วัดในพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย
รวบรวมโดย พระราชสุทธิญาณมงคล วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี
พระราชสุทธิญาณมงคล
D056

(๑) ประเทศไทยเปนประเทศที่ประชาชนสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา
มาตั้งแตอดีตอันไกล
พระมหากษัตริยไทยผูทรงเปนประมุขของประเทศชาติไทย
และรัฐบาลไทย ผูปกครองประเทศชาติไทย ก็นับถือพระพุทธศาสนา
งาน
พระพุทธศาสนา ก็เปนงานพระราชภาระ และเปนรัฐกิจที่สําคัญควบคูกันกับการนับ
ถือพระพุทธศาสนาของประชาชนมาตั้งแตตน
เพราะฉะนั้น วัดในพระพุทธศาสนา อันเปนที่ทํางานพระพุทธศาสนา โดย
พระภิกษุสงฆเปนผูดําเนินการ พระมหากษัตริย รัฐบาล และประชาชน เปนผู
อุปถัมภ จึงมีอยูทั่วประเทศไทยในทุกจังหวัด และแทบจะทุกอําเภอ แมในภาคใต
ขณะนี้วัดในประเทศไทย มีมากกวา ๓๐,๐๐๐ วัด
(๒) วัดทั้งหมดนี้ ถาตั้งอยูบนเนื้อที่ วัดละ ๑๕ ไรโดยเฉลี่ย ก็จะเปนเนื้อที่
มากกวา ๔๕๐,๐๐๐ ไร ถาสรางดวยเงิน วัดละ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทโดยเฉลี่ย ก็
จะเปนเงินมากกวา ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ซึ่งก็นับเปนจํานวน
คอนขางมาก การสรางก็ยังดําเนินการกันอยูเรื่อย ๆ บานขยายออกไปเทาไร วัดก็
เพิ่มมากขึ้นตามกัน เพราะมีบานที่ไหนก็มีวัดที่นั่น หามไมได
บางทีก็สรางใกลกันมากเกินไปโดยไมจําเปน แทนที่จะเปนคุณกลับเปนโทษ
ในทางใหเกิดการแขงขันกัน สรางความแตกแยกในระหวางกันก็มี
ทั้งหมดนี้เปนความจริงที่ควรจะพิจารณาดวยดีของทุก ๆ ฝาย
(๓) ประเด็นที่ควรพิจารณา ก็คือ
๑. วัดทําประโยชนอะไรใหบานบาง ? คุมคาหรือไม
วัดในพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย

๑

๒. งานของวัดในขณะนี้ถูกตองหรือควรแกไขประการใดบาง ?
เพราะเหตุใร ?
๓. การบํารุงวัดที่สมควร ควรจะเปนอยางไร ?
๔. การสรางวัดที่ไมสมควรมีหรือไม ควรจะปฏิบัติอยางไรจึงจะ
เหมาะสม
(๔) วัดเปน
๑. ศาสนสถาน
๒. ศึกษาสถาน
๓. ธรรมสถาน
๔. บุญสถาน
วัดที่มีลักษณะครบทุกประการตามนี้ และมีจํานวนพอสมควรแกการสภาพ
บาน ยอมมีประโยชนแกบานคุมคา
(๕) วัดพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ไดแก ที่อยูอาศัย ที่ทํางานของ
พระพุทธศาสนา และที่ปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ ที่สรางรวมกัน ในที่ที่
สมควรโดยเอกเทศ โดยลักษณะเรียบ ๆ งาย ๆ เปนไปตามธรรมชาติ เวนจากความ
สวยงามหรูหรา
มีลักษณะเรียบรอย นารื่นรมย
เปนอาวาส อาราม
ในบรรยาการศสงัดเงียบ
นําไปสูความวิเวก
(๖) พระภิกษุสงฆมีหนาที่
๑. ทํางานพระศาสนา
๒. ใหการศึกษา
๓. อบรมคุณธรรม
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๒

๔. เปนสื่อแหงบุญของทุกคน
เพื่อ
๑. ตนเอง
๒. คนอื่น
๓. สวนรวม
ดวย
๑. ความเมตตา
๒. ยึดพระธรรมวินัย
๓. มุงหมายความสงบ
โดยยึดหลักสําคัญที่สุด คือ การปฏิบัติธรรม จะทําอะไรมากมายเพียงใดก็
ตาม ถาไมมีการปฏิบตั ิธรรมจะไปไมรอด
(๗) ศาสนา คือ ระบบบริหารตนเอง และบริหารสังคม
เพื่อ
๑. ความเจริญงอกงาม
๒. ความสงบเรียบรอย
๓. ความสามัคคีกลมเกลียวกัน ตามลัทธิและปรัชญา แตละ
กาละเทศะ
พระพุทธศาสนา เปนศาสนาเพื่อ
๑. ปญญา ความรอบรู มายา และสัจธรรม เขาใจธรรมชาติ
๒. ความบริสุทธิ์ใจ
๓. กรุณา ความชวยเหลือกัน เพราะมีชีวิตรวมกันตลอดเวลา
ปรัชญาชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา มีวา
๑.
คนที่ชวยตัวเองไมไดเปนคนเลว
๒.
คนที่ชวยตัวเองไดเปนคนธรรมดา ไมใชคนเลว ไมใชคนดี
๓.
คนที่ชวยคนอื่นได เปนคนดี เปนคนแท
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๓

๔.
๕.

คนที่ชวยสวนรวมได เปนคนดีที่สุด
คนเกิดมาเพื่อชวยเหลือกัน และมีชีวิตอยูเพื่อชวยเหลือกันจึง
เปนสัตวสังคม
(๘) การศึกษา คือ การเตรียมชีวิต เพราะการศึกษาทําใหคน
๑.
รูจักคิด
๒.
รูจักทํา
๓.
รูจักแกปญหา
สรางความสามารถในการชวยตัวเอง ใหมีกินมีใช อยูกับคนที่ตองการจะ
อยูดวยไดดวยความสบาย มีความปลอดภัยไรปญหา เปนการเตรียมการเปนคน
เพื่อจะไดนําไปสู
๑.
การชวยคนอื่น และ
๒.
การชวยสวนรวม ตามลําดับ
(๙) คุณธรรม คือ ระบบใหเกิดความสําเร็จ และความมั่นคง เปนพื้นฐาน
แหงความเปนคน
ความเปนคน ประกอบดวย ๔ สวน คือ
๑.
คุณธรรม
๒.
อาชีพ
๓.
หนาที่
๔.
สังคม
คุณธรรมสําคัญที่สุด เพราะทําใหอาชีพเจริญมั่นคง หนาที่เรียบรอย
สังคมราบรื่น
ขาดคุณธรรม ทั้งอาชีพ ทั้งหนาที่ ทั้งสังคม อยูไมได ไปไมรอด
คุณธรรมจึงเปนเหมือน เสาแหงความเปนคน
คุณธรรม ที่จําเปนพื้นฐาน ไดแก
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๔

๑.
วินัย
๒.
ความอดทน
๓.
ความซื่อสัตย
๔.
ความเมตตา
๕.
ความสามัคคี
เปนเบญจธรรมแหงความเปนคน นําไปสูผลสําเร็จที่ปรารถนาชั่วนิรันดร
วินัย คือ
๑. ระเบียบ เพื่อความถูกตองเรียบรอย
๒. มารยาท เพื่อความเขาใจดีตอกัน
๓. ประเพณี เพื่อความสืบเนื่องแหงสิ่งที่ควรอนุรักษไว
เปนจุดเริ่มตน แหงหนาที่ การงาน และความเปนอยูทุกกรณี
ความอดทน คือ ความอดกลั้นตอเครื่องกีดขวางอาชีพ หนาที่ ความ
เปนอยูและสภาพสังคม โดยเฉพาะอยากเปนคนตองทนได อยากอยูกับคนตองทน
ได
ความซื่อสัตย คือ
๑. ความซื่อตรงตอหนาที่
๒. ความจริงใจตอคนทั่วไป
๓. ความจงรักภักดีตอผูใหญ
๔. ความกตัญูกตเวที
ความเมตตา คือ
๑. ความรักกัน
๒. ความปรารถนาดีตอกัน
๓. การใหเกียรติกัน
๔. การใหอภัยกัน
ความสามัคคี คือ ความคิดถึงประโยชนสวนรวมรวมกัน ไมใช
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๕

๑. ความรุนแรงตอกัน
๒. ความหยาบคายตอกัน
๓. การเอาแพเอาชนะกัน
มุงความปรองดอง เพื่อ ความเขาใจกัน เปนประการสําคัญ
(๑๐) คําวาบุญ หมายถึง ความสะอาดหมดแหงความคิด นําชีวิตไปสู
ความเจริญมั่นคง เพราะ
๑. ไมทําลายตัวเอง
๒. ไมทําลายคนอื่น
๓. ไมทําลายสวนรวม
๔. อันเปน แหลงแหงสันติสุขของมนุษยชาติ ที่แทจริง
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๖

บุญเกิด เพราะ
๑. การใหความชวยเหลือกัน จาก
๒. มีวินัยของคน และ
๓. มีปญญา ที่ชวยตนเองถูกทาง สรางความไมมีเวรไมมีภัยใหแก
คนทั้งหลาย
(๑๑) องคกร ๔ คือ
๑. ศาสนา
๒. การศึกษา
๓. คุณธรรม
๔. บุญ
ที่เปนงานของวัดในพระพุทธศาสนา ดําเนินการจัดเปน จตุสดมภชีวิต ที่
สําคัญของคนและสังคม ที่มีความสมบูรณเปนอยางยิ่ง
นี่คือประโยชนที่วัดใหแกบาน เพราะฉะนั้น มีบานจึงตองมีวัด เพราะวัด
๑. เปนพี่เลี้ยงบาน
๒. เปนผูปกครองบาน
๓. เปนผูนําบาน
๔. เปนศูนยกลางของบาน เปนสโมสรสถานของบาน บานอยูได
เพราะวัด และวัดอยูไดเพราะบาน เพราะบานพึ่งวัด วัดพึ่งบาน
ซึ่งเปนชีวิตอันสมบูรณของไทย มาแตโบราณกาล ทั้งหมดนี้ คือ ความจริงที่
คุมครองชาติไทย คนไทย และเมืองไทย ใหรอดพนจากภัยพิบัติทั้งปวง อยูรอดมาได
จนถึงปจจุบันนี้
จึงสมควรที่จะไดรับการพิจารณาจากผูปรารถนาดีตอชาติบานเมืองทั่วไป
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๗

(๑๒) ตามขอเท็จจริง ในปจจุบันนี้ วัดมิไดเปนตามที่ไดกลาวมาทุก
ประการ ไดเปลี่ยนจากที่เปนมา ซึ่งควรจะเปนตอไป แตก็เปนไปในประการที่ไมควร
จะเปนมากมาย บางแหงแทบจะไมมีสิ่งดีเหลืออยูเลย ก็มี
อาจสรุปตามขอเท็จจริงในขณะนี้ไดบางประการ ดังตอไปนี้
๑. การสรางวัดในขณะนี้ ที่มิใชเพื่อบาน หรือเพื่อพระศาสนา แตเพื่อ
ประกาศความยิ่งใหญของคนสราง
หรือเพื่อสนองตัณหาของคน
สรางก็มีอยู อยูวัดเดิมไมใหญโต ทําอะไรไมไดประโยชนตามที่
ตองการ ก็ไปสรางวัดใหม
วัดสรางขึ้นมา ก็ดาํ เนินการเพื่อลาภ เพื่อยศ เพื่อประโยชนตามที่ตน
ปรารถนา ทําลายศักดิ์ศรี ทําลายความสงบสุข ทําลายความสามัคคี ภายในบานให
ยอยยับลงไป มีอยูพอสมควร
๒. วัดกับบานขัดกัน จนมีสภาพเปนปรปกษตอกัน ก็มีไมนอย
๓. วัดหลอกลวงบาน เอาเปรียบบาน บานเบียดเบียนวัดก็มี
๔. วัดบั่นทอนเศรษฐกิจบานก็มี
๕. วัดบางวัด เต็มไปดวยมลภาวะที่เปนภัยตอบานก็มี
๖. วัดที่มีความเปนอยูรกบานก็มี เพราะภายในวัดมีคนที่เปนอันตราย
ตอบานอยูมากมายก็มี มีสิ่งกอสรางที่เปนพิษตอบาน ก็มี
๗. ในที่สุดวัดที่ไมมีสภาพวัดเลยก็มี ทั้งนี้มีอยูทั้งในสวนกลาง และ
สวนภูมิภาคทั่วไป ทั้งหมดนี้อาจเปนจากเหตุหลายประการ อาทิ
เชน
๒.

บางทองที่หาเจาอาวาสที่คุณภาพสมควรตอการงาน
และหนาที่ไมได
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๘

๓.

บางแหงหาคนที่มีความเขาใจวัด เขาใจศาสนาที่
ถูกตองไมไดทั้งพระ ทั้งฆราวาส ก็มี
๔.
บางทีไมมคี นที่มีความรู ความเขาใจในเรื่องของชีวิต
วา ควรจะตองมีอะไรบาง จึงจะมีทางอยูรอดได ก็มี
๕.
บางที่ก็นับถือศาสนา นับถือวัด นับถือพระ ไมถูกตอง
๖. บางทีบํารุงพระศาสนา บํารุงวัด บํารุงพระ ไมถูกเปาหมาย
หรือบางทีก็บํารุงมากเกินสมควรไป ทําใหวดั ทําใหพระหลง
ทางไดก็มีไมนอย
(๑๓) ตนเหตุแหงความวิปริตทั้งหลายที่กลาวมา คงเปนเพราะ
๒. ระบบบริหารการศาสนา การคณะสงฆที่ผานมา และที่กาํ ลัง
ใชอยูไมถึงเปาหมาย เพราะความเขาใจของพวกเราทั้งหมด ทั้ง
บรรพชิต และคฤหัสถ ไมถึงมาตรฐาน ไมทันเหตุการณ ไมทนั
อิทธิพลแหงมายาและสิ่งแวดลอมรวมกันนั่นเอง ไมใชเพราะพวก
ใดพวกหนึ่ง หรือคนใดคนหนึ่งแนนอนที่สุด
๓.
ความไมถึงเปาหมายทีว่ านั้นไดสะสมหมักหมมทีละเล็กทีละ
นอยมานานมาก จนมีปริมาณเหลือวิสัยที่จะแกไขไดในชั่วชีวติ
ของพวกเรานี้ก็ได
(๑๔) พี่นองพุทธบริษัททั้งหลาย ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ ไดโปรด
พิจารณาดวยดีวา ถาเราไมแกไขใครจะแกไข เพราะพวกเราทําลายเอง พวกเราก็
ตองแกเอง ทําดีกวาไมทํา เพราะทําก็คงไดผลบาง ถาไมทําก็จะไมไดอะไรเลย
เพราะฉะนั้น ทําเถิด ตั้งใจทํา ดีกวาสักแตวาทํา
บางคนพูดวา เรื่องของวัด เรื่องของพระ อยาเอามาพูดเลย รําคาญเปลา
ๆ บานเราทรัพยสินเรา เราไมรักษาไมดูแล ใครเขาจะรักษา จะดูแล ไมมีเลย เพราะ
ไมใชเรื่องของเรา ตัวเรา เราก็ตองรักษาเองถาเรารักมัน
วัดในพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย

๙

พระพุทธศาสนาเปนสิง่ จําเปนแกชีวิตเราที่สุด ถาเราหางไป ก็คงไมมีอะไร
ทําใหเรายึดมั่นใจในตัวเราเองแบบไทย ๆ ได
ศรัทธา เปนกําลังในการสรางความสําเร็จที่ชอบที่ประเสริฐ เปนพระพุทธ
พจนที่ควรแกการศึกษาโดยแท

วัดในพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย

๑๐

