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อารัมภพจน
ขอเจริญพร ทานศาสตราจารย นายแพทย อารี วัลยะเสวี ทาน
คณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พรอมทั้งทานผูมี
เกียรติผูทรงคุณวุฒิทุกทาน
วันนี้ อาตมภาพขอรวมแสดงมุทิตาจิต แกชาวคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ในโอกาสคลายวันสถาปนา และขอ
อํานวยพรแกทานศาสตราจารย นายแพทย อารี วัลยะเสวี ใน
ฐานะที่ทานเปนผูกอตั้งคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีนี้
พรอมกันนั้นก็ขออนุโมทนาทานผูจัดงานครั้งนี้ ที่ไดแสดงความมี
นํ้าใจ อันประกอบดวยกตัญูกตเวทิตาธรรม ระลึกถึงคุณความดี
ของทานผูริเริ่มกอตั้งคณะขึ้น
และไดปูพื้นฐานใหคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีไดมีความเจริญงอกงามสืบมาจนบัด
นี้ โดยไดอาศัยกําลังกาย กําลังใจ กําลังความรวมมือรวมแรงกัน
ของทุกทานสืบตอกันมา
เป น ที่ น  า อนุ โ มทนาที่ ทางคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี ไดบําเพ็ญประโยชนแกสังคมไทยเปนอยางมาก ในดาน
บริการการบําบัดโรคภัยไขเจ็บ ชวยใหประชาชนมีสุขภาพดี ซึ่งเปน
รากฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศชาติและสังคม
วันนี้
ทางคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีได
อาราธนาอาตมภาพใหพูดเรื่อง “ภาวะผูนํา”

ภาวะผูนํา

∗

มีคาถาพุทธภาษิตแหงหนึ่ง แสดงความไววา
“เมื่อฝูงโควายขามนํ้า ถาโคจาฝูงไปคด โคหมด
ทั้งฝูงนั้นก็ไปคดตามกัน เพราะมีผูนําที่ไปคด ฉันใด ใน
หมูมนุษยก็ฉันนั้น บุคคลผูใดไดรับสมมติใหเปนใหญ
หากบุคคลผูนั้นประพฤติไมเปนธรรม หมูประชาชนนอก
นั้นก็จะประพฤติซํ้าเสียหาย แวนแควนทั้งหมด ก็จะยาก
เข็ญ หากผูปกครองเปนผูไรธรรม
“เมื่อฝูงโควายขามนํ้า ถาโคจาฝูงไปตรง โคหมด
ทั้งฝูงนั้นก็ไปตรงตามกัน เพราะมีผูนําที่ไปตรง ฉันใด
ในหมูมนุษยก็ฉันนั้น บุคคลผูใดไดรับสมมติใหเปนใหญ
หากบุคคลผูนั้นประพฤติชอบธรรม หมูประชาชนนอกนั้น
ก็จะพลอยดําเนินตามทั้งแวนแควนก็จะอยูเปนสุข หาก
ผูปกครองตั้งอยูในธรรม”
(องฺ.จตุกฺก.๒๑/๗๐/๙๘)

พุทธพจนนี้แสดงใหเห็นความสําคัญของผูนํา ตอความอยู
รอด สวัสดิภาพ และสันติสุขของสังคมและประเทศชาติทั้งหมด
ในที่นี้ ทานขอใหพูดเรื่อง “ภาวะผูนํา” ก็มาดูกันวา ภาวะ
ผูนําเปนอยางไร จะมีขึ้นไดและจะสัมฤทธิ์ผลอยางไร
∗

ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ ๑๑ เรื่อง ภาวะผูนํา บรรยายโดย พระธรรมปฎก (ป. อ.
ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๑
พฤษภาคม ๒๕๔๐
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ผูนํา มีความหมายอยางไร
ภาวะผูนํานั้น พูดดวยภาษาชาวบาน แปลงายๆ ก็คือ ความ
เปนผูนํานั่นเอง
คนเรานั้นมาอยูรวมกันเปนหมู เปนกลุม เปนชุมชน เปน
สังคม แตที่เราพูดวาอยูรวมกันนั้น ความจริงถาดูลึกลงไปจะเห็น
วาตัวคนรวมกันจริง แตมักจะรวมกันแคเพียงภายนอก สวนขางใน
นั้นคอนขางจะกระจัดกระจาย
ที่วากระจัดกระจาย ก็คือ มีความแตกตางกันหลายอยาง
หลายประการ ตางจิตตางใจ ตางความรูสึก ตางความนึกคิด ตาง
ความตองการ ตางความรูความสามารถ ตางระดับของการพัฒนา
เปนตน เมื่อมีความแตกตางและกระจัดกระจายอยางนี้ก็มีปญหา
วา ทําอยางไรจะใหคนทั้งหลายมาประสานกัน ทําการทํางานตางๆ
ไปดวยกันได และพากันไปดวยดี ใหผานพนภัยอันตรายอุปสรรค
ขอติดขัดทั้งหลาย ดําเนินไปจนบรรลุถึงประโยชนสุข หรือความ
สําเร็จที่เปนจุดหมาย
ที่วานี้ก็หมายความวา เราตองการเครื่องมือหรือสื่อที่จะมา
ชวยประสานใหคนทั้งหลายรวมกันหรือรวมกัน ทั้งรวมกันอยูและ
รวมกันทํา เพื่อจะใหอยูกันดวยดี และทําการดวยกันไดผลบรรลุจุด
หมาย ประสบความสําเร็จ
เมื่อพูดอยางนี้ ก็มีคําตอบงายๆ วาเรา “ตองการผูนํา” นั่นเอง
และเมื่อพูดตามสภาพของสังคมมนุษยอยางนี้ ก็จะไดความหมาย
ของผูนําวา คือ บุคคลที่จะมาประสานชวยใหคนทั้งหลายรวมกัน
โดยที่วาจะเปนการอยูรวมกันก็ตาม หรือทําการรวมกันก็ตาม ให
พากันไปดวยดี สูจุดหมายที่ดีงาม

๔

ภาวะผูนํา

ที่วาพากันไป ก็ใหพากันไปดวยดีนั้น หมายความวา ไปโดย
สวัสดี หรือโดยสวัสดิภาพ ผานพนภัยอันตรายอยางเรียบรอยและ
เปนสุข เปนตน แลวก็บรรลุถึงจุดหมายที่ดีงาม ซึ่งขอเติมอีกหนอย
วา “โดยถูกตองตามธรรม”
ขอหลังบางทีเราอาจจะมองขาม เราอาจจะนึกแตเพียงวาให
บรรลุจุดหมายที่เราตองการก็แลวกัน จุดหมายนั้นถาไมดีงามและ
ไมเปนไปโดยถูกตองตามธรรม ก็จะไมใชประโยชนสุขที่แทจริงซึ่ง
มั่นคงยั่งยืน แมวาจุดหมายนั้นตามปกติเรายอมตองการสิ่งที่เปน
ประโยชนสุข แตประโยชนสุขที่แทก็คือสิ่งที่เปนธรรม หมายความ
วา เปนความจริง ความแท ความถูกตอง และไดมาโดยธรรม
เหมือนอยางวา ถาเปนผูนําคือหัวหนาโจร นําหมูโจรไปปลน
สําเร็จ ไดสิ่งที่ดีที่เปนประโยชนมา อยางนี้ก็ไมถูกตองตามธรรม
เพราะไมเปนผลดีแกชีวิตแกสังคมและแกโลก หรือพาพวกไปทําสิ่ง
ที่เปนอบายมุขไดสําเร็จ พวกที่ไปดวยกันทั้งหมดอาจจะสนุกสนาน
บันเทิงใจ และคนอื่นก็ดูเหมือนจะไมเดือดรอนอะไร แตไมเปนผลดี
แกชีวิตของตัวเองเลย ก็ไมเปนภาวะผูนําที่กําลังพูดถึงนี้ เพราะ
ฉะนั้น จะตองถูกตองตามธรรมดวย
โดยนัยนี้ ภาวะผูนํา ก็คือคุณสมบัติ เชน สติปญญา ความดี
งาม ความรูความสามารถของบุคคล ที่ชักนําใหคนทั้งหลายมา
ประสานกัน และพากันไปสูจุดหมายที่ดีงาม ดังที่กลาวขางตนนั้น
เมื่อพูดถึงผูนําอยางนี้ จะเห็นวา มีองคประกอบหลายอยาง
ในความเปนผูนํา หมายความวา คุณสมบัติของผูนํามีหลายอยาง
หลายดาน แยกไปตามสิ่งที่ผูนําจะตองเกี่ยวของ คือ ผูนําจะตองมี
ความสามารถในการที่จะไปเกี่ยวของหรือปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นทุก
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๕

อยางใหถูกตองและไดผลดี องคประกอบเหลานั้น คือ
๑. ตัวผูนํา จะตองมีคุณสมบัติภายในของตนเอง เปนจุด
เริ่มและเปนแกนกลางไว
๒. ผูตาม โยงดวยคุณสมบัติที่สัมพันธกับผูตาม หรือเรา
อาจจะไมเรียกวา ผูตาม ในพุทธศาสนาก็ไมไดนิยมใชคําวา ผูตาม
เราอาจจะใชคําวา “ผูรวมไปดวย”
๓. จุดหมาย โยงดวยคุณสมบัติที่สัมพันธกับจุดหมาย เชน
จะตองมีความชัดเจน เขาใจถองแทและแนวแนในจุดหมาย เปนตน
๔. หลักการและวิธีการ โยงดวยคุณสมบัติที่สัมพันธกับหลัก
การและวิธีการที่จะทําใหสําเร็จผลบรรลุจุดหมาย
๕. สิง่ ทีจ่ ะทํา โยงดวยคุณสมบัติที่สัมพันธกับสิ่งที่จะทํา
๖. สถานการณ โยงดวยคุณสมบัติที่สัมพันธกับสภาพแวด
ลอม หรือสิ่งที่จะประสบ ซึ่งอยูภายนอก วาทําอยางไรจะผานไปได
ดวยดี ในทามกลางสังคม สิ่งแวดลอม หรือสิ่งที่ประสบ เชน
ปญหา เปนตน
นี่คือองคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของสําหรับผูนําที่จะตอง
พัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติที่จะทําใหเปนผูพรอมที่จะปฏิบัติตอ
สิ่งเหลานั้นไดอยางถูกตองบังเกิดผลดี
ในเวลาที่จํากัดนี้ อาตมภาพคงไมสามารถพูดไดครบทุก
อยาง แตขอสําคัญจะเห็นไดวา เมื่อเปนผูนํา ก็มีผูที่รวมไปดวย
หรือวาเพราะมีผูรวมไปดวยจึงเปนผูนําได ฉะนั้น คุณสมบัติที่
สําคัญมาก ก็คือ คุณสมบัติที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัวผู
นําเองกับผูที่รวมไปดวยนั้น ซึ่งตองถือเปนหลักใหญ เราอาจจะพูด
เนนที่ขอนี้ สวนคุณสมบัติขออื่นจะพูดประกอบไปก็ได
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ผนู าสู
ํ งสุด นําเพื่อสันติสุขของมวลมนุษย
ทีนี้ กอนจะไปดูคุณสมบัติตางๆ ลองไปดูที่พระพุทธเจากอน
เพราะวาพระพุทธเจานั้นทรงมีพระนามวาเปน “นายโก” หรือ
นายก และ “วินายโก” หรือ วินายก ไวพจนอยางหนึ่งที่เรียกพระ
พุทธเจาก็คือ นายก ซึ่งแปลวา “ผูนํา” บัดนี้เรานําคํานี้มาใชเรียกผู
นํา เชน นายกรัฐมนตรี ตรงกับคําศัพทที่นิยมเรียกพระพุทธเจา
พระพุทธเจาเปนนายก และเปนวินายก
พระพุทธเจาในฐานะที่ทรงเปนผูนําหรือนายกนั้น ทรงมีคุณ
สมบัติอยางไร เรื่องนี้ไมอาจจะบรรยายไดโดยละเอียด แตจะพูด
ถึงลักษณะที่เดนๆ ที่พระพุทธองคตรัสไวเอง
ประการแรก ในที่แหงหนึ่ง พระพุทธองคตรัสวา “เราเปน
กัลยาณมิตรของสัตวทั้งหลาย อาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร สัตวทั้ง
หลายก็พนไปไดจากทุกขทั้งปวง” พุทธพจนนี้เปนขอที่แสดงความ
เปนผูนํา แตไมมีคําวา “ผูน ํา” อยูในคําตรัสนี้ พึงเขาใจวา ความ
เปนกัลยาณมิตรนีแ่ หละคือลักษณะสําคัญทีเ่ ดนของความเปนผนู าํ
จุดเดน หรือสาระสําคัญของพุทธพจนนี้ก็คือวา ผูนํานั้นเปน
ผูทําเพื่อประโยชนแกเขา โดยเฉพาะสําหรับพระพุทธเจา ก็คือ เพื่อ
ประโยชนแกสรรพสัตว หรือมนุษยชาติทั้งปวง
ถามองในวงแคบเขามา ก็คือ ผูนํานั้นเปนผูที่ตั้งใจทําเพื่อ
ประโยชนแกหมูชน แกญาติมิตร เพื่อนรวมชุมชน เพื่อนรวมชาติ
เพื่อนรวมสังคม หรือแกองคกรนั้นๆ (แตองคกรตางๆ ที่มีขึ้นก็เพื่อ
ประโยชนแกมนุษยชาติ แกเพื่อนมนุษย แกสังคมนั่นเอง) เพราะ
ฉะนั้น หลักสําคัญก็คือ เปนกัลยาณมิตรในสาระวา “ทําเพื่อ
ประโยชนแกเขา”
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ประการที่ ๒ ความเปนผูนําของพระพุทธเจานั้น แสดงออก
ในลักษณะอีกอยางหนึ่งวา เปนผูคนพบมรรคา หรือคนพบทาง
ทรงเปนผูรูทาง และทรงบอกทางให ทางนั้นเพื่ออะไร ก็เพื่อไปสูจุด
หมาย หมายความวา พระพุทธเจาเปนผูสามารถที่จะชวยใหคนไป
ถึงจุดหมายได เพราะวาคนทั้งหลายตองการไปใหถึงจุดหมายนั้น
แตเขาไมรูทางไมมีวิธี พระพุทธเจาทรงคนพบมรรคา คือทางที่ไปสู
จุดหมาย แลวก็มาชวยบอกกลาวชี้นํา หรือบอกทางให เปนเหมือน
มัคคุเทศก ทําใหผูคนอื่นสามารถรวมเดินทางหรือโดยสารไป
ทานใชคําวา “มารวมสมทบ” หรือ “ตามมาสมทบ” เดินทาง
ไปสูจุดหมาย
ทั้งนี้หมายความวา ผูนําจะตองรูจุดหมายชัดเจน และรูทาง
ที่จะดําเนินไปสูจุดหมายนั้น ขอนี้ก็เปนลักษณะใหญที่สําคัญ
ประการตอไป พระพุทธเจาทรงมีลักษณะอีกประการหนึ่ง
แหงความเปนผูนํา ซึ่งแสดงออกในคําตรัสเปนบางครั้ง คือ พระ
พุทธเจาทรงเปนผูที่ชวยใหคนทั้งหลายไดศึกษา เรียนรู หรือฝกฝน
ตนเอง จนกระทั่งเขาสามารถที่จะขามพนความทุกขหรือปญหาไป
ถึงจุดหมายได
ขอนี้หมายความวา ผูนําไมไดมาหยิบยื่นอะไรใหแกผูอื่นโดย
ตรง แตมาชวยใหคนอื่นไดฝกตน ไดเรียนรู จนสามารถพึ่งตนเอง
ได และชวยตนเองใหพนปญหาไป หรือทําไดสําเร็จบรรลุจุดหมาย

ผนู ํา มาประสานใหพากันไป
เมื่อพูดถึงพระพุทธเจาพอใหเห็นแนวกวางๆ อยางนี้แลว ก็
ลองมาดูคุณสมบัติของผูนํา หรือที่เราเรียกวา “ภาวะผูนํา” นั้น
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ดังไดกลาวแลววา คุณสมบัติของผูนํานั้น สัมพันธกับองค
ประกอบตางๆ ในการนํา ซึ่งมีประมาณ ๖ อยางดวยกัน ในที่นี้จะ
ขามคุณสมบัติในตัวผูนําเองไปกอน โดยจะขอเนนในแงของคุณ
สมบัติในความสัมพันธระหวางผูนํากับผูที่รวมไปดวย เพราะขอนี้
เปนองคประกอบสําคัญที่แสดงถึงการนําอยางแทจริง ในตอนหลัง
ถามีเวลาจึงจะบรรยายถึงคุณสมบัติของตัวผูนําเอง โดยพูดเนนที่
ตัวของเขา
ในความสัมพันธกับผูที่มารวมไปดวยนี้ ก็มีเรื่องของการ
ประสาน เพราะวาผูนํานั้นมีหนาที่ที่จะมาประสาน และไมใชมา
ประสานเฉยๆ แตมาประสานใหพากันไป โดยเดินหนาหรือมุงหนา
ไปสูจุดหมายใหได
ในการประสานตัวผูนําเขากับคนที่รวมไปดวยนั้น ก็รวมถึง
การประสานคนกับคน คือ ประสานคนที่อยูดวยกันทั้งหมดนั้นให
เขากันและรวมกันไปได และการประสานคนกับสิ่งที่จะทํา แตเริ่ม
ตน การประสานตัวผูนําเองกับคนที่รวมไปดวย เปนสิ่งที่สําคัญ
มาก เรียกวาเปนแกนทีเดียว ถาไมมีคุณสมบัตินี้แลวก็จะไม
สามารถประสานอยางอื่นได
ที นี้ ก ารประสานตั ว ของผูนํ ากับผู ที่ จะรวมไปดวยนี้จะทํ า
อยางไร ก็เริ่มตนดวยการที่ตนเองจะตองมีคุณความดี ความรู
ความสามารถเปนตน อยางเพียงพอ จนเรียกไดวาเปนแบบอยาง
ซึ่งทําใหเขาเกิดศรัทธา ศรัทธานี้หมายความวา ความมั่นใจ คือ
ความมั่นใจในตัวผูนํา ที่เชื่อวาทานผูนี้จะสามารถแกปญหา นําพา
พวกเราไปไดใหถึงจุดหมาย ซึ่งทําใหพอใจ เต็มใจ และอยากจะ
รวมไปดวย
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ถามีความมั่นใจนี้ คือเกิดศรัทธาขึ้นมาแลว ศรัทธานั้นก็จะ
เปนเครื่องนําเอาผูที่จะรวมไปดวยเขามาประสานกับตัวผูนํา คือ
เขาพรอมที่จะยอมรับฟง และแมแตเชื่อถือเปนตน หมายความวา
ศรัทธาเกิดขึ้นก็ทําใหเขายกบุคคลนั้นเปนผูนํา คือผูนําไมตองไป
แสดงตัวกับเขาวาเปนผูนํา แตจะเปนผูนําโดยเขาอยากใหมานํา
เขาไป
ถาเปนผูนําโดยเขาอยากใหนําจะดีที่สุด หมายความวาเขามี
ศรัทธาอยางแทจริงที่จะรวมไปดวย เทากับเขารวมกันยกขึ้นเปนผู
นํา นี่เปนประการที่ ๑
ขอตอไป นอกจากวาเขาจะศรัทธามีความมั่นใจในตัวผูนํา
แลว ผูนําก็จะทําใหเขาเกิดความมั่นใจในตัวเขาเอง วาเขามีศักยภาพ มีทุนแหงความสามารถที่จะเอามาปรับมาจัดเอามาพัฒนา
ใหสามารถทํากิจการงานนี้ใหสําเร็จ คือสามารถรวมไปดวยกันได
(แต ต  อ งระวั ง อย า ให ก ลายเป น มั่ น ใจแบบลํ าพองตั ว ว า เก ง ดี
สมบูรณแลว)
ขอนี้ก็สําคัญมากเหมือนกัน
และถือวาเปนการประสาน
อยางหนึ่ง โดยมุงที่ตัวเขาเอง ใหเขามีความมั่นใจในตนเองที่จะมา
รวมไปดวยกัน
นอกจากนั้นก็คือ ชวยใหเขาประสานกันเอง คือชักนําใหเกิด
ความสามัคคี พรอมเพรียงกัน ทั้งประสานมือและประสานใจ หรือ
รวมมือรวมใจกัน
ขอนี้เปนเรื่องใหญมากทีเดียว คือการที่วา ทําอยางไรจะให
คนที่อยูรวมกันในองคกรหนึ่งๆ มีความสามัคคีกลมเกลียว มีความ
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พรอมเพรียง มีใจหนึ่งใจเดียวกัน รวมจิตรวมความคิดรวมใจมุงสู
จุดหมายอันเดียว นี้เปนหลักใหญที่จะตองใชธรรมมากมาย
ธรรมที่พระพุทธเจาตรัสเกี่ยวของกับการที่จะชวยใหคนมา
ประสานกันและไปดวยกันไดมีมากมายเหลือเกิน ซึ่งถามีเวลาก็จะ
ไดพูดขางหนา
ประการตอไปก็คือ ประสานคนกับสิ่งที่จะทํา หรือประสาน
คนกับงาน คือนอกจากใหเขามีความมั่นใจในตนเองแลว ก็ใหเขามี
ความมั่นใจในงานหรือในสิ่งที่ทําดวยวา สิ่งนี้ดีแน งานนี้จะทําให
เกิดประโยชนสุขอยางที่มุงหมายอยางแทจริง ใหเขาเกิดความมั่น
ใจในคุณคาและประโยชนของสิ่งที่จะทําหรืองานนั้น จนเขาอยาก
จะทําและเกิดความรักงาน เมื่อเขาเกิดความรักงานแลวก็จะตั้งใจ
ทํางาน
นอกจากความรักงานและตั้งใจทํางานแลวก็ประสานความ
ตั้งใจทํางานนั้นเขากับความมีกําลังใจในการทํางานดวย คือใหเกิด
กําลังใจ ซึ่งจะทําใหมีความกระตือรือรน มีความตื่นตัว ที่ทางพระ
เรียกวามีความไมประมาท ไมใหเปนคนเฉื่อยชา
ความจริง เมื่อรักงานแลว ก็ทําใหพรอมที่จะมีกําลังใจ แต
บางที ถ  า ไมหนุนขึ้นไปก็อาจจะชักเหยาะแหยะลงไดเหมือนกัน
เพราะฉะนัน้ จะตองใหมพี รอม ทัง้ รักงาน ตัง้ ใจทํางาน และมีกาลั
ํ งใจ
เขมแข็งที่จะสูงาน บุกฝาไปขางหนา ไมยอทอ ไมทอถอย ไมทอแท
อีกประการหนึ่ง ในการทํางาน ตลอดจนในการเปนอยูทั่วๆ
ไป ผูนํานั้นมุงหวังประโยชนสุขแกคนที่ตนเขาไปเกี่ยวของ หรือคน
ที่รวมไปดวยกันกับตน เพราะฉะนั้น ผูนําจึงตองพยายามใหคนที่
มารวมงานหรือรวมอยู ไดพัฒนาตัวของเขาอยูเสมอ
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ขอนี้ก็สําคัญมาก คือ ไมใชเพียงใหเขามาสละกําลังรวม
ทํางาน แตจะตองหาวิธีการสงเสริมสนับสนุนเอื้อโอกาสใหเขา
พัฒนาตัวเองใหมีความเจริญงอกงามขึ้น เชนวา เกงขึ้น ดีขึ้น
ทํางานไดผลดียิ่งขึ้น มีความสุขมากขึ้น มีชีวิตที่ดีงาม บรรลุ
ประโยชนสุขที่แทจริงมากยิ่งขึ้น
การพัฒนาตนเองของคนก็จะมีผลตองานดวย โดยมาชวย
ใหเขาทํางานไดผลดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แตที่แทไมใชแคนั้น จะ
ตองไปใหถึงประโยชนสุขแหงชีวิตของเขา คือใหชีวิตของเขาก็ได
ดวย ทั้งไดความดีงาม ไดความเจริญ ไดความสุข และไดพัฒนา
ยิ่งๆ ขึ้นไป
ฉะนั้น การเปนผูนําจึงหมายถึงการมีสายตาที่มองทั้งที่งาน
และมองทั้งที่คนควบคูกัน ซึ่งจะเขาหลักที่สําคัญตอไป

ผนู าํ ประสานคนภายในดุลยภาพแหงธรรม
จะขอรวบรัดพูดถึงหลักธรรมสําคัญ ที่ชาวพุทธรูจักกันดี ซึ่ง
ผูนําแนนอนวาจะตองมี แมจะรูจักกันเปนเรื่องงายๆ พื้นๆ ก็ขาดไม
ไดที่จะตองพูดไวดวย และที่จริงก็ไมใชวาจะเขาใจกันดีเทาไร หลัก
ธรรมนั้นเรารูกันดีวา คือ “พรหมวิหาร ๔ ประการ”
พรหมวิหารเปนธรรมสํ าหรับทุกคนที่จะอยูรวมกับผูอื่นใน
สังคม ในฐานะเปน “พรหม” คือ เปนผูมีศักยภาพในการที่จะสราง
สรรคและธํารงรักษาสังคมไว
โดยเฉพาะสําหรับผูนํานั้น แนนอนวาจะตองเปนแบบอยางที่
จะตองมีพรหมวิหาร ๔ ประการ เพราะพรหมวิหารนั้นเปนธรรม
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ประจําใจของคนที่มีจิตใจยิ่งใหญ เปนผูประเสริฐ อันแสดงถึง
ความเปนบุคคลที่มีการศึกษา ไดพัฒนาตนแลว
พรหมวิหาร ๔ ประการ เปนคุณธรรมพืน้ ฐานทีจ่ ะตองใหมอี ยู
ประจําในจิตใจ และเปนทาทีของจิตใจที่จะทําใหแสดงออกหรือ
ปฏิบัติตอผูอื่นอยางถูกตองโดยสอดคลองกับสถานการณทั้ง ๔ ที่
เขาประสบ กลาวคือ
๑. ในสถานการณที่เขาอยูเปนปกติ เราก็มี เมตตา คือ
ความเปนมิตร ไมตรี ความมีนํ้าใจปรารถนาดี ตองการใหเขามี
ความสุข ซึ่งหมายถึงความปรารถนาดีตอผูอื่น ทั้งแตละคนๆ ที่เรา
เกี่ยวของ ขยายออกไปจนถึงความปรารถนาดีตอเพื่อนมนุษย หรือ
ตอสังคมทั้งหมดทั่วทั้งโลก
เมตตานี้เปนคุณธรรมพื้นใจประการแรกที่ตองมี ซึ่งใชใน
ยามปกติ คือเมื่อคนอื่นเขาอยูกันเปนปกติ เราก็มีเมตตาปรารถนา
ดี คิดหาทางสรางสรรคความสุขความเจริญใหแกเขาเรื่อยไป
๒. ในสถานการณที่เขาตกตํ่าเดือดรอน เราก็มีกรุณา คือ
ความพลอยรูสึกไหวตามความทุกข ความเดือดรอน หรือปญหา
ของเขา และตองการชวยเหลือปลดเปลื้องใหเขาพนจากความทุกข
ความเดือดรอนนั้น
กรุณานี้ตางไปจากเมตตา คือเมตตาใชในยามปกติ แตเมื่อ
เขาตกตํ่าลงไปกลายเปนเดือดรอนเปนทุกข เราก็มีกรุณา ใฝใจ
ชวยบําบัดทุกขให
๓. ในสถานการณที่เขาขยับสูงขึ้นไปในความดีงามความ
สุขความสําเร็จ เราก็มีมุทิตา หมายความวา เมื่อเขาเปลี่ยนไปใน
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๑๓

ทางขึ้นสูง ไดดีมีสุข ทําสิ่งที่ถูกตองดีงาม ประสบความสําเร็จ เราก็
ยายไปเปนมุทิตา คือพลอยยินดีดวย ชวยสงเสริมสนับสนุน
ในวงการงานตลอดจนการเปนอยูทั่วไปนั้น เรื่องที่สําคัญ
มากก็คือ
• เมื่อคนมีปญหา มีทุกขเดือดรอน เชนเจ็บไขไดปวย หรือ
ยากไรขาดแคลน ก็ตองมีกรุณาที่จะเอาใจใสแกปญหา
ทําใหอะไร
• เมื่อมีคนประสบผลสําเร็จในการทําสิ่งดีงาม
ตออะไรพัฒนากาวหนาไป ก็ตองมีมุทิตาชวยสงเสริม
สนับสนุน
ตองเอาใจใส
• แตในยามปกติก็ตองไมปลอยปละละเลย
ตอการที่จะใหเขาอยูดีมีสุข เชน มีสุขภาพดี อยูในวิถีทาง
ของความสุขความเจริญ และการที่จะพัฒนาสืบตอไป
คือ ตองมีเมตตาปรารถนาดี
ถาปฏิบัติไดอยางนี้ ก็จะทําใหกิจการงานและประโยชนสุขที่
มุงหมายพรอมที่จะสําเร็จผลอยางแทจริง
พรอมกันนั้น เมื่อปฏิบัติตามหลักการอยางนี้คุณสมบัติอยาง
หนึ่งก็จะเกิดขึ้นในตัวผูนํา คือ “ปโย” แปลวา “ผูเปนที่รัก” กลาวคือ
ผูรวมงานหรือผูรวมไปดวยกัน หรือจะเรียกผูตามก็แลวแต ก็จะมี
ความรัก มีความรูสึกสนิทสนม สบายใจตอผูนํานั้น เสริมความรู
สึกอยากรวมไปดวยใหหนักแนนมากขึ้น ทั้งรวมใจและรวมมือ
อยางไรก็ตาม ปโย เทานั้นไมพอ ปโยนั้นไดมาจากเมตตา
กรุณา มุทติ า แตยงั ตองมีอกี ขอหนึง่ คือพรหมวิหารขอสุดทาย ไดแก
๔. ในสถานการณที่เขาทําผิดหลักหรือละเมิดธรรม เราก็มี
อุเบกขา หมายความวา เมื่อใดเขาทําอะไรไมถูกตอง โดยละเมิด
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ธรรม คือละเมิดตอหลักการ หรือละเมิดตอความถูกตอง ทําใหเสีย
หลัก เสียกฎเกณฑ เสียความเปนธรรม เสียความชอบธรรม
ทําลายกติกา เปนตน ผูนําจะตองตั้งอยูในหลักที่เรียกวา อุเบกขา
อุเบกขา ก็คือรักษาความเปนกลาง ไมลําเอียง ไมเขาขาง
หยุดการขวนขวายในการที่จะปฏิบัติตามขอ ๑-๒-๓ คือ จะตองยึด
ถือธรรมเปนใหญ แลวก็รักษาหลักการกฎเกณฑกติกา หรือรักษา
ตัวธรรมไว
อุเบกขานี้เปนตัวรักษาดุล เปนตัวจํากัดหรือคุมการปฏิบัติ
ตามขอ ๑-๒-๓ (เมตตา-กรุณา-มุทิตา) ไมใหเกินขอบเขตไปจน
กลายเปนเสียธรรม คือ การปฏิบัติตอคน หรือชวยเหลือคน จะตอง
ไมใหเสียความเปนธรรม ไมใหเปนการทําลายหลักการ ไมใหเปน
การละเมิดตอกฎเกณฑกติกาที่ชอบธรรม

ผนู าที
ํ ่ดี ไดทั้งคนไดทั้งงานโดยไมเสียหลักการ
การปฏิบัติตามหลักการแหงพรหมวิหาร ๔ ที่มีดุลยภาพ ๒
ดาน (เมตตา-กรุณา-มุทิตา ดานหนึ่ง และอุเบกขาดานหนึ่ง) นี้ก็
คือการที่ผูนํานั้นจะตองมีความสัมพันธอยางถูกตอง ทั้งกับคนและ
กับงาน ทั้งกับคนและกับธรรม หรือทั้งกับคนและกับหลักการ คือ
ตองเอาทั้งคน และทั้งงาน หรือเอาทั้งคนและหลักการ
ถาเอาคนอยางเดียวก็จะเอียงสุดไปขางหนึ่ง และจะเกิด
ปญหาหรือเกิดความเสียหาย เชน เมตตา กรุณา มุทิตา จนไมมี
ขอบเขต แมจะปโย คือเปนที่รัก แตก็เสียหลักการ และทําใหเสีย
ความเปนธรรม
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นอกจากนั้น เมื่อพยายามทําตัวใหเปนที่รักโดยเปนกันเอง
เกินไปอยางไมมีขอบเขต ก็อาจจะเลยเถิดไปกลายเปนเพื่อนเลน
หรือกลายเปนที่ลอเลน จนกระทั่งคําพูดไมมีความหมาย ไมมีนํ้า
หนัก พูดอะไรเขาก็ไมฟง อยางนี้ก็หมดความหมาย
พรอมกันนั้นก็อาจจะกลายเปนวา แทนที่ตัวเองจะไปนําเขา
ก็กลายเปนวาถูกเขาชักพาออกนอกลูนอกทางไป เลยหมดความ
เปนผูนํา
เพราะฉะนั้น ปโย “เปนที่รัก” ซึ่งเกิดจากคุณสมบัติในขอ
เมตตา กรุณา มุทิตา ที่เอาคน จึงตองมีขอบเขตโดยมีความสมดุล
กับขออุเบกขา ที่เอาธรรม เอาหลักการ และเอาตัวงาน
ทีนี้ถาเอาตัวงาน เอาหลักการ หรือเอาธรรม ก็จะไดลักษณะ
ที่เรียกวาเปน “ครุ” ซึ่งแปลวา “นาเคารพ” คือ เปนคนมีหลัก หนัก
แนน จึงเปนผูที่นาเคารพ
แตถาเอาหลักอยางเดียว แมจะนาเคารพ ก็แหงแลง บางที
ไมมีใครกลาเขาหนาเลย อยางนี้ก็ลําบาก เสียผลเหมือนกัน ครุ ก็
จะเอียงขางไป เพราะฉะนั้นจึงตองพอดี
ถาไดทั้งขอ ๑-๒-๓ แลวมาสมดุลกับขอ ๔ ก็จะไดทั้ง ปโย
เปนที่รัก หรือนารักดวย และ ครุ เปนที่เคารพดวย หมายความวา
ไดทั้งคนไดทั้งงาน ไดทั้งคนไดทั้งหลักการ และไดทั้งคนไดทั้งธรรม
อันนี้เปนหลักการสําคัญที่เปนเรื่องของดุลยภาพ
เปนอันวา คนที่นาเคารพ เปน ครุ นั้นจะยึดถือหลักการเปน
ใหญ เอางานเปนสําคัญ เอาธรรมนําหนา
เมื่อเอาใจใสดูแลคนใหดี ก็เปนปโยดวย ก็ไดดุลยภาพอยาง
ที่วามานี้
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แตขอที่สําคัญก็คือ เมื่อมองกวางออกไปถึงที่สุด การเอาคน
กับเอาหลักการก็จะมาบรรจบกัน หมายความวา
ถาเอาคนที่เปนบุคคล เปนรายคน หรือเปนคนๆ ไป ก็
•
อาจจะขัดกับธรรม เพราะธรรมนั้นก็คือเอาคนทั้งหมด
หรือทั้งสังคม ถาเราเอาบุคคลโดยยอมเสียธรรม ก็จะ
เสียแกสังคมทั้งหมด
เมื่อรักษาธรรมก็จะรักษาสังคมไวได
เพราะในที่สุด
•
สังคมดํารงอยูไดดวยธรรม เนื่องจากธรรมเปนฐานที่รอง
รับสังคมไว เพราะฉะนั้น การเอาธรรม ก็คือเอาคนทั้ง
หมด หรือรักษาสังคมของมนุษยชาติเอาไว มิใชเห็นแก
บุคคลผูเดียวแลว ยอมทําลายธรรมที่รักษาสังคมของ
มนุษยทั้งหมด
นอกจากนั้น การที่งานการและทุกสิ่งทุกอยางจะบรรลุผล
สําเร็จ ก็จะตองเปนไปอยางถูกตองตามหลักการ คือตามเหตุ
ปจจัยของมัน ซึ่งพูดสั้นๆ วา ตามธรรมนั่นเอง เพราะฉะนั้น ธรรม
หรือหลักความจริงและหลักการจึงเปนตัวตัดสินขั้นสุดทาย
ดวยเหตุนี้ ผูนําจึงตองเปนผูมั่นในธรรม เปนผูถือหลักการ
เปนใหญ และเขาใจชัดเจนในหลักการ

ผนู าที
ํ ่แท เปนสื่อที่แสดงตัวของธรรม
พระพุทธศาสนาไดแสดงคุณสมบัติสํ าคัญของผูนํ าในแงนี้
เรียกวา “ธรรมาธิปไตย” แปลวา ถือธรรมเปนใหญ ยึดเอาธรรมเปน
สําคัญ เชิดชูหลักการ ปฏิบัติการตามและเพื่อเห็นแกความเปนจริง
ความถูกตองความดีงาม
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ผูนํา ตองไมเปนอัตตาธิปไตย คือ ไมถือตัวเปนใหญ แลวก็
ไมเปนโลกาธิปไตย คือ ไมมุงหาคะแนนนิยมเปนใหญ ไมทําเพียง
เพื่อหาเสียงหรือใหคนชอบ แตเอาธรรม เอาตัวความจริง ความถูก
ตอง ความดีงาม เอาหลักการเปนใหญ ตัดสินกันดวยหลักการ
ตั้งแตหลักการโดยการจัดตั้งของมนุษย ลงไปจนถึงหลักการที่เปน
นามธรรมซึ่งรองรับหลักการจัดตั้งนั้น
แมเมื่อมีอะไรจะตองวินิจฉัย ก็ทําตัวเปนกระบอกเสียงหรือ
เปนสื่อของธรรม หรือเปนชองทางแสดงตัวของธรรม คือหลักการ
หรือกฎกติกา คุณสมบัติขอนี้จะคลายๆ กับการวางตัวของผู
พิพากษา
ผูพิพากษาเมื่อวินิจฉัยคดี ก็อาจจะตองตัดสินลงโทษผูที่
กระทําความผิด ในกรณีเชนนี้ ถาผูพิพากษามีความรูสึกที่เกี่ยว
ของกับตัวเองวาฉันจะลงโทษเขา ก็อาจจะทําใหเกิดความรูสึกขุน
มัวเศราหมองไมสบายใจ แตถาปฏิบัติตามหลักธรรม ทานวาผูตัด
สินโทษก็เปนเพียงกระบอกเสียงของธรรม หรือเปนเพียงชองทางที่
แสดงตัวของธรรม
เมื่อมีการตัดสินลงโทษคน ก็จะเปนการกระทํ าโดยไมมี
ตัวตน แตเปนการกระทําของปญญาบริสุทธิ์ ที่เอาหลักการเขา
วินิจฉัย ตัดสินไปตามกฎกติกา ตามความเปนจริง ความถูกตองดี
งาม
อยางนี้ทานเรียกวาธรรมลงโทษเขา ไมใชใครคนไหนลงโทษ
แมแตที่ประชุมตัดสินก็ไมไดถือวาคนลงโทษ แตตัวธรรมหรือตัว
หลักการลงโทษเขาเอง หมายความวา บุคคลตั้งแตตัวประธานลง
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มา เปนเพียงสื่อหรือกระบอกเสียงของธรรม เพื่อใหธรรมปฏิบัติ
การออกมาไดเทานั้นเอง
คนที่ทําดวยจิตใจอยางนี้จะมีความมั่นใจ และไมมีความรู
สึกทุกขยากลําบากใจ ไมหวั่นไหวไปตามความรูสึกที่เรียกวาเปน
อารมณ เพราะวาตัวเองไมเกิดมีตัวตนที่เปนผูทําขึ้นมาเลย มีแต
เพียงการปฏิบัติไปตามหลักการ
โดยที่ตนเองมาเปนชองทาง
ปรากฏตัวของธรรม หรือเปนสื่อใหกับธรรมอยางที่กลาวแลวเทา
นั้นเอง อันนี้เรียกวาการถือธรรมเปนใหญ
อยางไรก็ตาม จะตองระลึกโดยตระหนักวา ธรรมจะปรากฏ
ตัวออกมาและเปนผูตัดสินหรือปฏิบัติการ ก็ตอเมื่อบุคคลที่เปนสื่อ
หรือกระบอกเสียงนั้น ทําการดวยเจตนาที่บริสุทธิ์ มุงความจริง
ความถูกตองดีงามแทจริง และดวยปญญาที่ใสสะอาด ซึ่งแสวงหา
ความจริงและไตรตรองทั่วตลอดที่สุด
คือทําดวยเจตนาและ
ปญญาที่ดําเนินไปดวยความไมประมาท
เมื่อทําไดอยางนี้ ผูนําก็จะไดคุณสมบัติอีกอยางหนึ่งคือเปน
ผูเที่ยงตรง ไมมีอคติ ไมมีความลําเอียง ซึ่งเปนแกนกลางของการ
รักษาดุลยภาพ และความสามัคคี พรอมทั้งความมั่นคงของหมูชน
ที่ไปดวยกัน เพราะถาเสียความเปนธรรมแลว แมแตจะมีความรัก
ใครกันอยูหรือแมแตจะเอาอกเอาใจกัน ก็จะเกิดความกินแหนง
แคลงใจกัน สูญเสียเอกภาพ แตเมื่อรักษาธรรมไวได ก็ไมมีอคติ
และไมเสียสามัคคี
อคติ คือ ความลําเอียง หรือการเขวออกไปนอกทางที่ควรจะ
ประพฤติปฏิบัติ มี ๔ ประการดวยกัน คือ ลําเอียงเพราะชอบ
ลําเอียงเพราะชัง ลําเอียงเพราะเขลา ลําเอียงเพราะกลัว
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ลําเอียงเพราะชอบ เรียกวา ฉันทาคติ
ลําเอียงเพราะชัง
เรียกวา โทสาคติ
ลําเอียงเพราะขลาด เรียกวา ภยาคติ
ลําเอียงเพราะเขลา เรียกวา โมหาคติ
ผูนําจะตองเปนผูหลีกพนไป คือ ไมมีอคติ ๔ ประการนี้ ถึง
ตอนนี้ในดานความสัมพันธระหวางตัวผูนํากับผูที่รวมไปดวย ก็ได
หลักการใหญๆ แลว ถาผูนํามีคุณสมบัติสําคัญแคนี้ การปฏิบัติตอ
ผูที่รวมไปดวย ก็จะไดผลดีมากแลว ดังที่กลาวเมื่อกี้วาไดทั้งคนได
ทั้งงานก็จะพากันไปดวยดีสูจุดหมาย

ผูนํา สื่อสารใหผูโดยสารรเู ห็นทางสวางตา
สวางใจไปดวยกัน
ที่กลาวมานี้ เปนการพูดอยูในขอบเขตของหลักธรรมที่เรียก
วา พรหมวิหาร ๔ ประการ โดยโยงเขากับคุณสมบัติที่เรียกวา
“ปโย” และ “ครุ” ซึ่งอยูในหลักที่เรียกวา “กัลยาณมิตรธรรม” หรือ
ธรรมของกัลยาณมิตร ๗ ประการ
เปนอันวา ในหลักคุณสมบัติของกัลยาณมิตรนี้ ไดกลาวไป
แลว ๒ ประการคือ ปโย นารัก และ ครุ นาเคารพ โดยไดยํ้าวาจะ
ตองให ๒ อยางนี้มาดุลกัน ในแงคนกับงาน และคนกับหลักการ
โดยเฉพาะจะตองพยายามเอาทั้งคนทั้งงาน ใหไดทั้งสองประการ
มาประสานกัน
นอกจาก ๒ ขอนี้แลวยังมีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรเหลือ
อยูอีก ๕ ประการ คือ ตอจาก ปโย นารัก และ ครุ นาเคารพ แลว
ยังมี ภาวนีโย แปลวานาเจริญใจ คือ เปนแบบอยางได ทําใหผูที่
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รวมอยูรวมไป เชน คนทั้งหลายที่อยูในองคกรนั้น มีความภาคภูมิ
ใจ พอนึกถึงก็มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตัวผูนํา วาเปนผูที่มี
การศึกษาจริง ไดพัฒนาตนแลว เปนผูมีสติปญญา มีความ
สามารถ มีคุณธรรมความดีงามอยางแทจริง นาเอาอยาง ขอนี้ก็
เปนคุณสมบัติอีกอยางหนึ่งที่จะชวยใหมีศรัทธาและเกิดความรวม
มือดวยดี
ตอจาก ภาวนีโย ก็คือ วัตตา เปนผูรูจักพูด หมายความวา รู
จักพูดใหไดผล รูวาในสถานการณไหน และกับใคร ควรพูดอะไร
อยางไร เปนตน พูดงายๆ วา เปนนักสื่อสารที่ดี และเอาใจใสสื่อ
สารกับผูรวมไปดวยอยูเสมอ เพื่อใหรูเขาใจกัน และรูเขาใจในสิ่งที่
ทํา เปนตน
แตรูจักพูดนั้น บางทียิ่งกวาสื่อสารเกงอีก คนที่รูจักพูดนั้น
จะพูดใหเขาเขาใจก็ได พูดใหเขาเห็นใจก็ได พูดใหเขาเชื่อก็ได พูด
ใหเขาเห็นดวยหรือคลอยตามก็ได พูดใหเขารวมมือดวยก็ได พูดให
เขารวมกําลังกันก็ได แตที่ทานมุงหมาย ก็คือ พูดใหเขาเขาใจ พูด
ใหเขาไดประโยชน และพูดใหเขาชวยกันสรางสรรคประโยชน ตาง
จากจิตวิทยาทุนนิยม ที่เนนในแงการพูดใหตนเองไดผลประโยชน
หรือพูดหาผลประโยชนใหแกตน
พระพุทธเจาทรงแสดงลักษณะของนักสื่อสารหรือนักสั่งสอน
ที่ดีไว ๔ อยาง คือ
๑. พูดแจมแจง คือ ชี้แจงอธิบายใหเขาใจชัดเจน มองเห็น
เหตุผลแจมแจง หมดสงสัย เหมือนจูงมือไปเห็นกับตา (สันทัสสนา)
๒. พูดจูงใจ คือ พูดใหเห็นคุณคาและความสําคัญ จนเกิด
ความซาบซึ้งยอมรับ อยากลงมือทําหรือนําไปปฏิบัติ (สมาทปนา)
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๓. พูดเราใจ คือ ปลุกใจใหคึกคัก เกิดความแข็งขันมั่นใจ
และมีกําลังใจหาญกลา กระตือรือรนที่จะทําใหสําเร็จ โดยไมหวั่น
กลัวตออุปสรรคและความยากลําบาก (สมุตเตชนา)
๔. พูดใหราเริง คือ ทําใหเกิดบรรยากาศแหงเมตตา ไมตรี
ความหวังดี และความรูสึกที่สดชื่นราเริง เบิกบานผองใส แชมชื่น
ใจดวยความหวังในผลดีและทางที่จะสําเร็จ (สัมปหังสนา)
ตอไปก็ วจนักขโม คือรูจักฟงดวย ทานใชคําวา วจนักขโม
แปลวา ทนหรือควรตอถอยคํา(ของคนอื่น) ไมใชวาเอาแตพูดแก
เขาอยางเดียวโดยไมยอมรับฟงใคร ตองยอมรับฟง เพราะการรูจัก
รับฟงเปนสวนหนึ่งของการที่จะสื่อสารใหไดผล แมวาเขาพูดมาจะ
ไมถูกใจอะไรก็ทนได ทั้งนี้ก็เพื่อใหงานการและประโยชนที่จะทํา
นั้นสําเร็จ
ยกตัวอยางเชน ครูอาจารยถูกลูกศิษยซักไซไลเลียงไตถาม
ถามจุกจิก ถามเรื่องที่ครูคิดวานาจะรูแลว ถาครูอาจารยไมมีความ
อดทนในการรับฟง เดี๋ยวก็จะเบื่อ หรือรําคาญ ทานบอกวาตองมี
คุณธรรมขอนี้จึงจะแกไขได ตองทําใจใหสบาย อดทนรับฟงเขา
เพื่อใหเขาใจเขาและชวยเขาไดดี
ตอจากนั้น ตอง คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แปลวารูจักแถลง
เรื่องราวตางๆ ที่ลึกซึ้ง ปญหาอะไรที่หนักและยาก ก็เอามาชี้แจง
อธิบาย ชวยทําใหคนที่รวมงานมีความกระจางแจง เรื่องที่ลึกที่
ยากก็ทําใหตื้นใหงายได และพาเขาเขาถึงเรื่องที่ยากและลึกลง
ไปๆ อยางไดผล
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ตอไปขอสุดทาย คือ โน จัฏฐาเน นิโยชะเย แปลวาไมชักนํา
ในเรื่องที่ไมใชเรื่อง ที่ไมเปนประโยชน ไมใชสาระ ที่ไมเกี่ยวกับจุด
มุงหมาย
ธรรมของกัลยาณมิตร ๗ ประการนี้เปนคุณสมบัติที่มา
ประกอบเสริมกัน และมาประสานเขากับพรหมวิหาร ๔ ประการ ที่
พูดไปกอนแลว

ผนู าํ พัฒนาความตองการของคน
ปจจัยสําคัญยิ่งอยางหนึ่งแหงความสําเร็จของการทําหนาที่
ผูนํา คือการปรับเปลี่ยนความตองการของคน ความตองการเปน
ตัวกําหนดเปาหมายและทิศทางการตัดสินใจของคน ถาเปลี่ยน
ความตองการของคนได ก็เปลี่ยนตัวคนนั้นได
ผูนําที่ดีชวยใหคนพัฒนาความตองการของตน ทั้งในการ
ปรับเปลี่ยนใหบุคคลมีความตองการที่ถูกตองดีงาม และใหหมูชน
มีความตองการที่ประสานเปนอันเดียวกัน
การพัฒนาความตองการ เปนการพัฒนาความสุขของคน
เพราะความสุขเกิดจากการสนองความตองการ ถาเปลี่ยนความ
ตองการของคนได ก็เปลี่ยนวิธีการหาความสุขของเขาไดดวย
เมือ่ ทําอะไรตรงกับความตองการของคน ก็ทาให
ํ เขาสมใจและ
มีความสุข คนก็จะรวมมือทําอยางเปนไปเองโดยประสานกลมกลืน
และเต็มใจจะหาทางทําใหสําเร็จ จึงพรอมที่จะทําและทําไดงาย
ในทางตรงขาม ถาผูนําทําการที่ฝนความตองการของคน ทั้ง
สองฝายก็จะไมมีความสุข และสิ่งที่ทําก็ยากจะสําเร็จ หรือคงอยู
ยั่งยืน
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ความตองการของคนพัฒนาได เปลี่ยนแปลงได และผูนําที่ดี
ก็ควรถือเปนหนาที่สําคัญที่จะชวยใหคนพัฒนาความตองการไป
ในทางที่ดีงามประณีตและสรางสรรคยิ่งขึ้น
ความต อ งการสํ าคั ญ ที่ ค วรได รั บ การปรั บ เปลี่ ย นพั ฒ นา
อยางนอยขัดเกลาใหละเมียดละไมไมกาวราวรุกราน ก็คือความ
ตองการแบบเห็นแกตัวในการที่จะบํ ารุงบํ าเรอความสุขสวนตน
หรือความตองการไดผลประโยชนจากการเอาเปรียบผูอื่นหรือโดย
ไมคํานึงถึงความเดือดรอนของใคร ที่ทางพระเรียกวาตัณหา คือ
ความใฝเสพ
คนควรจะพัฒนาความตองการ
โดยเปลี่ยนจากความ
ตองการแบบตัณหานี้ ไปเปนความตองการตอภาวะดีงามสราง
สรรค เชน อยากใหชีวิตของตนเองดีงามบริสุทธิ์ อยากใหชีวิตมี
คุณคาเปนประโยชน อยากใหชุมชนหรือองคกรของตนเจริญกาว
หนามีชื่อเสียงที่ดีงาม อยากใหถนนหนทางสะอาดเรียบรอย อยาก
ใหเพื่อนมนุษยอยูดีมีสุข อยากใหสังคมรมเย็น อยากใหธรรมชาติ
แวดลอมงดงามนารื่นรมย อยากใหปญญาความรูเขาใจความจริง
แผขยายออกไปอยางกวางขวาง อยากใหผูคนไดพบเห็นชื่นชมกับ
สิ่งดีงาม เปนตน ที่ทางพระเรียกวาฉันทะ คือความใฝดี หรือใฝ
ศึกษาและใฝสรางสรรค
ถาผูนําสามารถชวยคนใหพัฒนาความตองการอยางหลังนี้
ขึ้นได ก็เปนความสําเร็จอยูในตัวขั้นหนึ่งแลว และความตองการนี้
เมื่อเกิดขึ้นแลว
ก็จะทําใหเกิดพลังที่ชวยใหการกระทําเพื่อจุด
หมายที่ดีงามบรรลุความสําเร็จสมหมายดวย
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ที่สําคัญที่สุดก็คือ ผูนําเองควรจะมีความใฝอยางแรงกลาใน
จุดหมายอันสูงสง มีความชัดเจนในจุดหมายนั้น และทําใหทุกคน
มองเห็นและใฝในจุดหมายยิ่งใหญนั้นรวมกัน ใหเปนจุดหมายรวม
ของสังคม ที่จะทําใหพลังแหงความตองการของทุกคนประสาน
เปนอันเดียว
ซึ่งจะทําใหแตละคนหลุดพนจากแรงรบกวนของ
ความตองการที่ไมพึงประสงค และมุงหนาไปดวยกันสูจุดหมาย
รวมของสังคมนั้น อันเปนความสําเร็จของการทําหนาที่ของผูนํา
อยางแทจริง

ผูนํา รทู งั้ เจ็ดดานซึ่งทําใหพรอมที่จะจัดการ
เรื่องคุณสมบัติของผูนําในความสัมพันธกับผูรวมไปดวยนั้น
ไดพูดไปพอสมควรแลว ตอนนี้จะพูดถึงคุณสมบัติในตัวผูนําเองไว
บางเปนตัวอยาง
ทานกลาววา บุคคลที่เปนผูนําจะตองมีธรรม ๗ ประการ ซึ่ง
ก็เปนการยํ้าสิ่งที่กลาวไปแลวนั่นเอง แตในที่นี้มาดวยกันเปนชุด
จะยังไมบอกชื่อกอน เพราะเปนภาษาบาลี ซึ่งอาจจะยากหนอย
จึงขอพูดเปนภาษาไทยวา คุณสมบัติในตัวของผูนํามี ๗ ประการ คือ
๑. รูหลักการ เมื่อดํารงตําแหนง มีฐานะ หรือจะทําอะไรก็
ตาม ตองรูหลักการ รูงาน รูหนาที่ รูกฎเกณฑกติกาที่เกี่ยวของ เชน
อยางผูปกครองประเทศชาติก็ตองรูหลักรัฐศาสตร และรูกฎกติกา
ของรัฐ คือกฎหมาย ตั้งแตรัฐธรรมนูญลงมา แลวก็ยืนอยูในหลัก
การ ตั้งตนอยูในหลักการใหได ชุมชน สังคม องคกร หรือกิจการ
อะไรก็ตาม ก็ตองมีหลักการ มีกฎ มีกติกา ที่ผูนําจะตองรูตองชัด
แลวก็ตั้งมั่นอยูในหลักการนั้น
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๒. รูจุดหมาย ผูนําถาไมรูจุดหมายก็ไมรูวาจะนําคนและ
กิจการไปไหน นอกจากรูจุดหมาย มีความชัดเจนในจุดหมายแลว
จะตองมีความแนวแนมุงมั่นที่จะไปใหถึงจุดหมายดวย ขอนี้เปน
คุณสมบัติที่สําคัญมาก
เมื่อใจมุงจุดหมาย แมมีอะไรมากระทบกระทั่ง ก็จะไมหวั่น
ไหว อะไรไมเกี่ยวของ ไมเขาเปา ไมเขาแนวทาง ก็ไมมัววุนวาย
ใครจะพูดจาวาดาเหน็บแนม เมื่อไมตรงเรื่อง ก็ไมมัวถือสา ไมเก็บ
เปนอารมณ ไมยุงกับเรื่องจุกจิกไมเปนเรื่อง เอาแตเรื่องที่เขาแนว
ทางสูจุดหมาย ใจมุงสูเปาหมาย อยางชัดเจนและมุงมั่นแนวแน
๓. รูจักตน คือ ตองรูวาตนเองคือใครมีภาวะเปนอะไร อยู
ในสถานะใด มีคุณสมบัติ มีความพรอม มีความถนัด สติปญญา
ความสามารถอยางไร มีกําลังแคไหน มีขอยิ่งขอหยอน จุดออนจุด
แข็งอยางไร ซึ่งจะตองสํารวจตนเอง และเตือนตนเองอยูเสมอ ทั้งนี้
เพื่อประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงตัวเอง ใหมีคุณสมบัติมีความ
สามารถยิ่งๆ ขึ้นไป ไมใชวาเปนผูนําแลวจะเปนคนสมบูรณไมตอง
พัฒนาตนเอง ยิ่งเปนผูนําก็ยิ่งตองพัฒนาตนเองตลอดเวลา ใหนํา
ไดดียิ่งขึ้นไป
๔. รูประมาณ คือ รูจักความพอดี หมายความวาตองรูจัก
ขอบเขตขีดขั้นความพอเหมาะที่จะจัดทําในเรื่องตางๆ ทานยกตัว
อยาง เชน ผูปกครองบานเมืองรูจักประมาณในการลงทัณฑ
อาชญาและการเก็บภาษีเปนตน ไมใชเอาแตจะใหไดอยางใจ และ
ตองรูจักวาในการกระทํานั้นๆ หรือในเรื่องราวนั้นๆ มีองคประกอบ
หรือมีปจจัยอะไรเกี่ยวของบาง ทําแคไหนองคประกอบของมันจะ
พอดี ไดสัดสวน พอเหมาะ การทําการตางๆ ทุกอยางตองพอดี ถา
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ไมพอดีก็พลาด ความพอดีจึงจะทําใหเกิดความสําเร็จที่แทจริง
ฉะนั้น จะตองรูองคประกอบและปจจัยที่เกี่ยวของ และจัดใหลงตัว
พอเหมาะพอดี
๕. รูกาล คือ รูจักเวลา เชน รูลําดับ ระยะ จังหวะ ปริมาณ
ความเหมาะของเวลาวา เรื่องนี้จะลงมือตอนไหน เวลาไหนจะทํา
อะไรอยางไรจึงจะเหมาะ ดังจะเห็นวาแมแตการพูดจาก็ตองรูจัก
กาลเวลา ตลอดจนรูจักวางแผนงานในการใชเวลา ซึ่งเปนเรื่อง
ใหญ เชนวางแผนวา สังคมมีแนวโนมจะเปนอยางนี้ในเวลาขาง
หนาเทานั้น และเหตุการณทํานองนี้จะเกิดขึ้น เราจะวางแผนรับ
มือกับสถานการณนั้นอยางไร
๖. รูชุมชน คือ รูสังคม ตั้งแตในขอบเขตที่กวางขวาง คือ รู
สังคมโลก รูสังคมของประเทศชาติ วาอยูในสถานการณอยางไร มี
ปญหาอะไรมีความตองการอยางไร โดยเฉพาะถาจะชวยเหลือเขา
ก็ตองรูปญหารูความตองการของเขา แมแตชุมชนยอยๆ ถาเราจะ
ชวยเหลือเขา เราก็ตองรูความตองการของเขาเพื่อสนองความ
ตองการไดถูกตอง หรือแกไขปญหาไดตรงจุด
๗. รูบุคคล คือ รูจักบุคคลที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะคนที่มา
รวมงานรวมการรวมไปดวยกันและคนที่เราไปใหบริการ ตามความ
แตกตางเฉพาะตัว เพื่อปฏิบัติตอเขาไดถูกตองเหมาะสมและไดผล
ตลอดจนสามารถทํ าบริการใหความชวยเหลือไดตรงตามความ
ตองการ รูวาจะใชวิธีสัมพันธพูดจาแนะนําติชมหรือจะใหเขายอม
รับไดอยางไร โดยเฉพาะในการใชคน ซึ่งตองรูวาคนไหนเปนอยาง
ไร มีความถนัดอัธยาศัย ความสามารถอยางไร เพื่อใชคนใหเหมาะ
กับงาน
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นอกจากนั้นก็รูประโยชนที่เขาพึงได เพราะวาในการทํางาน
นั้นไมใชวาจะเอาเขามาเปนเพียงเครื่องมือทํางานให แตจะตองให
คนที่ทํางานทุกคนไดประโยชน ไดพัฒนาตัวเอง ผูนําควรรูวาเขา
ควรจะไดประโยชนอะไรเพื่อความเจริญงอกงามแหงชีวิตที่แทจริง
ของเขาดวย
ที่พูดมานี้ คือหลักธรรมที่เรียกวา สัปปุริสธรรม ๗ ประการ
ซึ่งในที่นี้จะไมบอกคําภาษาบาลี เพราะมีเวลานอย ถามีคุณธรรม
๗ ประการนี้ แมจะไมมีคุณสมบัติขออื่นก็เปนผูนําได เพราะรูองค
ประกอบและปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของอยางเพียงพอที่จะจัดการให
ไดผล สามารถจัดวางวิธีปฏิบัติการที่เหมาะใหบรรลุความสําเร็จได
สวนคุณสมบัติอยางอื่นก็มาเสริม
เปนที่นาสังเกตอยางมากวา ธรรม ๗ ประการ ซึ่งจัดลําดับ
ขอตามที่แสดงไวนี้ พระพุทธเจาตรัสไวในกรณีที่เปนคุณสมบัติ
สําหรับสัปปุริสชน หรือบัณฑิตชนอยางเปนกลางๆ แตในกรณีที่
ตรัสใหเปนคุณสมบัติของผูนําโดยตรง เชน เปนพระพุทธเจา หรือ
เปนนักปกครองที่ยิ่งใหญ ทรงเปลี่ยนลําดับสลับขอ ๑ กับขอ ๒
ใหม กลาวคือ
ตามปกติ ตรัสขอรูหลักการ ตามดวยขอรูความมุงหมาย แต
ในกรณีของผูนําโดยตรง ตรัสขอรูจุดหมาย เปนขอแรก แลวจึงตาม
ดวย รูหลักการ เปนการเนนที่ความมีจุดหมาย และกําหนดจุด
หมายหรือตั้งจุดหมาย เจาะลงไปใหชัดแลวจึงวางหลักการและหา
วิธีการที่จะทําใหสําเร็จบรรลุจุดหมายนั้น
ขอยํ้าวา ผูนําจะตองมีจุดหมายดีงามที่ชัดเจนใหแกหมูชน
และตองมีจิตมุงสูจุดหมายนั้น พรอมทั้งนําพาหมูชนใหรวมกันทํา
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การอยางมุงมั่นแนวแนเพื่อบรรลุจุดหมายนั้น

ผนู าที
ํ ่ยิ่งใหญ มองกวาง คิดไกล และใฝสูง
ไดพูดไปมาก ในแงของธรรมที่เกี่ยวกับผูที่มารวมไปดวยกัน
คือ ประสานระหวางตัวผูนํา กับผูที่จะตามหรือผูที่จะรวมไปดวย
สวนคุณสมบัติดานอื่นก็เลยแทบไมไดพูด นอกจากสัปปุริสธรรมซึ่ง
เปนคุณสมบัติภายในสําหรับตัวเองที่วา รูหลักการ รูความมุง
หมาย รูตน รูประมาณ รูกาล รูชุมชน และรูบุคคล ซึ่งเปนคุณ
สมบัติที่เนนดานปญญา
เนื่องจากเวลาจํากัด คิดวาเทาที่ไดพูดเรื่องภาวะผูนํามาทั้ง
หมดนี้ ก็อยากจะเนนขอสําคัญบางอยาง ซึ่งกระจัดกระจายอยูใน
ธรรมชุดตางๆ กลาวคือ
ประการแรก ตัวเองตองดี ตองเปนแบบอยางได คือ ตองทํา
ดีเปนตัวอยางแกเขา และมีความรู ความสามารถ ที่จะมานําเขาได
ประการตอไป นอกจากเปนกัลยาณมิตรใหกับเขาแลว ตัว
เองก็ตองมีกัลยาณมิตรดวย คือตองเลือก ตองหาที่ปรึกษา และ
เพื่อนรวมงานที่ดี
ลักษณะนี้แสดงถึงความเปนคนที่ใฝแสวง
ปญญา หมายความวา ในการทํางาน หรือจะนําเขาไปนั้น ไมใชวา
ตัวผูนําเองจะทําไดคนเดียว แตจะตองฟงเสียงผูอื่น และใฝแสวง
ปญญาอยูเสมอดวย
ขอนี้สําคัญมาก แมแตเปนพระเจาจักรพรรดิ์ พระพุทธเจาก็
ตรัสวาตองมีหลักขอนี้ คือ ตองมีที่ปรึกษาที่ไตถาม จะไดแสวง
ปญญาคนควาหาความรูใหทันตอความเปนไป และไดความคิดที่
จะมาใชในการปกครอง หรือดําเนินกิจการ เรียกสั้นๆ วามี
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กัลยาณมิตร ตัวเองเปนกัลยาณมิตรใหแกคนที่รวมไปดวย แต
พร อ มกั น นั้ น ตั ว เองก็ ต  อ งมี กั ล ยาณมิ ต รโดยรู จั ก แสวงหา
กัลยาณมิตรดวย
ตอไปก็ตองตั้งอยูในความไมประมาท คือ มีสติ คอยตรวจ
ตราสถานการณ ความเปลี่ยนแปลงเปนไป และปญหาตางๆ ที่เกิด
ขึ้น อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบตอชีวิต ตอองคกร ตอชุมชน
ตอสังคม ไมพลาดสายตา จับเอามาตรวจตราพิจารณาทั้งหมด
แลวดําเนินการหาเหตุ หาปจจัย และหาทางแกไขปรับปรุง อะไรจะ
สงผลในทางลบ ก็ตองรีบแกไข อะไรจะเปนโอกาสที่จะทําใหเกิด
ความเจริญกาวหนา ก็ตองใชโอกาสนั้นใหเปนประโยชน ไมปลอย
ใหผานไปเปลา
ความตื่นตัว ทันตอสถานการณ มีความกระตือรือรน ไม
เฉื่อยชา ไมปลอยเวลาใหลวงไปเปลา ไมถลําพลาด และไมยอม
เสียโอกาส อยางนี้เรียกวาความไมประมาท
รวมความวา ๓ ขอนี้ตองมาดวยกัน คือ
๑. ตัวเองตองดี ตองเปนแบบอยางได
๒. ตองมีกัลยาณมิตร ตองหาที่ปรึกษาและผูรวมการรวม
งานที่ดีมีความรูความสามารถ และแสวงหาปญญาเพิ่มเติมอยู
เสมอ
๓. ตองเปนคนไมประมาท
นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอีกสวนหนึ่งที่มาเสริม คือ
๔. ตองเปนคนเขมแข็ง นอกจากไมประมาท กระตือรือรน
เอาจริงเอาจังแลว ก็ตองเขมแข็งดวย แมจะมีอุปสรรค มีภัย
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อันตราย มีปญหา ก็ไมยอทอ วางตัวเปนหลักได และอยูในหลัก ไม
หวั่นไหวไปตามเสียงขูเสียงแคะไคเปนตน
๕. ตองทําได และชวยใหคนอื่นทําได ในสิ่งที่ตองการจะทํา
๖. สายตากวางไกล ขอนี้ขอสรุปดวยคําวา มองกวาง คิด
ไกล ใฝสูง ซึ่งเปนลักษณะทางปญญา คนที่เปนผูนํานั้นแนนอนวา
ปญญาสําคัญที่สุด คุณสมบัติขอนี้อาจจะใกลกับคําวา มีวิสัยทัศน
แตคงไมใชเทานั้น
มองกวาง คือ ไมใชมองอยูแคองคกรหรือชุมชนของตน แต
มองไปทั่ว ไมวาอะไรที่เกี่ยวของมีผลสงมา หรือมีอิทธิพลกระทบ
จากภายนอก จากสังคมอื่น จากคนพวกอื่น กลุมอื่น จากปญหา
ของโลก จากกระแสโลกาภิวัตน อะไรตางๆ ก็รูทั่วรูทัน มองไปทั่ว
โลกทั้งหมด โลกเวลานี้เปนอยางไร มีกระแสไปทางไหน มีปญหา
อะไร มีความตองการอะไร เราปรับตัวปรับองคกรของเราใหเขากับ
มันได หรือรับมือกับมันได มีสวนรวมเกื้อหนุนมันได หรือชวยแกไข
มันได มองเห็นโอกาสและชองทางที่จะดําเนินการตามจุดหมาย
อยางนอยถาไมนํามันได ก็ไมใหถูกครอบงํา หรือไมใหลาหลัง
คิดไกล หมายความวา คิดในเชิงเหตุปจจัย ทั้งสาวไปขาง
หลัง และสืบไปขางหนา คือ เอาภาวะหรือสถานการณปจจุบันตั้ง
แลวใชปญญาสืบสาวหาเหตุปจจัยในอดีต ยอนยาวไปใหเห็นวาที่
เปนอยางนี้ เปนเพราะอะไรและเปนมาอยางไร แลวก็มองหมาย
อนาคตวามันจะเปนอยางไร
โยงเหตุปจจัยที่เปนมาจากอดีต
ประสานเขากับปจจุบันแลวก็ หยั่งเห็นอนาคต สามารถวางแผน
เตรียมการเพื่ออนาคตใหบรรลุจุดหมาย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๑

ใฝสูง หมายความวา ใฝปรารถนาจุดหมายที่ดีงามสูงสง จุด
หมายที่ดีงาม ก็คือความดีงามของชีวิต ความดีงามของสังคม
ความเจริญกาวหนามีสันติสุขของมวลมนุษย ผูนําจะตองมีความ
ปรารถนาในสิ่งเหลานี้อยางจริงจัง ไมใชมัวปรารถนาหรือใฝใน
ลาภ ยศ ผลประโยชนซึ่งในทางธรรมไมถือวา สูง แตคนไทยคงเอา
มาใชผิด ความใฝสูง กลายเปนความอยากไดผลประโยชน อยาก
ไดลาภไดยศ แลวเอาไปรวมกับมักใหญ กลายเปนมักใหญใฝสูง
หมายถึงอยากมั่งมีมหาศาล เปนใหญเปนโต
ที่จริงนั้น ใฝสูงหรือใฝในสิ่งสูงที่แทจริง ก็คือ ปรารถนาสิ่งที่ดี
งาม ประเสริฐ ซึ่งไดแก ความดีงามของชีวิต ประโยชนสุขของ
สังคม ความเรียบรอยดีงามของสภาพแวดลอม ความรมเย็นเปน
สุขนาอยูอาศัยของโลกทั้งหมด การไดอยูในโลกที่ดีงามทุกอยาง
อยางนี้เรียกวาสูง เราใฝในสิ่งนี้ก็คือ “ใฝสูง”
ในวงแคบเขามา ใฝสูง หมายถึง ความมุงมั่นที่จะสรางสรรค
งานที่ดีเยี่ยม ซึ่งเปนประโยชนมากที่สุด หรือผลงานที่มีคุณคา
อยางเลิศ ตลอดจนผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุด
ผูนําจะตองมีแรงใจอันนี้ คือ ใฝสิ่งที่ดีงามประเสริฐอยางสูง
ยิ่ง และดวยใจที่ใฝสูง ใฝสิ่งที่ดีงามประเสริฐสูงอยางยิ่งนี้ ก็จะทํา
ใหเกิดกําลังใจที่จะทําการสรางสรรคทุกอยาง และนําหมูชนที่จะ
ไปดวยมารวมใจรวมกํ าลังประสานมือประสานใจทํ าดวยกันไป
ดวยกัน โดยมีจุดหมายใหญที่ใฝปรารถนาอันชัดเจนรวมกัน และ
นําเขาไดทั้งทางพฤติกรรม ทางจิตใจ และทางปญญา ก็จะประสบ
ผลสําเร็จ บรรลุจุดหมายที่แทจริง กลาวคือ เพื่อประโยชนแกเขา
แกประชาชน แกสังคม และแกโลกทั้งหมด

๓๒

ภาวะผูนํา

ทั้งนี้ เขากับหลักพระพุทธศาสนาที่วา พระพุทธเจา และพระ
สาวกผูเปนอรหันตทั้งหลายนั้น เปนผูบรรลุประโยชนตน หมาย
ความวา พัฒนาตนเองดีพรอมแลว จึงเปนผูที่มีชีวิตอยูเพื่อจุด
หมายอยางเดียว คือ พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ
ซึ่งแปลวา เพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกชนจํานวนมาก หรือแก
มวลมนุษยชาติ และทํากิจทุกอยางเพื่อเห็นแกประโยชนสุขของ
ชาวโลก นี้คือจุดหมายแหงการบําเพ็ญกิจของพระพุทธเจา และ
พระอรหันตทั้งหลาย ซึ่งผูนําก็ดําเนินในแนวทางเดียวกัน
ถาปฏิบัติตามหลักการที่กลาวมานี้ ก็จะประสบความสําเร็จ
เรียกวา เปนที่พึ่งของหมูชนได ความเปนผูนํานั้น มีฐานะอีกอยาง
หนึ่ง เรียกวาเปนนาถะ คือเปนที่พึ่ง เหมือนอยางพระพุทธเจาทรง
เปนผูบําเพ็ญประโยชนแกโลก ก็จึงเปน โลกนาถะ แปลวา เปนที่
พึ่งของชาวโลก ทานผูนําเมื่อนําไดดี ก็จะเปนที่พึ่งของคนอื่น เปนที่
พึ่งของหมูชน จนกระทั่งเปนที่พึ่งของมวลมนุษยชาติตอไป

