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    อาศิรวาทบรมราชกุมารี
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สมเด็จบรมราชกุมารี  เกริกฟ้า
เทพรัตนราชสุดาศรี         สวัสดิ์ สยามแม่

พระเมตตาพระปกหล้า        ราษฎร์ล้วนสุขศานติ์
 ศรีศุภวารเมษนี้  มงคล

หกสิบพระวัสสาชนม์         ชื่นพร้อม
เชิญไตรรัตนะดล         ทรงพระ-  เจริญเทอญ
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ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ค�าน�า

 ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิมพ์

หนังสือ “องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ” ขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี            

วนัที ่๒ เมษายน พทุธศกัราช ๒๕๕๘ เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรตถิวายกตเวทติา

และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในฐานะที่พระองค์
ทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ ทรงมี             

พระมหากรุณาธิคุณสนับสนุนสมาคมและเสด็จฯ ทรงเปิด “อาคารธรรมนิเวศ” 
อาคารปฏิบัติธรรม ที่ได้พระราชทานชื่อเมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๒

  “องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ” เป็นปาฐกถาพิเศษของ                 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต – ขณะด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระเทพเวที) 

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๓๔ ซึ่งเป็นที่จับใจของผู้ฟังและได้อรรถรสสมบูรณ์ยิ่ง

 ปาฐกถาพิเศษนี ้ชีใ้ห้เห็นพระจรยิวตัรทีส่งบเรยีบ งดงาม พระราชกรณยีกจิ

ต่างๆ ของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ ทีแ่สดงน�า้พระทยัอนังดงาม เข้าถงึจติใจ
ของประชาชนและประชาชนเข้าถงึพระองค์ด้วย ทรงมพีระราชกรณยีกจิทีอ่�านวย

ประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ทรงเป็นพุทธมามกะที่ทรงเลื่อมใสใน
พระพทุธศาสนาอย่างลกึซึง้ ทรงน�าหลกัธรรมมาใช้ประโยชน์แก่การด�าเนนิชวีติของ
พสกนกิรและการพฒันาประเทศ  ทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิแทนพระบาทสมเดจ็-

พระเจ้าอยูห่วั เพือ่สนองคณุพระราชบดิาและสนองราชการแผ่นดนิ ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ อย่างไม่เหน็แก่ความเหนด็เหนือ่ยพระวรกาย ยิง่กว่านัน้สมเดจ็-

พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเป็นองค์เชือ่มประสานระหว่าง

คนรุน่เก่ากบัคนรุน่ใหม่ เพือ่เป็นกระแสธารน�าไปสูก่ารพฒันาประเทศ โดยชีใ้ห้เหน็
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พระจริยาวัตรอันนุ่มนวล อ่อนโยนต่อคนแก่คนเฒ่าหรือคนรุ่นเก่า เป็นที่ผูกใจให้

คนรุ่นเก่ารักศรัทธาและเทิดทูนพระองค์ ขณะเดียวกันก็ทรงประสานความคิด 
โดยน�าเอาหลักวิชาการสมัยใหม่มาบูรณาการให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศและ

การรกัษาวฒันธรรมไทย เป็นการเข้าสู่ยคุใหม่ได้โดยไม่ทิง้อดีต ทรงสร้างค่านยิม
ของคนรุ่นใหม่ด้วยการศึกษาวรรณศิลป์และคีตศิลป์ ทรงพระปรีชาสามารถใน

การทรงดนตรีไทย และทรงบทกวี ซึ่งคนรุ่นใหม่ดูแคลนว่าเป็นเรื่องล้าสมัยและ
ก�าลังถูกทอดทิ้ง ให้กลับมาเป็นที่นิยมสนใจของคนรุ่นหลัง ซึ่งประเด็นนี้นับว่ามี
ความส�าคญัมาก เพราะหากคนรุน่ใหม่สนใจแต่จะเลยีนแบบตะวนัตก โดยไม่ศกึษา

วัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพบุรุษมาประยุกต์ใช้แล้ว ชาติไทยก็จะไม่มีความเป็น
ตวัของตวัเอง ท�าใหเ้กดิชอ่งว่างระหวา่งวยั ระหว่างวฒันธรรมและเป็นอุปสรรค

ส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เข้าท�านองที่ว่า “ใหม่ก็เอาดีไม่ได้ เก่าก็ทิ้ง”

 ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความภูมิใจ

ในปาฐกถาพเิศษชดุนี ้จงึขอเผยแพร่ปาฐกถานีเ้ป็นการสกัการะ ถวายกตเวทติาคณุ
แด่พระองค์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยทั้งประเทศ ในโอกาสมหามงคลฯ ครั้ง

นี้ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และกราบนมัสการ
ขอบพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เป็นอย่างสูง ที่ได้มีเมตตา
เป็นองค์ปาฐก แสดงปาฐกถาพิเศษอันล�้าค่าครั้งนั้น 

 
   พลต�ารวจตรี นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์

นายกยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 เมษายน ๒๕๕๘
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชด�าเนินเปิดอาคาร “ธรรมนิเวศ” 

ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒    
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชด�าเนินเปิดอาคาร “ธรรมนิเวศ” 

ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒    ๗
องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
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๘
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         “ม่วงเทพรัตน์” 

ดอกไม้งามพระราชทานนามจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
เป็นไม้ล้มลุก ตระกูลพืชท้องถิ่นของเกาะ Socotra หมู่เกาะ Yemen 

ในมหาสมุทรอินเดีย
ได้รับพระราชทานนาม เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒

ใบมีสีเขียวเข้ม ความสูงของล�าต้นในสภาพธรรมชาติประมาณ ๖๐ ซ.ม.

โดยทั่วไปจะออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน ดอกสีม่วงอมฟ้า
รูปร่างของดอก เมื่อบานเต็มที่แล้ว มีทรงคล้ายดาว เกสรตัวผู้สีเหลือง 

สามารถมองเห็นได้ชัดเจน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ
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อนุโมทนา

พิมพ์ครั้งที่ ๒

 ยวุพุทธกิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ มกีศุลฉนัทะทีจ่ะ

พมิพ์หนงัสอื องค์พระรฐัสมีาคณุากรปิยชาต ิขึน้ใหม่ เพือ่เผยแพร่เฉลมิพระเกยีรติ 

ในวโรกาสทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี ทรงพระกรณุา
เสดจ็มาทรงเปิดอาคารปฏบิตัธิรรม ของยวุพทุธกิสมาคมฯ ในวันที่ ๒๘ กันยายน 

ศกนี้

 การจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือ องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ เป็นอุดม

มงคลแห่งการเชิดชูบูชาปูชนียบุคคล  ตามพระพุทธานุสาสนีว่า  “ปูชา จ ปูชนี

ยาน� เอตมฺมงฺคลมุตฺตม�” พร้อมทั้งเป็นการบ�าเพ็ญธรรมทานที่พระพุทธเจ้าทรง
ยกย่องว่าประเสริฐเป็นเลิศแห่งทานทั้งหลาย จึงเป็นการเจริญกุศลอันพึงชื่นชม

สาธุการ  ในกาละส�าคัญอันเป็นปฐมวารแห่งอาคารปฏิบัติธรรม ซึ่งจะเป็นบุญ
สถานที่เกื้อกูลและกอบก่อกุศลภาวนาสืบไปตลอดกาลนาน  

 ขออนุโมทนาบุญพิธีของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชปูถมัภ์ ณ วโรกาสนี ้ อันเป็นวรธรรมมงคล ขอกศุลแห่งการเจรญิธรรมเจรญิ
ปัญญา จงสัมฤทธิ์ผลน�ามาซึ่งธรรมไพบูลย์ 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 ยวุพทุธกิสมาคมฯ ได้แจ้งกศุลฉนัทะท่ีจะจัดพิมพ์ปาฐกถาดงักล่าว
ขึ้นเผยแพร่เป็นเล่มหนังสือ  เพื่อให้เป็นประโยชน์กว้างขวางออกไป และได้มอบ

ต้นฉบับที่คัดลอกจากแถบบันทึกเสียงให้ตรวจแก้อาตมาภาพขออนุโมทนาบุญ

เจตนาของยุวพุทธิกสมาคมฯ และบัดนี้อาตมภาพได้ตรวจแก้ปรับปรุงบท

ปาฐกถาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอมอบต้นฉบับให้ทางยุวพุทธิก         

สมาคมฯ ด�าเนินการพิมพ์เผยแพร่ตามความประสงค์

 การจดัให้มปีาฐกถาดงักล่าวนีข้ึน้ นบัว่าเป็นการแสดงออกซึง่น�า้ใจของ

ชาวยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในการท่ีจะมีส่วนร่วมเฉลิมฉลองพระ
ชนมายขุองสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ การจัดพมิพ์ปาฐกถาครัง้นีข้ึน้เผยแพร่

นบัว่าเป็นการยนืยนัถงึความต้ังใจจรงิ ทีจ่ะให้การร่วมฉลองนัน้เป็นกจิกรรมทีส่บื

เนือ่งต่อไปจนออกผลสมบรูณ์

 อาตมภาพขออนโุมทนา และหวงัว่ากศุลฉนัทะของยวุพทุธกิสมาคมแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งนี้ จะเป็นส่วนร่วมที่ช่วยให้ประชาชนได้
น�าคตแิห่งพระราชจริยาวตัรและพระราชกรณยีกจิของสมเดจ็พระเทพรตันราช-

สุดาฯ ไปประพฤติปฏิบัติให ้เป ็นประโยชน์แก ่ประเทศชาติและสังคม           

อย่างกว้างขวางและยั่งยืน สมตามความหมายของการฉลองที่เป็นปฏิบัติบูชา 
อันเป็นการบูชาที่มีผลสูงสุดสืบไป

พระเทพเวท*ี (ป.อ. ปยุตฺโต)
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๔

 *พระพรหมคุณาภรณ์ ครั้งยังด�ารงสมณศักดิ์ ที่ พระเทพเวที
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สารบัญ
ค�าน�า         (๔)
อนุโมทนา               (๑๔)

องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ      (๑๘)

๑. พระคุณความดีที่ท�าให้ทรงเป็นที่รัก     (๒๑)
   พระองค์ผู้ทรงพระคุณความดีและเป็นที่รักของปวงประชา   (๒๑)

   ความประทับใจเมื่อได้เห็นได้เฝ้าและฟังเสียงเล่ากล่าวขาน   (๒๕)
   การทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (๒๗)

   แนวพระราชด�าริในการแก้ปัญหาของประเทศชาติ          (๓๐)

   การทรงส่งเสริมเชิดชูความภูมิใจในความเป็นไทย    (๓๓)
   ค่านิยมไทยที่ได้ทรงน�าให้กลับฟื้น       (๓๖)

   การทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่คู่กันมากับวัฒนธรรมไทย    (๓๙)
   การทรงศกึษาพทุธธรรมและน�าประชาชนให้ได้ประโยชน์จากพระพทุธศาสนา      (๔๒)

   ความสนพระทัยในวิชาการหลากหลายที่จะใช้พัฒนาประเทศชาติ    (๔๕)

   การทรงเป็นองค์แทนในหลวง และเป็นองค์แทนประเทศไทย    (๔๘)

๒. มองสมเด็จพระเทพฯ ในฐานะต่างๆ         (๕๒)
   การฉลองที่จะท�าให้เกิดความเจริญแก่ประเทศชาติ   (๕๒)

   สมเด็จพระเทพฯ ในฐานะองค์แทนสถาบันพระมหากษัตริย์   (๕๕)
   สมเด็จพระเทพฯ ในฐานะบุคคลแห่งยุคสมัย   (๖๒)

   สมเด็จพระเทพฯ ในฐานะบุคคลในวงการศึกษา  (๖๗)
   สมเด็จพระเทพฯ ในฐานะผู้น�าชาวพุทธรุ่นใหม่   (๗๑)

   สมเด็จพระเทพฯ ในฐานะศูนย์รวมใจของประชาชาวไทย   (๗๓)

   สมเด็จพระเทพฯ ในฐานะบุคคลที่เป็นแบบอย่าง   (๗๖)



    17
องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

๓. การฉลองอย่างแท้ที่ทุกคนมีส่วนร่วม   (๗๘)
     พื้นฐานจิตใจของผู้จะออกไปร่วมอยู่ร่วมพัฒนาสังคม   (๗๘)
     ปฏิบัติการทางสังคมที่เป็นฐานของการพัฒนา   (๘๑)

     ลักษณะคนที่จะพัฒนา : ๑. คบหาแหล่งความรู้และแบบอย่างที่ดี  (๘๔)
     ลักษณะคนที่จะพัฒนา : ๒. มีวินัยไว้เอื้อโอกาสที่จะพัฒนา  (๘๘)
     ลักษณะคนที่จะพัฒนา : ๓. ก้าวหน้าด้วยแรงจูงใจใฝ่รู้สร้างสรรค์  (๙๑)

     ลักษณะคนที่จะพัฒนา : ๔. มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ  (๙๓)
     ลักษณะคนที่จะพัฒนา : ๕. ปรับทัศนะให้ตรงตามหลักการแห่งเหตุผล (๙๕)

     ลักษณะคนที่จะพัฒนา : ๖. มีสติกระตือรือร้นตื่นตัวทุกเวลา (๙๗)
     ลักษณะคนที่จะพัฒนา : ๗. แก้ปัญหาและพึ่งพาตนได้ด้วยความรู้คิด (๑๐๑)

ค�าเชิญชวนให้ฉลองอย่างแท้ที่เป็นประโยชน์ยั่งยืน    (๑๐๖)
รุ่งอรุณของการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่สมบูรณ์ (๑๐๘)

การพัฒนาสมบูรณ์ เมื่อบุคคลกับสังคมเอื้อประโยชน์ต่อกัน  (๑๑๒)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)  (๑๑๕)
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องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
ปาฐกถาพิเศษ*

ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ ๓๖ พรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 ขอเจริญพร ท่านอาจารย์ผู ้เป็นประธาน ท่านกรรมการยุวพุทธิก-
สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมทั้งท่านสาธุชน ผู้สนใจใฝ่

ธรรมทุกท่าน

 ช่วงเวลานี้เป็นระยะกาลแห่งความเป็นสิริมงคล ท่ีทางราชการและ
ราษฎร ได้จัดงานพิธีและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่วันพระราชสมภพของ

พระองค์เวียนมาครอบ ๓ รอบ  คือมีพระชนมายุครบ  ๓๖ พรรษา  ดังที่ทราบ
กันอยู่แล้ว

* จัดโดย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

แสดง ณ ส�านักงานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ๖ เมษายน ๒๕๓๔
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 ในตัววันที่แท้จริงคือวันที่ ๒ เมษายน ได้มีพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญ        

พระราชกุศล อันเหมือนกับเป็นการเริ่มต้น  ต่อจากนั้นประชาชนและราชการ 
กไ็ด้จดังานและกจิกรรมต่างๆ ต่อๆ กนัมาอย่างเช่นทีจ่ดัอยูใ่นบดันี ้โดยยวุพทุธกิ-

สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพ

 แม้ว่าวนันีจ้ะห่างจากวนัพระราชสมภพทีแ่ท้จริงออกไปก็ไม่เป็นการล่าช้า
แต่ประการใด  อันที่จริง  กลับมีเหตุที่ควรจะยินดีเพิ่มขึ้นด้วยซ�้า  เพราะว่าวันนี้
กเ็ป็นวนัหยดุราชการเป็นวนัทีส่�าคญัมากอกีวนัหนึง่  คอืเป็น “วนัจักร”ี ซึง่มคีวาม

หมายว่า เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ 
ได้เสด็จขึ้นเสวยราชย์ คือเป็นวันเริ่มของราชวงศ์จักรี อันเป็นพระราชวงศ์ของ

สมเด็จพระเทพฯ นั่นเอง ฉะนั้นจึงเป็นวันที่เนื่องด้วยพระองค์ท่าน

 ยิ่งกว่านั้น  ยังจ�าเพราะพอดีอีกว่า  ส่วนหนึ่งแห่งพระนามของสมเด็จ-

พระเทพฯ นี้ก็มีค�าว่าจักรีอยู่ด้วย  ได้แก่ส่วนแห่งพระนามตอนที่ ๒ ว่า “สมเด็จ-
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” ซึ่งอาตมภาพขอแปลเอาเองตามรูปศัพท์ที่เปิดโอกาสให้ 

กล่าวคือ พระนามาภิไธยว่า “มหาจักรีสิรินธร” นี้ สามารถจะแปลได้ว่า “ผู้ทรง
ไว้ซึ่งสิริแห่งพระราชจักรีวงศ์อันยิ่งใหญ่“ ฉะนั้นก็กลายเป็นว่าพระนามนี้เหมือน
ดงับอกว่า พระองค์ทรงเป็นพระมิง่มงคลแห่งราชวงศ์จกัร ีเพราะฉะนัน้ การเฉลมิ

ฉลองพระราชจักรีวงศ์ ในวันที่ ๖ คือวันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการเฉลิมฉลององค์   
พระเทพฯ ไปด้วย ก็เลยเหมอืนกับได้ ๒ งานมารวมเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั  เพราะ

พระองค์ทรงเป็นพระมิง่มงคลแห่งพระราชจกัรวีงศ์ดงักล่าวแล้ว

 อาตมภาพขออนโุมทนาในการทีย่วุพทุธกิสมาคมฯ ได้จดักจิกรรมเพือ่มุง่

เทดิพระเกยีรตพิระองค์ในโอกาสนี ้ ซึง่เข้าใจว่าเป็นการจดัด้วยเหตผุลทัง้ ๒ ฐานะ 
ประการที ่๑ คอื ในฐานะทีช่าวยวุพทุธกิสมาคมฯ ทัง้หมดน้ีเป็นคนไทย กจ็ดัในฐานะ
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ทีเ่ป็นคนไทยทีม่คีวามจงรกัภกัดต่ีอพระองค์ ประการที ่๒ สมเดจ็พระเทพฯ ทรง

เป็นพทุธมามกะ ทรงเลือ่มใสศรทัธาในพระพทุธศาสนา ทรงศกึษาพระพุทธศาสนา
อย่างลกึซึง้  ดเูหมอืนว่าจะได้ทรงเป็นสมาชกิกติตมิศกัดิข์องยวุพทุธกิสมาคมฯ ด้วย 

ฉะนั้นยุวพุทธิกสมาคมฯ ก็จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นในฐานะท่ีเป็นองค์กร
ทางพระพทุธศาสนา ในฐานะท่ีเป็นคนไทยท่ีเป็นพทุธศาสนกิชน เพือ่แสดงถึงความ

ซาบซึง้และชืน่ชมยนิดใีนพระคณุของพระองค์

 รวมความว่า เหตผุลในการจดัมคีวามหนกัแน่นอยู่พอสมควร และเมือ่ทาง

ยวุพทุธฯ จดัปาฐกถานีข้ึน้กไ็ด้ขอให้อาตมภาพตัง้ชือ่หวัข้อให้ด้วย อาตมภาพได้เลอืก
เอาหวัข้อดงัทีท่ราบกนัอยูแ่ล้วว่า “องค์พระรฐัสมีาคณุากรปิยชาต”ิ ซึง่กค็อืการ

เอาส่วนหน่ึงแห่งพระนามหรอืพระนามาภไิธยของพระองค์มาตัง้เป็นหวัข้อปาฐกถา
ธรรม เพราะว่าพระนามสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ นัน้ ต่อจากส่วนที ่ ๒ คอื 
“สมเดจ็เจ้าฟ้ามหาจกัรสีรินิธร” ทีไ่ด้แปลไปแล้วส่วนที ่๓ กค็อืข้อความทีน่�ามาตัง้

เป็นหวัข้อปาฐกถานีว่้า “รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ” แล้วจงึลงท้ายสดุว่า “สยาม-
บรมราชกมุาร”ี
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๑. พระคุณความดีที่ท�าให้ทรงเป็นที่รัก

พระองค์ผู้ทรงพระคุณความดีและเป็นที่รักของปวงประชา

 ส่วนแห่งพระนามาภิไธยว่า รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ นี้อาตมภาพเลือก
มา โดยที่ไม่ได้รับพระราชทานราชานุญาต การที่ได้ตั้งเป็นชื่อปาฐกถา ก็เพราะ

เหน็ว่า พระนามส่วนนีม้คีวามหมายทีแ่สดงถงึความรูส้กึของประชาชนทีม่ต่ีอองค์
สมเด็จพระเทพฯ ซึ่งเป็นเหตุให้ราษฎรและราชการพากันจัดกิจกรรมต่างๆ และ

งานพิธีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติขึ้น

 เพื่อให้มองเห็นความหมายนั้น ก็เลยจะขอแปลข้อความนี้ไว้โดยแยกค�า

นี้ออกเป็น ๓ ส่วน คือ “รัฐสีมา” + “คุณากร” + “ปิยชาติ”  

 “รัฐสีมา” แปลง่ายๆ ก็คือ “เขตแคว้น” หมายถึงเขตแคว้นแดนไทย  

เขตแคว้นแดนไทยก็คือประเทศไทยนี่เอง  หมายถึงประเทศไทยทั้งหมด
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 “คุณากร” แปลว่า “บ่อเกิดแห่งคุณความดี” หรือ “แหล่งแห่งสมบัติทั้ง

หลาย” หมายถึงเป็นท่ีประชุม หรือเป็นท่ีประมวลแห่งคุณงามความดีทั้งหลาย
เป็นอันมากแล้วสุดท้าย 

 แล้วสุดท้าย “ปิยชาติ” ก็แปลได้ว่า “พระองค์ผู้ทรงเป็นที่รัก”

 
 จึงแปลความทั้งหมดได้ว่า “พระองค์ผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งคุณงาม       
ความด ีและทรงเป็นที่รักของชนชาวไทย”

 คิดว่าความหมายนี้คงจะตรงกับความรู้สึกของประชาชน เพราะฉะนั้น

ประชาชนจึงได้พากันจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น
 
 ทนีี ้พระนามในส่วนทีน่�ามาเอ่ยอ้างว่า “คณุากรปิยชาต”ิ นีม้คีวามหมาย

เป็น ๒ ตอน และความหมายทั้ง ๒ ตอนนั้นก็มีความเป็นเหตุเป็นผลที่เนื่องกัน
อยู่ กล่าวคือ “คุณากร” แหล่งแห่งคุณงามความดีทั้งหลาย อันนี้เป็นพระคุณ

สมบัติส่วนพระองค์ ได้แก่พระปรีชาสามารถ และพระจริยาวัตรต่างๆ ที่งดงาม 
เป็นต้น  เป็นส่วนของพระองค์  ส่วน “ปิยชาติ” พระองค์ทรงเป็นที่รัก หมายถึง
เป็นที่รักของประชาชนเป็นพระคุณสมบัติที่เก่ียวข้องกับผู้อื่นคือ เกี่ยวข้องกับ

ประชาชน เป็นส่วนทีแ่สดงถงึพระองค์ในความรูส้กึของผูอ้ืน่ว่าผูอ้ืน่รูส้กึต่อพระองค์
อย่างไร

 
 ทีนี้ การที่พระองค์จะเป็นปิยชาติ คือพระองค์ผู้เป็นที่รัก ก็เพราะว่าใน
ส่วนพระองค์ทรงไว้ซึ่งพระคุณความดีก่อน เช่น ทรงมีพระเมตตากรุณา เป็นต้น 

ฉะนั้น “คุณากร” แหล่งแห่งความงามความดี จึงมาเป็นเหตุของ “ปิยชาติ” คือ 
ท�าให้ทรงเป็นที่รัก นี่เป็นเหตุเป็นผลที่เนื่องกันอยู่
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 และเพราะการทีท่ัง้ทรงมพีระคณุความดแีละทัง้เป็นทีร่กั กจ็งึเป็นเหตใุห้

พระองค์ทรงกลายเป็นตวัอย่างหรอืแบบอย่างทีค่นอยากจะท�าตามและพร้อมทีจ่ะ
ท�าตาม เพราะว่าพระองค์มคีณุความด ีแล้วพระองค์กเ็ป็นทีร่กั และด้วยความเป็น
ที่รักนั้นก็ท�าให้คนทั้งหลายพร้อมใจอยากจะเอาอย่างพระองค์ในคุณความดีนั้น  

ฉะนัน้จงึกลายเป็นว่าพระองค์กลายเป็นแหล่งแห่งความดขีองประชาชนไปด้วย 

หมายความว่าในเมือ่ประชาชนพากนัพร้อมใจทีจ่ะด�าเนนิตามแบบอย่างพระจรยิา-

วตัรของพระองค์ น้อมน�าเอาพระคณุความดขีองพระองค์มาประพฤตปิฏิบตัติาม 
พระองค์กท็รงเป็นแหล่งความดขีองประชาชนไป กเ็ลยกลายเป็นว่าทรงเป็นทัง้แหล่ง
คุณความดขีองประชาชน  และทรงเป็นทีร่กัของประชาชนไปด้วยพร้อมกนั

 ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้อาตมภาพจึงเห็นว่า พระนามาภิไธย ส่วนนี้เหมาะ

ที่จะน�ามาตั้งเป็นชื่อหัวข้อปาฐกถาครั้งนี้

 เมื่อทรงเป็นแบบอย่างที่คนรัก พร้อมที่จะตาม ก็นับว่าทรงเป็นผู้น�าที่ดี 

พจิารณาตามหลกัพระพทุธศาสนากเ็รยีกได้ว่าเป็นบคุคลทีค่วรบูชาหรือปูชนยีบุคคล 
การบูชาบุคคลที่ควรบูชา เป็นมงคลอันอุดมอย่างหนึ่ง  ตามพุทธพจน์ในมงคล

สูตรที่ว่า 
ปูชา จ ปูชนียานํ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ 

การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลหรือมงคลอันสูงสุด

 ทีนี้พระองค์มีพระคุณความดีอะไรบ้าง และทรงเป็นที่รักอย่างไร ได้ทรง

บ�าเพ็ญคุณประโยชน์อย่างไร จึงเป็นเหตุให้ประชาชนทั้งหลายมีความจงรักภักดี 
อนันีก้เ็ป็นเรือ่งทีค่ดิว่าประชาชนทัง้หลายโดยเฉพาะท่านสาธชุนในทีน่ีก้ไ็ด้ทราบ

แก่ใจตัวเองอยู ่ โดยเฉพาะมีโอกาสที่จะทราบมากกว่าอาตมภาพที่เป็นพระสงฆ์  

เพราะสามารถเข้าถึงสื่อมวลชนมากกว่า ได้รับทราบข่าวคราวเกี่ยวข้องกับ
พระจริยาวัตรของพระองค์จากทีวี วิทยุ อะไรต่างๆ มากมาย
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 อย่างไรกต็าม เพ่ือจะให ้เห็นเหตุเห็นผล ในความที่ทรงเป็นปูชนียบุคคล 

อาตมภาพก็มามองพระคุณสมบัติตามที่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้แสดงออกและ
กล่าวขวัญถึงพระองค์ ก็เลยลองประมวลมาดู พระคุณต่อไปนี้ขอให้เข้าใจว่า

อาตมภาพประมวลตามเสียงของประชาชน
 



25   
องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

ความประทับใจเมื่อได้เห็นได้เฝ้า

และฟังเสียงเล่ากล่าวขาน

 ประการแรกที่สุด สิ่งประทับใจเบื้องต้น เป็นธรรมดาว่าคนเรานี้จะมี
ความรู้สึกอย่างไรก็จากการที่ได้พบได้เห็นกันเบื้องแรก ฉะนั้น การที่ราษฎรจะมี

ความรักใคร่เห็นคุณความดีของพระองค์ก็เริ่มต้นจากความประทับใจในการที่ได้
เห็นได้เฝ้าในเวลาที่พระองค์เสด็จผ่านไปในถิ่นของตนเอง

 สมเดจ็พระเทพพระรตันราชสดุาฯ นัน้ ประชาชนกล่าวขวัญกนัว่า พระองค์
ทรงมีพระจริยามารยาทที่งดงาม  นอกจากพระจริยามารยาทภายนอกแล้วก็มี

ความงามของน�้าพระทัยอยู่ภายในด้วย ความงามแห่งน�้าพระทัยก็คือพระเมตตา
กรณุา อันได้แก่น�้าพระทัยที่ทรงมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นด้วยจรงิใจทรงเปิด

เผยและไม่ถอืพระองค์อย่างทีเ่รยีกว่าเป็นกนัเองถ้าเรยีกตามศพัท์พระก็ว่าไม่เป็น

ชาติถัทธและก็ไม่เป็นมานถัทธ  ไม่เป็น ชาติถัทธ คือไม่ทรงเป็นผู้ที่แข็งกระด้าง
เพราะการมีชาติก�าเนิดสูง และไม่เป็น มานถัทธ คือไม่ทรงเป็นผู้ที่แข็งกระด้าง
เพราะความถือพระองค์ ทรงวางพระองค์สม�่าเสมอพอดี พระคุณสมบัติน้ี      
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ท�าให้ประชาชนเข้าถงึพระองค์ได้ เมือ่ประชาชนเข้าถงึพระองค์ได้ พระองค์กเ็ข้า

ถึงจิตใจของประชาชนด้วย

 อน่ึง พร้อมกันนั้น ทรงเอาพระทัยใส่ต่อทุกข์สุขของคนท่ัวไปไม่เฉพาะ
บุคคลที่ใกล้ชิดของพระองค์ เริ่มแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ

พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ พระญาตวิงศ์ และพระอาจารย์ท้ังหลายเท่านัน้ 
แม้ตลอดถึงชาวบ้าน ชาวชนบททั่วไปในถิ่นแคว้นทั้งหมด เรียกง่ายๆ ว่าทรงมี
พระทัยกว้างขวางด้วยพระเมตตากรุณา และทรงมีพระจริยาวัตรเสมอต้นเสมอ

ปลาย

 นอกจากพระคณุลกัษณะอย่างทีว่่ามานีแ้ล้ว กย็งัมคีวามร่าเรงิสนกุสนาน 
และความทรงมอีารมณ์ข�าประกอบเข้าด้วย อนัเป็นทีก่ล่าวขวญักนัมาก ซ่ึงเป็นพระ
ลกัษณะทีท่�าให้ทรงเข้าถงึจติใจประชาชนแต่เบือ้งแรกเพยีงได้พบได้เหน็กท็�าให้เกดิ

ความสบายใจ และความรกักเ็กดิขึน้ นีเ้ป็นภาพประทบัใจเบือ้งต้น

 อย่างไรกต็าม ต้องมสีิง่ทีล่กึซึง้กว่านี ้ไม่ใช่เพยีงเท่านี ้เพราะฉะนัน้เมือ่มอง
ลกึลงไปกจ็ะเหน็ว่า การทีท่รงเป็นทีร่กั หรอื ความจงรกัภกัดขีองราษฎร และความ
ซาบซึง้ในพระคณุของพระองค์นี ้เกดิจากการปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิอย่างเป็นรปู

ธรรมด้วย คือต้องมองท้ังพระราชจริยาวัตรและพระราชกรณียกิจ ซึง่หมาย
ถงึ พระราชกรณียกิจที่อ�านวยประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ท�าให้

ประชาชนได้รบัประโยชน์สขุ  โดยเฉพาะกค็อืพระราชกรณยีกจิท่ีเป็นการแก้ปัญหา
และพฒันาสงัคมประเทศชาติ
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การทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 เรารูก้นัอยูแ่ล้วว่า ประเทศไทยของเรานี้ยังเป็นสังคมท่ีมีปัญหาอยู่ไม่
น้อย ดังทีเ่รยีกกนัว่าเป็นประเทศทีก่�าลงัพฒันา ประเทศทีก่�าลงัพฒันานีม้ปัีญหา
หลายอย่างทเีดยีว ปัญหาอย่างหนึง่กค็อืความยากจน ทัง้ๆ ทีป่ระเทศไทยของเรา

นี้โดยภูมิประเทศแล้วก็อุดมสมบูรณ์แต่ในทางความเป็นจริง ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนก็ยงัมีปัญหาเรือ่งความยากาจน ความขดัสนข้นแค้นอยู ่ มกีารกระจาย

รายได้ไม่ทัว่ถงึ อกีทัง้ยงัมปัีญหาเรือ่งความเจบ็ไข้ ความไม่มสีขุภาพอนามยั และ
ความขาดการศกึษา ซึง่เป็นปัญหาของประเทศทีก่�าลงัพฒันาโดยทัว่ไป

 โดยเฉพาะชนบทของประเทศไทยนีม้สีภาพทัว่ไปทีย่งัเป็นประเทศเกษตรกรรม 
ประชาชนส่วนใหญ่ ๖๐ - ๗๐ % ยงัท�ามาหากนิด้วยเกษตรกรรม คอืท�านา ท�าไร่     

ท�าสวน ท�าประมง และปัญหาของเรากย็งัมอียูม่ากมาย โดยเฉพาะความขดัแย้งใน
ตวัเอง คอื ทัง้ๆ ทีว่่าอยูใ่นสงัคมเกษตรกรรมและยงัไม่พร้อม แต่กอ็ยากมชีิวีติแบบ
สงัคมอตุสาหกรรม ตวัเองไม่เก่งในการผลติ แต่ชอบเป็นนกับรโิภค ปัญหาต่างๆ เหล่า

นีท้�าให้เกดิภาวะไม่สม�า่เสมออย่างทีเ่รียกว่าไม่มดีลุยภาพหรอืไม่สมดลุข้ึนมาหลาย
ประการ
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 สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ นัน้ อาจกล่าวได้ว่า ได้ทรงอทุศิพระองค์

อย่างมากต่อการทรงบ�าเพญ็พระราชกรณยีกจิเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน โดย
เสดจ็พระราชบดิาและพระราชมารดาเพราะว่าในหลวงน้ันได้เสดจ็เยีย่มเยยีนราษฎร

ในท้องถิน่ต่างๆ มาเป็นเวลาตัง้ ๒๐ - ๓๐ ปีแล้ว สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
เมือ่ได้เจรญิพระชนัษาขึน้กไ็ด้ตามเสดจ็ไปทัว่แทบทกุหนทกุแห่ง

 การท่ีคนทั้งหลายจะมีความซาบซึ้งมากก็เพราะเหตุที่ว่าการปฏิบัติ       
พระราชกรณียกิจอย่างนี้ต้องอาศัยความเสียสละมาก ต้องบุกฝ่าไปในป่าดง ขึ้น

เขา ลงโคลน มีทั้งที่ลุ่มและที่ดอน ที่แห้งแล้งทุรกันดารต่างๆ เป็นเหตุให้ทรงได้
รับความล�าบาก เหน็ดเหนื่อยพระวรกายเป็นอันมาก แต่ก็ไม่ทรงค�านึง ไม่ว่าจะ

มีพระราชกรณียกิจที่ไหนก็ไม่ทรงย่อท้อ เสด็จไปทั่วทุกหนทุกแห่ง ทรงค�านึงถึง
สวสัดภิาพและสขุภาพของประชาชน และสนพระทยัในกจิการงานต่างๆ ทีจ่ะเป็น
ไปเพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชน

 การแก้ไขปัญหาของประชาชนทีเ่ด่นๆ กค็อืปัญหาการเกษตร การชลประทาน 

การพฒันาทรพัยากรธรรมชาต ิปัญหาเกีย่วกบัโภชนาการ เรือ่งการสาธารณสขุที่
เกีย่วกบัสขุภาพอนามยั ดงัทีป่รากฏว่าสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ ทรงเอาพระทยั
ใส่ปัญหาเหล่าน้ี พร้อมทั้งวิชาการต่างๆ ที่จะน�ามาใช้ในการแก้ปัญหาเหล่านี้         

ทรงสนพระทยัทกุเรือ่ง

 จากพระราชกรณยีกจิทีไ่ด้ทรงบ�าเพญ็ โดยเอาพระทยัใส่อย่างจรงิจงันี ้ก็
ปรากฏผลออกมาเป็นการเกดิมหีน่วยงานต่างๆ ทีไ่ด้จัดขึน้เพือ่ช่วยเหลอืประชาชน 
ซึง่ไม่เฉพาะประชาชนทีอ่ยู่ในดนิแดนห่างไกลในชนบทเท่านัน้ แม้แต่ประชาชนใน

เมอืงและในทีท่ัว่ไปทัง้ประเทศ กอ็ยูใ่นขอบข่ายของการช่วยเหลอืด้วย โดยเฉพาะ
ส่วนพเิศษอย่างหนึง่กคื็อ คนทีเ่สยีสละเพือ่ไปท�างานให้กบัประเทศชาต ิเช่น ทหาร 
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ต�ารวจ ที่ไปป้องกันประเทศชาติ แล้วประสบภัยอันตราย ก็ทรงเหลียวแล ถึงกับ

ได้ทรงตั้งมูลนิธิสายใจไทยขึ้นมาดังที่ทราบกันแล้ว เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๑๘ 
คอืต้ังขึน้ในวนัพระราชสมภพนัน่เอง ในคราวทีท่รงมพีระชนม์ได้ ๒๐ พรรษา และ

ก็ได้ทรงด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานมลูนธิสิายใจไทยนัน้สบืมานบัเป็นพระคณุปูการ
ในส่วนที่ได้ทรงช่วยคนที่เสียสละให้แก่ประเทศชาติ

 พระราชภารกจิซึง่เกีย่วกบังานประเภทนีอ้ย่างอืน่ทีเ่หน็กนั กเ็ช่น ทรงเป็น
อุปนายกิาสภากาชาดไทย และทรงตัง้มลูนธิสิงเคราะห์เดก็ของสภากาชาดไทย

 อันนี้เป็นกิจกรรมต่างๆ ที่อาตมภาพยกตัวอย่างมาเพื่อให้เป็นเหตุผลที่

ท�าให้พระองค์เป็นบุคคลที่ทรงไว้ซึ่งพระคุณความดี
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แนวพระราชด�าริในการแก้ปัญหาของประเทศชาติ

 ทีน้ี ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหล่านั้น สิ่งหนึ่งที่ส�าคัญคือ เรื่อง
ของความคิด พูดง่ายๆ ก็คือเรื่องสติปัญญา เมื่อพระองค์ทรงด�าเนินพระราช-
กรณยีกิจอยา่งนี ้พระองค์ทรงมีแนวความคดิของพระองคเ์องดว้ย อาตมภาพจะ

ยกตัวอย่าง เช่น เรื่องมูลนิธิสายใจไทยนี้ ก็มีพระราชด�ารัสครั้งหนึ่งซึ่งเป็นที่น่า
สังเกต อันแสดงถึงพระราชด�าริที่มองอะไรกว้างขวางคือ พระองค์ได้ตรัสตอน

หนึ่งซึ่งมีความหมายว่า

 การที่เรามาช่วยกันหรือการที่ประชาชนมาบริจาคเพื่อมูลนิธิสายใจไทย

นี้ เป็นการที่ท�างานอย่างเดียวได้ประโยชน์ไปหลายอย่างพร้อมกัน ในแง่ที่หนึ่งที่
เห็นชัดก็คือว่า ทุกคนมีส่วนร่วมกันช่วยกันให้ความช่วยเหลือแก่ผู ้ท�าหน้าท่ี

เสียสละเพื่อประเทศชาติ อันนี้เป็นสิ่งที่เห็นชัดโดยตรง แต่พร้อมกันนั้นยังมี
ประโยชน์ที่ตามมาก็คือ คนที่ ได ้ รับการสงเคราะห์นั้น เช่นว่าญาติพี่น้อง 
ครอบครวัของเขา และแม้แต่ตวัคนทีไ่ด้รบัอนัตรายมา บาดเจบ็มา พกิารมา แล้ว

ได้รบัการส่งเสรมิอาชีพ มกีารฝึกงานให้น้ัน ก็เป็นการส่งเสรมิให้อาชพีแก่ประชาชน
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ไปด้วย และมีผลที่พ่วงมาด้วยอีกก็คือ เป็นการช่วยเศรษฐกิจของชาติให้ดีขึ้นไป

ด้วย อย่างน้อยก็ให้คนเหล่านั้นไม่เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและแถมยังมาช่วย
เป็นพลงัทางเศรษฐกขิองประเทศชาตด้ิวย และอกีประการหนึง่ทีส่�าคญัทีส่ดุกค็อื

ว่า ในเวลาที่เราคิดบริจาคช่วยเหลือคนเหล่านั้น ความคิดนั้นก็จะเป็นจุดรวมใจ
ท่ีท�าให้คนในชาติมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะมีจุดรวมที่จะท�า

กิจกรรมร่วมกัน ท�าให้เกิดการรวมใจสามัคคี นับว่าเป็นประโยชน์หลายอย่างท่ี
เกิดขึ้นจากงานอันหนึ่งอันเดียว๑

 พระราชด�าริอีกอย่างหนึ่งที่ส�าคัญ ก็คือการที่ทรงเน้นการแก้ปัญหาใน
ชนบท จะเห็นได้จากการได้เสด็จไปในท้องถิ่นทุรกันดารอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้น 

ซึง่แสดงว่าทรงเน้นการช่วยชาวชนบททีเ่ป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยคอืมถีงึ 
๗๐ - ๘๐% อันนั้นก็เป็นการหนึ่ง

 แต่อีกประการหน่ึงก็คือ การแก้ปัญหาชนบทนั้นในหลายแง่ก็เป็นการ
ช่วยแก้ทั้งปัญหาของชนบทเอง และปัญหาของในเมืองไปด้วยพร้อมกัน คือ แก้

ปัญหาของชนบทนั่นแหละแต่เป็นการปัญหาในเมืองไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น 
เมื่อคนในชนบทไม่มีงานการท�า ไม่มีอาชีพ ไม่มีเงิน ก็ละทิ้งถิ่นฐานเข้ามาสู่เมือง 
โดยมุ่งมาตายดาบหน้า มาหางานท�า มาเป็นแรงงานต่างๆ เหล่านี้ ก็ท�าให้เกิด

ปัญหาการละทิ้งถิ่นฐานในชนบท ท�าให้ชนบทขาดแคลนก�าลังคน เสื่อมทรุดยิ่ง
ขึ้น เสร็จแล้วเมื่อเข้ามาในเมือง ก็อาจจะก่อปัญหาใหม่ขึ้นมาอีก ดังเช่นในระยะ

ที่ผ่านมา ก็คือปัญหาชุมชนแออัดหรือปัญหาสลัม ตลอดจนปัญหาอื่นๆ อันเนื่อง
มาจากความไม่พร้อมที่จะมาอยู่ในถิ่นใหม่ และทางกรุงเทพฯ เองก็ไม่พร้อมที่จะ
รับคนเหล่านี้เข้ามา ปัญหาในเมืองก็เกิดขึ้น

๑พระราชด�ารัสในโอกาสวันรวมใจช่วยสายใจไทย วันอาทิตย์ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๐

ณ สวนอัมพร (รวมพระนิพนธ์, หน้า ๑๔)
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 ถ้าคนในชนบทไม่ละทิง้ถิน่ฐานมากเ็ท่ากบัว่า หนึง่ เท่ากบัเป็นการแก้ปัญหา

ชนบทของเขานัน่เอง สอง เป็นการป้องกนัปัญหาของเมอืงไปด้วยพร้อมกนั อนันี้
เป็นแนวพระราชด�ารอิย่างหนึง่

 นีเ้ป็นส่วนหนึง่แห่งพระราชกรณยีกจิทีส่�าคญัทีป่ระชาชนได้ประจกัษ์แก่

สายตาอยูเ่สมอ จากการทีไ่ด้ดทูวีเีป็นต้น เกีย่วกบัการทีไ่ด้เสดจ็พระราชด�าเนนิไป
ในทีต่่างๆ ดงัทีก่ล่าวแล้ว
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การทรงส่งเสริมเชิดชูความภูมิใจในความเป็นไทย

 ทีนี้อีกด้านหนึ่งที่ส�าคัญไม่น้อยเลย ซึ่งก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับสังคมไทย
เหมอืนกนั คอืสงัคมไทยในระยะทีผ่่านมานี ้เราพดูกนัมากว่า เป็นสงัคมทีม่ปัีญหา

เกีย่วกบัเรือ่งค่านยิม ซึง่กเ็ป็นปัญหาทางวฒันธรรมด้วย โดยเฉพาะการทีค่นไทย
จ�านวนมากพากนัหลงใหลในวฒันธรรมตะวนัตก รบัเอาวฒันธรรมตะวนัตกเข้ามา

เลยีนแบบเอาอย่างโดยไม่ได้พนิจิพจิารณา ไม่ได้ไตร่ตรองไม่ได้กลัน่กรอง และพร้อม
กนันัน้ ไปๆ มาๆ กช็กัจะมทีศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอวฒันธรรมของตนเอง มคีวามรูส้กึดถูกู
วฒันธรรมไทย ดถูกูสิง่ทีเ่ป็นของไทย แล้วกร็ูส้กึจะไม่ภมูใิจในความเป็นไทย ความ

รูส้กึและท่าทขีองจติใจอย่างนีเ้ป็นเรือ่งส�าคญัมาก เพราะจะมีผลกระทบต่อความ
มั่นคงของชาติ

 แต่ทีส่�าคัญย่ิงกค็อื “ความเป็นชาตไิทย” นัน่เอง ทีจ่ะมคีวามเจรญิงอกงาม
ขึน้มาได้หรอืไม่ การทีช่าตไิทยและสงัคมไทยจะเจรญิงอกงามขึน้ได้นัน้ กอ็ยูท่ีก่าร

ทีจ่ะต้องรูจ้กัปรบัปรงุพฒันาตวัขึน้ไป ไม่ใช่เพยีงคอยตามเลยีนแบบผูอ้ืน่
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 จะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยประการหนึ่ง ท�าอย่างไร

จะให้คนไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นี้หันมา ภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ภูมิใจในความ
เป็นไทย ตลอดจนนิยมสิ่งที่เป็นของไทย

 การแก้ปัญหานี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องยากเหลือเกิน แต่สมเด็จพระเทพฯ        

ได้ทรงช่วยบ้านเมืองในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยได้ทรงท�าให้การแก้ปัญหาเรื่อง
นีก้้าวหน้าไปสูค่วามส�าเรจ็ คอืได้ทรงมบีทบาทส�าคญัในการช่วยให้คนไทยหนักลบั
มาสนใจวัฒนธรรมของชาติของตนเอง และเริ่มมีความภูมิใจข้ึนมา โดยที่ว่า

พระองค์ทรงสนพระทัยในศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยพระองค์เอง

 และไม่ใช่เฉพาะศลิปวฒันธรรมไทยเท่านัน้ ทรงสนพระทยัตลอดถงึเรือ่ง
ของไทยๆ ทัง้หมด ทรงเชญิชคูวามเป็นไทย และค่านยิมไทย เพราะฉะนัน้ ภาษา
ไทยกต็าม วรรณคดีไทยก็ตาม ตลอดไปจนกระทัง่เพลงไทย ดนตรีไทย และแม้

กระทัง่โบราณสถานต่างๆ ของไทยทรงสนพระทยัหมด

 ยิง่กว่านัน้ มใิช่สนพระทยัเฉยๆ สิง่ทีต่ัง้พระทยัจะท�ากท็รงท�าได้อย่างตัง้
พระทยัเสยีด้วย อนันีเ้ป็นสิง่ทีส่�าคญั ถ้าสนพระทยัอย่างเดยีวผลกย็งัไม่สมบรูณ์ สิง่
ทีส่�าคญักว่านัน้คอื ท�าได้ดงัตัง้พระทยั

 เมือ่สนพระทยัเรือ่งภาษาไทย วรรณดไีทย กท็รงศกึษาภาษาไทย และ

วรรณคดไีทย ตลอดจนทรงเรยีบเรยีงบทพระนพินธ์ร้อยแก้วร้อยกรองต่างๆ จน
ทรงพระนพินธ์เองได้เป็นอย่างดด้ีวย ทรงช�านาญเรือ่งภาษาไทย ทั้งร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง ทรงสนพระทัยดนตรีไทยและเพลงไทยด้วย และทรงเองได้ อย่างเป็น

ที่ทราบกันอยู่แล้ว และผลงานก็เป็นที่ปรากฏ
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 อย่างเร่ืองร้อยกรองนี่ จะเห็นว่าทรงนิพนธ์บทกลอนได้ตั้งแต่ยังมี

พระชนม์ ๑๒ พรรษาและทรงได้ไพเราะทเีดยีว ดงัทีน่�ามาเผยแพร่กนักมี็อยูห่ลาย
บท และพอพระชนม์ได้ ๒๒ พรรษา ก็ได้ทรงพระนิพนธ์ค�าฉันท์ดุษฎีสังเวยและ

กาพย์ขับไม้กล่อมช้างและต่อมาก็ทรงพระนิพนธ์กาพย์ขับไม้สมโภชพระแก้วอีก
ด้วย ค�าฉันท์ดุษฎีสังเวยนี้เป็นค�าประพันธ์ที่ถือกันว่ายากมาก เป็นงานเกียรติยศ 

แต่พระองค์ก็ทรงกระท�าได้ ฉะนั้น ผลงานต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น
พระปรีชาสามารถของพระองค์ การที่พระองค์สนพระทัยในสิ่งที่เป็นของไทยๆ 
เหล่านี้และทรงท�าได้ด้วยพระองค์เองเป็นอย่างดี ได้เป็นเครื่องชักน�าให้คนไทย

จ�านวนมาก หันกลับมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เป็นของไทย

 อีกด้านหนึ่ง พระองค์ไม่ได้สนพระทัยและทรงรอบรู้แต่เรื่องของไทย 
แต่พระองค์ทรงศกึษาวิทยาการสมยัใหม่ด้วยและทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิใน
สายวิชาการนั้นได้ เช่น ภาษาต่างประเทศก็ทรงได้ และวิชาการสมัยใหม่ แม้

กระทั่งการสื่อสารดาวเทียม การอ่านแผนที่ ตลอดจนวิชาการที่เกี่ยวกับการ
พฒันาประเทศอืน่ๆ อกีหลายอย่างกท็รงได้ การทีท่รงรู้ทัง้เก่าและใหม่น้ี เป็นองค์

คุณส�าคัญที่ท�าให้คนเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าของเก่าของไทย
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ค่านิยมไทยที่ได้ทรงน�าให้กลับฟื้น

 ฉะนัน้ สมเดจ็พระเทพฯ จงึทรงมส่ีวนส�าคญัในการฟ้ืนฟคูณุค่าของศลิป-
วฒันธรรมไทยท�าให้คนไทยโดยเฉพาะคนรุน่ใหม่ได้หนัมาสนใจและภมูใิจในศลิป-
วัฒนธรรมของตนเองมากขึ้น ดังปรากฏเป็นพระเกียรติคือ การท่ีได้รับถวาย        

พระเกีย้วทองค�าในฐานะทีท่รงทะนุบ�ารงุภาษาไทยอย่างยอดเย่ียม เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑

 และแม้ก่อนหน้านัน้ คือเม่ือ ๑๐ ปี ก่อน กไ็ด้ทรงเป็นประธานมลูนธิพิระบรม
ราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เกี่ยวกับการรักษาศิลป-
วฒันธรรมไทย

 และที่เห็นได้ชัดก็คือทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เป็นแม่กองบูรณะวัดพระแก้วและวังหลวง 
หรอืเรยีกเป็นต�าแหน่งว่าประธานอ�านวยการบรูณะปฏิสงัขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม
และพระบรมมหาราชวงั
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 แม้ทางราชการก็เห็นว่าพระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องมรดกไทย เรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และได้ทรงท�าให้เป็นผลส�าเร็จขึ้นมาเป็นที่เชิดชูอย่างมาก ก็
จึงได้ประกาศให้วันที่ ๒ เมษายน คือ วันพระราชสมภพ เป็นวันอนุรักษ์มรดก

ชาติ เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ นอกจากนัน้กย็งัมผีูท้ีไ่ด้ถวายพระราชสมญัญาแด่พระองค์

ว่า ทรงเป็นองค์เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย

 ทีว่่ามานีก้เ็ป็นเรือ่งความเป็นไทย ซึง่จากพระนพินธ์ต่างๆ เราจะเหน็แนว
พระราชด�ารนิีป้รากฏแทรกแฝงมาอยูเ่รือ่ยๆ แสดงถึงความที่ทรงรักในศิลป-

วฒันธรรมไทย ทรงใฝ่พระทยัในการเชดิชคูวามเป็นไทย ด้วยต้องการให้คนไทยมี

ความภมูใิจในชาต ิ ในสงัคมของตนเอง ในมรดกทางวฒันธรรมของตนเอง และ
พยายามส่งเสรมิพฒันาชาตขิองตนเองให้งอกงามรุง่เรอืงยิง่ขึน้ไป 

 เป็นอนัว่า ในแง่นี ้พระราชกรณยีกิจของสมเด็จพระเทพฯ ได้ท�าให้สามารถ

พดูได้ว่า พระองค์ได้เป็นผูท้ีน่�าเอาความภมูใิจในความเป็นไทยกลบัคนืมาให้แก่คน

ไทย อย่างน้อยกไ็ด้ทรงมส่ีวนส�าคญัในเรือ่งนี ้ทรงฟ้ืนฟคู่านยิมไทยขึน้มา ท�าให้คน

ไทยแม้แต่เดก็สมยัใหม่ ให้เกยีรตแิละเหน็คณุค่าของศลิปวฒันธรรมไทย ดงัเช่น ใน
เรือ่งของดนตรีไทย เดก็รุน่ใหม่กร็ูจ้กัเล่น เล่นเป็นมากขึน้และกไ็ม่อายทีจ่ะเล่น 
โรงเรียนต่างๆ กเ็อาใจใส่ส่งเสรมิ และรูจ้กัมหีน้ามตีาทีจ่ะจดั สมยัก่อนนีเ้ดก็ไทย

อายทีจ่ะเล่นดนตรไีทย เพราะมคีวามรูส้กึซึง่เป็นทัศนคติที่ไม่ดีอยู่ แต่ตอนนี้ก็แก้

ไปได้มากมาย ความเป็นไปอย่างนีเ้ป็นสิง่ทีเ่ทดิพระเกยีรตอิย่างหนึง่ ซึง่ท�าให้เรา

ต้องเห็นคุณค่าแห่งพระราชกรณียกิจของพระองค์

 อกีอย่างหนึง่ ในทางการศกึษา คนไทยทัว่ๆ ไปไม่ภมูใิจทีจ่ะศกึษาในบ้าน

เมอืงของตนเอง มคีวามรูส้กึกนัว่า จะให้ดใีห้เก่งต้องไปเรยีนเมอืงนอก แต่ในเรือ่ง

นีส้มเดจ็พระเทพฯ เมือ่ทรงเรยีนกเ็รยีนตัง้แต่ชัน้ประถมจนจบโรงเรยีนมธัยมใน
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ประเทศไทยนีเ่อง ทีโ่รงเรยีนจติลดา เสรจ็แล้วกไ็ม่ทรงไปศกึษาต่อในต่างประเทศ 
กลบัทรงศกึษาต่อในประเทศไทยนีเ่อง ทรงไปศกึษาทีจ่ฬุาฯ กระทัง่ จบปรญิญาตรี 
กล่าวกนัว่า ทรงเป็นสมเดจ็เจ้าฟ้าองค์แรกทีจ่บมหาวทิยาลยัในประเทศไทย

 และกไ็ม่ทรงจบเฉพาะปรญิญาตรเีท่านัน้ ทรงศกึษาต่อจนกระทัง่ปรญิญาโท 
และปรญิญาเอก กจ็บในประเทศไทยตลอด

 พระราชนยิมนีไ้ด้เป็นส่วนส�าคญัทีท่�าให้มกีารเปลีย่นแปลงค่านยิมทางการ

ศกึษา ซึง่เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลอย่างยิง่ในการก�าหนดอนาคตของประเทศชาต ิอย่าง

น้อยกท็�าให้เกดิแนวโน้มใหม่ในการเปลีย่นแปลง ซึง่มผีลขึน้มามากทเีดยีว ค่านยิม
ทีว่่าจะต้องไปเรยีนเมอืงนอกเท่านัน้จงึจะเก่ง จงึจะโก้ จงึจะน่าภมูใิจ ความรูส้กึนีก้็

ชกัจะเปลีย่นไป คนเริม่จะหนัมารูส้กึว่าเรยีนเมอืงไทยนีก่เ็ก่ง

 ค่านยิมนีเ้ป็นเร่ืองส�าคญัมาก มนัเปล่ียนวถิชีวีติของคนและวถิชีวีติของ

สงัคมได้ และส่งผลลกึซ้ึงต่อชะตากรรมของประเทศชาตแิละสงัคมนัน้ ฉะนัน้เรา

จะต้องมองเห็นความส�าคัญของค่านิยมให้มาก เราต้องการเหลือเกินที่จะ
เปลีย่นแปลงค่านยิม แต่ท�าอย่างไรจะเปลีย่นแปลงได้มนัเป็นเรือ่งทีย่ากเหลอืเกนิ 
แต่ด้วยอาศยัพระบารมขีองพระองค์กท็�าให้มกีารเปลีย่นแปลงขึน้มา
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การทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่คู่กันมากับวัฒนธรรมไทย

 ทนีี ้คูเ่คยีงกบัศิลปวฒันธรรมไทยกคื็อ เรือ่งพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนา
น้ันกคู่็กนัมากบัวฒันธรรมไทย โดยเฉพาะเป็นรากฐานทีส่�าคญัของวฒันธรรมไทยของ

เราด้วย ในด้านนีก้ป็รากฏชดัเจนว่า สมเดจ็พระเทพฯ ทรงสนพระทยัในพระพุทธศาสนา
เป็นอย่างมาก และความสนพระทยันีก้เ็ป็นไปทัง้ในแง่ทีเ่กีย่วกบัวฒันธรรมไทย และทัง้

ในแง่ของหลกัธรรม รวมทัง้ศีลธรรมหรอืจรยิธรรมหรอืหลกัในการด�าเนนิชวีติและร่วม

สร้างสนัตสิขุในสงัคม

 อนันีเ้ป็น ๒ แง่ ทีพ่งึก�าหนด เพราะบางคนสนใจเฉพาะในแง่วัฒนธรรมอย่าง
เดยีว คอืเป็นเรือ่งเกีย่วกบัศลิปะหรอืเรือ่งวรรณกรรม วรรณคด ีตลอดพธิกีรรมต่างๆ 

เป็นความสนใจในแง่วฒันธรรมประเพณ ีแต่บางคนกส็นใจเฉพาะในแง่ของหลกัธรรม 

มุ่งจะเรียนพระพุทธศาสนาเพื่อเอามาใช้ในการด�าเนินชีวิต เรือ่งวฒันธรรมเป็น
อย่างไรไม่เกีย่ว คนไทยเดีย๋วนีไ้ม่น้อยท่ีสนใจเฉพาะหลกัธรรมอย่างเดยีว บางทกีเ็รยีน

ในแง่ปรชัญา ไม่เอาเลยเรือ่งวฒันธรรมทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นไทย
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 แต่สมเดจ็พระเทพฯ ทรงสนพระทยัในพระพทุธศาสนาทัง้ ๒ แง่ ทัง้ในแง่
ของวฒันธรรมไทย และในแง่หลักธรรมที่จะน�ามาใช้เป็นหลักในการด�าเนินชีวิต

และอยูร่่วมในสงัคม หรอืในแง่ทีเ่ป็นเรือ่งของศลีธรรมและจรยิธรรม มองอกีด้าน

หนึง่กค็อืทรงเลือ่มใสเกีย่วข้องกบัพระพทุธศาสนาทัง้ในแง่ของศรทัธาและปัญญา

 ทีน่ีใ้นแง่วฒันธรรมประเพณนีัน้ไม่ใช่ทรงสนพระทยัเท่านัน้ แต่ทรงปฏบิตัิ

ได้จรงิด้วย ความเล่ือมใสศรัทธาของพระองค์น้ันปรากฏตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ 
แม้แต่สมยัทีท่รงศกึษาในระดบัประถมและมธัยม กท็รงแสดงความสนพระทยัให้

ปรากฏชดัเจน ทรงสามารถอาราธนาศลี อาราธนาธรรม อาราธนาพระปรติรด้วย

พระองค์เองซึง่เป็นกรณทีีห่าได้ยาก ดงัรู้ๆ  กนัอยูว่่าเดก็ไทยสมยันีน้้อยเหลอืเกนิที่
จะอาราธนาศลี อาราธนาธรรม อาราธนาพระปรติรได้

 คนไทยสมยัใหม่มองเรือ่งการอาราธนาศลีเป็นต้นนีว่้าเป็นเรือ่งของวฒันธรรม

ประเพณซีึง่เป็นเรือ่งเก่าๆ เป็นเรือ่งไทยๆ ไม่น่าภมูใิจ เดก็ไทยทัว่ๆ ไปจงึไม่เอาใจ

ใส่ บางทกีร็ูส้กึว่าอาย ไม่กล้าทีจ่ะท�า เท่ากบัฟ้องว่าไม่ความภมูใิจในความเป็นไทย 

และในความเป็นชาวพทุธ 

 ในขณะทีเ่ดก็ไทยสมยันีน้้อยคนเหลอืเกนิทีจ่ะอาราธนาศลี อาราธนาธรรม 

หรอือาราธนาพระปรติรได้ แต่น่ีพระองค์เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดนิ กท็รงสนพระทยัและก็

ทรงท�าได้ จงึท�าให้ความรูส้กึอายของเดก็ไทยในเรือ่งนีเ้บาบางลง และมคีวามรูส้กึภมูใิจ

ขึน้มาแทน

 เล่ากนัว่าพระองค์ได้ทรงอ่านชาดกหมดทกุเรือ่ง ชาดกทีเ่ราเรยีกว่าพระเจ้า 

๕๕๐ ชาตไิม่ใช่พระเจ้า ๑๐ ชาตนิะ พระเจ้า ๑๐ ชาตนิีเ้ฉพาะชาตใิหญ่ๆ ทีเ่รยีกว่า

ทศชาต ิแต่ในทีน่ีห้มายถงึชาดกทัง้หมด ในพระไตรปิฎก และในอรรถกถา เรยีกกนั

ถ้วนๆ ว่า ๕๕๐ เรือ่ง แต่ทีจ่รงิม ี๕๔๗ เรือ่ง สมเดจ็พระเทพฯ ทรงอ่านหมด
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 ในแง่ประเพณวีฒันธรรมไทยทีเ่กีย่วกบัพระพทุธศาสนานีจ้ะเหน็ว่าทรงสน

พระทยัอย่างจรงิจงัดงัเช่นทีเ่สดจ็ไปทรงฟังเทศน์มหาชาตทิีว่ดัโพธิแ์ละทรงฟังจนจบ 
การเทศน์นัน้ม ี๓ วนัจงึจบ เพราะมตีัง้ ๑๓ กณัฑ์ กเ็สดจ็ไปฟังทัง้ ๓ วนั จนกระทัง่

จบ แสดงว่าสนพระทยัจรงิๆ ไม่ใช่เสดจ็ไปเป็นพธิหีรอืไปฟังให้พอรูจ้กัเท่านัน้ ต้องสน
พระทยัจรงิๆ

 ต่อมากท็รงรบัพระราชภารกจิ เช่น เสดจ็ไปทรงเป็นประธานในการต่างๆ ถ้า
จะว่าถงึเรือ่งทีเ่สดจ็ไปในงานพธิต่ีางๆ ทางพทุธศาสนาทีม่เีอกชนอญัเชญิเสดจ็ไปก็

เป็นเรือ่งธรรมดาซ่ึงกม็อียูเ่รือ่ยๆ เป็นส่วนหนึง่ แต่ในทีน่ีมุ้ง่ถงึการทีท่รงเป็นประธาน
ในพธิใีหญ่เป็นราชพธิหีรอืงานใหญ่ของบ้านเมอืง อย่างพธิเีวียนเทยีนทีพุ่ทธมณฑลใน

วนัส�าคญั เช่น วนัมาฆบชูาและวนัวสิาขบชูา ซึง่จะเหน็ว่าสมเดจ็พระเทพฯ ได้เสดจ็
ไปทรงเป็นประธานเป็นประจ�า

 และในการทีท่รงเป็นประธานในการเวยีนเทยีนท่ีพุทธมณฑลนัน้ จะทรงท�า
อย่างเอาจรงิเอาจงัด้วยความท่ีทรงสนพระทัย ทรงกล่าวค�าบชูาด้วยพระองค์เองด้วย

ปากเปล่า ทรงจ�าได้ ไม่ต้องอ่าน ไม่ต้องเอาหนงัสอืมากาง หมายความว่า ทรงจ�าแม่น 
และทรงต้ังพระทัยท�า เป็นการแสดงว่าทรงสนพระทัยจริงๆ ไม่ใช่สกัแต่แสดงออก
ภายนอกเท่านัน้ นีเ้ป็นด้านหนึง่ทีป่รากฏออกมา
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การทรงศึกษาพุทธธรรมและน�าประชาชนให้ได้ประโยชน์

จากพระพุทธศาสนา

 ถ้ามองเฉพาะในแง่ที่ได้กล่าวมา ก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของประเพณี เป็น

พิธีกรรม เป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทย แต่สมเด็จพระเทพฯ ไม่ทรงหยุดอยู่แค่นี้ 
ได้ทรงศึกษาลึกซึ้งขึ้นไปในเรื่องของสติปัญญาด้วย

 การจะเข้าถงึหลกัพระพทุธศาสนาจนรูเ้ข้าใจหลกัธรรมได้ลกึซึง้นีเ้รามกั
พดูว่า ควรจะอ่านคมัภร์ีได้จงึจะเข้าถงึธรรมอย่างแท้จรงิ และการทีจ่ะอ่านคมัภร์ี

ได้ ก็ควรจะต้องรู้ภาษาบาลี สมเด็จพระเทพฯ ก็ทรงศึกษาภาษาบาลี

 ทรงสนพระทยัศกึษาภาษาบาล ี ตัง้แต่ยงัทรงพระเยาว์เมือ่ครัง้อยูโ่รงเรยีน

จติรลดาแล้ว ต่อมาในชั้นสูงขึ้นก็ทรงศึกษาภาษาบาลีต่อจนกระทั่งว่า เม่ือท�า
วทิยานพินธ์ปรญิญาโทกท็รงพระนพินธ์เรือ่ง “ทศบารมใีนพระพทุธศาสนาเถรวาท” 

ซึง่เป็นเรือ่งของพระพทุธศาสนา
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 พงึสงัเกตว่า การที่จะท�าวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาฝ่าย

เถรวาท ซึง่เป็นงานทางวิชาการ เป็นงานวิจยันัน้ จะต้องค้นคว้าคมัภร์ีมากมาย และ
ต้องใช้ภาษาบาล ี จงึต้องมคีวามรูภ้าษาบาล ี และต้องรูล้กึซึง้พอสมควรทเีดยีว       

นีเ่ป็นประการทีห่นึง่และประการทีส่องต้องน�าภาษาบาลนีัน้ไปใช้ค้นคว้าหาหลกัฐาน
ค�าสอนต่างๆ ในทางพระพทุธศาสนา แล้วกว็เิคราะห์วจิารณ์เกีย่วกบัหลกัธรรมค�า

สอนเหล่านัน้ นีแ่สดงว่าทรงลงลกึในการศกึษาทางพระพทุธศาสนา

 แล้วก็ไม่ใช่ศึกษาเล่าเรียนอย่างเดียว ทรงน�ามาใช้ในการท่ีจะเอ้ือ

ประโยชน์แก่ประชาชนด้วย ข้อนีก้ค็อืการทีท่รงน�าเผยแพร่และแนะน�าค�าสัง่สอนผู้
อืน่ด้วย จะเหน็ได้จากตวัอย่างคอื ทรงนพินธ์พทุธศาสนาสภุาษติค�าโคลงขึน้ ซึง่ได้

ทรงไว้แล้วมใิช่น้อยทเีดยีว ทัง้นีท้รงเลอืกพทุธภาษติต่างๆ ทีเ่หน็ว่าพอพระทยัหรอื
ว่าเป็นประโยชน์แล้วทรงน�ามาแปล หรอืน�าค�าแปลทีม่อียูแ่ล้วในหนงัสอืพทุธศาสนา
สภุาษติมาเป็นฐาน แล้วทรงพระนพินธ์เป็นค�าโคลงข้ึนโดยเกบ็ใจความของพทุธ

ศาสนสภุาษตินัน้ๆ มาเรยีบเรยีงด้วยส�านวนใหม่เพือ่ให้คนอ่านเข้าใจง่าย มคีวาม
ไพเราะ น่าสนใจยิง่ขึน้ และจงูใจให้ปฏบิตั ิอนันีก้แ็สดงว่าทรงเอาพระทยัใส่ทีจ่ะน�า

หลักธรรมในพระพทุธศาสนาออกมาช่วยเหลอืให้เป็นธรรมทาน คอืท�าให้เป็นประโยชน์
แก่ประชาชน ให้น�ามาใช้ปฏบิตักินัจรงิจงั

 อีกเรื่องหนึ่งคือการที่ทรงรื้อฟื้นการส่งบัตรอวยพรวิสาขบูชา ในเรื่องนี้
ก็ได้ทรงเอื้ออ�านวยพระราชทานพระนิพนธ์พุทธศาสนสุภาษิตที่ทรงนิพนธ์เป็น   

ค�าโคลงบ้าง ทรงแปลเป็นร้อยแก้วบ้าง หรือค�าอธบิายท่ีเป็นลายพระหตัถ์ของพระองค์
เองบ้าง ให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ จัดพมิพ์ในบตัรอวยพรวนัวสิาขบชูา ดงัเช่น 
ธรรมสถานจฬุาฯ และมลูนธิพิระบรมราชานสุรณ์สมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลัย 

เป็นต้น นี่ก็แสดงถึงว่าพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่อย่างจริงๆ จังๆ ในการทีจ่ะ
สนบัสนนุเชดิชพูระพทุธศาสนานีเ่ป็นเรือ่งในแง่ของหลกัธรรม
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 ทน้ีีในแง่ของพระสงฆ์ กท็รงมองเหน็ความส�าคญัของพระสงฆ์ในการพฒันา

ด้วย อาตมภาพเคยได้อ่านพระนพินธ์ตอนหนึง่ อยูใ่นเรือ่งโรงเรยีนพระดาบส ตอน
หนึง่ในพระนพินธ์ของพระองค์ซึง่จะขออ่านให้ฟังดวู่าทรงมแีนวคดิอย่างไร เกีย่ว

กบัเรือ่งพระสงฆ์ทรงไว้ว่า

 “สังคมไทยมวีดัเป็นศนูย์กลาง พระภกิษนุอกจากจะเป็นผูส้ัง่สอนธรรมะ
แล้ว ยงัมกัเป็นท่ีปรกึษาทัว่ๆ ไปในการประกอบอาชพีของชาวบ้านด้วย ดงันัน้ 
วดับางครัง้กม็สีภาพเป็นศนูย์พฒันา เป็นทีร่วบรวมข้อมลู ข้อคดิเหน็ของราษฎร 

เป็นทีส่าธติของโครงการทีท่รงแนะนาํด้วย”๒

 พระนิพนธ์นีแ้สดงให้เหน็ว่า ทรงเหน็ความส�าคญัของพระสงฆ์ โดยเฉพาะ
ในชนบทท่ีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนดังปรากฏว่า เมื่อเสด็จไปในต่างจังหวัด
ตามท้องถ่ินชนบทจะเสด็จเยี่ยมพระสงฆ์ตามวัดต่างๆ ทรงสนทนากับพระสงฆ์ 

ซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้ทรงทราบทุกข์สุขของประชาชน ของราษฎรในถิ่นนั้น และ
สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้มีอยู่ที่วัดมากมาย เพราะว่า

ชาวบ้านแต่ละบ้านมีปัญหาอะไรก็ไปหาหลวงพ่อ หลวงน้า หลวงพี่ ไปคุยไว้ ไป
เล่าไว้ ท�าให้พระสงฆ์ทราบข้อมูลท้องถิ่นมาก 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 แล้วความสนพระทัยของพระองค์ยงัขยายกว้างออกไปอกี ไม่ได้

จ�ากัดอยู่แค่นั้น คือทรงสนพระทัยศึกษาเรื่องทั่วไปอย่างที่เรียกกันว่ามีพระนิสัย

เป็นนักวิชาการด้วย คือใฝ่รู้ ใฝ่แสวงหาความรู้ อันนี้เป็นพระนิสัยส่วนพระองค์
ที่ทรงชอบอ่าน ชอบเขียน และก็ตรัสถึงพระองค์เองว่าเป็นหนอนหนังสือ หรือ
คนอื่นก็เรียกพระองค์ว่าหนอนหนังสือ เพราะทรงชอบอ่านหนังสือเหลือเกิน

 ทรงมคีวามตัง้พระทยัทีจ่ะเรยีนให้รูจ้รงิ และคงจะทรงเหน็อะไรๆ ท้าทาย

พระวริยิะอุตสาหะ ก็เลยท�าให้ทรงใฝ่ศึกษาวิชาการอย่างกว้างขวางไปแทบทุก
อย่าง โดยเฉพาะทีท่รงพยายามตัง้พระทยัศกึษากค็อื วชิาการทีจ่ะน�าไปใช้ในการ
พฒันาประเทศหรอืช่วยเหลอืประชาชน อนันีเ้ป็นจดุทีท่รงสนพระทยัโดยตรง
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 ทนีีใ้นการท่ีทรงสนพระทัยอย่างนี ้มสีิง่หนึง่ทีเ่ป็นข้อน่าอศัจรรย์อยู ่คอืทรง

มีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับความละเอียดลออในการสังเกตภูมิประเทศ              
เวลาเสดจ็ไปในท่ีต่างๆ ทรงมสีมดุประจ�าพระองค์ทีท่รงบนัทกึเรือ่งราวต่างๆ จะทรง

จ�าไว้กต็าม จะทรงจดบนัทกึไว้กต็าม กเ็ป็นทีน่่าแปลกว่าทรงสงัเกตอะไรต่างๆ 
ละเอยีดมาก ไม่เฉพาะในประเทศไทย แม้ในเวลาทีเ่สดจ็ไปในต่างประเทศ เมือ่เสดจ็

ไปดอูะไรในพพิธิภณัฑ์ต่างๆ จะทรงบรรยายกระทัง่ว่าของในชัน้น้ัน อะไรวางอยู่ตรง
ไหน ชัน้นัน้ตรงนัน้มอีะไรบ้าง อนัไหนอยูข้่างหน้าข้างหลงัเป็นต้น อนันีแ้สดงถงึว่า
นอกจากความสนพระทยัแล้วยงัมพีระปรชีาสามารถในการสงัเกตและทรงจ�า เป็น

ความสามารถพเิศษ 

 ความสามารถอกีอย่างหนึง่นอกจากการสังเกตด้านภมิูประเทศและสิง่ต่างๆ 
ทีพ่บทีเ่หน็ในการเดนิทางแล้ว กค็อืเหตกุารณ์หรอืความเป็นไปต่างๆ เพราะทรง
โปรดวชิาประวตัศิาสตร์เป็นพเิศษ กเ็ลยทรงโปรดเรือ่งการบนัทกึเหตุการณ์ รวบรวม

หลกัฐาน และข้อมลูทางประวตัศิาสตร์ อนันีท้รงโปรดมาก เพราะว่าประวตัศิาสตร์
ขึน้อยูกั่บข้อหลกัฐาน และข้อมลูหลกัฐานเหล่านัน้กเ็ป็นสิง่ทีอ่าจจะน�ามาใช้เป็น

ประโยชน์ในการพฒันาประเทศชาติ

 ความสนพระทยัในวชิาการต่างๆ นัน้เป็นไปอย่างกว้างขวางดงัทีก่ล่าวมา

แล้ว วชิาการต่างๆ ทีท่รงสนพระทยันัน้ในด้านหนึง่กมุ่็งเพ่ือน�ามาใช้ในทางการศกึษา 
หมายถงึใช้ในการสอนและการบรหิารการศกึษา ทรงสนพระทยัในการให้การศกึษา

โดยน�าวชิาการเข้ามาสอนในสถาบนัหรอืในโรงเรยีน และในเมือ่มคีนทีจ่ะศึกษาคือ
มีนักเรียน และมีโรงเรียนหรือมีที่เรียนก็ต้องมีการจัดด�าเนินการให้ได้ผล ก็จึงมี
ความสนพระทัยที่จะจัดการศึกษาด้วย ท�าให้พระองค์ทรงมีบทบาททางด้านการ

ศึกษา แม้แต่เป็นผู้บริหารการศึกษา นอกเหนือจากทรงเป็นครูอาจารย์อย่างที่
ทราบกันแล้ว ดังเช่นเมื่อทรงเจริญพระชันษาจบจากโรงเรียนจิตรลดาแล้ว        
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ต่อมาก็ทรงได้รับมอบหมายพระราชภารกิจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้

ทรงบริหารโรงเรียนจิตรลดาและได้ทรงเป็นผู้บริหารโรงเรียนจิตรลดาสืบต่อมา
จากในหลวง จนกระทั่งปัจจุบัน

 ตวัอย่างเด่นอกีเรือ่งหนึง่ทีแ่สดงให้เหน็ความสนพระทัยในการศึกษา กคื็อใน

ตอนบรูณะวดัพระแก้ว เสดจ็ไปเหน็โรงเรยีนพระต�าหนกัสวนกุหลาบมอีาคารเก่าทรดุ

โทรม กท็รงรือ้ฟ้ืนขึน้มา นอกจากร้ือฟ้ืนกิจการขึน้มาด้วย โดยทรงเริม่ด�าเนนิการ
โรงเรยีนพระต�าหนกัสวนกุหลาบเมือ่ปี ๒๕๒๕ จดัเป็นโรงเรยีนประถมและได้ทรงมอบ
ให้ สปช.ไปด�าเนนิการ

 ได้ทราบว่าได้ทรงตัง้วทิยาลยัในวดัพระแก้วด้วย โดยจดัเป็นวทิยาลยัในวงั

ส�าหรบัหญิง วทิยาลยัในวงัส�าหรบัชาย เมือ่ปี ๒๕๑๙ และตอนนีก้ท็รงเป็นพระอาจารย์ 
หรอืทรงเรยีกพระองค์เองว่าเป็นครูทีโ่รงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้าและยงัทรง
บรรยายอารยธรรมไทยทีจ่ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเป็นต้นด้วย นอกจากนัน้ได้ทรง

นิพนธ์บทความทางวชิาการต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการแก้ปัญหาของบ้านเมอืง เช่น เรือ่ง
ทางโภชนาการ การสือ่สารข้อมลูด้วยการใช้ดาวเทยีม ซึง่เป็นความรูแ้ละกจิการทีจ่ะ

ต้องใช้ในการพฒันาประเทศชาติ

 เท่าที่กล่าวมานี้ จะเหน็ความสนพระทยัทีก่ว้างขวางซ่ึงครอบคลมุไปใน
เรือ่งต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ประชาราษฎร์ เพยีงแค่นีก้จ็ะเหน็ว่าพระราชกรณยีกจิ
ของพระองค์นัน้มมีากมาย หลายคนแปลกใจว่าพระองค์กท็รงมพีระราชกรณยีกจิ

มากมายจะเอาเวลาทีไ่หนมาทรงท�าเรือ่งพเิศษ เช่นอย่างแต่งกลอน เป็นต้น ด้วย
เหตผุลอย่างนีแ้หละจงึท�าให้คนเหน็ในพระปรชีาสามารถของพระองค์
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การทรงเป็นองค์แทนในหลวงและเป็นองค์แทนประเทศไทย

 ทน้ีีการทีท่รงอทุศิพระองค์เพือ่ประโยชน์สขุแก่ประชาชนน้ันในแง่หน่ึงก็
เป็นการสนองพระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ถ้ามองในแง่นี ้ ก็
เท่ากบัว่าทรงเป็นพระราชธิดาทีม่คีวามกตญัญูกตเวท ี พดูง่ายๆ กค็อืทรงคอยรบัใช้

ในหลวง คอยอยูใ่กล้ชดิตดิตามอยูใ่กล้ๆ พระราชบดิาจะเสด็จไปไหนจะทรงล�าบาก
ตรากตร�าอย่างไร กต็ามเสดจ็ไปด้วย เหนด็เหนือ่ยด้วย นีก้เ็ป็นการทรงปฏบิตัพิระองค์

ในฐานะของพระราชธดิา เป็นเรื่องของการสนองพระคุณของบุพการี และท�า
หน้าทีรั่บมอบหมายพระราชกรณยีกจิ เสดจ็ต่างพระองค์หรอืเสดจ็ตดิตามพระองค์
โดยทรงเป็นพระราชเลขานกุารในพระองค์ด้วย และกป็รากฏว่าได้ทรงท�าหน้าท่ีจนได้

รบัความไว้วางพระราชหฤทยัเป็นอย่างดี นีก้เ็ป็นการมองในแง่หนึง่ คอืในแง่ทีเ่ป็นส่วน
พระองค์

 แต่มองอีกแง่หนึ่ง ในฐานะที่พระราชบิดาคือในหลวง ทรงเป็นพระมหา-
กษตัรย์ิการรบัมอบหมายพระราชภารกิจหรอืงานจากองค์ในหลวง กห็มายถงึการ

สนองรับราชการแผ่นดิน เมื่อมองในแง่นี้ การที่สมเด็จพระเทพฯ เป็นพระราช-
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เลขานุการของในหลวงหรือการตามเสด็จไปในท่ีต่างๆ ก็เป็นการท�างานให้แก่

ประเทศชาตินั่นเอง

 เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็กลายเป็นว่าการทรงปฏิบัติพระราชภารกิจทั้งหลายนั้น

เป็นการท�างานทีเดียวมีความหมายทั้งสองอย่างคือ เป็นการปฏิบัติหน้าท่ีส่วน
พระองค์และทั้งการแผ่นดินไปด้วยพร้อมกัน งานที่กล่าวนี้ ก็คือการดูแลปฏิบัติ

พระราชกรณยีกจิต่างพระเนตรพระกรรณ การปฏิบัติพระราชภารกิจตามทีท่รง
มอบหมายตลอดจนทรงเป็นองค์ประสานงานต่างๆ ตามพระราชด�าริ

 เมื่อมองเป็นภาพรวม เรื่องต่างๆ เหล่านี้ก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า              
สมเดจ็พระเทพฯ ทรงมพีระราชกรณยีกจิมากมายเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ 

 ในบรรดาพระราชกรณยีกจิทีก่ล่าวมานัน้ อกีเรือ่งหนึง่ทีค่วรยกขึน้มาพดู

ได้ด้วยกค็อื ทรงเป็นผู้แทนพระองค์เสดจ็ไปต่างประเทศ พร้อมทัง้บางครัง้ทีไ่ม่ได้

เป็นการเสด็จไปแทนพระองค์แต่ทรงได้รบัเชญิเอง การเสด็จไปต่างประเทศนี้ก็
เป็นเรือ่งส�าคญัเพราะเป็นเรือ่งของเกยีรตภิมูขิองประเทศชาต ิ ในการเสดจ็ต่าง

ประเทศนีต้ามทีป่รากฏ สมเดจ็พระเทพฯ ได้เสดจ็ไปหลายประเทศซึง่กล้็วนได้ผลดี 

และประสบความส�าเรจ็

 ผลดีและความส�าเร็จนั้นดูที่อะไร ความส�าเร็จก็ต้องดูที่การเชื่อม

สัมพันธไมตรีเป็นข้อที่หนึ่ง คือการน�าไมตรีจิตของคนไทยไปมอบให้แก่

เจ้าของประเทศคือประเทศเจ้าภาพนั้นๆ ท�าให้เขาชื่นชอบซาบซึ้งรักเรา ข้อนี้

ท�าได้ไหม น�าไมตรีจิตไปมอบให้แก่เขาส�าเร็จไหม? ข้อนี้ก็ปรากฏว่าทรงท�าได้
ส�าเร็จ ทรงน�าไมตรีจิตไปมอบให้เขา เขาชื่นชอบรักใคร่ รับไมตรีของเรา
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 ทีนี้นอกจากน�าไปมอบให้เขาแล้ว ก็ต้องน�ากลับมาให้ประเทศของเรา

ด้วย นี้เป็นข้อที่สอง อะไรที่พระองค์ทรงน�ากลับมา ก็ทรงน�าความนิยมเชื่อถือ 

ภาพพจน์ที่ดีต่อประเทศไทยกลับมาให้คนไทยและประเทศไทย อันนี้ก็เป็นสิ่งที่

ส�าคัญ ซึ่งหมายถึงการที่ว่าไปแล้วก็ได้ผลเพิ่มพูนแก่ตัวเรามากยิ่งขึ้น ท�าให้ต่าง
ประเทศที่เขาเป็นเจ้าภาพมองเห็นว่า ประเทศไทยนี้เป็นประเทศที่เก่ง เจริญ

ก้าวหน้ามีวัฒนธรรมดี มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่มีพระปรีชาสามารถ มีพระจริยวัตร
งดงาม พดูง่ายๆ หมายถึงว่า พระองค์เป็นเหมือนองค์แทนของประเทศชาตนิัน่เอง 

และความส�าเรจ็กค็อืการท�าให้เขาเกดิความนยิมหรอืนับถือ เช่ือถือต่อประเทศไทย

ขึ้นมา

 ต่อไปในวงกว้าง กค็อืเป็นการน�าเกยีรตคิณุและศกัดิศ์รขีองประเทศไทย
ไปเผยแพร่ให้กว้างขวางออกไป ไปทีห่น่ึงๆ ก็เผยแพร่กว้างขวางออกไปๆ นีเ่ป็นการ

พดูถงึในแง่วงกว้างทัว่โลก เมือ่ไปทลีะประเทศๆ กก็ว้างออกไปเร่ือยๆ กติศิพัท์กแ็ผ่

ขจรขจาย
ถ้าท�าส�าเร็จครบถ้วนก็ได้ทั้งสามขั้น

 ขั้นที่ ๑   น�าไปให้แก่เขา
 ขั้นที่ ๒   น�ากลับมาให้แก่เรา

 ขั้นที่ ๓   เผยแพร่ให้กว้างออกไป

 ถ้าได้ทัง้สามประการกถ็อืว่าเป็นผลส�าเรจ็ นอกจากน้ัน ยงัมข้ีอพเิศษอีก 

เป็นผลพลอยได้ทีพ่่วงมา คือการได้พบเหน็ได้ความรูแ้ละแง่คดิต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นคติ
บทเรยีน แล้วน�าความรูแ้ละข้อคดิเหล่านัน้มาใช้ประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาตขิอง

เรา ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนได้ทราบอยู่แล้ว ถ้าส�ารวจตรวจดูก็จะรู้เอง

ว่าได้ทรงท�าส�าเร็จแค่ไหนเพียงไร
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 อาตมาได้พูดมามากมายแล้ว ทั้งหมดนี้ก็คือพระราชกรณียกิจ และ        
พระราชจรยิาวตัรต่างๆ ซึ่งอย่างน้อยที่กล่าวมาน้ีก็เป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งที่

ท�าให้ประชาชนเกดิความซาบซึง้ มคีวามเลือ่มใสศรทัธา และจงรกัภกัดต่ีอพระองค์
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๒. มองสมเด็จพระเทพฯ ในฐานะต่างๆ

การฉลองที่จะท�าให้เกิดความเจริญแก่ประเทศชาติ

 การน�าเอาพระคณุความดขีองสมเดจ็พระเทพฯ มากล่าวในทีน่ี ้มิใช่เป็นการ
กระท�าเพือ่สรรเสรญิเยนิยอให้เลือ่นลอยไป ความจรงิกไ็ด้พดูถงึเหตผุลไปแล้วใน
แง่หนึง่ คอืเพ่ือแสดงให้เห็นตามหลกัทีก่ล่าวเบ้ืองต้น ซึง่ได้ยกพทุธพจน์มาอ้างว่า 

การบชูาบคุคลทีค่วรบชูาเป็นอดุมมงคลนัน้ การทีก่ล่าวอย่างนี ้มเีหตผุลอย่างไร ก็

ควรจะพดูให้เห็นชดัเป็นเครือ่งประกอบการทีก่ล่าวเช่นนัน้ โดยเฉพาะการฉลองนัน้ 

กเ็ป็นการบชูาอย่างหนึง่นัน่เอง เมือ่เรามาฉลองเก่ียวกับพระองค์ เราก็ควรจะรู้
ชดัเจนในเหตผุลทีเ่ราท�าการฉลองทีเ่ป็นการบชูานัน้ด้วย

 ในอีกแง่หนึง่ทีต้่องการอย่างแท้จรงิกค็อื เพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่ประชาชน

เอง ในการทีจ่ะได้เหน็คติแห่งพระจรยิาวตัรและพระราชกรณยีกจิ อย่างทีว่่าอทุศิ
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พระองค์เพือ่ประชาชนนัน้ แล้วจะได้น้อมน�าเอามาประพฤตปิฎบิตัติาม เพราะว่าสิง่ที่

ทรงต้องการกค็อื ความเจรญิพฒันาของประเทศชาตส่ิวนรวม เราคนไทยทุกคน         
มคีวามรบัผิดชอบทีจ่ะต้องช่วยกนัสร้างเสริมพฒันาประเทศชาตใิห้มคีวามเจรญิงอกงาม 

จงึควรจะต้องร่วมมอืกบัพระองค์โดยช่วยกนัคนละไม้คนละมอืในการทีจ่ะพฒันาประเทศ
ชาตนิี ้จะได้มองเหน็ว่าพระองค์ได้ท�าอย่างนีแ้ล้ว เราล่ะจะท�าอะไรบ้าง อันน้ีคือประโยชน์

ทีแ่ท้จริง ซ่ึงถ้าท�าได้อย่างนีแ้ล้ว กจ็ะเรยีกได้ว่าเป็นการปฏบิตับิชูาซึง่เป็นการบชูาทีแ่ท้
จรงิ
 ได้กล่าวแล้วว่า การเฉลมิฉลองนีเ้รยีกว่าเป็นการบชูาชนดิหนึง่ การบชูา

นัน้ในภาษาพระไม่ใช่หมายความว่าจะเอาขึน้หิง้หรอืเอาขึน้ไปบนโต๊ะหมูแ่ล้วกว็าง
ไว้กราบๆ อยูอ่ย่างนัน้ไม่ใช่อย่างนัน้ บชูา หมายถงึยกย่อง จะแปลว่า เชดิช ูหรอื

เทดิทนูกไ็ด้ หมายความว่า ใครมคีณุความดคีวรยกย่องกย็กย่อง การบชูาบคุคลที่
ควรบชูาหรอืยกย่องคนทีค่วรยกย่องนีส้�าคญัมาก เพราะจะท�าให้สงัคมยดึถอืแบบ
อย่างทีถ่กูต้อง และช่วยกนัท�าสิง่ทีก่่อประโยชน์สร้างสรรค์ความดงีามยิง่ขึน้ไป

 การบชูาทีส่�าคญั จดัว่าเป็นอย่างสงูในทางพระพทุธศาสนากค็อืการบชูา

ด้วยการปฏบัิติ ท่ีเรียกว่า ปฏบิตับิชูา คอืการน้อมน�าเอาความดขีองท่านผูน้ัน้มาใส่
ไว้ในใจ และระลึกให้เหน็คณุค่าทีแ่ท้จรงิแล้วน�าไปปฏบิตัติาม ประโยชน์ทีแ่ท้จรงิอยู่
ทีอ่นันี้

 การฉลองพระชนมายขุองพระองค์จะมผีลประโยชน์ยัง่ยนืยาวนาน ก็ต่อ

เมือ่เรามกีารปฏบิตับิชูาเกดิขึน้ มฉิะนัน้แล้วฉลองกนั ๒ วนั ๓ วนั กจ็บไป แล้วก็
ปิดรายการ ไม่ช้าไม่นานกล็มื ถ้าจะฉลองกนัจรงิๆ ต้องฉลองด้วยปฏบิตับิชูา คอื
ต้องมามองกนัว่าพระองค์มีคณุความดีอะไรนะท�าไมเราจงึมาฉลองกนั ต้องท�าให้ชดั

ขึน้มา
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 จรงิอยู ่พระคณุความดขีองพระองค์นัน้เรากพ็อรูก้นั เราจงึได้มคีวามนยิม

เลือ่มใส จงรกัภกัดต่ีอพระองค์ แต่บางทกีรู้็อย่างพร่าๆ มวัๆ ฉลองกนัไปบางทีก็
มองไม่เห็นชดัว่าทรงดอีย่างไร ถ้าจะฉลองให้สมทีจ่ะเป็นการบชูา กต้็องเอาพระคณุ

ความดขีึน้มาศกึษาวเิคราะห์วจิยักนัให้ชดั จะได้ฉลองได้จรงิๆ กค็อืเอามาปฏบิตัไิด้
อย่างนีจ้งึจะเรยีกว่า ปฏบิตับิชูา ซึง่จะเกดิประโยชน์

 ฉะน้ัน การทีไ่ด้บรรยายถงึพระคุณความดขีองสมเดจ็พระเทพฯ นัน้ ประโยชน์
ทีมุ่ง่หมายนอกจากว่าเอามาประกอบเป็นเหตผุลในการทีว่่าท�าไมอาตมาจงึอ้างพทุธ

พจน์ทีว่่า “การบชูาบคุคลทีค่วรบชูาเป็นอดุมมงคล” แล้ว กค็อืว่าเราจะได้มกีาร
ฉลองทีแ่ท้จรงิ คอืการบชูาด้วยการปฏบิตัิ
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สมเด็จพระเทพฯ 

ในฐานะองค์แทนสถาบันพระมหากษัตริย์

 ในการที่ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

ต่างๆ เหล่านี้ สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีฐานะหลายอย่างเราอาจจะมองดูพระองค์

ตามฐานะเหล่านั้นก็ได้

 ฐานะที่หนึ่ง ซึ่งเห็นชัดๆ ก็คือ ฐานะที่ทรงเป็นสยามบรมราชกุมารี เป็น

ขตัติยชาตเิป็นองค์แทนของสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ ซึง่พระองค์เป็นองค์แทนทัง้
ในฐานันดรที่เป็นเจ้าฟ้าและเป็นองค์แทนจริงโดยการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
แทนพระองค์หลายครั้งหลายคราอยู่เสมอ

 อาตมาอยากจะย�า้สิง่ทีเ่ป็นคตสิ�าคญัในเนือ้หาเรือ่งราวท่ีกล่าวมานี ้กล่าว

คอื ในทีน่ีเ้ราจะกล่าวถงึพระองค์ในฐานะขตัตยิชาตผู้ิทรงอทุศิพระองค์เพือ่ประโยชน์
สขุของประชาชนชาวไทย และมาพดูกนัว่าการอทุศิพระองค์เช่นนัน้ มองจากสถานะ
ของสถาบนัทีท่รงเป็นองค์แทน เป็นอย่างไร จะขอยกตวัอย่างทีแ่สดงให้เหน็ว่า

สมเดจ็พระเทพฯ ทรงมองสถาบนัพระมหากษตัรย์ิอย่างไร โดยสมัพนัธ์กบัการทรง
ท�าประโยชน์แก่ประชาชน
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 จากพระราชด�ารสัในการพระราชทานสมัภาษณ์ต่อไปนีอ้าจจะท�าให้เรามอง

เหน็ภาพบางอย่างหรอืแนวพระราชด�ารใินเรือ่งนี ้ พระราชด�ารัสที่พระราชทาน
สมัภาษณ์ครัง้หนึง่ดเูหมอืนจะเป็นการพระราชทานสมัภาษณ์แก่ส�านกังานเลขานกุาร
คณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ ชือ่อะไร

ยาวเหลอืเกนิ เอาละไม่ต้องจ�าเอาเป็นว่า ในการพระราชทานสมัภาษณ์ครัง้หน่ึงมีพระ

ราชด�ารสัตอนหนึง่ว่า

 “เหตทุีช่อบการพฒันาช่วยเหลอืประชาชนนัน้ เห็นจะเป็นเพราะความ
เคยชนิ ตัง้แต่เกดิมาจาํความได้กเ็หน็ทัง้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั สมเดจ็

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ทรงคดิหาวธิกีารต่างๆ ทีจ่ะยกฐานะความ

เป็นอยูข่องคนไทยให้ดขีึน้ ได้ตามเสดจ็เหน็ความทกุข์ยากลําบากของพีน้่อง
เพือ่นร่วมชาตกิค็ดิว่าช่วยอะไรได้ควรช่วยไม่ควรนิง่ดดูาย เมือ่โตขึน้พอมแีรง

ทาํอะไรได้กท็าํไปอย่างอตัโนมตัโิดยทาํตามพระราชกระแส หรอืทาํตามแนว
พระราชดําร ิ การช่วยเหลอืประชาชนเป็นหน้าทีข่องสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ 

ต้องทําประจําอยูแ่ล้ว อนึง่การช่วยเหลอืคนทีต่กทกุข์ได้ยากนัน้กส็อดคล้องกบั

คาํสอนในพทุธศาสนาด้วย ผูท้ีทํ่าบญุย่อมได้รบัความอิม่อกอิม่ใจ คอืได้บญุ”
๓

 พระราชด�ารสัทีค่ดัมานี ้ข้อความตอนส�าคญักค็อืส่วนทีว่่า “การช่วยเหลอื

ประชาชนเป็นหน้าทีข่องสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ” ในเมือ่ทรงถอืว่าเป็นหน้าทีข่อง

สถาบนั ถ้าสถาบนัจะท�าหน้าทีใ่ห้ถกูต้อง กต้็องช่วยเหลอืประชาชน อนันีเ้ป็นพระ

ราชด�ารทิีส่�าคญั แสดงให้เหน็ว่าทรงมองสถานะสถาบนัพระมหากษตัรย์ิว่ามคีวาม
สมัพนัธ์กบัประชาชนอย่างไร

๓
 พิมพ์ครัง้แรกใน “สมเดจ็พระเทพฯ บางแง่มมุแห่งความคดิค�านงึ” วารสารเศรษฐกจิ

และสังคม ฉบับพิเศษ ธันวาคม ๒๕๒๘ (มณีพลอยร้อยแสง, ๒๕๓๓, หน้า ๖๔๕)
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 ทีนี้ ถ้ามองกว้างออกไปก็ยังตรัสอีกว่า

 “อกีประการหนึง่ รูส้กึอยูเ่สมอว่าการเป็นเจ้าฟ้านัน้ได้เปรยีบผูอ้ืน่หลาย
อย่าง คอื ได้รบัความสะดวกสบาย ความเช่ือถือ ความเอือ้เฟ้ือจากผูอ้ืน่ ได้รบัความ

รู ้ ความร่วมมอืนานปัการ พดูจาตดิต่อกบัใครกง่็าย ถอืเป็นผลประโยชน์ทีเ่กิดใน
ตระกลูทีพ่่อแม่ปูย่่าตายายเคยท�าคุณแก่บ้านเมอืง ผลดีมาตกอยู่กับลูกหลานดงั

ทีไ่ด้กล่าวมา ฉะนัน้ จงึควรน�าข้อได้เปรยีบนีม้าท�าประโยชน์แก่คนอืน่”๔

 อนันีเ้ป็นพระราชด�ารสัทีส่�าคญัมาก โดยเฉพาะทีว่่า “ฉะนัน้ จงึควรน�าข้อ

ได้เปรยีบนีม้าท�าประโยชน์แก่คนอืน่” การได้เปรยีบกบัการเอาเปรยีบต่างกัน คน
บางคนพยายามเอาเปรยีบ จะได้เปรยีบหรอืไม่ได้เปรยีบกต็าม แต่เขาพยายามจะ

เอาเปรยีบ คนอย่างนีแ้หละทีเ่ป็นปัญหา เป็นโทษและเป็นภยัอนัตรายต่อเพือ่นมนษุย์ 
แต่ถ้าผู้ทีไ่ด้เปรียบอยู่แล้วกลบัไม่เอาเปรยีบ และพยายามท่ีจะเสยีสละแก่ผู้อืน่ หรอื
เอาความได้เปรยีบนัน้มาท�าประโยชน์ให้แก่ผูอ้ืน่ การได้เปรยีบนัน้บางทกีลบักลาย

เป็นโอกาสทีด่เีรยีกว่าเป็นการเอาความได้เปรยีบมาใช้ในการท�าประโยชน์

 การน�าเอาความได้เปรียบมาใช้เป็นโอกาสในการท�าประโยชน์นี้ทุกคน
สามารถท�าได้ เราทกุคนมคีวามได้เปรยีบกนัอยูท่ัง้นัน้ไม่มากกน้็อย ความได้เปรยีบ
นีอ้าจจะเป็นโอกาสธรรมดา ในบางครัง้บางเวลาบ้าง ความได้เปรยีบโดยทรพัย์ โดย

ยศ โดยฐานะ โดยอ�านาจ โดยสตปัิญญา ความสามารถ ตลอดจนแม้แต่ความแขง็
แรงของร่างกาย บางคนกไ็ด้เปรยีบอยูแ่ล้ว เพราะเป็นคนแขง็แรงกว่าเขาอืน่ ข้อ

ส�าคญัอยูท่ีว่่าเราจะใช้ความได้เปรยีบนัน้อย่างไร อนันีเ้ป็นคตทิีไ่ม่ใช่เพยีงเจ้าฟ้า   
เจ้าแผ่นดนิเท่านัน้ แม้แต่คนธรรมดาทกุคนกต้็องคดิ

๔ล.ด.(มณีพลอยร้อยแสง, ๒๕๓๓, หน้า ๖๔๕)
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 ถ้าเรามองการได้เปรยีบเป็นโอกาส แล้วเอาความได้เปรยีบนีม้าใช้ให้เป็น

ประโยชน์ มนักก็ลายเป็นสิง่ทีม่คีณุค่า เช่นคนทีม่ร่ีางกายแขง็แรงได้เปรยีบคนอืน่ 
ถ้าเอาก�าลังกายนัน้ไปเบยีดเบยีนข่มเหงครอบง�าหรอืท�าร้ายคนอืน่ กท็�าอย่างนัน้ได้

มาก และกเ็ป็นการก่อความทุกข์แก่ผูอ้ืน่ และท�าความเดอืดร้อนแก่สงัคมได้มาก 
แต่ถ้าเขามองว่าการมกี�าลงักายแขง็แรงกว่าคนอืน่นัน้ ท�าให้เขาสามารถช่วยเหลอื

คนอ่ืนได้มาก ความแขง็แรงของเขานัน้กก็ลบักลายเป็นโอกาสท่ีเขาท�าประโยชน์ได้
มากขึน้ ท�าให้คนอืน่มคีวามสุขและช่วยให้สังคมเรยีบร้อยร่มเยน็ แล้วมนักก็ลาย
เป็นสิง่ทีด่งีามไป 

 เรือ่งทีว่่านีอ้าตมาคิดว่าเป็นคตใินพระพทุธศาสนาทีม่มีาแต่โบราณ ๒,๐๐๐ 

กว่าปีแล้ว ท�าให้นกึถงึพระจรยิาวตัรของพระเจ้าอโศกมหาราช พระเจ้าอโศกมหาราช
นัน้ได้ตรสัไว้ในศลิาจารกึแสดงถงึแนวพระราชด�ารทิีค่ล้ายๆ กนัท�านองนี ้แต่จะขอ
ท�าความเข้าใจก่อนเกีย่วกบัพืน้ฐานของพระเจ้าอโศก

 พระเจ้าอโศกนัน้ ก่อนทีจ่ะทรงมาเป็นพระเจ้าอโศกทีเ่รารูจ้กักนั ซึง่เรามกั

จะเรยีกกนัว่า ธรรมาโศก หรอืศรธีรรมาโศก คอื อโศกผูท้รงธรรมนัน้ เคยเป็นอโศก
ผูด้รุ้าย หรอือโศกผูห้ฤโหดมาก่อนคอืเป็นจณัฑาโศก เป็นผูท้ีย่กทพัไปแผ่ พระราช
อ�านาจรกุรานดนิแดนประเทศอืน่ จนกระทัง่อนิเดียในสมยัพระเจ้าอโศกมหาราช

น้ันมพีระราชอาณาเขตกว้างขวางทีสุ่ดในประวตัศิาสตร์ แม้แต่ในปัจจบัุนกย็งัไม่เท่า 
ในประวตัศิาสตร์สมยัหลงัต่อมาจนบดันีก้ไ็ม่มสีมยัใดเท่า

 คร้ังหนึง่พระเจ้าอโศกยกทัพไปรบกบัแคว้นกลงิคะ ซึง่เป็นแคว้นทีเ่ข้มแขง็
เหลอืเกนิเป็นประเทศหนึง่ทางตอนใต้ของประเทศอนิเดยีแต่ยงัไม่ถงึจดุใต้สดุทเีดยีว 

สงครามคราวนัน้รบกนัใช้เวลายาวนาน เรยีกว่าสูก้นัอย่างเหนยีวแน่นทรหดเหลอื
เกนิ ท�าให้คนตายในการรบเป็นแสน และสญูหายเสยีชวีติเนือ่งจากสงครามอกีเกนิ
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กว่าแสน พระเจ้าอโศกมหาราชทรงชนะ แต่ในชยัชนะครัง้นัน้ได้ทรงเหน็ภาพคน

ตายมากมายมหาศาลและมองเหน็การทีค่นเดอืดร้อนพลดัทีน่าคาที่อยู่ ท�าให้พระองค์

สลดพระทยั และเป็นเหตทุรงหนัมานบัถอืพระพทุธศาสนา แล้วทรงเปล่ียนนโยบาย
จากการเอาชนะด้วยสงครามหรือสังคามวิชัย มาเป็นธรรมวชัิย คอืชัยชนะด้วย

ธรรมกเ็ลยทรงเว้นประเทศอนิเดยีส่วนทีย่งัเหลอือยูใ่ต้สดุ พระเจ้าอโศกไม่ก่อสงคราม

ต่อกเ็ลยเหลอือยูป่ลายหน่อยหนึง่ทีย่งัไม่เข้ามาเป็นดนิแดนของพระเจ้าอโศก แต่
ดินแดนนั้นก็กลายมาเป็นดินแดนที่นับถือพระพุทธศาสนาและนบัถอืพระเจ้า

อโศกด้วย โดยชนะด้วยธรรมวชิยั ทีแ่ต่ละประเทศกน็บัถอืพระพทุธศาสนาด้วยกนั
 

 ต่อมาพระพทุธศาสนากเ็ผยแพร่ไปต่างประเทศอย่างกว้างขวาง เพราะ

พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งศาสนทตูไปเผยแผ่พระพทุธศาสนาถงึ ๙ สาย บาง
สายกไ็ปถงึทางอาหรบัโน่นเท่าทีท่ราบไปถงึอยีปิต์ ตลอดจนมาทางไทยทีเ่รยีกว่า

ทางสวุรรณภมูิ

 พอทรงกลบัพระทยัได้แล้วนี ่ แนวพระราชด�าริและทัศนคตต่ิอทรัพย์ ยศ 
อ�านาจกเ็ปลีย่นไป แต่ก่อนน้ีกษัตรย์ิมกัจะมองว่า การมอี�านาจนัน้คอืความยิง่ใหญ่ของ

ตน และการมโีภคทรพัย์ก็คอืการได้สิง่ต่างๆ มาบ�ารงุบ�าเรอตนเอง สร้างความสะดวก

สบายให้มากขึน้ อนันีก้ค็อืการได้เปรยีบชนดิหนึง่ แต่ถ้าเรามองดใูห้ด ีการมยีศมคีวาม

ย่ิงใหญ่มอี�านาจอย่างนัน้ กเ็ป็นเพยีงการสนองตณัหา เพือ่แสดงความยิง่ใหญ่ของตวั
เอง และเพือ่ให้ได้ช่องทางหรอืมโีอกาสทีจ่ะหาสิง่สนองบ�ารงุบ�าเรอตวัตนได้มากขึน้ 

 เมือ่พระเจ้าอโศกได้เปล่ียนมาเป็นธรรมาโศกแล้วตามทีต่รสัไว้ในศลิาจารกึ 

กท็�าให้เหน็ว่า พระองค์ทรงมทีศันคตต่ิอการมยีศอ�านาจอย่างไร พระองค์ตรสัข้อความ

ซึ่งอาตมาจะขอสรุปเอาเป็นสาระส�าคัญว่า : ยศอํานาจจะไม่มีความหมายเลย
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หากว่ามนัไม่ได้เป็นไปเพือ่ประโยชน์สขุแก่ประชาชน๕

 หลกัการนีห้มายความว่า ทรพัย์และอ�านาจคอืความยิง่ใหญ่นัน้ ถ้าน�ามา

ใช้ในการสร้างสรรค์ประโยชน์สขุแก่ประชาชนกท็�าให้สร้างสรรค์ประโยชน์สขุได้มาก 
เพราะมนัเป็นอปุกรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์มาก ถ้าเราไม่มทีรพัย์ไม่มอี�านาจ ถงึแม้ว่าเรา

อาจจะตัง้ใจท�าความดแีละมแีนวความคดิทีด่ ีแต่พดูและท�าอยูน่ัน่แหละเป็น ๑๐ ปี 
กย็งัท�าอะไรไม่ได้ ถงึท�าได้กท็�าได้นดิๆ หน่อยๆ ไปไม่ได้กว้าง แต่ถ้าเรามอี�านาจ มี
ทรพัย์ งานมนัเดนิทีเดียว ความประสงค์ดีและความคดิทีด่ขีองเรามนัเดนิไปได้ 

ฉะนัน้ เมือ่น�าเอาทรพัย์เอาอ�านาจมาใช้ในทางทีถู่กต้องกเ็ป็นการเอาความได้เปรียบ
มาใช้เป็นโอกาสในการท�าประโยชน์

 นีค่อืคตขิองการปฏบิตัต่ิอทรพัย์ ยศ และอ�านาจทีเ่ปลีย่นไป ซึง่เป็นความ
แปลกใหม่ในอนิเดยี เพราะในสมยัโบราณนัน้เขาถอืกนัอย่างทีอ่าตมากล่าวเบือ้งต้น 

คอืนับถอืความยิง่ใหญ่ว่า พระเจ้าแผ่นดนิยกทพัไปทีไ่หนกแ็สดงความย่ิงใหญ่ของ
พระองค์ แล้วกจ็บกนัเท่านัน้ กเ็ลยกลายเป็นว่า ตวัยศอ�านาจและโภคะนัน้เป็นเครือ่ง

น�าซึง่ความสขุส�าราญส่วนตวับ้าง เป็นจดุหมายในตัวเองบ้าง แต่ในแง่ของธรรม
ตามคตทิางพระพทุธศาสนา ทรัพย์และอ�านาจเป็นอุปกรณ์ที่จะท�าให้สามารถ
ท�าความดไีว้กว้างขวางยิง่ใหญ่ยิง่ๆ ขึน้ไป

๕ข้อความในศลิาจารกึว่า “สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัปรยิทรรศ ีผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพ ไม่ทรงถือว่า

ยศหรอืเกยีรตจิะเป็นสิง่ทีน่�ามาซึง่ประโยชน์อนัยิง่ใหญ่ได้ เว้นแต่จะทรงปรารถนายศหรอืเกยีรติ

เพ่ือความมุง่หมายดงัน้ีว่า ทัง้ในบดัน้ีและเบือ้งหน้า ขอประชาชนทัง้หลายจงตัง้ใจสดบัฟังค�า
สอนธรรมของข้าฯ และจงปฏบิตัติามหลกัความประพฤตใินทางธรรม เพือ่ประโยชน์อนันีเ้ท่า

นนั สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัปรยิทรรศผีูเ้ป็นทีร่กัแห่งทวยเทพ จงึจะทรงปรารถนายศหรอืเกยีรต”ิ 
(จารกึศลิา ฉบบัที ่๑๐ แปลโดย พระราชวรมนุ ี(ประยทุธ์ ปยตุโฺต) ในลกัษณะสงัคมพทุธ พ.ศ. 

๒๕๒๗, หน้า ๒๑๑)
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 ฉะนั้น เราจึงควรจะน�าเอาความได้เปรียบนี้มาใช้เป็นโอกาสที่จะท�าให้

ประโยชน์ ไม่ใช่มีไว้เพื่อเสวยสุขบ�ารุงบ�าเรอตนเอง แต่ไว้เพื่อเป็นเครื่องอ�านวย
โอกาสในการที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์บ�ารุงความสุขให้แก่ประชาชน ซ่ึงเมื่อใช้

อย่างนี้แล้วจะท�าประโยชน์ได้มากกว่า ชนิดที่ตามปกติจะท�าไม่ได้ คือตามปกติ

เมื่อไม่มียศไม่มีทรัพย์ไม่มีอ�านาจก็ท�าไม่ได้ แต่เมื่อมีแล้วก็เป็นโอกาสที่จะท�าได้
อย่างกว้างขวาง

 อันนี้ก็เป็นคติหนึ่งในการมองสมเด็จพระเทพฯ ในฐานะที่ทรงเป็นองค์

แทนของสถาบันพระมหากษัตริย์ ว่าทรงมองสถานะของสถาบันนี้อย่างไร
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สมเด็จพระเทพฯ ในฐานะบุคคลแห่งยุคสมัย

 ทนีีต่้อไปกม็องพระองค์ในแง่ทีสั่มพนัธ์กบัยคุสมยั ในฐานะทีท่รงเป็นบุคคล
หนึง่ในยคุสมยัปัจจบุนั จะเป็นยุค NICS หรอืจะเรียกตามประเทศทีพ่ฒันาสงูสดุ
แล้วว่ายคุข้อมลูข่าวสารกแ็ล้วแต่ สมเดจ็พระเทพฯ ในฐานะบคุคลแห่งยุคสมัยนี้         

ทรงเป็นอย่างไร

 อนันีเ้ป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัปัญหาทีอ่าตมาได้พูดมาแล้วในเบ้ืองต้นว่า ประเทศไทย
ของเราน้ีมปัีญหาอย่างหนึง่ คอืการทีค่นจ�านวนมากมค่ีานยิมทีห่นัไปเลยีนแบบตาม
อย่างวฒันธรรมตะวันตก และในเวลาเดียวกนักท็อดทิง้วฒันธรรมของตนเอง หรอื

ดถูกูเหยยีดหยาม มทัีศนคตไิม่ดต่ีอวัฒนธรรมของตนเอง อนันีเ้ป็นการขดัขวาง
กระบวนการพฒันาอย่างหนึง่

 การพฒันาประเทศชาตนิัน้เป็นกระแสหรอืสายธารหรอืขบวนการแห่ง
ความงอกงามของสงัคม สงัคมจะต้องมกีารพฒันาทีต่่อเนือ่งกนัไป หมายความว่า

สบืต่อกนัได้ จากอดตีสูปั่จจบุนั จากปัจจบุนัสูอ่นาคต แต่สงัคมไทยนีจ้ะกลายเป็น



63   
องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

สงัคมทีข่าดตอน คอื ของเก่าทีม่กีไ็ม่สบืต่อมา ของใหม่กจ็ะรบัเข้ามาจากนอกด้วย

วธิเีลยีนแบบเอาง่ายๆ ทัง้ดุน้ แต่การรบัเข้ามาอย่างเลยีนแบบกไ็ม่เป็นเนือ้ตวัของ

ตวัเองเพราะย่อยไม่ได้ นีค่อืปัญหาส�าคญัในการพฒันาประเทศชาติ

 ประเทศไทยนี ้ ทีผ่่านมา ได้ประสบปัญหาหนกัในการพฒันาไม่ส�าเรจ็ก็

เพราะสาเหตอุนันี ้ คอืความขาดตอนในกระบวนการพฒันา กระแสธารของการ
พัฒนาท่ีอยู่ในเน้ือตัวของตัวเองนี้ไม่สืบเนื่องเป็นไป เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร 

ปัจจบุนันีก้ช่็องว่างมากมาย นอกจากช่องว่างในเรือ่งยคุสมัยแล้ว แม้แต่คนกมี็ช่อง
ว่างระหว่างวยั ช่องว่างทางวฒันธรรมเป็นต้น ซึง่ท�าให้วฒันธรรมไทยกต็าม ความ

เป็นไทยกต็าม ไม่สบืต่อไปด้วยด ี ในแง่นีก้ารท่ีทรงส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมไทยนัน้ 

กเ็ป็นโอกาสให้สงัคมไทยมคีวามสบืเนือ่งหรอืมกีารพฒันาแบบต่อเนือ่ง จงึอาจกล่าว
ได้ว่าสมเดจ็พระเทพฯ ทรงเป็นแบบฉบบัของคนรุน่ใหม่ของสงัคมไทย

 เราอยากจะได้คนรุน่ใหม่ของสงัคมไทยทีส่ามารถพัฒนาประเทศชาติได้โดย

ต่อเนือ่งเก่ากไ็ม่ทิง้ ใหม่กร็ูจ้กัปรบัเอามาใช้ได้ เอามาปรบัเข้าหากนัสบืต่อกนัไป ไม่ใช่
ยึดยันอยูน่ิง่ แต่กไ็ม่ใช่ท�าอย่างขาดตอน การทีท่รงมพีระราชจรยิาวตัร และพระ

ราชกรณยีกจิอย่างทีเ่ป็นมานัน้ ก็เป็นการเอื้ออ�านวยให้เกิดการสืบต่ออย่างทีว่่า

มานี ้เพราะฉะนัน้กจ็ะท�าให้มกีารเชือ่มเก่ากบัใหม่ และมกีารประสานคนรุน่เก่ากบั

คนรุน่ใหม่ให้กลมกลนืกนัได้

 การประสานคนรุ่นเกา่กบัคนรุน่ใหม่นีส้รปุแล้ว ได้ทรงปฏบิัตโิดยวถิีทาง 

๒ อย่าง คือ

 ๑. ประสานโดยพระราชจรยิวตัร หมายความว่า ด้วยการทีท่รงมคีวามเป็น
กนัเองเป็นต้นตามทีก่ล่าวมาแล้วนัน้ กท็�าให้ทรงเข้าถงึคนทัว่ไปทัง้หมด ส�าหรบัคนเก่า
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ทรงนอบน้อมอ่อนโยนท�าให้คนเก่ากร็กั คนแก่คนเฒ่ากร็กั ส่วนคนรุน่ใหม่กเ็ข้ากนัได้ 

มคีวามนบัถอืเป็นเพ่ือนพระสหาย หรอืมคีวามนยิมเลือ่มใส นีก้แ็สดงว่าทรงเข้าถงึคน
ทัง้สองฝ่าย ทัง้คนเก่าคนใหม่ทรงเข้าถงึได้ทัง้นัน้ อนันีก้โ็ดยพระจรยิาวตัร

 ๒. ในอกีด้านหนึง่ทีล่กึลงไปกค็อืโดยทางความคดิ การประสานคนให้เข้ากนั

ทางความคดินีย้ากกว่า การประสานในขัน้ความคดินีส้�าคญั เพราะจะต้องอาศยัความ

รอบรูป้รชีาสามารถในเรือ่งทางปัญญา หรอืในวชิาการต่างๆ การทีท่รงมพีระปรชีา
สามารถในทางหนงัสอืและในทางวชิาการหลายอย่างนี ้เมือ่ทรงมเีป้าหมายอยูแ่ล้วใน
การทีจ่ะทรงอนรุกัษ์มรดกวฒันธรรม กท็�าให้ทรงน�ามรดกทางวฒันธรรมทีเ่ป็นของ

เก่านัน้มาเชือ่มต่อเข้ากับยุคสมัยปัจจบัุนได้ เช่นการทรงน�าดนตรไีทยมาใช้กบัเรือ่งราว

และเหตกุารณ์ทีเ่ป็นปัจจบุนั และการทรงน�าเอาวชิาการสมยัใหม่มาเอือ้แก่การรกัษา

ศลิปวฒันธรรมไทยเป็นต้น ดงัทีเ่รากเ็หน็ชดัแล้วในการทีท่รงสบืต่อเก่ากบัใหม่

 นี้ก็เป็นเร่ืองราวในแง่ที่ว่าทรงประสานคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ หรือ

เชือ่มเก่ากบัใหม่ได้ เป็นการเข้าสูย่คุใหม่โดยไม่ทิง้อดตีพร้อมทัง้น�าเอาเก่ามาแสดง
ให้ใหม่เห็นคุณค่าอย่างที่ว่ามาแล้วในการที่ทรงท�ามา ซึ่งท�าให้ของเก่าปรากฏค่า

แก่คนใหม่ หรือเอาของเก่ามาแสดงออกอย่างมีคุณค่าแก่ยุคสมัยใหม่นั่นเอง       
นี้จึงเป็นบทบาทในการที่ทรงช่วยสืบต่อกระบวนการพัฒนาให้เป็นไปอย่างเป็น 

กระแสธารที่ไม่ขาดตอนไม่ขาดสาย



65   
องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

 เรื่องที่ว่าทรงมีแนวความคิดในการพัฒนาแบบต่อติดโดยพัฒนาจาก

รากฐานหรือจากพื้นฐานเดิมนี้ จะขอยกตัวอย่าง ในพระนิพนธ์เรื่องหนึ่ง ทรง
บรรยายเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปฏิรูป

บ้านเมือง มีพระราชด�ารัสตอนหนึ่งว่า “งานพฒันาเป็นงานระยะยาว ชัว่ชวีติ
คนหนึง่กท็าํไม่เสรจ็ ต้องช่วยกนัทาํไปแต่ละช่วง คนใหม่กต้็องฟังจากคนเก่า”๖

อันนี้ท�าให้เรามองเห็นว่าทรงมีพระราชด�าริอย่างไร

 อกีตอนหนึง่ เป็นพระนพินธ์จาก เรือ่งจากเมอืงอสิราเอล ทรงไว้ว่า “เรา

ต้องปรบัปรุงพฒันาประเทศของเราจากพืน้ฐานทีเ่รามอียูแ่ล้ว”๗  แล้วกย็งัตรสั
ให้ระวงัสภาพทีเ่รยีกว่าใหม่กไ็ม่ได้ เก่ากท็ิง้ ใหม่กไ็ม่ได้ เก่ากท็ิง้ นีก้�าลงัเป็นปัญหา

ส�าคญัของเราทีส่บืต่อเก่ากบัใหม่ให้ประสานกนัไม่ได้ ในด้านเก่ากท็ิง้นัน้ เดีย๋วนีเ้รา
โอดครวญกนัมากว่า ภมูธิรรมภมูปัิญญาไทยนีเ่ลอืนหายไป จางหมดไป รือ้ฟ้ืนไม่ได้ 
ความรูค้วามช�านาญเก่าๆ หลายอย่าง เมือ่คนรุน่นัน้ตายไปหมดแล้ว กห็าตวัทีจ่ะ

มาฟ้ืนฟไูม่ได้ นีเ้รยีกว่า ทิง้เก่าไปเลย

 ทีว่่าของใหม่เรากร็บัไม่ได้นัน้ กค็อืว่า แม้แต่วชิาการต่างๆ ของตะวนัตก 
เช่นการศกึษา เรากไ็ม่สามารถรบัเอาสาระทางปรชัญาหรอืแนวความคดิทีแ่ท้จรงิ
ของเขามาเป็นต้น

๖พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปฏิรูปบ้านเมือง, ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๓๑ (มณีพลอยร้อยแสง, ๒๕๓๓, หน้า ๔๗๒)
๗เรื่องจากเมืองอิสราเอล, พิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ, ๑๑ และ ๑๓ 
มิถุนายน ๒๕๒๐(มณีพลอยร้อยแสง)
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 ในเรือ่งนี ้สมเดจ็พระเทพฯ ทรงยกตวัอย่างสทิธทิางปัญญา สทิธทิางปัญญา

นีเ่กดิจากประเพณทีีถ่อืว่าวชิาการเป็นของมค่ีา ในวฒันธรรมตะวนัตกนัน้ วชิาการ
มค่ีาเป็นเงนิทอง หมายความว่า เรือ่งของวชิาการอะไรต่างๆ นัน้ เจ้าของหรอื      

ผูผ้ลติมลีขิสทิธิ ์ ใครจะเอาไปใช้ต้องซือ้แพงมากทเีดยีว เรียกง่ายๆ กคื็อค่าวชิา
นัน่เอง ราคาลขิสทิธิห์รอืค่าวชิาในเมอืงฝรัง่นีแ้พงมาก ทนีี ้ หนัมาดใูนเมอืงไทย 

ประเพณโีบราณของเราไม่คิดค่าวชิาเป็นเงนิเป็นทอง แต่เราเรียกเป็นความส�านึก
พระคณุหรอืบชูาคณุ ลกูศษิย์มคีวามกตญัญ ูกเ็คารพครบูาอาจารย์ อนันีก้เ็รยีกว่า
เป็นค่าวชิา คอืความกตญัญแูละความเคารพนัน่เองเป็นการตอบแทนค่าวชิา

 มาสมัยนี้ เมืองไทยเราก�าลังมีสภาพที่ว่า ความเคารพครูอาจารย์แบบ
เก่าก็จะทิ้งไป พร้อมกันนั้นความเคารพสิทธิทางปัญญาแบบฝรั่งเราก็จะไม่เอา

ด้วย  อย่างนี้ก็ต้องถือว่า “ระบบใหม่ก็ไม่ได้ระบบเก่าก็ทิ้ง”๘  หรือใหม่ก็ไม่เอา 
เก่าก็ทิ้ง นี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่ง ซึ่งยกมาให้เห็นแนวพระราชด�าริต่างๆ

๘ การศึกษากับการพัฒนาประเทศ, ทรงบรรยาย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, ๒๒ ก.ค.๒๕๓๑(มณีพลอยร้อยแสง,๒๕๓๓,หน้า๔๕๗)
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สมเด็จพระเทพฯ ในฐานะบุคคลในวงการศึกษา

 ทน้ีีต่อไป มองพระเทพฯ ในฐานะทีไ่ด้ทรงผ่านการเล่าเรียนจบการศกึษา

มา ดูว่าทรงมองเรื่องการศึกษาเล่าเรียนในฐานะของพระองค์อย่างไร ก็จะเห็น
อย่างกว้างๆ ว่า สมเด็จพระเทพฯ ทรงมองพระองค์ในฐานะนักเรียนนักศึกษานั้น

โดยสัมพันธ์กับการสร้างสรรค์ความเจริญแก่บ้านเมือง หมายความว่า ทรงมอง

ถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาว่าเป็นการมุ่งเพื่อน�าไปใช้ในการสร้างความเจริญ
แก่บ้านเมือง ไม่ใช่น�าไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว คือ ไม่ใช่เรียนเพื่อตัวเอง ซึ่ง
เป็นค่านิยมของสังคมปัจจุบัน

 ในสงัคมไทยระยะทีผ่่านมาน้ี เราใช้การศกึษาเป็นเครือ่งมอืเลือ่นสถานะ

ทางสังคม เพราะฉะนั้น เราจึงมองการศึกษาในแง่ของการเรียนเพื่อให้ได้ใบ
ประกาศนยีบตัร ใบปรญิญาทีจ่ะเอาไปประกอบอาชพีแล้วจะได้มฐีานะมเีงนิมทีอง 
เป็นการมองไปทีต่วัเองหรอืประโยชน์ส่วนตวั น้อยคนท่ีจะมองไปท่ีวงกว้างเพือ่

ประโยชน์แก่ประเทศชาตสิงัคม แต่ตามความหมายทีแ่ท้จรงิของการศกึษานัน้ จะ

ต้องมองว่ามุง่ให้เป็นไปเพือ่ประโยชน์แก่การพฒันาสงัคม เพือ่แก้ปัญหาของมนษุย์

เป็นส่วนรวม ซึง่อนันีเ้ป็นวตัถปุระสงค์เดมิแท้ของวชิาการทัง้หลาย
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 การทีม่นษุย์ได้พฒันาให้มวีชิาการต่างๆ ขึน้มานัน้กเ็พือ่แก้ปัญหาของมนษุย์ 
ให้มนษุย์มคีวามเจรญิงอกงาม อนันีเ้ป็นสิง่ทีแ่น่นอน ส่วนการทีบ่คุคลแต่ละคนจะ

น�าวชิาการนัน้ไปใช้เป็นเคร่ืองมอืประกอบอาชพี นับว่าเป็นเรือ่งส่วนตวัทีแ่ถมข้ึน

มา ซึง่ถอืว่าเป็นเรือ่งพลอยได้แต่ท�าไปท�ามาคนลมืวัตถุประสงค์เดมิน้ีเสยีหมดมุง่
เอาวตัถปุระสงค์ส่วนตวัอย่างเดยีว บางทวัีตถุประสงค์ส่วนรวมตัดท้ิงหมดไม่เอาเลย 

ถ้าวตัถปุระสงค์ส่วนตวักเ็อาไว้บ้างแต่ในเวลาเดยีวกนัไม่ลมืวตัถปุระสงค์พืน้ฐาน 

เพือ่ประโยชน์ของตวัวชิาการทีแ่ท้ คอืการแก้ปัญหาของมนษุย์ ถ้าอย่างนัน้กย็งัดี

 สมเดจ็พระเทพฯ ทรงย�า้เรือ่งเป้าหมายของการศกึษา หรอืความหมาย
ของการศกึษาในแง่ทีเ่ป็นไปเพือ่การสร้างสรรค์ความเจรญิแก่บ้านเมอืง ในทีน่ีท้รง

เน้นเรือ่งบ้านเมอืง ซึง่พดูอย่างกว้างๆ กค็อืเป็นการแก้ปัญหาของมนษุย์โดยส่วน

รวม การทีท่รงย�า้คตกิารศกึษาทีเ่ป็นการเตรยีมตวัไปท�าประโยชน์แก่ประเทศชาติ
นี ้จะเหน็ตวัอย่าง เช่น ตรสัแก่นกัเรยีนนายร้อยครัง้หนึง่ว่า

 
 “นกัเรยีนนายร้อยในสายตาของข้าพเจ้า จงึเป็นเยาวชนทีเ่ป็นอนาคต

ของชาต ิเป็นผูท้ีจ่ะทาํงานสร้างสรรค์ความเจรญิ เพือ่การก้าวไปข้างหน้าของ
ประเทศไทยในสังคมโลกทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ร่วมกบัเยาวชนของชาติ

ทีไ่ด้รบัการอบรมจากสถาบนัอืน่ๆ อกีนบัแสนนบัล้านคน”๙

 นีก่ต็อนหนึง่ละ แต่อนันีก้ย็งักว้างๆ ทัว่ไปอยู ่คราวนีเ้จาะให้เหน็ชดัๆ ลง
ไปอกี เป็นพระด�ารสัทีต่รสัเกีย่วกบัพระองค์เองว่า

 “ข้าพเจ้าเพิง่สําเรจ็การศกึษา มคีวามกระตอืรอืร้นทีจ่ะทําอะไรสร้างสรรค์ 

ทาํตวัให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาตแิละสงัคมให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะทาํได้”๑๐

๙๑๐ ปีในรัว้แดงก�ำแพงเหลอืง, (มณีพลอยร้อยแสง, ๒๕๓๓, หน้า ๖๗๑)
๑๐ล.ด.(มณพีลอยร้อยแสง, ๒๕๓๓, หน้า ๖๖๙)
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 อนันีเ้ป็นพระราชด�าริส่วนพระองค์เกีย่วกบัพระองค์เอง ส่วนทีย่กมาให้ดู

ต่อไปนีเ้ป็นตอนทีต่รัสเตอืนนกัศกึษาและนกัเรยีนทัง้หลายถงึความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม ทรงไว้อย่างนีว่้า

 “อกีอย่างหน่ึงทีจ่ะต้องคํานึงอยู่เสมอคือ ค่าเล่าเรยีนหรอืค่าบํารงุที่

เราจ่ายไปนัน้เป็นเพยีงส่วนน้อย ทางราชการจะต้องลงทนุให้เราเรยีนโดยใช้
เงนิอกีเป็นจาํนวนมาก และคดัเลอืกมาให้เราศกึษาเพือ่ทําประโยชน์แก่สงัคม 

จะลมืข้อนีไ้ปไม่ได้”๑๑

 พระด�ารสันีก้ส็�าคญัมาก จะเหน็ว่าทรงพจิารณาไปถงึเรือ่งการลงทนุของ

ประเทศตรสัเตอืนให้ระลกึว่า คนแต่ละคนทีเ่ข้าเรยีนมหาวทิยาลยันี ้ ทีจ่รงิตวัเอง
ลงทนุนดิเดยีว รฐัลงทนุมากมาย เสรจ็แล้วไปท�าประโยชน์ให้แก่รฐัคุม้หรอืเปล่า

 ทรงลงท้ายว่า “สํานกึทีถ่กูปลกูฝังมา ถ้าจะเปรยีบเทยีบกบัสายธารทีไ่หล
มาเรือ่ยๆ บดันีเ้ป็นอย่างไร และฉนัได้ก่อกาํไรให้แก่สงัคมคุม้กบัทีส่งัคมลงทนุลง

ไปหรอืเปล่า”๑๒

 อนันีข้อเน้นนะ คอืทรงเตอืนส�านกึของนกัศกึษาและนกัเรยีนว่า “ฉนัได้ก่อ

กาํไรให้กบัสังคม คุม้กบัทีส่งัคมลงทนุลงไปหรอืเปล่า” ถ้าหากว่านกัเรยีนนกัศกึษา
ของเรามคีวามคดิอย่างนี ้กจ็ะเป็นภาวะทีเ่อือ้แก่การพฒันาประเทศชาตแิน่นอน

 พระราชด�าริหรอืแนวความคดินีแ้ฝงอยูต่ลอด ซึง่จะไปแทรกปรากฏในทีต่่างๆ 

อย่างระบชุดัเจนบ้าง หรอืเป็นเพยีงความหมายเลาๆ พอให้เราสงัเกตได้บ้าง จะเหน็

ได้แม้แต่เมือ่ทรงพระเยาว์ดงัทีไ่ด้ทรงนพินธ์ไว้แห่งหนึง่ ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นฉนัท์
อินทรวเิชยีร มใีจความเกีย่วกบัการศกึษาว่า 

๑๑สำยธำรแห่งส�ำนกึ, ๒๕๓๐,(มณีพลอยร้อยแสง, ๒๕๓๓, หน้า ๖๗๑)
๑๒ล.ด.(มณพีลอยร้อยแสง, ๒๕๓๓, หน้า ๖๖๓)
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 “ศกึษาวชิาไว้   กจ็ะได้ประโยชน์ครนั

 เพือ่ช่วยประเทศพลนั           จติเรากเ็ปรมปรดีิ”์๑๓

 นีแ่สดงว่าทรงมองไปทีป่ระโยชน์ของประเทศชาตติลอดเวลา ตัง้แต่ทรง
พระเยาว์สม�า่เสมอเรือ่ยมา จงึเป็นแง่ทีน่่าจะยกขึน้มาพจิารณา เพราะการทีเ่อามา

พดูนี ้เพือ่เอามาสมัพนัธ์กบัการปฏบิตัติวัของคนไทยหรอืประชาชนทัว่ไป

๑๓ผลแห่งกำรเรียน, ๑๐ ก.ค. ๒๕๑๔,(มณีพลอยร้อยแสง, ๒๕๓๓, หน้า ๒๑)

๑๑สำยธำรแห่งส�ำนกึ, ๒๕๓๐,(มณีพลอยร้อยแสง, ๒๕๓๓, หน้า ๖๗๑)
๑๒ล.ด.(มณพีลอยร้อยแสง, ๒๕๓๓, หน้า ๖๖๓)
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สมเด็จพระเทพฯ ในฐานะผู้น�าชาวพุทธรุ่นใหม่

 ต่อไปมองอีกแง่หนึ่งคือ มองสม เด็ จพระ เทพฯ  ในฐานะทีท่รงเป็น
พุทธมามกะ ในฐานะทีท่รงเป็นพทุธมามกะหรอืพทุธมามกิานัน้ กอ็ย่างทีก่ล่าวเมือ่กี้

แล้วว่า ทรงนบัถอืเลือ่มใสในพระพทุธศาสนา ทัง้ในแง่วฒันธรรม และในแง่ของการน�า

หลกัธรรมมาใช้ประโยชน์ในการด�าเนนิชวีติและพฒันาสงัคม ยิง่กว่านัน้ในแง่วฒันธรรม
กต็ามหรอืในแง่การปฏบิตัธิรรมกต็ามนี ้ไม่ใช่จะทรงนบัถอืแบบสกัว่าสบืๆ กนัมาเฉยๆ 

แต่สิง่ทีน่บัถอืนัน้ ทรงศกึษาให้เข้าใจและปฏบิตัไิด้จรงิ เข้าถงึสิง่นัน้ๆ จรงิ

 จะเห็นได้ว่าในแง่วัฒนธรรมนั้น บางคนแม้จะสนใจก็ได้แต่ท�าตามๆ กัน

ไป ไม่ศึกษาให้เหน็จรงิว่าเรือ่งราวเป็นมาอย่างไร ความเป็นมาของวฒันธรรมนัน้
เป็นเรื่องส�าคัญ และสมเด็จพระเทพฯ ก็ได้ทรงพยายามศึกษาความหมายให้เข้า

ถึงเนื้อหาสาระของวัฒนธรรมน้ันด้วย ดังท่ีได้ยกตัวอย่างเมื่อก้ีว่า ในการเวียน
เทียนก็ทรงว่าค�าบูชาได้ และทรงทราบความหมายด้วย เพราะทรงศึกษาภาษา

บาลีจนแปลได้ การนบัถอืพระพทุธศาสนาของพระองค์จงึไม่อยูแ่ค่การทรงปฏบิตัิ

ตามประเพณ ีแต่เป็นการทีท่รงศกึษาเจรญิพระปัญญาบารมใีห้รูเ้ข้าใจจรงิๆ ด้วย 
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ก็จึงได้ทรงเรียนภาษาบาลีถึงขั้นค้นคว้าวิจัยคัมภีร์ อย่างที่ได้ทรงนิพนธ์งานวิจัย

เรื่อง “ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท” และทรงน�าเอาหลักธรรมค�าสอนใน
คัมภีร์มาใช้ประโยชน์แนะน�าผู้อื่นโดยทรงนิพนธ์เป็นพุทธศาสนสุภาษิตค�าโคลง 

เป็นต้น

 ถ้ามองในแง่นี้แล้วก็ถือได้ว่าทรงคติแก่ยุวพุทธรุ่นใหม่ ที่จริงไม่ต้องบอก
ว่ารุ่นใหม่กไ็ด้ เพราะว่ายวุพทุธกแ็สดงว่าเป็นรุน่ใหม่อยูแ่ล้ว พูดง่ายๆ ว่าทรงเป็น
คติแก่ยุวพุทธ คติจากพระปฏิปทาในแง่นี้ ก็คือว่า เราในฐานะยุวพุทธ ผู้เป็นชาว

พทุธรุน่ใหม่นี ้กค็วรจะต้องเข้าถงึพระพทุธศาสนาทัง้ในแง่วฒันธรรมไทยทีส่บืต่อ
กันมาและในแง่ของหลักธรรมค�าสอน และการที่จะเข้าถึงนั้นก็ต้องเข้าถึงโดย

ศึกษาปฏบิตัทิ�าให้ได้จรงิทัง้ ๒ ด้านและจะต้องศกึษาค้นคว้าให้ลกึซ้ึงด้วย น้ีกเ็ป็น
แง่มองอีกด้านหนึ่ง ซึ่งก็ขอผ่านไป เพราะตอนนี้ได้กินเวลาที่ประชุมมามากแล้ว
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สมเด็จพระเทพฯ 

ในฐานะศูนย์รวมใจของประชาชาวไทย

 ทนีีก้ม็องต่อไปอกี คอืมองสมเดจ็พระเทพฯ ในฐานะทีท่รงเป็นศนูย์รวมใจ 

หรอืเป็นศนูย์รวมความสามัคคีของชนในชาติหรือว่าเป็นเกยีรตเิป็นศรแีก่ชาตบ้ิาน

เมอืง ในแง่น้ีกไ็ม่ต้องพรรณายดืยาวความเพราะได้พดูมาแต่ต้นแล้วว่า นอกจาก
ทรงพระคุณความดแีล้วยงัทรงเป็นทีร่กัด้วย ในเมือ่ทรงเป็นทีร่กั ประชาชนกเ็อาใจ

มารวมแล้ว

 ความเป็นที่รักนี่แหละ ท�าให้เป็นศูนย์รวมใจได้ ท�าให้คนอยากท�าตาม 
ธรรมดาเรารักใคร เรากอ็ยากไปพบอยากไปหาและอยากท�าตาม อย่างน้อยเมือ่ท�า
อะไรคนก็อยากร่วมมือเป็นเหตุให้ท�าอะไรต่างๆ ได้ง่าย อันนี้ก็เข้ากับคติที่มา           

ในพระพทุธศาสนาดงัมพีทุธภาษติอยูบ่ทหนึง่สัน้ๆ ว่า 

“ราชา มขุ ํมนสุสฺาน”ํ
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 เราแปลกนัว่า ราชาเป็นประมขุของประชาชน ค�าว่าประมขุกม็าจากมขุ     

มขุแปลว่า หน้า ค�าว่า มขุ หรอืหน้าในทีน่ี ้แยกได้เป็น ๒ ความหมาย

 ความหมายอย่างหนึง่คอื อยูห่น้า หรอือยูข้่างหน้า ในแง่นีก้ห็มายถงึน�าหน้า
หรือเป็นผู้น�านัน่เอง หมายความว่า ราชาเป็นผูน้�าของประชาชน ข้อนีก้เ็ป็นหลกัทัว่ไป 

คอื ราชาหรอืผู้ปกครองเป็นผูน้�า ประชาชนเป็นผูต้าม ยิง่ถ้าทรงเป็นทีร่กัด้วย ประชาชน
พร้อมทีจ่ะตามกก็ลายเป็นผูน้�าทีด่ ีซึง่เป็นบคุลกิของผูน้�าทีเ่ราต้องการ

 ทนีีอ้กีอย่างหนึง่ ค�าว่า หน้า หมายความว่า เป็นหน้าตา พระราชาเป็นหน้าตา
ของประชาชน พดูง่ายๆ กค็อืเป็นศกัดิศ์ร ีเป็นเกยีรตภิมูขิองประเทศชาต ิเหมอืนอย่าง

เสดจ็ไปต่างประเทศนีเ่ขามองเหน็องค์พระมหากษตัรย์ิ หรอืองค์เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดนิ ก็
เท่ากบัเหน็องค์แทนของประเทศชาต ิท�าให้เขามองเหน็ภาพของประเทศไทยและคน
ไทยทัง้หมดอย่างนัน้ด้วย เมือ่ทรงมพีระคณุสมบตัดิงีาม เป็นหน้าตาทีด่ ีความเชือ่ถอื

และความนยิมนบัถอืกเ็กดิขึน้จากพระจรยิาวตัร และพระราชกรณยีกจิทีท่รงบ�าเพญ็
นัน้

 ความหมายทีส่องนีส้อดคล้องกบัคาถาพทุธภาษติอกีบทหนึง่ทีค่ล้ายกนัว่า

   “ราชา รฏฐสสฺ ปญญฺาน”ํ

 เราแปลกันว่า “ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น” แต่ที่จริงนั้น แปลตามตัวว่า  
“ราชาเป็นทีป่รากฏของแว่นแคว้น” ราชาเป็นทีป่รากฏแห่งแว่นแคว้น หมายความว่า 
ถ้าพระราชาเป็นอย่างไรหรอืท�าอะไรอย่างไร แว่นแคว้นคอืประเทศชาติกป็รากฏอย่าง

นัน้ ทัง้แง่ลบและแง่บวก ถ้าทรงปรากฏในแง่ดกีเ็ป็นสง่าแน่นอน    ทีเ่ราแปลนัน้เป็น
แง่บวกกว่าเป็นสง่าแห่งแคว้น หมายความว่าเมือ่ทรงพระปรชีาสามารถกก็ลายเป็น
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หน้าตาของบ้านเมอืงในทางทีด่ ีกค็อืเป็นศรสีง่าแห่งแคว้น พดูกนัสัน้ๆ ว่า “ราชาเป็น

สง่าแห่งแคว้น” เมือ่เสดจ็ไปไหนกท็รงน�าเอาเกยีรตภิมูขิองประเทศชาตไิปเผยแพร่ 
ท�าให้ชือ่เสยีงทีด่งีามขจรขจายไปทัว่ อนันีเ้ป็นเรือ่งทีส่�าคญัมาก แต่รวมความกก็ลบั

เข้าไปสูพ่ทุธภาษติข้างต้นทีว่่า “ราชา มขุ ํมนสุสฺาน”ํ

 ส�าหรับคุณสมบัติข้อนี้ก็ขอให้ท่านคิดพิจารณาเอาเองว่า สมเด็จพระ-
เทพฯ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ผลอย่างไร ในฐานะที่ทรงเป็นผู้น�าหน้า
ให้เขาตามก็ตาม หรือเป็นหน้าตาเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของประเทศชาติก็ตาม
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สมเด็จพระเทพฯ ในฐานะบุคคลดีที่เป็นแบบอย่าง

 ในข้อต่อไป กม็องสมเดจ็พระเทพฯ ในฐานะเป็นบคุคลดคีนหนึง่ อาจจะ
เรยีกว่าคนดใีนอดุมคติคนหนึง่ หรือคนดีท่ีเป็นแบบอย่างได้คนหน่ึง อย่างทีพ่ระท่าน
เรยีกว่า เป็นสตับรุษุ

 คนดใีนอดุมคตขิองพระพทุธศาสนา ท่านเรยีกว่า บณัฑติบ้าง อรยิะบ้าง 

สตับรุษุบ้าง สตับรุษุนีเ้ป็นค�าทีใ่ช้ได้กว้างค�าหนึง่ โบราณเราใช้ค�าว่า สปับรุษุ หรอื
สปัปรุสิชน

 ในฐานะทีท่รงเป็นคนดีนี ้กจ็ะไม่พรรณนาความให้ยดืยาวว่า สมเดจ็พระเทพฯ 
ทรงเป็นบคุคลทีด่อีย่างไร และคนดใีนความหมายของพระพทุธศาสนาเป็นอย่างไร 

แต่จะอ่านพทุธพจน์บทหนึง่ให้ฟังดังนี้

 “ภกิษทุัง้หลาย สตับรุษุเกดิมาในตระกลู ย่อมเป็นไปเพือ่ประโยชน์ เพือ่

เกือ้กูล เพ่ือความสขุ แก่ชนจํานวนมาก คอื ย่อมเป็นไปเพือ่ประโยชน์ เพือ่เก้ือกูล 
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เพือ่ความสขุ แก่มารดา บดิา แก่บตุร ภรรยา แก่กรรมกรและคนงาน แก่หมู่

มิตรและเพือ่นร่วมงาน แก่บรรพชน แก่พระราชา แก่เหล่าเทวดา แก่สมณะชี
พราหมณ์ เปรยีบเหมือนมหาเมฆช่วยให้ข้าวกล้าเจริญ งอกงาม เป็นไปเพือ่

ประโยชน์ เพือ่เกือ้กลู เพือ่ความสขุ แก่ชนจาํนวนมาก”๑๔

 พทุธพจน์นีอ้าตมาคดิว่าครอบคลมุความหมายทีต้่องการได้ครบถ้วน ฉะน้ัน 
ความหมายทีต้่องการของคนด ี กค็อืคนทีเ่กดิมาแล้วเป็นประโยชน์ ซึง่อาจจะเป็น
ประโยชน์กว้างขวางมากมายแก่กลุ่มชนต่างๆ ท่ัวไป โดยสรุปท่านบอกว่า อปุมา

เหมอืนมหาเมฆทีห่ลัง่ลงมาเป็นสายฝนแล้วกใ็ห้ความชุม่ฉ�า่ ความมชีวีติชวีา หรอื
ให้ชวีติแก่สตัว์ทัง้ปวงบนผนืแผ่นดนิ

 เม่ือฟังพุทธพจน์นี้แล้ว ก็มีหลักที่จะพิจารณาด้วยตนเองว่า สมเด็จ-          
พระเทพฯ ทรงมพีระคณุสมบตัใินฐานะทีท่รงเป็นคนดหีรอืสตับรุษุนัน้อย่างไร

 นีก่เ็ป็นเรือ่งของการมองสมเดจ็พระเทพฯ ในแง่ต่างๆ อาตมาได้กล่าวความ

มาเป็นเวลายาวนานแล้วทัง้หมดนัน้ กม็าลงทีเ่รือ่งของการท่ีทรงบ�าเพญ็พระองค์เพือ่
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน หรือ แก่พหูชน

๑๔อง.อฏฐก. ๒๓/๑๒๘/๒๔๙
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๓. การฉลองอย่างแท้ที่ทุกคนมีส่วนร่วม

พื้นฐานจิตใจของผู้จะออกไปร่วมอยู่ร่วมพัฒนาสังคม

 อย่างไรก็ตาม การมองพระราชจริยาวัตรและพระราชกรณียกิจต่างๆ 
เหล่าน้ีก็ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า จะต้องมองออกไปให้เห็นเป็นหลักการที่จะ

เอาไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างที่เรียกว่าเป็นปฏิบัติบูชา เพื่อให้การฉลองของเรา
เกดิความหมายทีแ่ท้จรงิ การทีจ่ะให้เกดิประโยชน์ตามความหมายทีแ่ท้จรงินี ้เมือ่

กล่าวตามความมุ่งหมายส่วนหนึ่งที่ สมเด็จพระเทพฯ ทรงเน้นก็คือ การที่จะมา
ช่วยกันสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สังคมประเทศชาติ

 ธรรมดาคนเราก็อยูร่่วมกันเป็นสงัคม เมือ่อยู่ร่วมกนัเป็นสงัคมกต้็องพึง่พา
อาศยักนั และถ้ามเีหตกุารณ์ทีจ่�าเป็นหรอืมคีวามต้องการ กต้็องช่วยเหลอืกนั แม้แต่

ในยามทีเ่ป็นปกตสิขุกต้็องมกีารแสดงน�า้ใจต่อกนั อนันีเ้ป็นหลกัธรรมดาของการที่
มนษุย์จะอยูร่่วมกนัได้ด้วยด ีเมือ่มกีารช่วยเหลอืพึง่พาอาศยักนัได้ ตลอดจนแสดง
น�า้ใจต่อกนั การผนกึหรอืรวมกนักเ็กดิขึน้ คอืในระหว่างบคุคลกเ็ป็นการยดึเหนีย่ว
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จิตใจกนั สมานไมตรไีว้ได้ และในแง่สงัคมกเ็ป็นการยดึคมุชมุชนไว้ให้รวมเป็นอนั

หนึง่อนัเดยีวกนั เป็นการสมานสงัคมไว้ให้อยูใ่นเอกภาพ

 ธรรมดาทีว่่ามานีเ้ป็นหลกัการส�าคญัในทางพระพทุธศาสนาและการท่ีจะ
กระท�าดงันีไ้ด้ส�าเรจ็กต้็องเกดิจากคณุธรรมเป็นฐาน คณุธรรมหรอืธรรมดาในทาง

ดทีีส่�าคญัซึง่พระพทุธศาสนาแสดงไว้กค็อื พรหมวหิาร ๔ ประการ

 ตามธรรมดาของการทีจ่ะอยูร่่วมกนัด้วยดนีัน้ ประการแรกทีส่ดุ แน่นอน

ว่าเราจะต้องมเีมตตา คือมคีวามปรารถนาดต่ีอกนั ร่วมมอืร่วมใจ เป็นมติร มไีมตรจีติ
ต่อกนั ต้องการให้กนัมคีวามสขุ

 ต่อจากน้ัน เมือ่ยามเขาประสบความทกุข์ยากเดอืดร้อน กต้็องมใีจไหวตาม
รบัรูเ้หน็อกเหน็ใจ แล้วทนนิง่เฉยอยูไ่ม่ได้ ต้องคดิหาทางช่วยเหลอื พยายามบ�าบดั

ปัดเป่าให้คนพ้นจากความทกุข์ร้อน หรอืความยากล�าบากและยามใดทีเ่ขาประสบ
ความสขุ ความส�าเรจ็ มคีวามก้าวหน้า ท�าความดงีาม หรอื เจรญิงอกงามมากขึน้ 

กต้็องพลอยยนิดแีละส่งเสรมิ การปฏบิตัใินขัน้นีม้กัเป็นเรือ่งยากส�าหรบัคนทัว่ไป

 ในสงัคมนีข้้อปฏบิตัขิัน้ทีห่นึง่ยงัไม่ยากนกั เอาละมไีมตร ีกไ็ม่เป็นไร พอถงึ

ขัน้ทีส่อง คือกรุณาจะต้องออกไปช่วยด้วย ยากขึ้นอีกหน่อย  พอถึงขั้นที่สามเขา

ดีเขาส�าเร็จ ต้องส่งเสริม อันนี้ออกจะยากมากทีเดียว

 ตอ่ไปขัน้สดุท้าย บอกว่าในยามทีต้่องการความเป็นธรรม ต้องรกัษาธรรม 

ต้องมอีเุบกขาวางตวัวางใจเป็นกลาง หรอืวางทเีฉยได้ ตอนแรกสามข้อช่วยรกัษา

คน แต่ข้อทีส่ีร่กัษาธรรม พรหมวหิารนีท่้านมหีลกัอย่างนัน้ สามข้อแรกรักษาคน 

ข้อทีส่ีร่กัษาธรรม ในยามทีต้่องการรกัษาธรรมกส็ละคนได้ อนันีเ้ป็นเรือ่งทีส่�าคญั
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มากต้องรูจ้กัวางใจเป็นกลาง เมือ่มองเหน็แล้วว่าคนนัน้ๆ จะต้องรบัผดิชอบตนเอง 

หรอืเขาสมควรรบัผดิชอบผลการกระท�าของเขา ในกรณีอย่างน้ัน จะต้องวางใจ

เป็นกลาง จงึจะท�าให้เกดิความเป็นธรรมขึน้มา หรอืรกัษาธรรมไว้ได้

 อเุบกขา นอกจากเป็นรากฐานภายในการปฏบิตักิารทางสงัคมทีย่ตุธิรรม

หรอืมคีวามเป็นธรรมแล้ว กเ็ป็นตวัรกัษาสมดลุท�าให้เกดิความพอดใีนการปฏบิตัิ

ทางสงัคมทัว่ไป เช่น ช่วยให้ท�าถกูจดุ ถกูจงัหวะ ทีจ่ะได้ผลดี

 คนบางคนทัง้ทีแ่สนจะหวงัด ีปรารถนาดต่ีอคนอืน่ พยายามช่วยเหลอืเขา 
เอาแต่เมตตากรณุา ไม่รูจ้กัวางอเุบกขา ไม่มองดขูัน้ตอน แสดงเมตตากรณุาไม่ถกู

จดุไม่ถกูจังหวะ ช่วยเขาแต่ผลกลายเป็นตนเองถูกเรยีกว่าเป็นคนสอดแทรก แทรกแซง 

ก้าวก่าย หรอืซ�า้ร้ายไปช่วยเขา กลบักลายเป็นซ�า้เตมิเขาให้แย่ลงไปอกี หรอืท�าให้
เสียเร่ืองไปเลย แล้วกม็าบ่นว่าท�าคณุบชูาโทษ โปรดสตัว์ได้บาปหรอืท�าคณุคนไม่

ขึน้ ดงันีเ้ป็นต้น

 นีค้อืหลกัทีเ่รยีกว่า พรหมวหิาร ๔ ซึง่เป็นหลกัใจทีจ่ะรกัษาสงัคมไว้ให้มี
การช่วยเหลอืเกือ้กลูส่งเสรมิกนัและกนั พร้อมทัง้รกัษาธรรมไว้ให้ด�ารงอยูคู่ส่งัคม 

เป็นหลกัการทีค่รบถ้วนสมบูรณ์ครบวงจรของความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์ และมี

ความสมดลุในระบบความสมัพนัธ์ของมนษุย์กบัธรรมด้วย เพราะนอกจากให้คนช่วย

กนัในการอยูร่วมเป็นสงัคมแล้ว กใ็ห้การช่วยกนันัน้อยูใ่นขอบเขตทีจ่ะไม่ละเมดิธรรม
ด้วย คนต้องช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัให้อยูร่วมเป็นสงัคมได้ แต่ต้องมธีรรมเป็นมาตรฐาน
ในการอยูร่่วมกนันัน้ เพราะถ้าไม่มคีวามเป็นธรรมสงัคมกอ็ยูไ่ม่ได้เหมอืนกนั

 นีค่อืพรหมวหิารซ่ึงเป็นธรรมประจ�าใจของมนษุย์ทีเ่ป็นผูป้ระเสรฐิ เรยีงล�าดบั 

๔ อย่าง ทีพ่ดูมาแล้ว กคื็อ เมตตา กรณุา มุทติา และอเุบกขา
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ปฏิบัติการทางสังคมที่เป็นฐานของการพัฒนา

 อย่างไรก็ตาม นอกจากจะมหีลกัเป็นคณุสมบตัใินใจแล้วกต้็องแสดงออก

มาเป็นปฏบิตักิารในสงัคมด้วย เมือ่มพีรหมวหิารเป็นพ้ืนฐานอยูใ่นใจแล้ว กพ็ร้อมที่

จะมพีฤตกิรรมทางสงัคมทีเ่อือ้ต่อการอยูร่่วมกนั โดยแสดงคณุสมบตัภิายในออกมา
เป็นการกระท�าภายนอก

 ในการอยูร่่วมกนั คนเราจะแสดงพรหมวหิารออกมาในรปูใดบ้าง พรหม-
วหิาร ๔ คอื เมตตา กรณุา มทุติา อเุบกขา นัน้แสดงออกมาจรงิๆ ในปฏบิตักิาร

ทางสงัคม กค็อื

 ๑.รูจ้กัให้ปันและเผ่ือแผ่กนั ได้แก่การให้ความช่วยเหลอืในด้านวสัดปัุจจยั
อุปกรณ์ตัง้แต่ให้เครือ่งมอืด�าเนนิชวีติแก่ผูย้ากไร้ล�าบากตกยาก ผูป้ระสบภยั ให้เพือ่
ส่งเสรมิให้เขาสามารถพฒันาชวีติ ให้ด ้วยไมตรีมีน�้าใจ ตลอดจนให้เพือ่ส่งเสรมิ

กจิการงานของเขาให้เป็นผลส�าเรจ็
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 ๒.รู้จกัพดูหรอืใช้วาจาเกือ้กลูกนั ในการอยู่ร่วมกันนัน้ อย่างน้อยก็ต้องการ

ค�าพดูทีส่ภุาพไพเราะ หรือค�าพูดทีมี่น�า้ใจหวังดีแสดงเมตตาหรอืไมตรจีติต่อกัน ต่อ

จากนัน้กต้็องการค�าพดูทีแ่นะน�าประโยชน์ ค�าพดูทีบ่อกกล่าวตกัเตอืนกนัในทางทีถ่กู
ต้อง ตลอดจนพดูสัง่สอนอบรมให้ความรูต่้างๆ นอกจากวาจาแล้วกต้็อง

 ๓.ลงแรงทําประโยชน์ให้แก่เขา ได้แก่ ลงมอืจดัท�าด�าเนินการบ�าเพ็ญ

ประโยชน์เพราะว่าในบางคราวหรอืบางกรณ ีให้ของหรอืให้ค�าแนะน�ากย็งัไม่เพยีงพอที่

จะได้ผล หรือไม่เหมาะกับโอกาส กต้็องช่วยเหลอืด้วยการลงมอืบ�าเพญ็ประโยชน์ 
โดยออกแรงออกก�าลงัท�าการหรอืปฏบิตักิารอย่างอืน่อย่างใดหนึง่ให้ตรงกบัเรือ่ง ดงั

ทีเ่สดจ็ไปในท้องถิน่ทรุกนัดารต่างๆ ทรงลงมอืจดัท�าด�าเนนิการต่างๆ ทีเ่ป็นเรือ่งของ
การลงแรงช่วยเหลอื แล้วสดุท้ายกค็อืการแสดงออกโดย

 ๔.วางตนเหมาะสมสม่ําเสมอ การวางตวัเหมาะสมกเ็ป็นหลกัทีส่�าคญั จดั
เป็นประการสดุท้าย หมายถึงการท�าตวัให้เข้ากันได้หรอืวางตวัให้สมานใจ คอืคบหา

อย่างเข้าถงึจติใจของกนัและกนัอย่างทีเ่ราเห็นกนัว่าไม่ถอืเนือ้ถอืตวั หรอืเป็นเจ้าฟ้า
เจ้าแผ่นดนิทีไ่ม่ทรงถอืพระองค์ วางตวัพอเหมาะพอด ีสม�า่เสมอ คงเส้นคงวา เสมอ

ต้นเสมอปลาย ให้ความเสมอภาค ช่วยเหลอืและปฏิบตัต่ิางๆ อย่างเสมอหน้ากนั ตลอด

จนร่วมมอืร่วมใจ ร่วมงาน ร่วมการ ร่วมสขุร่วมทกุข์กนั
 ทัง้สีอ่ย่างนีเ้ป็นหลกัการแสดงออกของพรหมวหิารธรรมเรียกเป็นศพัท์
พระกค็อื

 (๑) ทาน การให้ปัน เผือ่แผ่ และสละช่วยเหลอืกนั

 (๒) ปิยวาจาวาจาเป็นทีร่กั คอืค�าพดูทีอ่อกมาจากน�า้ใจทีม่คีวามรกั 

     แสดงถงึปรารถนาดี
 (๓) อตัถจรยิา ลงแรงลงมอืท�าประโยชน์ให้แก่กนั
 (๔) สมานตัตตา วางตนให้เป็นเครือ่งสมานใจ
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 ทัง้หมดนีเ้ป็นหลกัปฏบิตัสิ�าคญัมากทีจ่ะยดึเหนีย่วใจกนัไว้และเกาะกมุสงัคม

ให้ด�ารงอยูไ่ด้ ดงันัน้ นอกจากพรหมวหิารซึง่อยูใ่นใจแล้วกต้็องแสดงออกมาภายนอก 
เป็นปฏบิตักิารทางสงัคม ๔ ข้อนี ้ซึง่เรยีกว่า สงัคหวตัถ ุ๔

 อาตมายกเรื่องนี้มากล่าวก็เพื่อจะให้พิจารณาว่า ในการทรงบ�าเพ็ญ        

พระราชกรณยีกจิต่างๆ ทีท่�าให้ประชาชนรกัพระองค์ซึง่ท�าให้สมเดจ็พระเทพฯ ทรง
เป็นปิยชาตนิัน้ ทุกท่านจะเห็นได้แน่นอนว่าได้ทรงบ�าเพ็ญตามหลักธรรมเหล่านี้ 
ประชาชนจงึเกดิความซาบซึง้ตรงึตราประทบัใจ หรอืท่านผูฟั้งจะเหน็เป็นประการ

ใดกข็อให้พจิารณาว่าเป็นไปตามนีห้รอืไม่

 เมื่อมีพรหมวิหาร ๔ เป็นพื้นฐานใจ และปฏิบัติการทางสังคมด้วย           
สงัคหวตัถ ุ๔ ประการแล้ว กเ็กดิการอยูร่่วมกนัด้วยด ีประชาชนกจ็ะพร้อมเพรยีง
พร้อมใจกนัมคีวามสามคัคร่ีวมใจกนัพฒันาประเทศ ท�านุบ�ารงุชาติบ้านเมอืงให้เจรญิ

ก้าวหน้า
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ลักษณะคนที่จะพัฒนา

๑. คบหาแหล่งความรู้และแบบอย่างที่ดี

 อนึง่ในการนี ้นอกจากจะร่วมมอืกนัและอยูร่่วมกนัด้วยดแีล้ว ประชาชน

แต่ละคนก็ยังต้องมีคุณสมบัติประจ�าส่วนตัวอีก  ตอนนี้จึงจะมาพูดถึงคุณสมบัติ
ส่วนตัวส�าหรับท�าชีวิตของตนให้ดี อาตมาจะยกมาสักหลักเดียว เพราะว่าผู้ฟังได้

นั่งมานานแล้ว อาจจะฟังด้วยขันติธรรมเป็นอันมากแล้วก็ได้ เพราะฉะนั้นจึงไม่
ควรจะเยิ่นเย้อให้ยาวความนัก

 เมื่อได้พูดถึงหลักการอยู่ร่วมกันในสังคม ทั้งท่าทีภายในใจและการ
แสดงออกไปภายนอกแล้ว ก็จะต้องย้อนมาดูตัวของบุคคลแต่ละคนที่มาอยู่ร่วม

กันอีกชั้นหนึ่งด้วย เพราะคนที่จะมาอยู่รวมกันและร่วมกันท�างานนั้นก็จะต้องมี
คุณสมบัติส่วนตัวของตนเอง เพื่อมีชีวิตที่ดีงามเจริญก้าวหน้าและมีความพร้อม
ที่จะมาท�างานเพื่อส่วนรวมร่วมกับผู้อื่นด้วย
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 คิดว่าพอเรียกว่าใช้ได้แล้ว หลักที่วา่นี้เป็นคุณสมบตัิหรอืเป็นข้อปฏิบตัิที่
ส�าคัญ ซึ่งเป็นเรื่องของการศึกษา เป็นเรื่องของการพัฒนาคนให้มีคุณสมบัติที่ดี 

ทีท่�าให้พร้อมทีจ่ะก้าวหน้าไปในวถีิชีวติท่ีดงีามและในการทีจ่ะช่วยพฒันาสร้างสรรค์
สังคม

 ขอเริ่มจากคุณสมบัติข้อที่ ๑ ซึ่งพระพุทธศาสนาเน้นมาก ขอแปลเป็น

ไทยว่า การรู้จักเลือกหาแหล่งความรู้ ถ้าเป็นเด็กก็เน้นพิเศษในเรื่องการเลือก

หาแบบอย่างด้วย โดยเฉพาะส�าหรับเด็กนี่การรู้จักหาแหล่งความรู้และแบบ
อย่างท่ีดีเป็นเรื่องส�าคัญมาก ถ้าเด็กเอาตัวอย่างไม่ดีมาตามหรือเลียนแบบ         
จะเสียหายมากมาย

 สมเด็จพระเทพฯ ทรงไว้เรื่องหนึ่ง ซึ่งแสดงถึงหลักการข้อน้ีคือ ทรง

วิจารณ์หนังสือส�าหรับเด็กในเมืองไทย ว่าหนังสือจ�านวนมากหรือส่วนมากเป็น
หนงัสือทีอ่่านแล้วส่งเสรมิให้เดก็มลีกัษณะจิตใจแบบเพ้อฝันแทนท่ีจะให้เกิดความ
คดิ ควรช่วยกนัส่งเสรมิให้มหีนงัสอืประเภททีท่�าให้เดก็ได้เหน็ตัวอย่างท่ีดีๆ จ�าพวก

ประวตับิคุคลทีเ่พยีรพยายามต่อสูค้วามยากล�าบาก เอาชนะอปุสรรค ใช้สตปัิญญา  
สร้างความเจรญิก้าวหน้า จนบรรลคุวามส�าเรจ็ในชวีติด้วยเรีย่วแรงก�าลงัของตนและ
ตัง้ใจท�าความดงีามบ�าเพญ็ประโยชน์แก่สงัคม โดยไม่ท้อถอย โดยเฉพาะตัวอย่างชีวติ

ของบคุคลส�าคญัทีไ่ด้สร้างสรรค์ตนเองขึน้มาจากความทกุข์ยากล�าบาก

 ทรงยกตัวอย่างเรื่องประเทศอเมริกา เช่น ศาสตราจารย์ ดร.ยอร์ช  
วอชงิตนั คาร์เวอร์ และอกีท่านหนึง่ชือ่มีค�าว่าวอชงิตันเหมอืนกนั คอื ศาสตราจารย์ 
บุกเกอร์ ที. วอชิงตัน ทั้งสองท่านเป็นคนผิวด�าที่มีฐานะด้อย เสียเปรียบ มีความ

ทกุข์ยากล�าบากมาก แต่กด็ิน้รนต่อสูพ้ฒันาชวีติขึน้มา จนกระทัง่ประสบความส�าเรจ็
ได้เป็นศาสตราจารย์ เป็นผูส้อน เป็นผูบ้รหิารการศกึษา ช่วยสงัคมท�าประโยชน์เป็น

อันมาก
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 ทรงวจิารณ์ หนังสือส�าหรับเยาวชนในเมืองไทยก็น่าจะเป็นหนังสือ
ประเภทท่ีให้ความคดิและให้ตวัอย่างหรอืแบบอย่างทีด่อีย่างนัน้๑๕  อนันีอ้าตมานกึ

ขึน้มาได้กเ็ลยน�ามากล่าวแทรกไว้เสยีด้วย แต่รวมความกค็อืว่า หลกัที ่๑ ได้แก่ รูจ้กั
เลอืกหาแหล่งความรูแ้ละแบบอย่างทีด่ ีซึง่เป็นเรือ่งส�าคญัในการพฒันาคน 

 เราจะต้องรูจ้กัเลอืกบคุคลท่ีจะคบหา รูจ้กัเลอืกบคุคลทีจ่ะให้ค�าแนะน�าหรอื

ทีจ่ะปรกึษา เรยีกง่ายๆ ว่ารูจ้กัคบคนและรูจ้กัแม้แต่คบหนงัสอืด้วย การคบคนนี้

คบทางค�าพดูของเขาทีอ่อกมาทางหนงัสอืกม็ ีคอื บางทเีราไม่ได้พบหน้าเขาเลย แต่
คบกนัในวาจาทีอ่อกมาทางหนงัสือฉบบัทีเ่ราไปอ่าน เราอ่านหนงัสอืของใคร ก็ต้อง
ถอืว่าเราก�าลงัคบกบัคนนัน้ด้วยเหมอืนกนั หนงัสอืทีเ่ราอ่านนัน้กจ็ะเป็นมติรของ

เรา ถ้าหนังสือดีก็เป็นกัลยาณมิตร ถ้าหนังสือชั่วก็เป็นปาปมิตร อันนี้เป็นเรื่อง

ของการคบหา ตกลงรวมความก็คือ จะต้องรู้จักเลือกคบคนให้เป็น รู้จักเลือกหา

แหล่งความรู้ความดีงามและแบบอย่างที่ดี

 หลักข้อที่ว่ามานี้เป็นหลักของการพัฒนาที่ส�าคัญ พูดสั้นๆ ก็คือ รู้จัก

แสวงหากัลยาณมิตร เป็นประโยชน์ที่เราจะได้จากสังคม คนที่ท�าอย่างนี้ได้นับว่า
เป็นคนที่รู้จักถือเอาประโยชน์จากสังคม

๑๕จำกทำสสูค่วำมส�ำเรจ็ พมิพ์ครัง้แรกในคอลัมน์ “ช้างเขาดนิ” ,เสนาศกึษา เล่ม ๕๐ 
ตอน ๑ สงิหาคม – กนัยายน ๒๕๒๖ (มณีพลอยร้อยแสง, ๒๕๓๓, หน้า ๕๑๕ – ๕๑๗)
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 อย่างไรก็ตาม เมื่อตนเองรู้จักถือเอาประโยชน์จากสังคมแล้ว ตนเองก็

ต้องท�าตนให้เป็นมิตรต่อสังคมด้วย คือ เมื่อเราเอาประโยชน์จากสังคมแล้ว เรา
ก็ควรจะเอื้อประโยชน์แก่สังคม หรือบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย โดยท�าตนให้

เป็นกัลยาณมิตรของสังคมด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นหลักข้อที่ ๑ จึงมีความ

หมายซ้อนรวมกันอยู่ ๒ อย่าง คือ รู้จักเลือกคบหาคนที่เป็นกัลยาณมิตร พร้อม
กับท�าตนเป็นกัลยาณมิตรแก่บุคคลอื่นและสังคมด้วย ข้อนีเ้ป็นหลกัทีห่นึง่เลยที

เดียว

 สังคมของเราขณะนี้เป็นสังคมที่มีปัญหาเพราะขาดกัลยาณมิตร เรามี

หนังสืออ่านที่ไม่เป็นประโยชน์บ้าง มีสื่อมวลชน มีรายการทีวีที่ไม่เป็นประโยชน์ 
ซึ่งชักน�าไปในทางหลงใหล เรียกได้ว่าไม่เป็นกัลยาณมิตรแต่เป็นบาปมิตร หลัก

ข้อที่หนึ่งนี้ มีความส�าคัญยิ่งในการพัฒนาคนและมีความหมายเลยไปถึงการ
พัฒนาประเทศชาติ ทางพระท่านมีศัพท์ให้ เรียกว่า  กัลยาณมิตตตา คือ ความ

เป็นผู้มีกัลยาณมิตร พร้อมทั้งเป็นกัลยาณมิตร หรือ ความเป็นผู้มีและเป็น

กัลยาณมิตร
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ลักษณะคนที่จะพัฒนา

๒. มีวินัยไว้เอื้อโอกาสที่จะพัฒนา

 ประการที ่ ๒ คอื ความมรีะเบยีบวนิยั ทัง้วนิยัในความเป็นอยูส่่วนตวั 
และในการรกัษาระเบยีบของสงัคม คนเราแต่ละคนนีช่วีติต้องมรีะเบยีบวนิยั ต้อง
รูจ้กัจดัสรรระเบยีบบ้าง ถ้าชวีติไม่มรีะเบยีบกจ็ะวุน่วายสบัสน แม้แต่เวลากไ็ม่มทีี่

จะท�าอะไร

 ระเบียบวินัยมีไว้เพื่ออะไร วินัยนี้หลายคนบอกว่าคือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เรียบร้อยแล้วก็ดี ก็จบ วินัยเพื่อให้เรียบร้อย และเพื่อจะให้เรียบร้อย
นั่นเอง ก็เลยต้องกวดขันควบคุมตลอดจนถึงกับบังคับให้ท�าตามกฎเกณฑ์        

ข้อบงัคบัต่างๆ บางคนมองแค่นีว่้า วนิยักเ็พือ่ให้สงบเรยีบร้อย แต่เปล่าหรอก ความ

สงบเรยีบร้อยไม่ใช่เป็นสิง่ทีจ่บในตวัของมนัเอง คอื ไม่ใช่เป็นจดุหมายอยูใ่นตวัมนั

เอง ถ้าอย่างนัน้กต้็องถามว่า จะให้เรยีบร้อยเพือ่อะไร
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 วินัยเพื่อให้เรียบร้อย และที่ให้เรียบร้อยนั้นก็เพื่อเอื้อโอกาสในการที่จะ

ท�าอะไรได้สะดวก บ้านเราลองมขีองเกะกะเตม็ไปหมดซ ิเราจะท�าอะไรได้สะดวก
ไหม จะเดินไปตรงนั้นก็กีด ตรงนี้ก็กีด แม้แต่เดินก็ยังไม่คล่อง แต่ถ้าเราจัดข้าว

ของให้เป็นระเบียบ จะเดินก็คล่องจะหยิบของอะไรใช้ก็สะดวก จะอยู่ก็สบาย จะ
ท�างานท�าการอะไรกร็าบรืน่รวดเรว็ การมวีนิยันีเ้ป็นการจดัสรรโอกาสให้ท�าอะไร

ได้สะดวก ช่วยให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปได้คล่องสบาย

 ถ้าบ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อย ตั้งแต่ความไม่สงบเรียบร้อยในแง่ที่คน

เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไปไหนก็ไม่ปลอดภัย ไม่กล้าไป ก็เลยท�าอะไรไม่ได้ 
งานการกไ็ม่เดนิ จนกระทัง่ว่าไม่มรีะเบยีบวนิยัในการใช้รถใช้ถนน เป็นต้น อะไรๆ 

ก็ยุ่งไปหมด  เสียงานเสียการ ทรัพย์สินเวลาและแรงงานต้องสูญเปล่าไปมาก 

หรือแคบเข้ามาชีวิตส่วนตัวก็ไม่มีระเบียบ ที่ทางก็เกะกะรุงรัง วันเวลาก็สับสน
ไม่มลี�าดบั แต่ละวนักว็ุน่วาย ในสภาพอย่างนี ้กิจกรรมต่างๆ ของชวีิตกต็าม ของ

สังคมก็ตาม จะไม่สามารถด�าเนินไปได้ด้วยดี กระบวนการพัฒนาชีวิตหรือ
กระบวนการพัฒนาสังคมก็ตาม จะติดขัด ไม่คล่อง ไม่ได้ผลดี เช่น เพียงแค่แบ่ง

เวลาไม่เป็นเท่านั้น วันหนึ่งก็ท�าอะไรไม่ได้เท่าไร

แต่ถ้ารู้จักจัดระเบียบโดย

(๑) จัดระเบียบในความเป็นอยู่ของตนเอง ในชีวิตส่วนตัว ให้มีขั้นตอนเป็นล�าดับ

(๒) รักษาระเบียบวินัยของสังคมอย่างถูกต้องตามความมุ่งหมาย

 พอมวีนิยัอย่างนี ้ โอกาสทีจ่ะท�างานท�าการกม็ากขึน้มาทนัท ีกจิกรรมทกุ

อย่างกด็�าเนนิไปได้โดยสะดวก การพฒันาก้าวไปได้คล่องไวรวดเรว็ เช่น เพยีงแค่
จดัล�าดบัเวลาเป็น ช่องโอกาสกเ็กดิขึน้ พอมรีะเบยีบชวีติของตนเองก็มเีวลาท�างาน

มาก บางคนจดัเวลาไม่เป็น วนัหนึง่ๆ ไม่มเีวลาทีจ่ะท�างาน แต่อกีคนหนึง่จดัเวลา

เป็นกลบัท�างานได้เยอะแยะ นีค่อืความมวีนิยั
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 วนิยัไม่ได้เป็นจดุหมายในตวัของมนัเอง เราไม่ได้สร้างความสงบเรยีบร้อยข้ึน
ให้เป็นจดุหมาย การสร้างความสงบเรยีบร้อยกเ็พือ่เอือ้โอกาสในการท�าสิง่อ่ืนทีดี่งาม 

เพือ่สร้างสรรค์ความดงีามและประโยชน์สุขอ่ืนยิง่ขึน้ไป พระพทุธเจ้าทรงเน้นเรือ่ง

ระเบยีบวนิยักเ็พราะเป็นตวัเอือ้โอกาสในการฝึกฝนพฒันาชีวติและสงัคมอย่างส�าคญั

 เมือ่เราอยู่ร่วมในสังคมด้วยด ี โดยที่ความเป็นอยู่ของเราก็เป็นระเบียบ

ด้วย และอยูร่่วมกนัในสงัคมอย่างมรีะเบยีบด้วย หมายความว่ามรีะเบยีบวนิยัทัง้
ในชวีติส่วนตวัและช่วยรกัษาระเบยีบวนิยัของสังคม ไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ทาง     

ศลีธรรมหรือกฎหมายบ้านเมอืง ท�าให้ไม่มกีารเบียดเบยีนกนั สงัคมอยูก่นัอย่างสงบ
เรยีบร้อย เรากพ็ฒันาบ้านเมอืงได้สะดวก และพฒันาชวีติของตนเองคล่องสบาย

ด้วย

 วนิยั คอื การจดัระเบยีบและตวัระเบยีบทีจ่ดัวางไว้ คนไหนมวีนิยัโดย

ประพฤตติามระเบยีบหรอืตัง้อยูใ่นระเบยีบ กเ็รยีกว่าคนมศีลี ขอให้แยกระหว่าง
วินัยและศีลให้ได้นะ การจัดระเบียบเป็นวินัย คนที่ตั้งอยู่ในวินัยเป็นผู้มีศีล ศีล

เป็นคุณสมบัติของคน คนมีศีล ก็คือคนที่ตั้งอยู่ในวินัยหรือคนมีวินัย ฉะนั้น ศีล ก็
คือ ความเป็นคนตั้งอยู่ในวินัยหรือความมีวินัยนั่นเอง

 พระพุทธเจ้าตรัสย�้าความส�าคัญของศีล คือความมีวินัยหรือการตั้งอยู่

ในวินัยนี้ไว้ว่าเป็นเหมือนพื้นดิน หรือพื้นที่คนเหยียบยันในการที่จะท�างานท�าการ
และท�ากิจกรรมทุกอย่าง หมายความว่า คนจะท�าอะไรก็ตาม ต้องมีพื้นที่รองรับ
ตัว เป็นที่เหยียบที่ยัน จึงจะท�าการนั้นๆ ได้ ถ้าไม่มีพื้นรองรับ ก็ท�าไม่ได้ ศีลหรือ

การมีวินัยจึงเป็นตัวปูพื้นหรือเปิดช่องเตรียมโอกาสส�าหรับผู้ที่จะพัฒนาตนจึงมี

ความส�าคัญเป็นอย่างมาก เป็นพื้นฐานรองรับตัว รองรับสังคมก่อนที่จะก้าวไป

ท�าอะไรต่อๆ ไป
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ลักษณะคนที่จะพัฒนา

๓. ก้าวหน้าด้วยแรงจูงใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์

 ทน้ีีข้อที ่๓ การท่ีจะพฒันาได้ต้องมีความใฝ่รู้และใฝ่ดงีามซึง่แสดงออก
มาเป็นความใฝ่แสวงหาความรู้ รักวิชา ชอบหาความจริงแท้ของเรื่องราวต่างๆ 

และใฝ่สร้างสรรค์ คอื อยากจะเหน็อะไรทกุอย่างอยูใ่นสภาพทีด่ทีัว่ไปหมด อยาก

จะเห็นสภาพบ้านเมอืงสะอาดเรยีบร้อย อยากจะเหน็คนมสีขุภาพด ีอยากไปหมด 
อยากอย่างนี้ท่านเรียกว่าใฝ่ดี เป็นฉันทะไม่ใช่ตัณหา ถ้าเป็นตัณหากจ็ะใฝ่สนอง
ผสัสะตนเอง คอืใฝ่สนองตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ของตนเอง อยากจะบ�าเรอ ตา หู 

จมกู ลิน้ กาย ด้วยรปู เสยีง กลิน่ รส สมัผสัทีต่ืน่เต้น เอรด็อร่อย อย่างนีเ้รยีกว่า 

ตัณหา แต่ถ้าอยากท�าให้เกดิความรูอ้ยากจะให้เกดิความดงีามขึน้ อย่างนีเ้รยีกว่า 

ฉนัทะ  

 อยากสองอย่างนีแ้ยกให้ได้ โดยเฉพาะคนไทยจะต้องระวงัให้มาก เพราะ

มักจะแยกกันไม่ถูก พอบอกว่าอยากก็เป็นตัณหาไปหมด เลยกลายเป็นว่าคน        
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ชาวพทุธ “อยาก” ไม่ได้ ถ้าจะเป็นชาวพทุธทีด่ ีปฏบิตัถิกูต้อง กไ็ม่ต้องอยาก ชาว
พทุธทีอ่ยากจะเป็นชาวพทุธทีด่กีเ็ลยพยายามแสดงตวัว่าเป็นคนไม่มคีวามอยาก ก็

เลยท�าตวัหงอก๋อ เมือ่ถือว่าเป็นคนดก็ีต้องไม่อยากอะไรเลย กเ็ลยท�าอะไรไม่ได้เลย

 ทางพระท่านแยกไว้ว่ามอียาก ๒ อย่าง อยากที ่๑ เรยีกว่า ตณัหา หมาย
ถงึอยากทีจ่ะสนองความต้องการในการบ�ารงุบ�าเรอปรนเปรอตน อยากที ่๒ เรยีก

ว่า ฉนัทะ คอืความใฝ่รูใ้ฝ่แสวงความดคีวามงามใฝ่สร้างสรรค์ การอยากแสวงหา

ความรูเ้พราะต้องการเข้าถงึความจรงิหรอืเข้าถงึสจัธรรมกด็ ีอยากสร้างสรรค์เพราะ
ต้องการท�าความดงีามให้เกดิขึน้กด็ ีอย่างนีท่้านไม่ห้าม แต่ตรงข้ามเป็นสมบตัสิ�าคญั

ทีท่่านเน้นว่าต้องมด้ีวยซ�า้เพราะเป็นองค์ประกอบทีจ่�าเป็นในกระบวนการพฒันา

 ความอยากประเภทฉนัทะนีเ้ป็นข้อที ่๓ เป็นแรงจงูใจทีจ่ะพาให้คนพฒันา

ตนเองและสงัคมไปได้ และกป็รากฏว่าสมเดจ็พระเทพฯ ทรงเน้นคุณสมบตัข้ิอน้ีมาก 
ถ้าอ่านพระนพินธ์จะพบเรือ่งทีท่รงเน้นให้นกัศกึษาใฝ่แสวงหาความรู ้ และให้เรยีน

โดยมุง่ทีจ่ะไปสร้างสรรค์ความดงีามท�าประโยชน์แก่ส่วนรวม ซึง่ทรงย�า้บ่อยๆ ตรง

ตามคตใินทางพระพทุธศาสนาทีถ่อืว่า ฉนัทะเป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้เรามแีรงทีจ่ะ
ก้าวไปในการพฒันาตนเองและพฒันาประเทศ
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๔. มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ

 ต่อไปข้อที ่๔ ความมจีติสาํนกึทีจ่ะฝึกฝนพฒันาตนให้สมบรูณ์ คอืต้อง
มคีวามตัง้ใจมุง่มัน่ทีจ่ะเอาความถนดัความสามารถของตนออกมาใช้ประโยชน์ให้

เต็มที่ และพยายามฝึกฝนปรับปรุงตนให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา

 คนเราแต่ละคนมักจะมีดีของตนเอง แต่ไม่รู้ตัวว่ามีดี และบางทีดูถูก    
ตัวเอง ถึงกับพระพุทธเจ้าทรงตักเตือนว่า

กลฺยาณํ วต โภ สกฺขิ อตฺตานํ อติมญฺญสิ.
“เธอก็ทําความดีได้ ไฉนจึงหมิ่นตัวเองเสีย”

หรือว่า “ท่านเอย ท่านก็สามารถทําดีได้ไยจึงมาดูหมิ่นตัวเองเสีย”

 คนจ�านวนมากท้อใจ นึกว่าตนเองไม่มีความสามารถ ก็เลยหยุดนิ่งเฉย 

บางทีก็ปล่อยตัวให้หลงไปในทางที่ผิด พร่าเวลาให้สูญเปล่า แต่คนที่รู้จักพัฒนา
ศักยภาพของตนเองแม้แต่เหลือแขนข้างเดียวก็ฝึกตัวให้ท�าการต่างๆ ที่เป็น
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ประโยชน์ได้ เรียนหนังสือได้ ท�างานอาชีพได้ บางทีเก่งกว่าคนมี ๒ แขนเสียอีก 

บางคนไม่มีขา ไม่ท้อใจ ไม่สิ้นหวัง ก็ยังพัฒนาตัวเองให้ท�าอะไรต่ออะไรได้ เพราะ
ฉะนั้น จึงไม่ต้องไปท้อแท้ใจ พระพุทธศาสนาได้ให้หลักอันนี้ไว้แล้ว ขอให้ตั้งใจมุ่ง

มัน่เอาความถนัดความสามารถของตนออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เรยีกว่าพฒันา
ศักยภาพของตนออกมาใช้ให้เต็มที่ หรือพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ ต้องนึกว่า

แต่ละคนมีดีของตนแต่ก็ถ่อมตนเอาไว้

 เราต้องมองว่า “มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนพัฒนา” 

หลักนี้ส�าคัญมาก เรามักจะพูดกันว่า มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ แต่พระพุทธเจ้าไม่
ได้ตรสัว่าอย่างนัน้ มนุษย์เป็นสัตว์ประเสรฐิจรงิหรอื เร่ืองนีม้เีง่ือนไข หลกัพระพทุธ

ศาสนาบอกว่ามนษุย์เป็นสัตว์ประเสรฐิด้วยการฝึก หรอืพดูอีกอย่างหนึง่ว่า มนษุย์

เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกฝนพัฒนาตน ไม่ใช่ประเสริฐขึ้นมาเฉยๆ ถ้าไม่ได้
ฝึกฝนตนแล้วมนุษย์อาจจะแย่กว่าสัตว์หลายจ�าพวก จุดเด่นของมนุษย์ คือมี

ศักยภาพที่จะพัฒนาตนขึ้นไปได้อย่างสูงสุด

 นอกจากพยายามน�าเอาดขีองตนออกมาใช้แล้ว กต้็องพยายามฝึกฝน

ตนเองให้ดหีรอืพฒันาคณุสมบตัขิองตนให้แก่กล้าย่ิงข้ึนอยูเ่สมอ จิตส�านกึในการ
ฝึกฝนพฒันาตนจะท�าให้เราหมัน่ตรวจสอบตวัเอง แก้ไขปรบัปรงุชวีติและการงาน

ของตวัเองให้ดยีิง่ขึน้ เช่น เมือ่ท�าการงานใด กท็�างานนัน้ให้ดยีิง่ขึน้กว่าเดมิทกุครัง้ 
ทัง้โดยวธิกีารทีด่ยีิง่ขึน้ และโดยความได้ผลมากหรอืสมบรูณ์ยิง่ขึน้

 
 เม่ือส�านึกว่า เราเป็นมนษุย์ทีจ่ะเป็นสตัว์ประเสรฐิได้ด้วยการฝึก เรายงัจะ
ต้องฝึกฝนพฒันาตนต่อไป กท็�าให้มคีวามสภุาพถ่อมตน และเมือ่ระลกึว่า เราเป็นคน

ซึง่เป็นสตัว์มศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาได้สงูสดุ จะต้องพฒันาตนให้เตม็ที ่กจ็ะตัง้ใจมุง่มัน่
พฒันาตนให้เตม็ที ่กจ็ะตัง้ใจมุง่มัน่พฒันาตนให้เตม็ศกัยภาพ เมือ่มจีติส�านกึและระลกึ

ไว้อย่างนีท้ัง้ทีต่นมดีแีต่กจ็ะเป็นผูท้ีส่ภุาพถ่อมตนเสมอและพฒันาตนเรือ่ยไป
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๕. ปรับทัศนะให้ตรงตามหลักการแห่งเหตุผล

 ต่อไปประการที ่๕ ความมทีศันคตแิละค่านยิมทีด่งีาม ซึง่เป็นประโยชน์
ต่อการพฒันาชวีติ และไม่เสยีหายต่อสงัคมในเรือ่งของทศันคตแิละค่านยิมนี ้ เรา

จะพดูกนับ่อยๆ ถงึทศันคตเิกีย่วกบัการงานทีส่จุรติ บางทมีกีารดถูกูงานว่างานนีต้�า่  
งานนัน้ไม่มีเกียรต ิ ทัง้ๆ เป็นงานสจุรติกไ็ม่อยากท�า ท�าให้เสียโอกาสในการท่ีจะ

พฒันาชวีติและประเทศชาต ิ หรืออย่างสังคมบางแห่งที่ไม่รู้จักคุณค่าของการ
ประหยดั ประชาชนกม็ค่ีานยิมในทางฟุง้เฟ้อหรหูราเป็นสภาพอย่างหน่ึงทีไ่ม่เอือ้ต่อ
การพฒันา อกีตวัอย่างหน่ึง คอื ค่านิยมในการพัฒนาอุตสาหกรรมมคี�ากล่าวว่า ถ้า

อยากจะเป็นประเทศอตุสาหกรรมประชาชนต้องมค่ีานยิมผลติ ไม่ใช่เป็นผูท้ีม่ค่ีา
นยิมบรโิภค ถ้ามองดตูามตวัอย่างนีจ้ะเหน็ว่า ค่านยิมทีผ่ดิต่างๆ ซึง่จะต้องแก้ไขกัน 

ยังมอียูม่ากในสงัคมของเรา
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 ค่านยิมอย่างหนึง่ทีส่�าคญัมากในขัน้พืน้ฐาน คอื ค่านยิมแห่งความเป็นคน

มเีหตผุล ซึง่พ่วงมาด้วยกนักบัทศันคตทิีม่องอะไรอย่างมีเหตุมีผล หรอื ทศันคติแห่ง
การมองสิง่ทัง้หลายตามเหตปัุจจยั

 ศรทัธาหรอืความเชือ่ในขัน้รากฐานของพระพทุธศาสนา ทีเ่รยีกได้ว่าเป็น

พทุธทศัน์ คอืการถอืหลกัการแห่งความเป็นไปตามเหตปัุจจยั หลกัไตรลกัษณ์กด็ี 
หลกัปฏจิจสมปุบาทกด็ ี ไปรวมกนัทีน่ี ่ คอื การทีส่ิง่ทัง้หลายเป็นไปตามเหตปัุจจยั 
ทศันคตพิืน้ฐานของพระพุทธศาสนา คอืการมองเหน็สิง่ทัง้หลายเป็นไปตามเหตุ

ปัจจยั และค่านยิมพืน้ฐาน กค็อืการถอืหลกัการแห่งความเป็นไปตามเหตปัุจจยั

 ทศันคตแิห่งการมองตามเหตปัุจจยันี ้ทีเ่ป็นเบือ้งต้นหรอืเริม่แรกทีส่ดุ ซึง่
ควรจะปฏบิตัอิยูต่ลอดเวลา กคื็อ ท่าทีต่อประสบการณ์ทัง้หลาย ทีเ่รียกว่าท่าทแีห่ง
การเรยีนรู ้คอื การรบัรูป้ระสบการณ์ต่างๆ ทีเ่ข้ามาทางตา ห ูจมกู ลิน้ และกาย 

ทกุอย่างในลกัษณะทีเ่ป็นการเรยีนรู ้ไม่รบัรูใ้นลกัษณะทีเ่ป็นเพยีงปฏกิริยิาชอบและ
ชังหรอืชอบใจและไม่ชอบใจ พดูง่ายๆ ว่ามองเหน็ทกุสิง่เป็นการเรยีนรู ้ไม่ตดิอยูแ่ค่

ชอบหรอืชงั เมือ่มท่ีาทแีห่งการเรยีนรู ้กท็�าให้มกีารฝึกความคดิพจิารณาหาเหตผุล
ในสิง่ทัง้หลาย มกีารพฒันาตนอยูต่ลอดเวลา

 ในการพฒันาชวีติและพฒันาสงัคมนัน้ เราจะต้องพฒันาทศันคตแิละค่า
นยิมทีเ่ป็นไปในแนวทางของเหตผุล หรอืการมองตามเหตปัุจจยันีข้ึน้มา ประชาชน

จะได้เพยีรพยายามใช้สตปัิญญาของตนศกึษาให้รู้เหตผุลของสิง่ต่างๆ และพยายาม
ใช้เรีย่วแรงของตนแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิง่ทีต้่องการตามแนวทางของเหตผุล ไม่
มวัหวงัพึง่ปัจจยัภายนอกมาช่วยดลบนัดาลหรอืนอนรอคอยโชคชะตา
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๖. มีสติกระตือรือร้นตื่นตัวทุกเวลา

 ต่อไปขอเลยไปสู ่ ข้อ ๖ คอื ความกระตอืรอืร้นเร่งขวนขวายไม่นิง่เฉย
เฉือ่ยชา ในเมอืงไทยนีบ้างทกีม็แีนวโน้มของความเข้าใจและการปฏบิตัทิีผ่ดิพลาด 

เช่นมองเห็นคนทีเ่ข้าทางพระเป็นคนเฉือ่ยชา แต่ก่อนนีสั้งคมไทยสมยัใหม่เคยเอา
ค�าว่า สมถะ ไปใช้เรยีกคนทีเ่ฉือ่ยไม่เอาเรือ่งเอาราวนิง่เฉย ซึง่ไม่เข้าเรือ่งกนั 

 

 ที่จริงการเฉยนั้นท่านก็ให้ระวัง ท่านแบ่งไว้ว่าเฉยมี ๒ อย่าง เฉยอย่าง

หนึ่งเรียกว่า “เฉยโดยรู้” พวกน้ีเฉยดูท่าที ได้ท่าเมื่อไรเอา เฉยอีกแบบคือ       
“เฉยโง่” ไม่รู้เรื่อง พระพุทธศาสนาบอกว่า ถ้าเฉยไม่รูเ้รือ่งหรอืเฉยโง่กเ็ป็นอญั

ญาณเุบกขา เป็นพวกอกุศลไปเลย ส่วนที่เฉยที่ดีคือเฉยด้วยปัญญา

 ท�าไมในพรหมวิหารท่านจึงเอาอุเบกขาเป็นข้อ ๔ เอาไว้สุดท้ายก็เพราะ

มันใหญ่ที่สุด ยากที่สุด ต้องใช้ปัญญา คนที่ไม่ใช้ปัญญาจะอุเบกขาไม่ถูก ไม่รู้ว่า
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เมือ่ไรควรเฉยเมือ่ไรไม่ควรเฉย การทีเ่ฉยนัน้เป็นการวางท่าทเีฉย ไม่ใช่เฉยเรือ่ย
เปื่อย  แต่เฉยดู

 อุเบกขานั้นตัวมันเองแปลว่าคอยดู คือตามมองอยู่ตลอดเวลาทีเดียว 
เหมือนกับพ่อแม่ที่หัดให้เด็กรับผิดชอบตัวเอง เช่นให้เด็กหัดเดิน ที่เรียกว่าตั้งไข่ 

ถ้าพ่อแม่จะคอยโอ๋อยู่เรื่อยบอกว่ารักลูกมากกลัวลูกจะล�าบาก เอาแต่จะอุ้มไว้ 

เด็กกเ็ดินไม่เป็นสกัท ีอย่างนัน้ เรยีกว่า ใช้เมตตาผดิ ตอนนัน้ต้องอเุบกขาคอืรูจ้กั
วางเฉย แต่ไม่ใช่เฉยไม่เอาเรื่อง เป็นการเฉยดูโดยพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือหรือ

แก้ไขปัญหาได้ทันที พอเด็กจะล้ม ต้องการความช่วยเหลือเม่ือไรก็เข้าไปช่วย 
อย่างนี้จึงเป็นอุเบกขาที่แท้ถูกต้อง

 อุเบกขาช่วยให้เกิดการพัฒนา ถ้าลูกไม่รู้จักรับผิดชอบตัวเองเพราะพ่อ
แม่โอ๋อยูต่ลอดเวลาแล้ว เด็กจะไม่พฒันา เรยีกว่าเลีย้งลกูไม่เป็น พ่อแม่ทีจ่ะเลีย้ง

ลูกให้พัฒนาได้ต้องอุเบกขาเป็น อันนี้ก็เลยแทรกเข้ามา เรื่องเฉย ไม่ค่อยเกี่ยว
กันเท่าไรเลย ขอผ่านไป

 ทีนี้พูดถึงเรื่องเร่งรัดตัวเอง คือกระตือรือร้น ไม่อยู่นิ่งเฉย ไม่เฉื่อยชา 

ไม่เฉือ่ยแฉะ เช่นเร่งรดัปรบัปรงุตนเองในการท�าหน้าทีก่ารงาน ในการพฒันานัน้

เราต้องกระตอืรอืร้น ขวนขวายอยูเ่สมอนิง่ไม่ได้ มกีจิมหีน้าทีจ่ะต้องปฏบิตักิต้็อง

เร่งรัดท�าไป เพราะว่าสิง่ทัง้หลายไม่แน่นอน ธรรมดาสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจัง มีการ
เปลี่ยนแปลง เกิดแล้วก็ดับ เพราะฉะนั้นเราจะมัวรออยู่ไม่ได้ เราจะต้องท�างาน

แข่งกับความเปลี่ยนแปลง

 แต่การที่เราจะแข่งกับความเปลี่ยนแปลงนั้น ที่จริงจะต้องหมายถึงการ

ที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมจัดสรรความเปลี่ยนแปลงนั้นทีเดียว โดยหันเบนให้มัน
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เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ทีีส่ดุ เป็นประโยชน์ทีส่ดุ การท่ีเราจะจัดสรรหนัเหความ

เปลี่ยนแปลงได้ เราก็ต้องศึกษาความเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายถึงการศึกษาเหตุ
ปัจจัยของความเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพราะว่าการที่สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปนั้น

มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเลื่อนลอย แต่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย 
เพราะฉะนัน้ ถ้าคนฉลาด ไม่มองแค่การเปล่ียนแปลงแต่ศกึษาความเปลีย่นแปลง

นั้นเกิดจากเหตุปัจจัยอะไร เมื่อรู้แล้วก็จะสามารถเข้าไปจัดสรรเหตุปัจจัยแห่ง
ความเปลี่ยนแปลงได้ เรียกว่ารู้จักจัดเหตุปัจจัยของการเปลีย่นแปลงเป็น และ
สามารถน�าหรือหันเหการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์

 อีกประการหนึ่ง เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ไม่รอใคร การที่จะศึกษาเหตุปัจจัยของความเปลี่ยนแปลงและเข้าไปร่วมจัดสรร
หันเบนเหตุปัจจัยเหล่านั้น จึงต้องเร่งท�าเร่งปฏิบัติ อย่างที่เรียกว่าแข่งกับความ
เปลีย่นแปลงนัน้เอง เพราะฉะน้ันหลักการน้ีจงึรวมอยูด้่วยกนัในความกระตอืรอืร้นไม่

ประมาทและเห็นคุณค่าของกาลเวลา

 คนทีก่ระตอืรอืร้นนัน้ เมือ่ส�านกึในความเปลีย่นแปลงกต้็องเหน็คณุค่าของ
กาลเวลาเมือ่เวลาผ่านไป การเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายก็ผ่านไปด้วย พร้อม
กบัความเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัยิง่ คือความเสื่อมโทรมของชีวิตของเรา ฉะน้ัน

เราจะมวัรออยูไ่ม่ได้ ต้องเร่งรดัตวัเราเองเพราะเวลา วาร ีและวยัของชวีตินีไ้ม่เคย
ทีจ่ะคอยท่าใคร

 ว่าโดยรวบรดั สาระของหลกัการข้อนีก้ค็อื

 ในเมือ่สิง่ทัง้หลายจะต้องเปลีย่นแปลงไปอย่างแน่นอนอยูแ่ล้ว เรากค็วร
หาทางจดัการให้มนัเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ทีีส่ดุ
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 ในเมือ่การเปลีย่นแปลงนัน้จะต้องเป็นไปตามเหตปัุจจัย เรากค็วรศกึษา
สบืค้นให้รูเ้หตปัุจจยัของมนั แล้วเข้าไปจดัท�าและจดัสรรเหตปัุจจยัเหล่านัน้ เพือ่ให้

ความเปลีย่นแปลงทีด่ทีีส่ดุนัน้เป็นผลส�าเรจ็

 และในเมือ่ความเปลีย่นแปลงตามเหตปัุจจัยเหล่าน้ันด�าเนินไปอยูต่ลอด
เวลาไม่รอใคร การกระท�าต่อเหตปัุจจยัเหล่านัน้ ไม่ว่าจะในลกัษณะทีเ่ป็นการป้องกนั 
แก้ไข หรอืปรบัปรงุกต็าม กย่็อมเป็นกจิทีจ่ะต้องเร่งรดัปฏบิตัด้ิวยความไม่ประมาท

 ตกลงจงึมหีลกัข้อที ่๖ นี ้คอืการกระตอืรอืร้นเร่งขวนขวายไม่ประมาท

นัน่เอง 
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ลักษณะคนที่จะพัฒนา

๗. แก้ปัญหาและพึ่งพาตนได้ด้วยความรู้คิด

 ทีนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายคือข้อที่ ๗ ซึ่งเป็นข้อที่ส�าคัญมาก เป็นแกนกลาง

ที่คุมทั้งหมด

 เมือ่กีน้ีบ้อกว่าต้องมทีศันคตทิีม่องสิง่ทัง้หลายตามเหตปัุจจยั ถดัจากมอง

ตามเหตปัุจจัย พร้อมทัง้เชือ่มัน่ในหลกัการแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจยัแล้ว ก็
จะต้องพินิจพิจารณาคิดสืบสาวหาเหตุปัจจัยต่อไปด้วย ตอนนี้แหละที่ส�าคัญคือ 

ความรู้จักคิดพิจารณา ทางพระเรียกว่า โยนิโสมนสิการ สมัยใหม่เขาชอบค�าว่า 
คิดเป็น ต้องคิดเป็นคือรู้จักคิดรู้จักพิจารณา รูจ้กัสบืสาวหาเหตปัุจจยัของสิง่ต่างๆ 
รูจ้กัวเิคราะห์แยกแยะสิง่ทัง้หลายให้เหน็องค์ประกอบและเหตปัุจจยัทีอ่ยูข้่างในและ

เบือ้งหลงั ตลอดจนรูจ้กัคดิแก้ปัญหาและคดิสร้างสรรค์ โดยคดิเอาสิง่ต่างๆ ทีม่อียู่
ตามเหตปัุจจยัมาประกอบปรงุแต่งสร้างสรรค์ใหม่ได้
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 ข้อ ๗ นีเ้ป็นหลกัใหญ่ และส�าคญัยิง่ แต่พดูไว้ในทีน่ีน้้อยทีส่ดุ เพราะไม่มี

เวลาเหลอืและได้พดูไว้มากแล้วทีอ่ืน่

 โยนโิสมนสกิารนัน้ ส�าหรบัใช้กบัเรือ่งราวและเหตุการณ์ทกุอย่าง เร่ิมต้ังแต่
ประสบการณ์ทีร่บัรูเ้ข้ามาทางตา ห ูจมกู ลิน้ และกาย ทกุขณะ แต่ในทีน่ีจ้ะพดูเน้น

เฉพาะในการปฏบิตัต่ิอสงัคม

 คนเรานัน้อยูใ่นสงัคม สงัคมและสภาพแวดล้อมต่างๆ ทางสงัคมมอิีทธิพล

ทีจ่ะปรุงแต่งหล่อหลอมบคุคลเป็นอย่างมาก และอทิธพิลนัน้กม็ทีัง้ในทางทีด่แีละใน
ทางทีร้่าย โยนโิสมนสกิาร คอื ความรูจ้กัคดิพจิารณา หรอืความคดิเป็นนี ้นอกจาก

จะช่วยให้เรารูจ้กัเลอืก โดยแยกออกได้ว่า อนัไหนเป็นอทิธพิลทีด่ ีเป็นกลัยาณมติร
ควรคบหา อนัไหนเป็นอทิธพิลทีร้่าย เป็นบาปมติรควรหลกีเว้นแล้ว ยงัท�าให้เรา
สามารถส�าเหนยีกหรอืก�าหนดจบัเอาคณุค่าจากอทิธพิลทีด่น้ัีน มาใช้ให้เป็นประโยชน์

ได้มากทีส่ดุด้วย

 ยิง่กว่านัน้ โยนโิสมนสกิาร ท�าให้เรามเีครือ่งคุ้มครองป้องกันตัวจากสิง่
แวดล้อมทีช่ัว่ร้ายหรอืบาปมติร ไม่ให้มนัมอีทิธพิลครอบง�าหรอืปรงุแต่งหล่อหลอม
เราได้ และยิง่กว่านัน้ไปอกี ถ้าเรามโียนโิสมนสกิารแก่กล้า กจ็ะท�าได้ถงึขัน้ทีส่ามารถ

ส�าเหนยีก เรยีนรู ้ก�าหนดจบัเอาแง่ด้านทีเ่ป็นประโยชน์ได้แม้แต่จากบคุคลหรอืสิง่
ทีเ่ป็นบาปมติร

 ข้อทีส่�าคญัทีส่ดุกค็อื โยนโิสมนสกิาร ท�าให้เราพลกิตวักลบัจากการเป็นผู้
ถกูกระท�าโดยสงัคมและสิง่แวดล้อมให้กลายเป็นผูก้ระท�าต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 

หมายความว่าแทนทีจ่ะถกูปรงุแต่งหล่อหลอมโดยอทิธพิลของปัจจยัทางสงัคม ถ้า
เรามโียนโิสมนสกิาร เราจะสามารถมองเหน็จดุเหน็แง่ทีจ่ะน�าปัจจยัทางสงัคมนัน้ไม่
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ว่าจะดหีรอืร้ายกต็าม เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ทัง้สิน้ ความหลดุพ้นจากอทิธพิล

ของสังคม และการที่บุคคลจะเป็นผูน้�า หรือเป็นผูเ้ปลี่ยนแปลง หรือปรุงแต่ง
สร้างสรรค์สงัคม จงึเป็นไปได้ด้วยโยนโิสมนสกิารนี้

 ดงันัน้ ในยคุปัจจุบนัท่ีการสือ่สารมคีวามส�าคญัยิง่ และสือ่มวลชนมอีทิธพิล

กว้างขวางมากมาย นอกจากจะต้องตัง้ใจเลือกหากลัยาณมติรอย่างจรงิจงัแล้ว จะ
ต้องใช้โยนโิสมนสกิารอย่างหนกัในการรบัรูข้้อมลูข่าวสาร และในการปฏบิตัต่ิอสิง่
ทีม่ากบัสือ่มวลชนทัง้หลายโยนิโสมนสกิารเป็นอาวธุหรอืเป็นอปุกรณ์ประจ�าตวัที่

ส�าคญัทีส่ดุของมนษุย์ในยคุข่าวสารข้อมลูทีจ่ะช่วยให้เขาอยูร่อดปลอดภยั มสีวสัดภิาพ 
ลถุงึอสิรภาพ และสร้างสนัตสิขุได้ส�าเรจ็

 ท่านว่าข้อ ๗ คอื โยนโิสมนสกิารนีป้ระสานกบัข้อ ๑ ข้อ ๑ คอืเราต้อง
คบหากัลยาณมติร กลัยาณมติรนัน้คอยเข้ามาช่วยเหลอืเราหรือเรามทีจีะไปปรึกษา 

ถ้าใครยงัคดิไม่เป็น คนนัน้กย็งัพึง่ตนเองไม่ได้ เพราะยงัไม่พบวถิทีางหรอืค�าตอบที่
ถกูต้อง ยงัแก้ปัญหาไม่ได้ ยงัเดนิไม่ถกูทาง จงึยงัต้องหากลัยาณมติร แต่ถ้าเราคดิ

เป็นเมือ่ไรได้พบวถิทีางหรอืค�าตอบทีถ่กูต้อง แก้ปัญหาได้ลลุ่วง เราก็ไม่ต้องพึง่
กลัยาณมติร เรือ่งกจ็บ ฉะนัน้ จดุหมายของการคบหากลัยาณมติรนัน้จงึอยูท่ีข้่อ
สดุท้าย คอืคดิเป็นนี ้และการช่วยเหลอืทีด่ทีีส่ดุส�าคญัทีส่ดุของกลัยาณมติร กค็อื

การช่วยให้เจ้าตวัคนนัน้คดิได้และคดิเป็น เมือ่ไรคดิเป็นแล้ว เมือ่นัน้พึง่ตนเองได้ ก็
จบกระบวนการพฒันาบคุคล

 ตอนแรก เมื่อเริ่มพัฒนาหรือเริ่มการศึกษา จุดเน้นหนักอยู่ที่มีความ
กลัยาณมติร คอื เรามกีลัยาณมติร คอยคบหาพึง่พากลัยาณมติร และกลัยาณมติร

นั้นก็ช่วยแนะน�าให้ความรู้และคุณธรรม ชักจูงกระตุ้นเตือนให้เรารู้จักคิด                 
รูจ้กัพจิารณา พฒันาปัญญาให้แก่กล้าขึน้ ตอนนี ้เราอาศยัผูอ้ืน่เป็นกลัยาณมติรให้
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ตวัเรามากหน่อย โดยทีเ่รายงัเป็นกลัยาณมติรให้แก่ผูอ้ืน่ได้น้อย แต่เมือ่เราคดิเป็น

เอง พฒันาปัญญาได้มากขึน้ๆ เรากอ็าศยัผูอ้ืน่เป็นกลัยาณมติรให้น้อยลงๆ พร้อม
กับที่ เราสามารถเป็นกลัยาณมติรแก่ผูอ้ืน่ได้มากๆ ขึน้ จนในทีส่ดุเมือ่ได้พฒันา

ตนเตม็ทีส่มบรูณ์แล้วเราก็สามารถเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ผู้อืน่และแก่สงัคมได้อย่าง
เตม็ที ่ดงันัน้ ในตอนจบท้ายของการศกึษาหรอืการพฒันา กเ็ปลีย่นจดุเน้นหนกัจาก

ความมกีลัยาณมติรมาสูค่วามเป็นกลัยาณมติรโดยทีค่วามรูจั้กคิด หรอืโยนิโสมนสกิาร
เป็นตวัเชือ่มกลางท่ีจะน�าจากความมกีลัยาณมิตรไปสูค่วามเป็นกลัยาณมติรดงักล่าว
นัน้

 จะเหน็ว่าข้อ ๑ คอื ความมกีลัยาณมติร โยงเราไปหาข้อ ๗ คอื ความรูจ้กั

คดิ หรอืโยนโิสมนสกิาร เสรจ็แล้วข้อ ๗ กโ็ยงเรากลบัมาหาข้อ ๑ ใหม่ ในความ
หมายว่า ความเป็นกลัยาณมติร ดงันัน้ในกระบวนการศกึษาหรอืพฒันาดงักล่าวนี้ 
เรายิง่มกีลัยาณมติรกย็ิง่คดิเป็น มปัีญญาและคณุธรรมมากขึน้ ยิง่คดิเป็น มีปัญญา

และคณุธรรมมากขึน้ กย็ิง่เป็นกลัยาณมติรให้แก่ผู้อืน่และสงัคมได้มากยิง่ขึน้ บคุคล
จงึมีความสมัพนัธ์ทีเ่อือ้เกือ้กลูกบัสงัคมโดยตลอด การถอืเอาประโยชน์จากสงัคม

เป็นไปอย่างสมดลุกบัการเอือ้อ�านวยประโยชน์แก่สงัคม ยิง่พัฒนาก็ยิง่สามารถกลัน่
กรองประโยชน์จากสงัคมได้มาก พฒันาตนได้มาก และย่ิงพัฒนาตนมากขึน้กย่ิ็ง
ช่วยพฒันาสงัคมได้มากขึน้

 ข้อ ๑ น�าเราไปหาข้อ ๗ แล้วข้อ ๗ กน็�าเรากลบัมาหาข้อ ๑ กลบัมาตัง้

ต้นใหม่ให้เราท�าหน้าทีข่องข้อ ๑ นัน้ให้แก่ผูอ้ืน่ต่อๆ ยิง่ๆ ขึน้ไป การพฒันาตนของ
เรานอกจากเพือ่ให้ชวีติเราดงีามพึง่ตนเองได้สมบรูณ์แล้ว กม็คีวามหมายพร้อมกนั
ด้วยว่าเพือ่จะได้สามารถช่วยผูอ้ืน่และสงัคมให้พฒันาอย่างนัน้ด้วย 
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 แต่ท่านให้มทีัง้ ๗ ข้อ ข้อต้น กบัข้อสดุท้ายนีส้�าคญั คมุหวัคมุท้าย ข้อแรก

ว่ามกีลัยาณมติร รูจ้กัคบหาคนด ีเลอืกหาแหล่งความรูแ้ละแบบอย่างทีด่ ีและท�า

ตนให้เป็นกลัยาณมติรแก่ผูอ้ืน่และสังคม บรรจบกบัข้อสดุท้ายว่ารู้จกัคดิพจิารณา
แก้ปัญหาได้พึง่ตนเองเป็น ส่วนอกี ๕ ตวัในระหว่างนีก้ม็าช่วยเสรมิให้เป็นกระบวน

การทีจ่ะด�าเนนิการพฒันาไปได้ด้วยด ีถ้าพลเมอืงไทยมคีณุสมบตัเิจด็ประการนีแ้ล้ว 

รบัรองว่าประเทศไทยพฒันาได้แน่นอนและพฒันาอย่างดเีลศิด้วย

 ตกลงว่า ส่วนตวัเรามคีณุสมบตั ิ๗ ประการนี ้ต่อจากนัน้ในการปฏบิตัต่ิอ
กนักม็พีรหมวิหาร ๔ อยูข้่างในเป็นพืน้ใจ แล้วแสดงออกมาภายนอกเป็นปฏบิตักิาร

ทางสังคมด้วยสงัคหวตัถุ ๔ ถ้าได้อย่างนีก้ารพฒันาประเทศชาตกิด็�าเนนิไปได้อย่าง

มสีนัตสิขุในสงัคมด้วยและสงัคมกจ็ะมสีภาพทีเ่อือ้หรอืเกือ้กลูต่อการพฒันาเตบิโต
ของทกุๆ คน
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ค�าเชิญชวนให้ฉลองอย่างแท้ที่เป็นประโยชน์ยั่งยืน

 อาตมาน�าเอาหลกัธรรมทัง้สามหมวดมากล่าวในทนีีก้เ็พือ่ให้เหน็ว่า การที่
สมเดจ็พระเทพฯ ทรงบ�าเพญ็พระราชจรยิาวัตรและพระราชกรณยีกจิเพือ่ประโยชน์
สขุของประชาชน ด้วยการพฒันาประเทศชาตบ้ิานเมอืงในด้านต่างๆ นัน้ กอ็ยูใ่น

หลักการทีก่ล่าวมาน้ี และมาขอให้ช่วยกนัคดิพิจารณาว่าเป็นเช่นนัน้จรงิหรอืไม่     
ใช่หรอืเปล่า และทรงมพีระคณุสมบตัติามทีก่ล่าวมานีใ้ช่หรอืไม่ ถ้าหากว่าใช่กข็อให้

เราเอาหลกัเหล่านีม้าเผยแพร่บอกกล่าวกัน จะได้น�าไปช่วยกนัปฏิบัตเิพือ่ให้เกดิผล
เป็นการฉลองทีแ่ท้จรงิดงัทีก่ล่าวมาข้างต้น

 ถ้าเราฉลองกนัเพยีงแค่แสดงให้เหน็ความจงรกัภกัด ีแต่ไม่รูว่้าจงรกัภกัดี
เพราะอะไร ในเรือ่งอะไร ไม่รูว่้าพระคณุความดขีองพระองค์มอีะไรบ้าง การฉลอง

นัน้กไ็ม่มปัีญญาเท่าทีค่วร คอืว่าเราไม่ฉลาดพอทีจ่ะท�าการฉลองให้ได้ผลดนีัน่เอง 
เพราะฉะนัน้เราจะต้องเหน็เหตผุลต่างๆ ให้ชดั เพือ่จะได้ท�าการฉลองทีแ่ท้จรงิเป็น
ปฏบิตับิชูา
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 อาตมากไ็ด้กล่าวมามากมายแล้ว เป็นอนัว่าเรือ่งทัง้หมดทีก่ล่าวมานีถ้อื

เป็นการร่วมเฉลมิฉลอง พระชนมาย ุ๓ รอบของสมเดจ็พระเทพฯ ดงัทีก่ารปาฐกถา
ครัง้นี ้กเ็ป็นกจิกรรมส่วนหนึง่แห่งการเฉลมิฉลองนัน้

 ขอย�า้ความทีอ่าตมาได้กล่าวแล้วว่า การทีฉ่ลองให้ได้ผลจรงิๆ นัน้ต้องท�า

เป็นปฏบิตับิชูา โดยศกึษาวเิคราะห์ให้เหน็ถ่องแท้ถงึพระคณุความดขีองพระองค์ 
แล้วช่วยกนัเผยแพร่พระคณุความดนีัน้ และพากนัยดึถอืปฏบิตัติาม จงึจะเป็นการ
ฉลองทีม่ผีลสบืเนือ่งต่อไปตลอดกาลอนัยาวนาน อย่างน้อยหลกัพรหมวหิาร ๔ และ

หลกัสงัคหวตัถ ุ๔ พร้อมทัง้หลกั ๗ ประการทีก่ล่าวมานีก้เ็ป็นคณุสมบตัสิ�าคญัทีจ่ะ
พฒันาคนให้ไปช่วยกนัพฒันาสงัคมประเทศชาตไิด้
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รุ่งอรุณของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่สมบูรณ์

 หลัก ๗ ประการที่กล่าวมาเป็นหมวดสุดท้ายนี้ เรียกง่ายๆ ว่าเป็นหลัก 
“รุ่งอรุณของการศึกษา” พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า เมื่อท�าหลัก ๗ ประการให้
ปรากฏแล้วอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นตามมาเองอย่างแน่นอน โดยไม่ต้องไปหวังไป

อ้อนวอน อริยมรรคก็คือวิถีชีวิตที่ดีงาม หรือชีวิตที่ดีนั่นเอง หมายถึงชีวิตของผู้
มีการศึกษา เปรียบเหมือนกับว่า เมื่อแสงเงินแสงทองปรากฏขึ้นในท้องฟ้าแล้ว

ดวงอาทติย์กจ็ะอทุยัอย่างแน่นอน พระองค์ตรสัไว้อย่างนี ้และนีเ่ป็นค�ารบัประกนั
ของพระพุทธเจ้า ฉะนั้น ถ้าเอาคุณสมบัติ ๗ ประการนี้มาแล้ว มรรคก็มาด้วย
แน่และการศึกษาก็เกิดขึ้น

 ในเมืองไทยเราเน้นแต่มรรคซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติ ในพุทธศาสนานั้นมรรคมี

องค์ ๘ เป็นหลักธรรมส�าคัญ เราก็พูดแต่เรื่องมรรคมีองค์ ๘ นั่นแหละ เราไม่พูด
กนัเลยถงึค�าถามว่าก่อนจะเข้ามาถึงมรรค อะไรจะน�าเข้าสูม่รรค ทีจ่รงิพระพทุธเจ้า
ตรสัไว้แล้วว่า เมือ่ท�าอย่างใดอย่างหนึง่ในหลกั ๗ ประการน้ีแต่ละอย่างๆ ให้เป็น

คุณสมบัติปรากฏขึ้นมาแล้ว การศึกษาก็เกิดขึ้นและอริยมรรคก็จะตามมาเอง 
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เพราะการท�าให้คุณสมบัติเหล่านี้เกิดขึ้นก็คือการศึกษาและการศึกษาก็คือการ

พัฒนาชีวิตให้ก้าวไปในวิถีด�าเนินที่ถูกต้อง กล่าวคือมรรค จึงต้องขอให้สนใจองค์
ประกอบเหล่านีท้ีน่�าเข้าสูม่รรคด้วย นีค่อื องค์ประกอบก่อนมรรค ทีพ่ระพทุธเจ้า

ตรัสเรียกว่า บุพนิมิตแห่งมรรค

 เราจะต้องไม่สนใจแต่เพียงตัวมรรค แต่เราจะต้องสนใจตวัประกอบทีน่�า
เข้าสูม่รรคและน�าให้เจรญิงอกงามต่อไปในมรรคด้วย ตัวมรรคม ี๘ ตวั ก่อนมรรค
มี ๗ และหลักองค์ประกอบก่อนมรรค ๗ ประการที่จะน�าไปสู่มรรคและน�าให้

ก้าวหน้าไปในมรรคน้ี ขอให้เรียกว่า รุ่งอรุณแห่งการศึกษา หรือ แสงเงิน
แสงทองของชีวิตที่ดีงาม

 เมื่อแสงเงินแสงทองส่องมาแล้ว ชีวิตที่ดีงามก็ตาม ได้แก่ดวงอาทิตย์
อุทัยแล้วแสงสว่างก็ปรากฏ มองเห็นชัดเจน ท�าให้เดินแน่วแน่ไปข้างหน้าอย่าง

ถูกทาง ไม่ตกหลุมตกบ่อน�้าให้เข้ารกเข้าพงอย่างแน่นอน หลัก ๗ ประการนี้ ลืม
ไปไม่ได้บอกค�าบาลี เพราะฉะนั้นจะขอเวลาอีกนิดหนึ่งก่อนจบ เพื่อโยมจะได้ไม่

พลาดจากประโยชน์ที่ควรจะได้ หลักหรือธรรมหรือคุณสมบัติ ๗ ประการนี้ขอ 
บอกชื่อในภาษาบาลีให้ดังนี้

 ข้อที่ ๑ กัลยาณมิตตตา ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตร และความเป็น
กัลยาณมิตร โดยเฉพาะการรู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่างที่ดี

 ข้อที่ ๒ สีลสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยศีล โดยตั้งอยู่ในวินัย มี
ระเบียบทั้งในชีวิตส่วนตัวและในการอยู่ร่วมสังคม ซึ่งเป็นการเตรียมช่องโอกาส

ให้พร้อมในการที่จะพัฒนา



    110
องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

 ข้อที่ ๓ ฉันทสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ คือความใฝ่รู้ ใฝ่ดี       

ใฝ่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ก้าวไปในกระบวนการพัฒนา

 ข้อที่ ๔ อัตตสัมปทา การท�าตนให้ถึงพร้อม คือความตั้งใจมุ่งมั่นเอา
ความถนดัความสามารถของตนออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการพฒันาศักยภาพ

ให้เต็มที่ ท�าตนที่เป็นมนุษย์ให้เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึก

 ค�าว่าอัตตสัมปทานี้แทบจะไม่เคยได้ยินใครพูดถึงกันเลย ทั้งที่มีใน        

พระไตรปิฎกเล่ม ๑๙ ตรัสไว้ถึง ๖ ครั้ง๑

 ข้อที ่๕ ทฏิฐสิมัปทา ความถงึพร้อมด้วยทฐิ ิคอืเชือ่ถอืในหลกัการและมี
ค่านยิมพร้อมทัง้มทีศันคตต่ิางๆ ทีด่งีามถกูต้อง โดยเฉพาะ ทศันคตพิืน้ฐานคอื
การมองเหน็สิง่ทัง้หลายเป็นไปตามเหตปัุจจยั 

 ข้อที ่ ๖ อปัปมาทสมัปทา ความถงึพร้อมด้วยความไม่ประมาท มคีวาม

กระตอืรอืร้นขวนขวายเร่งรดัตวัเอง ด้วยความมจีติส�านกึในความเปลีย่นแปลง เหน็
คณุค่าของกาลเวลา

 ข้อที ่๗ โยนโิสมนสกิารสมัปทา ความถงึพร้อมด้วยโยนโิสมนสกิารโดย
เฉพาะ รูจ้กัคดิ หรอืคดิเป็น สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยวธิกีารแห่งปัญญาทีจ่ะท�าให้

พึง่ตนเองได้

๑ตรัสไว้ซ�้าๆ ในชุดบุพนิมิตของมรรคนี้ ซึ่งแทรกอยู่ในส่วนของคัมภีร์ตอนที่ว่าด้วย

มรรคมีองค์ ๘(ส�.ม. ๑๙/๑๒๙-๑๘๒/๓๖-๔๗) 
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 เพื่อให้จ�าง่ายและใช้สะดวก อาจวางเป็นหัวข้อในภาษาไทยส�าหรับเป็น

หลักการท�าความเข้าใจ จดจ�าและน�าไปปฏิบัติได้ดังนี้

 ๑. คบหาแหล่งความรู้และแบบอย่างที่ดี
 ๒. มีวินัยไว้เอื้อโอกาสที่จะพัฒนา

 ๓. ก้าวหน้าด้วยแรงจูงใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์
 ๔. มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ
 ๕. ปรับทัศนะให้ตรงตามหลักการแห่งเหตุผล

 ๖. มีสติกระตือรือร้นตื่นตัวทุกเวลา
 ๗. แก้ปัญหาและพึ่งพาตนได้ด้วยความรู้คิด

 รวมเป็น ๗ ข้อด้วยกนั นีคื้อหลักทีบ่อกเมือ่กีว่้า “รุง่อรณุของการศกึษา” 
หรอื “แสงเงินแสงทองของชวีติทีด่งีาม” เมือ่ชวีติได้มรีุง่อรณุนีแ้ล้วกจ็ะสว่างไสว

รุง่เรอืงดีงามต่อไป สังคมใดทีส่มาชกิของสงัคมมคีณุสมบตัอิย่างนี ้ สงัคมนัน้กจ็ะ
ก้าวหน้าไปสูค่วามรุง่โรจน์ได้ 
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การพัฒนาสมบูรณ์เมื่อบุคคลกับสังคมเอื้อประโยชน์ต่อกัน

 กเ็ป็นอันว่าได้แสดงหลกัธรรมมาแล้วครบ ๓ หมวด สองหมวดแรกคอื 
พรหมวหิาร ๔ และสงัคหวตัถ ุ๔ เป็นหลกัส�าหรบัประสานสงัคม ท�าให้สงัคมอยูใ่น

ภาวะสงบสขุมัน่คงและมเีอกภาพพร้อมทีจ่ะพฒันาต่อไปได้ด้วยด ีโดยเฉพาะกเ็ป็น
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้อ�านวยให้บคุคลสามารถพฒันาตนหรอืพฒันาชวีติได้อย่างดี

ทีส่ดุ ส่วนหมวดสดุท้าย คอื รุง่อรณุของการศกึษาหรอืบพุนมิติของมรรค ๗ ประการ 
เป็นหลกัประเภทองค์ประกอบแห่งการพัฒนาชวีติของบคุคล ซึง่จะท�าให้บคุคลมี
ชวีติท่ีดงีามสมบรูณ์ เป็นผูพ้ร้อมทีจ่ะมาร่วมสร้างสรรค์พฒันาสงัคมได้อย่างดทีีส่ดุ

 ฝ่ายแรกเป็นหลกัธรรมส�าหรบัสงัคม ฝ่ายหลงัเป็นหลกัธรรมส�าหรบับคุคล 

แต่ทัง้สองฝ่ายสมัพนัธ์องิอาศยัในทางทีเ่กือ้กลูต่อกนั เป็นแบบอย่างของการสร้างสรรค์
พฒันาทีถ่กูต้อง คือท�าให้เกดิกระบวนการพฒันาทีบ่คุคลกบัสงัคมเกือ้กลูซึง่กนัและ
กนัหรอืเอือ้ประโยชน์ต่อกัน สงัคมทีดี่เป็นทีเ่ก้ือกลูให้บุคคลสามารถอยูด่แีละพร้อม

ทีจ่ะพฒันาตนได้เตม็ที ่เริม่แต่ด้วยการเอือ้อ�านวยกลัยาณมติรให้ และบคุคลดคีอืผู้
ทีม่ชีวีติดงีามกส็ามารถเกือ้กลูแก่สงัคม โดยเป็นส่วนร่วมทีมี่คณุภาพในการสร้างสรรค์

พฒันาสงัคม เริม่แต่ด้วยการท�าตนเป็นกลัยาณมติรต่อผูอ้ืน่ เป็นต้นไป
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 ถ้าระบบจรยิธรรมไม่ตลอดสาย ไม่ครบวงจร แม้แต่ในระดบัธรรมส�าหรบั

สงัคมอย่างเดยีวกจ็ะเกดิปัญหา และจะไม่ได้ผลตามจุดหมายอย่างแท้จรงิ ยกตวัอย่าง
ง่ายๆ เช่น ในสังคมบางแห่งหรอือย่างน้อยในบางวงการ ปฏบิตักิารทางสงัคมที่

เป็นการแสดงออกภายนอกไม่เกิดจากคณุธรรมภายในเป็นรากฐาน แต่เกดิจาก
อกศุลเช่นความโลภ บางทถีงึกบัสอนกนัให้ม ีมนษุยสมัพนัธ์เก่งแสดงออกต่อผูอ้ืน่

ให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือนยิมนบัถอื แต่ที่ท�าอย่างนั้นก็โดยมุ ่งเพื่อให้ท�าผลประโยชน์
ของตนได้ส�าเรจ็เท่านัน้ หรอืเพือ่จะเอาผลประโยชน์จากเขาให้แก่ตวัเราได้ส�าเรจ็ 
โดยมไิด้มคีวามหวงัดปีรารถนาด ีทีเ่ป็นเมตตากรณุาต่อเขาอย่างจรงิใจเลย

 ถ้ามนษุย์ยงัอยูแ่ค่ขัน้ปฏบิตักิารทางสงัคม โดยไม่มรีากฐานภายในจติใจ

รองรบั การพฒันาสงัคมกจ็ะไปไม่ตลอด จะไม่บรรลสุนัตสิขุทีแ่ท้จรงิ จะต้องเกดิ
ปัญหาเรือ่ยไป เพราะเราพฒันาสังคมโดยไม่ได้มกีารพฒันามนุษย์อย่างถงึเน้ือถงึ
ตวัของเขา และมกีารเบยีดเบียนกนัอย่างแฝงเร้นอยูต่ลอดเวลา พดูง่ายๆ ว่ามนษุย์

ยังมองกนัเป็นเหยือ่ ไม่ได้หวงัประโยชน์ต่อกนัอย่างแท้จรงิ

 ถ้ามนุษย์จะสร้างสรรค์พัฒนาสงัคมทีม่สีนัตสิขุให้ส�าเรจ็กจ็ะต้องมคีวามร่วม
มอืร่วมใจและการเกือ้กลูกันอย่างสอดคล้องตลอดวงจร โดยให้ปฏบิตักิารทางสงัคม
ทีเ่ป็นการแสดงออกภายนอกเป็นผลสืบทอดจากเมตตากรณุาทีเ่ป็นรากฐานอยูภ่ายใน 

จรงิอยูก่ารทีเ่ราแสดงออกต่อผูอ้ืน่อย่างท่ีเรยีกว่ามมีนษุยสมัพนัธ์ด ีย่อมมวีตัถปุระสงค์
อย่างหนึง่ทีจ่ะให้งานหรอืกจิกรรมทีเ่ราปฏบิตับิรรลผุลส�าเรจ็ แต่ความส�าเรจ็แห่ง

วตัถปุระสงค์นัน้จะต้องมาพร้อมกบัความซือ่สตัย์จรงิใจต่อเพือ่นมนษุย์หรอืต่อสงัคม 
คือการมเีจตนาดทีีมุ่ง่ให้เกดิประโยชน์สขุแก่สงัคมด้วย
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 การศกึษาและการฝึกฝนอบรมต่างๆ จะต้องไม่มุง่ทีจ่ะพฒันาบคุคลเพือ่ให้

มคีวามสามารถมากขึน้ในการทีจ่ะเอาจากผู้อืน่หรอืจากสงัคม แต่ต้องมุง่ให้เขามคีวาม
สามารถมากข้ึนในการทีจ่ะเอือ้ประโยชน์สขุแก่สงัคม หรือที่จะให้ความสุขแก่ผู้อื่น 
การศกึษาหรือพฒันาคนจะต้องให้เกดิความสมดลุระหว่างการได้เพือ่ตนกบัการให้เพือ่

ผูอ้ืน่ อย่างน้อยให้สองอย่างนีไ้ม่เป็นความขดัแย้งหรอืหลอกลวงกนั

 พดูในขัน้รากฐานกค็อื ปฏบิตักิารทางสงัคมหรอืการแสดงออกต่อผูอ้ืน่ทกุ
ครัง้จะต้องเกดิจากจติใจทีป่รารถนาจะท�าให้ผูอ้ืน่มคีวามสขุ จะต้องมาถงึขัน้สร้าง
เป็นจติส�านกึในทางสงัคมและทศันคตพิืน้ฐานต่อเพือ่นมนษุย์ทเีดยีวว่า การสัมพันธ์

กับผู้อื่นหมายถึงการทีจ่ะท�าประโยชน์สขุให้เกดิขึน้แก่เขาอย่างใดอย่างหนึง่ เมื่อจะ

ท�าการอนัใดอนัหนึง่ออกไปภายนอกจะต้องให้การนัน้เป็นส่วนร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์

สขุของสงัคมในทางใดทางหนึง่ หรอือย่างน้อยจะต้องไม่ให้กระทบกระเทอืนเสยีหาย
ต่อประโยชน์สขุของสงัคม

 สังคมก็เพือ่บคุคล และบคุคลกเ็พือ่สงัคม โดยสมัพนัธ์อิงอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
ภายในขอบเขตทีป่ระสานเกือ้กลูสมดุลพอดี และท่ีแท้นัน้มนักเ็ป็นจดุหมายและเป็นเครือ่ง

วดัความส�าเรจ็ผลของการศึกษาและการพฒันา ทีจ่ะให้ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลกบั
สงัคมนีเ้ป็นความสมัพนัธ์ทีเ่อือ้เกือ้กลูต่อกนั ไม่ขดัแย้งท�าลายหรอืบัน่รอนกนั

 ว่ากนัไป ปัญหาสงัคมของมนษุย์ ในแง่หนึง่กค็อืความขดัแย้งระหว่างผล
ประโยชน์ของบคุคลกบัของสงัคม ซึง่เป็นปัญหาพืน้ฐานท่ีก่อความทุกข์ยากเดอืดร้อน

มาตลอด เพราะฉะน้ันการศกึษาและการพฒันาในความหมายหนึง่ กคื็อ กระบวนการ
จดัสรรปรงุแต่งเหตปัุจจยัเพือ่ให้บคุคลและสงัคมเจรญิงอกงามไปได้ด้วยดีอย่างสมดุล

และเกือ้กลูต่อกนั
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 เมือ่มธีรรมสองฝ่ายรวม ๓ หมวดนีแ้ล้ว กม็ัน่ใจได้ว่า กระบวนการศกึษาและ
การพฒันาจะด�าเนนิไปด้วยดสีูค่วามส�าเรจ็และความรุง่เรอืง ช่วยให้บุคคลมีชวีติดี

งามเป็นสขุ และสงัคมเจรญิก้าวหน้ามสีนัตสิขุ

 เพราะฉะน้ัน จงึถอืว่าธรรมชดุสามหมวดนี ้ เป็นสิง่มค่ีา ส�าหรบัมอบให้แก่

ท่านสาธชุนเป็นการปิดท้ายการปาฐกถาครัง้นีแ้ละถอืว่าเป็นส่วนร่วมเฉลิมฉลองพระ

ชนมายขุองสมเดจ็พระเทพฯ 

 ถ้าหากว่าปาฐกถานีจ้ะเป็นประโยชน์และมคีณุค่าอยูบ้่างกข็อให้ถอืว่าเป็นส่วน
ร่วมในการทีไ่ด้มกีารเฉลมิฉลองนัน้ซึง่หากเป็นการฉลองทีเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ก็

จะเป็นการเฉลมิฉลองชนดิทีเ่ป็นปฏบิตับิชูา ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว

  
 ในท้ายทีส่ดุแห่งปาฐกถา อาตมาภาพขออนโุมทนาทกุท่านในทีป่ระชมุทีไ่ด้มี

ขนัติธรรมและมฉีนัทะทีไ่ด้ฟังปาฐกถานีจ้นกระทัง่จบลง และขอให้ท่านผูฟั้งทกุท่านซึง่
ได้มคีวามพร้อมใจกนั โดยเฉพาะทางยวุพทุธฯ ซึง่ได้มกีศุลจติในการจดักจิกรรมครัง้

นี ้ ด้วยความจงรกัภกัดแีละมคีวามปรารถนาดใีนการทีจ่ะร่วมเฉลมิฉลองสมโภช       
พระชนมาย ุ๓ รอบของสมเดจ็พระเทพฯ ขอให้ทกุท่านตัง้จติตัง้ใจน้อมร�าลกึถงึบญุ

จรยิาคอืความดงีามทัง้หลาย และน้อมถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระองค์ท่าน

 ขออาราธนาคณุพระรตันตรยัอ�านวยพรชยัมงคลอภบิาลรกัษาให้ทรงพระ
เกษมส�าราญพรัง่พร้อมด้วยพระพลานามยั ทรงพระเจรญิยิง่ยนืนาน

 และขอให้ท่านผูฟั้งทกุท่านจงเป็นผูม้ส่ีวนแห่งจตรุพธิพรชยั มคีวามเจรญิ

งอกงามรุง่เรอืงในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทัว่กนั ตลอดกาลนาน เทอญ
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พระพรหมคุณาภรณ์

(ป.อ. ปยุตฺโต)

 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโฺต) มนีามเดมิว่า ประยทุธ์ นามสกลุ           

อารยางกรู เป็นบตุรคนที ่๕ ของนายส�าราญ และนางชนุก ีอารยางกรู เกดิเมือ่วนัที่ 
๑๒ มกราคม ๒๔๘๑ ตรงกบัวนัพฤหสับด ีแรม ๗ ค�า่ เดอืน ๑๒ ปีขาล ทีต่ลาดใต้ 

อ�าเภอศรปีระจนัต์ จงัหวดัสพุรรณบรุี

 ท่านบรรพชาเป็นสามเณร เมือ่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๔ ทีว่ดับ้านกร่าง อ�าเภอ
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และเริ่มเรียนพระปริยัติธรรม ณ วัดนั้น

 ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ท่านย้ายมาจ�าพรรษาทีว่ดัพระพเิรนทร์ กรงุเทพมหานคร 
เรยีนพระปรยิตัธิรรมจนสอบได้เปรยีญธรรม ๙ ประโยคขณะยงัเป็นสามเณร นบัเป็น

สามเณรรปูที ่๔ ในสมยัรตันโกสนิทร์ จงึได้รบัพระราชทานพระบรมราชานเุคราะห์ให้
อปุสมบทในฐานะนาคหลวง ณ พระอโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม เมือ่ ๒๔ กรกฎาคม 

๒๕๐๕ ได้นามฉายาว่า “ปยตุโฺต” แปลว่า “ผูเ้พยีรประกอบแล้ว”
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 พ.ศ. ๒๕๐๕ ส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาพทุธศาสตร์บัณฑิต (เกยีรตนิยิม    

อนัดบั ๑) จากมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั และสอบได้วชิาชดุคร ู พ.ม. ในปี           
พ.ศ. ๒๕๐๖

๑)  พทุธศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์จากมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๕
๒) ศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์(สาขาปรชัญา) จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
    พ.ศ. ๒๕๒๙

๓) ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาหลักสูตรและการสอน) จาก    
   มหาวทิยาลยัศลิปากร พ.ศ. ๒๕๒๙

๔) ศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์(ศกึษาศาสตร-การสอน) จากมหาวทิยาลยั  
   เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๐
๕) อกัษรศาสตร์ดษุฎีบณัฑติกติตมิศกัดิ ์จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๓๑

๖) ศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์(สาขาภาษาศาสตร์) จากมหาวทิยาลยัมหดิล  
   พ.ศ. ๒๕๓๑

๗) การศกึษาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์(สาขาปรชัญาการศกึษา) จากมหาวทิยาลยั  
    ศรนีครนิทรวโิรฒ พ.ศ. ๒๕๓๓
๘) ปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์(สาขาปรชัญาศกึษาศาสตร์) จากมหาวทิยาลยั    

    รามค�าแหง พ.ศ. ๒๕๓๖
๙)  ศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑติกติติมศกัด์ิ จากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ พ.ศ. ๒๕๓๗

๑๐) ตรปิีฏกาจารย์กติตมิศกัดิ ์(สาขาปรชัญา) จาก นวนาลนัทามหาวหิาร รฐัพหิาร   
     ประเทศอนิเดยี พ.ศ. ๒๕๓๘
๑๑) อกัษรศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์(จรยิศาสตร์ศกึษา) จากมหาวทิยาลยั      

     มหดิล พ.ศ. ๒๕๓๘
๑๒) วทิยาศาสตร์ดษุฎบีณัฑิตกติติมศักด์ิ จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑

ปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์
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๑๓) ศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาพุทธศาสตร์) จากมหาวิทยา    

     มหามกฏุราชวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๔) ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาพุทธศาสนา) จากสถาบันราชภัฏ  

     สมเดจ็เจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๕) ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาปรชัญาวชิาการบรหิารองค์กร) จาก 

     มหาวทิยาลยัศรปีทมุ พ.ศ. ๒๕๔๕

พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๗ สอนในแผนกบาลเีตรยีมอดุมศึกษา มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๗ ได้รบัแต่งต้ังเป็นผูช่้วยเลขาธกิารและต่อมาเป็นรองเลขาธิการ 

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ขณะเดยีวกนั กเ็ป็นอาจารย์สอนในชัน้ปรญิญาตรี
พทุธศาสตร์บณัฑติ ของมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ระหว่างนัน้บางปีบรรยาย
ที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และในโครงการศาสนาเปรียบเทียบ 

มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙ เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์

พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รบัอาราธนาไปบรรยายวชิาพทุธศาสนากบัวฒันธรรมไทยที ่    
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�าหรับ Divinity 
Faculty และ Arts Faculty ที่ Harvard University
พ.ศ. ๒๕๓๗-ป ัจจุบัน  ด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ต�าบล

บางระทึก อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ศาสนกจิ
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พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้ท�าคุณประโยชน์แก่พระพุทธ

ศาสนา ในการฉลอง ๒๐๐ ปี  กรุงรัตนโกสินทร์
พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับรางวัลวรรณกรรมชั้นที่ ๑ ประเภทร้อยแก้ว ส�าหรับงาน

นิพนธ์พุทธธรรม จากมูลนิธิ ธนาคารกรุงเทพ

พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับพระราชทานโล่รางวัล “มหิดลวรานุสรณ์”
พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับโล่ผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ในวาระครบรอบ ๒๐ ปี

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” สาขาเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนา

พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รบัรางวลัการศกึษาเพือ่สนัตภิาพ จากองค์การยเูนสโก (UNESCO 
Prize for Peace Education)

พ.ศ. ๒๕๓๘  คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิประกาศเชดิชเูกยีรตเิป็น ‘ผูท้รง
คุณวุฒทิางวฒันธรรม’

พ.ศ. ๒๕๓๘ สถาบนันวนาลนัทา ประเทศอนิเดยี ถวายต�าแหน่ง “ตรปิีฎกาจารย์” 

หมายถงึอาจารย์ผูรู้แ้ตกฉานในพระไตรปิฎก
พ.ศ. ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย ถวาย
รางวัล TFF Award สาขาสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาส�าหรับผลงานทาง

วิชาการดีเด่น หนังสือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”

พ.ศ.  ๒๕๔๔ รางวลั ‘สาโรช บวัศร ีปราชญ์ผูท้รงศลี’ จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

พ.ศ. ๒๕๔๔ มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ เป็น ‘ศาสตราจารย์พเิศษ’ 
ของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนาแห่งโลก ถวายต�าแหน่ง ‘เมธาจารย์’ 
(Most Eminent Scholar) ในฐานะนกัปราชญ์ทางพระพทุธศาสนาสายเถรวาท

พ.ศ. ๒๕๔๙ มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้เป็น ‘ราชบณัฑติ (พเิศษ)’

ประกาศเกียรติคุณและรางวัล
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พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รบัพระราชทานสมณศกัด์ิเป็นพระราชาคณะชัน้สามญั ที ่พระศรวีสิทุธโิมลี
พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รบัพระราชทานสมณศกัด์ิเป็นพระราชาคณะชัน้ราช ที ่พระราชวรมนุี

พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รบัพระราชทานสมณศกัด์ิเป็นพระราชาคณะชัน้เทพ ที ่พระเทพเวที
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รบัพระราชทานสมณศกัด์ิเป็นพระราชาคณะชัน้ธรรม ที ่พระธรรมปิฎก
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได ้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป ็นพระราชาคณะ 

เจ ้าคณะรองชัน้หริญับฏั ที ่พระพรหมคณุาภรณ์ สนุทรธรรมสาธก ตรปิีฎกปรยิตัิ
โกศล วมิลศลีาจาร ศาสนภารธรุาธร มหาคณสิสร บวรสงัฆาราม คามวาสี

 พระพรหมคณุาภรณ์ เป็นพระสงฆ์ทีท่�าคณุประโยชน์ต่อวงวชิาการพระพทุธ
ศาสนาอย่างหาทีเ่ปรยีบได้ยากรปูหนึง่ เป็นพระภกิษุทีถึ่งพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

อนัเป็นทีป่ระจกัษ์ชดั จนได้รบัการยกย่องกล่าวถงึในฐานะนกัปราชญ์ของไทยในปัจจบุนั 
เป็นผูมี้วริยิะและฉันทะต่อการสร้างงานวชิาการทีเ่ป็นรากฐานส�าคัญต่างๆ เพือ่ส่ือสาร

ให้คนในยคุใหม่เข้าใจพระพทุธศาสนาอย่างถกูต้อง และให้เยาวชนเล็งเห็นความ
ส�าคัญของพระพุทธศาสนาทั้งในฐานะที่เป็นศาสนาประจ�าชาติ และในฐานะที่
เป็นวถิชีวีติของวฒันธรรมไทย

 งานเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระพรหมคุณาภรณ์ปรากฏในหลาย

ลกัษณะ ทัง้ในด้านการสอน การบรรยาย การปาฐกถา การอภปิรายแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ และการแสดงพระธรรมเทศนา ท่านได้รับอาราธนาไปเผยแผ่
พระพทุธศาสนา ณ มหาวทิยาลยัชัน้น�าในต่างประเทศหลายครัง้ อาท ิUniversity 

Museum, University of Pennsylvania ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ Swarthmore College, 
Pennsylvania ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ และ Harvard University ใน พ.ศ. ๒๕๒๔ ทัง้ยงั

เป็นพระสงฆ์ไทยทีไ่ด้รบัการระบอุาราธนาแสดงปาฐกถาในทีป่ระชมุนานาชาต ิซึง่
จดัขึน้ภายในประเทศตามวาระส�าคญัต่างๆ หลายครัง้ เช่น ปาฐกถาในการประชมุ 

สมณศักดิ์
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The International Conference on Higher Education and the Promotion 

of Peace เรือ่ง Buddhism and Peace ซึง่จดัขึน้ทีโ่รงแรมเอเชยี กรงุเทพฯ เมือ่ 
๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ บรรยายในการประชมุ Buddhistic Knowledge Ex-

change Programme in Honour of His Majesty the King of Thailand เรือ่ง 
Identity of Buddhism ซึง่จดัโดยองค์การพทุธศาสนกิสมัพนัธ์แห่งโลก (พสล.) 

เมือ่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ปาฐกถาในการประชมุ The Sixth Asian Work-
shop on Child and Adolescent Development เรือ่ง Inflfuence of Western 

& Asian Thought on Human Culture Development เมือ่ ๑๑ ธนัวาคม พ.ศ. 

๒๕๓๓

 ส�าหรบังานเผยแผ่ในลกัษณะต�าราและเอกสารทางวชิาการนัน้ งานนพินธ์
ของพระพรหมคณุาภรณ์ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ มจี�านวนทัง้สิน้ถงึ ๓๒๗ 

เรื่อง และทุกเรื่องเป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงวิชาการ ว่าเป็นงานที่ดีเยี่ยมตาม

มาตรฐานของงานวชิาการ มคีวามถกูต้องชดัเจนทัง้ด้านภาษาและหลกัวชิาการ
พระพทุธศาสนา ประกอบด้วยความสมบูรณ์ของระบบอ้างองิ ผลงานชิน้ส�าคญัของ

ท่านได้มผู้ีแปลเป็นภาษาต่างประเทศมาแล้วหลายภาษา ท้ังภาษาองักฤษ เยอรมัน 

จนี ญีปุ่น่ และอนิโดนเีซยี โดยเฉพาะอย่างยิง่หนงัสอื พทุธธรรม ได้รบัยกย่องว่า
เป็น “มรดกอนัล�า้ค่าแห่งยคุ” และใช้เป็นต�าราอ้างองิหลกัในการศกึษาและวจิยัทาง
พระพทุธศาสนา นอกจากนัน้ ยงัมงีานนพินธ์อืน่ๆ ทีรู่จ้กักนัแพร่หลายอกีมากมาย 

อาท ิพจนานกุรมพทุธศาสตร์ ฉบบัประมวลธรรม พจนานกุรมพทุธศาสตร์ ฉบบั

ประมวลศพัท์ ธรรมนญูชวีติ การศกึษาของคณะสงฆ์ : ปัญหาทีร่อทางออก การ

ศกึษาทีส่ากลบนฐานแห่งภมูปัิญญาไทย Thai Buddhism in the Buddhist World 
ท�าไมคนไทยจงึเรยีนพระพทุธศาสนา เทคนคิการสอนของพระพุทธเจ้า ปัญหาภกิษณีุ 

: บททดสอบสงัคมไทย พทุธวธิแีก้ปัญหาเพือ่ศตวรรษที ่๒๑ มองอเมรกิาแก้ปัญหา
ไทย สถาบนัสงฆ์กบัสงัคมไทยในปัจจบุนั เป็นต้น นอกจากนีพ้ระพรหมคณุาภรณ์ 
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ได้รบันมินต์เป็นทีป่รกึษาของมหาวทิยาลยัมหดิล ในการสร้างพระไตรปิฎกฉบบั

คอมพวิเตอร์ ส�าเรจ็สมบรูณ์เป็นฉบบัแรกของโลก ท�าให้การศึกษาค้นคว้าหลัก
ค�าสอนของพระพุทธศาสนาเป็นไปได้อย่างรวดเรว็สะดวก และมคีวามถกูต้อง

แม่นย�า

 นอกจากเกียรติคุณในฐานะพระพุทธสาวก ผูอ้ทุศิตนท�าหน้าทีส่บืทอด
พระพุทธศาสนาด้วยการเผยแผ่ธรรมในลกัษณะดงักล่าวแล้ว พระพรหมคณุาภรณ์ยงั
เป็นผูท้ีเ่ข้าใจถงึปัญหาทีก่ระทบกระเทอืนต่อพระธรรมวนิยัอย่างชดัเจน บทบาทการ

เผยแผ่ความเข้าใจดังกล่าวต่อประชาชนเม่ือมีปัญหาเกีย่วกบัพระธรรมวินัย ปรากฏ
ชดัในกรณสีนัตอิโศกด้วยท่าทอ่ีอนโยนมีเมตตาและเจตนาทีต้่องการด�ารงความถกูต้อง

ตามค�าสอนขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระพรหมคุณาภรณ์นพินธ์เอกสาร
ทางวชิาการเรือ่ง กรณสีนัตอิโศก เพือ่ความเข้าใจปัญหาโพธริกัษ์ และได้เป็นวทิยากร
บรรยายถวายความรูแ้ก่ทีป่ระชมุการกสงฆ์ ในงานชีแ้จงสร้างความรูค้วามเข้าใจเหล่า

นี ้ท่านชีป้ระเด็นทีเ่ป็นปัญหาและแนวทางแก้ไขให้ปรากฏชดัอย่างปราศจากอคต ิกล่าว
ได้ว่าสถาบันด้านสื่อสารมวลชน และสถาบันทางสังคมต่างๆ ได้พึ่งพิงภูมิธรรม

และภูมิปัญญาของท่านต่อการเข้าใจปัญหาดังกล่าว ทั้งในแง่ของถ้อยค�าภาษาที่
ใช้ตามหลักวิชาการพระพุทธศาสนาและความถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

 พระพรหมคุณาภรณ์ยังเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการเฉพาะกิจของ
ราชบณัฑติยสถานเพือ่จดัท�าหนงัสอืในโอกาสส�าคญั ได้แก่ หนงัสอื พระธรรมบทจตรุ

ภาค (พ.ศ. ๒๕๓๐) ราชนตี-ิธรรมนตี ิ (พ.ศ. ๒๕๓๕) และ โลกนตี-ิสตุวฑัฒนนตีิ  
(พ.ศ. ๒๕๓๙)   
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 ในปัจจุบนั ชวีติทีอ่ทุศิต่อพระพุทธศาสนาของพระพหมคณุาภรณ์มคีวาม
สงบเรียบง่ายเป็นสาระกอปรด้วยปฏปิทาและ จริยวตัรทีอ่่อนน้อมถ่อมตน ให้ความ

สนใจและความส�าคญัต่อพทุธศาสนกิชนทกุคนทีเ่ข้ามาพบเสมอมา เป็นแบบอย่าง
ของพระภิกษุทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึคณุธรรมทัง้ด้านกรณุาและปัญญา อนัเป็นคณุลกัษณะ
ส�าคญัยิง่ในการเผยแผ่พระพทุธศาสนา ด้วยคณุลกัษณะพิเศษของพระพรหมคุณา-

ภรณ์ดงักล่าวมา จงึก่อให้เกิดความเลือ่มใสศรทัธาแก่พทุธศาสนกิชนและส่งผลเชดิชู

เกยีรตคิณุของสถาบนัสงฆ์โดยส่วนรวม
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พระราชนิพนธ์ 
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานในบัตรอวยพรวันวิสาขบูชา
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