บทบาทของพระสงฆ กับ สังคมไทย
เรื่องกิจกรรมของพระสงฆ กับ สังคมไทย
พระราชสุทธิญาณมงคล
D041

๑.
๒.
๓.
๔.

กิจกรรมของสงฆ
สิ่งที่จะตองศึกษาแสวงหาความรูทั้งทางโลก และทางธรรม
สิ่งที่จะตองละความไมดีไมงามทั้งหมด
สิ่งที่จะทําใหแจงถึงจิตถึงใจ
สิ่งที่ควรจะพัฒนา - ทําความเจริญทั้งรูปธรรม - นามธรรม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

วัดจะตองมีกิจกรรมอยู ๕ ประการ
วัดเปนที่อาศัยพํานักของภิกษุสามเณร
วัดเปนที่บวชเรียนของลูกหลานชาวบาน
วัดเปนที่ทําบุญบําเพ็ญกุศลของชาวบานรอบวัด
วัดและพระสงฆ เปนที่พึ่งทางใจของประชาชน
วัดเปนศูนยกลางทางกิจกรรมของสังคมและประชาชน

เปาหมายกิจกรรมของสงฆ ตองเปนประโยชนตอสังคม
๑. ปกครองวัดมีระเบียบรัดกุม
๒. บริเวณวัดสะอาดรมรืน่
๓. มีกจิ กรรมอํานวยประโยชนตอ สังคม และประชาชน

บทบาทพระสงฆ กับ สังคมไทย

๑

การที่จะไปถึงเปาหมายทั้ง ๓ ประการนั้น มีจุดสําคัญที่เจาอาวาสจะพึงสนใจ
ดูแลอยู ๘ จุดดวยกัน คือ
๑. สงฆ คือ พระในวัด
๒. สมณธรรม คือ ทํากิจวัตร ลงอุโบสถ บิณฑบาต สวด
มนตไหวพระ กวาดอาวาสลานพระเจดีย รักษาผาครอง อยูป ริวาสกรรม
โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ ศึกษาสิกขาบท และปฏิบัติอุปช ฌายอาจารย เทศ
นาบัติ พิจารณาปจจเวกขณะทั้ง๔ เปนตน
๓. เสนาสนะ คือ ทีอ่ ยูอ าศัย
๔. สวัสดิการ คือ ปจจัยอํานวยความผาสุข
๕. สมบัติของวัด คือ ผลประโยชนรายได
๖. สัปบุรุษ คือ ชาวบานผูบํารุงวัด
๗. สังฆาธิการ คือ การประสานงานกับเจาคณะ
๘. สาธารณะสงเคราะห คือ การบําเพ็ญประโยชน
ตองการกิจกรรมสงฆตองดําเนินการ
๑. การจัดบริเวณอาคาร เสนาสนะ ใหสะอาดเรียบรอยและรม
รื่น
๒.
การปกครองบุคคลที่อาศัยอยูใ นวัด ใหอยูก ันดวยความ
เรียบรอย ใหพระภิกษุสามเณรเลาเรียนพระธรรมวินัย
๓. ใหวัดทํากิจกรรมอันเปนประโยชนตอ สังคม
กิจกรรมของสงฆ ชวยเหลือสังคม
๑. ศีลธรรม วัฒนธรรม
๒. สุขภาพอนามัย
บทบาทพระสงฆ กับ สังคมไทย

๒

๓. สัมมาชีพ
๔. สันติสุข
๕. ศึกษาสงเคราะห
๖. สาธารณสงเคราะห
๗. กตัญูกตเวทิตาธรรม
๘. สามัคคีธรรม
ประชาชนคือใคร ?
ประชาชน คือ คนทั้งปวง ที่รวมชะตากรรม อยูในบานเมืองเดียวกัน ดังนั้น
ประชาชน คือ ชาติ คุณธรรมทีย่ ดึ เหนี่ยวของประชาชน คือ ศาสนา ผูนําของประชาชน
คือ พระมหากษัตริย
ประชาชนตองการอะไร ?
ประชาชนตองการประเทศที่มั่นคง ปลอดภัย และเจริญกาวหนา
โดยเฉพาะ คือ
๑. มีปจจัยสี่เพียงพอ สําหรับดํารงชีวิต สําหรับตนเอง และครอบครัว
๒. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๓. ประชาชนตองการบานเมือง มีความสงบ-สันติ และสังคมที่เปนธรรม
๔. ประชาชนตองการมีความสุขทางจิตใจ
ประชาชนหวังความชวยเหลือจากภิกษุสงฆอยางไร ?
๑. ประชาชนตองการ ตัวอยางมองความดีงาม และผูนําทางคุณธรรม
โดยเฉพาะความเครงครัดทางวินัย และความเปนผูสันโดษมักนอย
๒. ประชาชนตองการ วัดเปนที่พึ่งพักพิงทางจิตใจของผูมีทกุ ข ตองการเห็น
วัดเปนที่สงบ เยือกเย็น สะอาดรมรื่น มีระเบียบ
บทบาทพระสงฆ กับ สังคมไทย

๓

๓. ประชาชนตองการ เห็นพระภิกษุเขาหาประชาชน ปลอบขวัญ ให
กําลังใจ แนะแนวทางแกปญหาชีวิตให
๔. ประชาชนตองการ ใหวัดเปนศูนยกลางการพัฒนาชนบท ใหความ
รวมมือสนับสนุนใหเกิดการรวมพลัง แกปญหาตาง ๆ
๕. ประชาชนตองการ ใหวัดเปนศูนยกลางของการศึกษาดานตาง ๆ ทั้ง
ดานหลักธรรมของพระศาสนา และการอาชีพ การปฏิรปู จิตใจของประชาชน ควร
ริเริ่มที่วัด
ภัยของพระภิกษุที่ตองแกมี ๓ ประการ
๑. ความเสื่อมศรัทธาของประชาชน
๒. ความไมตองการของประชาชน
๓. ความพยายามทําลายของประชาชน
วิธีแกภัยอันนี้ คือ
๑. คณะสงฆสามารถ เปนที่พึ่งของประชาชนได
๒. ใหพระภิกษุสามเณร สามารถเปนที่เคารพบูชาของประชาชนได
๓. ใหพระศาสนา สามารถเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ในดานปกครองตน
ของประชาชนได
วิธีการแกภายใน
โดยอาศัยหลัก ลด ๕ วาง สราง ๕ รวม
ลด ๕ วาง คือ
๑. สมองวาง
๒. ชองวางระหวางบุคคล
๓. เวลาวาง
บทบาทพระสงฆ กับ สังคมไทย

๔

๔. ทรัพยพยากรณวาง
๕. การนําวาง
สราง ๕ รวม
๑. รวมทุน
๒. รวมคิด
๓. รวมผลิต
๔. รวมขาย
๕. รวมปองกัน
คุณธรรมของผูนํา
มีความรับผิดชอบ
มีความสุภาพสมบูรณ ทั้งออนโยนและออนหวาน
มีความจริงใจ และบริสุทธิ์ใจ ตอหนาที่และสังคม
มีความเสมอตน เสมอปลาย
มีความเห็นอกเห็นใจ และเขาใจกัน ระหวางเพื่อนรวมงาน เด็กและ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
ผูใหญ
๖. มีความสุขุมรอบคอบ ในภาระกิจทั่วไป
๗. สามารถแกไขคลี่คลาย แกปญ
 หาชีวิต และปญหาสังคม และเหตุ
เกิดขึ้นเฉพาะหนา สถานการณปจจุบัน ไดทันทวงที
๘. ประกอบดวยเมตตาธรรม ตอหนาและลับหลังในสังคมของเรา

บทบาทพระสงฆ กับ สังคมไทย

๕

พัฒนาเพื่อลดปญหาความขาดแคลน และความแตกแยก
ตองพัฒนา ๕ ประการ
๑. พัฒนาความเปนอยูของเรา ใหอยูงายขึ้น อยาใหยุงยากนัก
๒. พัฒนาความเปนอยูใหเรียบ ๆ อยาใหหรูหรานัก
๓. พัฒนาความเปนอยูใหเหมาะสมกับฐานะ
๔. พัฒนาใจใหยึดมั่นความจริงเปนหลัก
๕. ใหศีล สมาธิ ปญญา เปนตัวหลัก ของญาณการพัฒนาที่อยูดวย
ความถูกตองทุกประการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑.

วิธีสรางความดีตอบุคคลอื่น
ชวยเหลือผูอื่นทําความดี
รักและเคารพทุกคน อยางเสมอหนา
สนับสนุนผูอื่นใหมีความดีพรอม
ชี้ทางใหผูอื่นทําความดี
ชวยเหลือผูอื่น ผูที่อยูใ นความคับขัน
กระทําสิ่งที่เปนประโยชนตอ สาธารณะ
ไมทําตนเปนปูโสมเฝาทรัพย หมั่นบริจาค
ธํารงไวซึ่งความเปนธรรม
เคารพผูมีอาวุโสกวา
รักชีวิตผูอื่น ดุจรักชีวิตของตนเอง

พระสงฆ - กับ การพัฒนาสังคมไทย
พระสงฆตองมีประสิทธิภาพ
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๒.
การพัฒนาเปนสวนประกอบที่สําคัญยิง่ สวนหนึ่งของชีวิต และสิ่ง
ทั้งหลาย ที่เนื่องดวยชีวิตคน เพราะคนและสิ่งที่เนื่องดวยชีวิตคนทุกประการ
ยอมมีชีวิตอยูไดดวยการพัฒนา ถาไมมีการพัฒนา หรือหยุดการพัฒนา ก็ยอม
หมดชีวิต คือ ถึงความสิ้นสุดทันที
๓. คําวา พัฒนา ทานแปลวา ความเจริญ คําวา ความเจริญ หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เหมาะสม
ชีวิตทุกชีวติ
และสิ่งที่เนื่องดวยชีวิตทุกอยางยอมแปรปรวน
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมัน ตราบใดที่ยังเปนชีวิตอยูหรือยังมีชีวิตอยู ก็จะ
หนีความเปลี่ยนแปลงไปไมพน เพราะถาหยุดเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ยอ มถึงความ
สิ้นสุดเมื่อนั้น
๔.
ความเปลี่ยนแปลงนั้นมีสองทาง คือ ความเปลี่ยนแปลงในทางที่
เหมาะสม ๑ กับความเปลี่ยนแปลงในทางที่ไมเหมาะสมอีก ๑ ความ
เปลี่ยนแปลงในทางที่เหมาะสม เรียกวา ความเจริญ ความเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ไมเหมาะสม เรียกวา ความเสื่อม
๕. พระสงฆในพระพุทธศาสนา ก็จดั วาเปนสิ่งมีชีวิต หรืออยางนอยที่สุดก็
เปนสิ่งที่เนื่องดวยชีวิต จึงตองอยูคูกบั การพัฒนา ถาขาดการพัฒนาก็หมดชีวิต
หรือขาดชีวิต เพราะไมมีชีวิต
๖. คําวา ชีวิต หมายถึง ความปรากฏอยูแหงผลของการงาน และหนาที่
ชีวิตคนก็คอื ความปรากฏอยูแหงการงานที่จริงของคน อันเกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ของคน ซึ่งเกิดมาเพื่อชวยกันสราง มิใชคอยมุงชวยกันทําลาย
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ชีวิตของพระสงฆในวัดพระพุทธศาสนา จึงไดแกแหลงที่ปรากฏออกมา
ซึ่งผลแหงการงานของพระพุทธศาสนา ซึ่งปกคลุมอยูดวยความปกติสุข และ
ความสงบสุขทุกประการ ตลอดเวลา
๗.
วัดในพระพุทธศาสนา เกิดขึ้นและดํารงอยูดวยความมุงหมาย
ดังตอไปนี้ คือ
๑) เพื่อประกาศพระพุทธศาสนา ซึ่งมีความมุงหมายใหคนทําความดี
เพื่อชวยตนและคนอื่นใหมีความปกติสุข เวนการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
๒) เพื่อเปนที่อยูของภิกษุสงฆ ผูมีหนาที่ดํารงพระพุทธศาสนาไวเพื่อ
ตนและประชาชน โดยการกระทํา ๓ ประการ คือ ตั้งใจศึกษาเลาเรียนพระธรรม
วินัย ๑ ตั้งใจปฏิบัตพิ ระธรรมวินัย ๑ เพื่อตนกับเพื่อเปนตัวอยางแกประชาชน
เพราะทุกวันนี้ ไดยินแตเสียงที่สอนใหทําดี แตคนที่ทําดีใหเห็นหายากอยางยิ่ง
๑ ตั้งใจสอนประชาชนใหมีความรูความเขาใจพระธรรมวินัยถูกตอง ๑ พระ
มีความหมายคูมือในการ
ธรรมวินัยเปนคุณความดีที่เหมาะสมแกคนทุกคน
ครองตนทีด่ ียิ่ง
พระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนา ยอมมีชวี ิตอยูดวยความสงบ ทําตนใหมากกวา
เปนผูรับ ละเวนความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่รุนแรง ไมทะเยอทะยานในเรื่อง
ลาภ ยศ มีน้ําใจประกอบดวยเมตตา มีความเลื่อมใสมั่นในกฎของกรรม และมุงความ
สงบเปนที่ตั้ง ชีวิตของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ปจจุบันนี้มีความหมายที่การบําเพ็ญ
ประโยชน เพื่อการพระศาสนา ๑ การศึกษา ๑ การสังคมสงเคราะหที่ไมขัดตอสมณ
วิสัย ๑
๓) เพื่อเปนที่บําเพ็ญบุญที่มีเหตุผลของประชาชนทั่วไป
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๔) เพื่อเปนแหลงของการศึกษา และเปนที่กอกําเนิดของคุณธรรม
ทั้งหลาย โดยเฉพาะที่เปนสําคัญ ก็คือ สัจจะ เมตตา สามัคคี มีวินัย ซึ่งเปน
หัวใจของชุมชนทั่วไป
๕) เพื่อเปนศูนยแหงวัฒนธรรมประจําหมูบาน
๘.
ชีวิตวัดในพระพุทธศาสนา มีภาวะเหมือนชีวิตคนประการหนึง่ คือ
ประกอบดวยสวนสําคัญ ๒ สวน ไดแก
๑) รูป คือ รางประกอบดวย ทีอ่ ยูอาศัยของพระภิกษุสามเณร
คือ กุฏิ ทีบ่ ําเพ็ญกิจสงฆ คือ อุโบสถ ที่บาํ เพ็ญ คือ ศาลาการเปรียญ ที่
ศึกษาเลาเรียน คือ โรงเรียน และสถานที่อื่น ๆ ตามความจําเปน และความ
ตองการทีช่ อบอีกตามสมควร
สถานที่เสนาสนะกุฏิเหลานี้ สรางขึ้นใหมขี นาดเหมาะสมตามความจําเปน มิใช
มุงความใหญโตสวยงาม ไดรับการตบแตงใหเรียบรอย ไมหรูหรา เหมือนสถานที่ของ
ชาวบาน บริเวณโดยรอบของเสนาสนะกุฏิและสถานที่เหลานั้น สะอาด เรียบรอย
ปราศจากความเลอะเทอะ รกรุงรังทุกประการ
๒) นาม คือ จิตใจ ประกอบดวยสมณะสัญญา สมณะสารูป
และสมณะปฏิปทา คือ การเรียน การปฏิบัติ การสอน ของพระภิกษุ
สามเณร กับบุญกิรยิ า และธรรมศึกษา สัมมาปฏิบตั ิ ของทายก ทายิกา
ประชาชนทั่วไป
วัดที่ขาดสามสวนประกอบสําคัญ ๒ อยางนี้ สวนใดสวนหนึ่ง คือ มีแตรปู ไมมี
นาม หรือมีแตนามไมมีรปู หามีสภาพเปนวัดในพระพุทธศาสนาไม ควรเรียกวา ‘วัด
ตาย’ เพราะไมมีทางที่จะใหเกิดประโยชนอะไรได
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๙.
กระผมมีความสลดใจและเกิดความวิตกกังวลถึงภัยอันตรายที่จะมีมาสู
พระพุทธศาสนา อันเปนที่เคารพบูชาสูงสุดในอนาคตอันใกลเปนอยางมาก ใน
เมื่อนึกถึงเหตุการณตา ง ๆ เหลานี้ คือ
วัดบางวัดคอนขางมีจํานวนมาก ในหัวเมือง คนมีความสนใจเฉพาะการสราง
เพียงรูปวัดเทานั้น ไมนึกถึงการสรางนามวัด หรือ จิตใจวัดบางเลย คือ พยายามสราง
กันแตกฏุ ิ ศาลาการเปรียญ โบสถ หอสวดมนต หอฉัน หอระฆัง และสิ่งอื่น ๆ อยาง
ใหญโตสวยงาม หรูหรา ใชเงินจํานวนมากโดยการรบกวนประชาชนใหตองจํายอม
เสียสละดวยอุบายตาง ๆ ซึ่งไมตรงพุทธประสงค ทําใหประชาชนเกิดความทอถอย
เสื่อมศรัทธากับตองเดือดรอน เพราะเรื่องสรางวัด แตเมื่อสรางเสร็จแลว ก็ไมใชทําอะไร
ตามที่แสดงเจตนารมณออกมาเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ
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