คนไทยชาวพุทธหางวัดจริงหรือไม
พระธรรมสิงหบุราจารย
H19004

มีเสียงพูดบนกัน ทั้งที่เปนไปตามธรรมดาและเปนไปดวยความหวงใยทั่วไปวา
ทุกวันนี้คนไทยเราที่นับถือพระพุทธศาสนา หางวัดกันมากขึ้นทุกที
ทั้งนี้โดยถือเอาเหตุการณที่วา วันพระก็ไมคอยมีคนไปวัด วันนักขัตฤกษ เชน
วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันเขาพรรษา วันออกพรรษา ก็ไมคอยมีคนไปวัด เวลาวัด
จัดงานบุญงานกุศล ก็ไมคอยมีคนไปวัด
วัดมีแตความเงียบเหงานาใจหาย
เปนอยางนี้มากมาย
แตก็ไมใชจะเปนทุกวัด
บางวัดก็มีคนไปเขาออกกันอยูเปนประจํา แทบไมมีเวลาวาง เวลาปกติที่วัดไม
มีงานอะไรก็มีคนไป โดยไปนมัสการพระบาง ไปสนทนาธรรมกับพระบาง ไปฟงธรรม
กับพระบาง
วันสําคัญ เชน วันพระหรือวันพิเศษ เชน วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา หรือวันที่วัด
จัดงานบุญงานกุศล คนไปกันเต็มวัดก็มี
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วัดที่มีการศึกษาอบรมหรือมีการปฏิบัติธรรมที่ดําเนินดวยวิธีการที่บริสุทธิ์ บาง
วัดแทบไมมีวันวาง มีคนเขาไปรับการศึกษาอบรมบาง ไปปฏิบัติธรรมบาง อยูเปน
ประจําตลอดเวลาก็มี
บางวัด วันพระ หรือ วันอาทิตย ที่วัดจัดใหมีเทศนา คนเขาไปฟงเทศนกันแนนที่
ประชุม เปนจํานวนมากก็มี
บางวัดที่มีการทําบุญตักบาตรวันพระ และมีการแนะนําธรรมดวย คนพากันไป
ทําบุญเต็มศาลา บางวันแทบจะไมมีที่นั่งก็มี
เมื่อเปนเชนนี้ จะวาคนหางวัดจริงหรือไม ก็ไมแน อาตมาคิดวา วัดใดที่ความ
เปนวัดหางคน ก็นาจะทําใหคนหางวัด แตวัดใดที่ความเปนวัดไมหางคน คนก็คงจะไม
หางวัด
วัดที่คนเขาไปแลวพบความเปนวัด คนไมหางวัดแน วัดที่คนเขาไปแลวไมพบ
ความเปนวัด ก็อาจทําใหคนหางวัดได
เมื่อเปนอยางนี้ จะวาความผิดพลาดบกพรองของวัด หรือของคนกันแน โปรด
พิจารณา
เขาวัดแลวพบวัด ก็ชอบวัด อยูวัด แลวพบวัดก็ติดวัด
เขาวัดแลวพบแตกิเลส หรืออยูวัดแลวเจริญดวยกิเลส ก็อาจเบื่อวัด รําคาญวัด
หรือบางที่อาจเกลียดวัดเลยก็เปนได

วัดคืออาราม อารามคือความเปนวัด
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คําวา อาราม หมายถึง สถานที่เปนที่รื่นรมย คือ เปนที่เพลิดเพลินทางความ
สงบสงัด เปนที่ปราศจากสิ่งอันไมพึงปรารถนา ทั้งทางรูป ทางเสียง และทางอื่น ๆ
ทั้งหลาย กอใหเกิดความสงบ ความถูกตอง นําไปพบมัคคุเทศนแหงชีวิต คือ “สมาธิ”
และ “สติปญญา”
บริ เ วณทั่ ว ไป เป น ไปตามธรรมชาติ นํ า ไปสู ค วามวิ เ วก และความบริ สุ ท ธิ์
ตามลําดับ นี่คือ บรรยากาศของวัด
ภารกิจของวัด ไดแก “การสงเสริมธรรม” โดย
๑. การเรียน
๒. การปฏิบัติ
๓. การสอน
๔. การอบรม
๕. การเผยแผ

ธรรม หมายถึง “พฤติกรรมที่รักษาความปกติ” มีลักษณะ
เปน “ความถูกตอง” เปนการปฏิบัติ
๑. ตามตําแหนงหนาที่ และสภาพความเปนอยูที่แทจริง
๒. ตามระเบียบแบบแผน ขนมธรรมเนียมประเพณี
๓. ตามระบบพัฒนาชีวิต คือ
ก. ละชั่ว ทําดี ควบคุมความคิดใหบริสุทธิ์
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ข. บุญกริยา คือ ทาน ศีล ภาวนา
ค. แนวการศึกษา คือ ศีล สมาธิ ปญญา
๔. เหตุผล คือ ภาวะที่ควรจะเปน
๕. ความเปน คือ ภาวะที่กําลังเปน
ธรรมเทานั้นเปนเครื่องปองกันปญหา ลดปญหา และ แกปญหา คือ ความทุกข

ผูบริหารวัดไดแก
๑. พระภิกษุ ผูบวชเพื่อหาทางพัฒนาชีวิตตามแนวพระศาสนา มีหนาที่สําคัญ
๒ ประการ คือ
ก. ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยดวยตนเอง
ข. สอนคนอื่นใหปฏิบัติตาม
มีชีวิตตามแนวอันประเสริฐ คือ
ก. ถือเมตตาเปนธรรมประจําตน
ข. ยึดมั่นในพระธรรมวินัย อันแบบชีวิตที่บริสุทธิ์เปนหลัก
ค. มุงความสงบเปนเปาหมาย
๒. พระภิกษุสงฆ คือ พระภิกษุผูสามารถในการบริหารตนใหศีลาจารวัตรเสมอ
กัน มีความคิดเห็นไมเปนปรปกษกัน ปฏิบัติงดงามตามสมณวิสัย อยูรวมกันดวยดี
๓. เจาอาวาสผูสามารถในการบริหาร
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ก. ศาสนบุคคล
ข. ศาสนสถาน
ค. ศาสนกิจ
ง. ศาสนธรรม
จ. ศาสนสมบัติ
ใหอยูในสถานที่เหมาะสม โดยเฉพาะใหเกิด
ก. ความสงบเรียบรอย
ข. ความเจริญงอกงาม
ค. ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
วัดที่มีคุณลักษณะอยางนี้ เปนที่ตองการของปวงชนชาวพุทธผูเปนปกติชน
โดยทั่วไป เพราะสามารถนําเขาไปสู
ความสะดวก
ความสบาย
ความปลอดภัย
ความอบอุน
อันเปนจตุสดมภของชีวิตที่พึงประสงคได
เขาทั้งหลายเหลานั้นจึงอุปถัมภวัดและเขาวัด
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แตเมื่อเขาวัดแลวไมพบสภาพวัด โดยเฉพาะบรรยากาศ คือ “อาราม” ดังกลาว
ก็ผิดหวัง จึงไมอยากเขาวัด ทําใหชาววัดที่ไมทราบขอเท็จจริง และคนทั่วไปที่ไมทราบ
เรื่องราวพูดวา คนหางวัด
ในเหตุการณที่กลาวนี้ คนหางวัดก็ควรถือวา ดีเหมือนกัน เพราะเขาจะไดไมพบ
สิ่งเลวรายอันตรายตรงขามกับบรรยากาศที่แทจริงของวัด เขาจะไดไมช้ําใจ ไมตอง
วิตกกังวลอะไรมากตอไป
สิ่งที่ไมตองการ อยูหางไดก็ดี จะไดไมตองเพิ่มปญหา แตบางทีเทาที่เคยพบมา
คนนอกวัดที่เปนตัวการในการทําลายลางบรรยากาศของวัด เปนเหตุใหคนในวัดตอง
ปฏิบัติเชนนั้นก็มี เพราะฉะนั้น การสรางสภาพวัดซึ่งเริ่มดวยการสรางบรรยากาศของ
วัด จึงนาจะตองรวมมือกันทั้งคนในวัดและคนนอกวัดทั้งสองฝาย จึงจะดี จะใหฝาย
ใดฝายหนึ่งแตฝายเดียวดําเนินการอาจไมสําเร็จตามปรารถนาก็ได เพราะวัดที่เปนที่
ทํางานพระศาสนาของพุ ท ธบริ ษัททั้ งสองฝ าย เมื่อเราต องการพึ่งวั ดก็ ตองปฏิ บัติ
เพื่อใหวัดไดพึ่งเราบาง จึงจะเกิดความเปนธรรมในวงการพระศาสนา และจะทําใหอยู
อยางสบายใจดวยกัน...
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