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ขาวตางๆ มักมีแตเร่ืองรายๆ เปนเหตุการณในทาง

ทําลายหรือเส่ือมโทรม ไมวาจะเปนเรื่องทางสังคมทั่วไป 
หรือจําเพาะเขามาเกี่ยวกับดานพระศาสนา 



- ๑ - 
เด็กนักเรียน ยกพวกตีกัน  

เพราะคิดสั้น ขาดจิตสํานึกตอสวนรวม 
 
 

เมื่อขาดจิตสํานึกตอสวนรวม                          
เครื่องแบบก็เปนแคเครื่องหมายที่ใชแบงพวก 

ท่ีทานอมิตาโภปรารภขึ้นมา เร่ืองนักเรียนนักศึกษาในโรงเรียน
หรือวิทยาลัยยกพวกตีกันนั้น สาเหตุสําคัญอยางหนึ่งก็คือ การขาดสิ่ง
ท่ีเรียกวาจิตสํานึกตอสวนรวม คือการคิดคํานึงถึงผลประโยชน
สวนรวม เชนการที่จะสรางสรรคประเทศชาติและสังคม จติสํานึกอยาง
นี้ไมม ีความคิดก็เลยคับแคบ มามองกันอยูแคเร่ืองสวนตัว หรือเร่ือง
ระหวางกลุมระหวางพวก คือมองแคน้ัน  

เขาไมมองกวางออกไปวา เรานี้เปนสวนรวมของสังคม และ
อาศัยสังคมอยู จะตองชวยสรางสรรคสังคมประเทศชาติใหดีงาม
เจริญกาวหนา ถามีจิตสํานึกอนันี้อยูมันจะแกปญหานี้ไปไดมาก  

เมื่อไมมจีิตสํานึกตอสวนรวมที่สูงขึ้นไป เคร่ืองแบบจึงถูกใช
เปนเคร่ืองหมายของการแยกกันระหวางกลุมระหวางพวก คือไดแค
พวก ไมไดสวนรวมที่กวางอยางที่เขาควรเขาใจ  
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เราตองใหเด็กเขาใจถึงความหมายของการมีเคร่ืองแบบวามี

เพื่ออะไร ตองรูวา เคร่ืองแบบนั้นมีไวเพ่ือเตือนสํานึกวา เราเปน
นักเรียนเปนนักศึกษา แลวก็นึกข้ึนมาถึงหนาท่ีของนักศึกษาวาคืออะไร  

เคร่ืองแบบนั้นเปนเร่ืองสมมติข้ึน แลวแตเราจะตกลงกันวาให
สื่อความหมายอยางไร จะใหสื่อความหมายแบบอํานาจก็ได ใหสื่อ
ความหมายไปถึงการฝกตน หรือใหออนนอมถอมตน ไดท้ังนั้น  

เหมือนอยางจีวรของพระ ถาเราถือวาเปนเคร่ืองแบบ พอนึก
ถึง หรือพอมองเห็นจีวร ก็เกิดสิ่งที่เรียกวา สมณสัญญา เตือนใหนึก
ถึงความเปนพระ วาจะตองปฏิบัติตัวอยางไร ใหถูกตอง  

นี้ก็เหมือนกัน ความเปนนักศึกษาตองพวงมากับความหมาย
ของเคร่ืองแบบ คือเคร่ืองแบบนักศึกษานั้นเปนเคร่ืองเตือนใจเรา  

หนึ่ง ใหสํานึกในความเปนนักศึกษา ใหนึกถึงหนาท่ีใน
การศึกษาเลาเรียน และการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาเลา
เรียนวาถาจะเรียนใหไดผล จะตองประพฤติตัวอยางไร แลวก็ประพฤติ
ปฏิบัติไปในทางนั้น  

สอง ใหนึกถึงการรักษาชื่อเสียงของสถาบัน ตรงนี้แหละ ถา
ไมระวังมันจะยุง ตอนรักษาชื่อสถาบันนี่แหละที่จะเกิดเปนพวกโนน
พวกนี้  

ดังนั้น เร่ิมตน กอนจะไปถึงจุดนี ้ควรจะมาเนนหนาท่ีพ้ืนฐาน 
คือวา เคร่ืองแบบเปนเคร่ืองเตือนใจใหนึกถงึหนาท่ีของตัวเอง เราแตง
ตัวอยางน้ีแลวจะตองประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามฐานะ ตามหนาท่ี
ของเรา ตองเนนไปที่เร่ืองการเลาเรียนศึกษา แลวคุณสมบัติของคนท่ี
เลาเรียนศึกษามีอยางไร มันกโ็ยงตอไปเอง ใหมันมาดวยกัน 
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ถาจะรักจะชูสถาบันของตน                                
ก็ตองทําสถาบันใหเกงอยางที่ตั้งจุดหมายไว  

เมื่อมองไปถึงสถาบัน จะเห็นวา สถาบันแตละสถาบันยอมมี
ฐานะ มีวัตถุประสงค และมีภารกิจของตัวเอง แลวแตจะเปนสถาบัน
ดานไหน เชนเปนสถาบันการชาง เปนสถาบันฝกครู ฯลฯ เมื่อจะรักจะ
เชิดชูสถาบันของตัว ก็ตองทําใหสถาบันนั้นบรรลุวัตถุประสงคหรือทํา
บทบาทของสถาบันใหไดผลดี ถาเปนสถาบันการชางก็ตองทําผลงาน
ดานชางออกมาใหเห็น อยางนี้จึงแสดงวาเปนผลสําเร็จ หรือเปนความ
เกงความแนของสถาบัน ถารักสถาบันตัว ก็ตองพยายามทําใหสถาบัน
มีช่ือดานนั้น  

สถาบันการศึกษาบางแหงตั้งขึ้นมาเพื่อสอนวิชาอิเล็กทรอนิกส 
ถาเรารักสถาบันของเราหรือโรงเรียนของเรา ก็ตองทําใหสถาบันของเรา
สรางผลงานทางอิเล็กทรอนิกสใหเดนขึ้นมาในสังคม การที่เขาสราง
วิทยาลัยทางอิเล็กทรอนิกสนี้ ไมใชวาเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไปมี
อาชีพเลี้ยงชีวิตดวยวิชาอิเล็กทรอนิกสเทานั้น แตเขามีวัตถุประสงค
เพื่อใหมาชวยกันสรางความเจริญแกประเทศชาติในดานอิเล็กทรอนิกส
ดวย อันนี้แหละเปนสวนที่สําคัญ ฉะนั้น ถารักสถาบันจริง ก็ตองทําให
สถาบันมีผลงานทางดานอิเล็กทรอนิกส หรือผลิตผูสําเร็จการศึกษาท่ี
เกงมีชื่อเสียงเชี่ยวชาญทางดานอิเล็กทรอนิกสกันจริงๆ อยางนี้จึงจะ
เรียกวารักสถาบันจริง แลวกน็าภูมิใจอยางถูกตอง  

ดูส ิประเทศของเรานี้ใชเคร่ืองคอมพิวเตอรกันมานานเทาไร กี่
ปแลว เราซื้อหาหมดเงินไปกับเรื่องคอมพิวเตอรนี้เทาไร เวลานี้ไดแค
ต้ังโรงงาน หรือใหเขาเขามาต้ังโรงงานผลิตชิ้นสวนบางอยางของ
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คอมพิวเตอร ยังไมสามารถผลิตและพัฒนาเคร่ืองคอมพิวเตอรดวย
ตนเอง นี่อะไรกัน มันนาอายท้ังชาติ  

ควรจะมาตั้งใจพัฒนาประเทศชาติกันอยางจริงจัง ไมใชเปน
เพียงผูบริโภค แตตองเปนผูผลิต เปนผูสรางสรรคท่ีเกงกลาสามารถ
ดวย อยางนี้จงึจะนาภูมิใจ นี่มันเกงอะไรก็ไมรู ไดแคตีกัน มันมอง
แคบนิดเดียว เรียกวาการศึกษามันเสียมาตลอด ต้ังแตฐานเลย ตรงนี้
ตองไปแกจุดท่ีสอง  

จุดท่ีหนึ่งคือ ใหสํานึกในภาวะและหนาท่ี ของนักเรียน
นักศึกษา อันนี้ตองมาเปนท่ีหนึ่ง แลวที่สองก็มาถึงความรักและเชิดชู
สถาบันใหถูกใหตรง 

ถาไมรีบแกไข                                            
สถาบันการศึกษา จะขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตย  

ตอนนี้จะตองมาพูดกันใหชัดถงึความรักสถาบันท่ีถูกตอง เชน
วา ช่ือเสียงที่ดีของสถาบันคือชื่อเสียงอยางไร คุณตองการรักษา
เกียรติภูมิชื่อเสียงของสถาบัน เมื่อยกพวกตีกันอยางนี ้ มันไดชื่อเสียง
หรือช่ือเสีย ก็ตองมาถกกันใหชัด อาจจะใหนักศึกษามาถกดวย ใหเขา
มีโอกาสมาพูดกัน  

แตทีนี้ในบางสถาบันมีปญหาอีกอยางหนึ่งคือการครอบงํา เชน 
รุนพี่ครอบงํา บังคับรุนนอง กลายเปนวา ในสังคมประชาธิปไตย มัน
ไมไดมีประชาธิปไตยจริง มันใชอํานาจครอบงํากัน แลวอยางนี้จะไป
พูดอะไรกันได ถาอยางนี้ครูก็ตองเกงจริงสิ ครูตองเปนท่ีเคารพและมี
ความสามารถพอที่จะพูดใหนักศึกษาเชื่อถือ ฉะนั้นการพัฒนาครูจึง
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ขาดไมได ครูตองมีคุณภาพจริง ตองเกง สรางศรัทธาได เด็กเคารพยํา
เกรง เช่ือถือ ถาอยางนี้มันไมหลุดหรอก  

ในที่สุดปญหาก็ไปอยูท่ีบทบาทของครู เพราะวาในหมู
นักศึกษาเองก็เอาไมไหว รุนพี่ก็มีแตจูงรุนนองไปในทางที่ไมด ีก็ตองมี
ครูนี่แหละเปนหลัก ถาครูไมเปนท่ีเชื่อถืออีก ก็จบกัน ตอนนี้เร่ืองการ
เชื่อถือครูเปนปญหาไหม 

พระนวกะ: สวนใหญนักศึกษาจะมองครูท่ีพยายามลงมา
คลุกคลกีับนักศึกษา ถามาทานเหลาดวย ก็จะไปเชื่อครูหรือเชื่อ
อาจารยแบบนั้น 

พระธรรมปฎก: เช่ืออยางนั้น เปนเช่ือท่ีใชไมได มันไมไดเชื่อ
อยางเคารพ 

พระนวกะ: มีปญหาท่ีวา อาจารยคนไหนสอนอาวุธ ให
นักศึกษาพกเอง นักศึกษากลบัเชื่อ แตอาจารยท่ีแนะนําวาอยางนั้นเปน
เร่ืองดี อยางนี้เปนเร่ืองไมดี นักศึกษากลับตอตาน ไมสนใจคําพูด 

พระธรรมปฎก: เราตองยอมรับวา เราพัฒนาครูไมพอ 
ความสามารถของครูในการที่จะสรางความเชื่อถือ โดยหลักการ โดย
ความเคารพในทางความดีนี้ เรายังมีไมพอ เรายังไมสามารถพัฒนาครู
ถึงข้ันนี้ ครูท่ีจะเปนท่ีเคารพจริงตองใหเขาเคารพในคุณความดี จึงจะ
มั่นใจไดวา พูดแลวเขาจะยอมฟง ไมใชเช่ือแบบที่วาตามใจเขา หรือ
เชื่อแบบที่วาเปนพวกกินเหลาดวยกัน ถาเชื่ออยางนั้นมันก็ไมไหว  

ลองนึกถึงชนบทสมัยกอน เชน หลวงพอท่ีวัด ทานเปน
อุปชฌายของพระหลายรุนในหมูบาน ต้ังแตรุนพอ รุนลูกมาเร่ือย 
จนถึงรุนหลาน ทานประพฤติตัวอยูในหลัก ชาวบานจึงเคารพยําเกรง 
ความเคารพพระนั้นขึ้นอยูกับคุณธรรม อยูท่ีการรักษาคุณความด ี
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เวลาทานพูดอะไรคนจะเชื่อฟงหมด ฉะนั้นเวลาเกิดเหตุรายข้ึน เชน 
ชาวบานทะเลาะกัน หรือมีงานวัดคนจะตอยจะตีกัน พอหลวงพอมา 
ทุกคนหยุดหมดเลย หลวงพอจะดาอยางไรก็ได เชื่อฟงหมด ไมตองมี
อาวุธ สังคมตองมีอันนี้อยู แตเดี๋ยวนี้สิ่งเหลานี้กําลังหมดไป ทีนี้ถา
สังคมขาดอันนีไ้ป มันก็ไมมีหลัก ไมมีเคร่ืองเหนี่ยวรั้ง  

รวมแลวก็คือ สังคมเวลาน้ี กําลังสูญเสียสิง่ที่จะเปนหลักหรือ
เปนเคร่ืองเหนี่ยวรั้งทางสังคม สถาบันอะไรตางๆ ก็กําลังจะซวนเซกัน
ไปหมดแลว จุดนี้เราพลาดมาก เปนความผิดพลาดขั้นพ้ืนฐาน และ
เปนเร่ืองของการศึกษา  

ขณะนี้ ดูเหมือนวาความมีจิตสํานึกตอสวนรวมไดหายไปแทบ
หมดแลว และเรื่องนี้ไมใชเปนเฉพาะเด็ก แตมันหนักท่ีผูใหญดวย 
ผูใหญของเราก็ไมคอยมีจิตสํานึกตอสวนรวม การเห็นแกผลประโยชน
ของสวนรวมไมคอยม ี มองกันแคผลประโยชนของตัวเองและพรรค
พวก แลวก็มองอะไรแคบๆ แครูปแบบ  

กฎกติกาก็รกัษาไมได เสรีภาพก็เปนชองสนองความเห็นแก
ตัว แลวจะเรียกรองประชาธิปไตยจากที่ไหน 

เมื่อเรามาทําเร่ืองประชาธิปไตย ถาไมมีจิตสํานึกตอสวนรวม
อันนั้นอยู ก็สรางสรรคประเทศชาติไดยาก แมแตเสรีภาพก็กลายเปน
ชองทางที่จะสนองความเห็นแกตัว เวลานี้คนจํานวนมากมองเสรีภาพ
ในแงท่ีจะสนองความเห็นแกตัว เพ่ือตัวจะไดอะไรหรือทําอะไรไดตาม
ปรารถนา มันไมใชเสรีภาพที่เปนชองทางหรือเปนโอกาสในการที่จะไป
รวมสรางสรรคสังคม  
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เสรีภาพนี่รูกันอยูแลววา มันสอดคลองกับหลักการของ

ประชาธิปไตยที่วา ตองการใหทุกคนมีสวนรวม  
การที่ทุกคนมีสวนรวมก็เพื่อจะชวยใหสังคมนี้อยูได และ

สังคมจะอยูไดดีก็เมื่อแตละคนเปนสวนรวมที่ดี คือทุกคนมีศักยภาพ 
มีความสามารถ มีสติปญญา ซึ่งจะตองฝกตองพัฒนาขึ้นไป  

เมื่อแตละคนฝกฝนพัฒนาดีแลว มีสติปญญาความดีงาม
ความสามารถ ก็นําเอาสติปญญาความดีงามความสามารถนั้นไปเปน
สวนรวมที่สรางสรรคทําประโยชน แลวผลก็เกิดแกสวนรวม คือทําให
สังคมอยูไดดวยดี  

เสรีภาพจึงเปนชองทางให  
หนึ่ง แตละคนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตัวเองใหเต็มท่ี  
สอง แตละคนนั้นมโีอกาสและสามารถนําเอาศักยภาพของ

ตัวเองไปเปนสวนรวมในการสรางสรรคสังคม หรือไปแสดงออกในการ
ท่ีจะชวยกันทําใหสังคมสวนรวมดําเนินกาวไปดวยดี 

ถาเรามองอยางนี้ เสรีภาพก็มีความหมายเปนเชิงใหมากกวา 
ไมใชจะเอา แตเวลานี้เรามองเสรีภาพในแงจะเอา เปนเสรีภาพเพื่อเอา
เพื่อได ขัดกับความหมายท่ีแทของเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย ถา
จะใหเขากับหลักการและวัตถุประสงค ความหมายของเสรีภาพจะ
เปนไปในเชิงที่จะใหมากกวาจะเอา  

เวลานี้มีความขัดแยงกันในตัวระหวางระบบดวย โดยเฉพาะ
ระหวางระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม กับ ระบบการเมืองการปกครอง
แบบประชาธิปไตย อันหนึ่งเนนการเอาเพื่อตัวเอง อีกอันหนึ่งเนนการที่
จะไปมีสวนรวมสรางสรรค  

แตลัทธิเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนี้ เขาจะอธิบายในแงวา เมื่อ
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แตละคนพยายามทําใหไดผลประโยชนแกตัวเองมาก ผลดีก็เกิดแก
สวนรวมไปเอง เปนไปเองโดยอัตโนมัติ นี่เปนจุดเนนในแนวคิดทุน
นิยมของอเมริกัน แตทําอยางไรจะใหมันสอดคลองกันไดด ี ถาเรามอง
ไปลึกๆ สังคมแบบนั้นเขาตองมีการปลูกฝงความรับผิดชอบกันมาก 
การท่ีจะเอาเพื่อตัวเอง ตองเปนไปตามกฎเกณฑกติกา ตองรักษา
กฎหมายไดจริงจังแนนอน 

สังคมของเรานี้เหมือนกับวาจะไปเอาหลักเอาลัทธิของเขามา 
แตก็เอาไมไดจริง เหมือนอยางที่พูดเมื่อวาน อยางเรื่องการแสดง
ความเห็น เวลานี้ พูดกันนักเร่ืองใหเด็กกลาแสดงความเห็น เมื่ออยูแค
นี้ก็เปนการไปเอามาแคสวนเดยีว มันไมเต็มตลอดกระบวนการที่วา 
จะตองมีการหาความรูเปนเร่ืองใหญ ซึ่งเปนสวนที่เราขาดมาก ทํานอง
เดียวกับการขาดจิตสํานึกตอสวนรวม ซึ่งเวลานี้เปนไปทั่ว เพราะมัวไป
ติดเร่ืองรูปแบบอะไรกันอยู หลักการท่ีแทก็เลยมองไมเห็น หรอืไมเห็น
เนื้อหาสาระและวัตถุประสงคท่ีแท  



- ๒ - 
ผูใหญ มัวยึดถือพรรคพวกจนชาติศาสนจะสลาย 

เพราะคิดแคบ ติดอยูแคปายและชื่อ 
 

มัวแตพูดแตคิดติดอยูแคปายช่ือ                          
เร่ืองงานการปญหาก็เลยไมไดเหลียวแล 

อยางเวลานี้ เขาพูดกันเร่ืองจะตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา  
เร่ืองนี้เดิมเราอาจจะไมไดเอาใจใส ไมไดติดตาม แตพอไดยินเขาเถียง
กัน เอ ทําไมเขาไปติดกันแตเร่ืองปาย พูดถึงชื่อศาสนานั้น ช่ือศาสนานี ้
ถาต้ังข้ึนมาแลวศาสนาโนนจะไมพอใจ จะแตกแยกกัน ทําไมคนระดับ
บริหารประเทศชาติไปมัวติดอยูแคปายช่ือ  

เอาละ เมื่อเขาเรียกรองมา คนเรียกรองจะคิดอยางไรก็
แลวแต แตมองลึกลงไปมนัมีอะไร มันเปนสัญญาณเตือนอะไรหรือ
เปลา เมื่อมองในแงของผูบริหารประเทศชาติ ก็คือ ทํางานเพื่อ
ประโยชนของสังคม และเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ก็ตอง
มองที่เนื้องานวา เร่ืองนี้กิจการนี้เปนเร่ืองใหญไหม มีความสําคัญแค
ไหน มีปริมาณงานมากแคไหน ถามองในแงนี้ เราจะไมมาติดอยูกับ
เร่ืองที่วาจะรังเกียจเรื่องปายเร่ืองช่ือ ถามันเปนเร่ืองสําคัญก็ตองทํา
อยางใดอยางหนึ่งขึ้นมาใหชัดใหตรงกับเรื่อง  
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อยางที่พูดกันเมื่อกี้วา เวลานี้วัดมีอยูต้ังสามหมื่นสี่หม่ืนวัด 

พระเณรมีสามสี่แสนองค แลวก็มีบทบาทตอชุมชนรอบวัดและคนที่มา
เกี่ยวของ ซึ่งวัดจะตองทําหนาท่ี ก็คือคนสวนใหญของประเทศนี้ ใช
ไหม แลวเวลานี้วัดเปนอยางไร วัดจํานวนมากหรือสวนมากเสื่อมโทรม 
ไมสามารถทําหนาท่ี ไมมคีณุภาพ ไมรูจกับทบาทของตัวเอง แลว
สังคมของเราสวนใหญ ซึ่งอยูในชนบท ดํารงอยูไดดวยฐานอันนี ้ 

อยางที่พูดเมื่อกี้ ชุมชนไทยเรามีครอบครัวหรือบาน มี
โรงเรียน แลวก็มีวัด ถาเราจะพยุงสังคมนีข้ึ้นมา เราจะตองพยายาม
สรางเสริมคุณภาพของสถาบันเหลานี้ใหดีขึ้น ใหทําบทบาทของตัวได
จริง แตถาวัดอยูในสภาพท่ีเสื่อมโทรม ชุมชนก็แย ถาวัดเสีย ทํา
บทบาทอะไรไมได มันกลับเปนเคร่ืองทํารายสังคม เราจะไปซดัทอดวา
เปนเร่ืองของพระนั้นเปนไปไมได เพราะวานี่เปนเร่ืองของประเทศชาติ 
รัฐไมมีสวนรับผิดชอบหรือ รัฐมีหนาท่ีรับผิดชอบเต็มตัวเลย ไมใชเปน
เร่ืองที่จะไปปดใหพระ ถาพระไมทํา รัฐจะตองเรียกรอง มันตองเปน
อยางนั้น  

ในเมื่อสังคมของเราแยขนาดนี้แลว องคกรและสถาบันท่ีมีอยู
ไมทําหนาท่ี มันเสื่อมขนาดนีแ้ลว ถาจะใหสังคมนี้ดีข้ึน ไมใหสังคมนี้
พินาศยอยยับ ตองรีบเอาใจใสแกไข คุณจะไปมัวมองแคเร่ืองปาย
อยางนั้นไมได ตองมองตรงไปตรงมาวากิจการนี้ใหญไหม งานหรือ
กิจการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี้มีมากมายเทาไร ก็ไปศึกษากันด ู
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เลี้ยงลูกแมวหาตัว ถามัวสรางกรงใหคงแปลก           
แตเลี้ยงลูกไกรอยตัว ไมสรางเลาใหกลายเปนวิปริต  

อยางที่บอกแลววาเมืองไทยมีวัดสามสี่หมื่นวัด มีพระสามสี่
แสน อันนี้ถามองแบบศาสนาอื่น พระสงฆท่ีเปนนักบวชนี้เขาถือวาเปน
เจาหนาท่ีศาสนา แตในทางพระพุทธศาสนาเราไมไดมองอยางนั้น แต
ถามองในแงเปนเจาหนาท่ีทางศาสนา มีกระทรวงไหนกี่กระทรวงมี
เจาหนาท่ีหรือมีขาราชการถึงสามสี่แสนคน  

ถาวาไปแลว เร่ืองกิจการงานที่จะทําในเร่ืองพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยนี่ มันไมนอยกวากระทรวงศึกษาธิการ หรืออาจจะไมนอย
กวากระทรวงมหาดไทย เรานาจะมาดูวา กิจการงานใหญอันนี้เปนเร่ือง
สําคัญตอความเปนความตายของประเทศไหม ถามีปญหาสําคัญ 
นายกรัฐมนตรีจะตองลงมาเอง จะตองแกปญหา ชวยพยุงวัดขึ้นมา ให
ข้ึนมาสูความมีคุณภาพ แลวทําบทบาททําหนาท่ีของตนได ใหเปนกําลัง
ท่ีจะชวยแกปญหาของสังคมประเทศชาตินี้ จะเอาอยางไรก็ตองรีบทํา
แลว ตองออกมาอยางใดอยางหนึ่ง  

เรามัวไปสนใจเรื่องไมเปนเร่ืองมากมาย เชน เร่ืองหวยเรื่อง
เบอร เร่ืองกาสิโน ท่ีเปนเร่ืองของคนกลุมหนึ่ง ซึ่งมีจํานวนนอย แลวก็
ไมใชเร่ืองพ้ืนฐาน และไมใชเร่ืองทางสรางสรรคดวย แตเปนเร่ือง
แกปญหา สวนเรื่องในทางสรางสรรคอยางนีทํ้าไมเราไมคิดกัน จะเปน 
ส.ส. เปน ส.ว. เปนรัฐมนตรี หรือเปนอะไรก็ตาม ถาจะแกปญหาของ
ประเทศชาติ ตองมาคิดเร่ืองเหลานี้ แลวจะเอาอยางไรก็เอา ตองคิดใน
แงกิจการ ไมใชไปมัวคิดมวัพูดกันอยูแควาเดี๋ยวศาสนาโนนเขาจะวา
อยางนี้ ศาสนานี้เขาจะวาอยางนั้น กลัวจะแตกแยก  
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ศาสนาอื่นเขาก็เห็นอยูวางานเหลานี้มันมีอยู เปนของจริง แลว

ก็มีมากมายดวย และเปนกิจการที่ตองทํา ก็อยูกับความเปนจริง เขา
จะไปรังเกียจไดอยางไร เมื่อกิจการนี้มีอยูจริง และเปนเร่ืองที่จะตอง
ทํา ก็จัดก็ทําเขาไป ก็เทาน้ันเอง คิดในแงตัวงานเนื้องานก็หมดเรื่อง  

แปลกเหมือนกันวา ทําไมไปคิดอยูแคนั้น ไปเถียงกันอยูแควา 
ช่ือศาสนาน้ันชือ่ศาสนานี ้ ศาสนานั้นจะรังเกียจ จะแตกจะแยกอะไร 
ศาสนาเหลานั้นเขาก็ตองยอมรับความจริงอันนี้ ขอสําคัญก็อยูท่ีวาจะ
จัดอยางไรใหมันดี คืองานนั้นจะตองทํา จะปลอยไมได  

เหมือนอยางวา ถาเรามีลูกแมวอยูในบานสักหาหกตัว แลวเรา
มีลูกไกลูกเจี๊ยบรอยตัว ลูกเจี๊ยบรอยตัวนี้อาจจะตองสรางเลาสรางโรง
ใหมันอยู แลวก็อาจจะตองจัดระเบียบในการเลี้ยงอะไรตางๆ ใชไหม 
แตลูกแมวนั้นเราไมตองไปสรางอะไร เราก็ปลอยอยูในบาน การทํา
อยางนี้ไมไดหมายความวาเราไมเอาใจใสลกูแมว ลูกแมวมนัก็อยูไดอยู
ดี เพราะมันอยูแคหาหกตัว เราก็รักมันและเลี้ยงมัน แตเจาลูกเจี๊ยบ
รอยตัวนั้น ถาเราไมจัดใหดีก็จะอยูไมได ถาไมตายก็จะเกิดปญหา เรา
ก็ตองจัดตองทําไปตามความเหมาะสมกับกิจการที่มันควรจะเปน อันนี้
ก็คือการคิดไปตามเนื้องานและเรื่องที่จะตองจัดตองทํา  

ใจกวางแทอยูที่ยอมรับความจริง                             
ยอมรับความจริงแลว จะไดจัดทําใหตรงตามเรื่อง 

ถามัวติดอยูแคปายช่ือ ก็ปลอยเลยไมตองเอาใจใสส ิวัดตางๆ 
จะเปนอยางไร ชุมชนชาวบานจะทรุดจะโทรมอยางไรก็ไมคิดกัน มัวแต 
กลัว มัวแตเกี่ยงกันเร่ืองช่ือศาสนาน้ันศาสนานี้ เลยไมคิดถึงเรื่องงาน 
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เพราะไปติดอยูกับเร่ืองรูปแบบเรื่องปาย แลวก็เถียงกัน คิดวาตัวนี่จะ
ใจกวาง แตไมรูวาความใจกวางที่แทอยูท่ีไหน  

ความใจกวางแทอยูที่การยอมรับความจริง ไมใชวาคุณจะทํา
ดี หรือคุณจะทําเลวทําช่ัว ฉันก็รับไดท้ังนั้น นี่ใจกวางหรือ คุณจะทํา
ถูกหรือทําผิด ฉันก็ยอมรับได นี่ใจกวางหรือเปลา ดีไมดีถามองไปมอง
มามันกลายเปนอยางนี้ จะปลอยปละละเลยไมทําอะไรก็บอกวาฉันใจ
กวาง จะทําชั่วฉันก็รับไดใจกวาง จะทําดีฉันก็รับไดใจกวาง แตใจกวาง
ท่ีแท คือตองยอมรับความจริง แลวก็อยูกับความจริง จึงไดบอกวา  

หนึ่ง ตองรูสภาพความเปนจริงของสังคม และตองมอง
เห็นชัดวาเวลานี้สังคมของเราจะอยูไดอยางไร ประเทศของเราสวน
ใหญนี้อยูดวยชุมชนชนบทที่มีต้ัง ๗๐-๘๐ เปอรเซ็นต แลวชุมชน
ชนบทนั้นอยูไดดวยอะไร สถาบันตางๆ ของเรามีสภาพเปนอยางไร 
มันทรุดอยางไร เมื่อรูสภาพความเปนจริง แลวก็อยูกับความเปนจริง
นั้น คือทําใหถูกตองตามเร่ืองตามราว มีอะไรเปนงานเปนการที่ตอง
แกไขตองจัดทํา ก็ไมตองไปเกรงกันอยูเร่ืองชื่อเร่ืองปายอะไรเหลานั้น 
ท่ีจริงการมองติดอยูแคปายแคชื่ออยางนั้น กลายเปนการมองแคบคิด
แคบไปดวยซ้ํา เราควรจะอยูกับความเปนจริง   

สอง เมื่อรูสภาพความเปนจริง และยอมรับความจริงแลว ก็
จะไดไมปลอยปละละเลย เวลานี้ปญหาเกิดจากการปลอยปละละเลย 
ท้ังกิจการงานและประชาชนสวนใหญ ถูกทอดทิ้ง บางทีก็พูด
เหมือนกับวาฉันไมเกี่ยว เปนเร่ืองของสถาบันน้ัน  

อยางรัฐเวลานี้ก็ดูทาจะมีความโนมเอียงอยางนี้ เคยมีมานาน
แลว เชนการศึกษาของพระเณรไมมีกําลัง วัดในชนบททําหนาท่ีตาม
บทบาทไมได ก็มองวาเปนเร่ืองของพระ ทางรัฐไมเกี่ยว อนันี้เปนเร่ือง
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ของสังคมสวนรวม เปนกิจการเพื่อจุดหมายรวมกัน ขอท่ีจะแยกก็มี
เพียงวาฝายรัฐจะมีบทบาทในเรื่องนี้อยางไร แลวฝายพระจะมีบทบาท
อยางไร แลวจะไปหนุนกันไดอยางไร แมในเร่ืองเดียวกันก็มีบทบาท
ของแตละฝาย  

รัฐ (หมายถึงประเทศชาติ ไมใชแครัฐบาล) เปนท้ังตน กลาง 
และปลายของกิจการพระศาสนา  

เร่ิมตน คนท่ีจะมาบวชเปนพระก็ไปจากรัฐ จะตองคิดวาง
มาตรการวาจะกลั่นกรองคนที่เขาไปอยางไร  

เมื่อบวชเขาไปแลว พระก็ตาม วัดก็ตาม กิจการพระศาสนาก็
ตาม ก็อาศัยกฎหมายของรัฐเปนท่ีรองรับ รัฐทําคนใหเปนพระไมได 
แตสถานภาพของพระที่อยูในรัฐนั้น รัฐเปนผูยอมรับ ถาพระไป
ประเทศอื่น อยางไปอเมริกา พระก็มีสถานะเปนราษฎรคนหนึ่งเทานั้น 
และ 

ทายสุด พระ วัด และกิจการพระศาสนาเปนอยางไร ผลดี
ผลรายก็มาตกแกประเทศชาติบานเมือง 

ถาวัดมีปญหา รัฐตองรับผิดชอบดวย จะปดความรับผิดชอบ
ไมได แมแตคณะสงฆ ก็ตองขึ้นตอการปกครองของรัฐ ใชไหม เพราะ
รัฐนี้ไมมีใครแยกตัวออกไปได กฎหมายอะไรเกี่ยวกับคณะสงฆจะ
ออกมาได ก็ตองออกจากรัฐ ไมใชวาคณะสงฆจะไปออกกฎหมายเอา
เอง ถาจะสืบสาวหาเหตุปจจัยกันไป ถาคณะสงฆนี้บกพรองออนแอ 
ไมทําหนาท่ี เหตุหน่ึงก็เพราะการจัดระบบไมดี แลวใครจดัระบบ ก็รัฐ
นั่นแหละวางกฎหมายออกมา ทําใหระบบมันเปนอยางนี้ ดังนั้นตัวการ
สุดทายท่ีตองรับผิดชอบ ตัวเอกก็มาอยูท่ีรัฐนั่นเอง รัฐตองรับผิดชอบ 
และไมปลอยปละละเลย  
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เวลานี้ ตองถือวามีการปลอยปละละเลยมาก แลวมาติดอยู

แคถอยคําอะไรตางๆ มองแคต้ืนๆ แคบๆ เฉพาะหนาขณะนี้ก็พอจะ
เห็นไดวา รัฐมนตรี หรือทาน ส.ส., ส.ว. แทบจะไมไดมองปญหา
เหลานี้เลย ไมคิดวามันอยูในความรับผิดชอบของทานอยางไร 

บานเมืองจะพังทลาย ไมเขาไปแกไข                    
มัวเกี่ยงกันวาเรียกช่ืออยางนั้นอยางนี้ไมได 

ทานดูทีวี ไดทราบวาตอนนี้มีเร่ืองที่ไอทีวีนํามาออกรายการ 
 พระนวกะ: รายการ สน.ไอทีวี เขาเปดโปงขบวนการพระที่

ชอบหลอกลวง แกปญหาดวยวิธีไสยศาสตรท้ังหลายแหล จะรด
น้ํามนต อางวาเปนรางทรงของฤาษีตาไฟ แลวก็หลอกใหคนจายเงิน
คร้ังละ ๒๐๐–๓๐๐ วันหนึ่งมีรายได ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท มีการจับ
เนื้อตองตัวผูหญิง เขาบอกวาเขาไมไดทําในนามของพระสงฆ เขาทําใน
นามของฤาษีตาไฟ ไอทีวีนําเร่ืองนี้มาเปดโปง 

พระธรรมปฎก: นี่ก็เปนตัวอยาง ขนาดทีวี เขายังเอามาออก
เลย มันก็ประกาศชัดๆ แลววาพฤติกรรมที่ไมใชพระพุทธศาสนา 
พฤติกรรมที่ไมใชเร่ืองของพระนี่ปรากฏอยูชัดเจนโทนโท แลวคนก็ยัง
เชื่อ แสดงวาผูคนประชาชนเขวออกไปนอกลูนอกทางเทาไรแลว แลว
การท่ีมีพฤติกรรมเสียหายอยางนี้ การที่เร่ืองเสื่อมเสียใน
พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนอยางนี้ จะมีผลกระทบตอสังคมไทยไหม  มี
แนนอน เห็นชัดๆ วาพระทําอยางนี้จะไมชวยนําสังคมไปในทางที่ดี 
เพราะฉะนั้นจะตองแก  
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ฐานของการที่จะพัฒนาบานเมืองนั้น เนื้อหาสาระก็อยูท่ี

การศึกษา แตใครทําหนาท่ีนี้ ตองมองใหกวางลงไปถึงชุมชนชนบท 
แลวก็จะเห็นวา บานเมืองเรามี  

หนึ่ง ครอบครัว หรือบาน 
สอง โรงเรียน 
สาม วัด 
เวลานี้เราพูดกันวาครอบครัวหรือบานนั้นแทบจะพึ่งไมไดแลว 

พอแมเอาลูกไมอยู แคเร่ืองยาบาก็แยแลว พอไปที่โรงเรียนก็นาใจหาย 
โรงเรียนไมนอยกลายเปนท่ีหลบไปเสพยาบา เด็กกินยาบากันเปน
จํานวนมาก จนกระทั่งมีครูขายยาบา หรือไมก็ปลอยเด็ก ไมเอาใจใส 
จะหวังจากโรงเรียนก็ไมไดมาก แลววัดยังเปนไปอีก กลายเปนวามี
พระเสพยาบา หรือมีคนไปบวชเพื่อใชเปนท่ีเสพยาบา 

มองดูวัดเดี๋ยวนี้คนท่ีควรรับผิดชอบก็ไมเอาใจใส แลวก็ถูก
ทอดท้ิงมาก เพราะฉะนั้น พูดกันตรงๆ พระก็ขาดคุณภาพ ไมสามารถ
ทําหนาท่ีของตัวเอง เพราะพระเดี๋ยวนี้มากมายอาจจะไมรูแลววาอะไร
เปนพระพุทธศาสนาหรือไมใช ท่ีเรียกวา “พระ” นั้น จํานวนมากเปน
เพียงคนภายนอกที่เขามาแอบแฝง ไมใชบุคคลของพุทธศาสนาจริง 
พูดงายๆ ก็คือ คนของรัฐที่ถูกปลอยปละละเลยใหเขามาอาศัยและ
ทําลายพระพุทธศาสนา ถาละเลยกันไปๆ มันไมมีหลักแลว วัดก็จะ
กลายเปนท่ีซองสุมไปเลย เวลานี้ขาวก็มีไดอานไดฟงกันอยูแลววาบาง
แหงวัดกลายเปนท่ีมั่วสุม เปนท่ีเสพยาบา เปนท่ีคนเขามาแอบแฝงหา
กิน เปนอยางนั้นไป นี่ก็แสดงวาบานเมืองเราจะหมดแลว 



ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา เหตุผลที่แทอยูท่ีไหน ๑๘
พระถาดี คือคนของรฐั ทีไ่ดรับคณุคาซึ่งเปนประโยชนของ
วัด พระถาไมดี คือคนของรัฐ ที่เขาไปแอบแฝงวัด  

วัดนี้ควรรับหนักยิ่งกวาใคร เพราะเปนสถาบันซึ่งเปนท่ีหวัง
ของสังคมในเชงิคุณธรรม ก็ตองเปนตัวที่ตรงขามกับปญหาเลยทีเดียว 
ทีนี้ถาวัดเสื่อมโทรมอยางนี้ ก็คือสังคมนี้หมดแลว ชุมชนยอยยับแลว 
ตัวที่จะตองปองกันแกไข ทําใหไมมียาบา เพราะเปนตัวที่ตรงขามกับ
อบายมุข กลับเปนท่ีเสพยาบาเสียเอง นี่คือความพังทลายของสังคม  

ผูบริหารประเทศชาติเมื่อเห็นอยางนี้ จะตองทนอยูไมได ถารัฐ
มีอยู ก็ตองทําหนาท่ีนี้ รัฐตองบอกวาเรายอมไมไดเด็ดขาด วัดจะเปน
แหลงที่กินเสพยาบาไมไดเปนอันขาด  

ผูนําของประเทศก็อาจจะมาคยุกันเลยกับคณะสงฆ วาจะเอา
อยางไร ตองพูดกันใหแนนอนวาใครจะมีบทบาทสวนไหนแคไหน เอา
กันใหเด็ดขาด วัดจะมีการกินยาบาไมไดแนนอน ใครจะรับผิดชอบแค
ไหน ตองทํางานกันอยางมีเปาหมาย และตองมีความมุงมั่นแนวแน 
ไมใชปลอยกนัไปเร่ือยเปอย แลวก็ไดแครองทุกข  

ผูบริหารประเทศชาติตองถือเปนเร่ืองสําคัญ ถาจะเอา
ประเทศชาติไว คุณตองแก ไมใชไปมองแตเร่ืองอะไรตออะไรขางนอก 
ไปประชุมโนนประชุมน่ี เดี๋ยวนี้พูดกันนักวา “ระดับรากหญา” วาไป
ตามยุคสมัยอยางฝร่ัง แตบางทีก็พูดๆ ไปอยางนั้นเอง ไมเอาใจใสจริง
วารากของหญาอยูท่ีตรงไหน 

เร่ืองอยางนี้ตองอยูในอันดับแรก เพราะเปนพื้นฐานของสังคม 
ชุมชนชนบททั่วประเทศอยูดวยหลักคํ้าอันนี้ เราเอาใจใสหรือเปลา ถา
ไมแกไขสังคมไทยจะสลายตั้งแตฐาน 
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เวลานี้เรามีองคกรปกครองทองถิ่น พอมีเขามาก็ยุงกัน มีปญหา

ท่ีคนวิตกกันหนัก วาจะกลับเปนตัวซ้ําเติมชุมชน หันไปดูสถาบันเดิมก็
ไมมีบทบาท ชุมชนก็เลื่อนลอย เควงควาง จะไมมีหลักอะไรเหลือ วัด
ยังมีอยู แตไมทําหนาท่ี ครูก็แยลงไป แลวสังคมก็ไมคอยใหเกียรติครู 
พอแมกไ็มรูหนาท่ีบทบาทของตัวเอง แลวกม็ีความบีบรัดทางเศรษฐกิจ 
ไมสามารถเกื้อหนุนลูกได เด็กเลยไมมีปจจัยภายนอกอะไรมาเอื้อ ก็
ไถลลงไปในทางเสื่อมลงๆ อนาคตของชาติก็มืดมัว นี่คือปญหาท่ีเรา
จะตองเอาใจใส ตองแกทันทีเลย ท้ิงไมได อยางนี้ทําไมไมคิดกันให
จริงจัง  

เราไปเนนงานดานปราบปรามแกไขปญหากันมาก แตงานดาน
สรางสรรคปองกันไมคอยใสใจ 

อยางเร่ืองยาบา บานเมืองลงทุนมากมายในดานการปราบปราม 
แตงานพัฒนาคน ใหการศึกษาสั่งสอนคนใหมีภูมิคุมกันยาบา เราได
เอาใจใสแคไหน ดีไมดีกลายเปนวา ใชเงินดานกําจัดปราบปรามตั้งรอย
บาทพันบาท แตดานสรางสรรคทําแคสลึงเดยีว 

ขอใหมองชุมชนท้ังหลายท่ัวประเทศ เราก็เห็นชัดอยูแลววา 
ฐานของชุมชนอยูท่ีไหน ก็ไปรีบเสริมคุณภาพเสริมกําลังเสริมบทบาท 
ของครอบครัว โรงเรียน และวัด ใหเขมแข็งข้ึนมา  

ถามองตามรูปธรรม หนวยที่ใหญมีขอบเขตพื้นท่ีมากท่ีสุดก็
คือวัด โดยทางวัตถุมักเปนท่ีต้ังของโรงเรียนดวย และโดยทางสังคม ก็
เปนศูนยรวมของบานหรือครอบครัวทั้งหลาย 

เมื่อรูจุดรูตําแหนงของการแกปญหาชัดอยูแลว ก็ระดมกําลัง
เขาไปกูพื้นฐานขึ้นมา สังคมของเราก็จะมีทางตั้งหลักยืนข้ึนได 
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ดานวัดเอง ปกติยอมไมตองใชทุนรอนมาก เพราะพระพึ่ง

วัตถุนอยและวัดก็อยูกับชุมชนอยูแลว วัดควรรวมกับชุมชนรับผิดชอบ
ตนเอง แตในภาวะที่โทรมกันอยางนี ้ อยางนอยก็ตองมีการกระตุน 
และการใชทุนก็เปนเร่ืองของหนวยงานฝายรัฐนั่นแหละที่เปนผูจัดผูจาย
ในการไปรวมกับชุมชนและอุดหนุนดานวัตถุ 

ตองคิดถึงเนื้องาน จะตองมีระบบจัดการ สงเสริมและควบคุม
กันใหชัด 

วัดเปนทั้งสถาบันศาสนา และสถาบันสังคม              
วัดอยูในรัฐ อยามัวซัดทอดเกี่ยงกัน 

พระพุทธศาสนานี้จะวาไปก็มีจุดออนอันหนึ่ง ตรงที่ใหเสรีภาพ 
และไมใชวิธีรุนแรง ไมมีการบังคับ จึงตองมีหลักการและวิธีปฏิบัติท่ี
สําคัญไวเปนประกัน คือการศึกษา เพื่อจะใหผูท่ีเปนชาวพุทธตั้งแต
พระ ตองรูวาอะไรเปนพุทธหรือไมใชพุทธ  

เร่ืองนี้องคกรที่เปนผูทํางานเปนหลัก เชนคณะสงฆ ตองรีบ
ออกมากอนเลย มาใหความรู แยกใหได ใหชาวพุทธรูวาอะไรเปนพุทธ 
อะไรไมใชพุทธ แตตอนนี้ก็ปลอยปละละเลย เมื่อคณะสงฆยอหยอน
ไปหรือไมมีกําลัง รัฐจะตองมา รัฐจะตองรับผิดชอบทันที  

อยางที่พูดเมื่อกี้ เร่ืองสําคัญอยางนี้ ระดับอธิบดีก็ไมไหว แค
รัฐมนตรีก็ยังไมพอ นายกรัฐมนตรีตองออกมาเลย ลองดูสมัยกอน ใน
หลวงรัชกาลท่ี ๑ ทรงเองทันที ทรงออกกฎคณะสงฆเลย ใครเคยเห็น
บาง ทานจัดการเลย พระที่ทําเร่ืองเหลวไหลอยางนี ้ เปนเพียงคนของ
บานเมืองที่เขาไปแอบแฝง ในหลวงรัชกาลท่ี ๑ ไมปลอย แลวประกาศ
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ใหชาวบานรูเลย วาพฤติกรรมอยางนี้ไมใชพุทธศาสนา อันนี้หนาท่ีของ
รัฐ ท่ีจะหนุนและรวมกับคณะสงฆ  

ถาคณะสงฆชาอยูหรือออนแอไมมีกําลัง รัฐตองเอาทันที 
เพราะมันเปนผลประโยชนของประเทศชาติ ถาพูดแบบนักแยกสวน 
วัดเปนท้ังสถาบันศาสนาและสถาบันสังคม ท้ังสองฝายตองมีบทบาท
ดวยกัน ฝายคณะสงฆมีบทบาทแคไหน ฝายรัฐมีบทบาทแคไหน 
จะตองมาตกลงกัน จัดใหได ไมใชรัฐไมมีบทบาท แลวไปปดใหคณะ
สงฆ  

เวลานี้มันกลายเปนวา ปลอยปละละเลยแลวก็ซัดทอดกนั วา
อันนี้เปนเร่ืองของพระ รัฐก็เลยไมเอาใจใส พระก็ถือวาฉันไมมีกําลัง 
ไมมีอํานาจ ฉันไมมอีาชญาอะไรที่จะไปจัดการ ประเทศชาติก็เลอะ
หมด ไมตองทําอะไรกัน  

เร่ืองที่ออกทีวีนี่ ฟองชัดๆ เลยวา พฤติกรรมที่ไมใช
พระพุทธศาสนานี่มันเกลื่อนกลาดถึงขนาดนี ้ และไมมีใครรับผิดชอบ
จัดการ รัฐจะปดความรับผิดชอบไมได การท่ีมองขามไปแสดงวารัฐไม
อยูกับความเปนจริง ส.ส. ส.ว. ก็ไมอยูกับความเปนจริง ไมรูจักวา
อันนี้เปนกิจการที่มีความสําคัญตอประเทศชาติ ตอความเสื่อมของ
สังคม มัวไปมองแตเร่ืองอื่นๆ  

หนึ่ง ปดความรับผิดชอบ  
สอง ไมอยูกับความเปนจริง  
สาม ไมรูสภาพความเปนจริง  
บางทีมีเจตนาดีเหมือนกัน แตเพราะไมรูสภาพท่ีเปนจริง ก็เลย

ไมสามารถอยูกบัความเปนจริง แลวก็ไมสามารถมาทําหนาท่ีรับผิดชอบ
ได  



ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา เหตุผลที่แทอยูท่ีไหน ๒๒

มองดูกันไป จะเหมือนที่วาน้ีไหม                         
พุทธศาสนาของคนไทย ก็ไดแคประชาธิปไตยแบบไทยๆ 

อยางที่พูดเมื่อกี้วา พุทธศาสนาใหเสรีภาพ ไมมีการกระทําท่ี
รุนแรง ไมบังคับ แตถาไมมีการศึกษากจ็บเลย กลายเปนอะไรก็ได 
ฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาจงึตองเนนการศึกษา เพ่ือใหคนอยางนอย
จับหลักได วาพุทธศาสนามีหลักการอยางไร แลวแยกผิดแยกถูกใหได 
แยกวาอะไรเปนพุทธ ไมใชพุทธ ตรงนี้ตองทําใหได เมื่อมีการขูดเลข ขอ
หวยเบอร ตองบอกไดทันทีวานี่ไมใชพุทธ อยางนี้เปนตน แตอันนี้ของเรา
ไมมีใครใสใจ 

ในศาสนาใหญๆ  ท่ีเนนศรัทธา ประวัติศาสตรก็บอกชัดมา
ตลอดวาเขาใชวิธีบังคับ กอนยุคประชาธิปไตยนี้เขาฆาเลย แตในทาง
พุทธตองอาศัยการฝกฝนพัฒนา ใหปฏิบัติชอบดวยการศึกษา พุทธ
ศาสนาจึงมีลกัษณะเปนแบบประชาธิปไตย  

ถาพูดไปอีกที พุทธศาสนาของคนไทยก็ไดแคประชาธิปไตย
ของคนไทย ประชาธิปไตยของคนไทยเปนอยางไร พุทธศาสนาของคน
ไทยก็คลายๆ อยางน้ัน ประชาธิปไตยของคนไทยไดแคไหน พุทธ
ศาสนาของคนไทยก็ไดแคนั้น เอ นี่เปนเพราะคุณภาพคนไทยมีแคนี้
หรืออยางไร จึงมีประชาธิปไตยก็ตาม มีพุทธศาสนาก็ตาม ไดแคนี ้ 

พุทธศาสนากับประชาธิปไตยนั้นมีลักษณะคลายกัน คือให
เสรีภาพ ไมบังคับ เมื่อไมบังคับก็ตองใหคนรูจักศึกษา แลวก็สามารถ
ปกครองตนเอง มีความสามารถในการใชวิจารณญาณ แลวก็อยูกับ
ความถูกตอง รักษาหลักการได  
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แตปรากฏวา คนไทยเรานี้เอาประชาธิปไตยมาก็รักษาหลักการ

ไมได ไมรูแมแตวาหลักการคืออะไร เอาพุทธศาสนามาก็ไมรูวา
หลักการของพุทธศาสนาคืออะไร แลวก็ไมไดใสใจที่จะปฏิบัติตาม
หลักการของพุทธศาสนานั้น 

ความมีเสรีภาพนั้น ไมใชวาจะทําอะไรก็ไดตามใจฉัน แตตอง
มีหลักการเปนตัวตัดสิน วายังเปนพุทธศาสนาหรือเปนประชาธิปไตย
อยูหรือไม 

ดังนั้น เมื่อคนไทยไมรูเขาใจ ไมรักษาหลักการ เอาแตเสรีภาพ
แบบจะทําตามชอบใจของตัว ก็จึงพูดไดเลยวาพุทธศาสนาของคนไทย
นี่ก็เหมือนกับประชาธิปไตยของคนไทย เราไดแคนี ้ แลวจะแกอยางไร 
ก็ตองแกดวยการศึกษา ตองพัฒนาคนไทยใหรูเขาใจพอที่จะรักษา
หลักการเบื้องตนได  



- ๓ - 
มองใหกวาง จะไดคิดใหไกล 

 

จะเอาไหม ถอยไปเปนแบบฝรั่ง                         
ที่ตองบังคับฆากัน กอนจะมีประชาธิปไตย 

เดี๋ยวนี้ ชาวพุทธเองบนกันมากข้ึนวา เพื่อนชาวศาสนาอื่นเห็น
พฤติกรรมคนไทยที่เปนกันแปลกๆ แลวเขาพูดทํานองตําหนิชาวพุทธ
วาศาสนาของเขาไมเปนอยางนี้ๆ ก็ใหรูอยางท่ีบอกเมื่อกี้วา เพราะชาว
พุทธไดเลยเถดิไปจนไมรูหลักการของพระพุทธศาสนาวาอะไรเปนพุทธ 
อะไรไมใชพุทธ  

เขาควรจะรูวา ท่ีทําอยางนั้น เชนไปขูดเลข ไหวตะกวด ขอ
หวยอยางที่วาเมื่อกี้นัน้ ไมใชเปนพุทธ แลวเร่ืองสําคัญกอ็ยูท่ีใชเสรีภาพ
ไมเปน จนกระทั่งเปนคนไมมีหลักอะไรเลย ซึ่งเปนความเสื่อมโทรม
อยางยิ่ง 

แตอยางนอยเมื่อคนศาสนาอืน่มาวา ก็บอกเขาไดเลยวาภูมิ
หลังของศาสนาและหลักการมันไมเหมือนกนั ของพุทธศาสนานี่เราใช
วิธีใหเสรีภาพ เพราะฉะนั้นคนจึงมีสิทธิจ์ะถือปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ จะ
เชื่อหรือไมเช่ือ แตเราจะตองใหการศึกษาใหดี ในแงนี้ศาสนาอ่ืนเขางาย
กวา คือเขาใชกฎเกณฑกติกาบังคับ สมัยกอนนี่อยางที่วารุนแรงมาก 
ถึงไดฆากันมา  
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ยกตัวอยางที่งายๆ ชัดๆ ประวัติศาสตรศาสนาของตะวันตก

นั้นเปนประวัติของ persecution คอืการกําจัดกวาดลาง และ 
religious war คือสงครามศาสนา  

ถาหาความรูกันบางก็จะรูวา ศาสนาของตะวันตกนั้นเปนเร่ือง
สงครามและการกําจัดกวาดลางกันท้ังนั้น อยางแมมดหมอผี เขาบอกวา
คนพวกนี้ไมนบัถือพระเจา ไปเขาพวกซาตาน คือเปนพวกที่ถูกซาตาน
ชักจูงไป ไมยอมเช่ือพระเจา หันเหจากพระเจา เพราะฉะนั้นจึงตองฆา 
เขาต้ังศาล Inquisition ขึ้น อยางสเปนเมื่อ ๓๐๐–๔๐๐ ปกอน 
ฆาคนท่ีถูกกลาวหาวาเปนแมมดวันละเปนรอย นักวิทยาศาสตร
สําคัญๆ ก็ถูกลงโทษรุนแรง อยางกาลิเลโอกจ็ะถูกฆา แตกาลิเลโอยอม
สารภาพผิด ยอมสละคําสอนของตน จึงลดโทษแค house 
arrest ขังอยูในบานจนตาย  

เร่ืองกาลิเลโอนัน้ โปปเพิ่งออกหนังสือใหอภยัเมื่อไมนานมานี้ 
ท่ีจริงทางศาสนจกัรควรจะขอโทษกาลิเลโอ เพราะเอาตัวแกมาขัง 
กลับมาใหอภัยกาลิเลโอ คือกาลิเลโอไปสอนวาโลกหมุนรอบดวง
อาทิตย ศาสนจักรเขาวาผิด คือสอนผิดจากความเชื่อของศาสนจักร
หรือจากคัมภีรของเขา เขาก็จะจับฆา 

ยิ่งกวานั้น เมื่อไมนานนี ้ (๑๒ มี.ค. ๒๕๔๓) โปปออก
หนังสือขอโทษชาวโลก ท่ีทางศาสนจักรคาทอลิกในอดีตไดหํ้าห่ัน
เบียดเบียนบังคับคนในเรื่องศาสนามามาก นอกจากพวกแมมดท่ีเผา
ท้ังเปนและแขวนคอหลายพันหรือหลายหมื่นแลว นักปราชญอยางบรู
โนก็ถูกเผาทั้งเปน เซอรวีตัสก็ถูกเผาทั้งเปน ในประวัติศาสตรทางศา
สนจักรคริสตไดใชวิธีบังคับกําจัดคน ทําใหลมตายไปมาก  
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พุทธศาสนาถูกทําลายขนาดนี้ บานเมืองโทรมถึงอยางนี้ 
ยังจะปดตาไมใชและไมใหปญญากันอีกหรือ 

เมื่อพูดถึงเรื่องอยางนี้ บางทานท่ีขี้ระแวงก็อาจจะหาวานี่เปน
การพูดวาพุทธศาสนาดีกวาศาสนาอื่น ตรงนี้นี่แหละสําคัญ จะตอง
แยกใหถูก การเลาเร่ืองอยางนี้เปนเร่ืองของความรู ซึ่งเปนเร่ืองจําเปน
วาจะตองหาความรูและใหความรูกัน การไมหาความรูนั่นสิเปนความ
ประมาทอยางหนึ่ง ซึ่งเปนหนทางแหงความพินาศ 

การรูวาอะไรเปนอะไร และเปนมาอยางไร ไมใชการพูดวาใคร
ดีกวาใคร ยิ่งถาใครคิดจะเอาอยางฝร่ังใหจริง ก็ยิ่งตองเนนเร่ืองการหา
ความรูและใหความรู และตองทําใหไดถึงข้ันท่ีวาถกเถียงหาความรูกัน
อยางซื่อตรงเต็มท่ี โดยไมตีกนั ไมทํารายกัน 

ฝรั่งผานประสบการณท่ีขมข่ืนยิ่งจากการห้ําห่ันบีฑาทางศาสนา 
และสงครามศาสนายาวนานเปนพันป กวาจะดิ้นรนหลุดมาได 
ประสบการณในการดิ้นรนน้ี ทําใหเขาไดสิ่งที่ดี อยางนอย ๒ อยาง 
คือความรักเสรีภาพทางศาสนา และการใฝหาความรู  

แตก็จะตองเขาใจวา ความรักเสรีภาพแบบฝรั่งนั้น เพราะภูมิ
หลังที่บีบคั้นกันมามาก ทําใหมีลักษณะเชิงลบ คือเปนเสรีภาพท่ีเนน
ดานปกปองตัวเอง คอยระแวงคอยกันหรือกลัวฝายอื่นจะมาละเมิดตอ
ตนเอง หรือจะไดเปรียบเสียเปรียบกัน แลวก็เนนการใชกฎกติกามา
บังคับขีดเสนกั้นกันไมใหละเมิด 

คนท่ียึดติดเสรีภาพทางศาสนาแบบฝรั่ง เวลาไดยินปายชื่อ
ศาสนานั้นนี ้ ก็จึงหวาดระแวง และเกี่ยงวาทําไมตองศาสนานั้นศาสนา
นี้ ทําไมไมมีชือ่ศาสนานี้ดวย บางทีถึงกับยกมาอางวาประเทศอเมริกา
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เขาอยางนั้นอยางนี้ ท้ังที่ไมรูเร่ืองของอเมริกาจริง ไมรูท้ังปจจุบันท่ีแท 
และไมรูภูมิหลังของเขาเลย เปนเพียงไปติดความคิดความรูสึกแบบ
ฝร่ัง ท่ีระแวงระวังจะปกปองตัวเองอยางที่วาแลวน้ัน 

คนไทยน้ีมีเสรีภาพเชิงบวก แตไมชอบหาความรู ซึง่เปน
จุดออนท่ีรายแรง ยิ่งเมื่อคนอ่ืนเขามองเสรีภาพแบบระแวงระวังคอย
ปกปองตัว คนไทยก็มีแตหดถดถอย 

บาทหลวงบันทึกไว ไมมีประเทศไหนในโลก                
ที่ศาสนาท้ังหลายอยูไดเสรีเทาประเทศสยาม 

เสรีภาพเชิงบวกเปนอยางไร ก็คือไมรังเกียจรังงอน ไมระแวง
ระวัง ไมปกปองตัวเอง แตคอยใหโอกาสคนอื่นและชอบสมัครสมาน 
จนฝรั่งเมื่อแรกมาเห็น แปลกประหลาดใจไมคิดวาจะมีท่ีไหนในโลก 
เหมือนท่ีบาทหลวงฝรั่งเศสชื่อ ฌอง เดอบูร เขียนบันทึกไวเมื่อมา
เมืองไทยในสมยัสมเด็จพระนารายณมหาราช ซึ่งควรยกมาพูดกัน
บอยๆ วา 

“ขาพเจาไมเชื่อวาจะมีประเทศใดในโลก ที่มี
ศาสนาอยูมากมาย และแตละศาสนาสามารถปฏิบัติ
พิธีกรรมของตนไดอยางเสรีเทากับประเทศสยาม”  
ทําไมบาทหลวงคริสตจึงพูดอยางนี้ ท่ีจริงคนไทยนาจะหา

ความรู แตคนไทยก็เฉยๆ นี่แหละจึงวาเปนจุดออนของเรา เมื่อไรโจร
เขาบานแลวจึงรูตัว (บางทีก็ไมรูวาเปนโจรดวยซ้ําไป) 

ทําไมบาทหลวงฌอง เดอบูร จึงวาอยางนั้น ก็ชัดอยูแลววา 
เวลานั้นทางดานยุโรป ประเทศคาทอลิกกับประเทศโปรเตสแตนต เพิ่ง
ผานสงคราม ๓๐ ปมาไมนาน รบกันจนพินาศแหลกลาญ และเฉพาะ
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ในฝร่ังเศสเอง กอนหนานั้น เมื่อป ๒๑๑๕ ชาวคาทอลิกก็สังหารหมู
ชาวโปรเตสแตนตในชวงวันเซนตบารโธโลมิวไปแลวราว ๑๓,๐๐๐ คน 
และระหวางทําสงคราม ๓๐ ปขางนอกนั้น คารดินัลริ
เชลล/ูCardinal Richelieu (บาทหลวงใหญระดับรองจาก
โปป) ซึ่งเปนอัครมหาเสนาบดีฝรั่งเศส (บาทหลวงเปนนักการเมืองได 
เปนแมทัพได) ก็กําจัดพวกโปรเตสแตนตขางในไปดวย โดยยกทัพไป
ปดลอมเมืองของโปรเตส-แตนตอยู ๑๕ เดือน ในป ๒๑๗๑ จนคนใน
เมืองอดตายไป ๓ ใน ๔ แลวพอถึงป ๒๒๒๘ ในรัชกาลพระเจา
หลุยสท่ี ๑๔ ท่ีตรงกับสมเด็จพระนารายณมหาราช ก็กําจัดกวาดลาง
พวกโปรเตสแตนตคร้ังใหญอีกอยางที่วาจะใหเห้ียนแผนดิน พวก
โปรเตสแตนตหนีตายไปตางประเทศถึง ๔ แสนกวาคน 

ขณะที่ทางฝรั่งเศสและยุโรปทั้งหมดฆาฟนกันระหวางศาสนา
ระหวางนิกายอยางนี้ เมื่อเขามาเมืองไทย ทําไมจะไมรูสึกประหลาด
มหัศจรรย เพราะมันตรงขามกับประเทศของเขาเลย คนไทยตอนรับ
คนตางศาสนา แถมยังยินดรัีบฟงบาทหลวงมาพูดดวย ซึ่งในประเทศ
ของเขา ทําอยางนี้ก็ตายอยางเดียว ฝร่ังสังเกตเห็นทาทีของคนไทยเปน
เร่ืองแปลกประหลาด อยางที่นายพลฝร่ังเศสสมัยนัน้ ช่ือนายพลฟอร
บัง กลับไปเลาท่ีฝร่ังเศสวา 

เม่ือผูส่ังสอนศาสนาของเราแสดงคริสตธรรม คนไทย
ซ่ึงเปนคนวานอนสอนงาย นั่งฟงธรรมปริยายนั้น 
เหมือนฟงคนเลานิทานใหเด็กฟง ความพอใจของเขานั้น 
ไมวาจะสอนศาสนาใด ก็ชอบฟงทั้งนั้น พระภิกษุสงฆไม
เถียงเรื่องศาสนากับผูหนึ่งผูใดเลย เมื่อมีคนยกคริสตธรรม
หรือศาสนาใดๆ มาพูดกับทาน ทานก็เห็นวาดีทั้งนั้น… 
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ขอใหสังเกตวา พระไทยคนไทยโบราณพูดวา ศาสนาท้ังหลาย

ก็ดีท้ังนั้น ไมพูดวา ศาสนาไหนๆ ก็ดีเหมือนกัน แสดงวาคนโบราณ
พูดไดถูกตองกวา คือใหเกียรติวาดีท้ังนั้น แตก็รักษาความจริงที่วาไม
เหมือนกัน เพราะจะใหเหมือนกันยอมเปนไปไมได เปนเร่ืองธรรมดา 

ขอสําคัญคือ คนไทยมีภมูิหลังที่ไมใชแคเสรีภาพทางศาสนา 
แตเปนความสมัครสมานสามคัคีทางศาสนาอยางน้ี จึงไมมองอะไรใน
แงเกี่ยงงอน อยางฝรั่งที่คอยแตระแวงระวังที่จะพิทักษสิทธิและ
ปกปองตัว เมื่อพูดถึงพุทธศาสนาก็พูดลงไปตรงๆ ไมใชวาจะยกตัว 
หรือจะกีดกั้นแบงแยกกับใคร 

แตคนไทยที่ติดความคิดเสรีภาพเชิงลบของฝรั่งมา พอไดยิน
คําวา พุทธศาสนา โดยไมมศีาสนาอื่นพวงมาดวย ก็ระแวงคิดเกี่ยง
หรือมองไปในทางแบงแยก และติดอยูแคน้ันจนบังตาตัวเอง ไมเห็น
งานการปญหาที่จะตองจัดทําและแกไขตามที่เปนจริง เขาควรจะมองจะ
คิดถึงเรื่องศาสนาดวยความรูสึกท่ีสบายๆ ไมใชใหเร่ืองศาสนาเปนเร่ือง
ท่ีนาหวาดผวา 

ถึงยุคนี้แลว ถาเราจะชวยใหโลกมีความสงบสุขกันจริง 
ศาสนาท้ังหลายควรมาพูดกันอยางเปดเผยตรงไปตรงมา เอางายๆ 
อยางเร่ืองหญิงชายตางศาสนารักกันจะแตงงานกัน ก็นาจะใหโอกาสที่
เปนเสรีภาพจริงๆ  

ทางศาสนาคริสตสมัยกอน คนพุทธจะแตงงานกับคนคริสตก็
ตองใหเปลี่ยนเปนคริสตจึงจะแตงงานได ตอมาหลังจากคริสตมีการ
ประชุมใหญมหาสมัชชาวาติกันเมื่อป ๒๕๐๕–๐๘ แลว ก็ขยับปรับตัว
ใหม จนกระทั่งเมื่อราว ๑๐ กวาปมานี้ ก็ยอมใหคนคาทอลิกแตงงาน
กับคนพุทธไดโดยไมตองเปลี่ยนศาสนา แตทางพี่นองชาวมุสลิม
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ปรากฏวายังตั้งเง่ือนไขอยู (ถาไมเรียกวาบังคับ) ถาคนพุทธจะ
แตงงานกับคนมุสลิมตองเปลี่ยนไปเปนมุสลมิ เร่ืองอยางนี้นาจะมาพูด
ตกลงกันตรงไปตรงมาดวยไมตรี ใหเปนเสรีแทจริง 

เพราะคนระดับบริหารติดแคช่ือแคปาย                
ประชาชนสวนใหญจึงถูกทอดทิ้ง 

เมื่อพูดเร่ืองนี้ ก็ขอยอนไปถึงกรณีท่ีวาพระมีพฤติกรรมไมดี
อยางที่ไอทีวีเอามาออก ถาไอทีวีอยากใหความรูแกประชาชน และมี
ความเพียรพยายามอีกสักหนอย ก็อาจจะไปเอาเรื่องในเมืองฝรั่งมา
ฉายใหคนดูดวยวา ในยโุรปสมัยกอน ถาทําอยางนี้ทางศาสนจักร
คริสตเขาเอาไปเผาทั้งเปนหมดแลว ของเรามัวแตปลอย ถึงจะไมทํา
แรงอยางเขา ก็ตองสั่งสอนใหความรูกัน เมื่อไมใชกําลังบังคับ ก็ตอง
ยอมเมื่อยปากหนอย บอกใหรู ชาวพุทธจะตองแยกใหไดวาอะไรเปน
พุทธ ไมเปนพุทธ  

เร่ืองนี้ทางองคกรพุทธศาสนาจะตองเนน คณะสงฆจะตอง
ออกมาสอนชาวพุทธใหแยกใหไดวาอะไรเปนพุทธไมใชพุทธ มิฉะนั้น
มันจะเสียหายแกสังคมอยางยิ่ง เวลานี้คนไทยก็ออนแอ เอาแตหวังผล
จากการดลบันดาล ชอบนอนคอยโชค ไมคิดทํา ไมมคีวามเพียร
พยายาม แลวก็ปลอยใหคิดวาอยางนี้เปนพุทธศาสนา ซึ่งมันตรงขาม 
พุทธศาสนาสอนใหสรางผลสําเร็จดวยการพากเพียร ดวยการกระทํา 
พยายามพ่ึงตนดวยการทําตนใหเปนท่ีพึ่งใหได ตองทําใหตรงจุดนี ้ 

อยางกรณีขาวเมื่อสองสามวันกอน หนังสือพิมพลงวาพระองค
หนึ่งหลอกผูหญิงไปลงนะในโบสถ แลวไปแกผาเปลือยอะไรตออะไร
กันนั่น เมื่อมองอีกที ก็ต้ังขอสงสัยได ๒ แง  
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หนึ่ง เปนไปไดไหมวาเปนการสมคบกัน ระหวางพระองคนี้กับ

ผูหญิงคนนั้น คือสมคบกันสรางขาวทําลายพุทธศาสนา เราไมตองคิด
ตอวามีคนจางหรือเปลา ทําไมจึงวาอยางนี้ เราตองตั้งขอสงสัย เปนไป
ไดอยางไรวาชาวพุทธจะไมรูวาโบสถเปนสถานท่ีสําคัญอยางไร แลว
ผูหญิงมายอมแกผาในโบสถไดอยางไร เขาตองรูแลววาในโบสถเราจะ
ไปทําอยางนั้นไมได ถาพระองคไหนมาชวนอยางนี้ ตองรูทันทีวาองคนี้
ไมใชพระ หรือเปนพระที่เชื่อถือไมได ใชไหม เปนไปไดอยางไรวา
ผูหญิงคนนี้ไมรูวาการนี้ทําไมไดในโบสถ เขาไมนาจะใชชาวพุทธ 
เพราะฉะนั้นถาเปนอยางนี้เขาสมคบกันไดไหม สมคบกันดวยแรงจูงใจ
อะไรก็ไมรู หรือมิฉะนั้นก็ 

สอง แสดงวาพุทธศาสนาเสื่อมถึงขนาดท่ีวา พุทธศาสนิกชน
ชาวบานไมรูวาโบสถมีความสาํคัญอยางไร ใชทําอะไร จะปฏิบัติตัวที่
นั่นอยางไร  

แตไมวาจะเปนขอไหนก็ตาม ตองแกไขทั้งคู ท้ังสองขอนี้ราย
ท้ังน้ัน เพราะฉะนั้น อยูน่ิงไมไดแลว ไมวารัฐหรือคณะสงฆ จะตองรีบ
แกไข สําหรับรัฐนั้น เหตุการณอยางนี้แมจะถือวาเปนเร่ืองพระศาสนา 
(ท่ีจริงไมใชพุทธศาสนาเลย) กเ็ปนเร่ืองที่กระทบตอผลประโยชนของ
ประเทศชาติและทํารายประชาชน (ท่ีจริงเปนเร่ืองทําลาย
พระพุทธศาสนาโดยตรง และคนนั้นเปนคนของรัฐแทๆ ไมใชคนของ
พุทธศาสนาเลย) จะทิ้งไปไดอยางไร  

ผูปกครองประเทศจะนิ่งเฉยไมได จะปดความรับผิดชอบ
ไมได อยางนี้ทําไมไมคิด มัวแตไปเถียงกันเร่ืองปายชื่อศาสนา มัวแต
รังเกียจกัน หวาดระแวงเรื่องแตกแยกกัน อะไรตออะไร ไมเขาเร่ือง 
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อยางนี้เปนการมองแคบคิดแคบ ไปติดอยูแคช่ือ ไมมองท่ีตัวงาน เนื้อ
งาน ปริมาณงาน และความสําคัญของกิจการ  

เพราะมัวแตติดอยูกับชื่อกับปาย มัวแตกลัวคนโนนจะวา 
กลัวกลุมนั้นกลุมนี้จะไมพอใจ ก็เลยทอดทิ้งประชาชนสวนใหญ 
แทนที่จะจัดการจัดงานใหเหมาะใหพอดีกันกับสัดสวนขนาดและ
ปริมาณงาน แลวก็ทําใหถูกตองตรงไปตรงมา ก็ไดแตปดตาหลอก
ตัวเองอยูอยางนี้ 

ที่ซาอุ และแมแตอเมริกา                                  
มีหรือเสรีภาพทางศาสนาอยางเมืองไทย 

อยางเร่ืองทางศาสนา ซึ่งในยุคปจจุบันเราบอกวาตองมีเสรีภาพ
ทางศาสนานี่ เวลาคนไทยไปทํางานที่ซาอุ (คือประเทศซาอุดีอาระเบีย
ในตะวันออกกลาง) พอไปถึงสนามบินของเขา ถามีสรอยคอมีพระ 
เขาจะใหปลดออก และไดยนินานแลว ถาเปนพระดินเผาเขาจะเอา
คอนทุบใหแหลก แลวก็กวาดลงถังขยะ ถาเปนพระเหรียญเขาก็จะโยน
ท้ิงถังขยะไป ไดยินมานานเปนสิบๆ ป  

เคยถามรองปลัดกระทรวงมหาดไทยทานหนึ่งวาจริงไหม ทาน
บอกวาจริง ถาจริงแลวทําอะไร ก็ไมรูจะทําอะไร เมืองไทยเราทําไดแค
นี้หรือ แลวนีก่ี่สิบปแลว เมื่อไมนานนีก้็ไดยินเด็ก (อายุเกือบ ๓๐) 
เขาก็ยังพูดอยางนั้น วาพวกเขาไปทํางานที่ซาอุ ก็เปนอยางนี้ พอไปลง
สนามบินเขาท่ีดาน ถามีพระเคร่ืองเขาจะใหถอดออกมา แลวเขาจะทิ้ง
ถังขยะไปเลย นี่คือสิ่งเคารพบูชาของชาวพุทธ แตเขาไมยอมใหเสรีภาพ 
ไมใหเกียรติ ไมใหโอกาสอะไรเลย 
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หนึ่ง ชาวพุทธนี่ไมเดือดเนือ้รอนใจ ใจดีเหลือเกิน เขาใหงาน

ทํา เราก็ไป เขาจะเอายังไงก็เอา  
สอง ในแงของรัฐ รัฐบาลนาจะเอาใจใส ทําหนาท่ีแทนเพื่อ

ผลประโยชนของประชาชน ก็ติดตอกันสิระหวางรัฐบาลกับรัฐบาล วานี่
เปนเร่ืองความเช่ือถือสวนตัวของเขา ใหเขาเอาไปเปนสวนตัวไดไหม  

- ขั้นท่ีหน่ึง ใหเปนเสรีภาพในการนับถือศาสนา ก็นาจะ
ยอมวาเปนเร่ืองสวนตัว เขาก็ไมไดไปทําอะไรใคร ถาไมได  

- ขั้นท่ีสอง ก็นาจะประกาศแกประชาชนคนไทย ใหรูวา ถา
ไปประเทศนี้แลวอยาเอาพระติดเขาไป เพราะจะสูญเสีย
เปลา คนงานท่ีเขาไป มีพระท่ีตัวเคารพนับถือบูชาติดตัว 
จะไดไมตองไปเสียเปลา  

แตนี่เมืองไทยเราไมเอาใจใสเลย ปลอยกันมาไดอยางไร ต้ัง 
๒๐–๓๐ ป แลวนักสิทธิมนษุยชนละเอาใจใสไหม เร่ืองระดับชาวบาน 
ท่ีเกี่ยวของกับคนสวนใหญแบบนี้ กลับละเลยมองขาม  

เบาลงมาหนอย ท่ีอเมริกา ประเทศที่วาเชิดชูเสรีภาพนักหนา
นั้น คนไทยไปเมืองเขา ถาจะมีพิธีทางการ เชนไปแตงงานกัน ไปที่ 
City Hall จะจดทะเบียนสมรสตองกลาวคําปฏิญาณซึ่งแสดง
ความยอมรับพระเจา คือ God ของเขา อยางนี้เขาใหโอกาสเราที่
เปนคนนับถือศาสนาอื่นจากเขาไหม และคนไทยเรารังเกียจอะไรไหม 
ประเทศอเมริกามีเสรีภาพทางศาสนาจริงอยางเราไหม (หรือเปนเพราะ
คนไทยเราไมไดเจรจาตอรองกับเขาอยางเอาจริงเอาจังเพียงพอ หรือวา 
จนท.ของเขาเห็นคนไทยไมสาํคัญ อยางที่คนไทยเราชอบเรียกพวก
ตัวเองวากะเหรี่ยง ใครมีโอกาสนาจะชวยไปสืบสอบหาความรูใหชัด) 

ท้ังหมดนี้ก็เปนเร่ืองที่วาคนไทยเรานี้หละหลวมมาก มัวแตไป
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คิดอะไรไมรู ปายช่ือศาสนานั้นศาสนานี ้ กลัวเขารังเกียจอะไรตออะไร 
เรานะไมเคยรังเกียจใคร แตคนอื่นเขารังเกียจ เขาบังคับ ไมให
เสรีภาพเลย แลวคนไทยก็ทําไมรูไมเห็น เราควรจะอยูกับความเปน
จริง เห็นแกงาน เห็นแกกิจการ เห็นแกผลประโยชนของประเทศชาติ 
อะไรมันสําคัญจําเปนตองทํา ก็ทําไปตามนั้น เราไมไดรังเกียจแบงแยก
หรือบังคับอยางที่เขาทํา  

 พระนวกะ: เปนไปไดไหม สถานภาพความรูในเรื่อง
พุทธศาสนาของรัฐและของคนที่จัดการนี้ก็ไมพอ  

พระธรรมปฎก: ก็ใช นี่แหละตัวสาเหตุสําคัญเลย คือขาด
ความรู เปนเร่ืองชัดอยูแลววาชาวพุทธนี่จะใหโอกาสแกคนศาสนาอื่น 
ถาเรารูวาเปนคนตางชาติหรือเปนคนตางศาสนา ชาวพุทธจะใหเกียรติ
เปนพิเศษ ใชไหม เวลามีกิจกรรมอะไรที่เปนแบบของเรา และเราไม
แนใจวาเขาจะทําไดหรือไม เราจะใหโอกาสหรือพูดกอนใหเขาสบายใจ
วา เออ คุณไมตองทําหรอกอันนี ้ แตปรากฏวาศาสนาอื่นเขา
ไมอยางนั้น เขาเอาเขาเปนหลัก แตเราเอาเขาเปนหลัก  

โลกพัฒนามาขนาดน้ี ถามีอารยธรรมจริง                 
คนก็ควรจะใจกวาง ที่จะพูดความจริงกันไดอยางเปดใจ 

ท่ีวาประเทศซาอุดีอาระเบียไมยอมใหคนงานไทยนําพระแมแต
องคเล็กๆ ท่ีหอยคอเขาประเทศของเขานั้น เร่ืองนี้ยังไมไดเห็นดวยตา
ตัวเอง (ไมไดเดินทางไปกับเขา) และไมไดเอาหลักฐานจากเอกสาร 
จึงขอใหไปตรวจสอบกันด ูแตก็อยางที่วาไดยินบอย และถามรองปลัด
มท.ทานหนึ่งนานแลวก็รับวาจริง และคนงานไปกันมากมาย จึง
สอบถามไมยาก  
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สวนที่อเมริกา ก็ไมไดประสบดวยตัวเอง แตระหวางไปพักท่ี

ประเทศนั้นคนไทยที่มาทําบุญในโอกาสแตงงาน ก็ประสบกับตัวของ
เขา เร่ืองอยางนี้ ตรวจสอบไมยากท้ังนั้น แตคนไทยเราที่เปนนักสิทธิ
มนุษยชนและนิยมเสรีภาพ พอเจอเร่ืองอยางนี้ จะกลาใสใจไหม 

ประเทศอยางซาอุดีอาระเบียนั้น ไมเฉพาะพระพุทธรูปเทานั้น 
แมแตรูปพระในแผนกระดาษก็ไมยอมใหนําเขาประเทศของเขา และไม
เฉพาะพระพุทธรูปเปนองคๆ หรือรูปเขียนรูปพิมพพระเทานั้น พระท่ี
เปนภิกษุเดินไดนี้ ประเทศมุสลิมหลายประเทศก็ไมยอมใหเขาเมืองเขา 

มีประเทศมุสลิมประเทศหนึ่ง ซึ่งกําลังมีการริเร่ิมท่ีนาชื่นชม 
คือ อิหราน ชาวโลกเคยรูกันท่ัวสมัยอะยาโตละ โคไมนี ่ประเทศอิหราน
นับวาเครงศาสนารุนแรงมาก อยางที่เรียกวาเปน 
fundamentalist แตมาเมื่อปท่ีแลว อยางไมเคยคาดหมาย 
ทางประเทศอิหรานมีทาทีเปดใจมาก ทางสถานทูตอิหรานในเมืองไทย 
มีการมาหาพระ และถึงกับนิมนตพระไทยไปพูดท่ีอิหราน ไมนานนี้ก็มี
หนังสือนิมนตใหพระเขียนเร่ืองธรรมเพื่อจะนําลงในวารสารของ
สถานทูต เร่ืองนี้นับวาเปนนิมิตดีอยางที่วาแลววานาช่ืนชมยิ่ง นาจะ
เปนตัวอยางแกประเทศมุสลิมอื่นๆ  

ผูรูเร่ืองราวทางศาสนายอมทราบกันดีวา พระพุทธศาสนามี
ประวัติการเผยแผท่ีสงบแทจริง ไมเคยมีสงครามศาสนา แมแตท่ีเวลา
นี้ไดมีการสูรบระหวางทมิฬกับสิงหลในศรีลังกามานาน และบางคนโยง
มาเกี่ยวของกับเรื่องศาสนา ก็เห็นไดชัดวาเปนเร่ืองที่แตกตางหางไกล
จากสงครามศาสนา ท่ีรูจักกันในประวัติศาสตรทางตะวันตก (ชาวพุทธ 
และนักศึกษาทั่วไปควรหาความรูเร่ืองนี้ไวบาง) เร่ืองอยางน้ีเปนขอมูล
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ความรู ไมใชเปนเร่ืองวาศาสนาไหนดีกวาศาสนาไหน แตเปนเร่ืองที่
ตองรูตามท่ีไดเกิดขึ้นเปนไป คือเปนเร่ืองของประวัติศาสตร 

พรอมกันนั้นก็เปนท่ีรูกันวา พระพุทธศาสนาสูญสิน้ไปจาก
อินเดียเพราะถูกภัยสงคราม คือการทําลายของกองทัพมุสลิมเตอรก 
โดยที่กอนนัน้ชาวพุทธไดเสื่อมโทรมออนแอลงไปแลวเพราะความ
ประมาท ไมวาจะเปนความสุขสบายจากการไดรับอุปถัมภบํารุงจนทํา
ใหเหินหางจากการทําหนาท่ีตอประชาชน หรือการกระจุกตัวกันอยูใน
ถิ่นท่ีเจริญใหญๆ ก็ตาม แตตัวตัดสินสุดทายใหหมดไป ก็คือการ
ทําลายดวยความรุนแรง 

เร่ืองราวเหลานี้เปนอยางไรก็ควรเอามาพูดมาเลามาศึกษากัน
ใหรูตามเปนจริง เพราะความใจกวาง หมายถึงการพูดความจริงกันได
อยางเปดใจ ไมใชการมัวเอาใจกัน ท่ีเปนการสะสมอวิชชา 

ศึกษาเหตุปจจัยใหถวนทั่ว                                
จะไดปฏิบัติตัวใหไมประมาทแท 

มีผูสงสัยวา ถาพุทธศาสนาสูญสิ้นเพราะทัพมุสลิมทําลาย 
เหตุใดศาสนาฮนิดูจึงยังอยูมาได คําตอบก็งายๆ  

เหตุผลประกอบที่ขอพูดผานๆไวหนอยคือ ท้ังพุทธศาสนา
และฮินด ู ดานหนึ่ง ก็เจริญดวยอาศัยผูปกครองประเทศ คือมหา
กษัตริย (ทุกศาสนาในอดตีก็เปนมาอยางนี้ ในยโุรปบางยุคถึงกับ
บังคับวาประเทศไหนกษัตริยถือนิกายใด ราษฎรตองถือนิกายนั้น)  

จะตองทราบวา ในอนิเดียกอนท่ีทัพมุสลิมเขามานั้น ราชวงศ
ท่ีอุปถัมภพุทธศาสนาสุดทาย คือ ราชวงศปาละสิ้นไปกอนแลว ตอ
ดวยราชวงศเสนะที่เปนฮินดู ซึ่งถูกทําลายโดยทัพมสุลมิ แมในแงการ
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อุปถัมภบํารุงจากฝายรัฐ พุทธศาสนาก็ออนแรงลงไปบางแลว เพราะ
กษัตริยหันไปบํารุงสถาบันฝายฮินด ู

อยางไรก็ตาม เหตุผลดานการอุปถัมภบํารุงนั้น ไมจําเปนตอง
ยกมาพิจารณาเลยก็ได แตมีเหตุผลงายๆ ท่ีวาทําไมพุทธศาสนาหมด 
แตฮินดูยังอยูได ขอพูดไว ๓ อยาง คือ 

๑. ผูนําชาวพุทธ คือพระภิกษุ มีรูปลักษณและที่พํานักอาศัย
แตกตางและตางหากจากคนทั่วไปเดนชัด มองเห็นไดงาย จัดการได
ทันที ไมเหมือนพราหมณท่ีอยูบานมีครอบครัว แถมเปนคนวรรณะสูง
มีทรัพยสินเงินทอง มีกําลังมาก การกําจัดผูนําของฮินดู จึงเหมือนกับ
ตองกําจัดคนท่ัวไปทั้งหมด 

๒. การดํารงอยูของเนื้อตัวแหงพุทธศาสนา ซึ่งเทียบกับ
ศาสนาอื่นๆ แลว ไมมีขอบังคับเชิงพิธีกรรมเปนตน ตองอาศัย
การศึกษาสั่งสอน จึงจะอยูได คือไมมีรูปแบบขอปฏิบัติแมนมั่นอยาง
ศาสนาแหงศรัทธาและพิธีอยางฮินดู เมื่อพระสงฆท่ีเปนผูนําถูกกําจัด
หมดไปแลว ไมชาหลักพระศาสนาก็เลือนลางไปจากชาวบาน ซึ่งคอยๆ 
ถูกกลืนไปในสงัคมฮินด ู (ดูสภาพเมืองไทยเวลานี้ก็แลวกัน แทบจะ
ถูกกลืนเมื่อไรก็ได เมื่อสองปกอนฮินดกู็ทําทาจะตามมากลืน) 

๓. ขอตัดสินสุดทาย คือ ชาวพุทธไมมีเคร่ืองตานทาน หรือ
เคร่ืองปกปองตัวจากการถูกทํารายดวยวิธีรุนแรง เพราะหลักปฏิบัติใน
พระพุทธศาสนาเปนเร่ืองของการเวนเบียดเบียนทํารายอยางที่แทบจะ
เรียกไดวาโดยไมมีเงื่อนไขเลย ตางกันไกลกับศาสนาฮินดท่ีูมีขออางใน
การตอบโตรุนแรงไดเต็มท่ี 

ในขณะที่ชาวพุทธถูกทําลายขางเดียวหมดไป ทัพฮินดูกับมสุลิม
กขั็บเคี่ยวกันตอมาตลอด ๕๐๐–๖๐๐ ป 
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อยาไปเขาใจผิดวาฮินดูมีนักบวชเหมือนอยางพระสงฆใน

พระพุทธศาสนา นักบวชฮินดูนั้นเปนสวนที่งอกขึ้นมาทีหลัง ไมเปน
สวนสําคัญอะไรในระบบของฮินดู พราหมณตางหากที่เปนหลักเปน
สวนสําคัญในระบบวรรณะที่เปนสาระของศาสนาฮินด ูพราหมณนั้นอยู
บาน มีครอบครัว มีกิจการ อาจจะรํ่ารวยมหาศาล หรือเปนผูปกครอง
บานเมืองก็ได ศาสนาของเขาเปนเน้ือเปนตัวแหงผลประโยชนของเขา
โดยตรง แมเพียงแงนี้อยางเดียว ก็เห็นไดงายวาทําไมพระพุทธศาสนา
ถูกทําลาย และสูญสิ้นงาย และทําไมศาสนาฮินดูจึงอยูมาคูกับคน
อินเดีย 

คนรุนแรงจะครองโลก                                    
หรือความรุนแรงจะทําลายโลก 

บางคนอาจจะพูดถึงศาสนาฮนิดูอยางมหาตมาคานธี ท่ีมีหลัก
อหิงสา แตนั่นจะเปนการพรางตาตัวเอง ศาสนาฮินดูนัน้ในแงหน่ึงเปน
ศาสนาท่ีคลุกเคลาหลากหลาย คือรับหลักการและขอปฏิบัติตางๆ เขา
ไปรวมไว หลักอหิงสาที่มาเนนระยะหลังและระยะหนึ่งนั้น ท่ีแทเปน
หลักการท่ีเดนอยูในพุทธศาสนาและศาสนาเชน ตัวศาสนาฮินดูแทๆ 
นั้นอยูท่ีแกน คือเปนศาสนาแหงพระเวท-การบูชายัญ-ระบบวรรณะ 

พระเวทนั้น เปนเร่ืองของพราหมณ ท่ีเขาผูกขาดการศึกษา 
แตระบบวรรณะและการบูชายัญ เปนจุดตัดสําคัญระหวางกษัตริย
พราหมณ-ฮินดู กับกษัตริยพุทธ 

การบูชายัญเปนหลักการเดิมแทท่ียืนตัวของฮินด ู มีท้ังมหา
ยัญที่ฆาแพะ ๕๐๐ แกะ ๕๐๐ โค ๕๐๐ ท้ังอัศวเมธ ท่ีราชาใชอางใน
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การแผขยายอํานาจแลวฆามาบูชายัญ จนถงึสรรพเมธ ท่ีฆาทุกอยาง
รวมทั้งมนุษยบูชายัญ  

ในยุคกษัตริยถือพุทธ บางทีถึงกับหามการบูชายัญและพยายาม
เลิกระบบวรรณะ ซึ่งเปนจุดท่ีพวกพราหมณ-ฮินดูขัดเคอืงอยางยิ่ง จึง
ตองพยายามลมลางราชวงศท่ีถือพุทธ อยางในสมัยพระเจาอโศก ทรง
ประกาศหามบูชายัญ ย้ําบอยๆ ในศิลาจารึก พอพวกพราหมณลม
ราชวงศของพระเจาอโศก (ราชวงศโมริยะ) ลงได กษัตริยฮินดูข้ึน
ครองก็แสดงศกัดาเดชโดยประกอบพิธีอัศวเมธ ฆามาบูชายัญ การ
บูชายัญที่เงียบหายไปศตวรรษครึ่งก็คืนชีวิตขึ้นมาใหม แมแตสมัยเลย 
พ.ศ. ๑๐๐๐ มาแลว กษัตริยฮินดูบางองคทําพิธีบูชายัญอัศวเมธถึง 
๔ คร้ังในรัชกาลเดียว 

เร่ืองระบบวรรณะก็เหมือนกัน ในสมัยราชวงศปาละ ท่ีเปน
กษัตริยชาวพุทธบํารุงพระพุทธศาสนา ไดบ่ันทอนระบบวรรณะให
หยอนผอนคลายลงไป พอราชวงศเสนะของชาวฮินดู (ราชวงศสุดทาย
ของฮินดูกอนท่ีจะเขายุคมุสลมิเตอรกมาปกครอง) ลมราชวงศปาละ
ไดแลว ก็ฟนระบบวรรณะใหเขมเครงข้ึนมา 

เร่ืองนี้ก็เปนตัวอยางเรื่องราวที่เลาไปตามเนื้อหา ไมไดวา
ศาสนาไหนดีกวา พุทธเราวาการบูชายัญและระบบวรรณะไมดี แตฮินดู
เขาวามีวรรณะจึงจะดี บูชายัญจึงจะประเสริฐ พุทธเราไมใหใชวิธี
รุนแรง แตศาสนาท่ีเขาใชวิธีรุนแรง เขาก็วาวิธีรุนแรงจึงจะดีและ
ถูกตอง 

พูดสั้นๆ วา มีท้ังภัยภายในแหงความประมาท และภัยภาย
นอกจากการรุกรานทําลาย ไมควรมองแตเพียงแงเดียวดานเดียว 
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ท้ังหมดนี้เปนเร่ืองที่ชาวพุทธจะตองใชเปนบทเรียนวาจะรักษา
ธรรมจักรไวไดอยางไร 

ถาจะเอาอยางเขา ก็ตองเอามาใหครบกระบวน         
จะกลาแสดงความเห็น ก็ตองหาความรูใหเกงดวย 

จะตองพูดกันตามความเปนจริง แลวก็ปฏิบัติใหเกิดผลดี ถา
จะสอนหรือจะทํางานในเร่ืองวิชาการ เราจะตองมีความแมนยําชัดเจน
ถองแทจริงๆ ตองพยายามใหไดอยางนัน้ ซึ่งอันนี้เราตองยอมรับวา
ฝร่ังเขาเอาจริงเอาจังมากในเรื่องการคนควาหาความรู  

เวลานี้เปนท่ีนาวิตกอยูเร่ืองสังคมไทย วาจะเอาอยางฝร่ังแลว
ไปเนนในเรื่องการแสดงความเห็น ชอบพูดกันนักวาตองหัดใหเด็กไทย
กลาแสดงความเห็น มันไมตรงเร่ือง เด็กไทยฝกไมนานหรอกมันกลา
แสดงความเห็น ไวกวาฝรั่ง ถาแตกอนมันข้ีอาย ไมชาหรอกมันกลายิ่ง
กวาฝรั่งอีก (ขอใหดูเร่ืองเพศเปนตัวอยาง สมัยกอนอายนัก แต
เดี๋ยวนี้ฝรั่งแทบตามไมทัน) แตสวนที่ขาดคืออะไร คือกระบวนการหา
ความรู  

ฝรั่งที่กลาแสดงความเห็นอยางนั้น เพราะวามันเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการหาความรู หมายความวา ถาจะเอาอยางฝร่ัง ก็ตองเอา
มาใหครบกระบวน การแสดงความเห็น ตองมาคูกับการหาความรู 
ความเห็นตองมาจากฐานของความรูท่ีแมนยําชัดเจนที่สุด และการ
แสดงความเห็นนั้นก็เปนวิธีการในการที่จะกระตุนใหไปหาความรู
เพิ่มข้ึนอีก เพื่อจะใหไดความรูท่ีถองแทชัดเจนมาแสดงความเห็นท่ี
ถูกตองใชประโยชนไดจริง เพราะฉะนั้นเปาหมายแทอยูท่ีการหาความรู  



ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา เหตุผลที่แทอยูท่ีไหน ๔๐
จึงตองย้ําวา การแสดงความเห็นตองมาคูกับการหาความรู 

เมื่อความรูแมนยํา ถองแท ชัดเจน ความเห็นก็ยิ่งเปนประโยชน แตถา
ความเห็นไมมีฐานความรู มันก็เลื่อนลอย ไมไดเร่ืองอะไร แสดงไป
ทําไม กลาแสดงความเห็น เมื่อไมมีความรู ไมมีความเขาใจ ไมมี
ขอมูลความจริง ก็เปนความเห็นท่ีเลื่อนลอยไปเทานั้นเอง ไมรูไปเนน
กันอยูทําไมใหกลาแสดงความเห็น โดยไมไดย้ําใหครบกระบวนการ  

ทานวาอยางไร ทานไปเลาเรียนอยูตางประเทศมานาน เห็นฝรั่ง
เปนอยางไร ในเรื่องการหาความรู  

พระนวกะ: คือ คนท่ีจะถามอะไรนี่ ตองเตรียมตัว อาน 
ใหรูมากข้ึน ไมใชวาพูดเปนนกแกวนกขุนทอง  

พระธรรมปฎก: ใช แลวแสดงความเห็นเพียงมาเอาชนะกัน
บางอะไรบาง วาไปเร่ือยเปอย ท้ังๆ ท่ีตัวเองไมรูเร่ืองนั้นเลย กแ็สดง
ความเห็นกันไป วุนวายไปหมด เวลานี้สังคมไทยกําลังจะเปนอยางนั้น 
การแสดงความเห็นโดยไมมฐีานของความรู ก็จะยิ่งซ้ําเติมสังคมให
หนักเขาไปอีก ฉะนั้น ถาจะเอาอยางฝรั่งก็ตองใหครบกระบวนการ  

จะเปนชาวพุทธจริง ตองถือธรรมเปนใหญ               
ไมใชอยูแคเอาอัตตาออกมาตีกัน 

เหมือนอยางเราจะประชุม แลวก็เอาวิธีประชุมแบบฝรั่งมา แต
เราขาดองคประกอบสําคัญในกระบวนการของการประชุม คือมนุษย
เรานี้ ถามันไมมีอะไรสูงเหนือตัวตน แลวตัวตนของแตละคนจะขยาย
โตออกมา แลวมันก็จะมาปะทะขัดแยงกัน แลวก็จบอยูท่ีนั่น เวลาคน
ประชุมกัน ถาไมมีความใฝปรารถนาตอเปาหมายท่ีสูง หรือหลักการ 
ใหญสักอยางหนึ่ง พอมาแสดงความเห็นของแตละคน ถาคนอื่นแสดง



คนไทยไมใจแคบ แตระวังไว: อยาใหปญญาแคบ ๔๑
ความเห็นไมถูกใจเรา ไมตรงกับเรา เราก็โกรธ แลวก็ขัดแยงกัน เลย
ติดอยูแคนั้นเอง  

แตในสังคมท่ีจะกาวไปได เขามีสิ่งหนึ่งที่สูงเหนือตัวตน หรือ
สิ่งที่ตองการซึ่งใหญกวาตัวตน เชนสังคมท่ีใฝความจริง ตองการรู
ความจริง ตองการไดหลักการท่ีแท ความใฝตอความจริงหรือความ
อยากไดอนันี้มนัเหนือกวาตัวตน ถึงอยางไรก็ตองเอาสิ่งที่หมายนั้นให
ได ตัวตนก็เลยเปนเร่ืองเล็กไป มันก็สยบตัวตนได  

ตัวอยางสังคมญี่ปุน ท่ีเคยเอาชาติเปนใหญ อะไรๆตองเพ่ือ
ญี่ปุน ถาเพื่อญี่ปุนเปนใหญเอาทั้งนั้น เร่ืองสวนตัวก็ถูกสยบได กําลังมี
เร่ืองหรือผลประโยชนสวนตัว ทะเลาะกัน แตพอบอกวาเพื่อญี่ปุน 
ผลประโยชนสวนตัวนั้นเล็กลงไปเลย ยอมลงกันไดหมด เพราะมีจุด
รวมที่ใหญกวา  

แตสังคมไทยเรานี้ ดูเหมือนวาจะไมมีอะไรที่เปนสิ่งใหญเหนือ
ตัวตนของแตละคน ท่ีจะเปนจุดรวมอันเดียวได ท่ีทุกคนก็ใฝ
เหมือนกัน ก็เลยติดอยูกับตัวตนของแตละคน แลวตัวตนนั้นก็ขยาย
โตออกไปตีกันกระทบกันระเกะระกะไปหมด แตถาคนไทยมีอะไรสัก
อยางหนึ่งที่ทุกคนใฝปรารถนารวมกัน มันจะสยบตัวตนของแตละคน
ลงไปได ฝร่ังมีตัวนี้คือความอยากจะเขาถึงตัวความจริงใหได แลว
เพื่อใหถึงความจริงนั้นก็จะยอม 

ความจริงที่ฝร่ังตองการนั้น ก็ไมใชอะไรอื่น เขาจะถึงหรือยัง
ไมถึงก็ตาม กอ็ยูในคําวา “ธรรม” นั่นเอง ท่ีจริงชาวพุทธไทยเสียอีกมี
หลักชัดเจนอยูแลว พระพุทธเจาสอนไวนักวาใหถือธรรมเปนใหญ ถือ
ธรรมสูงสุด แตคนไทยก็เถลไถลไปหาผีสางเทวดา ไปไมถึงไหน ใน
ท่ีสุดก็มาจบแคผลประโยชนตน และอัตตาตัวตนของแตละคน 



ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา เหตุผลที่แทอยูท่ีไหน ๔๒
พวกฝร่ังนั้น ตัวตนของเขาก็สําคัญ ฝรั่งก็ถือตัวเหมือนกัน 

แตความอยากเขาถึงความจริงนี่มันใหญกวา เขาก็จึงสามารถขามพน
ตัวตนไปไดขั้นหนึ่ง ทานไปจบปริญญาเมืองฝรั่งมาเห็นดวยไหม  

ทีนี้สังคมของเราไปเอารูปแบบแตเพียงวิธีการประชุมบาง
อะไรบางมา แคน้ันไมไดเร่ืองหรอก เร่ืองน้ีจึงนาเปนหวง จะใหเด็กกลา
แสดงความเห็น เดี๋ยวไดยินๆ มันไมครบกระบวน ตองเนนเร่ืองการหา
ความรู อันนี้เปนเร่ืองใหญมาก ฝรั่งจะอุทิศเวลาใหกับการหาความรู
มากเหลือเกิน บางคนเพื่อจะรูอะไรนิดเดียวแลวอุทิศชีวิตทั้งชีวิตให
เลย ขามน้ําขามทะเลไปสุดขอบฟาก็ไดเพื่อความรูอันเดียวนี่ ของเราไม
มี หายากเหลือเกิน ใชไหม 

พระนวกะ: เร่ิมมีแลว 
พระธรรมปฎก: เร่ิมมีหรือ ตองการหาความรูจริงหรือ ถามี

ไดก็ดีส ิ เอ คนรุนใหมๆ ไวใจไดหรือเปลา อาจจะมีบาง ตองแความี
บาง เพราะวาเทาท่ีทราบ เดี๋ยวนี้ครูบนกันมาก บอกวาเด็กเดี๋ยวนี้อะไร
ยากหนอยไมสูแลว หนักหนอยไมวาคิดหนักหรือทําหนัก ตองใชความ
เพียรพยายาม ไมเอาเลย เดี๋ยวนี้ครูบนกันอยางนี้ ก็ดีถาเปนอยางที่
ทานวา ก็เปนนิมิตหมายที่ดี  



- ๔ - 
ทุกฝายตองมุงจุดหมายสูงสุด 

พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชนสุขของประชาทั้งปวง 
 

เร่ืองที่ควรหวงใย ไมใชกลัวจะเปนปายช่ือไหน               
ตั้งใหตรงกับเรื่อง แลวไปคิดวาจะจัดการงานอยางไร 

เอาละนะ เร่ืองท่ีวาจะตั้งกระทรวงพุทธศาสนาหรืออะไรกันนี้
อยามัวติดอยูแคชื่อแลวเลยพาลละเลยทอดทิ้งประโยชนของประชาชน
สวนใหญ งานการที่ควรจะจัดจะทํา ก็ไมจดัไมทํา 

เร่ืองนี้นะ ผูบริหารประเทศชาติ จะเปนทาน ส.ว. ส.ส. หรือ
ใครก็ตาม ความจริงไมตองรอใหเขามาเรียกรองหรอก ตามปกติการ
งานท่ีตองจัดตองทํามันมีมากอยูแลว แตเราอาจจะมองขามไป ก็ตอง
พูดวาท้ังประเทศเรามัวปลอยปละละเลยกันมา จนทําใหมีการเรียกรอง
กันข้ึน ซึ่งบางทีก็ดูไมดีดวยซ้าํไป แตไหนๆ เมื่อมีการเรียกรองกันข้ึน
มาแลวนี่ ก็อยามัวไปติดอยูกับเร่ืองปายช่ือ เร่ืองวาศาสนาโนนศาสนานี ้
ซึ่งมันไมเปนเร่ือง  

ความจริง พอไดยินเร่ืองแลวก็รีบหันไปดูงาน ไปศึกษาวา 
กิจการงานพุทธศาสนาที่เกี่ยวของมีผลกระทบตอประเทศชาติบานเมือง
นั้น มันมีปริมาณมากมายไหม มีความสําคัญตอประโยชนสุขของ
ประชาชนจริงไหม แลวปญหาที่จะตองจัดการแกไขนั้น มเีร่ืองจะตอง



ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา เหตุผลที่แทอยูท่ีไหน ๔๔
ทํากันแคไหน แลวถามันมจีริงเปนจํานวนมากมาย ก็ตองจัดตองทํา
ตรงไปตรงมา ถาจะตองตั้งเปนกระทรวงแลวจะเรียกช่ืออะไร ก็เรียก
ตรงไปตรงมาตามนั้น ถาจะตองเรียกวากระทรวงพระพุทธศาสนา ถา
มันจําเปนจะตองเรียกเพราะมันตรงเรื่อง ก็เรียกกันไป ไมตองไป
รังเกียจ ไมตองไปมัวกลัว เพราะวามันเปนเร่ืองของงานการ ไมใชเปน
เร่ืองของการที่ไปมีอคติอะไร ทานพี่นองที่นับถือศาสนาอืน่ ท่ีเขามีใจ
กวางขวาง คือเขายอมรับความจริง เขาก็ตองยอมรับไปตามนั้น เพราะ
มันเปนความจริง คนนับถือศาสนาอื่นท่ีมีใจเปนธรรมเขาก็มีอยู เขาจะ
มามัวรังเกียจรังงอนอะไร เขาจะสงเสริมดวยซ้ําไป เร่ืองนี้ไมนาจะกลัว  

แตสิ่งที่นาเปนหวงมันอยูท่ีวา ถาเกิดจะจัดงานกระทรวง
พระพุทธศาสนาขึ้นมา แมแตชาวพุทธ ไมใชเฉพาะ ส.ว. ส.ส.  

หนึ่ง จะมองเห็นตัวงานที่ตองจัดตองทําแคไหน  
สอง ถาคิดต้ังกันข้ึนมาแลว จะหาตัวคนที่เหมาะสม มี

คุณสมบัติท่ีจะมาทํางาน ต้ังแตเปนรัฐมนตรีนี้ ไดเพียงพอ และเหมาะ
กันหรือเปลา  

จะเติมอีกขอหนึ่งแถมเขามาเปนสามก็ได คือเร่ืองระบบราชการ 
ท่ีประชาชนจะไมคอยปลอดโปรงมั่นใจ ยิ่งถาคนในระบบไมรูหลักพระ
ศาสนา และไมเขาถึงสภาพความเปนจริง กค็วรจะคิดกันใหหนัก 

อันนี้เปนปญหาใหญท่ีนาจะคิดมากกวา ไมใชไปมัวติดกันอยู
แคช่ือแคปายและระแวงกันอยู ตองดูตามเนื้องานอยางที่วาแลว  

ทีนี้เหตุใดจึงจะมองไมคอยเห็นตัวงาน และหาคนทํางานได
ยาก เพราะอะไร ก็เพราะวาเราปลอยปละละเลยกันมานาน จนกระทั่ง
กิจการงานของพระศาสนานั้นหดเหี่ยว ปอแป เปลี้ยไปหมด ถึงข้ันท่ีวา
เวลาจะจัดทําข้ึนมาก็มองตัวงานไมเห็น และหาคนเหมาะไดยาก 



คนไทยไมใจแคบ แตระวังไว: อยาใหปญญาแคบ ๔๕
เพราะฉะนั้น สิ่งที่จะตองทําก็ตองเร่ิมดวยมาศึกษางานและคิดกันดูให
ดี วางานพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวกับประเทศชาติและประชาชนในประเทศ
ไทยนี่ มันมากกวางานกระทรวงศึกษา หรือมากกวางาน
กระทรวงมหาดไทยจริงหรือเปลา อยางนี้เปนตน ขอใหพจิารณากันใน
แงนี้  

ไปหลงติดเสรีภาพที่คับแคบแบบฝรั่ง                     
เลยหลงตั้งจิตคิดแบงแยกอยางไมรูตัว 

ไดยินวา เมื่อวันสองวันนี ้มีหนังสือพิมพฉบับหนึ่งลงบทความ
ทํานองเกรงวา ถาต้ังกระทรวงพระพุทธศาสนา จะมีการแตกแยก
ระหวางศาสนาอะไรตางๆ อันนี้ก็กลายเปนวาทานผูเขียนเองนั่นแหละ 
ไปมัวเอาภาพปายชื่อและการติดในการแบงแยกหรือมีจิตใจรังเกียจ
เดียดฉันทของตัวเอง มาบดบังความเปนจริงของการงานที่จะตองทํา
เพื่อประเทศชาติ 

ฉะนั้น ขอใหมองดูกันใหตรงตามความเปนจริง อยูกับความ
เปนจริง คิดทํางานกันเพื่อประเทศชาติจริงๆ ตรงไปตรงมา แลวจะไม
มีปญหาอะไร ขอย้ําวาใหอยูกับความเปนจริง  

ถาเราจะรักษาปาแลวกลัวสวนจะวา เลยทอดทิ้งปาไมดูแล
รักษา ถาจะจัดทํากิจการงานของประเทศชาติแลวมัวเถียงมัวระแวง
อยางนี้ก็พินาศลมจมกันหมด สวนเราก็ไมท้ิง สวนเล็กๆเราก็จัดกันไป 
โดยมีวิธีการดูแลอยางหนึ่ง แตปามีเนื้อท่ีบริเวณกวางขวาง มีเร่ืองตอง
จัดตองทํามาก ไมเฉพาะมีตนไมมากมาย ยังมีสัตวปา มีอะไรตออะไร
อีกซับซอน สิ่งที่จะตองจัดทํามีมากมายเหลือเกิน ก็จัดทํากันไปตาม
เนื้องาน  
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อยางบานเมืองเขาต้ังกรมปาไม ก็ไมตองตั้งกรมสวนหยอม 

ใครไปตั้งกรมสวนหยอม หรือกระทรวงสวนหยอม ก็กลายเปนเร่ือง
ประหลาดไป ปาไมก็ต้ังกรมขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ สวนสวนหยอม 
กทม.หรือเทศบาลก็ดูแลไป เปนเร่ืองที่ตองทํากันไปตามความเปนจริง  

นอกจากหนังสอืพิมพแลว ไปๆ ก็ไดยินทางวิทยุ บางแหงพูด
ทํานองวา ทําอยางนี้ก็หมายความพุทธศาสนาดีกวาศาสนาอื่นหรอื
อยางไร เออ เร่ืองนี้จะเกี่ยวของอะไรกับดีกวาไมดีกวา บอกแลววาเปน
เร่ืองของกิจการงาน นอกจากเร่ืองการงานที่ตองจัดตองทําแลว ก็เปน
เร่ืองปญหาที่ตองแกไขดวย ถาเรามีปญหาที่ตองแกไขมากจึงตองจัด
ตองทํา แลวการมีปญหามากจะแสดงวาพุทธศาสนาดีกวาใครอยางไร  

ฟงขาวอีกสถานีหนึ่งก็มีวิจารณประกอบขาววา ถาต้ังกระทรวง
พุทธศาสนานี้แลวจะเอาศาสนาอื่นไปไวท่ีไหน นี่ก็เปนตัวอยางของการ
ท่ีต้ังจิตผิด ต้ังความคิดผิด ก็เลยมองอะไรผิดพลาดไป ไมตรงตาม
ความเปนจริง จะตองเอาไปไวท่ีไหนละ มีอยูอยางไรก็เปนอยูอยางนั้น 
แตเราดูวากิจการที่มีอยูในประเทศชาตินี้ อันไหนเปนเร่ืองใหญจะตอง
จัดทําเปนพิเศษ เราก็จัดต้ังหนวยงานองคกรข้ึนมาเพ่ือจัดทํางานนั้น 
กิจการอื่นท่ีมีอยูก็ทํากันตอไป  

เหมือนอยางที่เปรียบเทียบไว วาเรามีลกูแมวหาหกตัว เราก็
เลี้ยงดูดวยความรักใคร แตเรามีลูกไกอีกรอยกวาตัวเราจะเลี้ยงมัน
อยางธรรมดาเราจะตองสรางเลาให ทีนี้ ถาจะสรางเลาใหลูกไก แลว
บอกวาไมไดๆ ทําไมไมสรางกรงใหลูกแมวละ ถาจะสรางเลาใหลูกไกก็
ตองสรางกรงใหลูกแมว เสร็จแลวลูกแมวไมจําเปนตองมีกรง ก็เลย
ตองรอ ไมมีทางไดสรางเลาใหลูกไก จะเห็นเลยวามันไมเกี่ยวกัน เมื่อ
สรางเลาใหลูกไกอยู ลูกแมวกอ็ยูดีตามปกติ มันก็ไมไดเปนอะไร  
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อีกตัวอยางหนึ่ง ท่ีเปรียบเทียบเร่ืองงานทําสวนกับงานรักษา

ปา ก็เราเห็นอยูวาปามันใหญมีเร่ืองตองจัดตองทํามาก เราจึงตั้งองคกร
หนวยงานสวนราชการขึ้นมารับผิดชอบดูแลจัดการ ท้ังเรื่องงานที่จะทํา 
ท้ังเรื่องปญหาท่ีจะแกไขเกี่ยวกับปาน้ัน การที่เราไมไดต้ังกระทรวงสวน
ข้ึนมา ก็ไมไดหมายความวาเราทอดทิ้งสวน มันก็อยูอยางนั้น เราก็
จัดทําอยูแลว มเีจาหนาท่ีดูแลรับผิดชอบอยูแลว ก็จัดตอไปใหดี ตาม
ขนาดตามระดับตามปริมาณงานใหเหมาะสมกัน  

อีกตัวอยางหนึ่ง เหมือนกับวามีน้ําในแกว น้ําในขัน นํ้าในบอ 
น้ําในสระ แลวก็น้ําท่ีอยูในอางเก็บน้ําใหญๆ ตามหุบเขา น้ําในแกวก็
อยูในแกว น้ําในขันในบอกอ็ยูในระดับนั้นๆ ตามปกติ และเราก็
จัดการดูแลที่เก็บที่ใสใหดี แตน้ําท่ีขังไวเปนอางเก็บน้ําใหญๆ ตามหุบ
เขา ตองสรางเขื่อนเก็บให ทีนี้ใครจะมาเกี่ยงวา คุณจะไปสรางเขื่อนท่ี
อางเก็บน้ํานั้น ทําไมไมสรางเขื่อนใหน้ําในแกวดวย หรือไมสรางเขื่อน
ใหน้ําในบอ ในสระ ก็เลยไมตองสรางเขื่อนกัน เมื่อน้ําในอางเก็บน้ํา
ใหญตามหุบเขามันจําเปน เปนเร่ืองที่ตองจัดทําการดําเนินการใหเหมาะ
กนัเพื่อจะไดเปนอยูกันไปดวยดี เราก็ทําตามนั้น สวนน้ํา ในขัน ใน
แกว ในสระ ในบอ เราก็จัดทําไปตามระดับที่เหมาะสม ทุกอยางก็
เปนไปดวยดี คือมองไปที่กิจการงานท่ีตองทํา อะไรจะตองทําหรือควร
จะทําอยางไรใหไดผลดี ก็ทําไป  

คนท่ีมาเท่ียวคอยเกี่ยงอยู เขาจะสรางเขื่อนสําหรับอางเก็บน้ํา 
เขาจะสรางเลาใหลูกไกอยู เขาจะตั้งหนวยราชการไวดูแลปาอะไรอยาง
นี้ แลวมาเกี่ยงวาทําไมไมสรางกรงใหลูกแมว ไมสรางเข่ือนใหน้ําในบอ
ในสระ ไมสรางกระทรวงทบวงกรมใหสวน อะไรทํานองนี้ อยางนี้คิด
แบงแยกหรือเปลา ใจแคบหรือเปลา  
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ความจริงเขาคงไมไดต้ังใจใจแคบ คนไทยนั้นไมใจแคบหรอก 

แตไปตามไปติดความคิดแบงแยกแบบฝรั่งมา อยางที่วาตอนตนแลว
วา ไมไดศึกษาใหรูจักฝร่ังจริง ก็ไปเอาเสรีภาพเชิงลบของเขามา เสร็จ
แลวไมเขาใจพืน้ภูมิวัฒนธรรมของตัวเองดวย ก็เลยมองอะไรคิดอะไร
ไมถูกแงไมถูกมุม หรือไมตรงตามความเปนจริง  

นี่แหละ เพราะไมศึกษาไมหาความรูใหเขาใจในเรื่องที่จะพูดท่ี
จะพิจารณา กเ็ลยทําใหเกิดความคับแคบ มองดูเผินๆ เหมือนกับใจ
กวาง แตมองจริงๆ แลวมันแคบ  

คนไทยไมใจแคบ                                             
แตระวังไว อยาใหปญญาแคบ 

ท่ีวาใจแคบนั้น บอกแลววาคนไทยนั้นไมใจแคบหรอก เทียบ
กับคนประเทศอื่นท่ีไหนก็สบายใจได เร่ืองใจแคบไมม ี คนไทยไมใจ
แคบ แตตองมาชวยกันศึกษาหาความรู จะพูดจะพิจารณาอะไรก็หา
ความรูใหชัด แลวจะไมเกิดปญหา การสรางสรรคประเทศชาติก็จะ
ดําเนินไปดวยดี มฉิะนั้นเราก็จะมาถวงการพัฒนาสรางสรรค
ประเทศชาติ ละเลยมองขามปญหาสังคม สิ่งที่ควรทํา ก็ไมไดทํา สิ่งที่
ควรแกไขก็ไมไดแกไข เพราะมัวไปติดอยูกับรูปแบบและเรื่องถอยคํา
อะไรตางๆ ไมเปนเร่ืองเปนราว เพราะไปตั้งจิตเริ่มความคิดผิดพลาด 
พอเร่ิมผิดก็เลยมองผิดพลาดไปหมด จึงทําใหเกิดปญหา  

คนท่ีติดอยูกับความคิดอยางนี้ ถาเปนผูบริหารประเทศชาติ 
แนนอนวาประเทศชาติจะย่ําแยหมด เพราะจะปลอยปละละเลยไมดแูล 
เวลานี้เขาใจวาท่ีบานเมืองสังคมเสื่อมโทรมเปนเพราะเหตุนี้ไมนอย คือ
มัวไปติดกับเรื่องแครูปแบบนี้ พอมองไปเจอตัวปายตัวชื่อก็ชะงักเอา
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ปายช่ือบังตาตัวเองเสีย เลยไมไดมองดูปญหา ไมไดมองดกูิจการงานที่
ตองจัดตองทํา เสร็จแลวบานเมืองก็ตกอยูในภาวะที่ถูกปลอยปละ
ละเลย กิจการตางๆ มากมายไมไดรับการเหลียวแล ความเสื่อมโทรม
ก็เกิดขึ้น แลวอยางนี้มันจะไมเสื่อมไดอยางไร  

เพราะฉะนั้นขอใหต้ังความคิดกันใหถูกตอง มองกันใหเห็น
ตามความเปนจริง แลวก็อยางที่พูดไปแลว ย้ําแลวย้ําอกีวาใหอยูกับ
ความเปนจริง แลวก็มุงทํางานใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติ มุง
สรางสรรคประโยชนสุขแกประชาชน แลวทุกอยางจะเปนไปดวยดี  

จึงไดบอกวาตอนแรกไมไดสนใจเรื่องนี้ แตพอไดยินแลวไดยิน
อีกวา มัวรังเกียจรังงอนกันเร่ืองช่ือ เร่ืองจะแตกแยกอะไร ก็เลยแปลก
ใจวา เอ นี่เขาคิดอะไรกัน ทําไมมองกันแคบๆ คิดกันแคบๆ มันไมใช
แคจิตใจคับแคบ นี่มันปญญาแคบเสียแลว ฉะนั้นขอใหทําใจสบายๆ 
ทําใจตรงไปตรงมา แลวใชปญญามองพิจารณาศึกษาใหชัด ขอให
คิดเห็นแกผลประโยชนของประเทศชาติ และประโยชนสุขแกประชาชน  

อยางที่วาแลว การจะตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนาหรือไมต้ัง 
ไมใชประเด็นสําคัญ เดี๋ยวก็ผานไป แตเร่ืองที่เปนปญหา นาเปนหวง ก็
คือ ความคิดความเขาใจ ทัศนคติ และทิฏฐ ิ ในใจของคน ท่ีขาด
ความรู หรือต้ังไวผิด ซึ่งจะกลายเปนเคร่ืองกีดกั้นขัดขวางการงาน
สรางสรรคตางๆ และจะเปนอันตรายตอประเทศชาติในระยะยาว จึง
ควรจะสรางความรูความเขาใจ ปรับความเห็นใหตรง 

ปญหาสังคมไทยที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาตอนนี้มัน
รุนแรงแคไหน ถูกปลอยปละละเลยทอดทิ้งกันมานานเทาไร อยางที่
พูดแลววา ชนบทเปนฐานของประเทศชาติ ชุมชนก็มีแคครอบครัวหรือ
บาน แลวก็โรงเรียน แลวกว็ัด เวลานี้มันจะยอยยับไปกันหมดแลว 
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ชวยกันฟนวัดข้ึนมาใหเปนจุดท่ีจะตรึงสังคมไวสักหนอย แลวก็รุกคืบ
เขามาเพื่อจะมาสรางสรรคประเทศชาติกันตอไป บางทีประเทศไทยเรา
จะลุกฟนคืนข้ึนมาเดินหนากันไดบาง  

สรุปอีกทีวา เร่ืองกระทรวงพระพุทธศาสนานี้ จะตั้งหรือไมต้ัง 
ก็อยามาอางเหตุผลเร่ืองกลัวศาสนาอื่นจะวาอยางไร เร่ืองวาจะเกิดการ
แตกแยก เร่ืองวาศาสนาน้ันดีกวา ศาสนานี้สําคัญกวา อยาเอามาอาง 
ถาจะอางก็ขอใหอางเหตุผลอยางอื่น เชนจะวาฉันยังไมเห็นเนื้อตัวของ
งาน หรือจะวาฉันยังหาคนทํางานที่เหมาะไมได ก็วาไปใหตรงกับเรื่อง
ของงาน  

ถาจะทํางานกันเพื่อความเจริญกาวหนาของสังคมประเทศชาติ 
และเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ก็คิดกนัตรงไปตรงมาในเรื่องการ
งานน้ัน อยามาอางเร่ืองความแตกแยกอะไรตางๆ ซึ่งมันไมเปนจริง ถา
ไปอางอยางนั้น คนท่ีอางน่ันแหละก็คือคนท่ีจิตใจไปติดอยู ยึดอยูกับ
เร่ืองความแตกแยก เร่ืองความรังเกียจเดียดฉันท เปนเร่ืองของคนคิด
สั้นมองแคบ จนมองไมเห็นความเปนจริง ก็ขอใหอยูกับความเปนจริง 

อยาเอาความไมยึดมั่น หรือความปลอยวาง                 
มาเปนขออางที่จะปลอยปละละเลย 

ยังมีอีก ไดทราบวา บางทานตําหนิชาวพุทธที่เรียกรองเรื่องนี้วา 
มีความยึดมั่น 

เมื่อมีผูกลาววาอยางนี้ ชาวพุทธก็ควรสํารวจตรวจสอบตัวเอง
ดวยวาเปนอยางที่ถูกกลาววาหรือไม ถาทําการนี้เพื่อเอาเกียรติ เอายศ 
เอาโก หรือจะเอาสถานะที่ใหญโต แมแตแกพระพุทธศาสนา เขาก็มี
สิทธิตําหนิติวาอยางนั้น แตถาชาวพุทธเรียกรองตามเหตุผลเกี่ยวกับ
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การงาน และเพ่ือประโยชนสุขแกบานเมืองประเทศชาติและประชาชน 
โดยทําไปตามกําลังสติปญญา ก็ไมใชเปนการยึดมั่น 

พรอมกันนั้นกหั็นไปดูทานท่ีตําหนิติวาดวย ถาทานพูดออกมา
โดยยึดติดในเร่ืองปายช่ือศาสนานั้นศาสนานี้ ดวยจิตใจหวาดระแวง
เกี่ยงแยง โดยไมไดมองที่ตัวงานและผลประโยชนของประเทศชาติ 
การพูดของทานเองนั้นแหละก็กลายเปนการพูดดวยความยึดมั่น 

เร่ืองความยึดม่ัน และไมยึดม่ันนี้ ควรทําความเขาใจกันใหชัด
ไมควรเอามาพูดกันงายนัก 

ท่ีวายึดมั่นนั้น หมายถึง 
- ยึดม่ันดวยตัณหา คือ ยึดวาจะตองใหเปนใหไดอยางนั้นๆ 

เพราะเห็นแกผลประโยชนของตน 
เห็นแกการที่ตนจะไดจะเอา จึงยอม
สละไมได 

- ยึดม่ันดวยมานะ คือ ยึดวาจะตองใหเปนใหไดอยางนัน้ๆ 
เพราะเห็นแกอํานาจความยิ่งใหญ 
หรือสถานะของตน จึงยอมใคร
ไมได 

- ยึดม่ันดวยทิฏฐิ คือ ยึดวาจะตองใหเปนใหไดอยางนัน้ๆ 
เพราะดื้อร้ันติดอยูในความคิดเห็น
ของตัวอยางเดียว ไมยอมรับฟง
ใคร ไมแสวงปญญาหาความรู ไม
อยูกับความเปนจริง 
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รวมความวาเปนเร่ืองของตัวตนทั้งนั้น ไมเปนไปดวยปญญาที่

มองดูความจริง เพราะฉะนั้น คนท่ีพูดวาฉันไมยึดมัน่ บางทีก็ไมรูตัว
วาความไมยึดมั่นท่ีตัวพูดนั้น เปนเพียงความยึดมั่นอกีดานหนึ่ง 

ท่ีเห็นงายๆ กค็ือ คนท่ีเอาความไมยึดม่ันขึน้มายึดไว แลวไม
ทําอะไร ไมเอาอะไร แลวก็บอกวาฉันไมยึดมั่น แตเขาไมรูตัววาเขาทํา
ไปตามความไมยึดมั่นท่ีเอามายึดไว คือเปนเพียงความยึดมั่นในความ
ไมยึดมั่นเทานัน้ เปนความยึดมั่นซอนเขาไปอีก ความไมยึดมั่นท่ีแท
นั้นเปนไปเองดวยปญญา ไมตองเอาความไมยึดมั่นขึ้นมายึดไว 

การยึดมั่นในความไมยึดมั่นนี ้เปนอันตรายมาก คนท่ีอยูดวย
ความไมยึดมั่นท่ียึดถือไวนี้ บางทีก็พูดวาจะ “ปลอยวาง” มีเร่ืองราวที่
ควรจะทําก็ไมทํา มีปญหาท่ีควรจะแกไขก็ไมแก บอกวาปลอยวาง 
แตท่ีจริงนี่ไมใชปลอยวาง แตเปนการปลอยปละละเลย ซึ่งก็คือความ
ประมาท ท่ีพระพุทธเจาทรงติเตียนนักวา เปนทางแหงความตาย (ปมา
โท มจฺจโุน ปทํ) 

เพราะฉะนั้น อยาปลอยวางเพียงดวยความไมยึดม่ันท่ียึดถือ
เอาไว และอยาเอาความปลอยวางมาเปนขออางที่จะปลอยปละ
ละเลย เพราะอันนั้นไมใชความปลอยวางอะไรเลย แตเปนความ
ประมาทแทๆ 

ประมาทกันมานานนกัแลว                                     
เมื่อตื่นขึ้น ก็ขอใหไมประมาทระยะยาว 

อยางการชุมนุมของชาวพุทธที่เรียกรองตั้งกระทรวง
พระพุทธศาสนานี่ ก็เปนตัวอยางไดชัดเจน คือประมาทกันมานานจน
จะแยอยูแลว มองในแงดี ก็คือ บางสวนรูตัวขึ้น ต้ังตัวไมทันก็ทําได
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แคนี้กอน ก็เร่ิมไมประมาทขึ้นมา แตขอสําคัญตองไมประมาทระยะ
ยาว ในการที่จะคิดและทําการดวยความเพียรตอเนื่องและสนิทเนียน 
ไมใชโผลข้ึนมาแลวก็หาย 

ถาถามผมวาเห็นดวยไหมที่ชาวพุทธมาชุมนุมเรียกรองนี้ ผม
ไมขอตอบวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย แตตอบไดวา ถาไมตองทําได ก็
ยอมด ีเพราะอะไร เพราะมีทางเสียเปรียบมาก อยางนอย 

๑. ประชาชน ซึ่งก็คือชาวพุทธทั่วไป มีทัศนคติไมดีอยูแลว
ตอการที่พระหรือแมแตชาวบานชาวพุทธจะมาชุมนุมอยางนี้ ดังนั้นชาว
พุทธเองก็จะแบงแยกแตกกันตอวากันเอง เสียกําลัง แมวาจะทําอยาง
สงบออนโยนเทาไร ก็ไดแคตีต้ืนข้ึนมาบาง ทําใหพวกท่ีจะโจมตี ติเตียน
ไมไดมากนัก 

๒. ขอสําคัญอยูท่ีวา กลุมคนเปาหมายที่มุงใหรับฟงและ
ปฏิบัติตามคําเรียกรองนั้น เขารูอยูแลววาพระสงฆและแมแตชาวบาน
ชาวพุทธ จะไมทําอะไรรุนแรง ถึงจะมากันเปนพันเปนหมื่น เขาก็
สามารถจะทํานิ่งเฉยไมใสใจ 

เวลานี้ ยุคนี ้ ก็รูกันอยูแลววา เขากลัวความรุนแรงมากกวา
เหตุผล เพราะฉะนั้นเขาจะกลัวคนพวกอื่น ๒๐๐–๓๐๐ คน มากกวา
เกรงชาวพุทธหมื่นคน หมายความวาถาคนท่ีรุนแรงมาชุมนุมเพียงไมกี่
รอยคน เขายังจะตองขมีขมันลุกขึ้นมา อยางนอยมาขอเจรจาตอรอง
หรือเอาอกเอาใจบางมากกวา 

แมแตสื่อตางๆ ท่ีเอาผูชุมนุมเปนเปาโจมตีวาไปตางๆ นั้น เหตุ
หนึ่งก็เพราะเขารูดีวาชาวพุทธจะไมทําอะไรเขา หรือพูดงายๆ วาไมมี
พิษสง 
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ความจริง จะติเตียนผูไปชุมนมุนั้น ถามีใจเปนธรรม เปนการ

ไมถกูตองที่จะติเตียนขางเดียว การติเตียนผูชุมนุมนัน้ก็เปนไปตาม
ทัศนคติสืบกันมาท่ีชาวพุทธมีความคาดหมายตอพระสงฆ แตในแง
กิจการบานเมืองแลว เห็นวาควรตําหนิผูบริหารประเทศชาติ ท่ีขาด
ความเคารพใสใจตอปญหาที่แทจริงของบานเมือง เปนความเฉยเมย
เนื่องจากขาดความรูเขาใจปญหา และไมใสใจเรียนรูกิจการตางๆ ท่ีควร
จะรูเขาใจและจดัดําเนินการ 

เมื่อพูดรวมๆ ผูชุมนุมนั้นไดคะแนนในขอท่ีมีน้ําใจตอ
พระพุทธศาสนา ตอประเทศชาติ ไมเฉยเมย และตื่นตัวข้ึนมาสูความ
ไมประมาท อยางนอยก็เฉพาะหนา (ถาเปนญาติโยมคฤหัสถ เมื่อทํา
โดยสงบสุภาพ ก็แทบไมมีเหตุผลที่จะไปตําหนิ) แตในดานวิธีการ
จะตองไปคิดกันใหหนัก 

สวนทางฝายผูติเตียนนั้น ถาเพียงติงเตือนใหสติกัน แลว
ตัวเองก็ต่ืนตัวที่จะศึกษาหาความรู ก็จะมีคะแนนตีต้ืนขึ้นมา แตถาติ
เตียนแบบดาวา ก็กลายเปนคนเฉยเมย ไมมีน้ําใจ และอาจจะ
กลายเปนเจริญโมหาคติไป 

ชาวพุทธควรจะรูตัวดวยวา ชาวพุทธแทบไมมีความรูสึก
ในทางถือกลุมถือพวก แตละคนจึงวากันไปตามความคิดความเห็นของ
ตัว เมื่อไมศึกษาหาความรู ขาดความเขาใจ ก็กระจัดกระจาย แตก
กันเอง พูดในแงหนึ่งจึงกลายเปนวาจะสิ้นชาติสิ้นศาสนไดงาย 

ชาวพุทธควรจะไดเรียนรูจากเหตุการณนี้ แลวศึกษาหาความรู
และจัดวางแนวทางของตนใหไดผลด ี โดยมีความไมประมาทที่แท 
(ประมาทกันมานานนักแลว) 
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ทําอะไรสายกลาง คือทําดวยความรูเขาใจใหพอดี          
ที่จะไดผลสอดคลองกับความเปนจริง 

มีคําถามเพิ่มหลังวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕ 
คําถามหนึ่งวา: มีผูบริหารระดับรัฐมนตรีทานหนึ่งออกมาพูด

วา วัฒนธรรมนั่นแหละใหญคลุมศาสนาไวแลว ทําไมเขาพูดอยางนั้น  
วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิต เปนผลจากการปฏิบัติหรือการดําเนิน

ชีวิตตามหลักศาสนา คือ ศาสนาเปนฐานเปนหลัก แลวในเมืองไทยนี ้
จากคําสอนของพระพุทธศาสนา คนประพฤติปฏิบัติก็ตาม มีเร่ือง
ประกอบในการปฏิบัติ เชนดนตรี สิ่งกอสรางก็ดี จึงเกิดเปนวัฒนธรรม
ข้ึนมา ทําไมเขาพูดกลับหัวกลับหางอยางนั้น 

พระธรรมปฎก: คําของผูบริหารนั้นผมไมไดยินดวยตัวเอง  
แตอยาติเตียนเขาขางเดียว ตองตําหนิพระสงฆดวย วาเปนความ
บกพรองของพระสงฆ พระสงฆไมไดทําหนาท่ี ไมอบรมสั่งสอนเขามา
ในอดีต เขาจึงเติบโตขึ้นโดยไมมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง 

อีกคําถามหนึ่งวา: บางทานแสดงความเห็นทางสื่อวา การต้ัง
กระทรวงพระพุทธศาสนาเปนการเขาไปอยูในความโอบอุมของรัฐ เขาสู
ระบบพึ่งพา ซึ่งจะทําใหพระพุทธศาสนาออนแอลง  

พระธรรมปฎก: ในแงน้ี ก็ตองไมประมาท เขาเปนหวง เขา
เตือนก็ดีแลว แตก็ตองติงวา ทานท่ีแสดงความคิดเห็นอยางนั้นบางทีก็
ไมตรงประเด็น หรือไมก็ไปสุดโตง เปนการพูดไปขางเดียวแงเดียว 
หรือข้ันเดียวตอนเดียว 
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ท่ีวาไมตรงประเด็น เพราะหนวยราชการที่ทํางานกับพระสงฆก็

มีอยูแลว คือกรมการศาสนา ถาวาไปอยูในความโอบอุมของรัฐ ก็ถูก
โอบอุมมาต้ังแตมีกรมการศาสนาแลว  

วาท่ีจริง เดิมทีเดียว หนวยราชการที่รับผิดชอบงาน
พระพุทธศาสนาก็เปนกระทรวงมากอน คือต้ังแตเร่ิมจัดระบบราชการ
แบบสมัยใหม ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ คือ ร.๕ ทรงตั้งกระทรวงธรรมการ
ข้ึนมา ใหพระพุทธศาสนาเปนใหญ และใหการศึกษาอิงอยูกับ
พระพุทธศาสนา ตอมาสมัย ร.๖ จึงเปลี่ยนเปนกระทรวงศึกษาธิการ 
และธรรมการก็เล็กลงมา เปนกรมธรรมการ ซึ่งก็รูกันวาเปนเร่ืองงาน
พระพุทธศาสนา แลวตอมาจึงเปลี่ยนช่ือเปนกรมการศาสนา  

เพราะฉะนั้น ในแงนี้มันก็ไมมีอะไร เปนเพียงการเปลี่ยน
ขนาด ถาเปนการโอบอุม ก็เปนการโอบอุมเล็ก กับโอบอุมใหญ เมื่อเรา
รูวาการโอบอุมพ่ึงพานั้นไมด ี เราก็จัดใหเปนแบบอื่น ไมใหเปนแบบ
โอบอุมพึ่งพา ไมเอาท้ังอุมเล็ก ไมเอาทั้งอุมใหญ  

จึงเปนอันวา ปญหาไมอยูท่ีนั่น แตอยูท่ีการจัดระบบ
ความสัมพันธ และในเมื่อความสัมพันธกันนัน้จําเปนตองมี ประเด็นจึง
อยูท่ีการจัดโครงสรางและระบบงาน ต้ังแตจัดระบบความสัมพันธ
ระหวางรัฐกับวัดใหถูกตอง อยาใหเปนระบบโอบอุมพึ่งพา ถาจัดระบบ
ถูกตองแลวบางทีขนาดยิ่งใหญก็ยิ่งดี (แลวแตเนื้องานอยางที่วาแลว) 

ทานท่ีวาใหเอาแตชาวบานประชาชนฝายเดียว ไมเอากับรัฐนั้น 
ก็สุดโตงเหมือนกับพวกที่พึ่งพารัฐแลวหางเหินประชาชน ท่ีจริงอะไรมัน
มีอยูก็สัมพันธกับสิ่งนั้นๆ ใหถูกตอง ถาจะไมเอาความสัมพันธกับรัฐ 
คุณก็ควรเลิกลางรัฐใหหมดไปเสียกอน ซึ่งก็เปนไปไมได แมแตจะอยู
ในรัฐของเขา ไมยอมสัมพันธกับเขา ก็ไมเปนความจริงที่จะเปนไปได 
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นักบวชที่แข็งขืนไมเอากับรัฐนั้น ดูๆ ไปก็เห็นมีฝายท่ีอาจจะเปนปฏิรัฐ
นั่นเองอิงกันอยู และพวกนั้นก็กําลังพยายามจะเขาครองอํานาจรัฐนั่นเอง  

ทางที่ถูก ไมตองไปแข็งขืนดึงดันกับใคร ขอใหดูวาอะไรมีอยู
เปนอยู ก็สัมพันธใหถูกตองพอด ี ตัวเองนั่นแหละตองมั่นอยูในหลัก
ของตัว อยาไปหลงหาประโยชนตน มุงไปในทางที่ถูกตอง และมุง
ประโยชนสุขความดีงามแกทุกฝาย ไมวาจะเปนรัฐ หรือประชาชน ถา
คิดชวยทําใหรัฐทําหนาท่ีใหถูกตองได จะไมดีกวาหรือ เพราะการมีรัฐ 
ก็ยังหลีกเลี่ยงไมได และจุดหมายของการมีรัฐโดยชอบธรรมก็เพื่อ
ประโยชนสุขแกประชาชน เชนเดียวกัน หนาท่ีของพระที่ใหธรรมนั้น ก็
ตองใหท้ังแกรัฐและแกราษฎร ปญหาอยูแตเพียงจะทําหนาท่ีหรือไมทํา 
ไมใชเอากับใคร หรือไมเอากับใคร  

(ตามที่ไดทราบ เร่ืองกระทรวงพระพุทธศาสนานี ้ ชาวพุทธก็
ไมไดริเร่ิมเรียกรองขึ้นมา แตเพราะทางรัฐเองแบงสวนราชการจัดต้ัง
กระทรวงอะไรๆ ข้ึนมาใหมๆ ชาวพุทธนั้นก็เคลื่อนไหวไปตาม
สติปญญาใหรูวา เมื่อจะตั้ง ก็นาจะตั้งใหตรงกับเรื่อง ใหชัดเจนลงไป 
ไมใชทําแบบพราๆ มัวๆ กนัอยู อยางนอยการเคลื่อนไหวนั้นก็นาจะ
เปนการเตือนทางฝายรัฐใหตรวจดูตัวเองวาเราทําการนี้มีความชัดเจน
ไหม ในงานที่จะจัดจะทํา ท้ังในแงเนื้อหา และในแงกิจการ) 

ความจริง ในเร่ืองการจัดต้ังระบบหนวยงานราชการเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาน้ี มีขอควรพิจารณาซอนอยูหลายอยาง เชน แมแต
เร่ืองที่ไดยินมาหลายสิบปแลววา กรมการศาสนาอยูใน
กระทรวงศึกษาธิการ อยางแปลกแยก เพราะเจากระทรวง ตลอดจน
อธิบดีกรมตางๆ  เอาใจใสกันพูดกันถึงแตหนวยงานทางการศึกษา 
เชนในการประชุม ผูบริหารในกระทรวงทั้งใสใจแตงานดานการศึกษา
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และไมคอยรูงานทางพระศาสนา จึงเปนธรรมดาที่งานพระพุทธศาสนา
จะถูกละเลย (เร่ืองนี้เปนจริงแคไหนกล็องไปสอบถามคนเกาๆ ท่ีอยู
หรือเคยอยูในกรมการศาสนากนัดู) ถามองเฉพาะแงนี้การแยกออกมา
ก็มีผลด ี ดังนี้เปนตน (คือมีขอควรพิจารณามาก ไมควรจะพูดลงไป
แงเดียวขางเดียว) 

เมื่อเรามีกรมการศาสนาอยูกอนแลว จะมาขยายเปนกระทรวง
พระพุทธศาสนา หรือเปนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในแง
หนึ่งก็เปนเอกเทศไปจากกระทรวงศึกษาธิการที่เดี๋ยวนี้ตางฝายตางก็ไม
คอยรูงานของกันและกันอยูแลว (นี่แงหนึ่ง) และในแงหนึ่งก็เปนการขยาย
ขนาดองคกร 

จะตั้งหนวยงานของรัฐ ตองวากันใหชัด                     
จะใหรัฐรวมเกื้อวัดดานไหน 

ประเด็นสําคัญที่ควรจะมาถกเถียงกันก็คือ จะจัดวางระบบงาน
กันอยางไรจึงจะไดผลดี โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางรัฐกับคณะ
สงฆ วาจะจัดใหสัมพันธกันแบบไหนอยางไร (ถารูปญหาอยูแลว ก็
อยาไปจัดในแบบที่จะใหพุทธศาสนาเปนฝายพึ่งพาหรือเขาไปอยูในโอบ
อุม) 

พระพุทธศาสนานั้นมีอยูดํารงอยูเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน จะตองยืนหลักการเดิมแทไวใหมั่นวา ฐานของพระสงฆอยู
ที่ประชาชนโดยเฉพาะก็คือชุมชนในชนบทขึ้นมาถึงเมืองอยางที่วา
ขางตน  

การจัดระบบงานตองเปนหลักประกันวา พระสงฆจะตองทํา
หนาท่ีใหธรรมใหปญญา เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน  
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ถายืนหลักรักษาบทบาทนี้ไวไดมั่นแลว จะเปนกรม เปน

กระทรวง เปนสํานักแคไหน ก็แลวแตเนื้องานและปริมาณงาน แลวก็
แบงหนาท่ีกันใหถูก ไมใชใหพระสงฆเปนผูพึ่งพา แตตองพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน ใครพึ่งใครในแงไหนก็วากันใหชัด 

ท่ีวาพึ่งกันนั้น ก็ตองเขาใจใหชัดวา พระสงฆตองไมหวังที่จะ
อยูดวยความชวยเหลือของรฐั แตเปนการทําหนาท่ีของรัฐเอง เพราะรัฐ
มีหนาท่ีสรางเสริมสันติสุขแกสงัคมอยูแลว เมื่อพระสงฆประพฤติดี
ปฏิบัติชอบและบําเพ็ญกิจเพื่อประโยชนสุขแกประชาชน รัฐจึงตอง
เกื้อหนุนดวยการจัดอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย เปนตน 
เพื่อใหกิจการเพื่อประโยชนสุขของประชาชนนั้นดําเนินไปไดและ
บรรลุผลสําเร็จดวยดี (เปนหนาท่ีของรัฐตามหลักวัชชีอปริหานิยธรรม 
และจักรวรรดิวัตร เปนตน) 

การตั้งสวนราชการ เปนกรม เปนกระทรวง เปนสํานักอะไร
เหลานี้ ก็เปนการทําหนาท่ีของรัฐ ถารัฐไมทํา ก็เปนความบกพรองของ
รัฐ ในการทําหนาท่ีตอประชาชนพลเมือง 

อยางเรื่องจัดการกับคนราย หัวหนานักบวชบางศาสนาเขาสั่ง
ประหารชีวิตคนได แตหัวหนาพระในศาสนานี้ฆามดก็ไมได คนของรัฐ
เขามาแอบแฝงวัด พระก็ทําอะไรไมได (ควรจะรวมมือกันแกไข) 

ไมตองไปไกลที่ไหน เมื่อไมกีป่นี้ แคสุพรรณบุรีใกลๆ รองเจา
คณะอําเภอทานหนึ่ง ไดทราบวาท่ีวัดในเขตของทานมีพระเสพยาบา 
ก็ไปจัดการ เลยถูกเจาถิ่นยิงมา ดีวาแคเขาโรงพยาบาล ไมถึงกับ
ข้ึนฌาปนสถาน เร่ืองอยางนี้ ก็ตองพ่ึงสวนราชการของรัฐ หรือทาง
ราชการตองเขามาทําหนาท่ีรวมมือ 
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ท่ีวัดเชิงดอยชายแดนหางไกล พระไมมีบาง มีแตไมมีอะไรจะ

ใหแกประชาชนบาง ชาวบานก็แสนจะยากจน ตอมามีคนแตงตัวเปน
พระจรมาบอกหวย ชาวบานละทิ้งพระของตัว ท้ังที่เงินทองก็แทบไมมี 
ก็หันมาบํารุงพระปลอมที่บอกหวย พระพื้นถิ่นก็อาจจะตองยอมเปน
ลูกนอง หรืออาจจะตองหนีไป เร่ืองอยางนี้ จนท.กรม-กระทรวง-
สํานักพระพุทธศาสนา ก็ชวยสํารวจ ชวยระวังภัย ชวยแจงขาว ชวย
จับคนราย และชวยหนุนฝายขางดีได 

ตกลงวา ถาจดัใหถูกใหตรงแลว ยิ่งใหญก็ยิ่งมีทุนมีมือมีเทา
ไวเกื้อหนุนมาก ก็ไมเสียหาย (วากันไปตามเนื้อหาปริมาณงาน) 
เพราะไมใชมาบํารุงพระใหอยูสุขสบาย แตอุปถัมภอุดหนุนพระสงฆให
สามารถทําเพื่อประโยชนสุขแกพหูชนไดมากขึ้น ตามอุดมคติของ
พระพุทธศาสนาที่พระบรมศาสดาไดทรงมอบภารกิจไว 

ชาวพุทธ ท้ังบาน ทั้งวัด ทั้งรัฐ ตองทําใหมั่นใจวา       
พระพุทธศาสนานี้มีมาเพื่อประโยชนสุขของประชาทั้ง
ปวง 

เคยพดูไวนานแลววา ถาจะมี พรบ.คณะสงฆ ก็ตองจัดวาง
ระบบที่ใหมั่นใจแนใจวา จะใหบรรลุจุดหมาย ๓ อยาง คือ 

๑. ใหกฎหมายเปนฐานรองรับพระธรรมวินัย ไมใหเกิดการ
เขวออกไปจากตัวหลักการใหญของพระพุทธศาสนา 

๒. เปนเคร่ืองกํากับใหผูท่ีบวชเขามาอยูในวัด ตองไดเลาเรียน
ศึกษา ใหพระสงฆตั้งอยูในไตรสิกขา สมตามประเพณี
บวชเรียน 
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๓. เปนหลักประกันวาวัดจะมีพระภิกษุสามเณรที่มีคุณภาพ 

สามารถสั่งสอนแนะนํา ใหวัดเปนแหลงแผธรรมขยาย
ปญญา สูชุมชนและสังคม 

สําหรับหนวยงานของราชการที่ทํางานพระศาสนา จะเปนกรม  
การศาสนา จะเปนกระทรวงพระพุทธศาสนา หรือจะเปนสํานัก
พระพุทธศาสนาแหงชาติก็ตาม วาโดยสรุปก็คงทําหนาท่ีใหญ ๒ อยาง 
คือ 

๑) คอยกั้น และชวยดึงเอาพลเมืองรายของรัฐที่เขาไปแอบ
แฝงทําลายพระพุทธศาสนาออกมาจากวัด 

๒) คอยชวยอุปถัมภค้ําจุนถวายกําลังแกวัดและพระสงฆใน
การท่ีทานปฏิบัติบําเพ็ญกิจเพื่อประโยชนสุขแกประชาชน 

ขอ ๒) นี้ตองย้ําวาอยาใหพลาด คือไมใชบํารุงพระสงฆ
เพื่อใหทานอยูสุขสบาย แตอุปถัมภ (อุปถัมภ แปลวาค้ําจุน ไมได
แปลวา โอบอุม) ค้ําจุนใหทานไดสัปปายะ คือสภาพเอื้อท่ีจะบําเพ็ญ
ธรรมทาน ใหธรรมใหปญญาแกประชาชน 

ชาวบานชาวเมืองก็เหมือนกัน การที่อุปถัมภบํารุงพระสงฆก็
ตองใหเปนไปตามวัตถุประสงคนี้ 

นี่เพราะอะไร? เพราะวาพระพุทธเจาทรงมอบภารกิจให
พระสงฆไวแลว อยางที่รูกันดีวา 

“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน เพื่อ
เกื้อกูล เพื่อความสุขแกพหชูน เพื่อเกื้อการุณยแก
ชาวโลก … จงแสดงธรรมอนังามในเบื้องตน งามใน
ทามกลาง งามตราบสุดทาย…” 
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พุทธพจนน้ีถือเปนหลักหรืออุดมการณในการทําหนาท่ีของ

พระสงฆ รัฐก็มาชวยหนุนอยางที่วาถวายกําลังแกทาน 
ทําไมพระเจาปเสนทิโกศล ราชาแหงโกศลรัฐ จึงแสดงความ

เคารพรักพระพุทธเจาอยางยิ่ง ถึงกับเสด็จเขาไปจุมพิตพระบาทของ
พระพุทธเจา และประกาศความเคารพรักนั้น มีเหตุผลตามที่พระราชา
ตรัสไวเองวา 

“หมอมฉันสํานึกถึงความกตัญูกตเวที จงึกระทําความ
เคารพนบนอบอยางยวดยิ่งถึงอยางน้ี ตอพระผูมีพระ
ภาคเจา ถวายความนับถอืดวยใจรกั เพราะเหตวุา พระผูมี
พระภาคเจาทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อ
ความสุขแกพหูชน ทรงทําใหประชาชนดํารงอยูในทาง
ดําเนินแหงอารยชน กลาวคือ ความมีกัลยาณธรรม 
ความมีกุศลธรรม” 
พระพุทธจริยาท่ีพระเจาปเสนทิโกศลทรงรําลึกพระคุณนี้ เปน

มาตรฐานแสดงความสัมพันธระหวางรัฐกับคณะสงฆ และเปนเกณฑท่ี
จะวัดผลความสําเร็จของการมีหนวยราชการ ไมวาจะชื่อวากระทรวง
พระพุทธศาสนา หรือสํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ หรือช่ือใดก็ตาม 
ตลอดจน พรบ.คณะสงฆท่ีคิดจะตราออกมาตอไปทั้งหมด  
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