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จัดระเบียบสังคม
ตามคตินิยมแหงสังฆะ∗
เจริ ญ พร ท า นรั ฐ มนตรี ช ว ยว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พร อ มทั้ ง
ขาราชการผูใหญของกระทรวงศึกษาธิการ
วั น นี้ อาตมภาพในนามของคณะสงฆ วั ด ญาณเวศกวั น ขอ
อนุ โ มทนาที่ ท า นรั ฐ มนตรี พร อ มทั้ ง ข า ราชการผู ใ หญ ข อ ง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รวมทั้ ง กรมการศาสนา ได ม าทํ า บุ ญ ถวาย
สังฆทานที่วัดนี้

สังฆทาน เตือนใจใหนึกถึงคติที่ถอื สวนรวมเปนใหญ
การถวายสังฆทานนั้น เปนการทําบุญที่ชาวพุทธนิยมปฏิบัติกัน
มา ถือวาไดบุญมาก และมีความสําคัญทั้งในแงของพระพุทธศาสนา
และในแงวัฒนธรรมประเพณี
ในแงวัฒนธรรมประเพณีนั้น ก็เปนเรื่องที่สืบตอกันมาในสังคม
ของเรา โดยเกิดจากการนับถือพระพุทธศาสนานั่นเอง หมายความวา
เปนวัฒนธรรมประเพณีที่ตั้งอยูบนฐานของพระพุทธศาสนา
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๒

การที่เรานิยมกันวา การถวายสังฆทานเปนการทําบุญที่ไดผล
มาก ก็เพราะมีพุทธพจนตรัสไวในพระไตรปฎกวา ทานที่ถวายแกสงฆ
นั้น มีผลมากกวาถวายแกบุคคล
ตามหลักธรรม จําแนกทานเปน ๒ อยาง คือ
๑. ทานที่ถวายแกสงฆ ซึ่งในพระไตรปฎกแทๆ เรียกวา “สังฆค
ตา ทักขิณา” แปลวา ของถวายที่ไปในสงฆ หรือทานที่ถวายอุทิศ
สงฆ (สงฺฆํ อุทฺทิสฺส ทานํ) แตเรามาเรียกกันสั้นๆ ภายหลังวา
สังฆทาน
๒. ทานที่ถวายจําเพาะบุคคล เชนถวายแกภิกษุ ก ภิกษุ ข
เรียกวา ปาฏิปุคคลิกทาน หรือเรียกตามภาษาของพุทธพจนที่
พระพุทธเจาตรัสเองวา ปาฏิปุคคลิกา ทักขิณา
พระพุทธเจาตรัสจําแนกไววา ทานที่ถวายแกสงฆนั้นมีหลาย
อยาง ตั้งตนแตทานที่ถวายแกสงฆครบทั้งสองฝาย คือทั้งภิกษุสงฆ
และภิกษุณีสงฆ โดยมีพระพุทธเจาเปนประมุข นี่เรียกวาสังฆทานที่
ครบถวนสมบูรณ
รองลงมา คือ เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว เหลือแตสงฆ
สองฝาย มีภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ
ตอจากนั้นก็อาจจะเปนภิกษุสงฆฝายเดียว ภิกษุณีสงฆฝาย
เดียว เปนตน จนกระทั่งแมแตทานที่ญาติโยมแจงแกสงฆวาขอใหจัด
พระภิกษุจํานวนหนึ่งเปนตัวแทนของสงฆมารับ ก็เปนสังฆทาน
สวนทานที่ถวายเปนปาฏิปุคคลิก คือจําเพาะบุคคลนั้น ก็ตั้งแต
ถวายแดพระพุทธเจา ถวายแกพระปจเจกพุทธเจา ถวายแกพระ
อรหันตสาวก ตลอดจนทานที่ใหแกคนทั่วไป แมแตใหแกคนที่ไมมีศีล
จนกระทั่งใหแกสัตวเดรัจฉาน ก็เรียกวาเปนทานที่ใหจําเพาะบุคคล

๓

พระพุทธเจาตรัสวา ไมมีทานจําเพาะบุคคลอันใดที่จะมีผล
มากกวาทานที่ถวายแกสงฆ ไมวาโดยปริยายใดๆ หมายความวา
พระพุทธเจาทรงยกยองสรรเสริญทานที่ถวายแกสงฆ คือสวนรวม
คําวา “สงฆ” นั้นแปลวา หมู หรือชุมชน หมูหรือชุมชนที่จะ
เปนสงฆ ก็คือหมูหรือชุมชนที่มีการจัดตั้งวางระบบระเบียบเปนอยาง
ดี มีอุดมคติ มีจุดมุงหมาย วาจะอยูรวมกันดวยความสงบ เพื่อ
ประพฤติปฏิบัติกระทําสิ่งที่ดีงาม อยางพระสงฆในพระพุทธศาสนาก็
คือชุมชนที่อยูรวมกันเพื่อเจริญไตรสิกขา เพื่อจะไดฝกฝนตนใหเจริญ
งอกงามขึ้นในศีล สมาธิ ปญญา
พระพุทธเจาตรัสวา พระองคทรงเคารพธรรม และเมื่อสงฆ(ที่
พระองคตั้งขึ้น) เจริญใหญขึ้น ก็ทรงเคารพสงฆดวย (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๑/
๒๕) คือ ทรงใหความสําคัญแกสวนรวม ถือสวนรวมเปนใหญ มุงที่
ประโยชนสวนรวม
ชาวพุ ทธนั บถือ พระพุทธเจาเปนแบบอยางที่นําเราใหเ ขาถึ ง
ธรรม ชาวพุทธถือธรรมเปนใหญเปนมาตรฐานสูงสุด ชาวพุทธเคารพ
สงฆมุงทํานุบํารุงสงฆสวนรวมที่ดํารงรักษาหลักการและวิถีชีวิตแหง
ธรรมวินัยสืบมา
พระพุทธศาสนานี้มิใชดํารงอยูไดดวยบุคคล แตตองอาศัยสงฆ
คือสวนรวมทั้งหมด ชาวพุทธเราถือตามหลักที่พระพุทธเจาตรัสไว จึง
นิยมถวายสังฆทานกันสืบมา

รื้อฟนความหมายที่แทของสังฆะขึ้นมา
ก็กอบกูพระพุทธศาสนาใหกลับรุงเรืองมั่นคงได
แตนาเสียดายวา เวลาผานมานานๆ ความเขาใจของชาวพุทธ
ทั่วไป ก็ชักแคบและคลาดเคลื่อน หรือเพี้ยนไป เวลานี้

๔

๑. พูดถึงพระสงฆ ก็มักเขาใจแควาเปนพระภิกษุแตละรูปๆ
แยกไมออกระหวางพระภิกษุกับพระสงฆ
๒. ถวายสังฆทาน ก็มองอยูแคตัวพิธี ไมเห็นความหมาย ซึ่ง
มุงไปที่ประโยชนสวนรวมเพื่อใหพระพุทธศาสนาดํารงอยู
พระภิกษุแตละรูปแตละองค แมแตเปนพระอรหันต ก็เปน
บุคคลเทานั้น จะมีความหมายเปนสงฆไดตอเมื่อสงฆจัดทานมาเปน
ตัวแทน หรือเรามองทานในฐานะเปนตัวแทนที่สื่อโยงความคิดจิตใจ
ของเราไปสูสงฆสวนรวม
ผูถวายสังฆทานจะตองมีเจตนาที่ตั้งใจวา สิ่งของซึ่งเราถวาย
แกพระภิกษุที่มานั่งประชุมอยูนี้ เปนการถวายในฐานะที่ทานเปน
ตัวแทนของพระสงฆทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ที่ชวยกันดํารงพระ
ศาสนาไว และชวยกันนําหลักธรรมคําสั่งสอนมาเผยแพร เพื่อ
ประโยชนสุขแกประชาชน
ถาทําใจอยางนี้ จิตใจก็จะกวางขวาง และทําใหเกิดความอิ่มใจ
มีปติ และความสุขวา การที่ไดถวายทานนี้ เปนการถวายเพื่อ
พระพุทธศาสนาทั้งหมด เราไดมีสวนรวมชวยใหพระพุทธศาสนา
ดํารงอยู และพระพุทธศาสนานี้เมื่อดํารงอยู ก็จะไดชวยใหธรรมคงอยู
ในสังคม และเปนไปเพื่อประโยชนสุขแกประชาชนจํานวนมาก
ทั้งนี้ เปนไปตามคติของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจาตรัสไว
วา พระศาสนานี้ดํารงอยูยั่งยืนนาน ก็เพื่อประโยชนสุขของพหูชน
เพื่อประโยชนสุขแกชาวโลก
สรุปวา คนไทยจะตองรื้อฟนความคิดความเขาใจและจิตสํานึก
เกี่ยวกับพระสงฆที่สําคัญ ๒ อยาง และเรื่องสังฆทานอีก ๑ รวมเปน
๓ อยาง คือ

๕

๑. ตองเขาใจคํา “พระสงฆ” วาหมายถึงสงฆสวนรวม ที่รักษา
สืบทอดธรรม และดํารงวิถีชีวิตแหงวินัย ตามที่พระพุทธเจา
ทรงจัดวางไว จนมาถึงพวกเรา
๒. ตองระลึกอยูเสมอถึงหลักการของพระพุทธศาสนา ที่ให
เคารพสงฆ
เห็นแกความดีงามและประโยชนสุขของ
สวนรวม ซึ่งเปนที่อาศัยและเกื้อหนุนใหเราแตละบุคคล
สามารถพัฒนาชีวิตของตนใหดีงามมีความสุขยิ่งขึ้นไป
๓. ตองถวายสังฆทานโดยมองเห็นความหมายวา เปนการที่เรา
ไดรวมทํานุบํารุงสงฆนั้นใหดํารงอยูดวยดี เพื่ออํานวยธรรม
และประโยชนสุขแกบุคคลทั้งหลายสืบตอไปอยางยั่งยืนนาน
นี้คือหลักการในเรื่องสังฆทาน เมื่อปฏิบัติไดตามนี้ ผูที่ถวาย
สังฆทานก็จะมีความเขาใจ และความตั้งใจที่ถูกตอง คือทั้งทําดวย
ปญญา และทําดวยจิตใจที่มีความโปรงโลงกวางขวางเอิบอิ่มเบิก
บานผองใสอยางแทจริง คือไดทั้งจิตใจดีงาม และไดความรูความ
เขาใจ ซึ่งจะทําใหเกิดผลสมบูรณ
ทําไปแลวก็รูวา ผลนี้จะเกิดประโยชนแกสวนรวม เราไดมีสวน
รวมเกื้อหนุนใหสงฆดํารงธรรมไวดวยดีเพื่อประโยชนสุขแกชาวโลก
เมื่อพูดถึงหรือนึกถึง สงฆก็ดี สังฆทานก็ดี ก็ขอใหชาวพุทธ
ระลึกถึงหลักการเคารพโดยเห็นความสําคัญของสวนรวม ถือความดี
งามและประโยชนสุขของสวนรวมเปนใหญอยางอิงอาศัยกันกับความ
ดีงามและประโยชนสุขของแตละบุคคล ดังกลาวมานี้

๖

สังคมจะอยูดีและกาวไปได ตองมีคําที่จะสื่อ
ใหรวมใจ และมุงสูจุดหมาย
สั ง ฆทานที่ เ ราปฏิ บั ติ โ ดยนิ ย มอย า งนี้ ก็ เ ป น ไปตามคติ ก าร
ทําบุญนั่นเอง คือสังฆทานเปนการถวายแกสงฆสวนรวม จึงเปนบุญ
มาก
คําวา “บุญ” นั้น แปลกันงายๆ วา ความดี แตหมายถึงความ
ดีที่ทําแลว ชวยใหชีวิตของเราเจริญเพิ่มพูนขึ้นดวยคุณสมบัติตางๆ
คือทําใหคุณสมบัติที่ดีงามทั้งหลายเจริญเพิ่มพูนขึ้นในตัวเรา
คําวาบุญนี้เปนศัพทที่สําคัญมากในพระพุทธศาสนา แลวก็
กลายมาเปนคําสําคัญในสังคมไทยของเรา
ในวัฒนธรรมประเพณีไทยนั้น คําวา บุญนี้ กลาวไดวาเปนคํา
ศูนยกลางของชีวิตชาวพุทธ อาจจะเรียกงายๆ วาเปนคําที่ใหญที่สุด
คําวา “บุญ” นี้พอพูดขึ้นมา ก็จะสื่อถึงจิตใจไดลึกซึ้งกวางขวาง
และมีความหมายครอบคลุมไปหมด ทั้งในแงบุคคล และในแงสังคม
ในแงบุคคล คือในแงสวนตัวของแตละคน คําวาบุญเปนเครื่อง
ยึดเหนี่ยวใหจิตใจของเราอยูกับความดีงาม และทําใหมีจุดมุงหมาย
วา เราจะทําสิ่งที่ดีงาม และทําชีวิตของเราใหดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป
ในแงสังคม เมื่อพูดคําวา บุญ ขึ้นมา ชาวพุทธจะมีใจรวมและ
รวมกัน พรอมที่จะมาทํากิจกรรมรวมกัน งานของสวนรวมอะไรที่เปน
เรื่องดีงาม เราเรียกวาเปนบุญเปนกุศล คนไทยก็จะขมีขมันมาทํา
ดวยความชื่นบานสามัคคี
เรื่องนี้สืบเนื่องมาตั้งแตสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาทรงเลาเรื่อง
เกาๆ ไว เชน คนในหมูบานนึกถึงการที่จะมาสรางบอน้ํา มาทําถนน
หนทาง แมแตมาจัดมาปดกวาดสถานที่ใหเรียบรอยสะอาด งดงาม
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จัดแตงสวน เปนตน ใหชุมชนนั้นอยูดวยความเรียบรอยสงบสุข เขาก็
เรียกวามาทําบุญกัน
พอพูดวา “ทําบุญ” จิตใจคนจะมีเปาหมาย และเกิดพลังที่จะ
มาทํารวมกัน ทําใหเกิดความสามัคคี ฉะนั้น คําวาบุญจึงเปนคําที่
สําคัญมาก เรียกวาเปนคําสื่อใจที่ยิ่งใหญของสังคมไทย ตั้งแต
ชาวบานไปจนถึงองคเจาฟามหากษัตริย ก็จะมีคําวาบุญนี้ เปนคําสื่อ
รวมกัน พูดขึ้นมาแลวก็รูกัน เขาถึงจิตใจอยางลึกซึ้ง เปนจุดรวมใจ
เปนที่นาเสียดายวา ปจจุบันนี้สังคมของเรา เหมือนกับวาไมมี
คําอะไรที่เปนสื่อใจ ใหรวมและรวมเปนอันเดียวกัน อันแสดงถึง
จุดหมายหรืออุดมคติของสังคม
คําวาบุญเอง เดี๋ยวนี้ความหมายก็เลือนลางจางคลายหรือหด
แคบลงไป เวลาพูดออกมา ก็ไมสื่อความหมายที่เขมแข็งและซึ้งใจ
เหมือนในสมัยกอน
ถาจะใหสังคมของเราเจริญเฟองฟูขึ้น ก็นาจะตองฟนฟูคําวา
บุญขึ้นมา พรอมทั้งความหมายที่ถูกตอง
มิฉะนั้น ก็จะตองหาคําอะไรใหมคําใดคําหนึ่ง ที่จะใหสังคมนี้มี
คําสื่อความหมายที่ลึกซึ้ง ที่ใหรูสึกวาจิตใจมีสิ่งยึดเหนี่ยว ที่จะทํา
ความดี ทําใหสังคมนี้ มีจุดรวมและจุดหมายที่จะประสานพลัง ให
เกิดความสามัคคี และทํากิจกรรมรวมกัน เพื่อมุงหนาไป
ถาไมมีคําสื่อที่วานี้ คนไทยก็จะอยูกันอยางเควงควางเลื่อน
ลอย ทําอะไรๆ เอาแคตัวเองจะไดจะสบาย และกระจัดกระจายไปคน
ละทิศละทาง สังคมไทยจะเจริญงอกงามฟนตัวไดยาก
แตอันที่จริง พื้นฐานของเราก็มีอยูแลว คือคําวาบุญนี้เอง ซึ่งถา
ฟนฟูขึ้นมาไดก็จะเปนประโยชนมาก และคําวาบุญนั้น มีความหมาย
ที่โยงทั้งวัตถุและนามธรรม โยงทั้งบุคคลและสังคม
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ในแงสังคม ก็อยางที่กลาวมาแลว บุญเปนความดีที่เกื้อหนุน
ทั้งชีวิตและสังคม นอกจากนั้น พระพุทธเจายังตรัสวา เวลาทําความ
ดี ถาทําดวยตน ก็ไดประโยชน ไดบุญสวนหนึ่ง ยิ่งชวนกันมาทําก็ยิ่ง
ไดบุญมากขึ้น เราทําความดีแลวชวนคนอื่นใหทําดวยนี่ ไดผลเปน
อยางมาก มีอานิสงสกวางขวางออกไป
ในแงที่เกี่ยวกับวัตถุและนามธรรม บุญนั้น ก็ตรัสจําแนกไววามี
ทาน ศีล และภาวนา

เหนือการปองกัน และแกปญหา
วิธีเยี่ยมยอดดีกวา คือสยบปญหาดวยงานสรางสรรค
ดังที่กลาวแลววา หลักเรื่องบุญนี้ โยงกับหลักเรื่องสงฆ
หรือสังฆะ คือเรื่องของสวนรวม หรือชุมชน คือหมูชนที่จัดตั้งขึ้นมา
อยางมีระบบระเบียบ มีจุดมุงหมายเพื่อความดีงาม บุญจะดําเนินไป
ไดดวยดีและเจริญเฟองฟูในสังคมที่จัดตั้งวางไวอยางดีนี้
สังคมที่ดีมีหลักสําคัญพื้นฐาน คือความเปนสงฆนั้นเกิดขึ้นได
ดวยวินัย ถาไมมีวินัยก็ไมมีสังฆะ เพราะจะตองมีการจัดตั้งวางระบบ
ระเบียบ
วินัย คือการจัดระเบียบชุมชนหรือสังคมนั้น มีความหมาย
พื้นฐาน ๒ ดาน
๑. ดานลบ (ปดชอง) คือการจัดตั้งระบบระเบียบกติกาสังคม
และมาตรการตางๆ ที่เปนเครื่องปดกั้นมิใหมีชองโหว ที่จะทําใหกิเลส
และความชั่วรายกําเริบลุกลาม หมายความวา อะไรที่จะเปนชอง
เปดทางเปดโอกาสใหความชั่วขยายตัวแพรกระจายมากขึ้น ก็ปดกั้น
เสีย เชนพวกอบายมุข และอาชญากรรมตางๆ
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๒. ดานบวก (เปดโอกาส) คือการจัดสรร เอื้ออํานวยโอกาส
ใหคนทําความดี พัฒนาชีวิต พัฒนาสังคม สงเสริมการสรางสรรค
ตางๆ
วินัยดานลบ นอกจากตองปดกั้นโอกาสที่จะเปนชองทางลุกลาม
ของความชั่วรายเบียดเบียนกัน และความลุมหลงมัวเมาตางๆ ไมใหมี
อาชญากรรม ที่ละเมิดศีล ๕ และใหสังคมพนจากอบายมุขแลว อีก
เรื่องหนึ่งที่ทางธรรมเนนดวย คือ การรักษาความเปนธรรม ไมใหมี
อคติ คือการเสียความเปนธรรมโดยมีความลําเอียงตางๆ ทั้งลําเอียง
เพราะชอบ ลําเอียงเพราะชัง ลําเอียงเพราะหลงไมรูเรื่อง และลําเอียง
เพราะกลัว
การรักษาความเปนธรรม โดยมีความเสมอหนาเสมอภาคนี้
สําคัญมาก เพราะถาเสียความเปนธรรม สังคมก็จะรักษาระเบียบไว
ไมได เอกภาพและความมั่นคงก็จะตองกลายเปนความราวฉานและ
สั่นคลอน
วินัยดานบวกก็เปนเรื่องสําคัญมาก การจัดโอกาสสนับสนุน
สงเสริมใหคนทําความดีกันนี้จะตองเนนมาก เมื่อมีเรื่องดีๆ ที่คนมีใจ
รักอยากทํา และเราสงเสริมใหโอกาสคนสรางสรรคทําความดีนั้น เขา
จะลืมทําความชั่วไปเอง
การแกปญหามากมายนั้น แกโดยไมตองแก คือแกโดยใหมีสิ่ง
ดีที่จะทํา เมื่อมีสิ่งที่อยากทําขึ้นมา คนก็มายุงอยูกับการทําการ
สรางสรรคความดี สิ่งที่เลวรายอะไรก็ถูกลืมละเลิกและหมดไปเอง
อยางเรื่องเด็กตีกันอะไรตางๆ นี้ บางทีเปนเพราะเขาวาง ไมรู
จะทําอะไร ไมมีดีที่จะทํา เลยเอาเวลานั้นไปใชในทางชั่วรายเสียหาย
มองกันไปมองกันมา ก็ขัดหูขัดตากัน เลยชกตอยตีกัน แตถามีอะไรที่
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จะตองรวมกันทําขึ้นมาแลว เขาก็จะเอาพลังมาทํางาน แลวก็เกิด
ความรักความสามัคคี ความชั่วก็หายไปเอง
เหมือนเปลี่ยนคูตอสูจากคนดวยกัน ใหเขามาสูกับงาน หรือสู
กับปญหารวมกัน
ฉะนั้นก็เลยกลายเปนวา ในการแกปญหานั้น ตองเนนการ
แกปญหาแบบไมตองแก คือการแกปญหาโดยใหมีสิ่งดีงามหรืองาน
สรางสรรคที่จะตองทํา แมวาอาจจะยากสักหนอยที่จะหาอะไรมาให
เขาทําที่เปนสิ่งสรางสรรค
แมแตสังคมสวนรวมก็เชนเดียวกัน ถามีอะไรซึ่งเปนเรื่องดีงาม
สรางสรรคที่จะทําขึ้นมาแลว คนก็จะหางเหินจากความชั่วไปเอง
แตถามัวปลอยใหคนวาง ไมมีอะไรจะทํา เดี๋ยวก็ถูกลอเราชัก
จูงไปในทางเสียหาย ความชั่วก็จะลุกลามระบาดไป
ฉะนั้น วินัยจึงมีทั้งดานลบและดานบวก ดานลบก็ไวปองกันคน
ที่มีนิสัยไมดี ไมมีการฝกอบรมเลย ซึ่งเปนการจําเปนที่จะตองปดชอง
ทํากรอบกัน ไมใหมีโอกาสทําการราย ปดกั้นไว ไมใหมีชองโหวให
เกิดการทําความชั่ว แตจะตองมาเนนเรื่องการจัดสรรโอกาสที่จะทํา
ความดี ทําใหวินัยนี้มีความหมายที่แทจริง

จัดระเบียบสังคมไดผลดี
เมื่อมีการจัดสรรเศรษฐกิจไปดวย
“วินัย” นั้น แปลวาการนําไปใหวิเศษ หมายความวา คนเรานี้
ตามปกติก็เปนปุถุชนยังมีกิเลสหนา เราจึงมีวิธีการจัด เชน การฝก
การศึกษา เพื่อทําใหคนดีขึ้น นําเขาไปสูคุณสมบัติ หรือภาวะที่วิเศษ
ขึ้นไป นี่คือวินัย
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ฉะนั้น วินัยจึงมีความหมายเปนการฝก โดยเฉพาะเปนเรื่อง
ของสงฆ เปนเรื่องของชีวิตสวนรวมหรือสังคมทั้งหมด
เมื่อวินัยไดผล คนก็มีศีล หมายความวา ศีลคือการที่คนตั้งอยู
ในวินัย เริ่มดวยมีศีล ๕ ซึ่งทําใหสังคมมั่นคงปลอดภัย อาชญากรรม
แทบไมมีเหลือ คนสามารถดําเนินชีวิต และทํากิจกรรมตางๆ ได
สะดวกคลองตัว ไมติดขัดหวาดกลัว
วินัยที่จะกํากับใหสังคมมีระเบียบและสงบเรียบรอยมั่นคงอีก
ขั้นหนึ่ง ซึ่งพระพุทธเจาทรงเนนมาก ก็คือ ระบบการปฏิบัติหนาที่ตอ
กันของคนที่อยูในสถานะตา งๆ
ใหถูกต องตามสถานะแห ง
ความสัมพันธตอกัน ดังที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวในหลักทิศ ๖ คือ
การปฏิบัติตอกันระหวาง บิดามารดา-บุตรธิดา ครูอาจารย-ศิษย
สามี-ภรรยา เพื่อน-เพื่อน คนงาน-นายงาน พระสงฆ-ชาวบาน
ถาประชาชนปฏิบัติหนาที่ตอกันอยางถูกตอง แมแตเพียงแคใน
ครอบครัว ที่ทําใหบานมีความสุข สังคมก็แทบจะหมดปญหา จะมีแต
ความผาสุกสามัคคี และความมั่นคงที่ทานเรียกวาความสวัสดี
แตสังคมที่สงบเรียบรอยนั้นจะดํารงอยูดวยดีได ก็ตองทําทาน
ควบคูไปดวย พรอมกับการใชวินัยเพื่อทําใหคนมีศีล
ทานก็คือการแบงปน จัดสรรอํานวยวัตถุปจจัยทรัพยสินเงิน
ทองเครื่องยังชีพ เพื่อใหมีเศรษฐกิจพอเพียง
ทานจะชวยเสริมวินัยดานลบ ชวยใหคนที่ดอยกําลัง ดอย
โอกาส ไมตองละเมิดศีล ๕ หรือละเมิดวินัย เพราะถูกบีบคั้นดวย
ความขาดแคลนยากไรหรือความจําเปนของชีวิต ในขณะที่วินัยดาน
บวกชวยใหคนที่แมจะมั่งมี ก็ไมกอความชั่วรายเพราะความมัวเมา
และเอาทานมาสงเสริมกิจกรรมสรางสรรค ดวยการใหทุนสงเสริม
สนับสนุนคนทําความดี
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ทานเปนการทําบุญขอที่หนึ่ง ทานนี้มาพยุงศีลไว เพราะมนุษย
จะอยูดีสงบไมไดถาขาดปจจัยสี่เปนจุดเริ่มตน ฉะนั้นจึงตองมีอาหาร
เครื่องนุงหม เปนตน แตมนุษยในสังคมนี้ มีกําลัง มีความสามารถ มี
โอกาส ไมเทากัน เพราะฉะนั้น มนุษยจึงตองชวยเหลือเอื้อเฟอ
แบงปนกัน
ถาแตละคนตางก็คิดจะเอา จะไดอยางเดียว คนที่ไมมีกําลัง
ไมมีความสามารถ ดอยโอกาส ก็จะอยูไดดวยความยากแคนลําบาก
ทําใหมีการแยงชิงเบียดเบียนกันมาก สังคมก็ไมมีความสงบสุข
เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงเริ่มตนดวยขอปฏิบัติเบื้องแรก
คือใหมีการให วาทานทั้งหลายอยาคิดแตจะเอาจะไดอยางเดียวนะ
ตองมีการใหคูไปดวย จะไดมีชีวิตและสังคมที่มีความสมดุล
เมื่อมีการใหก็จะไดไปปดชองอีกในแงที่วา ความชั่วรายจํานวน
มากเกิดขึ้นเพราะคนไมมีทาง เชนทํามาหากิน เกิดความยากไร ทํา
ใหเสียภูมิตานทานในการที่จะดํารงตนในความดี หรือในภาวะปกติคือ
ศีล ก็เลยตองไปละเมิดกอการเบียดเบียนกัน เชน มีการลักขโมยเปน
ตน
ฉะนั้น ทานจึงใหมีทานมาชวยค้ําจุนสังคมไว เปนการปดชองที่
จะทําใหเกิดความชั่วราย การเบียดเบียนซึ่งกันและกัน แตทานนี้ก็
ตองเปนทานที่เกิดจากการพินิจพิจารณา รูจักพิจารณาแลวจึงให ที่
เรียกวาวิไจยทาน
มิฉะนั้น ก็อาจจะกลายเปนทานที่ไปสงเสริมใหคนเกียจคราน
เปนตน หรือใหแกคนทําการราย ซึ่งชวยใหเขามีกําลัง แลวยิ่งทําการ
รายไดมากขึ้น เมื่อมีวิไจยทาน ก็เปนทานที่ใหดวยพิจารณา จะไมทํา
ใหเกิดปญหาใหมขึ้นมา

๑๓

ทานนี้เปนขอแรก ในหลักการยึดเหนี่ยวประสานสังคม ที่
เรียกวา สังคหวัตถุ ๔ หมายความวา นอกจากทาน คือการใหการ
แบงปนแลว ก็ตองมีการชวยเหลือกันดวยวาจา ที่เรียกวา ปยวาจา
การชวยเหลือกันดวยการบําเพ็ญประโยชน ที่เรียกวา อัตถจริยา และ
การมีความเสมอภาค เอาตัวเขาสมาน รวมสุขรวมทุกข รวม
แกปญหาดวยกัน ที่เรียกวา สมานัตตตา ดวย จึงจะเปนหลักประกัน
ใหสังคมมั่นคงมีเอกภาพและสงบสุขอยางแทจริง

๑๔

สําหรับคนที่อยากได ตองเอาระบบเงื่อนไขมาผลักดัน
สําหรับคนที่อยากทํา ตองหนุนใหเขานําศักยภาพออกมาใช
ทานนี้ สําหรับงานระดับบริหารบานเมือง หรือจัดการสังคม มี
คําเฉพาะคําหนึ่ง เรียกวา “ธนานุประทาน” ซึ่งเปนหนาที่อยางหนึ่ง
ของผูปกครองแผนดิน เรียกวาเปนจักรวรรดิวัตร
ธนานุประทาน ก็คือการจัดสรรแบงปนอํานวยทรัพยสินรายได
แกประชาชน โดยคํานึงถึงคนยากไรขาดแคลน ใหประชาชนทั่วทุกคน
มีทางไดทรัพยสินเงินทองและเปนอยูได หรือจัดการมิใหมีคนจน
ยากไรทรัพยไมมีเงินทองหมดทางทํามาหากิน
การจัดสรรแบงปนที่สําคัญ ก็คือ การใหมีอาชีพการงาน ที่เปน
สัมมาอาชีวะ
ในเรื่องนี้ ก็ตองรูวา คนเรานี้ แบงเปนประเภทใหญๆ ตาม
ลักษณะความอยากหรือความตองการได ๒ พวก ทั้งนี้ตองรูจักความ
อยาก หรือความตองการ ๒ ประเภทกอน คือ
๑. ความอยากหรือความตองการเสพบริโภคบํารุงบําเรอ
ปรนเปรอตัวเองใหมีความสุข เรียกวา ตัณหา เมื่ออยากเสพบริโภค
บําเรอความสุขของตัว ก็ตามมาดวยความโลภ คืออยากไดเพื่อตัว
หรือเห็นแกได
๒. ความอยากหรือความตองการรูความจริงของสิ่งนั้นๆ อยาก
ใหสิ่งนั้นๆ อยูในภาวะที่ดีงาม นาชื่นชมสมบูรณของมัน อยากทําทุก
สิ่งที่ตนเขาไปเกี่ยวของใหอยูในภาวะที่ดีที่สมบูรณที่ควรจะเปนของ
มัน พูดสั้นๆ วา อยากเห็นมันดี และอยากทําใหมันดี เรียกวาฉันทะ
เปนความตองการเพื่อสิ่งนั้นๆ ไมใชความอยากเพื่อตัว ซึ่งถาไป

๑๕

เกี่ยวของกับคนหรือสัตวทั้งหลาย ก็กลายเปนเมตตากรุณา คืออยาก
ใหเขาดีงามมีความสุข พนทุกขพนภัย
ตัวอยางเชน เมื่อคนเขาปาไปเจอกระรอก คนที่มองกระรอก
ดวยตัณหาและโลภะ ก็คิดวาทําอยางไรจะไดกระรอกตัวนั้นไปลง
หมอแกงทํากับขาวกินใหอรอย แตคนที่มองกระรอกดวยฉันทะและ
เมตตากรุณา ก็สบายตาสุขใจที่ไดเห็นสัตวนอยงดงามนารัก อยากให
มันมีรางกายสมบูรณแคลวคลองนาชื่นชมทําปาลอมรอบใหรื่นรมย
ตอไป
คนทั่วไป ยอมมีความอยากทั้งสองอยางนี้ แตมีอยางหนึ่งมาก
อยางหนึ่งนอย ไมเทากัน จึงแบงคนไดตามน้ําหนักวามีอยางไหนมาก
ไดมนุษย ๒ พวก คือ
พวกที่ ๑ มนุษยปุถุชนคนทั่วไปสวนใหญ ยังหนาแนนดวย
ตัณหา และโลภะ ลักษณะทั่วไปของคนเหลานี้ คือ อยากได อยาก
เอา แตไมอยากทํา ซึ่งมีทางที่จะกอใหเกิดผลรายเสียหายมากมาย
ตั้งแตเกียจคราน ไปจนถึงขมเหงเบียดเบียนแยงชิงกัน
พวกที่ ๒ มนุษยที่มีการศึกษา(ที่แทจริง) จะหนักไปทางฉันทะ
ลักษณะทั่วไปของคนประเภทนี้ คือ อยากคนควาหาความรู อยากทํา
สิ่งโนนสิ่งนี้ใหดี และหาทางแกไขปรับปรุงทําสิ่งตางๆ ใหดีงาม
สมบูรณ
มนุษยพวกที่ ๒ นี้ มีจํานวนนอย แตคนพวกนี้แหละที่เปนผู
สร า งสรรค
ก อ ให เ กิ ด ความเจริ ญ งอกงามของอารยธรรม
ความกาวหนาทางวัฒนธรรมทางจิตใจและทางปญญา
เมื่อจะจัดการสังคม ก็ตองบริหารคน ๒ พวกนี้ใหถูกทาง ซึ่ง
นอกจากจะใหเขามีรายไดเลี้ยงชีวิตตัวเองแลว ก็ใหการงานของเขา
นําความดีงามความสุขความเจริญมาใหแกชีวิตรวมกันของสังคมดวย

๑๖

คนพวกที่ ๑ อยากได แตไมอยากทํา ก็อยากไดโดยไมตองทํา
ถาเปนไปได หรือถาโอกาสเปดให ก็จะหาทางไดโดยไมตองทํา หรือ
ทําใหนอยที่สุด และใหไดมากที่สุด จึงแสดงออกโดยอาการตางๆ
ตั้งแตรอเขาให คอยขอเอา หวังลาภลอย (เชนการพนัน) คอยผลดล
บันดาล (เชน เซนสรวงออนวอน ลุมหลงเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย)
ลักขโมย ทุจริต โกงเขา ตลอดจนถามีกําลังก็แยงชิงขมเหงกอบโกย
สําหรับคนพวกที่ ๑ ซึ่งหนักดานตัณหาและโลภะนั้น ผูบริหาร
สังคมตองจัดสรรการงานอาชีพ โดยจัดตั้งระบบเงื่อนไข ที่บังคับให
“ตองทํา จึงจะได” หรือ “จะไดตอเมื่อทํา” โดยมีกฎหมายหรือกติกา
สังคมที่ศักดิ์สิทธิ์รัดกุม เพื่อใหมั่นใจแนนอนวา ตองทําจึงจะได และ
ใหทุกคนมีอาชีพการงานภายใตระบบเงื่อนไขนี้ทั่วกัน
อีกขั้นหนึ่ง ภายใตระบบเงื่อนไขนั้น ผูบริหารสังคมจะกําหนด
เลือกเฟนสิ่งที่ควรทําใหมาก
ซึ่งจะเปนไปเพื่อความดีงามและ
ประโยชนสุขรวมกัน แลวกํากับวา “ยิ่งทํามาก ยิ่งไดมาก” เพื่อผัน
ความโลภมาสูผลดีแกสวนรวม พรอมทั้งวางเงื่อนไขที่จะแบงปนลาภ
ที่เขาไดมากจากการโลภมากนั้นออกมา เพื่อเอามาใชทําประโยชนสุข
แกสวนรวม กระจายออกไป
พรอมกันนี้ ก็จัดใหมีระบบการศึกษาอบรมพัฒนาคนเหลานี้
ทั้งหมด เพื่อใหละลดตัณหาและโลภะลงไป โดยทําใหฉันทะและ
เมตตากรุณา (ตลอดจนมุทิตา) พัฒนาขึ้นมาแทน
สําหรับคนพวกที่ ๒ ที่หนักในความใฝรูใฝสรางสรรค คือมี
ฉันทะนั้น ผูบริหารสังคมมีหนาที่ตองสืบคนเฟนหา และเอาใจใส
จัดการสงเสริมสนับสนุน เพื่อใหเขาทําการสรางสรรคไดอยางเต็ม
ศักยภาพ โดยไมตองหวงกังวลอะไร เพราะนี่คือสาระของการมีอารย
ธรรม

๑๗

ปจจัยแวดลอมคือสังคมดี ปจจัยหนุนคือเศรษฐกิจดี
ตองมีจุดหมายทางจิตใจและปญญามาตอ
เมื่อมีทาน ก็ชวยใหสังคมอยูกันไดดวยดี แตเมื่อมีวัตถุพรั่ง
พรอมคือดานเศรษฐกิจดี ก็ตองจัดสรรสังคมอีกระดับหนึ่ง ซึ่งก็เปน
เรื่องของศีลอีก คือนอกจากการที่จะไมใหมีการเบียดเบียนขมเหงกัน
และการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแลว ก็ใหมีชองทางที่จะใช
ทรัพยากรและโอกาสในการสรางสรรคและพัฒนาชีวิตยิ่งขึ้นไป คือ
ถึงจะมีดานเศรษฐกิจและสังคมดีแลว ก็ยังไมพอ
ทั้งนี้ เพราะวา ถามนุษยมีเศรษฐกิจดี มีวัตถุพรั่งพรอม ก็
อาจจะเกิดความหลงระเริงมัวเมา เชน สังคมที่เอาวัตถุเปนจุดหมาย
หรือเอาความพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจเปนจุดหมาย พอมีวัตถุเสพ
บริโภคมาก ก็เลยเพลิดเพลินหลงระเริงมัวเมา สังคมก็เสื่อมอีก
ฉะนั้น ทางพระพุทธศาสนาจึง ใหมองความพรั่งพรอมทางวัตถุ
หรือเรื่องเศรษฐกิจนี้เปนปจจัย ไมใหถือเปนจุดหมาย ดังจะเห็นวาคํา
เรียกวัตถุเสพบริโภค ตลอดจนทรัพยสินเงินทอง ในพระพุทธศาสนา
เราใชคําวา “ปจจัย”
คําวา “ปจจัย” นี้ จะตองเปนเครื่องเตือนใจพุทธศาสนิกชนอยู
เสมอวา วัตถุหรือดานเศรษฐกิจนี้เปนปจจัยนะ เปนเครื่องเกื้อหนุน
นะ ไมใชเปนจุดหมาย คือเราตองอาศัยมัน ไมมีไมได ไมมีแลวสังคม
ก็เดือดรอน และกาวไปสูคุณความดีเบื้องสูงไมได แตเราไมจบแคนั้น
เราอาศัยวัตถุพรั่งพรอมหรือเศรษฐกิจดีเปนปจจัยแลว มันก็มาเปน
ฐานหนุนใหเรากาวไปสูคุณความดีที่สูงขึ้นไป
ถึงตอนนี้ก็กาวไปสูเรื่องของจิตใจและปญญา อยางนอยก็ตอง
มีการศึกษาที่ฝกใหคนมีจิตสํานึกตอสังคม มีจิตใจและความเขาใจที่
คํานึงถึง หรือเห็นแกความดีงามและประโยชนสุขของสังคมสวนรวม

๑๘

หรือการมีชีวิตที่อยูรวมกัน พึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งตองทําคูเคียงกันไปกับ
การจัดสรรเศรษฐกิจ และการจัดระเบียบสังคม
ด า นจิ ต ใจและป ญ ญาเป น เรื่ อ งของการพั ฒ นาชี วิ ต ในขั้ น สู ง
เรียกวา “ภาวนา” แยกเปน จิตตภาวนา คือพัฒนาจิตใจ และปญญา
ภาวนา คือพัฒนาปญญา
เริ่มดวยเรื่องศิลปวัฒนธรรม
การคนควาแสวงหาความรู
สงเสริมวิทยาการตางๆ กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาจิตใจและ
พัฒนาปญญา กิจกรรมในการบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมสงเสริม
ความรักความสามัคคีระหวางกลุมระหวางถิ่น สงเสริมไมตรีจิต
มิตรภาพและความสุขทางสังคม รวมทั้งการเดินทางเยี่ยมเยือน
แสดงน้ําใจตอกัน
การสงเสริมความรักและการมีความสุขกับ
ธรรมชาติแวดลอม ตลอดไปจนถึงเรื่องสมถะ และวิปสสนา ซึ่ง
จะตองกาวตอไป โดยอาศัยฐานทางเศรษฐกิจ และการจัดสังคมให
เรียบรอย
เมื่อเศรษฐกิจดีสังคมดีแลว ก็มีความพรอม เรียกวามีปจจัย
เกื้อหนุน มีสภาพแวดลอมเอื้ออํานวย คราวนี้ก็มามุงมั่น ที่จะกาวไปใน
ดานจิตใจและปญญา สังคมนั้นก็จะอยูดี ซึ่งก็จะกลับมาคุมและนํา
ทางใหเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมนี้ ไมติดจม และไมหันเหไป
ในทางเสียหาย
สังคมใดที่ไมมีครบตามนี้ แมจะมีเศรษฐกิจดี และสังคม
เรียบรอย ไมชาก็เสื่อม เพราะคนจะลุมหลงมัวเมาในวัตถุเปนตน
สังคมอยางนี้เรียกวามีความเห็นผิด มีมิจฉาทิฏฐิ เพราะไปมองเอา
วัตถุ หรือความพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจเปนจุดหมาย ซึ่งเปนปญหาที่
นากลัว

๑๙

สังคมปจจุบันที่เปนสังคมบริโภคนิยมนี้ ก็บอกอยูในตัววาจะ
เอาวัตถุเสพบริโภคเปนจุดหมาย ซึ่งเปนลางเปนนิมิตบอกวาจะเสื่อม
เพราะถาคนมัวเมาลุมหลงในการเสพบริโภควัตถุ ก็จะเกิดโทษ เกิด
ความเสื่อมทราม จมลงไป

ถาปุญญัง มีปญญามาคุมและนําหนา
บุญก็มาครบทั้งทาน ศีล และภาวนา
จะเห็นวา หลักธรรมเรื่อง บุญ นี้จะทําใหไดครบหมด คือเปน
คุณสมบัติที่ทําใหเราชวยกันจัดชีวิตสังคมใหดีมีคุณภาพยิ่งขึ้น ไดทั้ง
สวนตน และสวนรวม ไดทั้งดานวัตถุ และทางจิตใจ หรืออีกนัยหนึ่ง
ทั้งทางวัตถุ สังคม จิตใจ และปญญา
ขอสุดทายคือเรื่องปญญา ซึ่งไมมีที่สิ้นสุด สังคมใดมีจุดหมาย
ทางปญญา ก็จะกาวหนาไปไดเรื่อยๆ ไมรูจักจบ จนกระทั่งทําชีวิตนี้
ใหหลุดพนจากปญหา หลุดพนจากความทุกข การแกปญหาทั้งหมด
ก็แกไดดวยปญญานี้เอง
เครื่องหมายนําหนาที่สื่อไปถึงปญญา ก็คือ การรูจักคิด หรือ
ความคิดแยบคาย ที่เรียกทางธรรมวา โยนิโสมนสิการ
ความคิดนั้นเปนตัวกลางที่เชื่อมระหวางขอมูลความรู กับ
ความเห็นความเขาใจ ความคิดแยบคายทําใหรูจักหาความรู และทํา
ใหสามารถนําความรูมาใชประโยชน
ความคิดสําคัญที่เปนหลัก คือ การคิดหาความรู กับการคิด
เพื่อเอาความรูมาใชประโยชน หรือคิดใหไดความรู กับคิดใชความรู
คนมีความรู แตไมรูจักคิด ก็ไมสามารถทําความรูใหเปน
ประโยชน แตคนที่คิดโดยไมมีความรูและไมหาความรู ก็จะเปนเพียง
ความคิดที่เพอฝนเลื่อนลอย

๒๐

เมื่อคิดเพอฝนเลื่อนลอยแลวมาแสดงความเห็น ก็จะเปน
ความเห็นที่เหลวไหล ไรสาระ วาไปแคตามชอบใจ-ไมชอบใจของตัว
โดยนัยนี้
กระบวนการพัฒนาปญญาจึงมีการใฝแสวงหา
ความรูเปนเบื้องตน มีการฝกคิดเปนทามกลาง และมีการรูจักแสดง
ความเห็นเปนปริโยสาน (ในหลายกรณีที่สําคัญ ตองมีการปฏิบัติ
ทดสอบ หรือทดลองมาเปนเครื่องยืนยัน)
ดังนั้น ความใฝรูและการรูจักแสวงหาความรูจึงเปนบุพนิมิต
แหงพัฒนาการทางปญญา ในสังคมใด คนขาดความใฝรู ไมรักการ
สืบคนหาความรู จะหาความเจริญงอกงามทางปญญาไดยาก จะเต็ม
ไปดวยความคิดเพอฝนเลื่อนลอย และการแสดงความเห็นเพียงแค
สนองความชอบใจ-ไมชอบใจของตนเอง
เพื่อใหมีการพัฒนาปญญา จึงตองมีคติวา การแสดงความเห็น
ตองคูกับการหาความรู และเมื่อมีความรู ตองฝกความคิดใหแยบคาย
เมื่อเปนอยางนี้ การจัดระเบียบสังคม จะลงลึกและไดผลระยะ
ยาว จึงหนีไมพนที่จะตองจัดระบบการศึกษาใหเกิดปญญาที่แทจริง
เวลานี้ รัฐบาลเดินหนาในนโยบายจัดระเบียบสังคม ประชาชน
ก็พากันแซซองสาธุการ เพราะสังคมของเราถูกปลอยใหจมลงในหลุม
อบายมุข จนจะฟอนเฟะ มีแตความยอหยอนออนแอมัวเมาประมาท
เมื่อมีการจัดระเบียบสังคมอยางแข็งขันจริงจัง ก็หวังวาสังคมไทยจะ
ฟนตัวขึ้นมาตั้งหลักได เพื่อจะเดินหนาสูความงอกงามรุงเรืองตอไป
อยางไรก็ตาม ระเบียบสังคมจะยืนยงยั่งยืนได ยอมตองอาศัย
ประชาชนเปนคนที่พัฒนา มีคุณภาพดี โดยมีการศึกษาที่ถูกตอง
และเมื่อสังคมรมเย็นปลอดภัย พอแมก็อยากเห็นลูกหลานเปนคนดี
มีปญญา อยูเปนสุข ซึ่งจะสําเร็จไดดวยมีการศึกษาที่จัดไวอยาง

๒๑

ถูกตอง ดังนั้น การจัดระเบียบสังคม จึงตองโยงไปถึงการจัด
การศึกษา
บัดนี้ การจัดระเบียบสังคม กําลังมาเขาคูกับการปฏิรูป
การศึกษา ทําใหเกิดความหวังวา ถาสองอยางนี้ประสานกันดี ก็จะ
พลิกฟนสังคมไทย ใหตั้งตัวขึ้นมา และกาวหนาไปได
สังคมใดคนไรปญญาหรือเบาปญญา สังคมนั้นก็จะเต็มไปดวย
ปญหา แกปญหาไมได หรือยิ่งทําปญหาใหซับซอนสับสน ปญหานั้น
คูกับปญญา ปญหามาเพราะปญญาไมมี เมื่อปญญามาปญหาก็หมด
ไป
ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงไดจัดปญญาเปนธรรมขอสูงสุด และ
ดวยเหตุนี้ บุญทั้งหลายจึงไปจบที่ปญญา
บุญนี้ ภาษาพระใชคําวา ปฺุ และใน ปฺุ นี้ ปฺุ ที่
สูงสุดเรียกวาปญญา เวลาพูดแยกกันก็กลายเปนคําคู เรียกวา ปฺุ
ํ กับ ปฺา
ปุญญังที่ทําอยางถูกตอง จะชวยใหเราพัฒนาปญญา และ
ปญญาที่พัฒนาก็ยิ่งทําใหเรากาวหนาในการสรางปุญญัง
ปุญญัง กับ ปญญา สองอยางนี้ตองใหมีคูกัน ถาเรามีปุญญัง
คือความดี แลวมีปญญาดวย อยางนอยก็จะทําความดีที่เปน
คุณประโยชนแท ไมทําอยางหลงใหลงมงาย จึงงอกงามแน
แตที่จริงปญญาก็คือสวนหนึ่งของบุญนั่นแหละ แตเปนสวน
ยอดของบุญ ที่คอยคุม ชี้นํา และบอกทางใหทําบุญอยางอื่นได
ถูกตองและกาวหนาไป ก็เลยแยกเอามาพูดเปนพิเศษ
เมื่อเรามาชวยกันทําบุญตางๆ
ดวยปญญาที่เจริญยิ่งขึ้น
ปญญาก็ยิ่งชวยใหเราทําบุญไดกาวหนาพัฒนามากขึ้น ดังนั้น ก็จะ
ไดพรอมหมด ทั้งทาน ศีล และภาวนา

๒๒

เฉพาะภาวนาก็ไดทั้งจิตใจและไดทั้งปญญา คือจะทําความดี
อะไร ก็ทําดวยจิตใจที่อิ่มเอิบผองใส และทําดวยความรูความเขาใจ
มองเห็นผลวาจะเกิดคุณคาเปนประโยชนอยางไร ยิ่งมีปญญาเห็น
ผลดีมากเทาไร จิตใจก็ยิ่งอิ่มเอิบผองใสมากเทานั้น
อยางญาติโยมมาทําบุญนี่ พอมองเห็นวา ออ ทานที่เราทํานี้
จะชวยใหพระพุทธศาสนาดํารงอยูได ชวยใหพระสงฆมีกําลังปฏิบัติ
ศาสนกิจ ทานจะไดสามารถเลาเรียนพระธรรมวินัย นําธรรมไปเผย
แผสั่งสอนประชาชน ประชาชนไดฟงธรรมแลว ตั้งตนอยูในธรรม
สังคมก็จะมีความสงบสุข เมื่อมองอยางนี้ ก็เห็นวาทานที่ถวาย มี
ประโยชนกวางขวางเหลือเกิน จิตใจก็อิ่มเอิบผองใส ยิ่งไดบุญยิ่งใหญ
เมื่อปฏิบัติถูกตอง บุญ ๓ อยาง ทั้งหมดนี้จึงไปดวยกัน รวม
ความก็คือ เมื่อญาติโยมทําบุญ ก็ไดทั้งทาน ศีล ภาวนา ไมใชถวาย
แตทานอยางเดียว

เมื่อรูเขาใจทําบุญใหกา วไปในหลักพระพุทธศาสนา
ก็จะพัฒนาวัฒนธรรมใหยิ่งเจริญงอกงาม
เหมือนอยางวันนี้ ทานรัฐมนตรีไดนําสังฆทานมาถวาย ก็ได
ปรารภทานเปนจุดเริ่มตน และเปนทานที่ดีที่สุดคือทานเพื่อสงฆ เพื่อ
สวนรวม จากนั้น ดวยอาศัยทานนี้ ก็ไดรักษาศีลดวย โดยการกระทํา
ที่เปนนิมิตหมายคือไดสมาทาน-รับศีล แตที่จริงก็ดํารงในศีลอยูแลว
เพราะเมื่อมาในที่ประชุมนี้ก็ไมเบียดเบียนใคร ไดสํารวมกิริยาวาจา
และยังไดรักษาวัฒนธรรมประเพณี มีวินัย นี้ก็คือศีล
การมาทําบุญอยางนี้ ชวยใหวัฒนธรรมของสังคมดําเนินตอไป
ใหสังคมมีระเบียบเรียบรอยงดงาม ซึ่งเปนสวนของศีล จึงไดบําเพ็ญ
ศีลไปดวย

๒๓

พรอมกันนั้น เมื่อถวายทานนี้ จิตใจก็มีความสงบ ดวย
บรรยากาศแวดลอมก็ตาม ดวยจิตใจที่มีศรัทธาในพระศาสนาก็ตาม
คือในพระรัตนตรัย และในบุญกุศล จิตใจเบิกบานผองใส พรอมทั้งมี
ความปรารถนาดี มีเมตตาธรรม จิตใจดีงาม พรอมกับที่มีปญญารู
เขาใจมองเห็นประโยชนของสิ่งที่ทํา จึงไดครบหมด
บุญเริ่มจากการถวายทานอยางเดียว แตไดพรอมหมด ทั้งทาน
ศีล ภาวนา เปนบุญที่สมบูรณ
คนไทยกาวไปในการทําบุญดวยปญญามากเทาใด
ก็สื่อ
ออกมาสูความเจริญงอกงามของวัฒนธรรมไทยมากเทานั้น
วันนี้ อาตมภาพขออนุโมทนา ทานรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ พรอมทั้งทานอธิบดีกรมวิชาการ ทานรองอธิบดี
กรมการศาสนา ขาราชการผูใหญ เจาหนาที่ทุกทาน ที่ไดมาเยี่ยมวัด
และมาทําบุญถวายสังฆทาน ซึ่งถือวาถวายแกพระสงฆวัดนี้ในฐานะ
ตัวแทนของพระสงฆในพระพุทธศาสนา ที่จะทําหนาที่ดํารงพระธรรม
วินัย และเผยแพรธรรมเพื่อประโยชนสุขแกประชาชนสืบตอไป
ขอคุณพระรัตนตรัย พรอมทั้งบุญกุศล ที่ไดบําเพ็ญแลว จงเปน
ปจจัยอภิบาลรักษาใหทานรัฐมนตรี พรอมทั้งขาราชการ เจาหนาที่
ทุกทาน พรอมทั้งประชาชนชาวไทยและชาวโลกทั้งหมด เจริญงอก
งามดวยจตุรพิธพรชัย มีกําลังกาย กําลังใจ กําลังปญญา และกําลัง
ความสามัคคีพรั่งพรอม ที่จะดําเนินชีวิตและกิจการใหกาวหนา
บรรลุผลสําเร็จสมความมุงหมาย ยังประโยชนสุขใหเกิดขึ้น แกชีวิต
แกครอบครัว แกสังคมประเทศชาติ และแกชาวโลกทั้งหมด รมเย็น
งอกงามในธรรม ตลอดกาลทุกเมื่อ

สนทนาตอทาย
เมื่อทําใหดว ยเมตตา ปรารถนาสุขแกเขา
ใจเราไมตอ งฝน เสียสละก็กลายเปนสดชืน่ คือน้ําใจ
เรื่องเกี่ยวกับธรรมนี่ เด็กๆ สมัยนี้หลายสวนแกรูสึกเหมือนกับเปนเรื่อง
หางตัว ความสนใจยังไมมากเทาที่ควร คงตองใชเวลาหนอย ก็ขออนุโมทนา
ท านรั ฐมนตรี ที่ มี ความตั้ งใจดี งานนี้ เป นเรื่ องใหญ โดยเฉพาะเรื่ องเด็ กและ
เยาวชนของเรา ยิ่งสถานการณของประเทศและของโลกเปนอยางนี้ดวย ก็ยิ่ง
ตองเตรียมใหพรอมโดยใชกําลังความเพียรพยายามมากเปนพิเศษ
อาตมภาพเองนั้น รูสึกวาเด็กไทยและคนไทยทั้งหมด เวลานี้ออนแอมาก
และตั้งอยูในความประมาท ทีนี้ การที่จะลุกขึ้นมาไดก็ตองมีความเขมแข็ง และ
การที่จะมีความเขมแข็งก็ตองมีอะไรที่เปนหลักให เหมือนกับคนที่จะลุกขึ้นมา
ควรจะมีอะไรชวยใหยึดเพื่อตั้งหลักขึ้นมาได
ถาไมมีอะไรชวยยึดเปนหลัก เขาก็ตั้งตัวไมคอยได พอมีสิ่งลอเรานิดหนึ่ง
ก็เขวไป เขวมา แตถามีอะไรมาชวยตั้งเปนหลักใหยึดได ก็พอจะไหว เรื่องนี้คง
ตองอาศัยเวลาระยะยาว แตตองตั้งเปาหมายกันใหชัด
การที่อาตมภาพยกเรื่องบุญขึ้นมาก็เพราะเปนคําเกาของเรา ถึงแมวา
เดี๋ยวนี้จะเลือนลางแคบลงหรือเพี้ยนไปบางแลว แตก็ยังพอสื่อกันได ยังพูดกันรู
เรื่องอยู ถาเราพื้นฟูความหมายใหชัดขึ้นมาได ก็จะเปนประโยชนมาก เพราะ
คํานี้ โยงไดทุกสวนของสังคม อยางที่วาแลว ตั้งแตพระมหากษัตริยลงมาถึง
ชาวบานรูกันหมด เปนแตเพียงวา เดี๋ยวนี้ความหมายจางเลือนและเพี้ยนไป
ถาเราสามารถฟนขึ้นมา ก็จะเปนจุดที่สื่อใจถึงกันไดหมด แลวก็รวมใจได
ทําใหเกิดพลังขึ้นมา
อยางชาวบานนี่ พอบอกวาไปทําบุญ ก็ชื่นใจ เต็มใจ และเกิดกําลังใจทันที
ดวย จิตใจก็สบาย เบิกบานผองใส ทําดวยความสุข และมีคุณคาที่ทําใหสังคมดี
ได

๒๕
เวลานี้ กิจกรรมของคนสมัยปจจุบัน เปนประเภทที่คอนขางแหงแลง บางที
ก็ฝนใจ ทํากันไปอยางนั้น เวลาจะไปทํางานสวนรวมก็รูสึกวาฝนใจ ตองเสียสละ
คําวา “เสียสละ” นี้ มีความหมายเชิงลบอยูดวย ถาคิดไมดีก็ฝนใจเลย มัน
ตองเสียสละ แตทางธรรมฝกคนใหทําความดีโดยไมตองรูสึกเสียสละ แตใหเปน
ธรรมชาติเลย
หมายความวา คนไทยเรานี้ไดฝกความเสียสละมามากจนกลายเปนน้ําใจ
เมื่อเปนน้ําใจ ก็กลายเปนคําบวก ความรูสึกในทางลบไมมีแลว เสียสละนี่ยังรูสึก
ฝน คนไทยเราบอกวา มีน้ําใจ ก็กลายเปนเต็มใจ
คําวา น้ําใจ ก็คือเสียสละนั่นเอง แตเปนการเสียสละที่มีความหมายเปน
บวกไปแลว ใจเราพรอม โดยมีเมตตา ที่จะทําเพื่อผูอื่น ทําใหเขามีความสุข
โดยที่ใจเราก็มีความสุขดวย
น้ําใจคือความเจริญพัฒนาขั้นสูงของคําวาเสียสละ มาชวยกันคิดวา ทํา
อยางไรเราจะใหน้ําใจนี้เกิดขึ้นมา พอเปนน้ําใจมันก็เปนบุญชัดเจน เมื่อเปน
บุญแลวมันก็อิ่ม ไมวาจะทําอะไร จิตใจก็สบาย มีกําลัง
ทํ า อย า งไรจะให เ ด็ ก ของเราได ก า วขึ้ น มาในบุ ญ แต ต อ งเป น บุ ญ ใน
ความหมายที่ถูกตองดวย ทั้งนี้ก็เปนแงความหมายที่อาศัยพื้นฐานวัฒนธรรม
ของเรา ซึ่งโยงไปหาหลักแหงพระพุทธศาสนา

รมช. และคณะ ก็เปนความพยายามที่จะใชทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยูแต

เดิ ม แต สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ก็ คื อ เราคงจะต อ งพยายามทํ า ให เ ป น การรวมพลั ง กั น ทั้ ง
ประเทศ ทุกโรงเรียนก็คงจะตองทําใหเปนนโยบายลงไปใหถึงทุกโรงเรียน ให
รวมพลังกันทั้งในระดับผูบริหารโรงเรียน ครูในโรงเรียน และเด็กในโรงเรียน
ใหรวมกันสวดมนต อาจจะไมใชเวลาเดียวกัน คงจะเปนไปตามความสะดวก
ของแตละโรงเรียน ถาวันพระใดตรงกับเสารอาทิตยก็จะเปนวันศุกรที่เขาจะ
สวดมนตกัน
ในส ว นของศาสนาอื่ น นั้น ก็ มี วั นสํ า คั ญในแต อ าทิ ต ย อ ยูแ ล ว เช น วั น
อาทิตยชาวคริสตจะไปโบสถ สวนชาวอิสลามก็จะละหมาดกันอยูแลว ในสวน
ของศาสนาพุทธนั้น ถากําหนดใหวันพระเปนวันสัญลักษณแหงการทําความดี
พร อ มกั น ทั้ ง ประเทศ น า จะเป น การรวมพลั ง ที่ เ ริ่ ม ต น ด ว ยจิ ต ใจ แล ว ก็ จ ะ

๒๖
เชื่อมโยงกับพระบรมราโชวาทที่วาดวยฆราวาสธรรม ดังที่ทานที่ปรึกษาสุนัย
ไดไปคนเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระกระแสรับสั่งมา
พระธรรมปฎก ฆราวาสธรรม ๔ ตรัสมาหลายปแลวนี่ สัจจะ ทมะ ขันติ
จาคะ เปนธรรมสําหรับญาติโยมตองใชทุกระดับ
เรื่องสวดมนตในโรงเรียนนั้น สมัย ๕๐ ปกอนโนน ใชวันเรียนวันสุดทาย
ของสัปดาห และในชั่วโมงสุดทาย นักเรียนทั้งโรงเรียนประชุมสวดมนตกัน และ
เปนโอกาสใหครูพูดกับนักเรียนทั้งโรงเรียนดวย

รมช. และคณะ ปญหาใหญเรื่องจริยธรรมตัวหนึ่ง คือเราหาสิ่งที่จะเปน

พันธะทางจริยธรรม (moral obligation) ไมได เลยหยุดตรงนี้ เหมือนอยางที่
ทานวาพอทําปุบมันรูสึกตองเสียสละ ทําความดีเปนเรื่องยาก แตถาหาเงินหา
ทองนี้เรื่องงาย มันมีผลตอบแทนทางวัตถุธรรมชัดเจน สมัยกอนนี้เราใชความ
เชื่อในแตละศาสนา ถาเชื่อในพระเจา พระเจาก็จะเปนตัว moral obligaiton ทําดี
ไดไปสวรรค แตพอความเชื่อตรงนี้หายไปจากสังคม ทุกวันนี้ตองพยายามสราง
สิ่งที่จะเปนพันธะทางจริยธรรมขึ้นมา เปนเรื่องยากตรงนี้
พระธรรมปฎก เราอาจจะรอดานศรัทธากันมากไป โดยไมไดใชวิธีสราง
ศรัทธาที่ถูกตอง การสรางศรัทธาที่แทนั้นตองอาศัยปญญา พุทธศาสนาเนน
ปญญา โดยอาศัยศรัทธาเปนจุดเริ่ม แตศรัทธาก็ตองมีปญญาประกอบมา
ตั้งแตตน จริยธรรมที่แทตองเปนไปตามหลักความสมดุล ทานเรียกวาตองให
อินทรียเสมอกัน ศรัทธากับปญญาตองสมดุล
ถาศรัทธามากไปไมมีปญญาก็งมงาย เหลวไหล แลวก็รุนแรง อาจจะ
ถึงกับยกพวกยกทัพไปฆากัน เพราะความเชื่อ ศรัทธาจึงตองมีปญญาคุม
ปญญาไมมีศรัทธาก็จับจด เรื่องนี้ก็รู เรื่องนั้นก็รู รูนิดรูหนอยก็หยุด ไม
เอาจริงเอาจังสักเรื่อง พอมีศรัทธาเชื่อวาเรื่องนี้ดี จะนําเราไปสูชีวิตที่ดีงาม
เปนประโยชนแทจริง พอเกิดศรัทธาขึ้นมาแลวก็จะตั้งใจเรียนรูศึกษาจริงจัง
ฉะนั้นทานจึงวาตองใหปญญากับศรัทธาคูกัน
ทีนี้ การที่เราจะใหเด็กกาวไป ศรัทธาเปนสวนหนึ่งที่สําคัญ แตศรัทธานั้น
ตองประกอบดวยปญญา ซึ่งที่จริงศรัทธาของชาวพุทธก็เริ่มดวยปญญาอยูแลว
คื อศรั ทธากั บป ญญานั้ นอาศั ยกั นตั้ งแต ต น เพราะป ญญามองเห็ นว าสิ่ งนี้ มี

๒๗
เหตุผลดีงามเปนประโยชนจึงเริ่มเชื่อเกิดศรัทธา เมื่อศรัทธาเชื่อแลวก็เลยยิ่ง
ศึกษาเรียนรู พอยิ่งเรียนรูยิ่งเขาใจเห็นประโยชนขึ้นมาก็ยิ่งศรัทธาแนนแฟนขึ้น
ก็หนุนกันขึ้นไปอยางนี้
ดวยเหตุนี้ ศรัทธาของชาวพุทธจึงตองมีการชี้แจงตั้งแตเริ่มตน วาสิ่งนั้น
เรื่องนั้นเปนความจริง มีเหตุผล มีคุณคา จะเปนประโยชนเกิดขึ้นแกชีวิตอยางไร
และแกสังคมสวนรวมอยางไร ใหเขาเกิดศรัทธาที่ประกอบดวยปญญาอยางนี้
ทานเรียกวาเปนสัทธาญาณสัมปยุต เมื่อศรัทธาประกอบดวยปญญาก็เขาทาง
ของธรรมะ
ทานใหระวังเรื่องนี้ คือตองใหมีความสมดุลระหวางศรัทธากับปญญา
แลวในที่สุดศรัทธาที่หนุนใหกําลังแกการเรียนรูก็จะนําไปสูปญญาที่แทจริง
จนกระทั่งเลยขั้นศรัทธา คือถึงขั้นเปนพระอรหันตซึ่งไมตองอาศัยศรัทธาตอไป
ทําอยางไรจะใหเด็กของเราไดปญญาขั้นตนที่จะเกิดมีศรัทธา ครูอาจารย
ก็ตองมีปญญาซิ จะใหเด็กเกิดศรัทธาที่แทที่มีปญญานี่ ครูไมรู ครูไมมีปญญา
แลวจะไปชี้แจงใหเด็กเขาใจ ใหเด็กเกิดศรัทธาไดอยางไร เมื่อไมมีศรัทธาที่มี
ปญญาเปนฐานก็ตองศรัทธาแบบบังคับ หรือศรัทธาแบบงมงาย ศรัทธาแบบ
สักแตวาเชื่อ
ฉะนั้นเราจึงตองพัฒนาคุณภาพครู ใหครูมีปญญามีความรูเขาใจที่จะ
สามารถโนมจิตใจของเด็กใหเกิดความเชื่อจากความรูความสามารถและความ
ดีงามของครูเอง ถาเด็กมองเห็นวาครูเปนคนดีมีปญญาความสามารถ เขาเชื่อ
มีศรัทธาเลื่อมใสในตัวครู พอครูพูดอะไรใจเขาก็โนมที่จะเชื่ออยูแลว ครูที่มี
ความสามารถมีปญญารูเขาใจเรื่องนั้นสิ่งนั้นชัดเจนมาแนะนําวาสิ่งนี้เปนความ
จริงอยางนี้นะ เปนประโยชนอยางนี้ มีคุณคาอยางนี้ เด็กก็เห็นดวยและเกิด
ศรัทธาขึ้นมาก็ทํา
นี่ แหละ ทํ าอย างไรเราจึ งจะให ได ศรั ทธาแบบที่ ถู กต อง ซึ่ งประกอบด วย
ปญญา ก็ตองอาศัยกัลยาณมิตรที่มีคุณภาพ ใชไหม ตองมีครูอาจารยที่เปนคนดี
มีปญญาความสามารถ เพราะฉะนั้นก็เลยมาถึงปญหาเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
ครู
อันนี้ขอพูดเรื่องนอกนะคะ เรื่องการพัฒนาคุณภาพครูนี้
ดิฉันตองกราบเรียนพระคุณเจาวา ดร.นิเชตก็อยากจะมากราบวันนี้ แตวามีภาระ

รมช. และคณะ

๒๘
กระทันหันที่จังหวัดนครราชสีมา แลวเมื่อวานนี้ทานไดเอาหนังสือมาใหดิฉันเลม
หนึ่ง เรื่อง บุญบารมีที่จะกูแผนดินไทย ซึ่งกรมวิชาการไดพิมพ แลวดิฉันก็ไดเอา
ติดรถมาดวย ตรงกับที่พระคุณเจาเทศนวันนี้ ซึ่งดิฉันดีใจมากๆ เพราะวาดิฉัน
รูสึกวาบุญที่เราพูดถึงวา ทาน ศีล ภาวนา นี้ยังขยายความอีกเปนบุญกิริยาวัตถุ
๑๐ ซึ่งเปนพฤติกรรมที่แสดงออกไดทั้งนั้น
ดิฉันเคยจําไดวามี ทาน ศีล ภาวนา วาจาออนนอม ถอมตนรับใช เฉลี่ยให
ความดี มีใจอนุโมทนา ใฝหาฟงธรรม นําไปปฏิบัติไมเวน แลวก็ ปรับความเห็นใหตรง
อันนี้ดิฉันคิดวาเราสามารถที่จะเผยแพรใหเปนพฤติกรรม ใหเปนรูปธรรมได
นอกจากจะพูดวา ทาน ศีล ภาวนา เพราะบางครั้งพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกเปนสิ่ง
ที่ตองมีการวางพื้นฐาน และดิฉันเขาใจวา ความออนโยนจะเปนจุดเริ่มตนที่ทํา
ใหเราใสอะไรเขาไปไดไมยาก ถูกตองไหมคะ
พระธรรมปฎก ใช เพราะวาตัวอปจายนมัยนี้ เปนบุญในขอที่วา ไม
เยอหยิ่งและไมดูถูกคนอื่น มีความสุภาพออนโยน พรอมที่จะรับฟงคนอื่น และ
พรอมที่จะนอมรับสิ่งที่ดีงามเขามาประพฤติปฏิบัติ จึงโยงกันไป ถาเราไดบุญ
กิริยาวัตถุ ๑๐ นี้มาเปนหลัก และสรางใหเปนคุณสมบัติในตัวคน คือในตัวเด็ก
ก็กลายเปนการศึกษานั่นเอง เพราะวาเรื่องบุญนั้น พระพุทธเจาตรัสวา ปฺุ
เมว โส สิกฺเขยฺย พึงศึกษาบุญ หมายความวาการศึกษาบุญเปนหนาที่ของเรา
และการศึกษาบุญก็คือการฝกใหความดีเหลานี้เกิดขึ้นมาในชีวิตของเรา และ
กลายเปนคุณสมบัติขึ้นมาในตัวเรา เมื่อบุญตางๆ เขามาเปนคุณสมบัติในตัวเรา
ชีวิตของเราก็เปนชีวิตที่มีคุณภาพดี บุญจึงเปนเรื่องของการศึกษานั่นเอง
เมื่อกี้ทานรัฐมนตรี หันมาบอกดิฉันวาจะถวายทานให
ทราบเรื่องของครูนะคะ แตเราก็คิดวาในเรื่องของการบูรณาการวิชาการศาสนา
และวัฒนธรรมนั้น ในเรื่องศาสนา เราตองกราบขอความเมตตาจากพระที่ทาน
ได เคยเปนพระวิ ทยากร ที่ ท านสามารถจะสอน และเล านิทานชาดกได อะไร
ทํานองนี้นะคะ ใหทานกรุณามาสอนในโรงเรียนของเราใหมากขึ้น
ก็จะมี ๒ อยางคือ ทานมีความสามารถของทานอยูแลว อีกประการหนึ่งก็
จะถวายความรูทาน เพื่อใหอยูในทองถิ่นของทานเอง โดยเปนความสมัครใจ
ที่วาทานจะเมตตาชวยเราในเรื่องการสอนพระพุทธศาสนา เพราะวาสมณสารูป

รมช. และคณะ

๒๙
เปนสิ่งที่เด็กประทับใจมากกวาที่จะเห็นครูแตงน้ําเงินขาวหรืออะไรทุกวันอยาง
นี้
พระธรรมปฎก พระมีหนาที่ใหธรรมะ โยมก็มีหนาที่คูกับพระ ทั้งสอง
ฝายพระพุทธเจาตรัสวา อัญโญญญนิสสิตา คืออาศัยซึ่งกันและกัน อาศัย
อยางไร คือโยมถวายอามิสทานไดแกปจจัย ๔ เพื่อวาพระจะไดไมตองกังวล
ดานวัตถุ และจะไดตั้งใจทํางานของตัวเอง คือศึกษาเลาเรียน และเผยแผ
ธรรมะไปปฏิบัติไป ทางฝายพระก็มีหนาที่ตอโยมไดแกธรรมทาน คือใหธรรมะ
ทั้ง ๒ ฝายตองทําทานดวยกันทั้งคู
ทีนี้พระใหธรรมก็มี ๒ อยาง คือ ใหโดยพูด กับใหโดยไมตองพูด ใหธรรม
โดยพูด ก็คือ เมื่อมีความรูเขาใจแลวก็นํามาแนะนําสั่งสอน ใหธรรมโดยไมตอง
พูด ก็หมายความวา ปรากฏตัวที่ไหนก็ทําใหใจโยมผองใสที่นั่น และนอมจิตใจ
คนที่พบเห็นไปสูความดีงาม เมื่อโยมใจผองใสจิตใจดี ก็เปนธรรมะทันที ดังนั้นใน
สังคมไทยนี้ วัฒนธรรมของเราจึงเนนวาใหพระเปนเครื่องหมายของความดีงาม
และความไมมีภัย
ขั้ น ต น ที่ สุ ด เจอพระที่ ไ หนต อ งรู สึ ก ไม มี ภั ย อั น ตราย เช น ไปในป า ในที่
เปลี่ยว พอเห็นพระก็โลงใจสบาย อยางนี้ก็เปนสัญลักษณที่ถูกตอง พอเห็น
อาการกิ ริ ย าที่ ส งบสํ า รวมมี ส มณสั ญ ญา ญาติ โ ยมก็ จิ ต ใจเบิ ก บานผ อ งใส
เรียกวาไดธรรมะขึ้นมาในใจโดยพระยังไมตองพูด
การที่เรามีพิธีกรรมอะไรตางๆ ก็เพื่อความมุงหมายอันนี้ คือพิธีกรรมนั้น
เปนวิธีการ (พิธี มาจาก วิธี นั่นเอง) ที่ชวยนัดหมายและจัดเตรียมใหญาติโยม
ไดพบกับพระสงฆ แลวทานจะไดใหธรรมใน ๒ แบบที่วานั้น คือทั้งใหธรรมโดย
พูด เชน พระที่เปนหัวหนาเปนผูใหญจะไดสั่งสอนแสดงธรรม และพระอื่นๆ ก็
ไดปรากฏตัวในอาการของสมณะ แมพระไมไดพูดอะไร เพียงปรากฏตัวขึ้นมา
ญาติโยมก็มีจิตใจสบาย
แมแตตื่นเชา เห็นพระเดินมาบิณฑบาต สมัยกอนเดินเปนแถวเลย โยม
ทําบุญตักบาตร เชาพระเดินลัดทองทุงนามา สีจีวรตัดกับสีแดดยามรุงอรุณ
จิตใจโยมก็ปลาบปลื้ม เรียกวาเริ่มตนวันดวยความมีจิตใจผองใส อยางนี้คือ
พระใหธรรมโดยไมตองพูด
หนาที่ของพระก็คือใหธรรมะ เราจะตองทําใหพระมีคุณสมบัติที่จะใหธรรม
ได หมายความวาตองพัฒนาคุณภาพพระดวยการศึกษา เรื่องนี้สําคัญมาก

๓๐
ที่ทานรัฐมนตรีพูดเรื่องการทําทะเบียนพระที่มีความสามารถในการสอน
นั้น เรื่องการใชสื่อเวลานี้เปนปญหามาก ไดยินกันมาหลายปแลว ญาติโยมติ
เตียนวา พระเผยแผออกวิทยุเปนโทษเสียมาก เชน ไปเรี่ยไร ไปพูดเรื่องเสียหาย
ไมควรพูด ถาเราปลอยปละละเลยก็คือสังคมตกอยูในความประมาท
อาตมภาพก็เลยขอโอกาสพูดเรื่องนี้ดวยวาจะมีทางแกไขอยางไร ใหการ
จัดเรื่องสื่อของเราเกิดประโยชนแทจริง ใหพระที่ออกวิทยุเขาสูแนวทางของการ
ใหธรรมะแกประชาชนจริงๆ ไมใชไปหาผลประโยชน ไมใชไปพูดเรื่องไมเปน
เรื่อง ที่ชักชวนประชาชนในทางลุมหลง
การที่จะแกไดก็คือการที่เราจะตองมีการจัดระบบ ไมใหทํากันเรื่อยเปอย
ไม ใ ห เขาพู ดล อ เลน ได วา นี่ คือ เสรีภ าพแบบไทยๆ ทํา อะไรก็ ไ ดต ามชอบใจ
เหมือนเรื่องรานเหลาเปดถึงเมื่อไรก็ได เด็กอายุเทาไรก็เขารานสุราซื้อเหลาได
พระองคไหนจะพูดอะไรทางวิทยุก็ได เสรีภาพเมืองไทยเหลือลนกวาประเทศไหนๆ
เปนขอที่ดีถาหากจะมีการทําทะเบียนพระ แตเราจะตองมีวิธีการ และ
มาตรการที่ดีจริงๆ ใหไดพระมีคุณภาพมาทํางาน อยางมั่นใจ ซึ่งจะทําใหเรามีที่
อางอิง เวลาเกิดปญหาความตองการขึ้นมาก็หาพระทํางานไดทันที ไมใชไมรูวา
จะไปเอาที่ไหน อันนี้เปนความคิดที่จะชวยไดมาก แตทําอยางไรเราจะไดอยาง
กวางขวาง ก็คงจะตองมีการประสานงานกันกับหนวยงานทางพระศาสนา เชน
อยางมหาวิทยาลัยสงฆอะไรอยางนี้ วาจะหาบุคลากรที่มีคุณภาพไดอยางไร
แลวก็ประสานไปถึงเรื่องสื่อ
ปจจุบันในการศึกษานี้สื่อมีอิทธิพลมาก บางทีมีอิทธิพลมากกวาโรงเรียน
อีก สื่อใหการศึกษาแกประชาชนบางทียิ่งกวาโรงเรียน ทีนี้ถาสื่อทําผิดก็เลย
กลายเปนมิจฉาสิกขา เปนการศึกษาที่ผิด ก็คือไมใชการศึกษา ก็ยิ่งทําใหสังคม
ตกต่ําลง เพราะฉะนั้นเราจะตองเอาใจใสเรื่องสื่อดวย คือจะตองชวยกันวาทํา
อยางไรจะจัดระบบสื่อในแงของการศึกษานี้ใหไดผลจริงๆ ซึ่งก็โยงมาหาเรื่อง
พระและเรื่องพระศาสนา
เคยพูดอยางหนึ่งวา ประเทศไทยเรานี้ พุทธศาสนิกชนตามสถิติบอกวา
๙๕% นี่เปนสถิติรวม แตจังหวัดทั้งหลายในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน
สวนมากเปนพุทธจะแทบ ๑๐๐% เลยใชไหม

๓๑
ที่นาเสียดายก็คือวาคนไทยรวมทั้งเด็กๆ ที่เรียกตัววาเปนชาวพุทธ บอก
วานับถือพุทธศาสนา แตไมรูจักพุทธศาสนา ไมรูวาพุทธศาสนาสอนวาอยางไร
ชาวพุทธเชื่ออยางไร และปฏิบัติอยางไร
เมื่อไมมีความรู ก็มีความเชื่อผิดๆ และประพฤติปฏิบัติผิด แลวคนที่ชื่อวา
เปนชาวพุทธแตไมรูจักพุทธศาสนาและเชื่อผิดๆ ประพฤติปฏิบัติผิดจากหลัก
พุทธศาสนาเหลานี้แหละ ที่ทําใหเกิดปญหาสังคม
ฉะนั้น วิธีหนึ่งที่ตรงที่สุดในการแกปญหาสังคมไทยก็คือ ทําใหคนที่ชื่อวา
เปนพุทธ แตไมรูพุทธ ซึ่งเปนพลเมืองแทบทั้งหมดของประเทศนี้ ใหรูศาสนา
ของตั ว เองเสี ย ให รู ใ ห ถู ก เชื่ อ ให ถู ก ปฏิ บั ติ ใ ห ถู ก มั น ก็ เ ป น การแก ป ญ หา
สังคมไทยทันทีในตัวเลย ตรงไปตรงมาที่สุด อันนี้แคนี้เราจะทําไดไหม
หมายความวาเปนเรื่องงายๆ ตรงไปตรงมา เธอเปนชาวพุทธใชไหม เธอ
บอกวานับถือพุทธศาสนาแลวทําไมเธอไมรูจักพุทธศาสนา เชื่อก็ไมถูก ปฏิบัติก็
ไมถูก เราก็ทําใหเธอรูเขาใจ เชื่อถูก ปฏิบัติถูก ก็แกปญหาไดเลย เรื่องนี้นาจะ
ไดทํา อันนี้ตรงไปตรงมา แทนที่จะไปหาอันโนนอันนี้ มัวออมคอมกันไปมา

รมช. และคณะ ดังนั้นก็คงจะตองมีเรื่องที่ทางฝายฆราวาส และฝายสงฆ

ช ว ยกั น ทํ า ก็ คื อ เรื่ อ งของสื่ อ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เนื้ อ หาของสื่ อ ที่ จ ะเผยแผ
พระพุทธศาสนาไปสูวัยรุน โดยเฉพาะอยางยิ่งวัยรุนซึ่งเขาชวยตัวเองไมได แลวก็
คอนขางที่จะหลงทางในเวลานี้ มีเรื่องที่คงตองกราบขอความเห็นจากพระคุณเจา
ก็คือ แนวทางที่จะพัฒนาผูบริหารโรงเรียนใหเปนผูนําทางปญญา
พระธรรมปฎก เรื่องนี้ก็สําคัญ อยางนอยผูบริหารจะตองมีความภูมิใจ
ในสังคมไทย และภูมิใจในวัฒนธรรมไทยบาง ขณะนี้คนไทยสูญเสียอยางหนึ่ง
ที่สําคัญมากคือ ไมมีความภูมิใจในพื้นฐานของสังคมของตัวเอง ขาดลอยจาก
รากฐานของสังคม ก็เลยกลายเปนคนเควงควาง จะเอื้อมไปเอาฝรั่งก็เอาไมถึง
เอามาไมไดจริง ของตัวเองก็หลุดลอยไป ก็เลยเสียทั้งคู สังคมก็เลยเควงควาง
กันใหญ พอผูใหญเควงควาง เด็กก็เควงควางดวย เพราะฉะนั้นจะตองมีความ
มั่นคง
ความมั่นคงนั้นเกิดจากความมั่นใจ คนเราถาไมมีความมั่นใจมันก็มั่นคง
ไมได ทีนี้ความมั่นใจก็เกิดจากความรูเขาใจ ใหมีความเชื่อมั่นจากการเห็น
คุณคาของสิ่งที่ตัวมี ถาเราเห็นคุณคา ของสิ่งที่ตัวมี วาวัฒนธรรมไทย และ

๓๒
สังคมไทยเรามีดีอะไร เมื่อเรามองเห็นคุณคาก็เกิดความมั่นใจทันที พอเกิด
ความมั่นใจ ทิศทางก็เกิดทันที ความเขมแข็งก็เกิดขึ้น พอเปาหมายปรากฏ
ขึ้นมา ก็เดินหนาไดเลย
เวลานี้คนของเราออนแอ เพราะเหตุหนึ่งคือเราขาดความมั่นใจในตัวเอง
สืบเนื่องจากการไมรูจักคุณคาของพื้นฐานทางวัฒนธรรม ฉะนั้นจะตองฟนใหได
ซึ่งหมายถึงการที่จะตองพัฒนาคุณภาพของผูบริหารใหเปนผูนําที่มีความรูและ
ความมั่นใจนี้
ทีนี้จะทําอยางไรใหคนของเราไดเห็นคุณคาของวัฒนธรรม ที่เปนรากฐาน
ของสังคมไทย อันนี้ก็ตองเกิดจากปญญา อยูๆ เขาจะมาเห็นคุณคาไดอยางไร
เมื่อไมรูไมเขาใจก็ตองทําใหมีปญญารูเขาใจ ซึ่งจะตองมีการศึกษากันจริงจัง
และใหความรูกันอยางเพียงพอ
ถึ ง ตอนนี้ ก็ เ ลยต อ งขอโอกาสพู ด ถึ ง ตั ว เอง เวลานี้ ง านอย า งหนึ่ ง ก็ คื อ
พยายามที่จะชี้
๑. ใหรูเขาใจตัวเอง
๒. ใหรูเขา โดยเฉพาะวาฝรั่งเปนมาอยางไร มีรากฐานมาอยางไร ทําไม
จึงเปนอยางนี้ในปจจุบัน
ตองเขาใจเขาใหชัด พอเขาใจเขาชัดรูวาเปนอยางไร โดยเฉพาะรูเหตุผลที่
ทําใหเขาเปนอยางที่เขาเปนปจจุบันนี้ จะมองเขาออก พอมองเขาออกก็จะเห็น
คุณคาของตัวเองขึ้นมาดวย
แตเวลานี้คนไทยเลื่อนลอย มองอะไรก็เห็นแคผิวเผิน มองเห็นสังคมฝรั่งก็
เห็นแตผล ไมไดเห็นเหตุ เห็นผลก็คือมองติดอยูแคความเจริญอยางที่เขาเปน
ปจจุบัน วาเขามีความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางนั้นๆ พอเห็นความเจริญที่
เปนผลก็อยากจะได อยากจะรับ ก็ไดแตรับ ไดแตบริโภค ไดแตตามเขาไป
ทีนี้ถาเรามีการศึกษา ก็คือไมดูแคผล แตคนควาสืบสาวดูเหตุปจจัยที่ทํา
ใหเขามีผลอยางนี้ ศึกษาใหเขาใจสังคมอเมริกันเปนตน วาเขาสรางเหตุปจจัย
มาอยางไร พอเขาใจแลวก็โยงมาหาความเขาใจตนเองได ฉะนั้นตอนนี้คิดวา
ตองทําอยางสํานวนเกาวา ตองรูเขา-รูเรา แตความหมายหนึ่งของการรูเขารูเรา
คือ ไมใชรูแคมองเห็นขางนอก ตองลึกลงไปถึงรูเหตุปจจัยกันเลย
การรูเหตุปจจัยนี้สําคัญ แตสังคมไทยเรามักไมมองไปที่ตัวเหตุปจจัย ทั้งๆ
ที่พุทธศาสนาเนนเรื่องเหตุปจจัย เราจะเอาแคผล เวลามองฝรั่งก็ดูวาเขามีผล

๓๓
อะไรใหเราบริโภคบาง ก็จะรับผลนั้น แลวก็ชื่นชมวนอยูกับเรื่องผลที่ปรากฏ
ขึ้นมา ไมพยายามรูเหตุ แลวก็ไมทําเหตุดวย จึงไดแค
๑. รูเห็นผล
๒. รับและเสวยผล
ตองเปลี่ยนเปน ๒ อยาง ที่ตรงขาม คือ ตองรูเหตุปจจัย แลวก็ทําเหตุ
ปจจัย ตรงทําเหตุปจจัยนี้แหละจะสําเร็จ เหมือนอยางที่พูดบอยๆ วา คนไทย
มองความเจริญของฝรั่งดวยความชื่นชมตื่นเตนวาอยากจะเจริญอยางฝรั่ง เรา
เห็นฝรั่งเจริญและอยากจะเจริญอยางฝรั่ง
แตที่ลึกกวานั้นก็คือ เรามองความเจริญนั้นอยางไร การมองแบบหนึ่ง คือ
มองความเจริญแบบนักบริโภค หมายความวาฝรั่งมีกินมีใช มีบริโภคอะไร ถา
ฉันมีกินมีใช มีบริโภคอยางนั้น ฉันก็เจริญอยางฝรั่ง อยางนี้เรียกวา มองความ
เจริญอยางนักบริโภค
การมองอีกแบบหนึ่ง คือ มองความเจริญแบบนักผลิตนักสรางสรรค ดูวา
ที่ฝรั่งเจริญนั้นเขาทําอะไรได ฉันจะตองทําใหไดอยางนั้น ถามองความเจริญ
ของฝรั่งอยางนี้ประเทศไทยกาวไปได แตเด็กไทยตอนนี้ไมมีหรอกที่มองอยางนี้
แทบหาไมไดเลย ถาเด็กไทยคิดวาฝรั่งทําอะไรได ญี่ปุนทําอะไรได ฉันตองทําได
อยางนั้น ถาเมื่อไรเด็กไทยมีความคิดอยางนี้ ไมกี่ป เอาแค ๕ ปเทานั้นแหละ
เมืองไทยไปลิบเลย
เวลานี้มองแควา ฝรั่งมีกินมีใชมีอะไรบริโภค ฉันจะมีอยางนั้น พอมีแลวก็
รูสึกโกภูมิใจ มาอวดกันวา ฉันเปนเหมือนฝรั่งแลว แตเปลา ไมเหมือนหรอก ไม
มีทางหรอก มันตองทําไดอยางฝรั่ง ฝรั่งทําอะไรได ญี่ปุนทําอะไรได ฉันตองทํา
ไดอยางนั้น หรือทําใหดีกวานั้นอีก อยางนี้ละก็ไทยไปได
ขออนุโมทนาทานรัฐมนตรี พรอมทั้งอาจารยทุกทาน ที่ไดมีความตั้งใจดี
ตอประเทศชาติ สังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน อาตมภาพอนุโมทนา
อยางยิ่งเลยวา เราจะตองชวยกันฟนสังคมใหได ซึ่งเราจะตองมีจิตใจที่มุงสู
เปาหมาย และมีความมุงมั่นอยางจริงจัง แลวก็มีความเขมแข็งในตัวเอง โดย
มองเห็นดวยปญญาวา อันนี้ถูกตองดีงามแท ใหความมั่นใจเกิดขึ้น และมีพลัง
ที่จะเดินหนากันตอไป ขอใหทุก ทา น ดํา เนิน ภารกิจ เพื่อ ความมุง หมายนี้ใ ห
สําเร็จดวยดีทุกทาน ขออนุโมทนา

