๕ ทรงตั้งกระทรวงธรรมการ
ขึ้นมา ใหพระพุทธศาสนาเปนใหญ และใหการศึกษาอิงอยูกับ
พระพุทธศาสนา ตอมาสมัย ร.๖ จึงเปลี่ยนเปนกระทรวงศึกษาธิการ
และธรรมการก็เล็กลงมา เปนกรมธรรมการ ซึ่งก็รูกันวาเปนเรื่องงาน
พระพุทธศาสนา แลวตอมาจึงเปลี่ยนชื่อเปนกรมการศาสนา
เพราะฉะนั้น ในแงนี้มันก็ไมมีอะไร เปนเพียงการเปลี่ยน
ขนาด ถาเปนการโอบอุม ก็เปนการโอบอุมเล็ก กับโอบอุมใหญ เมื่อเรา
รูวาการโอบอุมพึ่งพานั้นไมดี เราก็จัดใหเปนแบบอื่น ไมใหเปนแบบ
โอบอุมพึ่งพา ไมเอาทั้งอุมเล็ก ไมเอาทั้งอุมใหญ
จึงเปนอันวา ปญหาไมอยูที่นั่น แตอยูที่การจัดระบบ
ความสัมพันธ และในเมื่อความสัมพันธกันนัน้ จําเปนตองมี ประเด็นจึง
อยูที่การจัดโครงสรางและระบบงาน
ตั้งแตจัดระบบความสัมพันธ
ระหวางรัฐกับวัดใหถูกตอง อยาใหเปนระบบโอบอุมพึ่งพา ถาจัดระบบ
ถูกตองแลวบางทีขนาดยิ่งใหญก็ยิ่งดี (แลวแตเนื้องานอยางที่วาแลว)
ทานที่วาใหเอาแตชาวบานประชาชนฝายเดียว ไมเอากับรัฐนั้น
ก็สุดโตงเหมือนกับพวกที่พึ่งพารัฐแลวหางเหินประชาชน ที่จริงอะไรมัน
มีอยูก็สัมพันธกับสิ่งนั้นๆ ใหถูกตอง ถาจะไมเอาความสัมพันธกับรัฐ
คุณก็ควรเลิกลางรัฐใหหมดไปเสียกอน ซึ่งก็เปนไปไมได แมแตจะอยู
ในรัฐของเขา ไมยอมสัมพันธกับเขา ก็ไมเปนความจริงที่จะเปนไปได
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นักบวชที่แข็งขืนไมเอากับรัฐนั้น ดูๆ ไปก็เห็นมีฝายที่อาจจะเปนปฏิรัฐ
นั่นเองอิงกันอยู และพวกนั้นก็กําลังพยายามจะเขาครองอํานาจรัฐนั่นเอง
ทางที่ถูก ไมตองไปแข็งขืนดึงดันกับใคร ขอใหดูวาอะไรมีอยู
เปนอยู ก็สัมพันธใหถูกตองพอดี ตัวเองนั่นแหละตองมั่นอยูในหลัก
ของตัว อยาไปหลงหาประโยชนตน มุงไปในทางที่ถูกตอง และมุง
ประโยชนสุขความดีงามแกทุกฝาย ไมวาจะเปนรัฐ หรือประชาชน ถา
คิดชวยทําใหรัฐทําหนาที่ใหถูกตองได จะไมดีกวาหรือ เพราะการมีรัฐ
ก็ยังหลีกเลี่ยงไมได และจุดหมายของการมีรัฐโดยชอบธรรมก็เพื่อ
ประโยชนสุขแกประชาชน เชนเดียวกัน หนาที่ของพระที่ใหธรรมนั้น ก็
ตองใหทั้งแกรัฐและแกราษฎร ปญหาอยูแตเพียงจะทําหนาที่หรือไมทํา
ไมใชเอากับใคร หรือไมเอากับใคร
(ตามที่ไดทราบ เรื่องกระทรวงพระพุทธศาสนานี้ ชาวพุทธก็
ไมไดริเริ่มเรียกรองขึ้นมา แตเพราะทางรัฐเองแบงสวนราชการจัดตั้ง
กระทรวงอะไรๆ ขึ้นมาใหมๆ ชาวพุทธนั้นก็เคลื่อนไหวไปตาม
สติปญญาใหรูวา เมื่อจะตั้ง ก็นาจะตั้งใหตรงกับเรื่อง ใหชัดเจนลงไป
ไมใชทําแบบพราๆ มัวๆ กันอยู อยางนอยการเคลื่อนไหวนั้นก็นาจะ
เปนการเตือนทางฝายรัฐใหตรวจดูตัวเองวาเราทําการนี้มีความชัดเจน
ไหม ในงานที่จะจัดจะทํา ทั้งในแงเนื้อหา และในแงกิจการ)
ความจริง ในเรื่องการจัดตั้งระบบหนวยงานราชการเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนานี้ มีขอควรพิจารณาซอนอยูหลายอยาง เชน แมแต
เรื่องที่ไดยินมาหลายสิบปแลววา
กรมการศาสนาอยูใน
กระทรวงศึกษาธิการ อยางแปลกแยก เพราะเจากระทรวง ตลอดจน
อธิบดีกรมตางๆ
เอาใจใสกันพูดกันถึงแตหนวยงานทางการศึกษา
เชนในการประชุม ผูบริหารในกระทรวงทั้งใสใจแตงานดานการศึกษา
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และไมคอยรูงานทางพระศาสนา จึงเปนธรรมดาที่งานพระพุทธศาสนา
จะถูกละเลย (เรื่องนี้เปนจริงแคไหนก็ลองไปสอบถามคนเกาๆ ที่อยู
หรือเคยอยูใ นกรมการศาสนากันดู) ถามองเฉพาะแงนี้การแยกออกมา
ก็มีผลดี ดังนี้เปนตน (คือมีขอควรพิจารณามาก ไมควรจะพูดลงไป
แงเดียวขางเดียว)
เมื่อเรามีกรมการศาสนาอยูกอนแลว จะมาขยายเปนกระทรวง
พระพุทธศาสนา หรือเปนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในแง
หนึ่งก็เปนเอกเทศไปจากกระทรวงศึกษาธิการที่เดี๋ยวนี้ตางฝายตางก็ไม
คอยรูงานของกันและกันอยูแ ลว (นี่แงหนึ่ง) และในแงหนึ่งก็เปนการขยาย
ขนาดองคกร

จะตั้งหนวยงานของรัฐ ตองวากันใหชัด
จะใหรัฐรวมเกื้อวัดดานไหน
ประเด็นสําคัญที่ควรจะมาถกเถียงกันก็คือ จะจัดวางระบบงาน
กันอยางไรจึงจะไดผลดี โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางรัฐกับคณะ
สงฆ วาจะจัดใหสัมพันธกันแบบไหนอยางไร (ถารูปญหาอยูแลว ก็
อยาไปจัดในแบบที่จะใหพุทธศาสนาเปนฝายพึ่งพาหรือเขาไปอยูในโอบ
อุม)
พระพุทธศาสนานั้นมีอยูดํารงอยูเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน จะตองยืนหลักการเดิมแทไวใหมั่นวา ฐานของพระสงฆอยู
ที่ประชาชนโดยเฉพาะก็คือชุมชนในชนบทขึ้นมาถึงเมืองอยางที่วา
ขางตน
การจัดระบบงานตองเปนหลักประกันวา พระสงฆจะตองทํา
หนาที่ใหธรรมใหปญญา เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน
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ถายืนหลักรักษาบทบาทนี้ไวไดมั่นแลว จะเปนกรม เปน
กระทรวง เปนสํานักแคไหน ก็แลวแตเนื้องานและปริมาณงาน แลวก็
แบงหนาที่กันใหถูก ไมใชใหพระสงฆเปนผูพึ่งพา แตตองพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน ใครพึ่งใครในแงไหนก็วากันใหชัด
ที่วาพึ่งกันนั้น ก็ตองเขาใจใหชัดวา พระสงฆตองไมหวังที่จะ
อยูดวยความชวยเหลือของรัฐ แตเปนการทําหนาที่ของรัฐเอง เพราะรัฐ
มีหนาที่สรางเสริมสันติสุขแกสงั คมอยูแลว เมื่อพระสงฆประพฤติดี
ปฏิบัติชอบและบําเพ็ญกิจเพื่อประโยชนสุขแกประชาชน รัฐจึงตอง
เกื้อหนุนดวยการจัดอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย เปนตน
เพื่อใหกิจการเพื่อประโยชนสุขของประชาชนนั้นดําเนินไปไดและ
บรรลุผลสําเร็จดวยดี (เปนหนาที่ของรัฐตามหลักวัชชีอปริหานิยธรรม
และจักรวรรดิวัตร เปนตน)
การตั้งสวนราชการ เปนกรม เปนกระทรวง เปนสํานักอะไร
เหลานี้ ก็เปนการทําหนาที่ของรัฐ ถารัฐไมทํา ก็เปนความบกพรองของ
รัฐ ในการทําหนาที่ตอประชาชนพลเมือง
อยางเรื่องจัดการกับคนราย หัวหนานักบวชบางศาสนาเขาสั่ง
ประหารชีวิตคนได แตหัวหนาพระในศาสนานี้ฆามดก็ไมได คนของรัฐ
เขามาแอบแฝงวัด พระก็ทําอะไรไมได (ควรจะรวมมือกันแกไข)
ไมตองไปไกลที่ไหน เมื่อไมกปี่ นี้ แคสุพรรณบุรีใกลๆ รองเจา
คณะอําเภอทานหนึ่ง ไดทราบวาที่วัดในเขตของทานมีพระเสพยาบา
ก็ไปจัดการ เลยถูกเจาถิ่นยิงมา ดีวาแคเขาโรงพยาบาล ไมถึงกับ
ขึ้นฌาปนสถาน เรื่องอยางนี้ ก็ตองพึ่งสวนราชการของรัฐ หรือทาง
ราชการตองเขามาทําหนาที่รวมมือ

๖๐

คนไทยไมใจแคบ แตระวังไว: อยาใหปญ
 ญาแคบ

ที่วัดเชิงดอยชายแดนหางไกล พระไมมีบาง มีแตไมมีอะไรจะ
ใหแกประชาชนบาง ชาวบานก็แสนจะยากจน ตอมามีคนแตงตัวเปน
พระจรมาบอกหวย ชาวบานละทิ้งพระของตัว ทั้งที่เงินทองก็แทบไมมี
ก็หันมาบํารุงพระปลอมที่บอกหวย พระพื้นถิ่นก็อาจจะตองยอมเปน
ลูกนอง หรืออาจจะตองหนีไป เรื่องอยางนี้ จนท.กรม-กระทรวงสํานักพระพุทธศาสนา ก็ชวยสํารวจ ชวยระวังภัย ชวยแจงขาว ชวย
จับคนราย และชวยหนุนฝายขางดีได
ตกลงวา ถาจัดใหถูกใหตรงแลว ยิ่งใหญก็ยิ่งมีทุนมีมือมีเทา
ไวเกื้อหนุนมาก ก็ไมเสียหาย (วากันไปตามเนื้อหาปริมาณงาน)
เพราะไมใชมาบํารุงพระใหอยูสุขสบาย แตอุปถัมภอุดหนุนพระสงฆให
สามารถทําเพื่อประโยชนสุขแกพหูชนไดมากขึ้น
ตามอุดมคติของ
พระพุทธศาสนาที่พระบรมศาสดาไดทรงมอบภารกิจไว

ชาวพุทธ ทั้งบาน ทั้งวัด ทั้งรัฐ ตองทําใหมั่นใจวา
พระพุทธศาสนานี้มีมาเพื่อประโยชนสุขของประชาทั้ง
ปวง
เคยพูดไวนานแลววา ถาจะมี พรบ.คณะสงฆ ก็ตองจัดวาง
ระบบที่ใหมั่นใจแนใจวา จะใหบรรลุจุดหมาย ๓ อยาง คือ
๑. ใหกฎหมายเปนฐานรองรับพระธรรมวินัย ไมใหเกิดการ
เขวออกไปจากตัวหลักการใหญของพระพุทธศาสนา
๒. เปนเครื่องกํากับใหผูที่บวชเขามาอยูใ นวัด ตองไดเลาเรียน
ศึกษา ใหพระสงฆตั้งอยูในไตรสิกขา สมตามประเพณี
บวชเรียน

ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา เหตุผลที่แทอยูที่ไหน

๖๑

๓. เปนหลักประกันวาวัดจะมีพระภิกษุสามเณรที่มีคุณภาพ
สามารถสั่งสอนแนะนํา
ใหวัดเปนแหลงแผธรรมขยาย
ปญญา สูชุมชนและสังคม
สําหรับหนวยงานของราชการที่ทํางานพระศาสนา จะเปนกรม
การศาสนา จะเปนกระทรวงพระพุทธศาสนา หรือจะเปนสํานัก
พระพุทธศาสนาแหงชาติก็ตาม วาโดยสรุปก็คงทําหนาที่ใหญ ๒ อยาง
คือ
๑) คอยกั้น และชวยดึงเอาพลเมืองรายของรัฐที่เขาไปแอบ
แฝงทําลายพระพุทธศาสนาออกมาจากวัด
๒) คอยชวยอุปถัมภค้ําจุนถวายกําลังแกวัดและพระสงฆใน
การที่ทานปฏิบัติบําเพ็ญกิจเพื่อประโยชนสุขแกประชาชน
ขอ ๒) นี้ตองย้ําวาอยาใหพลาด คือไมใชบํารุงพระสงฆ
เพื่อใหทานอยูสุขสบาย แตอุปถัมภ (อุปถัมภ แปลวาค้ําจุน ไมได
แปลวา โอบอุม) ค้ําจุนใหทานไดสัปปายะ คือสภาพเอื้อที่จะบําเพ็ญ
ธรรมทาน ใหธรรมใหปญญาแกประชาชน
ชาวบานชาวเมืองก็เหมือนกัน การที่อุปถัมภบํารุงพระสงฆก็
ตองใหเปนไปตามวัตถุประสงคนี้
นี่เพราะอะไร?
เพราะวาพระพุทธเจาทรงมอบภารกิจให
พระสงฆไวแลว อยางที่รูกันดีวา
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน เพื่อ
เกื้อกูล เพื่อความสุขแกพหูชน เพื่อเกื้อการุณยแก
ชาวโลก … จงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามใน
ทามกลาง งามตราบสุดทาย…”
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พุทธพจนนี้ถือเปนหลักหรืออุดมการณในการทําหนาที่ของ
พระสงฆ รัฐก็มาชวยหนุนอยางที่วาถวายกําลังแกทาน
ทําไมพระเจาปเสนทิโกศล ราชาแหงโกศลรัฐ จึงแสดงความ
เคารพรักพระพุทธเจาอยางยิ่ง ถึงกับเสด็จเขาไปจุมพิตพระบาทของ
พระพุทธเจา และประกาศความเคารพรักนั้น มีเหตุผลตามที่พระราชา
ตรัสไวเองวา
“หมอมฉันสํานึกถึงความกตัญูกตเวที จึงกระทําความ
เคารพนบนอบอยางยวดยิ่งถึงอยางนี้ ตอพระผูมีพระ
ภาคเจา ถวายความนับถือดวยใจรัก เพราะเหตุวา พระผูมี
พระภาคเจาทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อ
ความสุขแกพหูชน ทรงทําใหประชาชนดํารงอยูใ นทาง
ดําเนินแหงอารยชน กลาวคือ ความมีกัลยาณธรรม
ความมีกุศลธรรม”

พระพุทธจริยาที่พระเจาปเสนทิโกศลทรงรําลึกพระคุณนี้ เปน
มาตรฐานแสดงความสัมพันธระหวางรัฐกับคณะสงฆ และเปนเกณฑที่
จะวัดผลความสําเร็จของการมีหนวยราชการ ไมวาจะชื่อวากระทรวง
พระพุทธศาสนา หรือสํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ หรือชื่อใดก็ตาม
ตลอดจน พรบ.คณะสงฆที่คิดจะตราออกมาตอไปทั้งหมด

