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ธรรมาลัย

ทานผูหญิงพูนศุข พนมยงค

*

เจริญพร สาธุชนทุกทาน ผูมารวมประชุมในพิธีไวอาลัยทานผู
หญิงพูนศุข พนมยงค ในวาระที่ทานลวงลับจากไป อันเปนการ
แสดงน้ําใจในวาระสําคัญ ซึ่งถือกันวา เปนวาระสุดทายของชีวิต
ทานผูหญิงพูนศุข พนมยงค ไดลวงลับจากไปเมื่อคืนวันที่ ๑๑
พฤษภาคม ยางขึ้นวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ถือไดวาทานลวงลับไปใน
วันเกิดของทานรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค ผูเปนสามีของทาน ซึ่ง
คงเปนวันเกิดที่ทานรัฐบุรุษอาวุโสอายุครบ ๑๐๖ หรือ ๑๐๗ ป
อนึ่ง เวลาที่ทานจากไปนั้นวาเปนตีสอง ซึ่งเปนเวลาที่ตาม
ปกติทานลุกขึ้นทํางาน หรือเปนเวลาตื่นนอนประจําวัน อันเปนกิจ
วัตรสืบมา
เวลาอยางนี้เทากับเปนเครื่องกําหนดหมาย อยางนอยก็ทําให
จํางาย
*

ธรรมกถา ของ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโฺ ต) สําหรับพิธไี วอาลัย ทานผูห ญิง
พูนศุข พนมยงค ณ สถาบันปรีดี พนมยงค ในวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๐ (เนื่อ งจาก
องคแสดงอาพาธ จึงถายวีดิทัศนลวงหนา ที่วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๐)
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การที่ทานผูหญิงลวงลับจากไปนี้ เปนเหตุการณใหญ มิใช
เฉพาะสวนตัวหรือสวนครอบครัวของทานเทานั้น แตเปนเหตุการณ
สําคัญของสังคมประเทศชาติ เพราะเนื่องดวยฐานะของทานที่ได
ดํารงมาในอดีตกาลยาวไกล อันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตรของ
ประเทศชาติไทยนี้
แมเมื่อมองในวงแคบ การที่บุคคลซึ่งเปนที่เคารพรักจากไป
ยอมเปนเหตุใหผูที่อยูใกลชิด โดยเฉพาะบุคคลในครอบครัว ลูก
หลาน มีความเศราโศกอาลัยเปนอยางมาก
ยิ่งทานเปนผูใหญที่นับวามีสุขภาพดี แมจะมีอายุถึง ๙๕ ป
ใกลจะครบ ๙๖ ปบริบูรณแลว ก็ยังแข็งแรงอยู การที่ทานจากไปใน
ภาวะที่มีสุขภาพดีอยางนี้ ถือวาเปนการจากไปที่คอนขางฉับพลัน
ทันที คนที่อยูใกลชิดหลายคนจึงอาจจะทําใจไดยาก
ยิ่งมองกวางออกไปวา ทานไดดํารงชีวิตมายาวนาน และใน
ชีวิตที่ยืนยาวนั้น ก็ไดมีสถานะสําคัญเกี่ยวกับสังคมประเทศชาติ กับ
ทั้ ง ได มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ผู ค นมากมายกวางขวาง ไดทําความดี
บําเพ็ญประโยชนไวมาก การลวงลับจากไปของทานผูเชนนี้ ก็ยิ่งกอ
ใหเกิดความเศราโศกเสียใจแกคนมากมายกวางออกไป เราจึงมา
ประกอบพิธีไวอาลัยนี้ขึ้น

๒

-๑ไว อ าลั ย
xyyx

ไว อ าลั ย ด ว ยเก็ บ คงค า งไว ใ นใจ
ในทางพระศาสนานั้น การทําพิธีเชนนี้ ถือวาเปนการทําบุญ
อุทิศผูลวงลับอยางหนึ่ง และในบรรดาวัตถุประสงคของการทําบุญ
เพื่อผูลวงลับนั้น ซึ่งกลาวไววามี ๕ ประการ การทําพิธีไวอาลัยนี้ จัด
วาตรงกับขอที่ ๓ คือขอที่วา “บูชาทานผูลวงลับไปแลว” ซึ่งเปนเรื่อง
ที่มีความหมายอันนาศึกษา
อยางไรก็ตาม ในทีเ่ ฉพาะหนาบัดนี้ ตองถือวาเปนความมีนา้ํ ใจ
ดีงามของทานผูมารวมประชุม ที่ไดมาแสดงออกซึ่งความระลึกถึง
อยางที่เราเรียกเปนพิเศษในที่นี้วา “ไวอาลัย”
คําวา “ไวอาลัย” นี้ มีความหมายที่นาสังเกต ซึ่งเราทั้งหลาย
เมื่อมาทําพิธีไวอาลัย นาจะมาทําความเขาใจใหชัดเจน
ถามองตามความหมายทีเ่ ขาใจกันตามพจนานุกรม “ไวอาลัย”
ก็เปนเรือ่ งของการแสดงความระลึกถึงดวยความเสียดาย แตซอ นอยู
ภายในหรือลึกลงไป ยังมีนยั ทีพ่ งึ เขาใจเพิม่ มากกวานัน้
จึงขอพูดถึงความหมายของคําวา “อาลัย” เล็กนอย
อาลัย นี้ พจนานุกรมของเราในภาษาไทยยอมใหความหมาย
ไปตามทีเ่ ราใชกนั ดังที่ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
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๒๕๒๕ แสดงไววา มีความหมาย ๒ อยาง (ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ให
ความหมายอยางเดียวกัน)
ความหมายที่ ๑ อาลัย แปลวา “หวงใย พัวพัน ระลึกถึงดวย
ความเสียดาย” เหมือนอยางในบัดนี้ ณ ที่นี้ เรามาทําพิธีไวอาลัย ก็
คือเปนการมาแสดงออกซึ่งความระลึกถึงดวยความเสียดาย
ตอไป ความหมายที่ ๒ อาลัย นั้น แปลวา “ที่อยู ที่พัก” เชน ใน
คําวา ชลาลัย ซึง่ แปลวา “ทีอ่ ยูแ หงน้าํ ” ไดแก แมนา้ํ และทะเล เปนตน
หรือ หิมาลัย “ทีอ่ ยูแ หงหิมะ” คือภูเขาอันเปนแดนทีอ่ ยูข องหิมะ
ที่วามานี้เปนความหมายตามที่ไดนํามาใชในภาษาไทย แตถา
มองลึกลงไป แทจริงนั้น ความหมายทั้งสองนี้ก็อันเดียวกัน
จะสั ง เกตเห็ น ว า ความหมายหนึ่ ง เป น ความหมายทาง
นามธรรม อีกความหมายหนึ่ง เปนความหมายทางรูปธรรม
อาลัย ทีแ่ ปลวา “หวงใย พัวพัน ระลึกถึงดวยความเสียดาย” นัน้
เปนความหมายทางนามธรรม หรือทางจิตใจ
สวนทีแ่ ปลวา “ทีอ่ ยู ทีพ่ กั ” เปนความหมายทางรูปธรรมชัดเจน
แตความหมายสองอยางนี้ ทีจ่ ริงโยงถึงกัน เปนเรือ่ งเดียวกัน
โดยทั่วไปนั้น ความหมายทางนามธรรม โดยเฉพาะในทาง
ธรรม มักสืบเนื่องหรือโยงตอมาจากความหมายทางรูปธรรม คือ
เปนความหมายทางรูปธรรมกอนแลว ตอมาก็มีการใชเชิงเทียบเคียง
เพื่อสื่อนัยทางนามธรรม ใชไปใชมา กาลเวลาผานไป ก็เกิดมีความ
หมายทางนามธรรมเพิ่มขึ้นมา
สําหรับคําวา อาลัย นี้ ความหมายทางรูปธรรมก็ดังที่ไดกลาว
แลวเมื่อกี้นี้วา “ที่อยู ที่พัก” ซึ่งถาแปลใหกวางออกไปอยางภาษา
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พระ ก็บอกวา อาลัย ก็คือ ที่ติด ที่ของ ที่ขัง ที่คาง ที่พัก ที่อยู ที่อาศัย
และในที่สุดก็คือแหลงนั่นเอง ที่อยูที่อาศัยของน้ํา ก็เปนแหลงน้ํา ที่
อยูอาศัยของหิมะ ก็เปนแหลงหิมะ หรือแดนหิมะ
ทีนี้ ความหมายทางรูปธรรมที่วานั้น พอโยงมาที่จิตใจ ก็เกิดมี
นัยเทียบเคียงทางนามธรรมขึ้นมา กลาวคือ เวลาเรามีอะไรติดคาง
อยูใ นใจ ก็กลายเปนอาลัยขึน้ มา คือ สิง่ นัน้ หรือเรือ่ งนัน้ คางอยูใ นใจ
ของเรา เพราะมีความรักความใฝหาหรือความปรารถนาเหนี่ยวรั้งหรือ
เกาะเกี่ยวยึดไว ใจของเราก็เลยกลายเปนที่คางที่ขังหรือที่พักอยู
ของสิ่งนั้นเรื่องนั้น ตลอดจนบุคคลนั้น ที่เรารักใครใฝหาปรารถนา
ดังที่เราอาลัยถึงทานผูจากไปอยูในขณะนี้
จะเห็ น ว า ในที่ สุ ด ความหมายทั้ ง ทางรู ป ธรรมและทาง
นามธรรม ก็โยงถึงกันเปนอันเดียว กลาวคือ ทีอ่ ยู ทีอ่ าศัย ทีข่ งั ทีค่ า ง
ที่ติด ที่ของ หรือแหลง อะไรตางๆ เหลานี้ เมื่อนํามาใชในทาง
นามธรรม ก็กลายเปนสื่อความหมายวา สิ่งนั้น บุคคลนั้น ยังคางอยู
ในใจของเรา และเรายังระลึกถึงดวยความรักใครหว งใยใฝหา หรือ
ดวยความอยากความปรารถนาอยางใดอยางหนึง่ เชน อยากใหทาน
อยูต อ ไป หรือยังคงอยู เปนตน นัน่ คือกลายเปนความอาลัยของจิตใจ
เราไวอาลัยทานผูใด ก็คือเก็บทานผูนั้นคางเอาไว ใหพักอยูใน
ใจของเรา
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ไว อ าลั ย ด ว ยเก็ บ รั ก ษาให ค งคุ ณ ค า อยู ต อ ไป
รวมความวา อาลัย ในแงวาระลึกถึงดวยความเสียดายนี้ เปน
ความหมายที่ใชกันทั่วไป เปนความหมายพื้นๆ
แตเรานาจะมองตอไปวา มีทางไหมที่จะทําใหการไวอาลัยมี
ความหมายที่สื่อคุณคามากขึ้นไปกวานี้ มิฉะนั้น พิธีไวอาลัยก็จะ
เปนเพียงการมาพบกัน และแสดงความคิดถึง ระลึกถึงทานผูลวงลับ
แลวก็แยกจากและเงียบหายกันไป
ในเมื่อ อาลัย นั้น เปนที่อยู ที่คาง ที่พัก เราก็สามารถใชอาลัย
ในความหมายที่จริงจังและยั่งยืนกวาที่กลาวมาแลวดวย
ในภาษาพระ จะเห็นวา อาลัย มีถอยคําทางรูปธรรมใชมาก
มาย นอกจาก ชลาลัย และหิมาลัย ที่วาเมื่อกี้ เราก็เคยไดยิน
เทวาลัย คือที่อยูของเทวดา
ใกลตวั กวานัน้ ก็มี ชนาลัย ไดแกทพี่ กั ทีม่ าชุมนุมของผูค น ดังที่
สถานทีน่ ี้ คือสถาบันปรีดี พนมยงค กลายเปนชนาลัย คือเปนทีม่ า
ประชุม มารวมกัน มาพักอยูด ว ยกันของเหลาสาธุชน ในขณะนี้
นอกจากนั้นก็ยังมี สามเณราลัย คือ ที่อยูของสามเณร และ
สมณาลัย คือ ที่อยูของสมณะ วชิราลัย คือ แหลงแหงเพชร รัตนาลัย
คือ แหลงแหงรัตนะ ฯลฯ
หันไปดูทางนามธรรม ก็มีตัวอยางไมนอย เชน วิทยาลัย แปล
วา ที่อยูของวิชาความรู คุณาลัย ที่อยูของคุณธรรม หรือคุณงาม
ความดี และ ธรรมาลัย คือแดนทีอ่ ยูท อี่ าศัยของธรรม หรือแหลงธรรม
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อยางที่กลาวแลว การทําพิธีไวอาลัยครั้งนี้ เราคงจะไมยอมให
เปนเพียงการระลึกถึงดวยความเสียดาย แลวก็จากกันและเลือนลับ
หายหมดไป แตเราควรจะกาวตอสูอาลัยในความหมายที่สูงขึ้นไป
ดวยการจัดใหเกิดมีอาลัยขึ้นมา เปนที่พักอาศัยที่คงคางอยูของสิ่งที่
ดีงามมีคุณคาปรากฏสืบตอไป
นั้นก็คือวา ทานผูลวงลับไป คือ ทานผูหญิงพูนศุข พนมยงค
ไดมีประสบการณในชีวิตถึงขั้นที่วา ความเปนมาเปนไปในชีวิตของ
ทานนี้ ถือไดวาเปนประวัติศาสตรสวนหนึ่งของประเทศไทย และเปน
เครื่ อ งบ ง ชี้ ถึ ง สภาพของสั ง คมนี้ ใ นยุ ค สมั ย ของท า น เราก็ ม าทํา
ประสบการณของทานไวใหเปนอาลัย โดยจัดที่อยู ที่พัก หรือที่เก็บ
รักษาประสบการณ อันเปนประวัติของทานไว
แมเพียงวาเราเก็บประสบการณของทานไวในความทรงจํา
ของเรา ก็เปนอาลัยขั้นหนึ่งแลว แตเราคงจะมีวิธีจัดดําเนินการทาง
รูปธรรมที่เก็บรักษาไวไดดียิ่งกวานั้น
นอกจากประสบการณที่เปนประวัติความเปนไปในชีวิตแลว ก็
คือคุณธรรมความดีที่ทานไดบําเพ็ญไว เราก็ใชอาลัยนี้มาเปนที่เก็บ
ที่รักษาดวยเชนเดียวกัน เพื่อใหคงปรากฏอยูในระยะยาวสืบตอไป
อาลัย ที่วาเปนการเก็บรักษาเรื่องของทานผูลวงลับแลวนั้นไว
ไมวาจะเปนประวัติ เปนประสบการณ หรือเปนคุณธรรมความดีของ
ทาน ก็ตาม มีความหมายมิใชเพียงเพื่อการระลึกถึงทานผูลวงลับ
เทานั้น แตจุดหมายที่แท ก็มุงเพื่อประโยชนแกสังคมนั่นเอง
ทั้งนี้หมายความวา เราเก็บอาลัยไว เพื่อเปนแหลงที่ศึกษาหา
ความรู เชน ในเชิงประวัติศาสตร และเพื่อใหเปนแบบอยาง เชน ใน
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ทางคุณธรรมความดี เปนตน
เมื่อทําอยางนี้ก็จะเกิดเปนอาลัยขึ้นมา ซึ่งจะมีความหมายที่
แทจริง อันเปนการไวอาลัยในความหมายขัน้ ทีส่ องซึง่ ซอนลึกเขาไป
การ “ไวอาลัย” ที่เราพูดกันตามนิยมนั้น แทจริงแลวหาได “ไว”
ไม คือแสดงออกมาวาอาลัยแลว ก็จบและหายไปเลย
แต “ไวอาลัย” แบบที่สองนี้ ยังคง “ไว” หรือรักษา “ไว” และยัง
อยูเพื่อประโยชนแกสังคมและคนรุนหลังตอไป
เพราะฉะนั้น ถาประสงคจะ “ไวอาลัย” ใหจริงแท จึงนาจะ
ปฏิบัติใหถูกตองตามความหมายที่สองอยางที่กลาวทีหลังนี้

ไว อ าลั ย ด ว ยเก็ บ ธรรมไว ใ ห ห มู ช นบู ช า
ถาเราปฏิบัติในการ “ไวอาลัย” ตามความหมายอยางที่สอง ก็
จะเป น การปฏิ บั ติ ที่ ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นทางพระพุ ท ธ
ศาสนา ซึ่งเปนวัตถุประสงคในทางธรรม
ทั้งนี้เพราะวา ความอาลัยที่ระลึกถึงกันดวยความเสียดายนัน้
แมจะเปนเรือ่ งของคุณธรรมความดีทแี่ สดงถึงความเคารพรัก แตในแง
หนึง่ ก็เปนความเศราโศกเสียใจ ซึง่ ทางพระยอมจะสอนใหเรารูจ กั ทํา
ใจ เพือ่ แกไขใหคลายโศกหายเศรา โดยใหระลึกถึงธรรมดาของชีวติ
ดังเชนพุทธภาษิตวา มรณนฺตํ หิ ชีวติ ํ แปลวา ชีวิตมีความตายเปนที่
สุด ซึ่งเปนภาษิตที่แสดงความจริงอยางงายที่สุด
ยังมีพุทธภาษิตที่เปนคําตรัสยาวและกลาวคติกวางขวางกวานี้
อีกมากมาย แตรวมความก็คอื สอนใหเรารูเ ทาทันคติแหงธรรมดา ซึง่

๘

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๙

เปนกฎธรรมชาติอนั แนนอน ไดแกความเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่
เปนเรือ่ งของความเปลีย่ นแปลงและเปนไปตามเหตุปจจัย อันเราไม
อาจจะใหเปนไปตามความปรารถนาของตนได แตจะตองรูเทาทัน
และปฏิบัติการดวยปญญาที่เขาถึงเหตุปจจัยนั้น
เพราะฉะนัน้ จึงเปนธรรมดาตามคติแหงธรรมวา การไวอาลัยใน
ความหมายขัน้ ทีห่ นึง่ ซึง่ เปนการระลึกถึงดวยความเสียดายนั้น ควร
ตองใหจบสิ้นลง เพราะเปนเรื่องของอารมณความรูสึกที่ระคนดวย
ความโศกเศราเสียใจ มีความหดหูสลดแหงมัวหมอง ซึ่งจะตองระงับ
เสียดวยการยอมรับความจริง และเขาถึงธรรมที่จะนําใจใหสงบผอง
ใสเปนกุศลตอไป
แตเมื่อการไวอาลัยในความหมายขั้นที่หนึ่งจบไป เรามิใชสิ้น
สุดแคนั้น หากพากันกาวตอขึ้นสูความหมายขั้นที่สอง อันเปนขั้น
แหงปญญา และขึ้นมาถึงธรรมอยางแทจริง เริ่มแตพิจารณคํานึงใน
ทางกุศ ลว า จะทําอย า งไรให ก ารทําพิ ธี ไ ว อ าลั ย นี้ เ กิ ด มี ผ ลเป น
ประโยชนสืบไป คือกาวไปสูการไวอาลัยในระดับที่สองอยางที่กลาว
แลว เพื่อใหเปนการ “ไวอาลัย” หรือ “อาลัยไว” อยางแทจริง
การไวอาลัยในความหมายขั้นที่สอง ที่วาเรามาจัดทําดําเนิน
การใหประสบการณหรือประวัติ และคุณธรรมความดีที่ทานบําเพ็ญ
ไว คงปรากฏอยูเพื่อเปนประโยชนแกสังคม และแกคนรุนหลังสืบตอ
ไป ความหมายอยางนี้แหละที่ไดกลาวไวแตตนแลววา มาบรรจบ
หรือสอดคลองกับวัตถุประสงคประการที่ ๓ ในการทําบุญอุทิศแด
ทานผูลวงลับ คือการบูชาทานผูวายชนม
บูชา นั้นแปลวา ยกยอง เชิดชู ตลอดจนวา มองเห็นคุณคา ชื่น
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ชม แลวนิยม อยากยึดถือตาม หรือนําเอามาเปนแบบอยาง
บูชานี้ เปนคําที่สําคัญมาก แตเรามักจะใชในความหมายที่
แคบเกินไป โดยยกขึ้นจํากัดไวในความหมายที่สูง คลายวานําขึ้นหิ้ง
หรือตั้งบนแทน แลวก็กราบไหวบูชา ความหมายเชนนั้นอาจถือไดวา
เปนการใชเชิงสัญลักษณ
ทวาในภาษาพระ บูชา มิใชมีความหมายจํากัดเพียงเทานั้น
แตแปลไดงายๆ วา ยกยอง เชิดชู นั่นเอง และใชแมแตในความ
หมายสามัญในชีวิตประจําวัน
มีตัวอยางในตําราภาษาบาลีวา ชายผูหนึ่งเปนคนยากจนเข็ญ
ใจ แตกลายเปนคนมั่งมี ไดครอบครองโภคทรัพยมากมาย เรื่องลง
ทายวา พระราชา “บูชา” บุรุษนั้น ดวยตําแหนงเศรษฐี* ในกรณีนี้ ก็
เปนที่แจงชัดวา คําวาบูชา ก็คือ ยกยอง เชิดชู นั้นเอง
บุคคลใดก็ตาม ที่ทําสิ่งดีงามเปนประโยชนไว ก็ควรไดรับการ
ยกยองเชิดชู ที่เรียกวาบูชา
อยางไรก็ตาม จะตองมองใหลึกลงไปอีกวา บูชา มีความหมาย
มิใชเฉพาะวาจะบูชายกยองบุคคลนั้น แตแทจริงแลว เมื่อจับใหถึง
สาระ การที่เราบูชาคนดี ก็คือบูชาความดีที่มีอยูในตัวคนดี หรือบูชา
ความดีที่ทําใหเขาเปนคนดี
เพราะฉะนั้น จุดหมายปลายทางของการบูชาคนดี ก็คือบูชา
ธรรมที่ทําใหคนเปนคนดี หรือบูชาธรรมที่มีอยูในคนที่เรียกวาดีนั้น
นั่นแหละ
*

สมัยนั้น เศรษฐีเปนตําแหนงเกียรติยศของบานเมือง มีการแตงตั้ง โดยพระราชาหรือผู
ปกครองประเทศ
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ถาสังคมมนุษยยังเชิดชูคนดี ซึ่งหมายถึงเชิดชูความดี คือยัง
เชิดชูธรรมอยู สังคมนั้นก็ยังมีหลัก และมีทางที่จะเจริญมั่นคงตอไป
แตสังคมใดไมเชิดชูบูชาคนดี ไมยกยองคนดี ก็คือสังคมนั้นไมเห็น
ความสําคัญของความดี ไมยึดถือไมนิยมธรรม สังคมนั้นก็ยอมจะ
ตองเสื่อม หรือไถลลงสูความวิบัติพินาศ
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสไวในมงคลสูตร ตั้งแตขั้น
ตนๆ เปนมงคลขอที่ ๓ วา
ปูชา จ ปูชนียานํ
เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
แปลวา การบูชาคนที่ควรบูชา เปนอุดมมงคล หรือเปนมงคล
อันสูงสุด
นี่แหละคือคติที่เตือนใหสังคมมนุษย มีสํานึกที่จะเชิดชูบูชาคน
ดี คอยยกยองคนดีไว
เวลานี้ ปญหาสําคัญอยางยิ่งของเรา ที่จะทําใหสังคมเสียหลัก
ก็คือ สังคมปจจุบันละเลย ไมคอยบูชาคนดี ไมใสใจที่จะยกยองคนดี
กันอยางจริงใจ ซึ่งก็หมายความวา สังคมนี้ไมบูชาธรรม ไมเคารพ
ธรรม ไมยกยองเชิดชูธรรม
เมื่อสังคมไมเอาธรรมเปนหลัก ไมนับถือธรรม ไมใหความ
สําคัญแกธรรมแลว สังคมนั้นเองก็จะเสื่อมสลาย
เพราะฉะนั้น เรื่องของการบูชาบุคคลที่ลวงลับนี้ จึงเปนเรื่อง
สําคั ญ อั น ควรใส ใ จ และพระพุ ท ธเจ า จึ ง ตรั ส ระบุ ไ ว ใ ห เ ป น วั ต ถุ
ประสงคอยางหนึ่งแหงการทําบุญอุทิศแกผูที่จากไป
เมื่อมีทานผูใดผูหนึ่งลวงลับไป ก็มีการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ซึ่งพุทธศาสนิกชนเรียกวาการทําบุญอุทิศกุศล
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ในการทําพิธีนั้น พึงตระหนัก และตักเตือนกัน ใหระลึกไวอยาง
หนักแนนวา ความประสงคหรือวัตถุประสงคที่สําคัญอยางหนึ่ง ก็คือ
การบูชาทานผูลวงลับนั้น ซึ่งอาจจะพูดใหยาวขึ้นวา บูชาคุณความดี
ของทานที่ลวงลับ
ตามปกตินั้น ทานผูลวงลับยอมจะมีคุณธรรม มีความดี หรือมี
พระคุณที่ไดกระทําไวตอบุคคลที่ยังอยู ในวงกวางวงแคบ หรือใน
ขอบเขตอันใดอันหนึ่ง อยางนอยก็ในครอบครัวของตน
อยางนอยลูกๆ ก็มาบูชาคุณความดีของคุณพอคุณแมวา ทาน
ไดทําความดีใหเราไว และคุณความดีที่ทําไวนั้นก็จะเปนแบบอยาง
แกเรา แตทั้งนี้ เราจะตองมองเห็นดวย ไมใชสักแตวาไปทําเปนพิธี
คือจะตองเปนอยางที่บอกเมื่อกี้วา มองเห็นคุณคาและนับถือเอามา
เปนแบบอยาง คือตองเจาะใหไดวาอะไรเปนคุณธรรมความดีของ
ทาน ที่เราควรจะนํามายึดถือปฏิบัติเปนแบบอยางตอไป
บุคคลที่อยูในสังคมนี้ ยอมมีคุณธรรมความดี หรือประโยชนที่
ไดบําเพ็ญไวแกผูคนทั้งหลาย ในวงแคบบาง กวางขวางบาง ตางกัน
ออกไป เพราะฉะนั้น การทําพิธีบูชาคุณผูลวงลับ ก็จึงเปนไปโดย
สอดคลองกับสถานะของบุคคลนั้น แตรวมแลวก็เปนการบูชาคุณ
ความดีนั่นเอง คือ สาระสําคัญอยูที่วา จะตองมายกยองเชิดชูคุณ
ความดีหรือธรรมะนี้ ใหคนทั้งหลายมีใจมุงไปที่ธรรม
เมื่อคนทั้งหลายปฏิบัติสืบตอกันไปอยางนี้ ก็จะเปน วิถีแนว
ทางของสังคม ที่จะใหสังคมมีหลักยึดถือ ทําใหเราพากันยึดถือธรรม
เปนใหญ นับถือธรรม คือนับถือธรรมที่ทําใหคนเปนคนดี แลวก็นับ
ถือคนดีนั่นเอง
การที่ เ รามาบู ช าคนดี ที่ ล ว งลั บ ไปนั้ น นอกจากเป น การ
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ประกาศเกียรติคุณของทานแลว ความหมายที่เกิดขึ้นเปนประโยชน
อันแรกก็คือ ตัวเราแตละคนที่มารวมพิธีบูชานั้น เมื่อเขาใจหลักการ
นี้และมองเห็นคุณคา ความดี และประโยชนที่ทานไดบําเพ็ญแลว
ตนเองก็จะไดระลึกถึงอะไรที่ดีๆ ซึ่งอาจจะเอาไปเปนแบบอยาง หรือ
นําไปเผยแพร
สวนในแงสังคมสวนรวม ก็จะไดชวยกันประกาศความดีนี้ให
กวางขวางออกไป และดํารงรักษาหลักการแหงการเชิดชูบูชาธรรม
นั้นใหหนักแนนมั่นคงและยั่งยืนสืบตอไป

ไว อ าลั ย ด ว ยเก็ บ ธรรมไว ใ ห รั ก ษาสั ง คมสื บ ไป
การที่เรามาทําพิธีไวอาลัยในวันนี้ เมื่อมองตามความหมายที่
กลาวมา ก็คอื เปนการบูชาคุณความดีของทานผูห ญิงพูนศุข พนมยงค
ทีท่ า นไดบาํ เพ็ญไว
คุณความดีของทานผูห ญิงพูนศุข พนมยงค นัน้ ยอมมีเปนอเนกประการ ไมสามารถบรรยายใหทั่วถวนในที่นี้ แตขอที่นับวาประจักษ
ชัดตั้งแตแกคนใกลชิดเปนตนไป มองเห็นเดนในประวัติของทาน
อยางหนึ่ง ก็คือ ความเขมแข็ง
ทานผูหญิงเปนบุคคลที่นับวาเขมแข็ง ชีวิตของทานไดผาน
ความทุกขยาก ผจญภัยอันตรายอยางที่เรียกวาถึงขั้นลําเค็ญ ชนิดที่
ทั้งหนักและนาน แตทานก็ทนได นอกจากทนไดแลวก็คือ เปนอยู
ผานมาได
แตเพียงเปนอยูผานมาไดเทานั้น เราคงยังไมพอใจ ขอสําคัญก็

๑๓

๑๔
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คือ ทานเปนอยูผานมาไดดวยดี โดยยังสามารถรักษาตนใหอยูใน
ความดีไดดวย ตรงนี้สิสําคัญ
ถาเปนอยูผานมาได ก็เปนความเขมแข็งเพียงขั้นตน ยังไมแน
แตถาผานมาลุลวงไดและอยูมาในความดีตลอดดวย คือสามารถ
ดํารงตนอยูในความถูกตอง และรักษาความถูกตองไวได อันนี้จึงจะ
เปนความเขมแข็งที่สําคัญ
ทานผูห ญิงพูนศุข พนมยงค นัน้ นอกจากรักษาตัวของทานให
ผานมาไดและอยูในความดีตลอดดวยแลว ก็ยังรักษาคนที่อยูใน
ความดูแลรับผิดชอบ โดยเฉพาะที่ใกลชิดที่สุด คือครอบครัว ใหอยู
มาดวยดีโดยตลอดดวย
ครอบครัวของทาน แมจะไมใหญนัก ก็นับไดวาคอนขางใหญ
หรือเปนครอบครัวขนาดกลาง แมจะผานความทุกขยากลําเค็ญ
อยางไร ก็อยูกันมาได
นอกจากนั้น ก็อยูกันดวยดี มีความสามัคคีในครอบครัว มี
ความรักความเคารพและนับถือบิดามารดาเปนบุคคลที่เคารพบูชา
เปนแบบอยาง ถือไดวา เปนครอบครัวที่ดํารงตัวผานพนภัยอันตราย
มาโดยสวัสดิภาพ และยังสามารถดํารงอยูในความถูกตองดีงาม
ดวย จึงเปนเรื่องที่นาอนุโมทนา
การที่ครอบครัวอยูมาไดดวยดี ยอมโยงไปถึงหรือเล็งไปที่คุณ
สมบัติของทานผูเปนหัวหนาครอบครัว คือบิดามารดา ผูไดทําหนาที่
ตามหลักที่พระพุทธเจาตรัสไว กลาวคือ
๑. เปนพระพรหมของลูก โดยเปนผูแสดงโลกแกลูกในทางที่ถูก
ตอง และมีคุณธรรมที่เรียกวาพรหมวิหาร คือ เมตตา กรุณา มุทิตา

๑๔
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๑๕

และอุเบกขา
๒. เปนบูรพาจารยของลูก คือเปนอาจารยคนแรกของบุตรธิดา
ซึ่งไดฝกสอนแนะนําการดําเนินชีวิตและความดีงามพื้นฐาน เปนครู
สําคัญสุดยอดในการวางรากฐานของชีวิต
๓. เปนอาหุไนยบุคคลของลูก ดังที่เราเรียกในภาษาไทยวาเปน
พระอรหันตของลูก คือเปนผูมีคุณธรรม มีความดี เปนผูบริสุทธิ์ตอ
ลูก เชน มีความรักจริง ปรารถนาดีโดยบริสุทธิ์ใจตอลูก ควรแกความ
เคารพนอมไหวของลูก
คุณธรรมความดีงามเหลานี้ ทําใหบิดามารดาเปนบุคคลเปนที่
นาบูชา และครอบครัวที่ดีก็โยงไปถึงบิดามารดาที่ดีเปนเหตุปจจัย
หลัก คุณธรรมความดีงามและการทําหนาที่ของบิดามารดานี้เปน
เรือ่ งสําคัญยิง่ เพราะวาครอบครัวทีด่ เี ปนรากฐานของสังคมใหญทงั้
หมด ถาครอบครัวดี ก็จะทําใหสงั คมใหญสงบสุขเปนปกแผนมัน่ คง
ได จึงเปนขอทีค่ วรจะยกขึน้ มาชืน่ ชมเปนแบบอยางไวประการหนึ่ง
นอกจากรักษาตัว และรักษาครอบครัวแลว พรอมกันนั้น ทาน
ผูห ญิงพูนศุข พนมยงค ก็ตองใชความเขมแข็งยวดยิ่ง ในการดํารง
รักษาเกียรติของทานรัฐบุรุษผูเปนสามีไว
ความเขมแข็งขอนีเ้ ปนคุณความดีสาํ คัญมาก เพราะดังทีก่ ลาว
แลว ประวัตขิ องทานทัง้ สองนีผ้ า นความระหกระเหิน ความลําบาก
ยากเข็ญมามากมาย และตัวทานผูห ญิงนัน้ นอกจากจะรักษาตัวทาน
เองแลว ก็จะตองรักษาเกียรติยศของสามีดวย โดยเฉพาะสามีดํารง
สถานะที่สําคัญของประเทศชาติ ตลอดจนในวงกวางขวางออกไป
แมแตในระดับโลก ปจจุบันนี้ ยูเนสโกก็ไดยกยองนายปรีดีเปนบุคคล

๑๕
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สําคัญของโลกแลว ทานผูหญิงพูนศุขจึงมีภาระผูกพันหรือมีหนาที่ที่
จะตองรักษาเกียรติยศของสามีไว และทานก็มีความสามารถที่จะ
รักษาไดจริงดวย จึงเปนคุณความดีสําคัญอีกประการหนึ่ง
ตอจากนั้น กวางออกไปก็คือ การรักษาเกียรติยศของสังคม
ประเทศชาติ ยิ่งตนเองดํารงอยูในสถานะสูงใหญ ก็ยิ่งตองมีความ
รับผิดชอบมากและกวางขึ้นไป
ทานผูหญิงพูนศุขไดดํารงสถานะที่สําคัญ เชน เปนภริยาของ
นายกรัฐมนตรี เปนภริยาของผูสําเร็จราชการแทนพระองค เปนตน
ซึ่งเปนตําแหนงสถานะที่สําคัญของประเทศชาติ ของสังคม และ
สําคัญแมแตในวงความสัมพันธระหวางประเทศ ความเปนอยูเปน
ไปของสวนตัว ก็กลายเปนเกียรติยศของประเทศชาติดวย
เมื่อทานรักษาตัวไดดี ก็เทากับรักษาเกียรติยศของประเทศ
ชาติและสังคมไวดวย และก็ปรากฏวาทานผูหญิงไดรักษาเกียรติยศ
ของสังคมประเทศชาตินี้ไวไดสมตามสถานะ
เพราะฉะนั้น จึงถือวาเปนความเขมแข็งของทานผูห ญิงพูนศุข
พนมยงค ที่แสดงออกมาใหปรากฏแลว ในการที่ไดสามารถดํารง
รักษาทั้งตัว ทั้งครอบครัว ทั้งเกียรติยศของทานรัฐบุรุษอาวุโส ตลอด
จนเกียรติยศของประเทศชาติสังคมไทยไวได และทุกอยางทั้งหมดนี้
ที่รักษาไวได ก็เพราะรักษาธรรมนั่นเอง
การที่จะใหเกียรติยศ ตั้งแตเกียรติคุณของตนเองเปนตนไป
ดํารงอยูไดดวยดี ก็ตองมีธรรม คือตองรักษาธรรม เพราะฉะนั้น
ความเขมแข็งในการดํารงรักษาทั้งหมดทุกอยางที่กลาวมา ก็คือ
ความเขมแข็งในการดํารงรักษาธรรม
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๑๗

เมื่อบุคคลใดรักษาธรรม บุคคลนั้นก็มีธรรมอยูในตัว คือเปนผู
ประพฤติธรรม บุคคลใดมีธรรมประพฤติธรรม บุคคลนั้นก็เปนบุคคล
ที่ควรแกการบูชา
เรื่องก็มาบรรจบตรงนี้ คือ เราตระหนักรูอยูวา การที่สังคมจะมี
หลักและดํารงอยูดวยดีได จะตองเชิดชูบูชาคนดีหรือยกยองความดี
ที่มีอยูในตัวคนดีนั้น ดังนั้น เมื่อมีคนดีผูมีความดีที่ควรบูชา และเมื่อ
มาถึงโอกาสอันสมควร จึงเปนหนาที่ทางสังคมที่วา สาธุชนทั้งหลาย
จะมาแสดงออก ดวยการนําเอาความดีนั้นออกมาแสดง ออกมาชื่น
ชมและเชิดชู เพือ่ จุดมุง หมายทีจ่ ะใหเปนประโยชนแกสงั คมสืบตอไป
ทั้งนี้ ตั้งตนที่ตัวของแตละบุคคลที่เขามารวมพิธีนี้ จะตองได
รับประโยชนที่กลาวมา ถามิฉะนั้น ก็คงไมเขาถึงสาระของการทําพิธี
ไวอาลัย ที่วาเปนการบูชาบุคคลที่ควรบูชา ซึ่งเปนวัตถุประสงคที่แท
จริงของการประกอบพิธี “ไวอาลัย” อันมุงอุทิศแกทานผูที่ลวงลับไป
เปนการทีเ่ ราไดมาทําหนาทีต่ อ สังคม ดวยการ “บูชาบุคคลทีค่ วรบูชา”
เพือ่ ใหความดีทที่ าํ ใหเขาเปนบุคคลทีค่ วรบูชานัน้ ดํารงอยูเ ปนเครื่อง
เชิดชูรักษาสังคมนั้นเองสืบตอไป
พูดอีกสํานวนหนึ่งวา คนดี คือคนมีความดี โดยมีธรรมที่เขา
เองไดบูชาดวยการประพฤติปฏิบัติเสวนารักษาดวยตนเองมาแลว
การไวอาลัย ก็คือปฏิบัติการแหงการประสานสืบตอ ที่สังคม
เก็บประมวลความดีหรือธรรมของบุคคลดีนั้น เพื่อเอาไวบูชาดวย
การเชิดชูรักษาประพฤติปฏิบัติกันสืบตอไป

๑๗

-๒รั ก ษาธรรม
→←

จะรั ก ษาธรรม ต อ งบู ช าธรรมและเห็ น แก ป ระชา
กิจกรรมที่อุทิศตอทานผูลวงลับนี้ จะเรียกวาการไวอาลัย หรือ
การทําบุญให ก็ตาม เมื่อทําโดยเขาใจความหมายถูกตอง ก็เปน
เรื่องสําคัญมากทีเดียว เพราะเปนกิจกรรมทางสังคม หรือเปนการ
ทําหนาที่ตอสังคม ทั้งเพื่อพัฒนาบุคคล และเพื่อดํารงรักษาสังคม
กิจกรรมทางสังคมนั้น ตองมีความหมายที่บงชี้ธรรมใหชัดออก
มา ฉะนั้น เราจะตองทําใหเห็นจะแจงวา ธรรมที่เราปฏิบัติในโอกาส
นี้ คือการบูชาคนทีค่ วรบูชา ซึง่ สือ่ ตอไปถึงสาระแหงการทีจ่ ะยกยอง
เชิดชูธรรม หรือยกยองเชิดชูความดี ไวใหเปนหลักของสังคมตอไป
บุคคลที่ควรบูชา เมื่อมีปรากฏไว ก็จะไดเปนแบบอยางแกคน
ทั้งหลาย สังคมก็มีตัวอยางที่จะยกขึ้นเชิดชูนับถือ เพื่อใหคนรุนตอๆ
ไปปฏิบัติสืบตอดําเนินตาม ยิ่งเรามีคนดีไวเปนแบบอยางมากเทาไร
สังคมก็เหมือนยิ่งมีปายมีเครื่องหมายและมีสัญญาณบอกทิศทางที่
จะเดินไปสูจุดหมายที่ถูกที่ตองการพรอมบริบูรณเทานั้น
ขณะนี้สังคมของเรามีสภาพที่นากลัววา กําลังจะเลื่อนลอย
ขาดหลัก ไรทิศทาง ไมเฉพาะแตจะไปไมถึงธรรมเทานั้น แมเพียงแค
จะเจอะเจอคนดีที่จะสื่อธรรม ก็ยังยาก

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๙

เราตองการคนดี เพื่อเปนรูปธรรมที่จะสื่อไปถึงความดีที่เปน
นามธรรม คนดีเปนตัวแสดง เปนประจักษพยาน เปนหลักฐาน และ
เปนเครื่องกระตุนเตือน ที่จะโยงเราเขาไปหาตัวความดี ใหถึงธรรม
อีกทีหนึ่ง
ในเมื่อบุคคลดีหรือคนดีนั้นเปนสื่อถึงธรรม ที่ชวยใหความดีมี
ชองแสดงตัว เราจึงมาประกอบพิธีนี้ โดยถือเปนหนาที่ทางสังคม
ของทุกคน ที่จะปฏิบัติใหไดสาระที่แทจริงอยางที่กลาวมาแลว
เมื่อแตละคนมารวมพิธีโดยรูตัวตระหนักวาเรากําลังทําหนาที่
ทางสังคมนั้น ขณะที่การทําพิธีที่เปนกิจกรรมของสังคมกําลังดําเนิน
ไป อันมีความหมายวาเปนการยกยองเชิดชูคนดี เพื่อแสดงถึงการ
เชิดชูบูชาธรรม แตละคนนั้นจะตองมีจิตสํานึกนี้ คือจิตสํานึกที่จะ
เชิดชูบูชาธรรม อยูในตัวทุกคน ซึ่งเปนจิตสํานึกตอสังคม และการ
ทําพิธีนั้นก็เปนการกระตุนย้ําจิตสํานึกตอสังคมนั้นใหแจมจาแรงเขม
ขึ้นอีกดวย
มีขอที่ควรทําความเขาใจเพิ่มตอไปวา จิตสํานึกตอสังคมนั้นมี
๒ ดาน คือ มองที่ผูอื่น ดานหนึ่ง และมองที่ตัวเอง ดานหนึ่ง
ดานที่หนึ่ง มองที่ผูอื่น ก็อยางที่พูดกันมาแลว คือ การที่เรามา
ทําการบูชาคนที่ควรบูชานั้น ก็เพราะเรามองดูคนอื่นและเห็นคุณ
งามความดีของเขา เปนการมองดูคนอื่นทําความดี ยอมรับความดี
ของเขา ยกยองเชิดชู และจะเอาคนอื่นมาเปนตัวอยางแกตัวเรา
มองเห็นไดชัดวาเปนหนาที่ตอสังคม เปนการแสดงออกของตัวเรา
ตอผูอื่น
ดานที่สอง มองที่ตัวเอง ตอนนี้ไมใชแคมองดูคนอื่นทําความดี
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และเอาอยางคนดีเทานั้น แตเราจะตองทําความดีดวยตัวเองใหเปน
แบบอยางแกผูอื่น
ดานที่ ๒ ซึ่งตองทําดวยตัวเอง เริ่มจากตัวเองออกไปนี้ เมื่อ
เทียบกันแลว เปนขอที่ยากกวา จึงกลายเปนวาตองเอาดานมองคน
อื่นเปนขอแรก แตก็นับวาเปนธรรมดาของการเรียนรู ที่จะเปนไป
ตามลําดับอยางนี้
หลักการแสดงจิตสํานึกตอสังคม ดวยการปฏิบัติทั้งสองดานนี้
ทานย้ําเนนไวมาก ควรเรียกไดวาเปนคูกัน เรียกงายๆ วาจิตสํานึก
ทางสังคมสองดาน
ดานมองที่ผูอื่นนั้น บอกแลววางายกวา และทานก็สอนไว
สําหรับคนทั่วไป เพื่อใหทุกคนชวยกันผดุงรักษาสังคม
สวนดานมองที่ตนเอง ทานเนนใหเปนจิตสํานึกของบุคคลซึ่ง
เปนผูใหญ ที่จะตองคํานึงถึงคนรุนหลังและทําตัวใหเปนแบบอยาง
พระพุทธเจาและพระสาวกผูใหญถือคตินี้เปนสําคัญ
หลักการนี้มากับคําพระ จึงขอบอกเปนภาษาบาลี ทานใชคํา
วา ปจฺฉิมาชนตานุกมฺปน (อานวา: ปจฉิมาชะนะตานุกัมปะนะ)
แปลวา การอนุเคราะหหมูชนที่จะมีภายหลัง หรือการมีน้ําใจเกื้อ
การุณยตอคนรุนหลัง คือมีใจหวังดีมุงใหเปนประโยชนแกคนรุนหลัง
ที่บางทีก็เรียกกันวาอนุชน
เมื่อมีใจหวังดีตออนุชนแลว ก็ประพฤติตนใหเขาถึง ทิฏฐานุคติ
ซึ่งแปลวา “การดําเนินตามสิ่งซึ่งไดเห็น” คือทําตามอยาง หมาย
ความวาจะตองใหสังคมมีแบบอยาง หรือตัวอยางที่ดี ที่จะยึดถือ
หรือทําตาม หรือเห็นทางปฏิบัติไดนั่นเอง

๒๐

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๑

หลักการนี้ก็วาไปตามธรรมดาของธรรมชาตินี่แหละ คือจะให
ไดผลงายหนอย ก็ตองเอาสิ่งที่เขามองเห็น หรือเรื่องที่เห็นๆ กันอยู
ยิ่งชัด ก็ยิ่งดี เพราะวาคนเรานี้จะใหเขาไปถึงนามธรรมเลยทีเดียว
นั้นยาก จึงตองเอาตัวคนที่เปนรูปธรรมชนิดมองเห็นๆ เปนตัวอยาง
จะไดติดตาติดใจและปฏิบัติตามไดทันที นี่แหละเรียกวา ทิฏฐานุคติ
แปลงายๆ ก็คือตัวอยางที่เห็นๆ
ทิฏฐานุคติ ก็มาจาก ทิฏฐ+อนุคติ; อนุคติ แปลวา ไปตาม หรือ
ดําเนินตาม, ทิฏฐ แปลวา สิ่งที่มองเห็น หรือตัวคนที่มองเห็น, รวม
กันเขา ก็แปลวา เดินตามคนที่ตนมองเห็น คือ ทําตามอยางคนที่ทํา
ความดีงามถูกตองใหเห็น
ทีนี้ ถาไมมีตัวคนที่มองเห็นใหเดินตาม หรือเห็นเยอะแยะไป
แตเปนคนที่ทําไมถูกไมดีทั้งนั้น สังคมนี้ก็แยแน
ตอนนี้เราก็ตองมาถามกันวา เรามีคนนําหนาไปดีที่จะใหคน
อื่นเดินตามไดไหม ถามี ก็อุนใจไดหนอยหนึ่ง
เปนอันวา เบื้องตนทีเดียว ทุกคนจะตองมีจิตสํานึกและถือเปน
หนาที่ทางสังคม ที่จะยกยองเชิดชูคนดี หรือเชิดชูบูชาธรรม แตไมใช
แคนั้น ถาจะใหครบ โดยเฉพาะคนที่อยูในฐานะที่เรียกวาเปนผูใหญ
จะตองมีจิตสํานึกและทําหนาที่ตอสังคม ๒ อยาง คือ
๑. (มองที่ผูอื่น) ยกยองเชิดชูคนดี ตามหลักที่วา “บูชาคนควร
บูชา” เพื่อสื่อไปถึงการเชิดชูบูชาธรรม
๒. (มองที่ตัวเอง) ประพฤติตนใหเปนแบบอยางแกสังคม
ตามหลักที่วา “มีน้ําใจหวังประโยชนแกคนรุนหลัง ทําความดีงามถูก
ตองไวใหเขาดําเนินตาม”
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ถาไดสองขอนี้ ก็ครบ สังคมก็จะดําเนินไปไดดวยดี โดยสืบตอ
ไปในความถูกตองชอบธรรมและคุณธรรมความดี และธรรมก็จะ
ดํารงรักษาสังคมไวได ก็เปนเรื่องของเรา ที่จะตองมาสํารวจสังคม
ปจจุบันของตัวเองวา สังคมของเรามีหลักสองดานนี้ไหม
โดยเฉพาะขอที่ ๑ ซึ่งเปนจิตสํานึกพื้นฐาน จะตองมีในทุกคน
จนกลายเปนลักษณะทั่วไปของสังคมนี้ ที่มีบรรยากาศแหงการยก
ยองเชิดชูคนดี

จะรั ก ษาธรรม ต อ งเข ม แข็ ง ในความดี
วันนี้ ไดยกคุณธรรมสําคัญขึ้นมาเปนตัวอยางขอหนึ่ง คือ
“ความเขมแข็ง” ซึ่งหมายถึงความเขมแข็งในความดี หรือพูดใหเต็ม
วา ความเขมแข็งในการดํารงรักษาความดี หรือความเขมแข็งในการ
รักษาธรรม
เมื่อดํารงรักษาธรรม ก็เขากับพุทธภาษิตบทหนึ่งคือ ธมฺโม หเว
รกฺขติ ธมฺมจารึ ซึ่งแปลวา “ธรรมนั้นแล ยอมรักษาผูประพฤติธรรม”
ปรากฎตามประวัติวา ทานผูหญิงพูนศุข พนมยงค ยึดถือพุทธ
ภาษิตขอนี้ หรือพูดอีกอยางหนึ่งวาทานผูหญิงยกพุทธภาษิตขอนี้ขึ้น
มาอางบอย คือพุทธภาษิตที่วา ธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม
ตามหลักนี้ บุคคลรักษาธรรมกอน เมื่อคนรักษาธรรม ธรรมก็
รักษาคน ที่วาธรรมรักษาผูประพฤติธรรม ก็คือธรรมรักษาคนที่รักษา
ธรรมนั่นเอง
ที่วาคนรักษาธรรม ก็รักษาดวยการประพฤติธรรมนั่นเอง เมื่อ
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เรารักษาธรรม ธรรมก็รักษาเรา
เหมือนกับวา เมื่อทหารรักษาปอมไวได ปอมก็รักษาทหารไว
ดวย หรือวา เมื่อกองทัพรักษาฐานที่มั่นไวได ฐานที่มั่นก็รักษากอง
ทัพไวดวย ธรรมก็เชนเดียวกัน และธรรมนั้นยิ่งใหญกวาเรื่องกองทัพ
ธรรมนั้นไมใชแคกองทหาร ไมใชแคกองทัพเทานั้น แตธรรมเปนของ
จริงในธรรมชาติ เปนของแทที่ยั่งยืน เมื่อเรารักษาธรรม ธรรมก็รักษา
เรา อันนี้เปนหลักการใหญตามคติแหงธรรมดา
ฉะนั้น เราจึงมายึดเปนหลักกันไววา จะตองพากันรักษาธรรม
ถาบุคคลรักษาธรรม ธรรมก็รักษาบุคคลนั้น ถาสังคมรักษาธรรม
ธรรมก็รักษาสังคมนั้นไว
ธรรมขอสําคัญที่จะทําใหเรารักษาธรรมได ก็คือความเขมแข็ง
ที่จะตั้งตัวมั่นอยูในธรรม
ความเขมแข็งในการรักษาธรรมนี้ เปนเรื่องใหญยิ่ง ตามปกติ
ความเขมแข็งเปนสิ่งที่เราตองการ อยางที่เวลานี้เราบอกวาตองการ
ใหสังคมเขมแข็ง เราพูดกันนักวาจะใหชุมชนเขมแข็ง จะใหครอบ
ครัวเขมแข็ง แลวเราจะใหครอบครัวเขมแข็ง ใหชุมชนเขมแข็ง ให
สังคมเขมแข็งไดอยางไร
ถาพูดใหสั้นที่สุด ก็บอกวา ตองใหครอบครัว ใหชุมชน ให
สังคมนั้น เขมแข็งในธรรมนั่นเอง
หมายความวา ตองใหคนตั้งมั่นยืนหยัดอยูในธรรม ตั้งมั่นอยู
ในความดี ทําหนาที่ของตนๆ ใหถูกตอง ตั้งแตขยันหมั่นเพียรในการ
เลาเรียนศึกษา ประกอบอาชีพการงาน ทําการทั้งปวงโดยสุจริต ดู
แลรับผิดชอบตอกัน เกื้อกูลกัน ถาเราตั้งมั่นอยูในธรรมได นั่นก็คือ
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เรารักษาธรรม ซึง่ จะเปนเหตุใหธรรมรักษาเรา และรักษาสังคมของเรา
ความเขมแข็งนี้ เปนเรื่องที่จะตองเนนย้ําใหมาก เพราะมองไป
แลว สังคมไทยเวลานี้ออกอาการวาออนแอมาก
ออนแออยางไร? ก็ออนแอไหลเรื่อยไปตามกระแสตางๆ มี
กระแสอะไรมา ก็ไหลไปๆ ผูคนหลนกระแสกันไปงายๆ ไมวาจะมี
กระแสอะไรมา ก็รวงหลนลงไป แลวก็ถูกกระแสนั้นฉุดลากกระชาก
ไป พัดพาเลื่อนลอยเควงควางไป ไรจุดหมาย ไมมีทิศทางของตัวเอง
สังคมที่ไมมีความเขมแข็งอยางนี้ แมเพียงจะตั้งตัวอยู ก็ไม
ไหว การที่จะกาวหนาไปทําอะไรที่สรางสรรค เปนอันไมตองพูดถึง
เพราะฉะนั้นจึงตองสรางความเขมแข็งขึ้นมาใหได
เวลานี้ จะตองมาพูดกันในเรื่องที่จะทําใหคนในสังคมของเรามี
ความเขมแข็ง
เพื่อใหสังคมเขมแข็ง ตองเตือนกันวา “ทุกคนตองชวยสังคมนี้”
จะชวยอยางไร ทุกคนชวยได
เริ่มตน อยาคิดแตจะไดจะเอา ตองคิดใหบาง
เวลานี้คนมีความโนมเอียงไปในทางที่คิดแตจะไดจะเอา เวลา
มองอะไรก็นึกถึงแตตัวเองกอนวาจะไดอะไร ถึงเวลาที่จะตองเปลี่ยน
ทิศทางของความคิดบาง คือหันไปเนนความคิดที่จะ “ให”
การใหนั้น ไมจําเปนวาจะตองใหวัตถุ ถึงคนที่ไมมีเงินไมมีวัตถุ
จะให ก็ใหได ใหอะไรได? ใหกําลังก็ได ใหความมีสวนรวมก็ได ให
สวนรวมในการทําความดี ใหกําลังรวมในการสรางสรรค
ใหกําลังนี้แหละสําคัญนัก บางครั้งมันสําคัญยิ่งกวาการใหเงิน
ทองสิ่งของวัตถุดวยซ้ํา และทุกคนก็สามารถใหกําลังนั้นได ใหกําลัง
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ก็คือใหความเขมแข็งของเรา
เพี ย งแต เ รามี ค วามเข ม แข็ ง ไม ย อมแก ค วามเกี ย จคร า น
ความเฉื่อยชา ความเพลิดเพลินลุมหลงมัวเมา ความเอาแตใจตัว ไม
ยอมปลอยตัวคลอยไปตามแรงชักจูงในทางที่ผิด ไมยอมหลนไหลไป
ตามกระแสตูมตาม เราก็ใหกําลังและใหสวนรวมแกสังคมนี้แลว เรา
ก็รวมสรางสรรคสังคมนี้แลว
เพราะฉะนั้น “อยายอมแกความออนแอ” อะไรก็ตามที่จะทํา
ใหออนแอ เราไมยอม ตั้งใจไวอยางนี้ ไมวากระแสอะไรมา เราไม
ยอมไปตามความตื่นเตน แตตองใชปญญาตรวจสอบกอน เราจะไม
ยอมเปนเหยื่อใหใครมาปนกระแสได นี่คือตั้งอยูในความไมประมาท
ที่วาไมประมาท ก็คือไมยอมปลอยตัว ไมยอมแมแตจะเผลอ
ไผลพลัดหลนลงไปในกระแส กระแสอะไร?
กระแสที่ ๑ รวยลัด ลาภลอย นอนคอยโชค อันนี้เปนกระแส
ใหญไหลแรงที่ทวมทนขึ้นมาขางในสังคมไทยปจจุบัน ถายอมปลอย
ตัวใหไหลไปในกระแสนี้แลว ก็นาเปนหวงมาก เพราะนี่คือความ
ออนแออยางยิ่ง
เนื้อแทของมันก็คือ ความหวังพึ่งพา ความอยากไดโดยไมตอง
ทํา การไมมีความเพียรพยายามที่จะทําอะไรใหสําเร็จดวยตนเอง
ลัทธิรอผลดลบันดาลนี้นากลัวมาก มันกําลังครอบงํานําพาสังคมไทย
สังคมที่เขมแข็ง ก็มาจากแตละคนที่เขมแข็ง เมื่อแตละคนมี
ความเพียรพยายามที่จะทําการใหสําเร็จดวยความเพียรของตนเอง
ก็แนนอนวาความเขมแข็งจะเกิดขึ้นมา เมื่อตัวเองเขมแข็งแลว เมื่อ
แตละคนเขมแข็งแลว สังคมก็เขมแข็ง

๒๕

๒๖

ธรรมาลัย ทานผูหญิงพูนศุข พนมยงค

กระแสที่ ๑ นี้ เราตองรูทัน และตองไมยอมมัน อะไรก็ตามที่
จะทําใหเราออนแอ เราไมยอม ตองตั้งใจเด็ดเดี่ยววา “ฉันจะไมยอม
แกความออนแอ”
แทรกนิดหนึ่ง ในกระแสที่ ๑ นั้น มีอีกกระแสหนึ่งซอนมาดวย
มันมาดวยกัน ควบกันมาเลย ก็คือกระแสตื่นตูม ลือกันไป โจษจัน
กันแซ เดี๋ยวเกจิขลังองคนั้น เดี๋ยวเกจิขลังองคนี้ เดี๋ยวเทพนั่น เดี๋ยว
เทพนี่ แมกระทัง่ ตนไมประหลาด สัตวอวัยวะวิปริตนําโชค ขาวตูม
ตามขึน้ มาก็ตนื่ กันไป ลวนแตเรือ่ งของการหวังลาภลอยนอนคอยโชค
เปนกระแสความตืน่ ตูมทีพ่ ว งมากับกระแสลัทธิรอผลดลบันดาล
การตื่นตูมไปตามกระแสงายๆ อันนี้นากลัวมาก แสดงวาเปน
คนไมหนักแนน ไมใชปญญา ไมรูจักพิจารณาเหตุผล
ตอไป กระแสที่ ๒ คือ บริโภคนิยม หรือกระแส ลัทธิเสพบริโภค
ก็เปนกระแสใหญไหลแรงมากเชนกัน แตไหลจากขางนอกเขามา
ทวมสังคมไทย
กระแสนี้มีอาการแสดงออกคือ ความเห็นแกการเสพบริโภค
เห็นแกการบํารุงบําเรอปรนเปรอ ชอบโกเกฟุงเฟอ เอาแตบันเทิง
สนุกสนานเพลิดเพลินจนลุมหลงมัวเมา
เนื้อแทของกระแสนี้ก็คือ ความเอางายเขาวา หรือมักงาย
อยากจะไดฝายเดียว
ดานหนึ่ง ก็เปนที่มาของนิสัยเกียจคราน เอาแตเสพ ไมอยาก
ทํา ไมคิดจะสรางสรรค
อีกดานหนึ่ง ก็เปนที่มาของลัทธิเอาแตได เพราะเมื่อคนติดใน
บริโภคนิยม เอาแตเสพบริโภค คอยหาทางบํารุงบําเรอตัวเอง เขาก็คิด
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เอาแตไดอยางเดียว ไมคิดจะให ถาแรงขึ้น ก็คิดแยงชิงเบียดเบียน
ถาเราฝกนิสัยที่คิดจะทํา และคิดจะให ก็จะมาชวยแกไขไมให
ตกกระแสนี้งายๆ และจะทําใหเปนคนเขมแข็งขึ้นมา
กระแส ๒ อยางนี้เปนปญหาสําคัญมากสําหรับสังคมไทยใน
ขณะนี้ เราจะตองมาชวยกันแกปญหาเหลานี้ ดวยการสรางความ
เขมแข็งขึ้นมา การสรางความเขมแข็งขึ้นมานี้ ก็คือการที่จะตั้งมั่น
ยืนหยัดอยูไดในธรรมนั่นเอง หรือพูดอีกอยางหนึ่งวา คือความเขม
แข็งที่จะรักษาธรรมไว
ถาเราไมเขมแข็งที่จะรักษาธรรมแลว เราจะใหธรรมมารักษา
เราไดอยางไร เมื่อเรามีความเขมแข็งที่จะรักษาธรรม ธรรมก็รักษา
เราและรักษาสังคมของเรา สังคมก็จะเจริญเปนปกแผนมั่นคงตอไป
วิธีฝกความเขมแข็งอยางงายที่สุด ก็คือ ในเมื่อเราอยูในสังคม
ไทยทีเ่ ต็มไปดวยกระแสจําพวกนี้ เราอยูท า มกลางมัน เราก็เอากระแส
เหลานัน้ แหละเปน แบบฝกหัดในการสรางความเขมแข็ง เสียเลย
พอกระแสพวกนี้ฮือมา เราก็ตั้งใจ และตั้งปญญารับมันเลย
ดานจิตใจ ก็ตั้งใจวาเราจะไมยอมแกความออนแอ เราจะไม
ยอมปลอยตัวใหถูกกระแสใดๆ พัดพาไหลไป
สวนดานปญญา ก็ศึกษามันเลย ทั้งหาความรูเรื่องราวของมัน
วิเคราะหวิจัยใหรูคุณโทษและทางแกไข เปนตน
ถาอยางนี้ นอกจากมันจะทําอะไรเราไมได เราไมถูกมันกระทํา
ไม ต กเป น เหยื่ อ แล ว เราจะกลั บ เป น ผู ก ระทําต อ มั น เราจะได
ประโยชน จะพัฒนามากขึ้น ไมเพียงเขมแข็งขึ้นเทานั้น แตจะเจริญ
สติเจริญปญญา เปนตน ขึ้นมาไดมากๆ ดวย
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จะรั ก ษาธรรม ต อ งให สั ง คมเข ม แข็ ง ด ว ยสามั ค คี
เมื่อแตละคนมีความเขมแข็งแลว ก็จะเกิดเปนความเขมแข็ง
ของสวนรวม ซึ่งทําใหสังคมมีความเขมแข็ง
อยางไรก็ดี สังคมจะมีความเขมแข็งแทจริง จะตองขึ้นตอหลัก
การอีกอยางหนึ่งดวย นั่นคือความสามัคคี
ความสามัคคีเปนอยางไร? ดูงายๆ ความเขมแข็งของแตละคน
ที่จะตั้งมั่นในธรรม ยืนหยัดในความดี ในการที่จะกาวไปในความดี
และในการที่จะสรางสรรคตางๆ นั้น ถามีจุดหมายรวมหรือจุดหมาย
รวมกันขึ้นมา ก็จะเกิดเปนความสามัคคี
“สามัคคี” นั้นมีความหมายวา มีจุดรวม มียอดรวม หรือมียอด
เดียวกัน แยกศัพทอยางงายๆ วา สํ แปลวารวม อคฺค แปลวายอด
แลวก็ไปทําตามวิธีไวยากรณจนเปนคํานามวาสามัคคี คือความที่
คนมียอดรวมหรือรวมกัน ยอดก็คือจุดหมายนั่นเอง มียอดรวมก็จึง
หมายถึงมีจุดหมายรวมกัน แตในที่นี้มุงเอาจุดหมายที่เปนธรรม
ถาสังคมมีจุดหมายดีที่เปนธรรมเปนจุดรวมกันแลว เมื่อแตละ
คนที่มีความเขมแข็งมารวมกันแลว เกิดความสามัคคี สังคมนั้นก็
เจริญกาวหนาไดแนนอน
เวลานี้เราพูดกันนักถึงคําวา “สมานฉันท” (พจนานุกรมบอก
วาอานไดสองอยาง จะอานวา สะ-มา-นะ-ฉัน หรือ สะ-หมาน-นะฉัน ก็ได) แตความหมายของสมานฉันทนั้น พูดไดวาเวลานี้เราใชกัน
ดวยความเขาใจที่คลุมเครือพรามัวมาก จนกลายเปนวาใชกันไป
อยางนั้นๆ เอง ไมมีอะไรชัดเจนออกมา
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“สมานฉันท” มาจาก สมาน + ฉันท
“ฉันท” คือฉันทะ แปลวาความพอใจที่จะทํา หรือความอยาก
จะทํา ถาไมมีอะไรจะทํา จะเรียกสมานฉันทไมได
สวน “สมาน” แปลวา ตรงกัน เสมอกัน เทากัน เมื่อความอยาก
จะทํา หรือความพอใจที่จะทําของหลายคนมาตรงกัน จึงเรียกวา
สมานฉันท คือมีความพอใจที่จะทําอะไรอยางใดอยางหนึ่งตรงกัน
สมานฉันท ใชไดทั้งทางดีและทางราย ยกตัวอยางวา โจรมี
สมานฉันทในการปลน ก็คือพอใจตรงกันหรือพรอมใจกันในการปลน
นั้น ก็มีทางปลนไดผลสําเร็จอยางมาก แตถาโจรไมมีสมานฉันทใน
การปลน ความพอใจอยากจะทําการปลนไมตรงกัน เชน บางคนไม
อยากปลนที่นั่น ก็ปลนสําเร็จไดยาก นี้ใชในทางราย
สวนที่ใชในทางดีก็ทํานองเดียวกัน เชน พระโพธิสัตวนําหมูคน
ไปทําบุญโดยมีสมานฉันท หรือวาคนเหลานั้นมีสมานฉันทกับพระ
โพธิสัตวในการทําบุญ ตั้งแตสรางถนน ขุดบอ สรางสะพาน ชวยจัด
พาหนะใหคนไปโนนไปนี่ไดสะดวก งานบุญเหลานั้นก็สําเร็จผลดวย
ดี และคนที่รวมกันทําก็มีความสุข
ขอแทรกขอสังเกตวา สังคมไทยโบราณเราทําบุญแบบที่วาใน
คัมภีรอยางนี้กันมาก แตคนไทยปจจุบันมักลืมไปเสีย
คนไทยสมัยกอนทําบุญกันตั้งแตขั้นตนนี้ เชน มีน้ําใจสราง
ถนน สรางสะพาน ขุดบอน้ํา ปลูกสวน ปลูกปา จัดสรรบริการและ
เครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ แลวก็เชื่อมตอขึ้นมาเปน ทาน ศีล
ภาวนา วาไปตามลําดับ
แตเวลานี้คนไทยไมคอยรูจักแมแตคําวาบุญ มักไปคิดถึงบุญ
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ชนิดเปนนามธรรมที่ไมชัดเจน แมแตบุญในขั้นวัตถุก็เชื่อมตอความ
หมายไมชัด เชน ใหทานก็ไมชัดวามีความมุงหมายหรือวัตถุประสงค
อยางไร อะไรๆ ก็พราๆ เพี้ยนๆ ไปหมด ฉะนั้น ในสังคมไทยนี้จึงมี
เรื่องที่จะตองมาชําระสะสางกันมาก ความหมายตางๆ มันเพี้ยน
เวลานี้ เมื่อเอาคําวา “สมานฉันท” มาใช ก็ไมทําความเขาใจ
ในความหมายกันใหชัดเจน แลวก็ใชกันไปแบบพราๆ มัวๆ คลุม
เครือ จึงนากลัววาเดี๋ยวก็จะเพี้ยนอีก
เหมือนกับคําศัพทอะไรตออะไรอื่นๆ อีกมากมาย ที่ใชกันไปใช
กันมาในภาษาไทย แลวไมมีการศึกษา ความหมายก็คอยๆ กลาย
และแปลกไปจากเดิม ในที่สุดก็เลยเคลื่อนคลาดเพี้ยนไปหมด
ฉะนั้น สําหรับคําวา “สมานฉันท” นี้ คงจะตองมาทําความเขา
ใจกันใหชัด อยางนอยใหรูวา ตองมีอะไรที่จะทํา แลวมีความอยากที่
จะทําอันนั้นตรงกัน แลวก็เกิดเปนสมานฉันทที่จะทํารวมกัน ถาไมมี
อะไรจะทํา อยาเรียกวา สมานฉันท
เมื่อเทียบกันจะเห็นวา สมานฉันทแคบกวาสามัคคี เพราะ
สมานฉันทตองมีอะไรที่จะทําเปนเรื่องๆ ไป คือมีสมานฉันทในเรื่องที่
จะทํานั้นๆ เปนกรณีๆ หรือเปนอยางๆ ไป
สวน สามัคคี นั้นไปรวมที่จุดหมายเลย คือมีจุดหมายรวมกัน
และในกรณีนี้เราตองการใหเปนจุดหมายที่เปนธรรม ถาไมมีจุด
หมายที่เปนธรรม คนก็สามัคคีในทางรายไดเหมือนกัน สามัคคีจึงมี
ทั้งทางรายและทางดี เพราะจุดหมายที่รวมคนเขาดวยกันเปนจุด
หมายรายก็มี เปนอันวา ในทีนี้ เรามุงเอาจุดหมายที่ดี
จุดหมายเปนเครื่องรวมคนเขาดวยกัน เปนเหมือนยอดที่เปน
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จุ ด มุ ง ให ส ว นประกอบทั้ ง หลายไปรวม เราสร า งอะไรต อ อะไรก็
เหมือนไปรวมกันที่ยอด ฉะนั้น สามัคคีจึงเปนธรรมที่สําคัญมาก
สังคมไทยที่ผานมาแตกอนนั้น เราเนนคําวาสามัคคีมากกวา
สมานฉันท เพราะสมานฉันทเปนองคประกอบหรือเปนเรื่องเฉพาะ
กิจในแตละครั้งแตละคราว ซึ่งบางทีเมื่อรวมเขาดวยกันทั้งหมดจึง
เปนความสามัคคี
ฉะนั้น จึงนาจะใหสติกันไวบางวาตองระวัง บางทีเราก็จะ
เพลินเกินเลยไป เรื่องนี้ก็อาจจะเปนความตื่นอยางหนึ่ง เปนความ
ตื่นไปตามนิยมของยุคสมัย
ความตื่นยุคสมัย มักจะมีปมแหงความฉาบฉวยซอนมาดวย
ลําพังความตื่นยุคสมัยนั้น ในตัวมันเองก็มิใชเสียหายมากนัก แต
ปญหาซึ่งซอนอยูคือความผิวเผินฉาบฉวย ซึ่งเปนความเสียหายที่
อาจจะรายแรงได นั่นคือความคลุมเครือพรามัว ความไมชัดเจน ที่
เปนทั้งความบกพรองหรือขาดแคลนทางปญญา และเปนตัวขัด
ขวางการพัฒนาปญญา
เมื่อความรูความเขาใจอะไรๆ ไมชัดเจน มีแตความคลุมเครือ
ตั้งแตถอยคําที่พูดจา ก็สื่อความหมายไมชัดเจน ก็ทําใหอะไรๆ พรา
คลุมเครือ มัวซัว ไมชัดเจนไปหมด เชน เมื่อเขาใจความหมายไมชัด
ก็คิดไมชัด เมื่อคิดไมชัด ก็ปฏิบัติจัดการอะไรๆ ไมชัด นําไปสูความ
ลมเหลว อยางนอยก็ไมมั่นคง
เรื่องที่วาตรงนี้ ขอใหตระหนักวาสําคัญมาก อยาไดดูเบา อยา
ไดมองขามความสําคัญไปเสีย เพราะถาความชัดเจนไมมี ปญญาก็
พัฒนาไมไป
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แตนี่คนไทยเรา ทั้งที่รูอยูชัดๆ วาตนเองพูดอะไรออกไปโดยมี
ความหมายไมชัด ก็ยังพูดออกมาอยางหนาชื่นๆ ไมฉุกใจคิดที่จะ
ปรับปรุงแกไข ขอใหมาชวยกัน อยาเอาความตื่นยุคสมัย มาหลงมั่ว
เปนความตื่นตัวทางปญญา
ถอยคํามากมายที่คนไทยพูดจากันเวลานี้ ใชกันอยางคลุม
เครือ ไมชัดเจน หรือไมก็เพี้ยนไปไกล การใชคําวา “สมานฉันท” เปน
เพียงปรากฏการณตัวอยางอันหนึ่ง ที่บงชี้หรือฟองถึงสภาพนี้
สภาพคลุมเครือ พรามัว ไมชัดเจนนี้ กําลังแผไปครอบคลุม
สังคมไทย ทําใหเกิดความออนแอทางปญญา เปนภัยใหญที่ไมรูตัว
ควรตระหนักรู และเรงแกไข หรือปรับตัวใหมโดยเร็ว
เวลานี้อะไรๆ ก็จะสมานฉันท ทั้งๆ ที่ความหมายก็ไมชัดสัก
หนอย ที่จริงนั้น จะตองทั้งสมานฉันทและทั้งสามัคคี คือสมานฉันท
ไมพอ ตองไปใหถึงสามัคคี
การที่จะสามัคคี ก็ตองใหมีธรรมหรือสิ่งดีงามเปนจุดหมายที่
รวมคนเขาดวยกัน แตขอใหดูวา ในสังคมนี้มีไหม จุดหมายดีงามที่
จะรวมคนเปนอัน หนึ่งอันเดียวกัน ที่จะพาคนทั้งหมดไปดวยกัน
เวลานี้ถาสํารวจดู อาจจะขาดก็ได
สังคมนี้ เทาที่มองดู ไมชัดวาจะมีจุดหมายรวมกัน ทิศทางที่จะ
ไปรวมกันก็ไมเห็น จึงเปนสังคมที่เควงควางไดงาย เพราะฉะนั้นจะ
ตองมาสะสางสังคมของเรากันใหจริงจัง เราจะตองกาวไปใหดี
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จะรั ก ษาธรรมมั่ น คงได ต อ งให สั ง คมเป น ธรรมาลั ย
เปนอันวา เวลานี้ เรามาถึงจุดสําคัญที่จะตองรักษาธรรมดวย
ความเขมแข็งในการตั้งมั่นยืนหยัดในการทําความดี และการทํา
ความดีก็ใหทํารวมกันโดยมีสมานฉันท และมารวมกันเพื่อมุงไปสูจุด
หมายดวยความสามัคคี ถาทําไดอยางนี้ สังคมก็จะมีความเขมแข็ง
ที่แทจริง และมีพลังกาวหนาตอไปไดแนนอน
เหมือนอยางในวันนี้ ไดเกิดมีความสามัคคีขึ้น เพราะทุกทานที่
มารวมในที่ประชุมนี้ มาโดยมีจุดหมายรวมกัน คือระลึกถึงทานผู
ลวงลับ และคุณความดีของทานผูลวงลับนั้น ไดเปนจุดรวมใจ พาให
ทานทั้งหลายมาเกิดความสามัคคี
สามัคคีอยางที่ ๑ คือ สามัคคีทางกาย หมายความวา พาตัว
มารวมประชุม ทางพระเรียกวา “กายสามัคคี” เปนความสามัคคี
ดวยการที่เรามีรางกายที่มาประชุมกันพรอม
อยางไรก็ตาม ถึงจะมีกายสามัคคี แตถา ใจไมสามัคคี ก็แหงแลง
สักวาประชุมพรอมกัน และไมสาํ เร็จผลจริง จึงตองตอดวยดานที่ ๒
สามัคคีอยางที่ ๒ เรียกวา “จิตตสามัคคี” คือ มีสามัคคีทางใจ
หรือใจสามัคคี หมายความวา มีใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน คือมี
ความรูสึกนึกคิด มีศรัทธา มีความใฝปรารถนารวมเปนอันเดียวกัน
อยางนี้จึงจะเกิดความสามัคคีที่แทจริง ซึ่งทําใหมีความเขมแข็ง
อยางแนนอน
เราตองการใหสังคมเวลานี้มีความสามัคคีที่มาถึงจุดหมายนี้
ดังนั้น ถาเราระลึกถึงทานผูลวงลับแลว เกิดแรงเตือนใจที่โยง
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ไปถึงประวัติชีวิตของทาน และโยงไปถึงคติธรรมที่ทานเอยอางอยาง
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ แลว พุทธภาษิตบทนี้ก็จะโยงไปเองถึง
หลักธรรมทั้งหลาย ที่สังคมและชีวิตของเราแตละคนควรจะปฏิบัติ
แลวก็พากันมีใจใฝที่จะปฏิบัติอยางนั้น
ถาทําไดอยางนี้ ก็จะเปนที่นาอนุโมทนา
แต ณ ที่นี้ อยางนอยก็ขออนุโมทนาน้ําใจของทุกทานที่ไดมา
รวมในที่ประชุมนี้ ซึ่งเปนการแสดงถึงความมีจิตใจกุศลดีงาม เมื่อ
ระลึกถึงพระคุณความดีของทานที่ตนเคารพนับถือแลว ก็ไมนิ่งดู
ดาย ยังไดมีฉันทะ คือมีน้ําใจ มารวมกันแสดงออกในโอกาสนี้
อยางไรก็ดี ดังที่กลาวแลววา เราควรจะทําใหกิจกรรมที่เรียก
วาพิธี “ไวอาลัย” นั้นมีความหมายยิ่งขึ้น คือมิใชไวอาลัยเพียงวา
แสดงความระลึกถึงดวยความเสียดายทานเทานั้น วาทานไดจากไป
เสียแลว เพราะถาทําไดแคนี้ ก็ดังที่กลาวเบื้องตนวาจะละลายหาย
ไปในมิชา
แตเราควรจะกาวไปสูการไวอาลัย อันจะทําใหอาลัยนั้นยังไว
อยู ดวยการปฏิบัติขั้นที่ ๒ คือ ทํา หรือจัดทําใหมีแหลงที่คาง ที่พัก
ที่อยูแหงประวัติชีวิต คุณธรรมความดีที่ทานไดทําไว เพื่อใหเปน
ประโยชนแกชีวิตและสังคมกวางขวางสืบตอไป อันจะสมคุณคาของ
การไวอาลัยในความหมายที่แทจริง ซึ่งจะเปนประโยชนคุมคาอยาง
แทจริงในการทําพิธี
กับทั้งเมื่อเราปฏิบัติดังที่กลาวแลว ก็จะเปนการเขาถึงหลัก
การสําคัญอีกประการหนึ่งดวย คือเปนการที่เรามารักษาธรรม และ
ธรรมก็จะรักษาเรา
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ดังที่ไดกลาวไปแลววา ทานผูหญิงพูนศุข พนมยงค ถือหลัก
ธรรมแหงพุทธภาษิตวา ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ เปนคติประจําใจ
ของทานวา “ธรรมนั่นแล ยอมรักษาผูประพฤติธรรม” และก็ได
ปรากฏวา ธรรมไดรักษาตัวทานไว ใหทานยังคงอยูและปรากฏคุณ
ความดีจนบัดนี้
อยางไรก็ดี มิใชเทานัน้ ในความหมายทีล่ กึ ลงไปอีก พึงทราบ
วา ธรรมนัน้ เปนของจริงของแท ดํารงอยูย งั่ ยืน เราพูดไดวา เปนอมตะ
ไมวากี่รอยกี่พันปในยุคไหนสมัยไหนเมื่อใด ธรรมก็อยูอยางนั้น
ดวยเหตุนี้ บุคคลใดมาประพฤติธรรมรักษาธรรม บุคคลนั้นก็
ชื่อวาอยูกับธรรมดวย เมื่อไปอยูกับธรรมแลว คําที่วา “ธรรมรักษาผู
ประพฤติธรรม” ก็จึงมีความหมายลึกลงไปอีกวา ธรรมที่เปนอมตะ
พลอยทําใหบุคคลนั้นเหมือนเปนอมตะไปดวย
นี้คือความหมายที่สูงขึ้นไป หรือลึกลงไปอีก ซึ่งมิใชเฉพาะจะ
รักษาใหทานอยูรอดและมั่นคงตลอดมาได จนผานบั้นปลายแหง
ชีวิตถึงวาระสุดทายเทานั้น แตยังรักษาทานผูมีความดีที่ทําไว ให
เหมือนเปนอันหนึ่งอันเดียวกับธรรม เลยอยูกับธรรม มีธรรมเปนที่อยู
และเปนที่อยูของธรรม และอันนี้แหละที่วาเปน “ธรรมาลัย”
ถึงตอนนี้ การไวอาลัยก็มาบรรจบกับคติ ธมฺโม หเว รกฺขติ
ธมฺมจารึ ในความหมายวา อาลัยของเราไดมาถึงธรรม ที่ธรรมมา
รักษาผูประพฤติธรรมไวใหเปนอมตะยั่งยืนได
กลาวคือ ถาเราสามารถประพฤติปฏิบัติตามธรรมนั้นแลว เรา
ก็คงอยูในธรรม โดยที่ธรรมนั้นเปนที่อยูเปนที่พักพิงเปนที่ติดคางอยู
ของบุคคลนั้น นี่คือเปนธรรมาลัย
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เปนอันวา ถาเราปฏิบัติใหถูกตอง เราก็จะไดอะไรหลายอยาง
จากพิธีไวอาลัยนี้ มิใชแคไวอาลัยในการระลึกถึงทานผูลวงลับดวย
ความเสียดาย แตไดอะไรมากมายดังที่วามาแลว
ถามองในแงประวัติ ก็มีเรื่องราวและประสบการณชีวิตของ
ทาน ซึ่งเปนประโยชนในการศึกษา นี้คือได “วิทยาลัย” ที่แปลวา
แหลงของความรู เชนเรื่องของขอมูลดานประวัติ เปนตน
ถามองในแงของคุณงามความดี ก็เรียกวา “คุณาลัย” คือเปน
แหลงที่อยูอาศัย ที่พัก ที่ติดคางอยูของคุณธรรมความดี
สุดทาย ทั้งหมดนั้นก็มารวมกันที่ “ธรรมาลัย” คือเปนแหลงที่
อยูของธรรมนั่นเอง
เพราะฉะนั้น ในที่สุดเราก็มารวมกันที่ “ธรรมาลัย”
สังคมปจจุบันนี้ จะตองใหชวนกันมาอยูที่ธรรมาลัย มิฉะนั้น
จะพากันไหลไปวุนวายอยูกับธนาลัยเสียหมด
“ธนาลัย” คืออะไร ธนาลัย ก็แปลวา ที่อยูของเงิน ไดแก
ธนาคาร เปนตน ถึงเวลานี้ เราควรเตือนกันวา เราไดมุงไปหาธนาลัย
กันเกินไปแลว ขอใหชวนกันมาอยูที่ธรรมาลัยใหมากสักหนอย
แตถาจะใหสังคมนี้อยูรอดปลอดภัยมีความมั่นคงจริงๆ แลว
เราจะตองมาชวยกันสรางธรรมาลัย ใหถงึ ขัน้ ทีส่ งั คมนัน้ เปนธรรมาลัย
แลวก็ชวนกันมาอยูในธรรมาลัยกันตอไป หากทําไดอยางนี้ สังคม
ของเราจะเจริญงอกงาม มั่นคงสืบตอไปอยางแนนอน
อาตมภาพขออนุ โ มทนาอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ต อ ทุ ก ท า นที่ ม าร ว ม
ประชุมในวันนี้ ในพิธีไวอาลัย ซึ่งหวังวาเราจะไดเดินกาวหนาไปสู
อาลัยในความหมายที่แทจริง ซึ่งเปนการที่เราจะชวยใหอาลัยนั้น
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เปนที่มีธรรม เปนแหลงที่มาคงคางอยูของธรรม และธรรมก็จะได
ดํารงรักษาชีวิตของเราแตละคน และรักษาสังคมนี้ไวใหเจริญมั่นคง
สืบตอไป
อยางนอย การที่ทุกทานไดมารวมประชุมในวันนี้ ก็เขาหลัก
ตามวัตถุประสงคในทางธรรมที่วา “บูชาคนที่ควรบูชา” ซึ่งเปนอุดม
มงคล หรือเปนมงคลอันสูงสุดประการหนึ่ง ที่จะนําเรา นําชีวิตของ
แตละคนและนําสังคมนี้ไปสูความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป
ถือวาทุกทานไดมีสวนรวมในการปฏิบัติรักษาธรรมดังที่กลาว
มาแลว จึงขออนุโมทนาและขอใหการกระทําของทานอันเปนกุศลนี้
ซึ่งเปนมงคลดังที่กลาวมา จงเปนเครื่องอํานวยพรใหทานทั้งหลายมี
ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นสืบไป
ขอใหทุกทานนอมใจสงบ รําลึกถึงทานผูหญิงพูนศุข พนมยงค
ผูลวงลับไปแลว รําลึกถึงคุณความดีของทาน และตั้งใจรําลึกนอม
อุทิศกุศลแกทาน พรอมทั้งนอมใจที่จะนําเอาคุณความดีของทาน
ออกมาเชิดชู จะโดยนําไปปฏิบัติดวยตนเองก็ตาม นําไปเผยแพรก็
ตาม และชวยกันที่จะทําใหเกิดเปน “ธรรมาลัย” เพื่อประโยชนระยะ
ยาวของชนรุนหลัง เพื่อความเจริญกาวหนาของสังคมนี้สืบตอไป
ขอใหทุก ทา นมีค วามสุข ความเจริญ งอกงามในธรรมทั่วกัน
ทุกเมื่อ เทอญ

๓๗

