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ช่วยกันนำพำประเทศไทย
ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก
นาเรื่ อ ง
ท่านพระเถรานุเถระที่รกั นับถือทุกท่าน เริ่มตัง้ แต่ท่านเจ้าคุณพระ
ธรรมโกศาจารย์ ที่ได้เอื้อเฟื้ อมาเปิ ดงานเป็ นประธานตัง้ แต่ เช้า และท่านที่
รูจ้ กั กันสนิทสนมคุน้ เคย เป็ นผูป้ ฏิบตั ิศาสนกิจอยู่ในท้องถิ่น โดยเฉพาะ
หลวงพ่อวัดเสือ คือ ท่านพระครูโสภณสิทธิการ ซึง่ มีนา้ ใจเมตตาอย่างยิ่ง
ขอเจริญพร โยมญาติมติ รสาธุ ชนทัง้ หลาย ทัง้ โยมที่เป็ นชาวถิ่น
ศรีประจันต์ ชาวสุพรรณบุรี และโยมที่เดินทางมาจากถิ่นอื่น เช่น จาก
กรุงเทพฯ ทัง้ ท่านที่เป็ นชาวถิ่นเดิมที่น่ี แต่ได้ออกไปตัง้ หลักฐานที่อ่นื
ซึ่งย้อนกลับมาเยี่ยมถิ่นศรีประจันต์น้ ี และโยมที่อยู่ในกรุงเทพฯ หรือ
จังหวัดอื่น ซึง่ ก็มนี า้ ใจให้โอกาส หรือจะเรียกว่าให้เกียรติมาร่วมในงานนี้
ทัง้ หมดนี้ เป็ นเรื่องของความมีนา้ ใจเป็ นกุศล ถือว่าได้มาทาบุญ
ร่วมกันในวันนี้ เป็ นการได้ทาสิ่งที่เป็ นสิริมงคล ให้เป็ นการเริ่มต้นที่ดี


เรื่อ งนี้มีช่ือ เต็มว่า “ชาติภู มสิ ถาน ป. อ. ปยุตฺโต ของชาวศรีประจันต์ และปวงชาว
สุพรรณบุรี ทีจ่ ะร่วมเป็นกาลัง ในการนาพาประเทศไทย ให้ก้าวออกไปอย่างสง่างาม
ในท่ามกลางประชาคมโลก ” พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุ ตฺโต) วัดญาณเวศกวัน

จังหวัดนครปฐม กล่าวที่ ชาติภูมสิ ถาน ป. อ. ปยุตฺโต เมือ่ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙
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ความมีนา้ ใจเป็ นกุศลและมาทาบุญร่วมกันวันนี้ เป็ นเรื่องเจาะจง
มาที่อาตมภาพ ในเมื่อจุดปรารภของเรื่องมาอยู่ท่ตี วั อาตมภาพ ก็เป็ น
การแน่นอนว่าเจ้าตัวจะต้องแสดงนา้ ใจตอบแทน เมือ่ ไม่สามารถทาอะไร
อื่น ก็ได้แต่กล่าวเป็ นวาจา คือขออนุ โมทนาขอบพระคุณ และขอบคุณ
ขอบใจทุกๆ ท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันด้วยความสามัคคี โดยมี
คุณธรรม เช่น มีศรัทธา ทัง้ ศรัทธาในพระศาสนา และศรัทธาในบุญใน
กุศล พร้อมทัง้ มีนา้ ใจประกอบด้วยเมตตาธรรม คือไมตรีจิต หรือ
มิตรภาพ เป็ นต้น รวมแลว้ ก็คือ มีคุณธรรมที่ทาให้เกิดความสามัคคี
แล ้วก็มาร่วมแรงร่วมใจกันทาให้เกิดงานบุญขึ้น ดังที่ปรากฏอยู่ในบัดนี้
นอกจากอนุ โมทนาแลว้ ก็ตอ้ งขออภัยไปพร้อมกันด้วย ขอ้ ที่
ต้องขออภัยซึ่งเห็นง่ายๆ ก็คือ ควรจะมาตัง้ แต่เช้า และเดิมนัน้ ทาง
คณะกรรมการก็จดั กาหนดการให้มาตอนเช้าด้วย แต่ก็ติดขัด ต้องขอ
โอกาสมาเฉพาะตอนบ่าย เหมือนกับว่ามีนา้ ใจตอบแทนโยมไม่เต็มที่
เมือ่ ขออภัย ก็ตอ้ งมีเหตุผลในการขออภัย ก็จงึ ต้องขอโอกาสชี้แจง
แสดงเหตุผลนิดหน่อย เรื่องไม่มอี ะไรมาก ก็เกี่ยวกับความเจ็บไข ้ได้ป่วย
ความจริง เวลานี้ไม่ใช่โอกาสที่จะมาเล่าเรื่องเจ็บไขไ้ ด้ป่วยกัน แต่
ก็ขอเล่าเล็กน้อยพอให้เป็ นส่วนอ้างอิง คือเป็ นเหตุผลที่ยกมาพูดแลว้ ก็รู ้
กัน เพือ่ จะได้เข ้าใจ แล ้วก็โล่งใจด้วย
อาตมภาพมี ข้อติดขัดในเรื่ องร่ างกาย โดยเฉพาะในช่วงเช้ าถึง
เที่ยงนี่ไปไหนแทบไม่ได้ เลย ยิ่งถ้ ามีการฉันอาหารก็เป็ นอันต้ องตัดไปเลย
พูดง่ายๆ สันๆ
้ รวบรัดว่า ไม่ว่าฉันเพลหรื อฉันเช้ าก็ตาม ฉันเสร็ จแล้ ว
ต้ องรี บนอนภายในประมาณสิบนาที มิฉะนันจะเกิ
้
ดปั ญหาในสมอง
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ทีนี ้ ถ้ ายิ่งมีเหตุให้ อ่านหนังสือแม้ แต่คาสองคา ก็จะเกิดเรื่ องใหญ่ ไม่
ใช่ใหญ่โตถึงกับเข้ าโรงพยาบาล แต่เป็ นเรื่ องใหญ่สาหรับชีวิตในวันนัน้ คือ
อาจจะเกิดอาการปวดศีรษะขึ ้นมา แล้ วก็เป็ นปั ญหาไปทังวั
้ น หรื อ ๒-๓ วัน
ตามปกติ อาตมาไม่มีเลยเรื่ องการปวดศีรษะ ตังแต่
้ บวชพระมานี ้
ปวดศีรษะมีอย่างเดียวคือ เวลาเป็ นไข้ หวัด แต่เวลานี ้ถ้ าไปอ่านหนังสือ
หลังฉันก็เกิดปั ญหาบีบคันในศี
้ รษะ จึงทาให้ ไม่ได้ มาที่นี่ในช่วงเวลาเช้ า
ถึงเพล ไม่เฉพาะที่นี่ แม้ ที่อื่นก็ไม่ได้ ไปไหน
แล้ วตอนนี ้ก็มีเรื่ องเพิ่มเข้ ามาเฉพาะหน้ า คือ เรื่ องระบบทางเดินอาหาร
เรี ยกง่ายๆ ก็คือเรื่ องท้ องนัน่ เอง อาตมาถ้ าท้ องเสีย ท้ องเดิน ถึงจะถ่าย
วันละ ๔-๕-๖-๗ ครัง้ ติดกัน ๓-๔ วัน ก็ส้ ไู ด้ แต่อาการที่กาลังเป็ นอยู่นี่
ก็คือว่า ไม่ต้องท้ องเสีย ไม่ต้องท้ องเดิน ขอเรี ยกว่าท้ องคล่อง ครัง้ เดียว
เท่านัน้ หมดแรงเลย แทบหน้ ามืดเกือบทังวั
้ น ระยะนี ้ดีขึ ้น ก็เพลียมากๆ
แต่จุดที่กระทบกระเทือนที่สดุ คือ สมอง ซึ่งจะเพลียอย่างมาก
จนกระทัง่ บางทีนกึ อะไรแทบไม่ออก คิดอะไรแทบไม่ได้ พอดี ๒-๓ วันนี ้
เกิดปั ญหานี ้มากทีเดียว ก็เลยต้ องขออภัย

เมือ่ รูเ้ ข ้าใจเรื่องราวเหตุผลกันแลว้ ก็จะได้เบากันไปทัง้ สองฝ่ าย ผู ้
พูดเองก็ได้ช้ แี จงให้ทราบแล ้ว ฝ่ ายโยมได้ฟงั ทราบเรื่องแล ้ว ก็จะได้ให้อภัย
ทีน้ ี ย้อนกลับมาพูดในเรื่องของงานนี้ ก็เป็ นอันว่า เป็ นเรื่องที่ตอ้ ง
อนุ โมทนาอย่างยิ่งที่ ชาวศรีประจันต์ ขยายไปยังชาวสุพรรณบุรี และ
ตลอดไปถึงญาติโยมคนไทยทัง้ หลาย ทัง้ ในกรุ งเทพฯ ส่วนกลาง
รวมทัง้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้มนี า้ ใจมาดาริคิดการและได้จดั ให้มสี ่งิ
ที่เรียกว่า ชาติภูมสิ ถาน ป. อ. ปยุตฺโต ขึ้น ซึ่งได้ทาพิธีเปิ ดไปแลว้
และยังได้ตงั้ มูลนิธิชาติภมู ิ ป. อ. ปยุตฺโต ขึ้นด้วย
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เรื่องนี้มองในแง่หนึ่งก็คือ เป็ นความตัง้ ใจที่ท่านทัง้ หลายได้ให้
ความสาคัญแก่ อาตมภาพ อย่างที่บางครัง้ เรียกกันว่าเชิดชูเกียรติ ซึ่ง
เป็ นนา้ ใจของท่านทัง้ หลาย ที่แสดงออกแลว้ ก็มาตกที่อาตมภาพ ในฐานะ
ที่เป็ นผูร้ บั ก็เลยกลายเป็ นศู นย์กลาง เป็ นจุดรวมนา้ ใจนัน้ กลายเป็ น
ว่าอาตมภาพนี้มีดีอะไร ที่ทาให้โยมได้มาแสดงนา้ ใจ มาเชิดชูเกียรติ
อะไรต่างๆ นี่มองในด้านหนึ่งก็มาลงที่อาตมภาพ
แต่ ในเวลาเดียวกัน ถ้ามองกลับอีกที การจัดงานนี้เป็ นการ
ประกาศคุณความดีของผูจ้ ดั แม้ว่าท่านผูจ้ ดั จะไม่ได้ตงั้ ใจ แต่ความจริง
เป็ นอย่างนัน้ เพราะว่าผูจ้ ดั ได้มนี า้ ใจดีงามมากมายอย่างที่พูดเมื่อกี้ เช่น
มีศรัทธาในธรรม คือมีความเชื่อมันในสิ
่ ่งที่ดีงาม มีเมตตา หรือมีพรหม
วิหารธรรม คือธรรมของพระพรหมทัง้ หมด พระพรหมก็คือผูส้ ร้าง นี่ก็
สร้างงานสาคัญให้เกิดมีข้นึ มา
ท่านทัง้ หลายมีนา้ ใจอย่างนี้ แลว้ ก็มคี วามสามัคคี มีความเพียร
พยายาม จึงได้มาพร้อมเพรียงร่วมแรงร่วมใจกันทางานที่เป็ นประโยชน์
ส่วนรวมให้เกิดขึ้น จึงเห็นชัดว่า งานนี้เกิดมีข้ นึ และสาเร็จได้ เพราะ
คุณความดีของผูจ้ ดั ทา
เพราะฉะนัน้ การจัดตัง้ มูลนิธิก็ตาม การเกิดมีชาติภูมสิ ถานก็
ตาม มองให้ลกึ ลงไปก็คือ การประกาศคุณความดีของชาวศรีประจันต์
และความมีนา้ ใจของชาวสุพรรณบุรี
ทัง้ นี้ รวมทัง้ ญาติโยมที่เกี่ยวขอ้ งแม้จะอยู่ในถิ่นอื่น ตลอดจน
ส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้ ง ซึ่งมีนา้ ใจมุทิตามาสนับสนุ นส่งเสริมตามหลัก
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พรหมวิหารธรรม โดยเฉพาะ อาจารย์อานวย จัน่ เงิน ซึง่ ถึงจะอยู่ไกล ก็
ได้มาร่วมขับเคลื่อนอย่างจริงจัง โดยนาส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้ งเขา้ มา
เป็ นกาลัง ส าคัญ ในการจัดการด าเนิ น การให้เ กิ ด มีช าติ ภูมิสถานและ
มูลนิธิดงั ได้กล่าวมา
เรื่องนี้เราจะต้องตระหนักไว้ เพราะความมีคุณธรรมของผูค้ ิดริเริ่ม
จัดเตรียมการต่างๆ นี่แหละ จึงทาให้ความเจริญก้าวหน้าเป็ นไปได้
ลาพังอาตมภาพ ถึงจะมีคุณความดีอะไรก็ตาม มันก็จบอยู่แค่นนั้ ถ้าไม่
มีโยมญาติมติ รทัง้ หลาย ไม่มชี าวศรีประจันต์ ซึง่ มีคุณธรรม มามองเห็น
คุณความดีนนั้ แล ้วมาจัดมาทาดาเนินการ ถ้าไม่มที ่านเหล่านี้ หรือท่าน
เหล่านี้ไม่มคี ุณสมบัติท่วี า่ มานัน้ แล ้ว งานนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแน่นอน
ขอยา้ อีกครัง้ เมื่อมองดูให้ดี ก็เป็ นอันว่า กิจกรรมและผลงาน
อะไรต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ มาปรากฏอยู่น้ี เป็ นการประกาศคุณความดีของ
ชาวศรีประจันต์ ชาวสุพรรณบุรี และทุกท่านผูไ้ ด้ดาเนินการทัง้ หมด

แต่มองอีกที ที่กล่าวมานัน้ ก็เป็ นความสัมพันธ์ร่วมระหว่างกัน คือ
การที่อาตมภาพ และชาวศรีประจันต์ พร้อมทัง้ ทุกท่านที่จดั ทาดาเนินการ
นัน้ มาสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน อิงอาศัยกันและกัน จึงทาให้เกิดมีส่งิ เหล่านี้
ขึ้น ตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ที่เรียกว่า หลักอิทปั ปัจจยตา หรือ
ปฏิจจสมุปบาท
หมายความว่า ถ้าไม่มีอาตมภาพที่ญ าติโยมจะยกขึ้นเป็ นข อ้
ปรารภ โยมก็ไม่ได้ทาอันนี้ และในทางกลับกัน ถึงมีอาตมภาพ แต่ถา้ ไม่มี
ชาวศรีประจันต์ งานทัง้ หมดนี้ก็ไม่ได้เกิดมาเหมือนกัน

อดีตสร้างปั จจุบนั
เหตุปัจจัยมำกมำย กว่ำจะได้ ผลผลิต
ความสัมพันธ์นนั้ เป็ นสิ่งสาคัญ เป็ นเรื่องของเหตุปจั จัย ถ้าเราใช้
เหตุปจั จัยให้เป็ นไปในทางที่ดงี ามถูกต้องแล ้ว ก็จะเกิดผลที่ดงี ามขึ้นมา
การที่เกิดชาติภมู สิ ถาน และมีมลู นิธิชาติภมู ิ ทัง้ หมดนี้ข้ นึ มา เมื่อ
มองไปชัน้ หนึ่ง คนก็จะบอกว่า นัน่ ก็เพราะว่าอาตมภาพได้ไปทาสิ่งที่เป็ น
ความดีงามความเจริญก้าวหน้าต่างๆ ขึ้นมา
แต่เมื่อมองความสัมพันธ์ของเหตุปจั จัยไปให้ตลอด ก็จะเห็นว่า
ทัง้ หมดนัน้ เป็ นผลที่เนื่องกันกับศรีประจันต์ทงั้ นัน้
หมายความว่า ถ้าไม่มศี รีประจันต์ อาตมภาพก็เกิดมีขน้ึ ไม่ได้
ดูง่ายๆ ถ้าศรีประจันต์ไม่มี อาตมานี่ตงั้ แต่ตวั เองก็เกิดมาไม่ได้
หมายความว่า ตัง้ แต่ตวั เองที่เกิดมา มีกาเนิด ก็โดยมีโยมบิดา โยมมารดา
ตลอดจนบรรพบุรุษชาวศรีประจันต์สบื ๆ มา
อนึ่ง ศรีประจันต์น้ ีก็กินขอบเขตไปกว้างขวาง คลุมถึงดอนเจดีย ์
ด้วย เพราะแต่ก่อนนี้ ดอนเจดียอ์ ยู่ในอาเภอศรีประจันต์ แลว้ จึงแยก
ออกไปตัง้ เป็ นอีกอาเภอหนึ่ง
ต่อจากนัน้ เมือ่ อาตมาโตขึ้น ก็ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนอนุ บาล
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คุณครูเฉลียว ต่อมาโตขึ้นอีกหน่อย ก็ไปเรียนประถมหนึ่งถึงประถมสี่ท่ี
โรงเรียนประชาบาลชัยศรีประชาราษฎร์
โรงเรียนชัยศรีประชาราษฎร์น้ ี ไม่ทราบว่าปัจจุบนั ยังคงชื่ออยู่
หรือเปล่า ก็คือโรงเรียนวัดยางนัน่ เอง
เมื่อเรียนที่โรงเรียนชัยศรีประชาราษฎร์จบแลว้ ก็ไปเรียนมัธยม
ในกรุงเทพฯ ที่โรงเรียนมัธยมวัดปทุมคงคา กรุงเทพฯ ก็จึงมีส่วนร่วม
ให้อาตมภาพมีชีวติ เจริญงอกงามขึ้นมาด้วย
จากนัน้ กลับจากกรุงเทพฯ ก็มาบวช เริ่มชีวติ บรรพชิต เป็ น
สามเณรที่วดั บ้านกร่าง โดยหลวงพ่อเจ้าคุณเมธีธรรมสารเป็ นอุปชั ฌาย์
ตอนนัน้ ท่านยังเป็ นพระครูอยู่
ได้นกั ธรรมตรีในปี แรกแลว้ ก็ไปเรียนต่อที่วดั ประสาททอง ใน
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี สอบนักธรรมโท และฝึ กวิปสั สนาแลว้ จะตาม
อาจารย์ท่ชี วนไปอยู่ในสานักวิปสั สนา โยมก็เลยยัง้ ไว้และพาเขา้ กรุงเทพฯ
ไปเรียนปริยตั ิต่อ โดยอยู่ท่วี ดั พระพิเรนทร์ ที่หลวงพ่อเจ้าคุณเทพคุณา
ธารเป็ นเจ้าอาวาส อยู่กบั ท่านพระครู ปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต แลว้ ก็
เรื่อยมาอย่างนี้ ไม่ตอ้ งเล่ารายละเอียด
รวมความแล ้ว ที่มาเป็ นอย่างนี้ได้ ก็เป็ นอันว่าต้องอาศัยคุณความ
ดีของท่านผูม้ พี ระคุณทัง้ หลายมากมาย ตัง้ แต่ญาติพ่นี อ้ ง วงศ์ตระกูล
ไปจนกระทัง่ ชาวท้องถิน่ และครูบาอาจารย์
เพราะฉะนัน้ ที่อาตมภาพได้เกิดมาจนเป็ นอย่างนี้ได้ พูดรวบรัดว่า
ก็ได้อาศัยชาวศรีประจันต์เป็ นที่เริ่มต้นนัน่ เอง จึงบอกว่าเป็ นเรื่องเนื่องกัน
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เป็ นอันว่า เมื่อมองตามเหตุตามผลในแง่น้ ีแลว้ ก็เท่ากับว่า
อาตมาเป็ นผลผลิตอันหนึ่ งของศรีประจันต์ หรือเป็ นผลผลิตของ
สุพรรณบุรี และในที่สุดก็เป็ นผลผลิตของประเทศไทยด้วย
ในเมื่อเป็ นผลผลิต ผูท้ ่ผี ลิตก็ตอ้ งมีบทบาทสาคัญ เพราะฉะนัน้
เราจึงไม่ลมื ให้ความสาคัญแก่ผูผ้ ลิต ดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหลัก
กตัญญู กตเวทีไว้ เพื่อเราจะได้ไม่ลมื ตัวว่า ผลผลิตที่เกิดมี ต้องมี
บุพการีเริ่มมา เมือ่ จัดงานให้แก่ลูกหลาน ก็เป็ นอันว่า ต้องนึกถึงบุพการี
ผูใ้ ห้กาเนิด จนกระทัง่ ปู่ ย่า ตา ยาย ตลอดถึงบรรพบุรุษทัง้ หลายด้วย
เพราะฉะนัน้ เมื่อเรามาทางานบุญกันวันนี้ ถ้าจะนึกถึงอาตมา ก็
คือต้องนึกไปถึงบรรพบุรุษชาวศรีประจันต์ และชาวถิ่นใกลเ้ คียง หมด
ทัง้ สุพรรณบุรี ทัว่ ประเทศไทยนี้ มารวมกันเข ้า จนทาให้ผลผลิตอันหนึ่ง
เกิดมีข้ นึ หมายความว่า เราก็ประสานเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันนัน่ เอง
เอาแค่น้ ีก่อน ถ้ามองกว้างออกไปอีก ก็รวมถึงทัง้ โลก ที่มจี ุดเริ่มของ
ความเป็ นมนุษย์อนั เดียวกัน
เมื่อมองในแง่น้ ี ก็เป็ นอันว่า อาตมภาพเป็ นผลที่ปรากฏขึ้นมา
โดยอาศัยเหตุปจั จัยที่ดงี ามในอดีต
ทีน้ ี มองอีกด้านหนึ่ง เรายังจะต้องก้าวต่อไปในอนาคต เมื่อเรา
ทัง้ หลายรวมทัง้ อาตมภาพเกิดมาอย่างนี้แล ้ว เราก็จะเป็ นส่วนร่วมในการ
ที่ประเทศชาติของเรา ตัง้ ต้นแต่ ถ่นิ ชาติภูมศิ รีประจันต์น้ ี จะมีความ
เจริญงอกงามต่อไป
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ผลผลิตบัดนี้ ผลิตผลเบื้องหน้ ำ
อดีตนัน้ ล่วงลับไปแลว้ เอาคืนไม่ได้ แต่มนั ส่งผลมาให้เกิดเป็ น
ปัจจุบนั และสิ่งที่จะต้องทา ก็คือปั จจุ บนั ที่จะเป็ นเหตุปจั จัยนาไปสู่
อนาคต
อนำคตจะเป็ นอย่างไร เป็ นเรื่องที่เราต้องเอาใจใส่ให้ความสาคัญ
เพือ่ จะได้ทาปั จจุบนั นี่แหละให้ถกู ให้ดที ่สี ุด
นี่ก็หมายความว่า บัดนี้ ผู ท้ ี่เป็ นผลผลิตทัง้ หลาย ไม่ว่าจะเป็ น
อาตมภาพก็ตาม ท่านผูอ้ ่ืนก็ตาม จะต้องคานึงว่า เราจะมาช่วยกัน
มาร่ ว มกัน อย่ า งไร ในการที่ จะสร้างสรรค์ค วามดีง าม ความ
เจริญก้าวหน้าสืบต่อไปในอนาคต
ทัง้ นี้เพราะว่า ไม่ว่าเราจะตัง้ ใจหรือไม่ หรือจะรู ต้ วั หรือไม่ก็ตาม
เวลานี้ เราที่เป็ นผลผลิตของอดีต ก็กลายเป็ นผูผ้ ลิตผลผลิตที่จะเกิดมี
ต่อไป ดังนัน้ ไหนๆ ก็ตอ้ งผลิตกันแล ้ว ก็เตรียมผลิตกันให้ดจี ริงๆ
การที่เราจัดตัง้ ชาติภูมสิ ถาน และมูลนิธิกนั ขึ้นนี้ เมื่อมองให้ดี ก็
จึงเป็ นเรื่องของการที่เรามาคิดกันถึงอนาคตนี่เอง คือ เรามาจัดกิจกรรม
ดาเนินกิจการ ตัง้ องค์กร เตรียมการอะไรต่างๆ ขึ้นมา ก็เพื่อให้เป็ น
ปัจจัยที่จะหนุนให้เกิดความดีงามความเจริญก้าวหน้าในอนาคตสืบไป
เพราะฉะนัน้ สิ่งที่จะต้องคิดต้องพิจารณากันให้มาก จึงอยู่ท่วี ่า
เราจะทาอะไรกันอย่างไร เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามสืบต่อไปใน
อนาคต อันนี้คือภารกิจที่อยู่ต่อหน้า
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ตรงนี้แหละสาคัญนัก อย่างที่กล่าวแลว้ ว่า การที่เราจะมีความดี
งามความเจริญอะไรเกิดขึ้น ก็ตอ้ งอาศัยเรี่ยวแรงกาลังขององค์ประกอบ
ต่างๆ มาเสริม มาอุดหนุ นซึ่งกันและกัน และองค์ประกอบสาคัญที่สุด
ก็คือบุคคลผูม้ คี ุณธรรม มีคุณสมบัติ ที่มาเริ่ม มาร่วม และมาทางาน
งานอย่างที่ทาอยู่น้ ี แสดงถึงนา้ ใจของท่านที่ทางาน คือ ตามปกติ
ท่านที่ทางานอย่างนี้ มักมีนา้ ใจอยู่แลว้ ที่จะเอื้อเกื้อหนุ นต่อกิจการที่ดีงาม
ที่เป็ นประโยชน์แก่ชุมชน แก่สงั คมส่วนรวม พอมาเจอเรื่องนี้ ท่านจึงจัด
จึงทาขึ้นด้วย
แต่ถา้ มองไปในอดีต เราจะเห็นว่า ท่านเหล่านี้ได้จดั ทาสิ่งดีงาม
หรือเรื่องบุญกุศลอย่างนี้เรื่อยมาอยู่แล ้ว
ยกตัวอย่างง่ายๆ ก็อย่างหลวงพ่อวัดเสือ คือท่านพระครู โสภณ
สิทธิการนัน้ ก็ไม่ใช่วา่ ท่านจะมาทาประโยชน์เฉพาะงานนี้เท่านัน้ แต่ท่าน
ได้สนใจในเรื่องงานบุญ งานกุศล งานสร้างสรรค์ งานทาประโยชน์แก่
ท้องถิ่น งานสร้างชุมชนให้มคี วามเจริญงอกงามอยู่ในสันติสุข มาแต่
ไหนแต่ไร ไม่รูก้ ่ีสบิ ปี แล ้ว
งานสาคัญของท่าน ก็คือการสร้างคน ทัง้ งานเผยแผ่สงั ่ สอน
อบรมประชาชนในวงกว้าง และใกล ้ชิดเข ้ามาจนกระทัง่ ถึงในวัด คือบวช
พระบวชเณร เฉพาะอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรมบวชเณรภาคฤดูรอ้ นที่วดั
พยัคฆาราม ซึง่ ท่านทามานานเป็ นสิบๆ ปี จนกระทัง่ เวลานี้ เณรที่ท่านได้
ให้บรรพชา ที่บวชภาคฤดูรอ้ นเดือนหนึ่ง บางส่วนอยู่ต่อมาจนกระทัง่
หลายองค์ได้เรียนจบประโยค ๙ แล ้ว และมาเป็ นกาลังของพระศาสนา
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ที่วา่ นี้ก็เป็ นตัวอย่าง คือ เราดูวา่ ท่านเหล่านี้มาทากิจกรรมความดี
อันนี้ แต่ท่จี ริงนัน้ ท่านได้ทางานสร้างสรรค์เรื่อยมาอยู่แลว้ แต่ตอนนี้
เราก็มาก้าวกันไปอีกขัน้ หนึ่ง คือ มารวมกาลังกันว่า เมื่อเรามีบุคคลผูเ้ อา
ใจใส่ในกิจการของส่วนรวม มีกาลังอย่างนี้แลว้ เราก็หนุ นให้กาลังเหล่านัน้
มาร่วมกัน มาสามัคคี มาพร้อมเพรียงกัน ที่จะเดินหน้าสู่อนาคตต่อไป
รวมความว่า การที่ได้มงี านนี้ข้นึ เป็ นการประกาศว่า เรามี
ความดีและมีคนดีอ ยู่ในถิ่น และเราก็นาเอาความดีแ ละคนดีนั น้
มาร่วมกันสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ทอ้ งถิน่ แล้วขยาย
ไปถึงสังคม ประเทศชาติสบื ต่อไป

ขอ้ สาคัญก็คือ ในการที่จะเอาความดีและคนดีมารวมกันได้นนั้
จะต้องมีพลังควำมสำมัคคี
ตอนนี้ จึงต้องเอาความสามัคคีมาเป็ นพลังที่จะรวบรวมคน เพื่อ
รวบรวมความดี รวบรวมพลังความรู ้ สติปญั ญาความสามารถ ให้เขา้ มา
ประสานเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เมื่อ รวมกันได้ ก็จะเป็ นพลัง อัน ใหญ่ท่ีจะขับเคลื่อนท้อ งถิ่น
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
งานบุญวันนี้ เป็ นการประกาศความสามัคคีของญาติโยมชาวศรี
ประจันต์ ร่ วมด้วยชาวสุพรรณบุรี รวมกับชาวกรุงเทพฯ และชาว
ประเทศไทยทัง้ หมด
เมือ่ ได้ประกาศความสามัคคีท่ไี ด้มมี าแล ้ว ก็ขอให้เรามีพลังความ
สามัคคีนนั้ สืบต่อไป เพือ่ ให้ความสามัคคีเป็ นพลังนาไปสู่ความสาเร็จ

ชวนกันสรรค์อนาคต
สมำนฉันท์ และสำมัคคี ชนิดไหนที่ขณะนี้ต้องกำร
ทาอย่างไรความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้ เราบอกว่าความสำมัคคีคือ
ความพร้อมเพรี ยงกัน การมารวมกาลังร่ วมกันท าการที่ดี ง ามเป็ น
ประโยชน์ แต่จะรวมกันได้อย่างไร มองลึกลงไปก็ตอ้ งมีเหตุปจั จัย
เหตุปจั จัยอย่างหนึ่งที่สาคัญ ซึ่งบอกได้ง่ายก็คือ ศรัทธำ อย่าง
ญาติโยมมีศรัทธาในพระสงฆ์ ในพระศาสนา ก็ไปรวมกัน ไปร่วมกัน
ทาบุญ หรือไปช่วยงานช่วยการที่วดั นี่ก็เกิดความสามัคคี
นอกจากศรัทธา ธรรมะคือคุณสมบัติในตัวเราอีกอย่างหนึ่งที่
สาคัญ ก็คือ ฉันทะ ที่แปลว่า ความพอใจใฝ่ ปรารถนา หมายถึงพอใจใฝ่
ปรารถนาจะทาอะไรบางอย่างที่มองเห็นว่าดีงาม
คนเรานี้ ถ้าพอใจชอบใจอยากได้อะไรอันเดียวกัน ก็อาจจะเกิด
ปัญหา ต้องแย่งชิงทะเลาะกัน ทาให้แตกสามัคคี แต่ถา้ พอใจอยากจะ
ทาอะไรที่ดงี ามตรงกัน ลงเป็ นอันเดียว ก็จะเกิดความสามัคคี
ความพอใจนี้ ทางพระเรียกว่า “ฉันทะ” อาการที่ประสานกัน
เสมอกัน ลงกัน ตรงกัน ท่านเรียกว่า “สมานะ”
ทีน้ ี ถ้ามีฉันทะคือความพอใจใฝ่ ปรารถนาจะทานัน้ ตรงกัน
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เสมอกัน ลงกัน ร่วมกัน เป็ นสมานะ ก็เรียกว่า “สมานฉันทะ” ก็คือ คา
ว่า สมำนฉันท์ นัน่ เอง
เราจะมีความสามัคคีกนั ดีได้ ก็โดยมีสมานฉันท์ ถ้ามีสมานฉันท์
แล ้ว เราก็จะสามัคคีกนั แน่นแฟ้ น
การที่ญาติโยมชาวศรีประจันต์มคี วามสามัคคี ดังที่แสดงออกมา
อย่างน้อยในวันนี้ ก็เป็ นตัวอย่างของความมีสมานฉันท์น่ีแหละ ญาติ
โยมมีสมานฉันท์คือมีความพอใจใฝ่ ปรารถนาอะไรที่ตรงลงเป็ นอันเดียวกัน
ลองขุดค้นให้เจอสิวา่ เอ๊ะ ที่เรามาสามัคคีกนั คราวนี้ เรามีตวั ฉันทะอะไร
หนอ ที่สมานกัน จับอันนัน้ ให้ได้ คือฉันทะที่ร่วมกัน ความพึงพอใจใฝ่
ปรารถนาที่เป็ นอันเดียวกัน อันนี้แหละคือแกนของความสามัคคี
ทีน้ ี ความพอใจใฝ่ ปรารถนาอันดีท่รี ่วมกัน ก็มี ๒ แบบ คือ
ความพอใจบางอย่าง เช่น ความชื่นชมในคุณงามความดี สิ่งที่ดีงาม
เมื่อชื่นชมเหมือนกันไป ใจเราก็รวมกันเป็ นสามัคคีจริง เพราะว่าความ
พอใจที่ตรงกันนัน้ มายึดเหนี่ยวใจให้รวมกันได้
แต่ ฉันทะที่ทาให้เกิดความสามัคคีแบบนี้ เป็ นความสามัคคีท่ี
ค่อนข้างหยุดนิ่ง สามัคคีอยู่เฉยๆ ก็เลยอาจจะไม่กา้ วไปไหน
ทีน้ ี ฉันทะที่จะทาให้เกิดสามัคคี ท่ีมีพลังยิ่งใหญ่ ทาให้เกิด
ความก้าวหน้าได้ ต้องเป็ นฉันทะที่แท้ คือ ความพอใจใฝ่ ปรารถนาจะทา
อะไรสักอย่างหนึ่ง โดยมีใจใฝ่ ปรารถนาเลยต่อไปถึงจุดหมาย คือ เรา
มองเห็นจุดหมายอะไรสักอย่างหนึ่ง เมื่อเราใฝ่ ปรารถนาจุดหมายนัน้ แลว้
เราก็อยากจะทาการเพื่อให้ถงึ จุดหมายนัน้ ตัวนี้แหละจึงจะเป็ นฉันทะที่
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แท้จริง คือ ความพอใจใฝป่ รารถนาทีจ่ ะทา (ไม่ใช่แค่พอใจเฉยๆ)
ถ้าอยากทาการเพือ่ ให้บรรลุจดุ หมายอย่างหนึ่งขึ้นมา คราวนี้ละก็
มันจะเป็ นพลังซึง่ ทาให้เกิดความสามัคคีชนิดที่ไม่ใช่หยุดนิ่ง แต่เป็ นการ
รวมตัวรวมกาลังกันเพื่อทาการอะไรอย่างหนึ่ง คือเป็ นความสามัคคีท่ี
พร้อมด้วยความมุ่งมัน่ ที่จะเดินหน้าไป ในการทาอะไรต่ออะไรที่จะให้
เจริญก้าวไปสู่ความสาเร็จบรรลุจดุ หมายที่ตอ้ งการนัน้
เราต้องการสมานฉันท์แบบนี้ ประเทศชาติ ของเราก็ตอ้ งการ
สมานฉันท์แบบนี้มาก
ประเทศไทยไม่ใช่ตอ้ งการสมานฉันท์เฉพาะที่ภาคใต้หรอก ญาติ
โยมพูดกันนักว่าทาอย่างไรจึง จะให้เกิดสมานฉันท์ท่ีภาคใต้ ปัญหา
ภาคใต้เราคิดแก้ไขในเรื่องสมานฉันท์กนั มาตัง้ นานแล ้ว ก็ยงั ไม่สาเร็จสัก
ที เพราะที่จริง ปัญหาที่แท้ไม่ใช่แค่ ไม่สมานฉันท์กนั ที่ภาคใต้ แต่ปม
ใหญ่อยู่ท่คี นไทยไม่สมานฉันท์กนั ในเรื่องภาคใต้
นอกจากนัน้ เราไม่ตอ้ งไปรอ เพราะสมานฉันท์นนั้ ต้องใช้ทุกที่ทุก
เวลา แลว้ อย่าลืมแง่มุมของสมานฉันท์อย่างที่บอกเมื่อกี้ อย่าเอาแค่
สมานฉันท์แบบหยุดนิ่ง ไม่ใช่วา่ พอใจใฝ่ ปรารถนาสิ่งที่ดีงาม แลว้ ชื่นชม
พอใจรวมใจกันได้แค่สามัคคีอยู่น่ิงๆ เฉยๆ แต่ตอ้ งรวมกาลังรวมใจ
แบบมีจดุ มุง่ หมายและใฝ่ จะทาอย่างที่วา่ แล ้ว คือ จะทาการนี้เพื่อให้ลุถงึ
จุดหมายนัน้
ถ้าสมานฉันท์อย่างนี้ ความสามัคคีจะมีพลังที่แท้จริง เราจะมุง่ มัน่
เดินหน้าไปได้ เราต้องการความสามัคคีแบบนี้
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โดยเฉพาะเวลานี้ สังคมประเทศชาติ เราก็รูก้ นั อยู่ว่ามีปญั หามาก
ต้องมีการแก้ไขพร้อมกันไปกับการสร้างสรรค์ เพราะฉะนัน้ เราจะต้องมี
สมานฉันท์กนั ให้มาก

อย่ำมองข้ ำมสมำนฉันท์ ในกำรทำบุญขั้นพื้นฐำน
เราพูดกันเรื่อยมาถึงความสามัคคี ครัน้ ถึงตอนนี้เ กิดมีคาว่า
สมานฉันท์ เราก็นิยมพูดกันเกร่อ จนบางทีแทบจะลืมความสามัคคี ทัง้ ที่
เอาเข ้าจริง คาว่า “สมานฉันท์” มีความหมายแค่ไหน เราก็ไม่ชดั เจนเลย
ที่จริง “สมานฉันท์” เป็ นคาเก่า อาตมาก็เลยอยากจะเล่าเรื่องให้
ฟัง จะได้มองเห็นว่ามันเป็ นคาที่แสนจะเก่าแก่ และสมานฉันท์ท่สี าคัญก็
คือสมานฉันท์ท่ที าให้มาร่วมสามัคคีกนั ทาบุญ
ในที่น้ ี จะเล่าให้ฟงั สักเรื่องหนึ่ง เรียกง่ายๆ ว่า เรื่องกาเนิดพระ
อินทร์ โยมรูจ้ กั พระอินทร์กนั ทุกท่าน พระอินทร์ก็เกิดจากสมานฉันท์น่ี
แหละ ถ้าไม่มสี มานฉันท์ ก็ไม่มพี ระอินทร์ ถ้าเป็ นญาติโยมเก่าๆ ก็
น่าจะรูเ้ รื่องของพระอินทร์น้ ีวา่ ตามคติพระพุทธศาสนาพระอินทร์เ กิดมา
อย่างไร ก็เลยมาทบทวนเรื่องเก่ากันหน่อย
ได้บอกเมื่อกี้ว่า พระอินทร์น่ีเป็ นเรื่องที่เกิดจากสมานฉันท์ และ
เป็ นการมาสมานฉันท์กนั ในการทาบุญ เรื่องเป็ นอย่างไร คาในบาลีนนั้
บอกความหมายของสมานฉัน ท์ช ดั เลย และขอให้โ ยมสังเกตหรื อ
วิเคราะห์ดูดว้ ยว่าบุญในเรื่องนี้คอื อะไรบ ้าง
ในคัมภีรท์ ่านเล่าไว ้ว่า มีคนหนุ่ม ๓๓ คน เอาละสิ พอเริ่มเรื่องก็
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ขอแทรกนิดหนึ่ง คือให้สงั เกตว่า คาว่า “๓๓” นี่แหละ เป็ นที่มาของคา
ว่าดำวดึงส์ ที่เป็ นชื่อสวรรค์ของพระอินทร์
อธิบายหน่อยว่า “๓๓” นัน้ เป็ นภาษาบาลีว่า “เตตฺตสึ ” (อ่านว่า
เตตติงสะ) แลว้ เตตฺตสึ ก็มาเป็ น “ตาวตึส” (ไทย=ดาวดึงส์; บางที
เรียกว่า ไตรตรึงษ์ ซึง่ เป็ นรูปที่เพี้ยนมาจากคาสันสกฤต)
ในคนหนุ่ม คือมาณพ ๓๓ คนนี้ คนหนึ่งเป็ นพระโพธิสตั ว์ (ชื่อ
นายมฆะ) ส่วนอีก ๓๒ คน ก็เป็ นเพือ่ นๆ ในชุมชนเดียวกัน
มาณพหรือชายหนุ่ม ๓๒ คนนี้ ได้มสี มานฉันท์กบั พระโพธิสตั ว์
(คาบาลีว่า “เตตฺตสึ ชนา โพธิสตฺเตน สมานจฺฉนฺ ทา”) ในการทางาน
บาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน เพือ่ ทาชุมชนนัน้ ให้ดงี าม รื่นรมย์ ร่มรื่นและ
ร่มเย็น ปลอดภัย มีความสะดวกในการที่จะทากิจกรรมการงานต่างๆ ที่
จะให้เกิดความเจริญงอกงามและอยู่กนั ร่มเย็นเป็ นสุข
เมือ่ จะมาร่วมงานกัน นายมฆะที่เป็ นผูน้ า ก็ให้ทุกคนรักษาศีล ๕
เช่น ไม่ตุกติกในเรื่องเงินทอง ไม่ด่มื สุรา เป็ นต้น แลว้ มาณพ ๓๓ คน
นัน้ ซึง่ มีสมานฉันท์ ก็พร้อมใจกันเที่ยวทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
ขอให้สงั เกตว่า กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นนั้ ท่านใช้คาว่า “บุ ญ”
ดังขอ้ ความภาษาบาลีในคัมภีรว์ ่า “ปุญฺญานิ กโรนฺ ตา วิจรนฺ ต”ิ แปลว่า
(มาณพ ๓๓ คนนัน้ ) “เที่ยวทาบุญกันอยู่”
คนกลุม่ ๓๓ คนนี้ เที่ยวทาบุญอะไรกันบา้ ง และเที่ยวทาบุญกัน
อย่างไร ขอให้ญาติโยมฟังนะความหมายของการทาบุญ เพือ่ จะได้เขา้ ใจ
ความหมายของการทาบุญชัดเจนขึ้นบา้ ง แลว้ ก็เป็ นบุญอย่างสาคัญ ที่
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ทาให้มาณพ ๓๓ คนนัน้ ไปเป็ นเจ้าสวรรค์แห่งดาวดึงส์
“บุ ญ” นี่คืออะไร มาณพเหล่านี้ ตื่นแต่เช้า ก็ถอื มีด ขวาน และ
อุปกรณ์อ่ืนๆ แลว้ พากันไปสารวจดู หนทางสัญจรที่ไหนขรุขระไม่
เรียบร้อย ก็ช่วยกันขุด ช่วยกันถากถาง ช่วยกันปราบ ช่วยกันปรับ ให้
เป็ นถนนที่เรียบราบสมา่ เสมอ เพือ่ ให้คนเดินทางไปมาได้สะดวก ที่ไหน
ติดขัดมีลาธารสายนา้ กัน้ ก็สร้างสะพานขา้ มไป ที่ไหนขาดแคลนนา้ ก็
ขุดสระนา้ ให้ ตลอดจนสร้างศาลา เป็ นที่พกั คนเดินทางบ ้าง เป็ นที่คนมา
ประชุมกันบ้าง หรือเป็ นที่ทากิจกรรมต่างๆ ดังนี้เป็ นต้น
เมือ่ มาณพ ๓๓ คนเป็ นหลักในการทาบุญเหล่านี้แลว้ ต่อมา คน
อื่นๆ ก็มาร่วมแรงร่วมใจมากขึ้นๆ เช่น ทางฝ่ ายสตรีก็เขา้ มาช่วย เมื่อ
คนหนุ่มพวกนี้ไปสร้างศาลาที่พกั คนเดินทาง กลุ่มผูห้ ญิงก็ไปช่วยกัน
ปลูกต้นไม้ จัดสวน ตกแต่งบริเวณ เป็ นต้น เลยกลายเป็ นว่า ชุมชน
ของเขาทัง้ ร่มเย็นมีความสงบสุข และน่ารื่นรมย์ดว้ ย
จากนัน้ มาณพ ๓๓ คนนี้ก็ขยายงานไปบาเพ็ญประโยชน์ให้แก่
ชุมชนอื่น ที่หมูบ่ ้านอื่นๆ ต่อไปอีก
นี้คือการทาบุญ ที่ท่านเล่าเรื่องไว้ชดั เจนในคัมภีร ์ เป็ นบุ ญขัน้
พื้นฐำนเลยทีเดียว แต่บางทีญาติโยมก็ลมื กันไป
เวลาจะทาบุญ เรามักนึกกันแต่ในขัน้ ลา้ ลึกข ้ามชีวติ ประจาวัน เอา
แค่ว่า ไปทาบุญที่วดั ไปถวายภัตตาหาร อะไรต่างๆ กับพระ แต่บุญ
แบบต่างๆ ในคัมภีรแ์ ท้ๆ เราไม่เอามาคิดพิจารณาให้ครบถ้วนทัว่ ถึง ทา
ให้เกิดช่องว่างในการทาบุญ
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เราจะไปทาบุญที่วดั ไปถวายภัตตาหาร เป็ นต้น ได้ดีจริง ก็ต่อเมื่อ
บา้ น หมู่บา้ น ชุมชนของเรานี้ อยู่ในภาวะที่ดีดว้ ย ถา้ เราจัดทาหมู่บา้ น
ชุมชนของเราให้ดี เป็ นสัปปายะ* อยู่กนั ผาสุก มีความสงบเรียบร้อยดี
แล ้ว เราก็พร้อมที่จะไปทาบุญที่วดั ไปเลี้ยงพระ เป็ นต้น ได้อย่างไร้กงั วล
เรียกว่าสามารถก้าวไปในบุญกุศลได้อย่างมันคงและมั
่
นใจ
่
แต่ ถา้ ที่บา้ นและในชุมชนสับสนวุ่น วาย ทัง้ ขุ่นขอ้ งและขัดขอ้ ง
เวลาไปทาบุญที่วดั ไม่วา่ จะรักษาศีล หรือจะเจริญจิตภาวนาและปัญญา
ภาวนา ก็ถกู ความระแวงหรือหวาดกังวล เป็ นต้น ตามมากวน คอยขัด
คอยถ่วงไว้ เลยก้าวไปในบุญคือในการปฏิบตั ิท่เี ป็ นบุญขัน้ สู งขึ้นไปได้
ยาก หรือไปไม่ไหว จึงอย่ามองข ้ามบุญขัน้ พื้นฐานที่ท่านสอนไว้นี้
ถ้าเราจัดทาบุญขัน้ พื้นฐานไว้ดี เวลาไปวัด พระท่านสอนธรรม
แนะนาให้เราประพฤติชอบ อยู่กนั ดี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ช่ วยกัน
สร้างสรรค์ชุมชนของเรา นี่ก็คือให้ทาบุญกันชัดๆ เลย เป็ นการยา้ เป็ น
การหนุนและเสริมการทาบุญของเราให้หนักแน่นยิ่งขึ้นอีก คือให้มนแน่
ั่ ว
อยู่ในทางของบุญนัน่ เอง

คนไทยชอบทำบุญแล้ ว ถ้ ำศึกษำบุญด้ วย จะเยี่ยมยอด
การทาบุญขัน้ พื้นฐานนี้ บางทีเราก็ไม่ได้นึกถึง คอยจะมองขา้ มไป
เสีย ที่จริงก็คือการพัฒนาชีวติ พัฒนาสังคม ในทางที่ถูกต้อง อย่าง
บริสุทธิ์ใจนัน่ เอง
*

สัปปายะ แปลว่า สบาย คือ เหมาะกัน, เอื้อ, เกื้อหนุน หมายความว่า เอื้อหรือเกื้อหนุนให้
เป็ นอยู่หรือทาการนัน้ ๆ ได้ด้วยดี
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๑๙

บุญของมาณพ ๓๓ คน ที่มมี ฆมาณพเป็ นผูน้ านี้ ถ้าใช้ภาษา
ปัจจุบนั ก็คือการมาช่วยกันพัฒนาหมู่บา้ น พัฒนาชุมชนนัน่ เอง แต่ภาษา
เก่าเรียกว่า “ทาบุญ” คือ การเห็นแก่ประโยชน์สุขร่วมกัน ของตนเองและ
ของผูอ้ ่นื ของส่วนรวม ของชุมชน ของหมู่บา้ น แลว้ มาช่วยกันบาเพ็ญ
ประโยชน์ มาสร้างสิ่งสาธารณู ปโภค ทาสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความร่มเย็น
ปลอดภัย
นอกจากความเป็ นอยู่สปั ปายะด้านวัตถุแลว้ ที่ขาดไม่ได้ก็คือ
การชักชวนชักนากันให้ประพฤติดีปฏิบตั ิชอบ ไม่ก่อความเดือดร้อน
เบียดเบียนกัน แต่ให้เกื้อกูลกัน พูดสัน้ ๆ ว่า ให้ตงั้ อยู่ในศีลในธรรม
ดังที่ท่านเล่าไว้ในเรื่องนี้ดว้ ยว่า มาณพ ๓๓ คนนี้ ได้ช่วยแนะนาชักจูงคน
ที่ติดยาเสพติด กินเหลา้ เมายา ให้ละเลิก และชวนให้ตงั้ ตนอยู่ในศีล ใน
ธรรม
นี่แหละ บุญนี้คลุมไปหมด ตัง้ แต่ในบ ้านไปจนถึงทัง้ สังคม ตัง้ แต่
เรื่องวัตถุไปจนถึงเรื่องนามธรรม ทัง้ ทางจิตใจและปัญญา
เพราะฉะนัน้ เราจะต้องหันกลับมาทบทวนความหมายของคาว่า
“บุ ญ” กันให้ชดั อย่างน้อยก็มองบุญให้กว้างขวางทัว่ ถึง ถ้าทาบุญกัน
อย่างนี้ละก็ ชีวติ ครอบครัว หมูบ่ ้าน สังคม จะดีงามมีความสุขแน่นอน
ถึงเวลาจะเอาคาตรัสของพระพุทธเจ้ามาเป็ นขอ้ สรุ ป สาหรับ
ตรวจสอบการทาบุญขัน้ พื้นฐานของเรา ขอให้ดูพทุ ธพจน์ต่อไปนี้
“ชนเหล่าใด ปลูกสวน ปลูกป่า สร้างสะพาน โรงบริการ
น้ าดื่ม และบึงบ่อสระน้ า ให้ทพ่ี กั อาศัย บุญของชนเหล่านัน้
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ย่อมเจริญงอกงาม ทัง้ คืนทัง้ วัน ตลอดทุกเวลา ชนเหล่านัน้
ตัง้ อยู่ในธรรม ถึงพร้อมด้วยศีล เป็ นผูเ้ ดินทางสวรรค์”
(สํ.ส.๑๕/๑๔๖/๔๖)

เมื่อกี้น้ ีพูดแลว้ ว่า มาณพ ๓๓ คนนี้ ตื่นเช้าขึ้นมาก็ “ปุญฺญานิ
กโรนฺ ตา วิจรนฺ ต”ิ แปลว่า เที่ยวทาบุญกันไป คือเที่ยวทาความดี หรือ
เที่ยวบาเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ถ้าสังคมไทยเอาใจใส่ไม่ละเลยการทาบุญ
แบบนี้กนั แล ้วเอาไปประสานกับบุญชัน้ ลึกเข ้าไปที่เราชอบทากันอยู่แลว้
ชีวติ และสังคมก็จะดีงามร่มเย็นเป็ นสุขอย่างแท้จริง
คนไทยเราชอบทาบุญกันนัก ก็ดีอยู่ แต่มกั ทาไปโดยไม่รูเ้ ขา้ ใจ
แม้แต่วา่ บุญคืออะไร บุญเป็ นอย่างไร จึงน่าเสียดายอย่างยิ่ง ถ้าคนไทย
ชอบทาบุญ และชอบศึ กษาบุญด้วย คนไทยและสังคมไทยจะดีเลิศ
ประเสริฐยอดเยี่ยม
สาระของเรื่องกาเนิดพระอินทร์ท่เี ล่ามานี้ ก็คือ ความใฝ่ ปรารถนา
ต่อความดีความงามความรื่นรมย์ร่มเย็นและประโยชน์สุข ที่จะทาให้เกิดขึ้น
แก่ชุมชน เป็ นต้น ที่เรียกว่า ฉั นทะ ซึ่งคนเหล่านี้มเี สมอเหมือนกัน
เรียกว่า สมำน กัน เป็ นสมำนฉันท์แลว้ ก็ทาให้เกิดความสามัคคีมี
กาลัง ชนิดที่มาร่วมแรงร่วมใจกันทางานทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
สมานฉันท์แบบที่ว่านี้แหละ ทาให้เกิดงานเกิด การที่เป็ นการ
สร้างสรรค์อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่แก้ปญั หาให้สงบจากการทะเลาะวิวาท
ให้คนเลิกรบราฆ่าฟันก่ อการร้ายกันเท่านัน้ แต่มนั ก้าวไปไกลกว่านัน้
โดยทาให้เกิดการกระทาในทางก่อกุศลคือก่อการดีดว้ ย
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พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๑

นอกจากนัน้ เมื่อคนมีสมานฉันท์ในการทาบุญขัน้ พื้นฐานได้แลว้
เขาก็จะขยายออกไปมีสมานฉันท์ในเรื่องราวกิจการในระดับและขอบเขต
ที่กว้างใหญ่ข้ นึ ไป เช่นในระดับชาติได้ แต่ตรงขา้ ม ถ้าแม้แต่ในเรื่อง
พื้นฐานแค่ประโยชน์สุขแห่งชุมชนของตน คนก็ยงั ไม่มสี มานฉันท์ ไม่
เคยได้ฝึกกัน จะหวังให้เขามีสมานฉันท์ขนั้ ใหญ่กว้าง ก็คงจะหวังได้ยาก
สมานฉั น ท์ เ ป็ นเรื่ อ งของการที่ จ ะท าอะไรสัก อย่ า งหนึ่ ง
เพราะฉะนัน้ เราจึงไม่ควรพูด ถึงสมานฉันท์อยู่แค่ จะแก้ปญั หาการ
ทะเลาะวิวาท แต่ตอ้ งพูดถึงการที่จะรวมกาลังสามัคคีในการสร้างสรรค์
ประโยชน์สุขความดีงามและความเจริญก้าวหน้าต่อไป
เอาละ เป็ นอันว่าจบเรื่องนี้ไปตอนหนึ่งว่า มาณพ ๓๓ คนนี่แหละ
ตายแลว้ ก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ และเรียกสรรค์ชนั้ นี้ว่า ดาวดึงส์ คือ
สวรรค์ชนั้ ๓๓ คน โดยตัวพระโพธิสตั ว์ท่เี ป็ นหัวหน้าก็ไปเป็ นพระ
อินทร์หรือท้าวสักกะ

พระเจ้ ำอโศกใช้ ทรัพย์และอำนำจทำบุญอะไร
เมือ่ เราดูประวัติศาสตร์ จะเห็นว่า ชาวพุทธที่ย่งิ ใหญ่หรือเป็ นผูน้ า
สมัยก่อน เอาใจใส่ให้ความสาคัญในการทาบุญขัน้ พื้นฐานนี้อย่างจริงจัง
ดูง่ายๆ ไม่นานหลัง พุทธกาล ประมาณ พ.ศ.๒๑๘ มีพระเจ้า
แผ่นดินที่มคี วามสาคัญอย่างยิ่ง ถือกันว่ายิ่งใหญ่ท่สี ุดในประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนา ชาวพุทธรูจ้ กั ดี คือ พระเจ้าอโศกมหาราช
พระเจ้าอโศกมหาราชนี้ก็ทาบุญมากมายเหมือนกัน แลว้ ก็เอาจริง
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เอาจังกับการทาบุญขัน้ พื้นฐานแบบเดียวกับมาณพ ๓๓ คนนี่แหละ
มองได้วา่ คงจะทรงปฏิบตั ิตามพุทธพจน์ในพระไตรปิ ฎก เล่ม ๑๕ ที่ยก
มาเมือ่ กี้ เรื่องนี้เห็นได้จากพระราชดารัสที่เขียนไว้ในศิลาจารึกว่า
ตามถนนหนทาง ข้าฯได้ให้ปลูกต้นไทรขึ้นไว้ เพื่อเป็ น
ร่มเงาแก่สตั ว์และมนุ ษย์ทงั ้ หลาย ให้ปลูกสวนมะม่วง ให้ขุด
บ่อน้ าไว้ทุกระยะครึ่งโกรศะ (ประมาณ ๒ ก.ม.) ให้สร้างที่พกั คน
เดินทาง และให้สร้างอ่างเก็บน้ าจานวนมากไว้ในทีต่ ่างๆ

ตอนแรก พระเจ้าอโศกนี่ดุรา้ ยมาก เรียกกันว่า พระเจ้าจัณฑาโศก
แปลว่า อโศกผูด้ ุเดือด หรืออโศกจอมโหด เพราะเที่ยวรบราฆ่าฟัน แย่ง
ชิงดินแดนเขา ฆ่าคนตายมากมาย แต่ต่อมาสลดพระทัย เลิกสงคราม
หันมานับถือพระพุทธศาสนา จึงปฏิบตั ิธรรม ก็ทาบุญทากุศล
ก่อนหน้านัน้ พระเจ้าอโศกหาทรัพย์ หาลาภ หายศ หาอานาจ ก็
เพื่อจะบารุงบาเรอตัวเอง เพื่อความยิ่งใหญ่ใช้อานาจ แต่พอหันมานับ
ถือพระพุทธศาสนา และปฏิบตั ิธรรมแลว้ ก็เอาลาภยศ เอาทรัพย์และ
อานาจนัน้ มารับใช้ธรรม

ลาภยศ หรือทรัพย์กบั อานาจนี้ ถ้าเอาไปใช้ในทางร้าย (คือรับใช้
ตัณหา-มานะ-ทิฏฐิ = อยากได้ อยากใหญ่ เอาแต่ความคิดเห็นของตน)
ก็เป็ นการเบียดเบียนข่มเหงผูอ้ ่นื นาไปสู่ความลุ่มหลงมัวเมา ทาให้เกิด
ความทุกข์ยากเดือดร้อนกันมาก และในที่สุดก็ตอ้ งประสบความวิบตั ิถงึ
ความพินาศ แต่ถา้ เอาไปใช้ในทางดี ทรัพย์ อานาจ เกียรติยศ บริวาร
นัน้ กลับเป็ นเครื่องมือหรือเป็ นโอกาสให้ทาการสร้างสรรค์ได้มากมาย
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ลองพิจารณาดูสิ คนที่มสี ติปญั ญาดี อยากจะทาดี ตัง้ ใจดี แต่ถา้
เขาไม่มที รัพย์ ไม่มตี าแหน่ง ไม่มฐี านะ ไม่มอี านาจ ไม่มบี ริวาร ไม่มี
กาลัง ถึงจะมีความคิดดีๆ ก็ทาได้นิดเดียว แต่ถา้ เป็ นคนดี มีสติปญั ญา
และมีความคิดดีๆ แลว้ ทรัพย์ก็มาก อานาจก็มี บริวารก็เยอะด้วย ทีน้ ี
ละ เขาจะทางานใหญ่ดๆี ได้สาเร็จ ทาการสร้างสรรค์ได้มากมาย
ก็เหมือนพระเจ้าอโศกนี้แหละ แต่ก่อนนัน้ ได้แต่หาลาภ หาทรัพย์
หายศ หาอานาจ เพือ่ จะเอามาประกาศความยิ่งใหญ่ข่มขู่ครอบงาคนอื่น
และบารุงบาเรอตัวเอง ตอนนี้พลิกกลับเลย เปลีย่ นมาหาธรรม
เมื่อธรรมสอนให้ทาความดี ให้ทาบุญบาเพ็ญประโยชน์ พระเจ้า
อโศกก็เอาทรัพย์ เอายศ เอาอานาจความยิ่งใหญ่ยศศักดิ์บริวารนัน้ ไปใช้
ในการทาความดีสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ประชาชน พระองค์มที รัพย์ยศ
มากนักหนา ก็เลยทาบุญสร้างประโยชน์สุขได้มากมายเหลือเกิน
พระเจ้าอโศกทาอะไร? อ๋อ… ก็ทาคลา้ ยกับมาณพ ๓๓ คนนัน้
แหละ แต่ทาได้ในขอบเขตกว้างขวางกว่า มาณพ ๓๓ คนนัน้ อยู่แค่
หมูบ่ ้าน ในตาบล ในอาเภอ เขาก็ทาได้แค่หมูบ่ ้าน แค่ชุมชน แต่พระเจ้า
อโศกนี้ทาได้ทวั ่ ประเทศเลย ทัว่ ชมพูทวีป คือประเทศอินเดียสมัยนัน้ ที่
เรียกว่า มคธ ซึง่ ใหญ่กว่าอินเดียสมัยปัจจุบนั ด้วยซา้
ไม่ตอ้ งพูดถึงอินเดียสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งใหญ่ท่สี ุดใน
ประวัติศาสตร์ แม้แต่อนิ เดียปัจจุบนั นี่ก็ใหญ่กว่าประเทศไทยถึง ๖ เท่า
(ประเทศไทยมีเนื้อที่ ๕ แสนตารางกิโลเมตร อินเดียมีพ้ นื ที่ ๖ เท่าของ
เรา ก็คือ ๓ ล ้านตารางกิโลเมตร)
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พระเจ้าอโศกเป็ นมหาราชผูย้ ่งิ ใหญ่ มีอานาจเต็มที่ มีทรัพย์สิน
เหลือล ้น ทาความดีอะไรที่วา่ คล ้ายกับมาณพ ๓๓ คน แต่กว้างใหญ่กว่า
เริ่มด้วยสร้างถนนหนทาง เชื่อมต่ อท้องถิ่นต่ างๆ ให้ประชาชน
เดินทางไปมาถึงกันได้สะดวก แล ้วบนถนนหนทางเหล่านัน้ ก็สร้างที่พกั
คนเดินทางเป็ นระยะๆ กี่กิโลเมตรจาไม่ได้ ศิลาจารึกใช้คาว่า “ครึ่งโกสะ”
ตอนนี้ก็เถียงกันเรื่องมาตราว่า โกสะนี้ คือกี่กิโลเมตรกันแน่ ก็ยุติไม่ได้
คิดคร่าวๆ ว่า ๓ หรือ ๔ กิโลเมตร เมือ่ สร้างศาลาที่พกั คนเดินทางแลว้
ก็ปลูกป่ า ปลูกสวน ปลูกต้นไม้ ให้เป็ นที่ร่นื รมย์
พร้อมนัน้ พระเจ้าอโศกก็ให้ขดุ สร้างอ่างเก็บนา้ สาหรับการเกษตร
คงเป็ นทานองชลประทาน แลว้ ก็สร้างโรงพยาบาล ทัง้ โรงพยาบาลคน
และโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งหาได้ยากนักที่ใครจะคิดถึง แลว้ ก็หาเครื่องยา
คือสมุนไพร มาปลูกไว้ คือปลูกป่ าสมุนไพร นี่เป็ นตัวอย่างงานบุญที่
พระเจ้าอโศกได้ทรงทา
งานบุญอีกด้านหนึ่ง คือ พระเจ้าอโศกทรงสร้างวัดมากมายถึง
๘๔,๐๐๐ วัด เรียกว่า ๘๔,๐๐๐ วิหาร ทัว่ มหาอาณาจักร วิหารหรือวัด
นี้คืออะไร ก็คือศูนย์กลางการศึกษาของประชาชนนัน่ เอง เพราะสมัยนัน้
ไม่มโี รงเรียนในระบบปัจจุบนั ที่เป็ นระบบตะวันตก ซึ่งเราเอามาจาก
เมืองฝรัง่ แต่ในแบบเดิมของตะวันออกเรานี้ วัดเป็ นศูนย์กลางการศึกษา
พระเจ้าอโศกมหาราชสร้างวัด ๘๔,๐๐๐ วัด บางคนชักสงสัยว่า
อะไรกัน มากมายขนาดนี้เป็ นจริงได้หรือ แต่ท่จี ริงยังน้อยกว่าประเทศ
ไทยเสียอีก ลองคิดดูให้ดี
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ประเทศไทยมีเนื้อที่ ๕ แสน ตร.กม. เรามี ๓ หมื่นวัด ทีน้ ี
ประเทศอินเดียใหญ่กว่าไทยเรา ๖ เท่า ถ้าพระเจ้าอโศกสร้างวัดตาม
อัตราส่วนให้มเี ท่าประเทศไทย จะต้องสร้างกี่วดั เรามี ๓ หมื่นวัด เอา
๖ คูณเข ้าไป ก็เป็ น ๑๘๐,๐๐๐ วัด แต่พระเจ้าอโศกสร้างแค่ ๘๔,๐๐๐
วัด นี่แสดงว่า ประเทศไทยเจริญด้วยวัดยิ่งกว่า ชมพูทวีปสมัยพระเจ้า
อโศกเสียอีก
แต่มองอีกที อีกแง่หนึ่ง ว่า เอ๊ะ... ที่เราเจริญด้วยวัดมากมายนี้
วัดของเราเจริญดีเหมือนวัดของพระเจ้าอโศกหรือเปล่านี่ ตอนนี้ตอ้ ง
ตรวจสอบตัวเองแล ้ว พระเจ้าอโศกมีแค่ ๘๔,๐๐๐ วัด ในเนื้อที่ตงั้ เกิน
๓ ล ้าน ตร.กม. เรามีวดั โดยอัตราส่วนมากเหนือพระเจ้าอโศกตัง้ เยอะ
เราควรจะเจริญมากกว่าสมัยพระเจ้าอโศกอีก แต่ในแง่เนื้อหาสาระ ไม่รู ้
ว่าเราเจริญจริงหรือเปล่า
อันนี้ขอให้มาคิดทบทวนกันดู โดยหลักการก็คือ วัดนัน้ เป็ น
ศู นย์กลางการศึกษาของมวลชน ที่จะฝึ กฟื้ นพัฒนาประชาชนให้เจริญ
งอกงามขึ้นไปในไตรสิกขา หรือบุญสิกขา จนเต็มตามวิสยั
รวมความว่า พระเจ้าอโศกมหาราชทรงทาบุญ โดยใส่พระทัยจริงจัง
ไม่ละเลยบุญขัน้ พื้นฐานอย่างนี้
นี่ก็เป็ นการเตือนให้เราต้องมาคิดถึงการทาบุญขัน้ พื้นฐานนี้กนั ให้
ชัด อย่างที่ว่าแลว้ ไม่ใช่มองการทาบุญกันแต่ เรื่องที่จะไปวัดไปวาอย่าง
เดียว แต่ตอ้ งเอามาประสานโยงกันให้ได้ทงั้ หมด ทาบุญที่บา้ นให้ไปโยง
กับบุญที่วดั และให้บุญที่วดั กลับมาหนุนบุญที่บ ้าน
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เมือ่ เราไปทาบุญที่วดั ถ้าพระท่านมีการศึกษาดี มีกาลังคุณธรรม
มีคุณภาพที่ได้พฒั นามาดี ท่านก็มธี รรมมาให้โยม ท่านก็เอาธรรมะมา
สอนโยม ชี้แนะหลักและวิธีดาเนินชีวติ ให้เราขยันหมัน่ เพียรทาการงาน
สร้างสรรค์ทาความดีต่างๆ และเกื้อกูลซึง่ กันและกัน
เมือ่ เราทาบุญด้วยการประพฤติปฏิบตั ิตามธรรมที่พระสอนนัน้ ก็
ทาให้ชีวติ และชุมชนของเราดี อยู่กนั ร่มเย็นเป็ นสุข พอชุมชนของเราอยู่
ร่มเย็นเป็ นสุข เราก็ไปอุปถัมภ์บารุงพระสงฆ์ และก้าวไปในบุญของเรา
เองที่วดั ได้ดี
แต่ถา้ ไม่เป็ นอย่างนี้ ต่อไปก็เสื่อมหมด เพราะฉะนัน้ จึงต้อง
ตรวจดู ว่า วงจรบุญของเราในเชิ งอาศัยและเกื้อ หนุ นซึ่งกันและกัน
ระหว่างวัดกับบ ้านแบบนี้ ยังดีอยู่ไหม
ทัง้ หมดนี้ อาตมภาพนามาเล่าให้เห็นว่า สมานฉันท์น่ีเป็ นเรื่อง
สาคัญที่เราจะต้องทาให้เกิดให้มใี ห้ได้ แต่ตอ้ งเน้นสมานฉันท์ท่ที าให้เกิด
ความสามัคคีแบบที่ทาให้มคี วามมุ่งมัน่ ก้าวหน้าในการทาการ ไม่ใช่แค่
ความสามัคคีท่อี ยู่น่งิ เฉย

คิดใหม่ ทำใหม่ จึงจะได้ ควำมเจริญที่พึงปรำรถนำ
โดยเฉพาะปัจจุบนั นี้ จะต้องมาคิดกันให้มากว่า เราจะเอาอย่างไร
กับเรื่องอนาคตของสังคม ของประเทศชาติ
สังคมของเรานี้ มีสภาพปัจจุบนั ที่เราบอกว่า เราอยู่ในโลกาภิวตั น์
เราเจริญก้าวหน้า เรามีเทคโนโลยี มีไอที มีส่งิ เสพบริโภคมากมายอุดม
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สมบูรณ์
แต่ ล องใช้ป ัญ ญาพิจารณาตรวจสอบให้ลึกลงไปหน่ อ ยดู ซิว่ า
ความเจริญแบบไหนแน่ เป็ นสิ่งที่พงึ ปรารถนา ความเจริญแบบที่เป็ นอยู่น้ ี
น่าพอใจหรือไม่
ลองใช้ปญั ญาคิดพิจารณากันให้ดี ไม่ใช่เพียงแค่ว่าตามเขาไป เขา
ว่าอย่างนี้เจริญ เราก็วา่ เจริญ แล ้วก็นิยมตามกันไป ถ้าอย่างนี้ เราก็ไม่ได้
ใช้ความคิดพิจารณา พูดง่ายๆ ก็คือ ไม่ใช้ปญั ญานัน่ เอง
ฉันทะที่แท้ตอ้ งมาจากปัญญา คือปัญญาคิดพิจารณาจนรู ว้ ่าอะไร
ดี อะไรเป็ นประโยชน์แท้จริงแลว้ พอเราแน่ใจว่าอันนี้แหละดีงามเป็ น
ประโยชน์แท้แน่ แลว้ ความพึงพอใจใฝ่ ปรารถนาที่แท้และมีพลังก็จะ
เกิดขึ้น และอันนัน้ แหละคือ ฉันทะ
แต่ถา้ เราไม่มหี รือไม่ใช้ปญั ญา ฉันทะก็จะเป็ นเพียงความพอใจ
แบบที่วา่ ชอบใจ ถูกใจ เพราะถูกตาถูกหู ฯลฯ ไปผิวๆ เผินๆ ถ้าอย่าง
นี้ท่านไม่เรียกฉันทะหรอก มันเป็ นฉันทะก็จริง แต่เป็ นตัณหาฉันทะ
ท่านเรียกสัน้ ๆ ว่า ตัณหำ คือ พอใจ ชอบใจ แค่เพราะมันถูกตา ถูกหู
ฯลฯ
ถ้าแค่รสู้ กึ ถูกตา ถูกหู ถูกลิ้น แลว้ พอใจใฝ่ ปรารถนา ก็เรียกว่า
ตัณหา แต่ถา้ ใช้ปญั ญาพิจารณารูว้ ่า อะไรมันดีแท้จะก่ อเกิดประโยชน์
แก่ชีวติ แก่ สงั คม เป็ นความเจริญงอกงามของพฤติกรรมจิตใจและ
ปัญญา เมือ่ เห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนัน้ แล ้ว จึงพอใจใฝ่ ปรารถนา แบบ
นี้ท่านเรียกว่า ฉันทะ
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ต้องตรวจสอบว่า เรานี้ พอใจด้วยตัณหา หรือพอใจด้วยฉันทะ
ถ้าพอใจด้วยฉันทะ ก็เอาได้ เพราะปัญญาได้มองเห็นชัดแล ้วว่าถูกว่าดีแน่
และความพอใจนัน้ จะทาให้เกิดการกระทา โดยมีกาลังที่จะมุ่งไป และเมื่อ
แต่ละคนใช้ปญั ญามองเห็นสิ่งที่ควรจะทาเป็ นจุดหมายลงกัน ก็จะเกิด
สมานฉันท์อย่างที่วา่ เมือ่ กี้ แล ้วเราก็จะก้าวไปในการสร้างสรรค์ได้จริง
เป็ นอันว่า สิ่งที่เราต้องการเวลานี้ คือสมานฉันท์ท่มี คี วามหมาย
ในการสร้างสรรค์ท่แี ท้จริง เพราะฉะนัน้ เราจะต้องชวนกันมาใช้ปญั ญา
คิดกันให้ชดั อย่างน้อยก็อย่างที่บอกเมือ่ กี้วา่ ความเจริญอย่างไรเป็ นสิ่งที่
พึงปรารถนา หรือความเจริญที่พงึ ปรารถนาเป็ นอย่างไร ให้ได้ความเจริญ
ที่เป็ นจุดหมายของฉันทะ ไม่ใช่ความเจริญที่เป็ นจุดหมายของตัณหา
ลองใช้ปญั ญาพิจารณาดูว่า ความเจริญอย่างที่เป็ นอยู่ปจั จุบนั นี้
เป็ นสิ่งดีพงึ ปรารถนาไหม ความเจริญที่วา่ ตื่นเช้าขึ้นมาเจอข่าวหนังสือพิมพ์
ก็ต่ืนเต้นด้วยเรื่องอาชญากรรมรุนแรง ทะเลาะวิวาทก็ฆ่ากัน แย่งชิงทรัพย์
ก็ฆ่ากัน ข่มขืนผูห้ ญิงแลว้ ยังฆ่าเขาตายอีก คนในครอบครัว พ่อแม่ลูกก็
ฆ่ากัน อบายมุขเกลื่อน หมกมุ่นการพนัน ดื่มสุรากันเป็ นธรรมดาแม้แต่
ในงานวัด สิ่งเสพติดระบาดสารพัด คนเอารัดเอาเปรียบกันวุน่ วาย
ลงมากระทัง่ ในสังคมเล็กที่สุดคือครอบครัว สมาชิกคือพ่อแม่ลูก
ซึ่งเป็ นคนใกลช้ ิดกันที่สุด ก็ชกั จะเหินห่างกัน และอยู่กนั ไม่ค่อยเป็ นสุข
เด็กๆ ยังไม่ทนั จะค่อยเติบโต ก็ชกั เกินกาลังพ่อแม่เอาไม่อยู่ เอาแต่เรื่อง
สนุกสนานเพลิดเพลิน เมินเรื่องเจริญปัญญาหาความรู ้ วุน่ แต่จะหาสิ่งเสพ
บริโภค ไปมัว่ สุมกันต่างๆ ทะเลาะวิวาทยกพวกตีกนั หมกมุ่นยาเสพติด
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อย่างน้อยก็ไม่อยู่ในโอวาทของพ่อแม่ ไม่ฟงั ใคร หาหลักยึดไม่ได้ ไม่รูจ้ กั
ฝึ กปกครองตัวเองให้ร่วมอยู่ร่วมมีสงั คมประชาธิปไตยที่ดี
แม้แต่ในทางสุขภาพร่างกาย ก็เกิดปัญหาแปลกใหม่ว่า ขณะที่
สังคมอเมริกนั กาลังผจญปัญหาใหม่คือโรคอ้วน เด็กไทยก็มแี นวโน้มที่
จะเป็ นโรคอ้วนตามฝรัง่ ไปด้วย จนกระทัง่ ตอนนี้คุณหมอไทยก็ตอ้ ง
เตรียมตัว มีการไปดูงานแก้ปญั หาโรคอ้วนที่เมืองอเมริกา เพื่อจะมา
รับมือกับปัญหาของสังคมไทย จนถึงเด็กไทย ที่ชอบกินอาหารขยะ
และกาลังจะเกิดโรคอ้วนก่อปัญหากันต่อไป
วิธีแก้ปญั หาโรคอ้วนทาอย่างไร ใครเป็ นโรคอ้วนถึงขัน้ หนึ่งก็ตอ้ ง
เข ้าโรงพยาบาลผ่าตัดกระเพาะ หัน่ กระเพาะที่ใหญ่สองกาปัน้ ตัดให้มนั
เล็กลงเหลือจุแค่ 15 cc. ตอนนี้กินได้นอ้ ย กินนิดเดียวก็อ่มิ เท่ากับ
บังคับตัวเองให้กินจากัด ก็เลยจะไม่อว้ น แต่ถา้ กินไปๆ เขาบอกว่า
กระเพาะมันก็จะยืดขยายออกไป เดีย๋ วมันก็ใหญ่อย่างเก่าอีก ก็คงต้อง
ตัดกันอีก
ต่อไปเมืองไทยก็จะต้องมาขบคิดและใช้เวลาใช้แรงงานใช้ทุนรอน
มากมายกับเรื่องไม่เขา้ เรื่อง อย่างที่แม้แต่ อว้ นก็กลายเป็ นโรคชัน้ นา
ขึ้นมา นี่ก็ปญั หาความเจริญ เป็ นปัญหาอารยธรรมเลยทีเดียว
เราชอบไหมความเจริญแบบนี้ เด็กของเราจะมีชีวติ ที่ดีไหม โลก
ของเราจะเจริญร่มเย็นเป็ นสุขไหม สังคมของเราจะเป็ นที่น่าพึงพอใจ จะ
รื่นรมย์ร่มเย็นหรือไม่ มองไปดูหน้าคนก็เครียดขึ้ง ขุน่ มัว คนหน้าหมอง
มองไปที่ทอ้ งฟ้ าก็มดื มัว ด้วยหมอกควัน มีมลภาวะมากมาย ธรรมชาติ
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ก็ไม่ร่นื รมย์ ต้นไม้ก็หร่อยหรอ ป่ าก็จะหมด นา้ เสีย ดินเสีย อากาศไม่
บริสุทธิ์ อะไรต่างๆ อย่างนี้ ความเจริญที่มสี ภาพอย่างนี้ เราชอบไหม
เมื่อพิจารณารอบด้านแลว้ เราคงบอกว่า เออ… ไม่ดีนะ ความ
เจริญแบบนี้เราควรจะหันเหหลีกไปเสีย เราน่าจะมีความเจริญแบบที่พงึ
ปรารถนา ที่กา้ วหน้าไปในสันติสุขอันน่ารื่นรมย์ ที่คนมีชีวติ ดีงามมีความสุข
ที่สยามยังคงเป็ นเมืองแห่งความยิ้มแย้ม คนมีหน้าตาแจ่มใส มีไมตรีจิต
มิตรภาพ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่เอาแต่แก่งแย่งช่ วงชิงกัน ข่มเหง
เบียดเบียนซึง่ กันและกัน ครอบครัวก็อยู่กนั อย่างอบอุ่นมีความสุขสนิท
ใจ พ่อแม่ลูกยิ้มแย้มเขา้ หากัน มีเมตตาอาทร ตลอดกระทัง่ ธรรมชาติ
ทัว่ ไปก็ร่ืนรมย์ ไปไหนก็ร่าเริงเบิกบานสุขสบายใจ ได้เห็นทุ่งนาป่ าไม้
เขียวขจี อะไรต่างๆ อย่างนี้ ความเจริญแบบนี้ เราชอบไหม
ถ้าเราต้องการความเจริญที่กา้ วหน้าไปในสันติสุข อย่างมีความร่มเย็น
ชีวติ คนก็ดี สังคมก็มสี นั ติสุข ธรรมชาติกร็ ่นื รมย์ โลกนี้น่าอยู่อาศัย

ถ้าเราชัดว่าเราต้องการอย่างนี้ เราก็ตอ้ ง คิดใหม่ แล ้วก็ ทําใหม่
แต่ทาใหม่ท่วี า่ นี่ ต้องทาใหม่ในแบบที่ประกอบด้วยธรรม ต้องทา
ใหม่ในทางที่ถูกต้องเป็ นกุศล คือประกอบด้วยปัญญา ไม่ใช่ใหม่แบบ
สนองตัณหา ไม่ใช่เอาแค่วา่ ใหม่ได้ความรู ส้ ึ กว่าถูกหูถกู ตาถูกใจ แต่เป็ น
ใหม่ท่เี กิดจากความรู เ้ ข้ำใจว่าถูกต้องดีงาม ที่ทาให้เกิดฉันทะ ซึ่งทุกคน
ที่ใช้ปญั ญาจะมาสมาน ให้เป็ นสมำนฉันท์ท่แี ท้
ถ้าเราคิดกันชัดอย่างนี้แล ้ว เราก็จะเดินหน้าไปในทางที่ถกู ต้อง
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เตรียมตัวให้ พร้ อม ที่จะนำพำไทยให้ ก้ำวไปอย่ำงสง่ำงำม
รวมแล ้ว กิจกรรมการงานในเรื่องชาติภมู สิ ถานนี้ เป็ นส่วนสาแดง
ที่ปรากฏชัดออกมาอย่างหนึ่ง หรือเป็ นประจักษ์พยาน ของการที่ญาติ
โยมประชาชน ตัง้ แต่ชาวศรีประจันต์เป็ นต้นไปนี้ มีคุณธรรม มีความดี
งาม มีความสามัคคี มีสมานฉันท์แล ้ว
แต่เราคงไม่หยุดเท่านี้ เราจะต้องนึกถึงฉันทะอะไรอันต่อไป ที่จะ
มารวมเราให้มใี จร่วมเป็ นสมานฉันท์ ในการมุ่งมัน่ ทาการเพื่อประโยชน์
สุขส่วนรวมกันต่อไป
ทัง้ นี้เพราะว่า ฉันทะแต่ละอย่างนัน้ เป็ นฉันทะที่จะทาการเพื่อ
ความมุ่งหมายอันใดอันหนึ่ง เมื่อจุดหมายนัน้ สาเร็จแลว้ ฉันทะเพื่อ
จุดหมายนัน้ ก็จะจบหรือดับไปด้วย
ทีน้ ี ฉันทะมีทงั้ ในเรื่องใหญ่ และในเรื่องย่อย จะเรียกว่า ฉันทะ
อันใหญ่ และฉันทะอันย่อย ก็ได้ ฉันทะอันใหญ่ (และสมานฉันท์ใหญ่)
คงจะยังไม่จบ แต่ฉนั ทะย่อยอาจจะจบ เช่นตกลงรวมใจกันสร้างอะไร
ขึ้นสักอย่าง เมือ่ สร้างเสร็จแล ้ว ฉันทะย่อยในเรื่องนัน้ ก็เป็ นอันจบ
พอฉันทะนัน้ สิ้นสุด สมานฉันท์บรรลุจดุ หมาย ความสามัคคีก็ชกั
จะโหวงเหวง เพราะสามัคคีตอ้ งอาศัยฉันทะเป็ นจุดยึดจับ สมานฉันท์ก็
ชักจะลอยๆ สามัคคีไม่มจี ดุ ที่จะจับจะยึดรวมใจ
ฉะนัน้ ถ้าเรามีสมานฉันท์มาทาให้สามัคคีกนั เพื่อทาการอันหนึ่ง
พอการนัน้ จบแล ้ว เราต้องหาฉันทะใหม่มาสืบต่อไป
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ฉะนัน้ ถ้าหากว่าญาติโยมมีสามัคคีดว้ ยสมานฉันท์ คือมีฉนั ทะ
ร่วมกันที่จะทาชาติภูมสิ ถานนี่ให้เสร็จ ถ้าตอนนี้ทาเสร็จแลว้ บรรลุ
จุดหมายของฉันทะแล ้ว ฉันทะก็จบเสียแล ้ว สามัคคีก็จะไม่มตี วั ยึดแลว้ สิ
จะทาอย่างไรดีละ่ ทีน้ ี ถ้าฉันทะยังมีอยู่แค่ช่นื ชมพอใจในความดีงามและ
ผลงานที่ดี เราก็จะมีแต่สามัคคีชนิดที่หยุดนิ่ง
เพราะฉะนัน้ จะต้องก้าวต่อไป คือ ต้องหาฉันทะที่จะเป็ นแรง
ขับเคลื่อนให้ทาการเพื่อจุดหมายขา้ งหน้า ตอนนี้เราทาเพื่อท้องถิ่น เมื่อ
งานของท้องถิ่นเขา้ ที่ดีแลว้ เราก็จะต้องให้ทอ้ งถิ่นนี่เป็ นส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์สงั คมประเทศชาติ ที่เป็ นส่วนรวมอันกว้างออกไป นี่ก็คือ
ก้าวหน้าต่อไป
เพราะฉะนัน้ จึงหวังว่าเราทัง้ หลายจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ ชาติภูมิ
สถานนี้ เป็ นส่วนแห่งการที่เรามีสมานฉันท์กา้ วมาขัน้ หนึ่งแลว้ จากนี้ก็
จะเป็ นเหตุปจั จัยให้เรามีสมานฉันท์อนั ใหญ่ ที่จะก้าวไปสู่การสร้างสรรค์
สังคมประเทศชาติของเรา ให้กา้ วหน้าไปสู่ความดีงาม ให้เป็ นสังคมที่มี
สันติสุข มีความเจริญงอกงามในทางที่ถกู ต้องอย่างแท้จริง
เมือ่ เราได้วเิ คราะห์อย่างที่พดู เมือ่ กี้และมองเห็นแล ้วว่า โลกนี้มไิ ด้
เจริญมาในทางที่ถกู ต้อง และมันได้กลายเป็ นปัญหาใหญ่ของยุคปัจจุบนั
ถ้าเรามัน่ ใจว่าเราจะสร้างความเจริญที่ดีงามถูกต้อง ซึ่งก้าวหน้าไปใน
สันติสุขที่แท้จริง เราก็จะต้องพร้อมแม้แต่ ท่ีจะเป็ นผู น้ า หรือเป็ น
แบบอย่างในการสร้างสรรค์ความเจริญแบบนี้
เพราะฉะนัน้ จึงต้องชวนกันก้าวต่อไป และในเรื่องนี้ ก็จะต้องมี
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การคิด มีการใช้ปญั ญากันอย่างจริงจัง
อาตมภาพก็ขอมอบแนวความคิดนี้ไว ้ ซึง่ เป็ นเพียงส่วนหนึ่ง หรือ
เป็ นเครื่องประกอบในการอนุ โมทนานา้ ใจของชาวศรีประจันต์และชาว
สุพรรณบุรีทงั้ หมด รวมทัง้ ญาติโยมทัว่ ประเทศไทย จากหน่วยงาน
ต่างๆ ทัง้ หลาย ซึ่งได้มเี จตจานงเป็ นกุศลมาร่วมกันสร้างงานและบุญ
สถานนี้ให้เกิดขึ้น
ท่านทัง้ ปวงที่กล่าวมา ได้มนี า้ ใจสมานฉันท์ร่วมกันสร้างชาติภูมิ
สถาน ป. อ. ปยุตฺโต ที่ระบุช่อื อาตมภาพไว ้ บัดนี้ งานของท่านผูจ้ ดั ทา
ดาเนินการทัง้ หลาย มีชาวศรีประจันต์เป็ นต้นนัน้ ก็เหมือนบรรลุจุดหมาย
เป็ นความมีนา้ ใจสมานฉันท์ท่เี ต็มเปี่ ยมบริบูรณ์แลว้ กิจของท่านเหมือน
จบไปอย่างน้อยตอนหนึ่งแล ้ว
ตอนนี้เรื่องก็จงึ ตกมาถึงอาตมภาพ เพราะว่า เมื่อท่านผูส้ ร้างงาน
ทาเสร็จแลว้ ก็ยกให้โดยนิมนต์มาเปิ ด ทีน้ ี เมื่อยกมาให้แก่อาตมภาพ
แล ้ว จะทาอย่างไร อาตมภาพก็ควรต้องตอบแทนนา้ ใจ
อาตมภาพก็จึงขอแสดงนา้ ใจตอบแทน โดยบอกว่าอาตมภาพขอ
อนุ โมทนาเกินวาจาจะกล่าว ในการที่ประดาท่านผู ม้ ีนา้ ใจกุศล ได้
สร้างสรรค์ทาการทัง้ หลายมาให้แก่อาตมภาพ และบัดนี้ อาตมภาพก็ขอ
โอกาส ขอมอบชาติภูมสิ ถาน ป. อ. ปยุตฺโต นี้ ให้แก่ชุมชนชาวศรี
ประจันต์ ตลอดไปจนถึงชาวสุพรรณบุรีเป็ นต้นไปทัง้ หมด
เมื่อถึงตอนนี้ ชาติภูมสิ ถาน ก็จะมีช่ือยาวออกไปอีก แม้จะไม่
ปรากฏออกมาเป็ นตัวหนังสือ แต่ก็ขอให้รูก้ นั ว่า ชาติภมู สิ ถานนี้มชี ่ือยาว
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กว่าที่ปรากฏเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ชื่อยาวนัน้ ว่าอย่างไร ก็คือ “ชาติภูมสิ ถาน ป. อ. ปยุตฺโต ของชาว
ศรีประจันต์” ก็ขอให้โยมรับไว้ด้วย (สาธุ…) ก็เป็ นของโยมนัน่ เอง
แต่ไม่ใช่สนั้ แค่นนั้ นะ นัน่ คือท่อนที่หนึ่ง ชื่อเต็มยาวกว่านัน้ แต่
บอกทีเดียวโยมจะจาไม่ไหว ชื่อเต็มยาวต่อไปว่าอย่างไร ก็ขอบอกต่อ
ให้จบว่า “ชาติภูมสิ ถาน ป. อ. ปยุตฺโต ของชาวศรีประจันต์ และปวง
ชาวสุพรรณบุรี ทีจ่ ะร่วมเป็ นกาลังของสังคมไทย ในการนาพาประเทศ
ไทย ให้กา้ วออกไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก”

เอาละ ว่าอย่างนี้ จะไปทวนกันอีกทีก็ได้
อย่างนี้น่ีแหละจะมีความหมาย ถ้าตกลงทาอย่างนี้ เราก็จะมี
สมานฉันท์ต่อ คือ จะมองเห็นภารกิจทัง้ หลายโผล่ข้ นึ มารอหน้าเรา
มากมาย ปัญหารอเราเยอะเลย เรายังจะต้องสร้างสรรค์สงั คมที่ดีงาม
ต่อไป
ด้านหนึ่ง เรามีความสุขสดชื่น เพราะเราทาสิ่งที่ดงี ามมาได้ประสบ
ความสาเร็จ แต่อกี ด้านหนึ่ง เรามองเห็นตระหนักว่า ในสังคมของเรานี้
ปัญหายังรอหน้าอยู่มากมายนักหนา ซึง่ เราจะต้องช่วยกันแก้ไข
อย่างไรก็ตาม ปัญหาเหล่านัน้ คงไม่เหลือบ่ากว่าแรง ถ้าเรามีนา้ ใจ
สมานฉันท์ อันเกิดจากปัญญาที่รูเ้ ขา้ ใจหยัง่ เห็นชัดเจน แลว้ มาสามัคคี
กันในการมุ่งมัน่ ทาการต่างๆ สืบต่อไป ก็จะแก้ไขปัญหาให้ลดจนหมด
ได้ และสร้างสรรค์ให้กา้ วหน้าสู่ความสัมฤทธิ์ลุจดุ หมาย
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ถ้ ำคนไทยมีคุณภำพแท้ ต้ องก้ ำวไปนำทั้งโลกได้
วันนี้ อาตมภาพได้กล่าวมาเป็ นเวลาพอสมควรแลว้ คิดหวังว่าจะ
เป็ นการอนุโมทนาได้ส่วนหนึ่ง แม้จะถือว่ายังไม่เต็มต่อนา้ ใจของญาติโยม
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบุญกุศลที่ญาติโยมทากันมาในงานนี้ จะเต็ม
เปี่ ยมไปแลว้ แต่เราก็มเี รื่องบุญกุศลที่จะต้องทากันต่อไป เพราะว่าบุญ
กุศลนัน้ เป็ นเรื่องที่ไม่จบสิ้น เรายังต้องก้าวหน้าไปอีก อย่างที่เรียกว่า
“ก้าวไปในบุญ” คือ คนเรานี้จะต้องพัฒนาชีวติ ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป
ทาบุญกุศลให้เพิม่ พูนพัฒนา
พระท่านก็ให้ความรู ไ้ ว้แลว้ ว่า บุญตอนแรกเป็ นกามาวจรกุศล
พอเจริญต่อไป ก็เป็ นรู ปาวจรกุศล สู งขึ้นไปอีกก็เป็ นอรู ปาวจรกุศล
แล ้วไปจบที่โลกุตตรกุศล มีเป็ นขัน้ ๆ เราต้องก้าวขึ้นไปเรื่อยๆ อย่ามอง
อะไรแบบหยุดนิ่ง
สมานฉันท์ของเรานี้ เมื่อมาถูกทาง ก็เป็ นกุศลอย่างหนึ่ง เป็ น
กุศลชนิดแกนสาคัญเลย
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ฉั นทะนี้เป็ นเหมือนแสงอรุณของชีวติ ที่ดี
งาม ท่านเรียกว่าเป็ นบุพนิมติ แห่งการเกิดขึ้นของมรรค ถ้ามีฉนั ทะแลว้
มรรควิถแี ห่งชีวติ แบบพุทธจะเกิดขึ้นอย่างแน่ นอน การศึ กษาที่แท้จะ
เกิดขึ้นแน่นอน คนก็จะพัฒนาอย่างเปี่ ยมด้วยคุณภาพ
ถ้าไม่มฉี นั ทะ ก็จะอยู่แค่ความรู ส้ ึก ไม่รูจ้ กั คิดอะไร ได้แค่ถูกตา
ถูกหู ถูกลิ้น ถูกปาก ถูกใจ ถูกอะไรต่ออะไร ไหลไปตามที่รูส้ ึก แค่
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ชอบใจ-ไม่ชอบใจ แลว้ ก็ติดใจลุ่มหลงเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่ชอบใจ
เรียกว่าอยู่กบั อวิชชา ภายใต้อานาจของตัณหา
แต่ ถา้ พิจารณาเกิดปัญญาเห็นชัดว่าอะไรดีจริงแน่ อะไรเป็ น
ประโยชน์แท้จริง แลว้ ฉันทะเกิดขึ้น เป็ นกุศลขึ้นมานัน่ แหละ จุดหมาย
และทิศทางที่ถกู ต้องก็จะปรากฏขึ้น
เมือ่ รูเ้ ข ้าใจว่าอะไรจริงอะไรดีงามเป็ นประโยชน์ชดั เจน และพอใจ
ใฝ่ ปรารถนาที่จะทาตรงกันเป็ นสมานฉันท์แลว้ เราจะก้าวหน้าไปในการ
สร้างสรรค์อย่างแท้จริง สามารถนาพาประเทศไทยให้กา้ วออกไปอย่าง
สง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก
มิใช่เท่านัน้ เราจะสามารถแม้แต่จะนาพาประชาคมโลกให้กา้ วพ้น
ออกไปจากวิถแี ห่งความเจริญที่ผิดพลาด ซึ่งจะเรียกว่าการพัฒนาที่ไม่
ยัง่ ยืนหรืออะไรก็แล ้วแต่ และนาพาชาวโลกไปในวิถที างที่ถูกต้องสู่สนั ติ
สุขที่แท้และยัง่ ยืน
ขออนุโมทนาขอบคุณพระเถรานุเถระ มีหลวงพ่อวัดเสือ เป็ นต้น ผู ้
เป็ นกาลังส าคัญตัง้ แต่ ในขัน้ ความด าริริ เริ่ม กับทัง้ ญาติ โยมชาวศรี
ประจันต์ และท้องถิ่นใกลเ้ คียงทัง้ หมดทุกแห่ง พร้อมด้วยท่านผูม้ นี า้ ใจ
กุศลหนักแน่นจากถิ่นไกล ในการที่ได้ดาเนินการใหเ้ กิดชาติภูมสิ ถาน
ป. อ. ปยุตฺโต และมูลนิธิชาติภมู ิ ป. อ. ปยุตฺโต นี้ข้นึ
ขอตัง้ จิตเป็ นกัลยาณฉันทะ อาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให้พร
รตนัตตยานุภาเวนะ รตนัตตยเตชสา ด้วยเดชานุ ภาพคุณพระรัตนตรัย
พร้อมทัง้ บุญกุศลที่ได้บาเพ็ญด้วยคุณธรรม มีศรัทธาและเมตตาไมตรี
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เป็ นต้น จงเป็ นปัจจัยอันมีกาลัง อภิบาลอวยชัยให้ชาวศรีประจันต์
พร้อมทัง้ ชาวสุ พรรณบุรีท งั้ ปวง ตลอดถึง ญาติโยมปวงชนชาวไทย
ตลอดกว้างขวางขยายไปทัว่ โลก จงเจริญงอกงามในกุศลความดีงาม ใน
การทากิจหน้าที่เพือ่ ความเจริญก้าวหน้าที่ประกอบด้วยธรรม ให้ประสบ
ความสาเร็จสมความมุง่ หมาย มีกาลังที่จะแผ่ขยายประโยชน์สุขออกไป
ให้ประโยชน์สุขนัน้ เกิดขึ้นแก่ชีวติ ของตน แก่ครอบครัว แก่ทอ้ งถิ่น แก่
ชุมชน แก่สงั คมประเทศชาติ และช่วยกันทาให้โลกนี้กา้ วไปใกลส้ นั ติสุข
ที่ยงั ่ ยืนนานทุกเมือ่ เทอญ… (...สาธุ…)

เกร็ดชีวิตพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
บุบผำ คณิ ตกุล

ใกล้ ริมฝั่ งแม่น ้ำท่ำจีน ฝั่ งตะวันออก อำเภอศรี ประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตลำดใต้ มหำสำรำญ และนำงชุนกี อำรยำงกูร
ช่วยกันบริ หำรร้ ำนขำยผ้ ำแพรและผ้ ำไหม
ส่วนทำงตะวันตก
ครอบครัวมีโรงสีไฟขนำดกลำงตั ้งอยู่ในพื ้นที่กว่ำ ๑๐ ไร่ เมื่อวันที่
๑๒ เดือนมกรำคม ปี พุทธศักรำช ๒๔๘๑ เวลำประมำณ ๒๓.๑๕ น.
ซึง่ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๗ ค่ำ เดือนยี่ ปี ขำล เด็กชำยประยุทธ์
อำรยำงกูร คือ ท่ำนเจ้ ำคุณพระพรหมคุณำภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ถือ
กำเนิดมำเป็ นบุตรอันดับที่หกของครอบครัวนี ้ พี่ชำยคนโตปั จจุบนั
คือ นำยแพทย์เกษม อำรยำงกูร คนที่สอง นำยผำสุก อำรยำงกูร รับ
รำชกำรกรมกำรปกครอง คนที่สำม นำยสรรค์ อำรยำงกูร ซึง่ ต่อมำ
ได้ สืบทอดกิจกำรงำนของบิดำมำรดำ พี่คนที่สี่ ชื่อธิ ดำ ซึง่ เสียชีวิต
ตั ้งแต่ยงั เด็ก อำยุเพียงหนึง่ ขวบ พีช่ ำยคนที่ห้ำ ทันตแพทย์เอนก อำ
รยำงกูร ขณะนี ้มีคลินิกทันตแพทย์อยู่ที่ตลำดอำเภอบ้ ำนโป่ ง จังหวัด
รำชบุรี และมีรังกล้ วยไม้ ที่มีชื่อเสียง แล้ วจึงมำถึงตัวท่ำนเจ้ ำคุณพระ
พรหมคุณำภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ส่วนน้ องสำมคนของท่ำนคือ
นำงสำวกำนดำ อำรยำงกูร นำงบุบผำ คณิตกุล และน้ องน้ อย นำง
จิตรำ วัชรบุศรำคำ ซึง่ ถึงแก่กรรมเมื่อปี พุทธศักรำช ๒๕๒๗
ชีวิตในวัย เยำว์ ตั ้งแต่ท่ำนยังไม่ครบขวบปี ก็ป่วยเป็ นโรค
ทำงเดินอำหำร มีอำกำรท้ องร่ วงอย่ำงรุ นแรงจนแทบจะไม่รอด แต่ก็
ยังโชคดีที่ได้ หมอมำช่วยวำงยำรักษำได้ ถกู กับอำกำรของโรค หลังจำก
ท่ำนหำยป่ วยได้ ไม่นำน โยมมำรดำก็ป่วยเนื่องด้ วยต่อมไทรอยด์เป็ น
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เนื อ้ งอก จำเป็ นต้ องเดิ นทำงไปกรุ ง เทพฯ เพื่อเข้ ำรั บ กำรผ่ำตัดที่
โรงพยำบำลศิริรำช ซึ่งต้ องใช้ เวลำพักรั กษำตัวหลำยเดือน จำต้ อง
ฝำกท่ำนไว้ กบั ญำติผ้ นู ้ องของโยมมำรดำ ชื่อนำงเฮี๊ยะ ทั ้งนี ้เนื่องจำก
โยมบิดำเองก็มีภำระมำก กับกำรงำนทั ้งร้ ำนขำยผ้ ำแพร และผ้ ำไหม
อีกทั ้งโรงสีไฟซึ่งโยมบิดำเป็ นทั ้งเจ้ ำของ และผู้จดั กำรด้ วย ส่วนพี่ๆ
ต่ำงก็ยงั เด็กและกำลังเรี ยนหนังสือ หลำยเดือนต่อมำพอโยมมำรดำ
หำยป่ วยแล้ วกลับมำบ้ ำน ตอนแรกท่ำนจำโยมไม่ได้ พอถูกอุ้มถึงกับ
แสดงอำกำรแปลกหน้ ำ (แม่เล่ำให้ ฟัง)
ทำงด้ ำนสุขภำพ ดังที่ได้ กล่ำวไว้ แล้ วในตอนต้ น ที่วำ่ อำยุ
ท่ำนยังไม่ครบขวบดี ก็ป่วยหนักด้ วยโรคทำงเดินอำหำร และท้ องร่ วง
อย่ำงรุนแรงนั ้นภำยหลังถึงแม้ จะหำยแล้ วก็ตำม โรคเก่ำนี ้คงจะเป็ น
เหตุปัจจัยหนึง่ ที่ทำให้ ทำ่ นไม่แข็งแรงอย่ำงที่ควรจะเป็ น ซึง่ ต่อมำ
ท่ำนก็ยงั พบกับโรคภัยไข้ เจ็บอยู่เสมอ
ครัน้ พอจำเริ ญกำลได้ บรรพชำเป็ นสำมเณรแล้ ว ก็เกิดเป็ นไส้
ติ่งอักเสบต้ องเข้ ำรั บกำรผ่ำตัด เป็ นโรคปอด มี แผลในปอด และก็
ได้ รับกำรรักษำจนหำยขำดแล้ ว ตอนหลังก็เป็ นโรคแพ้ อำกำศ หำยใจ
ไม่ สะดวกแพทย์ ใ ห้ ยำพ่นขยำยหลอดลม ต่อมำก็ ต้องเข้ ำรั บ กำร
ผ่ำตัดอีกด้ วย หูอกั เสบ อย่ำงหนักอักเสบเข้ ำไปถึงในกระดูกพรุนหลัง
หู ที่เรี ยกว่ำ มำสตอยด์ มีอำกำรปวดตุบๆ เป็ นพักๆ ต้ องเข้ ำรั บกำร
ผ่ำตัดโดยเฉพำะเรื่ องหูและมำสตอยด์ถึง ๒ ครั ง้ และในช่วงที่เป็ น
อำจำรย์สอนอยู่ที่มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เกิดมี
ก้ อนนิ่วในกรวยไต ต้ องเจ็บปวดทรมำนอยู่หลำยวันกว่ำก้ อนนิ่วจะ
หลุดไป และที่ร้ำยยิ่งกว่ำนั ้น ควำมที่ท่ำนจริ งจังกับงำนเขียนหนังสือ
เขี ย นจนกระทั่งกล้ ำมเนื ้อที่แขนเกิ ดอำกำรเกร็ ง และอัก เสบอย่ำง
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รุนแรง ปวดถึงกับยกแขนไม่ได้ คุณหมอพี่ชำยต้ องส่งรถโรงพยำบำล
รั บตัวไปพักรั กษำอยู่หลำยสิบวัน เมื่ อปี พุทธศักรำช ๒๕๒๖ ต่อมำ
หลอดลมอักเสบ ตับไม่ปกติ ลำไส้ พบั พอปี พุทธศักรำช ๒๕๓๔ ไวรั ส
เข้ ำตำ อักเสบบวม ต้ องปิ ดตำทั ้งสองข้ ำง ฉะนั ้นงำนนิพนธ์ของท่ำนที่
ออกมำในช่วงนั ้น จึงเป็ นงำนที่สำเร็ จด้ วย “หู” (ท่ำนบอกเอง) เรี ยบ
เรี ยงและตรวจโดยกำรฟั งผู้อื่นอ่ำนให้
ต่อมำปี พุทธศัก รำช ๒๕๓๖ ในช่วงเข้ ำพรรษำท่ำนก็ป่ วย
ด้ วยสำยเสียงอักเสบ แพทย์ สงั่ ห้ ำมพูด เพรำะฉะนั ้นญำติโยมที่ไป
เยี่ ยมในตอนนั ้น คงจำได้ ว่ำท่ำนต้ องใช้ กระดำนแม่ เหล็กมำเขี ย น
ตอบข้ อซักถำม และสัง่ งำน ซึง่ ขณะนั ้นอำกำรของท่ำนเป็ นที่วิตกของ
ญำติโยมเป็ นอันมำก มีแพทย์ บำงท่ำนถึงกับขึน้ ไปนอนเฝ้ ำอำกำร
บนภูเ ขำ ที่ ส ถำนพ ำนัก สงฆ์ ส ำยใจธรรม อ ำเภอพนมสำรคำม
จัง หวัดฉะเชิ ง เทรำ ด้ วยควำมเป็ นห่วง แล้ วทุก อย่ ำงก็ผ่ำนพ้ นได้
ด้ วยดีโดยนำยแพทย์ ผ้ ชู ำนำญได้ ให้ กำรรั กษำด้ วยยำ และให้ กำร
แนะนำให้ ท่ำ นพัก ผ่ อ น เป็ นกำรรั ก ษำโดยวิ ธี ธ รรมชำติ ที่ดี ที่ สุด
นอกจำกนั ้นยังมี อำกำรผิดปกติของกรำมบนและกรำมล่ำง ไม่ไ ด้
ส่วนกัน ซึง่ เป็ นมำนำนจนใน พ.ศ. ๒๕๓๗ แพทย์ได้ ให้ ใช้ วิธีเข้ ำเฝื อก
กรำม (ไม่ใช่จัดฟั น) ซึ่งอำกำรอย่ำงนี ้คุณหมอบอกว่ำน้ อยคนที่จะ
เป็ น ทั ้งหมดที่กล่ำวมำเกี่ยวกับโรคภัยไข้ เจ็บต่ำง ๆ ที่ เกิดขึ ้นกับท่ำน
และได้ รับกำรรั กษำหำยเป็ นปกติแล้ วนั ้น แสดงถึงควำมอดทนของ
ท่ำนสูงยิ่ง ดูทำ่ นไม่คอ่ ยเดือดร้ อนใจสักเท่ำไร แต่ก็สนใจในกำรถวำย
ยำจำกแพทย์ เรื่ องกำรเจ็บป่ วยนี ้ท่ำนบอกว่ำเป็ นเรื่ องธรรมดำ และ
สำหรั บ เรื่ องโรงพยำบำลท่ำนคุ้นเคยกันมำก เข้ ำ -ออกอยู่ประจำ
ตั ้งแต่เด็ก กำรที่เป็ นโรคนั ้นโรคนี ้อยู่บ่อยๆ ถือว่ำเป็ นประสบกำรณ์
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ส่วนตัวไปอีกด้ ำนหนึง่ สำหรับผู้อื่นเมื่อมีกำรปรำรภกันถึงเรื่ องควำม
เจ็บป่ วย ท่ำนจะบอกให้ คิดถึงพุทธพจน์ที่ตรั สสอนไว้ ให้ ตั ้งจิตตั ้งใจ
“ถึงแม้ร่างกายของเราจะป่ วย แต่ใจของเราจะไม่ป่วยไปด้วย”
พระพรหมคุณำภรณ์ ในวัยเยำว์ ไ ด้ รั บ กำรอบรมจำกโยม
บิดำอย่ำงใกล้ ชิดเช่นเดียวกับพี่น้องทุกคนและประกอบกับได้ รับกำร
ถ่ ำยทอดอุป นิ สัย ที่ ดีง ำมของโยมมำรดำ รวมทัง้ ควำมอบอุ่นใน
ครอบครัว อีกทั ้งตัวท่ำนเองก็มีคณ
ุ ลักษณะของควำมเป็ นผู้นำ ผู้สอน
มีเหตุผล รักควำมยุติธรรมควำมถูกต้ อง มีควำมจริ งจังในควำมสนใจ
ใฝ่ รู้ ยิ่ง มีควำมเมตตำกรุ ณำ รั กควำมสงบเคร่ งครั ดในระเบียบวินัย
มำตั ้งแต่เด็ก มีควำมมุ่งมัน่ ให้ บคุ คลทัว่ ไปปฏิบตั ิตนในทำงที่ดีรวมทั ้ง
ควำมเสียสละให้ อภัยอยู่เสมอโดยเฉพำะกับน้ องๆ ท่ำนรักเอ็นดู และ
ปกป้ องมำตลอด เป็ นที่ปรึ กษำหำแนวทำงที่ดีและถูกต้ องให้ ในยำมที่
มีปัญหำ และจะให้ กำลังใจในขณะที่ปัญหำนั ้นยังต้ องรอเวลำแก้ ไข
สำหรับเรื่ องควำมเกเรชกต่อยกันแบบเด็กชำยทัว่ ๆ ไป ไม่มี แต่กล้ ำ
หำญกล้ ำต่อสู้ถ้ำถูกรั งแกโดยไม่เป็ นธรรม ทำตัวเป็ นแบบอย่ำงที่ดี
ให้ แ ก่ เ ด็ ก รุ่ น เดี ย วกัน และต่ำ งรุ่ น เป็ นที่ รั ก ของครู อำจำรย์ และ
เพื่อนๆ มำก โดยเฉพำะควำมมีระเบียบวินยั มีเหตุผล รวมทั ้งควำม
เสี ย สละและกำรให้ อภัย ต่อผู้ที่ทำผิ ดนัน้ ทำให้ เ ป็ นที่เ กรงใจของ
บรรดำผู้ใหญ่ ไปอีกด้ วย ในบรรดำลูกๆ โยมมำรดำก็จะติชมควำม
ประพฤติและอุปนิสยั ไปคนละอย่ำง แต่สำหรับท่ำนเจ้ ำคุณ ฯ แล้ วจะ
ถูกชมว่ำเป็ นเด็กช่ำงคิด “คิ ดก่อนพูดและก่อนทีจ่ ะทาสิ่ งใด”
เมื่ อถึ ง วัย ที่ จะต้ องเข้ ำ รั บ กำรศึก ษำ ท่ำนเจ้ ำ คุณ ฯ ได้ รั บ
กำรศึกษำโดยที่โยมทั ้งสองนั ้นมี แนวควำมคิดก้ ำวหน้ ำ เพรำะโยม
บิดำได้ เคยบรรพชำและอุปสมบทในพระบวรพุทธศำสนำ ศึกษำเล่ำ
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เรี ยนได้ ถึงชั ้นเปรี ยญธรรม ๔ ประโยค จึงมี แนวคิดทำงกำรศึกษำ
ให้ แก่บตุ รหลำนอย่ำงจริ งจังและกว้ ำงไกล สมัยนั ้นที่ตลำดอำเภอศรี ประจันต์ มีโรงเรี ยนเด็กเล็กรั บเด็กที่อำยุยังไม่เข้ ำเกณฑ์กำรศึกษำ
ชื่อโรงเรี ยนครู เฉลียว โยมก็ส่งท่ำนเข้ ำไปเรี ยนอยู่ปีหนึ่ง ในปี พุทธศักรำช ๒๔๘๗ ต่อมำปี พุทธศักรำช ๒๔๘๘ ก็ ย้ำยไปเข้ ำเรี ย นใน
โรงเรี ยนประชำบำลใกล้ บ้ำน โรงเรี ยนชัยศรี ประชำรำษฎร์ (วัดยำง)
จบชั ้นประถมปี ที่ ๔ ในปี พุทธศักรำช ๒๔๙๐ แล้ วจึงได้ ย้ำยไปเข้ ำ
เรี ยนโรงเรี ยนมัธยมวัดปทุมคงคำ อำเภอสัมพันธวงศ์ พระนคร เพื่อ
ศึกษำระดับมัธยมศึกษำ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ โดยได้ รับทุนเรี ยนดีของ
กระทรวงศึกษำธิ กำร จนถึงชั ้นมัธ ยมปี ที่ ๓ และในช่วงนั ้นโยมบิดำ
ได้ ฝำกให้ พกั อยู่ที่วดั พระพิเรนทร์ กับพวกพี่ๆ ซึ่งขณะนั ้นพระศีลขันธโศภิต เป็ นเจ้ ำอำวำส (ภำยหลังได้ รับพระรำชทำนเลื่อนสมณศักดิ์
เป็ นที่พระเทพคุณำธำร)
ขณะที่ยงั เรี ยนอยู่ในชั ้นมัธยมศึกษำตอนต้ น ระหว่ำงปิ ดภำค
เรี ยนก็กลับบ้ ำน ดังที่ได้ กล่ำวไว้ แล้ วว่ำ ท่ำนเจ้ ำคุณฯ มีคณ
ุ ลักษณะ
และอุป นิ สัย เป็ นผู้ใ ห้ ผู้สอนมำตัง้ แต่เ ด็ก ก็ จะชวนน้ องๆ ช่วยกั น
จัดแจงตั ้งห้ องเรี ยนเพื่อเล่นสอนหนังสือ โดยตัวท่ำนเจ้ ำคุณฯ เองเป็ น
ครู ส่วนศิษย์นั ้นก็จะเป็ นน้ องและเด็กๆ ในละแวกนั ้น โดยมีอปุ กรณ์
เก่ำของโรงเรี ยนบำรุงวุฒิรำษฎร์ โรงเรี ยนมัธยมแห่งแรกในอำเภอศรี
ประจั น ต์ ซึ่ ง โยมบิ ด ำตั ง้ ขึ น้ ด้ ว ยมี เ หตุด ำริ ว่ ำ เด็ ก ในอ ำเภอศรี
ประจันต์ และบริ เวณใกล้ เคียง เมื่อเรี ยนจบชั ้นประถมศึกษำแล้ วถ้ ำ
จะเรี ย นต่อชัน้ มัธยมก็ จะต้ องเดินทำงไปเรี ยนต่อในเมื องสุพรรณ
หรื อถ้ ำมี ฐำนะดี หน่อยและมี ญ ำติ อยู่ใ นกรุ งเทพฯ จึง จะส่งเข้ ำไป
เรี ยนในกรุงเทพฯ ได้ นี่เป็ นเหตุให้ เด็กบำงคนหมดโอกำสเรี ยนต่อ ทั ้ง
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ที่อยำกเรี ยน ตั ้งใจเรี ยน และเรี ยนได้ ดี แต่ภำยหลังโรงเรี ยนนี ้ก็ได้ ยุบ
เลิกกิจกำรลง ด้ วยเหตุว่ำมีโรงเรี ยนมัธยมแห่งใหม่เปิ ดขึ ้นมำ ฉะนั ้น
ควำมห่วงใยเด็กๆ ของโยมบิดำก็หมดไปและประกอบกับภำรกิ จ
ทำงด้ ำนอื่น ก็มำกอยู่แล้ ว จึงได้ หลีกทำง ให้ โอกำสที่ดีกับโรงเรี ยนที่
เปิ ดขึ ้นใหม่นั ้น จึงคงยังเหลืออุปกรณ์กำรเรี ยนกำรสอนต่ำงๆ ไว้ เช่น
กระดำนดำ โต๊ ะ เก้ ำอี ้ครู และนักเรี ยน เป็ นต้ น
จำกอุปกรณ์ ทั ้งหลำยเหล่ำนี ้เอง จึงทำให้ พระพรหมคุณำภรณ์ สมัย นัน้ สำมำรถเปิ ดห้ องเรี ย นเล่นสอนพิ เศษได้ ในขณะที่
ตัวเองยังเรี ยนอยู่แค่ชั ้นมัธยมต้ นเท่ำนั ้น สอนวิชำภำษำอังกฤษ ซึ่ง
เด็กนักเรี ยนต่ำงจังหวัดในสมัยนั ้น สำหรับในชั ้นประถมศึกษำยังไม่มี
ภำษำอังกฤษสอนในหลักสูตร สอนเขียน อ่ำนหัดออกเสียง สอนเลข
หัดให้ จำสูตรต่ำงๆ และสอนวิธีคิดเลขในใจให้ สอนจริ ยธรรม ควำมรู้
ทัว่ ไป ประวัติศำสตร์ และวรรณคดี มีกำรสอบให้ คะแนน และจะให้
ของขวัญเป็ นก ำลัง ใจถ้ ำได้ คะแนนดี นัก เรี ย นต่ำงสนุก ได้ ควำมรู้
อย่ำงไม่ร้ ู เบื่อ บำงวันก็จะเปลี่ยนไปเล่นละคร มีกำรจัดฉำก จัดกำร
แสดง ตัวท่ำนเจ้ ำคุณ ฯ เองเขียนบทละคร เป็ นผู้กำกับกำรแสดงเอง
แล้ วก็ยังเป็ นตัวแสดงเองอีกด้ วย แล้ วก็เลือกตัวละครตำมลักษณะ
นิสยั เรื่ องที่ชอบให้ เ ล่นมีหลำยเรื่ อง มีทั ้งเกี่ย วกับ ประวัติศำสตร์
วรรณคดี ที่ชอบเล่นมำกมีอยู่ ๒ เรื่ อง
ที่ผ้ เู ขียนพอจำได้ เพรำะได้ ร่วมเป็ นตัวแสดงด้ วย เช่น สำมก๊ ก
ตอนโจโฉแตกทัพเรื อ ตัวท่ำนก็จะเล่นเป็ นขงเบ้ ง เรื่ องรำมเกี ยรติ์
ท่ำนก็จะเล่นเป็ นท้ ำวมำลีวรำช เป็ นต้ น วิธีกำรเล่นสอนของท่ำนเจ้ ำ
คุณฯ นักเรี ยนจะไม่คอ่ ยขำดเรี ยน ได้ ทั ้งสนุกและก็กินอิ่มด้ วย เพรำะ
โยมมำรดำสนับ สนุนด้ วยกำรทำอำหำรและขนมเลี ย้ ง ส่วนทำง
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วิชำกำรนั ้น มีกำรเล่นเน้ นสอนให้ เป็ นเรื่ องจริ งจั งอย่ำงเช่น กำรเล่น
ตั ้งตนเป็ นนำยธนำคำร (ซึง่ ตอนนั ้นผู้เขียนยังเล็กมำก ไม่เข้ ำใจ รู้ แต่
ว่ำเล่นแล้ วสนุกดี ต่อเมื่อเติบใหญ่แล้ วจึงเข้ ำใจว่ำ เป็ นกำรเล่นสอน
วิ ชำในหลัก เศรษฐศำสตร์ ซึ่ ง ตอนนัน้ ตัว ผู้สอนเองก็ ค งไม่ ท รำบ
เหมือนกัน จุดประสงค์คือให้ นกั เรี ยนของท่ำนรู้ จักมั ธยัสถ์ รู้ จักเก็บ
หอมรอมริ บ ตั ้งให้ น้องๆ เล่นทำธุรกิจทำกิจกำรต่ำงๆ เอำเงินมำฝำก
ธนำคำรบ้ ำง แล้ วบ้ ำงก็มำขอกู้เงินเพื่อไปทำธุรกิ จ ท่ำนทำท่ำทำง
ตรวจสอบก่อนปล่อยสินเชื่อ ดูเป็ นจริ งเป็ นจัง
ครั น้ เมื่อถึงเวลำเปิ ดภำคเรี ยน กลับไปกรุ งเทพฯ ก็ยังไม่ลืม
นักเรี ยน พระธรรมปิ ฎกสมัยเด็กนำเอำเงินส่วนที่เก็บออมไว้ ไปหำซื ้อ
หนังสือประเภทเสริ มทักษะต่ำงๆ รวมทั ้งหนังสือภำษำอังกฤษ ส่งไป
ให้ นกั เรี ยนของท่ำนเป็ นกำรเชื่อมต่อกิจกรรมกำรสอนให้ ต่อเนื่อง ทำ
ให้ น้องทุกคนและเด็กที่สนใจใฝ่ เรี ยน ถึงแม้ จะจบกำรศึกษำแค่ชั ้น
ประถมปี ที่ ๔ ก็สำมำรถอ่ำนและเขี ยนภำษำอังกฤษพอเข้ ำใจขัน้
พื ้นฐำนได้
นอกจำกกำรเล่นต่ำงๆ ดังที่กล่ำวมำแล้ วนั ้น ก็ยังสอนพวก
เด็กให้ ร้ ู จักใช้ เวลำว่ำงให้ เป็ นประโยชน์ ไม่ได้ เล่นเอำแต่สนุกอย่ำง
เดียว ยังมีกำรเล่นสนุกที่มีสำระ ช่วยกิจกำรงำนของบิดำมำรดำอีก
ด้ วย วันหนึ่งเมื่อเห็นว่ำใต้ ถุนบ้ ำนรกนัก ซึ่ งบ้ ำนเป็ นร้ ำนค้ ำด้ วย ยก
พื ้นไม้ กระดำนใต้ ถุนไม่สงู มำกนักต้ องมุดเข้ ำไป ก็ชวนน้ องๆ มุดเข้ ำ
ไปเพื่อช่วยกันเก็บกวำดขยะ เพรำะพื ้นบ้ ำนไม้ กระดำนมีรอยต่อเป็ น
ร่ องไม้ เกรงว่ำถ้ ำมีเศษขยะสะสมไว้ เกิ ดมีก้นบุหรี่ ตกลงไป อำจจะ
ติดไฟแล้ วจะลุกลำมทำควำมเสียหำยเดือดร้ อนได้ ในขณะที่กำลัง
เก็บกวำดกันอยู่นั ้น พบลูกนกเขำตัวหนึ่งนอนปี กหัก บินไม่ได้ เข้ ำใจ
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ว่ำคงจะสอนบินแล้ วตกลงมำ ด้ วยควำมเมตตำท่ำนเจ้ ำคุณฯ จับนก
อุ้ม ออกจำกใต้ ถุนบ้ ำน เอำออกมำประคบประหงม โยมมำรดำ
ทรำบเรื่ องเข้ ำก็แนะให้ เอำตะไคร้ และหัวหอมแดงมำทุบให้ ช ้ำ แล้ ว
เอำตะไคร้ มำพันตรงที่ เจ็บ เอำหัวหอมให้ นกดม นกหำยวันหำยคืน
โยมบิดำก็เลยหำไม้ มำช่วยต่อกรงให้ มันอยู่สบำยๆ ด้ วยควำมเป็ น
ห่วงนกพอจะกลับไปเรี ยนที่กรุงเทพฯ ก็กำชับน้ องๆ ให้ หำข้ ำว หำน ้ำ
ให้ นกกิ น มี ถั่วเขี ยว และทั ้งหญ้ ำกับดินด้ วย นกเขำตัวนี ้ขันเพรำะ
มำก ขันให้ พวกเรำฟั งอยู่นำน มันอำยุยืน
ระหว่ำงเล่นกับน้ อง ไม่เล่นแต่เพียงในบ้ ำน ยังมีกำรออกไป
นอกสถำนที่ เพื่อให้ ได้ บรรยำกำศ เช่นในสมัยยังอยู่ที่โรงสีไฟ “สห
กสิกร” ริ มฝั่ งแม่น ้ำด้ ำนตะวันตก ติดกับโรงสี มี สวนมะม่ วงและ
ต้ นไม้ อื่นๆ รกเรื อ้ มำก ตอนโรงเรี ยนปิ ดภำคเรี ยน วันหนึง่ ท่ำนเจ้ ำคุณ
ฯ ก็พำน้ องสำมคนไปธุดงค์ในป่ ำอัมพวันท้ ำยโรงสี ขนเอำหม้ อข้ ำว
หม้ อแกงที่ปัน้ จำกดินเผำสำหรั บเด็กเล่น แต่หงุ ข้ ำวกินได้ พร้ อมกับ
เสบียงต่ำงๆ ที่แอบหยิบเอำไปจำกในครัว พำน้ องเดินป่ ำหลังกินข้ ำว
เช้ ำแล้ ว ช่วยกันปลูกกระต๊ อบเล็กๆ พอเอำหัวบังฝนได้ แดดนั ้นไม่
ต้ องบังเพรำะป่ ำ (สวนนั ้น) ทึบจนแดดส่องได้ รำไร ท่ำนใช้ วิชำลูกเสือ
ช่วยกับน้ องๆ ตัดกิ่ งไม้ แ ถวนัน้ มำทำเสำ มัดเสำทำโครงบ้ ำนด้ วย
เถำวัลย์เหนียวๆ มำผูกกันเข้ ำ เอำใบตองมุงหลังคำ แล้ วก็เกิดเป็ น
กระต๊ อบ หลังเล็กขึน้ มำเข้ ำไปนั่งเล่นกัน พอหิวก็หุงข้ ำวกิ นหำผล
หมำกรำกไม้ ในป่ ำนั ้นมำกิน ส่วนใหญ่จะเป็ นมะม่วงที่หล่นอยู่ใต้ ต้น
แล้ วก็มีสบั ปะรด กล้ วยหอม ลูกชำมะเลียง มะเฟื อง ละมุด ฝรั่ งขี ้นก
และลูกเล็บเหยี่ยว กินไปคุยกันไป ส่วนใหญ่ท่ำนจะเล่ำเรื่ องตอนไป
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เรี ยนหนังสือที่กรุงเทพฯ เล่ำถึงกำรเดินทำงไปโรงเรี ยนโดยรถรำง ซึ่ง
น้ องจะนัง่ ฟั งด้ วยควำมตื่นเต้ นและอยำกไป อยำกเห็น
อีก เรื่ องหนึ่ง ที่พวกเรำพี่ ๆ น้ องๆ จะพูดถึ งกันอยู่บ่อยๆ ที่
แสดงถึงควำมเมตตำในวัยเด็กของท่ำน รวมทั ้งกำรเสียสละ ปกติ
ท่ำนประหยัดมัธยัสถ์ จะใช้ จ่ำยในสิ่งที่จำเป็ น และไตร่ ตรองก่อน
เสมอ ตอนเด็กๆ แม่จะแจกกระปุกออมสิน เป็ นหมูดินเผำให้ คนละ
ตัว พระธรรมปิ ฎกในสมัยเด็กจะใส่เงินลงในหมูออมสินทุกวัน และ
สอนน้ องให้ ร้ ู จักเหลือเงิ นเพื่อหยอดกระปุกหมูออมสินให้ ได้ ทุกวัน
อย่ำงท่ำน ขณะไปเรี ยนที่กรุงเทพฯ ก็เอำหมูออมสินไปด้ วย พอกลับ
บ้ ำนปรำกฎว่ำเศษสตำงค์ เ ต็ม หมู และในช่วงปิ ดเทอมนัน้ ไก่ ใ น
ละแวกบ้ ำน รวมทั ้งที่เลี ้ยงไว้ ที่บ้ำน กำลังเป็ นโรคระบำดชนิดหนึ่ง
ถ่ำยเป็ นมูกสีขำว ตำฝ้ ำ เวลำเดินจะเดินถอยหน้ ำถอยหลัง พอใกล้
ตำยก็จะดิ ้นอย่ำงน่ำสงสำร ขณะนั ้นมี ยำปฏิชีวนะชนิดหนึ่ง เพิ่งจะ
สัง่ เข้ ำมำขำยในเมืองไทย ชื่อออริ โอมัยซิน เป็ นยำแก้ อกั เสบและฆ่ำ
เชื ้อ รำคำแพงมำกเม็ ดละ ๖ ถึง ๗ บำท ซึ่งตอนนั ้นข้ ำรำชกำรชัน้
จัตวำอันดับหนึ่ง เงินเดือนแค่ ๔๕๐ บำท พระพรหมคุณำภรณ์ วัย
เด็ก ได้ สละเงิ นส่วนตัวที่เ ก็บ ออมไว้ ในกระปุก หมูออมสินนัน้ แคะ
ออกมำซื ้อยำเพื่อช่วยชีวิตสัตว์เล็กๆ ซึ่งท่ำนรั กและสงสำร (สมัยนั ้น
ทำงบ้ ำนยังไม่มีสัตวแพทย์อย่ำงปั จจุบนั ) ตัวแล้ ว ตัวเล่ำ หำยบ้ ำง
ตำยบ้ ำง
กล่ำวถึงควำมซนในวัยเด็กอย่ำงหนึ่ง ที่ทำให้ โ ยมบิดำบ่น
อย่ำงเอ็นดูบ่อยๆ คือ ควำมอยำกรู้ อยำกเห็น ควำมสนใจใฝ่ รู้ ของ
ท่ำน พี่ชำยคนโตเล่ำให้ ฟังว่ำ ในช่วงเรี ยนอยู่ชั ้นประถมตอนปลำย
ต่อมัธยมต้ น เริ่ ม สนใจกำรเล่นเครื่ องจักรกลเล็ก เครื่ องไฟฟ้ำ รื อ้
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ออกมำศึกษำ อย่ำงเช่นไฟฉำย จะใช้ กันมำกในโรงสีไฟ ก็ไปเก็บเอำ
ที่เสียๆ มำรื อ้ ซ่อมใหม่ โดยเอำไฟฉำยดีมำกเป็ นแบบ พอประกอบ
เข้ ำไปใหม่ ไฟฉำยดี กลับเสีย ไฟฉำยเสี ย กลับดี ก็มี ประกอบเป็ น
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ำใช้ เองในขณะที่เป็ นสำมเณร ทำหม้ อแปลงไฟฟ้ำ เช่น
ทำหม้ อแปลงไฟฟ้ำ ประดิษฐ์ เครื่ องแบ่งและผ่อนกำลังไฟฟ้ ำ โดยมี
เครื่ องมือครบชุด เช่นหัวแร้ งไฟฟ้ำสำหรั บบัดกรี อปุ กรณ์ และสำยไฟ
ต่ออุปกรณ์เครื่ องรับวิทยุ ยักเยื ้องไปต่ำงๆ
ท่ำนเจ้ ำคุณฯ มีชีวิตอยู่อย่ำงสมถะในเพศบรรพชิต ไม่สะสม
ทรั พย์ และปั จจัย ซึ่งเป็ นมำตั ้งแต่เด็ก มี สิ่งใดไม่ว่ำจะเป็ นของเล่น
ของใช้ หรื อของรั บประทำนก็ จะแบ่งปั นให้ น้องและเพื่อน ครั ง้ สมัย
เป็ นสำมเณร ได้ รับถวำยสิ่งของและปั จจัย หรื อเครื่ องไทยธรรมจำก
ญำติโยม ก็จะรวบรวมไว้ พอได้ จำนวนหนึ่งก็จะนำมำแจกสำมเณร
หรื อลูกศิษย์ในวัดได้ นำไปใช้ สอย บำงครัง้ ก็นำมำให้ จบั ฉลำกกันเพื่อ
ควำมไม่เหลื่อมล ้ำ ท่ำนจะไม่สะสมไว้ เพื่อตนเองเลย ตัวอย่ำงเช่น
ปำกกำ จะใช้ ปำกกำลูกลื่นธรรมดำ ถ้ ำมี คนมำถวำยปำกกำชั ้นดี
รำคำแพง เช่น ปำร์ ก เกอร์ และครอสส์ ก็ จะแจกให้ แ ก่ ผ้ ูที่จ ะใช้
ประโยชน์ ได้ เช่น ให้ เ ป็ นรำงวัลแก่ นัก เรี ยนเพื่ อเป็ นกำลัง ใจและ
แรงจูงใจในกำรศึกษำเล่ำเรี ยน นอกจำกนี ้ ปั จจัยที่มีผ้ นู ำมำถวำยให้
ใช้ สว่ นตัวท่ำนก็จะส่งไปสมทบกับกองทุนหรื อมูลนิธิต่ำงๆ ตลอดจน
แจกเป็ นทุนกำรศึก ษำให้ พระภิ ก ษุ สำมเณรที่ เ รี ย นดี รวมถึ ง เด็ ก
ยำกจนตำมโอกำสต่ำงๆ อีกด้ วย อย่ำงเช่นเมื่ อวันที่ ๙ กุมภำพันธ์
๒๕๓๘ ซึ่ง เป็ นงำนทำบุญ ที่ โ ยมบิดำเสี ย ชี วิตครบ ๓ ปี ก็ ไ ด้ แ จก
ทุนกำรศึกษำแก่สำมเณรจำนวน ๙ รูป อย่ำงนี ้เป็ นต้ น
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กำรอนุ เ ครำะห์ เ อื อ้ เฟื ้อ มี เ มตตำของท่ ำ นนัน้ ในส่ ว นที่
ประกอบด้ วยควำมระลึกถึงผู้สงู อำยุ และผู้กำลังอยู่ในช่วงป่ วยไข้
ครำวใดที่ญำติโยมไม่วำ่ จะเป็ นทำงฝ่ ำยไหนก็ตำมเจ็บป่ วย ท่ำนก็จะ
หำเวลำไปเยี่ยมเยียนอยู่เสมอ ตลอดถึงงำนทำบุญต่ำง ๆ งำนบวช
งำนศพ หรื องำนมงคลสมรส ทั ้งของญำติพี่น้องหรื อญำติโยมท่ำนก็
จะไม่ขำด ถ้ ำไม่มีเหตุสดุ วิสัย จะปฏิบัติตนสม่ ำเสมอกับญำติโยม
ทัว่ ๆ ไป และกำรปฏิบตั ิต่อโยมบิดำมำรดำ ซึ่งเป็ นแบบอย่ำงให้ แก่
บรรดำญำติ และผู้ที่ได้ ทรำบถึงกิจของท่ำนที่ปฏิบตั ิตอ่ โยมทั ้งสองใน
ยำมปกติ ก็จะไปเยี่ยมอยู่เสมอ แม้ ในยำมที่ท่ำนไปปฏิบตั ิภำรกิจใน
ต่ำงประเทศ จะโทรศัพท์หรื อจดหมำยถำมโยมและส่งข่ำวของท่ำน
ให้ โยมได้ ทรำบ ในช่วงที่โยมทั ้งสองเข้ ำสูว่ ยั ชรำ และโยมมำรดำ ป่ วย
เป็ นอัม พำตท่ำนแวะเวีย นไปเยี่ ยมบ่อยขึ น้ กว่ำเดิ ม ไปสนทนำให้
กำลังใจ และปรึ กษำหำหนทำงในกำรรั กษำกับนำยแพทย์พี่ชำย ใน
ด้ ำนกำลังใจก็ให้ ทั ้งผู้ป่วย และผู้เฝ้ ำอำกำรป่ วย สำหรับโยมมำรดำนั ้น
ท่ ำ นจะพู ด และแนะน ำน้ อ งที่ เ ฝ้ ำนัน้ ให้ ท ำให้ โยมมำรดำสดชื่ น
สำหรั บท่ำนเอง จะหำวิธีต่ำงๆ ที่จะทำให้ โยมมำรดำได้ รับควำมสด
ชื่นด้ วย อย่ำงเช่นเมื่อครั ง้ ไปที่วดั บ้ ำนกร่ ำง จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ำน
นำเอำเทปไปบันทึกเสียงนกร้ อง แล้ วมำให้ โยมมำรดำฟั ง
ส ำหรั บ โยมบิ ด ำ ในช่ ว งชรำภำพนั น้ จะไม่ ย อมไปไหน
บำงครั ง้ ก็จะเหงำ ท่ำนเจ้ ำคุณฯ ก็จะไปเยี่ยมบ่อยครั ง้ กว่ำเดิม ทั ้งๆ
ทีภ่ ำรกิจของท่ำนมำกมำยก็ตำม เวลำไปสนทนำกับโยม ท่ำนเจ้ ำคุณฯ
ก็จะนำเทปมำบันทึกเสียงระหว่ำงสนทนำกัน แล้ วกรอกลับให้ โยม
บิดำฟั ง ซึ่งเป็ นที่พอใจของโยมบิดำมำก บำงวันท่ำนจะอยู่กับโยม
บิดำเป็ นเวลำนำน จนเห็นว่ำสบำยใจสดชื่นก็จะลำกลับ ในช่วงที่
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ท่ำนเจ้ ำคุณฯ พำนักอยู่ที่สถำนฟื น้ ฟูสขุ ภำพสงฆ์ ที่ลำลูกกำ จังหวัด
ปทุมธำนี โยมบิดำยังแข็งแรงพอที่จะไปหำท่ำนเจ้ ำคุณฯได้ น้ องๆ จะ
พำไป ท่ำนเจ้ ำคุณฯ ก็จะพำโยมออกเดินเล่น ตำมถนนที่ตดั ผ่ำนทุ่ง
นำ ได้ ดตู ้ นไม้ ดูนก และห่ำน เป็ ดไก่ที่ชำวบ้ ำนบริ เวณใกล้ เคียงเลี ้ยง
ไว้ ตลอดจนได้ รั บ อำกำศที่ ทำให้ สดชื่ น จะพำโยมบิ ดำให้ เ ดิ นไป
ด้ วยกัน ด้ วยควำมห่วงใย
ใครจะคิดบ้ ำงว่ำ พระพรหมคุณำภรณ์ ได้ ปฏิบตั ิต่อโยมทั ้ง
สองได้ ถึงดังนี ้ ครั น้ พอโยมถึงแก่กรรมในขณะที่ยังตั ้งบำเพ็ญกุศล
อยู่ที่วดั พระพิเรนทร์ ท่ำนก็จะให้ น้องๆ ได้ ปฏิบตั ิต่อบุพกำรี ด้ วยกำร
แสดงควำมกตัญญูกตเวทิตำในวำระสุดท้ ำย ให้ มีกำรบังสุกุล แก่
โยมเป็ นประจ ำอย่ ำ งสม่ ำ เสมอ อำทิ ต ย์ ล ะครั ง้ และเมื่ อ ถึ ง วั น
ครบรอบปี ของมรณกรรม ก็จะมีกำรทำบุญจะพิมพ์หนังสือธรรมแจก
มีกำรแจกทุนกำรศึกษำเป็ นต้ น ในวงญำติทุกคนจะปลำบปลื ้มต่อ
จริ ย ำวัต รอัน งดงำมของท่ ำ นเจ้ ำ คุณ ฯ ที่ ไ ด้ ป ฏิ บัติ ต่ อ ญำติ โ ยม
ตลอดจนโยมบิดำ โยมมำรดำ ดังได้ กล่ำวมำแล้ ว โดยกิจดังกล่ำวมำ
นี ้ได้ ยงั ประโยชน์ให้ เป็ นตัวอย่ำงที่ดีงำมแก่ผ้ ใู กล้ ชิด นำไปปฏิบตั ิต่อ
บุพกำรี ของตนอีกด้ วย
กำรศึกษำในวัยต่อมำ ถึงแม้ สขุ ภำพร่ ำงกำยไม่ค่อยแข็งแรง
นัก แต่พระพรหมคุณำภรณ์ ในสมัยเด็กก็เป็ นนักเรี ยนเก่ง เรี ยนได้
ดี เ ด่ นสม่ ำเสมอ อย่ ำงเช่นเมื่ อ จบชัน้ ประถม ก็ ไ ด้ ทุนเรี ย นดี ข อง
กระทรวงศึกษำธิกำร ต่อมำเข้ ำเรี ยนในชั ้นมัธยมที่ ๑ ที่ ๒ และมัธยม
ที่ ๓ ในภำคต้ นและภำคกลำง ท่ำนเป็ นเด็กที่เล็กที่สดุ ในชั ้น แต่ก็เอำ
ที่ ๑ มำครองได้ บ่อย แต่พอถึงภำคปลำยของมัธยมที่ ๓ แล้ วในช่วง
ต้ นปี พุทธศักรำช ๒๔๙๔ ขณะนั ้นปั ญหำสุขภำพไม่ดี ได้ ทำให้ เกิ ด
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กำรเปลี่ยนแปลงครั ง้ ใหญ่ เนื่องจำกอำกำรป่ วยโรคทำงเดินอำหำร
จึงเห็นด้ วยกับคำแนะนำของโยมบิดำ และประกอบกับกำรสนับสนุน
ของพี่ ช ำยคนที่ ส อง นำยผำสุ ก อำรยำงกู ร ในวั น ที่ ๑๐ เดื อ น
พฤษภำคม ปี พุทธศักรำช ๒๔๙๔ จึงได้ เข้ ำรั บกำรบรรพชำ ณ วัด
บ้ ำนกร่ ำง อำเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พระครู เมธี
ธรรมสำร เจ้ ำอำวำสวัดบ้ ำนกร่ ำง เป็ นพระอุปัชฌำย์ (ซึ่งก่อนนี ้ตอน
ที่ทำ่ นอำยุได้ ๗ ขวบ ก็ได้ บรรพชำที่วดั นี ้มำก่อน แต่เป็ นกำรบวชหำง
นำค คือ บวชพร้ อมกับกำรบวชพระบุตรชำยของคุณ ป้ ำ กำรบวช
ครำวนั ้นเพียง ๗ วัน เป็ นกำรแก้ บนที่โยมมำรดำ ได้ บนไว้ แต่ครั ง้ ที่
ท่ำนป่ วยหนัก เมื่ออำยุ ๑ ขวบ)
กำรบวชครั ง้ นี ้เป็ นกำรบวชเรี ยน เริ่ มศึกษำ ณ วัดบ้ ำนกร่ ำง
ในปี แรกของกำรบรรพชำ สอบได้ นกั ธรรมชั ้นตรี แล้ วย้ ำยไปศึกษำ
ต่อ ณ วัดประสำททอง ในเมืองสุพรรณบุรี ซึง่ มีพระวิกรมมุนี เป็ นเจ้ ำ
อำวำส สอบได้ นกั ธรรมชั ้นโท ในปี พุทธศักรำช ๒๔๙๕ ครั น้ ต่อมำ ปี
พุทธศักรำช ๒๔๙๖ ได้ ย้ำยมำสังกัดวัดพระพิเรนทร์ จังหวัดพระนคร
พระศีลขันธโศภิต ยังคงเป็ นเจ้ ำอำวำส ได้ ศึกษำเล่ำเรี ยนต่อมำจน
สอบได้ นัก ธรรมชัน้ เอก และเปรี ย ญธรรม ๓ ถึ ง เปรี ย ญธรรม ๙
ประโยค ขณะเป็ นสำมเณร จึงได้ รับ พระรำชทำนพระบรมรำชำนุ
เครำะห์จำกพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุยเดช ธรรมิก
มหำรำชำธิ ร ำช องค์ เ อกอัค รศำสนู ป ถั ม ภก รั ช กำลปั จ จุ บัน ให้
อุป สมบทเป็ นพระภิ ก ษุ ใ นฐำนะนำคหลวง เมื่ อ วัน จัน ทร์ ที่ ๒๔
กรกฏำคม ปี พุทธศักรำช ๒๕๐๕ ตรงกับวันขึ ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๘ ณ
พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศำสดำรำม (วัดพระแก้ ว) มีสมเด็จพระอริ
ยวงศำคตญำณ (กิตฺติโสภณมหำเถร) วัดเบญจมบพิตร ทรงเป็ นพระ
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อุปัชฌำย์ พระธรรมคุณำภรณ์ (สมเด็จพระพุทธโฆสำจำรย์ ) วัดสำม
พระยำ เป็ นพระกรรมวำจำจำรย์ และพระเทพเมธี (พระธรรมเจดีย์) วัด
ทองนพคุณ เป็ นพระอนุส ำวนำจำรย์ ได้ นำมฉำยำว่ำ “ปยุตฺโ ต”
ภำยหลังจำกอุปสมบทแล้ วท่ำนก็ได้ สำเร็ จกำรศึกษำสอบได้ ปริ ญญำ
พุทธศำสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จำกมหำจุฬำลงกรณรำช
วิ ทยำลัย ในปี พุทธศัก รำช ๒๕๐๕ และต่อมำในปี พุทธศัก รำช
๒๕๐๖ ก็สอบได้ วิชำชุดครู พ.ม. อีกวุฒิหนึง่
ในระหว่ำงศึกษำที่มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย พระพรหมคุณ ำภรณ์ ไ ด้ เ ป็ นอำจำรย์ ป ระจำในแผนกบำลี เ ตรี ย มอุดมศึก ษำ
พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๖ และต่อมำก็ได้ รับแต่งตั ้งเป็ นผู้ช่วยเลขำธิ กำร
และเป็ นรองเลขำธิ ก ำรมหำจุฬำลงกรณรำชวิ ทยำลัย ในปี พ.ศ.
๒๕๐๗ และเป็ นอำจำรย์สอนวิชำธรรมภำคอังกฤษ ควบคู่กันไปด้ วย
ในระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๗ ที่มหำจุฬำลงกรณฯนี ้ได้ ปรั บปรุ ง
และวำงระเบีย บแบบแผนพัฒนำหลัก สูตรกำรเรี ยนกำรสอนของ
คณะสงฆ์ให้ สอดคล้ องกับสภำวะวิชำกำรที่เป็ นระบบนิยมในปั จจุบนั
ตลอดจนได้ ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรี ยนพุทธศำสนำวันอำทิตย์ ให้ เป็ น
หลัก สูตรที่ น่ำ สนใจ และเอื อ้ ประโยชน์ ต่อผู้เ รี ย นได้ อย่ ำงแท้ จริ ง
สำหรั บงำนบริ หำรคณะสงฆ์นั ้น หลักจำกที่พระเทพคุณำธำร เจ้ ำ
อำวำสวัดพระพิเรนทร์ ถึงแก่มรณภำพ ซึ่งในขณะนั ้นพระธรรมปิ ฎก
ดำรงสมณศักดิ์ที่พระศรี วิสุทธิ โมลี จึงได้ รับ กำรแต่งตั ้งให้ เป็ นเจ้ ำ
อำวำสวัดพระพิเรนทร์ ได้ ทำกำรปรั บปรุ งกิจกำรภำยในวัด รวมทั ้ง
กิจในส่วนของสงฆ์ จนเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยแล้ วก็ได้ ยื่นใบลำออก
และได้ รับอนุมติให้ ลำออกใน พ.ศ. ๒๕๑๙ และในปั จจุบนั ท่ำนดำรง
ตำแหน่งเจ้ ำอำวำสวัดญำณเวศกวัน ตำบลบำงกระทึก อำเภอสำม
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พรำน จัง หวัดนครปฐม งำนของคณะสงฆ์ ท่ำนก็ ยังคงช่วยเหลื อ
ตลอดมำ ทั ้งในส่วนในประเทศและต่ำงประเทศ
ในกำรช่วยเผยแพร่ พระพุทธศำสนำให้ กว้ ำงออกไปถึงต่ำง
ประเทศ ได้ รับนิมนต์ไปเป็ นอำจำรย์บรรยำยพิเศษของมหำวิทยำลัย
ต่ำงๆ ในประเทศสหรั ฐอเมริ ก ำ และบรรยำยเผยแพร่ ควำมรู้ ใน
ประเทศอื่นๆ อีก เช่น ได้ รับอำรำธนำได้ เยี่ยมเยียนสถำบันกำรศึกษำ
บรรยำยพระพุทธศำสนำ และวัฒนธรรมไทย อำรำธนำไปสอนวิชำ
พระพุทธศำสนำ ตลอดจนเป็ นที่ปรึ กษำของวัดวชิรธรรมประทีป ใน
นครนิวยอร์ ค และวัดธรรมำรำม ในนครชิคำโก สหรัฐอเมริ กำ และยัง
ได้ รับอำรำธนำให้ เป็ นผู้แสดงปำฐกถำในกำรประชุมนำนำชำติอีก
หลำยครัง้ สำหรับในประเทศได้ รับอำรำธนำจำกบรรดำมหำวิทยำลัย
ทั ้งภำครั ฐและภำคเอกชนตลอดจนองค์กรต่ำงๆ เป็ นที่ปรึ กษำของ
มหำวิ ทยำลัย มหิ ดล ในกำรสร้ ำงพระไตรปิ ฏกฉบับ คอมพิ วเตอร์
สำเร็ จสมบูรณ์ เป็ นฉบับแรกของโลก เป็ นกำรอำนวยประโยชน์ใ น
กำรศึกษำและค้ นคว้ ำหลักคำสอนของพระพุทธศำสนำได้ สะดวก
และรวดเร็ ว ถูกต้ อง แม่นยำ
พระพรหมคุณำภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ด้ วยศีลำจริ ยำวัตรและ
ปฏิปทำเป็ นที่นำ่ เลื่อมใสศรัทธำ เป็ นที่เคำรพยกย่องของบรรดำศิษยำ
นุศิษย์ และพุทธศำสนิกชนโดยทัว่ ไป เป็ นแบบอย่ำงของพระภิกษุใน
อุดมคติ รู ป หนึ่ ง ในปั จ จุบัน ท่ำ นถึ ง พร้ อมด้ วยควำมเป็ นเลิ ศ ทำง
วิชำกำร ทั ้งด้ ำนพระพุทธศำสนำ และด้ ำนวิชำกำร ดังนั ้นนับแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๔๕ จึ ง ได้ รั บ กำรถวำยปริ ญ ญำดุษ ฎี บัณ ฑิ ต
กิตติมศักดิ์ จำกสถำบันกำรศึกษำในประเทศรวม ๑๓ สถำบัน ๑๔
ปริ ญญำ

๕๔

นำไทยให้กำ้ วไปสง่ำงำม

ได้ รั บ กำรถวำยตำแหน่ง “ตรี ปิ ฎกำจำรย์ ” (อำจำรย์ ผ้ ูมี
ควำมรู้แตกฉำนในพระไตรปิ ฏก) จำก นวนำลันทำมหำวิหำร ประเทศ
อินเดี ย ซึ่ง ถื อว่ำเป็ นตำแหน่งที่ สูงกว่ำปริ ญญำเอก และทำงมหำ
วิหำรยังไม่เคยมอบให้ ใคร นอกจำกมหำวิทยำลัยนำลันทำโบรำณที่
เคยถวำยท่ำนพระถังซำจัง๋ เท่ำนั ้น
และล่ำสุด เมื่ อวันที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๔๙ มี พระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ ำฯ แต่งตั ้งพระพรหมคุณำภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เป็ น
รำชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
งำนนิพนธ์ของพระพรหมคุณำภรณ์ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศำสนำ
โดยตรงนี ้ ถึงปั จจุบนั ได้ นิพนธ์ ไว้ มำกกว่ำ ๓๒๗ เรื่ อง ส่วนใหญ่เป็ น
ภำษำไทย และมี ภำษำอังกฤษ ประมำณ ๓๐ เล่ม เป็ นที่ร้ ู จักอย่ำง
แพร่ หลำยว่ำเป็ นงำนดีเยี่ยม เป็ นงำนปั ญญำที่มีคณ
ุ ค่ำต่อวงวิชำกำร
ทั ้งในประเทศและมหำวิทยำลัยชั ้นนำของต่ำงประเทศ สร้ ำงประโยชน์
ต่ อ สัง คมอย่ ำ งแท้ จ ริ ง ในทุก ระดับ จนได้ รั บ กำรยกย่ อ งให้ เ ป็ น
“ปรำชญ์ แห่งสยำม” ทุกครั ง้ ในกำรพิมพ์ผลงำนนิพนธ์ ของท่ำน ได้
มอบลิขสิทธิ์แบบให้ เปล่ำ และเงินรำงวัลที่ได้ จำกงำนนิพนธ์ ทั ้งหมด
ก็มอบให้ เป็ นทุนกำรศึกษำแก่พระภิกษุสำมเณรมำโดยตลอด รำงวัล
ที่ได้ รับคือ รำงวัลวรรณกรรมชั ้นที่ ๑ ประเภทร้ อยแก้ ว ที่ได้ รับจำก
มูลนิธิธนำคำรกรุ งเทพฯ ประจำปี ๒๕๒๕ จำกหนังสือพุทธธรรม ก็
ได้ มอบให้ วิทยำลัยสงฆ์ภำคทักษิ ณ ส่วนเงินรำงวัลผู้ทำคุณประโยชน์
แก่พทุ ธศำสนำก็ได้ มอบให้ แก่มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยทั ้งหมด
เพื่อเป็ นทุนกำรศึกษำของพระภิกษุสำมเณร และงำนนิพนธ์ ของท่ำน
บำงเรื่ อง ออกมำตำมโอกำสอันควร อย่ำงเช่น เมื่อมีกรณี พฤษภำทมิฬ
เมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ท่ ำ นมี ห นั ง สื อ เรื่ อง “การสร้ า งสรรค์
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ประชาธิ ปไตย” ซึ่งมีเนื ้อหำที่ให้ คิดว่ำ “ประชาธิ ปไตยจะเกิ ดขึ้ นได้ก็
ต่อเมื ่อคนเป็ นธรรมาธิ ปไตย” หรื อเมื่อเกิดเรื่ องอื ้อฉำวทำงฝ่ ำยสงฆ์
ก็มีหนังสือเรื่ อง “เมื องไทยจะวิ กฤติ ถ้าคนไทยมี ศรัทธาวิ ปริ ต” เป็ นต้ น
หลังจำกที่องค์กำรกำรศึกษำวิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชำชำติ UNESCO ที่กรุ งปำรี ส ประเทศฝรั่ งเศส ถวำยรำงวัล
กำรศึกษำเพื่อสันติภำพ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนธันวำคม ๒๕๓๗ แล้ ว นับ
จำกบรรพชำมำกว่ำ ๔๕ ปี พระพรหมคุณำภรณ์ ก็ยังคงอุทิศตัวให้ กับ
งำนเผยแพร่พระศำสนำต่อไป และปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่ำง ช่วยสัง่ สอน
บุคคลในสังคมให้ ปฏิบตั ิตนโดยกำรใช้ ปัญญำนำไปสูช่ ี วิตที่มีควำมสุข
สงบและสันติภำพ ถึงปั จจุบนั จะยังมีปัญหำด้ ำนสุขภำพพลำนำมัยอยู่
เสมอ ท่ำนก็ยงั คงแสดงธรรม บรรยำยธรรม เขียนหนังสือธรรม และเขียน
... เขียนต่อไปอีกเรื่ อยๆ นับได้ ว่ ำท่ำนเกิ ดมำเพื่อ งำน งำนนี ้เพื่อธรรม
ธรรมขององค์พระสัมมำสัมพุทธเจ้ ำ และธรรมนี ้เพื่อ ประชำชนชำวโลก
ทังมวล
้
จักสูส่ นั ติภำพอันแท้ จริ ง

ผลงานนิพนธ์
กำรเผยแพร่ พระพุทธศำสนำ เป็ นภำระกิจหลักของพระพรหมคุณำภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ไม่ว่ำจะเป็ นกำรบรรยำย ปำฐกถำ
ธรรมกถำ และธรรมเทศนำที่ได้ รับนิมนต์ไปให้ ควำมรู้ ทำงวิชำกำร
แก่พทุ ธศำสนิกชนทั ้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ ได้ มีผ้ นู ำไปพิมพ์
เผยแพร่ เป็ นจำนวนมำก
เหตุผลประกำรหนึ่งที่พระพรหมคุณำภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
สำมำรถนิพนธ์ หนังสือ ได้ มำกมำยและน่ำสนใจก็เนื่องด้ วยท่ำนเจ้ ำ
คุณเป็ นผู้ที่ชอบอ่ ำนและทำกำรย่ อควำมสั ้นๆจำกประเด็นเนื อ้ หำ
ต่ำงๆแล้ วนำมำประมวลเป็ นควำมรู้ ได้ อย่ำงครบถ้ วนสมบูร ณ์ จึง
ส่งผลต่องำนนิพนธ์ทั ้งในลักษณะตำรำ เอกสำรทำงวิชำกำร หนังสือ
อธิ บำยธรรมทั่วๆไป งำนนิพนธ์ ที่ได้ รับกำรยกย่องว่ำยอดเยี่ ยม คือ
หนังสือชื่อ พุทธธรรม ซึ่งได้ รวบรวมแก่นของพระไตรปิ ฎกไว้ ทกุ แง่
ทุกมุม นอกจำกนี ้ยังมีหนังสืออื่นๆ ที่เป็ นที่ยอมรั บและใช้ เป็ นตำรำ
อ้ ำงอิง ได้ แก่ พจนานุ กรมพุทธศาสตร์ : ฉบับประมวลธรรม
พจนานุ กรมพุทธศาสน์ : ฉบับประมวลศัพท์ ธรรมนู ญชี วิต
การศึกษาของคณะสงฆ์ : ปั ญหาที่รอทางออก การศึกษาที่
สากลบนฐานแห่ งภู มิปัญญาไทย พุทธศาสนาในฐานะเป็ น
รากฐานของวิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ แนวพุทธ สิทธิมนุษยชน:
สร้ างสันติสุขหรื อสลายสังคม พระพุทธศาสนาในอาเซีย ซึ่ง
เป็ นหนังสือที่รวบรวมประวัติกำรเผยแพร่ พระพุทธศำสนำในประเทศ
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ต่ำงๆ ของทวีปเอเซีย เช่น กัมพูชำ เกำหลี จีน ญี่ ปนุ่ ทิเบต ไทย เป็ น
ต้ น และหนังสือเกี่ยวกับพระธรรมวินยั ได้ แก่ กรณีสันติอโศก และ
หนังสือ กรณีธรรมกาย: บทเรี ยนเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา เป็ น
งำนเขียนเพื่อหักล้ ำงลัทธิ มิจฉำทิฐิ ในพระพุทธศำสนำของพระภิกษุ
สงฆ์ด้วยกันเอง
พระพรหมคุณำภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ไม่เพียงแต่จะมีควำม
ปรี ชำสำมำรถเฉพำะ งำนเขียนภำษำไทยเท่ำนั ้น แต่ยังมีผลงำนเป็ น
ภำษำอังกฤษไว้ มำกมำยเช่นกัน อำทิ Thai Buddhism in the
Buddhist World โดยมีเนื ้อหำเกี่ยวกับพระพุทธศำสนำทั ้งในประเทศ
ไทย และต่ำงประเทศ ทั ้งในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริ กำ นอกจำกนี ้
ยังมีหนังสือชื่อ Buddhist Economics, A Buddhist Solution for the
Twenty – first Century เป็ นต้ น

ผูอ้ ปุ ถัมภ์ทนุ
พิมพ์หนังสื อธรรมทาน และบันทึกซี ดีธรรมบรรยาย
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