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สังคมจะเฟองฟู ตองเชิดชูบัณฑิต∗ 
 
 
ขอเจริญพร ทานอาจารยราชบัณฑิตทุกทาน  

ขออนุโมทนาที่คณะทานราชบัณฑิตรุนที่ ๔ ไดมีจิตกุศลมา
ทําบุญในโอกาสมงคลที่การไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งเปนราชบัณฑิตในรุนนี้ ผานมาบรรจบ ครบ ๒๕ ป ซ่ึงนับวา
เปนกาลเวลายาวนานทีเดียว 

ทานอาจารยทุกทาน ถือวาเปนประทีปของแผนดิน 
เพราะวาบัณฑิตนั้น โดยความหมายตามหลักธรรม ก็คือทานผูทรง
ธรรมทรงปญญา และการที่ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
แตงตั้งเปนราชบัณฑิต ก็คือเปนบุคคลระดับชาติ ท่ีสมเด็จบรม
บพิตรพระราชสมภารเจา พระเจาแผนดิน ทรงแตงตั้งในฐานะที่
เปนผูกอปรดวยคุณความดี และมีความสามารถที่จะใหแสงสวาง
แหงวิทยาแกประชาชาติ จึงพูดงายๆ วาเปนประทีปของแผนดิน  

ทานอาจารย ดร.ระวี ภาวิไล ไดเมตตาแจงขาวมาวา ใน
โอกาสนี้จะไดมาเลี้ยงพระ ซ่ึงก็เปนการพบปะกันในหมูของราช
บัณฑิตรวมรุนเองดวย และในการทําบุญทํากุศล อุปถัมภบํารุง
พระพุทธศาสนานั้น ก็ขอใหอาตมภาพกลาวสัมโมทนียกถา  
                                                           
∗ สัมโมทนียกถา ของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในโอกาสที่ราชบัณฑิต รุนที่ 
๔ ซึ่งไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้งมาครบ ๒๕ ป มาทําบุญเล้ียงพระ
ที่วัดญาณเวศกวัน เม่ือวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
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สัมโมทนียกถาวันนี้ คงจะเปนเรื่องของการอนุโมทนา
มากกวา เพราะวาทานอาจารยราชบัณฑิตเปนผูใหญ อยูในฐานะ
เปนผูใหแสงสวางแกผูอื่นอยูแลว  

ประทีปแหงแผนดิน 
การใหแสงสวาง ท่ีเรียกวาเปนประทีปในที่น้ี ในระดับ

แผนดิน ก็ตองเปนแสงสวางที่บริสุทธิ์  
เมื่อแสงสวางนั้นบริสุทธิ์ ก็สองใหเห็นธรรม คือใหรูวาอะไร

เปนอะไร ใหรูความจริง และทําใหคนสามารถแยกแยะไดวา อะไร
ถูกตอง อะไรผิดพลาด เรียกงายๆ วารูถูกรูผิด  

แสงสวางนั้น ก็คือ แสงสวางแหงปญญา แลวกส็องใหเห็น
ธรรม ก็จึงเขากับคําที่เรียกวาเปน บัณฑิต  

ในโอกาสนี้ อาตมภาพขอพูดในเชิงที่เรียกวาเปนการปรับ
ทุกขเสียมากกวา เพราะวาในเมื่อทานอาจารยเปนแสงสวางของ
แผนดิน เปนประทีปท่ีสาดสองใหเห็นธรรม ใหรูความจริงความ
ถูกตอง เราก็มาพูดกันถึงคนในแผนดินของเรา วาทําอยางไรจะ
เดินไปในทางที่ถูกตอง ดวยแสงสวางแหงปญญานี้  

แสงสวางนั้น ในขั้นตนก็สองใหมองเหน็วาอะไรเปนอะไร 
แตยิ่งกวานั้น แสงสวางนี้ยังสามารถสองทางและนําทางไดดวย 
ไมใชแคสองสวางใหรูวาอะไรเปนอะไร แตสองนําทางอีกดวย  

สองนําทาง ก็หมายความวา มีจุดหมาย นอกจากจะมี
ความรูเขาใจอะไรตางๆ แลว ก็ควรจะเดินทางไปสูจุดหมายที่ดีงาม
ดวย เพราะเปนธรรมดาของมนุษย เมื่อมีชีวิต แตละบุคคลก็ควรจะ
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ดําเนินชีวิตอยางมีจุดหมาย อยางนอยก็ใหเปนจุดหมายแหงความ
ดีงาม สิ่งที่ดี ท่ีเปนความสุขความเจริญ  

ถาเปนเรื่องของสังคม สงัคมนั้นก็ควรจะมีจุดหมายที่ดีงาม 
ท่ีเปนเรื่องของสันติสุข ความอยูรมเย็นเปนสุขรวมกัน ท้ังอยูกันดี
ภายในประเทศ และอยูรวมกับชาวโลกไดดีดวย  

จริงอยางนั้น ถาสังคมนี้ไดรับประโยชนจากปญญาและ
ธรรมอยางแทจริงแลว ก็จะเปนสวนรวมที่ดี ท่ีสามารถสรางสรรค
ประโยชนสุข หรือนําโลกไปสูสันติสุข  

ถาทําไดถึงขั้นนี้ สังคมของเราก็จะมีสวนรวมในการ
สรางสรรคอารยธรรม คือไมจํากัดอยูแคเฉพาะประเทศของตนเอง 
แตจะสามารถกาวไปสูการรวมแกปญหาของโลกทั้งหมด  

สังคมไทยอยูในภาวะออนแอ 
อยางไรก็ตาม สังคมไทยของเรา หรือแผนดินไทย เวลานี้ 

ในแงหนึ่งก็เหมือนกับประเทศทั้งหลายทั่วโลก ท่ีมีปญหากันมาก 
นอกจากปญหาที่รวมกันแลว ก็ยังมีปญหาพิเศษเฉพาะของตนเอง
อีก  

ทุกวันนี้ หนังสือพิมพก็ลงขาว สื่อตางๆ ก็เผยแพรเรื่องราว 
ซ่ึงลวนเปนขาวสารขอมูลท่ีช้ีใหเห็นสภาพสังคมไทย ในทางที่บน
กันวาไมนาปรารถนา เปนความเสื่อม หรือออนแอ ไมมีกําลังที่จะ
สรางอนาคต  
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ท่ีวาเสื่อม ก็หมายความวา เคยเดินมาไดดีกาวหนาเจริญ
งอกงาม หรืออยางนอยทรงตัวได แตตอนนี้เสื่อม ก็คือถอยลงไป 
หรือทรุดลงไป แยกวาเดิม  

ความหมายอีกอยางหนึ่งก็คือ ไมมีกําลงัที่จะไปสรางสรรค
ทําอะไร แมแตในยุคนี้ ท่ีนิยมเรียกวาเปนยุคแหงการแขงขัน ก็ไมมี
กําลังแมแตจะไปแขงขันสูเขาได ไมตองพูดถึงวาจะไปชวย
แกปญหาของโลก เพราะในโลกสมัยนี้ คนที่จะกาวไปแกปญหาได
ก็ตองเกงถึงขั้นผานการแขงขันไปไดกอน  

การแขงขันเปนปญหาในตัวอยูแลว เรากําลังขาดแคลนผูท่ี
จะมาแกปญหาใหแกโลก โลกเดี๋ยวนี้ไดแคมีประเทศที่เกงในการ
แขงขัน แตไมมีประเทศที่มีความสามารถเหนือการแขงขัน ท่ีจะไป
แกปญหาของโลก คือปญหาที่เกิดจากการแขงขันแยงชิงกันนั้นได  

ถาประเทศไทยเรา ไมมีความสามารถ แมแตจะแขงกับเขา 
ก็หมอบคลานหรือจมอยูขางลางเสียแลว จะยืนตัวยืดตัวหรือกาว
ข้ึนไปแกปญหาของโลกไดอยางไร  

ขณะนี้เราไดเห็นสภาพที่สอถึงความเสื่อมโทรมออนแอใน
สังคมไทยมากมาย และสภาพที่ออนแอนั้นก็มีหลายดาน  

เริ่มดวยออนแอทางกาย คือเรื่องสุขภาพ อันนั้นก็มีปญหา
ดานโรคภัยไขเจ็บ ซ่ึงในที่น้ีไมจําเปนตองพูดถึง  

จากนั้น ความออนแอในดานพฤติกรรม คือมีพฤติกรรมที่
ไมดีไมงาม ไมเปนไปเพื่อการสรางสรรค เปนพฤติกรรมที่ไมมีหลัก  
ควบคุมตัวเองไมได ไมสามารถตั้งตัวอยูในกฎกติกา เปนตน  
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ดานตอไป ความออนแอทางจิตใจ คือมีจิตใจที่ไมเขมแข็ง 
ไมมีกําลัง ขาดความเพียรพยายาม ระยอ ทอถอย ไมสูความ
เหนื่อยยาก ไมสามารถตั้งมั่นอยูในหลักการอะไรตางๆ ได แลวก็
ถูกชักจูงไปในทางที่เหลวไหล ในทางที่เสื่อมทรามไดงาย  

แตท่ีสําคัญที่สุดก็คือ ความออนแอทางปญญา มนุษยน้ันถา
ปญญาออนแอ ถึงจะมีพลังอื่นดี แตถาไมมีพลังปญญา ก็ทําอะไร
ไมลุลวง ไมสาํเร็จ 

สังคมไทยของเราเวลานี้ ไมตองพดูถึงความเสื่อมโทรม
ดานอื่น ท่ีมีขาวคราวมากมาย เริ่มตั้งแตดานพฤติกรรม ท่ีกลาด
เกลื่อนไปดวยอบายมุข เรื่องการประทุษรายเบียดเบียนแยงชิง 
อาชญากรรมประเภทตางๆ เต็มไปดวยการละเมิดศีลตั้งแตขอ ๑ 
ถึงขอ ๕ ซ่ึงเห็นไดงายอยูแลว  

พูดถึงดานสําคัญที่สุด คือขอสุดทายเลย ไดแกความเสื่อม
โทรมทางปญญา อยางเมื่อวานนี้ ก็มีขาวหนังสือพิมพลงพอดี วา
ผลของการวิจัยออกมาทาง สกว. บอกถึงภาวะของเด็กไทยเรา
ปจจุบันนี้ แสดงผลของการพัฒนาแบบองครวม โดยที่วา
คณะทํางานวิจัยชุดนี้ ไดไปคนควาตรวจสอบมา ไดขอสรุปวา 
เด็กไทยปจจุบันนี้ ยิ่งโตขึ้น ยิ่งมีสติปญญาลดลง  

หมายความวา เด็กไทยสมัยนี้ เมื่อเรียนชั้นประถมยังมีไอคิว
สูงหนอย พอโตขึ้นไปเปนนักเรียนมัธยมวัยรุน กลับมีสติปญญา
ความคิดลดลง ซ่ึงไมนาจะเปน เพราะความจริงแลวไอคิวควรจะ
สูงขึ้น 
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 สภาพอยางนี้เปนเรื่องที่นาหวงใย และเปนความออนแอ
ทางปญญาแนนอน ถาคนไทยออนแอทางปญญาแลว จะรักษา
ประเทศชาติสังคมไวไดอยางไร ไมตองพูดถึงวาจะนําไปสูความ
เจริญกาวหนา  

ปญหานี้เปนเรื่องที่ถือวายิ่งใหญมาก แตเปนความยิ่งใหญ
ในทางลบ เปนความยิ่งใหญในทางเสื่อม ไมใชทางเจริญ  

สังคมไทยมาไดดีทางจิตใจ แตไปไดไมไกลทางปญญา 
ปญหาที่เกิดขึ้นมาเปนอยางนี้ มีเหตุปจจัยตางๆ มากมาย 

รวมไปถึงเรื่องที่สัมพันธกับสภาพจิตใจ เชน การเหอตามคานิยม
ปจจุบัน ในเรื่องการเสพบริโภค ซ่ึงใชศัพทเรียกกันวาเปนสังคม
บริโภคนิยม  

เมื่อคนไทยสวนมากหันไปในดานบริโภคนิยม สังคมไทยก็
ยอมเสี่ยงตอความเสื่อมทางปญญาเปนธรรมดา ยิ่งพื้นฐานใน
ดานการแสวงปญญาไมคอยมีอยูแลว กย็ิ่งอันตราย  

สังคมไทยเวลานี้ เราไดรับผลท่ีสืบตอกันมาดวย คือคน
ไทยเรานาจะไมนอยกวาหนึ่งศตวรรษมาแลว ไดขาดวัฒนธรรมใน
การแสวงปญญา จะเห็นวาความใฝรู ความตองการรู และการที่
จะตองหาทางเขาถึงความจริงใหไดน้ัน ไมคอยมี  

เมื่อไมมีความใฝรู ไมเปนนักแสวงปญญา ไมมีวิธีคิดใน
การที่จะหาปญญา ปญญาก็ไมเจริญงอกงาม ไมพัฒนา ฉะนั้น
ปญญาที่จะเขมแข็งขึ้นมา ก็เปนไปไมได 
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สภาพเชนนี้โยงไปถึงพื้นฐานในทางจิตใจ คือจิตใจขาด
ความอยากในทางปญญา จึงเรียกวาขาดความใฝรู แลวก็ทําใหไม
แสวงปญญา  

เวลานี้ สังคมไทยเรา แมแตสิ่งดีท่ีมีอยู ก็เสื่อมโทรมลงไป 
ตองยอมรับวา สังคมไทยเรานี้ก็มีดีอยูมาก ในทางจิตใจเราได
พัฒนามามาก อยางที่พูดกันวา เปนสังคมที่คนมีนํ้าใจดี พูดงายๆ 
วา มีวัฒนธรรมแหงเมตตา 

สังคมที่มีวฒันธรรมแหงเมตตาน้ี ตองนับวา เปนสังคมที่
พัฒนาไปไดไกล เพราะโลกนี้เต็มไปดวยการเบียดเบียนแยงชิง 
แขงขัน ทํารายกัน มีความโหดรายทารุณมาก เกิดสงครามทั่วไป
หมดและตลอดมา 

สังคมไทยเรานี้มีดีท่ีวัฒนธรรมแหงเมตตา แตสวนที่เรายัง
ออน คือวัฒนธรรมแสวงปญญา ตามหลักพระพุทธศาสนาถือวา 
มนุษยจะบรรลุผลสําเร็จอยางสูง ตองอาศัยปญญา คนเปน
พระพุทธเจาดวยปญญา ถามีแคเมตตาเปนพระพุทธเจาไมได  

ความมีเมตตาเปนสวนหนึ่งของหลักธรรมที่เรียกวา พรหม
วิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และ อเุบกขา เมื่อมเีมตตาที่เปน
ตัวนําในพรหมวิหาร ๔ ก็เขาทางที่จะเปนพระพรหม  

เมตตา เปนคุณธรรมอันประเสริฐ เปนภาวะจิตใจท่ีดีงาม
อยางยิ่ง แต เมตตานั้นทําใหเปนไดแคพระพรหม หากหวังจะเปน
พระพุทธเจา ตองเปนดวยปญญา หมายถึงปญญาที่พัฒนาไปถึง
ข้ึนที่เรียกวา “โพธิ” 
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 สังคมไทยเรานี้ ท่ีผานมาในอดีตนั้นไปไดไกล เปนสังคมใน
ระดับท่ีจะเปนพรหมแลว แตไมยอมเปนพระพุทธเจา คือไมชอบ
พัฒนาปญญา  

ถามุงหมายจะเปนชาวพุทธแทจริง ตองขึ้นไปใหถึงทางของ
พระพุทธเจา คือทางแหงปญญา เพราะฉะนั้น ถาจะเปนสังคม
พุทธที่แท ก็ตองใฝรูแสวงปญญาใหมาก จึงตองกาวไปอีกขึ้นหนึ่ง  

ท่ีพูดมานี้เทากับบอกวา เมื่อมองในเชิงสังคม การที่คน
ไทยไดนับถือพระพุทธศาสนากันมานี้ สังคมไทยนาจะยังกาวไป
ไมไดไกลในพระพุทธศาสนา  

เมื่อใชหลักนี้วัดดูก็หมายความวา ถาเปนสังคมที่ไมนิยม
ปญญา ไมใฝแสวงปญญาจริง ก็แสดงวา ยังกาวไปใน
พระพุทธศาสนาไดนอย ยังไมตรงจุด คอืยังมาไดแคข้ันจิต มีศีล มี
สมาธิ แตปญญาไมคอยเอา 

 ทีน้ี ถาทางเมตตามี ก็ดีแลว แตไมควรหยุดแคน้ัน นาจะ
กาวไปในวัฒนธรรมแสวงปญญา เปนนักหาปญญา โดยชอบ
คนควาสืบหาความจริงตางๆ 

สังคมไทยเสื่อมลงไป ถึงกับหันหลังใหดวงประทีป  
แตเวลานี้ ท่ีนาเสียดายอยางยิ่ง และจะนาอับอายดวย ก็

คือ นอกจากไมพัฒนาวัฒนธรรมแสวงปญญาแลว แมแต
วัฒนธรรมแหงเมตตาที่มีอยู ก็กําลังเสื่อมโทรมลงไป สิ่งดีท่ีมีอยู ก็
รักษาเอาไวไมได  
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เวลานี้สภาพของการเบียดเบียนกัน ความโหดรายทารุณ
เพิ่มข้ึนมากในสังคมไทย จนกระทั่งตองเอามาบนกันนักหนา อยาง
เรื่องอาชญากรรมตางๆ แมแตในครอบครัว มีความโหดรายทารุณ 
การฆากัน แมกระทั่งลูกฆาพอแม จนถึงพอแมฆาลูก ก็มีมากขึ้น 

 สภาพอยางนี้แสดงวา วัฒนธรรมเมตตาที่เคยมีมาอยาง
นาภาคภูมิใจในสังคมไทย ก็เสื่อมโทรมลงไป จึงเปนเรื่องที่นา
หวงใยวา ทําอยางไรจะใหคนไทยเรานี้  

หนึ่ง รักษาความดีท่ีมีอยู คือ วัฒนธรรมแหงเมตตาก็ดํารง
รักษาไวใหได  

สอง พัฒนาสวนที่ยังขาดไป คือ เพิ่มพูนวัฒนธรรมแสวง
ปญญาใหมีพรั่งพรอมข้ึนดวย  

ถาไดท้ังสองอยาง ก็เปนหลักประกันวา สังคมประเทศชาติ
จะเจริญงอกงามดีอยางแนนอน 

 แตการที่คนเราทั่วๆ ไป หรือคนสวนใหญในสังคม จะ
รักษาและพัฒนาวัฒนธรรมเหลานี้ได คอื ทางดานจิตใจ รักษา
วัฒนธรรมแหงเมตตา และทางดานปญญา พัฒนาวัฒนธรรม
แสวงความรูข้ึนมาได ก็ตองมีผูช้ีแนะชองทาง คือสาดสองแสง
สวางแหงปญญาใหน่ันเอง  

พรอมกันนั้น คนในสังคมนี้ ก็ตองมีความโนมเอียงของ
จิตใจ ท่ีจะมานอมรับแสงสวางหรือคบหาแบบอยางที่เปนแหลง
แหงปญญานั้นดวย 

 ถาสังคมเห็นคุณคาของผูมีปญญา พูดงายๆ วา เห็น
คุณคาของบัณฑิต และเชิดชูบัณฑิต สังคมนั้นก็มีทางที่จะแกไข
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ปญหา อันนี้ก็เขาหลักที่วา ไมคบคนพาล แตคบบัณฑิตนั่นเอง ซ่ึง
เปนมงคลขอตนๆ 

 ในทางพระพุทธศาสนาถือวา เรื่องของสังคมนั้น ตองเริ่ม
ท่ีน่ี คือท่ี “อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตาน ฺจ เสวนา” แลวก็ตอดวย
ขอสําคัญคือ “ปูชา จ ปูชนียานํ” จึงจะเปน “เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” คือ 
ไมคบคนพาล คบบัณฑิต และบูชาคนที่ควรบูชา เปนอุดมมงคล 

อันนี้เปนจุดที่จะแกไขปญหา คือจะตองยอมรับนับถือเขา
หาคนดีมีปญญา หมายความวา เมื่อยังไมใฝปญญาดวยตนเอง 
เพราะเปนนามธรรมที่ยาก ก็มีตัวบุคคลมาชวยเชื่อมตอให 

ท้ังนี้ สังคมจะตองเชิดชูบัณฑิต ตองยกยองผูมีปญญาและ
ทรงธรรม ถาสังคมมีความโนมเอียงอยางนี้ การที่จะใฝปญญา 
แสวงปญญา หรือนิยมปญญา ก็มีทางเปนไปได  

ถึงตอนนี้ก็เปนปญหาขึ้นมาในสังคมไทยของเราอีกวา เรา
มีแนวโนมไหม? ท่ีจะไมคบคนพาล แตคบบัณฑิต  

สังคมนี้เปนสังคมที่ชอบคบคนพาล หรือชอบคบบัณฑิต 
พอเริ่มตนขึ้นมา ก็เปนปญหาแลว 

 ทีน้ีก็เลยตอไปถึงขอท่ีวา “บูชาคนที่ควรบูชา” คือยกยอง
เชิดชูใหความสําคัญแกบัณฑิตนั่นเอง หมายความวา สังคมนี้ตอง
สรางกระแสใหแกมนุษยท่ีอยูในสังคมนั้น โดยถือหลักการสําคัญ
วา ตองยกยองเชิดชูคนดี นิยมนับถือคนมีปญญา ท่ีทรงธรรม ซ่ึง
เรียกวาบัณฑิตน้ัน 

 ถาสังคมไทยนิยมเชิดชูคน หรือยกยองนับถือคนเพียงดวย
ทรัพยสินเงินทอง ดวยอํานาจความยิ่งใหญ หรือดวยเรื่องอื่นๆ เชน
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การเสพบริโภคแลว สังคมไทยนั้นจะเอาดีไดอยางไร ความโนม
เอียงที่จะเกิดกระแสในการนิยมปญญา และเทิดคาคุณธรรมความ
ดีงาม ก็ไมมีทางเกิดขึ้น 

ตามหลักการทางธรรมนั้น ไมใชเพียงแควา การไมคบคน
พาล คบบัณฑิต และยกยองนับถือคนที่ควรนิยมบูชา จะเปนมงคล
เทานั้น มีพุทธภาษิตสําทับไวทีเดียววา (ขุ.ชา.๒๗/๘๕๒/๑๙๐) 

อมานนา ยตฺถ สิยา  สนฺตานํ วา วิมานนา 
หีนสมฺมานนา วาป  น ตตฺถ วสตึ วเส 

การไมนับถือบัณฑิต การเหยียดหยามคนดี หรือการยก
ยองคนเลว มีในที่ใด ไมควรอยูในที่น้ัน 

 เพราะฉะนั้น จึงตองมาแกท่ีน่ี เพราะกลายเปนวา เมืองไทย
เวลานี้เปนสังคมที่ไมเขาหลัก “อเสวนา จ พาลาน ํ ปณฑิฺตาน ฺจ 
เสวนา ปูชา จ ปูชนียานํ” แตกลายเปนสังคมที่ตรงขาม คือชอบ
เสวนาคนพาล ผานขามบัณฑิต และชื่นชมหลงใหลคนที่ไมนา
นิยมบูชา  

บูชา ก็คือ ยกยอง เชิดชู ช่ืนชม นิยม นับถือ สังคมตองให
ความสําคัญแกคนทําความดี คนมีความดี และคนมีปญญา โดย
ถือวาเปนบุคคลที่มีคุณคาสูง แตถาสังคมยกยองตรงขามจากนี้ ก็
แนนอนวาจะตองกาวไปในทางตรงกันขาม 

สังคมไทย ตองหันมากาวตอไปใหถึงธรรมไพบูลย  
ดังนั้น จึงมาถึงปญหาอีกขอหนึ่งที่วา ทําอยางไรจะให

สังคมไทย เกดิความใฝนิยมปญญา และหันไปหาธรรม  
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เริ่มตนก็ตองมีแบบอยางและมีความนิยมในแนวทางที่ดี 
คือ มีสภาพแวดลอม โดยเฉพาะสภาพแวดลอมทางสังคม ไดแก
ตัวบุคคลที่ดี ท่ีจะเปนแบบอยางใหเขายึดถือ โดยที่วาคนที่เปน
แบบอยางนั้น เปนบัณฑิต และสังคมก็นิยมยกยอง  

ถาสังคมนิยมยกยองบัณฑิต การยกยองปญญาก็ตามมา
เอง แลวตอจากนั้น บัณฑิตก็มีโอกาสที่จะใหปญญา ท่ีจะชี้แจง
แนะนํา คนก็ฟง 

เวลานี้ คนไมอยากฟงบัณฑิต แตชอบไปฟงอะไรก็ไมรู 
ออกไปนอกลูนอกทาง ฉะนั้นความนิยมธรรมนิยมปญญาก็ไม
เกิดขึ้น  

จึงเปนเรื่องใหญท่ีวา ทําอยางไร จะใหแสงสวางที่เรามีอยูนี้ 
เกิดประโยชนแกแผนดินอยางแทจริง ซ่ึงลวนแตเปนปญหาพื้นฐาน
ของสังคมไทย  

เวลานี้สังคมไทย เราตองถือวาเหมือนยืนอยูท่ีทางสองแพรง 
จะเลือกเอาทางไหน? ซ่ึงตองเปนทางไปสูจุดหมายที่ดีท่ีถูกตอง  

ทางพระศาสนาบอกวา จุดหมายของสังคม พูดในแงหนึ่ง
คือ ตองมคีวามไพบูลย และความไพบูลยน้ีก็มี ๒ อยาง คือ 

 ๑. อามิสไพบูลย คือความมั่งคั่งพรั่งพรอมทางดานวัตถุ 
หรือความอุดมสมบูรณในเร่ืองสิ่งเสพบริโภค 

๒. ธรรมไพบูลย คือความมั่งคั่งพรั่งพรอมทางธรรม หรือ
ความอุดมสมบูรณทางภูมิธรรมภูมิปญญา เชน มีศีลธรรม วัฒน-
ธรรม วิชาการ งานสรางสรรคอะไรตางๆ ท่ีเจริญกาวหนาประณีต
งดงามล้ําเลิศ 
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 ท้ังนี้ก็อยูท่ีแนวทางของสังคม ถาคนใฝนิยมแตเรื่องการ
เสพการบริโภค และใชปญญาเพียงเพื่อแสวงหาสิ่งเหลานี้ ก็จะได
แคอามิสไพบูลย คือ ความพรั่งพรอมทางดานวัตถุหรือทางดาน
อามิส แตธรรมไพบูลยจะไมเกิด  

ถาธรรมไพบูลยไมมี ในระยะยาวอามิสไพบูลยก็ไมสัมฤทธิ์
ผล แตจะเปนไปในทางเบียดเบียนกันมากขึ้น ทําใหสังคมเสื่อมลง 
และในที่สุดก็ดํารงรักษาอามิสไพบูลยเอาไวไมได  

ถาจะใหถูกก็ตองไปดวยกัน ท้ังอามิสไพบูลยและธรรม
ไพบูลย โดยเอาอามิสไพบูลยเปนฐาน หรือเปนปจจัยใหแกธรรม
ไพบูลย และเอาธรรมไพบูลยมาคุมเปนยอด 

ท้ังนี้ เพราะวา เมื่อเศรษฐกิจดี มีวัตถุ เริ่มแตปจจัย ๔ พรั่ง
พรอมพอสมควรแลว คนก็จะไดอาศัยความพรั่งพรอมทาง
เศรษฐกิจน้ัน เปนสภาพเอื้อ เพื่อจะไดแสวงธรรมแสวงปญญา 
พัฒนาจิตใจ พัฒนาปญญา พัฒนาวัฒนธรรม รวมทั้งวิชาการเปน
ตน ใหเขาถึงภาวะที่เลิศที่ประเสริฐของความเปนมนุษยตอไป 

 มิฉะนั้น สังคมก็จะเอาอามิสไพบูลย หรือวัตถุ หรือเรื่อง
เศรษฐกิจเปนจุดหมาย ซ่ึงถือวาผิดหลัก เพราะวาผิดตั้งแตตน 
แมแตตัวถอยคําก็ผิด เพราะวาจําพวกวัตถุน้ี ทานเรียกวาเปน
ปจจัย  

ปจจัยนั้นเปนสิ่งจําเปน แตเปนตัวเกื้อหนุน เปนเคร่ืองชวย 
มิใชเปนจุดหมาย 
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 ฉะนั้น คนเรามีวัตถุ มีเศรษฐกิจดี ก็เพื่อเปนปจจัยที่อาศัย 
ท่ีจะเกื้อหนุน ใหเรากาวไปสูจุดหมายที่สูงสงดีงาม คือความเลิศ
ประเสริฐทางธรรมทางปญญา  

ทีน้ี ถาสังคมไทยมาเอาอามิสหรือเอาวัตถุเปนจุดหมาย
เสียแลว ก็เทากับกลับเอายอดมาเปนฐาน หรือพลิกเอาพื้นขางลาง
ข้ึนไปเปนยอดขางบน ก็จะเปนสังคมที่ตั้งตัวผิด ไมเปน “อตฺต-  
สมฺมาปณิธิ” เพราะฉะนั้นก็จะกาวไปสูความเจริญไดยาก 

 ฉะนั้น สังคมไทยจะตองทําใหอามิส หรือวัตถุ หรือดาน
เศรษฐกิจน้ีเปนปจจัย โดยที่เรารูขอบเขตความสําคัญของมัน และ
สรางขึ้นมาในฐานะเปนสิ่งจําเปน แตใหเปนปจจัยเกื้อหนุนความ
เจริญงอกงามทางธรรมทางปญญาใหได อันนี้เปนปญหาของ
สังคมไทยที่จะตองแกไขกันตอไป 

 วันนี้ก็คงพูดไดแคเปนการปรับทุกข วาสังคมของเราเปน
อยางนี้ แลวเราจะทํากันอยางไร  

ทําอยางไรจะใหเกิดอามิสไพบูลย ที่มีธรรมไพบูลยเปนตัวคุม 
และเปนตัวจุดหมายที่แท  

ใหอามิสไพบูลยเปนตัวทรง เปนฐาน เปนปจจัยใหแกธรรม
ไพบูลย ซ่ึงเปนความไพบูลยท่ีแทจริง สมกับความเปนมนุษย  

มิฉะนั้น อามิสไพบูลย ก็คงจะทําใหมนุษยน้ีเกงกวาสัตว
ท้ังหลายทั่วไป ในแงท่ีสามารถแสวงหาแยงชิงไดเกง และสะสมไว
ไดพรั่งพรอมเทานั้น แลวก็หมกมุนมัวเมาติดจมอยู ไมไดกาวไป
ไหนดีกวานั้น 
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 การที่จะมีอามิสไพบูลย โดยมีธรรมไพบูลยมาคุมมาเติม
เต็ม หรือมาทําใหพรอมบริบูรณสมบูรณไดน้ี ก็ตองเปนไปตาม
หลักการที่วา อยางนอยพูดงายๆ คนตองมีท้ังวัฒนธรรมทางจิตใจ 
และวัฒนธรรมทางปญญา ซ่ึงก็จะตองอาศัยการที่คนนั้นมี
ลักษณะจิตใจที่มีความใฝรู ชอบแสวงปญญา  

เมื่อโยงออกไป ก็กลายเปนเรื่องของสังคมทั้งหมด ท่ี
จะตองมีความใฝนิยมปญญา ซ่ึงรวมไปถึงการที่สังคมจะตองบูชา
คนที่ควรบูชา ยกยองทานที่เปนบัณฑิต และยกยองเรื่องปญญา
เรื่องความรู และเรื่องความดีงาม คือธรรม แลวทุกอยางก็จะ
ประสานกัน ใหเปนไปดวยดี 

ขอใหคนไทยทําปุญญังใหครบถึงปญญา 
ขออนุโมทนาทานอาจารยราชบัณฑิตรุนที่ ๔ ท่ีไดมีเมตตา

มาเยี่ยมวัดแลวก็มาทําบุญเลี้ยงพระ ซ่ึงเปนการดําเนินแนวทาง ท่ี
เรียกตามวัฒนธรรมของญาติโยมคนไทย วาเปนการทําบุญทํา
กุศลใหเปนสิริมงคล โดยถือวา “มงคลที่แทเกิดจากกุศล”  

ท้ังนี้ เพราะวา มงคล แปลวา สิ่งที่นํามาซึ่งความสุขความ
เจริญ อะไรที่จะนําความสุขความเจริญมาใหไดอยางแทจริง ก็คือ 
กุศล ไดแกสิ่งที่ดีงาม ท้ัง “บุญ” ท้ัง “บัญ” 

 ท้ัง “บุญ” ท้ัง “บัญ” ก็หมายความวา ท้ัง “ปุญญัง” และทั้ง 
“ปญญา” กลาวคือความดีหรือบุญที่แทซ่ึงประกอบดวยบุญท่ัวไป 
และ บุญอยางสูง ท่ีเรียกวา ปญญา  
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ท้ัง “ปุญญัง” และ “ปญญา” เปนบุญดวยกันทั้งสองอยาง 
เมื่อครบทั้งสองอยางก็เปนบุญที่ครบถวนสมบูรณ บุญที่มีครบถึง
ปญญาจึงจะทําใหสําเร็จจุดหมายของพระพุทธศาสนา คือ
โพธิญาณได  

เปนอันวา“ปุญญัง” มี“ปญญา” มาบรรจบ ครบเปนบุญ
ข้ันสูงบริบูรณ ปญญาก็กลายเปนโพธิ จึงตรัสรูเปนพระพุทธเจา  

ญาติโยมคนไทยเรา ก็ทําบุญซึ่งมีบุญขั้นปญญาดวย เชน
ฟงธรรม เปน “ธัมมัสสวนมัย” ซ่ึงเปนบุญกิริยาอยางหนึ่ง แลวบุญ
น้ันก็จะพัฒนาขึ้นมาเปนคุณสมบัติท่ีดี ซ่ึงทําใหเกิดผลเปนความ
เจริญงอกงามของชีวิต แลวก็ขยายไปสูความเจริญงอกงามของ
สังคมทั้งหมด 

 เพราะฉะนั้น บุญ คือกุศล เปนสิริมงคล เพราะเปนเหตุ
นํามาซึ่งความสุขความเจริญที่แทจริง ทานอาจารยท่ีมาสราง
มงคล ดวยการทํากุศลในวันนี้ เปนเพียงนิทัศนะอันหนึ่ง เพราะวา
ตามปกติไดทําอยูตลอด  

โดยเฉพาะวันนี้ไดมาแสดงออกในโอกาสที่เหมาะที่ควร ซ่ึง
เปนโอกาสสําคัญ ท่ีดํารงสถานะมาครบ ๒๕ ป อันเปนเวลาที่
ยาวนานทีเดียว ในการที่ไดทําประโยชนใหแกสังคมประเทศชาติ 
เปนประทีปสองแสงสวางใหแกแผนดินนี้ ดังที่ไดกลาวมา 

 ขอใหแสงสวางที่ดวงประทีปสองใหคนรูสิ่งตางๆ รูทาง รู
ธรรม รูความจริงนี้ ไดแพรไป และใหคนหันมารับนําไปใชประโยชน 
เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงามแกชีวิตและสงัคมสืบตอไป 
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รตนตฺยานุภาเวน รตนตฺตยเตชสา ดวยเดชานุภาพคุณพระ
รัตนตรัย พรอมท้ังบุญกุศลที่ไดบําเพ็ญมา อันเปนคุณความดีของ
ทุกทานอาจารย ในการใหความรูแกสังคมไทย และแกคนทั่วไปน้ี 
จงเปนปจจัยอภิบาลรักษาใหทานอาจารยราชบัณฑิตรุนที่ ๔ แหง
ป ๒๕๒๑ ท่ีบรรจบ ๒๕ ป ในป ๒๕๔๖ น้ี พรอมท้ังครอบครัว 
ญาติมิตรทั้งหลาย เจริญดวยจตุรพิธพรชัย มีความรมเย็นงอกงาม
ในธรรม สามารถนํามาชึ่งประโยชนสุขแกสังคมประเทศชาติและ
แกชาวโลกได โดยมีกําลังพรั่งพรอมยิ่งขึ้นไป ตลอดกาลทุกเมื่อ 
เทอญ 
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