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พล.ต.ท.อุดม เจริญ: ในโอกาสนี้กระผม พล.ต.ท.อุดม เจริญ 
ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิ และคณะ ซ่ึงไดเดินทาง
มา         ณ โอกาสนี้ เพ่ือจะกราบนมัสการ ในการที่ไดมี
มติคณะรฐั-มนตรี ซ่ึงไดอนุมัติใหกระผมไปดํารงตําแหนง
เปนผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ ใน
วันที ่๑ ตุลาคมนี้  

กระผมมีความรูสึกเปนสิริมงคลยิ่ง แตในขณะเดียวกนั 
ก็รูวาตวัเองมีความรูนอย ปญญานอย  จึงใครมากราบขอ
ความเมตตาจะไดชวยกรุณาแนะนําสั่งสอน ในโอกาสที่
กระผมจะไปดาํรงตําแหนงน้ีวา จะมีแนวทางประการใด ที่
จะทําใหพระพุทธศาสนามีความเจริญรุงเรือง ในหนาที่ของ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิแคไหน เพียงใด  
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กระผมใครขอกราบอยากขอคําแนะนํา ขอความเมตตา
ไดชวยโปรดกรุณาแนะนํากระผมในประเด็นดังกลาว สุดแต
จะเห็นเปนการสมควร 

พระธรรมปฎก: ขออนุโมทนาทาน พล.ต.ท.อุดม เจริญ พรอมทั้ง
คณะ ที่ไดมารับงานพระศาสนาที่สําคัญ  

ที่จริงนั้น ตัวทานนายพลเองก็มีประสบการณมามาก ในเรื่อง
ของงานพระศาสนา โดยเฉพาะเจาะจงที่เร่ืองของการศึกษา-ปฏิบัติ เหน็
ไดชัดตอนที่ทานเปนผูบัญชาการศึกษา ในสํานกังานตํารวจแหงชาติ 
ทานมีความเอาใจใสใหตํารวจไดรับการศึกษาอบรมในเรือ่งธรรมะ
อยางมากมาย อันนี้กเ็ปนประสบการณสําคญั ซึ่งเปนพื้นฐานในการ
ทํางาน  

 ทั้งนี ้ โดยสวนตัวทานเอง เปนผูที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติอยู
แลว ก็เพราะทานเองสนใจโดยสวนตัวนัน่แหละ จึงนํามาสูการเหน็
คุณคาและประโยชน แลวกอ็ยากจะใหประโยชนนัน้เกิดขึ้นแกผูอ่ืน ซึ่ง
หมายถงึชีวิตของผูที่เกีย่วของในความรับผิดชอบตอนนัน้ ก็คือตํารวจ
ทั้งหลาย และกวางออกไปคือสังคมประเทศชาต ิ จึงไดขวนขวายใน
เร่ืองการจัดการศึกษาอบรมอยางที่กลาว   

 ประสบการณนั้นเปนเรื่องสาํคัญทีเดียว จะมาเปนทนุก็ได 
เปนฐานก็ได ในการทาํงานของสาํนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
ตอไป  เพราะวา ในงานพระศาสนานัน้ โดยเนือ้หาสาระแลว  
การศึกษาหรือการศึกษาปฏิบัตินี้ เปนเนือ้แท และงานทีท่านทําก็ตรง
ทีเดียว 
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งานพระพุทธศาสนาทั้งหมด เปนองครวมเพื่อ
จุดหมายหนึ่งเดียว 
- จัดการปกครองขึ้นมา เพื่อใหการศึกษาไดผล 

การที่เราจัดอะไรตางๆ ข้ึนมา เปนกิจกรรม ตลอดจนแมแต
เร่ืองวัตถุมากมาย ความจริงสาระสําคญัก็รวมเปนอันเดียวกัน เขา
หลักวางานพระศาสนาทัง้หมดนี ้ จะตองมองใหเห็นระบบสัมพันธวาที่แท
นั้นเปนเรื่องเดียว  

 ถาเรามองดูวัด จะมองทีพ่ระกอนก็ได   พระเปนตัวบุคคลที่อยู
ในวัด บางทเีรียกวา ศาสนบุคคล ที่เปนแกนของพุทธบริษัท พระที่อยู
ในวัด ถาวาโดยสาระที่แทแลวมี ๒ คือผูสอน กับผูเรียน บางทาน
อาจจะบอกวา มีผูปกครอง เชน เจาอาวาส แตที่จริงผูปกครองเปน
เพียงผูมาชวยจัดสรรดูแลหรือจัดการเพื่อใหการศึกษาดาํเนนิไปไดดี
เทานั้นเอง  
 ในทางพระศาสนานั้น พระพุทธเจาทรงตัง้สังฆะข้ึนมา ก็เพื่อ
เปนชุมชนที่คนจะไดมาพัฒนาตนดวยไตรสิกขา จึงมาอยูกนัในวดั 
การตั้งวัดขึน้นัน้ ก็เพื่อจัดใหมีสภาพแวดลอม บรรยากาศ ระบบ
ความสัมพันธ ที่เอื้อตอการที่แตละทานแตละบุคคล จะไดพัฒนาตน
ข้ึนมาดวยการศึกษา ที่เรียกวาไตรสกิขาเทานัน้เอง  

 เมื่อศึกษาไปโดยถูกตองตามหลักไตรสิกขา ก็เปนการปฏิบัติที่
ทําใหกาวไปจนไดเปนพระอริยบุคคล คือเปนพระเสขะ จนกระทั่งเปน
พระอรหันตกจ็ึงเปนอเสขะจบการศึกษา ถายงัไมไดเปนพระอรหนัต ก็
ถือวายังตองศกึษาทั้งนัน้ ถึงจะเปนพระอาย ุ ๑๐๐ ป มีพรรษา ๘๐ 
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หรือแมมากกวานั้น ก็ตองศึกษา ชีวิตพระเปนชีวิตของการศึกษาอยาง
เดียว ตองฝกฝนพัฒนาตนเรื่อยไป  

 การที่มกีารปกครอง    เร่ิมต้ังตนแตบวชเขามา พระ
อุปชฌายก็คือ ผูที่มาทาํหนาที่ใหการศึกษาอยางใกลชิด การปกครอง
ก็คือการมาจดัเอื้ออํานวย ตะลอมใหผูเรียนผูศึกษานัน้ มุงแนวไปใน
การศึกษา เราเรียกวาสภาพเอื้อตอการที่จะศึกษาเทานัน้เอง  
 ทีนี้เมื่อมีกิจกรรมการศึกษา ก็มีผูสอนและผูเรียน ทั้งที่ตัว
ผูสอนเองก็เปนผูเรียนดวย จนกวาจะเปนพระอรหันตจึงจะจบ โดยมี
พระบรมครูพทุธเจาเปนศนูยกลาง  

เมื่อสอนเมื่อเรียนกนัไป ก็เกิดความจาํเปนตองมทีี่อยูทีอ่าศัย   
กุฏิก็เกิดขึ้น เปนที่อยูของผูเรียน และผูสอน  

- ญาติโยมทําบุญ ตองใหสมตามพุทธพจนวา “ศึกษา
บุญ” 

อีกดานหนึ่ง ที่มีชาวบานญาติโยมมา จุดหมายที่แทก็เพื่อรับฟง
คําสอน การทําบุญและกิจกรรมตางๆ ก็เปนเรื่องของการที่จะพัฒนา
คน โดยจัดเปนรูปแบบ และวิธีการตางๆ ที่ขยายออกไปมากมาย แตเพื่อ
สาระเดียวกันก็คือ เพื่อพัฒนาคนใหเจริญขึ้นในการศึกษา ซึ่งในขั้นนี้
อาจจะแยกใหงายหนอยเปน ทาน ศีล ภาวนา ก็ได ซึ่งทานเรียกวา เปน
การศึกษาบุญ  

ตามคาถาที่พระพุทธเจาตรัสวา  ปุ ฺเมว โส สิกฺเขยฺย 
แปลวาพงึศึกษาบุญ (ทั้งสามอยาง) นั่นแหละ (ข.ุอิติ. ๒๕/๒๓๘/
๒๗๐) หมายความวา ฝกฝนใหคุณความดหีรือคุณสมบัตทิี่ดีเจริญงอกงาม
ขึ้นในคน  
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 ถาจะประกอบขึ้นเปนศพัทกเ็รียกวา บุญสกิขา แตภาษาพระ
เปนพทุธพจนวา ปุ ฺเมว โส สิกฺเขยฺย แสดงวาบุญ เปนเรื่องของ
การศึกษา คือการพัฒนาคณุสมบัติที่ดีข้ึนในคน การจัดกิจกรรมทกุ
อยาง เปนเรื่องของการที่จะมาชวยใหคนนั้นไดศึกษายิง่ขึ้นๆ ไป เรา
จะใชคําวาพัฒนาคน ฝกคน อบรมคน อะไรก็แลวแต ก็เร่ืองเดียวกัน   

 ตอมา เมื่อคนมากันมาก จะฟงธรรมก็ไมมีสถานที่เหมาะสม
เพียงพอ จึงตองสรางอาคารขึ้นมาเปนศาลา การสรางอาคารอะไรตางๆ 
เหลานั้น ซึ่งเดี๋ยวนี้เปนงานที่เรียกวา สาธารณูปการ ก็เปนเรื่องที่มข้ึีน
เพื่อจัดสรรเอื้ออํานวยใหเกดิความสะดวกสําหรับกิจกรรมการศึกษา  

 ญาติโยมมาทาํบุญทาํกุศล ก็เพื่อจะใหกําลังแกพระสงฆที่จะ
ไดเลาเรียนศึกษาใหเจริญขึ้นในศีล สมาธ ิปญญา สวนฝายญาติโยม
เองมาก็เพื่อพฒันาตวัใหเจริญขึ้นใน ทาน ศีล ภาวนา ทั้งจิตตภาวนา 
และปญญาภาวนา    

 ถาเรามองเรื่องราวและกิจการงานทกุอยาง ไมวาอะไรก็ตาม 
ในวัด ตลอดจนบุคคล และวัตถุส่ิงของทัง้หลาย ใหเห็นใหถึงจุดหมาย
ที่แทแลว ทุกอยางจะเปนเรื่องเดียวกันหมด ถาเรามองไมเหน็จุดหมาย
นี ้ทุกอยางก็จะกระจัดกระจาย เปนตางชิน้ตางอนั เปนคนละอยางไป  

งานพระศาสนาทุกอยางนัน้ก็ตองจับใหไดวา ความหมายและ
ความมุงหมายที่เปน ตัวแทของมันอยูที่ไหน แลวมันมีความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันอยางไร  ถามองอยางนี ้ ก็จะเหน็สิ่งที่ปจจุบันเขาชอบ
เรียกวาองครวม หรือเปนบูรณาการ วามนัเปนเรื่องเดียวกันทั้งนั้น   

 ถามองเปนเรื่องเดียวไมไดก็ยุงแน งานและกิจกรรมตลอดจน
วัตถุส่ิงของจะกระจัดกระจายไปหมด เชนวา นั่นเปนเรื่องกอสราง ก็ไม
รูจะกอสรางไปทําไม แลวก็เขวไปวาตองกอสรางใหใหญโต เพื่อโนน
เพื่อนี ้เพื่อความงาม แมแตเพื่อศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนเรื่องดีแลว ก็ยัง



๖ ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมัน่คง 

ไมถูกจุด เดี๋ยวก็เลยมาลงที่ตัวตน กลายเปนเพื่อความยิ่งใหญ 
ชื่อเสียง ฯลฯ เลยเถลไถลไป  

ฉะนั้นจะตองใหมาเจอตรงนีใ้หได คือใหมาบรรจบเปนอนัหนึ่ง
อันเดียวกัน ที่หลกัการและความมุงหมาย  และใหเห็นวามนักระจาย
ออกไปไดอยางไร  

ถามองเหน็ระบบความสัมพนัธทีเ่ปนอนัหนึ่งอนัเดียวกันได 
การคิดในเรื่องงานก็จะชัดวา เราทาํอะไร คืออะไร เพื่ออะไร แลวอันนี้ไป
โยงกับอันอื่นอยางไร เรียกวา ตองมองทุกอยางในวัด และในพระ
ศาสนา ใหสัมพันธกันหมดเปนอันหนึง่อนัเดียว  

 นั่นคือ เพื่อจุดหมายทีว่าจะทําอยางไรใหคนเจริญขึ้นไปเปน
อริยสาวก เปนอริยชน เปนอริยบุคคล เปนพระโสดาบัน สกิทาคามี 
ฯลฯ เปนเสขะ - อเสขะ เร่ืองทัง้หมดก็มีอยูเทานี ้ 

 ลองขยายความหมายกนัดู ที่พระสอนชาวบาน การสอนนั้น
เราเรียกวาการเผยแผ แตการสอนที่เปนการเผยแผนั้นก็คือการศึกษานัน่
แหละ สอนชาวบานก็คือใหการศึกษาแกประชาชนในวงกวางออกไป 
ความจริงการเผยแผก็เปนเรือ่งการศึกษาทัง้นัน้  

งานทีท่านนายพลทาํมานัน้ตรงจุดทีเดียว คือทานทําเรื่อง
การศึกษา แตทีนีท้ําอยางไรจะใหการศึกษาครบทัง้ระบบ คือใหไดทั้ง 
ศีล สมาธิ และปญญา  
- หนาที่ของผูทํางานทางสังคม ตองนําคนเขามาหา
มรรค 

แลวนอกจากนัน้ยงัมอีงคประกอบพืน้ฐาน ที่จะนําเขาสู
ไตรสกิขา หรือนําเขาสูมรรค ซึ่งเปนองคธรรมที่เรียกวาเปนบุพนิมติของ
มรรค ตรงนี้บางทีเรามองขาม แลวก็นกึวาพระพุทธศาสนาสอนใหเดนิ
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ไปในมรรค แตที่จริงตอนแรกคนทัง้หลายนั้นเขายังอยูนอกมรรค แลว
กอนทีจ่ะเดินไปในมรรค เขาจะมาเขามรรคไดอยางไร ตอนนี้เราตอง
เอาใจใสใหมาก   

 พระพทุธเจาทรงเนนเรื่องบพุนิมิตของมรรค และเรื่องปจจัยแหง
สัมมาทิฏฐ ิใหรูวาสมัมาทิฏฐทิี่เปนองคแรกของมรรคจะเกดิขึ้นไดอยางไร 
มันมิใชเกิดขึ้นเฉยๆ   ตรงนีแ้หละเปนจุดสําคญั  

 หนาที่ของผูดําเนนิงานสาํหรับสังคมสวนใหญ เปนหนาที่ใน
การชักจงูหรือนําคนมาเขาสูมรรค เพราะคนทัว่ไปอาจจะยังไมไดเขา
มาทีม่รรค หรือถาเขายังอยูในขั้นตน เราก็ตองใหกําลงัเกื้อหนนุเขา  
เพราะฉะนัน้ตัวธรรมที่จะนาํเขาสูมรรคจึงสําคัญอยางยิง่  

 แทนที่จะมวัมองแตมรรค  ตองมองใหถึงตัวที่จะนําเขาสูมรรค 
ที่พระพุทธเจาทรงเรียกวา บพุนิมิตแหงมรรค คือ ธรรมะขอที่วาเมื่อมัน
เกิดขึ้นแลว ก็แนใจไดเลยวาบุคคลนัน้จะเขาไปสูมรรค หรือมรรคจะ
เกิดขึ้นแกเขา เหมือนอยางทีพ่ระพทุธองคตรัสวา  
 เปรียบเหมือนวา กอนที่พระอาทิตยจะอุทัย มีแสงอรุณขึ้นมากอน
หรือปรากฏใหเห็นกอน ฉันใด  เมื่อมรรคจะเกิดขึ้นแกบุคคลหรือแกภิกษ ุก็
มธีรรม เชนกัลยาณมิตตตา คอืความมีกัลยาณมิตร ปรากฏเกิดขึ้นมากอน 
ฉันนั้น 

 ธรรมะประเภทนี ้  เราจะตองเอาใจใสกนัใหมาก เพราะเมื่อ
คนยังอยูหางไกล เขาไมรูจักมรรค ยังไมเจอมรรค ยังไมเขามาหามรรค
เลย เขาจะเดนิไปในมรรคไดอยางไร เหมือนคนเขายังไมรูวาทางอยูที่
ไหน เร่ิมตนทีไ่หน จะใหเขาเดินทางไปไดอยางไร เพราะฉะนั้น เราจึง
ตองพาเขาเขามาทีม่รรคกอน  



๘ ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมัน่คง 

แลวทั้งหมดนี้เราจะตองมองวา ทุกอยางที่มีอยูใน
พระพทุธศาสนา เปนสวนเกือ้หนนุ เกื้อกลู เพื่อใหคนเขาสูมรรคและ
เดินไปในมรรค  

 ถาเราทํางานเปนระบบ เรียกเต็มวาเปนระบบความสัมพันธ 
ทุกอยางจะเปนไปดวยด ี นี้เปนแงคิดประการหนึ่งคือ การมองใหเห็น
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อมองเหน็จุดรวมของงานพระศาสนา ก็
เห็นตวัพระพทุธศาสนาทั้งหมด แลวการทํางานก็จะชดั  

ที่จริงการพบกนันี้อาตมภาพคิดวา ควรจะเปนการคุยกัน
มากกวา 

งานที่ตองเพงและเรง                                        คือ
ฟนฟูชนบทที่เปนสวนใหญของประเทศไทย 
- ไมใหความเสื่อมแบบเมืองไหลเขาชนบท            
แตใหชนบทเปนสติแกเมือง                                               

 อยากพูดถึงเรือ่งเฉพาะกาลเทศะ โดยเฉพาะเรื่องเกีย่วกับ
ประเทศไทย  

เมื่อสักครูนั้นเปนการพูดถึงหลักการของพระพุทธศาสนา ที่
เปนเรื่องยืนตวัตั้งแตคร้ังพทุธกาลมาจนบดันี้ แตเมื่อพูดถึงเรื่องของ
ประเทศไทย ก็เปนเรื่องของกาลเทศะโดยเฉพาะ ซึ่งตองเนนเปนจุดๆ 
วา เวลานีเ้รามปีญหาอะไร ปญหาเดนอยูตรงไหน และเราจะตองทําอะไร  

ประเทศไทยนี ้ เมื่อโยงกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร สังคม
ของเรา ก็เปนสังคมที่ประกอบดวยชุมชนยอยๆ มากมาย และชุมชน
เหลานั้นเวลานี้สวนใหญกย็งัอยูในชนบท ชนบทจงึเปนฐานสาํคัญของ
ประเทศไทย ยิ่งกวานัน้ชมุชนชนบทยังมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม 
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กับอดีต กับประวัติศาสตรมาก ชมุชนเมืองเสียอีกกลับมีภาวะที่
เหมือนกับวา ไมชัดเจน แปรปรวน หรือขาดตอน  

 ในเมื่อชนบทเปนสวนทีโ่ยงกับพืน้ฐานและภูมิหลังทางวฒัน-
ธรรม รวมทั้งเรื่องของพระพุทธศาสนา แลวยังเปนสวนใหญของ
ประเทศชาติในปจจุบันดวย จึงเปนจุดทีน่าจะเอาใจใสเปนพิเศษ  

ชนบทนาเอาใจใสพิเศษ ทั้งในแงของสภาพเอื้อ ทั้งในแงของ
ภาวะที่จําเปน ทั้งในแงที่สําคัญตอความดํารงอยูของประเทศชาติ 
และทั้งในแงทีเ่ปนจุดลอแหลม หรือกําลังอยูทีท่างสองแพรง จะไป
ตามอยางสังคมเมืองหรือไม  

เวลานี้ชุมชนในชนบท เปนสวนใหญของประเทศ ประเทศของ
เรานี้ราว ๗๐% ยังถือวาเปนชนบท และชนบทเวลานี ้กําลังทรุด     

 เมืองไทยเรามปีญหามากอยูแลว เชน ในเรื่องบริโภคนิยมที่
โถมเขามา ปญหาอยางที่ทราบๆ กันอยู หนึง่ ทําอยางไรจะปองกัน
ไมใหความเสื่อมแบบเมืองเขาไปสูชนบท ซึ่งเปนสวนใหญของประเทศ    

 พรอมกันนัน้ก ็ สอง ทําอยางไรจะฟนของดีที่มีอยูในชนบทใหมี
ชีวิตและมีกําลงัขึ้นมา ถาทาํได นอกจากจะปองกันชมุชนชนบทไมให
เสื่อมทรุดแลว ชนบทนัน้จะกลับมาเปนสวนชวยประเทศทั้งประเทศ  

 แตเวลานี้ชมุชนในชนบทกําลังออนแอมาก บางทพีูดกนัวา ถึง
ขั้นแตกสลายแลว  

เร่ืองนี้เร่ิมมาต้ังแตยุคที่อุตสาหกรรมเฟองฟ ู  เด็กๆ ในชนบท
เขามาเปนแรงงานในกรงุเทพฯ ปรากฏวาปจจุบันนี ้ ทั้งหญิงทั้งชาย 
หนุมสาว มาในวิถีของการเคลื่อนยายเพือ่เศรษฐกิจ ซึ่งในบางแงก็เปน
ประโยชนตอชนบท  แตในแงเสีย เมื่อจัดการไมดี ก็เกิดผลราย
มากกวา   



๑๐ ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมัน่คง 

 คนที่สามารถเปนกําลังของชนบท แตเมื่อเขามาอยูในกรุงเทพฯ 
กลับกลายเปนปญหาของเมือง  ถาเขาอยูในชนบท เขาจะเปนกําลงั
สําคัญ เปนทรัพยากรทีม่คีา เปนผูนําของชนบท แตคนเดียวกนันั้น 
พอเขามากรุงเทพฯแลว เขากลับกลายเปนคนที่กอปญหาแกเมือง 
อยางนี้ลําบาก  

 กลายเปนวา คนที่จะเปนขมุกําลงัของชนบทนี้ออกจากชนบท 
ไปเปนปญหาในเมือง แลวชนบทกข็าดแคลนทรพัยากรมนษุย ขาด
แคลนกําลงัคนในระดับที่จะเปนผูนาํ  อันนี้คือภาวะอยางทีว่า แทบจะ
แตกสลาย  

 ส.ส.บางทานก็เอามาพูด โดยมีความเหน็ตรงกนัวา ชนบท
บางถิน่แทบจะไมเหลือคนหนุมสาวเลย มีแตคนแกเลี้ยงหลาน สวน
หนุมสาวที่เปนพอแมเด็กมาอยูในกรุงเทพฯ มาเปนแรงงานประเภท
กรรมกร อะไรทํานองนี ้แลวสงเงนิไปให และผูกปนโตให ปูยาตายาย
เลี้ยงหลานไป แลวก็กนิอาหารปนโตนั้นไป   

 งานการในชนบทก็เหมือนกบัถูกทอดทิ้ง การพฒันาในชนบท
ก็ไมม ี นอกจากนัน้ เมื่อมองดูองคประกอบของชุมชนชนบทก็ลวนแต
เสื่อมทรุดลงไป  

ถาชนบททรุด และคนบานนอกเขามาเปนปญหาแกเมอืง คน
ในเมืองตองชวยเสริมกาํลังใหชนบทฟนขึน้มา ซึ่งจะเปนการแกปญหา
ของเมืองเองดวย 

ที่วานี ้มิใชวาจะไมใหชาวชนบทเขามาหาโชคในเมือง แตตอง
หาทางบริหาร และจัดการใหเขามาในปริมาณทีพ่อควรพอดี และมี
ทางพัฒนาคุณภาพ พรอมกับที่ตัวชนบทเองตองไมถกูทอดทิง้ใหขาด
กําลัง 

วัดเปนทุนเดมิของชุมชน ซึ่งมีอยูแลว ถารูจักจัดใหถกู ใน
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ฐานะที่เปนศนูยรวม และเปนแหลงธรรมแหลงปญญาของชุมชนนั้น 
วัดก็จะชวยแกปญหาและชวยพัฒนาชนบทไดมากมาย 
- ฟนฟูบทบาทที่แทของวัดขึ้นมา                            
ใหประสานบานกับโรงเรียน พาชุมชนกาวไปดวยกัน 

ชุมชนชนบทนั้น เรียกกนัมาในวงการศึกษาวา “บวร” 
(ประกอบดวย บาน วัด โรงเรียน)   

แตตอนนี้ก็แยไปตามๆ กัน บานก็แยแลว เพราะวาพอแม
ออกมา ก็ไมมกีําลงั และพอแมเองก็ไมมหีลักทีจ่ะรับมือกับสภาพความ
เจริญสมยัใหม ต้ังรับไมเปนเลย ไดแคกลายเปนเหยื่อของความเจริญ
ปจจุบันที่เปนปญหา สวนโรงเรียนก็มีปญหาอยางหนัก อยางที่ทราบ
กันอยูแลว แลวเหลืออะไร ก็เหลือวัด แตพอมาดูวัด ปรากฏวา วัดก็
ทรุดอีก  

 วัดจํานวนมากไมมีบทบาทตอชุมชน คนจํานวนมาก 
โดยเฉพาะเดก็วัยรุน มองไมเหน็ความหมายของวัด ถาวัดไมมีบทบาท
ตอชุมชน หรือไมทาํบทบาทที่ควรจะทําแลว ก็เปนอนัวาหมด
ความหมาย นี่แหละเปนภาวะที่ชุมชนแตกสลาย เมื่อชุมชนแตกสลาย 
สังคมก็แตกสลาย แลวประเทศชาติก็จะแตกสลายไปดวย  

ตอนนี้เราพูดไดวา พระในชนบทกําลังจะหมดบทบาทตอชุมชน 
สวนที่หมดไปแลวก็มาก ทําอยางไรจะใหฟนขึ้นมาได ก็ตองใหพระมี
บทบาททีถู่กตองตอชุมชน  

ถาพระทําบทบาทที่ถูกตองไมได ทานก็ตองทาํบทบาทอืน่ 
เพราะทานมีชวีิตที่สัมพันธกบัประชาชน ตองพึง่พากันกับประชาชน 
ฉะนั้นทานจงึตองตอบสนองความตองการของประชาชน เมื่อ
ตอบสนองดวยบทบาทที่ถูกตองไมได ก็เกดิบทบาทที่ไมดีข้ึนมา  
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 กลายเปนวามเีร่ืองของไสยศาสตร เร่ืองนอกลูนอกทางนอก
พระศาสนาก็เจริญกันใหญ ถาเราไมสามารถพฒันาบทบาททีถู่กตอง
ได  ทานก็ตองออกไปสูแนวทางนั้น  เพราะทานตองอยูกับชาวบาน 
มันเปนธรรมดา อยาไปวาทานอยางเดียวไมถูก  

เราจะตองไปพื้นฟ ู ฉะนัน้จึงขอย้ําวา เวลานี้ตองพื้นฟชุูมชนใน
ชนบทใหได  และในการฟนฟูชนบท วัดจะตองเปนผูนํา จึงตองใหพระมี
คุณภาพ  

ตองใหพระมีการศึกษาที่ดีและถูกตอง มคีวามสามารถรูธรรม
วินัยที่จะสอนประชาชนได นําประชาชนในทางที่ถกูตองถูกทาง  

เมื่อพระทําบทบาทที่ถูกตอง ก็ยึดชุมชนอยู ยึดพอแมยดึบาน
ไวได พอแมกส็งตอไปยังโรงเรียน แลวโรงเรียนก็มารวมมือกับวัด ใน
การที่จะเอื้อธรรมะ เอื้อศีลธรรม เอื้อความดีความงาม เอื้อการศึกษา
การเรียนรูอะไรตางๆ แกประชาชนในชมุชนนัน้  

ถาพระมีคุณภาพขึ้นมา ก็สามารถจะรวมมือกับครูอาจารยใน
วงการศึกษาได  ถาพระไมมีคุณภาพก็ไมรูจะไปรวมมือกับครูไดอยางไร     

 เพราะฉะนัน้ เวลานีเ้ราตองการสวนใดสวนหนึง่หรอืองคใด
องคหนึ่งของชมุชนชนบท ใหมีคุณภาพ มีกําลังเขมแข็ง  

แตครูปจจุบันนี้ก็ไมเปนหลักไดเทาไร นอกจากปญหาเรือ่งความ
เสื่อมสถานะทางสงัคมแลว สังคมก็ไมคอยเอาใจใสตอครู   

อาตมภาพเคยพูดฝากไวกบัหลายทาน บอกวา เวลานี้
นักการเมืองบางท ี ตองขออภัยนะ ทานอาจจะไมรูตัววา ทานไมให
เกียรติแกคร ูบางทีนกัการเมอืงเอาครูเปนคนรับใช ซึ่งไมนาจะทาํ  

 ในชนบทเดี๋ยวนี ้ ครูกลายเปนคนรับใชของนักการเมืองไป ถา
จะทําใหถกูตอง ครูไมวาจะอยูในระดับไหนก็แลวแต ตองถือเปนครู
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หมด เมื่อเปนครูแลว ในสังคมไทยถือเปนบุคคลที่ควรไดรับการเคารพ
บูชา อยางนอยก็ตองใหเกียรติ  

เพราะฉะนัน้ นักการเมืองควรทําเปนตัวอยาง ไปถึงชนบท ถา
เห็นครูตองใหเกียรติทันท ี โดยแสดงออกใหประชาชนเห็น แลวครูจะ
รูสึกภูมิใจในตัวเองขึ้นมา    

พรอมกันนั้น ประชาชนก็จะเห็นความสําคัญของครู ครูพูด
อะไรก็จะมีความหมายขึน้ และครูจะไดระวังตวัขึ้นดวย เพราะคนเรา
นั้น ถาตัวเองไมมีใครเห็นคณุคา ไมมีความหมาย ไมมีเกียรต ิ ก็จะ
รูสึกว าทําอะไรก็ได แตเมื่อไดรับเกียรติแลวก็จะทาํใหตระหนักระวงั
ตัวเองขึ้นมา  

เพราะฉะนัน้จะตองใหเกียรติครู นักการเมืองตองแสดงเปน
ตัวอยาง เมื่อเห็นครตูองใหเกยีรติเปนพเิศษ อยางนี้เรียกวาสังคมรวมมอื
กัน ก็มทีางทีจ่ะเจริญกาวหนาขึ้นมา แตเวลานี้ครูอยูในฐานะลาํบาก
อยางที่วา   

 นอกจากนัน้ ครูก็ไมไดอยูแนนอนในชมุชนนัน้ แตพระอยูเปน
หลักเลย เจาอาวาสก็อยูตลอด ฉะนัน้ ถาเราพัฒนาพระใหมีคุณภาพดีๆ   
พระก็จะเปนศนูยกลางและเปนศูนยรวม ซ่ึงก็เปนมากอนแลวแตโบราณ 
ศูนยรวมนี้ก็จะทําใหบาน วัด โรงเรียน มาประสานกัน เปนขมุกําลังของ
ชุมชนนั้น และจะพัฒนาชุมชนใหไปสูความเจริญงอกงามไดอยางแทจริง   

งานบานเมืองดานอื่นๆ นั้น เขามักถนดัดานในเมืองในกรุง 
และเขาก็เนนกันอยูที่นัน่มาก แตงานพระศาสนาโยงสนทิกับชมุชน
ชนบท และศาสนบุคคลก็ถนัดดานนัน้  

ฉะนั้น ตองเนนชุมชนชนบทยิ่งกวาในเมือง วาจะตองฟนฟู
คุณภาพของพระและบทบาทของพระ ใหพระทําหนาทีท่ี่ถูกตอง ตอ
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ชาวบานและตอชุมชน แลวเอาวิถีทีถ่กูทางของชนบทมาชวยเมือง และ
ชวยทัง้ประเทศ  

อันนี้เปนเรื่องใหญ  เพราะวาในทางลบ มันก็เหมือนกับวาแขง
กัน คือ ความเสื่อมกาํลังแขงกับงานของเรา โดยเฉพาะเวลานี้เร่ือง
พฤติกรรมนอกลูนอกทางกข็ยายมากขึ้นทุกท ี  

- สมัยกอน เณรมาก หลวงตาไมคอยมี                       
สมัยนี้ เณรหมด มีแตหลวงตา 

นอกจากขาดพระที่มีคุณภาพแลว บางทีขาดพระที่เปนตัว
บุคคล คือไมมีพระอยูวัด แลวก็ขาดศาสนทายาทรุนใหมที่จะมาสืบตอ 
คือ ขาดสามเณร เปนอันวาขาดหมด ขาดทัง้พระที่จะทําหนาทีใ่น
ปจจุบัน ขาดทั้งผูที่จะมาสบืตอเบื้องหนา  

 เมื่อเปนอยางนี ้ ก็เปนสภาพที่ทัง้เอื้อและเรียกรองใหมบุีคคล
อ่ืนแทรกเขามา อยางนอยกม็ารักษาวัดไวกอน ก็จึงมีผูที่บวชเขามาใน
ลักษณะตางๆ โดยเฉพาะผูบวชในวัยที่สูงอายุเยอะ จนกระทั่งเวลานีม้ี
การลอกันในวงการพระสงฆวา เกิดวัดหลวงชนิดใหม โยมคงไดยินแลว  

 คนก็จะถามวา วัดหลวงอะไร เอ ไมเคยไดยิน วัดหลวงก็มีอยู
เทาเดิมนี่แหละ ไมมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรืออะไรสักนิดหนึ่ง
วา มีวัดหลวงชนิดใหม ไปๆ มาๆ ก็ตอบวา วัดหลวงตา นี่ไง วัดหลวง
ตากําลงัเกิดมากขึ้น  

 วัดหลวงชนิดใหมนี ้ ในแงหนึ่งกเ็ปนอนัตราย เพราะแสดงถึง
ความเสื่อม  เพราะไมมพีระที่จะอยูดูแลวัด ไดแคมีผูที่บวชเขามาเมื่อ
แก ถึงแมทานจะมีเจตนาด ี ทานก็ไมมีกาํลังที่จะทําอะไร  แตผูที่
เจตนาไมดีกม็ ี เชนหมดทางไปจึงเขามาบวชก็ม ี ไดแตอาศยัผาเหลือง
เลี้ยงชพี  
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 แตเราตองมองในแงดีดวย เพราะมีผูที่ต้ังใจดี อยางนอยก็คิด
วา ในวัยนี้เลกิทํางานแลว อยากมาหาความสงบ ซึ่งเปนเจตนาด ี แต
ทานก็ไมมกีําลังที่จะเลาเรียนอะไรไดมาก  

อันนี้เปนสภาพความเปนจริง คือมีหลวงตามากมาย เปน
สภาพทีม่ีมา ๑๐–๒๐ ปแลว อาตมภาพไปเจอพระตามวัดในชนบท 
เห็นทานอาย ุ๖๐,๗๐ ป ลองถามดู องคหนึง่บอกวาอาย ุ๗๐ ป แต
ถามพรรษา ไดความวาบวชมา ๒-๓ ป สวนอีกองคหนึ่งอาย ุ๖๐ ป 
บวชมาไดพรรษาเดียว  

 ญาติโยมแยกไมเปน ก็ไมรูวาพระเหลานี้เปนอยางไร เห็นพระ
อายุมาก นึกวาเปนหลวงพอ หลวงปูแลว นี่คือเขาใจผิดหมด ที่จริง
ทานไมรูเร่ืองอะไรเลย มีแตจะพาเขวไปดวยกนั เพราะฝายพระก็ไมรู
หลักพระศาสนา เมื่อญาติโยมไปขอโนนขอนี ่ ทานก็สนองความ
ตองการไปตามที่พบเหน็ บทบาทที่ไมถูกตองที่เขวไปก็เกิดขึ้นมา
แพรหลายกันใหญ  

 ฉะนั้นจึงเคยเสนอวา เมื่อสภาพความจริงเปนอยางนีแ้ลว ก็
จะตองเอาใจใสเร่ืองหลวงตา เพราะเปนความจรงิที่เกิดขึ้นแลว และ
เผชิญหนาอยู ถึงแมไมปรารถนา เราไมอยากใหมีหลวงตามาก แตเรา
ตองคิดวา เมือ่มีหลวงตามาก เราจะทาํอยางไรกับหลวงตา  

 จะมีไดไหม? การจัดกิจกรรมอะไรก็ตาม ที่เปนการฝกอบรม
หรือการพัฒนาหลวงตาดวยวธิีการใดวิธหีนึง่ อยางนอยใหทานทาํ
ประโยชนไดในระดับหนึ่ง หรือรักษาบทบาทในระดับหนึง่ใหแกวัด
ใหแกพระศาสนาหรือตอชุมชน อันนี้เปนเรื่องที่ตองคิด 

แลวระยะยาว ก็คือ ทําอยางไรจะใหมีคนมาเปนศาสนทายาท
สืบตอพระศาสนา  
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 เรื่องการที่จะมีเด็กมาบวชสามเณร เปนศาสนทายาท สืบตอพระ
ศาสนา เปนเรือ่งหลักใหญเร่ืองหนึ่ง  

ตอนที่แลวมาทางรัฐบาลไดปรับระบบการศึกษา ใหเด็กอยูใน
โรงเรียนถึง ๑๒ ป ตอนนัน้ก็เปนหวงกันวา นี่จะเปนการดึงใหเด็กไม
สามารถมาบวช เพราะวาเด็กสมัยกอนนี ้ พอจบประถมปที ่ ๔ เมื่อ
การศึกษาไมมโีอกาสเสมอภาคจริง ในชนบทการศึกษามวลชนยังเปน
เพียงอุดมคติ เปนจุดหมายที่ยงัไปไมถึง เด็กจบประถมปที ่๔ แลวมา
บวชเปนสามเณรกันมาก ฉะนัน้กาํลงัในพระศาสนาจึงเหมือนกับวา
ไดมาจากผูที่ไมมีทางไป  

ถาไมมทีางไปในทางเศรษฐกิจก็ลําบาก เปนทางเสื่อมมากกวา
ดี แตถาไมมทีางไปในทางการศึกษานีก่ลบัดี ขอใหเขาอยากศกึษาเปน
ใชได  เมื่อเดก็เหลานั้นไมมทีางไปในทางศึกษากม็าบวช เปนทางเจรญิ
งอกงาม  

 เพราะฉะนัน้ในสมัยกอน วดัในชนบทเปนที่รับเด็กที่จบประถม
ปที ่๔ ที่ไมสามารถไปเรียนในโรงเรียนรฐับาล ซึ่งมาบวชกนัเยอะแยะ 
ตอมารัฐขยายระดับการศึกษาขึ้นสูประถมปที ่๖ แลวตอมาประถมปที่ 
๗ แลวกลับลงมาประถม ๖ อีก พอดีเร่ิมเขายุคมีแรงงานเด็ก ตอนนัน้
เร่ิมเกิดปญหา เด็กหมดวัด ไมมาบวชเปนสามเณร เพราะเขามาเปน
แรงงานในกรงุเทพฯเสียหมด   

 นั่นคือเร่ืองเกา พอถงึตอนนีก้็เกรงวาเมื่อมกีารศึกษา ๑๒ ป 
เด็กตองอยูในโรงเรียนนานขึน้ โตขึ้นแลวเลยไมบวช แตตอนนี้ทราบ
จากโยมทางภาคอีสานบางจงัหวัดเปนนิมติดีวา เด็กมาบวชมาเรียน
กันในเพศเปนสามเณรนี ่กลบัเพิ่มข้ึนบางเปนบางถิน่  

 ที่วาเปนนิมิตดีมีสามเณรบวชมาก คือจะมีศาสนทายาท เรา
จะตองเอาใจใสเอาใจชวยวา จะทาํอยางไรใหสามเณรเหลานี้มี
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การศึกษาที่ดี นี่เปนเรื่องของการสรางศาสนทายาท แมวาการจะมีเด็ก
มาบวชสามเณรเปนศาสนทายาท เปนเรือ่งยาวที่ตองทาํกันอกีนาน  

แตมีเร่ืองชั่วคราวอันหนึง่ทีม่าชวยผอน คือเด็กที่อยูในโรงเรียน
ตางๆ ซึ่งทางพระไปเอื้อไดคือ การบวชสามเณรภาคฤดรูอน ซึ่งขณะนี้
กําลังแพรหลายขยายมาก  

บางวัดไดสามเณรที่บวชภาคฤดูรอนนี่แหละมาเปนศาสนทายาท 
เชน วัดพยัคฆาราม จังหวัดสุพรรณบุรี จัดบวชสามเณรภาคฤดูรอน
ทุกป ญาติโยมประชาชนกห็นนุเต็มที ่บวชเรียนกันเปนเดือน สามเณร
หลายองคไมสึกก็เรียนตอ ปรากฏวาจบประโยค ๙ หลายองคแลว   

นี่เปนวิถทีางหนึ่งที่ชวยสรางศาสนทายาท แมจะสึกไปก็ไม
เปนไร ทางพระศาสนาก็ไดเอื้อตอสังคม ชวยใหเด็กไดเรียนรูธรรมะ มี
ศีลธรรมมีคุณความด ีอยูในทางทีถู่กตอง  

อันนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวโยงกนัไปหมด แตทั้งนี้ก็เปนเรื่องของการ
เนนชุมชนชนบทนัน่เอง ซึ่งกคื็อชุมชนทั้งหลายทัว่ไปของประเทศไทย 

ถาบอกวาไทยเปนเมืองพุทธ                                   ก็
ตองเลกิเปนทาสของความไมรู 
- หลักงายๆ ก็ไมประสีประสา                              
พัฒนาคนใหมีตนที่พึ่งได ไมใชมัวรอผลดลบันดาล   

นอกจากนี ้ ก็มีเร่ืองทีว่า ทําอยางไรจะใหประชาชนแยกไดวา 
อะไรเปนพุทธศาสนา อะไรไมใชพุทธศาสนา  

เร่ืองนี้ก็เหน็กนัอยูแลววา ประชาชนสวนใหญไมรูไมเขาใจ
พระพทุธศาสนา อะไรเปนพทุธ อะไรไมใชพุทธ คนทัว่ไปมักเขว หรือไมก็
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เล่ือนลอย แลวก็ไมมีอะไรเหนี่ยวรัง้ และเพราะความออนแอ และการ
ขาดโอกาส ก็เลยออกไปสูวิถีทางของการพึ่งพาอํานาจภายนอก 
กลายเปนทาสของลัทธหิวงัผลดลบันดาลกนัมาก  

ดังจะเห็นวา พอมีอะไรแปลกประหลาดนิดหนอย เชนสตัวเกิด
มาพิการรูปรางแปลกประหลาด ก็ไปขอหวย ตนไมแปลกประหลาด ก็ไป
ขูดเลขหวยกัน อะไรทํานองนี ้  อันนีจ้ะตองชัดวา อะไรเปนพุทธ-อะไร
ไมใชพุทธ 

ถึงแมชาวบานจะยังไปทําอยู ก็ตองใหรูวาอยางนัน้ไมใชพุทธ 
ตองชัดอยางนี ้ไมใชวาจะตองไมทาํพรอมกับรู ตอนแรกตองรูกอนแลว
ตอไปไมทาํ อันนีเ้ปนเรื่องที่เสยีหายแกพระศาสนามาก แสดงถงึความ
ไมรูเร่ืองรูราว แสดงวาชาวพทุธไมประสีประสากับเร่ืองของ
พระพทุธศาสนา  

เคยเหน็ในหนงัสือพิมพลงขาว คร้ังหนึง่มเีร่ืองตนไมประหลาด
อะไรทํานองนี ้อยูในถิ่นที่คนสวนมากเปนมุสลิม ผูส่ือขาวหนังสือพมิพ
เขาไปหา คนมุสลิมใหขาววา ที่นัน่ แถบนัน้ มีคนเขามาเยอะ
เหมือนกนั มาขูดเลขขอหวย อะไรทํานองนี ้ แตไมใชชาวมุสลิมหรอก 
เพราะชาวมุสลิมไมมีการทําอยางนัน้ มองความหมายไปไดทํานองวา 
คนพทุธจงึจะทําอยางนี ้ นีแ่หละไมไหวแลว ชาวพทุธไมรูวาอะไรเปน
พุทธ แลวทาํใหผูอ่ืนเขากลาววา พวกพุทธเปนอยางนี ้คือไปขูดเลขหวย
กันเปนชาวพทุธ  

เพราะฉะนัน้ อยางนอยกใ็หแยกไดวาอะไรเปนพทุธ-อะไรไม
เปนพทุธ และเราจะตองชดัวา จะเอาอยางไรกับเร่ืองการบนบานศาล
กลาว ลัทธิหวงัผลดลบันดาล การพึ่งพาอาํนาจภายนอก การไมเพียร
พยายามทาํใหสําเร็จดวยเรีย่วแรงกาํลังของตน ตามหลกัของพระ
ศาสนาที่จะนาํไปสูการพึง่ตนได   
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การที่จะมีเร่ียวแรงกําลงัของตนได ก็ตองพัฒนาคน ถาคน
ตองการพึง่ตนเอง หรือตองการมีเร่ียวแรงกําลังที่จะทําไดเอง มันก็จะ
เรียกรองเองใหตองพฒันาตน แตนี่คนของเราไมมีแนวคิด ไมมี
เปาหมาย ไมมีทิศทาง อยูกันเควงควางเลื่อนลอย อันนี้เปนเรื่องใหญ 
ที่เรียกวางานหลักของพระศาสนา   

แกนของเรื่องก็คือวา ในเรือ่งตัวการศึกษาแทๆ จะเอาอยางไร 
จะหนุนกันอยางไร ใหการศึกษาของพระดาํเนินไปไดดวยดี ทั้งในแบบและ
นอกแบบ หรือทั้งทางการและไมเปนทางการ 

- อยูรวมกันโดยมีเมตตา แตตองแกปญหาโดยใชปญญา          
 เร่ืองตอไปที่มคีวามสาํคัญไมนอยคือ ทาทีและความสัมพันธกับ

ตางศาสนา เพราะวาเวลานีค้วามสัมพันธกับตางศาสนาจะตองมากขึน้ 
ซึ่งกาวไกลไปถึงระดับระหวางประเทศดวย ที่วาโลกไรพรมแดน  

ในทางพระพทุธศาสนา หลกัการบอกวาจะตองม ี๒ อยางไป
พรอมกัน คือปญญากับเมตตา เร่ืองนีถ้าเราแยกไมออกก็จะสับสน  

ปญญา คือเร่ืองการรูเขาใจความจริง ความรูตองเปนความรู 
แตพรอมกันนัน้เรามีเจตนาที่ดีเปนเมตตา การทีพู่ดใหความรูกนั ก็ดวย
ความหวงัดี ไมใชเพื่อจะมาขัดแยง จะแคนเคือง หรือจะทํารายกนั  

เราตองใหความรูเพื่อแกปญหา ดวยเจตนาที่ดีมีเมตตา คือ
ปรารถนาดีจะแกปญหาดวยการสรางสรรค ใหเกิดความสงบสุขรมเย็น  
อยูกันดวยด ีแตเร่ืองรูก็ตองรู ไมใชวาปลอยไมใหรูแลวบอกวาพูดไมได 
ถาพูดไปจะเสยี กลายเปนแสดงวามีความขัดแยงอะไรตางๆ ซึ่งเปน
ความตื่นกลัวไปเอง ตองแยกใหไดระหวางความรู กับความรูสึก  

 เพราะฉะนัน้ตองทาํทัง้ ๒ อยาง เพียงแตตองทําดวยทาททีี่
ถูกตอง คือ ทาทีแหงเมตตา โดยมีเจตนาทีเ่ปนเมตตา หมายความวาความ
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มุงหมายเปนเมตตา คือปรารถนาความดีงาม ความอยูรวมกันดวยไมตร ีมี
สันติสุข  

 แตเร่ืองที่เปนความรู ตองรู เพราะเปนเรื่องของปญญา ถาไมมี
ปญญา ก็แกไขปญหาไมได คนที่มีเมตตาอยางเดียวก็อาจจะตายอยาง
เดียว คือถึงจะมีเมตตา แตถาโง ก็เปนโมหะ คนมีเมตตาแตโง ก็ไปไม
รอด  

 ส่ิงที่จะทาํใหดําเนนิการไดสําเร็จ คือ ปญญา ฉะนัน้ เพือ่สนอง
จุดหมายของเมตตา ก็ตองมปีญญาที่จะดําเนินการ ตองรูตองเขาใจ เชน
วาเรื่องนี้ๆ มีภูมิหลังเปนมาอยางไร  

 อยางเรื่องประวัติศาสตรนี ่ เราไมไดเลาเพื่อใหแคนเคืองหรือ
ขัดแยงกัน แตเปนเรื่องที่ตองรู เพราะความจรงิก็เปนความจริง ทัง้ที่
ประวัติศาสตรเปนมาอยางนัน้ ถามคนไทยสวนมากไมรูเร่ือง วา
ระหวางศาสนามีความเปนมาอยางไรในอดีต  

 ฉะนั้น ตองตัง้หลกัไวกอนเลยวา เราตองมทีาททีี่ชัดเจนในเรื่อง
นี ้  จะไดวางแนวในการสัมพันธไดถกูตอง เพราะความใจกวาง ไมใช
การเอาใจกัน แตความใจกวาง คืออยูกันดวยเมตตา โดยสามารถยอมรับ
ความจริง คนใจแคบ คือคนทีจ่ะเอาตามความตองการ โดยไมยอมรับความจริง
หรือหลักการ 

ตองเอาทั้งปญญาและเมตตา เมตตาก็คือจิตใจเรารัก แต
ปญญาตองรู และตองรูใหชดัที่สุด คนที่ไมรูชัดแกปญหาไมได  

อาตมภาพขอตั้งหัวขอเปนแนวความคิดไวกอน อาจจะเปน
เร่ืองที่สนทนากัน ขอเจริญพร 



รูตรงปญหา พัฒนาตรงจุด 

จุดเนนแหงภารกิจ ท่ีจะตองปฏิบัติ 
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: กราบนมัสการครับ เรื่องนี้กระผมกับคณะ

ขอรับใสเกลา เพ่ือจะไดไปแกปญหา เปนแนวในการ
พิจารณาตามที่ทานเจาคุณอาจารยไดเมตตาใหการสั่งสอน
มา  

เรื่องนี้กระผมพิจารณาอยางนี้นะครับ ที่ผานมา 
สรุปวา ในชวงที่กระผมเปนผูบัญชาการศึกษานั้น กระผม
นําขาราชการตํารวจประมาณหนึ่งแสนสามหมื่น บวกดวย
ครอบ-ครัวและประชาชน รวมประมาณสองแสนคน เขา
ไปสูกระบวนการในการปฏบิัติพระสัทธรรม ไดผลเปนที่
มหัศจรรย เร่ืองนี้สื่อมวลชนทราบดีเปนการทั่วไป และ
ยอมรับ สรางผลสะเทือนใหเกิดขึ้นในวงการพอสมควร  

ประเด็นปญหาสําคัญ กระบวนการของการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นซึ่งเห็นชัดเจนก็คือ วัดในชนบทตางๆ เกดิการ
เปลี่ยนแปลง ตองสราง ตองเพ่ิมวิทยากรขึ้น มิฉะนั้นแลวผู
ที่เขาไปปฏิบตัิก็ไมไดรับการสั่งสอน ก็ไมรูจะเขาไปทาํไม   

มีบางสวนทีเ่นนไสยศาสตร ไมไดเอาเรื่องพุทธศาสตร 
บางสวนเอาเรือ่งการหาผลประโยชน  อยางที่ปรากฏเปน
คดีกันอยูนานาประการ  
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ซ่ึงตรงสวนนีก้ระผมเองในขณะปฏบิัติงาน ก็ไดยึด
หลักความเมตตา ที่ไดกรุณาสั่งสอนแนะนําใหความรูไป
ประยุกตวา อะไรเปนหลักในพระพุทธศาสนา ก็เปนเรื่อง
การลด ละ วาง ผอนเบา คลายลงไปจากกิเลส ตัณหา และ
อุปาทาน  

เพราะฉะนั้นกดํ็าเนินการอยางนี้ไดผลในแงที่วา ทําให
วิทยากรมีความสํานึกวาจะตองเขาสูหลัก วิทยากรในที่น้ีก็
มีทั้งดานพระภิกษ ุ และทางฆราวาสเสรมิ ประเด็นตรงนี้ก็
เปนแนวที่จะพิจารณาไดวา ขณะน้ีสิ่งที่เปนหลักเหลานั้น
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ไมไดนําเขาสูกระบวนการปฏิบัติ 
จึงกอใหเกิดความหายนะขึน้กับสังคม  

พุทธศาสนกิชนเม่ือไมเขาใจ ไมไดรับประโยชนใน
ชีวติประจําวันจากพุทธธรรม ก็ไมรูจะไปรักษาหรือไปดูแล
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ใหมีความมั่นคงไดอยางไร แลว
ดวยความรูเทาไมถึงการณ พุทธศาสนิกชนเองก็ไปทําลาย
พระพุทธศาสนาเสียยอยยบัมากมาย  

กระบวนการในเรื่องเหลานี ้ เปนสิ่งทีต่ิดอยูในสํานกึ
ตลอดเวลา ขอกราบนมัสการวา เรื่องของพระพุทธศาสนานี้ 
ผูใหญผูที่มีอํานาจในบานเมืองขณะน้ี เปนผลผลิตมาแตเด็ก
เล็ก ซ่ึงในอดีตเราไมไดเคยสั่งสอนใหเขาไดเขาสูทางปฏบิัต ิ 

แลวทางปฏิบตัิในพระสัทธรรม ก็เปนทางเดียวที่เขา
เหลานั้นจะไดเห็นถึงประโยชนในชวีติประจําวัน    เม่ือเขา
ไดประโยชน เขาก็รักษาทํานุบํารุงสุดชีวติ แตเม่ือเขาไมมี
ประโยชนเขาก็ไมรักษา เขาไมเขาใจ เม่ือเขาเขามามี



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๓

อํานาจเขาก็ไมเห็นประโยชน   สังคมของเราจึงเปนสังคม
ที่เต็มไปดวยความตองการทางวัตถุเทาไรก็ไมพอ  

สังคมอยางนี้ ชนในตะวันตกเขาไดรับบทเรียนมาแลว 
เขาสูสภาวะของโรคจิต การวิกลจรติ การฆาตวัตาย แลว
เขาก็เริ่มมีการแสวงหา แตจะแสวงหาอยางไรก็ตาม อยาง
ที่ทานเจาคุณอาจารยเคยสัง่สอนกระผมไว ก็คือแสวงหา
เพ่ือมาเปนสิ่งกลอม ก็เลยไปติดเขาอีกแบบ ไปถูกกลอม 
ไมไดเขาไปสูจุดมุงหมายของพระพุทธศาสนา คือการดับ
ทุกขโดยสิ้นเชิง ซ่ึงไปทีละขั้น ตามทีท่านเจาคุณอาจารย
ไดกลาวไวเม่ือสักครูน้ี  

ภาวะตรงนี้ทําใหสภาพการปฏิบัต ิ เม่ือกระผมออกจากผู
บัญชาการศกึษาแลว ก็ลดระดบัไป สรุปแลวประมาณ 
๙๐% สวนที่ยังหลงเหลืออยูบางก็เพราะยังมีแกน
ดําเนินการอยู  

เปนที่นาสังเกต ในขณะที่กระผมพนตาํแหนงน้ันมา
ประมาณ ๒ ปเศษ กระผมก็ยังไดรับการเรียกรองใหไป
บรรยายตามสถานทีต่างๆ เปนประจําตลอดมา กระผมก็
ไดอธิบายในภาษางายๆ แบบชาวบาน ซ่ึงไดมาจากการ
ปฏิบตัขิองกระผมเอง ก็ไมมากมายอะไร แตก็พอทําใหเขา
เขาใจได  

กระผมมองวาขณะนี้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ก็ยัง
เปนอยางที่ทานเจาคุณอาจารยพูด คือยังหลงอยู ยังไม
เขาใจ ยังไมสามารถจะนํามาใชประโยชนในชวีิตประจําวัน
ได  เขาก็ไมรักษาไมดูแล   
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เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ ซ่ึงกระผมคิดวาเปนเรื่องของ
กรรม หมายถึงเปนเรื่องของผลการกระทําที่กระผมไดไป
ดําเนินการมาตลอด และทางรัฐบาลกค็งจะเหน็ผลของเร่ืองนี้   

ทาน ดร.วิษณุ เครืองาม ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบแทน
นายกรัฐมนตรี ไดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ตามที่
ทานไดบอกไว เม่ือวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ปที่แลว 
วาในการปฏบิัต ิ ทานจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่ง ทานได
กลาวตอหนาพระสังฆาธิการและขาราชการประมาณ ๔๐๐ 
รูป/คน ที่มาประชุมพรอมกันที่พุทธมณฑลวา คณะกรรมการ
ชุดนี้ จะชวยทานในเรื่องนโยบาย และมีหนาที่ในการคัดเลือก
ผูอํานวยการสาํนักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติในโอกาสตอไป  

ทานไดประกาศตอพระสังฆาธิการและขาราชการ ซ่ึง
อาจจะสืบเนื่องมาจากกรณีน้ีก็ได กระผมไมชัดเจน ตอมา
กระผมไดรับการติดตอใหมาทําหนาที่น้ี ผูประสานงานได
ถามวามีความเห็นอยางไร  

กระผมไดยืนยันวา กระผมไมเห็นดวยกับการแตงตั้ง
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เพราะกระผม
มีความเหน็วา จากประสบการณทีก่ระผมอยูในระบบ
ราชการ ถามีการแตงตั้งกจ็ะไดคนดีและไมดี คนเฉื่อยและ
คนไมเฉื่อย สวนใหญในระบบราชการไทยของเรา ตามทาง
ปฏิบตัิก็จะไดรับในทางที่เปนผลลบมากกวาผลบวก  

ทางผูประสานงานของรัฐบาลก็บอกวา เห็นดวยกับ
การคัดสรร แตยังไมทํา ยังมีเหตุผลบางประการ ใหกระผม
เขามาปูพ้ืนฐาน ปูทาง ดวยความตื่นตวั ดวยความ
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รับผิดชอบเสยีกอนสักระยะหนึ่ง แลวตอไปจะไดมีการคัด
สรร  

กระผมขอกราบนมัสการ ใหไดรับทราบเปนเบื้องตน 
กระผมก็ไดสอบถามทางผูประสานงานวา ถากระผมจะเขา
มา กระผมก็ตองสามารถที่จะทําอะไรไดบาง เพราะถาทํา
อะไรไมไดเลย เขามาสูระบบราชการแบบเดิม ไมเขาเสีย
ดีกวา ก็สนทนาปรารภสัมมนากันสั้นๆ ทางฝายผู
ประสานงานกบ็อกวารับได สิ่งที่รับไดน้ันกระผมเสนอ
หลักการ ๒ ประการ  

ประการแรก คือ กระผมเนนวา จะตองมีการศึกษา-
ปฏิบัติ-เผยแผ สรุปตรงประเด็นนี้คือ ๓ ขอ  

ขอที่หน่ึง จะตองนําพุทธศาสนิกชนลงสูการปฏิบัติใน
พระสัทธรรมใหไดมากที่สุด ดวยกุศโลบายนานาประการ 
อันนั้นในรายละเอียดก็วากนัไปอีกที เชนการประสานกับ
หนวยงานราชการทุกกระทรวงทบวงกรม อยางนี้เปนตน 
ใหทําอยางกวางขวาง ใหทําอยางมีจิตเมตตา แตตอง
ดําเนินการดวยปญญา ตามที่ไดเมตตาสั่งสอนไวน้ัน  

ขอที่สอง จะตองนําระบบอยางนี้ ลงสูระบบการศึกษา
ในวยัตั้งแตเดก็เล็ก  แลวพฒันาอยางตอเนื่องจนถึงวัยผูใหญ 
ถาหากวาผูอํานวยการสํานกังานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
มีประสิทธิภาพและมาจากการคัดสรร เพราะคณะกรรมการ
ตองดูแล ถาทําไมดีก็ถอดถอน ถาทําดีก็ปกปอง 
เพราะฉะนั้นเราจะไดผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติทีไ่ดมาตรฐานตลอดไป 
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พระพุทธศาสนาบอบช้ํา เกินกวาที่จะลงไปสูลักษณะแบบ
เชาชามเย็นชามไดอีกแลว  

ขอที่สาม จะตองปรับองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ใหเขมแข็ง ใหมั่นคง ให
มีมาตรฐาน ใหมีความตอเนื่อง ไปสูการดําเนินการใน
ประเด็นที ่ ๑ และประเด็นที่ ๒ อยางที่กระผมไดกราบ
นมัสการไวแลว น่ันคือสวนที่หน่ึง ซ่ึงตรงนี้กระผมขอสนอง
รับคําสั่งสอน ในประเด็นที่ทานเจาคุณอาจารยไดกลาว
มาแลว และทีจ่ะไดสั่งสอนกระผมกับคณะเพิ่มเติมตอไป  

ประการที่สอง สวนสุดทายก็คือ กระผมเห็นวา 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติตองเปนองคกรเปด จะไป
หมกเม็ดปดเงียบเชาชามเยน็ชามไมได  

จะตองมีลักษณะของความกระฉับกระเฉง และมีอะไร
ก็ตามตองบอกพ่ีนองประชาชนใหไดรับทราบ บอกพุทธ
บริษทั ตรงไหนทําไมได ตรงไหนทําได ตองวาไป  

เรื่องตรงนี้มีรอยแปดพันประการ ไมวาจะเปนเรื่องวัด
ที่มีปญหา บคุคลที่มีปญหา บุคคลที่เขามาอยูในวัดสราง
ความเสื่อมเสยีอยางมโหฬาร ศาสนสมบัต ิ ทั้งของวัด
และศาสนสมบัติกลาง ประชาชนตฉิินนินทา ชาวพุทธเราก็
อยูในความเงยีบตลอดเวลา อยางนี้ตองนํามาเปดกันให
มากที่สุดเทาที่จะเปดได  

กระผมก็หวังวา ถาเรามีความกระฉบักระเฉง ทํางาน
กันดวยความมีเมตตา ทาทตีองมีความเมตตา ไมใชตองการ
ที่จะไปทํารายใคร แตตองดําเนินการดวยปญญา ซ่ึงจะ
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เกิดขึ้นจากจิตที่มีความตั้งม่ันที่จะปฏิบตังิาน เพ่ือ
ประโยชนเพ่ือความมั่นคงในพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 
ไมใชเพื่อความดัง ความอยากมี อยากเปนของตัวเรา  

ในสวนนี้สําหรบัสวนตวัของกระผมเอง กระผมพิจารณา
วาในการที่กระผมมาปฏิบตังิานนี้ เปนเรื่องของความเปน
สิริมงคล กระผมไดแลว ไดเต็มเปยมคอื ไดบุญไดกุศล 
อาจจะเดินทางลัด ในการที่จะไปสูจุดหมายปลายทางใน
พระพุทธศาสนา ที่เราตั้งความหวังไวในที่สุด ในโอกาส
ตอไป ก็ไมทราบเมื่อใด ก็ตองทําใหดีทีสุ่ด อยางมีสติจดจอ
อยูกับปจจุบัน  

อันน้ีกระผมพิจารณาวาก็ตองดําเนินการอยางนั้น 
ตองมีความกระฉับกระเฉง ตองมีปญญาที่จะไปแกปญหา 
แลวไปบอกประชาชนใหไดรับทราบ แลวคําถามเกิดขึน้อีก 
แลวจะทําอยางนี้ไดอยางไร กระผมตอบกับสื่อมวลชนสั้นๆ 
เน่ืองจากขณะนี้ มติคณะรฐัมนตรอีอกแลว แตพระบรมราช
โองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมยังไมปรากฏออกมา   ก็
คงจะออกเร็วๆ น้ี    

กระผมพูดอะไรลึกไปก็จะเสียหาย แตถาไมพูดอะไร
เลย สื่อมวลชนกต็ามอยูตลอดเวลา เขาอาจจะคิดวา
กระผมมีความหวังอาจจะนอย และกลายเปนเรื่องของการ
โจมตี ในแงทําลายขวญักําลังใจของเพ่ือนรวมงาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือนขาราชการที่สํานกังาน
พระพุทธศาสนาแหงชาต ิ ที่กระผมจะไปรับหนาที่และ
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รวมงานกับทานเหลานั้นตอไป ก็ถามกระผมวา แลวจะมี
วิธีการทํางานอยางไรใหปรากฏออกมา  

อยางที่กระผมพูดมานี้กวางๆ ใหมีความหวัง กระผมก็
บอกวางายๆ คือ เราจะมีพุทธบรษิัทมากมาย ทั้งบรรพชิต
และคฤหัสถเขาไปรวมกัน ในการทํางานรวมกับสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาต ิและเม่ือรวมกนัอยางไรแลวปรากฏ
ออกมา ไมใชตวักระผมคนเดียวที่จะพิจารณาในเชิงของเผด็จ
การ  

เราจะตองบริหารงานในลักษณะของธรรมาธิปไตย 
ดวยปญญา ดวยความเพยีรพยายาม วิริยะ ความซื่อสัตยสุจริต 
และดวยความสงเคราะหซ่ึงกันและกัน ชัดเจนตรงจุดนั้นซ่ึง
พระพุทธองคไดตรัสไว  

ตรงจุดนี้ก็เอาทั้งสองฝายมารวมกัน เราจะตองมีทั้ง
บรรพชติและคฤหัสถ ที่มีอาวุโสมีประสบการณที่จะตองมา
เปนที่ปรึกษา เพ่ือบางเรื่องที่เราทําไมไดแลว หมดปญญา
แลว ก็จะตองมาขอคําปรึกษา 

ในดานนี้ก็อยากจะมารับเมตตา ในประเด็นที่กระผม
ไดกราบนมัสการไปแลว และมีอะไรบางหรือเปลา ที่ทาน
เจาคุณอาจารยคิดวาตองดําเนินการใหรวดเร็ว เพราะกระผม
มีความรูสึกวา ขณะน้ีเม่ือกระผมไดดําเนินการจากลักษณะ
ที่เคยทํามา ใหเปนองคกรเปดที่ชัดเจน ก็เปรียบเสมือน
หนึ่งน้ําที่ไหลออกจากทํานบจนลน  ทํานบอาจเปดรอยโหว
มาก  
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เพราะฉะนั้นงานที่มีปญหาอาจเขามามากมาย คําถาม
ตอเรื่องเหลานี้วาแลวเราจะทําทันหรือ กระผมมีระยะเวลา
เพียง ๑ ปจะเกษยีณอายุราชการในป ๒๕๔๗ 
เพราะฉะนั้นจะตองเรียงลําดับความสําคญัเรงดวน  

ตรงเรื่องลําดบัความสําคัญเรงดวนจะตองมากราบ
นมัสการถามดวยวา จะเอาเรื่องอะไรเปนประเดน็ทีสํ่าคัญ 
ที่พอจะทําไดทัน เรื่องปจจุบันที่พอจะปูเปนพ้ืนฐาน ที่
กระผมไดกลาวกราบนมัสการ ในประเดน็ที่หนึ่ง คือ เปน
พื้นฐาน ในประเด็นที่สอง คือ ตองกระฉับกระเฉง ตอง
ประชาสัมพันธ จะถูกตองแคไหนเพียงใด กระผมขอกราบ
นมัสการไวแตเพียงเทานี ้

ของดีท่ีมสีืบมา ทําทาจะกลายเปนของเสีย                                
ตองรีบจัดการใชใหเปนประโยชน 
พระธรรมปฎก: เจริญพรขออนุโมทนา เร่ืองหนึ่งคือ ความ
เขมแข็งของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ มีความเขมแข็งภายใน 
แลวความเขมแข็งที่ขางนอกหนุนเขามา ความเขมแข็งทีข่างนอกหนุนเขา
มา ในที่นี้หมายถึง เกิดจากงาน จะเปนความเขมแข็งที่แท  

บางทีเราสรางความเขมแข็งขึ้นมา ยังไมไดเทาแรงหนุนให
เขมแข็ง ถาหากวาไปทาํ เชนไปชวยทาํใหชนบทเจริญขึ้นมาในเนื้อหา
สาระที่เปนตัวพระพทุธศาสนาอยางแทจริง บทบาทของพระเขมแขง็
ข้ึนมา วัดทําหนาที่ถกูตอง มีพระมีคุณภาพดีทํางานไดผล 
พุทธศาสนกิชนมาสมัพนัธกบัวัดในแนวทางทิศทางที่ถูก แลวอันนี้จะ
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กลายเปนตัวเหตุปจจัยที่ทาํใหสํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
เขมแข็งขึ้นมาจริงๆ  

ไมอยากโทษกรมการศาสนาในสมัยกอน ถึงเราจะพัฒนาขาง
ในอยางไร แตถาไมไปพัฒนารอบๆ ตัว ใหหนวยยอยทีเ่ปน
องคประกอบสวนใหญเขมแข็งขึ้นมา ก็ไมมีความเขมแข็งที่แทจริง พอ
เราไปทํางานไดสําเร็จ อันนีแ้หละความเขมแข็งที่แทจริงเกิดขึ้นเลย 

ฉะนั้นคิดวา ความเขมแข็งที่แท จะเกิดขึ้นจากตัวงานที่ถกูจุด 
แลวพอถูกจุดไดผลข้ึนมาแลว จะเรียกรองความเขมแข็งอื่นเขามาดวย 
เชนงบประมาณ เขาไมมีทางเลี่ยงที่จะไมมาเกื้อหนุน เพราะวา มนัมี
งานจริงๆ ชัดเจน ที่เรียกรองบังคับใหตองเขามา  

เพราะฉะนัน้ อยางนอยการงานจะตองมีการเจาะจุดเจาะเปา
วา อันนี้นะตองทาํใหได อาจมีเร่ืองเวลาเขามาประกอบดวย เร่ืองนี้
ตองทําใหไดสําเร็จภายในเวลาเทานี ้ แตวาอยางนอยตองมีจุดมุงมั่นที่
แทจริงวาอันนีต้องทําใหได ทีนี้ถาเราจบัจุดอันนี้ไดชดั จะดึงสวนอื่น
ข้ึนมาเอง  

จุดนี้อาจไมใชจุดใหญๆ แตเปนจุดที่สําคญัมาก ซึ่งเปนตัวสอ
แสดงหรือฟองใหเหน็ถงึความเสื่อมของพระศาสนา ถาแกจุดนี้ข้ึนมา
แมจะเปนจุดเล็กๆ นอยๆ แตมันจะดึงใหสวนอืน่เขมแข็งขึ้นมา 
เพราะฉะนัน้เมื่อสักครูอาตมภาพจงึพูดใหเจาะเปนจุดๆ วา อะไรที่เปน
จุดออน ของพระพุทธศาสนาในปจจุบัน  

คงตองดูใหชัดดวย วามจีุดออนจุดแข็งอะไร แตจุดออนนัน้
ตอนนี้มาก จะตองชัดแลวก็จะตองเจาะจงเลยในการที่จะแกไขทาํให
ได ถาแกจุดออนเหลานี้ได การเสริมจุดแข็งจะงายขึ้น    
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บางอยางเปนจุดออนที่เสยีเกียรติภูมิของพระพทุธศาสนาดวย 
อยางที่ยกตัวอยางเมื่อสักครูนี้วา ชาวบานไมรูวาอะไรเปน
พระพทุธศาสนา เปนขอที่ทาํใหคนภายนอกเขานาํไปพดูไปอางอิง  

อันนี้กเ็ปนเรื่องในแงดีของพระพุทธศาสนาที่ใหเสรีภาพ สวน
ในศาสนาที่ใชศรัทธาเปนแกน เขากําหนดลงไปเลยวาตองเชื่อตองทาํ 
ซึ่งมองอกีแงหนึ่งกถ็ือวาอยางนัน้ไมใชเสรีภาพ เพราะเปนการกําหนด
หรือบังคับ  

แตในพระพทุธศาสนาที่ใหเสรีภาพนัน้ เมื่อใหเสรีภาพจะตองมี
ตัวดุลมาเขาคู มิฉะนัน้จะไปไมได เสรีภาพจะกลายเปนชองทางใหคน
เถลไถล เพราะฉะนัน้จะตองมีตัวที่มากํากับเสรีภาพนี ้เพื่อใหเขาสูทาง
ที่ถูกตอง  

เพราะฉะนัน้ในภูมิหลงัของเราจึงตองเนนคูกัน คือ เมื่อมี
เสรีภาพ ก็ตองใหการศกึษาพฒันามนุษย เพือ่ใหใชเสรีภาพไดอยางถูกตอง 
ใหเปนเสรีภาพเพื่อไปทําสิง่ที่ถูกตอง  

ถาคนไมมีคุณภาพ ก็เร่ิมต้ังแตไมมีความรู ไมรูวาทาํอะไรจึง
จะถูก แมแตวาอะไรถูกก็ยงัไมรู 

ทีนี้ในวัฒนธรรมไทยเรานี ้ เรามีการเนนเรื่องนี ้ ก็คือการบวช
เรียน ซึ่งเดี๋ยวนี้เหลือเปนประเพณีบวช แตของแทเรียกวาบวชเรียน อัน
นี้ก็เปนเรื่องหนึ่ง การฟนฟพูุทธศาสนาในชุมชนหรือในชนบท ตองจับที่
การบวชเรียน ซึ่งยงัมีประเพณีสืบตออยู เทากับยงัเหลือชองใหเรา 
แมมันจะเสื่อม  

มองในแงเสีย ประเพณีบวชเรียนเสื่อมไปมาก บวชกนัโดยไมรู
วาบวชทําไม ในชนบทมากแหง เด๋ียวนี้บวชแลวไมไดเรียนหนังสือเลย ไมรู
วาพระพทุธศาสนาเปนอะไร บางทีบวชแลวกลับย่ิงเบื่อหนายพระศาสนา
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หนักเขาไปกวาเดิม  เพราะวาบวชออกไปแลวไมรูเรื่อง ยิ่งมาเหน็อะไรตอ
อะไรที่ไมนึกวาจะเปน พอกลับออกไปกลับทรุดลง  

เราตองมีเปาหมายชัดเจนวาบวชเขามาแลวตองไดอะไร 
ประเพณีบวชเรียนนี้เอื้อไวแลว ทานทําชองทางไวแตอดีต แตทําไมเรา
จึงปลอยใหกลายเปนชองทางของความเสื่อม แทนที่จะใชชองทางที่
เปนการไดเปรียบอยูแลวใหเกิดผลดี นั่นคือชองทางของการไดเปรียบ
มีอยูแลว โอกาสของเราอยูที่นี ่ 

ประเพณีบวชเรียนเปนโอกาสในการที่เราจะฟนฟูพระพทุธ-
ศาสนา ในเรื่องของการศึกษา นั่นคือจดุเนนอยางหนึง่ของการฟนฟู
พระพทุธศาสนาวา จะทําอยางไรกับประเพณีบวชเรียน ใหผูที่บวชเขา
มาแลว ไดเรียนจริงๆ คือไดศึกษา  

การศึกษาในทีน่ี้ก็คือ การรูและปฏิบัติอยางถูกตองนัน่เอง 
เพราะการศึกษาในพระพทุธศาสนานี้ครอบคลุม หมายถงึไตรสกิขา 
คือ ศีล สมาธิ ปญญา  

เมื่อการศึกษาเปนไปตามไตรสิกขา ก็จะเหน็ชัดวาตัวสิกขา
หรือการศึกษา คือการปฏิบัติ ไมใชแครู หมายความวาตองปริยัต ิและ
ปฏิบัติรวมกัน ทานจึงเรียกวาศึกษา ดวยการศึกษานี ้ถาเราฟนประเพณี
บวชเรียนได เราจะชวยฟนชนบทไดมากมาย แลวรวมมาถงึกรงุเทพฯ
ดวย เพราะตอนนี้ความเสื่อมขยายไปทั่ว  

การบวชเรียนที่วาเสื่อมนี ้ เสื่อมถอยลงทัง้ในแงของความมุง
หมายและเนื้อหาสาระ ทั้งในแงของสภาพภายนอกทางสงัคม คือ
ระยะเวลาบวชที่หดลงไป คนที่จะบวชในพรรษาเหลือนอย มักบวช
เหลือเดือนหนึง่หรือคร่ึงเดือน บางทีเจ็ดวนั หรือไมกี่วนั จนกระทัง่พดู
กันวา แมแตครองผาหมผาก็ยังไมเปน   ก็สึกไปแลว ไมรูอะไรเลย 
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บวชแคใหไดชื่อวาไดบวช  
เคยพูดกนัมานานแลววา การบวชเรียนจะตองมหีลักสูตร วา

จะมีหลกัสูตรสั้นหลกัสูตรยาวตามระยะเวลาที่บวช แตถึงจะมีหลกัการ
ก็ขาดอีกดานหนึง่อยูนั่นแหละ คือไมมีครูที่จะสอน ในชนบทเวลานี้ 
บานนอกออกไป กุลบุตรบวชเขามาแลว ครูอาจารยไมมี จะไปสอน
อะไร ถึงมหีลักสูตรใหแลวก็ทําอะไรไมได เพราะฉะนั้นจะตองทําไป
ควบคูกนั   

แตรวมความวาประเพณียงัเอื้ออยู ชวยใหมีผูบวช แตเราไม
รูจักใชประโยชนจากประเพณนีี้เลย เรากลบัปลอยใหประเพณีนีเ้ปนทาง
ของความเสื่อม นี่ชาวพทุธเปนอะไรไป ส่ิงที่มีอยูควรเปนประโยชนก็ไม
รูจักใช เพราะฉะนัน้ ก็ตองทาํประเพณีบวชเรียนใหสมชื่อวาเปน
ประเพณีบวชเรียน  

ตามบานนอกตางจงัหวัดมากทีเดียว บวชมาแลว นอกจาก
ไมไดเรียน เพราะไมมีครูอาจารยแลว แมแตทําวัตรสวดมนตก็ไมม ีสัก
แตวาบวช ไดแตเนนเรื่องของการจัดพธิตีอนบวช พอแมตองเสียเงิน
เสียทอง บางทีกูหนีย้ืมสินมาจัดงานใชเงนิเปนแสนๆ เพื่อใหลูกบวช ๗ 
วัน บางรายกม็ีดนตรี จัดหางเครื่อง ส่ังโตะจีนเลี้ยงเปนการใหญ แต
บวชแลว ๗ วันสึก พอแมใชหนี้ตอ  

แตที่ทานทาํดกี็ม ี บางแหงเมื่อบวชไปแลวเจาอาวาสก็เอาใจ
ใสใหการศึกษา ทําอยางไรเราจะไปกระตุนใหมกีารเริ่มตน ใหฟนกนั
ขึ้นมาใหได และไปหนุนที่ทาํดีแลว  

ถาประเพณีการบวชเรียนฟนขึ้นมาได จะชวยพระศาสนาได
มากมาย การพระศาสนาในชนบทจะฟนขึน้มา เรียกวาอยางเหน็กนัได
ชัดๆ ไปเลย แตถาปลอยปละละเลยตอไป บุญที่บรรพบุรษุสรางไวนี ้ จะ
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กลายเปนจุดหายนะของพระพุทธศาสนายคุตอไป และการฟนฟูคงไมใช
งาย นี่ก็เปนจดุหนึง่ 
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: เรื่องนี้กระผมรับที่จะไปดําเนนิการทันทีครบั 

โดยการใชนโยบายและการปฏิบตัิในเชิงของการประชา-
สัมพันธ บอกไปยังสื่อตางๆ คงจะตองมีการใชวธิีการให
เพ่ือนขาราชการ และสภาพุทธบรษิัทที่เราจะตั้งรวมกนัเดิน
ไป  

เรื่องนี้จะตองนําไปกราบนมัสการกรรมการมหาเถร-
สมาคมในที่ประชุม ซ่ึงจะตองไปกราบนมัสการทานกอน
เปนการภายในแลวกเ็นนเรือ่งนี้ คงจะตองมีงบประมาณ 
ซ่ึงคิดวาเรื่องงบประมาณ คงไมมีปญหาอะไรที่จะ
ดําเนินการเรื่องนี้ได 

พระธรรมปฎก: ขออนุโมทนา เร่ืองงบประมาณแมจะมี
ความสาํคัญ ก็ยงัไมมากนัก เพราะวาเรื่องการบวชเรียนนี ้ ชาวบาน
เขาหนุนอยูเต็มที่แลว ประเพณีก็เปนหลกัใหอยูแลว ศรัทธาของพุทธ
บริษัทก็เปนขมุกําลงัใหญ ยิ่งถาเราทาํใหลูกของเขาไดประโยชนจาก
การบวชจรงิๆ ถาเขาเหน็ขึ้นมาชัดๆ ทําไมพอแมเขาจะไมเอาดวย  

พอแมเขารักลกู ที่ใหลูกบวชก็เพราะอยากใหลูกด ี แมจะมีผูที่
ไมเขาใจ อาจจะบวชแคใหไดบุญชนิดที่ตัวเองก็ไมรูความหมายวาบุญ
คืออะไร แตคนทัว่ไปก็รูอยูโดยประเพณีวา เราใหลูกบวชแลว ลูกจะได
เปนคนสุก ลูกจะไดเปนผูใหญ ลูกจะไดเปนคนมีความรู มีความคิด มีศีลมี
ธรรม เปนหลักของครอบครัวได อันนี้ชาวบานเขารูอยู   

ถาบวชไปแลวกลบัออกมาไมรูเร่ือง มาเปนหลกัใหแก
ครอบครัวไมได ชาวบานกต็องผิดหวงั ตอไปประเพณีบวชเรียนกจ็ะ



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๕

เสื่อมลงไปๆ เพราะฉะนัน้ขอใหเขาสมหวงัสักหนอย สวนคนที่ไมเขาใจ 
ก็ฟนความเขาใจกันขึ้นมา  

อาจจะตองประชาสัมพันธกนัใหหนกัเลย เร่ืองบวชเรียนนี ่
ตองใหความเขาใจความหมายไปหนุนดานประเพณ ี คือไปปลุกใจใน
แงประเพณีใหเห็นวา วัฒนธรรมของเรานี้ดีนะ มีประเพณีบวชเรียน 
และประเพณนีี้ไดสรางสรรคสังคมไทยมาอยางไร ซึ่งก็เปนความจริง 
ประเพณีบวชเรยีนไดสรางสรรคสังคมไทยมามากมาย  

องคพระมหากษัตริยกท็รงบวชเรียนกันมาทัง้นัน้ในอดตี ไปดูซิ 
รัชกาลที ่ ๑ และพระเจาตากสินก็ทรงบวชเรียนกนัมา เราก็ไปฟนเอา
เร่ืองประวัติศาสตรมาเลาใหฟง ใหประชาชนตืน่ตวั ใหภูมิใจใน
วัฒนธรรมของตัวเอง แลวก็ใหเด็กอยากจะบวชเรียน เพื่อความหมาย
และจุดมุงหมายทีถู่กตอง จนกลายเปนเสียงเรียกรองบีบบังคับไปใน
ตัว ใหพระตองเอาใจใสในการทาํการบวชเรียนใหไดผล ใหลูกของเขาได
ประโยชน  

อันนี้เปนจุดหนึ่งซึง่เปนเรื่องที่ทิง้กนัมานานแลว ควรจะเจาะ
จุดกันเสียท ี และตรงทีเดียวเลย เพราะวามันเขาเปาของการศึกษา 
เปนเนื้อแทของพระพุทธศาสนา 

ขอทิ้งทายหนอยหนึง่ สังคมไทยถือกันวา ใครบวชลกูจะได
บุญมาก ดังนัน้ ถาใครชวยฟนฟูประเพณีบวชเรียนใหมชีีวิตชีวามี
สาระขึ้นมาอยางแทจริง คนนัน้หรือทานผูนั้นก็เทากับไดบุญมหาศาล
จากการบวชลกูของพอแมทกุรายรวมกันทัว่ประเทศไทย 

ทั้งชวยใหพอแมบวชลูกแลวไดบุญจริง ทั้งชวยฟนฟูพระพุทธ-
ศาสนา และชวยกูสังคมไทยทั้งหมด พรอมไปดวยกนั 



๓๖ ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมัน่คง 

พล.ต.ท.อุดม เจริญ: ขอกราบนมัสการ จากประสบการณของ
กระผมเอง กระผมมักจะไปถวายประสบการณและถวายการ
เลาเรื่องตางๆ ใหพระภิกษุนวกะไดรับทราบตอเรื่องนี้วา 
บวชแลวตองมีเรียน ตองปฏิบัติ แลวก็จะพบภาพอะไรที่เปน
ความมหัศจรรยในพระพุทธศาสนา ขนาดแคเจ็ดคืนแปดวัน
ก็เห็นผล บอกวานี่แหละคอือนุสาสนีปาฏิหาริยที่แทจริง  

อยาวาแตพระคุณเจาศีล ๒๒๗ ขอ ซ่ึงเปนฐานของศลี
ที่นําไปสูสมาธิและปญญาโดยตรง แมแตญาติโยมซ่ึงเอา
แคศีล ๕ แคน่ันเองก็ยังไดเยอะแยะ แลวพระคุณเจาทํา
อยางไรตอไป พบจากผูที่จัดหลายแหงวา ถาไปปฐมนิเทศ
อยางนี ้ พระคุณเจาทีเ่ปนพระภกิษนุวกะนี่เคยปฏบิัตแิลวจะ
ไดผล แลวออกมาผิดสังเกตกับกลุมอ่ืนที่ไมไดมีการ
ปฐมนิเทศเทาที่ควร   

ในการปฐมนิเทศตรงนี ้ ปญหาก็คือวา ตองหาคน
ปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพ ตรงจุดนัน้ก็คงจะเปนหนาที่
ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดวย ที่จะตอง
ดําเนินการ แลวกระผมก็คดิวา วันน้ีก็เปนโอกาสดี เพราะ
ผูอํานวยการกองสํานักพุทธศาสนศึกษา ก็ไดมานั่งอยูที่น้ี
ดวย ก็จะไดรับเรื่องน้ีไปวา ตอไปเราจะทําอยางนี้นะ  ก็ขอ
กราบนมัสการไว 
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สงเสริมและประสานบทบาทของพุทธบริษัททุก
ฝาย              พระ-โยม หญิง-ชาย สวนกลาง-
ทองถิ่น ราชการ-ประชาชน 
พระธรรมปฎก:  ขออนุโมทนา อันนี้เปนจุดตางๆ ที่เราจะไปดึง
บทบาททัง้หลายทีถู่กตองใหฟนขึ้นมา  

อีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งขอตั้งจุดสังเกตไวดวยก็คือ โดยสอดคลองกับ
วัฒนธรรมประเพณีของเรา  ในเรือ่งของวัดเราไมไดนึกถงึแตเจา
อาวาสหรือฝายพระอยางเดียว เพราะวาชุมชนเปนเรื่องของพุทธบริษัท
ทั้งหมด  

วัดเปนของพุทธบริษัททั้งหมด พระอยูที่วดั แตพระนั้นกท็ํา
หนาที่ตอชุมชน และชาวบานกม็าที่วัด มาทาํกิจกรรมตางๆ ที่วดั 
เพราะฉะนัน้ชาวบานกเ็อาวดัเปนศูนยกลางในหลายๆ อยางมากมาย  

ทีนี ้ นอกจากพระที่เปนเจาอาวาสจะมบีทบาทเปนผูนําแลว 
ตามปกติเดิมเราก็มีผูนาํฝายคฤหัสถดวย ซึ่งเราไมควรละทิง้ และ
คฤหัสถปจจบัุนนีย้ิ่งสาํคัญ เพราะวาทางดานพระภิกษุตอนนีง้อนแงน
อยู  บวชกนัไมคอยอยูหนักแนนมัน่คงเทาไร  

ในชนบทมพีระนอยอยางทีว่าแลว สภาพเหลานี ้ ยิ่งเรียกรอง
ใหเราจะตองสรางผูนาํฝายคฤหัสถมาเปนตัวประสาน และเปนสวน
ที่มาชวยเสริมกําลังในยุคที่กาํลังขาดแคลน  อยางโบราณเรามี
มัคนายกอะไรตางๆ เหลานี ้ มัคนายกนีก่็ตองฟน เพราะตอนนี้ก็ออนแอ
ลงไปเหมือนกนั เนื่องจากไมไดรับการเอาใจใส  



๓๘ ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมัน่คง 

ปจจุบันนี้บางทีมัคนายกก็รูเร่ืองพระศาสนาดีกวาพระ ซึ่งได
ยินมานานแลว แตที่ไดยินกบัตัวเอง คือตอนไปพักที่ภูเขา มีคนมาจาก
จังหวัดใดจําไมไดแลว แกเลาสภาพพระที่วัดใหฟง วาที่วัดไมมพีระอยู
นาน ตองอาศัยพระพรรษาสองพรรษาเทานัน้มาอยูรักษาวัดกันไว 
เวลาทําพิธีกรรมในงานบุญกุศล ทานกท็าํไมถูก ผมก็ตองคอยแนะนํา 
เรียกงายๆ วาบอกบท  

มัคนายกตองคอยบอกบทใหพระ วาตอนนีท้ําอยางนี ้ ตอไป
ทําอยางนัน้ๆ เห็นไหมวาพระสูญเสียความเปนผูนําแลว แตกอนนี้พระ
ตองคอยเปนผูบอกใชไหม วาอะไรเปนอะไร แตตอนนีม้ัคนายกบอก  
แมแตพิธีกรรมพื้นๆ ยังไมรูเร่ืองเลย  

มัคนายกนีก่็สําคัญ เราจะเรียกอะไรก็แลวแต จะตองมีผูนํา
ฝายคฤหัสถ นอกจากนัน้เราจะเหน็วา ผูนาํฝายคฤหสัถมทีัง้ชายทัง้
หญงิ  

ฝายหญงิมีความสําคัญมากในการอุปถมัภและทํากิจกรรมใน
วัด อาจจะเปนบทบาทอะไรก็แลวแต เวลามงีานวัดทโียมผูหญงิเปน
กําลังใหญทีเดยีว เราควรถือโอกาสจัดปรับใหเขากับสภาพปจจุบัน  

รวมความวาสาระสําคัญคือ ใหมีผูนําฝายคฤหัสถที่มาประสาน
กับฝายพระ และขอสําคัญผูนําฝายคฤหัสถเขาไมไดนําอยูแคที่วัดในพิธี
เทานั้น แตเขามีความสาํคัญเปนทีน่ับถือของคนในหมูบานดวย   

ถาทาํไดอยางนี้จริง ก็จะมคีวามหมายขึ้นมา จะชวยใหตัว
บุคคล ไปชวยยกสถานะของเรื่องทางหลักธรรมคําสอนขึ้นมาดวย อัน
นี้เกี่ยวกับเร่ืองของกระแสสังคม เร่ืองของคานยิม เร่ืองของภาพที่
ปรากฏ เชนอยางคนทีม่ีชื่อเสียง มีเกียรติในสังคมหรือในชุมชนนัน้ ถา
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เขาเปนผูที่สนใจใฝธรรมะแลว ธรรมะหรือเร่ืองพระศาสนาก็จะมี
สถานะมีคุณคามีความสําคญัขึ้นมาดวย  

แตถาธรรมะไปอยูกับคนที่ไมมคีา คนก็มองพระศาสนาเปนเรื่อง
ตกต่าํไปดวย เลยกลายเปนของไมมีคาหรือเปนอะไรไปเลย  

เพราะฉะนัน้จงึเปนเรื่องทีม่คีวามสาํคัญ เราจะตองฟนผูนํา
ฝายคฤหัสถข้ึนมา ใหมาประสานกบัฝายพระ แลวผูนําฝายคฤหัสถก็
จะมาเปนตัวทีช่วยกระตุนฝายพระเองดวย เพราะวาตอนนี้เรากําลงั
ขาดคุณภาพอยางที่วา การหนนุดานคฤหสัถจะทาํใหฝายพระมีโอกาส
ฟนไดดียิ่งขึน้ ฝายคฤหัสถจะหนนุไดหลายเรื่องทีเดยีว  

เวลาทางสํานกังานพระพทุธศาสนาแหงชาติไปในชนบท 
อยางจะไปจัดเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาอบรมอะไรตางๆ ญาติโยมจะมา
ชวยเปนกาํลังในการเตรียมการอะไรตางๆ ฉะนัน้เรากใ็หเขากระบวน
ไปดวยกัน ทั้งพทุธบรษิทัฝายคฤหัสถและฝายบรรพชิต ตอนนี้บางที
เรามองขามจดุนี้ไป 
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: กราบนมัสการนะครับวา ความจริงในโอกาส

ตอไป เม่ือมีสํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวดัแลว 
ก็อาจมีตอไปคือสํานักงานพระพุทธศาสนาประจําอําเภอ 
และตําบล ลกัษณะทีท่านเจาคุณอาจารยไดพูดเม่ือสักครู ก็
จะเปนจริงเปนจังมากขึ้นในทางปฏิบัต ิ 

ปญหาในขณะนี้ก็คือ สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติเกิดขึน้มาเพียงแคไมถึงป เรื่องเหลานี้งานประจํา
จังหวัดเราก็ฝากไวกับกระทรวงวัฒนธรรม ไปอยูที่ผูวา
ราชการจังหวดั ฉะนั้นการดําเนินงานที่มีประสิทธภิาพ
จริงๆ ตามทีเ่ราใฝฝน คงตองใชเวลา  



๔๐ ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมัน่คง 

ถาหากวาการเคลื่อนไหวมีลกัษณะการพฒันาอยาง
ตอเน่ืองของสํานักพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งที่เนนที่ตวับุคคล เพราะพูดถึงคนกับระบบ ใน
ประเทศเราในสังคมของเรา คนสําคัญกวาระบบ  จนกวาคน
จะสรางระบบขึ้นชัดเจน แลวคนของเรามีความรับผิดชอบ 
อยางเชนสังคมตะวนัตกที่เปนสวนหนึ่งทีเ่ราเห็นชัดเจน 
ตรงนั้นจึงคอยวาไป  

ตรงนี ้ก็คือประเด็นที่กระผมจะกราบนมัสการวา เราจะ
แกปญหาเฉพาะหนาอยางไรกอน เพ่ือจะนําไปสูจุดนั้น  

การแกปญหานีเ้ปน ๒ ลักษณะใหญๆ  
ลักษณะแรก ก็คือเราจะตั้งศูนยกลางขึ้น ใหมีการ

ติดตอสื่อสารกนัได ๒ ฝาย น่ันก็คือสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติจะตองปรับองคกรตรงนี ้ ที่จะ
แกปญหาเฉพาะหนาในลักษณะวิกฤตใหได แลวก็พยายาม
สวนลงไปในจดุที่สําคัญ แลวก็ลองพิจารณาตรงนั้นดวย
ความมีสติสัมปชัญญะ วาจะทําอะไร ไดแคไหน เพียงไร ให
มากที่สุด น้ันคือประเด็นที่หน่ึง   

ลักษณะที่สอง ในการแกไขก็คือ การที่เราจะมา
ดําเนินการในเรื่องแรกนั้นคือ เรื่องการศกึษา เผยแผ แลว
นําสูการปฏิบตั ิถาเราทําตรงนี้ได ซ่ึงมีมากมายหลายเรือ่งที่
จะตองพูดถึงวิธีการ จะตองเปนกุศโลบายสลับซับซอนมาก  

ถาเราทําตรงนี้ได ก็เทากับมาเสริมในเรื่องวัดตางๆ ที่
จะตองปรับตองพัฒนา มิฉะนั้นญาติโยมไมเขา ยกตวัอยาง
เชนกรณีตํารวจ ปรากฎวา พระพยอมทานบอกเลยวา โยม  
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พระทั้งหลายนึกไมถึงวาตํารวจเขาวัด เหมือนอยางน้ําไหล
ออกมา คิดวาเทมาแกวเดียวแลว จะจบ น่ีเทมาหลายแกว
ยังไมรูจักจบเสียท ีพระก็ตองปรับขึ้นมา  

ตรงจุดนี้แหละครับ ก็จะเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหการ
พัฒนาระบบวดั พัฒนาพระภิกษุก็จะเร่ิมขึ้น เพราะวาพระ
อาจารยทั้งหลาย พระภิกษุก็อยากที่จะใหญาติโยมเขามา
ปฏิบตัิเยอะๆ มีอะไรขึ้นมา จะไดไมเปนวัดราง ไมเหงา   

แตถาจะทําอยางนั้นก็ตองเนนพุทธศาสตร เพราะ
ชัดเจนแลววาไสยศาสตรเราไมเอา นอกจากเราไมเอาแลว 
ยังจะตองประกาศประชาสมัพันธกันดวยวา อยางนี้ไมใช
พระพุทธศาสนา อยางนี้เปน อยางนี้ไมเปน ซ่ึงตรงจุดนั้น
การประชาสัมพันธอยางที่กระผมไดกราบนมัสการไวแลวนะ
ครับ จะเห็นชัดเจนเม่ือดําเนินการไปตัง้แตเดือนตลุาคม
ครับ  

อันนี้ก็เลยขอกราบนมัสการเสริมรับทราบวามันมีแงคิด
อยางนี้ แลวก็มีปญหาตรงสํานักงานพระพุทธศาสนาประจํา
จังหวัดอยางนี้ การแกปญหาตรงนี้ก็มีเร่ืองงบประมาณ เร่ือง
อะไรตางๆ แตกระผมจะรบัคําแนะนําที่บอกวา ถาแกตรงนี้
ได งบประมาณหลั่งมาเอง ซ่ึงก็คงจะตองมีวิธีการหลายวิธ ี 

กระผมอยากจะยืนยันใหชดัเจนในทางปฏิบัตเิลยนะ
ครับวา ขณะน้ีบรรดาพุทธศาสนิกชน แลวก็บรรดาญาติ
โยมอุบาสกอุบาสิกากําลังดีใจ แลวกพ็รอมที่จะใหความ
ชวยเหลือในทกุรูปแบบ ขอแตเพียงวาใหขาราชการที่
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ ซ่ึงเปนตวัจักรสําคัญที่



๔๒ ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมัน่คง 

จะไปสนองงานคณะสงฆ และไปประสานงานกับรัฐบาล ให
ทํางานเถอะ แมแตดาวกับเดือนยังหาใหได  

เพราะฉะนั้นกระผมไดพบการสนับสนุนตรงนี้ จาก
บรรดาญาติโยมมากมายเลยนะครับ อันนี้ก็เลยขอกราบ
นมัสการวา แตเดิมกระผมแทบจะหมดความหวัง แตวา
บัดนี้พอจะเห็นไดเลือนลาง ซ่ึงทั้งหมดจะไดรับแคไหน
เพียงใดหรือไม ก็ขึ้นอยูกับพุทธบรษิทัที่พระพุทธองคได
ทรงฝากพระพุทธศาสนาไว กระผมดูแลวยังไปได เพียงแต
เราปรับจากรปูแบบมาสูเน้ือหาใหชัดเจน 

ทําพุทธคติแหงโลกานุกัมปตาใหเปนจรงิ                             
โดยใหพระทํางานตามบทบาทที่แท 
พระธรรมปฎก: ก็ขออนุโมทนา เมื่อสักครูนี้พูดเนนเรื่องชนบท ทีนี้
หันไปดูเร่ืองทัว่ๆ ไป เวลานี้เราเห็นขาวสารขอมูลออกสูมวลชนในทาง
ที่เปนขาวไมคอยดีทั้งนั้น เร่ืองพระสงฆก็เปนเรื่องพฤตกิรรมทีน่อกลู
นอกทางเสียมาก ซึ่งตองดูปจจัยหลายอยาง ก็แนนอนวา ปจจัยหลกั
เปนเรื่องฝายการพระศาสนาเอง เชนการศึกษา  แลวก็การปกครอง  

อยางที่วาแลว การปกครองนี้ มีขึ้นเพื่อเกือ้หนุนการศึกษา หรือ
จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการศึกษานัน่เอง ทีนี้เมื่อจดัการปกครอง 
ถาไมพัฒนาคน  คือไมมีแกนอยูที่การศกึษา การปกครองกต็ัน ตองไปอยู
ที่อํานาจแลวก็ไปจบที่การลงโทษ ก็อยูกนัแคควบคุม บังคับ ลงโทษ 
ซึ่งแกไขปญหาระยะยาวไมได  

การปกครองเปนเพยีงมาชวยตะลอมไว  สาระกอ็ยูที่การ
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จัดสรรโอกาสใหเอื้อตอการศึกษา พอการปกครองเขาที ่ หรือมีการ
ปก-ครองเปนเครื่องมืออยางนี้แลว เราก็พยายามหนนุการพัฒนาคน
ดวยการศึกษานี้ข้ึนไป  ระยะยาวจงึจะแกปญหาได  

ตอนนีท้างพระเองกถ็ูกปจจยัภายนอกเขามาแขงมาก 
โดยเฉพาะปจจัยทางสงัคม ในดานขาวสารขอมูล ยุคนี้สังคมใช
ขาวสารขอมูลในทางที่สนองและกระตุนโลภะ โทสะ โมหะ กันมาก คือ
ใชเพื่อการหาผลประโยชน ใชเพื่อการบริโภคการเสพบาํรุงบําเรอ ใช
เพื่อการประทษุรายกนั และใชในทางลุมหลงมวัเมา   ไมใชในทาง
สรางสรรคเทาที่ควร นอยนกัที่ใชในทางสรางสรรค  

สังคมไทยเรา แมจะเปนสงัคมทีเ่ขากระแสโลกแหงบริโภคนิยม  
แตก็ตองมองแยกใหถกูวา เขากับเราไมเหมือนกัน เขาในที่นี้มุงไปที่
ประเทศพัฒนาแลว อยางเชนฝร่ัง พวกฝรั่งนัน้เขาบริโภคมากก็จริง แต
เขาเปนนกัผลติดวย แตสังคมไทยอาตมภาพเคยพดูวาเปน 
absolute consumer เปนนักบริโภคโดยสมบูรณ หรือเปนนกั
บริโภคเด็ดขาด  

สังคมอเมริกนัก็ตาม สังคมญี่ปุนก็ตาม แมวาเวลานี้เขาไดชื่อ
วาเปนสังคมบริโภค แตเขาเปนสงัคมทีม่ีพื้นฐานของการผลิตมานาน 
ฉะนั้นเขาจงึยงัมีความเปนนกัผลิตอยูมาก แตเขาไมไดพูดเนน เพราะ
เปนลักษณะทีสื่บเนื่องมาจากเกา เขามกัพูดถงึลักษณะใหม ที่เดน
ข้ึนมาในปจจบัุนคือบริโภคนิยม แตที่แทนัน้ลักษณะความเปนผูผลิต
ของเขายังหนกัแนนมาก  

สวนของไทยเรานั้นไมมีพืน้ฐานในดานการผลิต มีแตความ
เปนนกับริโภค ความเปนนกัผลิตไมมี ดังนั้นสงัคมไทยจะตองเนนเรื่อง
การเปนนักผลติใหข้ึนมาดุลกับความเปนนักบริโภค 
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เมื่อสังคมไหลไปในกระแสบริโภคนิยม สภาพการเสพและการ
บํารุงบําเรอฟุงเฟอ ก็มีอิทธิพลตอวัดดวย ถาพระไมมีหลักก็ไหลตาม
เขาไป เวลานีป้ญหาอยูทีน่ีด่วย พระจํานวนมากก็มาแขงกันในเรื่องสิ่ง
ฟุงเฟอแลว 

ฉะนั้นตองใหพระเขามาอยูในหลักที่ถกูตอง นอกจากให
การศึกษาแลว ก็ตองมีงานใหพระทํา การที่พระเขวไปนี ่ หนึ่ง การศกึษา
ไมมี ขาดความรูเขาใจ สอง ไมรูจะทําอะไร 

เมื่อไมมีงานถกูตองที่จะทาํ ก็ไปทําในเรือ่งไมเปนเรื่อง หรือมี
เวลามากอยูเฉยๆ ไมได ก็ออกไปในทางที่ไมเขาเรื่อง  ถาพูดภาษา
ชาวบานก็คือตองหางานใหพระทาํ หรือใหทานทาํงานของทานที่
ถูกตอง ทนีี้เราก็ตองจับใหไดวางานของพระมีอะไรบาง   

เมื่อเอาเขาจริงก็คือตองพฒันาบทบาทที่แทของพระขึน้มา 
ตองยอมรับวาพระจํานวนมากเควงควาง ไมไดทํากิจของพระมานาน  
จนเดี๋ยวนี้ไมรูวาพระมีหนาที่อะไร  

ถาไปถามวาพระมีหนาที่อะไร พระกี่องคตอบถูก ถาเราไปพูด
วาหางานใหพระทํา คนอาจจะไปนึกเหมอืนกับใหทานไปทํางานอะไร
ที่หนักที่เหนื่อย   แตที่จริงก็คือ ใหทานทาํสิ่งที่เปนการสรางสรรคดี
งามถูกตอง  ซึ่งเปนหนาที ่เปนบทบาททีแ่ทจริงของทานนัน่เอง 

บทบาทของพระมีอะไร ก็มีเร่ืองการศกึษา (เลาเรียน และ
ปฏิบัติเอง) และส่ังสอน (สอนพระเณร และเผยแผธรรมะแก
ประชาชน) รวมแลวก็อยูทีก่ารศึกษา สรุปลงในไตรสิกขาทั้งนัน้ อันนี้
เปนแกนแนนอน  

ทีนี้เราก็ดูตอไปอีกวา เพื่อใหเนื้อหาสาระของพระศาสนา
ดําเนนิไปได ลองสํารวจมาตัง้แตคร้ังโบราณเลยวามีงานอะไรบาง 
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แมแตงานกอสรางก็อยางทีบ่อกไวเมื่อสักครู ทําไมจงึตองสรางศาลา
ข้ึนมา ก็เพราะเขาจะตองใหประชาชนมาประชุมกนั เลี้ยงพระใหทาน
มีกําลงัที่จะศึกษาและสัง่สอน แลวตัวเขาเองกจ็ะไดฟงธรรม โดยพระ
จะไดใชศาลานั้นเปนที่เทศนที่สอน ไมวาจะบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนา 
ก็เปนเรื่องของการเจริญในการศึกษาหรือพัฒนามนุษยทั้งนั้น  

งานทัง้หมดนีจ้ะมาบรรจบกนัเขาระบบที่วา ในที่สุดกิจการ
ของพระศาสนาทุกอยางมคีวามเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีจุดหมายรวมกัน  

แลวทําอยางไรเราจะทาํใหพระมีงานแบบนั้น คืองานที่มา
หนนุตัวสาระ  ซึ่งจะมีไดหลายอยาง พอเรามองถูก  แมแตงาน
ศิลปวฒันธรรมตางๆ ก็เขามาในนีห้มด ไมใชมองแยกศลิปวฒันธรรมไป
เปนอกีเรื่องหนึ่ง  

ศิลปะก็เกิดขึน้มาเพื่อหนนุการศึกษานี่แหละ มนัมจีุดหมาย
รวมอันเดียวกนั มันเปนระบบความสัมพนัธ มันเปนปจจยัแกกัน  เขา
สรางสรรคศิลปะขึ้นมาหนุนการศึกษา พอพระและประชาชนมี
การศึกษาดี มันก็ไปหนนุศิลปวัฒนธรรม ทําใหมกีารสรางสรรคที่ดี
งาม เกิดความดีความงามขึ้นมาในสังคม ทั้งทางวัตถแุละทางจิตใจ  

พอศิลปวัฒนธรรมเจริญขึ้น ก็มาหนนุการศึกษา ซึ่งอาจจะมา
ในรูปที่วา ศลิปวัฒนธรรมเจริญขึ้นแลวกม็าเรียกรองการศึกษา ทําให
จําเปนตองมีการศึกษาพัฒนาตอไป  

เราตองจับระบบความสัมพนัธนี้ใหได วาตัวแกนงานของพระ
คืออันนี ้ แลวเพื่อหนุนงานแกนนี ้ จะใหพระมีงานอะไรๆ ไดบาง แลว
โยงกนัไดหมด  

ขอใหไปศึกษาอดีตดู เราอาจจะรูวา ทีพ่ระมีงานมากมายก็
เพราะอยางนี้เอง  คือมันมีระบบความสมัพันธที่เปนปจจัยเกื้อหนนุกนั 



๔๖ ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมัน่คง 

เราจึงตองหาทางใหพระมีงานที่ถูกตอง คืองานที่เปนระบบซึ่งมาหนนุ
กันใหพระศาสนาเจริญขึ้นเพือ่ประโยชนสุขแกประชาชน เพื่อใหชีวิตและ
สังคมของเขางอกงาม อยูดีมีสุข ตามพทุธพจนทีว่า “โลกานุกัมปายะ” 
คือเพื่อเกื้อการุณยแกชาวโลก 

รวมความก็คือตองใหพระไมเควงควาง ถาพระไมรูจะทาํอะไร 
เดี๋ยวก็ไปทาํเรือ่งไมเขาเรื่อง แลวโยมกม็าติเตยีน ทั้งหมดนี้ก็เขาระบบ
ความสมัพันธนัน่เอง คือเปนระบบองครวมนัน่แหละ ที่เดี๋ยวนีช้อบพูด
กัน     
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: ขอกราบนมัสการทานเจาคณุอาจารย ดูทาน

เหน่ือยแลวครบั 
พระธรรมปฎก: ก็ไมเปนไร เหนื่อยจนหายเหนื่อยแลว ตอนแรก
แยนะ เจริญพร  เพลียเต็มท ีคือถึงขั้นตองนอนแลว  

ขออภัย ตองขอพูดเรื่องสวนตัวหนอย พอความดันและชีพจร
มาสูงขึน้ไปๆ แลว คราวนี้เทาไรเทากนั หลังจากเสร็จแลวจึงจะทรุดอีก 
บางทีหวิวจนแทบจะวูบไปเลย แลวกจ็ะไปไออยางหนกัตอ พอ
วันรุงขึน้อีกสองวันก็จะเจ็บระบมหนาอก แลวก็เปนไปตามวงจรของมัน 
ไมเปนไร เมื่อเปนเรื่องสําคัญก็ตองวากัน ไมตองกลัว  

พูดและทําเชิงสรางสรรค                                           
รูจักสื่อสารและสลายปญหา 
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: กระผมเองปฏิบตัิอยู เม่ือเชาวิ่งไป ๑๐ 

กิโลเมตร พอวิ่งเสร็จก็เขาสมาธิครึ่งชัว่โมง หรือ ๔๐ นาที
ก็พยายามทํา เห็นจากการปฏิบตัิชัดเจนวา ทํามากทุกข



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๗

นอย ทํานอยทุกขมาก ไปปฏิบตัิงานคราวนี้ถามวากลัว
หรือไม ตอบวากลัว แตมีความเชื่อม่ันอยู ๒ เรื่อง  

หน่ึง เชื่อม่ันในองคพระสมัมาสัมพุทธเจาวา สิ่งที่
พระองคไดสั่งสอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของความมี
สติคือไมประมาท แลวก็อยูกับปจจุบันถงึจะเกิดสัมปชญัญะ 
แลวจะแกปญหาได เพราะฉะนั้นกระผมจะตองไมไปอดีต 
ไมไปอนาคตอะไรทั้งสิ้น จดจออยูกับสิ่งที่จะทํา แลวทําให
ดีที่สุด แลวก็นึกถึงประโยชนของสวนรวมเปนทีต่ั้ง อุทิศ
ถวายชีวติน้ีแดพระพุทธศาสนา  

กระผมมั่นใจวาสิ่งตางๆ เหลานี้จะตองมีคนเห็น  เพราะ
ถาไมมีคนเห็น กระผมเองก็คงไมไดมาอยูในตําแหนงน้ี ที่
จะไปทํางานสาํคัญของบานเมืองขนาดนี้ไดแนนอน ก็แสดง
วาที่ทํามาทั้งหมดดวยจิตทียึ่ดม่ันในประโยชนของสวนรวม 
ตองมีคนเห็น ฉะนั้นจึงเกิดเปนความรูสึกฮึกเหิมใจ  

แตอยางที่ทานเจาคุณอาจารยไดสั่งสอนอยูเสมอวา 
จะตองกระทําการดวยปญญา แตตรงนี้ก็เปนโอกาสที่
เรียกวาเขาไปสูกระบวนการที่หลายๆ ฝาย ไดบอกกับ
กระผมวา น่ีจะตองเจอปญหาอยางโนนอยางนี้ ที่
สื่อมวลชนลงเต็มที่แลว แตพบวาในทางปฏิบตัิจริงๆ พุทธ
บริษทัมหาศาลที่ไดใหความชวยเหลือ ใหความเมตตาสง
ขอมูลน้ันมา สงขอมูลน้ีมา แลวก็ปวารณาตนที่จะทํางาน  

กระผมมีอยูเร่ืองหน่ึง ในการไปคราวนี ้อยางที่ไดเมตตา
สั่งสอนวา หางานใหพระทานทําในชนบท ซ่ึงกระผมเห็นดวย  



๔๘ ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมัน่คง 

ทีน้ีในสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ กระผมขาด
ผูปฏิบตัิงาน แลวก็มีลักษณะในเชิงราชการ  ถากระผมจะ
กราบนมัสการนิมนตพระคุณเจาที่มีศักยภาพ ที่มีความพรอม 
ไปชวยทํางานที่สําน ักงานพระพุทธศาสนาบาง ไมใชลูกจาง
ไมใชอะไรทั้งสิ้น ไปชวยกนัทํางานที่ตรงนั้น จะเปนเรื่องที่
เสื่อมเสียหรือไม จะพจิารณาเปนประการใดครับ 

พระธรรมปฎก: ก็ตองระวัง  ประชาชนเขามองด ู บางสวนกเ็พง
อยู เพราะฉะนั้นจุดอะไรที่ลอแหลมหรอืที่เรียกวา sensitive 
จะตองระวงัหนอย เพราะวาแมทาํถูก แตภาพที่ออกไป ถามีคนไปพูด
สะกิดในทางทีไ่มเขาใจนิดเดยีว ก็ไปเลย  

เพราะฉะนัน้บางอยางตองรอไวใหเกิดความเขาใจ ใหเหน็
แนวทางกันชดัเจนกอน พอชัดเจนแลวหลายอยางเขามาได ทําได  

ทีนี้จุดแรกที่สําคัญ เราตองใหชัดวาพระไปที่นั่นในฐานะอะไร  
เพราะวาชาวบาน โดยเฉพาะในชนบท เขามีความรูสึกไวใน

เร่ืองนี ้แมเขาไมไดเพงไมไดจอง แตเปนเรื่องความรูสึกทางดานวฒัน-
ธรรม ฉะนัน้บางอยางอาจจะตองรอใหความเขาใจชัดเจน เมื่อใดเขารู
ความมุงหมาย เขามัน่ใจมีศรัทธาขึน้มา เชนมีศรัทธาตอสํานักงาน
พระพทุธศาสนาแหงชาติ ตอนนีท้ําอะไรก็เชื่อหมด ไมวาจะทาํอะไรก็
มองไปในแงดีหมด  

ดานหนึง่ที่ตองใหเขาชัด คือในแงความสมัพันธ และสถานะ
ของพระในการไปนั้น แมแตคําพูดเชน พระไปชวยงาน ชาวบานก็เริ่มตั้ง
ขอสงสัยวา ไปชวยอะไร  จึงเปนเรื่องที่จะตองเคลื่อนไหวกาวกันไปดวย
ความระมัดระวัง ไมประมาท แลวก็อยางมั่นคง 



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๙

พล.ต.ท.อุดม เจริญ: ที่กระผมตองขอกราบนมัสการถามเรื่องนี้ก็
เพราะอยางนี้ครับ ขณะน้ีเราจะพบวาในชวงค่ําคืนหรือ
ตลอดทั้งวัน มีรายการธรรมะมากมาย ซ่ึงญาติโยมกม็ีความ
เหงามากในจติใจ แลวกว็งัเวง ก็เลยมาชวยทําบุญเปนคา
รายการสถาน ีแลวใหพระทานมาพูดใหญาติโยมฟงนะครับ 
เปนสัญญาณสอออกมาวา สังคมเริ่มเห็นแลววา ความทุกข
มีเยอะเหลือเกนิ  

ตรงจุดนี้กระผมก็ไดยินทางพระอาจารย พระภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ดา ใชคําพูดวาตองดา พวกญาติโยมทั้งหลาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติวา ทําอะไรกันอยู ทําไมเงียบ ทําไมปกปด  

กระผมพิจารณางายๆ เบื้องตนวา ไมเห็นมีอะไรที่จะ
ดีไปกวานิมนตพระคุณเจาไปนั่งดูเลยวานีเ่ขาทํากันอยางนี้ 
แลวถาพระคณุเจามีอะไรที่จะแนะนําไดก็ยิ่งดี แลวพระคุณ
เจามีอะไร พระคุณเจาก็จะไดเอาสิ่งเหลานี้ไปพูด น่ีครับที่
เปนความคิดที่ริเริ่มออกมา แตวาก็ไมแนใจ จึงขอกราบ
นมัสการถาม 

พระธรรมปฎก: อันนีอ้าจจะมาในรปูของการใหขาวดวย ตองใช
คําพูดใหถกูตอง ใหเหน็วานี่เรานิมนตพระมาใหชวยดแูลในเรื่องพระ 
ถาอยางนี้ก็เขาเรื่องแลว  

หมายความวา เดี๋ยวนี้มงีานที่พระทําอยูแลว เชน ทาง
ส่ือมวลชน ทางวทิยุกระจายเสียง และในเรื่องเหลานี้โยมก็ไดยินกัน 
ในสังคมกพ็ูดกันมาก วามปีญหาบาง ไมมีปญหาบาง ทําดีกม็ ีทําไม



๕๐ ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมัน่คง 

ดีก็มี  ทีนีท้างสํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติเอง จะทําอะไรก็
ลําบาก เพราะเปนเรื่องของพระ ตองเคารพทาน  

เราตองพูดในทางดีวาเคารพทาน เราก็เลยตองขออาศัย
พระคุณเจาใหทานมาชวยกนัดูแลในเรื่องนี้ดวย อะไรแบบนี้ ถวาย
สถานที่ใหทาน คือ ไมใชไปบอกวาเราเอาทานมาชวยงานเรา แตเราไปพึ่ง
ทาน แลวเพื่อความสะดวก ก็เลยถวายสถานที่ใหทานมาใช ทานจะได
ดูแลเร่ืองงานที่เกี่ยวกับพระ อะไรแบบนี้ อยางนี้ก็ดูสบายใจ  

ญาติโยมไดฟงวา สํานกังานพระพุทธศาสนาแหงชาติดูแลเอา
ใจใสพระสงฆมาก ชวยหนุนพระสงฆใหทานทํางานไดดี ก็กลับมอง
ภาพบวกไปเลย ดังนั้นจึงอยูที่ลักษณะวธิีดําเนินการ และแมแตถอยคําใน
การใหขาวสาร เพราะฉะนั้นฝายใหขาวสารคงสําคัญมาก ตองเนนการ
ประชาสัมพันธที่มีประสิทธภิาพ แลวก็ส่ือสารและใหขาวสารตางๆ ให
เกิดความเขาใจที่ดี 
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: กระผมขอนอมรับเรื่องนี้ไปดําเนินการ แลว

ผลจะเปนประการใด ก็จะมากราบนมัสการในโอกาสตอไป   
มีอีกเรื่องหน่ึงครับ เขาบอกวาตํารวจมาแลว จะมาจบั

พระสึกหรืออยางไร 
พระธรรมปฎก: ทานก็ตองพูดเลนๆ ซิ ใช ตํารวจมาแลวก็ตองจับ
พระไมดีสึก แตตํารวจคนนี้ไมเหมือนกับทีคุ่ณคิดหรอก ไมใชเปนตํารวจ
ประเภทจับโจร แตเปนตํารวจที่ทาํงานมาเยอะทางดานการศึกษา ผาน
มาแตในเรื่องการสรางคน สรางตํารวจที่จะใหดี จึงไมใชมุงมาปราบ 
แตมาปลุกมาชวยกนัปน ชวยหนนุพระทีท่านทาํดีใหทานมกีําลงัตางๆ  
เราก็ดึงเขาทางดีไปเลย 
 



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๑

พล.ต.ท.อุดม เจริญ: กราบนมัสการวา เรื่องนี้กระผมไดตอบไป
อยางที่เมตตาแนะนําบางสวนแลว แตเรื่องน้ีจริงๆ แลวถา
จะใหมีผลออกมาจริงๆ ตองเปนเรื่องที่พระคณุเจาชวย
กรุณาเมตตากระผมดวย ถาหากพระคุณเจาพูดคําเดียว 
มันมีนํ้าหนักมากกวากระผมพูดตั้งลานคาํ  

แตกระผมก็ไดแสดงไป บอกวากระผมและเพื่อนขา-
ราชการที่สํานกังานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ มาสนองงาน
เปนผูรับใชคณะสงฆ ไมใชวามาดําเนินการในลักษณะที่ไป
ชี้ไปทําอะไรไดทั้งสิ้น ไมใช ถาทําอยางนัน้ก็บาปตายเลย  

เราตองการมาหาบุญ เราไมตองการมาหาบาป 
เพราะฉะนั้นการดําเนินการตางๆ ในเร่ืองของสิ่งที่ไม
ถูกตองในวงการของคณะสงฆซ่ึงมีอยูแนนอน ทั้งน้ีเพราะ
เหตุผลหลายประการ ก็เปนเรื่องของคณะสงฆตองจัดการ
กันเอง  

กระผมในฐานะเจาหนาที ่ ที่มีหนาที่เกี่ยวกับเรื่องนี ้ ก็
ไดแตเพียงเสริม สงเสริม แลวกช็วยเหลอืรับใช อยางเชน
เสริมเรื่องประสิทธิภาพในเรือ่งของพระวินยาธิการ และ
ดานพระวินัยธรใหไปดําเนนิการ เม่ือเสร็จจากพระคุณเจา
แลว ผานคณะสงฆแลว อันน้ีเปนหนาทีข่องฝายกระผมเปน
ฝายบานเมือง จะตองไปดําเนินการตอไป  

การดําเนินการทางดานกฎหมาย แมจะมีอํานาจ 
อยางเชนตํารวจ ก็ควรจะตองใชความละมุนละมอม เพราะ
เรื่องนี้เปนเรื่องของความละเอียดออน กระผมไดตอบไป
อยางนี้  



๕๒ ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมัน่คง 

ไมทราบวาทานเจาคุณอาจารยเห็นเปนประการใด 
และมีอะไรจะแนะนํา กระผมขอนอมรับ 

พระธรรมปฎก:  ที่สําคัญก็มเีร่ืองการแกปญหาพระสงฆดวย 
อยางที่พูดเมื่อสักครูนี้ เร่ืองพฤติกรรมนอกลูนอกทาง อันนี้เราก็คงตอง
เนนเหมือนกนั เพราะวาปญหามนัเยอะ แตการแกปญหาโดยวธิีไปรบ
กับพวกทาํผิดทํารายนีม่ันไมรูจักจบ การแกปญหาอยางหนึ่งก็คือ การแก
โดยไมตองแก  ซึ่งตองทําไปดวยกนั  

การแกดวยการแก ก็คือการแกโดยการคุมการกาํจัดอะไรแบบนี้ 
ก็ตองทาํอยูบาง แตมันไมใชการแกปญหาที่แท   

การแกปญหาทีแ่ทก็คือ เปลี่ยนเปนการสรางสรรค เมื่อเอาการ
สรางสรรคเขามาแทน เหมอืนอยางทีว่า ถามีอะไรตองทาํที่เปนการ
สรางสรรคดีๆ แลวเขาเกิดมีแรงใจชอบ อยากจะทาํ มีศรัทธามีฉันทะ 
พอเขาหนัมาทําเรื่องที่ดี ก็เลยไมมีเวลาทีจ่ะไปทําเรื่องไมดี ก็เลยลืมทาํ
เร่ืองไมดีไปเอง  

จึงเคยพูดบอยๆ วา เด็กทีไ่ปทําอะไรตออะไรที่ไมดี บางทีก็
เปนเพราะวาเขาไมมีอะไรจะทําที่เปนการสรางสรรค ถาเขามีอะไรตอง
ทํา มีส่ิงที่เขานึกจะทําอยูเร่ือยนี ่ เขาก็เลยลืมเร่ืองราย เขาก็เลยไมเอา
ใจใสเร่ืองเหลวไหล  

นอกจากนัน้กคื็อใจ พอมีงานสรางสรรคทีจ่ะตองมารวมกันทํา 
ใจก็จะมารวมกนัในการที่จะทาํ ก็เลยกลายเปนวาเลกิขัดแยง เลิก
ทะเลาะกนั แตถาไมมีอะไรจะทํา ที่เปนการสรางสรรค เขาก็ไดแตมอง
กันไปมองกันมา แลวก็ขัดหูขัดตาเกิดเรือ่ง แตถามีเรือ่งจะทํา เขาจะ
เรียกรองความรวมมือจากกัน แลวจะแกปญหาไปเลย  
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ทีนี้เด็กปจจุบันนี ้ เหมือนกบัวาไมมีอะไรจะทํา มีแตเร่ืองเสพ 
เร่ืองบริโภค ก็คิดแตวาจะไปกินอะไร จะไปดูอะไร จะไปหาความ
สนุกสนานที่ไหน เขากระบวนการแยงกันสุข แยงกันเสพ ก็มองกนัเปน
คูแขง หรือจะหาทางกีดกัน้กนัออกไป เดี๋ยวก็ขัดใจกนั เพงจองวาใครมนั
อยางไร ไอพวกโนนมันไมถกูกับเรา จะตองไปจดัการมนั ไปเพงจอง
คนเพราะไมมงีานสรางสรรคที่จะทาํ ฉะนั้น เรื่องการแกปญหาพระไมดี 
ก็ตองเนนเรื่องในทางสรางสรรคที่วาเมื่อสักครูนี้ คือการที่จะใหทําอะไร  

ศิลปวัฒนธรรมสืบจากพระศาสนา                                 
แลวมาสื่อคุณคาของพระศาสนา 

อาตมภาพอยากจะแทรกเขามาตรงนีน้ิดหนึง่ คือเร่ืองศิลป-
วัฒนธรรม ซึ่งควรจะศึกษากันวา ในสังคมไทยนัน้ศิลปวัฒนธรรมเปน
สวนขยายงอกออกมาจากพระศาสนา แลวก็มาเปนสวนประกอบชวย
เสริมพระศาสนาขึ้นไป แลวก็มาดวยกนัโดยตลอด  

ตอนนี้เราคงตองมาดวูา งานทางศิลปวัฒนธรรมนัน้ มีอะไรที่
พระจะทําไดบาง โดยเฉพาะที่เปนเรื่องเนือ่งกับวัด เพราะวัดนีท่ี่จริง
เดิมเปนแหลงเกิดของวัฒนธรรมที่แพรหลายออกไป ศิลปวัตถุ 
ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม เกิดขึ้นที่วัดทั้งนั้น  

ศิลปวัฒนธรรม ตอนนี้ก็ต้ังเปนกระทรวงไปแลว ถาเราจบัอันนี้
ได ก็ตองมองวา ทําอยางไรจะเอามาโยงกับเร่ืองของพระศาสนา 
เพราะที่จริงแยกกนัไมไดโดยเด็ดขาด  

เร่ืองวัฒนธรรมก็ไปจากพระศาสนาและเพือ่พระศาสนา ทําไม
เราทํางานสรางสรรคทางวัฒนธรรมขึ้นมา ก็เพราะไดรับแรงบันดาลใจ
จากพระศาสนา จึงทาํใหเกิดวัฒนธรรม ทําใหเกิดศิลป และการที่เกิด
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การสรางสรรคผลงานที่เขาเรียกวา งานรังสรรคทางศิลปวัฒนธรรม  
ข้ึนมาเพื่ออะไร ก็เพื่อมาจรรโลงพระศาสนาอีกนัน่แหละ   

ศิลปวัฒนธรรมเปนที่แสดงออกของศรัทธา และจินตนาการ
จรรโลงใจจากพระศาสนา และพรอมกนันัน้มนักม็าเกือ้หนุนพระศาสนา 
เพื่อมาชวยกิจการพระศาสนาตางๆ ไมวาดนตรี ไมวาจิตรกรรม ไม
วาศาสนวัตถตุางๆ อยางที่เราหลอพระพทุธรูปอะไรตางๆ เหลานี ้ก็มา
จากเรื่องพระศาสนาทัง้นัน้  

ที่พูดนี ้ มิไดหมายความวาทุกอยางในศลิปวัฒนธรรมไทยมา
จากพระพุทธศาสนา แตบอกไดวามีพระพุทธศาสนาเปนหลัก เปน
แหลงใหญแหงแรงบันดาลใจ และวัดเปนศูนยรวมใหญแหงชีวิตของ
ชุมชน 

อยางที่รูกันดวีา ในสังคมไทยแตเกากอน แมแตเร่ือง
สนุกสนานบันเทิงของชาวบาน การมหรสพในคราวใหญๆ ก็ไปมีกันที่
วัด ถึงจะวาไมใชกิจของพระ แตในเรื่องอยางนี ้ คนโบราณก็มิใชโง 
เขารูวา ในเรื่องนัน้ๆ สวนของธรรมกับสวนของกาม จะโยงกันที่จุด
ไหน จะแยกกนัที่จุดใด และจะรวมหรือจะเริดกันในแงไหนๆ 

ถาเราไมสามารถโยงเรื่องนี้ได ตอไปวัฒนธรรมก็จะลอยเควง
ควางดวย พอวัฒนธรรมขาดลอยออกไป วัฒนธรรมนัน้ก็จะหยุดจะนิ่ง
ตาย กลายเปนเพยีงเรื่องของอดีต คือเปนซากของอดีต ที่มีคาเพยีง
ดานพาณิชย หรือเปนเรื่องของธุรกิจไปเลย จึงตองสบืสานใหได 
เพราะวัฒนธรรมสืบเนื่องมาจากเกา ถากระบวนความสืบเนื่องขาด
ตอนไป มันก็ขาดความหมาย ความหมายก็ดวน แลวตอไปมันก็เสื่อม  
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เพราะฉะนัน้จะตองผูกโยงกนั กับตัวปจจัยที่เกี่ยวของหรือ
องคประกอบที่รวมกนัอยูเดมินี้ใหได ถาเปนคนที่เกงจริง ก็จะตองสบื
ใหไดวา ศิลปวฒันธรรมสวนนี้ แงนี้ มันเกิดขึ้นไดเพราะอะไร  

อยางเรื่องวรรณคดี สวนใหญก็มาจากเรื่องทางพระศาสนา 
ทําใหเกิดแรงบันดาลใจและจินตนาการขึ้นมา หรือไมก็แฝงความเชือ่ 
ความหมาย หรือคติทางพระศาสนาไว เพราะฉะนัน้ เมื่อมาถงึจุดนี้ 
แมแตดูงานของพระ พระเกาๆ ก็มีงานทางศิลปวฒันธรรมดวย เพราะ
เปนงานพระศาสนา  

ทีนีพ้อสังคมเชื่อมทุกสวนประกอบไดหมด ก็จะมองเห็นโยง
กันหมดเลยทัง้สังคม แตเวลานี้มนัโยงกนัไมได สังคมไทยจงึเหมือนกบั
เปนสังคมแยกสวน ตอนนี้แมแตเร่ืองวัฒนธรรมก็เหมือนจะแยกไปเปน
อีกเรื่องหนึ่งแลว สังคมที่จะดีตองสามารถสานโยงองคประกอบทุกอยางให
สัมพันธเปนอนัหนึ่งอันเดียวกนั  

ทั้งหมดก็คืออันเดียว แลวแตละอยางกเ็ปนแงมมุดานตางๆ 
ของสิ่งเดียวนัน่แหละ และสวนเหลานัน้ก็มาหนนุ มาเกื้อ มาเปน
ปจจัยเสริมกนัในแงตางๆ แลวก็ไปดวยกนั ถาไมเห็นความสัมพันธ
อยางนัน้มันจะไปดวยกนัไดอยางไร  

ศิลปวัฒนธรรมนั้น แนนอนวาเปนเรื่องใหญมากที่เจริญคูมากบั
พระศาสนา โดยมีบทบาทสาํคญัที่ชวยใหพระศาสนาสื่อออกไปสูสังคมในวง
กวาง ไปสูประชาชนไดทุกระดับ แลวก็มีความหมายถึงการสื่อความเปน
ชาติอีกดวย กลายเปนเรื่องทางประวัติศาสตรที่โยงอะไรตออะไรไป
หมด จนถงึเอกลักษณอะไรๆ มากนัเปนแถวเลย  

ถาเราโยงไมได ก็หมายความวาเราจะไมประสบความสําเร็จ
ในการสรางสรรคสังคมโดยรวม เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเปนจุดหนึ่งที่ควร
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จะพยายามทาํใหได แลวพระกับโยมก็มารวมมือกนัในเชงิ
ศิลปวัฒนธรรมดวย เพราะนี่เปนสวนที่จะโยงจากตัวเนือ้แกนคือธรรมะ 
ออกไปสูสังคม โดยอาศัยสื่อทางวัตถุและรูปธรรม ตลอดจนนามธรรมที่
พอสัมผัสไดงาย 

หมายความวา พระจะเอาเนื้อไปพูดทนัท ีบางคนก็รับได บาง
คนก็รับไมได จึงเกิดมีรูปแบบที่พฒันาเปนศิลปวัฒนธรรมขึ้นมา 
แมแตประเพณีการกราบไหว เร่ิมตนก็ตองมีการกราบพระเปนแบบ มี
คําไหวพระเปนแบบ มีการรับศีล มีการอาราธนาศีล มีการอาราธนา
ธรรม อะไรตางๆ เหลานี ้ 

วัฒนธรรมประเพณี ทัง้วัตถ ุ ทั้งนามธรรม เกิดขึ้นมา ก็เพือ่สื่อ
กับประชาชน เอาเนื้อหาสาระออกไปสูสังคมวงกวาง โดยวธิีการที่
หลากหลาย ใหสนองความตองการของประชาชน ในระดับตางๆ กัน  

คนที่เอาเนื้อมาปุป ใหไปปป รูปป ไดปุบ ก็มีอยู แตนอย
เหลือเกนิ สวนใหญตองมีเครื่องสื่อ เพราะฉะนั้นศิลปวัฒนธรรมก็คือ 
เครื่องมือสําคญัที่เปนสื่อ เพื่อใหพระศาสนาสวนเนื้อแทที่เปนสาระ
ของธรรมะแพรออกไปสูสังคม ใหเปนประโยชนแกประชาชน แลวก็
ออกมาในรูปของความงดงาม เปนความงดงาม ที่มากับความดีงาม  

ศิลปวัฒนธรรมนี่เปนเรื่องของความงาม เรามีพระศาสนาเปน
ความด ีแลวกม็ีศิลปวัฒนธรรมที่เปนความงามมาดวย ความงามเขาถึง
ประชาชนงายกวาความดี เมื่อดีไดรับการแตงสรรใหงาม หรือแมแต
สวยงาม แลวมันก็ลอใจใหคนอยากจะรบัดีดวย  

ทีนี้เราตองใหงามไปกับดี ถาจะใหแตงามไปอยางเดยีว บางทีก็
ไมมีเนื้อหาสาระ ตอนนี้สังคมกําลงัจะมีปญหา เพราะจะเอาแตงาม ซ่ึง
เมื่อขาดดี ในไมชาก็หมดงามไปดวย เพราะเมื่องามนั้นไปเปอนดวยความ
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สกปรก ก็หมดงาม กลายเปนวาที่จริงไมงามเลย เพราะฉะนัน้จะติดแตงาม
โดยไมมีดี จึงไปไมตลอด  

ใหงามไปกับดี ก็คือ ศิลปวัฒนธรรมนัน้สืบออกมาจากพระ
ศาสนา แลวกม็าสื่อพระศาสนาดวย ใหโยงกันอยู แลวมันก็ไดทั้งดี ทั้งงาม  
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: กระผมมีประสบการณเรื่องนี้ เม่ือเร็วๆ น้ี 

สรุปเร่ืองของทานเจาคุณอาจารยที่พูดทั้งหมด ที่มีปญหา
เพราะผูใหญที่มีอํานาจในบานเมืองไมเขาใจ  

กระผมพบดวยตวัเอง คือมีการประชุมเรือ่งเอกลักษณ
ของชาต ิ โดยกระทรวงวฒันธรรม กระผมก็ติดตอกับผูที่
เขาไปรวมประชุมวา อยากจะไปพูดเรื่องของพระพุทธ-
ศาสนา เพราะวาจะเชื่อมโยงเขาไป  

ทางผูที่มีอํานาจที่มาประชมุเรื่องเอกลักษณก็บอกไม
เกี่ยว วัฒนธรรมเอกลักษณของชาติไมเกี่ยวกบัพระพุทธ-
ศาสนา  

พระธรรมปฎก:  แสดงวา ขออภัย ความรูของทานทีพู่ดมานัน้ไม
มี ทานไมรูเร่ืองราวเปนมา 
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: ผูที่พูดเปนผูอยูระดับสูงอยางนาตกใจ ที่พูด

คํานี้ออกมา กระผมก็เลยตองถอย  
กระผมก็พิจารณาวา ตราบใดก็ตามถาเราเปนคนอื่นที่

ไมมีหนาที่เกี่ยวของโดยตรงไปพูด ไมมีความหมาย   
เพราะฉะน้ัน บัดนี้มีโอกาสแลว ก็จะรับคาํแนะนําสัง่

สอนไปทําตอนะครับ  
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จะพบพระพุทธศาสนา เมือ่ศรัทธามาบรรจบกับ
ปญญา               และปญหาทีห่มักหมมมาก็จะ
หายไป 

กระผมเองก็มีความเดือดรอนในเรื่องการเขาไปคราวนี ้ 
รูตวัวาอยูทามกลางกลุมคนที่เปนกันตางๆ ตรงนี้ไมใชเร่ือง
ที่จะกลวั แตก็เปนเรื่องของเหตุผลอยางที่กราบนมัสการไว
แลว  

ประเด็นน้ีติดอยูในใจ ก็คงอยากนมัสการถาม แตก็ไม
ชัดเจนไมแนใจ เรื่องความควรมิควร แตในขณะเดียวกันก็
ไดรับเอกสารมาชิ้นหนึ่ง ผูที่มาในคณะนี้ก็อยากใหกระผม
ไดสอบถาม ซ่ึงก็ตรงกับความคิดกระผมอยูพอดี  

ถามวา ตามแนวความคดิของทานเจาคุณอาจารย ในการ
แกไขตอการทีอ่งคกรของชาวพุทธซึ่งหลากหลาย ทําใหชาว
พุทธเกิดความแตกแยก ไมเปนอันหนึ่งอนัเดียวกนั ทําใหการ
พัฒนาของชาวพุทธมีผลกระทบนั้น จะมกีารแกไขไดอยางไร  

อันน้ีเปนเรื่องที่หลายสวนเขาไปขายบญุกนั หลายสวน
ไปขายอะไรกนัก็ไมทราบ แลวเช็คไปเชค็มา กระผมสรุป
ไดเลย “ผลประโยชน” แลวบอกไดเลย เปนเรื่องของกลุม
ผูใกลชิด โดยที่ทานเองอาจจะไมทราบ ทานเองอาจจะนึก
ไมถึงก็มีอยู เปนเรื่องดังที่ปรากฏเปนขาวสารกันเยอะแยะ
เลย ก็ขอกราบนมัสการวา ปญหาดังกลาวจะแกอยางไร 

พระธรรมปฎก: เจริญพร อันนี้เปนปญหามานานแลว ในหมูพทุธ
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ศาสนิก- ชนหรือพุทธบริษัทไทยเรานี่ขาดความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ไมมีเอกภาพ กระจัดกระจายมาก แตเราก็ตองยอมรับวามัน
เปนผลของความเสื่อมที่สะสมเหตุปจจัยมานานแลว จึงปรากฏอาการ
ข้ึนมา แมแตพฤติกรรมไมดีไมงามอะไรตางๆ ของพระที่มมีานาน
หลายปนัน้ ก็เปนผลของการสะสมเหตุปจจัยมายาวนาน  

เคยพูดนานแลว ตอนทีเ่กิดแผลพพุองขึน้มานี ่ มันเปน
ปรากฏการณจากปจจัยที่สะสมมานาน ที่เลือดมันเสีย ฉะนั้นอยาไปมัวติด
อยูแคฝพุพองเลย ตองไปดูขางใน วาเหตปุจจัยที่แทเปนอะไร แลวไป
จัดการทีน่ั่น จึงจะแกไขระยะยาวได  

การแกขางนอก ก็ทําเฉพาะหนาไปกอน แตก็ตองทาํดวย เปน
เร่ืองชะงกักระแสไวระยะสั้น แตจะแกใหไดผลจริงๆ ตองแกระยะยาว  

เร่ืองของชาวพทุธที่ขาดความเปนอนัหนึ่งอันเดียวกันนี่แหละ 
ก็เลยเปนชองทางใหเกิดการอาศัยแอบแฝง เพื่อมาทาํอะไรตออะไรที่
ไมถูกตองขึ้นมา แลวก็โผลออกเปนอาการฝพุพองอยางที่วา   

เพราะฉะนัน้ปจจัยอยางหนึง่ก็คือ ขาดความตอเนื่อง 
หมายความวางานพระศาสนาที่เปนเนื้อหาสาระนั้นขาดตอนไป เชน 
แมแตประเพณีบวชเรียนก็เหลือแตรูปแบบเสียมาก เมื่อประเพณีตัวแท
เดิมขาดตอนไป ความหมายก็เสยีหมด  แมวาประเพณีจะยังอยู แต
เนื้อหาสาระไมม ีความหมายมนัหายไป  

จะเหน็วา ประเพณีตางๆ ที่มีอยูปจจบัุนนี ้ คอยๆ กลาย
ความหมายและกลายรูปไป อยางกฐินก็กลายเปนกฐินทัศนาจร ทั้งๆ 
ที่วาประเพณยีังสืบตออยู ในแงหนึง่ก็แสดงวาสงัคมไทยดี ที่ประเพณี
ยังอยูได แตความหมายชักจะหมด ตอไปสาระก็จะไมเหลือ  

เราควรจะรูวา ทัศนาจรนั้นมีได แตตองเปนสวนประกอบ แต
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เดี๋ยวนีม้ันกลายเปนวา จัดกฐินเพื่อมุงไปทัศนาจร แลวก็กฐนิหาเงิน 
หาผลประโยชน ทํานั่นทํานี ่ไปๆ มาๆ ตัวสาระก็หาย  

สาระทางนามธรรมก็เร่ิมที่ความสามัคค ี การที่ชาวบานหรือ
ชาวจงัหวัดนี ้นํากฐินไปทอดใหจังหวัดนัน้ ก็เปนการผูกไมตรี สวนทาง
โนนก็มาแสดงน้ําใจทางนี้บาง เปนความสามัคคีระหวาง
พุทธศาสนิกชน และระหวางพระกับชาวบาน ที่พดูอยางนี้เปนตวัอยาง
เทานั้น  

ประเพณีที่สืบมาถงึปจจุบันนี ้บางทีบางอยางแทบจะเหลือแต
ซากแลว เพราะเนื้อไมม ี สาระและความหมายมนัหมดไป ฉะนั้นกย็ิง่
เปนชองโหวใหเกิดปญหาซอนขึ้นมาอีก  

เหมือนกับขวด เมื่อเนื้อขางในหายไป แตขวดยังอยู ทานเอาขวด
ไปใสเหลาเสียนี่ ขวดของเดิมนั้นใสของดีอยู แลวทีนี้เนื้อในมันหายไป เขาก็
เลยนําขวดนั้นไปใสของไมดี ถึงตอนนี้รูปแบบก็อันเดิม แตเนื้อไมใช และ
อาจจะกลายเปนของเสียไปแลวก็ได  

เร่ืองนี้เราตองยอมรับความจริงแลวคอยๆ แกกันไป บางทีมนั
เปนอาการทีย่งัจัดลงตัวไมได เพราะฉะนัน้เราก็ใหโอกาส อยางเวลานี้
ที่มีองคกรชาวพุทธกลุมตางๆ ข้ึนมา ชาวบานก็ไมมีศักยภาพที่จะทนั
กับสถานการณ ไมมีกาํลงัเชนความรูความเขาใจที่จะมาตัดสนิ หรือที่
จะมาเรียกรองเอากับองคกรพวกนี ้แตกลับเปนเหยื่อถกูชักจงูไปดวยซ้าํ  

ถาชาวบานยงัเปนพทุธบริษทัที่มัน่คง ยังอยูในวิถชีาวพทุธ
จริงๆ เขาก็รูเขาใจรูเทาทนัหมด เวลาเกิดองคกรหรือจะเรียกวากลุม
อะไรก็แลวแต ถาทาํการไมถูกตอง ชาวบานก็ไมสนับสนุนเลยหรือบีบ
เลย มันก็อยูไมได  
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แตตอนนี้ทนุในทางมวลชนไมม ี มวลชนชาวพุทธเหมือนเปน
อัมพาต ไมมีกําลัง ไมมีความสามารถอะไรที่จะมาชวยกันดูแล แมแต
จะดูออกวาอะไรเปนอะไร อะไรเปนพทุธไมเปนพทุธกย็ังไมได 
เพราะฉะนัน้ระบบควบคุมกเ็สียไปหมด  ใครจะมาอางวาอะไรเปนพทุธ 
ก็ตั้งองคกรขึ้นมา ตอไปก็อาจจะมีองคกรหวยพุทธเลยไดไหม ถาองคกร
หวยพุทธเกิดมีขึ้นมาจะวาอยางไร ชาวพทุธไมรูเร่ือง ใครไปสนองความ
ตองการของแกอาจจะเอากไ็ดนะ 

เพราะฉะนัน้ ในระยะยาวตองคอยๆ แก แตรวมความกคื็อเรา
ตองดูดวยความรูเทาทัน วาออมันเปนอยางนี ้สภาพสังคมเปนไปตาม
เหตุปจจัยที่สะสมมา อันนีคื้ออาการแสดงออก  

แตเมื่อมองในแงดี มันก็เปนโอกาสใหตะลอม เพราะมันโผล
ข้ึนมาแลว เมื่อมันโผลข้ึนมาแลวเปนองคกรนี ้กลุมนี ้ เปนอยางไร เรา
ศึกษาเลย วามีกลุมที่แสดงภาวะอาการของโรคอะไรบาง แลวก็คอยๆ 
ตะลอมเขาสูการแกไข  

อีกสิ่งหนึง่ที่เราขาดก็คือ ผูนําชาวพุทธ หมายถงึผูนาํทีเ่ปนแกน 
ที่พูดอะไรขึ้นมาคนก็ฟง เชื่อ แลวก็เหน็คุณคา แลวก็ทาํใหหมูชนมี
แนวทางที่จะพิจารณาตัดสนิสิ่งตางๆ  

ความเปนผูนาํตอนนี้เรายังนอย ยังออน เพราะฉะนัน้พรอม
กับการแกปญหาตางๆ ตองสรางผูนําขึน้มา ถาทําอนันี้ได พอถึงจดุ
หนึง่องคกรกลุมอะไรตออะไร จะคอยๆ หายละลายไป  

ก็มองไปในแงดีก็แลวกัน วานี่คือ อาการของโรคที่เราจะไดมี
โอกาสรูตัวโรค ถาอาการของโรคไมปรากฏ เราจะไมสามารถไปสืบหา
สมุฏฐานได ตอนนี้เราจะไดอาศัยอาการของโรค ไปสืบสาวตรวจดูใหรู
สมุฏฐาน เพื่อหาทางแกใหถูก  
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พรอมกันนัน้กพ็ัฒนาในเชิงบวกไปดวย คือ สรางความเปนผูนํา
ชาวพุทธที่แทขึ้นมา  เมื่อความรูที่เปนปญญามันม ีอะไรๆ ก็คอยๆ มา ถา
เขาเชื่อถือแลว ปญญากบัศรัทธามาบรรจบกันเมื่อไร พระพทุธศาสนาก็
เกิดขึน้  

ตอนนี้มีศรัทธาแตไมมีปญญา ศรัทธายงัม ี ก็ยังดีนะ ถาไมมี
ศรัทธาเหลือซแิย ตอนนี้ศรัทธายงัอยู เรายังมีแงดีอยู ทนุเดิมยงั
เหลืออยู เมื่อศรัทธายงัอยู  ก็ตองเดินหนาวา ทําอยางไรจึงจะพัฒนา
ดานปญญาขึ้นมา พอปญญากับศรัทธามาบรรจบกันปบ พุทธศาสนาเดน
เลย  

เพราะฉะนัน้อยาเพิง่ทอใจ อาศัยศรัทธาที่ม ี แมมันจะไมคอย
ถูก ก็เอามาใชใหเปนประโยชน แตตองดึงเขามาสูทางดวยปญญา 
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: กราบขอบพระคุณครับ ก็เปนเรื่องที่กระผม

เองคงจะตองไปรับเรื่องนี ้ เพราะวา พอเขามองวาผมไมไป
เปนพวกเขา เขาก็คงจะเพงจะจองมอง คือกลุมบุคคลบาง
กลุมที่กระผมไมสามารถจะเขาไปรวมได เน่ืองจากเขาไม
ปฏิบตัิไมดําเนินการในหลกัของพระพุทธศาสนา  

แตในขณะเดยีวกัน กระผมเองก็มีประสบการณเรื่องนี้
ในขณะที่เปนผูบัญชาการศกึษา คือ ในที่ที่ไมปฏบิตัิตาม
หลักของพระพุทธศาสนา กระผมก็ตองถอนออกมา ตอน
น้ันก็คงไมมีปญหาอะไร  

แตตอไปน้ีอาจจะเกิดปญหาขึ้น เพราะถามีการถือเปน
พวกเปนฝายขึ้นมา อันนี้ก็คงจะลําบาก กระผมก็คงจะรับ
เร่ืองเหลานั้นไมได ในแงที่วาถาไมใชหลักใน
พระพุทธศาสนา แลวไปทําใหเกดิการเบีย่งเบนขึ้นมา  
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อยางที่ไดเมตตาเคยแนะนําสั่งสอนไววา ยิ่งเอา
พุทธศาสนิกชนไปเขาเรื่องเหลานั้นมากเทาไร ยิ่งเสียหาย
มากเทานั้น จะไปเอาเรื่องศีลธรรมอยางเดียว มันไมได ฉะน้ัน
กระผมก็ยังยนืยันอยูเหมือนเดิมนะครับ  

ความหมายที่แทของนารายณอวตาร ก็ยังไมรู                             
จะไดบทเรียนอะไรที่จะมารักษาพระพุทธศาสนา 

ทีน้ีกระผมก็มีปญหาขึ้นมา ยกตัวอยางเชน อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา มันมีศาสนาอะไรก็ไมทราบครับ 
เขาเรียกวา นาจา องคเทพนาจา อยูที่ทางไปอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา เขาเรียกวานํ้านอย  

สรางพระพุทธรูปขึ้นมา สรางหลวงพอทวด สรางเจา
แมกวนอิม สรางอะไรตออะไรริมถนนใหญเลย แลววนัหนึ่ง
ก็ปรากฎวาไปฉอโกงประชาชน เพราะไปพูดถงึเรื่อง
เหล็กไหล ไปโกหกชาวบานเขา  

กก็ลายเปนวา ทางฝายตํารวจก็ไมรูเรื่อง ก็วานี่เรื่องนี้
ทําไมไมเอาหนวยงานที่เกีย่วของกับดานพระพุทธศาสนา
เขามาดําเนินการ จริงๆ มันเกี่ยวกบัพระพุทธศาสนาที่ไหน 
เปนอะไรไมทราบ คนไมเขาใจ ขาราชการไมเขาใจ ซ่ึงตรง
น้ีก็ไมเปนไร เราจะตองทําความเขาใจกันตอไป  

กระผมอยากจะกราบนมัสการถามที่เกี่ยวเนื่องในกรณี
น้ี ก็คือวา กรณีที่ศาสนาอื่นนําเอาศาสนพิธีในทาง
พระพุทธศาสนาไปใชนะครบั จะเกิดเปนปญหาแก
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พระพุทธศาสนาหรือไม ถาเกิด จะแกไขอยางไร อันนี้ขอ
กราบนมัสการถาม 

พระธรรมปฎก: ตองดูความมุงหมายกอน การที่เขาเอาไปทํา
อยางนัน้ อันนีเ้ปนนโยบายระยะยาวเลย ก็คือ นโยบายครอบ  

หมายความวา จะใหเปนเสมือนวาพระพุทธศาสนาเปนสวน
หนึง่ของศาสนานั้น อันนี้เปนนโยบายใหญจากศนูยกลางเลยทเีดียว 
เพราะฉะนัน้เขาก็จะมาเอาทุกดาน ไมเฉพาะพิธกีรรมที่เปนรูปธรรม
หรอก แมแตคําสอนที่เปนนามธรรมก็จะครอบดวย  

ดูเผินๆ เหมือนวาเขามายอมรับ แตที่จริงเขาเตรียมวางฐานะ
ไวใหเสร็จแลว อยางทีพู่ดเมือ่สักครูวาครอบ แตทั้งครอบและกลืน คือ
ใหพทุธศาสนาไปเปนสวนหนึ่ง แตไมใชสวนสงูสุด เปนเพียงสวน
ข้ันบันได อยูในศาสนานั้น  

เพราะฉะนัน้เขาก็จัดดําเนินการในรูปตางๆ  ในแงคําสอนก็มี
การตั้งทฤษฎ ี ใหมองคาํสอนของพทุธศาสนาอยางนี้ๆ แลวในแงของ
พิธีกรรมซึง่จะเปนสื่อสําคัญ เพราะพิธีกรรมนี่เขาถงึประชาชน จึงให
เอาพิธกีรรมไปเปนสวนหนึง่ที่จะเขาถงึ เพื่อจะใหกลมกลนืกนัแลวก็
ครอบไดอีกที   

แตการที่จะครอบไดจริงนั้น ตองครอบดวยหลัก คือตัวคาํสอนที่
เปนนามธรรม เพราะเปนตัวแกน แลวไปครอบที่เนื้อตัวขางใน จะครอบแต
เพียงภายนอกไมได ดานภายนอกตองกลมกลนื นี่เปนเรื่องที่เราตองรูเทาทัน  

โดยเฉพาะในระดับผูนําของเรา จะเปนฝายพระก็ตาม ฝาย
คฤหัสถก็ตาม นอกจากรูเทาทนัแลว ตองมีแนวคิด แนวปฏิบัติ ซึ่งอัน
นี้จะสําเร็จไดดวยมีการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม เชน การไดมา
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ประชุมพบปะกัน แลกเปลี่ยนเพิม่ขอมูลขาวสาร ไดมาสื่อสารกัน ใหรู
วาตอนนี้เขาทาํอะไรไป เมื่อรูทันแลวจะวางวิธีรับมืออยางไร  

การทาํที่เขาใชวิธีกลมกลืนอยางนี ้ ถาไมรูทันจะไมทําใหรูสึก
กระทบกระเทอืน แตจะทําใหรูสึกวา เหมอืนใหเกียรติแก
พระพทุธศาสนามาก หรือยอมรับพระพทุธศาสนา  

เราก็ตองมนีโยบายของเราเอง คือการตั้งนโยบายขึ้นรับนโยบาย 
เพราะทางโนนมีนโยบายอยูแลว เรากต็องมีนโยบายของเรา วาเราจะรับมอื
อยางไรนั่นเอง  

อันนี้กเ็ปนเรื่องใหญ เพราะในประเทศอินเดียแหงชมพูทวีป 
พุทธศาสนากสู็ญสิ้นไปเพราะนโยบายแบบนี้ดวย คือนโยบายกลืน เร่ิม
แตนโยบายนารายณอวตาร แตไมใชนารายณอวตารอยางเดียว ศิวะก็
อวตารดวย นารายณอวตารเปนเรื่องมาในวิษณุปุราณะ วานารายณ
อวตารเปนพระพุทธเจา  

ชาวพุทธมากมายเดี๋ยวนี้กย็งัหลง คนไทยจํานวนไมนอย นึกวา
ศาสนาฮินดูใหเกียรต ิ นึกวาการที่เขาใหพระพทุธเจาเปนพระนารายณ
นี่แสดงวาเขานับถือ นี่แหละไมศึกษา  

เร่ืองนารายณอวตารนัน้ ตามหลกัจริงๆ ของเขาเรียก
พระพทุธเจาวาเปนปางมายาโมหะ นี่คือตัวแท ที่วาเปนพุทธาวตารนัน้ 
ที่แทเรียกวา ปางมายาโมหะ ซึ่งเปนเรื่องอยูในวษิณุปุราณะ  

เขาสรางเรื่องวา พวกอสูรมีกําลังขึน้มาสูเทวดาได ทําให
เทวดาอยูในฐานะลาํบาก เทวดาไปปราบอสูรบางทกี็รบแพ ทําไมอสูร
มีกําลงั เพราะอสูรไปบูชายญั เปนตน เมื่อบูชายัญแลว อานิสงสบูชา
ยัญตามหลกัศาสนาฮินดทูาํใหมีอํานาจยิง่ใหญมาก  

เมื่ออสูรมีกําลงั เทวดาปราบไมไหว เทวดาก็มารองทกุขตอ
พระนารายณ วาจะทําอยางไร พระนารายณก็อวตารลงมาเปนปางมายา
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โมหะ เรียกวาเปนพระพทุธเจานี่แหละ เพื่ออะไร เพื่อจะมาหลอกพวกอสูร
ใหเลิกบูชายัญ เปนตน  

เมื่อพวกอสูรไมบูชายัญ ตอไปพวกอสูรกจ็ะไมไดรับอานิสงส
ของการบูชายญั ก็จะหมดฤทธิห์มดอํานาจ แลวเมื่ออสูรหมดกําลงั
แลว  สุดทายเทวดาก็จะปราบอีกท ี แตตอนนี้ก็สงพระพุทธเจามาทาํ
อสูรใหออนแอกอน เพราะฉะนั้นเขาจงึใหฮินดูมองชาวพทุธวาคืออสูร 
คนไหนไปนับถือพุทธก็คืออสูรนั่นเอง เพราะวาเลิกบูชายัญ  

นี่เหน็ไหม เขาสรางเรื่องใหกลมกลืนกับหลกัคําสอนของเขา ที่
จริงเขาไมไดใหเกียรติเลย แตเขาถือวาพระพุทธเจาเปนนกัหลอกลวงที่
เกงมาก หมายความวามาหลอกชาวบาน มาหลอกคนทัง้หลาย ให
เลิกนับถือพระเวท เลิกบูชายัญ เพื่อใหพวกทีเ่ปนอสูรเหลานี้เสื่อมลง
ไป ฉะนั้นพวกพทุธนี่เปนพวกอสูร แลวตอไปจะตองเสื่อม นี่คือ
ความหมายทีแ่ทของนารายณอวตาร  

แลวตอมาทางฮินดูฝายนิกายไศวะ คือ  ลัทธิที่นับถือพระศวิะ 
เขาก็มีพระอศิวรอวตารเหมือนกัน  แตเร่ืองอิศวรอวตารนี ้ กลายเปนวา 
พวกเทวดาไปรองทุกขตอพระศิวะคือพระอศิวรวา ในชมพูทวีปเวลานี้
เทวดาลําบากมาก ไมไดรับการบํารุง พูดงายๆ ก็คือไมมีเครื่องเซน 
เพราะวาคนเลกิบูชายัญ เนื่องจากพระพุทธศาสนามาสอนทําใหคน
เลิกบูชายัญ เพราะฉะนัน้จะตองปราบพทุธศาสนาลงไป 

นี่แนวของศิวะ ไมเหมือนแนววิษณุ  พระศวิะก็เลยอวตารลงมา
เปนศังกราจารย  เพื่อปราบพทุธศาสนา แลวจะดึงคนกลบัไปสูระบบการ
บูชายัญเปนตน อีกครั้งหนึ่ง  

ฮินดูพยายามมาตลอด ทนีี ้ นิกายไศวะก็จะกลืนบาง อยาง
ที่ศังกราจารยต้ังคณะสงฆเลียนแบบพทุธศาสนา แตกอนนี้ศาสนา
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ฮินดูไมมีคณะสงฆ เพราะพราหมณที่คนวาเปนนักบวชนั้น เขาทําพธิี
ศาสนา ทั้งทีตั่วเขาอยูบาน มีเหยาเรือนครอบครองโภคสมบัติ แตศังก
ราจารยต้ังวัดที่เขาเรียก math ข้ึนมา ภาษาบาลีเรียกวา “มฐ 
(มฐะ)” เร่ิมจากสีท่ิศ ก็เกิดคณะสงฆฮินดูข้ึนมาบาง มาเทียบ
กับสังฆะในพระพุทธศาสนา นี่ก็คือวธิีทําใหเหมือนกัน เปนการ
กลมกลนืกนัไป  

ตอนนัน้พทุธศาสนาเจริญอยูในเมือง แตนอกเมืองขาดกําลัง 
เพราะพระมาสุมกันอยูในเมอืง ในทีเ่จริญหมด พอวัดไหนไมมพีระ
เพียงพอ วัดฮินดูก็ไปรวมมือ ไปชวยเหลือ ตอมาก็ยดึวัดกลืนไปเลย 
อะไรทํานองนี ้ 

หันมาพูดถึงศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก เมื่อ พ.อ.ปน 
มุทุกันต ยังเปนอธิบดีกรมการศาสนา ตอนนัน้ถึงกับมีวัดของศาสนา
คริสตวัดหนึ่ง ที่บาทหลวงโกนศีรษะหมเหลืองอยางพระเลย คือจะกลนื
กันขนาดทีว่า เอารูปแบบแมแตการเปนพระไป อันนี้เปนเรื่องที่ตองรูทัน 
จึงบอกวาตองมีปญญา เราไมมีเจตนาราย เรามีไมตรีปรารถนาดี แตเรา
ตองรูเขาใจ  

รวมความวาเปนเรื่องที่ตองรู และมีนโยบายที่จะรับมือใหถกูตอง 
อยางนอยการรูเทาทันเปนเรือ่งสําคัญ แลวอีกอยางหนึง่ เร่ืององคกร 
และกลุมอะไรตออะไรที่ทําแปลกๆ นี ่เราตองมอง ๒ แบบ  

หนึ่ง พวกทาํดวยเจตนาราย  
สอง พวกมีเจตนาดีอยูเหมือนกัน แตเขาไมรู เขาจึงทําไมถกู  
สําหรับพวกมีเจตนารายเราก็ตองปฏิบัติแบบหนึง่ พวกเจตนาดี

แตไมรู เรากต็องเขาใจเขา และเห็นใจ แลวก็ตะลอมวาจะทําอยางไร จึงจะ
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ดึงเขามาสูแนวทางทีถู่กตอง การที่จะไปกําจัดกนัโดยใชวิธีรุนแรงเลย
ทีเดียว ก็ไมถูก  

ก็อยางทีว่านั้น ที่วาไมดีนี่ม ี๒ แบบ มีทั้งเจตนาดีและเจตนา
ไมดี พวกเจตนาไมดีก็เร่ืองหนึง่ พวกเจตนาดีแตไมรู ก็เร่ืองหนึง่  

คนกับระบบ คนที่เขาถึงระบบ                                
คนประสานกันภายในระบบ 
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: ก็กราบนมัสการขอบพระคุณเปนอยางสูงเลย

นะครับ คงยังมีปญหาอีกมากมาย เพราะวาการเขาไป
คราวนี ้คงจะมีปญหาหมักหมมมานานพอสมควร และจาก
ประสบการณของกระผมเอง กระผมก็พบวา เร่ืองของคน
กับเรื่องของระบบ ในทางปฏิบัติจริงๆ คนนี่สําคัญ จะทํา
อยางไรที่จะใหเราสรางคนขึ้นมาได  

ก็อยางที่กระผมกราบนมัสการไวแลววา ก็จะตองเอา
อยางลกัษณะของการคัดสรรมา ซ่ึงกระผมก็ไดกราบนมสัการ 
ไมทราบวาทานเจาคณุอาจารยจะเห็นดวยในประเด็นนี้หรือ
เปลา  

พระธรรมปฎก: คัดสรรอยางไรนะ เจริญพร 
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: คัดสรรนีก่ระผมขอยกตวัอยาง เชน

ผูอํานวยการ อ.ส.ม.ท.(องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศ
ไทย) ผูอํานวยการ อ.ส.ม.ท.ในสมัยกอนน้ันเขาแตงตั้งมา
จากราชการ  แตในขณะนี้เขามีการคัดเลือก ถาไมมี
ประสิทธิภาพพอ ทําใหบริษทัเขาแย เขาจะเอาออก  
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ทีน้ีลักษณะนีถ้าหากมีการคัดสรร ก็หมายความวา มี
คฤหัสถจํานวนหนึ่ง มีบรรพชิตจํานวนหนึ่งมาพิจารณา แต
อยางที่ทาน ดร.วิษณุ เครืองาม ไดบอกไวเม่ือปทีแ่ลววา 
คณะกรรมการนี้จะมาหาตัว ผอ. น้ันมีลักษณะในเชงิของ
การแตงตั้ง  

แตถามีการคดัสรรนี่ หมายความวาเลอืกเลย และ
คณะกรรมการนี้ก็จะพิจารณาตามดูการเคลื่อนไหว การ
ทํางานของตวัผูอํานวยการสาํนักพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ตลอดเวลา ถาดีก็ปกปอง ถาไมดีก็ตักเตอืน ตักเตือนแกไม
ไหวแลว ก็ตองถอดถอนออกไป อาจจะอยูในวาระ ๒ ป ๓ 
ป ก็แลวแต 

อยากจะกราบนมัสการถามวา ในประเด็นนี้ ใน
สถานการณปจจุบันเหมาะสมหรือเปลาครบัผม 

พระธรรมปฎก: การคัดสรรใชไหม ขอเจริญพร เปนวิธกีารใหมที่
คอนขางแพรขยายมากขึน้ นิยมใชกันมากขึ้น แงดีก็ม ี แตทําอยางไร
จะใหมนัดีจริงๆ คือ ตองวางระบบใหดีนั่นเอง เพราะถาตวัหลักการด ีแต
ถาวธิีจัดการไมดี หลักการนั้นก็ไมสัมฤทธิผล  

เพราะฉะนัน้ ตอนนีห้ลักการก็ดีอยู แตวิธีการโดยเฉพาะที่จดั
วางเปนระบบนี ่ มันไมใชแควิธ ี แตเปนระบบวิธ ี และระบบวิธนีี่ตองมี
ความรัดกุม เปนตนวา แคไหนจงึจะใหความมัน่ใจ โดยมีองคประกอบ
หรือปจจัยที่จะเปนตัวประกนั ใหเกิดผลทีดี่ไดแนนอน 

ตัวระบบที่จะเปนหลกัประกนั ตองทําใหมั่นคง ถาระบบไม
เปนหลกัทีม่ั่นคง ไมเปนประกัน มีชองโหวมาก ก็เกดิปญหา แมตัว
หลักการจะดกี็มาเสยีอีก ทีร่ะบบวิธ ี
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ฉะนั้น การคดัสรรเราก็พูดไดวาโดยหลักการดี แตวิธีการตอง
ทําใหรัดกุม วางระบบใหชดั จนกระทั่งคนเหน็ระบบวธิีแลว ก็มั่นใจ
เลย วามนัเปนหลกัประกนัวาจะไดคนที่เหมาะสม  

ตรงนี้ยากเหมอืนกันนะ เมื่อวางระบบวธิีแลว จะมีตัวแทรกแซง
อะไรเขามาอีกหรือเปลา คือระบบนี ้ จะตองปองกนัตัวแทรกแซงได
ดวย  

ตรงนี้ยาก คือจะตองมีระบบที่สามารถปองกันตวัแทรกแซงและ
ปจจัยในฝายเสียไมใหเขามา อันนี้ก็คงตอบไดแบบมีเงื่อนไข คือไม
สามารถจะตอบไดแบบผางลงไปเลย อันนี้คิดวาอยูที่การวางระบบวธิี   

ก็เลยอยากจะพูดอีกนิดเปนการพูดรวม เพราะเมื่อสักครูนี้ได
พูดถึงวัฒนธรรมดวย วาถาเราจะนําประเทศชาติไปใหดี ผูที่ทํางานจะตอง
มองเห็นองคประกอบทุกสวนของสังคม วามันเช่ือมโยงสัมพันธเปนเหตุ
ปจจัยแกกันอยางไร แลวมันรวมเปนหนึ่งเดียวไดอยางไร ถายังมองไมได 
ยังมองแยกสวนอยู ก็ไปดีไมได  

เพราะฉะนัน้ ทานทีพู่ดอยางเมื่อสักครูวาวฒันธรรมเปนเรื่อง
ตางหากจากพระศาสนา ก็คือ ทานไมเขาใจวัฒนธรรม วามนัเปน
องคประกอบที่สัมพนัธกับสวนอืน่ของสังคมไทยนี้อยางไร ทั้งในเชิง
ราบและเชิงตั้ง  

เชิงราบ ก็คือ สภาพที่เปนอยูในปจจุบัน เชิงตั้ง ก็คือ ตามแนว
ประวัติศาสตร ความเปนมาในอดีตสืบสายกนัมาอยางไร ตองเขาใจ
ใหตลอด  

ถามิฉะนัน้ก็จะทํางานโดเด เควงควาง ขาดลอยไปหมด ตอง
สานได ตองโยงได ตองเชือ่มเหตุปจจัยได ทั้งปจจัยฝายบวก ฝายลบ 
ฝายกระทบ แลวก็ฝายเสริมหนนุ ตรงนี้เปนจุดสําคัญ  
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งานของพระศาสนาก็เชนเดยีวกนั ตอนนีก้็คือกลับไปสูขอแรก
ที่บอกวา มองพระศาสนาทัง้หมด ใหมีจดุรวมอันเดียว แลวใหเหน็วา 
มันกระจายออกไปเปนองคประกอบตางๆ ที่มาสัมพันธกันอยางไร 
เพื่อไปสูจุดหมายอันเดยีวกนั แลวจะโยงกนัอยางไร เพราะจะทํางาน
อะไรก็ตาม ทกุสวนนัน้จะตองโยงกลับเขามาหาแกนนี้ได แลวก็นําไปสู
จุดหมายที่แทจริง 
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: กระผมขอกราบนมัสการถามเปนการสวนตวั

สักนิดหนึ่งวา ในฐานะที่ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธ-
ศาสนาแหงชาต ิ ตองไปเปนเลขาธิการของมหาเถรสมาคม 
ตรงจุดนี้กระผมขอรับโอวาท มีขอแนะนําสั่งสอนประการใด 
ชวยกระผมดวย เพราะวากระผมไมเคยมีประสบการณ 
ควรจะดําเนินการในลักษณะใด จึงจะถูกตองเหมาะสม 

พระธรรมปฎก: ขอเจริญพร อันนี้อาตมภาพคดิวาก็คงจะเปน
ระบบงานแบบอิงอาศัยเอื้อกันไป เพราะวาทานนายพลก็ถนัดงานที่รู
ทางดานองคประกอบทางสังคมมาเยอะ สวนทางดานเนื้อหาสาระทาง
ปริยัติเปนตน และทางดานความสัมพนัธกับพระสงฆ เร่ืองความรู
ความเขาใจประเพณีความเปนอยูวัตรปฏบัิตรของพระ ก็จะมีทานที่
ชํานาญอยูแลว  

ก็ตองประสานกันตรงนี้แหละ เพราะวาตอนที่สัมพนัธกบัมหา
เถรสมาคมนั้นจะมีเร่ืองในแงนี้มาก  เพราะวาทานเปนพระสงฆ ซึ่งมี
วิถีชีวิตความเปนอยูของทานแบบหนึ่ง มีเร่ืองราวเกี่ยวของที่เปนแบบ
ของทานโดยเฉพาะ คราวนี้คนที่เจริญเติบโตมาแบบนัน้ ก็จะมาหนนุ
ได คือเปนการทํางานที่คงตองประสานไปดวยกนั โดยมทีานที่ชาํนาญ



๗๒ ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมัน่คง 

ดานนัน้เขามา ก็อยูที่จุดเชือ่มวา จะเอามาเปนองคประกอบรวมได
อยางไร เพื่อจะมาทํางานไปดวยกนั ขอเจริญพร 
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: กระผมเขาไปคราวนี ้ กระผมก็ไดแสดงบอก

ทางสื่อมวลชนที่มาซักถามอยางชัดเจนวา กระผมมิไดเขา
มาในฐานะผูบงัคับบัญชา แตกระผมเขามาในฐานะของ
เพ่ือนรวมงานจริงๆ ดวยความจริงใจ  

ก็มีกระแสออกมาวา มีความแตกแยกกันอยางนั้น
อยางนี้ กระผมก็ตอบไปวา เรื่องความแตกแยกใน
บานเมืองของเรา ตราบใดที่เปนปถุุชนน้ันมีทุกแหง ไมวา
จะเปนตํารวจ ทหาร พลเรือน ทุกแหงมีเหมือนกัน แตถา
หากวาพวกเรายึดโยงกันใหชัดเจนในเรื่องความจริงใจที่จะ
ทํางานตอบานเมือง ยึดประโยชนของสวนรวมเปนหลัก
สําคัญแลว กระผมมั่นใจวาเอกภาพตองเกิดขึ้น เหตุการณ
ทุกประการนาจะเรียบรอยและมีความเขาใจตอกันได 
กระผมขอคําแนะนําในประเด็นดังกลาวนีด้วยครับ 

พระธรรมปฎก: เจริญพร ก็คงตองใชความแตกตางเปนสวนเติม
เต็ม หมายความวา ความแตกตางเปนธรรมชาติ และเพราะความ
แตกตางนี่แหละ จึงทาํใหส่ิงทัง้หลายมีความหลากหลาย โลกนี้เปนอยู
ไดเพราะความแตกตาง ถามอียูอยางเดียวแมแตรางกายของเรา กม็ีแต
ตายอยางเดียว ไปไมรอด เครื่องยนตก็มสีวนที่แตกตางแลวมาเติมเต็ม
กัน ทาํใหองครวมสมบูรณข้ึนมา  

อันนี้ก็อยูทีจ่ะใชความแตกตางนั้นอยางไร อยูที่การประสาน
เชื่อมโยงเขามาเปนระบบ ใหเปนหนวยรวมอนัเดียวกัน แลวกห็า
ชองทางใหมนัมาหนนุซึ่งกันและกัน ใหเปนปจจยัรวมและเปนปจจยั
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หนนุ ไมใชเปนปจจัยที่มาหกัลางกัน  
เหมือนอยาง ในเรื่องที่ตองสัมพันธกับคณะสงฆ ตรงนี้จะตอง

เปนจุดทีเ่ดน คือการเขาไดกับพระ เชน กรรมการมหาเถรสมาคม  
การรูวิถีชวีิตของทาน รูวัตรปฏิบัติแนวทางอะไรตางๆ ซึ่งผูที่

ชํานาญในดานนี ้ ก็จะมีแนนอนในสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
คงจะตองใชหรืออาศัยทานเหลานั้น มาเปนสวนรวมหรือมาเปน
องคประกอบที่เสริมซึ่งกันและกัน แลวก็รูกัน เขาใจกัน มาทาํงานแบบ
ไปดวยกัน ขอเจริญพร 

เร่ืองพุทธมณฑลจะจัดการอยางไร ตองใชปญญาวา
ใหชัด           แตไมใชเปนทีม่าอวดความใจกวางบน
ฐานแหงโมหะ 
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: ขอกราบนมัสการถาม พุทธมณฑลทีอ่ยู

ใกลน้ีนะครับ ทานเจาคุณอาจารยมีคําแนะนําอะไรบาง ที่
จะใหกระผมรบัไปปฏบิัตใินโอกาสตอไป ในการที่จะเสริม
ใหเปนไปตามเปาหมายที่จะไดจัดตั้งที่พุทธมณฑลตอไป 

พระธรรมปฎก: เร่ืองพทุธมณฑล อาตมภาพไมไดมีความคิดอะไร
มากหรอก มองในแงที่หนึง่ ก็เปนที่รมร่ืน ซึ่งเขากับหลักพระศาสนา 
เพราะวาพระพุทธศาสนาเราเนนเรื่องธรรมชาต ิ เร่ืองของความรมร่ืน 
ใหมีส่ิงแวดลอมที่เปนธรรมชาติอยางทีว่า  

ฉะนั้นพทุธมณฑลในแงนี้กเ็ขาแนวทาง แตในแงของประโยชน
อยางอืน่ อยางที่บางทีเอกสารของทางราชการออกมา คลายๆ ทํานอง
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วา จะใหพทุธมณฑลเปนศนูยกลางของพระพทุธศาสนา ตรงนี้เปน
เร่ืองใหญที่ตองคิดใหชัด  

ที่ผานมาเราคดิในแนวนี้จริงหรือเปลา หรือเปนเพียงพูดไว
เฉยๆ วา  ตั้งพุทธมณฑลขึ้นเพื่อใหเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนา 
แลวเราไดดําเนินการเพื่อใหเปนอยางนั้นหรือเปลา อันนี้ก็ตองอยูทีว่า 
จะมีนโยบายในเรื่องนี้อยางไร จะยึดถือหลกัที่เคยประกาศไวหรือไม  

ถาเราตกลงจะใหพทุธมณฑลเปนศนูยกลางของพระพทุธ-
ศาสนา ก็เปนจุดเริ่มที่จะตองไปคิดวา เราจะทาํอยางไรใหเกิดสภาวะ
เชนนี้ข้ึนมาได  

อันนี้เปนสิง่ที่เคยพูดกันไวเทานัน้เอง ซึ่งถาเราไมเห็นดวย เรา
ก็อาจจะไมเอาดวย และกลายเปนวาทีพู่ดมากอนนี้เปนเพยีงถอยคํา
ไพเราะ แตไมมีผลในทางความเปนจริง แทนที่จะไปพูดอยางนัน้ ก็
ตองเลิกพูด  

ทีนีถ้าตกลงเอาวา เราจะวางนโยบายอยางนี้สําหรับพุทธ-
มณฑล ที่วาจะใหเปนศนูยกลางของกิจการพระพุทธศาสนา ก็เปน
เร่ืองที่เชื่อมโยงกับเร่ืองอืน่ทีเ่คยพูดกันมา  

แตลักษณะทีแ่นนอนก็คือวา ตัวสถานทีม่ันไดอยูแลว เปนที่
ชวยประชาชนมาก ไดแกความรมร่ืน ประชาชนมาอาศยัพุทธมณฑล
กันเยอะ เพื่อชวยจิตใจใหมคีวามสบายมีความสงบ อันนี้เรากค็ง
จะตองสงเสรมิกันตอไป  

ในสวนอื่นกเ็คยพูดกนัไปถึงวา ในการเปนศูนยกลางทาง
พระพทุธศาสนานั้น มีจุดหนึง่ทีเ่นนคือ เปนศูนยกลางหรือเปนแหลง
สําคัญทางการศึกษาดวย อันนี้ก็ตองมาทบทวนวาเราจะเอาหรือเปลา 
เพราะในแงนี้ไดเกิดมีปญหากันมาหลายอยาง เชนวาเมื่อตอนที่ต้ัง
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มหาวิทยาลัยพทุธศาสนาแหงโลกขึ้น ก็พูดกันวาจะเอาอยางไร จะตั้งที่
พุทธมณฑลหรือไม ซึ่งก็ยงัไมมีขอยุติที่วาจะเอาอยางไร อันนี้เปนเรื่อง
ของนโยบาย  

เราอาจจะตองยกเรื่องที่เคยพิจารณาในอดีตมาดู วาเขาเคย
คิดกันอยางไร จะเอาอยางไร แลวอันไหนควรจะสืบตอ ควรจะทาํ
ข้ึนมาใหเปนจริงเปนจัง อันไหนควรจะเลิก อันนี้อาตมภาพคิดวาสําคัญ
นะ คือเร่ืองที่เปนมาควรใหชดัเสียกอน  

ทีนีพ้อเราชัดกบัเร่ืองที่เปนมา จนลงตัวตดัสินไดวาเอาหรือไม
เอาอยางไรแลว เราก็เดนิหนาละทนีี ้แมแตจะมีนโยบายใหม วาถาไม
เอาอยางนัน้แลวจะใหเปนอยางไร  

แตตอนนี้เหมอืนกับวา เร่ืองพุทธมณฑลที่เปนมาก็ยังไมชัด 
แมแตส่ิงที่พูดไวเหมือนประกาศเปนทางการก็พูดกนัไปอยางนัน้ๆ เอง  

ถาเปนศูนยกลางการศึกษา ก็หมายถงึเปนศูนยกลาง
พระพทุธศาสนานานาชาตดิวย เพราะวาถาโยงไปหามหาวทิยาลัย
พุทธศาสนาแหงโลก ก็หมายถึงระหวางชาติแลว  

ในแงหนึง่เรากย็ังมีความคิดกันอยูดวยวา ในเวลานี้ถงึอยางไร
ประเทศไทยกย็ังเปนประเทศที่เรียกวา พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคง
ที่สุด แมวาบางครั้งมนัจะเปนความภูมิใจที่หลอกตัวเองไปบาง แตก็มี
ลักษณะอยางนอยในทางรูปธรรมที่เอื้อ  

ทีนี้เมื่อมีลักษณะในทางรูปธรรมแลวเรากต็องมาใสเนื้อใหมัน
เปนจริง คือทําอยางไรใหรูปราง รูปแบบ ที่มนัดูเปนศนูยกลาง
พระพทุธศาสนานั้น จะเปนแหลงใหญศูนยกลางจริงๆ โดยเนื้อหาดวย 
นี้ก็คือตองฟนตัวจริงของพระพุทธศาสนาขึ้นมา  



๗๖ ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมัน่คง 

อันนี้อาตมภาพก็วา เปนงานใหญมาก ถาจะเอาพทุธมณฑล
ใหมาถึงขั้นนี ้แลวมันจะเชื่อมโยงกับงานสวนอืน่ดวย         
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: ขอกราบนมัสการนะครับ ตอนนี้ก็มีประเด็น

อยูหลายประเด็น เชนที่ตั้งของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ จะเอาอยางไร จะอยูที่กรุงเทพฯ หรือจะอยูที่พุทธ
มณฑล  

พุทธมณฑลนัน้ไกล ญาติโยมมาติดตอกล็ําบาก กค็ง
ตองหาขอยุต ิ เพราะเรื่องยายตองยายแน แลวขณะนี้
กรมการศาสนาซึ่งเคยอยูที่กระทรวงศึกษาธิการ ก็ยายมา
อยูที่สะพานพระปนกลาฯชัน้หาแลว   

กรมการศาสนาเกาอยูที่ในกระทรวงศึกษาธิการ 
ขณะน้ีตั้งแตเม่ือปที่แลว ก็มีการแยกตวักรมการศาสนา
ออกมาเปนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิแบงเปน ๒ 
สวน  

กรมการศาสนาก็ขึ้นอยูกับกระทรวงวัฒนธรรม ขณะนี้
กรมการศาสนาเขายายมาอยูตรงตึกมหาวิทยาลัยมหิดล 
สะพานพระปนเกลา สวนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติก็
อยูที่กระทรวงศึกษาธิการ ก็ไมเหมาะสมดวยประการทั้งปวง  

ปญหาคือจะยายไปอยูที่ใด ในกรุงเทพฯหรือขางนอก 
ก็ยังไมมีขอยุติที่ชัดเจน ก็ตองไปหาขอยุติกัน มีเสียงบอก
วา ที่พุทธมณฑลไกล แลวปญหาก็อยางที่ทานเจาคุณ
อาจารยไดกลาวไววา ตองใหชัดเจน กระผมมองดูวาจะ
ชัดเจนอยางไรก็แลวแต สังคมไทยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
ตลอดเวลา  



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗๗

เวนแตถาเราวางรากฐานเกี่ยวกับตัวบุคคลใหมี
มาตรฐานจริงๆ โดยมีคณะกรรมการการคัดสรรในหลกัการ
ใหถูกตองชัดเจนจริงๆ อันนี้ก็จะนําไปสูลักษณะของการ
พัฒนา  

มีประเด็นอยูประเด็นหนึ่ง มีเสียงพูดกันมากกอนหนา
น้ีวา ควรจะทาํพุทธมณฑลใหเปนทีร่วมของศาสนาตางๆ  

พระธรรมปฎก: อันนี้เปนไปไมไดหรอก เพราะชื่อก็บอกแลววาเปน 
“พุทธมณฑล” 
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: กระผมจะตองใหชัดเจนในประเด็นน้ี ซ่ึง

กระผมก็เห็นอยางที่ทานเจาคุณอาจารยไดกลาวไวนะครับ 
คือจะตองเฉพาะพระพุทธศาสนา 

พระธรรมปฎก: คือคนเดี๋ยวนี้ไมรูความหมายของคําวา “ใจกวาง” 
ไมรูเร่ืองเลยวาใจกวางคืออะไร ก็เปะปะ เละเทะไปหมด  

ความใจกวางคอืการยอมรับความจริง ไมเอาแตใจของตัว ไมเอา
แตจะใหเปนไปตามความตองการของตวัเอง แตตองสามารถยอมรับ
ความจริงความถูกตองได จึงจะเรียกวาใจกวาง 

ไมใชวาเขาทําอยางนัน้ ก็เออ ฉันใจกวางยอมรับได เขาทาํชั่ว 
ฉันก็ใจกวางยอมรับได เขาทําด ี ฉันก็ใจกวาง ยอมรับได ใจกวางแบบ
นี้ใชไมได  

ใจกวางที่แทคือสามารถยอมรับความจริง เมื่อความจริงเปน
อยางนี ้ไมตรงกับที่ตัวตองการ คนใจแคบจะรับไมได  

พุทธมณฑลสรางขึ้นเพื่ออะไร ชื่อวาอะไร วัตถุประสงคความ
มุงหมายคืออะไร ก็วาไปตามนั้น มันไมไดมีเร่ืองอื่นที่จะมาใจกวาง มา



๗๘ ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมัน่คง 

วินิจฉัยอะไรอีก การทาํใจกวางแบบทีว่าเมื่อกี้นัน้ กลายเปนภาวะไร
หลัก กลายเปนวา คนใจกวางคือคนหลักลอย  

คนหลักลอย ไมมีหลัก ก็ใจกวางซ ิใครมาอยางไรก็รับไดหมด 
ก็มันไมรูวาอะไรถูกผิด เพราะฉะนัน้ใจกวางแบบนี้คือคนไมไดเร่ือง  

เวลานี้คนไทยเริ่มใจกวางแบบนี ้ คือแบบไมรูเร่ือง ก็ไปไมรอด 
เพราะไมมีความรู ขาดปญญา สังคมไทยอยางนี้จะแยนะ เปนสงัคมที่
ไมมีหลัก หรือเปนสังคมหลกัลอย  

เพราะฉะนัน้ จะตองชัดวา ความใจกวางอยูที่
ความสามารถยอมรับความจริง อันนี้เราตองชัดวาเราจะทําอะไร
เพื่ออะไร แลวเขาเอาศาสนาตางๆ มาปนเปกนั ก็พรากันไปหมด จน
ทําอะไรไมได ประเทศชาติกเ็สีย  

เราตองการใหพุทธศาสนาเกดิประโยชนแกสังคมไทย เราจึง
ต้ังพุทธมณฑลขึ้นมา ทําอยางไรจะใหพระพุทธศาสนานี้เกิดประโยชน
ได ก็คิดก็ทํากนัไป ใหมันจริงจังชัดเจน  

ตรงนี้สิเปนสาระ ไมใชไปนึกแตเพียงใจกวาง แลวก็ไมไดนึก
ถึงตัวเนื้อหาสาระที่จะตองทาํ วามนัอะไรกัน เลยไมไดเร่ืองไดราวอะไร 
เสียหายแกประเทศชาต ิ สังคมก็เลอะ เปนสังคมหลักลอยอีก ไมได
เร่ืองอะไรสักอยาง ไมมีเนื้อหาสาระ  

ถาเขาแนวนี้ตอไปก็ไทยทัง้สงัคมนี่แหละ นัวเนีย รับหมด ฝร่ัง
มา แขกมา จีนมา ก็ใจกวาง วาตามเขาไป เลยไมมีอะไรเปนของ
ตัวเอง อยางนี้เขาไมเรียกวาใจกวางหรอก แตเรียกวาเปนคนไมมหีลกั 
ไมใชคนใจกวาง  

ใจกวางแบบนี ้ ก็เหมือนไปบอกวา ที่โบสถคริสต ที่มสัยิด ก็
นิมนตพระไปผูกสีมา เปนที่ทาํสังฆกรรมไดดวย แลวจะใหชาวครสิต 



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗๙

ชาวมุสลิมเขาทําอยางไร หรือบอกวาจะใหกรมปาไมกบักรมประมงใจ
กวาง เปดสามัคคีกัน ใหเอาหนวยงานในสองกรมนัน้มาแทรกปนกนั
ไป อยางนี้เรียกวาใจกวางหรือ 

ความสามัคคีไมใชการเอามาปนเปคลุกเคลากัน ซึ่งจะยิ่งทําให
ติดขัดสับสน แตอยูที่การมีไมตรี และรวมมือประสานกันใหถูกจุดถูกที ่

ความใจกวางอยางที่วานั้น ที่จริงไมใชใจกวางหรอก แตเปน
เร่ืองของการมีปญญาแคบ คือ อยากจะแสดงความใจกวาง แตเมื่อไมมี
ปญญารูเร่ืองทัว่ตลอด ก็ปลอยความใจกวางที่สับสนออกมา อยางนี้
ไมใชใจกวางจริง แตกลายเปนใจกวางแบบแสดง ที่พวกชอบใชคําฝร่ัง
เรียกวา “โชวออฟฟ” ไมเปนอินดิเคชัน่ของปญญา แตมันอิมพลาย
อวิชชา 

ใจกวางก็อยูทีย่อมรับกันได ฟงกนัได และถากวางจริงก็
สามารถถกเถยีงกนัไดอยางสุภาพเปดใจ โดยไมตองตีหวักัน 

เพราะฉะนั้น พุทธมณฑลนี ้ เรื่องที่ตองคดิตองทําอยูที่วา จะทํา
อยางไรใหกิจการพระพุทธศาสนาเกิดประโยชนแกสังคมไดอยางแทจริง ซ่ึง
เปนเปาหมายเดิมที่ทําใหตั้งขึน้มา  

ฉะนั้น ผูที่เกีย่วของก็ตองคิดวา ทําอยางไร เราจะใหพทุธ
มณฑลมีกจิการงานที่สนองวัตถุประสงคของพระพุทธศาสนา ในการ
ทําใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนไดสําเร็จอยางดทีี่สุด อันนี้แหละคือ 
พุทธมณฑลที่แท  

ไมตองไปมัวคดิอยางโนนอยางนี ้คนที่ไปคิดใจกวาง มัวไปรับ
โนนรับนี ่ก็เลยไมมีเวลาทาํงาน ไมมีเวลาคิดทําเรื่องที่เปนสาระ ตอนนี้
ชักจะใจกวางกันแบบนี ้จนกระทั่งไมรูเร่ืองรูราวอะไรเลย คนไทยแยนะ 
จะกลายเปนโมหะไป 



๘๐ ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมัน่คง 

เอากําลังปญญา อาศยัความสามัคคี มาบริหารกุศล
เจตนา        สูความสัมฤทธิแ์หงประโยชนสุขเพื่อ
ปวงประชา 
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: กระผมก็คงจะรับหลักการ ก็ตองขอกราบ

นมัสการไวดวย ขอปวารณาตนวาคงมีคําถามอีกเยอะ แต
วาขณะนี้กไ็ดแตเพียงคิด แลวก็มาคราวนี้ เรียกวาไดรับ
คําสั่งสอน เหมือนกับไดรับพรอันประเสรฐิ มีกําลังใจ
ทํางานเพื่อพระพุทธศาสนา  

กระผมขอกราบนมัสการใหคําม่ันสัญญา วาจะอุทิศทั้ง
ชีวติ รางกาย จิตใจ เขาไปทําเรื่องนี ้ ซ่ึงก็คงจะตองมี
ปญหาอีกมากมาย ก็คงจะมากราบนมัสการถามในโอกาส
ตอไปดวยนะครับ  

ในโอกาสนี้กระผมคิดวาไดเวลาทีเ่หมาะสมแลว ทาน
เจาคุณอาจารยก็เหน่ือยมากแลว ไมทราบวายังจะมีกําลัง
พอที่จะใหคําสั่งสอนแนะนําพวกกระผมประการใดตอไปอีก
หรือเปลาครับ 

พระธรรมปฎก: ก็ขอเจริญพรอนุโมทนาทานนายพลตํารวจโท 
อุดม เจริญ พรอมทัง้ทานอาจารยรวมคณะที่ไดมาครั้งนี ้ โดยมี
จุดมุงหมายที่เปนกุศลเจตนา คือเจตนาดีตอพระพุทธศาสนา ซึ่งมี
ความหมายโยงไปเอง ถึงความปรารถนาดตีอสังคมประเทศชาต ิ 

เราทํางานพระพุทธศาสนานี ้ ก็คือเพื่อใหเกิดผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจาตรสัไววา การที่



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๑

พระสงฆจารกิไปโนนไปนี่ไปทาํงานตางๆ แมแตตวัพระพทุธศาสนามีอยูเพื่อ
อะไร  

พระพทุธองคตรัสวา พระพทุธศาสนาจะไดตั้งอยู มั่นคง ย่ังยืน 
เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกพหูชน เพื่อเกื้อกูลแกชาวโลก นี่คือ
ตัววัตถุประสงค  

เพราะฉะนั้น ถาเราทํางานเพื่อวัตถุประสงคของพระศาสนา 
ก็หมายความวาเพื่อวัตถุประสงคที่เปนประโยชนสุขแกประชาชน แก
ประเทศชาต ิและแกชาวโลกนัน่เอง อันเดียวกนั เมื่อทานมกีุศลเจตนา
นี้อยูแลว ก็เปนเจตนาทีเ่กื้อกูลตอสังคมประเทศชาต ิ 

เจตนาอนันี้แหละจะเปนแกนสําคัญ ใหเรามีทิศทางทีช่ดัเจน 
เมื่อมีความชัดเจน และเรามีความตั้งใจจริงแลว จะมีกําลงักาวไป
เพื่อใหสัมฤทธจิุดหมายนัน้  

ตอนนี้ก็อยูทีว่า เมื่อเราชดัเจน เรามุงหนาไปถูกทางแลว เรา
จะสรางกําลงัของเราขึ้นมาอยางไร เพื่อจะเดินหนาไป ตอนนี้ก็คือข้ัน
สรางกาํลัง และกําลังใหญทีสุ่ด ก็คือกําลังปญญา  

จะตองมีความรูความเขาใจ พรอมดวยขอมูล มองเหน็กิจการ
ดานตางๆ ใหชัดเจน เพราะปญญานี้แปลวา รูทั่วชดั ทั้งชัดทั้งทัว่ 
ทั่วถงึองคประกอบตางๆ พรอมทั้งหมด  

พอมีปญญามาสองสวาง เห็นทิศเหน็ทางชัดแลว ทีนีจ้ะเดินก็
อาศัยองคประกอบที่จะหนุน เชนความเพียรพยายาม ความรวมมอื 
การจัดการดําเนินการ ตลอดจนปจจัยทางวัตถุเขามาเสริม ถึงตอนนีก้็
เดินหนาไปเลย  

เพราะฉะนัน้กถ็ือวากุศลเจตนานี้เปนองคประกอบใหญและ
เปนแกนนาํ เมื่อต้ังขึ้นในใจแลว ก็เปนจุดเริ่มที่โยงไปถึงจดุหมายทนัท ี



๘๒ ตองฟนฟูวัด ใหชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะกาวหนาไดมัน่คง 

เรียกวาจุดเริ่มกับจุดหมายอยูที่ตัวเดยีวกนั แลวเอาศรัทธาผูกเขาไป 
บอกวาเอาแนแลวกุศลเจตนานี้กน็าํไปเลย 

เปนอันวา ตอนนี้เรากําลงัพยายามแสวงหาปญญากนัอยู หา
ความรูความเขาใจ เร่ืองราวขอมูลที่เกี่ยวของ แลวตอจากนี ้ ถามี
ความรูความเขาใจ เปนปญญาชัด ก็เดินหนาไดอยางด ี 

อาตมภาพขออนุโมทนาทานนายพลที่มกีศุลเจตนานี ้ และ
เพื่อใหสัมฤทธผิล ก็ขอใหมกีําลังมาเปนเครื่องดําเนนิ โดยมทีั้งกําลัง
กาย กําลงัใจ แลวก็ตัวกาํลังปญญาทีว่านัน้ มารวมกันที่กําลงัความ
สามัคคี ใหกาํลังทัง้หมดนี ้หนนุกนันาํไปสูความสาํเร็จ โดยในกรณีนีก้็
คือมีทานนายพล เปนผูนาํขบวนที่จะกาวไปใหถึงจุดหมายนัน้  

ก็ขอใหกุศลเจตนาที่ต้ังไวนี ้ บรรลุผลสมหมาย เพื่อประโยชน
สุขแกประชาชน เพื่อความดาํรงมัน่คงแหงพระพทุธศาสนา และขอให
ทุกทาน รมเย็นเปนสุขในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจาตลอดกาล ทุก
เมื่อ 
พล.ต.ท.อุดม เจริญ: สาธ ุกระผมขอถอืโอกาสนี้ กราบนมัสการลา

ไปกอนนะครบั ทุกสิ่งทุกอยางที่ทานเจาคุณอาจารยได
กรุณาแนะนาํสั่งสอนกระผมกับคณะ ทางฝายฆราวาสก็จะ
นอมรับ และนําไปปฏิบตั ิใหเปนไปตามที่ไดแนะนําสัง่สอน 
มีปญหาประการใด กระผมจะไดรวบรวมสมัครพรรคพวก
มากราบขอความเมตตาใหมนะครับ กราบขอบพระคุณ และ
ขอกราบนมัสการลาครบัผม 

พระธรรมปฎก:  ขออนุโมทนา 
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