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ทานนิสิตนักศึกษามหาบัณฑิต มหามกุฎราชวิทยาลัย วันนี้ผมจะพูดถึง
บทบาทของพระสงฆกับสังคมไทย เรื่องกรรมฐานแกปญหาชีวิต กอนที่จะพูดถึงวา
กรรมฐานจะพัฒนาสังคมไดอยางไรนั้น
ผมมีความเห็นโดยทั่วไปหลายประการ
เกี่ยวกับวัดและพระสงฆดังนี้
กิจกรรมของพระสงฆโดยยอมี ๔ ประการ
๑. ศึกษาแสวงหาความรูท ั้งทางโลกและทางธรรม
๒. ละความไมดีไมงามทั้งหมด
๓. ทําใหแจงถึงจิตใจ
๔. พัฒนาทําความเจริญทั้งรูปธรรมและนามธรรม
กิจกรรมของวัดมี ๕ ประการ ตามหลักเหตุผลดังนี้
๑. เปนที่อาศัยพํานักของพระภิกษุสามเณร
๒. เปนที่บวชเรียนของลูกหลานชาวบาน
๓. เปนที่บําเพ็ญกุศลของชาวบาน
๔. เปนที่พึ่งทางใจของประชาชน
๕. เปนศูนยกลางกิจกรรมของสังคมและประชาชน
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โดยวัดตองจัดใหมีสิ่งเหลานี้
๑. การปกครองวัดที่มีระเบียบรัดกุม ปกครองบุคคลที่อาศัยอยูในวัดใหอยูกันดวย
ความเรียบรอย ใหพระภิกษุสามเณรเลาเรียนพระธรรมวินัยอยางเครงครัด
๒. บริเวณสะอาดรมรื่น ทัง้ ที่กินสะอาด ที่ถายสะดวก จัดบริเวณอาคารเสนาสนะ
ใหสะอาดเรียบรอยและรมรื่น
๓. กิจกรรมอํานวยประโยชนตอสังคม ตอประชาชน
จุดสําคัญที่เจาอาวาสหรือผูปกครองวัดตองสนใจดูแลมี ๘ ประการคือ
๑. สงฆคือพระในวัด
๒. สมณธรรม คือ ทํากิจวัตร ลงอุโบสถ บิณฑบาต สวดมนตไหวพระ กวาดอาวาส
ลานเจดีย รักษาผาครอง อยูปริวาสกรรม ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติอุปชฌาย
อาจารย
๓. เสนาสนะ คือ ที่อยูอาศัย
๔. สวัสดิการ คือ ปจจัยอํานวยความผาสุกแกประชาชน
๕. สมบัติของวัด คือ ผลประโยชนรายได
๖. สัปบุรุษ คือ ชาวบานผูบ ํารุงวัด
๗. สังฆาธิการ คือ การประสานงานกับเจาคณะ
๘. สาธารณสงเคราะห คือ การบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและประชาชน
พระสงฆชวยเหลือสังคมดานใด อยางไรนั้นขึ้นอยูกับกิจกรรมของสงฆในดานนั้น ๆ
คือ
๑. ศีลธรรมวัฒนธรรม
๒. สุขภาพอนามัย
๓. สัมมาอาชีพ เพื่อใหเขาประกอบอาชีพการงานโดยสุจริตธรรม พระสงฆมีทาง
ชวยได โดยไมผิดสมณวิสัย
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๔. สันติสุข ใหเขาอยูดวยความสุขสบาย ไมมีการทะเลาะวิวาทกัน ไมตองขึ้นโรง
ขึ้นศาล รักกันเหมือนญาติพี่นองทางสายธรรม เรียกวาญาติในพระศาสนา
พระสงฆทําประโยชนไดอยางดีในขอนี้
๕. การศึกษาสงเคราะห ที่ผมทํามาแลวรูสึกไดผลดี เชน ชวยเหลือสงเคราะหเด็ก
เรียนหนังสือ ชวยพระสงฆศึกษาตอปริญญาโท ปริญญาเอก ชวยสงเคราะหได
ทั้ง ๆ ที่เปนพระสงฆไมมีปจจัย แตการใหนั้น ยิ่งใหยิ่งได ยิ่งหวงยิ่งอด หมดไม
มา เราไมหวง เราไมอด หมดก็มาเรื่อย ๆ พระพุทธเจาของเรานั้นรวยที่สุดใน
โลก รวยดวยเมตตา
๖. สาธารณสงเคราะห คือ ชวยเหลือประชาชนและสังคม ชวยปตตุโมทนามัย
ชวยรักสามัคคี ปลุกคนใหตื่น เสกคนใหเปนงาน ชวยแกไขปญหาชีวิตให
ประชาชน
๗. กตัญูกตเวทิตาธรรม
๘. สามัคคีธรรม คนที่ขาดความสามัคคีจะไมมีวินัย คนเราตองแสวงหาวิชาและ
สรางความรูคูความดี ถามีความรูขาดความดี เหมือนทานมีบานไมมีบนั ได
บานสวยหรูนาทัศนาดูแตไมมีบนั ได
ประชาชนหวังความชวยเหลือจากพระภิกษุสงฆในสิ่งตอไปนี้
๑. ประชาชนตองการตัวอยางที่ดีงาม และผูนําทางคุณธรรม โดยเฉพาะความ
เครงครัดทางวินัยของพระสงฆ และความเปนผูสันโดษ มักนอย
๒. ประชาชนตองการวัดเปนที่พึ่งพักพิงทางจิตใจของผูมีทุกข ตองการเห็นวัดเปน
ที่สงบ เยือกเย็นสะอาดรมรื่น มีระเบียบเรียบรอย
๓. ประชาชนตองการเห็นพระภิกษุเขาไปหาประชาชน ปลอบขวัญใหกําลังใจ
แนะแนวทางแกปญหาชีวิต บิณฑบาตโปรดสัตว ถาแกปญหาใหประชาชนได
เขาก็มีศรัทธา ไมตองใชปจจัย ๔ ไมตองใชเงิน
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๔. ประชาชนตองการใหวัดเปนศูนยกลางการพัฒนาชุมชนพัฒนาชนบท วัดเปน
อุทยานการศึกษา วัดเปนแหลงศิลปวัฒนธรรมของชาติ วัดใหความรวมมือ
สนับสนุนใหเกิดการรวมพลังแกไขปญหาตาง ๆ
ถาเปนไปไดวัดควรจัดลาน ๔ ลานนี้คือ
๑. ลานวัด จัดใหรมรื่น
๒. ลานใจ ฝกใหนั่งกรรมฐาน
๓. ลานกีฬา ใหเด็กเขาวัดเยอะ ๆ มาเลนกีฬา
๔. ลานดนตรี บางคนบอกพระฟงดนตรีเปนอาบัติ เปนอาบัติไดอยางไร โขนละคร
ก็เลนในวัด พระขึ้นธรรมาสนก็บรรเลงเพลงสาธุการ ทุกคนพนมมือ จุดเทียน
บูชาพระรัตนตรัย พระฉันก็ใชเพลงรับพระ เขาเลนกันมาตั้งแตสมัยโบราณแลว
เลนในวัดเพราะลานดนตรีอยูในวัด ถาพระไปรองรําทําเพลงเสียเองนั่นแหละ
ถึงจะเปนอาบัติ
๕. ประชาชนตองการใหวัดเปนศูนยกลางของการศึกษาดานตาง ๆ การศึกษาทุก
รูปแบบ ทั้งทางโลกทางธรรม
หากไมพัฒนาวัดพัฒนาพระดังกลาวมาแลว อาจเกิดภัยแกพระภิกษุ ซึ่งจะตอง
หาทางปองกันแกไขสืบไปในเรื่องเหลานี้
๑. ความเสื่อมศรัทธาของประชาชน หากพระปฏิบัติตนไมสมควร เชน เวลาเขาใส
บาตรก็ยถาสัพพีกลางถนนเลย ไมเลือกที่เลือกทาง รถจะชนเอาทั้งพระ ทั้ง
ฆราวาส ตองชวยกันแกไข
๒. ความไมตองการของประชาชน ประชาขนเบื่อหนายการเรี่ยไร กฐินตกคางเยอะ
ความจริงผาผืนเดียวก็เปนกฐินได ทําไมตองมีเงินเปนลานถึงจะทอดได กฐินจึง
ตองตกคาง
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๓. ความพยายามทําลายของประชาชน ประชาชนจับผิดพระ ไมไดตั้งใจมาเปน
อุบาสกอุบาสิกาเลย มาจับผิดพระวัดโนนพระวัดนี้ แลวก็ลงหนังสือพิมพ
หนังสือพิมพเขาก็ชอบลงขาวรายฟรี ขาวดีเสียเงิน พระดี ๆ ไมคอยลง เวลามี
พระปลอมลงขาวหนาใหญเลย เราตองชวยกันแกไขเชนกัน
วิธีแกภัยเหลานี้คือ
๑. คณะสงฆทําตนใหเปนที่พึ่งของประชาชนได
๒. ใหพระภิกษุสามเณรวางตนเปนที่เคารพบูชาของประชาชนใหได
๓. ใหศาสนาสามารถเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ในดานปกครองตนของประชาชน
ใหได กรรมฐานแกปญหาไดจริง ๆ พัฒนาสังคมไดดวย
กรรมฐานทําใหระลึกเหตุการณของชีวิตได
กรรมฐานชวยใหรูกฎแหงกรรมจากการกระทําของตน
กรรมฐานแกปญหาได พัฒนาสังคมไดดี
ประชาชนเยอะแยะเราชวยเขาได เขาจึงมาหา เราชวยเขามาก เขาจะรักเรา
มาก เราชวยเขานอย เขาจะรักเรานอย เราแสดงพฤติกรรมออกใหเขาเห็นใหถูกตอง
ถามีกรรมฐาน ทานจะมีเมตตา ปรานี อารี เอื้อเฟอ ขาดเหลือคอยดูกัน เจรจาไพเราะ
สงเคราะหเอื้อเฟอ ถามีกรรมฐานทานจะเขาใจจิตใจผูอื่น จะมีปญญาแกไขปญหา
เรียกวามีปญญาในตัว มีความรูคูความดี ทานมีปญญา ทานจะแกปญหาสม
ปรารถนา ความรูเปนสิ่งสําคัญในชีวิตเหมือนกัน จึงใหถือคติวา
๑. รูไวใชวา ใสบาแบกหาม รูอยางเดียวไมรูทุกอยาง เขาสังคมลําบาก เขารู
อยางไรเราก็ตองรูกับเขา เอากับเขา ลองคิดดูวา “เรามีเสื้อสิบตัว กับเสื้อตัว
เดียว อยางไหนดีกวากัน”
๒. รูอะไรไมสูรูวิชา
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๓. รูเอาตัวรอดเปนยอดดี
และตองถือเอา ๓ ดีนี้เปนสรณะดวยคือ
๑. ดีที่มีคนสนใจเรา
๒. ดีที่มีคนปรารถนาดีตอเรา ไปไหนมีแตคนเมตตาเรา
๓. ดีที่เราละความชั่วได ละความชั่วไมได ดีไมได
นี่คือกรรมฐาน ถาปฏิบัติแลวมาเลี้ยงปริยัติได ถาไมมปี ฏิบัติมีแตปริยัติไปไม
รอด แกปญหาชีวิตไมได มีเรื่องจะเลาใหทานฟง ผมรูจักเจาคณะอําเภอภาคใต เปน
เปรียญ ๗ ประโยค ฝรั่งเปนด็อกเตอรมาบวช บวชแลวขอมาเรียนปฏิบัติกรรมฐาน แต
เจาคณะอําเภอเปรียญ ๗ ประโยคองคนี้สอนไมได บอกใหเรียนบาลี เรียนธรรมะ ฝรั่ง
วาอยางไรครับ บอกเรียนมาแลว พระไตรปฎกภาษาอังกฤษอานจบแลว ขอใหทาน
สอนกรรมฐานขาพเจา ขาพเจามาบวชกับทาน ตองการจะใหสอนกรรมฐาน ไม
ตองการเรียนปริยัติเพราะจบมาแลว เจาคณะอําเภอสอนไมได เพราะทานไมเคย
สนใจกรรมฐาน ฝรั่งบอกวา รูอยางนี้ผมไมมาบวชประเทศไทย ไปบวชศรีลังกาดีกวา
ไปบวชพมาดีกวา เขามีปฏิบัติ แตประเทศไทยคิดไมถึงเลยวาไมมีปฏิบัติ อันนี้ฝากไว
ดวยนะครับ ขอใหเห็นความสําคัญของกรรมฐาน
สุดทายนี้ ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลทั้งหลาย โปรดประสาทพร
ทานรองอธิการและบรรดาคณาจารยทุกทาน ตลอดกระทั่งนิสิตนักศึกษาที่อนาคตจะ
เปนใหญเปนโตดวยวิชาการ หลักฐานงานกิจกรรมของคณะสงฆตองเปนประโยชนตอ
ประชาชน เพราะเราเปนภิกษุมีแตชวยเหลือประชาชน สอนใหเขาเปนคนดี สอนให
เขาพนทุกขถึงบรมสุขโดยทั่วหนากัน ขออํานาจบุญกุศลนี้ประสาทพรใหแกทุกทานที่
มาแลวก็ดี ที่มิไดมาก็ตาม กระทั่งพระเดชพระคุณหลวงพอพระธรรมปญญาจารยที่
เปนอธิการบดี ขอใหทานจงเจริญรุงเรืองในธรรมสัมมาปฏิบัติในหนาที่ และขอพระ
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เดชพระคุณทุกรูปที่มร ณ บัดนี้ จงเจริญไปดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ
ธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใด จงสมความมุงมาดปรารถนาดวยกันทุกรูป ทุก
นาม โดยทัว่ หนากัน ณ โอกาสบัดนี้เทอญ...

บรรยาธรรมแกคณะมหามกุฎราชวิทยาลัย

7

