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พล.ต.ท.อุดม เจริญ: ในโอกาสนี้กระผม พล.ต.ท.อุดม เจริญ
ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และคณะ ซึ่งไดเดินทาง
มา
ณ โอกาสนี้ เพื่อจะกราบนมัสการ ในการที่ไดมี
มติคณะรัฐ-มนตรี ซึ่งไดอนุมัติใหกระผมไปดํารงตําแหนง
เปนผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ใน
วันที่ ๑ ตุลาคมนี้
กระผมมีความรูสึกเปนสิรมิ งคลยิ่ง แตในขณะเดียวกัน
ก็รูวาตัวเองมีความรูนอย ปญญานอย จึงใครมากราบขอ
ความเมตตาจะไดชวยกรุณาแนะนําสั่งสอน ในโอกาสที่
กระผมจะไปดํารงตําแหนงนี้วา จะมีแนวทางประการใด ที่
จะทําใหพระพุทธศาสนามีความเจริญรุงเรือง ในหนาที่ของ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ แคไหน เพียงใด
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กระผมใครขอกราบอยากขอคําแนะนํา ขอความเมตตา
ไดชว ยโปรดกรุณาแนะนํากระผมในประเด็นดังกลาว สุดแต
จะเห็นเปนการสมควร

พระธรรมปฎก: ขออนุโมทนาทาน พล.ต.ท.อุดม เจริญ พรอมทั้ง
คณะ ที่ไดมารับงานพระศาสนาที่สําคัญ
ที่จริงนั้น ตัวทานนายพลเองก็มีประสบการณมามาก ในเรื่อง
ของงานพระศาสนา โดยเฉพาะเจาะจงที่เรือ่ งของการศึกษา-ปฏิบัติ เห็น
ไดชัดตอนที่ทานเปนผูบ ัญชาการศึกษา ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ทานมีความเอาใจใสใหตํารวจไดรับการศึกษาอบรมในเรือ่ งธรรมะ
อยางมากมาย อันนี้กเ็ ปนประสบการณสาํ คัญ ซึ่งเปนพื้นฐานในการ
ทํางาน
ทั้งนี้ โดยสวนตัวทานเอง เปนผูที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติอยู
แลว ก็เพราะทานเองสนใจโดยสวนตัวนัน่ แหละ จึงนํามาสูการเห็น
คุณคาและประโยชน แลวก็อยากจะใหประโยชนนนั้ เกิดขึ้นแกผูอื่น ซึ่ง
หมายถึงชีวิตของผูที่เกีย่ วของในความรับผิดชอบตอนนัน้ ก็คือตํารวจ
ทั้งหลาย และกวางออกไปคือสังคมประเทศชาติ จึงไดขวนขวายใน
เรื่องการจัดการศึกษาอบรมอยางที่กลาว
ประสบการณนั้นเปนเรื่องสําคัญทีเดียว จะมาเปนทุนก็ได
เปนฐานก็ได ในการทํางานของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ตอไป
เพราะวา ในงานพระศาสนานัน้ โดยเนือ้ หาสาระแลว
การศึกษาหรือการศึกษาปฏิบัตินี้ เปนเนือ้ แท และงานทีท่ านทําก็ตรง
ทีเดียว
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งานพระพุทธศาสนาทั้งหมด เปนองครวมเพื่อ
จุดหมายหนึ่งเดียว
- จัดการปกครองขึ้นมา เพื่อใหการศึกษาไดผล
การที่เราจัดอะไรตางๆ ขึ้นมา เปนกิจกรรม ตลอดจนแมแต
เรื่องวัตถุมากมาย ความจริงสาระสําคัญก็รวมเปนอันเดียวกัน เขา
หลักวางานพระศาสนาทัง้ หมดนี้ จะตองมองใหเห็นระบบสัมพันธวา ที่แท
นั้นเปนเรื่องเดียว
ถาเรามองดูวัด จะมองทีพ่ ระกอนก็ได พระเปนตัวบุคคลที่อยู
ในวัด บางทีเรียกวา ศาสนบุคคล ที่เปนแกนของพุทธบริษัท พระที่อยู
ในวัด ถาวาโดยสาระที่แทแลวมี ๒ คือผูสอน กับผูเรียน บางทาน
อาจจะบอกวา มีผูปกครอง เชน เจาอาวาส แตที่จริงผูปกครองเปน
เพียงผูมาชวยจัดสรรดูแลหรือจัดการเพื่อใหการศึกษาดําเนินไปไดดี
เทานั้นเอง
ในทางพระศาสนานั้น พระพุทธเจาทรงตัง้ สังฆะขึ้นมา ก็เพื่อ
เปนชุมชนที่คนจะไดมาพัฒนาตนดวยไตรสิกขา
จึงมาอยูกนั ในวัด
การตั้งวัดขึน้ นัน้ ก็เพื่อจัดใหมีสภาพแวดลอม บรรยากาศ ระบบ
ความสัมพันธ ที่เอื้อตอการที่แตละทานแตละบุคคล จะไดพัฒนาตน
ขึ้นมาดวยการศึกษา ที่เรียกวาไตรสิกขาเทานัน้ เอง
เมื่อศึกษาไปโดยถูกตองตามหลักไตรสิกขา ก็เปนการปฏิบัติที่
ทําใหกาวไปจนไดเปนพระอริยบุคคล คือเปนพระเสขะ จนกระทั่งเปน
พระอรหันตกจ็ ึงเปนอเสขะจบการศึกษา ถายังไมไดเปนพระอรหันต ก็
ถือวายังตองศึกษาทั้งนัน้ ถึงจะเปนพระอายุ ๑๐๐ ป มีพรรษา ๘๐
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หรือแมมากกวานั้น ก็ตองศึกษา ชีวิตพระเปนชีวิตของการศึกษาอยาง
เดียว ตองฝกฝนพัฒนาตนเรื่อยไป
การที่มกี ารปกครอง
เริ่มตั้งตนแตบวชเขามา พระ
อุปชฌายก็คือ ผูที่มาทําหนาที่ใหการศึกษาอยางใกลชิด การปกครอง
ก็คือการมาจัดเอื้ออํานวย ตะลอมใหผูเรียนผูศึกษานัน้ มุงแนวไปใน
การศึกษา เราเรียกวาสภาพเอื้อตอการที่จะศึกษาเทานัน้ เอง
ทีนี้เมื่อมีกิจกรรมการศึกษา ก็มีผูสอนและผูเรียน ทั้งที่ตัว
ผูสอนเองก็เปนผูเรียนดวย จนกวาจะเปนพระอรหันตจึงจะจบ โดยมี
พระบรมครูพทุ ธเจาเปนศูนยกลาง
เมื่อสอนเมื่อเรียนกันไป ก็เกิดความจําเปนตองมีที่อยูท อี่ าศัย
กุฏิก็เกิดขึ้น เปนที่อยูของผูเรียน และผูสอน

- ญาติโยมทําบุญ ตองใหสมตามพุทธพจนวา “ศึกษา
บุญ”
อีกดานหนึ่ง ที่มีชาวบานญาติโยมมา จุดหมายที่แทก็เพื่อรับฟง
คําสอน การทําบุญและกิจกรรมตางๆ ก็เปนเรื่องของการที่จะพัฒนา
คน โดยจัดเปนรูปแบบ และวิธีการตางๆ ที่ขยายออกไปมากมาย แตเพื่อ
สาระเดียวกันก็คือ เพื่อพัฒนาคนใหเจริญขึ้นในการศึกษา ซึ่งในขั้นนี้
อาจจะแยกใหงายหนอยเปน ทาน ศีล ภาวนา ก็ได ซึ่งทานเรียกวา เปน
การศึกษาบุญ
ตามคาถาที่พระพุทธเจาตรัสวา
ปฺุเมว โส สิกฺเขยฺย
แปลวาพึงศึกษาบุญ (ทั้งสามอยาง) นั่นแหละ (ขุ.อิติ. ๒๕/๒๓๘/
๒๗๐) หมายความวา ฝกฝนใหคุณความดีหรือคุณสมบัตทิ ี่ดีเจริญงอกงาม
ขึ้นในคน
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ถาจะประกอบขึ้นเปนศัพทกเ็ รียกวา บุญสิกขา แตภาษาพระ
เปนพุทธพจนวา ปฺุเมว โส สิกฺเขยฺย แสดงวาบุญ เปนเรื่องของ
การศึกษา คือการพัฒนาคุณสมบัติที่ดีขึ้นในคน การจัดกิจกรรมทุก
อยาง เปนเรื่องของการที่จะมาชวยใหคนนั้นไดศึกษายิง่ ขึ้นๆ ไป เรา
จะใชคําวาพัฒนาคน ฝกคน อบรมคน อะไรก็แลวแต ก็เรือ่ งเดียวกัน
ตอมา เมื่อคนมากันมาก จะฟงธรรมก็ไมมีสถานที่เหมาะสม
เพียงพอ จึงตองสรางอาคารขึ้นมาเปนศาลา การสรางอาคารอะไรตางๆ
เหลานั้น ซึ่งเดี๋ยวนี้เปนงานที่เรียกวา สาธารณูปการ ก็เปนเรื่องที่มขี ึ้น
เพื่อจัดสรรเอื้ออํานวยใหเกิดความสะดวกสําหรับกิจกรรมการศึกษา
ญาติโยมมาทําบุญทํากุศล ก็เพื่อจะใหกําลังแกพระสงฆที่จะ
ไดเลาเรียนศึกษาใหเจริญขึ้นในศีล สมาธิ ปญญา สวนฝายญาติโยม
เองมาก็เพื่อพัฒนาตัวใหเจริญขึ้นใน ทาน ศีล ภาวนา ทั้งจิตตภาวนา
และปญญาภาวนา
ถาเรามองเรื่องราวและกิจการงานทุกอยาง ไมวาอะไรก็ตาม
ในวัด ตลอดจนบุคคล และวัตถุสิ่งของทัง้ หลาย ใหเห็นใหถึงจุดหมาย
ที่แทแลว ทุกอยางจะเปนเรื่องเดียวกันหมด ถาเรามองไมเห็นจุดหมาย
นี้ ทุกอยางก็จะกระจัดกระจาย เปนตางชิน้ ตางอัน เปนคนละอยางไป
งานพระศาสนาทุกอยางนัน้ ก็ตองจับใหไดวา ความหมายและ
ความมุง หมายที่เปน ตัวแทของมันอยูที่ไหน แลวมันมีความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันอยางไร
ถามองอยางนี้ ก็จะเห็นสิ่งที่ปจจุบนั เขาชอบ
เรียกวาองครวม หรือเปนบูรณาการ วามันเปนเรื่องเดียวกันทั้งนั้น
ถามองเปนเรื่องเดียวไมไดก็ยุงแน งานและกิจกรรมตลอดจน
วัตถุสิ่งของจะกระจัดกระจายไปหมด เชนวา นั่นเปนเรื่องกอสราง ก็ไม
รูจะกอสรางไปทําไม แลวก็เขวไปวาตองกอสรางใหใหญโต เพื่อโนน
เพื่อนี้ เพื่อความงาม แมแตเพื่อศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนเรื่องดีแลว ก็ยัง
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ไมถูกจุด เดี๋ยวก็เลยมาลงที่ตัวตน กลายเปนเพื่อความยิ่งใหญ
ชื่อเสียง ฯลฯ เลยเถลไถลไป
ฉะนั้นจะตองใหมาเจอตรงนีใ้ หได คือใหมาบรรจบเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ที่หลักการและความมุงหมาย และใหเห็นวามันกระจาย
ออกไปไดอยางไร
ถามองเห็นระบบความสัมพันธทเี่ ปนอันหนึ่งอันเดียวกันได
การคิดในเรื่องงานก็จะชัดวา เราทําอะไร คืออะไร เพื่ออะไร แลวอันนี้ไป
โยงกับอันอื่นอยางไร เรียกวา ตองมองทุกอยางในวัด และในพระ
ศาสนา ใหสัมพันธกันหมดเปนอันหนึง่ อันเดียว
นั่นคือ เพื่อจุดหมายทีว่ าจะทําอยางไรใหคนเจริญขึ้นไปเปน
อริยสาวก เปนอริยชน เปนอริยบุคคล เปนพระโสดาบัน สกิทาคามี
ฯลฯ เปนเสขะ - อเสขะ เรื่องทัง้ หมดก็มีอยูเทานี้
ลองขยายความหมายกันดู ที่พระสอนชาวบาน การสอนนั้น
เราเรียกวาการเผยแผ แตการสอนที่เปนการเผยแผนั้นก็คือการศึกษานัน่
แหละ สอนชาวบานก็คือใหการศึกษาแกประชาชนในวงกวางออกไป
ความจริงการเผยแผก็เปนเรือ่ งการศึกษาทัง้ นัน้
งานทีท่ านนายพลทํามานัน้ ตรงจุดทีเดียว
คือทานทําเรื่อง
การศึกษา แตทีนที้ ําอยางไรจะใหการศึกษาครบทัง้ ระบบ คือใหไดทั้ง
ศีล สมาธิ และปญญา

- หนาที่ของผูทํางานทางสังคม ตองนําคนเขามาหา
มรรค
แลวนอกจากนัน้ ยังมีองคประกอบพืน้ ฐาน
ที่จะนําเขาสู
ไตรสิกขา หรือนําเขาสูมรรค ซึ่งเปนองคธรรมที่เรียกวาเปนบุพนิมติ ของ
มรรค ตรงนี้บางทีเรามองขาม แลวก็นกึ วาพระพุทธศาสนาสอนใหเดิน
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ไปในมรรค แตที่จริงตอนแรกคนทัง้ หลายนั้นเขายังอยูนอกมรรค แลว
กอนทีจ่ ะเดินไปในมรรค เขาจะมาเขามรรคไดอยางไร ตอนนี้เราตอง
เอาใจใสใหมาก
พระพุทธเจาทรงเนนเรื่องบุพนิมิตของมรรค และเรื่องปจจัยแหง
สัมมาทิฏฐิ ใหรูวาสัมมาทิฏฐิที่เปนองคแรกของมรรคจะเกิดขึ้นไดอยางไร
มันมิใชเกิดขึ้นเฉยๆ ตรงนีแ้ หละเปนจุดสําคัญ
หนาที่ของผูดําเนินงานสําหรับสังคมสวนใหญ เปนหนาที่ใน
การชักจูงหรือนําคนมาเขาสูม รรค เพราะคนทัว่ ไปอาจจะยังไมไดเขา
มาทีม่ รรค หรือถาเขายังอยูในขั้นตน เราก็ตองใหกําลังเกื้อหนุนเขา
เพราะฉะนัน้ ตัวธรรมที่จะนําเขาสูมรรคจึงสําคัญอยางยิง่
แทนที่จะมัวมองแตมรรค ตองมองใหถึงตัวที่จะนําเขาสูมรรค
ที่พระพุทธเจาทรงเรียกวา บุพนิมิตแหงมรรค คือ ธรรมะขอที่วาเมื่อมัน
เกิดขึ้นแลว ก็แนใจไดเลยวาบุคคลนัน้ จะเขาไปสูมรรค หรือมรรคจะ
เกิดขึ้นแกเขา เหมือนอยางทีพ่ ระพุทธองคตรัสวา
เปรียบเหมือนวา กอนที่พระอาทิตยจะอุทัย มีแสงอรุณขึ้นมากอน
หรือปรากฏใหเห็นกอน ฉันใด เมื่อมรรคจะเกิดขึ้นแกบุคคลหรือแกภิกษุ ก็
มีธรรม เชนกัลยาณมิตตตา คือความมีกัลยาณมิตร ปรากฏเกิดขึ้นมากอน
ฉันนั้น
ธรรมะประเภทนี้ เราจะตองเอาใจใสกนั ใหมาก เพราะเมื่อ
คนยังอยูหา งไกล เขาไมรูจักมรรค ยังไมเจอมรรค ยังไมเขามาหามรรค
เลย เขาจะเดินไปในมรรคไดอยางไร เหมือนคนเขายังไมรูวาทางอยูท ี่
ไหน เริ่มตนทีไ่ หน จะใหเขาเดินทางไปไดอยางไร เพราะฉะนั้น เราจึง
ตองพาเขาเขามาทีม่ รรคกอน
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แลวทั้งหมดนี้เราจะตองมองวา
ทุกอยางที่มีอยูใน
พระพุทธศาสนา เปนสวนเกือ้ หนุน เกื้อกูล เพื่อใหคนเขาสูมรรคและ
เดินไปในมรรค
ถาเราทํางานเปนระบบ เรียกเต็มวาเปนระบบความสัมพันธ
ทุกอยางจะเปนไปดวยดี นี้เปนแงคิดประการหนึ่งคือ การมองใหเห็น
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อมองเห็นจุดรวมของงานพระศาสนา ก็
เห็นตัวพระพุทธศาสนาทั้งหมด แลวการทํางานก็จะชัด
ที่จริงการพบกันนี้อาตมภาพคิดวา
ควรจะเปนการคุยกัน
มากกวา

งานที่ตองเพงและเรง
คือ
ฟนฟูชนบทที่เปนสวนใหญของประเทศไทย
- ไมใหความเสื่อมแบบเมืองไหลเขาชนบท
แตใหชนบทเปนสติแกเมือง
อยากพูดถึงเรือ่ งเฉพาะกาลเทศะ โดยเฉพาะเรื่องเกีย่ วกับ
ประเทศไทย
เมื่อสักครูนั้นเปนการพูดถึงหลักการของพระพุทธศาสนา ที่
เปนเรื่องยืนตัวตั้งแตครั้งพุทธกาลมาจนบัดนี้ แตเมื่อพูดถึงเรื่องของ
ประเทศไทย ก็เปนเรื่องของกาลเทศะโดยเฉพาะ ซึ่งตองเนนเปนจุดๆ
วา เวลานีเ้ รามีปญหาอะไร ปญหาเดนอยูตรงไหน และเราจะตองทําอะไร
ประเทศไทยนี้ เมื่อโยงกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร สังคม
ของเรา ก็เปนสังคมที่ประกอบดวยชุมชนยอยๆ มากมาย และชุมชน
เหลานั้นเวลานี้สวนใหญกย็ งั อยูในชนบท ชนบทจึงเปนฐานสําคัญของ
ประเทศไทย ยิ่งกวานัน้ ชุมชนชนบทยังมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม
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กับอดีต กับประวัติศาสตรมาก ชุมชนเมืองเสียอีกกลับมีภาวะที่
เหมือนกับวา ไมชัดเจน แปรปรวน หรือขาดตอน
ในเมื่อชนบทเปนสวนทีโ่ ยงกับพืน้ ฐานและภูมิหลังทางวัฒนธรรม รวมทั้งเรื่องของพระพุทธศาสนา แลวยังเปนสวนใหญของ
ประเทศชาติในปจจุบนั ดวย จึงเปนจุดทีน่ า จะเอาใจใสเปนพิเศษ
ชนบทนาเอาใจใสพิเศษ ทั้งในแงของสภาพเอื้อ ทั้งในแงของ
ทั้งในแงที่สําคัญตอความดํารงอยูของประเทศชาติ
ภาวะที่จําเปน
และทั้งในแงทเี่ ปนจุดลอแหลม หรือกําลังอยูทที่ างสองแพรง จะไป
ตามอยางสังคมเมืองหรือไม
เวลานี้ชุมชนในชนบท เปนสวนใหญของประเทศ ประเทศของ
เรานี้ราว ๗๐% ยังถือวาเปนชนบท และชนบทเวลานี้ กําลังทรุด
เมืองไทยเรามีปญหามากอยูแ ลว เชน ในเรื่องบริโภคนิยมที่
โถมเขามา ปญหาอยางที่ทราบๆ กันอยู หนึง่ ทําอยางไรจะปองกัน
ไมใหความเสื่อมแบบเมืองเขาไปสูชนบท ซึ่งเปนสวนใหญของประเทศ
พรอมกันนัน้ ก็ สอง ทําอยางไรจะฟนของดีที่มีอยูในชนบทใหมี
ชีวิตและมีกําลังขึ้นมา ถาทําได นอกจากจะปองกันชุมชนชนบทไมให
เสื่อมทรุดแลว ชนบทนัน้ จะกลับมาเปนสวนชวยประเทศทั้งประเทศ
แตเวลานี้ชมุ ชนในชนบทกําลังออนแอมาก บางทีพูดกันวา ถึง
ขั้นแตกสลายแลว
เรื่องนี้เริ่มมาตัง้ แตยุคที่อุตสาหกรรมเฟองฟู เด็กๆ ในชนบท
เขามาเปนแรงงานในกรุงเทพฯ ปรากฏวาปจจุบนั นี้ ทั้งหญิงทั้งชาย
หนุมสาว มาในวิถีของการเคลื่อนยายเพือ่ เศรษฐกิจ ซึ่งในบางแงก็เปน
ประโยชนตอชนบท
แตในแงเสีย เมื่อจัดการไมดี ก็เกิดผลราย
มากกวา
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คนที่สามารถเปนกําลังของชนบท แตเมื่อเขามาอยูในกรุงเทพฯ
กลับกลายเปนปญหาของเมือง ถาเขาอยูในชนบท เขาจะเปนกําลัง
สําคัญ เปนทรัพยากรทีม่ คี า เปนผูนําของชนบท แตคนเดียวกันนั้น
พอเขามากรุงเทพฯแลว
เขากลับกลายเปนคนที่กอปญหาแกเมือง
อยางนี้ลําบาก
กลายเปนวา คนที่จะเปนขุมกําลังของชนบทนี้ออกจากชนบท
ไปเปนปญหาในเมือง แลวชนบทก็ขาดแคลนทรัพยากรมนุษย ขาด
แคลนกําลังคนในระดับที่จะเปนผูนาํ อันนี้คือภาวะอยางทีว่ า แทบจะ
แตกสลาย
ส.ส.บางทานก็เอามาพูด โดยมีความเห็นตรงกันวา ชนบท
บางถิน่ แทบจะไมเหลือคนหนุมสาวเลย มีแตคนแกเลี้ยงหลาน สวน
หนุมสาวที่เปนพอแมเด็กมาอยูในกรุงเทพฯ มาเปนแรงงานประเภท
กรรมกร อะไรทํานองนี้ แลวสงเงินไปให และผูกปนโตให ปูยาตายาย
เลี้ยงหลานไป แลวก็กนิ อาหารปนโตนั้นไป
งานการในชนบทก็เหมือนกับถูกทอดทิ้ง การพัฒนาในชนบท
ก็ไมมี นอกจากนัน้ เมื่อมองดูองคประกอบของชุมชนชนบทก็ลวนแต
เสื่อมทรุดลงไป
ถาชนบททรุด และคนบานนอกเขามาเปนปญหาแกเมือง คน
ในเมืองตองชวยเสริมกําลังใหชนบทฟนขึน้ มา ซึ่งจะเปนการแกปญหา
ของเมืองเองดวย
ที่วา นี้ มิใชวาจะไมใหชาวชนบทเขามาหาโชคในเมือง แตตอง
หาทางบริหาร และจัดการใหเขามาในปริมาณทีพ่ อควรพอดี และมี
ทางพัฒนาคุณภาพ พรอมกับที่ตวั ชนบทเองตองไมถกู ทอดทิง้ ใหขาด
กําลัง
วัดเปนทุนเดิมของชุมชน ซึ่งมีอยูแลว ถารูจักจัดใหถกู ใน
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ฐานะที่เปนศูนยรวม และเปนแหลงธรรมแหลงปญญาของชุมชนนั้น
วัดก็จะชวยแกปญหาและชวยพัฒนาชนบทไดมากมาย

- ฟนฟูบทบาทที่แทของวัดขึ้นมา
ใหประสานบานกับโรงเรียน พาชุมชนกาวไปดวยกัน
ชุมชนชนบทนั้น
เรียกกันมาในวงการศึกษาวา
“บวร”
(ประกอบดวย บาน วัด โรงเรียน)
แตตอนนี้ก็แยไปตามๆ กัน บานก็แยแลว เพราะวาพอแม
ออกมา ก็ไมมกี ําลัง และพอแมเองก็ไมมหี ลักทีจ่ ะรับมือกับสภาพความ
เจริญสมัยใหม ตั้งรับไมเปนเลย ไดแคกลายเปนเหยื่อของความเจริญ
ปจจุบนั ที่เปนปญหา สวนโรงเรียนก็มีปญหาอยางหนัก อยางที่ทราบ
กันอยูแลว แลวเหลืออะไร ก็เหลือวัด แตพอมาดูวัด ปรากฏวา วัดก็
ทรุดอีก
วัดจํานวนมากไมมีบทบาทตอชุมชน
คนจํานวนมาก
โดยเฉพาะเด็กวัยรุน มองไมเห็นความหมายของวัด ถาวัดไมมีบทบาท
ตอชุมชน
หรือไมทาํ บทบาทที่ควรจะทําแลว
ก็เปนอันวาหมด
ความหมาย นี่แหละเปนภาวะที่ชุมชนแตกสลาย เมื่อชุมชนแตกสลาย
สังคมก็แตกสลาย แลวประเทศชาติก็จะแตกสลายไปดวย
ตอนนี้เราพูดไดวา พระในชนบทกําลังจะหมดบทบาทตอชุมชน
สวนที่หมดไปแลวก็มาก ทําอยางไรจะใหฟนขึ้นมาได ก็ตองใหพระมี
บทบาททีถ่ ูกตองตอชุมชน
ถาพระทําบทบาทที่ถูกตองไมได ทานก็ตองทําบทบาทอืน่
เพราะทานมีชวี ิตที่สัมพันธกบั ประชาชน ตองพึง่ พากันกับประชาชน
ฉะนั้นทานจึงตองตอบสนองความตองการของประชาชน
เมื่อ
ตอบสนองดวยบทบาทที่ถูกตองไมได ก็เกิดบทบาทที่ไมดีขึ้นมา
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กลายเปนวามีเรื่องของไสยศาสตร เรื่องนอกลูนอกทางนอก
พระศาสนาก็เจริญกันใหญ ถาเราไมสามารถพัฒนาบทบาททีถ่ ูกตอง
ได ทานก็ตอ งออกไปสูแนวทางนั้น เพราะทานตองอยูกับชาวบาน
มันเปนธรรมดา อยาไปวาทานอยางเดียวไมถูก
เราจะตองไปพื้นฟู ฉะนัน้ จึงขอย้ําวา เวลานี้ตองพื้นฟูชุมชนใน
ชนบทใหได และในการฟน ฟูชนบท วัดจะตองเปนผูนํา จึงตองใหพระมี
คุณภาพ
ตองใหพระมีการศึกษาที่ดีและถูกตอง มีความสามารถรูธรรม
วินัยที่จะสอนประชาชนได นําประชาชนในทางที่ถกู ตองถูกทาง
เมื่อพระทําบทบาทที่ถูกตอง ก็ยึดชุมชนอยู ยึดพอแมยดึ บาน
ไวได พอแมกส็ งตอไปยังโรงเรียน แลวโรงเรียนก็มารวมมือกับวัด ใน
การที่จะเอื้อธรรมะ เอื้อศีลธรรม เอื้อความดีความงาม เอื้อการศึกษา
การเรียนรูอะไรตางๆ แกประชาชนในชุมชนนัน้
ถาพระมีคุณภาพขึ้นมา ก็สามารถจะรวมมือกับครูอาจารยใน
วงการศึกษาได ถาพระไมมีคุณภาพก็ไมรูจะไปรวมมือกับครูไดอยางไร
เพราะฉะนัน้
เวลานีเ้ ราตองการสวนใดสวนหนึง่ หรือองคใด
องคหนึ่งของชุมชนชนบท ใหมีคุณภาพ มีกําลังเขมแข็ง
แตครูปจจุบันนี้ก็ไมเปนหลักไดเทาไร นอกจากปญหาเรือ่ งความ
เสื่อมสถานะทางสังคมแลว สังคมก็ไมคอยเอาใจใสตอครู
อาตมภาพเคยพูดฝากไวกบั หลายทาน บอกวา เวลานี้
นักการเมืองบางที ตองขออภัยนะ ทานอาจจะไมรูตัววา ทานไมให
เกียรติแกครู บางทีนกั การเมืองเอาครูเปนคนรับใช ซึ่งไมนาจะทํา
ในชนบทเดี๋ยวนี้ ครูกลายเปนคนรับใชของนักการเมืองไป ถา
จะทําใหถกู ตอง ครูไมวาจะอยูในระดับไหนก็แลวแต ตองถือเปนครู
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หมด เมื่อเปนครูแลว ในสังคมไทยถือเปนบุคคลที่ควรไดรับการเคารพ
บูชา อยางนอยก็ตองใหเกียรติ
เพราะฉะนัน้ นักการเมืองควรทําเปนตัวอยาง ไปถึงชนบท ถา
เห็นครูตองใหเกียรติทันที โดยแสดงออกใหประชาชนเห็น แลวครูจะ
รูสึกภูมิใจในตัวเองขึ้นมา
พรอมกันนั้น ประชาชนก็จะเห็นความสําคัญของครู ครูพูด
อะไรก็จะมีความหมายขึน้ และครูจะไดระวังตัวขึ้นดวย เพราะคนเรา
นั้น ถาตัวเองไมมีใครเห็นคุณคา ไมมีความหมาย ไมมีเกียรติ ก็จะ
รูสึกวาทําอะไรก็ได แตเมื่อไดรับเกียรติแลวก็จะทําใหตระหนักระวัง
ตัวเองขึ้นมา
เพราะฉะนัน้ จะตองใหเกียรติครู
นักการเมืองตองแสดงเปน
ตัวอยาง เมื่อเห็นครูตองใหเกียรติเปนพิเศษ อยางนี้เรียกวาสังคมรวมมือ
กัน ก็มที างทีจ่ ะเจริญกาวหนาขึ้นมา แตเวลานี้ครูอยูในฐานะลําบาก
อยางที่วา
นอกจากนัน้ ครูก็ไมไดอยูแนนอนในชุมชนนัน้ แตพระอยูเปน
หลักเลย เจาอาวาสก็อยูตลอด ฉะนัน้ ถาเราพัฒนาพระใหมีคุณภาพดีๆ
พระก็จะเปนศูนยกลางและเปนศูนยรวม ซึ่งก็เปนมากอนแลวแตโบราณ
ศูนยรวมนี้ก็จะทําใหบาน วัด โรงเรียน มาประสานกัน เปนขุมกําลังของ
ชุมชนนั้น และจะพัฒนาชุมชนใหไปสูความเจริญงอกงามไดอยางแทจริง
งานบานเมืองดานอื่นๆ นั้น เขามักถนัดดานในเมืองในกรุง
และเขาก็เนนกันอยูท ี่นนั่ มาก แตงานพระศาสนาโยงสนิทกับชุมชน
ชนบท และศาสนบุคคลก็ถนัดดานนัน้
ฉะนั้น ตองเนนชุมชนชนบทยิ่งกวาในเมือง วาจะตองฟนฟู
คุณภาพของพระและบทบาทของพระ ใหพระทําหนาทีท่ ี่ถูกตอง ตอ
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ชาวบานและตอชุมชน แลวเอาวิถีทถี่ กู ทางของชนบทมาชวยเมือง และ
ชวยทัง้ ประเทศ
อันนี้เปนเรื่องใหญ เพราะวาในทางลบ มันก็เหมือนกับวาแขง
กัน คือ ความเสื่อมกําลังแขงกับงานของเรา โดยเฉพาะเวลานี้เรื่อง
พฤติกรรมนอกลูนอกทางก็ขยายมากขึ้นทุกที

- สมัยกอน เณรมาก หลวงตาไมคอยมี
สมัยนี้ เณรหมด มีแตหลวงตา
นอกจากขาดพระที่มีคุณภาพแลว บางทีขาดพระที่เปนตัว
บุคคล คือไมมีพระอยูว ัด แลวก็ขาดศาสนทายาทรุนใหมที่จะมาสืบตอ
คือ ขาดสามเณร เปนอันวาขาดหมด ขาดทัง้ พระที่จะทําหนาทีใ่ น
ปจจุบัน ขาดทั้งผูท ี่จะมาสืบตอเบื้องหนา
เมื่อเปนอยางนี้ ก็เปนสภาพที่ทงั้ เอื้อและเรียกรองใหมบี ุคคล
อื่นแทรกเขามา อยางนอยก็มารักษาวัดไวกอน ก็จึงมีผทู ี่บวชเขามาใน
ลักษณะตางๆ โดยเฉพาะผูบ วชในวัยที่สูงอายุเยอะ จนกระทั่งเวลานีม้ ี
การลอกันในวงการพระสงฆวา เกิดวัดหลวงชนิดใหม โยมคงไดยินแลว
คนก็จะถามวา วัดหลวงอะไร เอ ไมเคยไดยิน วัดหลวงก็มีอยู
เทาเดิมนี่แหละ ไมมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรืออะไรสักนิดหนึ่ง
วา มีวัดหลวงชนิดใหม ไปๆ มาๆ ก็ตอบวา วัดหลวงตา นี่ไง วัดหลวง
ตากําลังเกิดมากขึ้น
วัดหลวงชนิดใหมนี้ ในแงหนึ่งก็เปนอันตราย เพราะแสดงถึง
ความเสื่อม เพราะไมมพี ระที่จะอยูดูแลวัด ไดแคมีผูที่บวชเขามาเมื่อ
แก ถึงแมทา นจะมีเจตนาดี ทานก็ไมมีกาํ ลังที่จะทําอะไร แตผูที่
เจตนาไมดีกม็ ี เชนหมดทางไปจึงเขามาบวชก็มี ไดแตอาศัยผาเหลือง
เลี้ยงชีพ
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แตเราตองมองในแงดีดวย เพราะมีผทู ี่ตั้งใจดี อยางนอยก็คิด
วา ในวัยนี้เลิกทํางานแลว อยากมาหาความสงบ ซึ่งเปนเจตนาดี แต
ทานก็ไมมกี ําลังที่จะเลาเรียนอะไรไดมาก
อันนี้เปนสภาพความเปนจริง คือมีหลวงตามากมาย เปน
สภาพทีม่ ีมา ๑๐–๒๐ ปแลว อาตมภาพไปเจอพระตามวัดในชนบท
เห็นทานอายุ ๖๐,๗๐ ป ลองถามดู องคหนึง่ บอกวาอายุ ๗๐ ป แต
ถามพรรษา ไดความวาบวชมา ๒-๓ ป สวนอีกองคหนึ่งอายุ ๖๐ ป
บวชมาไดพรรษาเดียว
ญาติโยมแยกไมเปน ก็ไมรูวาพระเหลานี้เปนอยางไร เห็นพระ
อายุมาก นึกวาเปนหลวงพอ หลวงปูแลว นี่คือเขาใจผิดหมด ที่จริง
ทานไมรูเรื่องอะไรเลย มีแตจะพาเขวไปดวยกัน เพราะฝายพระก็ไมรู
หลักพระศาสนา เมื่อญาติโยมไปขอโนนขอนี่ ทานก็สนองความ
ตองการไปตามที่พบเห็น
บทบาทที่ไมถูกตองที่เขวไปก็เกิดขึ้นมา
แพรหลายกันใหญ
ฉะนั้นจึงเคยเสนอวา เมื่อสภาพความจริงเปนอยางนีแ้ ลว ก็
จะตองเอาใจใสเรื่องหลวงตา เพราะเปนความจริงที่เกิดขึ้นแลว และ
เผชิญหนาอยู ถึงแมไมปรารถนา เราไมอยากใหมีหลวงตามาก แตเรา
ตองคิดวา เมือ่ มีหลวงตามาก เราจะทําอยางไรกับหลวงตา
จะมีไดไหม? การจัดกิจกรรมอะไรก็ตาม ที่เปนการฝกอบรม
หรือการพัฒนาหลวงตาดวยวิธีการใดวิธหี นึง่
อยางนอยใหทานทํา
ประโยชนไดในระดับหนึ่ง
หรือรักษาบทบาทในระดับหนึง่ ใหแกวัด
ใหแกพระศาสนาหรือตอชุมชน อันนี้เปนเรื่องที่ตองคิด
แลวระยะยาว ก็คือ ทําอยางไรจะใหมีคนมาเปนศาสนทายาท
สืบตอพระศาสนา
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เรื่องการที่จะมีเด็กมาบวชสามเณร เปนศาสนทายาท สืบตอพระ
ศาสนา เปนเรือ่ งหลักใหญเรือ่ งหนึ่ง
ตอนที่แลวมาทางรัฐบาลไดปรับระบบการศึกษา ใหเด็กอยูใน
โรงเรียนถึง ๑๒ ป ตอนนัน้ ก็เปนหวงกันวา นี่จะเปนการดึงใหเด็กไม
สามารถมาบวช เพราะวาเด็กสมัยกอนนี้ พอจบประถมปที่ ๔ เมื่อ
การศึกษาไมมโี อกาสเสมอภาคจริง ในชนบทการศึกษามวลชนยังเปน
เพียงอุดมคติ เปนจุดหมายที่ยงั ไปไมถึง เด็กจบประถมปที่ ๔ แลวมา
บวชเปนสามเณรกันมาก ฉะนัน้ กําลังในพระศาสนาจึงเหมือนกับวา
ไดมาจากผูท ี่ไมมีทางไป
ถาไมมที างไปในทางเศรษฐกิจก็ลาํ บาก เปนทางเสื่อมมากกวา
ดี แตถาไมมที างไปในทางการศึกษานีก่ ลับดี ขอใหเขาอยากศึกษาเปน
ใชได เมื่อเด็กเหลานั้นไมมที างไปในทางศึกษาก็มาบวช เปนทางเจริญ
งอกงาม
เพราะฉะนัน้ ในสมัยกอน วัดในชนบทเปนที่รับเด็กที่จบประถม
ปที่ ๔ ที่ไมสามารถไปเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ซึ่งมาบวชกันเยอะแยะ
ตอมารัฐขยายระดับการศึกษาขึ้นสูประถมปที่ ๖ แลวตอมาประถมปที่
๗ แลวกลับลงมาประถม ๖ อีก พอดีเริ่มเขายุคมีแรงงานเด็ก ตอนนัน้
เริ่มเกิดปญหา เด็กหมดวัด ไมมาบวชเปนสามเณร เพราะเขามาเปน
แรงงานในกรุงเทพฯเสียหมด
นั่นคือเรื่องเกา พอถึงตอนนีก้ ็เกรงวาเมื่อมีการศึกษา ๑๒ ป
เด็กตองอยูในโรงเรียนนานขึน้ โตขึ้นแลวเลยไมบวช แตตอนนี้ทราบ
จากโยมทางภาคอีสานบางจังหวัดเปนนิมติ ดีวา เด็กมาบวชมาเรียน
กันในเพศเปนสามเณรนี่ กลับเพิ่มขึ้นบางเปนบางถิน่
ที่วา เปนนิมิตดีมีสามเณรบวชมาก คือจะมีศาสนทายาท เรา
จะตองเอาใจใสเอาใจชวยวา
จะทําอยางไรใหสามเณรเหลานี้มี
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การศึกษาที่ดี นี่เปนเรื่องของการสรางศาสนทายาท แมวาการจะมีเด็ก
มาบวชสามเณรเปนศาสนทายาท เปนเรือ่ งยาวที่ตองทํากันอีกนาน
แตมีเรื่องชั่วคราวอันหนึง่ ทีม่ าชวยผอน คือเด็กที่อยูในโรงเรียน
ตางๆ ซึ่งทางพระไปเอื้อไดคือ การบวชสามเณรภาคฤดูรอน ซึ่งขณะนี้
กําลังแพรหลายขยายมาก
บางวัดไดสามเณรที่บวชภาคฤดูรอนนี่แหละมาเปนศาสนทายาท
เชน วัดพยัคฆาราม จังหวัดสุพรรณบุรี จัดบวชสามเณรภาคฤดูรอน
ทุกป ญาติโยมประชาชนก็หนุนเต็มที่ บวชเรียนกันเปนเดือน สามเณร
หลายองคไมสกึ ก็เรียนตอ ปรากฏวาจบประโยค ๙ หลายองคแลว
นี่เปนวิถที างหนึ่งที่ชวยสรางศาสนทายาท แมจะสึกไปก็ไม
เปนไร ทางพระศาสนาก็ไดเอื้อตอสังคม ชวยใหเด็กไดเรียนรูธรรมะ มี
ศีลธรรมมีคุณความดี อยูในทางทีถ่ ูกตอง
อันนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวโยงกันไปหมด แตทั้งนี้ก็เปนเรื่องของการ
เนนชุมชนชนบทนัน่ เอง ซึ่งก็คือชุมชนทั้งหลายทัว่ ไปของประเทศไทย

ถาบอกวาไทยเปนเมืองพุทธ
ตองเลิกเปนทาสของความไมรู

ก็

- หลักงายๆ ก็ไมประสีประสา
พัฒนาคนใหมีตนที่พึ่งได ไมใชมัวรอผลดลบันดาล
นอกจากนี้ ก็มีเรื่องทีว่ า ทําอยางไรจะใหประชาชนแยกไดวา
อะไรเปนพุทธศาสนา อะไรไมใชพุทธศาสนา
เรื่องนี้ก็เห็นกันอยูแลววา ประชาชนสวนใหญไมรูไมเขาใจ
พระพุทธศาสนา อะไรเปนพุทธ อะไรไมใชพุทธ คนทัว่ ไปมักเขว หรือไมก็
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เลื่อนลอย แลวก็ไมมีอะไรเหนี่ยวรัง้ และเพราะความออนแอ และการ
ขาดโอกาส
ก็เลยออกไปสูวิถีทางของการพึ่งพาอํานาจภายนอก
กลายเปนทาสของลัทธิหวังผลดลบันดาลกันมาก
ดังจะเห็นวา พอมีอะไรแปลกประหลาดนิดหนอย เชนสัตวเกิด
มาพิการรูปรางแปลกประหลาด ก็ไปขอหวย ตนไมแปลกประหลาด ก็ไป
ขูดเลขหวยกัน อะไรทํานองนี้ อันนีจ้ ะตองชัดวา อะไรเปนพุทธ-อะไร
ไมใชพุทธ
ถึงแมชาวบานจะยังไปทําอยู ก็ตองใหรูวา อยางนัน้ ไมใชพุทธ
ตองชัดอยางนี้ ไมใชวาจะตองไมทาํ พรอมกับรู ตอนแรกตองรูกอนแลว
ตอไปไมทาํ อันนีเ้ ปนเรื่องที่เสียหายแกพระศาสนามาก แสดงถึงความ
แสดงวาชาวพุทธไมประสีประสากับเรื่องของ
ไมรูเรื่องรูราว
พระพุทธศาสนา
เคยเห็นในหนังสือพิมพลงขาว ครั้งหนึง่ มีเรื่องตนไมประหลาด
อะไรทํานองนี้ อยูในถิ่นที่คนสวนมากเปนมุสลิม ผูสื่อขาวหนังสือพิมพ
เขาไปหา คนมุสลิมใหขาววา ที่นนั่ แถบนัน้ มีคนเขามาเยอะ
เหมือนกัน มาขูดเลขขอหวย อะไรทํานองนี้ แตไมใชชาวมุสลิมหรอก
เพราะชาวมุสลิมไมมีการทําอยางนัน้ มองความหมายไปไดทํานองวา
คนพุทธจึงจะทําอยางนี้ นีแ่ หละไมไหวแลว ชาวพุทธไมรูวาอะไรเปน
พุทธ แลวทําใหผูอื่นเขากลาววา พวกพุทธเปนอยางนี้ คือไปขูดเลขหวย
กันเปนชาวพุทธ
เพราะฉะนัน้ อยางนอยก็ใหแยกไดวาอะไรเปนพุทธ-อะไรไม
เปนพุทธ และเราจะตองชัดวา จะเอาอยางไรกับเรื่องการบนบานศาล
กลาว ลัทธิหวังผลดลบันดาล การพึ่งพาอํานาจภายนอก การไมเพียร
พยายามทําใหสําเร็จดวยเรีย่ วแรงกําลังของตน
ตามหลักของพระ
ศาสนาที่จะนําไปสูการพึง่ ตนได
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การที่จะมีเรี่ยวแรงกําลังของตนได ก็ตองพัฒนาคน ถาคน
ตองการพึง่ ตนเอง หรือตองการมีเรี่ยวแรงกําลังที่จะทําไดเอง มันก็จะ
เรียกรองเองใหตองพัฒนาตน แตนี่คนของเราไมมีแนวคิด ไมมี
เปาหมาย ไมมีทิศทาง อยูก ันเควงควางเลื่อนลอย อันนี้เปนเรื่องใหญ
ที่เรียกวางานหลักของพระศาสนา
แกนของเรื่องก็คือวา ในเรือ่ งตัวการศึกษาแทๆ จะเอาอยางไร
จะหนุนกันอยางไร ใหการศึกษาของพระดําเนินไปไดดวยดี ทั้งในแบบและ
นอกแบบ หรือทั้งทางการและไมเปนทางการ

- อยูรวมกันโดยมีเมตตา แตตองแกปญหาโดยใชปญญา
เรื่องตอไปที่มคี วามสําคัญไมนอยคือ ทาทีและความสัมพันธกับ
ตางศาสนา เพราะวาเวลานีค้ วามสัมพันธกับตางศาสนาจะตองมากขึน้
ซึ่งกาวไกลไปถึงระดับระหวางประเทศดวย ที่วาโลกไรพรมแดน
ในทางพระพุทธศาสนา หลักการบอกวาจะตองมี ๒ อยางไป
พรอมกัน คือปญญากับเมตตา เรื่องนีถ้ าเราแยกไมออกก็จะสับสน
ปญญา คือเรื่องการรูเขาใจความจริง ความรูตอ งเปนความรู
แตพรอมกันนัน้ เรามีเจตนาที่ดีเปนเมตตา การทีพ่ ูดใหความรูกนั ก็ดวย
ความหวังดี ไมใชเพื่อจะมาขัดแยง จะแคนเคือง หรือจะทํารายกัน
เราตองใหความรูเพื่อแกปญหา ดวยเจตนาที่ดีมีเมตตา คือ
ปรารถนาดีจะแกปญหาดวยการสรางสรรค ใหเกิดความสงบสุขรมเย็น
อยูกันดวยดี แตเรื่องรูก็ตองรู ไมใชวาปลอยไมใหรูแลวบอกวาพูดไมได
ถาพูดไปจะเสีย กลายเปนแสดงวามีความขัดแยงอะไรตางๆ ซึ่งเปน
ความตื่นกลัวไปเอง ตองแยกใหไดระหวางความรู กับความรูสึก
เพราะฉะนัน้ ตองทําทัง้ ๒ อยาง เพียงแตตองทําดวยทาทีที่
ถูกตอง คือ ทาทีแหงเมตตา โดยมีเจตนาทีเ่ ปนเมตตา หมายความวาความ
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มุงหมายเปนเมตตา คือปรารถนาความดีงาม ความอยูรวมกันดวยไมตรี มี
สันติสุข
แตเรื่องที่เปนความรู ตองรู เพราะเปนเรื่องของปญญา ถาไมมี
ปญญา ก็แกไขปญหาไมได คนที่มีเมตตาอยางเดียวก็อาจจะตายอยาง
เดียว คือถึงจะมีเมตตา แตถาโง ก็เปนโมหะ คนมีเมตตาแตโง ก็ไปไม
รอด
สิ่งที่จะทําใหดาํ เนินการไดสําเร็จ คือ ปญญา ฉะนัน้ เพือ่ สนอง
จุดหมายของเมตตา ก็ตองมีปญญาที่จะดําเนินการ ตองรูตองเขาใจ เชน
วาเรื่องนี้ๆ มีภูมิหลังเปนมาอยางไร
อยางเรื่องประวัติศาสตรนี่ เราไมไดเลาเพื่อใหแคนเคืองหรือ
ขัดแยงกัน แตเปนเรื่องที่ตองรู เพราะความจริงก็เปนความจริง ทัง้ ที่
ประวัติศาสตรเปนมาอยางนัน้
ถามคนไทยสวนมากไมรูเรื่อง วา
ระหวางศาสนามีความเปนมาอยางไรในอดีต
ฉะนั้น ตองตัง้ หลักไวกอ นเลยวา เราตองมีทาทีที่ชัดเจนในเรื่อง
นี้ จะไดวางแนวในการสัมพันธไดถกู ตอง เพราะความใจกวาง ไมใช
การเอาใจกัน แตความใจกวาง คืออยูกันดวยเมตตา โดยสามารถยอมรับ
ความจริง คนใจแคบ คือคนทีจ่ ะเอาตามความตองการ โดยไมยอมรับความจริง
หรือหลักการ
ตองเอาทั้งปญญาและเมตตา เมตตาก็คือจิตใจเรารัก แต
ปญญาตองรู และตองรูใหชดั ที่สุด คนที่ไมรูชัดแกปญหาไมได
อาตมภาพขอตั้งหัวขอเปนแนวความคิดไวกอน อาจจะเปน
เรื่องที่สนทนากัน ขอเจริญพร

รูตรงปญหา พัฒนาตรงจุด
จุดเนนแหงภารกิจ ทีจ่ ะตองปฏิบัติ
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: กราบนมัสการครับ เรื่องนี้กระผมกับคณะ
ขอรับใสเกลา เพื่อจะไดไปแกปญหา เปนแนวในการ
พิจารณาตามที่ทานเจาคุณอาจารยไดเมตตาใหการสั่งสอน
มา
เรื่องนี้กระผมพิจารณาอยางนี้นะครับ
ที่ผานมา
สรุปวา ในชวงที่กระผมเปนผูบัญชาการศึกษานั้น กระผม
นําขาราชการตํารวจประมาณหนึ่งแสนสามหมื่น บวกดวย
ครอบ-ครัวและประชาชน รวมประมาณสองแสนคน เขา
ไปสูกระบวนการในการปฏิบัติพระสัทธรรม ไดผลเปนที่
มหัศจรรย เรื่องนี้สื่อมวลชนทราบดีเปนการทั่วไป และ
ยอมรับ สรางผลสะเทือนใหเกิดขึ้นในวงการพอสมควร
ประเด็นปญหาสําคัญ กระบวนการของการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นซึ่งเห็นชัดเจนก็คือ วัดในชนบทตางๆ เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ตองสราง ตองเพิ่มวิทยากรขึ้น มิฉะนั้นแลวผู
ที่เขาไปปฏิบตั ิก็ไมไดรับการสั่งสอน ก็ไมรูจะเขาไปทําไม
มีบางสวนทีเ่ นนไสยศาสตร ไมไดเอาเรื่องพุทธศาสตร
บางสวนเอาเรือ่ งการหาผลประโยชน อยางที่ปรากฏเปน
คดีกันอยูนานาประการ
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ซึ่งตรงสวนนีก้ ระผมเองในขณะปฏิบัติงาน ก็ไดยึด
หลักความเมตตา ที่ไดกรุณาสั่งสอนแนะนําใหความรูไป
ประยุกตวา อะไรเปนหลักในพระพุทธศาสนา ก็เปนเรื่อง
การลด ละ วาง ผอนเบา คลายลงไปจากกิเลส ตัณหา และ
อุปาทาน
เพราะฉะนั้นก็ดําเนินการอยางนี้ไดผลในแงที่วา ทําให
วิทยากรมีความสํานึกวาจะตองเขาสูหลัก วิทยากรในที่นี้ก็
มีทั้งดานพระภิกษุ และทางฆราวาสเสริม ประเด็นตรงนี้ก็
เปนแนวที่จะพิจารณาไดวา ขณะนี้สิ่งที่เปนหลักเหลานั้น
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ไมไดนําเขาสูกระบวนการปฏิบัติ
จึงกอใหเกิดความหายนะขึน้ กับสังคม
พุทธศาสนิกชนเมื่อไมเขาใจ
ไมไดรบั ประโยชนใน
ชีวติ ประจําวันจากพุทธธรรม ก็ไมรูจะไปรักษาหรือไปดูแล
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ใหมีความมั่นคงไดอยางไร แลว
ดวยความรูเทาไมถึงการณ พุทธศาสนิกชนเองก็ไปทําลาย
พระพุทธศาสนาเสียยอยยับมากมาย
กระบวนการในเรื่องเหลานี้ เปนสิ่งทีต่ ิดอยูในสํานึก
ตลอดเวลา ขอกราบนมัสการวา เรื่องของพระพุทธศาสนานี้
ผูใหญผูที่มีอํานาจในบานเมืองขณะนี้ เปนผลผลิตมาแตเด็ก
เล็ก ซึ่งในอดีตเราไมไดเคยสั่งสอนใหเขาไดเขาสูท างปฏิบัติ
แลวทางปฏิบตั ิในพระสัทธรรม ก็เปนทางเดียวที่เขา
เหลานั้นจะไดเห็นถึงประโยชนในชีวติ ประจําวัน เมื่อเขา
ไดประโยชน เขาก็รักษาทํานุบํารุงสุดชีวติ แตเมื่อเขาไมมี
ประโยชนเขาก็ไมรักษา เขาไมเขาใจ เมื่อเขาเขามามี
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อํานาจเขาก็ไมเห็นประโยชน สังคมของเราจึงเปนสังคม
ที่เต็มไปดวยความตองการทางวัตถุเทาไรก็ไมพอ
สังคมอยางนี้ ชนในตะวันตกเขาไดรบั บทเรียนมาแลว
เขาสูสภาวะของโรคจิต การวิกลจริต การฆาตัวตาย แลว
เขาก็เริ่มมีการแสวงหา แตจะแสวงหาอยางไรก็ตาม อยาง
ที่ทานเจาคุณอาจารยเคยสัง่ สอนกระผมไว ก็คือแสวงหา
เพื่อมาเปนสิ่งกลอม ก็เลยไปติดเขาอีกแบบ ไปถูกกลอม
ไมไดเขาไปสูจ ุดมุงหมายของพระพุทธศาสนา คือการดับ
ทุกขโดยสิ้นเชิง ซึ่งไปทีละขั้น ตามทีท่ านเจาคุณอาจารย
ไดกลาวไวเมือ่ สักครูนี้
ภาวะตรงนี้ทําใหสภาพการปฏิบัติ เมื่อกระผมออกจากผู
บัญชาการศึกษาแลว ก็ลดระดับไป สรุปแลวประมาณ
๙๐%
สวนที่ยังหลงเหลืออยูบางก็เพราะยังมีแกน
ดําเนินการอยู
เปนที่นาสังเกต ในขณะที่กระผมพนตําแหนงนั้นมา
ประมาณ ๒ ปเศษ กระผมก็ยังไดรับการเรียกรองใหไป
บรรยายตามสถานทีต่ างๆ เปนประจําตลอดมา กระผมก็
ไดอธิบายในภาษางายๆ แบบชาวบาน ซึ่งไดมาจากการ
ปฏิบตั ขิ องกระผมเอง ก็ไมมากมายอะไร แตก็พอทําใหเขา
เขาใจได
กระผมมองวาขณะนี้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ก็ยัง
เปนอยางที่ทานเจาคุณอาจารยพูด คือยังหลงอยู ยังไม
เขาใจ ยังไมสามารถจะนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
ได เขาก็ไมรักษาไมดแู ล

๒๔

ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมนั่ คง

เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ ซึ่งกระผมคิดวาเปนเรื่องของ
กรรม หมายถึงเปนเรื่องของผลการกระทําที่กระผมไดไป
ดําเนินการมาตลอด และทางรัฐบาลก็คงจะเห็นผลของเรือ่ งนี้
ทาน ดร.วิษณุ เครืองาม ซึ่งเปนผูรับผิดชอบแทน
นายกรัฐมนตรี ไดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ตามที่
ทานไดบอกไว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ปที่แลว
วาในการปฏิบัติ ทานจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่ง ทานได
กลาวตอหนาพระสังฆาธิการและขาราชการประมาณ ๔๐๐
รูป/คน ที่มาประชุมพรอมกันที่พุทธมณฑลวา คณะกรรมการ
ชุดนี้ จะชวยทานในเรื่องนโยบาย และมีหนาที่ในการคัดเลือก
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติในโอกาสตอไป
ทานไดประกาศตอพระสังฆาธิการและขาราชการ ซึ่ง
อาจจะสืบเนื่องมาจากกรณีนี้ก็ได กระผมไมชัดเจน ตอมา
กระผมไดรับการติดตอใหมาทําหนาที่นี้ ผูประสานงานได
ถามวามีความเห็นอยางไร
กระผมไดยืนยันวา กระผมไมเห็นดวยกับการแตงตั้ง
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เพราะกระผม
มีความเห็นวา
จากประสบการณทกี่ ระผมอยูใ นระบบ
ราชการ ถามีการแตงตั้งก็จะไดคนดีและไมดี คนเฉื่อยและ
คนไมเฉื่อย สวนใหญในระบบราชการไทยของเรา ตามทาง
ปฏิบตั ิก็จะไดรับในทางที่เปนผลลบมากกวาผลบวก
ทางผูประสานงานของรัฐบาลก็บอกวา เห็นดวยกับ
การคัดสรร แตยังไมทํา ยังมีเหตุผลบางประการ ใหกระผม
เขามาปูพื้นฐาน ปูทาง ดวยความตื่นตัว ดวยความ

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๕

รับผิดชอบเสียกอนสักระยะหนึ่ง แลวตอไปจะไดมกี ารคัด
สรร
กระผมขอกราบนมัสการ ใหไดรับทราบเปนเบื้องตน
กระผมก็ไดสอบถามทางผูป ระสานงานวา ถากระผมจะเขา
มา กระผมก็ตองสามารถที่จะทําอะไรไดบาง เพราะถาทํา
อะไรไมไดเลย เขามาสูระบบราชการแบบเดิม ไมเขาเสีย
ดีกวา
ก็สนทนาปรารภสัมมนากันสั้นๆ
ทางฝายผู
ประสานงานก็บอกวารับได
สิ่งที่รับไดนั้นกระผมเสนอ
หลักการ ๒ ประการ
ประการแรก คือ กระผมเนนวา จะตองมีการศึกษาปฏิบัติ-เผยแผ สรุปตรงประเด็นนี้คือ ๓ ขอ
ขอที่หนึ่ง จะตองนําพุทธศาสนิกชนลงสูการปฏิบัติใน
พระสัทธรรมใหไดมากที่สดุ ดวยกุศโลบายนานาประการ
อันนั้นในรายละเอียดก็วากันไปอีกที เชนการประสานกับ
หนวยงานราชการทุกกระทรวงทบวงกรม อยางนี้เปนตน
ใหทําอยางกวางขวาง ใหทําอยางมีจิตเมตตา แตตอง
ดําเนินการดวยปญญา ตามที่ไดเมตตาสั่งสอนไวนั้น
ขอที่สอง จะตองนําระบบอยางนี้ ลงสูระบบการศึกษา
ในวัยตั้งแตเด็กเล็ก แลวพัฒนาอยางตอเนื่องจนถึงวัยผูใ หญ
ถาหากวาผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
มีประสิทธิภาพและมาจากการคัดสรร เพราะคณะกรรมการ
ตองดูแล
ถาทําไมดีก็ถอดถอน
ถาทําดีก็ปกปอง
เพราะฉะนั้นเราจะไดผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติทไี่ ดมาตรฐานตลอดไป

๒๖

ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมนั่ คง

พระพุทธศาสนาบอบช้ํา เกินกวาที่จะลงไปสูลักษณะแบบ
เชาชามเย็นชามไดอีกแลว
ขอที่สาม จะตองปรับองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ใหเขมแข็ง ใหมั่นคง ให
มีมาตรฐาน ใหมีความตอเนื่อง ไปสูการดําเนินการใน
ประเด็นที่ ๑ และประเด็นที่ ๒ อยางที่กระผมไดกราบ
นมัสการไวแลว นั่นคือสวนที่หนึ่ง ซึ่งตรงนี้กระผมขอสนอง
รับคําสั่งสอน ในประเด็นที่ทา นเจาคุณอาจารยไดกลาว
มาแลว และทีจ่ ะไดสั่งสอนกระผมกับคณะเพิ่มเติมตอไป
ประการที่สอง สวนสุดทายก็คือ กระผมเห็นวา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติตองเปนองคกรเปด จะไป
หมกเม็ดปดเงียบเชาชามเย็นชามไมได
จะตองมีลักษณะของความกระฉับกระเฉง และมีอะไร
ก็ตามตองบอกพี่นองประชาชนใหไดรับทราบ บอกพุทธ
บริษทั ตรงไหนทําไมได ตรงไหนทําได ตองวาไป
เรื่องตรงนี้มีรอยแปดพันประการ ไมวาจะเปนเรื่องวัด
ที่มีปญหา บุคคลที่มีปญ
 หา บุคคลที่เขามาอยูในวัดสราง
ความเสื่อมเสียอยางมโหฬาร ศาสนสมบัติ ทั้งของวัด
และศาสนสมบัติกลาง ประชาชนติฉินนินทา ชาวพุทธเราก็
อยูในความเงียบตลอดเวลา อยางนี้ตอ งนํามาเปดกันให
มากที่สุดเทาที่จะเปดได
กระผมก็หวังวา ถาเรามีความกระฉับกระเฉง ทํางาน
กันดวยความมีเมตตา ทาทีตองมีความเมตตา ไมใชตองการ
ที่จะไปทํารายใคร แตตองดําเนินการดวยปญญา ซึ่งจะ

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๗

เกิดขึ้นจากจิตที่มีความตั้งมั่นที่จะปฏิบตั งิ าน
เพือ่
ประโยชนเพื่อความมั่นคงในพระพุทธศาสนาอยางแทจริง
ไมใชเพื่อความดัง ความอยากมี อยากเปนของตัวเรา
ในสวนนี้สําหรับสวนตัวของกระผมเอง กระผมพิจารณา
วาในการที่กระผมมาปฏิบตั งิ านนี้ เปนเรื่องของความเปน
สิริมงคล กระผมไดแลว ไดเต็มเปยมคือ ไดบุญไดกุศล
อาจจะเดินทางลัด ในการที่จะไปสูจุดหมายปลายทางใน
พระพุทธศาสนา ที่เราตั้งความหวังไวในที่สุด ในโอกาส
ตอไป ก็ไมทราบเมื่อใด ก็ตองทําใหดีทสี่ ุด อยางมีสติจดจอ
อยูกับปจจุบัน
อันนี้กระผมพิจารณาวาก็ตอ งดําเนินการอยางนั้น
ตองมีความกระฉับกระเฉง ตองมีปญญาที่จะไปแกปญหา
แลวไปบอกประชาชนใหไดรับทราบ แลวคําถามเกิดขึน้ อีก
แลวจะทําอยางนี้ไดอยางไร กระผมตอบกับสื่อมวลชนสั้นๆ
เนื่องจากขณะนี้ มติคณะรัฐมนตรีออกแลว แตพระบรมราช
โองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมยังไมปรากฏออกมา ก็
คงจะออกเร็วๆ นี้
กระผมพูดอะไรลึกไปก็จะเสียหาย แตถาไมพูดอะไร
เลย สื่อมวลชนก็ตามอยูตลอดเวลา เขาอาจจะคิดวา
กระผมมีความหวังอาจจะนอย และกลายเปนเรื่องของการ
โจมตี
ในแงทําลายขวัญกําลังใจของเพื่อนรวมงาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อนขาราชการที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
ที่กระผมจะไปรับหนาที่และ

๒๘

ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมนั่ คง

รวมงานกับทานเหลานั้นตอไป ก็ถามกระผมวา แลวจะมี
วิธีการทํางานอยางไรใหปรากฏออกมา
อยางที่กระผมพูดมานี้กวางๆ ใหมีความหวัง กระผมก็
บอกวางายๆ คือ เราจะมีพุทธบริษัทมากมาย ทั้งบรรพชิต
และคฤหัสถเขาไปรวมกัน ในการทํางานรวมกับสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ และเมื่อรวมกันอยางไรแลวปรากฏ
ออกมา ไมใชตวั กระผมคนเดียวที่จะพิจารณาในเชิงของเผด็จ
การ
เราจะตองบริหารงานในลักษณะของธรรมาธิปไตย
ดวยปญญา ดวยความเพียรพยายาม วิรยิ ะ ความซื่อสัตยสุจริต
และดวยความสงเคราะหซงึ่ กันและกัน ชัดเจนตรงจุดนั้นซึ่ง
พระพุทธองคไดตรัสไว
ตรงจุดนี้ก็เอาทั้งสองฝายมารวมกัน เราจะตองมีทั้ง
บรรพชิตและคฤหัสถ ที่มีอาวุโสมีประสบการณที่จะตองมา
เปนที่ปรึกษา เพื่อบางเรื่องที่เราทําไมไดแลว หมดปญญา
แลว ก็จะตองมาขอคําปรึกษา
ในดานนี้ก็อยากจะมารับเมตตา ในประเด็นที่กระผม
ไดกราบนมัสการไปแลว และมีอะไรบางหรือเปลา ที่ทาน
เจาคุณอาจารยคิดวาตองดําเนินการใหรวดเร็ว เพราะกระผม
มีความรูสึกวา ขณะนี้เมื่อกระผมไดดําเนินการจากลักษณะ
ที่เคยทํามา ใหเปนองคกรเปดที่ชัดเจน ก็เปรียบเสมือน
หนึ่งน้ําที่ไหลออกจากทํานบจนลน ทํานบอาจเปดรอยโหว
มาก

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๙

เพราะฉะนั้นงานที่มีปญหาอาจเขามามากมาย คําถาม
ตอเรื่องเหลานี้วาแลวเราจะทําทันหรือ กระผมมีระยะเวลา
เพียง ๑ ปจะเกษียณอายุราชการในป ๒๕๔๗
เพราะฉะนั้นจะตองเรียงลําดับความสําคัญเรงดวน
ตรงเรื่องลําดับความสําคัญเรงดวนจะตองมากราบ
นมัสการถามดวยวา จะเอาเรื่องอะไรเปนประเด็นทีส่ ําคัญ
ที่พอจะทําไดทัน เรื่องปจจุบันที่พอจะปูเปนพื้นฐาน ที่
กระผมไดกลาวกราบนมัสการ ในประเด็นที่หนึ่ง คือ เปน
พื้นฐาน ในประเด็นที่สอง คือ ตองกระฉับกระเฉง ตอง
ประชาสัมพันธ จะถูกตองแคไหนเพียงใด กระผมขอกราบ
นมัสการไวแตเพียงเทานี้

ของดีทมี่ สี ืบมา ทําทาจะกลายเปนของเสีย
ตองรีบจัดการใชใหเปนประโยชน
พระธรรมปฎก: เจริญพรขออนุโมทนา เรื่องหนึ่งคือ ความ
เขมแข็งของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีความเขมแข็งภายใน
แลวความเขมแข็งที่ขางนอกหนุนเขามา ความเขมแข็งทีข่ างนอกหนุนเขา
มา ในที่นี้หมายถึง เกิดจากงาน จะเปนความเขมแข็งที่แท
บางทีเราสรางความเขมแข็งขึ้นมา ยังไมไดเทาแรงหนุนให
เขมแข็ง ถาหากวาไปทํา เชนไปชวยทําใหชนบทเจริญขึ้นมาในเนื้อหา
สาระที่เปนตัวพระพุทธศาสนาอยางแทจริง บทบาทของพระเขมแข็ง
ขึ้นมา
วัดทําหนาที่ถกู ตอง
มีพระมีคุณภาพดีทํางานไดผล
พุทธศาสนิกชนมาสัมพันธกบั วัดในแนวทางทิศทางที่ถูก แลวอันนี้จะ
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กลายเปนตัวเหตุปจจัยที่ทาํ ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
เขมแข็งขึ้นมาจริงๆ
ไมอยากโทษกรมการศาสนาในสมัยกอน ถึงเราจะพัฒนาขาง
ในอยางไร แตถาไมไปพัฒนารอบๆ ตัว ใหหนวยยอยทีเ่ ปน
องคประกอบสวนใหญเขมแข็งขึ้นมา ก็ไมมีความเขมแข็งที่แทจริง พอ
เราไปทํางานไดสําเร็จ อันนีแ้ หละความเขมแข็งที่แทจริงเกิดขึ้นเลย
ฉะนั้นคิดวา ความเขมแข็งที่แท จะเกิดขึ้นจากตัวงานที่ถกู จุด
แลวพอถูกจุดไดผลขึ้นมาแลว จะเรียกรองความเขมแข็งอื่นเขามาดวย
เชนงบประมาณ เขาไมมีทางเลี่ยงที่จะไมมาเกื้อหนุน เพราะวา มันมี
งานจริงๆ ชัดเจน ที่เรียกรองบังคับใหตองเขามา
เพราะฉะนัน้ อยางนอยการงานจะตองมีการเจาะจุดเจาะเปา
วา อันนี้นะตองทําใหได อาจมีเรื่องเวลาเขามาประกอบดวย เรื่องนี้
ตองทําใหไดสําเร็จภายในเวลาเทานี้ แตวาอยางนอยตองมีจุดมุง มั่นที่
แทจริงวาอันนีต้ องทําใหได ทีนี้ถา เราจับจุดอันนี้ไดชดั จะดึงสวนอื่น
ขึ้นมาเอง
จุดนี้อาจไมใชจุดใหญๆ แตเปนจุดที่สาํ คัญมาก ซึ่งเปนตัวสอ
แสดงหรือฟองใหเห็นถึงความเสื่อมของพระศาสนา ถาแกจุดนี้ขึ้นมา
แมจะเปนจุดเล็กๆ นอยๆ แตมันจะดึงใหสว นอืน่ เขมแข็งขึ้นมา
เพราะฉะนัน้ เมื่อสักครูอาตมภาพจึงพูดใหเจาะเปนจุดๆ วา อะไรที่เปน
จุดออน ของพระพุทธศาสนาในปจจุบัน
คงตองดูใหชัดดวย วามีจุดออนจุดแข็งอะไร แตจุดออนนัน้
ตอนนี้มาก จะตองชัดแลวก็จะตองเจาะจงเลยในการที่จะแกไขทําให
ได ถาแกจุดออนเหลานี้ได การเสริมจุดแข็งจะงายขึ้น
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บางอยางเปนจุดออนที่เสียเกียรติภูมิของพระพุทธศาสนาดวย
อยางที่ยกตัวอยางเมื่อสักครูนี้วา
ชาวบานไมรูวา อะไรเปน
พระพุทธศาสนา เปนขอที่ทาํ ใหคนภายนอกเขานําไปพูดไปอางอิง
อันนี้กเ็ ปนเรื่องในแงดีของพระพุทธศาสนาที่ใหเสรีภาพ สวน
ในศาสนาที่ใชศรัทธาเปนแกน เขากําหนดลงไปเลยวาตองเชื่อตองทํา
ซึ่งมองอีกแงหนึ่งก็ถือวาอยางนัน้ ไมใชเสรีภาพ เพราะเปนการกําหนด
หรือบังคับ
แตในพระพุทธศาสนาที่ใหเสรีภาพนัน้ เมื่อใหเสรีภาพจะตองมี
ตัวดุลมาเขาคู มิฉะนัน้ จะไปไมได เสรีภาพจะกลายเปนชองทางใหคน
เถลไถล เพราะฉะนัน้ จะตองมีตัวที่มากํากับเสรีภาพนี้ เพื่อใหเขาสูท าง
ที่ถูกตอง
เพราะฉะนัน้ ในภูมิหลังของเราจึงตองเนนคูกัน คือ เมื่อมี
เสรีภาพ ก็ตองใหการศึกษาพัฒนามนุษย เพือ่ ใหใชเสรีภาพไดอยางถูกตอง
ใหเปนเสรีภาพเพื่อไปทําสิง่ ที่ถูกตอง
ถาคนไมมีคุณภาพ ก็เริ่มตั้งแตไมมีความรู ไมรูวาทําอะไรจึง
จะถูก แมแตวาอะไรถูกก็ยงั ไมรู
ทีนี้ในวัฒนธรรมไทยเรานี้ เรามีการเนนเรื่องนี้ ก็คือการบวช
เรียน ซึ่งเดี๋ยวนี้เหลือเปนประเพณีบวช แตของแทเรียกวาบวชเรียน อัน
นี้ก็เปนเรื่องหนึ่ง การฟนฟูพุทธศาสนาในชุมชนหรือในชนบท ตองจับที่
การบวชเรียน ซึ่งยังมีประเพณีสืบตออยู เทากับยังเหลือชองใหเรา
แมมันจะเสื่อม
มองในแงเสีย ประเพณีบวชเรียนเสื่อมไปมาก บวชกันโดยไมรู
วาบวชทําไม ในชนบทมากแหง เดี๋ยวนี้บวชแลวไมไดเรียนหนังสือเลย ไมรู
วาพระพุทธศาสนาเปนอะไร บางทีบวชแลวกลับยิ่งเบื่อหนายพระศาสนา
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หนักเขาไปกวาเดิม เพราะวาบวชออกไปแลวไมรูเรื่อง ยิ่งมาเห็นอะไรตอ
อะไรที่ไมนึกวาจะเปน พอกลับออกไปกลับทรุดลง
เราตองมีเปาหมายชัดเจนวาบวชเขามาแลวตองไดอะไร
ประเพณีบวชเรียนนี้เอื้อไวแลว ทานทําชองทางไวแตอดีต แตทําไมเรา
จึงปลอยใหกลายเปนชองทางของความเสื่อม แทนที่จะใชชองทางที่
เปนการไดเปรียบอยูแลวใหเกิดผลดี นั่นคือชองทางของการไดเปรียบ
มีอยูแลว โอกาสของเราอยูท ี่นี่
ประเพณีบวชเรียนเปนโอกาสในการที่เราจะฟนฟูพระพุทธศาสนา ในเรื่องของการศึกษา นั่นคือจุดเนนอยางหนึง่ ของการฟนฟู
พระพุทธศาสนาวา จะทําอยางไรกับประเพณีบวชเรียน ใหผูที่บวชเขา
มาแลว ไดเรียนจริงๆ คือไดศึกษา
การศึกษาในทีน่ ี้ก็คือ การรูและปฏิบัติอยางถูกตองนัน่ เอง
เพราะการศึกษาในพระพุทธศาสนานี้ครอบคลุม หมายถึงไตรสิกขา
คือ ศีล สมาธิ ปญญา
เมื่อการศึกษาเปนไปตามไตรสิกขา ก็จะเห็นชัดวาตัวสิกขา
หรือการศึกษา คือการปฏิบัติ ไมใชแครู หมายความวาตองปริยัติ และ
ปฏิบัติรวมกัน ทานจึงเรียกวาศึกษา ดวยการศึกษานี้ ถาเราฟนประเพณี
บวชเรียนได เราจะชวยฟน ชนบทไดมากมาย แลวรวมมาถึงกรุงเทพฯ
ดวย เพราะตอนนี้ความเสื่อมขยายไปทั่ว
การบวชเรียนที่วา เสื่อมนี้ เสื่อมถอยลงทัง้ ในแงของความมุง
หมายและเนื้อหาสาระ ทั้งในแงของสภาพภายนอกทางสังคม คือ
ระยะเวลาบวชที่หดลงไป คนที่จะบวชในพรรษาเหลือนอย มักบวช
เหลือเดือนหนึง่ หรือครึ่งเดือน บางทีเจ็ดวัน หรือไมกี่วนั จนกระทัง่ พูด
กันวา แมแตครองผาหมผาก็ยังไมเปน ก็สึกไปแลว ไมรูอะไรเลย

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๓

บวชแคใหไดชื่อวาไดบวช
เคยพูดกันมานานแลววา การบวชเรียนจะตองมีหลักสูตร วา
จะมีหลักสูตรสั้นหลักสูตรยาวตามระยะเวลาที่บวช แตถึงจะมีหลักการ
ก็ขาดอีกดานหนึง่ อยูน ั่นแหละ คือไมมีครูที่จะสอน ในชนบทเวลานี้
บานนอกออกไป กุลบุตรบวชเขามาแลว ครูอาจารยไมมี จะไปสอน
อะไร ถึงมีหลักสูตรใหแลวก็ทําอะไรไมได เพราะฉะนั้นจะตองทําไป
ควบคูกนั
แตรวมความวาประเพณียงั เอื้ออยู ชวยใหมีผูบวช แตเราไม
รูจักใชประโยชนจากประเพณีนี้เลย เรากลับปลอยใหประเพณีนเี้ ปนทาง
ของความเสื่อม นี่ชาวพุทธเปนอะไรไป สิ่งที่มีอยูควรเปนประโยชนก็ไม
รูจักใช เพราะฉะนัน้
ก็ตองทําประเพณีบวชเรียนใหสมชื่อวาเปน
ประเพณีบวชเรียน
ตามบานนอกตางจังหวัดมากทีเดียว บวชมาแลว นอกจาก
ไมไดเรียน เพราะไมมีครูอาจารยแลว แมแตทําวัตรสวดมนตก็ไมมี สัก
แตวาบวช ไดแตเนนเรื่องของการจัดพิธตี อนบวช พอแมตองเสียเงิน
เสียทอง บางทีกหู นีย้ ืมสินมาจัดงานใชเงินเปนแสนๆ เพื่อใหลูกบวช ๗
วัน บางรายก็มีดนตรี จัดหางเครื่อง สั่งโตะจีนเลี้ยงเปนการใหญ แต
บวชแลว ๗ วันสึก พอแมใชหนี้ตอ
แตที่ทานทําดีก็มี บางแหงเมื่อบวชไปแลวเจาอาวาสก็เอาใจ
ใสใหการศึกษา ทําอยางไรเราจะไปกระตุนใหมกี ารเริ่มตน ใหฟนกัน
ขึ้นมาใหได และไปหนุนที่ทาํ ดีแลว
ถาประเพณีการบวชเรียนฟนขึ้นมาได
จะชวยพระศาสนาได
มากมาย การพระศาสนาในชนบทจะฟน ขึน้ มา เรียกวาอยางเห็นกันได
ชัดๆ ไปเลย แตถาปลอยปละละเลยตอไป บุญที่บรรพบุรษุ สรางไวนี้ จะ

๓๔

ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมนั่ คง

กลายเปนจุดหายนะของพระพุทธศาสนายุคตอไป และการฟนฟูคงไมใช
งาย นี่ก็เปนจุดหนึง่
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: เรื่องนี้กระผมรับที่จะไปดําเนินการทันทีครับ
โดยการใชนโยบายและการปฏิบตั ิในเชิงของการประชาสัมพันธ บอกไปยังสื่อตางๆ คงจะตองมีการใชวธิ ีการให
เพื่อนขาราชการ และสภาพุทธบริษัทที่เราจะตั้งรวมกันเดิน
ไป
เรื่องนี้จะตองนําไปกราบนมัสการกรรมการมหาเถรสมาคมในที่ประชุม ซึ่งจะตองไปกราบนมัสการทานกอน
เปนการภายในแลวก็เนนเรือ่ งนี้ คงจะตองมีงบประมาณ
ซึ่งคิดวาเรื่องงบประมาณ
คงไมมีปญหาอะไรที่จะ
ดําเนินการเรื่องนี้ได

พระธรรมปฎก:

ขออนุโมทนา
เรื่องงบประมาณแมจะมี
ความสําคัญ ก็ยงั ไมมากนัก เพราะวาเรื่องการบวชเรียนนี้ ชาวบาน
เขาหนุนอยูเ ต็มที่แลว ประเพณีก็เปนหลักใหอยูแลว ศรัทธาของพุทธ
บริษัทก็เปนขุมกําลังใหญ ยิ่งถาเราทําใหลูกของเขาไดประโยชนจาก
การบวชจริงๆ ถาเขาเห็นขึ้นมาชัดๆ ทําไมพอแมเขาจะไมเอาดวย
พอแมเขารักลูก ที่ใหลูกบวชก็เพราะอยากใหลูกดี แมจะมีผูที่
ไมเขาใจ อาจจะบวชแคใหไดบุญชนิดที่ตวั เองก็ไมรูความหมายวาบุญ
คืออะไร แตคนทัว่ ไปก็รูอยูโดยประเพณีวา เราใหลูกบวชแลว ลูกจะได
เปนคนสุก ลูกจะไดเปนผูใหญ ลูกจะไดเปนคนมีความรู มีความคิด มีศีลมี
ธรรม เปนหลักของครอบครัวได อันนี้ชาวบานเขารูอยู
มาเปนหลักใหแก
ถาบวชไปแลวกลับออกมาไมรูเรื่อง
ครอบครัวไมได ชาวบานก็ตองผิดหวัง ตอไปประเพณีบวชเรียนก็จะ
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เสื่อมลงไปๆ เพราะฉะนัน้ ขอใหเขาสมหวังสักหนอย สวนคนที่ไมเขาใจ
ก็ฟนความเขาใจกันขึ้นมา
อาจจะตองประชาสัมพันธกนั ใหหนักเลย เรื่องบวชเรียนนี่
ตองใหความเขาใจความหมายไปหนุนดานประเพณี คือไปปลุกใจใน
แงประเพณีใหเห็นวา วัฒนธรรมของเรานี้ดีนะ มีประเพณีบวชเรียน
และประเพณีนี้ไดสรางสรรคสังคมไทยมาอยางไร ซึ่งก็เปนความจริง
ประเพณีบวชเรียนไดสรางสรรคสังคมไทยมามากมาย
องคพระมหากษัตริยกท็ รงบวชเรียนกันมาทัง้ นัน้ ในอดีต ไปดูซิ
รัชกาลที่ ๑ และพระเจาตากสินก็ทรงบวชเรียนกันมา เราก็ไปฟน เอา
เรื่องประวัติศาสตรมาเลาใหฟง ใหประชาชนตืน่ ตัว ใหภูมิใจใน
วัฒนธรรมของตัวเอง แลวก็ใหเด็กอยากจะบวชเรียน เพื่อความหมาย
และจุดมุงหมายทีถ่ ูกตอง จนกลายเปนเสียงเรียกรองบีบบังคับไปใน
ตัว ใหพระตองเอาใจใสในการทําการบวชเรียนใหไดผล ใหลูกของเขาได
ประโยชน
อันนี้เปนจุดหนึ่งซึง่ เปนเรื่องที่ทงิ้ กันมานานแลว ควรจะเจาะ
จุดกันเสียที และตรงทีเดียวเลย เพราะวามันเขาเปาของการศึกษา
เปนเนื้อแทของพระพุทธศาสนา
ขอทิ้งทายหนอยหนึง่ สังคมไทยถือกันวา ใครบวชลูกจะได
บุญมาก ดังนัน้ ถาใครชวยฟน ฟูประเพณีบวชเรียนใหมชี ีวิตชีวามี
สาระขึ้นมาอยางแทจริง คนนัน้ หรือทานผูนั้นก็เทากับไดบุญมหาศาล
จากการบวชลูกของพอแมทกุ รายรวมกันทัว่ ประเทศไทย
ทั้งชวยใหพอแมบวชลูกแลวไดบุญจริง ทั้งชวยฟน ฟูพระพุทธศาสนา และชวยกูสงั คมไทยทั้งหมด พรอมไปดวยกัน

๓๖

ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมนั่ คง

พล.ต.ท.อุดม เจริญ: ขอกราบนมัสการ จากประสบการณของ
กระผมเอง กระผมมักจะไปถวายประสบการณและถวายการ
เลาเรื่องตางๆ ใหพระภิกษุนวกะไดรับทราบตอเรื่องนี้วา
บวชแลวตองมีเรียน ตองปฏิบัติ แลวก็จะพบภาพอะไรที่เปน
ความมหัศจรรยในพระพุทธศาสนา ขนาดแคเจ็ดคืนแปดวัน
ก็เห็นผล บอกวานี่แหละคืออนุสาสนีปาฏิหาริยที่แทจริง
อยาวาแตพระคุณเจาศีล ๒๒๗ ขอ ซึ่งเปนฐานของศีล
ที่นําไปสูสมาธิและปญญาโดยตรง แมแตญาติโยมซึ่งเอา
แคศีล ๕ แคนั่นเองก็ยังไดเยอะแยะ แลวพระคุณเจาทํา
อยางไรตอไป พบจากผูที่จดั หลายแหงวา ถาไปปฐมนิเทศ
อยางนี้ พระคุณเจาทีเ่ ปนพระภิกษุนวกะนี่เคยปฏิบัตแิ ลวจะ
ไดผล
แลวออกมาผิดสังเกตกับกลุมอื่นที่ไมไดมีการ
ปฐมนิเทศเทาที่ควร
ในการปฐมนิเทศตรงนี้ ปญหาก็คือวา ตองหาคน
ปฐมนิเทศที่มปี ระสิทธิภาพ ตรงจุดนัน้ ก็คงจะเปนหนาที่
ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดวย
ที่จะตอง
ดําเนินการ แลวกระผมก็คดิ วา วันนี้ก็เปนโอกาสดี เพราะ
ผูอํานวยการกองสํานักพุทธศาสนศึกษา ก็ไดมานั่งอยูที่นี้
ดวย ก็จะไดรบั เรื่องนี้ไปวา ตอไปเราจะทําอยางนี้นะ ก็ขอ
กราบนมัสการไว

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๗

สงเสริมและประสานบทบาทของพุทธบริษัททุก
ฝาย
พระ-โยม หญิง-ชาย สวนกลางทองถิ่น ราชการ-ประชาชน
พระธรรมปฎก: ขออนุโมทนา อันนี้เปนจุดตางๆ ที่เราจะไปดึง
บทบาททัง้ หลายทีถ่ ูกตองใหฟนขึ้นมา
อีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งขอตั้งจุดสังเกตไวดวยก็คอื โดยสอดคลองกับ
วัฒนธรรมประเพณีของเรา
ในเรือ่ งของวัดเราไมไดนึกถึงแตเจา
อาวาสหรือฝายพระอยางเดียว เพราะวาชุมชนเปนเรื่องของพุทธบริษัท
ทั้งหมด
วัดเปนของพุทธบริษัททั้งหมด พระอยูที่วดั แตพระนั้นก็ทํา
หนาที่ตอชุมชน และชาวบานก็มาที่วัด มาทํากิจกรรมตางๆ ที่วดั
เพราะฉะนัน้ ชาวบานก็เอาวัดเปนศูนยกลางในหลายๆ อยางมากมาย
ทีนี้ นอกจากพระที่เปนเจาอาวาสจะมีบทบาทเปนผูน ําแลว
ตามปกติเดิมเราก็มีผูนาํ ฝายคฤหัสถดวย ซึ่งเราไมควรละทิง้ และ
คฤหัสถปจจุบนั นีย้ ิ่งสําคัญ เพราะวาทางดานพระภิกษุตอนนีง้ อนแงน
อยู บวชกันไมคอยอยูหนักแนนมัน่ คงเทาไร
ในชนบทมีพระนอยอยางทีว่ า แลว สภาพเหลานี้ ยิ่งเรียกรอง
ใหเราจะตองสรางผูนาํ ฝายคฤหัสถมาเปนตัวประสาน และเปนสวน
ที่มาชวยเสริมกําลังในยุคที่กาํ ลังขาดแคลน
อยางโบราณเรามี
มัคนายกอะไรตางๆ เหลานี้ มัคนายกนีก่ ็ตอ งฟน เพราะตอนนี้ก็ออนแอ
ลงไปเหมือนกัน เนื่องจากไมไดรับการเอาใจใส

๓๘

ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมนั่ คง

ปจจุบันนี้บางทีมัคนายกก็รูเรื่องพระศาสนาดีกวาพระ ซึ่งได
ยินมานานแลว แตที่ไดยินกับตัวเอง คือตอนไปพักที่ภูเขา มีคนมาจาก
จังหวัดใดจําไมไดแลว แกเลาสภาพพระที่วัดใหฟง วาที่วัดไมมพี ระอยู
นาน
ตองอาศัยพระพรรษาสองพรรษาเทานัน้ มาอยูร ักษาวัดกันไว
เวลาทําพิธีกรรมในงานบุญกุศล ทานก็ทาํ ไมถูก ผมก็ตองคอยแนะนํา
เรียกงายๆ วาบอกบท
มัคนายกตองคอยบอกบทใหพระ วาตอนนีท้ ําอยางนี้ ตอไป
ทําอยางนัน้ ๆ เห็นไหมวาพระสูญเสียความเปนผูน ําแลว แตกอนนี้พระ
ตองคอยเปนผูบ อกใชไหม วาอะไรเปนอะไร แตตอนนีม้ ัคนายกบอก
แมแตพิธีกรรมพื้นๆ ยังไมรเู รื่องเลย
มัคนายกนีก่ ็สาํ คัญ เราจะเรียกอะไรก็แลวแต จะตองมีผนู ํา
ฝายคฤหัสถ นอกจากนัน้ เราจะเห็นวา ผูนาํ ฝายคฤหัสถมที งั้ ชายทัง้
หญิง
ฝายหญิงมีความสําคัญมากในการอุปถัมภและทํากิจกรรมใน
วัด อาจจะเปนบทบาทอะไรก็แลวแต เวลามีงานวัดทีโยมผูหญิงเปน
กําลังใหญทีเดียว เราควรถือโอกาสจัดปรับใหเขากับสภาพปจจุบนั
รวมความวาสาระสําคัญคือ ใหมีผูนําฝายคฤหัสถที่มาประสาน
กับฝายพระ และขอสําคัญผูนําฝายคฤหัสถเขาไมไดนําอยูแคที่วัดในพิธี
เทานั้น แตเขามีความสําคัญเปนทีน่ ับถือของคนในหมูบา นดวย
ถาทําไดอยางนี้จริง ก็จะมีความหมายขึ้นมา จะชวยใหตัว
บุคคล ไปชวยยกสถานะของเรื่องทางหลักธรรมคําสอนขึ้นมาดวย อัน
นี้เกี่ยวกับเรื่องของกระแสสังคม เรื่องของคานิยม เรื่องของภาพที่
ปรากฏ เชนอยางคนทีม่ ีช่อื เสียง มีเกียรติในสังคมหรือในชุมชนนัน้ ถา

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๙

เขาเปนผูท ี่สนใจใฝธรรมะแลว
ธรรมะหรือเรื่องพระศาสนาก็จะมี
สถานะมีคุณคามีความสําคัญขึ้นมาดวย
แตถาธรรมะไปอยูกับคนที่ไมมคี า คนก็มองพระศาสนาเปนเรื่อง
ตกต่าํ ไปดวย เลยกลายเปนของไมมีคาหรือเปนอะไรไปเลย
เพราะฉะนัน้ จึงเปนเรื่องทีม่ คี วามสําคัญ เราจะตองฟนผูน ํา
ฝายคฤหัสถขนึ้ มา ใหมาประสานกับฝายพระ แลวผูนําฝายคฤหัสถก็
จะมาเปนตัวทีช่ วยกระตุน ฝายพระเองดวย เพราะวาตอนนี้เรากําลัง
ขาดคุณภาพอยางที่วา การหนุนดานคฤหัสถจะทําใหฝา ยพระมีโอกาส
ฟนไดดียิ่งขึน้ ฝายคฤหัสถจะหนุนไดหลายเรื่องทีเดียว
เวลาทางสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไปในชนบท
อยางจะไปจัดเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาอบรมอะไรตางๆ ญาติโยมจะมา
ชวยเปนกําลังในการเตรียมการอะไรตางๆ ฉะนัน้ เราก็ใหเขากระบวน
ไปดวยกัน ทั้งพุทธบริษทั ฝายคฤหัสถและฝายบรรพชิต ตอนนี้บางที
เรามองขามจุดนี้ไป
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: กราบนมัสการนะครับวา ความจริงในโอกาส
ตอไป เมื่อมีสํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดแลว
ก็อาจมีตอไปคือสํานักงานพระพุทธศาสนาประจําอําเภอ
และตําบล ลักษณะทีท่ านเจาคุณอาจารยไดพูดเมื่อสักครู ก็
จะเปนจริงเปนจังมากขึ้นในทางปฏิบัติ
ปญหาในขณะนี้ก็คือ
สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติเกิดขึน้ มาเพียงแคไมถึงป เรื่องเหลานี้งานประจํา
จังหวัดเราก็ฝากไวกับกระทรวงวัฒนธรรม ไปอยูที่ผูวา
ราชการจังหวัด
ฉะนั้นการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
จริงๆ ตามทีเ่ ราใฝฝน คงตองใชเวลา

๔๐

ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมนั่ คง

ถาหากวาการเคลื่อนไหวมีลกั ษณะการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องของสํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งที่เนนที่ตวั บุคคล เพราะพูดถึงคนกับระบบ ใน
ประเทศเราในสังคมของเรา คนสําคัญกวาระบบ จนกวาคน
จะสรางระบบขึ้นชัดเจน แลวคนของเรามีความรับผิดชอบ
อยางเชนสังคมตะวันตกที่เปนสวนหนึ่งทีเ่ ราเห็นชัดเจน
ตรงนั้นจึงคอยวาไป
ตรงนี้ ก็คือประเด็นที่กระผมจะกราบนมัสการวา เราจะ
แกปญหาเฉพาะหนาอยางไรกอน เพื่อจะนําไปสูจุดนั้น
การแกปญ
 หานีเ้ ปน ๒ ลักษณะใหญๆ
ลักษณะแรก ก็คือเราจะตั้งศูนยกลางขึ้น ใหมีการ
ติดตอสื่อสารกันได
๒
ฝาย
นั่นก็คือสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติจะตองปรับองคกรตรงนี้
ที่จะ
แกปญหาเฉพาะหนาในลักษณะวิกฤตใหได แลวก็พยายาม
สวนลงไปในจุดที่สําคัญ แลวก็ลองพิจารณาตรงนั้นดวย
ความมีสติสัมปชัญญะ วาจะทําอะไร ไดแคไหน เพียงไร ให
มากที่สุด นั้นคือประเด็นที่หนึ่ง
ลักษณะที่สอง ในการแกไขก็คือ การที่เราจะมา
ดําเนินการในเรื่องแรกนั้นคือ เรื่องการศึกษา เผยแผ แลว
นําสูการปฏิบตั ิ ถาเราทําตรงนี้ได ซึ่งมีมากมายหลายเรือ่ งที่
จะตองพูดถึงวิธีการ จะตองเปนกุศโลบายสลับซับซอนมาก
ถาเราทําตรงนี้ได ก็เทากับมาเสริมในเรื่องวัดตางๆ ที่
จะตองปรับตองพัฒนา มิฉะนั้นญาติโยมไมเขา ยกตัวอยาง
เชนกรณีตํารวจ ปรากฎวา พระพยอมทานบอกเลยวา โยม

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๑

พระทั้งหลายนึกไมถึงวาตํารวจเขาวัด เหมือนอยางน้ําไหล
ออกมา คิดวาเทมาแกวเดียวแลว จะจบ นี่เทมาหลายแกว
ยังไมรูจักจบเสียที พระก็ตอ งปรับขึ้นมา
ตรงจุดนี้แหละครับ ก็จะเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหการ
พัฒนาระบบวัด พัฒนาพระภิกษุก็จะเริ่มขึ้น เพราะวาพระ
อาจารยทั้งหลาย พระภิกษุก็อยากที่จะใหญาติโยมเขามา
ปฏิบตั ิเยอะๆ มีอะไรขึ้นมา จะไดไมเปนวัดราง ไมเหงา
แตถาจะทําอยางนั้นก็ตองเนนพุทธศาสตร
เพราะ
ชัดเจนแลววาไสยศาสตรเราไมเอา นอกจากเราไมเอาแลว
ยังจะตองประกาศประชาสัมพันธกันดวยวา อยางนี้ไมใช
พระพุทธศาสนา อยางนี้เปน อยางนี้ไมเปน ซึ่งตรงจุดนั้น
การประชาสัมพันธอยางที่กระผมไดกราบนมัสการไวแลวนะ
ครับ จะเห็นชัดเจนเมื่อดําเนินการไปตัง้ แตเดือนตุลาคม
ครับ
อันนี้ก็เลยขอกราบนมัสการเสริมรับทราบวามันมีแงคิด
อยางนี้ แลวก็มีปญหาตรงสํานักงานพระพุทธศาสนาประจํา
จังหวัดอยางนี้ การแกปญหาตรงนี้ก็มีเรื่องงบประมาณ เรื่อง
อะไรตางๆ แตกระผมจะรับคําแนะนําที่บอกวา ถาแกตรงนี้
ได งบประมาณหลั่งมาเอง ซึ่งก็คงจะตองมีวิธีการหลายวิธี
กระผมอยากจะยืนยันใหชดั เจนในทางปฏิบัตเิ ลยนะ
ครับวา ขณะนี้บรรดาพุทธศาสนิกชน แลวก็บรรดาญาติ
แลวก็พรอมที่จะใหความ
โยมอุบาสกอุบาสิกากําลังดีใจ
ชวยเหลือในทุกรูปแบบ
ขอแตเพียงวาใหขา ราชการที่
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ซึ่งเปนตัวจักรสําคัญที่
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จะไปสนองงานคณะสงฆ และไปประสานงานกับรัฐบาล ให
ทํางานเถอะ แมแตดาวกับเดือนยังหาใหได
เพราะฉะนั้นกระผมไดพบการสนับสนุนตรงนี้ จาก
บรรดาญาติโยมมากมายเลยนะครับ อันนี้ก็เลยขอกราบ
นมัสการวา แตเดิมกระผมแทบจะหมดความหวัง แตวา
บัดนี้พอจะเห็นไดเลือนลาง
ซึ่งทั้งหมดจะไดรับแคไหน
เพียงใดหรือไม ก็ขึ้นอยูก ับพุทธบริษทั ที่พระพุทธองคได
ทรงฝากพระพุทธศาสนาไว กระผมดูแลวยังไปได เพียงแต
เราปรับจากรูปแบบมาสูเนือ้ หาใหชัดเจน

ทําพุทธคติแหงโลกานุกัมปตาใหเปนจริง
โดยใหพระทํางานตามบทบาทที่แท
พระธรรมปฎก: ก็ขออนุโมทนา เมื่อสักครูนี้พูดเนนเรื่องชนบท ทีนี้
หันไปดูเรื่องทัว่ ๆ ไป เวลานี้เราเห็นขาวสารขอมูลออกสูมวลชนในทาง
ที่เปนขาวไมคอ ยดีทั้งนั้น เรื่องพระสงฆก็เปนเรื่องพฤติกรรมทีน่ อกลู
นอกทางเสียมาก ซึ่งตองดูปจ จัยหลายอยาง ก็แนนอนวา ปจจัยหลัก
เปนเรื่องฝายการพระศาสนาเอง เชนการศึกษา แลวก็การปกครอง
อยางที่วา แลว การปกครองนี้ มีขึ้นเพื่อเกือ้ หนุนการศึกษา หรือ
จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการศึกษานัน่ เอง ทีนี้เมื่อจัดการปกครอง
ถาไมพัฒนาคน คือไมมีแกนอยูที่การศึกษา การปกครองก็ตัน ตองไปอยู
ที่อํานาจแลวก็ไปจบที่การลงโทษ ก็อยูกนั แคควบคุม บังคับ ลงโทษ
ซึ่งแกไขปญหาระยะยาวไมได
การปกครองเปนเพียงมาชวยตะลอมไว
สาระก็อยูที่การ

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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จัดสรรโอกาสใหเอื้อตอการศึกษา พอการปกครองเขาที่ หรือมีการ
ปก-ครองเปนเครื่องมืออยางนี้แลว เราก็พยายามหนุนการพัฒนาคน
ดวยการศึกษานี้ขึ้นไป ระยะยาวจึงจะแกปญหาได
ตอนนีท้ างพระเองก็ถูกปจจัยภายนอกเขามาแขงมาก
โดยเฉพาะปจจัยทางสังคม ในดานขาวสารขอมูล ยุคนี้สงั คมใช
ขาวสารขอมูลในทางที่สนองและกระตุนโลภะ โทสะ โมหะ กันมาก คือ
ใชเพื่อการหาผลประโยชน ใชเพื่อการบริโภคการเสพบํารุงบําเรอ ใช
เพื่อการประทุษรายกัน และใชในทางลุม หลงมัวเมา
ไมใชในทาง
สรางสรรคเทาที่ควร นอยนักที่ใชในทางสรางสรรค
สังคมไทยเรา แมจะเปนสังคมทีเ่ ขากระแสโลกแหงบริโภคนิยม
แตก็ตองมองแยกใหถกู วา เขากับเราไมเหมือนกัน เขาในที่นี้มงุ ไปที่
ประเทศพัฒนาแลว อยางเชนฝรั่ง พวกฝรั่งนัน้ เขาบริโภคมากก็จริง แต
แตสังคมไทยอาตมภาพเคยพูดวาเปน
เขาเปนนักผลิตดวย
absolute consumer เปนนักบริโภคโดยสมบูรณ หรือเปนนัก
บริโภคเด็ดขาด
สังคมอเมริกนั ก็ตาม สังคมญี่ปุนก็ตาม แมวาเวลานี้เขาไดชื่อ
วาเปนสังคมบริโภค แตเขาเปนสังคมทีม่ ีพื้นฐานของการผลิตมานาน
ฉะนั้นเขาจึงยังมีความเปนนักผลิตอยูมาก แตเขาไมไดพูดเนน เพราะ
เปนลักษณะทีส่ ืบเนื่องมาจากเกา เขามักพูดถึงลักษณะใหม ที่เดน
ขึ้นมาในปจจุบันคือบริโภคนิยม แตที่แทนนั้ ลักษณะความเปนผูผลิต
ของเขายังหนักแนนมาก
สวนของไทยเรานั้นไมมีพนื้ ฐานในดานการผลิต มีแตความ
เปนนักบริโภค ความเปนนักผลิตไมมี ดังนั้นสังคมไทยจะตองเนนเรื่อง
การเปนนักผลิตใหขึ้นมาดุลกับความเปนนักบริโภค
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เมื่อสังคมไหลไปในกระแสบริโภคนิยม สภาพการเสพและการ
บํารุงบําเรอฟุง เฟอ ก็มีอิทธิพลตอวัดดวย ถาพระไมมีหลักก็ไหลตาม
เขาไป เวลานีป้ ญหาอยูท นี่ ดี่ วย พระจํานวนมากก็มาแขงกันในเรื่องสิ่ง
ฟุงเฟอแลว
ฉะนั้นตองใหพระเขามาอยูใ นหลักที่ถกู ตอง
นอกจากให
การศึกษาแลว ก็ตองมีงานใหพระทํา การที่พระเขวไปนี่ หนึ่ง การศึกษา
ไมมี ขาดความรูเขาใจ สอง ไมรูจะทําอะไร
เมื่อไมมีงานถูกตองที่จะทํา ก็ไปทําในเรือ่ งไมเปนเรื่อง หรือมี
เวลามากอยูเ ฉยๆ ไมได ก็ออกไปในทางที่ไมเขาเรื่อง ถาพูดภาษา
ชาวบานก็คือตองหางานใหพระทํา
หรือใหทา นทํางานของทานที่
ถูกตอง ทีนี้เราก็ตองจับใหไดวางานของพระมีอะไรบาง
เมื่อเอาเขาจริงก็คือตองพัฒนาบทบาทที่แทของพระขึน้ มา
ตองยอมรับวาพระจํานวนมากเควงควาง ไมไดทํากิจของพระมานาน
จนเดี๋ยวนี้ไมรวู าพระมีหนาที่อะไร
ถาไปถามวาพระมีหนาที่อะไร พระกี่องคตอบถูก ถาเราไปพูด
วาหางานใหพระทํา คนอาจจะไปนึกเหมือนกับใหทา นไปทํางานอะไร
ที่หนักที่เหนื่อย
แตที่จริงก็คือ ใหทา นทําสิ่งที่เปนการสรางสรรคดี
งามถูกตอง ซึ่งเปนหนาที่ เปนบทบาททีแ่ ทจริงของทานนัน่ เอง
บทบาทของพระมีอะไร ก็มีเรื่องการศึกษา (เลาเรียน และ
ปฏิบัติเอง) และสั่งสอน (สอนพระเณร และเผยแผธรรมะแก
ประชาชน) รวมแลวก็อยูทกี่ ารศึกษา สรุปลงในไตรสิกขาทั้งนัน้ อันนี้
เปนแกนแนนอน
ทีนี้เราก็ดูตอไปอีกวา
เพื่อใหเนื้อหาสาระของพระศาสนา
ดําเนินไปได
ลองสํารวจมาตัง้ แตครั้งโบราณเลยวามีงานอะไรบาง

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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แมแตงานกอสรางก็อยางทีบ่ อกไวเมื่อสักครู ทําไมจึงตองสรางศาลา
ขึ้นมา ก็เพราะเขาจะตองใหประชาชนมาประชุมกัน เลี้ยงพระใหทาน
มีกําลังที่จะศึกษาและสัง่ สอน แลวตัวเขาเองก็จะไดฟง ธรรม โดยพระ
จะไดใชศาลานั้นเปนที่เทศนที่สอน ไมวา จะบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนา
ก็เปนเรื่องของการเจริญในการศึกษาหรือพัฒนามนุษยทั้งนั้น
ในที่สุดกิจการ
งานทัง้ หมดนีจ้ ะมาบรรจบกันเขาระบบที่วา
ของพระศาสนาทุกอยางมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีจุดหมายรวมกัน
แลวทําอยางไรเราจะทําใหพระมีงานแบบนั้น คืองานที่มา
หนุนตัวสาระ ซึ่งจะมีไดหลายอยาง พอเรามองถูก แมแตงาน
ศิลปวัฒนธรรมตางๆ ก็เขามาในนีห้ มด ไมใชมองแยกศิลปวัฒนธรรมไป
เปนอีกเรื่องหนึ่ง
ศิลปะก็เกิดขึน้ มาเพื่อหนุนการศึกษานี่แหละ มันมีจุดหมาย
รวมอันเดียวกัน มันเปนระบบความสัมพันธ มันเปนปจจัยแกกัน เขา
สรางสรรคศิลปะขึ้นมาหนุนการศึกษา
พอพระและประชาชนมี
การศึกษาดี มันก็ไปหนุนศิลปวัฒนธรรม ทําใหมกี ารสรางสรรคที่ดี
งาม เกิดความดีความงามขึ้นมาในสังคม ทั้งทางวัตถุและทางจิตใจ
พอศิลปวัฒนธรรมเจริญขึ้น ก็มาหนุนการศึกษา ซึ่งอาจจะมา
ในรูปที่วา ศิลปวัฒนธรรมเจริญขึ้นแลวก็มาเรียกรองการศึกษา ทําให
จําเปนตองมีการศึกษาพัฒนาตอไป
เราตองจับระบบความสัมพันธนี้ใหได วาตัวแกนงานของพระ
คืออันนี้ แลวเพื่อหนุนงานแกนนี้ จะใหพระมีงานอะไรๆ ไดบาง แลว
โยงกันไดหมด
ขอใหไปศึกษาอดีตดู เราอาจจะรูวา ทีพ่ ระมีงานมากมายก็
เพราะอยางนี้เอง คือมันมีระบบความสัมพันธที่เปนปจจัยเกื้อหนุนกัน
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เราจึงตองหาทางใหพระมีงานที่ถูกตอง คืองานที่เปนระบบซึ่งมาหนุน
กันใหพระศาสนาเจริญขึ้นเพือ่ ประโยชนสุขแกประชาชน เพื่อใหชีวิตและ
สังคมของเขางอกงาม อยูดีมีสุข ตามพุทธพจนทวี่ า “โลกานุกัมปายะ”
คือเพื่อเกื้อการุณยแกชาวโลก
รวมความก็คือตองใหพระไมเควงควาง ถาพระไมรูจะทําอะไร
เดี๋ยวก็ไปทําเรือ่ งไมเขาเรื่อง แลวโยมก็มาติเตียน ทั้งหมดนี้ก็เขาระบบ
ความสัมพันธนนั่ เอง คือเปนระบบองครวมนัน่ แหละ ที่เดี๋ยวนีช้ อบพูด
กัน
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: ขอกราบนมัสการทานเจาคุณอาจารย ดูทาน
เหนื่อยแลวครับ

พระธรรมปฎก: ก็ไมเปนไร เหนื่อยจนหายเหนื่อยแลว ตอนแรก
แยนะ เจริญพร เพลียเต็มที คือถึงขั้นตองนอนแลว
ขออภัย ตองขอพูดเรื่องสวนตัวหนอย พอความดันและชีพจร
มาสูงขึน้ ไปๆ แลว คราวนี้เทาไรเทากัน หลังจากเสร็จแลวจึงจะทรุดอีก
บางทีหวิวจนแทบจะวูบไปเลย แลวก็จะไปไออยางหนักตอ พอ
วันรุงขึน้ อีกสองวันก็จะเจ็บระบมหนาอก แลวก็เปนไปตามวงจรของมัน
ไมเปนไร เมื่อเปนเรื่องสําคัญก็ตองวากัน ไมตองกลัว

พูดและทําเชิงสรางสรรค
รูจักสื่อสารและสลายปญหา
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: กระผมเองปฏิบตั ิอยู เมื่อเชาวิ่งไป ๑๐
กิโลเมตร พอวิ่งเสร็จก็เขาสมาธิครึ่งชัว่ โมง หรือ ๔๐ นาที
ก็พยายามทํา เห็นจากการปฏิบตั ิชัดเจนวา ทํามากทุกข

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๗

นอย ทํานอยทุกขมาก ไปปฏิบตั ิงานคราวนี้ถามวากลัว
หรือไม ตอบวากลัว แตมีความเชื่อมั่นอยู ๒ เรื่อง
หนึ่ง เชื่อมัน่ ในองคพระสัมมาสัมพุทธเจาวา สิ่งที่
พระองคไดสั่งสอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของความมี
สติคือไมประมาท แลวก็อยูกับปจจุบันถึงจะเกิดสัมปชัญญะ
แลวจะแกปญหาได เพราะฉะนั้นกระผมจะตองไมไปอดีต
ไมไปอนาคตอะไรทั้งสิ้น จดจออยูกับสิ่งที่จะทํา แลวทําให
ดีที่สุด แลวก็นึกถึงประโยชนของสวนรวมเปนทีต่ ั้ง อุทิศ
ถวายชีวติ นี้แดพระพุทธศาสนา
กระผมมั่นใจวาสิ่งตางๆ เหลานี้จะตองมีคนเห็น เพราะ
ถาไมมีคนเห็น กระผมเองก็คงไมไดมาอยูในตําแหนงนี้ ที่
จะไปทํางานสําคัญของบานเมืองขนาดนี้ไดแนนอน ก็แสดง
วาที่ทํามาทั้งหมดดวยจิตทีย่ ึดมั่นในประโยชนของสวนรวม
ตองมีคนเห็น ฉะนั้นจึงเกิดเปนความรูสึกฮึกเหิมใจ
แตอยางที่ทานเจาคุณอาจารยไดสั่งสอนอยูเสมอวา
จะตองกระทําการดวยปญญา
แตตรงนี้ก็เปนโอกาสที่
เรียกวาเขาไปสูกระบวนการที่หลายๆ ฝาย ไดบอกกับ
กระผมวา
นี่จะตองเจอปญหาอยางโนนอยางนี้
ที่
สื่อมวลชนลงเต็มที่แลว แตพบวาในทางปฏิบตั ิจริงๆ พุทธ
บริษทั มหาศาลที่ไดใหความชวยเหลือ ใหความเมตตาสง
ขอมูลนั้นมา สงขอมูลนี้มา แลวก็ปวารณาตนที่จะทํางาน
กระผมมีอยูเรื่องหนึ่ง ในการไปคราวนี้ อยางที่ไดเมตตา
สั่งสอนวา หางานใหพระทานทําในชนบท ซึง่ กระผมเห็นดวย

๔๘

ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมนั่ คง

ทีนี้ในสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กระผมขาด
ผูปฏิบตั ิงาน แลวก็มลี ักษณะในเชิงราชการ ถากระผมจะ
กราบนมัสการนิมนตพระคุณเจาที่มีศักยภาพ ที่มีความพรอม
ไปชวยทํางานที่สํานักงานพระพุทธศาสนาบาง ไมใชลูกจาง
ไมใชอะไรทั้งสิ้น ไปชวยกันทํางานที่ตรงนั้น จะเปนเรื่องที่
เสื่อมเสียหรือไม จะพิจารณาเปนประการใดครับ

พระธรรมปฎก: ก็ตองระวัง ประชาชนเขามองดู บางสวนก็เพง
อยู เพราะฉะนั้นจุดอะไรที่ลอแหลมหรือที่เรียกวา sensitive
จะตองระวังหนอย เพราะวาแมทาํ ถูก แตภาพที่ออกไป ถามีคนไปพูด
สะกิดในทางทีไ่ มเขาใจนิดเดียว ก็ไปเลย
เพราะฉะนัน้ บางอยางตองรอไวใหเกิดความเขาใจ ใหเห็น
แนวทางกันชัดเจนกอน พอชัดเจนแลวหลายอยางเขามาได ทําได
ทีนี้จุดแรกที่สาํ คัญ เราตองใหชัดวาพระไปที่นั่นในฐานะอะไร
เพราะวาชาวบาน โดยเฉพาะในชนบท เขามีความรูสึกไวใน
เรื่องนี้ แมเขาไมไดเพงไมไดจอง แตเปนเรื่องความรูสึกทางดานวัฒนธรรม ฉะนัน้ บางอยางอาจจะตองรอใหความเขาใจชัดเจน เมื่อใดเขารู
ความมุง หมาย เขามัน่ ใจมีศรัทธาขึน้ มา เชนมีศรัทธาตอสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ตอนนีท้ ําอะไรก็เชื่อหมด ไมวาจะทําอะไรก็
มองไปในแงดหี มด
ดานหนึง่ ที่ตองใหเขาชัด คือในแงความสัมพันธ และสถานะ
ของพระในการไปนั้น แมแตคําพูดเชน พระไปชวยงาน ชาวบานก็เริ่มตั้ง
ขอสงสัยวา ไปชวยอะไร จึงเปนเรื่องที่จะตองเคลื่อนไหวกาวกันไปดวย
ความระมัดระวัง ไมประมาท แลวก็อยางมั่นคง

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๙

พล.ต.ท.อุดม เจริญ: ที่กระผมตองขอกราบนมัสการถามเรื่องนี้ก็
เพราะอยางนี้ครับ
ขณะนี้เราจะพบวาในชวงค่ําคืนหรือ
ตลอดทั้งวัน มีรายการธรรมะมากมาย ซึ่งญาติโยมก็มีความ
เหงามากในจิตใจ แลวก็วงั เวง ก็เลยมาชวยทําบุญเปนคา
รายการสถานี แลวใหพระทานมาพูดใหญาติโยมฟงนะครับ
เปนสัญญาณสอออกมาวา สังคมเริ่มเห็นแลววา ความทุกข
มีเยอะเหลือเกิน
ตรงจุดนี้กระผมก็ไดยินทางพระอาจารย พระภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ดา ใชคําพูดวาตองดา พวกญาติโยมทั้งหลาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติวา ทําอะไรกันอยู ทําไมเงียบ ทําไมปกปด
กระผมพิจารณางายๆ เบื้องตนวา ไมเห็นมีอะไรที่จะ
ดีไปกวานิมนตพระคุณเจาไปนั่งดูเลยวานีเ่ ขาทํากันอยางนี้
แลวถาพระคุณเจามีอะไรที่จะแนะนําไดก็ยิ่งดี แลวพระคุณ
เจามีอะไร พระคุณเจาก็จะไดเอาสิ่งเหลานี้ไปพูด นี่ครับที่
เปนความคิดที่ริเริ่มออกมา แตวาก็ไมแนใจ จึงขอกราบ
นมัสการถาม

พระธรรมปฎก: อันนีอ้ าจจะมาในรูปของการใหขา วดวย ตองใช
คําพูดใหถกู ตอง ใหเห็นวานี่เรานิมนตพระมาใหชว ยดูแลในเรื่องพระ
ถาอยางนี้ก็เขาเรื่องแลว
หมายความวา เดี๋ยวนี้มงี านที่พระทําอยูแลว เชน ทาง
สื่อมวลชน ทางวิทยุกระจายเสียง และในเรื่องเหลานี้โยมก็ไดยินกัน
ในสังคมก็พูดกันมาก วามีปญหาบาง ไมมีปญหาบาง ทําดีกม็ ี ทําไม

๕๐

ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมนั่ คง

ดีก็มี ทีนที้ างสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเอง จะทําอะไรก็
ลําบาก เพราะเปนเรื่องของพระ ตองเคารพทาน
เราตองพูดในทางดีวาเคารพทาน
เราก็เลยตองขออาศัย
พระคุณเจาใหทานมาชวยกันดูแลในเรื่องนี้ดวย อะไรแบบนี้ ถวาย
สถานที่ใหทา น คือ ไมใชไปบอกวาเราเอาทานมาชวยงานเรา แตเราไปพึ่ง
ทาน แลวเพื่อความสะดวก ก็เลยถวายสถานที่ใหทานมาใช ทานจะได
ดูแลเรื่องงานที่เกี่ยวกับพระ อะไรแบบนี้ อยางนี้ก็ดูสบายใจ
ญาติโยมไดฟง วา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดูแลเอา
ใจใสพระสงฆมาก ชวยหนุนพระสงฆใหทา นทํางานไดดี ก็กลับมอง
ภาพบวกไปเลย ดังนั้นจึงอยูที่ลักษณะวิธีดําเนินการ และแมแตถอยคําใน
การใหขา วสาร เพราะฉะนั้นฝายใหขา วสารคงสําคัญมาก ตองเนนการ
ประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ แลวก็สอื่ สารและใหขาวสารตางๆ ให
เกิดความเขาใจที่ดี
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: กระผมขอนอมรับเรื่องนี้ไปดําเนินการ แลว
ผลจะเปนประการใด ก็จะมากราบนมัสการในโอกาสตอไป
มีอีกเรื่องหนึ่งครับ เขาบอกวาตํารวจมาแลว จะมาจับ
พระสึกหรืออยางไร

พระธรรมปฎก: ทานก็ตองพูดเลนๆ ซิ ใช ตํารวจมาแลวก็ตองจับ
พระไมดีสึก แตตํารวจคนนี้ไมเหมือนกับทีค่ ุณคิดหรอก ไมใชเปนตํารวจ
ประเภทจับโจร แตเปนตํารวจที่ทาํ งานมาเยอะทางดานการศึกษา ผาน
มาแตในเรื่องการสรางคน สรางตํารวจที่จะใหดี จึงไมใชมุงมาปราบ
แตมาปลุกมาชวยกันปน ชวยหนุนพระทีท่ านทําดีใหทา นมีกําลังตางๆ
เราก็ดึงเขาทางดีไปเลย

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕๑

พล.ต.ท.อุดม เจริญ: กราบนมัสการวา เรื่องนี้กระผมไดตอบไป
อยางที่เมตตาแนะนําบางสวนแลว แตเรื่องนี้จริงๆ แลวถา
จะใหมีผลออกมาจริงๆ
ตองเปนเรื่องที่พระคุณเจาชวย
กรุณาเมตตากระผมดวย ถาหากพระคุณเจาพูดคําเดียว
มันมีน้ําหนักมากกวากระผมพูดตั้งลานคํา
แตกระผมก็ไดแสดงไป บอกวากระผมและเพื่อนขาราชการที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มาสนองงาน
เปนผูรับใชคณะสงฆ ไมใชวามาดําเนินการในลักษณะที่ไป
ชี้ไปทําอะไรไดทั้งสิ้น ไมใช ถาทําอยางนัน้ ก็บาปตายเลย
เราตองการมาหาบุญ
เราไมตองการมาหาบาป
เพราะฉะนั้นการดําเนินการตางๆ
ในเรื่องของสิ่งที่ไม
ถูกตองในวงการของคณะสงฆซึ่งมีอยูแนนอน ทั้งนี้เพราะ
เหตุผลหลายประการ ก็เปนเรื่องของคณะสงฆตองจัดการ
กันเอง
กระผมในฐานะเจาหนาที่ ที่มีหนาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็
ไดแตเพียงเสริม สงเสริม แลวก็ชวยเหลือรับใช อยางเชน
เสริมเรื่องประสิทธิภาพในเรือ่ งของพระวินยาธิการ และ
ดานพระวินัยธรใหไปดําเนินการ เมื่อเสร็จจากพระคุณเจา
แลว ผานคณะสงฆแลว อันนี้เปนหนาทีข่ องฝายกระผมเปน
ฝายบานเมือง จะตองไปดําเนินการตอไป
การดําเนินการทางดานกฎหมาย
แมจะมีอํานาจ
อยางเชนตํารวจ ก็ควรจะตองใชความละมุนละมอม เพราะ
เรื่องนี้เปนเรื่องของความละเอียดออน กระผมไดตอบไป
อยางนี้

๕๒

ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมนั่ คง

ไมทราบวาทานเจาคุณอาจารยเห็นเปนประการใด
และมีอะไรจะแนะนํา กระผมขอนอมรับ

พระธรรมปฎก:

ที่สําคัญก็มเี รื่องการแกปญหาพระสงฆดว ย
อยางที่พูดเมื่อสักครูนี้ เรื่องพฤติกรรมนอกลูนอกทาง อันนี้เราก็คงตอง
เนนเหมือนกัน เพราะวาปญหามันเยอะ แตการแกปญหาโดยวิธีไปรบ
กับพวกทําผิดทํารายนีม่ ันไมรูจักจบ การแกปญหาอยางหนึ่งก็คือ การแก
โดยไมตองแก ซึ่งตองทําไปดวยกัน
การแกดว ยการแก ก็คือการแกโดยการคุมการกําจัดอะไรแบบนี้
ก็ตองทําอยูบา ง แตมันไมใชการแกปญหาที่แท
การแกปญ
 หาทีแ่ ทก็คือ เปลี่ยนเปนการสรางสรรค เมื่อเอาการ
สรางสรรคเขามาแทน เหมือนอยางทีว่ า ถามีอะไรตองทําที่เปนการ
สรางสรรคดีๆ แลวเขาเกิดมีแรงใจชอบ อยากจะทํา มีศรัทธามีฉนั ทะ
พอเขาหันมาทําเรื่องที่ดี ก็เลยไมมีเวลาทีจ่ ะไปทําเรื่องไมดี ก็เลยลืมทํา
เรื่องไมดีไปเอง
จึงเคยพูดบอยๆ วา เด็กทีไ่ ปทําอะไรตออะไรที่ไมดี บางทีก็
เปนเพราะวาเขาไมมีอะไรจะทําที่เปนการสรางสรรค ถาเขามีอะไรตอง
ทํา มีสิ่งที่เขานึกจะทําอยูเรือ่ ยนี่ เขาก็เลยลืมเรื่องราย เขาก็เลยไมเอา
ใจใสเรื่องเหลวไหล
นอกจากนัน้ ก็คือใจ พอมีงานสรางสรรคทจี่ ะตองมารวมกันทํา
ใจก็จะมารวมกันในการที่จะทํา ก็เลยกลายเปนวาเลิกขัดแยง เลิก
ทะเลาะกัน แตถาไมมีอะไรจะทํา ที่เปนการสรางสรรค เขาก็ไดแตมอง
กันไปมองกันมา แลวก็ขัดหูขัดตาเกิดเรือ่ ง แตถามีเรือ่ งจะทํา เขาจะ
เรียกรองความรวมมือจากกัน แลวจะแกปญ
 หาไปเลย

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ทีนี้เด็กปจจุบนั นี้ เหมือนกับวาไมมีอะไรจะทํา มีแตเรื่องเสพ
เรื่องบริโภค ก็คิดแตวาจะไปกินอะไร จะไปดูอะไร จะไปหาความ
สนุกสนานที่ไหน เขากระบวนการแยงกันสุข แยงกันเสพ ก็มองกันเปน
คูแขง หรือจะหาทางกีดกัน้ กันออกไป เดี๋ยวก็ขัดใจกัน เพงจองวาใครมัน
อยางไร ไอพวกโนนมันไมถกู กับเรา จะตองไปจัดการมัน ไปเพงจอง
คนเพราะไมมงี านสรางสรรคที่จะทํา ฉะนั้น เรื่องการแกปญหาพระไมดี
ก็ตองเนนเรื่องในทางสรางสรรคที่วา เมื่อสักครูน ี้ คือการที่จะใหทําอะไร

ศิลปวัฒนธรรมสืบจากพระศาสนา
แลวมาสื่อคุณคาของพระศาสนา
อาตมภาพอยากจะแทรกเขามาตรงนีน้ ิดหนึง่ คือเรื่องศิลปวัฒนธรรม ซึ่งควรจะศึกษากันวา ในสังคมไทยนัน้ ศิลปวัฒนธรรมเปน
สวนขยายงอกออกมาจากพระศาสนา แลวก็มาเปนสวนประกอบชวย
เสริมพระศาสนาขึ้นไป แลวก็มาดวยกันโดยตลอด
ตอนนี้เราคงตองมาดูวา งานทางศิลปวัฒนธรรมนัน้ มีอะไรที่
พระจะทําไดบา ง โดยเฉพาะที่เปนเรื่องเนือ่ งกับวัด เพราะวัดนีท่ ี่จริง
ศิลปวัตถุ
เดิมเปนแหลงเกิดของวัฒนธรรมที่แพรหลายออกไป
ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม เกิดขึ้นที่วัดทั้งนั้น
ศิลปวัฒนธรรม ตอนนี้ก็ตั้งเปนกระทรวงไปแลว ถาเราจับอันนี้
ได ก็ตองมองวา ทําอยางไรจะเอามาโยงกับเรื่องของพระศาสนา
เพราะที่จริงแยกกันไมไดโดยเด็ดขาด
เรื่องวัฒนธรรมก็ไปจากพระศาสนาและเพือ่ พระศาสนา ทําไม
เราทํางานสรางสรรคทางวัฒนธรรมขึ้นมา ก็เพราะไดรับแรงบันดาลใจ
จากพระศาสนา จึงทําใหเกิดวัฒนธรรม ทําใหเกิดศิลป และการที่เกิด
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การสรางสรรคผลงานที่เขาเรียกวา
งานรังสรรคทางศิลปวัฒนธรรม
ขึ้นมาเพื่ออะไร ก็เพื่อมาจรรโลงพระศาสนาอีกนัน่ แหละ
ศิลปวัฒนธรรมเปนที่แสดงออกของศรัทธา และจินตนาการ
จรรโลงใจจากพระศาสนา และพรอมกันนัน้ มันก็มาเกือ้ หนุนพระศาสนา
เพื่อมาชวยกิจการพระศาสนาตางๆ ไมวาดนตรี ไมวาจิตรกรรม ไม
วาศาสนวัตถุตางๆ อยางที่เราหลอพระพุทธรูปอะไรตางๆ เหลานี้ ก็มา
จากเรื่องพระศาสนาทัง้ นัน้
ที่พูดนี้ มิไดหมายความวาทุกอยางในศิลปวัฒนธรรมไทยมา
จากพระพุทธศาสนา แตบอกไดวามีพระพุทธศาสนาเปนหลัก เปน
แหลงใหญแหงแรงบันดาลใจ และวัดเปนศูนยรวมใหญแหงชีวิตของ
ชุมชน
อยางที่รูกันดีวา
ในสังคมไทยแตเกากอน
แมแตเรื่อง
สนุกสนานบันเทิงของชาวบาน การมหรสพในคราวใหญๆ ก็ไปมีกันที่
วัด ถึงจะวาไมใชกิจของพระ แตในเรื่องอยางนี้ คนโบราณก็มิใชโง
เขารูวา ในเรื่องนัน้ ๆ สวนของธรรมกับสวนของกาม จะโยงกันที่จุด
ไหน จะแยกกันที่จุดใด และจะรวมหรือจะเริดกันในแงไหนๆ
ถาเราไมสามารถโยงเรื่องนี้ได ตอไปวัฒนธรรมก็จะลอยเควง
ควางดวย พอวัฒนธรรมขาดลอยออกไป วัฒนธรรมนัน้ ก็จะหยุดจะนิ่ง
ตาย กลายเปนเพียงเรื่องของอดีต คือเปนซากของอดีต ที่มีคาเพียง
ดานพาณิชย หรือเปนเรื่องของธุรกิจไปเลย จึงตองสืบสานใหได
เพราะวัฒนธรรมสืบเนื่องมาจากเกา ถากระบวนความสืบเนื่องขาด
ตอนไป มันก็ขาดความหมาย ความหมายก็ดวน แลวตอไปมันก็เสื่อม

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕๕

เพราะฉะนัน้ จะตองผูกโยงกัน กับตัวปจจัยที่เกี่ยวของหรือ
องคประกอบที่รวมกันอยูเดิมนี้ใหได ถาเปนคนที่เกงจริง ก็จะตองสืบ
ใหไดวา ศิลปวัฒนธรรมสวนนี้ แงนี้ มันเกิดขึ้นไดเพราะอะไร
อยางเรื่องวรรณคดี สวนใหญก็มาจากเรื่องทางพระศาสนา
ทําใหเกิดแรงบันดาลใจและจินตนาการขึ้นมา หรือไมก็แฝงความเชือ่
ความหมาย หรือคติทางพระศาสนาไว เพราะฉะนัน้ เมื่อมาถึงจุดนี้
แมแตดูงานของพระ พระเกาๆ ก็มีงานทางศิลปวัฒนธรรมดวย เพราะ
เปนงานพระศาสนา
ทีนพี้ อสังคมเชื่อมทุกสวนประกอบไดหมด ก็จะมองเห็นโยง
กันหมดเลยทัง้ สังคม แตเวลานี้มนั โยงกันไมได สังคมไทยจึงเหมือนกับ
เปนสังคมแยกสวน ตอนนี้แมแตเรื่องวัฒนธรรมก็เหมือนจะแยกไปเปน
อีกเรื่องหนึ่งแลว สังคมที่จะดีตองสามารถสานโยงองคประกอบทุกอยางให
สัมพันธเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ทั้งหมดก็คืออันเดียว แลวแตละอยางก็เปนแงมมุ ดานตางๆ
ของสิ่งเดียวนัน่ แหละ และสวนเหลานัน้ ก็มาหนุน มาเกื้อ มาเปน
ปจจัยเสริมกันในแงตางๆ แลวก็ไปดวยกัน ถาไมเห็นความสัมพันธ
อยางนัน้ มันจะไปดวยกันไดอยางไร
ศิลปวัฒนธรรมนั้น แนนอนวาเปนเรื่องใหญมากที่เจริญคูม ากับ
พระศาสนา โดยมีบทบาทสําคัญที่ชวยใหพระศาสนาสื่อออกไปสูสังคมในวง
กวาง ไปสูประชาชนไดทุกระดับ แลวก็มีความหมายถึงการสื่อความเปน
ชาติอีกดวย กลายเปนเรื่องทางประวัติศาสตรที่โยงอะไรตออะไรไป
หมด จนถึงเอกลักษณอะไรๆ มากันเปนแถวเลย
ถาเราโยงไมได ก็หมายความวาเราจะไมประสบความสําเร็จ
ในการสรางสรรคสังคมโดยรวม เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเปนจุดหนึ่งที่ควร
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จะพยายามทําใหได
แลวพระกับโยมก็มารวมมือกันในเชิง
ศิลปวัฒนธรรมดวย เพราะนี่เปนสวนที่จะโยงจากตัวเนือ้ แกนคือธรรมะ
ออกไปสูสังคม โดยอาศัยสื่อทางวัตถุและรูปธรรม ตลอดจนนามธรรมที่
พอสัมผัสไดงาย
หมายความวา พระจะเอาเนื้อไปพูดทันที บางคนก็รับได บาง
คนก็รับไมได
จึงเกิดมีรูปแบบที่พฒ
ั นาเปนศิลปวัฒนธรรมขึ้นมา
แมแตประเพณีการกราบไหว เริ่มตนก็ตอ งมีการกราบพระเปนแบบ มี
คําไหวพระเปนแบบ มีการรับศีล มีการอาราธนาศีล มีการอาราธนา
ธรรม อะไรตางๆ เหลานี้
วัฒนธรรมประเพณี ทัง้ วัตถุ ทั้งนามธรรม เกิดขึ้นมา ก็เพือ่ สื่อ
กับประชาชน เอาเนื้อหาสาระออกไปสูสังคมวงกวาง โดยวิธีการที่
หลากหลาย ใหสนองความตองการของประชาชน ในระดับตางๆ กัน
คนที่เอาเนื้อมาปุป ใหไปปป รูปป ไดปุบ ก็มีอยู แตนอย
เหลือเกิน สวนใหญตองมีเครื่องสื่อ เพราะฉะนั้นศิลปวัฒนธรรมก็คอื
เครื่องมือสําคัญที่เปนสื่อ เพื่อใหพระศาสนาสวนเนื้อแทที่เปนสาระ
ของธรรมะแพรออกไปสูสังคม ใหเปนประโยชนแกประชาชน แลวก็
ออกมาในรูปของความงดงาม เปนความงดงาม ที่มากับความดีงาม
ศิลปวัฒนธรรมนี่เปนเรื่องของความงาม เรามีพระศาสนาเปน
ความดี แลวก็มีศิลปวัฒนธรรมที่เปนความงามมาดวย ความงามเขาถึง
ประชาชนงายกวาความดี เมื่อดีไดรับการแตงสรรใหงาม หรือแมแต
สวยงาม แลวมันก็ลอใจใหคนอยากจะรับดีดวย
ทีนี้เราตองใหงามไปกับดี ถาจะใหแตงามไปอยางเดียว บางทีก็
ไมมีเนื้อหาสาระ ตอนนี้สังคมกําลังจะมีปญ
 หา เพราะจะเอาแตงาม ซึ่ง
เมื่อขาดดี ในไมชาก็หมดงามไปดวย เพราะเมื่องามนั้นไปเปอนดวยความ

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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สกปรก ก็หมดงาม กลายเปนวาที่จริงไมงามเลย เพราะฉะนัน้ จะติดแตงาม
โดยไมมีดี จึงไปไมตลอด
ใหงามไปกับดี ก็คือ ศิลปวัฒนธรรมนัน้ สืบออกมาจากพระ
ศาสนา แลวก็มาสื่อพระศาสนาดวย ใหโยงกันอยู แลวมันก็ไดทั้งดี ทั้งงาม
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: กระผมมีประสบการณเรื่องนี้ เมื่อเร็วๆ นี้
สรุปเรื่องของทานเจาคุณอาจารยที่พูดทั้งหมด ที่มีปญหา
เพราะผูใหญที่มีอํานาจในบานเมืองไมเขาใจ
กระผมพบดวยตัวเอง คือมีการประชุมเรือ่ งเอกลักษณ
ของชาติ โดยกระทรวงวัฒนธรรม กระผมก็ติดตอกับผูที่
เขาไปรวมประชุมวา อยากจะไปพูดเรื่องของพระพุทธศาสนา เพราะวาจะเชื่อมโยงเขาไป
ทางผูที่มีอํานาจที่มาประชุมเรื่องเอกลักษณก็บอกไม
เกี่ยว วัฒนธรรมเอกลักษณของชาติไมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

พระธรรมปฎก: แสดงวา ขออภัย ความรูของทานทีพ่ ูดมานัน้ ไม
มี ทานไมรูเรื่องราวเปนมา
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: ผูที่พูดเปนผูอยูร ะดับสูงอยางนาตกใจ ที่พูด
คํานี้ออกมา กระผมก็เลยตองถอย
กระผมก็พิจารณาวา ตราบใดก็ตามถาเราเปนคนอื่นที่
ไมมีหนาที่เกี่ยวของโดยตรงไปพูด ไมมีความหมาย
เพราะฉะนั้น บัดนี้มีโอกาสแลว ก็จะรับคําแนะนําสัง่
สอนไปทําตอนะครับ
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จะพบพระพุทธศาสนา เมือ่ ศรัทธามาบรรจบกับ
ปญญา
และปญหาทีห่ มักหมมมาก็จะ
หายไป
กระผมเองก็มีความเดือดรอนในเรื่องการเขาไปคราวนี้
รูตวั วาอยูทา มกลางกลุมคนที่เปนกันตางๆ ตรงนี้ไมใชเรื่อง
ที่จะกลัว แตก็เปนเรื่องของเหตุผลอยางที่กราบนมัสการไว
แลว
ประเด็นนี้ติดอยูในใจ ก็คงอยากนมัสการถาม แตก็ไม
ชัดเจนไมแนใจ เรื่องความควรมิควร แตในขณะเดียวกันก็
ไดรับเอกสารมาชิ้นหนึ่ง ผูที่มาในคณะนี้ก็อยากใหกระผม
ไดสอบถาม ซึ่งก็ตรงกับความคิดกระผมอยูพอดี
ถามวา ตามแนวความคิดของทานเจาคุณอาจารย ในการ
แกไขตอการทีอ่ งคกรของชาวพุทธซึ่งหลากหลาย ทําใหชาว
พุทธเกิดความแตกแยก ไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําใหการ
พัฒนาของชาวพุทธมีผลกระทบนั้น จะมีการแกไขไดอยางไร
อันนี้เปนเรื่องที่หลายสวนเขาไปขายบุญกัน หลายสวน
ไปขายอะไรกันก็ไมทราบ แลวเช็คไปเช็คมา กระผมสรุป
ไดเลย “ผลประโยชน” แลวบอกไดเลย เปนเรื่องของกลุม
ผูใกลชิด โดยที่ทานเองอาจจะไมทราบ ทานเองอาจจะนึก
ไมถึงก็มีอยู เปนเรื่องดังที่ปรากฏเปนขาวสารกันเยอะแยะ
เลย ก็ขอกราบนมัสการวา ปญหาดังกลาวจะแกอยางไร

พระธรรมปฎก: เจริญพร อันนี้เปนปญหามานานแลว ในหมูพทุ ธ
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ศาสนิกชนหรือพุทธบริษัทไทยเรานี่ขาดความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ไมมีเอกภาพ กระจัดกระจายมาก แตเราก็ตองยอมรับวามัน
เปนผลของความเสื่อมที่สะสมเหตุปจจัยมานานแลว จึงปรากฏอาการ
ขึ้นมา แมแตพฤติกรรมไมดีไมงามอะไรตางๆ ของพระที่มมี านาน
หลายปนนั้ ก็เปนผลของการสะสมเหตุปจจัยมายาวนาน
ตอนทีเ่ กิดแผลพุพองขึน้ มานี่
มันเปน
เคยพูดนานแลว
ปรากฏการณจากปจจัยที่สะสมมานาน ที่เลือดมันเสีย ฉะนั้นอยาไปมัวติด
อยูแคฝพุพองเลย ตองไปดูขางใน วาเหตุปจจัยที่แทเปนอะไร แลวไป
จัดการทีน่ ั่น จึงจะแกไขระยะยาวได
การแกขางนอก ก็ทําเฉพาะหนาไปกอน แตก็ตองทําดวย เปน
เรื่องชะงักกระแสไวระยะสั้น แตจะแกใหไดผลจริงๆ ตองแกระยะยาว
เรื่องของชาวพุทธที่ขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันนี่แหละ
ก็เลยเปนชองทางใหเกิดการอาศัยแอบแฝง เพื่อมาทําอะไรตออะไรที่
ไมถูกตองขึ้นมา แลวก็โผลออกเปนอาการฝพุพองอยางที่วา
เพราะฉะนัน้ ปจจัยอยางหนึง่ ก็คือ
ขาดความตอเนื่อง
หมายความวางานพระศาสนาที่เปนเนื้อหาสาระนั้นขาดตอนไป เชน
แมแตประเพณีบวชเรียนก็เหลือแตรูปแบบเสียมาก เมื่อประเพณีตัวแท
เดิมขาดตอนไป ความหมายก็เสียหมด แมวาประเพณีจะยังอยู แต
เนื้อหาสาระไมมี ความหมายมันหายไป
จะเห็นวา ประเพณีตางๆ ที่มีอยูปจจุบันนี้ คอยๆ กลาย
ความหมายและกลายรูปไป อยางกฐินก็กลายเปนกฐินทัศนาจร ทั้งๆ
ที่วา ประเพณียังสืบตออยู ในแงหนึง่ ก็แสดงวาสังคมไทยดี ที่ประเพณี
ยังอยูได แตความหมายชักจะหมด ตอไปสาระก็จะไมเหลือ
เราควรจะรูวา ทัศนาจรนั้นมีได แตตองเปนสวนประกอบ แต
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เดี๋ยวนีม้ ันกลายเปนวา จัดกฐินเพื่อมุง ไปทัศนาจร แลวก็กฐินหาเงิน
หาผลประโยชน ทํานั่นทํานี่ ไปๆ มาๆ ตัวสาระก็หาย
สาระทางนามธรรมก็เริ่มที่ความสามัคคี การที่ชาวบานหรือ
ชาวจังหวัดนี้ นํากฐินไปทอดใหจังหวัดนัน้ ก็เปนการผูกไมตรี สวนทาง
โนนก็มาแสดงน้ําใจทางนี้บา ง
เปนความสามัคคีระหวาง
พุทธศาสนิกชน และระหวางพระกับชาวบาน ที่พดู อยางนี้เปนตัวอยาง
เทานั้น
ประเพณีที่สืบมาถึงปจจุบนั นี้ บางทีบางอยางแทบจะเหลือแต
ซากแลว เพราะเนื้อไมมี สาระและความหมายมันหมดไป ฉะนั้นก็ยงิ่
เปนชองโหวใหเกิดปญหาซอนขึ้นมาอีก
เหมือนกับขวด เมื่อเนื้อขางในหายไป แตขวดยังอยู ทานเอาขวด
ไปใสเหลาเสียนี่ ขวดของเดิมนั้นใสของดีอยู แลวทีนี้เนื้อในมันหายไป เขาก็
เลยนําขวดนั้นไปใสของไมดี ถึงตอนนี้รูปแบบก็อันเดิม แตเนื้อไมใช และ
อาจจะกลายเปนของเสียไปแลวก็ได
เรื่องนี้เราตองยอมรับความจริงแลวคอยๆ แกกันไป บางทีมนั
เปนอาการทีย่ งั จัดลงตัวไมได เพราะฉะนัน้ เราก็ใหโอกาส อยางเวลานี้
ที่มีองคกรชาวพุทธกลุมตางๆ ขึ้นมา ชาวบานก็ไมมีศกั ยภาพที่จะทัน
กับสถานการณ ไมมีกาํ ลังเชนความรูความเขาใจที่จะมาตัดสิน หรือที่
จะมาเรียกรองเอากับองคกรพวกนี้ แตกลับเปนเหยื่อถูกชักจูงไปดวยซ้าํ
ถาชาวบานยังเปนพุทธบริษทั ที่มนั่ คง ยังอยูในวิถชี าวพุทธ
จริงๆ เขาก็รูเขาใจรูเทาทันหมด เวลาเกิดองคกรหรือจะเรียกวากลุม
อะไรก็แลวแต ถาทําการไมถูกตอง ชาวบานก็ไมสนับสนุนเลยหรือบีบ
เลย มันก็อยูไมได
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แตตอนนี้ทนุ ในทางมวลชนไมมี มวลชนชาวพุทธเหมือนเปน
อัมพาต ไมมีกําลัง ไมมีความสามารถอะไรที่จะมาชวยกันดูแล แมแต
จะดูออกวาอะไรเปนอะไร
อะไรเปนพุทธไมเปนพุทธก็ยังไมได
เพราะฉะนัน้ ระบบควบคุมก็เสียไปหมด ใครจะมาอางวาอะไรเปนพุทธ
ก็ตั้งองคกรขึ้นมา ตอไปก็อาจจะมีองคกรหวยพุทธเลยไดไหม ถาองคกร
หวยพุทธเกิดมีขึ้นมาจะวาอยางไร ชาวพุทธไมรูเรื่อง ใครไปสนองความ
ตองการของแกอาจจะเอาก็ไดนะ
เพราะฉะนัน้ ในระยะยาวตองคอยๆ แก แตรวมความก็คือเรา
ตองดูดวยความรูเทาทัน วาออมันเปนอยางนี้ สภาพสังคมเปนไปตาม
เหตุปจจัยที่สะสมมา อันนีค้ ืออาการแสดงออก
แตเมื่อมองในแงดี มันก็เปนโอกาสใหตะลอม เพราะมันโผล
ขึ้นมาแลว เมื่อมันโผลขึ้นมาแลวเปนองคกรนี้ กลุมนี้ เปนอยางไร เรา
ศึกษาเลย วามีกลุมที่แสดงภาวะอาการของโรคอะไรบาง แลวก็คอยๆ
ตะลอมเขาสูการแกไข
อีกสิ่งหนึง่ ที่เราขาดก็คือ ผูนําชาวพุทธ หมายถึงผูนาํ ทีเ่ ปนแกน
ที่พูดอะไรขึ้นมาคนก็ฟง เชื่อ แลวก็เห็นคุณคา แลวก็ทาํ ใหหมูชนมี
แนวทางที่จะพิจารณาตัดสินสิ่งตางๆ
ความเปนผูนาํ ตอนนี้เรายังนอย ยังออน เพราะฉะนัน้ พรอม
กับการแกปญหาตางๆ ตองสรางผูน ําขึน้ มา ถาทําอันนี้ได พอถึงจุด
หนึง่ องคกรกลุม อะไรตออะไร จะคอยๆ หายละลายไป
ก็มองไปในแงดีก็แลวกัน วานี่คือ อาการของโรคที่เราจะไดมี
โอกาสรูตัวโรค ถาอาการของโรคไมปรากฏ เราจะไมสามารถไปสืบหา
สมุฏฐานได ตอนนี้เราจะไดอาศัยอาการของโรค ไปสืบสาวตรวจดูใหรู
สมุฏฐาน เพื่อหาทางแกใหถูก
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พรอมกันนัน้ ก็พัฒนาในเชิงบวกไปดวย คือ สรางความเปนผูนํา
ชาวพุทธที่แทขึ้นมา เมื่อความรูที่เปนปญญามันมี อะไรๆ ก็คอยๆ มา ถา
เขาเชื่อถือแลว ปญญากับศรัทธามาบรรจบกันเมื่อไร พระพุทธศาสนาก็
เกิดขึน้
ตอนนี้มีศรัทธาแตไมมีปญญา ศรัทธายังมี ก็ยังดีนะ ถาไมมี
ศรัทธาเหลือซิแย ตอนนี้ศรัทธายังอยู เรายังมีแงดีอยู ทุนเดิมยัง
เหลืออยู เมื่อศรัทธายังอยู ก็ตองเดินหนาวา ทําอยางไรจึงจะพัฒนา
ดานปญญาขึ้นมา พอปญญากับศรัทธามาบรรจบกันปบ พุทธศาสนาเดน
เลย
เพราะฉะนัน้ อยาเพิง่ ทอใจ อาศัยศรัทธาที่มี แมมันจะไมคอย
ถูก ก็เอามาใชใหเปนประโยชน แตตองดึงเขามาสูท างดวยปญญา
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: กราบขอบพระคุณครับ ก็เปนเรื่องที่กระผม
เองคงจะตองไปรับเรื่องนี้ เพราะวา พอเขามองวาผมไมไป
เปนพวกเขา เขาก็คงจะเพงจะจองมอง คือกลุมบุคคลบาง
กลุมที่กระผมไมสามารถจะเขาไปรวมได เนื่องจากเขาไม
ปฏิบตั ิไมดําเนินการในหลักของพระพุทธศาสนา
แตในขณะเดียวกัน กระผมเองก็มีประสบการณเรื่องนี้
ในขณะที่เปนผูบัญชาการศึกษา คือ ในที่ที่ไมปฏิบตั ิตาม
หลักของพระพุทธศาสนา กระผมก็ตองถอนออกมา ตอน
นั้นก็คงไมมีปญหาอะไร
แตตอไปนี้อาจจะเกิดปญหาขึ้น เพราะถามีการถือเปน
พวกเปนฝายขึ้นมา อันนี้ก็คงจะลําบาก กระผมก็คงจะรับ
เรื่องเหลานั้นไมได
ในแงที่วาถาไมใชหลักใน
พระพุทธศาสนา แลวไปทําใหเกิดการเบีย่ งเบนขึ้นมา
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อยางที่ไดเมตตาเคยแนะนําสั่งสอนไววา ยิ่งเอา
พุทธศาสนิกชนไปเขาเรื่องเหลานั้นมากเทาไร ยิ่งเสียหาย
มากเทานั้น จะไปเอาเรื่องศีลธรรมอยางเดียว มันไมได ฉะนั้น
กระผมก็ยังยืนยันอยูเหมือนเดิมนะครับ

ความหมายที่แทของนารายณอวตาร ก็ยังไมรู
จะไดบทเรียนอะไรที่จะมารักษาพระพุทธศาสนา
ทีนี้กระผมก็มปี ญหาขึ้นมา ยกตัวอยางเชน อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา มันมีศาสนาอะไรก็ไมทราบครับ
เขาเรียกวา นาจา องคเทพนาจา อยูที่ทางไปอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา เขาเรียกวาน้ํานอย
สรางพระพุทธรูปขึ้นมา สรางหลวงพอทวด สรางเจา
แมกวนอิม สรางอะไรตออะไรริมถนนใหญเลย แลววันหนึ่ง
ก็ปรากฎวาไปฉอโกงประชาชน
เพราะไปพูดถึงเรื่อง
เหล็กไหล ไปโกหกชาวบานเขา
ก็กลายเปนวา ทางฝายตํารวจก็ไมรูเรื่อง ก็วานี่เรื่องนี้
ทําไมไมเอาหนวยงานที่เกีย่ วของกับดานพระพุทธศาสนา
เขามาดําเนินการ จริงๆ มันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ไหน
เปนอะไรไมทราบ คนไมเขาใจ ขาราชการไมเขาใจ ซึ่งตรง
นี้ก็ไมเปนไร เราจะตองทําความเขาใจกันตอไป
กระผมอยากจะกราบนมัสการถามที่เกี่ยวเนื่องในกรณี
นี้ ก็คือวา กรณีที่ศาสนาอื่นนําเอาศาสนพิธีในทาง
จะเกิดเปนปญหาแก
พระพุทธศาสนาไปใชนะ ครับ
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พระพุทธศาสนาหรือไม ถาเกิด จะแกไขอยางไร อันนี้ขอ
กราบนมัสการถาม

พระธรรมปฎก: ตองดูความมุงหมายกอน การที่เขาเอาไปทํา
อยางนัน้ อันนีเ้ ปนนโยบายระยะยาวเลย ก็คือ นโยบายครอบ
หมายความวา จะใหเปนเสมือนวาพระพุทธศาสนาเปนสวน
หนึง่ ของศาสนานั้น อันนี้เปนนโยบายใหญจากศูนยกลางเลยทีเดียว
เพราะฉะนัน้ เขาก็จะมาเอาทุกดาน ไมเฉพาะพิธกี รรมที่เปนรูปธรรม
หรอก แมแตคําสอนที่เปนนามธรรมก็จะครอบดวย
ดูเผินๆ เหมือนวาเขามายอมรับ แตท่จี ริงเขาเตรียมวางฐานะ
ไวใหเสร็จแลว อยางทีพ่ ูดเมือ่ สักครูวาครอบ แตทั้งครอบและกลืน คือ
ใหพทุ ธศาสนาไปเปนสวนหนึ่ง แตไมใชสวนสูงสุด เปนเพียงสวน
ขั้นบันได อยูในศาสนานั้น
เพราะฉะนัน้ เขาก็จัดดําเนินการในรูปตางๆ ในแงคําสอนก็มี
การตั้งทฤษฎี ใหมองคําสอนของพุทธศาสนาอยางนี้ๆ แลวในแงของ
พิธีกรรมซึง่ จะเปนสื่อสําคัญ เพราะพิธีกรรมนี่เขาถึงประชาชน จึงให
เอาพิธกี รรมไปเปนสวนหนึง่ ที่จะเขาถึง เพื่อจะใหกลมกลืนกันแลวก็
ครอบไดอีกที
แตการที่จะครอบไดจริงนั้น ตองครอบดวยหลัก คือตัวคําสอนที่
เปนนามธรรม เพราะเปนตัวแกน แลวไปครอบที่เนื้อตัวขางใน จะครอบแต
เพียงภายนอกไมได ดานภายนอกตองกลมกลืน นี่เปนเรื่องที่เราตองรูเ ทาทัน
โดยเฉพาะในระดับผูนําของเรา จะเปนฝายพระก็ตาม ฝาย
คฤหัสถก็ตาม นอกจากรูเทาทันแลว ตองมีแนวคิด แนวปฏิบัติ ซึ่งอัน
นี้จะสําเร็จไดดวยมีการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม เชน การไดมา
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ประชุมพบปะกัน แลกเปลี่ยนเพิม่ ขอมูลขาวสาร ไดมาสื่อสารกัน ใหรู
วาตอนนี้เขาทําอะไรไป เมื่อรูทันแลวจะวางวิธีรับมืออยางไร
การทําที่เขาใชวิธีกลมกลืนอยางนี้ ถาไมรูทันจะไมทําใหรูสึก
กระทบกระเทือน
แตจะทําใหรูสึกวา
เหมือนใหเกียรติแก
พระพุทธศาสนามาก หรือยอมรับพระพุทธศาสนา
เราก็ตองมีนโยบายของเราเอง คือการตั้งนโยบายขึ้นรับนโยบาย
เพราะทางโนนมีนโยบายอยูแลว เราก็ตองมีนโยบายของเรา วาเราจะรับมือ
อยางไรนั่นเอง
อันนี้กเ็ ปนเรื่องใหญ เพราะในประเทศอินเดียแหงชมพูทวีป
พุทธศาสนาก็สูญสิ้นไปเพราะนโยบายแบบนี้ดวย คือนโยบายกลืน เริ่ม
แตนโยบายนารายณอวตาร แตไมใชนารายณอวตารอยางเดียว ศิวะก็
อวตารดวย นารายณอวตารเปนเรื่องมาในวิษณุปุราณะ วานารายณ
อวตารเปนพระพุทธเจา
ชาวพุทธมากมายเดี๋ยวนี้กย็ งั หลง คนไทยจํานวนไมนอย นึกวา
ศาสนาฮินดูใหเกียรติ นึกวาการที่เขาใหพระพุทธเจาเปนพระนารายณ
นี่แสดงวาเขานับถือ นี่แหละไมศึกษา
เรื่องนารายณอวตารนัน้
ตามหลักจริงๆ ของเขาเรียก
พระพุทธเจาวาเปนปางมายาโมหะ นี่คือตัวแท ที่วา เปนพุทธาวตารนัน้
ที่แทเรียกวา ปางมายาโมหะ ซึ่งเปนเรื่องอยูในวิษณุปุราณะ
เขาสรางเรื่องวา พวกอสูรมีกําลังขึน้ มาสูเทวดาได ทําให
เทวดาอยูในฐานะลําบาก เทวดาไปปราบอสูรบางทีก็รบแพ ทําไมอสูร
มีกําลัง เพราะอสูรไปบูชายัญ เปนตน เมื่อบูชายัญแลว อานิสงสบชู า
ยัญตามหลักศาสนาฮินดูทาํ ใหมีอาํ นาจยิง่ ใหญมาก
เมื่ออสูรมีกําลัง เทวดาปราบไมไหว เทวดาก็มารองทุกขตอ
พระนารายณ วาจะทําอยางไร พระนารายณก็อวตารลงมาเปนปางมายา
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โมหะ เรียกวาเปนพระพุทธเจานี่แหละ เพื่ออะไร เพื่อจะมาหลอกพวกอสูร
ใหเลิกบูชายัญ เปนตน
เมื่อพวกอสูรไมบูชายัญ ตอไปพวกอสูรก็จะไมไดรับอานิสงส
ของการบูชายัญ ก็จะหมดฤทธิห์ มดอํานาจ แลวเมื่ออสูรหมดกําลัง
แลว สุดทายเทวดาก็จะปราบอีกที แตตอนนี้ก็สง พระพุทธเจามาทํา
อสูรใหออนแอกอน เพราะฉะนั้นเขาจึงใหฮินดูมองชาวพุทธวาคืออสูร
คนไหนไปนับถือพุทธก็คืออสูรนั่นเอง เพราะวาเลิกบูชายัญ
นี่เห็นไหม เขาสรางเรื่องใหกลมกลืนกับหลักคําสอนของเขา ที่
จริงเขาไมไดใหเกียรติเลย แตเขาถือวาพระพุทธเจาเปนนักหลอกลวงที่
เกงมาก หมายความวามาหลอกชาวบาน มาหลอกคนทัง้ หลาย ให
เลิกนับถือพระเวท เลิกบูชายัญ เพื่อใหพวกทีเ่ ปนอสูรเหลานี้เสื่อมลง
ไป ฉะนั้นพวกพุทธนี่เปนพวกอสูร แลวตอไปจะตองเสื่อม นี่คอื
ความหมายทีแ่ ทของนารายณอวตาร
แลวตอมาทางฮินดูฝายนิกายไศวะ คือ ลัทธิที่นับถือพระศิวะ
เขาก็มีพระอิศวรอวตารเหมือนกัน แตเรื่องอิศวรอวตารนี้ กลายเปนวา
พวกเทวดาไปรองทุกขตอพระศิวะคือพระอิศวรวา ในชมพูทวีปเวลานี้
เทวดาลําบากมาก ไมไดรับการบํารุง พูดงายๆ ก็คือไมมีเครื่องเซน
เพราะวาคนเลิกบูชายัญ เนื่องจากพระพุทธศาสนามาสอนทําใหคน
เลิกบูชายัญ เพราะฉะนัน้ จะตองปราบพุทธศาสนาลงไป
นี่แนวของศิวะ ไมเหมือนแนววิษณุ พระศิวะก็เลยอวตารลงมา
เปนศังกราจารย เพื่อปราบพุทธศาสนา แลวจะดึงคนกลับไปสูระบบการ
บูชายัญเปนตน อีกครั้งหนึ่ง
ฮินดูพยายามมาตลอด ทีนี้ นิกายไศวะก็จะกลืนบาง อยาง
ที่ศังกราจารยตั้งคณะสงฆเลียนแบบพุทธศาสนา แตกอนนี้ศาสนา
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ฮินดูไมมีคณะสงฆ เพราะพราหมณที่คนวาเปนนักบวชนั้น เขาทําพิธี
ศาสนา ทั้งทีต่ ัวเขาอยูบาน มีเหยาเรือนครอบครองโภคสมบัติ แตศังก
ราจารยตั้งวัดที่เขาเรียก math ขึ้นมา ภาษาบาลีเรียกวา “มฐ
(มฐะ)” เริ่มจากสีท่ ิศ ก็เกิดคณะสงฆฮินดูขนึ้ มาบาง มาเทียบ
กับสังฆะในพระพุทธศาสนา นี่ก็คือวิธีทําใหเหมือนกัน เปนการ
กลมกลืนกันไป
ตอนนัน้ พุทธศาสนาเจริญอยูใ นเมือง แตนอกเมืองขาดกําลัง
เพราะพระมาสุมกันอยูในเมือง ในทีเ่ จริญหมด พอวัดไหนไมมพี ระ
เพียงพอ วัดฮินดูก็ไปรวมมือ ไปชวยเหลือ ตอมาก็ยดึ วัดกลืนไปเลย
อะไรทํานองนี้
หันมาพูดถึงศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก เมื่อ พ.อ.ปน
มุทุกันต ยังเปนอธิบดีกรมการศาสนา ตอนนัน้ ถึงกับมีวัดของศาสนา
คริสตวัดหนึ่ง ที่บาทหลวงโกนศีรษะหมเหลืองอยางพระเลย คือจะกลืน
กันขนาดทีว่ า เอารูปแบบแมแตการเปนพระไป อันนี้เปนเรื่องที่ตองรูทัน
จึงบอกวาตองมีปญญา เราไมมีเจตนาราย เรามีไมตรีปรารถนาดี แตเรา
ตองรูเขาใจ
รวมความวาเปนเรื่องที่ตองรู และมีนโยบายที่จะรับมือใหถกู ตอง
อยางนอยการรูเทาทันเปนเรือ่ งสําคัญ แลวอีกอยางหนึง่ เรื่ององคกร
และกลุมอะไรตออะไรที่ทําแปลกๆ นี่ เราตองมอง ๒ แบบ
หนึ่ง พวกทําดวยเจตนาราย
สอง พวกมีเจตนาดีอยูเหมือนกัน แตเขาไมรู เขาจึงทําไมถกู
สําหรับพวกมีเจตนารายเราก็ตองปฏิบัติแบบหนึง่ พวกเจตนาดี
แตไมรู เราก็ตอ งเขาใจเขา และเห็นใจ แลวก็ตะลอมวาจะทําอยางไร จึงจะ
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ดึงเขามาสูแนวทางทีถ่ ูกตอง การที่จะไปกําจัดกันโดยใชวิธีรุนแรงเลย
ทีเดียว ก็ไมถูก
ก็อยางทีว่ านั้น ที่วา ไมดีนี่มี ๒ แบบ มีทั้งเจตนาดีและเจตนา
ไมดี พวกเจตนาไมดีก็เรื่องหนึง่ พวกเจตนาดีแตไมรู ก็เรื่องหนึง่

คนกับระบบ คนที่เขาถึงระบบ
คนประสานกันภายในระบบ
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: ก็กราบนมัสการขอบพระคุณเปนอยางสูงเลย
นะครับ คงยังมีปญหาอีกมากมาย เพราะวาการเขาไป
คราวนี้ คงจะมีปญหาหมักหมมมานานพอสมควร และจาก
ประสบการณของกระผมเอง กระผมก็พบวา เรื่องของคน
กับเรื่องของระบบ ในทางปฏิบัติจริงๆ คนนี่สําคัญ จะทํา
อยางไรที่จะใหเราสรางคนขึ้นมาได
ก็อยางที่กระผมกราบนมัสการไวแลววา ก็จะตองเอา
อยางลักษณะของการคัดสรรมา ซึ่งกระผมก็ไดกราบนมัสการ
ไมทราบวาทานเจาคุณอาจารยจะเห็นดวยในประเด็นนี้หรือ
เปลา

พระธรรมปฎก: คัดสรรอยางไรนะ เจริญพร
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: คัดสรรนีก่ ระผมขอยกตัวอยาง เชน
ผูอํานวยการ อ.ส.ม.ท.(องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศ
ไทย) ผูอํานวยการ อ.ส.ม.ท.ในสมัยกอนนั้นเขาแตงตั้งมา
จากราชการ
แตในขณะนี้เขามีการคัดเลือก ถาไมมี
ประสิทธิภาพพอ ทําใหบริษทั เขาแย เขาจะเอาออก
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ทีนี้ลักษณะนีถ้ าหากมีการคัดสรร ก็หมายความวา มี
คฤหัสถจํานวนหนึ่ง มีบรรพชิตจํานวนหนึ่งมาพิจารณา แต
อยางที่ทาน ดร.วิษณุ เครืองาม ไดบอกไวเมื่อปทแี่ ลววา
คณะกรรมการนี้จะมาหาตัว ผอ. นั้นมีลักษณะในเชิงของ
การแตงตั้ง
แตถามีการคัดสรรนี่ หมายความวาเลือกเลย และ
คณะกรรมการนี้ก็จะพิจารณาตามดูการเคลื่อนไหว การ
ทํางานของตัวผูอํานวยการสํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ตลอดเวลา ถาดีก็ปกปอง ถาไมดีก็ตักเตือน ตักเตือนแกไม
ไหวแลว ก็ตองถอดถอนออกไป อาจจะอยูในวาระ ๒ ป ๓
ป ก็แลวแต
อยากจะกราบนมัสการถามวา ในประเด็นนี้ ใน
สถานการณปจ จุบันเหมาะสมหรือเปลาครับผม

พระธรรมปฎก: การคัดสรรใชไหม ขอเจริญพร เปนวิธกี ารใหมที่
คอนขางแพรขยายมากขึน้ นิยมใชกันมากขึ้น แงดีก็มี แตทําอยางไร
จะใหมนั ดีจริงๆ คือ ตองวางระบบใหดีนั่นเอง เพราะถาตัวหลักการดี แต
ถาวิธีจัดการไมดี หลักการนั้นก็ไมสัมฤทธิผล
เพราะฉะนัน้ ตอนนีห้ ลักการก็ดีอยู แตวิธีการโดยเฉพาะที่จดั
วางเปนระบบนี่ มันไมใชแควิธี แตเปนระบบวิธี และระบบวิธนี ี่ตองมี
ความรัดกุม เปนตนวา แคไหนจึงจะใหความมัน่ ใจ โดยมีองคประกอบ
หรือปจจัยที่จะเปนตัวประกัน ใหเกิดผลทีด่ ีไดแนนอน
ตัวระบบที่จะเปนหลักประกัน ตองทําใหมั่นคง ถาระบบไม
เปนหลักทีม่ ั่นคง ไมเปนประกัน มีชองโหวมาก ก็เกิดปญหา แมตัว
หลักการจะดีก็มาเสียอีก ทีร่ ะบบวิธี
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ฉะนั้น การคัดสรรเราก็พูดไดวาโดยหลักการดี แตวิธีการตอง
ทําใหรัดกุม วางระบบใหชดั จนกระทั่งคนเห็นระบบวิธีแลว ก็มั่นใจ
เลย วามันเปนหลักประกันวาจะไดคนที่เหมาะสม
ตรงนี้ยากเหมือนกันนะ เมื่อวางระบบวิธีแลว จะมีตัวแทรกแซง
อะไรเขามาอีกหรือเปลา คือระบบนี้ จะตองปองกันตัวแทรกแซงได
ดวย
ตรงนี้ยาก คือจะตองมีระบบที่สามารถปองกันตัวแทรกแซงและ
ปจจัยในฝายเสียไมใหเขามา อันนี้ก็คงตอบไดแบบมีเงื่อนไข คือไม
สามารถจะตอบไดแบบผางลงไปเลย อันนี้คิดวาอยูท ี่การวางระบบวิธี
ก็เลยอยากจะพูดอีกนิดเปนการพูดรวม เพราะเมื่อสักครูนี้ได
พูดถึงวัฒนธรรมดวย วาถาเราจะนําประเทศชาติไปใหดี ผูที่ทํางานจะตอง
มองเห็นองคประกอบทุกสวนของสังคม วามันเชื่อมโยงสัมพันธเปนเหตุ
ปจจัยแกกันอยางไร แลวมันรวมเปนหนึ่งเดียวไดอยางไร ถายังมองไมได
ยังมองแยกสวนอยู ก็ไปดีไมได
เพราะฉะนัน้ ทานทีพ่ ูดอยางเมื่อสักครูว าวัฒนธรรมเปนเรื่อง
ตางหากจากพระศาสนา ก็คือ ทานไมเขาใจวัฒนธรรม วามันเปน
องคประกอบที่สัมพันธกับสวนอืน่ ของสังคมไทยนี้อยางไร ทั้งในเชิง
ราบและเชิงตั้ง
เชิงราบ ก็คือ สภาพที่เปนอยูในปจจุบนั เชิงตั้ง ก็คือ ตามแนว
ประวัติศาสตร ความเปนมาในอดีตสืบสายกันมาอยางไร ตองเขาใจ
ใหตลอด
ถามิฉะนัน้ ก็จะทํางานโดเด เควงควาง ขาดลอยไปหมด ตอง
สานได ตองโยงได ตองเชือ่ มเหตุปจจัยได ทั้งปจจัยฝายบวก ฝายลบ
ฝายกระทบ แลวก็ฝายเสริมหนุน ตรงนี้เปนจุดสําคัญ

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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งานของพระศาสนาก็เชนเดียวกัน ตอนนีก้ ็คือกลับไปสูขอแรก
ที่บอกวา มองพระศาสนาทัง้ หมด ใหมีจดุ รวมอันเดียว แลวใหเห็นวา
มันกระจายออกไปเปนองคประกอบตางๆ
ที่มาสัมพันธกันอยางไร
เพื่อไปสูจุดหมายอันเดียวกัน แลวจะโยงกันอยางไร เพราะจะทํางาน
อะไรก็ตาม ทุกสวนนัน้ จะตองโยงกลับเขามาหาแกนนี้ได แลวก็นําไปสู
จุดหมายที่แทจริง
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: กระผมขอกราบนมัสการถามเปนการสวนตัว
สักนิดหนึ่งวา ในฐานะที่ผอู ํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ตองไปเปนเลขาธิการของมหาเถรสมาคม
ตรงจุดนี้กระผมขอรับโอวาท มีขอแนะนําสั่งสอนประการใด
ชวยกระผมดวย เพราะวากระผมไมเคยมีประสบการณ
ควรจะดําเนินการในลักษณะใด จึงจะถูกตองเหมาะสม

พระธรรมปฎก: ขอเจริญพร อันนี้อาตมภาพคิดวาก็คงจะเปน
ระบบงานแบบอิงอาศัยเอื้อกันไป เพราะวาทานนายพลก็ถนัดงานที่รู
ทางดานองคประกอบทางสังคมมาเยอะ สวนทางดานเนื้อหาสาระทาง
ปริยัติเปนตน และทางดานความสัมพันธกับพระสงฆ เรื่องความรู
ความเขาใจประเพณีความเปนอยูวัตรปฏิบัตรของพระ ก็จะมีทา นที่
ชํานาญอยูแลว
ก็ตองประสานกันตรงนี้แหละ เพราะวาตอนที่สัมพันธกบั มหา
เถรสมาคมนั้นจะมีเรื่องในแงนี้มาก เพราะวาทานเปนพระสงฆ ซึ่งมี
วิถีชีวิตความเปนอยูของทานแบบหนึ่ง มีเรื่องราวเกี่ยวของที่เปนแบบ
ของทานโดยเฉพาะ คราวนี้คนที่เจริญเติบโตมาแบบนัน้ ก็จะมาหนุน
ได คือเปนการทํางานที่คงตองประสานไปดวยกัน โดยมีทานที่ชาํ นาญ

๗๒

ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมนั่ คง

ดานนัน้ เขามา ก็อยูที่จุดเชือ่ มวา จะเอามาเปนองคประกอบรวมได
อยางไร เพื่อจะมาทํางานไปดวยกัน ขอเจริญพร
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: กระผมเขาไปคราวนี้ กระผมก็ไดแสดงบอก
ทางสื่อมวลชนที่มาซักถามอยางชัดเจนวา กระผมมิไดเขา
มาในฐานะผูบ งั คับบัญชา แตกระผมเขามาในฐานะของ
เพื่อนรวมงานจริงๆ ดวยความจริงใจ
ก็มีกระแสออกมาวา
มีความแตกแยกกันอยางนั้น
อยางนี้ กระผมก็ตอบไปวา เรื่องความแตกแยกใน
บานเมืองของเรา ตราบใดที่เปนปุถุชนนัน้ มีทุกแหง ไมวา
จะเปนตํารวจ ทหาร พลเรือน ทุกแหงมีเหมือนกัน แตถา
หากวาพวกเรายึดโยงกันใหชัดเจนในเรื่องความจริงใจที่จะ
ทํางานตอบานเมือง ยึดประโยชนของสวนรวมเปนหลัก
สําคัญแลว กระผมมั่นใจวาเอกภาพตองเกิดขึ้น เหตุการณ
ทุกประการนาจะเรียบรอยและมีความเขาใจตอกันได
กระผมขอคําแนะนําในประเด็นดังกลาวนีด้ วยครับ

พระธรรมปฎก: เจริญพร ก็คงตองใชความแตกตางเปนสวนเติม
เต็ม หมายความวา ความแตกตางเปนธรรมชาติ และเพราะความ
แตกตางนี่แหละ จึงทําใหสงิ่ ทัง้ หลายมีความหลากหลาย โลกนี้เปนอยู
ไดเพราะความแตกตาง ถามีอยูอยางเดียวแมแตรางกายของเรา ก็มีแต
ตายอยางเดียว ไปไมรอด เครื่องยนตก็มสี วนที่แตกตางแลวมาเติมเต็ม
กัน ทําใหองครวมสมบูรณขึ้นมา
อันนี้ก็อยูทจี่ ะใชความแตกตางนั้นอยางไร อยูที่การประสาน
เชื่อมโยงเขามาเปนระบบ ใหเปนหนวยรวมอันเดียวกัน แลวก็หา
ชองทางใหมนั มาหนุนซึ่งกันและกัน ใหเปนปจจัยรวมและเปนปจจัย

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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หนุน ไมใชเปนปจจัยที่มาหักลางกัน
เหมือนอยาง ในเรื่องที่ตองสัมพันธกับคณะสงฆ ตรงนี้จะตอง
เปนจุดทีเ่ ดน คือการเขาไดกับพระ เชน กรรมการมหาเถรสมาคม
การรูวิถีชวี ิตของทาน รูวัตรปฏิบัติแนวทางอะไรตางๆ ซึ่งผูท ี่
ชํานาญในดานนี้ ก็จะมีแนนอนในสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
มาเปนสวนรวมหรือมาเปน
คงจะตองใชหรืออาศัยทานเหลานั้น
องคประกอบที่เสริมซึ่งกันและกัน แลวก็รูกัน เขาใจกัน มาทํางานแบบ
ไปดวยกัน ขอเจริญพร

เรื่องพุทธมณฑลจะจัดการอยางไร ตองใชปญญาวา
ใหชัด
แตไมใชเปนทีม่ าอวดความใจกวางบน
ฐานแหงโมหะ
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: ขอกราบนมัสการถาม พุทธมณฑลทีอ่ ยู
ใกลนี้นะครับ ทานเจาคุณอาจารยมีคําแนะนําอะไรบาง ที่
จะใหกระผมรับไปปฏิบัตใิ นโอกาสตอไป ในการที่จะเสริม
ใหเปนไปตามเปาหมายที่จะไดจัดตั้งที่พุทธมณฑลตอไป

พระธรรมปฎก: เรื่องพุทธมณฑล อาตมภาพไมไดมีความคิดอะไร
มากหรอก มองในแงที่หนึง่ ก็เปนที่รมรืน่ ซึ่งเขากับหลักพระศาสนา
เพราะวาพระพุทธศาสนาเราเนนเรื่องธรรมชาติ เรื่องของความรมรืน่
ใหมีสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติอยางทีว่ า
ฉะนั้นพุทธมณฑลในแงนี้กเ็ ขาแนวทาง แตในแงของประโยชน
อยางอืน่ อยางที่บางทีเอกสารของทางราชการออกมา คลายๆ ทํานอง

๗๔

ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมนั่ คง

วา จะใหพทุ ธมณฑลเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนา ตรงนี้เปน
เรื่องใหญที่ตองคิดใหชัด
ที่ผานมาเราคิดในแนวนี้จริงหรือเปลา หรือเปนเพียงพูดไว
เฉยๆ วา ตั้งพุทธมณฑลขึ้นเพื่อใหเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนา
แลวเราไดดําเนินการเพื่อใหเปนอยางนั้นหรือเปลา อันนี้ก็ตองอยูทวี่ า
จะมีนโยบายในเรื่องนี้อยางไร จะยึดถือหลักที่เคยประกาศไวหรือไม
ถาเราตกลงจะใหพทุ ธมณฑลเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนา ก็เปนจุดเริ่มที่จะตองไปคิดวา เราจะทําอยางไรใหเกิดสภาวะ
เชนนี้ขนึ้ มาได
อันนี้เปนสิง่ ที่เคยพูดกันไวเทานัน้ เอง ซึ่งถาเราไมเห็นดวย เรา
ก็อาจจะไมเอาดวย และกลายเปนวาทีพ่ ูดมากอนนี้เปนเพียงถอยคํา
ไพเราะ แตไมมีผลในทางความเปนจริง แทนที่จะไปพูดอยางนัน้ ก็
ตองเลิกพูด
ทีนถี้ าตกลงเอาวา เราจะวางนโยบายอยางนี้สําหรับพุทธมณฑล ที่วา จะใหเปนศูนยกลางของกิจการพระพุทธศาสนา ก็เปน
เรื่องที่เชื่อมโยงกับเรื่องอืน่ ทีเ่ คยพูดกันมา
แตลักษณะทีแ่ นนอนก็คือวา ตัวสถานทีม่ ันไดอยูแลว เปนที่
ชวยประชาชนมาก ไดแกความรมรืน่ ประชาชนมาอาศัยพุทธมณฑล
กันเยอะ เพื่อชวยจิตใจใหมคี วามสบายมีความสงบ อันนี้เราก็คง
จะตองสงเสริมกันตอไป
ในสวนอื่นก็เคยพูดกันไปถึงวา
ในการเปนศูนยกลางทาง
พระพุทธศาสนานั้น มีจุดหนึง่ ทีเ่ นนคือ เปนศูนยกลางหรือเปนแหลง
สําคัญทางการศึกษาดวย อันนี้ก็ตองมาทบทวนวาเราจะเอาหรือเปลา
เพราะในแงนี้ไดเกิดมีปญหากันมาหลายอยาง
เชนวาเมื่อตอนที่ตั้ง

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแหงโลกขึ้น ก็พูดกันวาจะเอาอยางไร จะตั้งที่
พุทธมณฑลหรือไม ซึ่งก็ยงั ไมมีขอยุติที่วา จะเอาอยางไร อันนี้เปนเรื่อง
ของนโยบาย
เราอาจจะตองยกเรื่องที่เคยพิจารณาในอดีตมาดู วาเขาเคย
คิดกันอยางไร จะเอาอยางไร แลวอันไหนควรจะสืบตอ ควรจะทํา
ขึ้นมาใหเปนจริงเปนจัง อันไหนควรจะเลิก อันนี้อาตมภาพคิดวาสําคัญ
นะ คือเรื่องที่เปนมาควรใหชดั เสียกอน
ทีนพี้ อเราชัดกับเรื่องที่เปนมา จนลงตัวตัดสินไดวาเอาหรือไม
เอาอยางไรแลว เราก็เดินหนาละทีนี้ แมแตจะมีนโยบายใหม วาถาไม
เอาอยางนัน้ แลวจะใหเปนอยางไร
แตตอนนี้เหมือนกับวา เรื่องพุทธมณฑลที่เปนมาก็ยังไมชัด
แมแตสิ่งที่พูดไวเหมือนประกาศเปนทางการก็พูดกันไปอยางนัน้ ๆ เอง
ก็หมายถึงเปนศูนยกลาง
ถาเปนศูนยกลางการศึกษา
พระพุทธศาสนานานาชาติดวย เพราะวาถาโยงไปหามหาวิทยาลัย
พุทธศาสนาแหงโลก ก็หมายถึงระหวางชาติแลว
ในแงหนึง่ เราก็ยังมีความคิดกันอยูดว ยวา ในเวลานี้ถงึ อยางไร
ประเทศไทยก็ยังเปนประเทศที่เรียกวา พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคง
ที่สุด แมวาบางครั้งมันจะเปนความภูมิใจที่หลอกตัวเองไปบาง แตก็มี
ลักษณะอยางนอยในทางรูปธรรมที่เอื้อ
ทีนี้เมื่อมีลักษณะในทางรูปธรรมแลวเราก็ตองมาใสเนื้อใหมัน
เปนจริง คือทําอยางไรใหรูปราง รูปแบบ ที่มนั ดูเปนศูนยกลาง
พระพุทธศาสนานั้น จะเปนแหลงใหญศนู ยกลางจริงๆ โดยเนื้อหาดวย
นี้ก็คือตองฟนตัวจริงของพระพุทธศาสนาขึ้นมา

๗๖

ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมนั่ คง

อันนี้อาตมภาพก็วา เปนงานใหญมาก ถาจะเอาพุทธมณฑล
ใหมาถึงขั้นนี้ แลวมันจะเชื่อมโยงกับงานสวนอืน่ ดวย
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: ขอกราบนมัสการนะครับ ตอนนี้ก็มีประเด็น
อยูหลายประเด็น
เชนที่ตั้งของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ จะเอาอยางไร จะอยูที่กรุงเทพฯ หรือจะอยูที่พุทธ
มณฑล
พุทธมณฑลนัน้ ไกล ญาติโยมมาติดตอก็ลําบาก ก็คง
ตองหาขอยุติ เพราะเรื่องยายตองยายแน แลวขณะนี้
กรมการศาสนาซึ่งเคยอยูท ี่กระทรวงศึกษาธิการ ก็ยายมา
อยูที่สะพานพระปน กลาฯชัน้ หาแลว
กรมการศาสนาเกาอยูที่ในกระทรวงศึกษาธิการ
ขณะนี้ตั้งแตเมื่อปที่แลว ก็มีการแยกตัวกรมการศาสนา
ออกมาเปนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ แบงเปน ๒
สวน
กรมการศาสนาก็ขึ้นอยูกับกระทรวงวัฒนธรรม ขณะนี้
กรมการศาสนาเขายายมาอยูตรงตึกมหาวิทยาลัยมหิดล
สะพานพระปนเกลา สวนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติก็
อยูที่กระทรวงศึกษาธิการ ก็ไมเหมาะสมดวยประการทั้งปวง
ปญหาคือจะยายไปอยูที่ใด ในกรุงเทพฯหรือขางนอก
ก็ยังไมมีขอยุติที่ชัดเจน ก็ตองไปหาขอยุติกัน มีเสียงบอก
วา ที่พุทธมณฑลไกล แลวปญหาก็อยางที่ทานเจาคุณ
อาจารยไดกลาวไววา ตองใหชัดเจน กระผมมองดูวาจะ
ชัดเจนอยางไรก็แลวแต
สังคมไทยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
ตลอดเวลา

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๗๗

เวนแตถาเราวางรากฐานเกี่ยวกับตัวบุคคลใหมี
มาตรฐานจริงๆ โดยมีคณะกรรมการการคัดสรรในหลักการ
ใหถูกตองชัดเจนจริงๆ อันนี้ก็จะนําไปสูลักษณะของการ
พัฒนา
มีประเด็นอยูประเด็นหนึ่ง มีเสียงพูดกันมากกอนหนา
นี้วา ควรจะทําพุทธมณฑลใหเปนทีร่ วมของศาสนาตางๆ

พระธรรมปฎก: อันนี้เปนไปไมไดหรอก เพราะชื่อก็บอกแลววาเปน
“พุทธมณฑล”
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: กระผมจะตองใหชัดเจนในประเด็นนี้ ซึ่ง
กระผมก็เห็นอยางที่ทานเจาคุณอาจารยไดกลาวไวนะครับ
คือจะตองเฉพาะพระพุทธศาสนา

พระธรรมปฎก: คือคนเดี๋ยวนี้ไมรูความหมายของคําวา “ใจกวาง”
ไมรูเรื่องเลยวาใจกวางคืออะไร ก็เปะปะ เละเทะไปหมด
ความใจกวางคือการยอมรับความจริง ไมเอาแตใจของตัว ไมเอา
แตจะใหเปนไปตามความตองการของตัวเอง แตตองสามารถยอมรับ
ความจริงความถูกตองได จึงจะเรียกวาใจกวาง
ไมใชวาเขาทําอยางนัน้ ก็เออ ฉันใจกวางยอมรับได เขาทําชั่ว
ฉันก็ใจกวางยอมรับได เขาทําดี ฉันก็ใจกวาง ยอมรับได ใจกวางแบบ
นี้ใชไมได
ใจกวางที่แทคือสามารถยอมรับความจริง
เมื่อความจริงเปน
อยางนี้ ไมตรงกับที่ตัวตองการ คนใจแคบจะรับไมได
พุทธมณฑลสรางขึ้นเพื่ออะไร ชื่อวาอะไร วัตถุประสงคความ
มุงหมายคืออะไร ก็วาไปตามนั้น มันไมไดมีเรื่องอื่นที่จะมาใจกวาง มา

๗๘

ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมนั่ คง

วินิจฉัยอะไรอีก การทําใจกวางแบบทีว่ าเมื่อกี้นนั้ กลายเปนภาวะไร
หลัก กลายเปนวา คนใจกวางคือคนหลักลอย
คนหลักลอย ไมมีหลัก ก็ใจกวางซิ ใครมาอยางไรก็รับไดหมด
ก็มันไมรูวา อะไรถูกผิด เพราะฉะนัน้ ใจกวางแบบนี้คือคนไมไดเรื่อง
เวลานี้คนไทยเริ่มใจกวางแบบนี้ คือแบบไมรูเรื่อง ก็ไปไมรอด
เพราะไมมีความรู ขาดปญญา สังคมไทยอยางนี้จะแยนะ เปนสังคมที่
ไมมีหลัก หรือเปนสังคมหลักลอย
เพราะฉะนัน้
จะตองชัดวา
ความใจกวางอยูท ี่
ความสามารถยอมรับความจริง อันนี้เราตองชัดวาเราจะทําอะไร
เพื่ออะไร แลวเขาเอาศาสนาตางๆ มาปนเปกัน ก็พรากันไปหมด จน
ทําอะไรไมได ประเทศชาติกเ็ สีย
เราตองการใหพุทธศาสนาเกิดประโยชนแกสังคมไทย เราจึง
ตั้งพุทธมณฑลขึ้นมา ทําอยางไรจะใหพระพุทธศาสนานี้เกิดประโยชน
ได ก็คิดก็ทํากันไป ใหมันจริงจังชัดเจน
ตรงนี้สิเปนสาระ ไมใชไปนึกแตเพียงใจกวาง แลวก็ไมไดนึก
ถึงตัวเนื้อหาสาระที่จะตองทํา วามันอะไรกัน เลยไมไดเรื่องไดราวอะไร
เสียหายแกประเทศชาติ สังคมก็เลอะ เปนสังคมหลักลอยอีก ไมได
เรื่องอะไรสักอยาง ไมมีเนื้อหาสาระ
ถาเขาแนวนี้ตอไปก็ไทยทัง้ สังคมนี่แหละ นัวเนีย รับหมด ฝรั่ง
มา แขกมา จีนมา ก็ใจกวาง วาตามเขาไป เลยไมมีอะไรเปนของ
ตัวเอง อยางนี้เขาไมเรียกวาใจกวางหรอก แตเรียกวาเปนคนไมมหี ลัก
ไมใชคนใจกวาง
ใจกวางแบบนี้ ก็เหมือนไปบอกวา ที่โบสถคริสต ที่มสั ยิด ก็
นิมนตพระไปผูกสีมา เปนที่ทาํ สังฆกรรมไดดวย แลวจะใหชาวคริสต

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๗๙

ชาวมุสลิมเขาทําอยางไร หรือบอกวาจะใหกรมปาไมกบั กรมประมงใจ
กวาง เปดสามัคคีกัน ใหเอาหนวยงานในสองกรมนัน้ มาแทรกปนกัน
ไป อยางนี้เรียกวาใจกวางหรือ
ความสามัคคีไมใชการเอามาปนเปคลุกเคลากัน ซึ่งจะยิ่งทําให
ติดขัดสับสน แตอยูที่การมีไมตรี และรวมมือประสานกันใหถูกจุดถูกที่
ความใจกวางอยางที่วา นั้น ที่จริงไมใชใจกวางหรอก แตเปน
เรื่องของการมีปญญาแคบ คือ อยากจะแสดงความใจกวาง แตเมื่อไมมี
ปญญารูเรื่องทัว่ ตลอด ก็ปลอยความใจกวางที่สับสนออกมา อยางนี้
ไมใชใจกวางจริง แตกลายเปนใจกวางแบบแสดง ที่พวกชอบใชคําฝรัง่
เรียกวา “โชวออฟฟ” ไมเปนอินดิเคชัน่ ของปญญา แตมันอิมพลาย
อวิชชา
ใจกวางก็อยูทยี่ อมรับกันได ฟงกันได และถากวางจริงก็
สามารถถกเถียงกันไดอยางสุภาพเปดใจ โดยไมตองตีหวั กัน
เพราะฉะนั้น พุทธมณฑลนี้ เรื่องที่ตองคิดตองทําอยูที่วา จะทํา
อยางไรใหกิจการพระพุทธศาสนาเกิดประโยชนแกสังคมไดอยางแทจริง ซึ่ง
เปนเปาหมายเดิมที่ทําใหตั้งขึน้ มา
ฉะนั้น ผูที่เกีย่ วของก็ตองคิดวา ทําอยางไร เราจะใหพทุ ธ
มณฑลมีกจิ การงานที่สนองวัตถุประสงคของพระพุทธศาสนา ในการ
ทําใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนไดสําเร็จอยางดีที่สุด อันนี้แหละคือ
พุทธมณฑลที่แท
ไมตองไปมัวคิดอยางโนนอยางนี้ คนที่ไปคิดใจกวาง มัวไปรับ
โนนรับนี่ ก็เลยไมมีเวลาทํางาน ไมมีเวลาคิดทําเรื่องที่เปนสาระ ตอนนี้
ชักจะใจกวางกันแบบนี้ จนกระทั่งไมรูเรื่องรูราวอะไรเลย คนไทยแยนะ
จะกลายเปนโมหะไป
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เอากําลังปญญา อาศัยความสามัคคี มาบริหารกุศล
เจตนา สูความสัมฤทธิแ์ หงประโยชนสุขเพื่อ
ปวงประชา
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: กระผมก็คงจะรับหลักการ ก็ตองขอกราบ
นมัสการไวดวย ขอปวารณาตนวาคงมีคําถามอีกเยอะ แต
วาขณะนี้กไ็ ดแตเพียงคิด แลวก็มาคราวนี้ เรียกวาไดรับ
คําสั่งสอน เหมือนกับไดรับพรอันประเสริฐ มีกําลังใจ
ทํางานเพื่อพระพุทธศาสนา
กระผมขอกราบนมัสการใหคํามั่นสัญญา วาจะอุทิศทั้ง
ชีวติ รางกาย จิตใจ เขาไปทําเรื่องนี้ ซึ่งก็คงจะตองมี
ปญหาอีกมากมาย ก็คงจะมากราบนมัสการถามในโอกาส
ตอไปดวยนะครับ
ในโอกาสนี้กระผมคิดวาไดเวลาทีเ่ หมาะสมแลว ทาน
เจาคุณอาจารยก็เหนื่อยมากแลว ไมทราบวายังจะมีกําลัง
พอที่จะใหคําสั่งสอนแนะนําพวกกระผมประการใดตอไปอีก
หรือเปลาครับ

พระธรรมปฎก:

ก็ขอเจริญพรอนุโมทนาทานนายพลตํารวจโท
อุดม เจริญ พรอมทัง้ ทานอาจารยรวมคณะที่ไดมาครั้งนี้ โดยมี
จุดมุงหมายที่เปนกุศลเจตนา คือเจตนาดีตอพระพุทธศาสนา ซึ่งมี
ความหมายโยงไปเอง ถึงความปรารถนาดีตอสังคมประเทศชาติ
เราทํางานพระพุทธศาสนานี้ ก็คือเพื่อใหเกิดผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจาตรัสไววา การที่

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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พระสงฆจาริกไปโนนไปนี่ไปทํางานตางๆ แมแตตวั พระพุทธศาสนามีอยูเ พื่อ
อะไร
พระพุทธองคตรัสวา พระพุทธศาสนาจะไดตั้งอยู มั่นคง ยั่งยืน
เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกพหูชน เพื่อเกื้อกูลแกชาวโลก นี่คือ
ตัววัตถุประสงค
เพราะฉะนั้น ถาเราทํางานเพื่อวัตถุประสงคของพระศาสนา
ก็หมายความวาเพื่อวัตถุประสงคที่เปนประโยชนสุขแกประชาชน แก
ประเทศชาติ และแกชาวโลกนัน่ เอง อันเดียวกัน เมื่อทานมีกุศลเจตนา
นี้อยูแลว ก็เปนเจตนาทีเ่ กื้อกูลตอสังคมประเทศชาติ
เจตนาอันนี้แหละจะเปนแกนสําคัญ ใหเรามีทิศทางทีช่ ดั เจน
เมื่อมีความชัดเจน และเรามีความตั้งใจจริงแลว จะมีกําลังกาวไป
เพื่อใหสัมฤทธิจุดหมายนัน้
ตอนนี้ก็อยูทวี่ า เมื่อเราชัดเจน เรามุง หนาไปถูกทางแลว เรา
จะสรางกําลังของเราขึ้นมาอยางไร เพื่อจะเดินหนาไป ตอนนี้ก็คือขัน้
สรางกําลัง และกําลังใหญทสี่ ุด ก็คือกําลังปญญา
จะตองมีความรูความเขาใจ พรอมดวยขอมูล มองเห็นกิจการ
ดานตางๆ ใหชัดเจน เพราะปญญานี้แปลวา รูทั่วชัด ทั้งชัดทั้งทัว่
ทั่วถึงองคประกอบตางๆ พรอมทั้งหมด
พอมีปญญามาสองสวาง เห็นทิศเห็นทางชัดแลว ทีนจี้ ะเดินก็
อาศัยองคประกอบที่จะหนุน เชนความเพียรพยายาม ความรวมมือ
การจัดการดําเนินการ ตลอดจนปจจัยทางวัตถุเขามาเสริม ถึงตอนนีก้ ็
เดินหนาไปเลย
เพราะฉะนัน้ ก็ถือวากุศลเจตนานี้เปนองคประกอบใหญและ
เปนแกนนํา เมื่อตั้งขึ้นในใจแลว ก็เปนจุดเริ่มที่โยงไปถึงจุดหมายทันที

๘๒
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เรียกวาจุดเริ่มกับจุดหมายอยูที่ตัวเดียวกัน แลวเอาศรัทธาผูกเขาไป
บอกวาเอาแนแลวกุศลเจตนานี้กน็ าํ ไปเลย
เปนอันวา ตอนนี้เรากําลังพยายามแสวงหาปญญากันอยู หา
ความรูความเขาใจ เรื่องราวขอมูลที่เกี่ยวของ แลวตอจากนี้ ถามี
ความรูความเขาใจ เปนปญญาชัด ก็เดินหนาไดอยางดี
อาตมภาพขออนุโมทนาทานนายพลที่มกี ศุ ลเจตนานี้ และ
เพื่อใหสัมฤทธิผล ก็ขอใหมกี ําลังมาเปนเครื่องดําเนิน โดยมีทั้งกําลัง
กาย กําลังใจ แลวก็ตัวกําลังปญญาทีว่ า นัน้ มารวมกันที่กําลังความ
สามัคคี ใหกาํ ลังทัง้ หมดนี้ หนุนกันนําไปสูความสําเร็จ โดยในกรณีนกี้ ็
คือมีทานนายพล เปนผูนาํ ขบวนที่จะกาวไปใหถึงจุดหมายนัน้
ก็ขอใหกุศลเจตนาที่ตงั้ ไวนี้ บรรลุผลสมหมาย เพื่อประโยชน
สุขแกประชาชน เพื่อความดํารงมัน่ คงแหงพระพุทธศาสนา และขอให
ทุกทาน รมเย็นเปนสุขในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจาตลอดกาล ทุก
เมื่อ
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: สาธุ กระผมขอถือโอกาสนี้ กราบนมัสการลา
ไปกอนนะครับ ทุกสิ่งทุกอยางที่ทานเจาคุณอาจารยได
กรุณาแนะนําสั่งสอนกระผมกับคณะ ทางฝายฆราวาสก็จะ
นอมรับ และนําไปปฏิบตั ิ ใหเปนไปตามที่ไดแนะนําสัง่ สอน
มีปญหาประการใด กระผมจะไดรวบรวมสมัครพรรคพวก
มากราบขอความเมตตาใหมนะครับ กราบขอบพระคุณ และ
ขอกราบนมัสการลาครับผม

พระธรรมปฎก: ขออนุโมทนา

