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จัดงานวิสาขบูชา
อยาอยูแคหนาตา ตองไปใหถึงเนื้อตัว*

 ไดยินขาววาจะมีการจัดงานวิสาขบูชาระดับโลก รัฐบาลโดยทาน
นายกรัฐมนตรี กเ็ปนผูนํ าที่สนับสนุน ซ่ึงเปนเรื่องที่นาอนุโมทนาอยางยิ่ง

แตทีนี้ก็มีขาววาเกิดปญหากันขึ้น เรื่องทีเ่ปนขาวตอเนื่องมาก็คือ มี
องคกรยอยนั้นนี้ที่จะรวมหรือไมรวม ตอนหนึ่งก็ไดยินวาเอาละ เลิกแลว

ในที่นี้ เรื่องใครเลิก ใครไมเลิก ใครรวม ใครไมรวม จะไมพูดถึง
แตทีน่าเปนหวง ก็คอื เร่ืองจะผานไปโดยไมมคีวามรู   โดยเฉพาะไม
ชัดเจน อะไรที่ผานไปแบบคลุมเครือ ยอมไมดี

ควรแสดงความคิดเห็นกัน บนฐานของความรู
สังคมปจจุบันนี้ เราพูดกันนักวาอยากใหเปนสังคมแหงความรู

หรือเปนสังคมแหงการเรียนรู แตถาปลอยกันไปอยางนี้ ก็เปนสังคม
แหงการไมรูจักเรียนรู ดังทีป่รากฏวามีแตการแสดงความเห็น โดยไม
พยายามที่จะหาความรูและเอาความรูที่จริงแทชัดเจนมาเผยแพร มีแตการ
แสดงความเห็นไปตามความรูสึก ก็เลยกลายเปนเรื่องของความคิดเห็นที่
ไมเกิดจากความรูและไมชวยใหเกิดความรู ไมสรางสรรคปญญา วากันไป
                                                                         
* บันทึกคํ าตอบ ของ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) กรณีการจัดงานวันวิสาขบูชา ป

2548 ที่เปนประเด็นถกเถียงเก่ียวกับ องคกรที่สมควรจะเปนหลักของการจัดงานฯ และมีการ
แสดงความเห็นวพิากษวิจารณตอกรณีนี้ตางๆ นานา ซึง่ คณุจุฬารัตน นิรัติศยกุล ในฐานะสื่อ
มวลชนซึ่งมีหนาที่เผยแพรขาวสารใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง ครบถวน และสรางสรรค
ไดขอโอกาสนํ าคณะไปกราบเรียนซักถาม เมือ่วันที่ 28 เมษายน 2548 ทันเวลากอนที่ทานจะ
เดนิทางไปพักเงียบๆ ในตางจังหวัด เนื่องจากอาพาธ
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ตามความชอบใจไมชอบใจ โดยเอากระแสตางๆ มาเปนตัวตัดสิน
จดุนาเปนหวงก็ตรงนี้แหละ จึงตองเนนอีกที ไมวาเร่ืองจะไป

อยางไรก็ตาม ควรจะใหคนมีความรูชัดเจนทีสุ่ดเทาที่จะเปนไปได
ในทีน่ีจ้ะไมวจิารณตวัประเดน็ใหญเรือ่งการจดังาน อาจจะตองพาดพงิ

เพราะมนัเกีย่วกนั เพราะเรือ่งมนัเริม่ตนมาอยางนัน้ แตจะมุงไปที่ความรู คือ
พูดไวใหเกิดความรู โดยเราไมเขาไปเกี่ยวของกับสถานการณนั้นเอง

เรื่องนี้ขอพูดไวกอนเพราะวา เทาที่ไดยิน มีสถาบันและองคกรตางๆ
เกี่ยวของ มีทั้งมหาเถรสมาคม และมีองคกรเชนสันติอโศกเขามา และยังมี
อื่นๆ อีก ซ่ึงไดยินวาโนนนี่อะไรตาง ๆ แตที่เดนก็คือสันติอโศก

ทนีี้ ทีจ่ะพดูตอไปนี ้ ไมใชหมายความวาอาตมาพอใจชอบใจการ
บรหิารกจิการพระศาสนาของมหาเถรสมาคม คอื เรากเ็หน็กนัอยูวา เวลานี้
การบริหารกิจการพระศาสนา โดยเฉพาะกิจการคณะสงฆออนแอและถูก
ปลอยปละละเลยมาก ควรจะมีการปรับปรุงอยางจริงจัง อันนี้แยกเปนอีก
ประเด็นหนึ่ง แตตองรูไวกอนวา ทีพู่ดนี้ ไมใชวาไปเห็นดวย หรือชอบคณะ
สงฆ แลวไปพูดเพราะวาเขาขาง ไมใชอยางนั้น แตเราตองการความรู และ
ใหคิดใหพูดกันบนฐานของความรู

เร่ืองความสามัคคี
ทีนี้ก็มาดูวา ที่จะใหองคกรนัน้นี้มารวมจดังานกับคณะสงฆนั้น

เราจะมีหลักในการพิจารณาอยางไร ไมใชแคพูดลอยๆ วา เรามารวม
สามัคคีกัน อะไรตางๆ อยางนั้นอยางนี้

เริม่ตน ทีพ่ดูวา “สามคัค”ี นัน้กเ็ปนค ําทีด่ ีแตความสามคัคี ม ี๒ อยาง
อยางที่ ๑ ใชคํ าเบา ๆ หนอย เล่ียงคํ ารุนแรง ขอใชคํ าวาความ

สามัคคีของคนขี้เมา คือ คนขี้เมาแกตั้งวงเหลาขึ้น ใครมาก็กินดวยกัน
จะมาอยางไรและกินเสร็จแลวจะไปอยางไร ก็แลวแต ก็หมดเรื่องไป
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อยางที่ ๒ ความสามัคคีของบัณฑิต คอื บัณฑิตนั้น เมื่อแกปญหา
เสร็จแลว ก็มารวมทํ าสังฆกรรมกัน แตเมื่อเขายังไมไดตกลงรวมกันนั้น ก็
ไมไดหมายความวาเขาจะไปทํ ารายกัน

ในแบบของบัณฑิตนั้น เมือ่ยังแกปญหาไมเสร็จ ก็ไมทํ ารายไมเบียด
เบียนกนั ก็อยูกันไปดวยดีโดยสงบ แตจะสามัคคีก็คือ แกปญหาให
สํ าเร็จลง ยุตดิวยความรูความเขาใจ แลวอะไรๆ ก็ด ําเนินไปไดดวยดี
จงึจะมีความประสานสอดคลองกลมกลืนกัน ที่เรียกวาความสามัคคี

ถาพ้ืนฐานขางในลึกลงไปยงัขัดแยงกันอยู คนหนึ่งมขีองตัวไว
แลววาจะเดินไปทางหนึ่ง อีกคนหนึ่งยึดอีกหลักหนึ่ง ก็จะเดินไปอีก
ทางหนึ่ง แลวคุณจะบอกวาสามัคคี แมแตจะออกเดินก็ยังไปไมไดแลว
ใครคนหนึ่งจะมาบอกตกลงวาสามัคคี ทั้งที่ยังไมรูเร่ืองวาคนไหนจะไป
ไหน จะไปอยางไร แบบใด และจะไปเอาอะไร ไดแตตกลงวาสามัคคี
พอเร่ิมเดิน ก็เร่ิมยุงแลว ย่ิงเดนิไปก็ย่ิงยุง จนไปกันไมได เพราะฉะนั้น
สามคัคแีบบบัณฑิตก็ตองแกปญหาหลักที่ยึดตางกันกอน ใหมันลงตัว

แลวก็ที่ทานนายกฯ บอกวา “นับถือพระพุทธเจาเหมือนกัน” ก็
ตองสามัคคีกัน อันนีก็้เปนคํ าที่สํ าคัญ คนก็จะเห็นวา เออ...ก็จริงของ
ทานนี่นา...นับถือพระพุทธเจาเหมือนกัน ก็นาจะสามัคคีรวมกันจัดได

แตที่จริง ค ําพูดนี้ตองเปลี่ยน ตองพูดใหมวา "จะอางวานับถือ
พระพุทธเจาเทานั้น ไมพอหรอก" เพราะวา พวกที่บอกวานับถือพระ
พุทธเจานี่ เราตองดูดวยวาเขาปฏิบัติอยางไร มีหลักการอยางไร ยึดถือ
อยางไร ดีไมดีจะยุงนะ

เดีย๋วจะยกตวัอยางในญีปุ่นและในอเมรกิา แตเอาแคในเมอืงไทยกอน
กม็กีลุมทีอ่างวา ฉนักน็บัถอืพระพทุธเจาเหมอืนกนั เชน กลุมพทุธาวตาร คือ
พวกหนึ่งที่มาจากอินเดีย เปนพวกในศาสนาฮินดูที่เคยพยายามกลืนพระ
พทุธศาสนา เขาบอกวาพระพุทธเจาเปนนารายณอวตารลงมา พวกนี้ก็อาง
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วานับถือพระพุทธเจาเหมือนกัน แตจริง ๆ ตัวแทเขาเปนฮินดู
ในอินเดียครั้งอดีตนั้น ฮินดูคิดลมพทุธศาสนา จะทํ าอยางไรละ

พระพุทธศาสนาเจริญมาก ทํ ามาหลายอยาง ทั้งรุนแรงแลวก็ไมสํ าเร็จ ไมรู
จะทํ าอยางไรดี ก็จะกลืนเสีย เลยใชวิธีอางวาพระพุทธเจาเปนพระนารายณ
เทพเจาใหญอวตารลงมา (พูดออกมาขางนอกใหจํ ากันเปนปางพุทธาวตาร
ดูเขาที แตพวกเขาเองรูกันวาใหเปนปางมายาโมหะ คือลงมาหลอกลวง
พวกอสูรใหนับถือผิดๆ คือเขาใหชาวพุทธนี่แหละเปนพวกอสูร)

กลุมพุทธาวตารเขามาในเมืองไทยหลายปแลวนะ มีคนเคยเอาภาพ
ที่เขาไปเผยแพรมาใหดู เขาพยายามเผยแพรลัทธิของเขา แลวฮินดูก็จะเขา
มาไดงายขึ้น นี่อางพระพุทธเจาเหมือนกัน แตขืนสามัคคี ก็ยุงเลย

อกีตัวอยางหนึ่ง ถาเกิดมีกลุมนักบวชพวกหนึ่งบอกวาเปนพระพุทธ
ศาสนาเหมือนกัน จะมาสามัคคี แตเปนกลุมนักบวชมีครอบครัว แลวก็
อางวา ก็นับถือพระพุทธเจาเหมือนกัน อยางนี้จะปลอยเขามางายๆ หรือ  

เพราะฉะนั้น ที่ทานวานับถือพระพุทธเจาเหมือนกันก็ตองสามัคคีกัน
นี่ คํ าพูดนี้ตองพูดใหม คอืพูดอยางที่วา "จะอางวานับถือพระพุทธเจา
เหมือนกันเทานั้น ไมพอนะ" ตองดตูอไปวา มหีลักการ มกีารปฏบิตัิ
เช่ือถือ ยึดถอือะไรอยางไร เพราะเรือ่งศาสนาก็สํ าคญัตรงทีห่ลักการและ
การปฏบิตัทิีเ่ช่ือถือยึดถอืนีแ่หละ แลวกต็รงนีเ้องละ ทีท่ ําใหพระพุทธ
ศาสนาเจรญิหรอืเส่ือม หรือเกือบสญูสิน้ไดเลย นีแ่หละตวัส ําคญัเลย

ยังอีกแงหนึ่ง คือ ความสามัคคีก็เปนเรื่องหนึ่ง การแสดงออกซึ่ง
ความสามัคคีก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง สามัคคีมีอยู ไมมีปญหา แตการแสดง
ออกซ่ึงความสามัคคีนี่ กต็องทํ าใหเหมาะดวย อยาเอามาปนเปสับสนกัน
เขาก็สามัคคีกันอยู หรือเราสามัคคีกันจริง จิตใจปรารถนาดี ไมไดแตก
แยกอะไรกัน แตในการแสดงออกซึ่งความสามัคคี กต็องมีวิธีการที่จะ
แสดงความสามัคคีใหเหมาะสมในทางสังคม พอแมสามัคคีกับลูก ครู
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อาจารยสามัคคีกับเด็กลูกศิษย ก็ตองจัดใหเหมาะ ไมเชนนั้นสังคมจะยุง
หมด ย่ิงในระดบัชาติ ก็ตองทํ าใหเปนตัวอยาง ไมเชนนั้นในสังคมชุม
ชนระดับปลีกยอยจะวุนวายสับสนหมด อนันี้เรื่องความสามัคคี   

เร่ืองเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ทนีี ้อกีอยางหนึง่ มกัจะอางเรือ่งเสรภีาพตามรฐัธรรมนญู รฐัธรรมนญู

นัน้เปนกฎหมายแมบทของประเทศ บางทกีเ็ขยีนไวเพยีงใหหลักกวาง ๆ
จริงอยู เจตนารมณก็มุงใหคนมีเสรีภาพ แตเสรีภาพนั้นก็ตองมี
กฎหมายปลีกยอยมาบอกอีกวาในเรื่องใดแคไหนอยางไร ไมใชบอกที
เดียวจบแครัฐธรรมนูญ

จะเหน็วา เสรภีาพในรฐัธรรมนญูอาจจะบอกกวาง ๆ เชนในเรือ่งทาง
ศาสนานี ้กจ็ะวา เมือ่ไมขดัตอศลีธรรมอนัดีของประชาชน นีเ่ปนสํ านวนเกา
ทีเ่ขยีนกนัมาแตไหนแตไร หรอืถาเปนหลักทัว่ไป กท็ ํานองวา เมือ่ไมละเมดิ
ตอผูอืน่ เมือ่รฐัธรรมนญูบอกไวกวางๆ ก็มกีฎหมายลกูมารบัชวงตอ

อยางเรื่องศาสนานิกายตางๆ ก็ไมใชหมายความวา จะไปอางรัฐ-
ธรรมนูญวาใครจะนับถืออยางไร ก็เปนนิกายอะไรก็ได อยางในเมืองไทยก็
มีกฎหมายบอกวานิกายไหนเปนที่ยอมรับโดยรัฐ อยางเชน แมแตที่มี
นิกายจีน นิกายญวน (จีนนิกาย อานัมนิกาย) กม็ีกฎหมาย ดูเหมือนจะใน
ระดบักฎกระทรวงยอมรับ ไมใชวาจะอางรัฐธรรมนูญ แลวบอกวาเปน
นิกายหนึ่ง ๆ ไมได ถาขืนอยางนั้นแลวจะยุงหมด

ก็เลยจะขอยกตัวอยางสักหนอย คือ ศาสนานี้เปนเรื่องวาดวยความ
ดงีาม และเปนเรือ่งใหญ แตถาจัดการไมด ีก็จะเปนปญหาทีใ่หญมากดวย

ขอยกตัวอยางในประเทศที่พัฒนาแลว เชนเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศ
ญีปุ่น ตอนนี้ก็ ๑๐ ปพอดี คือเปนเรื่องที่เกดิขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม ป 1995
มีการปลอยแกสพิษในสถานีรถไฟใตดิน ทํ าใหคนตายไปจํ านวนหนึ่งแลว
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บาดเจ็บหลายพัน สืบไปสืบมา ก็ไดความวามาจากลัทธิศาสนาที่เรียกวา
“โอม-ชินริเกียว” (Aum Shinrikyo)

ลัทธินี้ก็อางวามาจากพุทธศาสนา รวมกับ เตา และโยคะ จะเห็นวามี
คํ าวา “โอม” ซ่ึงเปนคํ าที่มาจากศาสนาพราหมณ

ขอใหขอมลูเปนความรูปลีกยอยนดิหนอย คอื เวลาพวกพราหมณจะ
กลาวอะไรทีสํ่ าคญัมากขึน้มา เขาจะเริม่ตนดวยค ําวา “โอม” ซ่ึงเขาถอืเปนคํ า
ศกัดิ์สิทธิ์อยางยิ่ง หรือศักดิ์สิทธที่สุดในศาสนาพราหมณ เปนคํ าที่รวมเอา
เทพเจาทีเ่รยีกวา "ตรมีรูติ" คอืพระพรหม พระนารายณ และพระอศิวร อนั
สูงสุดของศาสนาพราหมณ เขาไวดวยกนัในค ําเดยีว หรอืหมายถงึไตรเพท
คมัภรีทีเ่ปนโองการของพระพรหม ซ่ึงกย็ิง่ใหญทีสุ่ดในศาสนาพราหมณ

ตอมาพุทธศาสนาแบบมหายานเกิดขึ้น ก็อยางที่ทราบกัน คือมีการ
ไปรับเอาแนวคิดของพราหมณ/ฮนิดูเขามา คํ าวา "โอม" ก็เขามาสูพุทธ
ศาสนา โดยที่พุทธศาสนามหายานก็มี “โอม” เปนคํ าที่สํ าคัญมาก เชนใน
ประโยควา “โอม มณี ปทเม-หูม”

(ชาวพทุธบางทานเอาค ํานีม้าปรบัใหเขากบัพทุธศาสนา โดยให "โอม"
หมายถึงพระรัตนตรัย ดวยการแยกศัพทใหตรงตามของพราหมณ เปน
อ+อุ+ม=โอม แตทั้งนี้เปล่ียนให อ=อรหํ อุ=อตฺุตมธมฺโม ม=มหาสงฺโฆ)

ตอนนี้มาทีญ่ีปุ่นกแ็ปลงตอไปอกี โอม-ชนิรเิกยีว (Aum Shinrikyo)
กม็ทีานโชโก อาซาฮารา (Shoko Asahara) เปนหัวหนาลัทธิ แตไป ๆ
มา ๆ กลายเปนวา ลัทธิศาสนานี้ ซ่ึงบอกวานิยมความสงบ ใหนั่งสมาธิ ทํ า
จิตภาวนา แตมีเบื้องหลัง ในที่สุดก็คือเปนผูกอคดีปลอยแกสพิษในสถานี
รถไฟใตดิน ทํ าใหคนตายและเจ็บมากมาย

แตที่เปนอยางนี้ก็เปนเรื่องที่มีอิทธิพลของศาสนาคริสตเขามาดวย
เมื่อกี้บอกวาเอาพทุธศาสนา โยคะ แลวก็เตา มาผสมผสานกัน แตที่วามี
อิทธิพลของศาสนาคริสต ก็คือ ความเชื่อในคํ าทํ านายเรื่องโลกาวินาศ คือ
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ในศาสนายวิ-ครสิตมคีมัภรีพวกหนึง่เรยีกวา อะพอคคาลปิส (Apocalypse)
ซ่ึงพูดถึงคํ าทํ านายที่วาจะเกิดภัยพิบัติใหญถึงคราวโลกจะแตก (the end
of the world) และพระผูเปนเจาจะทรงชวยคนดีผูที่ประพฤติธรรมใหรอด

ทนีี้พวกลัทธิภายหลังก็มาพัฒนาหรือเอาแนวคิดนี้มาใชกัน เชนบอก
วา ดูซิ โลกปจจุบันมันวุนวายเลวรายเหลือเกิน คนประพฤติตํ่ าทราม มีแต
สงครามรบรากัน อันนี้จะทํ าใหพระผูเปนเจาพิโรธ เมื่อพิโรธแลวก็จะทรง
ทํ าใหโลกพินาศ ลัทธิพวกนี้ก็บอกวา อีกไมชาโลกจะอวสาน พระผูเปนเจา
ทานไมเอาไวแลว เพราะฉะนั้นเขาจึงมาชวย ใหคนพวกเราที่เปนกลุมเล็กๆ
นี้รอด พวกเราตองรบีปลีกตัวแยกออกไปเสียกอน นี่เปนทางรอด

อิทธิพลความเชื่อนี้ก็เขามาในลัทธิศาสนาอื่นดวย อยางที่วาเขาจะ
สันนิษฐานหรืออะไรก็แลวแต โอม-ชินริเกียวนี้ก็ถึงกับวาตัวเขากํ าหนด
ชะตาของโลกได รวมความเอาเปนวาลัทธินี้มีแนวคิดที่เปนการผสมผสาน
ลัทธิศาสนาตาง ๆ

ทนีี้เมือ่โอม-ชนิรเิกยีวกอเรือ่งเปนคดใีหญอยางนี ้กท็ ําใหรฐับาลญีปุ่น
เกดิความตระหนกัเหน็ภยัวา ศาสนาถาไมระวงั กเ็ปนเรือ่งยุงเหมอืนกัน เลย
เปนเหตุใหรัฐบาลญี่ปุนตองออกกฎหมายมาควบคุมกิจกรรมลัทธิศาสนา

รูจักสังคมที่วาพัฒนาแลว ใหชัดขึ้นอีกหนอย
ลองดูประเทศอเมริกาบาง คือนาสังเกตวา เรื่องราวเหลานี้เกิดขึ้นใน

ประเทศที่พัฒนาสูงสุด เพราะวาในประเทศที่พัฒนาแลวเหลานี้ จิตใจคน
จะวุนวายมาก อยาไปนึกวาเรื่องแบบนี้จะมีเฉพาะในประเทศที่ดอยพัฒนา
นะ เพียงแตวาประเทศดอยพัฒนาก็มีสิทธิ์ที่จะตามอยางประเทศที่พัฒนา
แลว ประเทศพัฒนาแลวนั่นแหละเปนตัวนํ าในเรื่องปญหาเหลานี้ เขาจึงมี
ลัทธิพวกเหลานี้เกิดขึ้นเรื่อยๆ

ที่อเมริกานั้น เรื่องหนึ่งทีค่รึกโครมมากก็คือ เมื่อป 1978 ไดมีกรณี
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ของเจาลัทธิคนหนึ่ง ซ่ึงตอนแรกก็เปนนักบวชในนิกายโปรแตสแตนต ทาน
ผูนี้ชื่อ จิม โจนส (Jim Jones) เที่ยวส่ังสอนเกง ไดรับความนิยมมาก ก็
ตั้งขบวนการของทานขึ้น แลวตอมาไดพาลูกศิษยไปตั้งนิคมแหงหนึ่งที่
โจนสทาวน (Jonestown) ในประเทศ Guyana (ในทวปีอเมรกิาใต) ตอมาก็
มพีฤตกิรรมทีท่ ําใหประเทศอเมรกิาสงสัย จึงมคีองเกรสสแมนพาคณะไปจะ
สืบสาวราวเรือ่งดู แลวตวัเองกบันกัขาวโดนพวกเหลานีย้งิตายไป ๔-๕ คน

ตอมาวันหนึ่ง จิม โจนส ที่เปนเจาลัทธิ ไดออกคํ าส่ังใหลูกศิษย
สาวกฆาตัวตายโดยดื่มเครื่องดื่มที่ผสมไซยาไนด ดับชีพไป ๙๑๓ คน
รวมทั้งคนที่ตายโดยถูกยิง และตัวเองที่ยิงศีรษะตายดวย เปนคดีใหญ
ครึกโครมมาก นี่ก็เรื่องของลัทธิศาสนา

อกีตวัอยางหนึง่ ในป 1993 ทีร่ฐัเทกซสั กม็ีกรณขีองคณุเดวดิ โกเรช
(David Koresh) ทีเ่ตบิโตมาในศาสนาครสิตนกิายเซเวนตเดยแอดเวนติสม
แตแลวก็กลายเปนหวัหนาลัทธิใหม ตั้งตัวแหวกแนวออกไป เรียกวา
Branch Davidians ซ่ึงในที่สุดเมื่อเขาพาสาวกมาชุมนุมที่เมืองเวโก ใน
รัฐเทกซัส (Waco, Texas) ก็เกิดมีเรื่องกับทางฝายรัฐ โดยทางการเอา
เจาหนาที่มาลอม และมีการยิงตอสูกัน เจาหนาที่ลอมอยู ๕๑ วัน

ในที่สุด กลุมนี้เองก็ไดจุดไฟเผาที่ตึกนั้น พวกตัวเองรวมทั้งเจาลัทธิ
ดวยตายไป ๗๔ คน เปนอีกกรณีหนึ่งที่ครึกโครมมาก แลวยังโยงใยมาถึง
การระเบิดครั้งใหญในรัฐ Oklahoma ซ่ึงทํ าลายสถานที่ราชการ ทํ าให
ทรัพยสินและชีวิตพินาศวอดวายเปนอันมาก และสืบสวนกันวามาจากพวก
นี้เอง คือสาวกที่ไมตายคราวนั้น มีความคั่งแคน แลวมากอการขึ้น

ตวัอยางตอมาคือ ในป 1997 มหีวัหนาลัทธิที่มีภูมิหลังความเชื่อใน
ศาสนาครสิต เกีย่วกบัค ําท ํานายเรือ่งโลกาวนิาศทีว่ามาแลว แกบอกวาตอไป
นีม้นษุยทัง้หลายจะตองพนิาศยอยยบั มีความทกุขเดอืดรอนกนัมาก พอดี
ถงึป 1997 เปนวาระที่ดาวหางชือ่ เฮลบอปป (Hale  Bopp) จะผานมา หัว
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หนาลัทธิมีชื่อวา นายมารแชล แอปเปลไวท (Marshall Applewhite)
เรียกส้ัน ๆ วาทานโบ และอีกคนหนึ่งเรียกวาทานปป ("Bo" and "Peep")
สองคนนี้ก็บอกแกเหลาสาวกวาดาวหางมา จะมีจานผีติดมาดวย ใหพวก
เราทิ้งรางนี้เสีย แลวขึ้นจานผีติดไปกับดาวหางนั้นแหละ เพื่อที่จะไปสู
ประตูสวรรค ก็เลยเรียกลัทธินี้วา “Heaven’s Gate” (ประตูสวรรค)

พวกสาวกลัทธินี้ก็พากันรอ พอดาวหางมาก็ไปชุมนุมกัน แลวก็
พรอมใจกันฆาตัวตาย รวมทัง้หมด 39 คน เพื่อจะไปกับดาวหางสูประตู
สวรรค โดยเชื่อวาพวกเขาจะพนจากภัยพิบัติทีม่นุษยเหลาอื่นที่ไมนับถือ
อยางเขาจะตองประสบ และพวกเขาจะมีความสุข

จะเห็นเปนเรื่องนาแปลก ที่วาความเชื่อแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศที่
พัฒนาสูงสุด แลวก็งมงายขัดแยงถึงกับตองฆาฟนสังหารกันในดินแดนที่
บอกวาเปนตัวอยางของการมีเสรีภาพทางศาสนา เพราะผูคนในประเทศ
เหลานี้มีสภาพจิตใจไมปกติ แลวมันก็เปนเรื่องของจิตวิทยามวลชนดวย
คือคนในสังคมแบบนี้ เมื่อจิตใจสับสนวุนวายมากนัก ก็อยากมีอะไรที่
งายๆ ที่ไมตองคิดเหตุผลมาก

อยางในสังคมปจจุบัน คนสมัยนี้ปนปวนวุนกับเรื่องเหตุผล ตองคิด
มากอยูแลว (ลองมองดูดวยถึงการที่พทุธศาสนาสอนแบบเปนเหตุเปนผล
มาก) ก็เลยอยากเอาอะไรใหมันงาย ๆ ตอมาก็เกิดมีลัทธิจํ าพวกที่เชื่อคํ าส่ัง
หวัหนา หรือเชื่อบัญชาของเจาลัทธิ แบบชี้เปนชีต้ายกนัเลย

อนันีเ้ปนจิตวทิยามวลชน ทีเ่ขาวเิคราะหวา คนพวกนีต้องการจะพน
จากความรูสึกเล่ือนลอย เควงควาง ไมมัน่คงในสงัคมปจจุบัน พอเขาไดอัน
นี้ คือมีเจาลัทธิที่เขาตองเชื่อเด็ดขาด ทานส่ังอะไรมาก็ตองทํ าไปอยางนั้น
เขาจะรูสึกมั่นคง หนึ่ง ก็งายๆ เชื่อไปเลย ทํ าไปเลย สอง ตั้งเปนชุมชนขึ้น
มา อยางจิมโจนสที่ตั้งกลุมจนกระทั่งตั้งนิคมตั้งเมืองของตัวเอง

เมื่อมีกลุมพวกของตัวเองก็จะทํ าใหรูสึกมีกํ าลังและมีความมั่นคงขึ้น 
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เพราะในสังคมปจจุบันคนที่มากมายนั้น แตละคนรูสึกแปลกแยก โดด
เดี่ยว วาเหว หงอยเหงา พอมีชุมชนพวกของตัวเองขึ้นมา รูสึกวาเรามีพวก
เรามีแรงคํ้ าชูจากหมูที่มีความคิดความเห็นอยางเดียวกันและมีวิถีชีวิต
เหมือนกัน ก็รูสึกอบอุน มัน่คงขึ้น สบายใจ มีความสุขไปดานหนึ่ง

อันนี้ก็เปนเรื่องของการวิเคราะหดานจิตวิทยา แตรวมความก็คือมัน
ออกมาในเรื่องของลัทธิศาสนา เราจะตองเขาใจวาเราจะตองเตรียมรับมือ
กับลัทธิศาสนาตางๆ ที่มากับสภาพของยุคสมัย ใหเกิดผลดีที่แท ทั้งแก
ชีวิตและสังคม

แลวก็ตองเขาใจดวยวา ลัทธิและขบวนการตางๆ ที่ยกมาเลาเปนตัว
อยางนี้ เปนเพียงกรณียอย ประเภทเหตุการณชวงสั้น ที่เอามาเลาก็เพื่อ
สะทอนภาพชีวิตจิตใจและสังคม ของคนในถิ่นแดนที่ปจจุบันถือกันวา
พัฒนาอยางสูงยิ่งแลว พอใหเห็นวาที่จริงที่แทเขาเปนอยางไรกันแน

แตถามีเวลาพอ จะตองเลาเรื่องราวของลัทธินิกายหรือขบวนการ
ทางศาสนาระดับใหญโต ที่ยืนยาว ซ่ึงมีเรื่องยืดเยื้อ และลึกลับซับซอน มี
อิทธิพลกวางขวาง อยางนอยสัก ๓ เรื่อง จะไดเขาใจอะไรๆ ที่เรียกวา
ศาสนาชัดเจนมากขึ้น แตตอนนี้ ตัดไวแคที่เลามานั้นกอน

ทัง้นีท้ีพ่ดูมา กเ็พือ่ใหเหน็วา ในเรือ่งลัทธศิาสนานัน้ การทีจ่ะบอกวามี
เสรภีาพตามรฐัธรรมนญูเทานัน้ ไมพอ ตองมคีวามรูความเขาใจเรือ่งราว
และปญหาของลทัธศิาสนาและจดัการใหถกูดวย อยางนอย กฎหมายแมบท
หรอืรฐัธรรมนญูกไ็มไดจบในตวัแคนัน้ แตยงัตองมกีฎหมายลกูรบัชวงตอดวย

สถานะของคณะสงฆ ตามกฎหมายและประเพณีของรัฐไทย
เอาละ ทีนี้ก็มาพดูเรื่องการจัดงาน
เอาอยางนี้กอนวา ตองเขาใจเรื่องของการจัดระบบระเบียบสังคม

ในประเทศไทยกอน อยางนอยก็รูวา เรามีประเพณีการปกครองที่เรียกวา
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พุทธจักร และอาณาจักร
ทางดานอาณาจักรนั้น ธรรมดาทุกประเทศก็มีการปกครอง เมื่อมี

การปกครอง มีรัฐ ก็มผูีปกครอง อยางในสมัยกอนก็มอีงคพระมหา
กษัตริยเปนผูปกครอง และในประเทศไทยเราถือวาพุทธศาสนาเปนหลักที่
นับถือทั่วแผนดิน มีคณุมหาศาลแกประเทศชาติและประชาชน ทางรัฐก็
ตองการใหพระศาสนาเจริญมั่นคงเปนปกแผน และเรามีพระสงฆมากมาย
ก็อยากใหฝายพุทธจักรมีการปกครองเปนอนัหนึ่งอันเดียวกัน จะไดไมยุง
ไมวุนวาย สงบเรียบรอย แลวก็ปฏิบัติศาสนกิจใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนไดเต็มที่

พระสงฆทั้งหมดทั่วประเทศประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ รูป ท ําอยางไรจะ
ใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กต็องเริ่มดวยมกีารปกครองอันเดียวกัน ก็เลย
ตกลงทางพระมหากษัตริย ตัง้แต ร. ๕ เปนจุดเริ่มแรก ทรงใหพุทธจักรมี
การปกครองอันเดียวกัน

ที่จริง กฎหมายคณะสงฆมีมากอนนั้นแลว ในรัชกาลที่ ๑ ก็มี แต
ยังไมไดจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ สมัยรัชกาลที่ ๕ จึงมี พรบ.
คณะสงฆ รศ.๑๒๑ เรียกเต็มวา พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะ
สงฆ รศ.๑๒๑ ตามพรบ. ฉบับนี้ ก็เกิดองคกรปกครองสูงสุดของคณะ
สงฆ ที่เรียกวา มหาเถรสมาคม ซ่ึงเปนคํ าของในหลวงรัชกาลที่ ๕

ตองเขาใจวา "มหาเถรสมาคม" เปนคํ าเฉพาะ หมายถึงองคกร
ปกครองนี้ ที่มีพระมหาเถระมาประชุมกัน มีสมเด็จพระสังฆราชเปน
ประธาน ไมใชสมาคมในความหมายที่เกิดทีหลัง

ค ําวาสมาคมทีเ่ราใชในปจจบุนัเปนค ําทีเ่กดิทหีลัง ไมใชวาทานมทีหีลัง
ทานมกีอนเรานานเยอะ และตางกนัคนละความหมาย มหาเถรสมาคมเกดิ
มาเพือ่ใหคณะสงฆมกีารปกครองรวมเปนอนัหนึง่อันเดยีวกนั

ประเทศไทยเราไดยอมรับระบบนี้โดยตลอดตอเนื่องมา แมจะไดมี
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การเปล่ียนแปลงการปกครองมาเปนแบบประชาธิปไตย และรัฐบาลใน
ระบอบประชาธิปไตยมีการออก พรบ. คณะสงฆใหม เปน พรบ. คณะ
สงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ พรบ. คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ พรบ. คณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่เสริมฉบับ ๒๕๐๕ อีกที ก็เพียงแตเปล่ียนระบบการปก
ครองใหสอดคลองกับฝายบานเมืองที่เปนระบบประชาธิปไตย หรือตามที่
บานเมืองจะเห็นเหมาะเห็นควรวาจะดี แตทั้งหมดนี้ก็อยูในหลักการเดียว
กัน ที่จะใหการปกครองคณะสงฆรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ทางอาณาจักร ก็มีการปกครองที่มีองคพระมหากษัตริยเปน
ประมขุ และมีนายกรัฐมนตรีเปนผูบริหาร ในคณะสงฆทางพทุธจักร ก็
มสีมเด็จพระสังฆราชเปนประมุข และทรงบัญชาการคณะสงฆ เราตอง
เขาใจความจริงอันนี้ไวกอน

ทีนี้ ในเมื่อเรายอมรับหลักอันนีอ้ยู ซ่ึงกเ็ปนกฎหมายของบานเมือง
นั่นเอง ถาเราจะทํ าอะไร ก็ไมใชแควาจะมาอางความสามัคคี ก็ตองดู
สถานะที่จะมาอยูในความสามัคคีนั้นดวย ถาเราจะเอาอะไรใครมารวมจัด
การจัดงาน ก็เหมือนกับตองดูวาเราใหเกียรติแกคณะสงฆหรือเปลา  อันที่
จริงคํ าวาใหเกียรติก็ยงัไมถูก ตองบอกวาถูกตองตามกฎหมายไหม ถูก
ตองตามหลักการไหม

ถาเรายอมรับใหมหาเถรสมาคมเปนองคกรปกครองสูงสุดของ
คณะสงฆ ก็คอืเปนรัฐบาลของฝายคณะสงฆ เมื่อเปนรฐับาลก็ตองคุม
หมด ทีนี้ถาบอกใหมหาเถรสมาคมจัดงานรวมกับกลุมโนนกลุมนี้ ก็
เหมือนกับวา เราจะใหรัฐบาลไทยจัดงานระดับชาติ โดยบอกวาจะรวม
กับบรษิัทนั้นบริษัทนี้ มันก็ไมคอยเหมาะ แตความจริงบริษัทอะไรตอ
อะไรกต็าม ควรจะเขามาเปนหนวยงานที่รวมสนองงานที่รัฐบาลเขา
วางแผนจัด ไมใชมาเปนองคกรที่รวมจัดกับรัฐบาล

 นีก็่เหมือนกัน เขาเปนผูปกครองคณะสงฆอยู เปนรัฐบาลของ
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พุทธจักร แลวเราจะเอาองคกรนั้นนี้มาคูเคียง มองแบบธรรมดางายๆ
ก็คอืไมใหเกียรตกัิน แตทีจ่รงิคอืไมถูกตองตามหลกัการและตามกฎหมาย

แตที่แท ไมใชแคนี้เทานั้น ยังมีแงที่ตองมองตอไปอีก ซ่ึงเปนเรื่องที่
ยิ่งกวานั้นอีก แตจะเขาใจไดหรือมองออก ก็ตองรูความเปนไปขององคกร
หรือกลุมอะไรๆ ที่เกี่ยวของนั้นๆ

มองสันติอโศกในแงเปนความรู
ตองยอนกลับไปเรื่องสันติอโศกนดิหนอยกอน จึงจะเขาใจเรื่องราว

ชัดขึ้น ภูมิหลังเรื่องสันติอโศกนั้นจะเขาใจงาย ๆ ก็เอาตอนที่เรื่องปรากฏ
เดนชัดออกมาในสังคม เทาที่จํ าได ตอนนั้น พลตรี จํ าลอง ฯ สมัครรับ
เลือกตั้งในนามพรรคพลังธรรม ทานโพธิรักษก็ออกมาสนับสนุน ก็เกิดเปน
เรื่องราวทางสื่อมวลชน เชนวาพระมายุงกับการเมือง ก็เลยเปนเรื่องที่เรียก
วามีปญหากับคณะสงฆ อันนี้เปนภาษางาย ๆ แตจริง ๆ แลวเปนการมี
ปญหากับกฎหมายบานเมือง

ทีนี้ การที่เราไปพูดอยางนั้นวาทานโพธิรักษมีปญหากับคณะสงฆ ก็
เหมือนกับวาคณะสงฆเปนกลุมหนึ่งที่แตกแยกกับโพธิรักษ หรือสันติอโศก
นี้เปนการพูดแบบภาษาชาวบาน แตในภาษาราชการใชไมได มันทํ าใหเขา
ใจผิด เหมือนกับมีคนพวกหนึ่งตั้งตัวขึ้นมาแลวบอกวา เขาเปนปฏิปกษกับ
ทานนายกฯ ทักษิณ ก็ไมถูก หรือมีโจรขโมยหรือผูกอการอะไรคณะหนึ่ง
ขึ้นมา ถาเขาบอกวาเขากบฏตอทานทักษิณ มันก็ไมถูก มันเปนเรื่องปญหา
ตอรัฐ หรอืตอกฎหมายบานเมือง ทนีีเ้รื่องของสันติอโศก ก็เปนกรณี
ปญหาตอระบบบริหารการคณะสงฆ ตอพระศาสนาและกฎหมายบานเมือง

ตอนที่มเีหตุการณเกิดขึ้นนั้น ก็มเีรื่องวุนวาย คือทางสันติอโศกไม
ยอมรับการปกครองของคณะสงฆ ทานโพธิรักษบอกวา ทานลาออกจาก
มหาเถรสมาคมแลว คํ าวา “ลาออกจากมหาเถรสมาคม" ก็เปนสํ านวนชนิด
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หนึ่ง แตความหมายที่ซอนอยูเบื้องหลังหรือตัวความหมายที่แทก็คือ ทาน
ไมยอมขึน้ตอการปกครองของคณะสงฆ

ตอนนี้เรื่องก็กลายเปนขอถกเถียงกัน ประชาชนก็ไมเขาใจ หรือไม
ชดั หรือกระทั่งสับสนกัน วาพระจะลาออกจากมหาเถรสมาคมนี้ คืออะไร
ทํ าไดไหม หรือจะไดอยางไร ทีนี้ก็มหีนังสือพิมพบางฉบับลงขาว

ตามขาวนั้น คิดวาจํ าไมผิด ทานพลตรีจํ าลองพูดไดความวา มหา-
เถรสมาคมเปนสมาคมหนึ่ง เมื่อเปนสมาคม ก็ลาออกไดซิ อาตมาไดอานดู
ก็นึกวา เอ...ทานจะพูดเลนไหม แตการพูดเลนในสถานการณแบบนี้เห็นจะ
ไมเหมาะ คนกํ าลังสับสน กํ าลังเขาใจผิด มันก็ยิ่งทํ าใหเขวกันใหญ คิดวา
จํ าไมผิด เปนวาทะของพลตรีจํ าลอง เมื่อทานพูดไป ก็ยิ่งพาสับสนใหญ

กเ็ลยเทยีบใหฟงวา เหมอืนกบัรฐับาลปกครองประเทศ มหาเถรสมาคม
กป็กครองคณะสงฆ เปนรฐับาลฝายอาณาจกัรกบัรฐับาลฝายพทุธจักร ในฝาย
ของอาณาจกัร หากมีชาวบานคนหนึ่งพูดวา ฉันลาออกจากรัฐบาลไทยแลว
คุณจะมาปกครองฉันไมไดนะ อยางปจจุบัน ฉนัไมชอบทานนายกฯทักษิณ
ฉันลาออกจากรัฐบาลไทยแลว เพราะฉะนั้น ทานนายกฯทักษิณ จะมาสั่ง
อะไรเกี่ยวกับฉันไมได อยางนี้ไดไหม มันก็ไมได นี่กเ็หมือนกัน ในเมื่อ
เปนพระอยูในประเทศไทย ก็อยูภายใตกฎหมายไทย กฎหมายคณะสงฆก็
ปกครองทั่วประเทศ นี่ก็ปญหาอันหนึ่ง

ทนีีป้ญหาของทานโพธิรักษก็มีหลายเรื่อง เชนเรื่องอวดอุตตริมนุสส
ธรรม และเรื่องของการบวชที่วาถกูตองหรือเปลา ไปจนกระทั่งวาแตงกาย
เลียนแบบหรือเปลา ก็เปนคดีความขึ้นศาล ศาลก็ไตสวนวากันหลายป ใน
ทีสุ่ดกต็ดัสินออกมาวาทางสนัตอิโศกผดิ แลวใชวธิรีอลงอาญา กีป่ไมทราบ

ที่พูดมานี้ก็คือวา เปนเรื่องที่ตองรูเกี่ยวกับกฎหมายบานเมืองดวย
ตอนนี้กฎหมายไมใชเฉพาะฉบับเดียว ไมใชเฉพาะกฎหมายคณะสงฆเทา
นั้น แตมีกฎหมายอื่น ๆ ที่ศาลทางบานเมืองเอามาใชตัดสินไปแลว แตศาล
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บานเมืองก็ตองตัดสินตาม พรบ. คณะสงฆดวย เพราะกฎหมายคณะสงฆ
เปนกฎหมายที่บานเมืองตราออกมา แตรวมความกค็ือไดตัดสินไปแลว

อนันี้ก็เปนเรื่องที่เราจะตองมองดูตามความเปนจริง วาสถานะตาม
กฎหมายเปนอะไรอยางไร แลวสถานะของสันติอโศกในทางกฎหมายก็มี
เรื่องที่เปนมาอยางนี้

ถึงตอนนี้ก็จึงมีเรื่องซอนขึ้นมาอีกวา ไมใชแควาจะเอาหนวยอะไร
ยอยๆ ในเมืองไทย มาจัดงานรวมกับมหาเถรสมาคมเทานั้น แตถาเรื่อง
เปนตามที่วานั้น มนัอาจจะกลายเปนเรื่องขององคกรที่ผิดกฎหมายหรือ
เปลา ซ่ึงจะตองไปวากันตามกฎหมาย และรัฐบาลนีแ่หละจะตอง
พิจารณากอน เพราะรฐับาลเปนผูรักษากฎหมาย เปนผูที่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย แลวก็ชอบพูดกนันักวาเราจะเปนนิติรัฐ จะใหเปน rule of
law ถาจะเอาอยางนั้น กต็องทํ าใหมั่นคงจริงจัง มิฉะนั้นจะมาอางกันได
อยางไร เพราะเรื่องแบบนี้ไมใชจะมาอางกันไดงายๆ ตองทํ าใหเปนแบบ
อยาง เปนแบบแผน ตอไปเบื้องหนาประเทศไทยจะไดมีหลัก

นี่กเ็ปนปญหาขึ้นมาวาจะทํ าอยางไร เทากับเปนปญหาซอนอีกชั้น
แลวถาเปนอยางนัน้ ลองนกึดวูา ถาเราเปนมหาเถรสมาคม เขาจะให

ท ํางานกบักลุมทีต่วัรูอยูวาไมถกูตองตามกฎหมาย (แลวกบ็อกมานานแลววา
จะไมยอมเชือ่ฟงตวัดวย) ถาไปตกลงท ํา กเ็ทากบัยอมรบัฐานะทางกฎหมาย
ของเขาหรอืเปลา แลวตวัมหาเถรสมาคมเองจะมคีวามผดิไหม ถามหาเถร-
สมาคมคดิ ตรงนีก้จ็ะเปนประเดน็ขึน้มาอกี รวมแลวกค็อืท ําใหเกดิเรือ่งยุงๆ

ความรูที่ทํ าใหรูทัน
ก็จะเลาเรื่องของ “สันติอโศก” ตอไปอีกหนอย ถาไมไดทราบ

ลักษณะวิธีของทาน คนก็จะไมเขาใจวากรณีของทานเปนอยางไร ยกตัว
อยางที่ทานวา ฉันลาออกจากมหาเถรสมาคมแลว ก็คือไมยอมขึน้ตอการ
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ปกครองของมหาเถรสมาคม
ตัวอยางตอจากนี้ก็มเีรือ่งอวดอุตตริมนุสสธรรม มีพระวินัยบอกไว

วา ภิกษุอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไมมีจริง ถาเจตนาอวด ก็เปนปาราชิก
ขาดจากความเปนพระภิกษุ แตถึงมีจริง ถาบอกแกอนุปสัมบัน ก็เปน
อาบัติปาจิตตีย คือไมพนผิด

ประเด็นที่หนึ่ง วามีจริงหรือไมมีจริง ก็ยกไปเรื่องหนึ่ง ไมมีใครรูตัว
ทาน เอาเปนถอืวาอยางนั้นกอน

ประเด็นที่สอง ในแงที่วามีจริง ก็มาดูลักษณะวิธีของทานไวเปน
ความรูวาทานไดทํ าอยางนี้ ทานก็อธิบายขึน้มาเลย บอกวา ออ.. วินยับอก
วาบอกอตุตริมนุสสธรรมแกอนุปสัมบัน เปนปาจิตตีย อาว..ก็พวกลูกศิษย
หรือพวกคนทีท่านบอกอุตตริมนุสสธรรมแกเขานั้น ไมเปนอนุปสัมบัน
หรอก เขาเปนอุปสัมบัน ทํ าไมจึงเปนอยางนั้น เพราะวา อุปสัมบัน..คือใคร
กค็อื คนที่เขาถึงธรรม ทีนี้คนที่ทานไปบอกไปอวดนี่ เขาก็เขาถึงธรรมทั้ง
นั้นแลว เพราะฉะนั้นเขาเปนอุปสัมบัน เพราะฉะนั้นทานไมผิด เพราะไมใช
บอกแกอนุปสัมบัน

เรื่องอยางนี้ตองพูดกับพวกนักกฎหมาย จะเขาใจไดดี เปนเรื่อง
ความตางของธรรมกับวินัยดวย

ในวินัย เมื่อบัญญัติวา ภิกษุบอกอุตตริมนุสสธรรมที่มีจริงแก
อนปุสัมบนั เปนปาจติตยี วนิยันัน้จะไมปลอยทิง้ไวใหพระมาวากนัเอง แตจะ
ใหค ําจํ ากดัความไวเสรจ็วา "อนปุสัมบนัคอืใคร บคุคลทีเ่หลือ นอกจากภิกษุ
หรือภิกษุณี ชื่อวาอนุปสัมบัน" นี่คือลักษณะของวินัย ซ่ึงก็เชนเดียวกับ
กฎหมาย เขาตองมคี ําจํ ากดัความใหชดั เพราะเปนเรือ่งของรปูแบบ และการ
ปฏบิตัใินทางสงัคม เขาไมทิง้ไวใหเปนชองโหวทีจ่ะหาทางตคีวามกนังายๆ  

ลักษณะวิธีของทานโพธิรักษนี้ กค็อืวิธีการที่สับสนระหวางธรรมกับ
วนิัย ยกตัวอยางงายๆ หนูเรียนอยูมหาวิทยาลัย ถามีคนๆ หนึ่งมา เขา
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แตงครุยปริญญา แลวเขียนในปริญญาบัตรเอาชื่อเขาใส วาสํ าเร็จการ
ศึกษาเปนบัณฑิต ตํ ารวจจับเขาในขอหาวาปลอมปริญญา ผิดกฎหมาย
แตงตัวใสครุยปริญญา และก็มีปริญญาบัตร แลวยังไปสมัครงานอีกดวย
อางตัววาเปนบัณฑิต

คนนั้นก็อางวา เอา... นี่นะ ความเปนบัณฑิตอยูที่ความประพฤติดี
และมีปญญา ฉันศึกษาเลาเรียนเยอะ ฉันมีความรูมาก ลองทดสอบฉันดูก็
ได ฉันเปนบัณฑิตนะ อยางนี้อางไดไหม ก็อางไมได ใชไหม กฎหมายไม
ยอมรับ แตในทางคํ าสอนเปนได เราสอนแกบัณฑิตวา อยาไปติดอยูแคใบ
ปริญญา หรือแคเส้ือครยุเทานั้นนะ ความเปนบัณฑิตที่แทอยูที่คุณธรรม
ความดีงามความประพฤติและสติปญญา ตองใหไดอันนั้น จึงจะเปน
บัณฑิตจริงแท อันนี้พูดไดใชไหม แตมันไมใชขอที่จะไปอางในการปฏิบัติ
ทางสังคม นี่ก็เหมือนกัน หลักและความเปนบัณฑิตในทางธรรมที่วานั้น ก็
เอามาจากพระศาสนานั่นเอง

ทีนี้มาดูความเปนพระภิกษุบาง แมแตความเปนพระภิกษุ ก็มพีุทธ
ภาษิตอยางในธรรมบทสอนไววา “อลงฺกโต เจป สมํ จเรยฺย” เปนตน บอก
วา ถึงแมจะแตงกายใชอาภรณ แตหากเปนผูสงบ ฝกตนแลว ดํ าเนินชีวิต
ที่ดีงามประเสริฐ เวนจากการเบียดเบียน ทานผูนั้นจะเรียกวาเปนพราหมณ
ก็ได เปนภิกษุก็ได หรือเปนสมณะก็ได นี่คือหลักการแหงธรรม หมาย
ความวา ความเปนภิกษุที่แท ไมไดขึ้นกับการโกนผม นุงเหลืองหมเหลือง
แตอยูที่สาระในตัวของผูนั้น

แตทีนี้สมมติวา ขณะที่พระกํ าลังนั่งเขาพิธีบวชนาคกันอยู แลวมี
โยมคนหนึ่งเขามาขอนั่งดวย บอกวา พทุธภาษิตมีอยูวา ถึงจะแตงกายใช
อาภรณ แตจิตใจสงบ ไมเบียดเบียนใคร ก็เปนภิกษุ นี่… ฉันก็เปนภิกษุ
ฉนัก็ขอมีสิทธิ์นั่งดวย อยางนี้ไดไหม ก็ไมได วินัยไมยอมให นีค้อืความ
ตางระหวางธรรมกับวินัย
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ธรรมมุงที่สาระเนื้อแท ความเปนบัณฑิตที่แทก็ดี ความเปนพระ
ภิกษุที่แทก็ดี อยูที่ธรรม คือคุณสมบัติในตัว แตวินัยเปนรูปแบบซึ่งมีขึ้น
เพื่อจัดตั้งวางระบบ ที่จะฝกหัดพัฒนาคนใหกาวขึ้นไปสูภาวะที่เปนแกน
เปนเนื้อแทนั้นใหได แตวินัยจะตองยึดถือรูปแบบที่เปนจริงและปฏิบัติได
ทางสังคม เชนเดียวกับกฎหมายซึ่งกเ็หมือนกับวินัย เพราะฉะนั้นจะเอา
หลักคติคํ าสอนไปอางกับกฎหมาย กอ็างไมได กฎหมายตองตัดสินไปตาม
ค ําจํ ากัดความของกฎหมายที่เปนรูปแบบ เชนเดียวกบัวินัย อนันี้เปนตัว
อยาง ถาพูดกับนักกฎหมายซึ่งมีหลายทานในรัฐบาล เขาเขาใจ

ตามหลักธรรมวินัยนั้น ธรรมเปนฐานและเปนจุดหมายของวินัย
หมายความวา เราตองการแกนสารคือธรรม เชน ความเปนบัณฑิตที่แท
และความเปนพระภิกษุที่แท เราก็จัดตั้งวางระบบวิธีและระเบียบการคือ
วินัยขึ้นมา เพื่อเปนเงื่อนไขหรือเปนเครื่องเกื้อกูลหนุนเสริมใหบุคคลไดรับ
การพัฒนาขึ้นสูความเปนเชนนั้น แตทั้งนี้ ระบบระเบียบการจัดตั้งจัดการ
ทุกอยางทุกประการก็ตองเปนไปตามหลักความเปนจริงแหงกฎเกณฑและ
ความเปนเหตุเปนผล ที่รียกส้ันๆ วาธรรม จึงวาวินัยตองอยูบนฐานแหง
ธรรม หรือมีธรรมเปนฐาน

เปนอนัวา ในหลกัธรรมวนิยันี ้ ธรรมกบัวนิยัโยงกนัอยู และหนนุกนั
เมือ่เราตองการใหคนมธีรรมอยางนี ้ และเราจะจดัการกบัสังคมมนษุยทั้ง
หมดทีม่คีนมากมาย เราจะท ําอยางไร เรากท็ ําระบบจดัตัง้ขึน้ เชนตัง้เปนชมุ
ชน แลวก็วางระเบยีบแบบแผน ใหคนไดรบัสภาพแวดลอมความสัมพันธ
และบรรยากาศ ที่จะมาเอื้ออํ านวยชวยชักนํ าเขาใหพัฒนาขึ้นมาสูธรรมนั้น
เชนเปนระบบจัดตั้งที่เอื้อตอการพัฒนาชีวิต ที่จะใหเขามีธรรมนั้น

ทีนี้ คนที่เขาถึงธรรมแลว เขาก็มีคุณสมบัติที่ดีและมีความเขาใจ เขา
ก็ไมเอาหลักการแบบนี้มาอางเพื่อจะเลี่ยงวินัย ถูกไหม คนทีเ่ปนบัณฑิตแท
แลว ใครเขาจะมาแตงเครื่องแบบ มาเขียนปริญญาบัตร เพื่อจะเอาไปอาง
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หลอกคนละ มันก็เปนไปไมได ธรรมกับวินัยก็สอดคลองกันเอง คนที่มี
ธรรมจริงก็ไมใชขออางทางวินัยมาเพื่อจะหาประโยชนใหแกตัวเอง เปนอัน
วาไมมีปญหาขัดแยง แตปญหาอยูที่คนซ่ึงมีวิธีการในการยักเยื้องใหคนที่รู
ไมทันหลงใหล เอาละ นี้ก็พูดใหเขาใจเรื่องที่เปนมา

เพราะฉะนั้น ในการพิจารณาเรื่องนี้ ก็กลายเปนวาเราจะตองรูความ
เปนไป รูสถานะ รูกฎหมาย อะไรตาง ๆ อยางเพียงพอ

ลาออกจากมหาเถรสมาคม - ลาออกจากรัฐบาลไทย
ถาเทยีบกเ็หมอืนกบัวา สมยันี ้รฐับาลของทานนายกฯทกัษิณปกครอง

ประเทศอยู แลวมคีนกลุมหนึง่เขามา เขาบอกวาเขาขอลาออกจากรฐับาลไทย
และเขาขอตั้งเมืองพิเศษของพวกเขาขึ้นมา เปนเมืองอิสระ ทานนายกฯ
ทักษิณจะยอมไหม

แลวทีนี้ ยิ่งถามีการจัดงานแขงกัน ทานนายกฯทักษิณอาจจะแพ ไม
วาจะจัดเรื่องอะไรก็แลวแต..แพหมด เหมือนกับคณะสงฆก็เชนเดียวกัน

ลองคิดดูซิ ทานนายกฯทักษิณเขามาปกครองประเทศ มีทั้งคนดี
และคนชั่วเยอะแยะไปหมด มีคนติดยาเสพติด คนติดยาบา คนผีพนัน มี
โจรผูราย คนขี้เกียจขี้คราน คนพิการ คนยากจนเข็ญใจ ทานนายกฯ
ทักษิณไมมีสิทธิ์เลือกใชไหม เมื่อเขามาก็ตองปกครองหมดทั้งประเทศ

สวนคนกลุมหนึ่งที่เขามาขอตั้งเมืองพิเศษของเขาขึ้น เปนเมืองอิสระ
นั้น เขาก็เลือกคัดเอาแตคนดีมีสติปญญาความสามารถ แลวเขาก็พูดไดซิ
วาเมืองของฉันมีแตคนดี เมืองของทานทักษิณนี่แย มีแตคนติดยาเสพติด
เต็มไปดวยอบายมุข มีการพนันมากมาย คนไรคุณภาพเกล่ือนไปหมด ไม
วาจะทํ าอะไร เมืองอิสระนี้ก็เปนตอทุกอยาง

นี่ก็เหมือนกัน ในคณะสงฆเวลานี้ก็เหมือนมีกลุมคนที่เปนอิสระ ใช
ไหม และกลุมเสมือนอิสระนั้นเขาคัดเอามาแตคนที่ตัวเขาตกลงเอาแลว ก็
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มแีตคนตามมาตรฐานที่ตัวตองการ ก็พูดไดสบายซิ สวนของคณะสงฆ
ตองปกครองพระซึ่งมาจากไหนก็ไมรูพื้นเพ ทั่วประเทศ ก็แพกันนะซิ

เหมือนกันแหละกับการจัดงานวิสาขบูชานี่ ถามองเปนกลุมเปนพวก
แลวมาจัดงานกัน มหาเถรสมาคม หรือคณะสงฆ ก็ตองแพแนนอน กลุม
เสมือนอิสระนี้เปนกลุมจัดตั้งของคนที่เขาเลือกสรรแลว สวนมหาเถร-
สมาคมแลดูใหญก็จริง แตวาเนื้อในไมมีอะไร เอาแคพอคนเจอพระธุดงค
อยางวา ที่เที่ยวใหหวยหาลาภลอบทํ าการที่ไมสุจริต เขาก็เหมาวานี่ไงพระ
ธุดงคของมหาเถรสมาคม แคนี้ก็จบแลว มันก็ไปกันไมได

รัฐบาลเปนอยางไร คณะสงฆก็อยางนั้นแหละ แตของคณะสงฆยิ่ง
แยกวารัฐบาลของฝายอาณาจักรอีกเยอะ เพราะออนแอ เรื่อยเปอย เฉื่อย
แฉะ วากันนัวเนียอีเหละเขละขละ

แลวหนักลับมาดอูกีท ี รฐับาลทานนายกฯทกัษิณจะยอมไหม ใหมเีมอืง
พเิศษ ที่จัดตัง้ขึน้เปนอสิระ มนัไมไดตัง้แตตนแลว เพราะฉะนัน้ เรือ่งจดังาน
วสิาขบชูา ทีจ่ะเอากลุมโนนกลุมนีเ้ขามา วาใหสามคัคจัีดรวมกนันัน้ ดแูลวมี
เรือ่งตองพจิารณาหลายขัน้ เปนเรือ่งของการบรหิารกจิการบานเมอืง เรือ่งของ
รฐัศาสตร เรือ่งของนติศิาสตร มาหมดเลย ไมใชจะพดูกนังายๆ เฉยๆ

หนาตา ใหคนอื่นทํ าถวาย แตเนื้อตัว มหาเถรฯตองทํ าเอง
อีกประเด็นปลีกยอยที่แฝงอยูในนี้ ก็ขอแทรกวา พูดถึงความคิด

เห็นของอาตมา ในการจัดงานที่แทนั้น คิดวาความจริง เราไมควรเอาคณะ
สงฆมาเปนผูจัด ถารัฐบาลอยากใหคณะสงฆเปนใหญ ก็ใหเปนไปตาม
หลักของกฎหมาย

เราอาจจะวางรปูงานในแงวา คณะสงฆทานเปนใหญ ทานบรหิารงาน
พระศาสนา เมือ่เราจดังานใหญ กต็องไดรบัความเหน็ชอบจากคณะสงฆ แต
เราจะจัดใหไดผล ไมตองใหทานลงมาจัดเอง เราก็เอาองคกรหรือกิจการ
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เอกชนที่ดีที่เกง มาเสนอคณะสงฆ ขออาสาใหองคกรนี้จัดใหแกคณะสงฆ
ไดไหม หรือแมแตจัดในนามคณะสงฆ ก็นาจะไดผลดีกวาใหคณะสงฆจัด

แมแตถาทางสันติอโศกจะสามัคคีจริง ก็ตองมาในรูปที่เสนอตัวตอ
คณะสงฆ ไมใชจะมาทํ าตัวคูเคียงหรือมารวมจัด ก็มาเสนอตัวซิวา ขาพเจา
สันติอโศก มีความปรารถนาดีตอการพระศาสนาและประเทศชาติ ขออาสา
จัดงานวิสาขบูชาให อยางนี้จะถูกตองกวา

รัฐบาลก็ตองทํ าในรูปนี้ คือนํ าเอาสันติอโศกไปเสนอตอคณะสงฆ วา
จะอาสาชวยจัดให แตทีนี้ปญหาก็อาจจะมาในแงของกฎหมายที่มีเรื่อง
อะไรตางๆ วาจะเปนไปไดหรือเปลา นัน่ก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่ตองแยกไป
พิจารณา แตโดยวิธีปฏิบัติมันนาจะเปนอยางนี้ ไมใชยกขึ้นมาวาคณะสงฆ
รวมจัดกับสันติอโศก อันนั้นมันไมนาจะเปนไปได

นั่นคือ กรณีนี้เรื่องไดเริ่มตนมาผิด เมื่อเริ่มตนผิดแลว ก็สับสนวุน
วายไปหมด เพราะฉะนั้น เราตองเตรียมใจรับวาเรื่องที่เริ่มตนมาผิดมัน
ตองมีปญหาเกิดมาก ก็ตองเริ่มตนใหมใหถูก

อยางที่พูดเมื่อกี้ที่วา มกีลุมนั้นกลุมนี้มาสมานฉันทกัน นัน่คือตั้งตน
มาผิด เหมือนกับไปตั้งกลุมเหลานี้ใหมีสถานะเสมอมหาเถรสมาคม แทนที่
จะวา รัฐบาลเห็นวาพวกคุณมีความสามารถก็เลยพาไปหามหาเถรสมาคม
หรือแมแตไปบอกมหาเถรสมาคมวา เอ…จะเอาพวกนี้มาจัดถวายดีไหม

ถึงตอนนี้แลว วิธีแกไขก็คือ เริ่มตนใหม ทีว่าเริ่มตนก็คือโดยรัฐบาล
จะเปนใครก็สุดแลวแต แตควรจะเปนทานนายกฯ ในฐานะที่เปนหลัก เปน
หวัหนารฐับาลที่ดแูลรกัษาการใหเปนไปตามกฎหมายทัง้หลาย จะตองหารอื
กบัมหาเถระวา งานนี ้ตกลงทานเหน็วาอยากจะใหเปนอยางไร

ถาพูดอยางภาษาชาวบานก็คือตองใหเกียรติทาน แตที่จริงก็คือทํ าให
ถกูตองตามหลกัการ ทีเ่ปนเรือ่งของตวับทกฎหมาย ใหไดรบัความเหน็ชอบ
แลวกจ็ะท ําใหเกดิความรูสึกสอดคลองกลมกลืนกนัได ไมเชนนัน้ก็จะขัดแยง
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กันหมด อยางที่วาแลว คือเทียบกับรัฐบาลทานนายกฯทกัษิณ บอกวาทาน
จะเอาไหมละ ใหพวกองคกรยอย ๆ มาทํ างานระดับเดียวกับรัฐบาล

 ในประเด็นเดียวกันนี้ มขีอปลีกยอยอีกนดิหนอย แตเปนเรื่อง
สํ าคัญมาก คือ การจัดงานนี้ที่จริงเปนเรื่องระยะสั้น แมจะเปนงานใหญ ก็
เปนเรื่องที่เนนดานหนาตา

ที่จริง ทานนายกฯ ก็หวงัดี คืออยากใหหนาตาของพระพุทธศาสนา
ของไทยนีใ้หญ แตถาหนาตาดี แตเนือ้ตวัเตม็ที มนักไ็ปไมรอด เพราะฉะนัน้
ถาจะใหดี ตองดทูีเ่นือ้ตวัดวย และเนือ้ตวันีแ้หละเปนหลัก เปนของจริง

เมือ่กีบ้อกแลววา ดานการจดังาน เราสามารถใหองคกรหรอืหนวยยอย
จัดได หรือดานหนาตานี้ ใหสวนยอยเขาจัดซะ ใหองคกรยอยมาอาสากับ
คณะสงฆ แตดานเนื้อตัวเปนเรื่องของคณะสงฆเอง และเปนเรื่องระยะยาว

ถารัฐบาลหวังดีตอพระศาสนาและประเทศชาติ และจะเอาจริง ก็
แยกเปนสองสวน หนึ่ง เรื่องหนาตาก็ทํ าอยางที่วา อาจจะเอาองคกรอะไร
มานํ าเสนออาสาจัด

สอง เนื้อตัวอยาทิ้ง แตตองเนนที่สุดเลย บอกแลววาเวลานี้ ที่จริง
หลายเวลามานักแลว คณะสงฆออนแอ ปลอยปละละเลย เฉื่อยชา ตองวา
ทาน ถึงเวลาที่ทานตองยอมรับฟง เพราะแยจริงๆ เส่ือมเหลือเกินแลว
อะไรกัน ตั้งแตประชาชนชาวบานขึ้นไปจนแมแตรัฐบาลก็ยังไมเขาใจ เขา
ยังไมรูสถานะของทาน

มีอยางหรือ ทานเปนผูบริหารการพระศาสนา แลวขณะนี้รัฐบาลและ
ชาวบานไมรูเลย เขามองวา มหาเถรสมาคมเปนองคกรหนึ่ง ที่อยูแคระดับ
เดียวกับสันติอโศก ที่จะมาสมานฉันท หรือมาสามัคคีกัน นี่แสดงวา
สถานะของทานมันแยแลว แลวทํ าไมจึงแยอยางนี้ ทานตองสํ ารวจตัวเอง
วาเรานี้เปนอยางไร แสดงวาเราประมาท ปลอยปละละเลยกันมานาน ตอง
รีบปรบัปรุงตัวเองแลว
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ดูสิ เหตุการณตาง ๆ ในพระศาสนามีแตยิ่งทํ าใหคนไมเห็นความ
สํ าคัญของมหาเถรสมาคม ทั้งที่ทานปกครองคณะสงฆอยู คนก็เห็นก็ได
ยินกันเรื่อย เชน เดี๋ยวขาวหนังสือพิมพออกมาวา พระธุดงคไปทํ าไมดีที่
นั่นที่นี่ มีแตขาวรายมาแลวก็ผานไป แตมันไมผานไปเปลา มันปรุงแตง
เปนภาพรายของพระและภาพลบของพระศาสนาที่ฝงอยูในความคิดจิตใจ
ของประชาชน ทํ าใหภาพดีงามเกาๆ ที่สะสมกันมาตั้งแตบรรพบุรุษโบราณ
คอยๆ เลือนลางลงไป และทามกลางขาวเหลานั้น คนก็ไมเคยเห็นวาคณะ
สงฆจะชวยแกไขอะไร หรือมีหนาที่การงานอะไร

ที่จริง มหาเถรสมาคมจะทํ างายๆ ก็ได ออกประกาศชี้แจงบาง ออก
ใบบอกแจงขอความรวมมือไปยังส่ือมวลชนบาง ขอใหส่ือมวลชนชวยแจง
แกประชาชนวา พวกที่มาธุดงคลักษณะแบบนี้ มพีฤติกรรมอยางนี้ ผิด
หลักพระศาสนา อยาไปเชื่อถือ หรือใหแนวที่ชาวบานจะสังเกตวาเปนพระ
จริงหรือพระปลอม คนก็จะไดมีหลัก และสื่อมวลชนก็จะไดเห็นความ
สํ าคัญวา คณะสงฆไมไดปลอยปละละเลย ทานไมไดยอมรับวาพฤติการณ
อยางนั้นๆ ถูกตอง และเขาก็จะมีหลักที่อาง มันก็จะดีขึ้น

แตนี่ไมเอาทั้งนั้น กี่รายๆ เดี๋ยวขาวพระธุดงคท ําเรื่องนาอับอาย
พระที่โนนมั่วสุมเลนการพนัน พระที่นั่นคายาเสพติด พระจริงพระปลอม
ไมรู ทานก็ปลอยเรื่อยไป วัดในชนบทไมมีกํ าลังทํ าศาสนกิจที่จะใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนสมตามพระพุทธโอวาท ทานก็ไมขวนขวายอะไร
นี่งานเนื้อตัวทั้งนั้น ทานจะตองคิดแกไขจัดทํ าตลอดทุกกาลทั้งวันคืน

ในที่สุด เรื่องของคณะสงฆก็มาสัมพันธกับรัฐบาล ถาทานนายกฯ
ทักษิณมีความหวังดีตอพระศาสนาและสังคมประเทศชาติในดานเนื้อตัว
จริงๆ ก็เอาตรงนี้เลย ยกเรื่องขึ้นมากระตุนคณะสงฆ เรียกรองใหมีการ
ปรับปรุงกิจการบริหารใหไดผล เพราะวาถึงเราจะแตงหนาแตงตาดี แตเนื้อ
ตัวพิกลพิการเปนโรคเรื้อน ก็ไปไมรอด



๒๔

��

เปนอันวา เนือ้ตัวนี่ตองเอาที่คณะสงฆ หนาตานั้นไมสํ าคัญเทาไร
งานหนาตาทานนายกฯยังออกโรง แลวงานเนื้อตัวทํ าไมไมออกโรง งานเนื้อ
ตัวเรื่องใหญ งานเนื้อตัวสํ าคัญกวา ทานจะเงียบไดอยางไร

เอางาย ๆ อยางโบราณราชประเพณี ในหลวงทรงมีพระราชปุจฉาไป
ยังคณะสงฆเปนระยะๆ บางครั้งทรงเห็นการพระศาสนาดานนั้นดานนี้ออน
แอเส่ือมโทรม ในหลวงบางพระองคก็ทรงมีพระราชปุจฉาไป เชนเคยมีพระ
องคหนึ่ง ทรงเห็นวาการศึกษาของคณะสงฆยอหยอน ก็ทรงมีพระราช
ปุจฉาไปยังสมเด็จพระสังฆราชวา เอ...รูสึกวา เวลานี้ไมคอยมีพระเณร
เปรียญ คลาย ๆ วาพระองคมีพระราชศรัทธา ก็ไมสมพระราชศรัทธา

ปรากฏวาคณะสงฆตื่นตัวใหญเลย สมเด็จพระสังฆราชทรงประชุม
พระมหาเถระ มมีติใหสงเสริมจัดการศึกษาใหพระเณรเลาเรียนกันใหมาก
จะไดเปนการฉลองพระราชศรัทธา

ทานนายกฯทกัษิณอาจจะอนุวัตรตามพระราชประเพณีนี้ก็ได ทาน
อาจจะถามไปยังคณะสงฆในจุดตางๆ ที่เห็นวายอหยอนออนแอ วา เอ...
เวลานี้นาเปนหวงงานพระศาสนาในดานนั้นๆ ดูเหมือนจะเปนอยางนี้ๆ
ออนแออยางนี้ๆ ตั้งคํ าถามแบบมีขอสังเกตไปใหทานเลยวา เสียอยางไร
ออนแออยางไร

นัน่คือ ทานนายกฯทักษิณตองเอาที่เนื้อตัว ซ่ึงจะเปนประโยชนแก
พระศาสนาและประชาชนจรงิๆ และคนเขากจ็ะไดไมวาทานจะเอาแตหนาตา

เนือ้ตัว ที่ทุกหนวยชวยทํ าได
ตออีกนิด ที่จริงนั้น แมแตในเรื่องการจัดงาน ที่วาเปนดานหนาตา

นัน้ ถามองใหดี ก็มีสวนที่เปนเรื่องเนื้อตัวอยูดวย ซ่ึงลวนแตสํ าคัญและนา
จะถือโอกาสจัดการเสียดวย พรอมกับการปรับปรุงการบริหารคณะสงฆ

๑) อยางที่วาแลว การตั้งเมืองอิสระในประเทศนี้ โดยไมขึ้นตอรัฐ-
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บาลไทยนั้น ทางรัฐยอมไมอาจยอมได แตรัฐนาจะพิจารณาหรือไมวา ทาง
ดานพุทธจักร เมืองไทยกลับปลอยปละละเลยใหมีกลุมเสมือนอิสระ ที่อยู
กันมาแบบเรื่อยๆ เปอยๆ รัฐนาจะคิดกันใหจริงจังไหมวา สภาพอยางนั้นมี
ผลรายผลดีอยางไร เปนปญหาแบบคางคาหรือคาราคาซัง ที่แสดงถึงความ
ไมเรียบรอยออนแอของรัฐเองดวยหรือไม ควรดํ าเนินการแกไขปญหาที่
คางคาใหจบสิ้นลงไปดวยดีกันเสียทีหรือไม

๒) ทีบ่อกวาจะจดังานรวมกนัใหเปนการสามคัคนีัน้ จุดแทจรงิทีจ่ะให
เกดิสามคัค ี กอ็ยางทีบ่อกแลววาไมใชอยูทีก่ารมารวมกนัจัดงาน แตกระนั้น
โอกาสแหงการสรางสามัคคีก็อยูในตอนนี้เองนี่แหละ คือ กลุมหรือองคกร
หรอืหนวยยอยที่เขามาเกี่ยวของนั้น เชนสันติอโศกเปนตน ลองมาคิดมุง
เพื่อประโยชนสุขของพหูชนกันจริงๆ และสละทิฏฐิมานะเปนตน ตรวจ
พิจารณาความเปนไปเปนมา ถามีอะไรผิดพลาดก็มาหาทางแกไขปรับปรุง
ใหสวนรวมประสานเขากันได ก็จะเกิดเปนความสามัคคีที่แทจริง ซ่ึงไมใช
เปนการมาสามัคคีจัดงานรวมกัน แตที่แทกลายเปนสามัคคีที่จะจัดงานแขง
กัน อันเห็นไดชัดวาไมมีใจที่จะสามัคคีกันจริง

ทายนี้ก็ยํ้ าอีกที คือ ตองเขาใจกอนวา ที่พูดนี้ไมไดหมายความวาไม
พอใจอะไรใครๆ เชนอยางในสันติอโศก แตเปนการพูดตามหลักการ และ
เปนเรื่องจํ าเปนที่จะตองใหคนเกิดความรูเขาใจเรื่องราวตามที่มันเปน

ความจริง สันติอโศกนี้ ก็ดีตอกันมา คอืรูจักชาวสันติอโศกมา
ประมาณ ๒๐–๓๐ ป ตั้งแตสมัยที่อยูในกรุงเทพฯ ชาวสันติอโศกที่เปน
ระดับแกนๆ ก็ไปที่กุฎิบอย ไปชวยงานบาง ไปสนทนาอะไรตางๆ บาง แต
ทางนั้นเขาไมพอใจคณะสงฆ เขาก็ติเตียนคณะสงฆและสภาพการพระ
ศาสนาทั่วไปมากมาย อาตมาก็ไมวาอะไร เพราะที่เขาวานั้นเปนจริงก็มาก

แตเราก็ติงวา คุณอยาไปติวาอยางเดียว บางอยางก็ตองเห็นใจบาง
เหมือนอยางพวกพระทีป่ระพฤติเลว ในดานหนึ่งเราตองเห็นใจวา มันมี
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เหตุปจจัยทางสังคมที่ทํ าใหคนเหลานั้นเปนอยางนั้น เราจะไปดาวาติเตียน
อยางเดียวไมได ตองมองในแงเห็นใจบาง เห็นใจแตไมใชตามใจ เพื่อจะได
เขาใจตามความเปนจริง ทั้งดานบวก ดานลบ ไมเชนนั้นเราก็จะไปมองดาน
ลบอยางเดียว เมื่อรูวาเปนอยางนี้ ดานหนึ่งเห็นใจเขา และพรอมกันนั้นก็
ตองหาทางแกไข ไมอยากใหเพงไปแตดานลบ จะอยางไรก็แลวแต ขอให
คดิมุงประโยชนสวนรวมจริง ๆ

ทางธรรมกายกเ็หมอืนกนั ในทางสวนตวักเ็ปนมาด ี แมแตในแงหลัก
การ ทีเ่ปนเรือ่งของประโยชนสวนรวม เกีย่วกบัประชาชน เกีย่วกบัพระศาสนา
กไ็มไดวาอะไร เรากว็าไปตามหลกัเทานัน้ คอืชีแ้จงวาอะไรเปนหลักการ ตาม
หลักฐานวาอยางไร หากเปนความเหน็ คณุกบ็อกวาเปนความเหน็ของคณุ อยา
บอกวาเปนหลักการ เมือ่ไมมปีญหาในเรือ่งสวนตวั กท็ ําใหเราพดูไดเตม็ที่

จะเปนสันตอิโศกกต็าม ธรรมกายกต็าม ทานพลตรจํี าลองกต็าม ทกุ
หนวยทกุองคกร ขอใหมาท ําการตางๆ ดวยความมใีจมุงหวังเพื่อประโยชน
ของประเทศชาติประชาชนจริงๆ แลวก็วากันตรงไปตรงมา พูดกันตรงๆ
โดยมีความจริงใจตอกัน

เมื่อเราหวังดีตอสวนรวม มุงเพื่อประโยชนของสงัคมประเทศชาติ ก็
วากันไปเลย อะไรที่เปนคุณความดีของทาน หรือทานทํ าที่เปนความดี ก็
อนุโมทนา อะไรผิดอะไรถูก ก็วาไปตามหลักตามธรรม

เมือ่มาถงึงานระดบัประเทศชาต ิ เรือ่งของสงัคม เรือ่งของพระศาสนา
สวนรวม มักเกดิความเสีย่ง เพราะจะมเีรือ่งการฉวยโอกาสและการใชวิธีการ
ทางการเมืองเขามา เพราะฉะนั้นจะตองหลีกเล่ียง ตองมีสติระวังไววาเรา
จะไมยอมฉวยโอกาส เราจะไมใชวิธีการทางการเมือง เราจะใชความจริงใจ
มุงตอประโยชนที่แทจริงของประเทศชาติ แลวก็วากันตรงไปตรงมา
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ชอบแสดงความเหน็ แตไมหาความรู

ในสังคมไทยเวลานี้ ผูคนนอกจากชอบแสดงความคิดเห็น แตไม
ชอบหาความรูแลว แทนที่จะพยายามทํ าความคิดเห็นและการปฏิบัติของ
ตนใหเปนไปตามธรรม ก็ถนัดแตเอาธรรมมาวาไปตามความคิดเห็น

แลวไปๆ มาๆ ก็เขว คือ กลาแสดงความคิดเห็น แตหวาดเกรง
ความรู มุงแตจะเอาอกเอาใจกัน จนกลัวความจริง แยกไมออกระหวาง
ความรูกับความรูสึก แยกไมไดระหวางสถานการณแหงเมตตาธรรมกับ
สถานการณแหงอุเบกขาธรรม หรือประสานไมไดระหวางเมตตาธรรมกับ
ความถูกตรงตามธรรม หรือไมก็ชอบอางเอาเมตตามาพรางตัวเปนเปลือก
หุมบังเนื้อแทที่เปนเพียงโมหาคติและภยาคติ เลยไดแคการประนีประนอม
กลอมแกลม โดยมองไมเห็นภัยพิบัติอยางยั่งยืนที่รออยูขางหนา




