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1

องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

		

อาศิรวาทบรมราชกุมารี

อ้าองค์ทูลกระหม่อมแก้ว
สมเด็จบรมราชกุมารี		
เทพรัตนราชสุดาศรี		
พระเมตตาพระปกหล้า
ศรีศุภวารเมษนี้		
หกสิบพระวัสสาชนม์		
เชิญไตรรัตนะดล		
ปวงยุวพุทธฯ ภักดิ์น้อม

จักรี
เกริกฟ้า
สวัสดิ์ สยามแม่
ราษฎร์ล้วนสุขศานติ์
มงคล
ชื่นพร้อม
ทรงพระ- เจริญเทอญ
นอบเกล้าถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ค�ำน�ำ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิมพ์
หนังสือ “องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ” ขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายกตเวทิตา
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในฐานะที่พระองค์
ทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณสนับสนุนสมาคมและเสด็จฯ ทรงเปิด “อาคารธรรมนิเวศ”
อาคารปฏิบัติธรรม ที่ได้พระราชทานชื่อเมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๒
“องค์ พ ระรั ฐ สี ม าคุ ณ ากรปิ ย ชาติ ” เป็ น ปาฐกถาพิ เ ศษของ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต – ขณะด�ำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพเวที)
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๓๔ ซึ่งเป็นที่จับใจของผู้ฟังและได้อรรถรสสมบูรณ์ยิ่ง
ปาฐกถาพิเศษนี้ ชีใ้ ห้เห็นพระจริยวัตรทีส่ งบเรียบ งดงาม พระราชกรณียกิจ
ต่างๆ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทีแ่ สดงน�ำ้ พระทัยอันงดงาม เข้าถึงจิตใจ
ของประชาชนและประชาชนเข้าถึงพระองค์ดว้ ย ทรงมีพระราชกรณียกิจทีอ่ ำ� นวย
ประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ทรงเป็นพุทธมามกะที่ทรงเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาอย่างลึกซึง้ ทรงน�ำหลักธรรมมาใช้ประโยชน์แก่การด�ำเนินชีวติ ของ
พสกนิกรและการพัฒนาประเทศ ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือ่ สนองคุณพระราชบิดาและสนองราชการแผ่นดิน ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนือ่ ยพระวรกาย ยิง่ กว่านัน้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์เชือ่ มประสานระหว่าง
คนรุน่ เก่ากับคนรุน่ ใหม่ เพือ่ เป็นกระแสธารน�ำไปสูก่ ารพัฒนาประเทศ โดยชีใ้ ห้เห็น
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พระจริยาวัตรอันนุ่มนวล อ่อนโยนต่อคนแก่คนเฒ่าหรือคนรุ่นเก่า เป็นที่ผูกใจให้
คนรุ่นเก่ารักศรัทธาและเทิดทูนพระองค์ ขณะเดียวกันก็ทรงประสานความคิด
โดยน�ำเอาหลักวิชาการสมัยใหม่มาบูรณาการให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศและ
การรักษาวัฒนธรรมไทย เป็นการเข้าสูย่ คุ ใหม่ได้โดยไม่ทงิ้ อดีต ทรงสร้างค่านิยม
ของคนรุ่นใหม่ด้วยการศึกษาวรรณศิลป์และคีตศิลป์ ทรงพระปรีชาสามารถใน
การทรงดนตรีไทย และทรงบทกวี ซึ่งคนรุ่นใหม่ดูแคลนว่าเป็นเรื่องล้าสมัยและ
ก�ำลังถูกทอดทิ้ง ให้กลับมาเป็นที่นิยมสนใจของคนรุ่นหลัง ซึ่งประเด็นนี้นับว่ามี
ความส�ำคัญมาก เพราะหากคนรุน่ ใหม่สนใจแต่จะเลียนแบบตะวันตก โดยไม่ศกึ ษา
วัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพบุรุษมาประยุกต์ใช้แล้ว ชาติไทยก็จะไม่มีความเป็น
ตัวของตัวเอง ท�ำให้เกิดช่องว่างระหว่างวัย ระหว่างวัฒนธรรมและเป็นอุปสรรค
ส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เข้าท�ำนองที่ว่า “ใหม่ก็เอาดีไม่ได้ เก่าก็ทิ้ง”
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความภูมิใจ
ในปาฐกถาพิเศษชุดนี้ จึงขอเผยแพร่ปาฐกถานีเ้ ป็นการสักการะ ถวายกตเวทิตาคุณ
แด่พระองค์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยทั้งประเทศ ในโอกาสมหามงคลฯ ครั้ง
นี้ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และกราบนมัสการ
ขอบพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เป็นอย่างสูง ที่ได้มีเมตตา
เป็นองค์ปาฐก แสดงปาฐกถาพิเศษอันล�้ำค่าครั้งนั้น
			
พลต�ำรวจตรี นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์
นายกยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมษายน ๒๕๕๘
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินเปิดอาคาร “ธรรมนิเวศ”
ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชู
ปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒
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๑๒
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“ม่วงเทพรัตน์”
ดอกไม้งามพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นไม้ล้มลุก ตระกูลพืชท้องถิ่นของเกาะ Socotra หมู่เกาะ Yemen
ในมหาสมุทรอินเดีย
ได้รับพระราชทานนาม เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒
ใบมีสีเขียวเข้ม ความสูงของล�ำต้นในสภาพธรรมชาติประมาณ ๖๐ ซ.ม.
โดยทั่วไปจะออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน ดอกสีม่วงอมฟ้า
รูปร่างของดอก เมื่อบานเต็มที่แล้ว มีทรงคล้ายดาว เกสรตัวผู้สีเหลือง
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ
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อนุโมทนา
พิมพ์ครั้งที่ ๒
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีกศุ ลฉันทะทีจ่ ะ
พิมพ์หนังสือ องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ ขึน้ ใหม่ เพือ่ เผยแพร่เฉลิมพระเกียรติ
ในวโรกาสทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
เสด็จมาทรงเปิดอาคารปฏิบตั ธิ รรม ของยุวพุทธิกสมาคมฯ ในวันที่ ๒๘ กันยายน
ศกนี้
การจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือ องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ เป็นอุดม
มงคลแห่งการเชิดชูบูชาปูชนียบุคคล ตามพระพุทธานุสาสนีว่า “ปูชา จ ปูชนี
ยานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” พร้อมทั้งเป็นการบ�ำเพ็ญธรรมทานที่พระพุทธเจ้าทรง
ยกย่องว่าประเสริฐเป็นเลิศแห่งทานทั้งหลาย จึงเป็นการเจริญกุศลอันพึงชื่นชม
สาธุการ ในกาละส�ำคัญอันเป็นปฐมวารแห่งอาคารปฏิบัติธรรม ซึ่งจะเป็นบุญ
สถานที่เกื้อกูลและกอบก่อกุศลภาวนาสืบไปตลอดกาลนาน
ขออนุโมทนาบุญพิธีของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ณ วโรกาสนี้ อันเป็นวรธรรมมงคล ขอกุศลแห่งการเจริญธรรมเจริญ
ปัญญา จงสัมฤทธิ์ผลน�ำมาซึ่งธรรมไพบูลย์ เพื่อประโยชน์สุขที่แท้แก่มหาชน
ยั่งยืนนานสืบไป
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
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อนุโมทนา
พิมพ์ครั้งที่ ๑
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดนิมนต์
อาตมภาพแสดงปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ ๓๖ พรรษา
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เรื่อง “องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ”
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๓๔
ต่อมา ยุวพุทธิกสมาคมฯ ได้แจ้งกุศลฉันทะทีจ่ ะจัดพิมพ์ปาฐกถาดังกล่าว
ขึ้นเผยแพร่เป็นเล่มหนังสือ เพื่อให้เป็นประโยชน์กว้างขวางออกไป และได้มอบ
ต้นฉบับที่คัดลอกจากแถบบันทึกเสียงให้ตรวจแก้อาตมาภาพขออนุโมทนาบุญ
เจตนาของยุวพุทธิกสมาคมฯ และบั ด นี้ อ าตมภาพได้ ต รวจแก้ ปรับปรุงบท
ปาฐกถาดั ง กล่ า วเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึงขอมอบต้นฉบับให้ทางยุวพุทธิก
สมาคมฯ ด�ำเนินการพิมพ์เผยแพร่ตามความประสงค์
การจัดให้มปี าฐกถาดังกล่าวนีข้ นึ้ นับว่าเป็นการแสดงออกซึง่ น�ำ้ ใจของ
ชาวยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในการที่จะมีส่วนร่วมเฉลิมฉลองพระ
ชนมายุของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การจัดพิมพ์ปาฐกถาครัง้ นีข้ นึ้ เผยแพร่
นับว่าเป็นการยืนยันถึงความตัง้ ใจจริง ทีจ่ ะให้การร่วมฉลองนัน้ เป็นกิจกรรมทีส่ บื
เนือ่ งต่อไปจนออกผลสมบูรณ์
อาตมภาพขออนุโมทนา และหวังว่ากุศลฉันทะของยุวพุทธิกสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งนี้ จะเป็นส่วนร่วมที่ช่วยให้ประชาชนได้
น�ำคติแห่งพระราชจริยาวัตรและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไปประพฤติ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ป ระเทศชาติ แ ละสังคม
อย่างกว้างขวางและยั่งยืน สมตามความหมายของการฉลองที่เป็นปฏิบัติบูชา
อันเป็นการบูชาที่มีผลสูงสุดสืบไป
พระเทพเวที* (ป.อ. ปยุตฺโต)
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๔
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*พระพรหมคุณาภรณ์ ครั้งองค์
ยังด�พำระรั
รงสมณศั
ดิ์ ที่ ยพระเทพเวที
ฐสีมาคุณกากรปิ
ชาติ

สารบัญ

ค�ำน�ำ									
อนุโมทนา							
องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ						

(๔)
(๑๔)
(๑๘)

๑. พระคุณความดีที่ท�ำให้ทรงเป็นที่รัก					

(๒๑)

พระองค์ผู้ทรงพระคุณความดีและเป็นที่รักของปวงประชา			
ความประทับใจเมื่อได้เห็นได้เฝ้าและฟังเสียงเล่ากล่าวขาน			
การทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
แนวพระราชด�ำริในการแก้ปัญหาของประเทศชาติ
			
การทรงส่งเสริมเชิดชูความภูมิใจในความเป็นไทย 			
ค่านิยมไทยที่ได้ทรงน�ำให้กลับฟื้น 				
การทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่คู่กันมากับวัฒนธรรมไทย 		
การทรงศึกษาพุทธธรรมและน�ำประชาชนให้ได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนา
ความสนพระทัยในวิชาการหลากหลายที่จะใช้พัฒนาประเทศชาติ
การทรงเป็นองค์แทนในหลวง และเป็นองค์แทนประเทศไทย 		

๒. มองสมเด็จพระเทพฯ ในฐานะต่างๆ				

การฉลองที่จะท�ำให้เกิดความเจริญแก่ประเทศชาติ			
สมเด็จพระเทพฯ ในฐานะองค์แทนสถาบันพระมหากษัตริย์			
สมเด็จพระเทพฯ ในฐานะบุคคลแห่งยุคสมัย			
สมเด็จพระเทพฯ ในฐานะบุคคลในวงการศึกษา		
สมเด็จพระเทพฯ ในฐานะผู้น�ำชาวพุทธรุ่นใหม่			
สมเด็จพระเทพฯ ในฐานะศูนย์รวมใจของประชาชาวไทย			
สมเด็จพระเทพฯ ในฐานะบุคคลที่เป็นแบบอย่าง			
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(๒๑)
(๒๕)
(๒๗)
(๓๐)
(๓๓)
(๓๖)
(๓๙)
(๔๒)
(๔๕)
(๔๘)

(๕๒)

(๕๒)
(๕๕)
(๖๒)
(๖๗)
(๗๑)
(๗๓)
(๗๖)

๓. การฉลองอย่างแท้ที่ทุกคนมีส่วนร่วม			

พื้นฐานจิตใจของผู้จะออกไปร่วมอยู่ร่วมพัฒนาสังคม			
ปฏิบัติการทางสังคมที่เป็นฐานของการพัฒนา
ลักษณะคนที่จะพัฒนา : ๑. คบหาแหล่งความรู้และแบบอย่างที่ดี		
ลักษณะคนที่จะพัฒนา : ๒. มีวินัยไว้เอื้อโอกาสที่จะพัฒนา		
ลักษณะคนที่จะพัฒนา : ๓. ก้าวหน้าด้วยแรงจูงใจใฝ่รู้สร้างสรรค์		
ลักษณะคนที่จะพัฒนา : ๔. มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ		
ลักษณะคนที่จะพัฒนา : ๕. ปรับทัศนะให้ตรงตามหลักการแห่งเหตุผล
ลักษณะคนที่จะพัฒนา : ๖. มีสติกระตือรือร้นตื่นตัวทุกเวลา
ลักษณะคนที่จะพัฒนา : ๗. แก้ปัญหาและพึ่งพาตนได้ด้วยความรู้คิด

ค�ำเชิญชวนให้ฉลองอย่างแท้ที่เป็นประโยชน์ยั่งยืน 			
รุ่งอรุณของการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่สมบูรณ์
การพัฒนาสมบูรณ์ เมื่อบุคคลกับสังคมเอื้อประโยชน์ต่อกัน
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
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(๗๘)

(๗๘)
(๘๑)
(๘๔)
(๘๘)
(๙๑)
(๙๓)
(๙๕)
(๙๗)
(๑๐๑)
(๑๐๖)
(๑๐๘)
(๑๑๒)
(๑๑๕)

องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
ปาฐกถาพิเศษ*
ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ ๓๖ พรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอเจริญพร ท่ า นอาจารย์ ผู ้ เ ป็ น ประธาน ท่านกรรมการยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งท่านสาธุชน ผู้สนใจใฝ่
ธรรมทุกท่าน
ช่วงเวลานี้เป็นระยะกาลแห่งความเป็นสิริมงคล ที่ทางราชการและ
ราษฎร ได้จัดงานพิธีและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่วันพระราชสมภพของ
พระองค์เวียนมาครอบ ๓ รอบ คือมีพระชนมายุครบ ๓๖ พรรษา ดังที่ทราบ
กันอยู่แล้ว
* จัดโดย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
แสดง ณ ส�ำนักงานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ๖ เมษายน ๒๕๓๔
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ในตัววันที่แท้จริงคือวันที่ ๒ เมษายน ได้มีพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญ
พระราชกุศล อันเหมือนกับเป็นการเริ่มต้น ต่อจากนั้นประชาชนและราชการ
ก็ได้จดั งานและกิจกรรมต่างๆ ต่อๆ กันมาอย่างเช่นทีจ่ ดั อยูใ่ นบัดนี้ โดยยุวพุทธิกสมาคมฯ เป็นเจ้าภาพ
แม้วา่ วันนีจ้ ะห่างจากวันพระราชสมภพทีแ่ ท้จริงออกไปก็ไม่เป็นการล่าช้า
แต่ประการใด อันที่จริง กลับมีเหตุที่ควรจะยินดีเพิ่มขึ้นด้วยซ�้ำ เพราะว่าวันนี้
ก็เป็นวันหยุดราชการเป็นวันทีส่ ำ� คัญมากอีกวันหนึง่ คือเป็น “วันจักรี” ซึง่ มีความ
หมายว่า เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑
ได้เสด็จขึ้นเสวยราชย์ คือเป็นวันเริ่มของราชวงศ์จักรี อันเป็นพระราชวงศ์ของ
สมเด็จพระเทพฯ นั่นเอง ฉะนั้นจึงเป็นวันที่เนื่องด้วยพระองค์ท่าน
ยิ่งกว่านั้น ยังจ�ำเพราะพอดีอีกว่า ส่วนหนึ่งแห่งพระนามของสมเด็จพระเทพฯ นี้ก็มีค�ำว่าจักรีอยู่ด้วย ได้แก่ส่วนแห่งพระนามตอนที่ ๒ ว่า “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” ซึ่งอาตมภาพขอแปลเอาเองตามรูปศัพท์ที่เปิดโอกาสให้
กล่าวคือ พระนามาภิไธยว่า “มหาจักรีสิรินธร” นี้ สามารถจะแปลได้ว่า “ผู้ทรง
ไว้ซึ่งสิริแห่งพระราชจักรีวงศ์อันยิ่งใหญ่“ ฉะนั้นก็กลายเป็นว่าพระนามนี้เหมือน
ดังบอกว่า พระองค์ทรงเป็นพระมิง่ มงคลแห่งราชวงศ์จกั รี เพราะฉะนัน้ การเฉลิม
ฉลองพระราชจักรีวงศ์ ในวันที่ ๖ คือวันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการเฉลิมฉลององค์
พระเทพฯ ไปด้วย ก็เลยเหมือนกับได้ ๒ งานมารวมเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน เพราะ
พระองค์ทรงเป็นพระมิง่ มงคลแห่งพระราชจักรีวงศ์ดงั กล่าวแล้ว
อาตมภาพขออนุโมทนาในการทีย่ วุ พุทธิกสมาคมฯ ได้จดั กิจกรรมเพือ่ มุง่
เทิดพระเกียรติพระองค์ในโอกาสนี้ ซึง่ เข้าใจว่าเป็นการจัดด้วยเหตุผลทัง้ ๒ ฐานะ
ประการที่ ๑ คือ ในฐานะทีช่ าวยุวพุทธิกสมาคมฯ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นคนไทย ก็จดั ในฐานะ
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ทีเ่ ป็นคนไทยทีม่ คี วามจงรักภักดีตอ่ พระองค์ ประการที่ ๒ สมเด็จพระเทพฯ ทรง
เป็นพุทธมามกะ ทรงเลือ่ มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงศึกษาพระพุทธศาสนา
อย่างลึกซึง้ ดูเหมือนว่าจะได้ทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิข์ องยุวพุทธิกสมาคมฯ ด้วย
ฉะนั้นยุวพุทธิกสมาคมฯ ก็จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นในฐานะที่เป็นองค์กร
ทางพระพุทธศาสนา ในฐานะทีเ่ ป็นคนไทยทีเ่ ป็นพุทธศาสนิกชน เพือ่ แสดงถึงความ
ซาบซึง้ และชืน่ ชมยินดีในพระคุณของพระองค์
รวมความว่า เหตุผลในการจัดมีความหนักแน่นอยูพ่ อสมควร และเมือ่ ทาง
ยุวพุทธฯ จัดปาฐกถานีข้ นึ้ ก็ได้ขอให้อาตมภาพตัง้ ชือ่ หัวข้อให้ดว้ ย อาตมภาพได้เลือก
เอาหัวข้อดังทีท่ ราบกันอยูแ่ ล้วว่า “องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ” ซึง่ ก็คอื การ
เอาส่วนหนึง่ แห่งพระนามหรือพระนามาภิไธยของพระองค์มาตัง้ เป็นหัวข้อปาฐกถา
ธรรม เพราะว่าพระนามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นัน้ ต่อจากส่วนที่ ๒ คือ
“สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสริ นิ ธร” ทีไ่ ด้แปลไปแล้วส่วนที่ ๓ ก็คอื ข้อความทีน่ ำ� มาตัง้
เป็นหัวข้อปาฐกถานีว้ า่ “รั ฐ สี ม าคุ ณ ากรปิ ย ชาติ ” แล้วจึงลงท้ายสุดว่า “สยามบรมราชกุมารี”
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๑. พระคุณความดีที่ท�ำให้ทรงเป็นที่รัก
พระองค์ผู้ทรงพระคุณความดีและเป็นที่รักของปวงประชา
ส่วนแห่งพระนามาภิไธยว่า รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ นี้อาตมภาพเลือก
มา โดยที่ไม่ได้รับพระราชทานราชานุญาต การที่ได้ตั้งเป็นชื่อปาฐกถา ก็เพราะ
เห็นว่า พระนามส่วนนีม้ คี วามหมายทีแ่ สดงถึงความรูส้ กึ ของประชาชนทีม่ ตี อ่ องค์
สมเด็จพระเทพฯ ซึ่งเป็นเหตุให้ราษฎรและราชการพากันจัดกิจกรรมต่างๆ และ
งานพิธีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติขึ้น
เพื่อให้มองเห็นความหมายนั้น ก็เลยจะขอแปลข้อความนี้ไว้โดยแยกค�ำ
นี้ออกเป็น ๓ ส่วน คือ “รัฐสีมา” + “คุณากร” + “ปิยชาติ”
“รัฐสีมา” แปลง่ายๆ ก็คือ “เขตแคว้น” หมายถึงเขตแคว้นแดนไทย
เขตแคว้นแดนไทยก็คือประเทศไทยนี่เอง หมายถึงประเทศไทยทั้งหมด
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“คุณากร” แปลว่า “บ่อเกิดแห่งคุณความดี” หรือ “แหล่งแห่งสมบัติทั้ง
หลาย” หมายถึงเป็นที่ประชุม หรือเป็นที่ประมวลแห่งคุณงามความดีทั้งหลาย
เป็นอันมากแล้วสุดท้าย
แล้วสุดท้าย “ปิยชาติ” ก็แปลได้ว่า “พระองค์ผู้ทรงเป็นที่รัก”
จึงแปลความทั้งหมดได้ว่า “พระองค์ผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งคุณงาม
ความดี และทรงเป็นที่รักของชนชาวไทย”
คิดว่าความหมายนี้คงจะตรงกับความรู้สึกของประชาชน เพราะฉะนั้น
ประชาชนจึงได้พากันจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น
ทีนี้ พระนามในส่วนทีน่ ำ� มาเอ่ยอ้างว่า “คุณากรปิยชาติ” นีม้ คี วามหมาย
เป็น ๒ ตอน และความหมายทั้ง ๒ ตอนนั้นก็มีความเป็นเหตุเป็นผลที่เนื่องกัน
อยู่ กล่าวคือ “คุณากร” แหล่งแห่งคุณงามความดีทั้งหลาย อันนี้เป็นพระคุณ
สมบัติส่วนพระองค์ ได้แก่พระปรีชาสามารถ และพระจริยาวัตรต่างๆ ที่งดงาม
เป็นต้น เป็นส่วนของพระองค์ ส่วน “ปิยชาติ” พระองค์ทรงเป็นที่รัก หมายถึง
เป็นที่รักของประชาชนเป็นพระคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นคือ เกี่ยวข้องกับ
ประชาชน เป็นส่วนทีแ่ สดงถึงพระองค์ในความรูส้ กึ ของผูอ้ นื่ ว่าผูอ้ นื่ รูส้ กึ ต่อพระองค์
อย่างไร
ทีนี้ การที่พระองค์จะเป็นปิยชาติ คือพระองค์ผู้เป็นที่รัก ก็เพราะว่าใน
ส่วนพระองค์ทรงไว้ซึ่งพระคุณความดีก่อน เช่น ทรงมีพระเมตตากรุณา เป็นต้น
ฉะนั้น “คุณากร” แหล่งแห่งความงามความดี จึงมาเป็นเหตุของ “ปิยชาติ” คือ
ท�ำให้ทรงเป็นที่รัก นี่เป็นเหตุเป็นผลที่เนื่องกันอยู่
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และเพราะการทีท่ งั้ ทรงมีพระคุณความดีและทัง้ เป็นทีร่ กั ก็จงึ เป็นเหตุให้
พระองค์ทรงกลายเป็นตัวอย่างหรือแบบอย่างทีค่ นอยากจะท�ำตามและพร้อมทีจ่ ะ
ท�ำตาม เพราะว่าพระองค์มคี ณ
ุ ความดี แล้วพระองค์กเ็ ป็นทีร่ กั และด้วยความเป็น
ที่รักนั้นก็ท�ำให้คนทั้งหลายพร้อมใจอยากจะเอาอย่างพระองค์ในคุณความดีนั้น
ฉะนัน้ จึงกลายเป็นว่าพระองค์กลายเป็นแหล่งแห่งความดีของประชาชนไปด้วย
หมายความว่าในเมือ่ ประชาชนพากันพร้อมใจทีจ่ ะด�ำเนินตามแบบอย่างพระจริยาวัตรของพระองค์ น้อมน�ำเอาพระคุณความดีของพระองค์มาประพฤติปฏิบตั ติ าม
พระองค์กท็ รงเป็นแหล่งความดีของประชาชนไป ก็เลยกลายเป็นว่าทรงเป็นทัง้ แหล่ง
คุณความดีของประชาชน และทรงเป็นทีร่ กั ของประชาชนไปด้วยพร้อมกัน
ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้อาตมภาพจึงเห็นว่า พระนามาภิไธย ส่วนนี้เหมาะ
ที่จะน�ำมาตั้งเป็นชื่อหัวข้อปาฐกถาครั้งนี้
เมื่อทรงเป็นแบบอย่างที่คนรัก พร้อมที่จะตาม ก็นับว่าทรงเป็นผู้น�ำที่ดี
พิจารณาตามหลักพระพุทธศาสนาก็เรียกได้วา่ เป็นบุคคลทีค่ วรบูชาหรือปูชนียบุคคล
การบูชาบุคคลที่ควรบูชา เป็นมงคลอันอุดมอย่างหนึ่ง ตามพุทธพจน์ในมงคล
สูตรที่ว่า
ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลหรือมงคลอันสูงสุด
ทีนี้พระองค์มีพระคุณความดีอะไรบ้าง และทรงเป็นที่รักอย่างไร ได้ทรง
บ�ำเพ็ญคุณประโยชน์อย่างไร จึงเป็นเหตุให้ประชาชนทั้งหลายมีความจงรักภักดี
อันนีก้ เ็ ป็นเรือ่ งทีค่ ดิ ว่าประชาชนทัง้ หลายโดยเฉพาะท่านสาธุชนในทีน่ กี้ ไ็ ด้ทราบ
แก่ใจตัวเองอยู่ โดยเฉพาะมีโอกาสที่จะทราบมากกว่าอาตมภาพที่เป็นพระสงฆ์
เพราะสามารถเข้าถึงสื่อมวลชนมากกว่า ได้รับทราบข่าวคราวเกี่ยวข้องกับ
พระจริยาวัตรของพระองค์จากทีวี วิทยุ อะไรต่างๆ มากมาย
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อย่างไรก็ตาม เพื่ อ จะให้ เ ห็ น เหตุ เ ห็ น ผล ในความที่ทรงเป็นปูชนียบุคคล
อาตมภาพก็มามองพระคุณสมบัติตามที่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้แสดงออกและ
กล่าวขวัญถึงพระองค์ ก็เลยลองประมวลมาดู พระคุณต่อไปนี้ขอให้เข้าใจว่า
อาตมภาพประมวลตามเสียงของประชาชน
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ความประทับใจเมื่อได้เห็นได้เฝ้า
และฟังเสียงเล่ากล่าวขาน
ประการแรกที่สุด สิ่งประทับใจเบื้องต้น เป็นธรรมดาว่าคนเรานี้จะมี
ความรู้สึกอย่างไรก็จากการที่ได้พบได้เห็นกันเบื้องแรก ฉะนั้น การที่ราษฎรจะมี
ความรักใคร่เห็นคุณความดีของพระองค์ก็เริ่มต้นจากความประทับใจในการที่ได้
เห็นได้เฝ้าในเวลาที่พระองค์เสด็จผ่านไปในถิ่นของตนเอง
สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ นัน้ ประชาชนกล่าวขวัญกันว่า พระองค์
ทรงมีพระจริยามารยาทที่งดงาม นอกจากพระจริยามารยาทภายนอกแล้วก็มี
ความงามของน�้ำพระทัยอยู่ภายในด้วย ความงามแห่งน�้ำพระทัยก็คือพระเมตตา
กรุณา อันได้แก่น�้ำพระทัยที่ทรงมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นด้วยจริงใจทรงเปิด
เผยและไม่ถอื พระองค์อย่างทีเ่ รียกว่าเป็นกันเองถ้าเรียกตามศัพท์พระก็วา่ ไม่เป็น
ชาติถัทธและก็ไม่เป็นมานถัทธ ไม่เป็น ชาติถัทธ คือไม่ทรงเป็นผู้ที่แข็งกระด้าง
เพราะการมีชาติก�ำเนิดสูง และไม่เป็น มานถัทธ คือไม่ทรงเป็นผู้ที่แข็งกระด้าง
เพราะความถือพระองค์ ทรงวางพระองค์ ส ม�่ำ เสมอพอดี พระคุณสมบัตินี้
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ท�ำให้ประชาชนเข้าถึงพระองค์ได้ เมือ่ ประชาชนเข้าถึงพระองค์ได้ พระองค์กเ็ ข้า
ถึงจิตใจของประชาชนด้วย
อนึ่ง พร้อมกันนั้น ทรงเอาพระทัยใส่ต่อทุกข์สุขของคนทั่วไปไม่เฉพาะ
บุคคลที่ใกล้ชิดของพระองค์ เริ่มแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินนี าถ พระญาติวงศ์ และพระอาจารย์ทงั้ หลายเท่านัน้
แม้ตลอดถึงชาวบ้าน ชาวชนบททั่วไปในถิ่นแคว้นทั้งหมด เรียกง่ายๆ ว่าทรงมี
พระทัยกว้างขวางด้วยพระเมตตากรุณา และทรงมีพระจริยาวัตรเสมอต้นเสมอ
ปลาย
นอกจากพระคุณลักษณะอย่างทีว่ า่ มานีแ้ ล้ว ก็ยงั มีความร่าเริงสนุกสนาน
และความทรงมีอารมณ์ขำ� ประกอบเข้าด้วย อันเป็นทีก่ ล่าวขวัญกันมาก ซึง่ เป็นพระ
ลักษณะทีท่ ำ� ให้ทรงเข้าถึงจิตใจประชาชนแต่เบือ้ งแรกเพียงได้พบได้เห็นก็ทำ� ให้เกิด
ความสบายใจ และความรักก็เกิดขึน้ นีเ้ ป็นภาพประทับใจเบือ้ งต้น
อย่างไรก็ตาม ต้องมีสงิ่ ทีล่ กึ ซึง้ กว่านี้ ไม่ใช่เพียงเท่านี้ เพราะฉะนัน้ เมือ่ มอง
ลึกลงไปก็จะเห็นว่า การทีท่ รงเป็นทีร่ กั หรือ ความจงรักภักดีของราษฎร และความ
ซาบซึง้ ในพระคุณของพระองค์นี้ เกิดจากการปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจอย่างเป็นรูป
ธรรมด้วย คือต้องมองทั้งพระราชจริยาวัตรและพระราชกรณียกิจ ซึง่ หมาย
ถึง พระราชกรณียกิจที่อ�ำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ท�ำให้
ประชาชนได้รบั ประโยชน์สขุ โดยเฉพาะก็คอื พระราชกรณียกิจทีเ่ ป็นการแก้ปญ
ั หา
และพัฒนาสังคมประเทศชาติ
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การทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
เรารูก้ นั อยูแ่ ล้วว่า ประเทศไทยของเรานี้ยังเป็นสังคมที่มีปัญหาอยู่ไม่
น้อย ดังทีเ่ รียกกันว่าเป็นประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนา ประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนานีม้ ปี ญ
ั หา
หลายอย่างทีเดียว ปัญหาอย่างหนึง่ ก็คอื ความยากจน ทัง้ ๆ ทีป่ ระเทศไทยของเรา
นี้โดยภูมิประเทศแล้วก็อุดมสมบูรณ์แต่ในทางความเป็นจริง ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนก็ยงั มีปญ
ั หาเรือ่ งความยากาจน ความขัดสนข้นแค้นอยู่ มีการกระจาย
รายได้ไม่ทวั่ ถึง อีกทัง้ ยังมีปญ
ั หาเรือ่ งความเจ็บไข้ ความไม่มสี ขุ ภาพอนามัย และ
ความขาดการศึกษา ซึง่ เป็นปัญหาของประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนาโดยทัว่ ไป
โดยเฉพาะชนบทของประเทศไทยนีม้ สี ภาพทัว่ ไปทีย่ งั เป็นประเทศเกษตรกรรม
ประชาชนส่วนใหญ่ ๖๐ - ๗๐ % ยังท�ำมาหากินด้วยเกษตรกรรม คือท�ำนา ท�ำไร่
ท�ำสวน ท�ำประมง และปัญหาของเราก็ยงั มีอยูม่ ากมาย โดยเฉพาะความขัดแย้งใน
ตัวเอง คือ ทัง้ ๆ ทีว่ า่ อยูใ่ นสังคมเกษตรกรรมและยังไม่พร้อม แต่กอ็ ยากมีชวิี ติ แบบ
สังคมอุตสาหกรรม ตัวเองไม่เก่งในการผลิต แต่ชอบเป็นนักบริโภค ปัญหาต่างๆ เหล่า
นีท้ ำ� ให้เกิดภาวะไม่สม�ำ่ เสมออย่างทีเ่ รียกว่าไม่มดี ลุ ยภาพหรือไม่สมดุลขึน้ มาหลาย
ประการ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นัน้ อาจกล่าวได้วา่ ได้ทรงอุทศิ พระองค์
อย่างมากต่อการทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน โดย
เสด็จพระราชบิดาและพระราชมารดาเพราะว่าในหลวงนัน้ ได้เสด็จเยีย่ มเยียนราษฎร
ในท้องถิน่ ต่างๆ มาเป็นเวลาตัง้ ๒๐ - ๓๐ ปีแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมือ่ ได้เจริญพระชันษาขึน้ ก็ได้ตามเสด็จไปทัว่ แทบทุกหนทุกแห่ง
การที่คนทั้งหลายจะมีความซาบซึ้งมากก็เพราะเหตุที่ว่าการปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจอย่างนี้ต้องอาศัยความเสียสละมาก ต้องบุกฝ่าไปในป่าดง ขึ้น
เขา ลงโคลน มีทั้งที่ลุ่มและที่ดอน ที่แห้งแล้งทุรกันดารต่างๆ เป็นเหตุให้ทรงได้
รับความล�ำบาก เหน็ดเหนื่อยพระวรกายเป็นอันมาก แต่ก็ไม่ทรงค�ำนึง ไม่ว่าจะ
มีพระราชกรณียกิจที่ไหนก็ไม่ทรงย่อท้อ เสด็จไปทั่วทุกหนทุกแห่ง ทรงค�ำนึงถึง
สวัสดิภาพและสุขภาพของประชาชน และสนพระทัยในกิจการงานต่างๆ ทีจ่ ะเป็น
ไปเพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชน
การแก้ไขปัญหาของประชาชนทีเ่ ด่นๆ ก็คอื ปัญหาการเกษตร การชลประทาน
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาเกีย่ วกับโภชนาการ เรือ่ งการสาธารณสุขที่
เกีย่ วกับสุขภาพอนามัย ดังทีป่ รากฏว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเอาพระทัย
ใส่ปัญหาเหล่านี้ พร้อมทั้งวิชาการต่างๆ ที่จะน�ำมาใช้ในการแก้ปัญหาเหล่านี้
ทรงสนพระทัยทุกเรือ่ ง
จากพระราชกรณียกิจทีไ่ ด้ทรงบ�ำเพ็ญ โดยเอาพระทัยใส่อย่างจริงจังนี้ ก็
ปรากฏผลออกมาเป็นการเกิดมีหน่วยงานต่างๆ ทีไ่ ด้จดั ขึน้ เพือ่ ช่วยเหลือประชาชน
ซึง่ ไม่เฉพาะประชาชนทีอ่ ยูใ่ นดินแดนห่างไกลในชนบทเท่านัน้ แม้แต่ประชาชนใน
เมืองและในทีท่ วั่ ไปทัง้ ประเทศ ก็อยูใ่ นขอบข่ายของการช่วยเหลือด้วย โดยเฉพาะ
ส่วนพิเศษอย่างหนึง่ ก็คอื คนทีเ่ สียสละเพือ่ ไปท�ำงานให้กบั ประเทศชาติ เช่น ทหาร
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ต�ำรวจ ที่ไปป้องกันประเทศชาติ แล้วประสบภัยอันตราย ก็ทรงเหลียวแล ถึงกับ
ได้ทรงตั้งมูลนิธิสายใจไทยขึ้นมาดังที่ทราบกันแล้ว เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๑๘
คือตัง้ ขึน้ ในวันพระราชสมภพนัน่ เอง ในคราวทีท่ รงมีพระชนม์ได้ ๒๐ พรรษา และ
ก็ได้ทรงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานมูลนิธสิ ายใจไทยนัน้ สืบมานับเป็นพระคุณปู การ
ในส่วนที่ได้ทรงช่วยคนที่เสียสละให้แก่ประเทศชาติ
พระราชภารกิจซึง่ เกีย่ วกับงานประเภทนีอ้ ย่างอืน่ ทีเ่ ห็นกัน ก็เช่น ทรงเป็น
อุปนายิกาสภากาชาดไทย และทรงตัง้ มูลนิธสิ งเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
อันนี้เป็นกิจกรรมต่างๆ ที่อาตมภาพยกตัวอย่างมาเพื่อให้เป็นเหตุผลที่
ท�ำให้พระองค์เป็นบุคคลที่ทรงไว้ซึ่งพระคุณความดี
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แนวพระราชด�ำริในการแก้ปัญหาของประเทศชาติ
ทีนี้ ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหล่านั้น สิ่งหนึ่งที่ส�ำคัญคือ เรื่อง
ของความคิด พูดง่ายๆ ก็คือเรื่องสติปัญญา เมื่อพระองค์ทรงด�ำเนินพระราชกรณียกิจอย่างนี้ พระองค์ทรงมีแนวความคิดของพระองค์เองด้วย อาตมภาพจะ
ยกตัวอย่าง เช่น เรื่องมูลนิธิสายใจไทยนี้ ก็มีพระราชด�ำรัสครั้งหนึ่งซึ่งเป็นที่น่า
สังเกต อันแสดงถึงพระราชด�ำริที่มองอะไรกว้างขวางคือ พระองค์ได้ตรัสตอน
หนึ่งซึ่งมีความหมายว่า
การที่เรามาช่วยกันหรือการที่ประชาชนมาบริจาคเพื่อมูลนิธิสายใจไทย
นี้ เป็นการที่ท�ำงานอย่างเดียวได้ประโยชน์ไปหลายอย่างพร้อมกัน ในแง่ที่หนึ่งที่
เห็นชัดก็คือว่า ทุ ก คนมีส ่ว นร่ว มกันช่ว ยกันให้ค วามช่ วยเหลื อ แก่ ผู ้ ท�ำ หน้าที่
เสียสละเพื่อประเทศชาติ อันนี้เป็นสิ่งที่เห็นชัดโดยตรง แต่พร้อมกันนั้นยังมี
ประโยชน์ที่ตามมาก็คือ คนที่ ไ ด้ รั บ การสงเคราะห์ นั้ น เช่นว่าญาติพี่น้อง
ครอบครัวของเขา และแม้แต่ตวั คนทีไ่ ด้รบั อันตรายมา บาดเจ็บมา พิการมา แล้ว
ได้รบั การส่งเสริมอาชีพ มีการฝึกงานให้นนั้ ก็เป็นการส่งเสริมให้อาชีพแก่ประชาชน
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ไปด้วย และมีผลที่พ่วงมาด้วยอีกก็คือ เป็นการช่วยเศรษฐกิจของชาติให้ดีขึ้นไป
ด้วย อย่างน้อยก็ให้คนเหล่านั้นไม่เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและแถมยังมาช่วย
เป็นพลังทางเศรษฐกิของประเทศชาติดว้ ย และอีกประการหนึง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ก็คอื
ว่า ในเวลาที่เราคิดบริจาคช่วยเหลือคนเหล่านั้น ความคิดนั้นก็จะเป็นจุดรวมใจ
ที่ท�ำให้คนในชาติมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะมีจุดรวมที่จะท�ำ
กิจกรรมร่วมกัน ท�ำให้เกิดการรวมใจสามัคคี นับว่าเป็นประโยชน์หลายอย่างที่
เกิดขึ้นจากงานอันหนึ่งอันเดียว๑
พระราชด�ำริอีกอย่างหนึ่งที่ส�ำคัญ ก็คือการที่ทรงเน้นการแก้ปัญหาใน
ชนบท จะเห็นได้จากการได้เสด็จไปในท้องถิ่นทุรกันดารอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้น
ซึง่ แสดงว่าทรงเน้นการช่วยชาวชนบททีเ่ ป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยคือมีถงึ
๗๐ - ๘๐% อันนั้นก็เป็นการหนึ่ง
แต่อีกประการหนึ่งก็คือ การแก้ปัญหาชนบทนั้นในหลายแง่ก็เป็นการ
ช่วยแก้ทั้งปัญหาของชนบทเอง และปัญหาของในเมืองไปด้วยพร้อมกัน คือ แก้
ปัญหาของชนบทนั่นแหละแต่เป็นการปัญหาในเมืองไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น
เมื่อคนในชนบทไม่มีงานการท�ำ ไม่มีอาชีพ ไม่มีเงิน ก็ละทิ้งถิ่นฐานเข้ามาสู่เมือง
โดยมุ่งมาตายดาบหน้า มาหางานท�ำ มาเป็นแรงงานต่างๆ เหล่านี้ ก็ท�ำให้เกิด
ปัญหาการละทิ้งถิ่นฐานในชนบท ท�ำให้ชนบทขาดแคลนก�ำลังคน เสื่อมทรุดยิ่ง
ขึ้น เสร็จแล้วเมื่อเข้ามาในเมือง ก็อาจจะก่อปัญหาใหม่ขึ้นมาอีก ดังเช่นในระยะ
ที่ผ่านมา ก็คือปัญหาชุมชนแออัดหรือปัญหาสลัม ตลอดจนปัญหาอื่นๆ อันเนื่อง
มาจากความไม่พร้อมที่จะมาอยู่ในถิ่นใหม่ และทางกรุงเทพฯ เองก็ไม่พร้อมที่จะ
รับคนเหล่านี้เข้ามา ปัญหาในเมืองก็เกิดขึ้น
๑พระราชด�ำรัสในโอกาสวันรวมใจช่วยสายใจไทย วันอาทิตย์ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๐

ณ สวนอัมพร (รวมพระนิพนธ์, หน้า ๑๔)

31

องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

ถ้าคนในชนบทไม่ละทิง้ ถิน่ ฐานมาก็เท่ากับว่า หนึง่ เท่ากับเป็นการแก้ปญ
ั หา
ชนบทของเขานัน่ เอง สอง เป็นการป้องกันปัญหาของเมืองไปด้วยพร้อมกัน อันนี้
เป็นแนวพระราชด�ำริอย่างหนึง่
นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ แห่งพระราชกรณียกิจทีส่ ำ� คัญทีป่ ระชาชนได้ประจักษ์แก่
สายตาอยูเ่ สมอ จากการทีไ่ ด้ดทู วี เี ป็นต้น เกีย่ วกับการทีไ่ ด้เสด็จพระราชด�ำเนินไป
ในทีต่ า่ งๆ ดังทีก่ ล่าวแล้ว
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การทรงส่งเสริมเชิดชูความภูมิใจในความเป็นไทย
ทีนี้อีกด้านหนึ่งที่ส�ำคัญไม่น้อยเลย ซึ่งก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับสังคมไทย
เหมือนกัน คือสังคมไทยในระยะทีผ่ า่ นมานี้ เราพูดกันมากว่า เป็นสังคมทีม่ ปี ญ
ั หา
เกีย่ วกับเรือ่ งค่านิยม ซึง่ ก็เป็นปัญหาทางวัฒนธรรมด้วย โดยเฉพาะการทีค่ นไทย
จ�ำนวนมากพากันหลงใหลในวัฒนธรรมตะวันตก รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา
เลียนแบบเอาอย่างโดยไม่ได้พนิ จิ พิจารณา ไม่ได้ไตร่ตรองไม่ได้กลัน่ กรอง และพร้อม
กันนัน้ ไปๆ มาๆ ก็ชกั จะมีทศั นคติทไี่ ม่ดตี อ่ วัฒนธรรมของตนเอง มีความรูส้ กึ ดูถกู
วัฒนธรรมไทย ดูถกู สิง่ ทีเ่ ป็นของไทย แล้วก็รสู้ กึ จะไม่ภมู ใิ จในความเป็นไทย ความ
รูส้ กึ และท่าทีของจิตใจอย่างนีเ้ ป็นเรือ่ งส�ำคัญมาก เพราะจะมีผลกระทบต่อความ
มั่นคงของชาติ
แต่ทสี่ ำ� คัญยิง่ ก็คอื “ความเป็นชาติไทย” นัน่ เอง ทีจ่ ะมีความเจริญงอกงาม
ขึน้ มาได้หรือไม่ การทีช่ าติไทยและสังคมไทยจะเจริญงอกงามขึน้ ได้นนั้ ก็อยูท่ กี่ าร
ทีจ่ ะต้องรูจ้ กั ปรับปรุงพัฒนาตัวขึน้ ไป ไม่ใช่เพียงคอยตามเลียนแบบผูอ้ นื่
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จะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยประการหนึ่ง ท�ำอย่างไร
จะให้คนไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นี้หันมา ภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ภูมิใจในความ
เป็นไทย ตลอดจนนิยมสิ่งที่เป็นของไทย
การแก้ปัญหานี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องยากเหลือเกิน แต่สมเด็จพระเทพฯ
ได้ทรงช่วยบ้านเมืองในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยได้ทรงท�ำให้การแก้ปัญหาเรื่อง
นีก้ า้ วหน้าไปสูค่ วามส�ำเร็จ คือได้ทรงมีบทบาทส�ำคัญในการช่วยให้คนไทยหันกลับ
มาสนใจวัฒนธรรมของชาติของตนเอง และเริ่มมีความภูมิใจขึ้นมา โดยที่ว่า
พระองค์ทรงสนพระทัยในศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยพระองค์เอง
และไม่ใช่เฉพาะศิลปวัฒนธรรมไทยเท่านัน้ ทรงสนพระทัยตลอดถึงเรือ่ ง
ของไทยๆ ทัง้ หมด ทรงเชิญชูความเป็นไทย และค่านิยมไทย เพราะฉะนัน้ ภาษา
ไทยก็ตาม วรรณคดีไทยก็ตาม ตลอดไปจนกระทัง่ เพลงไทย ดนตรีไทย และแม้
กระทัง่ โบราณสถานต่างๆ ของไทยทรงสนพระทัยหมด
ยิง่ กว่านัน้ มิใช่สนพระทัยเฉยๆ สิง่ ทีต่ งั้ พระทัยจะท�ำก็ทรงท�ำได้อย่างตัง้
พระทัยเสียด้วย อันนีเ้ ป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ ถ้าสนพระทัยอย่างเดียวผลก็ยงั ไม่สมบูรณ์ สิง่
ทีส่ ำ� คัญกว่านัน้ คือ ท�ำได้ดงั ตัง้ พระทัย
เมือ่ สนพระทัยเรือ่ งภาษาไทย วรรณดีไทย ก็ทรงศึกษาภาษาไทย และ
วรรณคดีไทย ตลอดจนทรงเรียบเรียงบทพระนิพนธ์รอ้ ยแก้วร้อยกรองต่างๆ จน
ทรงพระนิพนธ์เองได้เป็นอย่างดีดว้ ย ทรงช�ำนาญเรือ่ งภาษาไทย ทั้งร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง ทรงสนพระทัยดนตรีไทยและเพลงไทยด้วย และทรงเองได้ อย่างเป็น
ที่ทราบกันอยู่แล้ว และผลงานก็เป็นที่ปรากฏ
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อย่างเรื่องร้อยกรองนี่ จะเห็ น ว่ า ทรงนิ พ นธ์ บ ทกลอนได้ ตั้ ง แต่ ยั ง มี
พระชนม์ ๑๒ พรรษาและทรงได้ไพเราะทีเดียว ดังทีน่ ำ� มาเผยแพร่กนั ก็มอี ยูห่ ลาย
บท และพอพระชนม์ได้ ๒๒ พรรษา ก็ได้ทรงพระนิพนธ์ค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยและ
กาพย์ขับไม้กล่อมช้างและต่อมาก็ทรงพระนิพนธ์กาพย์ขับไม้สมโภชพระแก้วอีก
ด้วย ค�ำฉันท์ดุษฎีสังเวยนี้เป็นค�ำประพันธ์ที่ถือกันว่ายากมาก เป็นงานเกียรติยศ
แต่พระองค์ก็ทรงกระท�ำได้ ฉะนั้น ผลงานต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น
พระปรีชาสามารถของพระองค์ การที่พระองค์สนพระทัยในสิ่งที่เป็นของไทยๆ
เหล่านี้และทรงท�ำได้ด้วยพระองค์เองเป็นอย่างดี ได้เป็นเครื่องชักน�ำให้คนไทย
จ�ำนวนมาก หันกลับมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เป็นของไทย
อีกด้านหนึ่ง พระองค์ไม่ได้สนพระทัยและทรงรอบรู้แต่เรื่องของไทย
แต่พระองค์ทรงศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ดว้ ยและทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจใน
สายวิชาการนั้นได้ เช่น ภาษาต่างประเทศก็ทรงได้ และวิชาการสมัยใหม่ แม้
กระทั่งการสื่อสารดาวเทียม การอ่านแผนที่ ตลอดจนวิชาการที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาประเทศอืน่ ๆ อีกหลายอย่างก็ทรงได้ การทีท่ รงรูท้ งั้ เก่าและใหม่นี้ เป็นองค์
คุณส�ำคัญที่ท�ำให้คนเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าของเก่าของไทย
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ค่านิยมไทยที่ได้ทรงน�ำให้กลับฟื้น
ฉะนัน้ สมเด็จพระเทพฯ จึงทรงมีสว่ นส�ำคัญในการฟืน้ ฟูคณ
ุ ค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยท�ำให้คนไทยโดยเฉพาะคนรุน่ ใหม่ได้หนั มาสนใจและภูมใิ จในศิลปวัฒนธรรมของตนเองมากขึ้น ดังปรากฏเป็นพระเกียรติคือ การที่ได้รับถวาย
พระเกีย้ วทองค�ำในฐานะทีท่ รงทะนุบำ� รุงภาษาไทยอย่างยอดเยีย่ ม เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑
และแม้กอ่ นหน้านัน้ คือเมือ่ ๑๐ ปี ก่อน ก็ได้ทรงเป็นประธานมูลนิธพิ ระบรม
ราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เกี่ยวกับการรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย
และที่เห็นได้ชัดก็คือทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เป็นแม่กองบูรณะวัดพระแก้วและวังหลวง
หรือเรียกเป็นต�ำแหน่งว่าประธานอ�ำนวยการบูรณะปฏิสงั ขรณ์วดั พระศรีรตั นศาสดาราม
และพระบรมมหาราชวัง
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แม้ทางราชการก็เห็นว่าพระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องมรดกไทย เรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และได้ทรงท�ำให้เป็นผลส�ำเร็จขึ้นมาเป็นที่เชิดชูอย่างมาก ก็
จึงได้ประกาศให้วันที่ ๒ เมษายน คือ วันพระราชสมภพ เป็นวันอนุรักษ์มรดก
ชาติ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ นอกจากนัน้ ก็ยงั มีผทู้ ไี่ ด้ถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์
ว่า ทรงเป็นองค์เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย
ทีว่ า่ มานีก้ เ็ ป็นเรือ่ งความเป็นไทย ซึง่ จากพระนิพนธ์ตา่ งๆ เราจะเห็นแนว
พระราชด�ำรินปี้ รากฏแทรกแฝงมาอยูเ่ รือ่ ยๆ แสดงถึ ง ความที่ ท รงรั ก ในศิ ล ปวัฒนธรรมไทย ทรงใฝ่พระทัยในการเชิดชูความเป็นไทย ด้วยต้องการให้คนไทยมี
ความภูมใิ จในชาติ ในสังคมของตนเอง ในมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง และ
พยายามส่งเสริมพัฒนาชาติของตนเองให้งอกงามรุง่ เรืองยิง่ ขึน้ ไป
เป็นอันว่า ในแง่นี้ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพฯ ได้ท�ำให้สามารถ
พูดได้วา่ พระองค์ได้เป็นผูท้ นี่ ำ� เอาความภูมใิ จในความเป็นไทยกลับคืนมาให้แก่คน
ไทย อย่างน้อยก็ได้ทรงมีสว่ นส�ำคัญในเรือ่ งนี้ ทรงฟืน้ ฟูคา่ นิยมไทยขึน้ มา ท�ำให้คน
ไทยแม้แต่เด็กสมัยใหม่ ให้เกียรติและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ดังเช่น ใน
เรือ่ งของดนตรีไทย เด็กรุน่ ใหม่กร็ จู้ กั เล่น เล่นเป็นมากขึน้ และก็ไม่อายทีจ่ ะเล่น
โรงเรียนต่างๆ ก็เอาใจใส่สง่ เสริม และรูจ้ กั มีหน้ามีตาทีจ่ ะจัด สมัยก่อนนีเ้ ด็กไทย
อายทีจ่ ะเล่นดนตรีไทย เพราะมีความรูส้ กึ ซึง่ เป็นทัศนคติที่ไม่ดีอยู่ แต่ตอนนี้ก็แก้
ไปได้มากมาย ความเป็นไปอย่างนีเ้ ป็นสิง่ ทีเ่ ทิดพระเกียรติอย่างหนึง่ ซึง่ ท�ำให้เรา
ต้องเห็นคุณค่าแห่งพระราชกรณียกิจของพระองค์
อีกอย่างหนึง่ ในทางการศึกษา คนไทยทัว่ ๆ ไปไม่ภมู ใิ จทีจ่ ะศึกษาในบ้าน
เมืองของตนเอง มีความรูส้ กึ กันว่า จะให้ดใี ห้เก่งต้องไปเรียนเมืองนอก แต่ในเรือ่ ง
นีส้ มเด็จพระเทพฯ เมือ่ ทรงเรียนก็เรียนตัง้ แต่ชนั้ ประถมจนจบโรงเรียนมัธยมใน
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ประเทศไทยนีเ่ อง ทีโ่ รงเรียนจิตลดา เสร็จแล้วก็ไม่ทรงไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
กลับทรงศึกษาต่อในประเทศไทยนีเ่ อง ทรงไปศึกษาทีจ่ ฬุ าฯ กระทัง่ จบปริญญาตรี
กล่าวกันว่า ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าองค์แรกทีจ่ บมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และก็ไม่ทรงจบเฉพาะปริญญาตรีเท่านัน้ ทรงศึกษาต่อจนกระทัง่ ปริญญาโท
และปริญญาเอก ก็จบในประเทศไทยตลอด
พระราชนิยมนีไ้ ด้เป็นส่วนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้มกี ารเปลีย่ นแปลงค่านิยมทางการ
ศึกษา ซึง่ เป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลอย่างยิง่ ในการก�ำหนดอนาคตของประเทศชาติ อย่าง
น้อยก็ทำ� ให้เกิดแนวโน้มใหม่ในการเปลีย่ นแปลง ซึง่ มีผลขึน้ มามากทีเดียว ค่านิยม
ทีว่ า่ จะต้องไปเรียนเมืองนอกเท่านัน้ จึงจะเก่ง จึงจะโก้ จึงจะน่าภูมใิ จ ความรูส้ กึ นีก้ ็
ชักจะเปลีย่ นไป คนเริม่ จะหันมารูส้ กึ ว่าเรียนเมืองไทยนีก่ เ็ ก่ง
ค่านิยมนีเ้ ป็นเรือ่ งส�ำคัญมาก มันเปลีย่ นวิถชี วี ติ ของคนและวิถชี วี ติ ของ
สังคมได้ และส่งผลลึกซึง้ ต่อชะตากรรมของประเทศชาติและสังคมนัน้ ฉะนัน้ เรา
จะต้องมองเห็นความส�ำคัญของค่านิยมให้มาก เราต้ อ งการเหลื อ เกิ น ที่ จ ะ
เปลีย่ นแปลงค่านิยม แต่ทำ� อย่างไรจะเปลีย่ นแปลงได้มนั เป็นเรือ่ งทีย่ ากเหลือเกิน
แต่ดว้ ยอาศัยพระบารมีของพระองค์กท็ ำ� ให้มกี ารเปลีย่ นแปลงขึน้ มา
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การทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่คู่กันมากับวัฒนธรรมไทย
ทีนี้ คูเ่ คียงกับศิลปวัฒนธรรมไทยก็คอื เรือ่ งพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
นัน้ ก็คกู่ นั มากับวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะเป็นรากฐานทีส่ ำ� คัญของวัฒนธรรมไทยของ
เราด้วย ในด้านนีก้ ป็ รากฏชัดเจนว่า สมเด็จพระเทพฯ ทรงสนพระทัยในพระพุทธศาสนา
เป็นอย่างมาก และความสนพระทัยนีก้ เ็ ป็นไปทัง้ ในแง่ทเี่ กีย่ วกับวัฒนธรรมไทย และทัง้
ในแง่ของหลักธรรม รวมทัง้ ศีลธรรมหรือจริยธรรมหรือหลักในการด�ำเนินชีวติ และร่วม
สร้างสันติสขุ ในสังคม
อันนีเ้ ป็น ๒ แง่ ทีพ่ งึ ก�ำหนด เพราะบางคนสนใจเฉพาะในแง่วฒ
ั นธรรมอย่าง
เดียว คือเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับศิลปะหรือเรือ่ งวรรณกรรม วรรณคดี ตลอดพิธกี รรมต่างๆ
เป็นความสนใจในแง่วฒ
ั นธรรมประเพณี แต่บางคนก็สนใจเฉพาะในแง่ของหลักธรรม
มุ่งจะเรียนพระพุทธศาสนาเพื่อเอามาใช้ในการด�ำเนินชีวิต เรือ่ งวัฒนธรรมเป็น
อย่างไรไม่เกีย่ ว คนไทยเดีย๋ วนีไ้ ม่นอ้ ยทีส่ นใจเฉพาะหลักธรรมอย่างเดียว บางทีกเ็ รียน
ในแง่ปรัชญา ไม่เอาเลยเรือ่ งวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นไทย
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แต่สมเด็จพระเทพฯ ทรงสนพระทัยในพระพุทธศาสนาทัง้ ๒ แง่ ทัง้ ในแง่
ของวัฒนธรรมไทย และในแง่หลักธรรมที่จะน�ำมาใช้เป็นหลักในการด�ำเนินชีวิต
และอยูร่ ว่ มในสังคม หรือในแง่ทเี่ ป็นเรือ่ งของศีลธรรมและจริยธรรม มองอีกด้าน
หนึง่ ก็คอื ทรงเลือ่ มใสเกีย่ วข้องกับพระพุทธศาสนาทัง้ ในแง่ของศรัทธาและปัญญา
ทีน่ ใี้ นแง่วฒ
ั นธรรมประเพณีนนั้ ไม่ใช่ทรงสนพระทัยเท่านัน้ แต่ทรงปฏิบตั ิ
ได้จริงด้วย ความเลื่อมใสศรัทธาของพระองค์นั้นปรากฏตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
แม้แต่สมัยทีท่ รงศึกษาในระดับประถมและมัธยม ก็ทรงแสดงความสนพระทัยให้
ปรากฏชัดเจน ทรงสามารถอาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตรด้วย
พระองค์เองซึง่ เป็นกรณีทหี่ าได้ยาก ดังรูๆ้ กันอยูว่ า่ เด็กไทยสมัยนีน้ อ้ ยเหลือเกินที่
จะอาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตรได้
คนไทยสมัยใหม่มองเรือ่ งการอาราธนาศีลเป็นต้นนีว้ า่ เป็นเรือ่ งของวัฒนธรรม
ประเพณีซงึ่ เป็นเรือ่ งเก่าๆ เป็นเรือ่ งไทยๆ ไม่นา่ ภูมใิ จ เด็กไทยทัว่ ๆ ไปจึงไม่เอาใจ
ใส่ บางทีกร็ สู้ กึ ว่าอาย ไม่กล้าทีจ่ ะท�ำ เท่ากับฟ้องว่าไม่ความภูมใิ จในความเป็นไทย
และในความเป็นชาวพุทธ
ในขณะทีเ่ ด็กไทยสมัยนีน้ อ้ ยคนเหลือเกินทีจ่ ะอาราธนาศีล อาราธนาธรรม
หรืออาราธนาพระปริตรได้ แต่นพี่ ระองค์เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ก็ทรงสนพระทัยและก็
ทรงท�ำได้ จึงท�ำให้ความรูส้ กึ อายของเด็กไทยในเรือ่ งนีเ้ บาบางลง และมีความรูส้ กึ ภูมใิ จ
ขึน้ มาแทน
เล่ากันว่าพระองค์ได้ทรงอ่านชาดกหมดทุกเรือ่ ง ชาดกทีเ่ ราเรียกว่าพระเจ้า
๕๕๐ ชาติไม่ใช่พระเจ้า ๑๐ ชาตินะ พระเจ้า ๑๐ ชาตินเี้ ฉพาะชาติใหญ่ๆ ทีเ่ รียกว่า
ทศชาติ แต่ในทีน่ หี้ มายถึงชาดกทัง้ หมด ในพระไตรปิฎก และในอรรถกถา เรียกกัน
ถ้วนๆ ว่า ๕๕๐ เรือ่ ง แต่ทจี่ ริงมี ๕๔๗ เรือ่ ง สมเด็จพระเทพฯ ทรงอ่านหมด
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ในแง่ประเพณีวฒ
ั นธรรมไทยทีเ่ กีย่ วกับพระพุทธศาสนานีจ้ ะเห็นว่าทรงสน
พระทัยอย่างจริงจังดังเช่นทีเ่ สด็จไปทรงฟังเทศน์มหาชาติทวี่ ดั โพธิแ์ ละทรงฟังจนจบ
การเทศน์นนั้ มี ๓ วันจึงจบ เพราะมีตงั้ ๑๓ กัณฑ์ ก็เสด็จไปฟังทัง้ ๓ วัน จนกระทัง่
จบ แสดงว่าสนพระทัยจริงๆ ไม่ใช่เสด็จไปเป็นพิธหี รือไปฟังให้พอรูจ้ กั เท่านัน้ ต้องสน
พระทัยจริงๆ
ต่อมาก็ทรงรับพระราชภารกิจ เช่น เสด็จไปทรงเป็นประธานในการต่างๆ ถ้า
จะว่าถึงเรือ่ งทีเ่ สด็จไปในงานพิธตี า่ งๆ ทางพุทธศาสนาทีม่ เี อกชนอัญเชิญเสด็จไปก็
เป็นเรือ่ งธรรมดาซึง่ ก็มอี ยูเ่ รือ่ ยๆ เป็นส่วนหนึง่ แต่ในทีน่ มี้ งุ่ ถึงการทีท่ รงเป็นประธาน
ในพิธใี หญ่เป็นราชพิธหี รืองานใหญ่ของบ้านเมือง อย่างพิธเี วียนเทียนทีพ่ ทุ ธมณฑลใน
วันส�ำคัญ เช่น วันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา ซึง่ จะเห็นว่าสมเด็จพระเทพฯ ได้เสด็จ
ไปทรงเป็นประธานเป็นประจ�ำ
และในการทีท่ รงเป็นประธานในการเวียนเทียนทีพ่ ทุ ธมณฑลนัน้ จะทรงท�ำ
อย่างเอาจริงเอาจังด้วยความทีท่ รงสนพระทัย ทรงกล่าวค�ำบูชาด้วยพระองค์เองด้วย
ปากเปล่า ทรงจ�ำได้ ไม่ตอ้ งอ่าน ไม่ตอ้ งเอาหนังสือมากาง หมายความว่า ทรงจ�ำแม่น
และทรงตั้งพระทัยท�ำ เป็นการแสดงว่าทรงสนพระทัยจริงๆ ไม่ใช่สกั แต่แสดงออก
ภายนอกเท่านัน้ นีเ้ ป็นด้านหนึง่ ทีป่ รากฏออกมา
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การทรงศึกษาพุทธธรรมและน�ำประชาชนให้ได้ประโยชน์
จากพระพุทธศาสนา
ถ้ามองเฉพาะในแง่ที่ได้กล่าวมา ก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของประเพณี เป็น
พิธีกรรม เป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทย แต่สมเด็จพระเทพฯ ไม่ทรงหยุดอยู่แค่นี้
ได้ทรงศึกษาลึกซึ้งขึ้นไปในเรื่องของสติปัญญาด้วย
การจะเข้าถึงหลักพระพุทธศาสนาจนรูเ้ ข้าใจหลักธรรมได้ลกึ ซึง้ นีเ้ รามัก
พูดว่า ควรจะอ่านคัมภีรไ์ ด้จงึ จะเข้าถึงธรรมอย่างแท้จริง และการทีจ่ ะอ่านคัมภีร์
ได้ ก็ควรจะต้องรู้ภาษาบาลี สมเด็จพระเทพฯ ก็ทรงศึกษาภาษาบาลี
ทรงสนพระทัยศึกษาภาษาบาลี ตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์เมือ่ ครัง้ อยูโ่ รงเรียน
จิตรลดาแล้ว ต่อมาในชั้นสูงขึ้นก็ทรงศึกษาภาษาบาลีต่อจนกระทั่งว่า เมือ่ ท�ำ
วิทยานิพนธ์ปริญญาโทก็ทรงพระนิพนธ์เรือ่ ง “ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท”
ซึง่ เป็นเรือ่ งของพระพุทธศาสนา
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พึงสังเกตว่า การที่ จ ะท� ำ วิ ท ยานิ พ นธ์ เ กี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนาฝ่ า ย
เถรวาท ซึง่ เป็นงานทางวิชาการ เป็นงานวิจยั นัน้ จะต้องค้นคว้าคัมภีรม์ ากมาย และ
ต้องใช้ภาษาบาลี จึงต้องมีความรูภ้ าษาบาลี และต้องรูล้ กึ ซึง้ พอสมควรทีเดียว
นีเ่ ป็นประการทีห่ นึง่ และประการทีส่ องต้องน�ำภาษาบาลีนนั้ ไปใช้คน้ คว้าหาหลักฐาน
ค�ำสอนต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนา แล้วก็วเิ คราะห์วจิ ารณ์เกีย่ วกับหลักธรรมค�ำ
สอนเหล่านัน้ นีแ่ สดงว่าทรงลงลึกในการศึกษาทางพระพุทธศาสนา
แล้วก็ไม่ใช่ศึกษาเล่าเรียนอย่างเดียว ทรงน� ำ มาใช้ ใ นการที่ จ ะเอื้ อ
ประโยชน์แก่ประชาชนด้วย ข้อนีก้ ค็ อื การทีท่ รงน�ำเผยแพร่และแนะน�ำค�ำสัง่ สอนผู้
อืน่ ด้วย จะเห็นได้จากตัวอย่างคือ ทรงนิพนธ์พทุ ธศาสนาสุภาษิตค�ำโคลงขึน้ ซึง่ ได้
ทรงไว้แล้วมิใช่นอ้ ยทีเดียว ทัง้ นีท้ รงเลือกพุทธภาษิตต่างๆ ทีเ่ ห็นว่าพอพระทัยหรือ
ว่าเป็นประโยชน์แล้วทรงน�ำมาแปล หรือน�ำค�ำแปลทีม่ อี ยูแ่ ล้วในหนังสือพุทธศาสนา
สุภาษิตมาเป็นฐาน แล้วทรงพระนิพนธ์เป็นค�ำโคลงขึน้ โดยเก็บใจความของพุทธ
ศาสนสุภาษิตนัน้ ๆ มาเรียบเรียงด้วยส�ำนวนใหม่เพือ่ ให้คนอ่านเข้าใจง่าย มีความ
ไพเราะ น่าสนใจยิง่ ขึน้ และจูงใจให้ปฏิบตั ิ อันนีก้ แ็ สดงว่าทรงเอาพระทัยใส่ทจี่ ะน�ำ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาออกมาช่วยเหลือให้เป็นธรรมทาน คือท�ำให้เป็นประโยชน์
แก่ประชาชน ให้นำ� มาใช้ปฏิบตั กิ นั จริงจัง
อีกเรื่องหนึ่งคือการที่ทรงรื้อฟื้นการส่งบัตรอวยพรวิสาขบูชา ในเรื่องนี้
ก็ได้ทรงเอื้ออ�ำนวยพระราชทานพระนิพนธ์พุทธศาสนสุภาษิตที่ทรงนิพนธ์เป็น
ค�ำโคลงบ้าง ทรงแปลเป็นร้อยแก้วบ้าง หรือค�ำอธิบายทีเ่ ป็นลายพระหัตถ์ของพระองค์
เองบ้าง ให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ จัดพิมพ์ในบัตรอวยพรวันวิสาขบูชา ดังเช่น
ธรรมสถานจุฬาฯ และมูลนิธพิ ระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
เป็นต้น นี่ก็แสดงถึงว่าพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่อย่างจริงๆ จังๆ ในการทีจ่ ะ
สนับสนุนเชิดชูพระพุทธศาสนานีเ่ ป็นเรือ่ งในแง่ของหลักธรรม
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ทีนใี้ นแง่ของพระสงฆ์ ก็ทรงมองเห็นความส�ำคัญของพระสงฆ์ในการพัฒนา
ด้วย อาตมภาพเคยได้อา่ นพระนิพนธ์ตอนหนึง่ อยูใ่ นเรือ่ งโรงเรียนพระดาบส ตอน
หนึง่ ในพระนิพนธ์ของพระองค์ซงึ่ จะขออ่านให้ฟงั ดูวา่ ทรงมีแนวคิดอย่างไร เกีย่ ว
กับเรือ่ งพระสงฆ์ทรงไว้วา่
“สังคมไทยมีวดั เป็นศูนย์กลาง พระภิกษุนอกจากจะเป็นผูส้ งั่ สอนธรรมะ
แล้ว ยังมักเป็นทีป่ รึกษาทัว่ ๆ ไปในการประกอบอาชีพของชาวบ้านด้วย ดังนัน้
วัดบางครัง้ ก็มสี ภาพเป็นศูนย์พฒ
ั นา เป็นทีร่ วบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็นของราษฎร
เป็นทีส่ าธิตของโครงการทีท่ รงแนะน�ำด้วย”๒
พระนิพนธ์นแี้ สดงให้เห็นว่า ทรงเห็นความส�ำคัญของพระสงฆ์ โดยเฉพาะ
ในชนบทที่วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนดังปรากฏว่า เมื่อเสด็จไปในต่างจังหวัด
ตามท้องถิ่นชนบทจะเสด็จเยี่ยมพระสงฆ์ตามวัดต่างๆ ทรงสนทนากับพระสงฆ์
ซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้ทรงทราบทุกข์สุขของประชาชน ของราษฎรในถิ่นนั้น และ
สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีอยู่ที่วัดมากมาย เพราะว่า
ชาวบ้านแต่ละบ้านมีปัญหาอะไรก็ไปหาหลวงพ่อ หลวงน้า หลวงพี่ ไปคุยไว้ ไป
เล่าไว้ ท�ำให้พระสงฆ์ทราบข้อมูลท้องถิ่นมาก ดังนั้น นักพัฒนาที่เข้าใจก็มักไปหา
ข้อมูลจากวัดมาประกอบ สมเด็จพระเทพฯ ก็ทรงเข้าพระทัยเป็นอย่างดีในเรื่อง
เหล่านี้ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

๒ โรงเรียนพระดาบส, พ.ศ.๒๕๒๐ (รวมพระนิพนธ์, หน้า ๑๘๕)
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ความสนพระทัยในวิชาการ
หลากหลายที่จะใช้พัฒนาประเทศชาติ
นอกจากพระพุทธศาสนา เรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย เรื่องภาษาไทย
วรรณกรรมไทย แล้วความสนพระทัยของพระองค์ยงั ขยายกว้างออกไปอีก ไม่ได้
จ�ำกัดอยู่แค่นั้น คือทรงสนพระทัยศึกษาเรื่องทั่วไปอย่างที่เรียกกันว่ามีพระนิสัย
เป็นนักวิชาการด้วย คือใฝ่รู้ ใฝ่แสวงหาความรู้ อันนี้เป็นพระนิสัยส่วนพระองค์
ที่ทรงชอบอ่าน ชอบเขียน และก็ตรัสถึงพระองค์เองว่าเป็นหนอนหนังสือ หรือ
คนอื่นก็เรียกพระองค์ว่าหนอนหนังสือ เพราะทรงชอบอ่านหนังสือเหลือเกิน
ทรงมีความตัง้ พระทัยทีจ่ ะเรียนให้รจู้ ริง และคงจะทรงเห็นอะไรๆ ท้าทาย
พระวิรยิ ะอุตสาหะ ก็เลยท�ำให้ทรงใฝ่ศึกษาวิชาการอย่างกว้างขวางไปแทบทุก
อย่าง โดยเฉพาะทีท่ รงพยายามตัง้ พระทัยศึกษาก็คอื วิชาการทีจ่ ะน�ำไปใช้ในการ
พัฒนาประเทศหรือช่วยเหลือประชาชน อันนีเ้ ป็นจุดทีท่ รงสนพระทัยโดยตรง
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ทีนใี้ นการทีท่ รงสนพระทัยอย่างนี้ มีสงิ่ หนึง่ ทีเ่ ป็นข้อน่าอัศจรรย์อยู่ คือทรง
มีค วามสามารถพิเศษเกี่ย วกับ ความละเอีย ดลออในการสังเกตภูมิป ระเทศ
เวลาเสด็จไปในทีต่ า่ งๆ ทรงมีสมุดประจ�ำพระองค์ทที่ รงบันทึกเรือ่ งราวต่างๆ จะทรง
จ�ำไว้กต็ าม จะทรงจดบันทึกไว้กต็ าม ก็เป็นทีน่ า่ แปลกว่าทรงสังเกตอะไรต่างๆ
ละเอียดมาก ไม่เฉพาะในประเทศไทย แม้ในเวลาทีเ่ สด็จไปในต่างประเทศ เมือ่ เสด็จ
ไปดูอะไรในพิพธิ ภัณฑ์ตา่ งๆ จะทรงบรรยายกระทัง่ ว่าของในชัน้ นัน้ อะไรวางอยูต่ รง
ไหน ชัน้ นัน้ ตรงนัน้ มีอะไรบ้าง อันไหนอยูข่ า้ งหน้าข้างหลังเป็นต้น อันนีแ้ สดงถึงว่า
นอกจากความสนพระทัยแล้วยังมีพระปรีชาสามารถในการสังเกตและทรงจ�ำ เป็น
ความสามารถพิเศษ
ความสามารถอีกอย่างหนึง่ นอกจากการสังเกตด้านภูมปิ ระเทศและสิง่ ต่างๆ
ทีพ่ บทีเ่ ห็นในการเดินทางแล้ว ก็คอื เหตุการณ์หรือความเป็นไปต่างๆ เพราะทรง
โปรดวิชาประวัตศิ าสตร์เป็นพิเศษ ก็เลยทรงโปรดเรือ่ งการบันทึกเหตุการณ์ รวบรวม
หลักฐาน และข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์ อันนีท้ รงโปรดมาก เพราะว่าประวัตศิ าสตร์
ขึน้ อยูก่ บั ข้อหลักฐาน และข้อมูลหลักฐานเหล่านัน้ ก็เป็นสิง่ ทีอ่ าจจะน�ำมาใช้เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ
ความสนพระทัยในวิชาการต่างๆ นัน้ เป็นไปอย่างกว้างขวางดังทีก่ ล่าวมา
แล้ว วิชาการต่างๆ ทีท่ รงสนพระทัยนัน้ ในด้านหนึง่ ก็มงุ่ เพือ่ น�ำมาใช้ในทางการศึกษา
หมายถึงใช้ในการสอนและการบริหารการศึกษา ทรงสนพระทัยในการให้การศึกษา
โดยน�ำวิชาการเข้ามาสอนในสถาบันหรือในโรงเรียน และในเมือ่ มีคนทีจ่ ะศึกษาคือ
มีนักเรียน และมีโรงเรียนหรือมีที่เรียนก็ต้องมีการจัดด�ำเนินการให้ได้ผล ก็จึงมี
ความสนพระทัยที่จะจัดการศึกษาด้วย ท�ำให้พระองค์ทรงมีบทบาททางด้านการ
ศึกษา แม้แต่เป็นผู้บริหารการศึกษา นอกเหนือจากทรงเป็นครูอาจารย์อย่างที่
ทราบกันแล้ว ดังเช่นเมื่อทรงเจริญพระชันษาจบจากโรงเรียนจิตรลดาแล้ว
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ต่อมาก็ทรงได้รับมอบหมายพระราชภารกิจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้
ทรงบริหารโรงเรียนจิตรลดาและได้ทรงเป็นผู้บริหารโรงเรียนจิตรลดาสืบต่อมา
จากในหลวง จนกระทั่งปัจจุบัน
ตัวอย่างเด่นอีกเรือ่ งหนึง่ ทีแ่ สดงให้เห็นความสนพระทัยในการศึกษา ก็คอื ใน
ตอนบูรณะวัดพระแก้ว เสด็จไปเห็นโรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบมีอาคารเก่าทรุด
โทรม ก็ทรงรือ้ ฟืน้ ขึน้ มา นอกจากรือ้ ฟืน้ กิจการขึน้ มาด้วย โดยทรงเริม่ ด�ำเนินการ
โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบเมือ่ ปี ๒๕๒๕ จัดเป็นโรงเรียนประถมและได้ทรงมอบ
ให้ สปช.ไปด�ำเนินการ
ได้ทราบว่าได้ทรงตัง้ วิทยาลัยในวัดพระแก้วด้วย โดยจัดเป็นวิทยาลัยในวัง
ส�ำหรับหญิง วิทยาลัยในวังส�ำหรับชาย เมือ่ ปี ๒๕๑๙ และตอนนีก้ ท็ รงเป็นพระอาจารย์
หรือทรงเรียกพระองค์เองว่าเป็นครูทโี่ รงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและยังทรง
บรรยายอารยธรรมไทยทีจ่ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นต้นด้วย นอกจากนัน้ ได้ทรง
นิพนธ์บทความทางวิชาการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการแก้ปญ
ั หาของบ้านเมือง เช่น เรือ่ ง
ทางโภชนาการ การสือ่ สารข้อมูลด้วยการใช้ดาวเทียม ซึง่ เป็นความรูแ้ ละกิจการทีจ่ ะ
ต้องใช้ในการพัฒนาประเทศชาติ
เท่าที่กล่าวมานี้ จะเห็นความสนพระทัยทีก่ ว้างขวางซึง่ ครอบคลุมไปใน
เรือ่ งต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ประชาราษฎร์ เพียงแค่นกี้ จ็ ะเห็นว่าพระราชกรณียกิจ
ของพระองค์นนั้ มีมากมาย หลายคนแปลกใจว่าพระองค์กท็ รงมีพระราชกรณียกิจ
มากมายจะเอาเวลาทีไ่ หนมาทรงท�ำเรือ่ งพิเศษ เช่นอย่างแต่งกลอน เป็นต้น ด้วย
เหตุผลอย่างนีแ้ หละจึงท�ำให้คนเห็นในพระปรีชาสามารถของพระองค์
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การทรงเป็นองค์แทนในหลวงและเป็นองค์แทนประเทศไทย
ทีนกี้ ารทีท่ รงอุทศิ พระองค์เพือ่ ประโยชน์สขุ แก่ประชาชนนัน้ ในแง่หนึง่ ก็
เป็นการสนองพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ถ้ามองในแง่นี้ ก็
เท่ากับว่าทรงเป็นพระราชธิดาทีม่ คี วามกตัญญูกตเวที พูดง่ายๆ ก็คอื ทรงคอยรับใช้
ในหลวง คอยอยูใ่ กล้ชดิ ติดตามอยูใ่ กล้ๆ พระราชบิดาจะเสด็จไปไหนจะทรงล�ำบาก
ตรากตร�ำอย่างไร ก็ตามเสด็จไปด้วย เหน็ดเหนือ่ ยด้วย นีก้ เ็ ป็นการทรงปฏิบตั พิ ระองค์
ในฐานะของพระราชธิดา เป็นเรื่องของการสนองพระคุณของบุพการี และท�ำ
หน้าทีร่ บั มอบหมายพระราชกรณียกิจ เสด็จต่างพระองค์หรือเสด็จติดตามพระองค์
โดยทรงเป็นพระราชเลขานุการในพระองค์ดว้ ย และก็ปรากฏว่าได้ทรงท�ำหน้าทีจ่ นได้
รับความไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างดี นีก้ เ็ ป็นการมองในแง่หนึง่ คือในแง่ทเี่ ป็นส่วน
พระองค์
แต่มองอีกแง่หนึ่ง ในฐานะที่พระราชบิดาคือในหลวง ทรงเป็นพระมหากษัตริยก์ ารรับมอบหมายพระราชภารกิจหรืองานจากองค์ในหลวง ก็หมายถึงการ
สนองรับราชการแผ่นดิน เมื่อมองในแง่นี้ การที่สมเด็จพระเทพฯ เป็นพระราช48
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เลขานุการของในหลวงหรือการตามเสด็จไปในที่ต่างๆ ก็เป็นการท�ำงานให้แก่
ประเทศชาตินั่นเอง
เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็กลายเป็นว่าการทรงปฏิบัติพระราชภารกิจทั้งหลายนั้น
เป็นการท�ำงานทีเดียวมีความหมายทั้งสองอย่างคือ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ส่วน
พระองค์และทั้งการแผ่นดินไปด้วยพร้อมกัน งานที่กล่าวนี้ ก็คือการดูแลปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจต่างพระเนตรพระกรรณ การปฏิบัติพระราชภารกิจตามทีท่ รง
มอบหมายตลอดจนทรงเป็นองค์ประสานงานต่างๆ ตามพระราชด�ำริ
เมื่อมองเป็นภาพรวม เรื่องต่างๆ เหล่านี้ก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า
สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ
ในบรรดาพระราชกรณียกิจทีก่ ล่าวมานัน้ อีกเรือ่ งหนึง่ ทีค่ วรยกขึน้ มาพูด
ได้ดว้ ยก็คอื ทรงเป็นผูแ้ ทนพระองค์เสด็จไปต่างประเทศ พร้อมทัง้ บางครัง้ ทีไ่ ม่ได้
เป็นการเสด็จไปแทนพระองค์แต่ทรงได้รบั เชิญเอง การเสด็จไปต่างประเทศนี้ก็
เป็นเรือ่ งส�ำคัญเพราะเป็นเรือ่ งของเกียรติภมู ขิ องประเทศชาติ ในการเสด็จต่าง
ประเทศนีต้ ามทีป่ รากฏ สมเด็จพระเทพฯ ได้เสด็จไปหลายประเทศซึง่ ก็ลว้ นได้ผลดี
และประสบความส�ำเร็จ
ผลดีและความส�ำเร็จนั้นดูที่อะไร ความส�ำเร็จก็ต้องดูที่การเชื่อม
สั ม พั น ธไมตรี เ ป็ น ข้ อ ที่ ห นึ่ ง คื อ การน� ำ ไมตรี จิ ต ของคนไทยไปมอบให้ แ ก่
เจ้าของประเทศคือประเทศเจ้าภาพนั้นๆ ท�ำให้เขาชื่นชอบซาบซึ้งรักเรา ข้อนี้
ท�ำได้ไหม น�ำไมตรีจิตไปมอบให้แก่เขาส�ำเร็จไหม? ข้อนี้ก็ปรากฏว่าทรงท�ำได้
ส�ำเร็จ ทรงน�ำไมตรีจิตไปมอบให้เขา เขาชื่นชอบรักใคร่ รับไมตรีของเรา
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ทีนี้นอกจากน�ำไปมอบให้เขาแล้ว ก็ต้องน�ำกลับมาให้ประเทศของเรา
ด้วย นี้เป็นข้อที่สอง อะไรที่พระองค์ทรงน�ำกลับมา ก็ทรงน�ำความนิยมเชื่อถือ
ภาพพจน์ที่ดีต่อประเทศไทยกลับมาให้คนไทยและประเทศไทย อันนี้ก็เป็นสิ่งที่
ส�ำคัญ ซึ่งหมายถึงการที่ว่าไปแล้วก็ได้ผลเพิ่มพูนแก่ตัวเรามากยิ่งขึ้น ท�ำให้ต่าง
ประเทศที่เขาเป็นเจ้าภาพมองเห็นว่า ประเทศไทยนี้เป็นประเทศที่เก่ง เจริญ
ก้าวหน้ามีวัฒนธรรมดี มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่มีพระปรีชาสามารถ มีพระจริยวัตร
งดงาม พูดง่ายๆ หมายถึงว่า พระองค์เป็นเหมือนองค์แทนของประเทศชาตินนั่ เอง
และความส�ำเร็จก็คอื การท�ำให้เขาเกิดความนิยมหรือนับถือ เชือ่ ถือต่อประเทศไทย
ขึ้นมา
ต่อไปในวงกว้าง ก็คอื เป็นการน�ำเกียรติคณ
ุ และศักดิศ์ รีของประเทศไทย
ไปเผยแพร่ให้กว้างขวางออกไป ไปทีห่ นึง่ ๆ ก็เผยแพร่กว้างขวางออกไปๆ นีเ่ ป็นการ
พูดถึงในแง่วงกว้างทัว่ โลก เมือ่ ไปทีละประเทศๆ ก็กว้างออกไปเรือ่ ยๆ กิตศิ พั ท์กแ็ ผ่
ขจรขจาย
ถ้าท�ำส�ำเร็จครบถ้วนก็ได้ทั้งสามขั้น
ขั้นที่ ๑ น�ำไปให้แก่เขา
ขั้นที่ ๒ น�ำกลับมาให้แก่เรา
ขั้นที่ ๓ เผยแพร่ให้กว้างออกไป
ถ้าได้ทงั้ สามประการก็ถอื ว่าเป็นผลส�ำเร็จ นอกจากนัน้ ยังมีขอ้ พิเศษอีก
เป็นผลพลอยได้ทพ่ี ว่ งมา คือการได้พบเห็นได้ความรูแ้ ละแง่คดิ ต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นคติ
บทเรียน แล้วน�ำความรูแ้ ละข้อคิดเหล่านัน้ มาใช้ประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาติของ
เรา ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนได้ทราบอยู่แล้ว ถ้าส�ำรวจตรวจดูก็จะรู้เอง
ว่าได้ทรงท�ำส�ำเร็จแค่ไหนเพียงไร
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อาตมาได้พูดมามากมายแล้ว ทั้งหมดนี้ก็คือพระราชกรณียกิจ และ
พระราชจริยาวัตรต่างๆ ซึ่งอย่างน้อยที่กล่าวมานี้ก็เป็นส่วนส�ำคัญส่วนหนึ่งที่
ท�ำให้ประชาชนเกิดความซาบซึง้ มีความเลือ่ มใสศรัทธา และจงรักภักดีตอ่ พระองค์
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๒. มองสมเด็จพระเทพฯ ในฐานะต่างๆ
การฉลองที่จะท�ำให้เกิดความเจริญแก่ประเทศชาติ
การน�ำเอาพระคุณความดีของสมเด็จพระเทพฯ มากล่าวในทีน่ ี้ มิใช่เป็นการ
กระท�ำเพือ่ สรรเสริญเยินยอให้เลือ่ นลอยไป ความจริงก็ได้พดู ถึงเหตุผลไปแล้วใน
แง่หนึง่ คือเพือ่ แสดงให้เห็นตามหลักทีก่ ล่าวเบือ้ งต้น ซึง่ ได้ยกพุทธพจน์มาอ้างว่า
การบูชาบุคคลทีค่ วรบูชาเป็นอุดมมงคลนัน้ การทีก่ ล่าวอย่างนี้ มีเหตุผลอย่างไร ก็
ควรจะพูดให้เห็นชัดเป็นเครือ่ งประกอบการทีก่ ล่าวเช่นนัน้ โดยเฉพาะการฉลองนัน้
ก็เป็นการบูชาอย่างหนึง่ นัน่ เอง เมือ่ เรามาฉลองเกีย่ วกับพระองค์ เราก็ควรจะรู้
ชัดเจนในเหตุผลทีเ่ ราท�ำการฉลองทีเ่ ป็นการบูชานัน้ ด้วย
ในอีกแง่หนึง่ ทีต่ อ้ งการอย่างแท้จริงก็คอื เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
เอง ในการทีจ่ ะได้เห็นคติแห่งพระจริยาวัตรและพระราชกรณียกิจ อย่างทีว่ า่ อุทศิ
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พระองค์เพือ่ ประชาชนนัน้ แล้วจะได้นอ้ มน�ำเอามาประพฤติปฎิบตั ติ าม เพราะว่าสิง่ ที่
ทรงต้องการก็คอื ความเจริญพัฒนาของประเทศชาติสว่ นรวม เราคนไทยทุกคน
มีความรับผิดชอบทีจ่ ะต้องช่วยกันสร้างเสริมพัฒนาประเทศชาติให้มคี วามเจริญงอกงาม
จึงควรจะต้องร่วมมือกับพระองค์โดยช่วยกันคนละไม้คนละมือในการทีจ่ ะพัฒนาประเทศ
ชาตินี้ จะได้มองเห็นว่าพระองค์ได้ทำ� อย่างนีแ้ ล้ว เราล่ะจะท�ำอะไรบ้าง อันนีค้ อื ประโยชน์
ทีแ่ ท้จริง ซึง่ ถ้าท�ำได้อย่างนีแ้ ล้ว ก็จะเรียกได้วา่ เป็นการปฏิบตั บิ ชู าซึง่ เป็นการบูชาทีแ่ ท้
จริง
ได้กล่าวแล้วว่า การเฉลิมฉลองนีเ้ รียกว่าเป็นการบูชาชนิดหนึง่ การบูชา
นัน้ ในภาษาพระไม่ใช่หมายความว่าจะเอาขึน้ หิง้ หรือเอาขึน้ ไปบนโต๊ะหมูแ่ ล้วก็วาง
ไว้กราบๆ อยูอ่ ย่างนัน้ ไม่ใช่อย่างนัน้ บูชา หมายถึงยกย่อง จะแปลว่า เชิดชู หรือ
เทิดทูนก็ได้ หมายความว่า ใครมีคณ
ุ ความดีควรยกย่องก็ยกย่อง การบูชาบุคคลที่
ควรบูชาหรือยกย่องคนทีค่ วรยกย่องนีส้ ำ� คัญมาก เพราะจะท�ำให้สงั คมยึดถือแบบ
อย่างทีถ่ กู ต้อง และช่วยกันท�ำสิง่ ทีก่ อ่ ประโยชน์สร้างสรรค์ความดีงามยิง่ ขึน้ ไป
การบูชาทีส่ ำ� คัญ จัดว่าเป็นอย่างสูงในทางพระพุทธศาสนาก็คอื การบูชา
ด้วยการปฏิบตั ิ ทีเ่ รียกว่า ปฏิบตั บิ ชู า คือการน้อมน�ำเอาความดีของท่านผูน้ นั้ มาใส่
ไว้ในใจ และระลึกให้เห็นคุณค่าทีแ่ ท้จริงแล้วน�ำไปปฏิบตั ติ าม ประโยชน์ทแี่ ท้จริงอยู่
ทีอ่ นั นี้
การฉลองพระชนมายุของพระองค์จะมีผลประโยชน์ยงั่ ยืนยาวนาน ก็ตอ่
เมือ่ เรามีการปฏิบตั บิ ชู าเกิดขึน้ มิฉะนัน้ แล้วฉลองกัน ๒ วัน ๓ วัน ก็จบไป แล้วก็
ปิดรายการ ไม่ชา้ ไม่นานก็ลมื ถ้าจะฉลองกันจริงๆ ต้องฉลองด้วยปฏิบตั บิ ชู า คือ
ต้องมามองกันว่าพระองค์มคี ณ
ุ ความดีอะไรนะท�ำไมเราจึงมาฉลองกัน ต้องท�ำให้ชดั
ขึน้ มา
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จริงอยู่ พระคุณความดีของพระองค์นนั้ เราก็พอรูก้ นั เราจึงได้มคี วามนิยม
เลือ่ มใส จงรักภักดีตอ่ พระองค์ แต่บางทีกร็ อู้ ย่างพร่าๆ มัวๆ ฉลองกันไปบางทีก็
มองไม่เห็นชัดว่าทรงดีอย่างไร ถ้าจะฉลองให้สมทีจ่ ะเป็นการบูชา ก็ตอ้ งเอาพระคุณ
ความดีขนึ้ มาศึกษาวิเคราะห์วจิ ยั กันให้ชดั จะได้ฉลองได้จริงๆ ก็คอื เอามาปฏิบตั ไิ ด้
อย่างนีจ้ งึ จะเรียกว่า ปฏิบตั บิ ชู า ซึง่ จะเกิดประโยชน์
ฉะนัน้ การทีไ่ ด้บรรยายถึงพระคุณความดีของสมเด็จพระเทพฯ นัน้ ประโยชน์
ทีม่ งุ่ หมายนอกจากว่าเอามาประกอบเป็นเหตุผลในการทีว่ า่ ท�ำไมอาตมาจึงอ้างพุทธ
พจน์ทวี่ า่ “การบูชาบุคคลทีค่ วรบูชาเป็นอุดมมงคล” แล้ว ก็คอื ว่าเราจะได้มกี าร
ฉลองทีแ่ ท้จริง คือการบูชาด้วยการปฏิบตั ิ
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สมเด็จพระเทพฯ
ในฐานะองค์แทนสถาบันพระมหากษัตริย์
ในการที่ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ต่างๆ เหล่านี้ สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีฐานะหลายอย่างเราอาจจะมองดูพระองค์
ตามฐานะเหล่านั้นก็ได้
ฐานะที่หนึ่ง ซึ่งเห็นชัดๆ ก็คือ ฐานะที่ทรงเป็นสยามบรมราชกุมารี เป็น
ขัตติยชาติเป็นองค์แทนของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึง่ พระองค์เป็นองค์แทนทัง้
ในฐานันดรที่เป็นเจ้าฟ้าและเป็นองค์แทนจริงโดยการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
แทนพระองค์หลายครั้งหลายคราอยู่เสมอ
อาตมาอยากจะย�ำ้ สิง่ ทีเ่ ป็นคติสำ� คัญในเนือ้ หาเรือ่ งราวทีก่ ล่าวมานี้ กล่าว
คือ ในทีน่ เี้ ราจะกล่าวถึงพระองค์ในฐานะขัตติยชาติผทู้ รงอุทศิ พระองค์เพือ่ ประโยชน์
สุขของประชาชนชาวไทย และมาพูดกันว่าการอุทศิ พระองค์เช่นนัน้ มองจากสถานะ
ของสถาบันทีท่ รงเป็นองค์แทน เป็นอย่างไร จะขอยกตัวอย่างทีแ่ สดงให้เห็นว่า
สมเด็จพระเทพฯ ทรงมองสถาบันพระมหากษัตริยอ์ ย่างไร โดยสัมพันธ์กบั การทรง
ท�ำประโยชน์แก่ประชาชน
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จากพระราชด�ำรัสในการพระราชทานสัมภาษณ์ตอ่ ไปนีอ้ าจจะท�ำให้เรามอง
เห็นภาพบางอย่างหรือแนวพระราชด�ำริในเรือ่ งนี้ พระราชด�ำรัสที่พระราชทาน
สัมภาษณ์ครัง้ หนึง่ ดูเหมือนจะเป็นการพระราชทานสัมภาษณ์แก่สำ� นักงานเลขานุการ
คณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ชือ่ อะไร
ยาวเหลือเกิน เอาละไม่ตอ้ งจ�ำเอาเป็นว่า ในการพระราชทานสัมภาษณ์ครัง้ หนึง่ มีพระ
ราชด�ำรัสตอนหนึง่ ว่า
“เหตุทชี่ อบการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนนัน้ เห็นจะเป็นเพราะความ
เคยชิน ตัง้ แต่เกิดมาจ�ำความได้กเ็ ห็นทัง้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงคิดหาวิธกี ารต่างๆ ทีจ่ ะยกฐานะความ
เป็นอยูข่ องคนไทยให้ดขี นึ้ ได้ตามเสด็จเห็นความทุกข์ยากล�ำบากของพีน่ อ้ ง
เพือ่ นร่วมชาติกค็ ดิ ว่าช่วยอะไรได้ควรช่วยไม่ควรนิง่ ดูดาย เมือ่ โตขึน้ พอมีแรง
ท�ำอะไรได้กท็ �ำไปอย่างอัตโนมัตโิ ดยท�ำตามพระราชกระแส หรือท�ำตามแนว
พระราชด�ำริ การช่วยเหลือประชาชนเป็นหน้าทีข่ องสถาบันพระมหากษัตริย์
ต้องท�ำประจ�ำอยูแ่ ล้ว อนึง่ การช่วยเหลือคนทีต่ กทุกข์ได้ยากนัน้ ก็สอดคล้องกับ
ค�ำสอนในพุทธศาสนาด้วย ผูท้ ที่ �ำบุญย่อมได้รบั ความอิม่ อกอิม่ ใจ คือได้บญ
ุ ”๓
พระราชด�ำรัสทีค่ ดั มานี้ ข้อความตอนส�ำคัญก็คอื ส่วนทีว่ า่ “การช่วยเหลือ
ประชาชนเป็นหน้าทีข่ องสถาบันพระมหากษัตริย”์ ในเมือ่ ทรงถือว่าเป็นหน้าทีข่ อง
สถาบัน ถ้าสถาบันจะท�ำหน้าทีใ่ ห้ถกู ต้อง ก็ตอ้ งช่วยเหลือประชาชน อันนีเ้ ป็นพระ
ราชด�ำริทสี่ ำ� คัญ แสดงให้เห็นว่าทรงมองสถานะสถาบันพระมหากษัตริยว์ า่ มีความ
สัมพันธ์กบั ประชาชนอย่างไร
๓ พิมพ์ครัง้ แรกใน “สมเด็จพระเทพฯ บางแง่มมุ แห่งความคิดค�ำนึง” วารสารเศรษฐกิจ

และสังคม ฉบับพิเศษ ธันวาคม ๒๕๒๘ (มณีพลอยร้อยแสง, ๒๕๓๓, หน้า ๖๔๕)
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ทีนี้ ถ้ามองกว้างออกไปก็ยังตรัสอีกว่า
“อีกประการหนึง่ รูส้ กึ อยูเ่ สมอว่าการเป็นเจ้าฟ้านัน้ ได้เปรียบผูอ้ นื่ หลาย
อย่าง คือ ได้รบั ความสะดวกสบาย ความเชือ่ ถือ ความเอือ้ เฟือ้ จากผูอ้ นื่ ได้รบั ความ
รู้ ความร่วมมือนานัปการ พูดจาติดต่อกับใครก็งา่ ย ถือเป็นผลประโยชน์ทเี่ กิดใน
ตระกูลทีพ่ อ่ แม่ปยู่ า่ ตายายเคยท�ำคุณแก่บา้ นเมือง ผลดีมาตกอยู่กับลูกหลานดัง
ทีไ่ ด้กล่าวมา ฉะนัน้ จึงควรน�ำข้อได้เปรียบนีม้ าท�ำประโยชน์แก่คนอืน่ ”๔
อันนีเ้ ป็นพระราชด�ำรัสทีส่ ำ� คัญมาก โดยเฉพาะทีว่ า่ “ฉะนัน้ จึงควรน�ำข้อ
ได้เปรียบนีม้ าท�ำประโยชน์แก่คนอืน่ ” การได้เปรียบกับการเอาเปรียบต่างกัน คน
บางคนพยายามเอาเปรียบ จะได้เปรียบหรือไม่ได้เปรียบก็ตาม แต่เขาพยายามจะ
เอาเปรียบ คนอย่างนีแ้ หละทีเ่ ป็นปัญหา เป็นโทษและเป็นภัยอันตรายต่อเพือ่ นมนุษย์
แต่ถา้ ผูท้ ไี่ ด้เปรียบอยูแ่ ล้วกลับไม่เอาเปรียบ และพยายามทีจ่ ะเสียสละแก่ผอู้ นื่ หรือ
เอาความได้เปรียบนัน้ มาท�ำประโยชน์ให้แก่ผอู้ นื่ การได้เปรียบนัน้ บางทีกลับกลาย
เป็นโอกาสทีด่ เี รียกว่าเป็นการเอาความได้เปรียบมาใช้ในการท�ำประโยชน์
การน�ำเอาความได้เปรียบมาใช้เป็นโอกาสในการท�ำประโยชน์นี้ทุกคน
สามารถท�ำได้ เราทุกคนมีความได้เปรียบกันอยูท่ งั้ นัน้ ไม่มากก็นอ้ ย ความได้เปรียบ
นีอ้ าจจะเป็นโอกาสธรรมดา ในบางครัง้ บางเวลาบ้าง ความได้เปรียบโดยทรัพย์ โดย
ยศ โดยฐานะ โดยอ�ำนาจ โดยสติปญ
ั ญา ความสามารถ ตลอดจนแม้แต่ความแข็ง
แรงของร่างกาย บางคนก็ได้เปรียบอยูแ่ ล้ว เพราะเป็นคนแข็งแรงกว่าเขาอืน่ ข้อ
ส�ำคัญอยูท่ วี่ า่ เราจะใช้ความได้เปรียบนัน้ อย่างไร อันนีเ้ ป็นคติทไี่ ม่ใช่เพียงเจ้าฟ้า
เจ้าแผ่นดินเท่านัน้ แม้แต่คนธรรมดาทุกคนก็ตอ้ งคิด

๔ล.ด.(มณีพลอยร้อยแสง, ๒๕๓๓, หน้า ๖๔๕)
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ถ้าเรามองการได้เปรียบเป็นโอกาส แล้วเอาความได้เปรียบนีม้ าใช้ให้เป็น
ประโยชน์ มันก็กลายเป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า เช่นคนทีม่ รี า่ งกายแข็งแรงได้เปรียบคนอืน่
ถ้าเอาก�ำลังกายนัน้ ไปเบียดเบียนข่มเหงครอบง�ำหรือท�ำร้ายคนอืน่ ก็ทำ� อย่างนัน้ ได้
มาก และก็เป็นการก่อความทุกข์แก่ผอู้ นื่ และท�ำความเดือดร้อนแก่สงั คมได้มาก
แต่ถา้ เขามองว่าการมีกำ� ลังกายแข็งแรงกว่าคนอืน่ นัน้ ท�ำให้เขาสามารถช่วยเหลือ
คนอืน่ ได้มาก ความแข็งแรงของเขานัน้ ก็กลับกลายเป็นโอกาสทีเ่ ขาท�ำประโยชน์ได้
มากขึน้ ท�ำให้คนอืน่ มีความสุขและช่วยให้สงั คมเรียบร้อยร่มเย็น แล้วมันก็กลาย
เป็นสิง่ ทีด่ งี ามไป
เรือ่ งทีว่ า่ นีอ้ าตมาคิดว่าเป็นคติในพระพุทธศาสนาทีม่ มี าแต่โบราณ ๒,๐๐๐
กว่าปีแล้ว ท�ำให้นกึ ถึงพระจริยาวัตรของพระเจ้าอโศกมหาราช พระเจ้าอโศกมหาราช
นัน้ ได้ตรัสไว้ในศิลาจารึกแสดงถึงแนวพระราชด�ำริทคี่ ล้ายๆ กันท�ำนองนี้ แต่จะขอ
ท�ำความเข้าใจก่อนเกีย่ วกับพืน้ ฐานของพระเจ้าอโศก
พระเจ้าอโศกนัน้ ก่อนทีจ่ ะทรงมาเป็นพระเจ้าอโศกทีเ่ รารูจ้ กั กัน ซึง่ เรามัก
จะเรียกกันว่า ธรรมาโศก หรือศรีธรรมาโศก คือ อโศกผูท้ รงธรรมนัน้ เคยเป็นอโศก
ผูด้ รุ า้ ย หรืออโศกผูห้ ฤโหดมาก่อนคือเป็นจัณฑาโศก เป็นผูท้ ยี่ กทัพไปแผ่ พระราช
อ�ำนาจรุกรานดินแดนประเทศอืน่ จนกระทัง่ อินเดียในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
นัน้ มีพระราชอาณาเขตกว้างขวางทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ แม้แต่ในปัจจุบนั ก็ยงั ไม่เท่า
ในประวัตศิ าสตร์สมัยหลังต่อมาจนบัดนีก้ ไ็ ม่มสี มัยใดเท่า
ครัง้ หนึง่ พระเจ้าอโศกยกทัพไปรบกับแคว้นกลิงคะ ซึง่ เป็นแคว้นทีเ่ ข้มแข็ง
เหลือเกินเป็นประเทศหนึง่ ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียแต่ยงั ไม่ถงึ จุดใต้สดุ ทีเดียว
สงครามคราวนัน้ รบกันใช้เวลายาวนาน เรียกว่าสูก้ นั อย่างเหนียวแน่นทรหดเหลือ
เกิน ท�ำให้คนตายในการรบเป็นแสน และสูญหายเสียชีวติ เนือ่ งจากสงครามอีกเกิน
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กว่าแสน พระเจ้าอโศกมหาราชทรงชนะ แต่ในชัยชนะครัง้ นัน้ ได้ทรงเห็นภาพคน
ตายมากมายมหาศาลและมองเห็นการทีค่ นเดือดร้อนพลัดทีน่ าคาที่อยู่ ท�ำให้พระองค์
สลดพระทัย และเป็นเหตุทรงหันมานับถือพระพุทธศาสนา แล้วทรงเปลี่ยนนโยบาย
จากการเอาชนะด้วยสงครามหรือสังคามวิชัย มาเป็นธรรมวิชยั คือชัยชนะด้วย
ธรรมก็เลยทรงเว้นประเทศอินเดียส่วนทีย่ งั เหลืออยูใ่ ต้สดุ พระเจ้าอโศกไม่กอ่ สงคราม
ต่อก็เลยเหลืออยูป่ ลายหน่อยหนึง่ ทีย่ งั ไม่เข้ามาเป็นดินแดนของพระเจ้าอโศก แต่
ดินแดนนั้นก็กลายมาเป็นดินแดนที่นับถือพระพุทธศาสนาและนับถือพระเจ้า
อโศกด้วย โดยชนะด้วยธรรมวิชยั ทีแ่ ต่ละประเทศก็นบั ถือพระพุทธศาสนาด้วยกัน
ต่อมาพระพุทธศาสนาก็เผยแพร่ไปต่างประเทศอย่างกว้างขวาง เพราะ
พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งศาสนทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาถึง ๙ สาย บาง
สายก็ไปถึงทางอาหรับโน่นเท่าทีท่ ราบไปถึงอียปิ ต์ ตลอดจนมาทางไทยทีเ่ รียกว่า
ทางสุวรรณภูมิ
พอทรงกลับพระทัยได้แล้วนี่ แนวพระราชด�ำริและทัศนคติตอ่ ทรัพย์ ยศ
อ�ำนาจก็เปลีย่ นไป แต่กอ่ นนีก้ ษัตริยม์ กั จะมองว่า การมีอำ� นาจนัน้ คือความยิง่ ใหญ่ของ
ตน และการมีโภคทรัพย์กค็ อื การได้สงิ่ ต่างๆ มาบ�ำรุงบ�ำเรอตนเอง สร้างความสะดวก
สบายให้มากขึน้ อันนีก้ ค็ อื การได้เปรียบชนิดหนึง่ แต่ถา้ เรามองดูให้ดี การมียศมีความ
ยิง่ ใหญ่มอี ำ� นาจอย่างนัน้ ก็เป็นเพียงการสนองตัณหา เพือ่ แสดงความยิง่ ใหญ่ของตัว
เอง และเพือ่ ให้ได้ชอ่ งทางหรือมีโอกาสทีจ่ ะหาสิง่ สนองบ�ำรุงบ�ำเรอตัวตนได้มากขึน้
เมือ่ พระเจ้าอโศกได้เปลีย่ นมาเป็นธรรมาโศกแล้วตามทีต่ รัสไว้ในศิลาจารึก
ก็ทำ� ให้เห็นว่า พระองค์ทรงมีทศั นคติตอ่ การมียศอ�ำนาจอย่างไร พระองค์ตรัสข้อความ
ซึ่งอาตมาจะขอสรุปเอาเป็นสาระส�ำคัญว่า : ยศอ�ำนาจจะไม่มีความหมายเลย
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หากว่ามันไม่ได้เป็นไปเพือ่ ประโยชน์สขุ แก่ประชาชน๕
หลักการนีห้ มายความว่า ทรัพย์และอ�ำนาจคือความยิง่ ใหญ่นนั้ ถ้าน�ำมา
ใช้ในการสร้างสรรค์ประโยชน์สขุ แก่ประชาชนก็ทำ� ให้สร้างสรรค์ประโยชน์สขุ ได้มาก
เพราะมันเป็นอุปกรณ์ทเี่ ป็นประโยชน์มาก ถ้าเราไม่มที รัพย์ไม่มอี ำ� นาจ ถึงแม้วา่ เรา
อาจจะตัง้ ใจท�ำความดีและมีแนวความคิดทีด่ ี แต่พดู และท�ำอยูน่ นั่ แหละเป็น ๑๐ ปี
ก็ยงั ท�ำอะไรไม่ได้ ถึงท�ำได้กท็ ำ� ได้นดิ ๆ หน่อยๆ ไปไม่ได้กว้าง แต่ถา้ เรามีอำ� นาจ มี
ทรัพย์ งานมันเดินทีเดียว ความประสงค์ดแี ละความคิดทีด่ ขี องเรามันเดินไปได้
ฉะนัน้ เมือ่ น�ำเอาทรัพย์เอาอ�ำนาจมาใช้ในทางทีถ่ กู ต้องก็เป็นการเอาความได้เปรียบ
มาใช้เป็นโอกาสในการท�ำประโยชน์
นีค่ อื คติของการปฏิบตั ติ อ่ ทรัพย์ ยศ และอ�ำนาจทีเ่ ปลีย่ นไป ซึง่ เป็นความ
แปลกใหม่ในอินเดีย เพราะในสมัยโบราณนัน้ เขาถือกันอย่างทีอ่ าตมากล่าวเบือ้ งต้น
คือนับถือความยิง่ ใหญ่วา่ พระเจ้าแผ่นดินยกทัพไปทีไ่ หนก็แสดงความยิง่ ใหญ่ของ
พระองค์ แล้วก็จบกันเท่านัน้ ก็เลยกลายเป็นว่า ตัวยศอ�ำนาจและโภคะนัน้ เป็นเครือ่ ง
น�ำซึง่ ความสุขส�ำราญส่วนตัวบ้าง เป็นจุดหมายในตัวเองบ้าง แต่ในแง่ของธรรม
ตามคติทางพระพุทธศาสนา ทรัพย์และอ�ำนาจเป็นอุปกรณ์ที่จะท�ำให้สามารถ
ท�ำความดีไว้กว้างขวางยิง่ ใหญ่ยงิ่ ๆ ขึน้ ไป
๕ข้อความในศิลาจารึกว่า “สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ปริยทรรศี ผูเ้ ป็นทีร่ กั แห่งทวยเทพ ไม่ทรงถือว่า
ยศหรือเกียรติจะเป็นสิง่ ทีน่ ำ� มาซึง่ ประโยชน์อนั ยิง่ ใหญ่ได้ เว้นแต่จะทรงปรารถนายศหรือเกียรติ
เพือ่ ความมุง่ หมายดังนีว้ า่ ทัง้ ในบัดนีแ้ ละเบือ้ งหน้า ขอประชาชนทัง้ หลายจงตัง้ ใจสดับฟังค�ำ
สอนธรรมของข้าฯ และจงปฏิบตั ติ ามหลักความประพฤติในทางธรรม เพือ่ ประโยชน์อนั นีเ้ ท่า
นัน สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ปริยทรรศีผเู้ ป็นทีร่ กั แห่งทวยเทพ จึงจะทรงปรารถนายศหรือเกียรติ”
(จารึกศิลา ฉบับที่ ๑๐ แปลโดย พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโฺ ต) ในลักษณะสังคมพุทธ พ.ศ.
๒๕๒๗, หน้า ๒๑๑)
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ฉะนั้น เราจึงควรจะน�ำเอาความได้เปรียบนี้มาใช้เป็นโอกาสที่จะท�ำให้
ประโยชน์ ไม่ใช่มีไว้เพื่อเสวยสุขบ�ำรุงบ�ำเรอตนเอง แต่ไว้เพื่อเป็นเครื่องอ�ำนวย
โอกาสในการที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์บ�ำรุงความสุขให้แก่ประชาชน ซึ่งเมื่อใช้
อย่างนี้แล้วจะท�ำประโยชน์ได้มากกว่า ชนิดที่ตามปกติจะท�ำไม่ได้ คือตามปกติ
เมื่อไม่มียศไม่มีทรัพย์ไม่มีอ�ำนาจก็ท�ำไม่ได้ แต่เมื่อมีแล้วก็เป็นโอกาสที่จะท�ำได้
อย่างกว้างขวาง
อันนี้ก็เป็นคติหนึ่งในการมองสมเด็จพระเทพฯ ในฐานะที่ทรงเป็นองค์
แทนของสถาบันพระมหากษัตริย์ ว่าทรงมองสถานะของสถาบันนี้อย่างไร
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สมเด็จพระเทพฯ ในฐานะบุคคลแห่งยุคสมัย
ทีนตี้ อ่ ไปก็มองพระองค์ในแง่ทสี่ มั พันธ์กบั ยุคสมัย ในฐานะทีท่ รงเป็นบุคคล
หนึง่ ในยุคสมัยปัจจุบนั จะเป็นยุค NICS หรือจะเรียกตามประเทศทีพ่ ฒ
ั นาสูงสุด
แล้วว่ายุคข้อมูลข่าวสารก็แล้วแต่ สมเด็จพระเทพฯ ในฐานะบุคคลแห่งยุคสมัยนี้
ทรงเป็นอย่างไร
อันนีเ้ ป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับปัญหาทีอ่ าตมาได้พดู มาแล้วในเบือ้ งต้นว่า ประเทศไทย
ของเรานีม้ ปี ญ
ั หาอย่างหนึง่ คือการทีค่ นจ�ำนวนมากมีคา่ นิยมทีห่ นั ไปเลียนแบบตาม
อย่างวัฒนธรรมตะวันตก และในเวลาเดียวกันก็ทอดทิง้ วัฒนธรรมของตนเอง หรือ
ดูถกู เหยียดหยาม มีทศั นคติไม่ดตี อ่ วัฒนธรรมของตนเอง อันนีเ้ ป็นการขัดขวาง
กระบวนการพัฒนาอย่างหนึง่
การพัฒนาประเทศชาตินนั้ เป็นกระแสหรือสายธารหรือขบวนการแห่ง
ความงอกงามของสังคม สังคมจะต้องมีการพัฒนาทีต่ อ่ เนือ่ งกันไป หมายความว่า
สืบต่อกันได้ จากอดีตสูป่ จั จุบนั จากปัจจุบนั สูอ่ นาคต แต่สงั คมไทยนีจ้ ะกลายเป็น
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สังคมทีข่ าดตอน คือ ของเก่าทีม่ กี ไ็ ม่สบื ต่อมา ของใหม่กจ็ ะรับเข้ามาจากนอกด้วย
วิธเี ลียนแบบเอาง่ายๆ ทัง้ ดุน้ แต่การรับเข้ามาอย่างเลียนแบบก็ไม่เป็นเนือ้ ตัวของ
ตัวเองเพราะย่อยไม่ได้ นีค่ อื ปัญหาส�ำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
ประเทศไทยนี้ ทีผ่ า่ นมา ได้ประสบปัญหาหนักในการพัฒนาไม่สำ� เร็จก็
เพราะสาเหตุอนั นี้ คือความขาดตอนในกระบวนการพัฒนา กระแสธารของการ
พัฒนาที่อยู่ในเนื้อตัวของตัวเองนี้ไม่สืบเนื่องเป็นไป เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร
ปัจจุบนั นีก้ ช็ อ่ งว่างมากมาย นอกจากช่องว่างในเรือ่ งยุคสมัยแล้ว แม้แต่คนก็มชี อ่ ง
ว่างระหว่างวัย ช่องว่างทางวัฒนธรรมเป็นต้น ซึง่ ท�ำให้วฒ
ั นธรรมไทยก็ตาม ความ
เป็นไทยก็ตาม ไม่สบื ต่อไปด้วยดี ในแง่นกี้ ารทีท่ รงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยนัน้
ก็เป็นโอกาสให้สงั คมไทยมีความสืบเนือ่ งหรือมีการพัฒนาแบบต่อเนือ่ ง จึงอาจกล่าว
ได้วา่ สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นแบบฉบับของคนรุน่ ใหม่ของสังคมไทย
เราอยากจะได้คนรุน่ ใหม่ของสังคมไทยทีส่ ามารถพัฒนาประเทศชาติได้โดย
ต่อเนือ่ งเก่าก็ไม่ทงิ้ ใหม่กร็ จู้ กั ปรับเอามาใช้ได้ เอามาปรับเข้าหากันสืบต่อกันไป ไม่ใช่
ยึดยันอยูน่ งิ่ แต่กไ็ ม่ใช่ทำ� อย่างขาดตอน การทีท่ รงมีพระราชจริยาวัตร และพระ
ราชกรณียกิจอย่างทีเ่ ป็นมานัน้ ก็เป็นการเอื้ออ�ำนวยให้เกิดการสืบต่ออย่างทีว่ า่
มานี้ เพราะฉะนัน้ ก็จะท�ำให้มกี ารเชือ่ มเก่ากับใหม่ และมีการประสานคนรุน่ เก่ากับ
คนรุน่ ใหม่ให้กลมกลืนกันได้
การประสานคนรุ่นเก่ากับคนรุน่ ใหม่นสี้ รุปแล้ว ได้ทรงปฏิบัตโิ ดยวิถีทาง
๒ อย่าง คือ
๑. ประสานโดยพระราชจริยวัตร หมายความว่า ด้วยการทีท่ รงมีความเป็น
กันเองเป็นต้นตามทีก่ ล่าวมาแล้วนัน้ ก็ทำ� ให้ทรงเข้าถึงคนทัว่ ไปทัง้ หมด ส�ำหรับคนเก่า
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ทรงนอบน้อมอ่อนโยนท�ำให้คนเก่าก็รกั คนแก่คนเฒ่าก็รกั ส่วนคนรุน่ ใหม่กเ็ ข้ากันได้
มีความนับถือเป็นเพือ่ นพระสหาย หรือมีความนิยมเลือ่ มใส นีก้ แ็ สดงว่าทรงเข้าถึงคน
ทัง้ สองฝ่าย ทัง้ คนเก่าคนใหม่ทรงเข้าถึงได้ทงั้ นัน้ อันนีก้ โ็ ดยพระจริยาวัตร
๒. ในอีกด้านหนึง่ ทีล่ กึ ลงไปก็คอื โดยทางความคิด การประสานคนให้เข้ากัน
ทางความคิดนีย้ ากกว่า การประสานในขัน้ ความคิดนีส้ ำ� คัญ เพราะจะต้องอาศัยความ
รอบรูป้ รีชาสามารถในเรือ่ งทางปัญญา หรือในวิชาการต่างๆ การทีท่ รงมีพระปรีชา
สามารถในทางหนังสือและในทางวิชาการหลายอย่างนี้ เมือ่ ทรงมีเป้าหมายอยูแ่ ล้วใน
การทีจ่ ะทรงอนุรกั ษ์มรดกวัฒนธรรม ก็ทำ� ให้ทรงน�ำมรดกทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็นของ
เก่านัน้ มาเชือ่ มต่อเข้ากับยุคสมัยปัจจุบนั ได้ เช่นการทรงน�ำดนตรีไทยมาใช้กบั เรือ่ งราว
และเหตุการณ์ทเี่ ป็นปัจจุบนั และการทรงน�ำเอาวิชาการสมัยใหม่มาเอือ้ แก่การรักษา
ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นต้น ดังทีเ่ ราก็เห็นชัดแล้วในการทีท่ รงสืบต่อเก่ากับใหม่
นี้ก็เป็นเรื่องราวในแง่ที่ว่าทรงประสานคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ หรือ
เชือ่ มเก่ากับใหม่ได้ เป็นการเข้าสูย่ คุ ใหม่โดยไม่ทงิ้ อดีตพร้อมทัง้ น�ำเอาเก่ามาแสดง
ให้ใหม่เห็นคุณค่าอย่างที่ว่ามาแล้วในการที่ทรงท�ำมา ซึ่งท�ำให้ของเก่าปรากฏค่า
แก่คนใหม่ หรือเอาของเก่ามาแสดงออกอย่างมีคุณค่าแก่ยุคสมัยใหม่นั่นเอง
นี้จึงเป็นบทบาทในการที่ทรงช่วยสืบต่อกระบวนการพัฒนาให้เป็นไปอย่างเป็น
กระแสธารที่ไม่ขาดตอนไม่ขาดสาย
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เรื่องที่ว่าทรงมีแนวความคิดในการพัฒนาแบบต่อติดโดยพัฒนาจาก
รากฐานหรือจากพื้นฐานเดิมนี้ จะขอยกตัวอย่าง ในพระนิพนธ์เรื่องหนึ่ง ทรง
บรรยายเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปฏิรูป
บ้านเมือง มีพระราชด�ำรัสตอนหนึ่งว่า “งานพัฒนาเป็นงานระยะยาว ชัว่ ชีวติ
คนหนึง่ ก็ท�ำไม่เสร็จ ต้องช่วยกันท�ำไปแต่ละช่วง คนใหม่กต็ อ้ งฟังจากคนเก่า”๖
อันนี้ท�ำให้เรามองเห็นว่าทรงมีพระราชด�ำริอย่างไร
อีกตอนหนึง่ เป็นพระนิพนธ์จาก เรือ่ งจากเมืองอิสราเอล ทรงไว้วา่ “เรา
ต้องปรับปรุงพัฒนาประเทศของเราจากพืน้ ฐานทีเ่ รามีอยูแ่ ล้ว”๗ แล้วก็ยงั ตรัส
ให้ระวังสภาพทีเ่ รียกว่าใหม่กไ็ ม่ได้ เก่าก็ทงิ้ ใหม่กไ็ ม่ได้ เก่าก็ทงิ้ นีก้ ำ� ลังเป็นปัญหา
ส�ำคัญของเราทีส่ บื ต่อเก่ากับใหม่ให้ประสานกันไม่ได้ ในด้านเก่าก็ทงิ้ นัน้ เดีย๋ วนีเ้ รา
โอดครวญกันมากว่า ภูมธิ รรมภูมปิ ญ
ั ญาไทยนีเ่ ลือนหายไป จางหมดไป รือ้ ฟืน้ ไม่ได้
ความรูค้ วามช�ำนาญเก่าๆ หลายอย่าง เมือ่ คนรุน่ นัน้ ตายไปหมดแล้ว ก็หาตัวทีจ่ ะ
มาฟืน้ ฟูไม่ได้ นีเ้ รียกว่า ทิง้ เก่าไปเลย
ทีว่ า่ ของใหม่เราก็รบั ไม่ได้นนั้ ก็คอื ว่า แม้แต่วชิ าการต่างๆ ของตะวันตก
เช่นการศึกษา เราก็ไม่สามารถรับเอาสาระทางปรัชญาหรือแนวความคิดทีแ่ ท้จริง
ของเขามาเป็นต้น

๖พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปฏิรูปบ้านเมือง, ๓๐ มิถุนายน

๒๕๓๑ (มณีพลอยร้อยแสง, ๒๕๓๓, หน้า ๔๗๒)
๗เรื่องจากเมืองอิสราเอล, พิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ, ๑๑ และ ๑๓
มิถุนายน ๒๕๒๐(มณีพลอยร้อยแสง)
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ในเรือ่ งนี้ สมเด็จพระเทพฯ ทรงยกตัวอย่างสิทธิทางปัญญา สิทธิทางปัญญา
นีเ่ กิดจากประเพณีทถี่ อื ว่าวิชาการเป็นของมีคา่ ในวัฒนธรรมตะวันตกนัน้ วิชาการ
มีคา่ เป็นเงินทอง หมายความว่า เรือ่ งของวิชาการอะไรต่างๆ นัน้ เจ้าของหรือ
ผูผ้ ลิตมีลขิ สิทธิ์ ใครจะเอาไปใช้ตอ้ งซือ้ แพงมากทีเดียว เรียกง่ายๆ ก็คอื ค่าวิชา
นัน่ เอง ราคาลิขสิทธิห์ รือค่าวิชาในเมืองฝรัง่ นีแ้ พงมาก ทีนี้ หันมาดูในเมืองไทย
ประเพณีโบราณของเราไม่คดิ ค่าวิชาเป็นเงินเป็นทอง แต่เราเรียกเป็นความส�ำนึก
พระคุณหรือบูชาคุณ ลูกศิษย์มคี วามกตัญญู ก็เคารพครูบาอาจารย์ อันนีก้ เ็ รียกว่า
เป็นค่าวิชา คือความกตัญญูและความเคารพนัน่ เองเป็นการตอบแทนค่าวิชา
มาสมัยนี้ เมืองไทยเราก�ำลังมีสภาพที่ว่า ความเคารพครูอาจารย์แบบ
เก่าก็จะทิ้งไป พร้อมกันนั้นความเคารพสิทธิทางปัญญาแบบฝรั่งเราก็จะไม่เอา
ด้วย อย่างนี้ก็ต้องถือว่า “ระบบใหม่ก็ไม่ได้ระบบเก่าก็ทิ้ง”๘ หรือใหม่ก็ไม่เอา
เก่าก็ทิ้ง นี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่ง ซึ่งยกมาให้เห็นแนวพระราชด�ำริต่างๆ

๘ การศึกษากับการพัฒนาประเทศ, ทรงบรรยาย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, ๒๒ ก.ค.๒๕๓๑(มณีพลอยร้อยแสง,๒๕๓๓,หน้า๔๕๗)
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สมเด็จพระเทพฯ ในฐานะบุคคลในวงการศึกษา
ทีนตี้ อ่ ไป มองพระเทพฯ ในฐานะทีไ่ ด้ทรงผ่านการเล่าเรียนจบการศึกษา
มา ดูว่าทรงมองเรื่องการศึกษาเล่าเรียนในฐานะของพระองค์อย่างไร ก็จะเห็น
อย่างกว้างๆ ว่า สมเด็จพระเทพฯ ทรงมองพระองค์ในฐานะนักเรียนนักศึกษานั้น
โดยสัมพันธ์กับการสร้างสรรค์ความเจริญแก่บ้านเมือง หมายความว่า ทรงมอง
ถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาว่าเป็นการมุ่งเพื่อน�ำไปใช้ในการสร้างความเจริญ
แก่บ้านเมือง ไม่ใช่น�ำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว คือ ไม่ใช่เรียนเพื่อตัวเอง ซึ่ง
เป็นค่านิยมของสังคมปัจจุบัน
ในสังคมไทยระยะทีผ่ า่ นมานี้ เราใช้การศึกษาเป็นเครือ่ งมือเลือ่ นสถานะ
ทางสังคม เพราะฉะนั้น เราจึงมองการศึกษาในแง่ของการเรียนเพื่อให้ได้ใบ
ประกาศนียบัตร ใบปริญญาทีจ่ ะเอาไปประกอบอาชีพแล้วจะได้มฐี านะมีเงินมีทอง
เป็นการมองไปทีต่ วั เองหรือประโยชน์สว่ นตัว น้อยคนทีจ่ ะมองไปทีว่ งกว้างเพือ่
ประโยชน์แก่ประเทศชาติสงั คม แต่ตามความหมายทีแ่ ท้จริงของการศึกษานัน้ จะ
ต้องมองว่ามุง่ ให้เป็นไปเพือ่ ประโยชน์แก่การพัฒนาสังคม เพือ่ แก้ปญ
ั หาของมนุษย์
เป็นส่วนรวม ซึง่ อันนีเ้ ป็นวัตถุประสงค์เดิมแท้ของวิชาการทัง้ หลาย
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การทีม่ นุษย์ได้พฒ
ั นาให้มวี ชิ าการต่างๆ ขึน้ มานัน้ ก็เพือ่ แก้ปญ
ั หาของมนุษย์
ให้มนุษย์มคี วามเจริญงอกงาม อันนีเ้ ป็นสิง่ ทีแ่ น่นอน ส่วนการทีบ่ คุ คลแต่ละคนจะ
น�ำวิชาการนัน้ ไปใช้เป็นเครือ่ งมือประกอบอาชีพ นับว่าเป็นเรือ่ งส่วนตัวทีแ่ ถมขึน้
มา ซึง่ ถือว่าเป็นเรือ่ งพลอยได้แต่ทำ� ไปท�ำมาคนลืมวัตถุประสงค์เดิมนีเ้ สียหมดมุง่
เอาวัตถุประสงค์สว่ นตัวอย่างเดียว บางทีวตั ถุประสงค์สว่ นรวมตัดทิง้ หมดไม่เอาเลย
ถ้าวัตถุประสงค์สว่ นตัวก็เอาไว้บา้ งแต่ในเวลาเดียวกันไม่ลมื วัตถุประสงค์พนื้ ฐาน
เพือ่ ประโยชน์ของตัววิชาการทีแ่ ท้ คือการแก้ปญ
ั หาของมนุษย์ ถ้าอย่างนัน้ ก็ยงั ดี
สมเด็จพระเทพฯ ทรงย�ำ้ เรือ่ งเป้าหมายของการศึกษา หรือความหมาย
ของการศึกษาในแง่ทเี่ ป็นไปเพือ่ การสร้างสรรค์ความเจริญแก่บา้ นเมือง ในทีน่ ที้ รง
เน้นเรือ่ งบ้านเมือง ซึง่ พูดอย่างกว้างๆ ก็คอื เป็นการแก้ปญ
ั หาของมนุษย์โดยส่วน
รวม การทีท่ รงย�ำ้ คติการศึกษาทีเ่ ป็นการเตรียมตัวไปท�ำประโยชน์แก่ประเทศชาติ
นี้ จะเห็นตัวอย่าง เช่น ตรัสแก่นกั เรียนนายร้อยครัง้ หนึง่ ว่า
“นักเรียนนายร้อยในสายตาของข้าพเจ้า จึงเป็นเยาวชนทีเ่ ป็นอนาคต
ของชาติ เป็นผูท้ จี่ ะท�ำงานสร้างสรรค์ความเจริญ เพือ่ การก้าวไปข้างหน้าของ
ประเทศไทยในสังคมโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ร่วมกับเยาวชนของชาติ
ทีไ่ ด้รบั การอบรมจากสถาบันอืน่ ๆ อีกนับแสนนับล้านคน”๙
นีก่ ต็ อนหนึง่ ละ แต่อนั นีก้ ย็ งั กว้างๆ ทัว่ ไปอยู่ คราวนีเ้ จาะให้เห็นชัดๆ ลง
ไปอีก เป็นพระด�ำรัสทีต่ รัสเกีย่ วกับพระองค์เองว่า
“ข้าพเจ้าเพิง่ ส�ำเร็จการศึกษา มีความกระตือรือร้นทีจ่ ะท�ำอะไรสร้างสรรค์
ท�ำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้”๑๐
๙๑๐ ปีในรัว้ แดงก�ำแพงเหลือง, (มณีพลอยร้อยแสง, ๒๕๓๓, หน้า ๖๗๑)
๑๐ล.ด.(มณีพลอยร้อยแสง, ๒๕๓๓, หน้า ๖๖๙)
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อันนีเ้ ป็นพระราชด�ำริสว่ นพระองค์เกีย่ วกับพระองค์เอง ส่วนทีย่ กมาให้ดู
ต่อไปนีเ้ ป็นตอนทีต่ รัสเตือนนักศึกษาและนักเรียนทัง้ หลายถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม ทรงไว้อย่างนีว้ า่
“อีกอย่างหนึง่ ทีจ่ ะต้องค�ำนึงอยูเ่ สมอคือ ค่าเล่าเรียนหรือค่าบ�ำรุงที่
เราจ่ายไปนัน้ เป็นเพียงส่วนน้อย ทางราชการจะต้องลงทุนให้เราเรียนโดยใช้
เงินอีกเป็นจ�ำนวนมาก และคัดเลือกมาให้เราศึกษาเพือ่ ท�ำประโยชน์แก่สงั คม
จะลืมข้อนีไ้ ปไม่ได้”๑๑
พระด�ำรัสนีก้ ส็ ำ� คัญมาก จะเห็นว่าทรงพิจารณาไปถึงเรือ่ งการลงทุนของ
ประเทศตรัสเตือนให้ระลึกว่า คนแต่ละคนทีเ่ ข้าเรียนมหาวิทยาลัยนี้ ทีจ่ ริงตัวเอง
ลงทุนนิดเดียว รัฐลงทุนมากมาย เสร็จแล้วไปท�ำประโยชน์ให้แก่รฐั คุม้ หรือเปล่า
ทรงลงท้ายว่า “ส�ำนึกทีถ่ กู ปลูกฝังมา ถ้าจะเปรียบเทียบกับสายธารทีไ่ หล
มาเรือ่ ยๆ บัดนีเ้ ป็นอย่างไร และฉันได้กอ่ ก�ำไรให้แก่สงั คมคุม้ กับทีส่ งั คมลงทุนลง
ไปหรือเปล่า”๑๒
อันนีข้ อเน้นนะ คือทรงเตือนส�ำนึกของนักศึกษาและนักเรียนว่า “ฉันได้กอ่
ก�ำไรให้กบั สังคม คุม้ กับทีส่ งั คมลงทุนลงไปหรือเปล่า” ถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษา
ของเรามีความคิดอย่างนี้ ก็จะเป็นภาวะทีเ่ อือ้ แก่การพัฒนาประเทศชาติแน่นอน
พระราชด�ำริหรือแนวความคิดนีแ้ ฝงอยูต่ ลอด ซึง่ จะไปแทรกปรากฏในทีต่ า่ งๆ
อย่างระบุชดั เจนบ้าง หรือเป็นเพียงความหมายเลาๆ พอให้เราสังเกตได้บา้ ง จะเห็น
ได้แม้แต่เมือ่ ทรงพระเยาว์ดงั ทีไ่ ด้ทรงนิพนธ์ไว้แห่งหนึง่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นฉันท์
อินทรวิเชียร มีใจความเกีย่ วกับการศึกษาว่า
๑๑สายธารแห่งส�ำนึก, ๒๕๓๐,(มณีพลอยร้อยแสง, ๒๕๓๓, หน้า ๖๗๑)
๑๒ล.ด.(มณีพลอยร้อยแสง, ๒๕๓๓, หน้69
า ๖๖๓)
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“ศึกษาวิชาไว้			
เพือ่ ช่วยประเทศพลัน

ก็จะได้ประโยชน์ครัน
จิตเราก็เปรมปรีด”ิ์ ๑๓

นีแ่ สดงว่าทรงมองไปทีป่ ระโยชน์ของประเทศชาติตลอดเวลา ตัง้ แต่ทรง
พระเยาว์สม�ำ่ เสมอเรือ่ ยมา จึงเป็นแง่ทนี่ า่ จะยกขึน้ มาพิจารณา เพราะการทีเ่ อามา
พูดนี้ เพือ่ เอามาสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ติ วั ของคนไทยหรือประชาชนทัว่ ไป

๑๓ผลแห่งการเรียน, ๑๐ ก.ค. ๒๕๑๔,(มณีพลอยร้อยแสง, ๒๕๓๓, หน้า ๒๑)
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สมเด็จพระเทพฯ ในฐานะผู้น�ำชาวพุทธรุ่นใหม่
ต่อไปมองอีกแง่หนึ่งคือ มองสมเด็ จ พระเทพฯ ในฐานะทีท่ รงเป็น
พุทธมามกะ ในฐานะทีท่ รงเป็นพุทธมามกะหรือพุทธมามิกานัน้ ก็อย่างทีก่ ล่าวเมือ่ กี้
แล้วว่า ทรงนับถือเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนา ทัง้ ในแง่วฒ
ั นธรรม และในแง่ของการน�ำ
หลักธรรมมาใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินชีวติ และพัฒนาสังคม ยิง่ กว่านัน้ ในแง่วฒ
ั นธรรม
ก็ตามหรือในแง่การปฏิบตั ธิ รรมก็ตามนี้ ไม่ใช่จะทรงนับถือแบบสักว่าสืบๆ กันมาเฉยๆ
แต่สงิ่ ทีน่ บั ถือนัน้ ทรงศึกษาให้เข้าใจและปฏิบตั ไิ ด้จริง เข้าถึงสิง่ นัน้ ๆ จริง
จะเห็นได้ว่าในแง่วัฒนธรรมนั้น บางคนแม้จะสนใจก็ได้แต่ท�ำตามๆ กัน
ไป ไม่ศกึ ษาให้เห็นจริงว่าเรือ่ งราวเป็นมาอย่างไร ความเป็นมาของวัฒนธรรมนัน้
เป็นเรื่องส�ำคัญ และสมเด็จพระเทพฯ ก็ได้ทรงพยายามศึกษาความหมายให้เข้า
ถึงเนื้อหาสาระของวัฒนธรรมนั้นด้วย ดังที่ได้ยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่า ในการเวียน
เทียนก็ทรงว่าค�ำบูชาได้ และทรงทราบความหมายด้วย เพราะทรงศึกษาภาษา
บาลีจนแปลได้ การนับถือพระพุทธศาสนาของพระองค์จงึ ไม่อยูแ่ ค่การทรงปฏิบตั ิ
ตามประเพณี แต่เป็นการทีท่ รงศึกษาเจริญพระปัญญาบารมีให้รเู้ ข้าใจจริงๆ ด้วย
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ก็จึงได้ทรงเรียนภาษาบาลีถึงขั้นค้นคว้าวิจัยคัมภีร์ อย่างที่ได้ทรงนิพนธ์งานวิจัย
เรื่อง “ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท” และทรงน�ำเอาหลักธรรมค�ำสอนใน
คัมภีร์มาใช้ประโยชน์แนะน�ำผู้อื่นโดยทรงนิพนธ์เป็นพุทธศาสนสุภาษิตค�ำโคลง
เป็นต้น
ถ้ามองในแง่นี้แล้วก็ถือได้ว่าทรงคติแก่ยุวพุทธรุ่นใหม่ ที่จริงไม่ต้องบอก
ว่ารุน่ ใหม่กไ็ ด้ เพราะว่ายุวพุทธก็แสดงว่าเป็นรุน่ ใหม่อยูแ่ ล้ว พูดง่ายๆ ว่าทรงเป็น
คติแก่ยุวพุทธ คติจากพระปฏิปทาในแง่นี้ ก็คือว่า เราในฐานะยุวพุทธ ผู้เป็นชาว
พุทธรุน่ ใหม่นี้ ก็ควรจะต้องเข้าถึงพระพุทธศาสนาทัง้ ในแง่วฒ
ั นธรรมไทยทีส่ บื ต่อ
กันมาและในแง่ของหลักธรรมค�ำสอน และการที่จะเข้าถึงนั้นก็ต้องเข้าถึงโดย
ศึกษาปฏิบตั ทิ ำ� ให้ได้จริงทัง้ ๒ ด้านและจะต้องศึกษาค้นคว้าให้ลกึ ซึง้ ด้วย นีก้ เ็ ป็น
แง่มองอีกด้านหนึ่ง ซึ่งก็ขอผ่านไป เพราะตอนนี้ได้กินเวลาที่ประชุมมามากแล้ว
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สมเด็จพระเทพฯ
ในฐานะศูนย์รวมใจของประชาชาวไทย
ทีนกี้ ม็ องต่อไปอีก คือมองสมเด็จพระเทพฯ ในฐานะทีท่ รงเป็นศูนย์รวมใจ
หรือเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของชนในชาติหรือว่าเป็นเกียรติเป็นศรีแก่ชาติบา้ น
เมือง ในแง่นกี้ ไ็ ม่ตอ้ งพรรณายืดยาวความเพราะได้พดู มาแต่ตน้ แล้วว่า นอกจาก
ทรงพระคุณความดีแล้วยังทรงเป็นทีร่ กั ด้วย ในเมือ่ ทรงเป็นทีร่ กั ประชาชนก็เอาใจ
มารวมแล้ว
ความเป็นที่รักนี่แหละ ท�ำให้เป็นศูนย์รวมใจได้ ท�ำให้คนอยากท�ำตาม
ธรรมดาเรารักใคร เราก็อยากไปพบอยากไปหาและอยากท�ำตาม อย่างน้อยเมือ่ ท�ำ
อะไรคนก็อยากร่วมมือเป็นเหตุให้ท�ำอะไรต่างๆ ได้ง่าย อันนี้ก็เข้ากับคติที่มา
ในพระพุทธศาสนาดังมีพทุ ธภาษิตอยูบ่ ทหนึง่ สัน้ ๆ ว่า
“ราชา มุขํ มนุสสฺ านํ”
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เราแปลกันว่า ราชาเป็นประมุขของประชาชน ค�ำว่าประมุขก็มาจากมุข
มุขแปลว่า หน้า ค�ำว่า มุข หรือหน้าในทีน่ ี้ แยกได้เป็น ๒ ความหมาย
ความหมายอย่างหนึง่ คือ อยูห่ น้า หรืออยูข่ า้ งหน้า ในแง่นกี้ ห็ มายถึงน�ำหน้า
หรือเป็นผูน้ ำ� นัน่ เอง หมายความว่า ราชาเป็นผูน้ ำ� ของประชาชน ข้อนีก้ เ็ ป็นหลักทัว่ ไป
คือ ราชาหรือผูป้ กครองเป็นผูน้ ำ� ประชาชนเป็นผูต้ าม ยิง่ ถ้าทรงเป็นทีร่ กั ด้วย ประชาชน
พร้อมทีจ่ ะตามก็กลายเป็นผูน้ ำ� ทีด่ ี ซึง่ เป็นบุคลิกของผูน้ ำ� ทีเ่ ราต้องการ
ทีนอี้ กี อย่างหนึง่ ค�ำว่า หน้า หมายความว่า เป็นหน้าตา พระราชาเป็นหน้าตา
ของประชาชน พูดง่ายๆ ก็คอื เป็นศักดิศ์ รี เป็นเกียรติภมู ขิ องประเทศชาติ เหมือนอย่าง
เสด็จไปต่างประเทศนีเ่ ขามองเห็นองค์พระมหากษัตริย์ หรือองค์เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ก็
เท่ากับเห็นองค์แทนของประเทศชาติ ท�ำให้เขามองเห็นภาพของประเทศไทยและคน
ไทยทัง้ หมดอย่างนัน้ ด้วย เมือ่ ทรงมีพระคุณสมบัตดิ งี าม เป็นหน้าตาทีด่ ี ความเชือ่ ถือ
และความนิยมนับถือก็เกิดขึน้ จากพระจริยาวัตร และพระราชกรณียกิจทีท่ รงบ�ำเพ็ญ
นัน้
ความหมายทีส่ องนีส้ อดคล้องกับคาถาพุทธภาษิตอีกบทหนึง่ ทีค่ ล้ายกันว่า
			“ราชา รฏฐสฺส ปญฺญานํ”
เราแปลกันว่า “ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น” แต่ที่จริงนั้น แปลตามตัวว่า
“ราชาเป็นทีป่ รากฏของแว่นแคว้น” ราชาเป็นทีป่ รากฏแห่งแว่นแคว้น หมายความว่า
ถ้าพระราชาเป็นอย่างไรหรือท�ำอะไรอย่างไร แว่นแคว้นคือประเทศชาติกป็ รากฏอย่าง
นัน้ ทัง้ แง่ลบและแง่บวก ถ้าทรงปรากฏในแง่ดกี เ็ ป็นสง่าแน่นอน ทีเ่ ราแปลนัน้ เป็น
แง่บวกกว่าเป็นสง่าแห่งแคว้น หมายความว่าเมือ่ ทรงพระปรีชาสามารถก็กลายเป็น
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หน้าตาของบ้านเมืองในทางทีด่ ี ก็คอื เป็นศรีสง่าแห่งแคว้น พูดกันสัน้ ๆ ว่า “ราชาเป็น
สง่าแห่งแคว้น” เมือ่ เสด็จไปไหนก็ทรงน�ำเอาเกียรติภมู ขิ องประเทศชาติไปเผยแพร่
ท�ำให้ชอื่ เสียงทีด่ งี ามขจรขจายไปทัว่ อันนีเ้ ป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญมาก แต่รวมความก็กลับ
เข้าไปสูพ่ ทุ ธภาษิตข้างต้นทีว่ า่ “ราชา มุขํ มนุสสฺ านํ”
ส�ำหรับคุณสมบัติข้อนี้ก็ขอให้ท่านคิดพิจารณาเอาเองว่า สมเด็จพระเทพฯ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ผลอย่างไร ในฐานะที่ทรงเป็นผู้น�ำหน้า
ให้เขาตามก็ตาม หรือเป็นหน้าตาเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของประเทศชาติก็ตาม
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สมเด็จพระเทพฯ ในฐานะบุคคลดีที่เป็นแบบอย่าง
ในข้อต่อไป ก็มองสมเด็จพระเทพฯ ในฐานะเป็นบุคคลดีคนหนึง่ อาจจะ
เรียกว่าคนดีในอุดมคติคนหนึง่ หรือคนดีทเี่ ป็นแบบอย่างได้คนหนึง่ อย่างทีพ่ ระท่าน
เรียกว่า เป็นสัตบุรษุ
คนดีในอุดมคติของพระพุทธศาสนา ท่านเรียกว่า บัณฑิตบ้าง อริยะบ้าง
สัตบุรษุ บ้าง สัตบุรษุ นีเ้ ป็นค�ำทีใ่ ช้ได้กว้างค�ำหนึง่ โบราณเราใช้คำ� ว่า สัปบุรษุ หรือ
สัปปุรสิ ชน
ในฐานะทีท่ รงเป็นคนดีนี้ ก็จะไม่พรรณนาความให้ยดื ยาวว่า สมเด็จพระเทพฯ
ทรงเป็นบุคคลทีด่ อี ย่างไร และคนดีในความหมายของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร
แต่จะอ่านพุทธพจน์บทหนึง่ ให้ฟงั ดังนี้
“ภิกษุทงั้ หลาย สัตบุรษุ เกิดมาในตระกูล ย่อมเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ เพือ่
เกือ้ กูล เพือ่ ความสุข แก่ชนจ�ำนวนมาก คือ ย่อมเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ เพือ่ เกือ้ กูล
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เพือ่ ความสุข แก่มารดา บิดา แก่บตุ ร ภรรยา แก่กรรมกรและคนงาน แก่หมู่
มิตรและเพือ่ นร่วมงาน แก่บรรพชน แก่พระราชา แก่เหล่าเทวดา แก่สมณะชี
พราหมณ์ เปรียบเหมือนมหาเมฆช่วยให้ขา้ วกล้าเจริญ งอกงาม เป็นไปเพือ่
ประโยชน์ เพือ่ เกือ้ กูล เพือ่ ความสุข แก่ชนจ�ำนวนมาก”๑๔
พุทธพจน์นอี้ าตมาคิดว่าครอบคลุมความหมายทีต่ อ้ งการได้ครบถ้วน ฉะนัน้
ความหมายทีต่ อ้ งการของคนดี ก็คอื คนทีเ่ กิดมาแล้วเป็นประโยชน์ ซึง่ อาจจะเป็น
ประโยชน์กว้างขวางมากมายแก่กลุม่ ชนต่างๆ ทัว่ ไป โดยสรุปท่านบอกว่า อุปมา
เหมือนมหาเมฆทีห่ ลัง่ ลงมาเป็นสายฝนแล้วก็ให้ความชุม่ ฉ�ำ่ ความมีชวี ติ ชีวา หรือ
ให้ชวี ติ แก่สตั ว์ทงั้ ปวงบนผืนแผ่นดิน
เมื่อฟังพุทธพจน์นี้แล้ว ก็มีหลักที่จะพิจารณาด้วยตนเองว่า สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระคุณสมบัตใิ นฐานะทีท่ รงเป็นคนดีหรือสัตบุรษุ นัน้ อย่างไร
นีก่ เ็ ป็นเรือ่ งของการมองสมเด็จพระเทพฯ ในแง่ตา่ งๆ อาตมาได้กล่าวความ
มาเป็นเวลายาวนานแล้วทัง้ หมดนัน้ ก็มาลงทีเ่ รือ่ งของการทีท่ รงบ�ำเพ็ญพระองค์เพือ่
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน หรือ แก่พหูชน

๑๔อง.อฏฐก. ๒๓/๑๒๘/๒๔๙
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๓. การฉลองอย่างแท้ที่ทุกคนมีส่วนร่วม
พื้นฐานจิตใจของผู้จะออกไปร่วมอยู่ร่วมพัฒนาสังคม
อย่างไรก็ตาม การมองพระราชจริยาวัตรและพระราชกรณียกิจต่างๆ
เหล่านี้ก็ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า จะต้องมองออกไปให้เห็นเป็นหลักการที่จะ
เอาไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างที่เรียกว่าเป็นปฏิบัติบูชา เพื่อให้การฉลองของเรา
เกิดความหมายทีแ่ ท้จริง การทีจ่ ะให้เกิดประโยชน์ตามความหมายทีแ่ ท้จริงนี้ เมือ่
กล่าวตามความมุ่งหมายส่วนหนึ่งที่ สมเด็จพระเทพฯ ทรงเน้นก็คือ การที่จะมา
ช่วยกันสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สังคมประเทศชาติ
ธรรมดาคนเราก็อยูร่ ว่ มกันเป็นสังคม เมือ่ อยูร่ ว่ มกันเป็นสังคมก็ตอ้ งพึง่ พา
อาศัยกัน และถ้ามีเหตุการณ์ทจี่ ำ� เป็นหรือมีความต้องการ ก็ตอ้ งช่วยเหลือกัน แม้แต่
ในยามทีเ่ ป็นปกติสขุ ก็ตอ้ งมีการแสดงน�ำ้ ใจต่อกัน อันนีเ้ ป็นหลักธรรมดาของการที่
มนุษย์จะอยูร่ ว่ มกันได้ดว้ ยดี เมือ่ มีการช่วยเหลือพึง่ พาอาศัยกันได้ ตลอดจนแสดง
น�ำ้ ใจต่อกัน การผนึกหรือรวมกันก็เกิดขึน้ คือในระหว่างบุคคลก็เป็นการยึดเหนีย่ ว
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จิตใจกัน สมานไมตรีไว้ได้ และในแง่สงั คมก็เป็นการยึดคุมชุมชนไว้ให้รวมเป็นอัน
หนึง่ อันเดียวกัน เป็นการสมานสังคมไว้ให้อยูใ่ นเอกภาพ
ธรรมดาทีว่ า่ มานีเ้ ป็นหลักการส�ำคัญในทางพระพุทธศาสนาและการทีจ่ ะ
กระท�ำดังนีไ้ ด้สำ� เร็จก็ตอ้ งเกิดจากคุณธรรมเป็นฐาน คุณธรรมหรือธรรมดาในทาง
ดีทสี่ ำ� คัญซึง่ พระพุทธศาสนาแสดงไว้กค็ อื พรหมวิหาร ๔ ประการ
ตามธรรมดาของการทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกันด้วยดีนนั้ ประการแรกทีส่ ดุ แน่นอน
ว่าเราจะต้องมีเมตตา คือมีความปรารถนาดีตอ่ กัน ร่วมมือร่วมใจ เป็นมิตร มีไมตรีจติ
ต่อกัน ต้องการให้กนั มีความสุข
ต่อจากนัน้ เมือ่ ยามเขาประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ก็ตอ้ งมีใจไหวตาม
รับรูเ้ ห็นอกเห็นใจ แล้วทนนิง่ เฉยอยูไ่ ม่ได้ ต้องคิดหาทางช่วยเหลือ พยายามบ�ำบัด
ปัดเป่าให้คนพ้นจากความทุกข์รอ้ น หรือความยากล�ำบากและยามใดทีเ่ ขาประสบ
ความสุข ความส�ำเร็จ มีความก้าวหน้า ท�ำความดีงาม หรือ เจริญงอกงามมากขึน้
ก็ตอ้ งพลอยยินดีและส่งเสริม การปฏิบตั ใิ นขัน้ นีม้ กั เป็นเรือ่ งยากส�ำหรับคนทัว่ ไป
ในสังคมนีข้ อ้ ปฏิบตั ขิ นั้ ทีห่ นึง่ ยังไม่ยากนัก เอาละมีไมตรี ก็ไม่เป็นไร พอถึง
ขัน้ ทีส่ อง คือกรุณาจะต้องออกไปช่วยด้วย ยากขึ้นอีกหน่อย พอถึงขั้นที่สามเขา
ดีเขาส�ำเร็จ ต้องส่งเสริม อันนี้ออกจะยากมากทีเดียว
ต่อไปขัน้ สุดท้าย บอกว่าในยามทีต่ อ้ งการความเป็นธรรม ต้องรักษาธรรม
ต้องมีอเุ บกขาวางตัววางใจเป็นกลาง หรือวางทีเฉยได้ ตอนแรกสามข้อช่วยรักษา
คน แต่ขอ้ ทีส่ รี่ กั ษาธรรม พรหมวิหารนีท้ า่ นมีหลักอย่างนัน้ สามข้อแรกรักษาคน
ข้อทีส่ รี่ กั ษาธรรม ในยามทีต่ อ้ งการรักษาธรรมก็สละคนได้ อันนีเ้ ป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ
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มากต้องรูจ้ กั วางใจเป็นกลาง เมือ่ มองเห็นแล้วว่าคนนัน้ ๆ จะต้องรับผิดชอบตนเอง
หรือเขาสมควรรับผิดชอบผลการกระท�ำของเขา ในกรณีอย่างนัน้ จะต้องวางใจ
เป็นกลาง จึงจะท�ำให้เกิดความเป็นธรรมขึน้ มา หรือรักษาธรรมไว้ได้
อุเบกขา นอกจากเป็นรากฐานภายในการปฏิบตั กิ ารทางสังคมทีย่ ตุ ธิ รรม
หรือมีความเป็นธรรมแล้ว ก็เป็นตัวรักษาสมดุลท�ำให้เกิดความพอดีในการปฏิบตั ิ
ทางสังคมทัว่ ไป เช่น ช่วยให้ทำ� ถูกจุด ถูกจังหวะ ทีจ่ ะได้ผลดี
คนบางคนทัง้ ทีแ่ สนจะหวังดี ปรารถนาดีตอ่ คนอืน่ พยายามช่วยเหลือเขา
เอาแต่เมตตากรุณา ไม่รจู้ กั วางอุเบกขา ไม่มองดูขนั้ ตอน แสดงเมตตากรุณาไม่ถกู
จุดไม่ถกู จังหวะ ช่วยเขาแต่ผลกลายเป็นตนเองถูกเรียกว่าเป็นคนสอดแทรก แทรกแซง
ก้าวก่าย หรือซ�ำ้ ร้ายไปช่วยเขา กลับกลายเป็นซ�ำ้ เติมเขาให้แย่ลงไปอีก หรือท�ำให้
เสียเรือ่ งไปเลย แล้วก็มาบ่นว่าท�ำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาปหรือท�ำคุณคนไม่
ขึน้ ดังนีเ้ ป็นต้น
นีค้ อื หลักทีเ่ รียกว่า พรหมวิหาร ๔ ซึง่ เป็นหลักใจทีจ่ ะรักษาสังคมไว้ให้มี
การช่วยเหลือเกือ้ กูลส่งเสริมกันและกัน พร้อมทัง้ รักษาธรรมไว้ให้ดำ� รงอยูค่ สู่ งั คม
เป็นหลักการทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์ครบวงจรของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และมี
ความสมดุลในระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั ธรรมด้วย เพราะนอกจากให้คนช่วย
กันในการอยูร่ วมเป็นสังคมแล้ว ก็ให้การช่วยกันนัน้ อยูใ่ นขอบเขตทีจ่ ะไม่ละเมิดธรรม
ด้วย คนต้องช่วยเหลือเกือ้ กูลกันให้อยูร่ วมเป็นสังคมได้ แต่ตอ้ งมีธรรมเป็นมาตรฐาน
ในการอยูร่ ว่ มกันนัน้ เพราะถ้าไม่มคี วามเป็นธรรมสังคมก็อยูไ่ ม่ได้เหมือนกัน
นีค่ อื พรหมวิหารซึง่ เป็นธรรมประจ�ำใจของมนุษย์ทเี่ ป็นผูป้ ระเสริฐ เรียงล�ำดับ
๔ อย่าง ทีพ่ ดู มาแล้ว ก็คอื เมตตา กรุณา มุทติ า และอุเบกขา
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ปฏิบัติการทางสังคมที่เป็นฐานของการพัฒนา
อย่างไรก็ตาม นอกจากจะมีหลักเป็นคุณสมบัตใิ นใจแล้วก็ตอ้ งแสดงออก
มาเป็นปฏิบตั กิ ารในสังคมด้วย เมือ่ มีพรหมวิหารเป็นพืน้ ฐานอยูใ่ นใจแล้ว ก็พร้อมที่
จะมีพฤติกรรมทางสังคมทีเ่ อือ้ ต่อการอยูร่ ว่ มกัน โดยแสดงคุณสมบัตภิ ายในออกมา
เป็นการกระท�ำภายนอก
ในการอยูร่ ว่ มกัน คนเราจะแสดงพรหมวิหารออกมาในรูปใดบ้าง พรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา นัน้ แสดงออกมาจริงๆ ในปฏิบตั กิ าร
ทางสังคม ก็คอื
๑.รูจ้ กั ให้ปนั และเผือ่ แผ่กนั ได้แก่การให้ความช่วยเหลือในด้านวัสดุปจั จัย
อุปกรณ์ตงั้ แต่ให้เครือ่ งมือด�ำเนินชีวติ แก่ผยู้ ากไร้ลำ� บากตกยาก ผูป้ ระสบภัย ให้เพือ่
ส่งเสริมให้เขาสามารถพัฒนาชีวติ ให้ ด ้ ว ยไมตรี มี น�้ ำ ใจ ตลอดจนให้เพือ่ ส่งเสริม
กิจการงานของเขาให้เป็นผลส�ำเร็จ
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๒.รูจ้ กั พูดหรือใช้วาจาเกือ้ กูลกัน ในการอยูร่ ว่ มกันนัน้ อย่างน้อยก็ตอ้ งการ
ค�ำพูดทีส่ ภุ าพไพเราะ หรือค�ำพูดทีม่ นี ำ�้ ใจหวังดีแสดงเมตตาหรือไมตรีจติ ต่อกัน ต่อ
จากนัน้ ก็ตอ้ งการค�ำพูดทีแ่ นะน�ำประโยชน์ ค�ำพูดทีบ่ อกกล่าวตักเตือนกันในทางทีถ่ กู
ต้อง ตลอดจนพูดสัง่ สอนอบรมให้ความรูต้ า่ งๆ นอกจากวาจาแล้วก็ตอ้ ง
๓.ลงแรงท�ำประโยชน์ให้แก่เขา ได้แก่ ลงมือจัดท�ำด�ำเนินการบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์เพราะว่าในบางคราวหรือบางกรณี ให้ของหรือให้คำ� แนะน�ำก็ยงั ไม่เพียงพอที่
จะได้ผล หรื อไม่ เหมาะกั บ โอกาส ก็ตอ้ งช่วยเหลือด้วยการลงมือบ�ำเพ็ญประโยชน์
โดยออกแรงออกก�ำลังท�ำการหรือปฏิบตั กิ ารอย่างอืน่ อย่างใดหนึง่ ให้ตรงกับเรือ่ ง ดัง
ทีเ่ สด็จไปในท้องถิน่ ทุรกันดารต่างๆ ทรงลงมือจัดท�ำด�ำเนินการต่างๆ ทีเ่ ป็นเรือ่ งของ
การลงแรงช่วยเหลือ แล้วสุดท้ายก็คอื การแสดงออกโดย
๔.วางตนเหมาะสมสม�ำ่ เสมอ การวางตัวเหมาะสมก็เป็นหลักทีส่ ำ� คัญ จัด
เป็นประการสุดท้าย หมายถึงการท�ำตัวให้เข้ากันได้หรือวางตัวให้สมานใจ คือคบหา
อย่างเข้าถึงจิตใจของกันและกันอย่างทีเ่ ราเห็นกันว่าไม่ถอื เนือ้ ถือตัว หรือเป็นเจ้าฟ้า
เจ้าแผ่นดินทีไ่ ม่ทรงถือพระองค์ วางตัวพอเหมาะพอดี สม�ำ่ เสมอ คงเส้นคงวา เสมอ
ต้นเสมอปลาย ให้ความเสมอภาค ช่วยเหลือและปฏิบตั ติ า่ งๆ อย่างเสมอหน้ากัน ตลอด
จนร่วมมือร่วมใจ ร่วมงาน ร่วมการ ร่วมสุขร่วมทุกข์กนั
ทัง้ สีอ่ ย่างนีเ้ ป็นหลักการแสดงออกของพรหมวิหารธรรมเรียกเป็นศัพท์
พระก็คอื
(๑) ทาน การให้ปนั เผือ่ แผ่ และสละช่วยเหลือกัน
(๒) ปิยวาจาวาจาเป็นทีร่ กั คือค�ำพูดทีอ่ อกมาจากน�ำ้ ใจทีม่ คี วามรัก
แสดงถึงปรารถนาดี
(๓) อัตถจริยา ลงแรงลงมือท�ำประโยชน์ให้แก่กนั
(๔) สมานัตตตา วางตนให้เป็นเครือ่ งสมานใจ
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ทัง้ หมดนีเ้ ป็นหลักปฏิบตั สิ ำ� คัญมากทีจ่ ะยึดเหนีย่ วใจกันไว้และเกาะกุมสังคม
ให้ดำ� รงอยูไ่ ด้ ดังนัน้ นอกจากพรหมวิหารซึง่ อยูใ่ นใจแล้วก็ตอ้ งแสดงออกมาภายนอก
เป็นปฏิบตั กิ ารทางสังคม ๔ ข้อนี้ ซึง่ เรียกว่า สังคหวัตถุ ๔
อาตมายกเรื่องนี้มากล่าวก็เพื่อจะให้พิจารณาว่า ในการทรงบ�ำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจต่างๆ ทีท่ ำ� ให้ประชาชนรักพระองค์ซงึ่ ท�ำให้สมเด็จพระเทพฯ ทรง
เป็นปิยชาตินนั้ ทุกท่านจะเห็นได้แน่นอนว่าได้ทรงบ�ำเพ็ญตามหลักธรรมเหล่านี้
ประชาชนจึงเกิดความซาบซึง้ ตรึงตราประทับใจ หรือท่านผูฟ้ งั จะเห็นเป็นประการ
ใดก็ขอให้พจิ ารณาว่าเป็นไปตามนีห้ รือไม่
เมื่อมีพรหมวิหาร ๔ เป็นพื้นฐานใจ และปฏิบัติการทางสังคมด้วย
สังคหวัตถุ ๔ ประการแล้ว ก็เกิดการอยูร่ ว่ มกันด้วยดี ประชาชนก็จะพร้อมเพรียง
พร้อมใจกันมีความสามัคคีรว่ มใจกันพัฒนาประเทศ ท�ำนุบำ� รุงชาติบา้ นเมืองให้เจริญ
ก้าวหน้า
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ลักษณะคนที่จะพัฒนา
๑. คบหาแหล่งความรู้และแบบอย่างที่ดี
อนึง่ ในการนี้ นอกจากจะร่วมมือกันและอยูร่ ว่ มกันด้วยดีแล้ว ประชาชน
แต่ละคนก็ยังต้องมีคุณสมบัติประจ�ำส่วนตัวอีก ตอนนี้จึงจะมาพูดถึงคุณสมบัติ
ส่วนตัวส�ำหรับท�ำชีวิตของตนให้ดี อาตมาจะยกมาสักหลักเดียว เพราะว่าผู้ฟังได้
นั่งมานานแล้ว อาจจะฟังด้วยขันติธรรมเป็นอันมากแล้วก็ได้ เพราะฉะนั้นจึงไม่
ควรจะเยิ่นเย้อให้ยาวความนัก
เมื่อได้พูดถึงหลักการอยู่ร่วมกันในสังคม ทั้งท่าทีภายในใจและการ
แสดงออกไปภายนอกแล้ว ก็จะต้องย้อนมาดูตัวของบุคคลแต่ละคนที่มาอยู่ร่วม
กันอีกชั้นหนึ่งด้วย เพราะคนที่จะมาอยู่รวมกันและร่วมกันท�ำงานนั้นก็จะต้องมี
คุณสมบัติส่วนตัวของตนเอง เพื่อมีชีวิตที่ดีงามเจริญก้าวหน้าและมีความพร้อม
ที่จะมาท�ำงานเพื่อส่วนรวมร่วมกับผู้อื่นด้วย
84

องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

คิดว่าพอเรียกว่าใช้ได้แล้ว หลักที่วา่ นี้เป็นคุณสมบัติหรือเป็นข้อปฏิบตั ิที่
ส�ำคัญ ซึ่งเป็นเรื่องของการศึกษา เป็นเรื่องของการพัฒนาคนให้มีคุณสมบัติที่ดี
ทีท่ ำ� ให้พร้อมทีจ่ ะก้าวหน้าไปในวิถชี วี ติ ทีด่ งี ามและในการทีจ่ ะช่วยพัฒนาสร้างสรรค์
สังคม
ขอเริ่มจากคุณสมบัติข้อที่ ๑ ซึ่งพระพุทธศาสนาเน้นมาก ขอแปลเป็น
ไทยว่า การรู้จักเลือกหาแหล่งความรู้ ถ้าเป็นเด็กก็เน้นพิเศษในเรื่องการเลือก
หาแบบอย่างด้วย โดยเฉพาะส�ำหรับเด็กนี่การรู้จักหาแหล่งความรู้และแบบ
อย่างที่ดีเป็นเรื่องส�ำคัญมาก ถ้าเด็กเอาตัวอย่างไม่ดีมาตามหรือเลียนแบบ
จะเสียหายมากมาย
สมเด็จพระเทพฯ ทรงไว้เรื่องหนึ่ง ซึ่งแสดงถึงหลักการข้อนี้คือ ทรง
วิจารณ์หนังสือส�ำหรับเด็กในเมืองไทย ว่าหนังสือจ�ำนวนมากหรือส่วนมากเป็น
หนังสือทีอ่ า่ นแล้วส่งเสริมให้เด็กมีลกั ษณะจิตใจแบบเพ้อฝันแทนทีจ่ ะให้เกิดความ
คิด ควรช่วยกันส่งเสริมให้มหี นังสือประเภททีท่ ำ� ให้เด็กได้เห็นตัวอย่างทีด่ ๆี จ�ำพวก
ประวัตบิ คุ คลทีเ่ พียรพยายามต่อสูค้ วามยากล�ำบาก เอาชนะอุปสรรค ใช้สติปญ
ั ญา
สร้างความเจริญก้าวหน้า จนบรรลุความส�ำเร็จในชีวติ ด้วยเรีย่ วแรงก�ำลังของตนและ
ตัง้ ใจท�ำความดีงามบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สงั คม โดยไม่ทอ้ ถอย โดยเฉพาะตัวอย่างชีวติ
ของบุคคลส�ำคัญทีไ่ ด้สร้างสรรค์ตนเองขึน้ มาจากความทุกข์ยากล�ำบาก
ทรงยกตัวอย่างเรื่องประเทศอเมริกา เช่น ศาสตราจารย์ ดร.ยอร์ช
วอชิงตัน คาร์เวอร์ และอีกท่านหนึง่ ชือ่ มีคำ� ว่าวอชิงตันเหมือนกัน คือ ศาสตราจารย์
บุกเกอร์ ที. วอชิงตัน ทั้งสองท่านเป็นคนผิวด�ำที่มีฐานะด้อย เสียเปรียบ มีความ
ทุกข์ยากล�ำบากมาก แต่กด็ นิ้ รนต่อสูพ้ ฒ
ั นาชีวติ ขึน้ มา จนกระทัง่ ประสบความส�ำเร็จ
ได้เป็นศาสตราจารย์ เป็นผูส้ อน เป็นผูบ้ ริหารการศึกษา ช่วยสังคมท�ำประโยชน์เป็น
อันมาก
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ทรงวิจารณ์ หนัง สือส�ำหรับเยาวชนในเมื อ งไทยก็ น ่ า จะเป็ น หนั งสื อ
ประเภททีใ่ ห้ความคิดและให้ตวั อย่างหรือแบบอย่างทีด่ อี ย่างนัน้ ๑๕ อันนีอ้ าตมานึก
ขึน้ มาได้กเ็ ลยน�ำมากล่าวแทรกไว้เสียด้วย แต่รวมความก็คอื ว่า หลักที่ ๑ ได้แก่ รูจ้ กั
เลือกหาแหล่งความรูแ้ ละแบบอย่างทีด่ ี ซึง่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญในการพัฒนาคน
เราจะต้องรูจ้ กั เลือกบุคคลทีจ่ ะคบหา รูจ้ กั เลือกบุคคลทีจ่ ะให้คำ� แนะน�ำหรือ
ทีจ่ ะปรึกษา เรียกง่ายๆ ว่ารูจ้ กั คบคนและรูจ้ กั แม้แต่คบหนังสือด้วย การคบคนนี้
คบทางค�ำพูดของเขาทีอ่ อกมาทางหนังสือก็มี คือ บางทีเราไม่ได้พบหน้าเขาเลย แต่
คบกันในวาจาทีอ่ อกมาทางหนังสือฉบับทีเ่ ราไปอ่าน เราอ่านหนังสือของใคร ก็ตอ้ ง
ถือว่าเราก�ำลังคบกับคนนัน้ ด้วยเหมือนกัน หนังสือทีเ่ ราอ่านนัน้ ก็จะเป็นมิตรของ
เรา ถ้าหนังสือดีก็เป็นกัลยาณมิตร ถ้าหนังสือชั่วก็เป็นปาปมิตร อันนี้เป็นเรื่อง
ของการคบหา ตกลงรวมความก็คือ จะต้องรู้จักเลือกคบคนให้เป็น รู้จักเลือกหา
แหล่งความรู้ความดีงามและแบบอย่างที่ดี
หลักข้อที่ว่ามานี้เป็นหลักของการพัฒนาที่ส�ำคัญ พูดสั้นๆ ก็คือ รู้จัก
แสวงหากัลยาณมิตร เป็นประโยชน์ที่เราจะได้จากสังคม คนที่ท�ำอย่างนี้ได้นับว่า
เป็นคนที่รู้จักถือเอาประโยชน์จากสังคม

๑๕จากทาสสูค่ วามส�ำเร็จ พิมพ์ครัง้ แรกในคอลัมน์ “ช้างเขาดิน” ,เสนาศึกษา เล่ม ๕๐

ตอน ๑ สิงหาคม – กันยายน ๒๕๒๖ (มณีพลอยร้อยแสง, ๒๕๓๓, หน้า ๕๑๕ – ๕๑๗)
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อย่างไรก็ตาม เมื่อตนเองรู้จักถือเอาประโยชน์จากสังคมแล้ว ตนเองก็
ต้องท�ำตนให้เป็นมิตรต่อสังคมด้วย คือ เมื่อเราเอาประโยชน์จากสังคมแล้ว เรา
ก็ควรจะเอื้อประโยชน์แก่สังคม หรือบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย โดยท�ำตนให้
เป็นกัลยาณมิตรของสังคมด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นหลักข้อที่ ๑ จึงมีความ
หมายซ้อนรวมกันอยู่ ๒ อย่าง คือ รู้จักเลือกคบหาคนที่เป็นกัลยาณมิตร พร้อม
กับท�ำตนเป็นกัลยาณมิตรแก่บุคคลอื่นและสังคมด้วย ข้อนีเ้ ป็นหลักทีห่ นึง่ เลยที
เดียว
สังคมของเราขณะนี้เป็นสังคมที่มีปัญหาเพราะขาดกัลยาณมิตร เรามี
หนังสืออ่านที่ไม่เป็นประโยชน์บ้าง มีสื่อมวลชน มีรายการทีวีที่ไม่เป็นประโยชน์
ซึ่งชักน�ำไปในทางหลงใหล เรียกได้ว่าไม่เป็นกัลยาณมิตรแต่เป็นบาปมิตร หลัก
ข้อที่หนึ่งนี้ มีความส�ำคัญยิ่งในการพัฒนาคนและมีความหมายเลยไปถึงการ
พัฒนาประเทศชาติ ทางพระท่านมีศัพท์ให้ เรียกว่า กัลยาณมิตตตา คือ ความ
เป็นผู้มีกัลยาณมิตร พร้อมทั้งเป็นกัลยาณมิตร หรือ ความเป็นผู้มีและเป็น
กัลยาณมิตร
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ลักษณะคนที่จะพัฒนา
๒. มีวินัยไว้เอื้อโอกาสที่จะพัฒนา
ประการที่ ๒ คือ ความมีระเบียบวินยั ทัง้ วินยั ในความเป็นอยูส่ ว่ นตัว
และในการรักษาระเบียบของสังคม คนเราแต่ละคนนีช่ วี ติ ต้องมีระเบียบวินยั ต้อง
รูจ้ กั จัดสรรระเบียบบ้าง ถ้าชีวติ ไม่มรี ะเบียบก็จะวุน่ วายสับสน แม้แต่เวลาก็ไม่มที ี่
จะท�ำอะไร
ระเบียบวินัยมีไว้เพื่ออะไร วินัยนี้หลายคนบอกว่าคือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เรียบร้อยแล้วก็ดี ก็จบ วินัยเพื่อให้เรียบร้อย และเพื่อจะให้เรียบร้อย
นั่นเอง ก็เลยต้องกวดขันควบคุมตลอดจนถึงกับบังคับให้ท� ำตามกฎเกณฑ์
ข้อบังคับต่างๆ บางคนมองแค่นวี้ า่ วินยั ก็เพือ่ ให้สงบเรียบร้อย แต่เปล่าหรอก ความ
สงบเรียบร้อยไม่ใช่เป็นสิง่ ทีจ่ บในตัวของมันเอง คือ ไม่ใช่เป็นจุดหมายอยูใ่ นตัวมัน
เอง ถ้าอย่างนัน้ ก็ตอ้ งถามว่า จะให้เรียบร้อยเพือ่ อะไร
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วินัยเพื่อให้เรียบร้อย และที่ให้เรียบร้อยนั้นก็เพื่อเอื้อโอกาสในการที่จะ
ท�ำอะไรได้สะดวก บ้านเราลองมีของเกะกะเต็มไปหมดซิ เราจะท�ำอะไรได้สะดวก
ไหม จะเดินไปตรงนั้นก็กีด ตรงนี้ก็กีด แม้แต่เดินก็ยังไม่คล่อง แต่ถ้าเราจัดข้าว
ของให้เป็นระเบียบ จะเดินก็คล่องจะหยิบของอะไรใช้ก็สะดวก จะอยู่ก็สบาย จะ
ท�ำงานท�ำการอะไรก็ราบรืน่ รวดเร็ว การมีวนิ ยั นีเ้ ป็นการจัดสรรโอกาสให้ทำ� อะไร
ได้สะดวก ช่วยให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปได้คล่องสบาย
ถ้าบ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อย ตั้งแต่ความไม่สงบเรียบร้อยในแง่ที่คน
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไปไหนก็ไม่ปลอดภัย ไม่กล้าไป ก็เลยท�ำอะไรไม่ได้
งานการก็ไม่เดิน จนกระทัง่ ว่าไม่มรี ะเบียบวินยั ในการใช้รถใช้ถนน เป็นต้น อะไรๆ
ก็ยุ่งไปหมด เสียงานเสียการ ทรัพย์สินเวลาและแรงงานต้องสูญเปล่าไปมาก
หรือแคบเข้ามาชีวิตส่วนตัวก็ไม่มีระเบียบ ที่ทางก็เกะกะรุงรัง วันเวลาก็สับสน
ไม่มลี �ำดับ แต่ละวันก็วนุ่ วาย ในสภาพอย่างนี้ กิจกรรมต่างๆ ของชีวิตก็ตาม ของ
สังคมก็ตาม จะไม่สามารถด�ำเนินไปได้ด้วยดี กระบวนการพัฒนาชีวิตหรือ
กระบวนการพัฒนาสังคมก็ตาม จะติดขัด ไม่คล่อง ไม่ได้ผลดี เช่น เพียงแค่แบ่ง
เวลาไม่เป็นเท่านั้น วันหนึ่งก็ท�ำอะไรไม่ได้เท่าไร
แต่ถ้ารู้จักจัดระเบียบโดย
(๑) จัดระเบียบในความเป็นอยู่ของตนเอง ในชีวิตส่วนตัว ให้มีขั้นตอนเป็นล�ำดับ
(๒) รักษาระเบียบวินัยของสังคมอย่างถูกต้องตามความมุ่งหมาย
พอมีวนิ ยั อย่างนี้ โอกาสทีจ่ ะท�ำงานท�ำการก็มากขึน้ มาทันที กิจกรรมทุก
อย่างก็ดำ� เนินไปได้โดยสะดวก การพัฒนาก้าวไปได้คล่องไวรวดเร็ว เช่น เพียงแค่
จัดล�ำดับเวลาเป็น ช่องโอกาสก็เกิดขึน้ พอมีระเบียบชีวติ ของตนเองก็มเี วลาท�ำงาน
มาก บางคนจัดเวลาไม่เป็น วันหนึง่ ๆ ไม่มเี วลาทีจ่ ะท�ำงาน แต่อกี คนหนึง่ จัดเวลา
เป็นกลับท�ำงานได้เยอะแยะ นีค่ อื ความมีวนิ ยั
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วินยั ไม่ได้เป็นจุดหมายในตัวของมันเอง เราไม่ได้สร้างความสงบเรียบร้อยขึน้
ให้เป็นจุดหมาย การสร้างความสงบเรียบร้อยก็เพือ่ เอือ้ โอกาสในการท�ำสิง่ อืน่ ทีด่ งี าม
เพือ่ สร้างสรรค์ความดีงามและประโยชน์สขุ อืน่ ยิง่ ขึน้ ไป พระพุทธเจ้าทรงเน้นเรือ่ ง
ระเบียบวินยั ก็เพราะเป็นตัวเอือ้ โอกาสในการฝึกฝนพัฒนาชีวติ และสังคมอย่างส�ำคัญ
เมือ่ เราอยูร่ ว่ มในสังคมด้วยดี โดยที่ความเป็นอยู่ของเราก็เป็นระเบียบ
ด้วย และอยูร่ ว่ มกันในสังคมอย่างมีระเบียบด้วย หมายความว่ามีระเบียบวินยั ทัง้
ในชีวติ ส่วนตัวและช่วยรักษาระเบียบวินยั ของสังคม ไม่วา่ จะเป็นกฎเกณฑ์ทาง
ศีลธรรมหรือกฎหมายบ้านเมือง ท�ำให้ไม่มกี ารเบียดเบียนกัน สังคมอยูก่ นั อย่างสงบ
เรียบร้อย เราก็พฒ
ั นาบ้านเมืองได้สะดวก และพัฒนาชีวติ ของตนเองคล่องสบาย
ด้วย
วินยั คือ การจัดระเบียบและตัวระเบียบทีจ่ ดั วางไว้ คนไหนมีวนิ ยั โดย
ประพฤติตามระเบียบหรือตัง้ อยูใ่ นระเบียบ ก็เรียกว่าคนมีศลี ขอให้แยกระหว่าง
วินัยและศีลให้ได้นะ การจัดระเบียบเป็นวินัย คนที่ตั้งอยู่ในวินัยเป็นผู้มีศีล ศีล
เป็นคุณสมบัติของคน คนมีศีล ก็คือคนที่ตั้งอยู่ในวินัยหรือคนมีวินัย ฉะนั้น ศีล ก็
คือ ความเป็นคนตั้งอยู่ในวินัยหรือความมีวินัยนั่นเอง
พระพุทธเจ้าตรัสย�้ำความส�ำคัญของศีล คือความมีวินัยหรือการตั้งอยู่
ในวินัยนี้ไว้ว่าเป็นเหมือนพื้นดิน หรือพื้นที่คนเหยียบยันในการที่จะท�ำงานท�ำการ
และท�ำกิจกรรมทุกอย่าง หมายความว่า คนจะท�ำอะไรก็ตาม ต้องมีพื้นที่รองรับ
ตัว เป็นที่เหยียบที่ยัน จึงจะท�ำการนั้นๆ ได้ ถ้าไม่มีพื้นรองรับ ก็ท�ำไม่ได้ ศีลหรือ
การมีวินัยจึงเป็นตัวปูพื้นหรือเปิดช่องเตรียมโอกาสส�ำหรับผู้ที่จะพัฒนาตนจึงมี
ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก เป็นพื้นฐานรองรับตัว รองรับสังคมก่อนที่จะก้าวไป
ท�ำอะไรต่อๆ ไป
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ลักษณะคนที่จะพัฒนา
๓. ก้าวหน้าด้วยแรงจูงใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์
ทีนขี้ อ้ ที่ ๓ การทีจ่ ะพัฒนาได้ตอ้ งมีความใฝ่รแู้ ละใฝ่ดงี ามซึง่ แสดงออก
มาเป็นความใฝ่แสวงหาความรู้ รักวิชา ชอบหาความจริงแท้ของเรื่องราวต่างๆ
และใฝ่สร้างสรรค์ คือ อยากจะเห็นอะไรทุกอย่างอยูใ่ นสภาพทีด่ ที วั่ ไปหมด อยาก
จะเห็นสภาพบ้านเมืองสะอาดเรียบร้อย อยากจะเห็นคนมีสขุ ภาพดี อยากไปหมด
อยากอย่างนี้ท่านเรียกว่าใฝ่ดี เป็นฉันทะไม่ใช่ตัณหา ถ้าเป็นตัณหาก็จะใฝ่สนอง
ผัสสะตนเอง คือใฝ่สนองตา หู จมูก ลิน้ กาย ของตนเอง อยากจะบ�ำเรอ ตา หู
จมูก ลิน้ กาย ด้วยรูป เสียง กลิน่ รส สัมผัสทีต่ นื่ เต้น เอร็ดอร่อย อย่างนีเ้ รียกว่า
ตัณหา แต่ถา้ อยากท�ำให้เกิดความรูอ้ ยากจะให้เกิดความดีงามขึน้ อย่างนีเ้ รียกว่า
ฉันทะ
อยากสองอย่างนีแ้ ยกให้ได้ โดยเฉพาะคนไทยจะต้องระวังให้มาก เพราะ
มักจะแยกกันไม่ถูก พอบอกว่าอยากก็เป็นตัณหาไปหมด เลยกลายเป็นว่าคน
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ชาวพุทธ “อยาก” ไม่ได้ ถ้าจะเป็นชาวพุทธทีด่ ี ปฏิบตั ถิ กู ต้อง ก็ไม่ตอ้ งอยาก ชาว
พุทธทีอ่ ยากจะเป็นชาวพุทธทีด่ กี เ็ ลยพยายามแสดงตัวว่าเป็นคนไม่มคี วามอยาก ก็
เลยท�ำตัวหงอก๋อ เมือ่ ถือว่าเป็นคนดีกต็ อ้ งไม่อยากอะไรเลย ก็เลยท�ำอะไรไม่ได้เลย
ทางพระท่านแยกไว้วา่ มีอยาก ๒ อย่าง อยากที่ ๑ เรียกว่า ตัณหา หมาย
ถึงอยากทีจ่ ะสนองความต้องการในการบ�ำรุงบ�ำเรอปรนเปรอตน อยากที่ ๒ เรียก
ว่า ฉันทะ คือความใฝ่รใู้ ฝ่แสวงความดีความงามใฝ่สร้างสรรค์ การอยากแสวงหา
ความรูเ้ พราะต้องการเข้าถึงความจริงหรือเข้าถึงสัจธรรมก็ดี อยากสร้างสรรค์เพราะ
ต้องการท�ำความดีงามให้เกิดขึน้ ก็ดี อย่างนีท้ า่ นไม่หา้ ม แต่ตรงข้ามเป็นสมบัตสิ ำ� คัญ
ทีท่ า่ นเน้นว่าต้องมีดว้ ยซ�ำ้ เพราะเป็นองค์ประกอบทีจ่ ำ� เป็นในกระบวนการพัฒนา
ความอยากประเภทฉันทะนีเ้ ป็นข้อที่ ๓ เป็นแรงจูงใจทีจ่ ะพาให้คนพัฒนา
ตนเองและสังคมไปได้ และก็ปรากฏว่าสมเด็จพระเทพฯ ทรงเน้นคุณสมบัตขิ อ้ นีม้ าก
ถ้าอ่านพระนิพนธ์จะพบเรือ่ งทีท่ รงเน้นให้นกั ศึกษาใฝ่แสวงหาความรู้ และให้เรียน
โดยมุง่ ทีจ่ ะไปสร้างสรรค์ความดีงามท�ำประโยชน์แก่สว่ นรวม ซึง่ ทรงย�ำ้ บ่อยๆ ตรง
ตามคติในทางพระพุทธศาสนาทีถ่ อื ว่า ฉันทะเป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เรามีแรงทีจ่ ะ
ก้าวไปในการพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศ
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ลักษณะคนที่จะพัฒนา
๔. มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ
ต่อไปข้อที่ ๔ ความมีจติ ส�ำนึกทีจ่ ะฝึกฝนพัฒนาตนให้สมบูรณ์ คือต้อง
มีความตัง้ ใจมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเอาความถนัดความสามารถของตนออกมาใช้ประโยชน์ให้
เต็มที่ และพยายามฝึกฝนปรับปรุงตนให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา
คนเราแต่ละคนมักจะมีดีของตนเอง แต่ไม่รู้ตัวว่ามีดี และบางทีดูถูก
ตัวเอง ถึงกับพระพุทธเจ้าทรงตักเตือนว่า
กลฺยาณํ วต โภ สกฺขิ อตฺตานํ อติมญฺญสิ.
“เธอก็ท�ำความดีได้ ไฉนจึงหมิ่นตัวเองเสีย”
หรือว่า “ท่านเอย ท่านก็สามารถท�ำดีได้ไยจึงมาดูหมิ่นตัวเองเสีย”
คนจ�ำนวนมากท้อใจ นึกว่าตนเองไม่มีความสามารถ ก็เลยหยุดนิ่งเฉย
บางทีก็ปล่อยตัวให้หลงไปในทางที่ผิด พร่าเวลาให้สูญเปล่า แต่คนที่รู้จักพัฒนา
ศักยภาพของตนเองแม้แต่เหลือแขนข้างเดียวก็ฝึกตัวให้ท�ำการต่างๆ ที่เป็น
93
องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

ประโยชน์ได้ เรียนหนังสือได้ ท�ำงานอาชีพได้ บางทีเก่งกว่าคนมี ๒ แขนเสียอีก
บางคนไม่มีขา ไม่ท้อใจ ไม่สิ้นหวัง ก็ยังพัฒนาตัวเองให้ท�ำอะไรต่ออะไรได้ เพราะ
ฉะนั้น จึงไม่ต้องไปท้อแท้ใจ พระพุทธศาสนาได้ให้หลักอันนี้ไว้แล้ว ขอให้ตั้งใจมุ่ง
มัน่ เอาความถนัดความสามารถของตนออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เรียกว่าพัฒนา
ศักยภาพของตนออกมาใช้ให้เต็มที่ หรือพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ ต้องนึกว่า
แต่ละคนมีดีของตนแต่ก็ถ่อมตนเอาไว้
เราต้องมองว่า “มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนพัฒนา”
หลักนี้ส�ำคัญมาก เรามักจะพูดกันว่า มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ แต่พระพุทธเจ้าไม่
ได้ตรัสว่าอย่างนัน้ มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐจริงหรือ เรือ่ งนีม้ เี งือ่ นไข หลักพระพุทธ
ศาสนาบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึก หรือพูดอีกอย่างหนึง่ ว่า มนุษย์
เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกฝนพัฒนาตน ไม่ใช่ประเสริฐขึ้นมาเฉยๆ ถ้าไม่ได้
ฝึกฝนตนแล้วมนุษย์อาจจะแย่กว่าสัตว์หลายจ�ำพวก จุดเด่นของมนุษย์ คือมี
ศักยภาพที่จะพัฒนาตนขึ้นไปได้อย่างสูงสุด
นอกจากพยายามน�ำเอาดีของตนออกมาใช้แล้ว ก็ตอ้ งพยายามฝึกฝน
ตนเองให้ดหี รือพัฒนาคุณสมบัตขิ องตนให้แก่กล้ายิง่ ขึน้ อยูเ่ สมอ จิตส�ำนึกในการ
ฝึกฝนพัฒนาตนจะท�ำให้เราหมัน่ ตรวจสอบตัวเอง แก้ไขปรับปรุงชีวติ และการงาน
ของตัวเองให้ดยี งิ่ ขึน้ เช่น เมือ่ ท�ำการงานใด ก็ทำ� งานนัน้ ให้ดยี งิ่ ขึน้ กว่าเดิมทุกครัง้
ทัง้ โดยวิธกี ารทีด่ ยี งิ่ ขึน้ และโดยความได้ผลมากหรือสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
เมือ่ ส�ำนึกว่า เราเป็นมนุษย์ทจี่ ะเป็นสัตว์ประเสริฐได้ดว้ ยการฝึก เรายังจะ
ต้องฝึกฝนพัฒนาตนต่อไป ก็ทำ� ให้มคี วามสุภาพถ่อมตน และเมือ่ ระลึกว่า เราเป็นคน
ซึง่ เป็นสัตว์มศี กั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาได้สงู สุด จะต้องพัฒนาตนให้เต็มที่ ก็จะตัง้ ใจมุง่ มัน่
พัฒนาตนให้เต็มที่ ก็จะตัง้ ใจมุง่ มัน่ พัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ เมือ่ มีจติ ส�ำนึกและระลึก
ไว้อย่างนีท้ งั้ ทีต่ นมีดแี ต่กจ็ ะเป็นผูท้ สี่ ภุ าพถ่อมตนเสมอและพัฒนาตนเรือ่ ยไป
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ลักษณะคนที่จะพัฒนา
๕. ปรับทัศนะให้ตรงตามหลักการแห่งเหตุผล
ต่อไปประการที่ ๕ ความมีทศั นคติและค่านิยมทีด่ งี าม ซึง่ เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาชีวติ และไม่เสียหายต่อสังคมในเรือ่ งของทัศนคติและค่านิยมนี้ เรา
จะพูดกันบ่อยๆ ถึงทัศนคติเกีย่ วกับการงานทีส่ จุ ริต บางทีมกี ารดูถกู งานว่างานนีต้ ำ�่
งานนัน้ ไม่มเี กียรติ ทัง้ ๆ เป็นงานสุจริตก็ไม่อยากท�ำ ท�ำให้เสียโอกาสในการทีจ่ ะ
พัฒนาชีวติ และประเทศชาติ หรืออย่างสังคมบางแห่งที่ไม่รู้จักคุณค่าของการ
ประหยัด ประชาชนก็มคี า่ นิยมในทางฟุง้ เฟ้อหรูหราเป็นสภาพอย่างหนึง่ ทีไ่ ม่เอือ้ ต่อ
การพัฒนา อีกตัวอย่างหนึง่ คือ ค่านิยมในการพัฒนาอุตสาหกรรมมีค�ำกล่าวว่า ถ้า
อยากจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมประชาชนต้องมีคา่ นิยมผลิต ไม่ใช่เป็นผูท้ มี่ คี า่
นิยมบริโภค ถ้ามองดูตามตัวอย่างนีจ้ ะเห็นว่า ค่านิยมทีผ่ ดิ ต่างๆ ซึง่ จะต้องแก้ไขกัน
ยังมีอยูม่ ากในสังคมของเรา
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ค่านิยมอย่างหนึง่ ทีส่ ำ� คัญมากในขัน้ พืน้ ฐาน คือ ค่านิยมแห่งความเป็นคน
มีเหตุผล ซึง่ พ่วงมาด้วยกันกับทัศนคติทมี่ องอะไรอย่างมีเหตุมผี ล หรือ ทัศนคติแห่ง
การมองสิง่ ทัง้ หลายตามเหตุปจั จัย
ศรัทธาหรือความเชือ่ ในขัน้ รากฐานของพระพุทธศาสนา ทีเ่ รียกได้วา่ เป็น
พุทธทัศน์ คือการถือหลักการแห่งความเป็นไปตามเหตุปจั จัย หลักไตรลักษณ์กด็ ี
หลักปฏิจจสมุปบาทก็ดี ไปรวมกันทีน่ ี่ คือ การทีส่ งิ่ ทัง้ หลายเป็นไปตามเหตุปจั จัย
ทัศนคติพนื้ ฐานของพระพุทธศาสนา คือการมองเห็นสิง่ ทัง้ หลายเป็นไปตามเหตุ
ปัจจัย และค่านิยมพืน้ ฐาน ก็คอื การถือหลักการแห่งความเป็นไปตามเหตุปจั จัย
ทัศนคติแห่งการมองตามเหตุปจั จัยนี้ ทีเ่ ป็นเบือ้ งต้นหรือเริม่ แรกทีส่ ดุ ซึง่
ควรจะปฏิบตั อิ ยูต่ ลอดเวลา ก็คอื ท่าทีตอ่ ประสบการณ์ทงั้ หลาย ทีเ่ รียกว่าท่าทีแห่ง
การเรียนรู้ คือ การรับรูป้ ระสบการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ ข้ามาทางตา หู จมูก ลิน้ และกาย
ทุกอย่างในลักษณะทีเ่ ป็นการเรียนรู้ ไม่รบั รูใ้ นลักษณะทีเ่ ป็นเพียงปฏิกริ ยิ าชอบและ
ชังหรือชอบใจและไม่ชอบใจ พูดง่ายๆ ว่ามองเห็นทุกสิง่ เป็นการเรียนรู้ ไม่ตดิ อยูแ่ ค่
ชอบหรือชัง เมือ่ มีทา่ ทีแห่งการเรียนรู้ ก็ทำ� ให้มกี ารฝึกความคิดพิจารณาหาเหตุผล
ในสิง่ ทัง้ หลาย มีการพัฒนาตนอยูต่ ลอดเวลา
ในการพัฒนาชีวติ และพัฒนาสังคมนัน้ เราจะต้องพัฒนาทัศนคติและค่า
นิยมทีเ่ ป็นไปในแนวทางของเหตุผล หรือการมองตามเหตุปจั จัยนีข้ นึ้ มา ประชาชน
จะได้เพียรพยายามใช้สติปญ
ั ญาของตนศึกษาให้รเู้ หตุผลของสิง่ ต่างๆ และพยายาม
ใช้เรีย่ วแรงของตนแก้ปญ
ั หาและสร้างสรรค์สงิ่ ทีต่ อ้ งการตามแนวทางของเหตุผล ไม่
มัวหวังพึง่ ปัจจัยภายนอกมาช่วยดลบันดาลหรือนอนรอคอยโชคชะตา
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ลักษณะคนที่จะพัฒนา
๖. มีสติกระตือรือร้นตื่นตัวทุกเวลา
ต่อไปขอเลยไปสู่ ข้อ ๖ คือ ความกระตือรือร้นเร่งขวนขวายไม่นงิ่ เฉย
เฉือ่ ยชา ในเมืองไทยนีบ้ างทีกม็ แี นวโน้มของความเข้าใจและการปฏิบตั ทิ ผี่ ดิ พลาด
เช่นมองเห็นคนทีเ่ ข้าทางพระเป็นคนเฉือ่ ยชา แต่กอ่ นนีส้ งั คมไทยสมัยใหม่เคยเอา
ค�ำว่า สมถะ ไปใช้เรียกคนทีเ่ ฉือ่ ยไม่เอาเรือ่ งเอาราวนิง่ เฉย ซึง่ ไม่เข้าเรือ่ งกัน
ที่จริงการเฉยนั้นท่านก็ให้ระวัง ท่านแบ่งไว้ว่าเฉยมี ๒ อย่าง เฉยอย่าง
หนึ่งเรียกว่า “เฉยโดยรู้” พวกนี้เฉยดูท่าที ได้ท่าเมื่อไรเอา เฉยอีกแบบคือ
“เฉยโง่” ไม่รู้เรื่อง พระพุทธศาสนาบอกว่า ถ้าเฉยไม่รเู้ รือ่ งหรือเฉยโง่กเ็ ป็นอัญ
ญาณุเบกขา เป็นพวกอกุศลไปเลย ส่วนที่เฉยที่ดีคือเฉยด้วยปัญญา
ท�ำไมในพรหมวิหารท่านจึงเอาอุเบกขาเป็นข้อ ๔ เอาไว้สุดท้ายก็เพราะ
มันใหญ่ที่สุด ยากที่สุด ต้องใช้ปัญญา คนที่ไม่ใช้ปัญญาจะอุเบกขาไม่ถูก ไม่รู้ว่า
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เมือ่ ไรควรเฉยเมือ่ ไรไม่ควรเฉย การทีเ่ ฉยนัน้ เป็นการวางท่าทีเฉย ไม่ใช่เฉยเรือ่ ย
เปื่อย แต่เฉยดู
อุเบกขานั้นตัวมันเองแปลว่าคอยดู คือตามมองอยู่ตลอดเวลาทีเดียว
เหมือนกับพ่อแม่ที่หัดให้เด็กรับผิดชอบตัวเอง เช่นให้เด็กหัดเดิน ที่เรียกว่าตั้งไข่
ถ้าพ่อแม่จะคอยโอ๋อยู่เรื่อยบอกว่ารักลูกมากกลัวลูกจะล�ำบาก เอาแต่จะอุ้มไว้
เด็กก็เดินไม่เป็นสักที อย่างนัน้ เรียกว่า ใช้เมตตาผิด ตอนนัน้ ต้องอุเบกขาคือรูจ้ กั
วางเฉย แต่ไม่ใช่เฉยไม่เอาเรื่อง เป็นการเฉยดูโดยพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือหรือ
แก้ไขปัญหาได้ทันที พอเด็กจะล้ม ต้องการความช่วยเหลือเมื่อไรก็เข้าไปช่วย
อย่างนี้จึงเป็นอุเบกขาที่แท้ถูกต้อง
อุเบกขาช่วยให้เกิดการพัฒนา ถ้าลูกไม่รู้จักรับผิดชอบตัวเองเพราะพ่อ
แม่โอ๋อยูต่ ลอดเวลาแล้ว เด็กจะไม่พฒ
ั นา เรียกว่าเลีย้ งลูกไม่เป็น พ่อแม่ทจี่ ะเลีย้ ง
ลูกให้พัฒนาได้ต้องอุเบกขาเป็น อันนี้ก็เลยแทรกเข้ามา เรื่องเฉย ไม่ค่อยเกี่ยว
กันเท่าไรเลย ขอผ่านไป
ทีนี้พูดถึงเรื่องเร่งรัดตัวเอง คือกระตือรือร้น ไม่อยู่นิ่งเฉย ไม่เฉื่อยชา
ไม่เฉือ่ ยแฉะ เช่นเร่งรัดปรับปรุงตนเองในการท�ำหน้าทีก่ ารงาน ในการพัฒนานัน้
เราต้องกระตือรือร้น ขวนขวายอยูเ่ สมอนิง่ ไม่ได้ มีกจิ มีหน้าทีจ่ ะต้องปฏิบตั กิ ต็ อ้ ง
เร่งรัดท�ำไป เพราะว่าสิง่ ทัง้ หลายไม่แน่นอน ธรรมดาสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจัง มีการ
เปลี่ยนแปลง เกิดแล้วก็ดับ เพราะฉะนั้นเราจะมัวรออยู่ไม่ได้ เราจะต้องท�ำงาน
แข่งกับความเปลี่ยนแปลง
แต่การที่เราจะแข่งกับความเปลี่ยนแปลงนั้น ที่จริงจะต้องหมายถึงการ
ที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมจัดสรรความเปลี่ยนแปลงนั้นทีเดียว โดยหันเบนให้มัน
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เปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ที สี่ ดุ เป็นประโยชน์ทสี่ ดุ การทีเ่ ราจะจัดสรรหันเหความ
เปลี่ยนแปลงได้ เราก็ต้องศึกษาความเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายถึงการศึกษาเหตุ
ปัจจัยของความเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพราะว่าการที่สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปนั้น
มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเลื่อนลอย แต่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย
เพราะฉะนัน้ ถ้าคนฉลาด ไม่มองแค่การเปลีย่ นแปลงแต่ศกึ ษาความเปลีย่ นแปลง
นั้นเกิดจากเหตุปัจจัยอะไร เมื่อรู้แล้วก็จะสามารถเข้าไปจัดสรรเหตุ ป ั จ จั ย แห่ ง
ความเปลี่ยนแปลงได้ เรียกว่ารู้จักจัดเหตุปัจจัยของการเปลีย่ นแปลงเป็น และ
สามารถน� ำ หรื อหั น เหการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์
อีกประการหนึ่ง เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ไม่รอใคร การที่จะศึกษาเหตุปัจจัยของความเปลี่ยนแปลงและเข้าไปร่วมจัดสรร
หันเบนเหตุปัจจัยเหล่านั้น จึงต้องเร่งท�ำเร่งปฏิบัติ อย่างที่เรียกว่าแข่งกับความ
เปลีย่ นแปลงนัน้ เอง เพราะฉะนัน้ หลักการนีจ้ งึ รวมอยูด่ ว้ ยกันในความกระตือรือร้นไม่
ประมาทและเห็นคุณค่าของกาลเวลา
คนทีก่ ระตือรือร้นนัน้ เมือ่ ส�ำนึกในความเปลีย่ นแปลงก็ตอ้ งเห็นคุณค่าของ
กาลเวลาเมือ่ เวลาผ่านไป การเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายก็ผ่านไปด้วย พร้อม
กับความเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญยิง่ คือความเสื่อมโทรมของชีวิตของเรา ฉะนัน้
เราจะมัวรออยูไ่ ม่ได้ ต้องเร่งรัดตัวเราเองเพราะเวลา วารี และวัยของชีวติ นีไ้ ม่เคย
ทีจ่ ะคอยท่าใคร
ว่าโดยรวบรัด สาระของหลักการข้อนีก้ ค็ อื
ในเมือ่ สิง่ ทัง้ หลายจะต้องเปลีย่ นแปลงไปอย่างแน่นอนอยูแ่ ล้ว เราก็ควร
หาทางจัดการให้มนั เปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ที สี่ ดุ
99

องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

ในเมือ่ การเปลีย่ นแปลงนัน้ จะต้องเป็นไปตามเหตุปจั จัย เราก็ควรศึกษา
สืบค้นให้รเู้ หตุปจั จัยของมัน แล้วเข้าไปจัดท�ำและจัดสรรเหตุปจั จัยเหล่านัน้ เพือ่ ให้
ความเปลีย่ นแปลงทีด่ ที สี่ ดุ นัน้ เป็นผลส�ำเร็จ
และในเมือ่ ความเปลีย่ นแปลงตามเหตุปจั จัยเหล่านัน้ ด�ำเนินไปอยูต่ ลอด
เวลาไม่รอใคร การกระท�ำต่อเหตุปจั จัยเหล่านัน้ ไม่วา่ จะในลักษณะทีเ่ ป็นการป้องกัน
แก้ไข หรือปรับปรุงก็ตาม ก็ยอ่ มเป็นกิจทีจ่ ะต้องเร่งรัดปฏิบตั ดิ ว้ ยความไม่ประมาท
ตกลงจึงมีหลักข้อที่ ๖ นี้ คือการกระตือรือร้นเร่งขวนขวายไม่ประมาท
นัน่ เอง
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ลักษณะคนที่จะพัฒนา
๗. แก้ปัญหาและพึ่งพาตนได้ด้วยความรู้คิด
ทีนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายคือข้อที่ ๗ ซึ่งเป็นข้อที่ส�ำคัญมาก เป็นแกนกลาง
ที่คุมทั้งหมด
เมือ่ กีน้ บี้ อกว่าต้องมีทศั นคติทมี่ องสิง่ ทัง้ หลายตามเหตุปจั จัย ถัดจากมอง
ตามเหตุปจั จัย พร้อมทัง้ เชือ่ มัน่ ในหลักการแห่งความเป็นไปตามเหตุปจั จัยแล้ว ก็
จะต้องพินิจพิจารณาคิดสืบสาวหาเหตุปัจจัยต่อไปด้วย ตอนนี้แหละที่ส�ำคัญคือ
ความรู้จักคิดพิจารณา ทางพระเรียกว่า โยนิโสมนสิการ สมัยใหม่เขาชอบค�ำว่า
คิดเป็น ต้องคิดเป็นคือรู้จักคิดรู้จักพิจารณา รูจ้ กั สืบสาวหาเหตุปจั จัยของสิง่ ต่างๆ
รูจ้ กั วิเคราะห์แยกแยะสิง่ ทัง้ หลายให้เห็นองค์ประกอบและเหตุปจั จัยทีอ่ ยูข่ า้ งในและ
เบือ้ งหลัง ตลอดจนรูจ้ กั คิดแก้ปญ
ั หาและคิดสร้างสรรค์ โดยคิดเอาสิง่ ต่างๆ ทีม่ อี ยู่
ตามเหตุปจั จัยมาประกอบปรุงแต่งสร้างสรรค์ใหม่ได้
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ข้อ ๗ นีเ้ ป็นหลักใหญ่ และส�ำคัญยิง่ แต่พดู ไว้ในทีน่ นี้ อ้ ยทีส่ ดุ เพราะไม่มี
เวลาเหลือและได้พดู ไว้มากแล้วทีอ่ นื่
โยนิโสมนสิการนัน้ ส�ำหรับใช้กบั เรือ่ งราวและเหตุการณ์ทกุ อย่าง เริม่ ตัง้ แต่
ประสบการณ์ทรี่ บั รูเ้ ข้ามาทางตา หู จมูก ลิน้ และกาย ทุกขณะ แต่ในทีน่ จี้ ะพูดเน้น
เฉพาะในการปฏิบตั ติ อ่ สังคม
คนเรานัน้ อยูใ่ นสังคม สังคมและสภาพแวดล้อมต่างๆ ทางสังคมมีอทิ ธิพล
ทีจ่ ะปรุงแต่งหล่อหลอมบุคคลเป็นอย่างมาก และอิทธิพลนัน้ ก็มที งั้ ในทางทีด่ แี ละใน
ทางทีร่ า้ ย โยนิโสมนสิการ คือ ความรูจ้ กั คิดพิจารณา หรือความคิดเป็นนี้ นอกจาก
จะช่วยให้เรารูจ้ กั เลือก โดยแยกออกได้วา่ อันไหนเป็นอิทธิพลทีด่ ี เป็นกัลยาณมิตร
ควรคบหา อันไหนเป็นอิทธิพลทีร่ า้ ย เป็นบาปมิตรควรหลีกเว้นแล้ว ยังท�ำให้เรา
สามารถส�ำเหนียกหรือก�ำหนดจับเอาคุณค่าจากอิทธิพลทีด่ นี นั้ มาใช้ให้เป็นประโยชน์
ได้มากทีส่ ดุ ด้วย
ยิง่ กว่านัน้ โยนิโสมนสิการ ท�ำให้เรามีเครือ่ งคุม้ ครองป้องกันตัวจากสิง่
แวดล้อมทีช่ วั่ ร้ายหรือบาปมิตร ไม่ให้มนั มีอทิ ธิพลครอบง�ำหรือปรุงแต่งหล่อหลอม
เราได้ และยิง่ กว่านัน้ ไปอีก ถ้าเรามีโยนิโสมนสิการแก่กล้า ก็จะท�ำได้ถงึ ขัน้ ทีส่ ามารถ
ส�ำเหนียก เรียนรู้ ก�ำหนดจับเอาแง่ดา้ นทีเ่ ป็นประโยชน์ได้แม้แต่จากบุคคลหรือสิง่
ทีเ่ ป็นบาปมิตร
ข้อทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ก็คอื โยนิโสมนสิการ ท�ำให้เราพลิกตัวกลับจากการเป็นผู้
ถูกกระท�ำโดยสังคมและสิง่ แวดล้อมให้กลายเป็นผูก้ ระท�ำต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
หมายความว่าแทนทีจ่ ะถูกปรุงแต่งหล่อหลอมโดยอิทธิพลของปัจจัยทางสังคม ถ้า
เรามีโยนิโสมนสิการ เราจะสามารถมองเห็นจุดเห็นแง่ทจี่ ะน�ำปัจจัยทางสังคมนัน้ ไม่
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ว่าจะดีหรือร้ายก็ตาม เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ทงั้ สิน้ ความหลุดพ้นจากอิทธิพล
ของสังคม และการที่บุคคลจะเป็นผูน้ �ำ หรือเป็นผูเ้ ปลี่ยนแปลง หรือปรุงแต่ง
สร้างสรรค์สงั คม จึงเป็นไปได้ดว้ ยโยนิโสมนสิการนี้
ดังนัน้ ในยุคปัจจุบนั ทีก่ ารสือ่ สารมีความส�ำคัญยิง่ และสือ่ มวลชนมีอทิ ธิพล
กว้างขวางมากมาย นอกจากจะต้องตัง้ ใจเลือกหากัลยาณมิตรอย่างจริงจังแล้ว จะ
ต้องใช้โยนิโสมนสิการอย่างหนักในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร และในการปฏิบตั ติ อ่ สิง่
ทีม่ ากับสือ่ มวลชนทัง้ หลายโยนิโสมนสิการเป็นอาวุธหรือเป็นอุปกรณ์ประจ�ำตัวที่
ส�ำคัญทีส่ ดุ ของมนุษย์ในยุคข่าวสารข้อมูลทีจ่ ะช่วยให้เขาอยูร่ อดปลอดภัย มีสวัสดิภาพ
ลุถงึ อิสรภาพ และสร้างสันติสขุ ได้สำ� เร็จ
ท่านว่าข้อ ๗ คือ โยนิโสมนสิการนีป้ ระสานกับข้อ ๑ ข้อ ๑ คือเราต้อง
คบหากัลยาณมิตร กัลยาณมิตรนัน้ คอยเข้ามาช่วยเหลือเราหรือเรามีทจี ะไปปรึกษา
ถ้าใครยังคิดไม่เป็น คนนัน้ ก็ยงั พึง่ ตนเองไม่ได้ เพราะยังไม่พบวิถที างหรือค�ำตอบที่
ถูกต้อง ยังแก้ปญ
ั หาไม่ได้ ยังเดินไม่ถกู ทาง จึงยังต้องหากัลยาณมิตร แต่ถา้ เราคิด
เป็นเมือ่ ไรได้พบวิถที างหรือค�ำตอบทีถ่ กู ต้อง แก้ปญ
ั หาได้ลลุ ว่ ง เราก็ไม่ตอ้ งพึง่
กัลยาณมิตร เรือ่ งก็จบ ฉะนัน้ จุดหมายของการคบหากัลยาณมิตรนัน้ จึงอยูท่ ขี่ อ้
สุดท้าย คือคิดเป็นนี้ และการช่วยเหลือทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำคัญทีส่ ดุ ของกัลยาณมิตร ก็คอื
การช่วยให้เจ้าตัวคนนัน้ คิดได้และคิดเป็น เมือ่ ไรคิดเป็นแล้ว เมือ่ นัน้ พึง่ ตนเองได้ ก็
จบกระบวนการพัฒนาบุคคล
ตอนแรก เมื่อเริ่มพัฒนาหรือเริ่มการศึกษา จุดเน้นหนักอยู่ที่มีความ
กัลยาณมิตร คือ เรามีกลั ยาณมิตร คอยคบหาพึง่ พากัลยาณมิตร และกัลยาณมิตร
นั้นก็ช่วยแนะน�ำให้ความรู้และคุณธรรม ชักจูงกระตุ้นเตือนให้เรารู้จักคิด
รูจ้ กั พิจารณา พัฒนาปัญญาให้แก่กล้าขึน้ ตอนนี้ เราอาศัยผูอ้ นื่ เป็นกัลยาณมิตรให้
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ตัวเรามากหน่อย โดยทีเ่ รายังเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ผอู้ นื่ ได้นอ้ ย แต่เมือ่ เราคิดเป็น
เอง พัฒนาปัญญาได้มากขึน้ ๆ เราก็อาศัยผูอ้ นื่ เป็นกัลยาณมิตรให้นอ้ ยลงๆ พร้ อ ม
กั บ ที่ เ ราสามารถเป็ น กัลยาณมิตรแก่ผอู้ นื่ ได้มากๆ ขึน้ จนในทีส่ ดุ เมือ่ ได้พฒ
ั นา
ตนเต็มทีส่ มบูรณ์แล้วเราก็สามารถเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ผอู้ นื่ และแก่สงั คมได้อย่าง
เต็มที่ ดังนัน้ ในตอนจบท้ายของการศึกษาหรือการพัฒนา ก็เปลีย่ นจุดเน้นหนักจาก
ความมีกลั ยาณมิตรมาสูค่ วามเป็นกัลยาณมิตรโดยทีค่ วามรูจ้ กั คิด หรือโยนิโสมนสิการ
เป็นตัวเชือ่ มกลางทีจ่ ะน�ำจากความมีกลั ยาณมิตรไปสูค่ วามเป็นกัลยาณมิตรดังกล่าว
นัน้
จะเห็นว่าข้อ ๑ คือ ความมีกลั ยาณมิตร โยงเราไปหาข้อ ๗ คือ ความรูจ้ กั
คิด หรือโยนิโสมนสิการ เสร็จแล้วข้อ ๗ ก็โยงเรากลับมาหาข้อ ๑ ใหม่ ในความ
หมายว่า ความเป็นกัลยาณมิตร ดังนัน้ ในกระบวนการศึกษาหรือพัฒนาดังกล่าวนี้
เรายิง่ มีกลั ยาณมิตรก็ยงิ่ คิดเป็น มีปญ
ั ญาและคุณธรรมมากขึน้ ยิง่ คิดเป็น มีปญ
ั ญา
และคุณธรรมมากขึน้ ก็ยงิ่ เป็นกัลยาณมิตรให้แก่ผอู้ นื่ และสังคมได้มากยิง่ ขึน้ บุคคล
จึงมีความสัมพันธ์ทเี่ อือ้ เกือ้ กูลกับสังคมโดยตลอด การถือเอาประโยชน์จากสังคม
เป็นไปอย่างสมดุลกับการเอือ้ อ�ำนวยประโยชน์แก่สงั คม ยิง่ พัฒนาก็ยงิ่ สามารถกลัน่
กรองประโยชน์จากสังคมได้มาก พัฒนาตนได้มาก และยิง่ พัฒนาตนมากขึน้ ก็ยงิ่
ช่วยพัฒนาสังคมได้มากขึน้
ข้อ ๑ น�ำเราไปหาข้อ ๗ แล้วข้อ ๗ ก็นำ� เรากลับมาหาข้อ ๑ กลับมาตัง้
ต้นใหม่ให้เราท�ำหน้าทีข่ องข้อ ๑ นัน้ ให้แก่ผอู้ นื่ ต่อๆ ยิง่ ๆ ขึน้ ไป การพัฒนาตนของ
เรานอกจากเพือ่ ให้ชวี ติ เราดีงามพึง่ ตนเองได้สมบูรณ์แล้ว ก็มคี วามหมายพร้อมกัน
ด้วยว่าเพือ่ จะได้สามารถช่วยผูอ้ นื่ และสังคมให้พฒ
ั นาอย่างนัน้ ด้วย
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แต่ทา่ นให้มที งั้ ๗ ข้อ ข้อต้น กับข้อสุดท้ายนีส้ ำ� คัญ คุมหัวคุมท้าย ข้อแรก
ว่ามีกลั ยาณมิตร รูจ้ กั คบหาคนดี เลือกหาแหล่งความรูแ้ ละแบบอย่างทีด่ ี และท�ำ
ตนให้เป็นกัลยาณมิตรแก่ผอู้ นื่ และสังคม บรรจบกับข้อสุดท้ายว่ารูจ้ กั คิดพิจารณา
แก้ปญ
ั หาได้พงึ่ ตนเองเป็น ส่วนอีก ๕ ตัวในระหว่างนีก้ ม็ าช่วยเสริมให้เป็นกระบวน
การทีจ่ ะด�ำเนินการพัฒนาไปได้ดว้ ยดี ถ้าพลเมืองไทยมีคณ
ุ สมบัตเิ จ็ดประการนีแ้ ล้ว
รับรองว่าประเทศไทยพัฒนาได้แน่นอนและพัฒนาอย่างดีเลิศด้วย
ตกลงว่า ส่วนตัวเรามีคณ
ุ สมบัติ ๗ ประการนี้ ต่อจากนัน้ ในการปฏิบตั ติ อ่
กันก็มพี รหมวิหาร ๔ อยูข่ า้ งในเป็นพืน้ ใจ แล้วแสดงออกมาภายนอกเป็นปฏิบตั กิ าร
ทางสังคมด้วยสังคหวัตถุ ๔ ถ้าได้อย่างนีก้ ารพัฒนาประเทศชาติกด็ ำ� เนินไปได้อย่าง
มีสนั ติสขุ ในสังคมด้วยและสังคมก็จะมีสภาพทีเ่ อือ้ หรือเกือ้ กูลต่อการพัฒนาเติบโต
ของทุกๆ คน
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ค�ำเชิญชวนให้ฉลองอย่างแท้ที่เป็นประโยชน์ยั่งยืน
อาตมาน�ำเอาหลักธรรมทัง้ สามหมวดมากล่าวในทีนกี้ เ็ พือ่ ให้เห็นว่า การที่
สมเด็จพระเทพฯ ทรงบ�ำเพ็ญพระราชจริยาวัตรและพระราชกรณียกิจเพือ่ ประโยชน์
สุขของประชาชน ด้วยการพัฒนาประเทศชาติบา้ นเมืองในด้านต่างๆ นัน้ ก็อยูใ่ น
หลักการทีก่ ล่าวมานี้ และมาขอให้ชว่ ยกันคิดพิจารณาว่าเป็นเช่นนัน้ จริงหรือไม่
ใช่หรือเปล่า และทรงมีพระคุณสมบัตติ ามทีก่ ล่าวมานีใ้ ช่หรือไม่ ถ้าหากว่าใช่กข็ อให้
เราเอาหลักเหล่านีม้ าเผยแพร่บอกกล่าวกัน จะได้นำ� ไปช่วยกันปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดผล
เป็นการฉลองทีแ่ ท้จริงดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น
ถ้าเราฉลองกันเพียงแค่แสดงให้เห็นความจงรักภักดี แต่ไม่รวู้ า่ จงรักภักดี
เพราะอะไร ในเรือ่ งอะไร ไม่รวู้ า่ พระคุณความดีของพระองค์มอี ะไรบ้าง การฉลอง
นัน้ ก็ไม่มปี ญ
ั ญาเท่าทีค่ วร คือว่าเราไม่ฉลาดพอทีจ่ ะท�ำการฉลองให้ได้ผลดีนนั่ เอง
เพราะฉะนัน้ เราจะต้องเห็นเหตุผลต่างๆ ให้ชดั เพือ่ จะได้ทำ� การฉลองทีแ่ ท้จริงเป็น
ปฏิบตั บิ ชู า
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อาตมาก็ได้กล่าวมามากมายแล้ว เป็นอันว่าเรือ่ งทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานีถ้ อื
เป็นการร่วมเฉลิมฉลอง พระชนมายุ ๓ รอบของสมเด็จพระเทพฯ ดังทีก่ ารปาฐกถา
ครัง้ นี้ ก็เป็นกิจกรรมส่วนหนึง่ แห่งการเฉลิมฉลองนัน้
ขอย�ำ้ ความทีอ่ าตมาได้กล่าวแล้วว่า การทีฉ่ ลองให้ได้ผลจริงๆ นัน้ ต้องท�ำ
เป็นปฏิบตั บิ ชู า โดยศึกษาวิเคราะห์ให้เห็นถ่องแท้ถงึ พระคุณความดีของพระองค์
แล้วช่วยกันเผยแพร่พระคุณความดีนนั้ และพากันยึดถือปฏิบตั ติ าม จึงจะเป็นการ
ฉลองทีม่ ผี ลสืบเนือ่ งต่อไปตลอดกาลอันยาวนาน อย่างน้อยหลักพรหมวิหาร ๔ และ
หลักสังคหวัตถุ ๔ พร้อมทัง้ หลัก ๗ ประการทีก่ ล่าวมานีก้ เ็ ป็นคุณสมบัตสิ ำ� คัญทีจ่ ะ
พัฒนาคนให้ไปช่วยกันพัฒนาสังคมประเทศชาติได้
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รุ่งอรุณของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่สมบูรณ์
หลัก ๗ ประการที่กล่าวมาเป็นหมวดสุดท้ายนี้ เรียกง่ายๆ ว่าเป็นหลัก
“รุ่งอรุณของการศึกษา” พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า เมื่อท�ำหลัก ๗ ประการให้
ปรากฏแล้วอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นตามมาเองอย่างแน่นอน โดยไม่ต้องไปหวังไป
อ้อนวอน อริยมรรคก็คือวิถีชีวิตที่ดีงาม หรือชีวิตที่ดีนั่นเอง หมายถึงชีวิตของผู้
มีการศึกษา เปรียบเหมือนกับว่า เมื่อแสงเงินแสงทองปรากฏขึ้นในท้องฟ้าแล้ว
ดวงอาทิตย์กจ็ ะอุทยั อย่างแน่นอน พระองค์ตรัสไว้อย่างนี้ และนีเ่ ป็นค�ำรับประกัน
ของพระพุทธเจ้า ฉะนั้น ถ้าเอาคุณสมบัติ ๗ ประการนี้มาแล้ว มรรคก็มาด้วย
แน่และการศึกษาก็เกิดขึ้น
ในเมืองไทยเราเน้นแต่มรรคซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติ ในพุทธศาสนานั้นมรรคมี
องค์ ๘ เป็นหลักธรรมส�ำคัญ เราก็พูดแต่เรื่องมรรคมีองค์ ๘ นั่นแหละ เราไม่พูด
กันเลยถึงค�ำถามว่าก่อนจะเข้ามาถึงมรรค อะไรจะน�ำเข้าสูม่ รรค ทีจ่ ริงพระพุทธเจ้า
ตรัสไว้แล้วว่า เมือ่ ท�ำอย่างใดอย่างหนึง่ ในหลัก ๗ ประการนีแ้ ต่ละอย่างๆ ให้เป็น
คุณสมบัติปรากฏขึ้นมาแล้ว การศึกษาก็เกิดขึ้นและอริยมรรคก็จะตามมาเอง
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เพราะการท�ำให้คุณสมบัติเหล่านี้เกิดขึ้นก็คือการศึกษาและการศึกษาก็คือการ
พัฒนาชีวิตให้ก้าวไปในวิถีด�ำเนินที่ถูกต้อง กล่าวคือมรรค จึงต้องขอให้สนใจองค์
ประกอบเหล่านีท้ นี่ ำ� เข้าสูม่ รรคด้วย นีค่ อื องค์ประกอบก่อนมรรค ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ตรัสเรียกว่า บุพนิมิตแห่งมรรค
เราจะต้องไม่สนใจแต่เพียงตัวมรรค แต่เราจะต้องสนใจตัวประกอบทีน่ ำ�
เข้าสูม่ รรคและน�ำให้เจริญงอกงามต่อไปในมรรคด้วย ตัวมรรคมี ๘ ตัว ก่อนมรรค
มี ๗ และหลักองค์ประกอบก่อนมรรค ๗ ประการที่จะน�ำไปสู่มรรคและน�ำให้
ก้าวหน้าไปในมรรคนี้ ขอให้เรียกว่า รุ่งอรุณแห่งการศึกษา หรือ แสงเงิน
แสงทองของชีวิตที่ดีงาม
เมื่อแสงเงินแสงทองส่องมาแล้ว ชีวิตที่ดีงามก็ตาม ได้แก่ดวงอาทิตย์
อุทัยแล้วแสงสว่างก็ปรากฏ มองเห็นชัดเจน ท�ำให้เดินแน่วแน่ไปข้างหน้าอย่าง
ถูกทาง ไม่ตกหลุมตกบ่อน�้ำให้เข้ารกเข้าพงอย่างแน่นอน หลัก ๗ ประการนี้ ลืม
ไปไม่ได้บอกค�ำบาลี เพราะฉะนั้นจะขอเวลาอีกนิดหนึ่งก่อนจบ เพื่อโยมจะได้ไม่
พลาดจากประโยชน์ที่ควรจะได้ หลักหรือธรรมหรือคุณสมบัติ ๗ ประการนี้ขอ
บอกชื่อในภาษาบาลีให้ดังนี้
ข้อที่ ๑ กัลยาณมิตตตา ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตร และความเป็น
กัลยาณมิตร โดยเฉพาะการรู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่างที่ดี
ข้อที่ ๒ สีลสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยศีล โดยตั้งอยู่ในวินัย มี
ระเบียบทั้งในชีวิตส่วนตัวและในการอยู่ร่วมสังคม ซึ่งเป็นการเตรียมช่องโอกาส
ให้พร้อมในการที่จะพัฒนา
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ข้อที่ ๓ ฉันทสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ คือความใฝ่รู้ ใฝ่ดี
ใฝ่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ก้าวไปในกระบวนการพัฒนา
ข้อที่ ๔ อัตตสัมปทา การท�ำตนให้ถึงพร้อม คือความตั้งใจมุ่งมั่นเอา
ความถนัดความสามารถของตนออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ดว้ ยการพัฒนาศักยภาพ
ให้เต็มที่ ท�ำตนที่เป็นมนุษย์ให้เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึก
ค�ำว่าอัตตสัมปทานี้แทบจะไม่เคยได้ยินใครพูดถึงกันเลย ทั้งที่มีใน
พระไตรปิฎกเล่ม ๑๙ ตรัสไว้ถึง ๖ ครั้ง๑
ข้อที่ ๕ ทิฏฐิสมั ปทา ความถึงพร้อมด้วยทิฐิ คือเชือ่ ถือในหลักการและมี
ค่านิยมพร้อมทัง้ มีทศั นคติตา่ งๆ ทีด่ งี ามถูกต้อง โดยเฉพาะ ทัศนคติพนื้ ฐานคือ
การมองเห็นสิง่ ทัง้ หลายเป็นไปตามเหตุปจั จัย
ข้อที่ ๖ อัปปมาทสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท มีความ
กระตือรือร้นขวนขวายเร่งรัดตัวเอง ด้วยความมีจติ ส�ำนึกในความเปลีย่ นแปลง เห็น
คุณค่าของกาลเวลา
ข้อที่ ๗ โยนิโสมนสิการสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการโดย
เฉพาะ รูจ้ กั คิด หรือคิดเป็น สามารถแก้ไขปัญหาได้ดว้ ยวิธกี ารแห่งปัญญาทีจ่ ะท�ำให้
พึง่ ตนเองได้
๑ตรัสไว้ซ�้ำๆ ในชุดบุพนิมิตของมรรคนี้ ซึ่งแทรกอยู่ในส่วนของคัมภีร์ตอนที่ว่าด้วย

มรรคมีองค์ ๘(สํ.ม. ๑๙/๑๒๙-๑๘๒/๓๖-๔๗)

110

องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

เพื่อให้จ�ำง่ายและใช้สะดวก อาจวางเป็นหัวข้อในภาษาไทยส�ำหรับเป็น
หลักการท�ำความเข้าใจ จดจ�ำและน�ำไปปฏิบัติได้ดังนี้
๑. คบหาแหล่งความรู้และแบบอย่างที่ดี
๒. มีวินัยไว้เอื้อโอกาสที่จะพัฒนา
๓. ก้าวหน้าด้วยแรงจูงใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์
๔. มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ
๕. ปรับทัศนะให้ตรงตามหลักการแห่งเหตุผล
๖. มีสติกระตือรือร้นตื่นตัวทุกเวลา
๗. แก้ปัญหาและพึ่งพาตนได้ด้วยความรู้คิด
รวมเป็น ๗ ข้อด้วยกัน นีค้ อื หลักทีบ่ อกเมือ่ กีว้ า่ “รุง่ อรุณของการศึกษา”
หรือ “แสงเงินแสงทองของชีวติ ทีด่ งี าม” เมือ่ ชีวติ ได้มรี งุ่ อรุณนีแ้ ล้วก็จะสว่างไสว
รุง่ เรืองดีงามต่อไป สังคมใดทีส่ มาชิกของสังคมมีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างนี้ สังคมนัน้ ก็จะ
ก้าวหน้าไปสูค่ วามรุง่ โรจน์ได้

111

องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

การพัฒนาสมบูรณ์เมื่อบุคคลกับสังคมเอื้อประโยชน์ต่อกัน
ก็เป็นอันว่าได้แสดงหลักธรรมมาแล้วครบ ๓ หมวด สองหมวดแรกคือ
พรหมวิหาร ๔ และสังคหวัตถุ ๔ เป็นหลักส�ำหรับประสานสังคม ท�ำให้สงั คมอยูใ่ น
ภาวะสงบสุขมัน่ คงและมีเอกภาพพร้อมทีจ่ ะพัฒนาต่อไปได้ดว้ ยดี โดยเฉพาะก็เป็น
สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อ�ำนวยให้บคุ คลสามารถพัฒนาตนหรือพัฒนาชีวติ ได้อย่างดี
ทีส่ ดุ ส่วนหมวดสุดท้าย คือ รุง่ อรุณของการศึกษาหรือบุพนิมติ ของมรรค ๗ ประการ
เป็นหลักประเภทองค์ประกอบแห่งการพัฒนาชีวติ ของบุคคล ซึง่ จะท�ำให้บคุ คลมี
ชีวติ ทีด่ งี ามสมบูรณ์ เป็นผูพ้ ร้อมทีจ่ ะมาร่วมสร้างสรรค์พฒ
ั นาสังคมได้อย่างดีทสี่ ดุ
ฝ่ายแรกเป็นหลักธรรมส�ำหรับสังคม ฝ่ายหลังเป็นหลักธรรมส�ำหรับบุคคล
แต่ทงั้ สองฝ่ายสัมพันธ์องิ อาศัยในทางทีเ่ กือ้ กูลต่อกัน เป็นแบบอย่างของการสร้างสรรค์
พัฒนาทีถ่ กู ต้อง คือท�ำให้เกิดกระบวนการพัฒนาทีบ่ คุ คลกับสังคมเกือ้ กูลซึง่ กันและ
กันหรือเอือ้ ประโยชน์ตอ่ กัน สังคมทีด่ เี ป็นทีเ่ กือ้ กูลให้บคุ คลสามารถอยูด่ แี ละพร้อม
ทีจ่ ะพัฒนาตนได้เต็มที่ เริม่ แต่ดว้ ยการเอือ้ อ�ำนวยกัลยาณมิตรให้ และบุคคลดีคอื ผู้
ทีม่ ชี วี ติ ดีงามก็สามารถเกือ้ กูลแก่สงั คม โดยเป็นส่วนร่วมทีม่ คี ณ
ุ ภาพในการสร้างสรรค์
พัฒนาสังคม เริม่ แต่ดว้ ยการท�ำตนเป็นกัลยาณมิตรต่อผูอ้ นื่ เป็นต้นไป
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ถ้าระบบจริยธรรมไม่ตลอดสาย ไม่ครบวงจร แม้แต่ในระดับธรรมส�ำหรับ
สังคมอย่างเดียวก็จะเกิดปัญหา และจะไม่ได้ผลตามจุดหมายอย่างแท้จริง ยกตัวอย่าง
ง่ายๆ เช่น ในสังคมบางแห่งหรืออย่างน้อยในบางวงการ ปฏิบตั กิ ารทางสังคมที่
เป็นการแสดงออกภายนอกไม่เกิดจากคุณธรรมภายในเป็นรากฐาน แต่เกิดจาก
อกุศลเช่นความโลภ บางทีถงึ กับสอนกันให้มี มนุษยสัมพันธ์เก่งแสดงออกต่อผูอ้ นื่
ให้เป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือนิยมนับถือ แต่ ที่ ท� ำ อย่ า งนั้ น ก็ โ ดยมุ ่ ง เพื่ อ ให้ ท� ำ ผลประโยชน์
ของตนได้สำ� เร็จเท่านัน้ หรือเพือ่ จะเอาผลประโยชน์จากเขาให้แก่ตวั เราได้สำ� เร็จ
โดยมิได้มคี วามหวังดีปรารถนาดี ทีเ่ ป็นเมตตากรุณาต่อเขาอย่างจริงใจเลย
ถ้ามนุษย์ยงั อยูแ่ ค่ขนั้ ปฏิบตั กิ ารทางสังคม โดยไม่มรี ากฐานภายในจิตใจ
รองรับ การพัฒนาสังคมก็จะไปไม่ตลอด จะไม่บรรลุสนั ติสขุ ทีแ่ ท้จริง จะต้องเกิด
ปัญหาเรือ่ ยไป เพราะเราพัฒนาสังคมโดยไม่ได้มกี ารพัฒนามนุษย์อย่างถึงเนือ้ ถึง
ตัวของเขา และมีการเบียดเบียนกันอย่างแฝงเร้นอยูต่ ลอดเวลา พูดง่ายๆ ว่ามนุษย์
ยังมองกันเป็นเหยือ่ ไม่ได้หวังประโยชน์ตอ่ กันอย่างแท้จริง
ถ้ามนุษย์จะสร้างสรรค์พฒ
ั นาสังคมทีม่ สี นั ติสขุ ให้สำ� เร็จก็จะต้องมีความร่วม
มือร่วมใจและการเกือ้ กูลกันอย่างสอดคล้องตลอดวงจร โดยให้ปฏิบตั กิ ารทางสังคม
ทีเ่ ป็นการแสดงออกภายนอกเป็นผลสืบทอดจากเมตตากรุณาทีเ่ ป็นรากฐานอยูภ่ ายใน
จริงอยูก่ ารทีเ่ ราแสดงออกต่อผูอ้ นื่ อย่างทีเ่ รียกว่ามีมนุษยสัมพันธ์ดี ย่อมมีวตั ถุประสงค์
อย่างหนึง่ ทีจ่ ะให้งานหรือกิจกรรมทีเ่ ราปฏิบตั บิ รรลุผลส�ำเร็จ แต่ความส�ำเร็จแห่ง
วัตถุประสงค์นนั้ จะต้องมาพร้อมกับความซือ่ สัตย์จริงใจต่อเพือ่ นมนุษย์หรือต่อสังคม
คือการมีเจตนาดีทมี่ งุ่ ให้เกิดประโยชน์สขุ แก่สงั คมด้วย
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การศึกษาและการฝึกฝนอบรมต่างๆ จะต้องไม่มงุ่ ทีจ่ ะพัฒนาบุคคลเพือ่ ให้
มีความสามารถมากขึน้ ในการทีจ่ ะเอาจากผูอ้ นื่ หรือจากสังคม แต่ตอ้ งมุง่ ให้เขามีความ
สามารถมากขึน้ ในการทีจ่ ะเอือ้ ประโยชน์สขุ แก่สงั คม หรือที่จะให้ความสุขแก่ผู้อื่น
การศึกษาหรือพัฒนาคนจะต้องให้เกิดความสมดุลระหว่างการได้เพือ่ ตนกับการให้เพือ่
ผูอ้ นื่ อย่างน้อยให้สองอย่างนีไ้ ม่เป็นความขัดแย้งหรือหลอกลวงกัน
พูดในขัน้ รากฐานก็คอื ปฏิบตั กิ ารทางสังคมหรือการแสดงออกต่อผูอ้ นื่ ทุก
ครัง้ จะต้องเกิดจากจิตใจทีป่ รารถนาจะท�ำให้ผอู้ นื่ มีความสุข จะต้องมาถึงขัน้ สร้าง
เป็นจิตส�ำนึกในทางสังคมและทัศนคติพนื้ ฐานต่อเพือ่ นมนุษย์ทเี ดียวว่า การสัมพันธ์
กับผู้อื่นหมายถึงการทีจ่ ะท�ำประโยชน์สขุ ให้เกิดขึน้ แก่เขาอย่างใดอย่างหนึง่ เมื่อจะ
ท�ำการอันใดอันหนึง่ ออกไปภายนอกจะต้องให้การนัน้ เป็นส่วนร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์
สุขของสังคมในทางใดทางหนึง่ หรืออย่างน้อยจะต้องไม่ให้กระทบกระเทือนเสียหาย
ต่อประโยชน์สขุ ของสังคม
สังคมก็เพือ่ บุคคล และบุคคลก็เพือ่ สังคม โดยสัมพันธ์องิ อาศัยซึง่ กันและกัน
ภายในขอบเขตทีป่ ระสานเกือ้ กูลสมดุลพอดี และทีแ่ ท้นนั้ มันก็เป็นจุดหมายและเป็นเครือ่ ง
วัดความส�ำเร็จผลของการศึกษาและการพัฒนา ทีจ่ ะให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
สังคมนีเ้ ป็นความสัมพันธ์ทเี่ อือ้ เกือ้ กูลต่อกัน ไม่ขดั แย้งท�ำลายหรือบัน่ รอนกัน
ว่ากันไป ปัญหาสังคมของมนุษย์ ในแง่หนึง่ ก็คอื ความขัดแย้งระหว่างผล
ประโยชน์ของบุคคลกับของสังคม ซึง่ เป็นปัญหาพืน้ ฐานทีก่ อ่ ความทุกข์ยากเดือดร้อน
มาตลอด เพราะฉะนัน้ การศึกษาและการพัฒนาในความหมายหนึง่ ก็คอื กระบวนการ
จัดสรรปรุงแต่งเหตุปจั จัยเพือ่ ให้บคุ คลและสังคมเจริญงอกงามไปได้ดว้ ยดีอย่างสมดุล
และเกือ้ กูลต่อกัน
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เมือ่ มีธรรมสองฝ่ายรวม ๓ หมวดนีแ้ ล้ว ก็มนั่ ใจได้วา่ กระบวนการศึกษาและ
การพัฒนาจะด�ำเนินไปด้วยดีสคู่ วามส�ำเร็จและความรุง่ เรือง ช่ ว ยให้ บุ ค คลมี ชวี ติ ดี
งามเป็นสุข และสังคมเจริญก้าวหน้ามีสนั ติสขุ
เพราะฉะนัน้ จึงถือว่าธรรมชุดสามหมวดนี้ เป็นสิง่ มีคา่ ส�ำหรับมอบให้แก่
ท่านสาธุชนเป็นการปิดท้ายการปาฐกถาครัง้ นีแ้ ละถือว่าเป็นส่วนร่วมเฉลิมฉลองพระ
ชนมายุของสมเด็จพระเทพฯ
ถ้าหากว่าปาฐกถานีจ้ ะเป็นประโยชน์และมีคณ
ุ ค่าอยูบ่ า้ งก็ขอให้ถอื ว่าเป็นส่วน
ร่วมในการทีไ่ ด้มกี ารเฉลิมฉลองนัน้ ซึง่ หากเป็นการฉลองทีเ่ ป็นไปตามวัตถุประสงค์ก็
จะเป็นการเฉลิมฉลองชนิดทีเ่ ป็นปฏิบตั บิ ชู า ดังทีก่ ล่าวมาแล้ว
		
ในท้ายทีส่ ดุ แห่งปาฐกถา อาตมาภาพขออนุโมทนาทุกท่านในทีป่ ระชุมทีไ่ ด้มี
ขันติธรรมและมีฉนั ทะทีไ่ ด้ฟงั ปาฐกถานีจ้ นกระทัง่ จบลง และขอให้ทา่ นผูฟ้ งั ทุกท่านซึง่
ได้มคี วามพร้อมใจกัน โดยเฉพาะทางยุวพุทธฯ ซึง่ ได้มกี ศุ ลจิตในการจัดกิจกรรมครัง้
นี้ ด้วยความจงรักภักดีและมีความปรารถนาดีในการทีจ่ ะร่วมเฉลิมฉลองสมโภช
พระชนมายุ ๓ รอบของสมเด็จพระเทพฯ ขอให้ทกุ ท่านตัง้ จิตตัง้ ใจน้อมร�ำลึกถึงบุญ
จริยาคือความดีงามทัง้ หลาย และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ทา่ น
ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยอ�ำนวยพรชัยมงคลอภิบาลรักษาให้ทรงพระ
เกษมส�ำราญพรัง่ พร้อมด้วยพระพลานามัย ทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน
และขอให้ทา่ นผูฟ้ งั ทุกท่านจงเป็นผูม้ สี ว่ นแห่งจตุรพิธพรชัย มีความเจริญ
งอกงามรุง่ เรืองในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทัว่ กัน ตลอดกาลนาน เทอญ
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พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ. ปยุตฺโต)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) มีนามเดิมว่า ประยุทธ์ นามสกุล
อารยางกูร เป็นบุตรคนที่ ๕ ของนายส�ำราญ และนางชุนกี อารยางกูร เกิดเมือ่ วันที่
๑๒ มกราคม ๒๔๘๑ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๗ ค�ำ่ เดือน ๑๒ ปีขาล ทีต่ ลาดใต้
อ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ท่านบรรพชาเป็นสามเณร เมือ่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๔ ทีว่ ดั บ้านกร่าง อ�ำเภอ
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และเริ่มเรียนพระปริยัติธรรม ณ วัดนั้น
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ท่านย้ายมาจ�ำพรรษาทีว่ ดั พระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร
เรียนพระปริยตั ธิ รรมจนสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคขณะยังเป็นสามเณร นับเป็น
สามเณรรูปที่ ๔ ในสมัยรัตนโกสินทร์ จึงได้รบั พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ให้
อุปสมบทในฐานะนาคหลวง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม เมือ่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๐๕ ได้นามฉายาว่า “ปยุตโฺ ต” แปลว่า “ผูเ้ พียรประกอบแล้ว”
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พ.ศ. ๒๕๐๕ ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินยิ ม
อันดับ ๑) จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสอบได้วชิ าชุดครู พ.ม. ในปี
พ.ศ. ๒๕๐๖
ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
๑) พุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๕
๒) ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญา) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๒๙
๓) ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาหลักสูตรและการสอน) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๒๙
๔) ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (ศึกษาศาสตร-การสอน) จากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๐
๕) อักษรศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๑
๖) ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาภาษาศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๓๑
๗) การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญาการศึกษา) จากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๓๓
๘) ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญาศึกษาศาสตร์) จากมหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง พ.ศ. ๒๕๓๖
๙) ศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๓๗
๑๐) ตรีปฏิ กาจารย์กติ ติมศักดิ์ (สาขาปรัชญา) จาก นวนาลันทามหาวิหาร รัฐพิหาร
ประเทศอินเดีย พ.ศ. ๒๕๓๘
๑๑) อักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (จริยศาสตร์ศกึ ษา) จากมหาวิทยาลัย
มหิดล พ.ศ. ๒๕๓๘
๑๒) วิทยาศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑
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๑๓) ศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาพุทธศาสตร์) จากมหาวิทยา
มหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๔) ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาพุทธศาสนา) จากสถาบันราชภัฏ
สมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๕) ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญาวิชาการบริหารองค์กร) จาก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. ๒๕๔๕
ศาสนกิจ
พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๗ สอนในแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๗ ได้รบั แต่งตัง้ เป็นผูช้ ว่ ยเลขาธิการและต่อมาเป็นรองเลขาธิการ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขณะเดียวกัน ก็เป็นอาจารย์สอนในชัน้ ปริญญาตรี
พุทธศาสตร์บณ
ั ฑิต ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างนัน้ บางปีบรรยาย
ที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และในโครงการศาสนาเปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙ เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์
พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รบั อาราธนาไปบรรยายวิชาพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทยที่
University Museum, University of Pennsylvania
พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๑ ได้รับอาราธนาไปบรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนา ที่
Swarthmore College, Pennsylvania
พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับอาราธนาเป็น Visiting Scholar ที่ Center for the Study
of World Religions และบรรยาย วิชาการทางพุทธศาสนาส�ำหรับ Divinity
Faculty และ Arts Faculty ที่ Harvard University
พ.ศ. ๒๕๓๗-ปั จ จุ บั น ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ต�ำบล
บางระทึก อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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ประกาศเกียรติคุณและรางวัล
พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้ท�ำคุณประโยชน์แก่พระพุทธ
ศาสนา ในการฉลอง ๒๐๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับรางวัลวรรณกรรมชั้นที่ ๑ ประเภทร้อยแก้ว ส�ำหรับงาน
นิพนธ์พุทธธรรม จากมูลนิธิ ธนาคารกรุงเทพ
พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับพระราชทานโล่รางวัล “มหิดลวรานุสรณ์”
พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับโล่ผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ในวาระครบรอบ ๒๐ ปี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” สาขาเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนา
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รบั รางวัลการศึกษาเพือ่ สันติภาพ จากองค์การยูเนสโก (UNESCO
Prize for Peace Education)
พ.ศ. ๒ ๕ ๓ ๘ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประกาศเชิดชูเกียรติเป็น ‘ผูท้ รง
คุณวุฒทิ างวัฒนธรรม’
พ.ศ. ๒๕๓๘ สถาบันนวนาลันทา ประเทศอินเดีย ถวายต�ำแหน่ง “ตรีปฎิ กาจารย์”
หมายถึงอาจารย์ผรู้ แู้ ตกฉานในพระไตรปิฎก
พ.ศ. ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย ถวาย
รางวัล TFF Award สาขาสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาส�ำหรับผลงานทาง
วิชาการดีเด่น หนังสือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
พ.ศ. ๒๕๔๔ รางวัล ‘สาโรช บัวศรี ปราชญ์ผท้ ู รงศีล’ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. ๒๕๔๔ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ เป็น ‘ศาสตราจารย์พเิ ศษ’
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ถวายต�ำแหน่ง ‘เมธาจารย์’
(Most Eminent Scholar) ในฐานะนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาสายเถรวาท
พ.ศ. ๒๕๔๙ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ เป็น ‘ราชบัณฑิต (พิเศษ)’
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สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รบั พระราชทานสมณศักดิเ์ ป็นพระราชาคณะชัน้ สามัญ ที่ พระศรีวสิ ทุ ธิโมลี
พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รบั พระราชทานสมณศักดิเ์ ป็นพระราชาคณะชัน้ ราช ที่ พระราชวรมุนี
พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รบั พระราชทานสมณศักดิเ์ ป็นพระราชาคณะชัน้ เทพ ที่ พระเทพเวที
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รบั พระราชทานสมณศักดิเ์ ป็นพระราชาคณะชัน้ ธรรม ที่ พระธรรมปิฎก
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ รั บ พระราชทานสถาปนาสมณศั ก ดิ์ เ ป็ น พระราชาคณะ
เจ้ า คณะรองชัน้ หิรญ
ั บัฏ ที่ พระพรหมคุณาภรณ์ สุนทรธรรมสาธก ตรีปฎิ กปริยตั ิ
โกศล วิมลศีลาจาร ศาสนภารธุราธร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระสงฆ์ทที่ ำ� คุณประโยชน์ตอ่ วงวิชาการพระพุทธ
ศาสนาอย่างหาทีเ่ ปรียบได้ยากรูปหนึง่ เป็นพระภิกษุทถี่ งึ พร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
อันเป็นทีป่ ระจักษ์ชดั จนได้รบั การยกย่องกล่าวถึงในฐานะนักปราชญ์ของไทยในปัจจุบนั
เป็นผูม้ วี ริ ยิ ะและฉันทะต่อการสร้างงานวิชาการทีเ่ ป็นรากฐานส�ำคัญต่างๆ เพือ่ สือ่ สาร
ให้คนในยุคใหม่เข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง และให้ เ ยาวชนเล็ ง เห็นความ
ส�ำคัญของพระพุทธศาสนาทั้งในฐานะที่เป็นศาสนาประจ�ำชาติ และในฐานะที่
เป็นวิถชี วี ติ ของวัฒนธรรมไทย
งานเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระพรหมคุณาภรณ์ปรากฏในหลาย
ลักษณะ ทัง้ ในด้านการสอน การบรรยาย การปาฐกถา การอภิปรายแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น และการแสดงพระธรรมเทศนา ท่านได้รบั อาราธนาไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยชัน้ น�ำในต่างประเทศหลายครัง้ อาทิ University
Museum, University of Pennsylvania ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ Swarthmore College,
Pennsylvania ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ และ Harvard University ใน พ.ศ. ๒๕๒๔ ทัง้ ยัง
เป็นพระสงฆ์ไทยทีไ่ ด้รบั การระบุอาราธนาแสดงปาฐกถาในทีป่ ระชุมนานาชาติ ซึง่
จัดขึน้ ภายในประเทศตามวาระส�ำคัญต่างๆ หลายครัง้ เช่น ปาฐกถาในการประชุม
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The International Conference on Higher Education and the Promotion
of Peace เรือ่ ง Buddhism and Peace ซึง่ จัดขึน้ ทีโ่ รงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เมือ่
๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ บรรยายในการประชุม Buddhistic Knowledge Exchange Programme in Honour of His Majesty the King of Thailand เรือ่ ง
Identity of Buddhism ซึง่ จัดโดยองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.)
เมือ่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ปาฐกถาในการประชุม The Sixth Asian Workshop on Child and Adolescent Development เรือ่ ง Inflfuence of Western
& Asian Thought on Human Culture Development เมือ่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๓๓
ส�ำหรับงานเผยแผ่ในลักษณะต�ำราและเอกสารทางวิชาการนัน้ งานนิพนธ์
ของพระพรหมคุณาภรณ์ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีจำ� นวนทัง้ สิน้ ถึง ๓๒๗
เรื่อง และทุกเรื่องเป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงวิชาการ ว่าเป็นงานที่ดีเยี่ยมตาม
มาตรฐานของงานวิชาการ มีความถูกต้องชัดเจนทัง้ ด้านภาษาและหลักวิชาการ
พระพุทธศาสนา ประกอบด้วยความสมบูรณ์ของระบบอ้างอิง ผลงานชิน้ ส�ำคัญของ
ท่านได้มผี แู้ ปลเป็นภาษาต่างประเทศมาแล้วหลายภาษา ทัง้ ภาษาอังกฤษ เยอรมัน
จีน ญีป่ นุ่ และอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอย่างยิง่ หนังสือ พุทธธรรม ได้รบั ยกย่องว่า
เป็น “มรดกอันล�ำ้ ค่าแห่งยุค” และใช้เป็นต�ำราอ้างอิงหลักในการศึกษาและวิจยั ทาง
พระพุทธศาสนา นอกจากนัน้ ยังมีงานนิพนธ์อนื่ ๆ ทีร่ จู้ กั กันแพร่หลายอีกมากมาย
อาทิ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ
ประมวลศัพท์ ธรรมนูญชีวติ การศึกษาของคณะสงฆ์ : ปัญหาทีร่ อทางออก การ
ศึกษาทีส่ ากลบนฐานแห่งภูมปิ ญ
ั ญาไทย Thai Buddhism in the Buddhist World
ท�ำไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า ปัญหาภิกษุณี
: บททดสอบสังคมไทย พุทธวิธแี ก้ปญ
ั หาเพือ่ ศตวรรษที่ ๒๑ มองอเมริกาแก้ปญ
ั หา
ไทย สถาบันสงฆ์กบั สังคมไทยในปัจจุบนั เป็นต้น นอกจากนีพ้ ระพรหมคุณาภรณ์
121

องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

ได้รบั นิมนต์เป็นทีป่ รึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการสร้างพระไตรปิฎกฉบับ
คอมพิวเตอร์ ส�ำเร็จสมบูรณ์เป็นฉบับแรกของโลก ท� ำให้การศึกษาค้น คว้าหลัก
ค� ำ สอนของพระพุทธศาสนาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วสะดวก และมีความถูกต้อง
แม่นย�ำ
นอกจากเกียรติคุณในฐานะพระพุทธสาวก ผูอ้ ทุ ศิ ตนท�ำหน้าทีส่ บื ทอด
พระพุทธศาสนาด้วยการเผยแผ่ธรรมในลักษณะดังกล่าวแล้ว พระพรหมคุณาภรณ์ยงั
เป็นผูท้ เี่ ข้าใจถึงปัญหาทีก่ ระทบกระเทือนต่อพระธรรมวินยั อย่างชัดเจน บทบาทการ
เผยแผ่ความเข้าใจดังกล่าวต่อประชาชนเมือ่ มีปญ
ั หาเกีย่ วกับพระธรรมวินยั ปรากฏ
ชัดในกรณีสนั ติอโศกด้วยท่าทีออ่ นโยนมีเมตตาและเจตนาทีต่ อ้ งการด�ำรงความถูกต้อง
ตามค�ำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพรหมคุณาภรณ์นพิ นธ์เอกสาร
ทางวิชาการเรือ่ ง กรณีสนั ติอโศก เพือ่ ความเข้าใจปัญหาโพธิรกั ษ์ และได้เป็นวิทยากร
บรรยายถวายความรูแ้ ก่ทปี่ ระชุมการกสงฆ์ ในงานชีแ้ จงสร้างความรูค้ วามเข้าใจเหล่า
นี้ ท่านชีป้ ระเด็นทีเ่ ป็นปัญหาและแนวทางแก้ไขให้ปรากฏชัดอย่างปราศจากอคติ กล่าว
ได้วา่ สถาบันด้านสื่อสารมวลชน และสถาบันทางสังคมต่างๆ ได้พึ่งพิงภูมิธรรม
และภูมิปัญญาของท่านต่อการเข้าใจปัญหาดังกล่าว ทั้งในแง่ของถ้อยค�ำภาษาที่
ใช้ตามหลักวิชาการพระพุทธศาสนาและความถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
พระพรหมคุณาภรณ์ยังเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการเฉพาะกิจของ
ราชบัณฑิตยสถานเพือ่ จัดท�ำหนังสือในโอกาสส�ำคัญ ได้แก่ หนังสือ พระธรรมบทจตุร
ภาค (พ.ศ. ๒๕๓๐) ราชนีต-ิ ธรรมนีติ (พ.ศ. ๒๕๓๕) และ โลกนีต-ิ สุตวัฑฒนนีติ
(พ.ศ. ๒๕๓๙)
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ในปัจจุบนั ชีวติ ทีอ่ ทุ ศิ ต่อพระพุทธศาสนาของพระพหมคุณาภรณ์มคี วาม
สงบเรียบง่ายเป็นสาระกอปรด้วยปฏิปทาและ จริยวัตรทีอ่ อ่ นน้อมถ่อมตน ให้ความ
สนใจและความส�ำคัญต่อพุทธศาสนิกชนทุกคนทีเ่ ข้ามาพบเสมอมา เป็นแบบอย่าง
ของพระภิกษุทสี่ ะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมทัง้ ด้านกรุณาและปัญญา อันเป็นคุณลักษณะ
ส�ำคัญยิง่ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยคุณลักษณะพิเศษของพระพรหมคุณาภรณ์ดงั กล่าวมา จึงก่อให้เกิดความเลือ่ มใสศรัทธาแก่พทุ ธศาสนิกชนและส่งผลเชิดชู
เกียรติคณ
ุ ของสถาบันสงฆ์โดยส่วนรวม
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พระราชนิพนธ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานในบัตรอวยพรวันวิสาขบูชา
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนาม
อาคารปฏิบตั ธิ รรมของศูนย์วปิ สั สนายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส�ำนักงานใหญ่ ซอยเพชรเกษม ๕๔
ว่า “ธรรมนิเวศ” มีความหมายว่า อาคารซึง่ เป็นทีอ่ ยูข่ องผูป้ ฏิบตั ธิ รรม
เมือ่ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒
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