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นําเรื่อง 

ทานพระเถรานุเถระที่รักนับถือทุกทาน เริ่มตั้งแตทานเจาคุณพระ
ธรรมโกศาจารย ที่ไดเอื้อเฟอมาเปดงานเปนประธานตั้งแตเชา และทานที่
รูจักกันสนิทสนมคุนเคย เปนผูปฏิบัติศาสนกิจอยูในทองถิ่น โดยเฉพาะ
หลวงพอวัดเสือ คือ ทานพระครูโสภณสิทธิการ ซึ่งมีนํ้าใจเมตตาอยางยิ่ง  

ขอเจริญพร โยมญาติมิตรสาธุชนทั้งหลาย ทั้งโยมที่เปนชาวถิ่น
ศรีประจันต ชาวสุพรรณบุรี และโยมที่เดินทางมาจากถิ่นอื่น เชน จาก
กรุงเทพฯ ทั้งทานที่เปนชาวถิ่นเดิมที่น่ี แตไดออกไปตั้งหลักฐานที่อื่น 
ซ่ึงยอนกลับมาเยี่ยมถิ่นศรีประจันตน้ี และโยมที่อยูในกรุงเทพฯ หรือ
                                                                          
หนึ่ง  เรื่องนี้มีช่ือเต็มวา “ชาติภูมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต ของชาวศรีประจันต และปวง
ชาวสุพรรณบุรี ที่จะรวมเปนกําลัง ในการนําพาประเทศไทย ใหกาวออกไปอยางสงา
งามในทามกลางประชาคมโลก” พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน 
จังหวัดนครปฐม กลาวที่ ชาติภูมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต เม่ือวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙ 
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๒ 

จังหวัดอื่น ซ่ึงก็มีนํ้าใจใหโอกาส หรือจะเรียกวาใหเกียรติมารวมในงานนี้  
ทั้งหมดนี้ เปนเรื่องของความมีนํ้าใจเปนกุศล ถือวาไดมาทําบุญ

รวมกันในวันน้ี เปนการไดทําสิ่งที่เปนสิริมงคล ใหเปนการเริ่มตนที่ดี  
ความมีนํ้าใจเปนกุศลและมาทําบุญรวมกันวันน้ี เปนเรื่องเจาะจง

มาที่อาตมภาพ ในเม่ือจุดปรารภของเรื่องมาอยูที่ตัวอาตมภาพ ก็เปน
การแนนอนวาเจาตัวจะตองแสดงน้ําใจตอบแทน เม่ือไมสามารถทําอะไร
อื่น ก็ไดแตกลาวเปนวาจา คือขออนุโมทนาขอบพระคุณ และขอบคุณ 
ขอบใจทุกๆ ทาน ที่ไดรวมแรงรวมใจกันดวยความสามัคคี โดยมี
คุณธรรม เชน มีศรัทธา ทั้งศรัทธาในพระศาสนา และศรัทธาในบุญใน
กุศล พรอมทั้งมีนํ้าใจประกอบดวยเมตตาธรรม คือไมตรีจิต หรือ
มิตรภาพ เปนตน รวมแลวก็คือ มีคุณธรรมที่ทําใหเกิดความสามัคคี 
แลวก็มารวมแรงรวมใจกันทําใหเกิดงานบุญขึ้น ดังที่ปรากฏอยูในบัดน้ี   

 นอกจากอนุโมทนาแลว ก็ตองขออภัยไปพรอมกันดวย ขอที่
ตองขออภัยซ่ึงเห็นงายๆ ก็คือ ควรจะมาตั้งแตเชา และเดิมน้ันทาง
คณะกรรมการก็จัดกําหนดการใหมาตอนเชาดวย แตก็ติดขัด ตองขอ
โอกาสมาเฉพาะตอนบาย เหมือนกับวามีนํ้าใจตอบแทนโยมไมเต็มที่ 

เม่ือขออภัย ก็ตองมีเหตุผลในการขออภัย ก็จึงตองขอโอกาสชี้แจง
แสดงเหตุผลนิดหนอย เรื่องไมมีอะไรมาก ก็เกี่ยวกับความเจ็บไขไดปวย  

ความจริง เวลานี้ไมใชโอกาสที่จะมาเลาเรื่องเจ็บไขไดปวยกัน แต
ก็ขอเลาเล็กนอยพอใหเปนสวนอางอิง คือเปนเหตุผลที่ยกมาพูดแลวก็รู
กัน เพ่ือจะไดเขาใจ แลวก็โลงใจดวย  
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อาตมภาพมีขอติดขัดในเรื่องรางกาย โดยเฉพาะในชวงเชาถึง
เที่ยงนี่ไปไหนแทบไมไดเลย ยิ่งถามีการฉันอาหารก็เปนอันตองตัดไป
เลย พูดงายๆ ส้ันๆ รวบรัดวา ไมวาฉันเพลหรือฉันเชาก็ตาม ฉันเสร็จ
แลวตองรีบนอนภายในประมาณสิบนาที มิฉะนั้นจะเกิดปญหาในสมอง  

ทีนี้ ถายิ่งมีเหตุใหอานหนังสือแมแตคําสองคํา ก็จะเกิดเรื่องใหญ 
ไมใชใหญโตถึงกับเขาโรงพยาบาล แตเปนเรื่องใหญสําหรับชีวิตในวันนั้น 
คืออาจจะเกิดอาการปวดศีรษะขึ้นมา แลวก็เปนปญหาไปทั้งวัน หรือ ๒-
๓ วัน  

ตามปกติ อาตมาไมมีเลยเรื่องการปวดศีรษะ ต้ังแตบวชพระมานี้
ปวดศีรษะมีอยางเดียวคือ เวลาเปนไขหวัด แตเวลานี้ถาไปอานหนังสือ
หลังฉันก็เกิดปญหาบีบค้ันในศีรษะ จึงทําใหไมไดมาที่นี่ในชวงเวลาเชา
ถึงเพล ไมเฉพาะที่นี่ แมที่อ่ืนก็ไมไดไปไหน  

แลวตอนนี้ก็มีเร่ืองเพิ่มเขามาเฉพาะหนา คือ เร่ืองระบบทางเดิน
อาหาร เรียกงายๆ ก็คือเร่ืองทองนั่นเอง อาตมาถาทองเสีย ทองเดิน ถึง
จะถายวันละ ๔-๕-๖-๗ คร้ัง ติดกัน ๓-๔ วัน ก็สูได แตอาการที่กําลัง
เปนอยูนี่ ก็คือวา ไมตองทองเสีย ไมตองทองเดิน ขอเรียกวาทองคลอง 
คร้ังเดียวเทานั้น หมดแรงเลย แทบหนามืดเกือบทั้งวัน ระยะนี้ดีขึ้น ก็
เพลียมากๆ  

แตจุดที่กระทบกระเทือนที่สุดคือ สมอง ซึ่งจะเพลียอยางมาก
จนกระทั่งบางทีนึกอะไรแทบไมออก คิดอะไรแทบไมได พอดี ๒-๓ วันนี้ 
เกิดปญหานี้มากทีเดียว ก็เลยตองขออภัย   

เม่ือรูเขาใจเรื่องราวเหตุผลกันแลว ก็จะไดเบากันไปทั้งสองฝาย 
ผูพูดเองก็ไดชี้แจงใหทราบแลว ฝายโยมไดฟงทราบเรื่องแลว ก็จะไดให
อภัย  
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ทีน้ี ยอนกลับมาพูดในเรื่องของงานนี้ ก็เปนอันวา เปนเรื่องที่ตอง
อนุโมทนาอยางยิ่งที่ ชาวศรีประจันต ขยายไปยังชาวสุพรรณบุรี และ
ตลอดไปถึงญาติโยมคนไทยทั้งหลาย ทั้งในกรุงเทพฯ สวนกลาง 
รวมทั้งสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดมีนํ้าใจมาดําริคิดการและไดจัดใหมีสิ่ง
ที่เรียกวา ชาติภูมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต ขึ้น ซ่ึงไดทําพิธีเปดไปแลว 
และยังไดตั้งมูลนิธิชาติภูมิ ป. อ. ปยุตฺโต ขึ้นดวย  

เรื่องน้ีมองในแงหนึ่งก็คือ เปนความตั้งใจที่ทานทั้งหลายไดให
ความสําคัญแกอาตมภาพ อยางที่บางครั้งเรียกกันวาเชิดชูเกียรติ ซ่ึง
เปนนํ้าใจของทานทั้งหลาย ที่แสดงออกแลวก็มาตกที่อาตมภาพ ในฐานะ
ที่เปนผูรับ ก็เลยกลายเปนศูนยกลาง เปนจุดรวมน้ําใจนั้น กลายเปน
วาอาตมภาพน้ีมีดีอะไร ที่ทําใหโยมไดมาแสดงน้ําใจ มาเชิดชูเกียรติ
อะไรตางๆ น่ีมองในดานหน่ึงก็มาลงที่อาตมภาพ   

แตในเวลาเดียวกัน ถามองกลับอีกที การจัดงานน้ีเปนการ
ประกาศคุณความดีของผูจัด แมวาทานผูจัดจะไมไดตั้งใจ แตความจริง
เปนอยางน้ัน เพราะวาผูจัดไดมีนํ้าใจดีงามมากมายอยางที่พูดเม่ือกี้ เชน 
มีศรัทธาในธรรม คือมีความเชื่อม่ันในสิ่งที่ดีงาม มีเมตตา หรือมีพรหม
วิหารธรรม คือธรรมของพระพรหมทั้งหมด พระพรหมก็คือผูสราง น่ีก็
สรางงานสําคัญใหเกิดมีขึ้นมา  

ทานทั้งหลายมีนํ้าใจอยางน้ี แลวก็มีความสามัคคี มีความเพียร
พยายาม จึงไดมาพรอมเพรียงรวมแรงรวมใจกันทํางานที่เปนประโยชน
สวนรวมใหเกิดขึ้น จึงเห็นชัดวา งานนี้เกิดมีขึ้น และสําเร็จได เพราะ
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คุณความดีของผูจัดทํา   
 เพราะฉะนั้น การจัดตั้งมูลนิธิก็ตาม การเกิดมีชาติภูมิสถานก็

ตาม มองใหลึกลงไปก็คือ การประกาศคุณความดีของชาวศรีประจันต 
และความมีนํ้าใจของชาวสุพรรณบุรี  

ทั้งน้ี รวมทั้งญาติโยมที่เกี่ยวของแมจะอยูในถิ่นอื่น ตลอดจน
สวนราชการที่เกี่ยวของ ซ่ึงมีนํ้าใจมุทิตามาสนับสนุนสงเสริมตามหลัก
พรหมวิหารธรรม โดยเฉพาะ อาจารยอํานวย จั่นเงิน ซ่ึงถึงจะอยูไกล ก็
ไดมารวมขับเคลื่อนอยางจริงจัง โดยนําสวนราชการที่เกี่ยวของเขามา
เปนกําลังสําคัญในการจัดการดําเนินการใหเกิดมีชาติภูมิสถานและ
มูลนิธิดังไดกลาวมา  

เรื่องนี้เราจะตองตระหนักไว เพราะความมีคุณธรรมของผูคิดริเริ่ม
จัดเตรียมการตางๆ น่ีแหละ จึงทําใหความเจริญกาวหนาเปนไปได 
ลําพังอาตมภาพ ถึงจะมีคุณความดีอะไรก็ตาม มันก็จบอยูแคน้ัน ถาไม
มีโยมญาติมิตรทั้งหลาย ไมมีชาวศรีประจันต ซ่ึงมีคุณธรรม มามองเห็น
คุณความดีน้ัน แลวมาจัดมาทําดําเนินการ ถาไมมีทานเหลาน้ี หรือทาน
เหลาน้ีไมมีคุณสมบัติที่วามาน้ันแลว งานนี้ก็ไมไดเกิดขึ้นแนนอน   

ขอย้ําอีกครั้ง เม่ือมองดูใหดี ก็เปนอันวา กิจกรรมและผลงาน
อะไรตางๆ ที่เกิดขึ้นมาปรากฏอยูน้ี เปนการประกาศคุณความดีของ
ชาวศรีประจันต ชาวสุพรรณบุรี และทุกทานผูไดดําเนินการทั้งหมด   

แตมองอีกที ที่กลาวมานั้นก็เปนความสัมพันธรวมระหวางกัน คือ 
การที่อาตมภาพ และชาวศรีประจันต พรอมทั้งทุกทานที่จัดทําดําเนินการ
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น้ัน มาสัมพันธซ่ึงกันและกัน อิงอาศัยกันและกัน จึงทําใหเกิดมีสิ่งเหลาน้ี
ขึ้น ตามหลักที่พระพุทธเจาตรัสไว ที่เรียกวา หลักอิทัปปจจยตา หรือ 
ปฏิจจสมุปบาท  

หมายความวา ถาไมมีอาตมภาพที่ญาติโยมจะยกขึ้นเปนขอ
ปรารภ โยมก็ไมไดทําอันน้ี และในทางกลับกัน ถึงมีอาตมภาพ แตถาไม
มีชาวศรีประจันต งานทั้งหมดนี้ก็ไมไดเกิดมาเหมือนกัน   



อดีตสรางปจจุบัน 

เหตุปจจัยมากมาย กวาจะไดผลผลิต 
ความสัมพันธน้ันเปนสิ่งสําคัญ เปนเรื่องของเหตุปจจัย ถาเราใช

เหตุปจจัยใหเปนไปในทางที่ดีงามถูกตองแลว ก็จะเกิดผลที่ดีงามขึ้นมา  
การที่เกิดชาติภูมิสถาน และมีมูลนิธิชาติภูมิ ทั้งหมดนี้ขึ้นมา เม่ือ

มองไปชั้นหนึ่ง คนก็จะบอกวา น่ันก็เพราะวาอาตมภาพไดไปทําสิ่งที่เปน
ความดีงามความเจริญกาวหนาตางๆ ขึ้นมา  

แตเม่ือมองความสัมพันธของเหตุปจจัยไปใหตลอด ก็จะเห็นวา 
ทั้งหมดนั้นเปนผลที่เน่ืองกันกับศรีประจันตทั้งน้ัน  

หมายความวา ถาไมมีศรีประจันต อาตมภาพก็เกิดมีข้ึนไมได  
ดูงายๆ ถาศรีประจันตไมมี อาตมานี่ตั้งแตตัวเองก็เกิดมาไมได 

หมายความวา ตั้งแตตัวเองที่เกิดมา มีกําเนิด ก็โดยมีโยมบิดา โยม
มารดา ตลอดจนบรรพบุรุษชาวศรีประจันตสืบๆ มา  

อน่ึง ศรีประจันตน้ีก็กินขอบเขตไปกวางขวาง คลุมถึงดอนเจดีย
ดวย เพราะแตกอนน้ี ดอนเจดียอยูในอําเภอศรีประจันต แลวจึงแยก
ออกไปตั้งเปนอีกอําเภอหนึ่ง  

ตอจากนั้น เม่ืออาตมาโตขึ้น ก็ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนอนุบาล
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คุณครูเฉลียว ตอมาโตขึ้นอีกหนอย ก็ไปเรียนประถมหนึ่งถึงประถมสี่ที่
โรงเรียนประชาบาลชัยศรีประชาราษฎร  

โรงเรียนชัยศรีประชาราษฎรน้ี ไมทราบวาปจจุบันยังคงชื่ออยูหรือ
เปลา ก็คือโรงเรียนวัดยางนั่นเอง  

เม่ือเรียนที่โรงเรียนชัยศรีประชาราษฎรจบแลว ก็ไปเรียนมัธยม
ในกรุงเทพฯ ที่โรงเรียนมัธยมวัดปทุมคงคา กรุงเทพฯ ก็จึงมีสวนรวม
ใหอาตมภาพมีชีวิตเจริญงอกงามขึ้นมาดวย  

จากน้ัน กลับจากกรุงเทพฯ ก็มาบวช เริ่มชีวิตบรรพชิต เปน
สามเณรที่วัดบานกราง โดยหลวงพอเจาคุณเมธีธรรมสารเปนอุปชฌาย 
ตอนนั้นทานยังเปนพระครูอยู  

ไดนักธรรมตรีในปแรกแลว ก็ไปเรียนตอที่วัดประสาททอง ใน
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี สอบนักธรรมโท และฝกวิปสสนาแลว จะตาม
อาจารยที่ชวนไปอยูในสํานักวิปสสนา โยมก็เลยยั้งไวและพาเขากรุงเทพฯ 
ไปเรียนปริยัติตอ โดยอยูที่วัดพระพิเรนทร ที่หลวงพอเจาคุณเทพคุณา
ธารเปนเจาอาวาส อยูกับทานพระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต แลวก็
เรื่อยมาอยางน้ี ไมตองเลารายละเอียด  

รวมความแลว ที่มาเปนอยางน้ีได ก็เปนอันวาตองอาศัยคุณ
ความดีของทานผูมีพระคุณทั้งหลายมากมาย ตั้งแตญาติพ่ีนอง วงศ
ตระกูล ไปจนกระทั่งชาวทองถิ่น และครูบาอาจารย   

เพราะฉะนั้น ที่อาตมภาพไดเกิดมาจนเปนอยางน้ีได พูดรวบรัดวา
ก็ไดอาศัยชาวศรีประจันตเปนที่เริ่มตนน่ันเอง จึงบอกวาเปนเรื่องเนื่องกัน   
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เปนอันวา เม่ือมองตามเหตุตามผลในแงน้ีแลว ก็เทากับวา 
อาตมาเปนผลผลิตอันหน่ึงของศรีประจันต หรือเปนผลผลิตของ
สุพรรณบุรี และในที่สุดก็เปนผลผลิตของประเทศไทยดวย   

ในเมื่อเปนผลผลิต ผูที่ผลิตก็ตองมีบทบาทสําคัญ เพราะฉะนั้น
เราจึงไมลืมใหความสําคัญแกผูผลิต ดังที่พระพุทธเจาทรงสอนหลัก
กตัญูกตเวทีไว เพ่ือเราจะไดไมลืมตัววา ผลผลิตที่เกิดมี ตองมี
บุพการีเริ่มมา เม่ือจัดงานใหแกลูกหลาน ก็เปนอันวา ตองนึกถึงบุพการี
ผูใหกําเนิด จนกระทั่ง ปู ยา ตา ยาย ตลอดถึงบรรพบุรุษทั้งหลายดวย  

เพราะฉะนั้น เม่ือเรามาทํางานบุญกันวันน้ี ถาจะนึกถึงอาตมา ก็
คือตองนึกไปถึงบรรพบุรุษชาวศรีประจันต และชาวถิ่นใกลเคียง หมด
ทั้งสุพรรณบุรี ทั่วประเทศไทยนี้ มารวมกันเขา จนทําใหผลผลิตอันหนึ่ง
เกิดมีขึ้น หมายความวา เราก็ประสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกันน่ันเอง 
เอาแคน้ีกอน ถามองกวางออกไปอีก ก็รวมถึงทั้งโลก ที่มีจุดเริ่มของ
ความเปนมนุษยอันเดียวกัน  

 เม่ือมองในแงน้ี ก็เปนอันวา อาตมภาพเปนผลที่ปรากฏขึ้นมา
โดยอาศัยเหตุปจจัยที่ดีงามในอดีต  

ทีน้ี มองอีกดานหน่ึง เรายังจะตองกาวตอไปในอนาคต เม่ือเรา
ทั้งหลายรวมทั้งอาตมภาพเกิดมาอยางน้ีแลว เราก็จะเปนสวนรวมในการ
ที่ประเทศชาติของเรา ตั้งตนแตถิ่นชาติภูมิศรีประจันตน้ี จะมีความ
เจริญงอกงามตอไป   
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ผลผลิตบัดนี้ ผลิตผลเบื้องหนา 
อดีตน้ันลวงลับไปแลว เอาคืนไมได แตมันสงผลมาใหเกิดเปน

ปจจุบัน และสิ่งที่จะตองทํา ก็คือปจจุบันที่จะเปนเหตุปจจัยนําไปสู
อนาคต  

อนาคตจะเปนอยางไร เปนเรื่องที่เราตองเอาใจใสใหความสําคัญ 
เพ่ือจะไดทําปจจุบันน่ีแหละใหถูกใหดีที่สุด 

นี่ก็หมายความวา บัดนี้ ผูที่เปนผลผลิตทั้งหลาย ไมวาจะเปน
อาตมภาพก็ตาม ทานผูอื่นก็ตาม จะตองคํานึงวา เราจะมาชวยกัน 
มารวมกันอยางไร ในการที่จะสรางสรรคความดีงาม ความ
เจริญกาวหนาสืบตอไปในอนาคต  

ทั้งน้ีเพราะวา ไมวาเราจะตั้งใจหรือไม หรือจะรูตัวหรือไมก็ตาม 
เวลานี้ เราที่เปนผลผลิตของอดีต ก็กลายเปนผูผลิตผลผลิตที่จะเกิดมี
ตอไป ดังน้ัน ไหนๆ ก็ตองผลิตกันแลว ก็เตรียมผลิตกันใหดีจริงๆ 

การที่เราจัดตั้งชาติภูมิสถาน และมูลนิธิกันขึ้นน้ี เม่ือมองใหดี ก็
จึงเปนเรื่องของการที่เรามาคิดกันถึงอนาคตนี่เอง คือ เรามาจัดกิจกรรม 
ดําเนินกิจการ ตั้งองคกร เตรียมการอะไรตางๆ ขึ้นมา ก็เพ่ือใหเปน
ปจจัยที่จะหนุนใหเกิดความดีงามความเจริญกาวหนาในอนาคตสืบไป  

เพราะฉะนั้น สิ่งที่จะตองคิดตองพิจารณากันใหมาก จึงอยูที่วา 
เราจะทําอะไรกันอยางไร เพ่ือใหเกิดความเจริญงอกงามสืบตอไปใน
อนาคต อันน้ีคือภารกิจที่อยูตอหนา  
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ตรงนี้แหละสําคัญนัก อยางที่กลาวแลววา การที่เราจะมีความดี
งามความเจริญอะไรเกิดขึ้น ก็ตองอาศัยเรี่ยวแรงกําลังขององคประกอบ
ตางๆ มาเสริม มาอุดหนุนซ่ึงกันและกัน และองคประกอบสําคัญที่สุด 
ก็คือบุคคลผูมีคุณธรรม มีคุณสมบัติ ที่มาเริ่ม มารวม และมาทํางาน 

งานอยางที่ทําอยูน้ี แสดงถึงนํ้าใจของทานที่ทํางาน คือ ตามปกติ 
ทานที่ทํางานอยางน้ี มักมีนํ้าใจอยูแลวที่จะเอื้อเกื้อหนุนตอกิจการที่ดีงาม 
ที่เปนประโยชนแกชุมชน แกสังคมสวนรวม พอมาเจอเรื่องน้ี ทานจึงจัด
จึงทําขึ้นดวย  

แตถามองไปในอดีต เราจะเห็นวา ทานเหลาน้ีไดจัดทําสิ่งดีงาม
หรือเรื่องบุญกุศลอยางน้ีเรื่อยมาอยูแลว   

 ยกตัวอยางงายๆ ก็อยางหลวงพอวัดเสือ คือทานพระครูโสภณ
สิทธิการน้ัน ก็ไมใชวาทานจะมาทําประโยชนเฉพาะงานนี้เทาน้ัน แตทาน
ไดสนใจในเรื่องงานบุญ งานกุศล งานสรางสรรค งานทําประโยชนแก
ทองถิ่น งานสรางชุมชนใหมีความเจริญงอกงามอยูในสันติสุข มาแต
ไหนแตไร ไมรูกี่สิบปแลว  

งานสําคัญของทาน ก็คือการสรางคน ทั้งงานเผยแผสั่งสอนอบรม
ประชาชนในวงกวาง และใกลชิดเขามาจนกระทั่งถึงในวัด คือบวชพระ
บวชเณร เฉพาะอยางยิ่ง การจัดกิจกรรมบวชเณรภาคฤดูรอนที่วัด
พยัคฆาราม ซ่ึงทานทํามานานเปนสิบๆ ป จนกระทั่งเวลานี้ เณรที่ทานได
ใหบรรพชา ที่บวชภาคฤดูรอนเดือนหนึ่ง บางสวนอยูตอมาจนกระทั่ง
หลายองคไดเรียนจบประโยค ๙ แลว และมาเปนกําลังของพระศาสนา    
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ที่วาน้ีก็เปนตัวอยาง คือ เราดูวาทานเหลาน้ีมาทํากิจกรรมความดี
อันน้ี แตที่จริงน้ัน ทานไดทํางานสรางสรรคเรื่อยมาอยูแลว แตตอนนี้
เราก็มากาวกันไปอีกขั้นหนึ่ง คือ มารวมกําลังกันวา เม่ือเรามีบุคคลผูเอา
ใจใสในกิจการของสวนรวม มีกําลังอยางน้ีแลว เราก็หนุนใหกําลัง
เหลาน้ันมารวมกัน มาสามัคคี มาพรอมเพรียงกัน ที่จะเดินหนาสู
อนาคตตอไป   

รวมความวา การที่ไดมีงานนี้ข้ึน เปนการประกาศวา เรามี
ความดีและมีคนดีอยูในถิ่น และเราก็นําเอาความดีและคนดีน้ัน 
มารวมกันสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกทองถิ่น แลวขยาย
ไปถึงสังคม ประเทศชาติสืบตอไป   

ขอสําคัญก็คือ ในการที่จะเอาความดีและคนดีมารวมกันไดน้ัน 
จะตองมีพลังความสามัคคี  

ตอนนี้ จึงตองเอาความสามัคคีมาเปนพลังที่จะรวบรวมคน เพ่ือ
รวบรวมความดี รวบรวมพลังความรู สติปญญาความสามารถ ใหเขามา
ประสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  

เม่ือรวมกันได ก็จะเปนพลังอันใหญที่จะขับเคลื่อนทองถิ่น 
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ใหเจริญกาวหนาตอไป   

งานบุญวันน้ี  เปนการประกาศความสามัคคีของญาติโยมชาวศรี
ประจันต รวมดวยชาวสุพรรณบุรี รวมกับชาวกรุงเทพฯ และชาว
ประเทศไทยทั้งหมด  

เม่ือไดประกาศความสามัคคีที่ไดมีมาแลว ก็ขอใหเรามีพลังความ
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สามัคคีน้ันสืบตอไป เพ่ือใหความสามัคคีเปนพลังนําไปสูความสําเร็จ   



ชวนกันสรรคอนาคต 

สมานฉันท และสามัคคี ชนิดไหนที่ขณะนี้ตองการ 
ทําอยางไรความสามัคคีจะเกิดขึ้นได เราบอกวาความสามัคคีคือ

ความพรอมเพรียงกัน การมารวมกําลังรวมกันทําการที่ดีงามเปน
ประโยชน แตจะรวมกันไดอยางไร มองลึกลงไปก็ตองมีเหตุปจจัย  

เหตุปจจัยอยางหนึ่งที่สําคัญ ซ่ึงบอกไดงายก็คือ ศรัทธา อยาง
ญาติโยมมีศรัทธาในพระสงฆ ในพระศาสนา ก็ไปรวมกัน ไปรวมกัน
ทําบุญ หรือไปชวยงานชวยการที่วัด น่ีก็เกิดความสามัคคี  

นอกจากศรัทธา ธรรมะคือคุณสมบัติในตัวเราอีกอยางหนึ่งที่
สําคัญ ก็คือ ฉันทะ ที่แปลวา ความพอใจใฝปรารถนา หมายถึงพอใจใฝ
ปรารถนาจะทําอะไรบางอยางที่มองเห็นวาดีงาม 

คนเรานี้ ถาพอใจชอบใจอยากไดอะไรอันเดียวกัน ก็อาจจะเกิด
ปญหา ตองแยงชิงทะเลาะกัน ทําใหแตกสามัคคี แตถาพอใจอยากจะ
ทําอะไรที่ดีงามตรงกัน ลงเปนอันเดียว ก็จะเกิดความสามัคคี  

ความพอใจนี้ ทางพระเรียกวา “ฉันทะ” อาการที่ประสานกัน 
เสมอกัน ลงกัน ตรงกัน ทานเรียกวา “สมานะ”  

ทีน้ี ถามีฉันทะคือความพอใจใฝปรารถนาจะทําน้ัน ตรงกัน 
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 ๑๕

เสมอกัน ลงกัน รวมกัน เปนสมานะ ก็เรียกวา “สมานฉันทะ” ก็คือ คํา
วา สมานฉันท น่ันเอง   

เราจะมีความสามัคคีกันดีได ก็โดยมีสมานฉันท ถามีสมานฉันท
แลว เราก็จะสามัคคีกันแนนแฟน  

การที่ญาติโยมชาวศรีประจันตมีความสามัคคี ดังที่แสดงออกมา
อยางนอยในวันน้ี ก็เปนตัวอยางของความมีสมานฉันทน่ีแหละ ญาติ
โยมมีสมานฉันทคือมีความพอใจใฝปรารถนาอะไรที่ตรงลงเปนอัน
เดียวกัน ลองขุดคนใหเจอสิวา เอะ ที่เรามาสามัคคีกันคราวนี้ เรามีตัว
ฉันทะอะไรหนอ ที่สมานกัน จับอันน้ันใหได คือฉันทะที่รวมกัน ความ
พึงพอใจใฝปรารถนาที่เปนอันเดียวกัน อันน้ีแหละคือแกนของความ
สามัคคี  

ทีน้ี ความพอใจใฝปรารถนาอันดีที่รวมกัน ก็มี ๒ แบบ คือ 
ความพอใจบางอยาง เชน ความชื่นชมในคุณงามความดี สิ่งที่ดีงาม 
เม่ือชื่นชมเหมือนกันไป ใจเราก็รวมกันเปนสามัคคีจริง เพราะวาความ
พอใจที่ตรงกันน้ันมายึดเหน่ียวใจใหรวมกันได  

แตฉันทะที่ทําใหเกิดความสามัคคีแบบนี้ เปนความสามัคคีที่
คอนขางหยุดน่ิง สามัคคีอยูเฉยๆ ก็เลยอาจจะไมกาวไปไหน  

ทีน้ี ฉันทะที่จะทําใหเกิดสามัคคีที่มีพลังยิ่งใหญ ทําใหเกิด
ความกาวหนาได ตองเปนฉันทะที่แท คือ ความพอใจใฝปรารถนาจะทํา
อะไรสักอยางหนึ่ง โดยมีใจใฝปรารถนาเลยตอไปถึงจุดหมาย คือ เรา
มองเห็นจุดหมายอะไรสักอยางหนึ่ง เม่ือเราใฝปรารถนาจุดหมายน้ันแลว 
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๑๖

๑๖ 

เราก็อยากจะทําการเพ่ือใหถึงจุดหมายน้ัน ตัวนี้แหละจึงจะเปนฉันทะที่
แทจริง คือ ความพอใจใฝปรารถนาที่จะทํา (ไมใชแคพอใจเฉยๆ) 

ถาอยากทําการเพื่อใหบรรลุจุดหมายอยางหนึ่งขึ้นมา คราวนี้ละก็
มันจะเปนพลังซึ่งทําใหเกิดความสามัคคีชนิดที่ไมใชหยุดน่ิง แตเปนการ
รวมตัวรวมกําลังกันเพ่ือทําการอะไรอยางหนึ่ง คือเปนความสามัคคีที่
พรอมดวยความมุงม่ันที่จะเดินหนาไป ในการทําอะไรตออะไรที่จะให
เจริญกาวไปสูความสําเร็จบรรลุจุดหมายที่ตองการนั้น  

เราตองการสมานฉันทแบบนี้ ประเทศชาติของเราก็ตองการ
สมานฉันทแบบนี้มาก  

ประเทศไทยไมใชตองการสมานฉันทเฉพาะที่ภาคใตหรอก ญาติ
โยมพูดกันนักวาทําอยางไรจึงจะใหเกิดสมานฉันทที่ภาคใต ปญหา
ภาคใตเราคิดแกไขในเรื่องสมานฉันทกันมาตั้งนานแลว ก็ยังไมสําเร็จสัก
ที เพราะที่จริง ปญหาที่แทไมใชแคไมสมานฉันทกันที่ภาคใต แตปม
ใหญอยูที่คนไทยไมสมานฉันทกันในเรื่องภาคใต  

นอกจากนั้น เราไมตองไปรอ เพราะสมานฉันทน้ันตองใชทุกที่ทุก
เวลา แลวอยาลืมแงมุมของสมานฉันทอยางที่บอกเมื่อกี้ อยาเอาแค
สมานฉันทแบบหยุดน่ิง ไมใชวาพอใจใฝปรารถนาสิ่งที่ดีงาม แลวชื่นชม
พอใจรวมใจกันไดแคสามัคคีอยูน่ิงๆ เฉยๆ แตตองรวมกําลังรวมใจ
แบบมีจุดมุงหมายและใฝจะทําอยางที่วาแลว คือ จะทําการนี้เพ่ือใหลุถึง
จุดหมายน้ัน  

ถาสมานฉันทอยางน้ี ความสามัคคีจะมีพลังที่แทจริง เราจะมุงม่ัน
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 ๑๗

เดินหนาไปได เราตองการความสามัคคีแบบนี้  
โดยเฉพาะเวลานี้ สังคมประเทศชาติ เราก็รูกันอยูวามีปญหามาก 

ตองมีการแกไขพรอมกันไปกับการสรางสรรค เพราะฉะนั้น เราจะตองมี
สมานฉันทกันใหมาก  

อยามองขามสมานฉันท ในการทําบุญขั้นพื้นฐาน 
เราพูดกันเรื่อยมาถึงความสามัคคี ครั้นถึงตอนนี้เกิดมีคําวา

สมานฉันท เราก็นิยมพูดกันเกรอ จนบางทีแทบจะลืมความสามัคคี ทั้งที่
เอาเขาจริง คําวา “สมานฉันท” มีความหมายแคไหน เราก็ไมชัดเจนเลย  

ที่จริง “สมานฉันท” เปนคําเกา อาตมาก็เลยอยากจะเลาเรื่องให
ฟง จะไดมองเห็นวามันเปนคําที่แสนจะเกาแก และสมานฉันทที่สําคัญก็
คือสมานฉันทที่ทําใหมารวมสามัคคีกันทําบุญ  

ในที่น้ี จะเลาใหฟงสักเรื่องหนึ่ง เรียกงายๆ วา เรื่องกําเนิดพระ
อินทร โยมรูจักพระอินทรกันทุกทาน พระอินทรก็เกิดจากสมานฉันทน่ี
แหละ ถาไมมีสมานฉันท ก็ไมมีพระอินทร ถาเปนญาติโยมเกาๆ ก็
นาจะรูเรื่องของพระอินทรน้ีวาตามคติพระพุทธศาสนาพระอินทรเกิดมา
อยางไร ก็เลยมาทบทวนเรื่องเกากันหนอย   

ไดบอกเมื่อกี้วา พระอินทรน่ีเปนเรื่องที่เกิดจากสมานฉันท และ
เปนการมาสมานฉันทกันในการทําบุญ เรื่องเปนอยางไร คําในบาลีน้ัน
บอกความหมายของสมานฉันทชัดเลย และขอใหโยมสังเกตหรือ
วิเคราะหดูดวยวาบุญในเรื่องน้ีคืออะไรบาง   



นําไทยใหกาวไปสงางาม 

 

๑๘

๑๘ 

ในคัมภีรทานเลาไววา มีคนหนุม ๓๓ คน เอาละสิ พอเริ่มเรื่องก็
ขอแทรกนิดหนึ่ง คือใหสังเกตวา คําวา “๓๓” น่ีแหละ เปนที่มาของคํา
วาดาวดึงส ที่เปนชื่อสวรรคของพระอินทร  

อธิบายหนอยวา “๓๓” น้ัน เปนภาษาบาลีวา “เตตฺตึส” (อานวา 
เตตติงสะ) แลว เตตฺตึส ก็มาเปน “ตาวตึส” (ไทย=ดาวดึงส; บางที
เรียกวา ไตรตรึงษ ซ่ึงเปนรูปที่เพ้ียนมาจากคําสันสกฤต) 

ในคนหนุม คือมาณพ ๓๓ คนน้ี คนหนึ่งเปนพระโพธิสัตว (ชื่อ
นายมฆะ) สวนอีก ๓๒ คน ก็เปนเพ่ือนๆ ในชุมชนเดียวกัน  

มาณพหรือชายหนุม ๓๒ คนน้ี ไดมีสมานฉันทกับพระโพธิสัตว 
(คําบาลีวา “เตตฺตึส ชนา โพธิสตฺเตน สมานจฺฉนฺทา”) ในการทํางาน
บําเพ็ญประโยชนแกชุมชน เพ่ือทําชุมชนน้ันใหดีงาม รื่นรมย รมรื่นและ
รมเย็น ปลอดภัย มีความสะดวกในการที่จะทํากิจกรรมการงานตางๆ ที่
จะใหเกิดความเจริญงอกงามและอยูกันรมเย็นเปนสุข   

เม่ือจะมารวมงานกัน นายมฆะที่เปนผูนํา ก็ใหทุกคนรักษาศีล ๕ 
เชน ไมตุกติกในเรื่องเงินทอง ไมด่ืมสุรา เปนตน แลวมาณพ ๓๓ คน
น้ัน ซ่ึงมีสมานฉันท ก็พรอมใจกันเที่ยวทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  

ขอใหสังเกตวา กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนน้ัน ทานใชคําวา “บุญ” 
ดังขอความภาษาบาลีในคัมภีรวา “ปุ ฺานิ กโรนฺตา วิจรนฺติ” แปลวา 
(มาณพ ๓๓ คนน้ัน) “เที่ยวทําบุญกันอยู”   

คนกลุม ๓๓ คนน้ี เที่ยวทําบุญอะไรกันบาง และเที่ยวทําบุญกัน
อยางไร ขอใหญาติโยมฟงนะความหมายของการทําบุญ เพ่ือจะไดเขาใจ
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 ๑๙

ความหมายของการทําบุญชัดเจนขึ้นบาง แลวก็เปนบุญอยางสําคัญ ที่
ทําใหมาณพ ๓๓ คนน้ันไปเปนเจาสวรรคแหงดาวดึงส 

“บุญ” น่ีคืออะไร มาณพเหลาน้ี ตื่นแตเชา ก็ถือมีด ขวาน และ
อุปกรณอื่นๆ แลวพากันไปสํารวจดู หนทางสัญจรที่ไหนขรุขระไม
เรียบรอย ก็ชวยกันขุด ชวยกันถากถาง ชวยกันปราบ ชวยกันปรับ ให
เปนถนนที่เรียบราบสม่ําเสมอ เพ่ือใหคนเดินทางไปมาไดสะดวก ที่ไหน
ติดขัดมีลําธารสายน้ํากั้น ก็สรางสะพานขามไป ที่ไหนขาดแคลนน้ํา ก็
ขุดสระน้ําให ตลอดจนสรางศาลา เปนที่พักคนเดินทางบาง เปนที่คนมา
ประชุมกันบาง หรือเปนที่ทํากิจกรรมตางๆ ดังน้ีเปนตน   

เม่ือมาณพ ๓๓ คนเปนหลักในการทําบุญเหลาน้ีแลว ตอมา คน
อื่นๆ ก็มารวมแรงรวมใจมากขึ้นๆ เชน ทางฝายสตรีก็เขามาชวย เม่ือ
คนหนุมพวกนี้ไปสรางศาลาที่พักคนเดินทาง กลุมผูหญิงก็ไปชวยกัน
ปลูกตนไม จัดสวน ตกแตงบริเวณ เปนตน เลยกลายเปนวา ชุมชน
ของเขาทั้งรมเย็นมีความสงบสุข และนารื่นรมยดวย  

จากน้ัน มาณพ ๓๓ คนน้ีก็ขยายงานไปบําเพ็ญประโยชนใหแก
ชุมชนอื่น ที่หมูบานอื่นๆ ตอไปอีก   

น้ีคือการทําบุญ ที่ทานเลาเรื่องไวชัดเจนในคัมภีร เปนบุญขั้น
พื้นฐานเลยทีเดียว แตบางทีญาติโยมก็ลืมกันไป  

เวลาจะทําบุญ เรามักนึกกันแตในขั้นล้ําลึกขามชีวิตประจําวัน เอา
แควา ไปทําบุญที่วัด ไปถวายภัตตาหาร อะไรตางๆ กับพระ แตบุญ
แบบตางๆ ในคัมภีรแทๆ เราไมเอามาคิดพิจารณาใหครบถวนทั่วถึง ทํา
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๒๐

๒๐ 

ใหเกิดชองวางในการทําบุญ  
เราจะไปทําบุญที่วัด ไปถวายภัตตาหาร เปนตน ไดดีจริง ก็ตอเม่ือ

บาน หมูบาน ชุมชนของเรานี้อยูในภาวะที่ดีดวย ถาเราจัดทําหมูบาน 
ชุมชนของเราใหดี เปนสัปปายะหนึ่ง อยูกันผาสุก มีความสงบเรียบรอยดี
แลว เราก็พรอมที่จะไปทําบุญที่วัด ไปเลี้ยงพระ เปนตน ไดอยางไรกังวล 
เรียกวาสามารถกาวไปในบุญกุศลไดอยางมั่นคงและมั่นใจ  

แตถาที่บานและในชุมชนสับสนวุนวาย ทั้งขุนของและขัดของ 
เวลาไปทําบุญที่วัด ไมวาจะรักษาศีล หรือจะเจริญจิตภาวนาและปญญา
ภาวนา ก็ถูกความระแวงหรือหวาดกังวล เปนตน ตามมากวน คอยขัด
คอยถวงไว เลยกาวไปในบุญคือในการปฏิบัติที่เปนบุญขั้นสูงขึ้นไปได
ยาก หรือไปไมไหว จึงอยามองขามบุญขั้นพ้ืนฐานที่ทานสอนไวน้ี 

ถาเราจัดทําบุญขั้นพ้ืนฐานไวดี เวลาไปวัด พระทานสอนธรรม
แนะนําใหเราประพฤติชอบ อยูกันดี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ชวยกัน
สรางสรรคชุมชนของเรา น่ีก็คือใหทําบุญกันชัดๆ เลย เปนการย้ํา เปน
การหนุนและเสริมการทําบุญของเราใหหนักแนนยิ่งขึ้นอีก คือใหม่ันแนว
อยูในทางของบุญน่ันเอง  

                                                                          
หนึ่ง สัปปายะ แปลวา สบาย คือ เหมาะกัน, เอื้อ, เก้ือหนุน หมายความวา เอื้อหรือ
เก้ือหนุนใหเปนอยูหรือทําการนั้นๆ ไดดวยดี 
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 ๒๑

คนไทยชอบทําบุญแลว ถาศึกษาบุญดวย จะเยี่ยม
ยอด 

การทําบุญขั้นพ้ืนฐานนี้ บางทีเราก็ไมไดนึกถึง คอยจะมองขามไป
เสีย ที่จริงก็คือการพัฒนาชีวิต พัฒนาสังคม ในทางที่ถูกตอง อยาง
บริสุทธิ์ใจนั่นเอง  

บุญของมาณพ ๓๓ คน ที่มีมฆมาณพเปนผูนําน้ี ถาใชภาษา
ปจจุบัน ก็คือการมาชวยกันพัฒนาหมูบาน พัฒนาชุมชนน่ันเอง แตภาษา
เกาเรียกวา “ทําบุญ” คือ การเห็นแกประโยชนสุขรวมกัน ของตนเองและ
ของผูอื่น ของสวนรวม ของชุมชน ของหมูบาน แลวมาชวยกันบําเพ็ญ
ประโยชน มาสรางสิ่งสาธารณูปโภค ทําสิ่งที่จะชวยใหเกิดความรมเย็น
ปลอดภัย  

นอกจากความเปนอยูสัปปายะดานวัตถุแลว ที่ขาดไมไดก็คือ 
การชักชวนชักนํากันใหประพฤติดีปฏิบัติชอบ ไมกอความเดือดรอน
เบียดเบียนกัน แตใหเกื้อกูลกัน พูดสั้นๆ วา ใหตั้งอยูในศีลในธรรม 
ดังที่ทานเลาไวในเรื่องน้ีดวยวา มาณพ ๓๓ คนน้ี ไดชวยแนะนําชักจูง
คนที่ติดยาเสพติด กินเหลาเมายา ใหละเลิก และชวนใหตั้งตนอยูในศีล 
ในธรรม  

น่ีแหละ บุญน้ีคลุมไปหมด ตั้งแตในบานไปจนถึงทั้งสังคม ตั้งแต
เรื่องวัตถุไปจนถึงเรื่องนามธรรม ทั้งทางจิตใจและปญญา  

เพราะฉะนั้น เราจะตองหันกลับมาทบทวนความหมายของคําวา 
“บุญ” กันใหชัด อยางนอยก็มองบุญใหกวางขวางทั่วถึง ถาทําบุญกัน
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๒๒ 

อยางน้ีละก็ ชีวิต ครอบครัว หมูบาน สังคม จะดีงามมีความสุขแนนอน  
ถึงเวลาจะเอาคําตรัสของพระพุทธเจามาเปนขอสรุป สําหรับ

ตรวจสอบการทําบุญขั้นพ้ืนฐานของเรา ขอใหดูพุทธพจนตอไปนี้  
“ชนเหลาใด ปลูกสวน ปลูกปา สรางสะพาน โรงบริการ

นํ้าดื่ม และบึงบอสระน้ํา ใหที่พักอาศัย บุญของชนเหลานั้น 
ยอมเจริญงอกงาม ทั้งคืนทั้งวัน ตลอดทุกเวลา ชนเหลานั้น 
ต้ังอยูในธรรม ถึงพรอมดวยศีล เปนผูเดินทางสวรรค” 

(สํ.ส.๑๕/๑๔๖/๔๖) 
เม่ือกี้น้ีพูดแลววา มาณพ ๓๓ คนน้ี ตื่นเชาขึ้นมาก็ “ปุ ฺานิ 

กโรนฺตา วิจรนฺติ” แปลวา เที่ยวทําบุญกันไป คือเที่ยวทําความดี หรือ
เที่ยวบําเพ็ญประโยชนตางๆ ถาสังคมไทยเอาใจใสไมละเลยการทําบุญ
แบบนี้กัน แลวเอาไปประสานกับบุญชั้นลึกเขาไปที่เราชอบทํากันอยูแลว 
ชีวิตและสังคมก็จะดีงามรมเย็นเปนสุขอยางแทจริง   

คนไทยเราชอบทําบุญกันนัก ก็ดีอยู แตมักทําไปโดยไมรูเขาใจ
แมแตวาบุญคืออะไร บุญเปนอยางไร จึงนาเสียดายอยางยิ่ง ถาคนไทย
ชอบทําบุญ และชอบศึกษาบุญดวย คนไทยและสังคมไทยจะดีเลิศ
ประเสริฐยอดเยี่ยม 

สาระของเรื่องกําเนิดพระอินทรที่เลามาน้ี ก็คือ ความใฝปรารถนา
ตอความดีความงามความรื่นรมยรมเย็นและประโยชนสุข ที่จะทําให
เกิดขึ้นแกชุมชน เปนตน ที่เรียกวา ฉันทะ ซ่ึงคนเหลาน้ีมีเสมอ
เหมือนกัน เรียกวา สมาน กัน เปนสมานฉันทแลว ก็ทําใหเกิดความ
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 ๒๓

สามัคคีมีกําลัง ชนิดที่มารวมแรงรวมใจกันทํางานทํากิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน  

สมานฉันทแบบที่วาน้ีแหละ ทําใหเกิดงานเกิดการที่เปนการ
สรางสรรคอยางแทจริง ไมใชแคแกปญหาใหสงบจากการทะเลาะวิวาท 
ใหคนเลิกรบราฆาฟนกอการรายกันเทาน้ัน แตมันกาวไปไกลกวาน้ัน 
โดยทําใหเกิดการกระทําในทางกอกุศลคือกอการดีดวย  

นอกจากนั้น เม่ือคนมีสมานฉันทในการทําบุญขั้นพ้ืนฐานไดแลว 
เขาก็จะขยายออกไปมีสมานฉันทในเรื่องราวกิจการในระดับและขอบเขต
ที่กวางใหญขึ้นไป เชนในระดับชาติได แตตรงขาม ถาแมแตในเรื่อง
พื้นฐานแคประโยชนสุขแหงชุมชนของตน คนก็ยังไมมีสมานฉันท ไม
เคยไดฝกกัน จะหวังใหเขามีสมานฉันทขั้นใหญกวาง ก็คงจะหวังไดยาก 

สมานฉันท เป น เ รื่ อ งของการที่ จ ะทํ าอะ ไรสั กอย า งหนึ่ ง 
เพราะฉะนั้น เราจึงไมควรพูดถึงสมานฉันทอยูแคจะแกปญหาการ
ทะเลาะวิวาท แตตองพูดถึงการที่จะรวมกําลังสามัคคีในการสรางสรรค
ประโยชนสุขความดีงามและความเจริญกาวหนาตอไป  

เอาละ เปนอันวาจบเรื่องน้ีไปตอนหนึ่งวา มาณพ ๓๓ คนน่ีแหละ 
ตายแลวก็ไดไปเกิดในสวรรค และเรียกสรรคชั้นน้ีวา ดาวดึงส คือ
สวรรคชั้น ๓๓ คน โดยตัวพระโพธิสัตวที่เปนหัวหนาก็ไปเปนพระ
อินทรหรือทาวสักกะ    
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๒๔ 

พระเจาอโศกใชทรัพยและอํานาจทําบุญอะไร 
เม่ือเราดูประวัติศาสตร จะเห็นวา ชาวพุทธที่ยิ่งใหญหรือเปนผูนํา

สมัยกอน เอาใจใสใหความสําคัญในการทําบุญขั้นพ้ืนฐานนี้อยางจริงจัง  
ดูงายๆ ไมนานหลังพุทธกาล ประมาณ พ.ศ.๒๑๘ มีพระเจา

แผนดินที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ถือกันวายิ่งใหญที่สุดในประวัติศาสตร
พระพุทธศาสนา ชาวพุทธรูจักดี คือ พระเจาอโศกมหาราช  

พระเจาอโศกมหาราชนี้ก็ทําบุญมากมายเหมือนกัน แลวก็เอาจริง
เอาจังกับการทําบุญขั้นพ้ืนฐานแบบเดียวกับมาณพ ๓๓ คนน่ีแหละ 
มองไดวา คงจะทรงปฏิบัติตามพุทธพจนในพระไตรปฎก เลม ๑๕ ที่ยก
มาเม่ือก้ี เรื่องน้ีเห็นไดจากพระราชดํารัสที่เขียนไวในศิลาจารึกวา 

ตามถนนหนทาง ขาฯ ไดใหปลูกตนไทรขึ้นไว เพ่ือเปน
รมเงาแกสัตวและมนุษยทั้งหลาย ใหปลูกสวนมะมวง ให
ขุดบอนํ้าไวทุกระยะครึ่งโกรศะ (ประมาณ ๒ ก.ม.) ใหสรางที่พัก
คนเดินทาง และใหสรางอางเก็บนํ้าจํานวนมากไวในที่
ตางๆ  

ตอนแรก พระเจาอโศกนี่ดุรายมาก เรียกกันวา พระเจาจัณฑาโศก 
แปลวา อโศกผูดุเดือด หรืออโศกจอมโหด เพราะเที่ยวรบราฆาฟน แยง
ชิงดินแดนเขา ฆาคนตายมากมาย แตตอมาสลดพระทัย เลิกสงคราม 
หันมานับถือพระพุทธศาสนา จึงปฏิบัติธรรม ก็ทําบุญทํากุศล   

กอนหนาน้ัน พระเจาอโศกหาทรัพย หาลาภ หายศ หาอํานาจ ก็
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 ๒๕

เพ่ือจะบํารุงบําเรอตัวเอง เพ่ือความยิ่งใหญใชอํานาจ แตพอหันมานับถือ
พระพุทธศาสนา และปฏิบัติธรรมแลว ก็เอาลาภยศ เอาทรัพยและ
อํานาจนั้นมารับใชธรรม   

ลาภยศ หรือทรัพยกับอํานาจนี้ ถาเอาไปใชในทางราย (คือรับใช
ตัณหา-มานะ-ทิฏฐิ = อยากได อยากใหญ เอาแตความคิดเห็นของ
ตน) ก็เปนการเบียดเบียนขมเหงผูอื่น นําไปสูความลุมหลงมัวเมา ทํา
ใหเกิดความทุกขยากเดือดรอนกันมาก และในที่สุดก็ตองประสบความ
วิบัติถึงความพินาศ แตถาเอาไปใชในทางดี ทรัพย อํานาจ เกียรติยศ 
บริวารนั้น กลับเปนเครื่องมือหรือเปนโอกาสใหทําการสรางสรรคได
มากมาย 

ลองพิจารณาดูสิ คนที่มีสติปญญาดี อยากจะทําดี ตั้งใจดี แตถา
เขาไมมีทรัพย ไมมีตําแหนง ไมมีฐานะ ไมมีอํานาจ ไมมีบริวาร ไมมี
กําลัง ถึงจะมีความคิดดีๆ ก็ทําไดนิดเดียว แตถาเปนคนดี มีสติปญญา 
และมีความคิดดีๆ แลวทรัพยก็มาก อํานาจก็มี บริวารก็เยอะดวย ทีน้ี
ละ เขาจะทํางานใหญดีๆ ไดสําเร็จ ทําการสรางสรรคไดมากมาย  

ก็เหมือนพระเจาอโศกนี้แหละ แตกอนน้ันไดแตหาลาภ หาทรัพย 
หายศ หาอํานาจ เพ่ือจะเอามาประกาศความยิ่งใหญขมขูครอบงําคนอื่น 
และบํารุงบําเรอตัวเอง ตอนนี้พลิกกลับเลย เปลี่ยนมาหาธรรม  

เม่ือธรรมสอนใหทําความดี ใหทําบุญบําเพ็ญประโยชน พระเจา
อโศกก็เอาทรัพย เอายศ เอาอํานาจความยิ่งใหญยศศักด์ิบริวารนั้น ไปใช
ในการทําความดีสรางสรรคประโยชนสุขแกประชาชน พระองคมีทรัพย
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๒๖ 

ยศมากนักหนา ก็เลยทําบุญสรางประโยชนสุขไดมากมายเหลือเกิน   
พระเจาอโศกทําอะไร? ออ… ก็ทําคลายกับมาณพ ๓๓ คนน้ัน

แหละ แตทําไดในขอบเขตกวางขวางกวา มาณพ ๓๓ คนน้ัน อยูแค
หมูบาน ในตําบล ในอําเภอ เขาก็ทําไดแคหมูบาน แคชุมชน แตพระเจา
อโศกนี้ทําไดทั่วประเทศเลย ทั่วชมพูทวีป คือประเทศอินเดียสมัยน้ัน ที่
เรียกวา มคธ ซ่ึงใหญกวาอินเดียสมัยปจจุบันดวยซ้ํา   

ไมตองพูดถึงอินเดียสมัยพระเจาอโศกมหาราช ซ่ึงใหญที่สุดใน
ประวัติศาสตร แมแตอินเดียปจจุบันน่ีก็ใหญกวาประเทศไทยถึง ๖ เทา 
(ประเทศไทยมีเน้ือที่ ๕ แสนตารางกิโลเมตร อินเดียมีพ้ืนที่ ๖ เทาของ
เรา ก็คือ ๓ ลานตารางกิโลเมตร)  

พระเจาอโศกเปนมหาราชผูยิ่งใหญ มีอํานาจเต็มที่ มีทรัพยสิน
เหลือลน ทําความดีอะไรที่วาคลายกับมาณพ ๓๓ คน แตกวางใหญกวา   

เริ่มดวยสรางถนนหนทาง เชื่อมตอทองถิ่นตางๆ ใหประชาชน
เดินทางไปมาถึงกันไดสะดวก แลวบนถนนหนทางเหลาน้ัน ก็สรางที่พัก
คนเดินทางเปนระยะๆ กี่กิโลเมตรจําไมได ศิลาจารึกใชคําวา “ครึ่งโกสะ” 
ตอนนี้ก็เถียงกันเรื่องมาตราวา โกสะนี้ คือกี่กิโลเมตรกันแน ก็ยุติไมได 
คิดคราวๆ วา ๓ หรือ ๔ กิโลเมตร เม่ือสรางศาลาที่พักคนเดินทางแลว 
ก็ปลูกปา ปลูกสวน ปลูกตนไม ใหเปนที่รื่นรมย 

พรอมน้ัน พระเจาอโศกก็ใหขุดสรางอางเก็บน้ําสําหรับการเกษตร 
คงเปนทํานองชลประทาน แลวก็สรางโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลคน 
และโรงพยาบาลสัตว ซ่ึงหาไดยากนักที่ใครจะคิดถึง แลวก็หาเครื่องยา 
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คือสมุนไพร มาปลูกไว คือปลูกปาสมุนไพร น่ีเปนตัวอยางงานบุญที่
พระเจาอโศกไดทรงทํา  

งานบุญอีกดานหน่ึง คือ พระเจาอโศกทรงสรางวัดมากมายถึง 
๘๔,๐๐๐ วัด เรียกวา ๘๔,๐๐๐ วิหาร ทั่วมหาอาณาจักร วิหารหรือวัด
น้ีคืออะไร ก็คือศูนยกลางการศึกษาของประชาชนนั่นเอง เพราะสมัยน้ัน
ไมมีโรงเรียนในระบบปจจุบัน ที่เปนระบบตะวันตก ซ่ึงเราเอามาจาก
เมืองฝรั่ง แตในแบบเดิมของตะวันออกเรานี้ วัดเปนศูนยกลางการศึกษา  

พระเจาอโศกมหาราชสรางวัด ๘๔,๐๐๐ วัด บางคนชักสงสัยวา
อะไรกัน มากมายขนาดน้ีเปนจริงไดหรือ แตที่จริงยังนอยกวาประเทศ
ไทยเสียอีก ลองคิดดูใหดี  

ประเทศไทยมีเน้ือที่ ๕ แสน ตร.กม. เรามี ๓ หม่ืนวัด ทีน้ี
ประเทศอินเดียใหญกวาไทยเรา ๖ เทา ถาพระเจาอโศกสรางวัดตาม
อัตราสวนใหมีเทาประเทศไทย จะตองสรางกี่วัด เรามี ๓ หมื่นวัด เอา 
๖ คูณเขาไป ก็เปน ๑๘๐,๐๐๐ วัด แตพระเจาอโศกสรางแค ๘๔,๐๐๐ 
วัด น่ีแสดงวา ประเทศไทยเจริญดวยวัดยิ่งกวาชมพูทวีปสมัยพระเจา
อโศกเสียอีก   

แตมองอีกที อีกแงหนึ่ง วา เอะ... ที่เราเจริญดวยวัดมากมายนี้ 
วัดของเราเจริญดีเหมือนวัดของพระเจาอโศกหรือเปลาน่ี ตอนนี้ตอง
ตรวจสอบตัวเองแลว พระเจาอโศกมีแค ๘๔,๐๐๐ วัด ในเนื้อที่ตั้งเกิน 
๓ ลาน ตร.กม. เรามีวัดโดยอัตราสวนมากเหนือพระเจาอโศกตั้งเยอะ 
เราควรจะเจริญมากกวาสมัยพระเจาอโศกอีก แตในแงเน้ือหาสาระ ไมรู
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วาเราเจริญจริงหรือเปลา  
อันน้ีขอใหมาคิดทบทวนกันดู โดยหลักการก็คือ วัดน้ันเปน

ศูนยกลางการศึกษาของมวลชน ที่จะฝกฟนพัฒนาประชาชนใหเจริญ
งอกงามขึ้นไปในไตรสิกขา หรือบุญสิกขา จนเต็มตามวิสัย 

รวมความวา พระเจาอโศกมหาราชทรงทําบุญ โดยใสพระทัย
จริงจัง ไมละเลยบุญขั้นพ้ืนฐานอยางนี้  

น่ีก็เปนการเตือนใหเราตองมาคิดถึงการทําบุญขั้นพ้ืนฐานนี้กันให
ชัด อยางที่วาแลว ไมใชมองการทําบุญกันแตเรื่องที่จะไปวัดไปวาอยาง
เดียว แตตองเอามาประสานโยงกันใหไดทั้งหมด ทําบุญที่บานใหไปโยง
กับบุญที่วัด และใหบุญที่วัดกลับมาหนุนบุญที่บาน  

เม่ือเราไปทําบุญที่วัด ถาพระทานมีการศึกษาดี มีกําลังคุณธรรม 
มีคุณภาพที่ไดพัฒนามาดี ทานก็มีธรรมมาใหโยม ทานก็เอาธรรมะมา
สอนโยม ชี้แนะหลักและวิธีดําเนินชีวิต ใหเราขยันหมั่นเพียรทําการงาน 
สรางสรรคทําความดีตางๆ และเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  

เม่ือเราทําบุญดวยการประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่พระสอนนั้น ก็
ทําใหชีวิตและชุมชนของเราดี อยูกันรมเย็นเปนสุข พอชุมชนของเราอยู
รมเย็นเปนสุข เราก็ไปอุปถัมภบํารุงพระสงฆ และกาวไปในบุญของเรา
เองที่วัดไดดี  

แตถาไมเปนอยางน้ี ตอไปก็เสื่อมหมด เพราะฉะน้ัน จึงตอง
ตรวจดูวา วงจรบุญของเราในเชิงอาศัยและเกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน
ระหวางวัดกับบานแบบนี้ ยังดีอยูไหม  
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ทั้งหมดนี้ อาตมภาพนํามาเลาใหเห็นวา สมานฉันทน่ีเปนเรื่อง
สําคัญที่เราจะตองทําใหเกิดใหมีใหได แตตองเนนสมานฉันทที่ทําใหเกิด
ความสามัคคีแบบที่ทําใหมีความมุงม่ันกาวหนาในการทําการ ไมใชแค
ความสามัคคีที่อยูน่ิงเฉย  

คิดใหม ทําใหม จึงจะไดความเจริญที่พึงปรารถนา  
โดยเฉพาะปจจุบันน้ี จะตองมาคิดกันใหมากวา เราจะเอาอยางไร

กับเรื่องอนาคตของสังคม ของประเทศชาติ  
สังคมของเรานี้ มีสภาพปจจุบันที่เราบอกวา เราอยูในโลกาภิวัตน 

เราเจริญกาวหนา เรามีเทคโนโลยี มีไอที มีสิ่งเสพบริโภคมากมายอุดม
สมบูรณ  

แตลองใชปญญาพิจารณาตรวจสอบใหลึกลงไปหนอยดูซิวา 
ความเจริญแบบไหนแน เปนสิ่งที่พึงปรารถนา ความเจริญแบบที่เปนอยู
น้ีนาพอใจหรือไม  

ลองใชปญญาคิดพิจารณากันใหดี ไมใชเพียงแควาตามเขาไป เขา
วาอยางนี้เจริญ เราก็วาเจริญ แลวก็นิยมตามกันไป ถาอยางน้ี เราก็ไมได
ใชความคิดพิจารณา พูดงายๆ ก็คือ ไมใชปญญานั่นเอง  

ฉันทะที่แทตองมาจากปญญา คือปญญาคิดพิจารณาจนรูวาอะไร
ดี อะไรเปนประโยชนแทจริงแลว พอเราแนใจวาอันน้ีแหละดีงามเปน
ประโยชนแทแนแลว ความพึงพอใจใฝปรารถนาที่แทและมีพลังก็จะ
เกิดขึ้น และอันน้ันแหละคือ ฉันทะ  
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แตถาเราไมมีหรือไมใชปญญา ฉันทะก็จะเปนเพียงความพอใจ
แบบที่วา ชอบใจ ถูกใจ เพราะถูกตาถูกหู ฯลฯ ไปผิวๆ เผินๆ ถาอยาง
น้ีทานไมเรียกฉันทะหรอก มันเปนฉันทะก็จริง แตเปนตัณหาฉันทะ 
ทานเรียกสั้นๆ วา ตัณหา คือ พอใจ ชอบใจ แคเพราะมันถูกตา ถูกหู 
ฯลฯ 

ถาแครูสึกถูกตา ถูกหู ถูกลิ้น แลวพอใจใฝปรารถนา ก็เรียกวา 
ตัณหา แตถาใชปญญาพิจารณารูวา อะไรมันดีแทจะกอเกิดประโยชน
แกชีวิต แกสังคม เปนความเจริญงอกงามของพฤติกรรมจิตใจและ
ปญญา เม่ือเห็นชัดดวยปญญาอยางน้ันแลว จึงพอใจใฝปรารถนา แบบ
น้ีทานเรียกวา ฉันทะ  

ตองตรวจสอบวา เรานี้ พอใจดวยตัณหา หรือพอใจดวยฉันทะ 
ถาพอใจดวยฉันทะ ก็เอาได เพราะปญญาไดมองเห็นชัดแลววาถูกวาดี
แน และความพอใจนั้นจะทําใหเกิดการกระทํา โดยมีกําลังที่จะมุงไป 
และเมื่อแตละคนใชปญญามองเห็นสิ่งที่ควรจะทําเปนจุดหมายลงกัน ก็
จะเกิดสมานฉันทอยางที่วาเม่ือกี้ แลวเราก็จะกาวไปในการสรางสรรคได
จริง  

เปนอันวา สิ่งที่เราตองการเวลานี้ คือสมานฉันทที่มีความหมาย
ในการสรางสรรคที่แทจริง เพราะฉะนั้น เราจะตองชวนกันมาใชปญญา
คิดกันใหชัด อยางนอยก็อยางที่บอกเมื่อกี้วา ความเจริญอยางไรเปนสิ่งที่
พึงปรารถนา หรือความเจริญที่พึงปรารถนาเปนอยางไร ใหไดความเจริญ
ที่เปนจุดหมายของฉันทะ ไมใชความเจริญที่เปนจุดหมายของตัณหา   
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ลองใชปญญาพิจารณาดูวา ความเจริญอยางที่เปนอยูปจจุบันน้ี
เปนสิ่งดีพึงปรารถนาไหม ความเจริญที่วา ตื่นเชาขึ้นมาเจอขาว
หนังสือพิมพ ก็ตื่นเตนดวยเรื่องอาชญากรรมรุนแรง ทะเลาะวิวาทก็ฆา
กัน แยงชิงทรัพยก็ฆากัน ขมขืนผูหญิงแลวยังฆาเขาตายอีก คนใน
ครอบครัว พอแมลูกก็ฆากัน อบายมุขเกลื่อน หมกมุนการพนัน ด่ืมสุรา
กันเปนธรรมดาแมแตในงานวัด สิ่งเสพติดระบาดสารพัด คนเอารัดเอา
เปรียบกันวุนวาย  

ลงมากระทั่งในสังคมเล็กที่สุดคือครอบครัว สมาชิกคือพอแมลูก 
ซ่ึงเปนคนใกลชิดกันที่สุด ก็ชักจะเหินหางกัน และอยูกันไมคอยเปนสุข 
เด็กๆ ยังไมทันจะคอยเติบโต ก็ชักเกินกําลังพอแมเอาไมอยู เอาแตเรื่อง
สนุกสนานเพลิดเพลิน เมินเรื่องเจริญปญญาหาความรู วุนแตจะหาสิ่ง
เสพบริโภค ไปมั่วสุมกันตางๆ ทะเลาะวิวาทยกพวกตีกัน หมกมุน
ยาเสพติด อยางนอยก็ไมอยูในโอวาทของพอแม ไมฟงใคร หาหลักยึด
ไมได ไมรูจักฝกปกครองตัวเองใหรวมอยูรวมมีสังคมประชาธิปไตยที่ดี 

แมแตในทางสุขภาพรางกาย ก็เกิดปญหาแปลกใหมวา ขณะที่
สังคมอเมริกันกําลังผจญปญหาใหมคือโรคอวน เด็กไทยก็มีแนวโนมที่
จะเปนโรคอวนตามฝรั่งไปดวย จนกระทั่งตอนนี้คุณหมอไทยก็ตอง
เตรียมตัว มีการไปดูงานแกปญหาโรคอวนที่เมืองอเมริกา เพ่ือจะมา
รับมือกับปญหาของสังคมไทย จนถึงเด็กไทย ที่ชอบกินอาหารขยะ และ
กําลังจะเกิดโรคอวนกอปญหากันตอไป  

วิธีแกปญหาโรคอวนทําอยางไร ใครเปนโรคอวนถึงขั้นหนึ่งก็ตอง
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เขาโรงพยาบาลผาตัดกระเพาะ หั่นกระเพาะที่ใหญสองกําปน ตัดใหมัน
เล็กลงเหลือจุแค 15 cc. ตอนนี้กินไดนอย กินนิดเดียวก็อิ่ม เทากับ
บังคับตัวเองใหกินจํากัด ก็เลยจะไมอวน แตถากินไปๆ เขาบอกวา
กระเพาะมันก็จะยืดขยายออกไป เด๋ียวมันก็ใหญอยางเกาอีก ก็คงตอง
ตัดกันอีก  

ตอไปเมืองไทยก็จะตองมาขบคิดและใชเวลาใชแรงงานใชทุนรอน
มากมายกับเรื่องไมเขาเรื่อง อยางที่แมแตอวนก็กลายเปนโรคชั้นนํา
ขึ้นมา น่ีก็ปญหาความเจริญ เปนปญหาอารยธรรมเลยทีเดียว  

เราชอบไหมความเจริญแบบน้ี เด็กของเราจะมีชีวิตที่ดีไหม โลก
ของเราจะเจริญรมเย็นเปนสุขไหม สังคมของเราจะเปนที่นาพึงพอใจ จะ
รื่นรมยรมเย็นหรือไม มองไปดูหนาคนก็เครียดขึ้ง ขุนมัว คนหนาหมอง 
มองไปที่ทองฟาก็มืดมัว ดวยหมอกควัน มีมลภาวะมากมาย ธรรมชาติ
ก็ไมรื่นรมย ตนไมก็หรอยหรอ ปาก็จะหมด นํ้าเสีย ดินเสีย อากาศไม
บริสุทธิ์ อะไรตางๆ อยางน้ี ความเจริญที่มีสภาพอยางน้ี เราชอบไหม  

เม่ือพิจารณารอบดานแลว เราคงบอกวา เออ… ไมดีนะ ความ
เจริญแบบนี้เราควรจะหันเหหลีกไปเสีย เรานาจะมีความเจริญแบบที่พึง
ปรารถนา ที่กาวหนาไปในสันติสุขอันนารื่นรมย ที่คนมีชีวิตดีงามมี
ความสุข ที่สยามยังคงเปนเมืองแหงความยิ้มแยม คนมีหนาตาแจมใส 
มีไมตรีจิตมิตรภาพ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมเอาแตแกงแยงชวงชิงกัน 
ขมเหงเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน ครอบครัวก็อยูกันอยางอบอุนมี
ความสุขสนิทใจ พอแมลูกยิ้มแยมเขาหากัน มีเมตตาอาทร ตลอด
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กระทั่งธรรมชาติทั่วไปก็รื่นรมย ไปไหนก็ราเริงเบิกบานสุขสบายใจ ได
เห็นทุงนาปาไมเขียวขจี อะไรตางๆ อยางน้ี ความเจริญแบบนี้ เราชอบ
ไหม 

ถาเราตองการความเจริญที่กาวหนาไปในสันติสุข อยางมีความ
รมเย็น ชีวิตคนก็ดี สังคมก็มีสันติสุข ธรรมชาติก็ร่ืนรมย โลกนี้นา
อยูอาศัย ถาเราชัดวาเราตองการอยางน้ี เราก็ตอง คิดใหม แลวก็ ทํา
ใหม  

แตทําใหมที่วาน่ี ตองทําใหมในแบบที่ประกอบดวยธรรม ตองทํา
ใหมในทางที่ถูกตองเปนกุศล คือประกอบดวยปญญา ไมใชใหมแบบ
สนองตัณหา ไมใชเอาแควาใหมไดความรูสึกวาถูกหูถูกตาถูกใจ แตเปน
ใหมที่เกิดจากความรูเขาใจวาถูกตองดีงาม ที่ทําใหเกิดฉันทะ ซ่ึงทุกคน
ที่ใชปญญาจะมาสมาน ใหเปนสมานฉันทที่แท  

ถาเราคิดกันชัดอยางน้ีแลว เราก็จะเดินหนาไปในทางที่ถูกตอง  

เตรียมตัวใหพรอม ที่จะนําพาไทยใหกาวไปอยางสงา
งาม 

รวมแลว กิจกรรมการงานในเรื่องชาติภูมิสถานน้ี เปนสวนสําแดง
ที่ปรากฏชัดออกมาอยางหนึ่ง หรือเปนประจักษพยาน ของการที่ญาติ
โยมประชาชน ตั้งแตชาวศรีประจันตเปนตนไปนี้ มีคุณธรรม มีความดี
งาม มีความสามัคคี มีสมานฉันทแลว  

แตเราคงไมหยุดเทาน้ี เราจะตองนึกถึงฉันทะอะไรอันตอไป ที่จะ
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มารวมเราใหมีใจรวมเปนสมานฉันท ในการมุงม่ันทําการเพื่อประโยชน
สุขสวนรวมกันตอไป  

ทั้งน้ีเพราะวา ฉันทะแตละอยางน้ัน เปนฉันทะที่จะทําการเพ่ือ
ความมุงหมายอันใดอันหนึ่ง เม่ือจุดหมายน้ันสําเร็จแลว ฉันทะเพื่อ
จุดหมายน้ันก็จะจบหรือดับไปดวย  

ทีน้ี ฉันทะมีทั้งในเรื่องใหญ และในเรื่องยอย จะเรียกวา ฉันทะ
อันใหญ และฉันทะอันยอย ก็ได ฉันทะอันใหญ (และสมานฉันท
ใหญ) คงจะยังไมจบ แตฉันทะยอยอาจจะจบ เชนตกลงรวมใจกัน
สรางอะไรขึ้นสักอยาง เม่ือสรางเสร็จแลว ฉันทะยอยในเรื่องน้ันก็เปน
อันจบ  

พอฉันทะนั้นสิ้นสุด สมานฉันทบรรลุจุดหมาย ความสามัคคีก็ชัก
จะโหวงเหวง เพราะสามัคคีตองอาศัยฉันทะเปนจุดยึดจับ สมานฉันทก็
ชักจะลอยๆ สามัคคีไมมีจุดที่จะจับจะยึดรวมใจ  

ฉะนั้น ถาเรามีสมานฉันทมาทําใหสามัคคีกันเพ่ือทําการอันหนึ่ง 
พอการน้ันจบแลว เราตองหาฉันทะใหมมาสืบตอไป  

ฉะน้ัน ถาหากวาญาติโยมมีสามัคคีดวยสมานฉันท คือมีฉันทะ
รวมกันที่จะทําชาติภูมิสถานน่ีใหเสร็จ ถาตอนนี้ทําเสร็จแลว บรรลุ
จุดหมายของฉันทะแลว ฉันทะก็จบเสียแลว สามัคคีก็จะไมมีตัวยึดแลว
สิ จะทําอยางไรดีละทีน้ี ถาฉันทะยังมีอยูแคชื่นชมพอใจในความดีงาม
และผลงานที่ดี เราก็จะมีแตสามัคคีชนิดที่หยุดน่ิง  

เพราะฉะนั้นจะตองกาวตอไป คือ ตองหาฉันทะที่จะเปนแรง
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ขับเคลื่อนใหทําการเพื่อจุดหมายขางหนา ตอนนี้เราทําเพ่ือทองถิ่น เม่ือ
งานของทองถิ่นเขาที่ดีแลว เราก็จะตองใหทองถิ่นน่ีเปนสวนรวมในการ
สรางสรรคสังคมประเทศชาติ ที่เปนสวนรวมอันกวางออกไป น่ีก็คือ
กาวหนาตอไป  

เพราะฉะนั้น จึงหวังวาเราทั้งหลายจะไมหยุดเพียงเทาน้ี ชาติภูมิ
สถานน้ี เปนสวนแหงการที่เรามีสมานฉันทกาวมาขั้นหนึ่งแลว จากน้ีก็
จะเปนเหตุปจจัยใหเรามีสมานฉันทอันใหญ ที่จะกาวไปสูการสรางสรรค
สังคมประเทศชาติของเรา ใหกาวหนาไปสูความดีงาม ใหเปนสังคมที่มี
สันติสุข มีความเจริญงอกงามในทางที่ถูกตองอยางแทจริง  

เม่ือเราไดวิเคราะหอยางที่พูดเม่ือกี้และมองเห็นแลววา โลกนี้มิได
เจริญมาในทางที่ถูกตอง และมันไดกลายเปนปญหาใหญของยุคปจจุบัน 
ถาเรามั่นใจวาเราจะสรางความเจริญที่ดีงามถูกตอง ซ่ึงกาวหนาไปใน
สันติสุขที่แทจริง เราก็จะตองพรอมแมแตที่จะเปนผูนํา หรือเปน
แบบอยางในการสรางสรรคความเจริญแบบนี้  

เพราะฉะนั้น จึงตองชวนกันกาวตอไป และในเรื่องน้ี ก็จะตองมี
การคิด มีการใชปญญากันอยางจริงจัง  

อาตมภาพก็ขอมอบแนวความคิดน้ีไว ซ่ึงเปนเพียงสวนหนึ่ง หรือ
เปนเครื่องประกอบในการอนุโมทนาน้ําใจของชาวศรีประจันตและชาว
สุพรรณบุรีทั้งหมด รวมทั้งญาติโยมทั่วประเทศไทย จากหนวยงาน
ตางๆ ทั้งหลาย ซ่ึงไดมีเจตจํานงเปนกุศลมารวมกันสรางงานและบุญ
สถานน้ีใหเกิดขึ้น  
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ทานทั้งปวงที่กลาวมา ไดมีนํ้าใจสมานฉันทรวมกันสรางชาติภูมิ
สถาน ป. อ. ปยุตฺโต ที่ระบุชื่ออาตมภาพไว บัดน้ี งานของทานผูจัดทํา
ดําเนินการทั้งหลาย มีชาวศรีประจันตเปนตนน้ัน ก็เหมือนบรรลุจุดหมาย 
เปนความมีนํ้าใจสมานฉันทที่เต็มเปยมบริบูรณแลว กิจของทานเหมือน
จบไปอยางนอยตอนหนึ่งแลว  

ตอนนี้เรื่องก็จึงตกมาถึงอาตมภาพ เพราะวา เม่ือทานผูสรางงาน
ทําเสร็จแลว ก็ยกใหโดยนิมนตมาเปด ทีน้ี เม่ือยกมาใหแกอาตมภาพ
แลว จะทําอยางไร อาตมภาพก็ควรตองตอบแทนน้ําใจ  

อาตมภาพก็จึงขอแสดงน้ําใจตอบแทน โดยบอกวาอาตมภาพขอ
อนุโมทนาเกินวาจาจะกลาว ในการที่ประดาทานผูมีนํ้าใจกุศล ได
สรางสรรคทําการทั้งหลายมาใหแกอาตมภาพ และบัดน้ี อาตมภาพก็ขอ
โอกาส ขอมอบชาติภูมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต น้ี ใหแกชุมชนชาวศรี
ประจันต ตลอดไปจนถึงชาวสุพรรณบุรีเปนตนไปทั้งหมด  

เม่ือถึงตอนนี้ ชาติภูมิสถาน ก็จะมีชื่อยาวออกไปอีก แมจะไม
ปรากฏออกมาเปนตัวหนังสือ แตก็ขอใหรูกันวา ชาติภูมิสถานน้ีมีชื่อยาว
กวาที่ปรากฏเปนลายลักษณอักษร  

ชื่อยาวนั้นวาอยางไร ก็คือ “ชาติภูมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต ของชาว
ศรีประจันต” ก็ขอใหโยมรับไวดวย (สาธุ…) ก็เปนของโยมนั่นเอง   

แตไมใชสั้นแคน้ันนะ น่ันคือทอนที่หนึ่ง ชื่อเต็มยาวกวาน้ัน แต
บอกทีเดียวโยมจะจําไมไหว ชื่อเต็มยาวตอไปวาอยางไร ก็ขอบอกตอ 
ใหจบวา “ชาติภูมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต ของชาวศรีประจันต และปวง
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ชาวสุพรรณบุรี ที่จะรวมเปนกําลังของสังคมไทย ในการนําพา
ประเทศไทย ใหกาวออกไปอยางสงางาม ในทามกลางประชาคมโลก”  

เอาละ วาอยางน้ี จะไปทวนกันอีกทีก็ได  
อยางน้ีน่ีแหละจะมีความหมาย ถาตกลงทําอยางน้ี เราก็จะมี

สมานฉันทตอ คือ จะมองเห็นภารกิจทั้งหลายโผลขึ้นมารอหนาเรา
มากมาย ปญหารอเราเยอะเลย เรายังจะตองสรางสรรคสังคมที่ดีงาม
ตอไป  

ดานหน่ึง เรามีความสุขสดชื่น เพราะเราทําสิ่งที่ดีงามมาไดประสบ
ความสําเร็จ แตอีกดานหน่ึง เรามองเห็นตระหนักวา ในสังคมของเรานี้
ปญหายังรอหนาอยูมากมายนักหนา ซ่ึงเราจะตองชวยกันแกไข  

อยางไรก็ตาม ปญหาเหลาน้ันคงไมเหลือบากวาแรง ถาเรามีนํ้าใจ
สมานฉันท อันเกิดจากปญญาที่รูเขาใจหยั่งเห็นชัดเจน แลวมาสามัคคี
กันในการมุงม่ันทําการตางๆ สืบตอไป ก็จะแกไขปญหาใหลดจนหมด
ได และสรางสรรคใหกาวหนาสูความสัมฤทธิ์ลุจุดหมาย 

ถาคนไทยมีคุณภาพแท ตองกาวไปนําทั้งโลกได 
วันน้ี อาตมภาพไดกลาวมาเปนเวลาพอสมควรแลว คิดหวังวาจะ

เปนการอนุโมทนาไดสวนหนึ่ง แมจะถือวายังไมเต็มตอนํ้าใจของญาติโยม  
อยางไรก็ตาม แมวาบุญกุศลที่ญาติโยมทํากันมาในงานนี้ จะเต็ม

เปยมไปแลว แตเราก็มีเรื่องบุญกุศลที่จะตองทํากันตอไป เพราะวาบุญ
กุศลน้ันเปนเรื่องที่ไมจบสิ้น เรายังตองกาวหนาไปอีก อยางที่เรียกวา 
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“กาวไปในบุญ” คือ คนเรานี้จะตองพัฒนาชีวิตใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป 
ทําบุญกุศลใหเพ่ิมพูนพัฒนา  

พระทานก็ใหความรูไวแลววา บุญตอนแรกเปนกามาวจรกุศล 
พอเจริญตอไป ก็เปนรูปาวจรกุศล สูงขึ้นไปอีกก็เปนอรูปาวจรกุศล 
แลวไปจบที่โลกุตตรกุศล มีเปนขั้นๆ เราตองกาวขึ้นไปเรื่อยๆ อยามอง
อะไรแบบหยุดน่ิง  

สมานฉันทของเรานี้ เม่ือมาถูกทาง ก็เปนกุศลอยางหนึ่ง เปน
กุศลชนิดแกนสําคัญเลย  

พระพุทธเจาตรัสไววา ฉันทะน้ีเปนเหมือนแสงอรุณของชีวิตที่ดี
งาม ทานเรียกวาเปนบุพนิมิตแหงการเกิดขึ้นของมรรค ถามีฉันทะแลว 
มรรควิถีแหงชีวิตแบบพุทธจะเกิดขึ้นอยางแนนอน การศึกษาที่แทจะ
เกิดขึ้นแนนอน คนก็จะพัฒนาอยางเปยมดวยคุณภาพ 

ถาไมมีฉันทะ ก็จะอยูแคความรูสึก ไมรูจักคิดอะไร ไดแคถูกตา 
ถูกหู ถูกลิ้น ถูกปาก ถูกใจ ถูกอะไรตออะไร ไหลไปตามที่รูสึก แคชอบ
ใจ-ไมชอบใจ แลวก็ติดใจลุมหลงเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่ชอบใจ เรียกวา
อยูกับอวิชชา ภายใตอํานาจของตัณหา  

แตถาพิจารณาเกิดปญญาเห็นชัดวาอะไรดีจริงแน อะไรเปน
ประโยชนแทจริง แลวฉันทะเกิดขึ้น เปนกุศลขึ้นมาน่ันแหละ จุดหมาย
และทิศทางที่ถูกตองก็จะปรากฏขึ้น  

เม่ือรูเขาใจวาอะไรจริงอะไรดีงามเปนประโยชนชัดเจน และพอใจ
ใฝปรารถนาที่จะทําตรงกันเปนสมานฉันทแลว เราจะกาวหนาไปในการ
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 ๓๙

สรางสรรคอยางแทจริง สามารถนําพาประเทศไทยใหกาวออกไปอยาง
สงางาม ในทามกลางประชาคมโลก  

มิใชเทาน้ัน เราจะสามารถแมแตจะนําพาประชาคมโลกใหกาวพน
ออกไปจากวิถีแหงความเจริญที่ผิดพลาด ซ่ึงจะเรียกวาการพัฒนาที่ไม
ยั่งยืนหรืออะไรก็แลวแต และนําพาชาวโลกไปในวิถีทางที่ถูกตองสูสันติ
สุขที่แทและยั่งยืน 

ขออนุโมทนาขอบคุณพระเถรานุเถระ มีหลวงพอวัดเสือ เปนตน 
ผูเปนกําลังสําคัญตั้งแตในขั้นความดําริริเริ่ม กับทั้งญาติโยมชาวศรี
ประจันต และทองถิ่นใกลเคียงทั้งหมดทุกแหง พรอมดวยทานผูมีนํ้าใจ
กุศลหนักแนนจากถิ่นไกล ในการที่ไดดําเนินการใหเกิดชาติภูมิสถาน ป. 
อ. ปยุตฺโต และมูลนิธิชาติภูมิ ป. อ. ปยุตฺโต น้ีขึ้น  

ขอตั้งจิตเปนกัลยาณฉันทะ อาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให
พร รตนัตตยานุภาเวนะ รตนัตตยเตชสา ดวยเดชานุภาพคุณพระ
รัตนตรัย พรอมทั้งบุญกุศลที่ไดบําเพ็ญดวยคุณธรรม มีศรัทธาและ
เมตตาไมตรี เปนตน จงเปนปจจัยอันมีกําลัง อภิบาลอวยชัยใหชาวศรี
ประจันต พรอมทั้งชาวสุพรรณบุรีทั้งปวง ตลอดถึงญาติโยมปวงชนชาว
ไทย ตลอดกวางขวางขยายไปทั่วโลก จงเจริญงอกงามในกุศลความดี
งาม ในการทํากิจหนาที่เพ่ือความเจริญกาวหนาที่ประกอบดวยธรรม ให
ประสบความสําเร็จสมความมุงหมาย มีกําลังที่จะแผขยายประโยชนสุข
ออกไป ใหประโยชนสุขน้ันเกิดขึ้นแกชีวิตของตน แกครอบครัว แก
ทองถิ่น แกชุมชน แกสังคมประเทศชาติ และชวยกันทําใหโลกนี้กาวไป
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ใกลสันติสุขที่ยั่งยืนนานทุกเม่ือ เทอญ… (...สาธุ…) 
 



เกร็ดชีวิตพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
     บุบผา  คณิตกุล 

 
 ใกลริมฝงแมนํ้าทาจีน ฝงตะวันออก อําเภอศรีประจันต 
จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีตลาดใต มหาสําราญ และนางชุนกี อารยางกูร 
ชวยกันบริหารรานขายผาแพรและผาไหม สวนทางตะวันตก 
ครอบครัวมีโรงสีไฟขนาดกลางตั้งอยูในพื้นที่กวา ๑๐ ไร เมื่อวันที่ 
๑๒ เดือนมกราคม ปพุทธศักราช ๒๔๘๑ เวลาประมาณ ๒๓.๑๕ น. 
ซ่ึงตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๗ ค่ํา เดือนยี่ ปขาล เด็กชายประยุทธ 
อารยางกูร คือ ทานเจาคุณพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ถือ
กําเนิดมาเปนบุตรอันดับท่ีหกของครอบครัวนี้ พี่ชายคนโตปจจุบัน
คือ นายแพทยเกษม อารยางกูร คนที่สอง นายผาสุก อารยางกูร รับ
ราชการกรมการปกครอง คนที่สาม นายสรรค อารยางกูร ซ่ึงตอมา
ไดสืบทอดกิจการงานของบิดามารดา พี่คนที่สี่ ช่ือธิดา ซ่ึงเสียชีวิต
ตั้งแตยังเด็ก อายุเพียงหนึ่งขวบ  พี่ชายคนที่หา ทันตแพทยเอนก อา
รยางกูร ขณะนี้มีคลินิกทันตแพทยอยูท่ีตลาดอําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบุรี และมีรังกลวยไมท่ีมีช่ือเสียง แลวจึงมาถึงตัวทานเจาคุณพระ
พรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) สวนนองสามคนของทานคือ 
นางสาวกานดา อารยางกูร นางบุบผา คณิตกุล และนองนอย นาง
จิตรา วัชรบุศราคํา ซ่ึงถึงแกกรรมเมื่อปพุทธศักราช ๒๕๒๗  
 ชีวิตในวัยเยาว ตั้งแตทานยังไมครบขวบป ก็ปวยเปนโรค
ทางเดินอาหาร มีอาการทองรวงอยางรุนแรงจนแทบจะไมรอด แตก็
ยังโชคดีท่ีไดหมอมาชวยวางยารักษาไดถูกกับอาการของโรค 
หลังจากทานหายปวยไดไมนาน โยมมารดาก็ปวยเนื่องดวยตอม
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ไทรอยดเปนเนื้องอก จําเปนตองเดินทางไปกรุงเทพฯ เพื่อเขารับการ
ผาตัดที่โรงพยาบาลศิริราช ซ่ึงตองใชเวลาพักรักษาตัวหลายเดือน 
จําตองฝากทานไวกับญาติผูนองของโยมมารดา ช่ือนางเฮี๊ยะ ท้ังนี้
เนื่องจากโยมบิดาเองก็มีภาระมาก กับการงานทั้งรานขายผาแพร 
และผาไหม อีกทั้งโรงสีไฟซึ่งโยมบิดาเปนทั้งเจาของ และผูจัดการ
ดวย สวนพี่ๆ ตางก็ยังเด็กและกําลังเรียนหนังสือ หลายเดือนตอมา
พอโยมมารดาหายปวยแลวกลับมาบาน ตอนแรกทานจําโยมไมได 
พอถูกอุมถึงกับแสดงอาการแปลกหนา (แมเลาใหฟง) 
 ทางดานสุขภาพ ดังที่ไดกลาวไวแลวในตอนตน ท่ีวาอายุ
ทานยังไมครบขวบดี ก็ปวยหนักดวยโรคทางเดินอาหาร และทองรวง
อยางรุนแรงนั้นภายหลังถึงแมจะหายแลวก็ตาม โรคเกานี้คงจะเปน
เหตุปจจัยหนึ่งที่ทําใหทานไมแข็งแรงอยางที่ควรจะเปน ซ่ึงตอมา
ทานก็ยังพบกับโรคภัยไขเจ็บอยูเสมอ 
 ครั้นพอจําเริญกาลไดบรรพชาเปนสามเณรแลว ก็เกิดเปนไส
ติ่งอักเสบตองเขารับการผาตัด เปนโรคปอด มีแผลในปอด และก็
ไดรับการรักษาจนหายขาดแลว ตอนหลังก็เปนโรคแพอากาศ 
หายใจไมสะดวกแพทยใหยาพนขยายหลอดลม ตอมาก็ตองเขารับ
การผาตัดอีกดวย หูอักเสบ อยางหนักอักเสบเขาไปถึงในกระดูกพรุน
หลังหู ท่ีเรียกวา มาสตอยด มีอาการปวดตุบๆ เปนพักๆ ตองเขารับ
การผาตัดโดยเฉพาะเรื่องหูและมาสตอยดถึง ๒ ครั้ง และในชวงที่
เปนอาจารยสอนอยูท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เกิดมีกอนนิ่วในกรวยไต ตองเจ็บปวดทรมานอยูหลายวันกวากอน
น่ิวจะหลุดไป และที่รายยิ่งกวานั้น ความที่ทานจริงจังกับงานเขียน
หนังสือ เขียนจนกระทั่งกลามเนื้อท่ีแขนเกิดอาการเกร็งและอักเสบ
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อยางรุนแรง ปวดถึงกับยกแขนไมได คุณหมอพี่ชายตองสงรถ
โรงพยาบาลรับตัวไปพักรักษาอยูหลายสิบวัน เมื่อปพุทธศักราช 
๒๕๒๖ ตอมาหลอดลมอักเสบ ตับไมปกติ ลําไสพับ พอป
พุทธศักราช ๒๕๓๔ ไวรัสเขาตา อักเสบบวม ตองปดตาทั้งสองขาง 
ฉะนั้นงานนิพนธของทานที่ออกมาในชวงนั้น จึงเปนงานที่สําเร็จดวย 
“หู” (ทานบอกเอง) เรียบเรียงและตรวจโดยการฟงผูอื่นอานให  
 ตอมาปพทุธศักราช ๒๕๓๖ ในชวงเขาพรรษาทานก็ปวย
ดวยสายเสียงอักเสบ แพทยสั่งหามพูด เพราะฉะนั้นญาติโยมที่ไป
เยี่ยมในตอนนั้น คงจําไดวาทานตองใชกระดานแมเหล็กมาเขียน
ตอบขอซักถาม และสั่งงาน ซ่ึงขณะนั้นอาการของทานเปนที่วิตก
ของญาติโยมเปนอันมาก มีแพทยบางทานถึงกับข้ึนไปนอนเฝา
อาการบนภูเขา ท่ีสถานพํานักสงฆสายใจธรรม อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ดวยความเปนหวง แลวทุกอยางก็ผานพนได
ดวยดีโดยนายแพทยผูชํานาญไดใหการรักษาดวยยา และใหการ
แนะนําใหทานพักผอน เปนการรักษาโดยวิธีธรรมชาติท่ีดีท่ีสุด 
นอกจากนั้นยังมีอาการผิดปกติของกรามบนและกรามลาง ไมได
สวนกัน ซ่ึงเปนมานานจนใน พ.ศ. ๒๕๓๗ แพทยไดใหใชวิธี
เขาเฝอกกราม (ไมใชจัดฟน) ซ่ึงอาการอยางนี้คุณหมอบอกวานอย
คนที่จะเปน ท้ังหมดที่กลาวมาเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ท่ีเกิด
ข้ึนกับทาน และไดรับการรักษาหายเปนปกติแลวนั้น แสดงถึงความ
อดทนของทานสูงยิ่ง ดูทานไมคอยเดือดรอนใจสักเทาไร แตก็สนใจ
ในการถวายยาจากแพทย เรื่องการเจ็บปวยนี้ทานบอกวาเปนเรื่อง
ธรรมดา และสําหรับเรื่องโรงพยาบาลทานคุนเคยกันมาก เขา-ออก
อยูประจําตั้งแตเด็ก การที่เปนโรคนั้นโรคนี้อยูบอยๆ ถือวาเปน
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ประสบการณสวนตัวไปอีกดานหนึ่ง สําหรับผูอื่นเมื่อมีการปรารภกัน
ถึงเรื่องความเจ็บปวย ทานจะบอกใหคิดถึงพุทธพจนท่ีตรัสสอนไว 
ใหตั้งจิตตั้งใจ “ถึงแมรางกายของเราจะปวย แตใจของเราจะไมปวย
ไปดวย” 
 พระพรหมคุณาภรณ ในวัยเยาวไดรับการอบรมจากโยม
บิดาอยางใกลชิดเชนเดียวกับพี่นองทุกคนและประกอบกับไดรับการ
ถายทอดอุปนิสัยที่ดีงามของโยมมารดา รวมทั้งความอบอุนใน
ครอบครัว อีกทั้งตัวทานเองก็มีคุณลักษณะของความเปนผูนํา 
ผูสอน มีเหตุผล รักความยุติธรรมความถูกตอง มีความจริงจังใน
ความสนใจใฝรูยิ่ง มีความเมตตากรุณา รักความสงบเครงครัดใน
ระเบียบวินัยมาตั้งแตเด็ก มีความมุงมั่นใหบุคคลทั่วไปปฏิบัติตน
ในทางที่ดีรวมทั้งความเสียสละใหอภัยอยูเสมอโดยเฉพาะกับนองๆ 
ทานรักเอ็นดู และปกปองมาตลอด เปนที่ปรึกษาหาแนวทางที่ดีและ
ถูกตองใหในยามที่มีปญหา และจะใหกําลังใจในขณะที่ปญหานั้น
ยังตองรอเวลาแกไข สําหรับเรื่องความเกเรชกตอยกันแบบเดก็ชาย
ท่ัวๆ ไป ไมมี แตกลาหาญกลาตอสูถาถูกรังแกโดยไมเปนธรรม ทํา
ตัวเปนแบบอยางที่ดีใหแกเด็กรุนเดียวกัน และตางรุน เปนที่รักของ
ครู.อาจารย และเพื่อนๆ มาก โดยเฉพาะความมีระเบียบวินัย มี
เหตุผล รวมทั้งความเสียสละและการใหอภัยตอผูท่ีทําผิดนั้น ทําให
เปนที่เกรงใจของบรรดาผูใหญไปอีกดวย ในบรรดาลูกๆ โยมมารดา
ก็จะติชมความประพฤติและอุปนิสัยไปคนละอยาง แตสําหรับทาน
เจาคุณ ฯ แลวจะถูกชมวาเปนเด็กชางคิด “คิดกอนพูดและกอนที่จะ
ทําสิ่งใด” 
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 เมื่อถึงวัยที่จะตองเขารับการศึกษา ทานเจาคุณฯ ไดรับ
การศึกษาโดยที่โยมทั้งสองนั้นมีแนวความคิดกาวหนา เพราะโยม
บิดาไดเคยบรรพชาและอุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนา ศึกษาเลา
เรียนไดถึงชั้นเปรียญธรรม ๔ ประโยค จึงมีแนวคิดทางการศึกษา
ใหแกบุตรหลานอยางจริงจังและกวางไกล สมัยนั้นที่ตลาดอําเภอ
ศรี-ประจันต มีโรงเรียนเด็กเล็กรับเด็กที่อายุยังไมเขาเกณฑ
การศึกษา ช่ือโรงเรียนครูเฉลียว โยมก็สงทานเขาไปเรียนอยูปหนึ่ง 
ในปพุทธ-ศักราช ๒๔๘๗ ตอมาปพุทธศักราช ๒๔๘๘ ก็ยายไปเขา
เรียนในโรงเรียนประชาบาลใกลบาน โรงเรียนชัยศรีประชาราษฎร 
(วัดยาง) จบช้ันประถมปท่ี ๔ ในปพุทธศักราช ๒๔๙๐ แลวจึงไดยาย
ไปเขาเรียนโรงเรียนมัธยมวัดปทุมคงคา อําเภอสัมพันธวงศ พระนคร 
เพื่อศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในป พ.ศ. ๒๔๙๑ โดยไดรับทุนเรียนดี
ของกระทรวงศึกษาธิการ จนถึงชั้นมัธยมปท่ี ๓ และในชวงนั้นโยม
บิดาไดฝากใหพักอยูท่ีวัดพระพิเรนทรกับพวกพี่ๆ ซ่ึงขณะนั้นพระศีล
ขันธ-โศภิต เปนเจาอาวาส (ภายหลังไดรับพระราชทานเลื่อนสมณ
ศักดิ์เปนที่พระเทพคุณาธาร) 
 ขณะที่ยังเรียนอยูในชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ระหวางปดภาค
เรียนก็กลับบาน ดังที่ไดกลาวไวแลววา ทานเจาคุณฯ มีคุณลักษณะ
และอุปนิสัยเปนผูให ผูสอนมาตั้งแตเด็กก็จะชวนนองๆ ชวยกัน
จัดแจงตั้งหองเรียนเพื่อเลนสอนหนังสือ โดยตัวทานเจาคุณฯ เอง
เปนครู สวนศิษยน้ันก็จะเปนนองและเด็กๆ ในละแวกนั้น โดยมี
อุปกรณเกาของโรงเรียนบํารุงวุฒิราษฎร โรงเรียนมัธยมแหงแรกใน
อําเภอศรีประจันต ซ่ึงโยมบิดาตั้งขึ้นดวยมีเหตุดําริวา เด็กในอําเภอ
ศรีประจันต และบริเวณใกลเคียง เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาแลว



นําไทยใหกาวไปสงางาม 

 

๔๔

๔๔ 

ถาจะเรียนตอช้ันมัธยมก็จะตองเดินทางไปเรียนตอในเมืองสุพรรณ 
หรือถามีฐานะดีหนอยและมีญาติอยูในกรุงเทพฯ จึงจะสงเขาไป
เรียนในกรุงเทพฯ ได น่ีเปนเหตุใหเด็กบางคนหมดโอกาสเรียนตอ ท้ัง
ท่ีอยากเรียน ตั้งใจเรียน และเรียนไดดี แตภายหลังโรงเรียนนี้ก็ไดยุบ
เลิกกิจการลง ดวยเหตุวามีโรงเรียนมัธยมแหงใหมเปดขึ้นมา ฉะนั้น
ความหวงใยเด็กๆ ของโยมบิดาก็หมดไปและประกอบกับภารกิจ
ทางดานอื่น ก็มากอยูแลว จึงไดหลีกทาง ใหโอกาสที่ดีกับโรงเรียนที่
เปดขึ้นใหมน้ัน จึงคงยังเหลืออุปกรณการเรียนการสอนตางๆ ไว เชน 
กระดานดํา โตะ เกาอี้ครู และนักเรียน เปนตน 
 จากอุปกรณท้ังหลายเหลานี้เอง จึงทําใหพระพรหมคุณา-
ภรณ สมัยนั้นสามารถเปดหองเรียนเลนสอนพิเศษได ในขณะที่
ตัวเองยังเรียนอยูแคช้ันมัธยมตนเทานั้น สอนวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึง
เด็กนักเรยีนตางจังหวัดในสมัยนั้น สําหรับในชั้นประถมศึกษายังไม
มีภาษาอังกฤษสอนในหลักสูตร สอนเขียน อานหัดออกเสียง สอน
เลข หัดใหจําสูตรตางๆ และสอนวิธีคิดเลขในใจใหสอนจริยธรรม 
ความรูท่ัวไป ประวัติศาสตร และวรรณคดี มีการสอบใหคะแนน และ
จะใหของขวัญเปนกําลังใจถาไดคะแนนดี นักเรียนตางสนุกได
ความรูอยางไมรูเบื่อ บางวันก็จะเปลี่ยนไปเลนละคร มีการจัดฉาก 
จัดการแสดง ตัวทานเจาคุณ ฯ เองเขียนบทละคร เปนผูกํากับการ
แสดงเอง แลวก็ยังเปนตัวแสดงเองอีกดวย แลวก็เลือกตัวละครตาม
ลักษณะนิสัย เรื่องที่ชอบใหเลนมีหลายเรื่อง มีท้ังเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร วรรณคดี ท่ีชอบเลนมากมีอยู ๒ เรื่อง 
 ท่ีผูเขียนพอจําได เพราะไดรวมเปนตัวแสดงดวย เชน สามกก 
ตอนโจโฉแตกทัพเรือ ตวัทานก็จะเลนเปน ขงเบง เรื่องรามเกียรติ์ 
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ทานก็จะเลนเปน ทาวมาลีวราช เปนตน วิธีการเลนสอนของทานเจา
คุณฯ นักเรียนจะไมคอยขาดเรียน ไดท้ังสนุกและก็กินอิ่มดวย เพราะ
โยมมารดาสนับสนุนดวยการทําอาหารและขนมเลี้ยง สวนทาง
วิชาการนั้น มีการเลนเนนสอนใหเปนเรื่องจริงจังอยางเชน การเลน
ตั้งตนเปนนายธนาคาร (ซ่ึงตอนนั้นผูเขียนยังเล็กมาก ไมเขาใจ รูแต
วาเลนแลวสนุกดี ตอเมื่อเติบใหญแลวจึงเขาใจวา เปนการเลนสอน
วิชาในหลักเศรษฐศาสตร ซ่ึงตอนนั้นตัวผูสอนเองก็คงไมทราบ
เหมือนกัน จุดประสงคคือใหนักเรียนของทานรูจักมัธยัสถ รูจักเก็บ
หอมรอมริบ ตั้งใหนองๆ เลนทําธุรกิจทํากิจการตางๆ เอาเงินมาฝาก
ธนาคารบาง แลวบางก็มาขอกูเงินเพื่อไปทําธุรกิจ ทานทําทาทาง
ตรวจสอบกอนปลอยสินเชื่อ ดูเปนจริงเปนจัง 
 ครั้นเมื่อถึงเวลาเปดภาคเรียน กลับไปกรุงเทพฯ ก็ยังไมลืม
นักเรียน พระธรรมปฏกสมัยเด็กนําเอาเงินสวนที่เก็บออมไว ไปหา
ซ้ือหนังสือประเภทเสริมทักษะตางๆ รวมทั้งหนังสือภาษาอังกฤษ 
สงไปใหนักเรียนของทานเปนการเชื่อมตอกิจกรรมการสอนให
ตอเนื่อง ทําใหนองทุกคนและเด็กที่สนใจใฝเรียน ถึงแมจะจบ
การศึกษาแคช้ันประถมปท่ี ๔ ก็สามารถอานและเขียนภาษาอังกฤษ
พอเขาใจขั้นพื้นฐานได 
 นอกจากการเลนตางๆ ดังที่กลาวมาแลวนั้น ก็ยังสอนพวก
เด็กใหรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไมไดเลนเอาแตสนุกอยาง
เดียว ยังมีการเลนสนุกที่มีสาระ ชวยกิจการงานของบิดามารดาอีก
ดวย วันหนึ่งเมื่อเห็นวาใตถุนบานรกนัก ซ่ึงบานเปนรานคาดวย ยก
พื้นไมกระดานใตถุนไมสูงมากนักตองมุดเขาไป ก็ชวนนองๆ มุดเขา
ไปเพื่อชวยกันเก็บกวาดขยะ เพราะพื้นบานไมกระดานมีรอยตอเปน
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รองไม เกรงวาถามีเศษขยะสะสมไว เกิดมีกนบุหรี่ตกลงไป อาจจะ
ติดไฟแลวจะลุกลามทําความเสียหายเดือดรอนได ในขณะที่กําลัง
เก็บกวาดกันอยูน้ัน พบลูกนกเขาตัวหนึ่งนอนปกหัก บินไมได เขาใจ
วาคงจะสอนบินแลวตกลงมา ดวยความเมตตาทานเจาคุณฯ จับนก
อุม ออกจากใตถุนบาน เอาออกมาประคบประหงม โยมมารดา
ทราบเรื่องเขาก็แนะใหเอาตะไครและหัวหอมแดงมาทุบใหชํ้า แลว
เอาตะไครมาพันตรงที่เจ็บ เอาหัวหอมใหนกดม นกหายวันหายคืน 
โยมบดิาก็เลยหาไมมาชวยตอกรงใหมันอยูสบายๆ ดวยความเปน
หวงนกพอจะกลับไปเรียนที่กรุงเทพฯ ก็กําชับนองๆ ใหหาขาว หาน้ํา 
ใหนกกิน มีถั่วเขียว และทั้งหญากับดินดวย นกเขาตัวนี้ขันเพราะ
มาก ขันใหพวกเราฟงอยูนาน มันอายุยืน 
 ระหวางเลนกับนอง ไมเลนแตเพียงในบาน ยังมีการออกไป
นอกสถานที่เพื่อใหไดบรรยากาศ เชนในสมัยยังอยูท่ีโรงสีไฟ “สห
กสิกร” ริมฝงแมนํ้าดานตะวันตก ติดกับโรงสี มีสวนมะมวงและ
ตนไมอื่นๆ รกเรื้อมาก ตอนโรงเรียนปดภาคเรียน วันหนึ่งทานเจา
คุณฯ ก็พานองสามคนไปธุดงคในปาอัมพวันทายโรงสี ขนเอาหมอ
ขาวหมอแกงที่ปนจากดินเผาสําหรับเด็กเลนแตหุงขาวกินได พรอม
กับเสบียงตางๆ ท่ีแอบหยิบเอาไปจากในครัว พานองเดินปาหลังกิน
ขาวเชาแลว ชวยกันปลูกกระตอบเล็กๆ พอเอาหัวบังฝนได แดดนั้น
ไมตองบังเพราะปา (สวนนั้น) ทึบจนแดดสองไดรําไร ทานใชวิชา
ลูกเสือชวยกับนองๆ ตัดกิ่งไมแถวนั้นมาทําเสา มัดเสาทําโครงบาน
ดวยเถาวัลยเหนียวๆ มาผูกกันเขา เอาใบตองมุงหลังคา แลวก็เกิด
เปนกระตอบ หลังเล็กขึ้นมาเขาไปนั่งเลนกัน พอหิวก็หุงขาวกินหา
ผลหมากรากไมในปานั้นมากิน สวนใหญจะเปนมะมวงที่หลนอยูใต
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ตน แลวก็มีสับปะรด กลวยหอม ลูกชํามะเลียง มะเฟอง ละมุด ฝร่ัง
ข้ีนก และลูกเล็บเหยี่ยว กินไปคุยกันไป สวนใหญทานจะเลาเรื่อง
ตอนไปเรียนหนังสือท่ีกรุงเทพฯ เลาถึงการเดินทางไปโรงเรียนโดย
รถรางซึ่งนองจะนั่งฟงดวยความตื่นเตนและอยากไป อยากเห็น 
 อีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราพี่ๆ นองๆ จะพูดถึงกันอยูบอยๆ ท่ี
แสดงถึงความเมตตาในวัยเด็กของทานรวมทั้งการเสียสละ ปกติ
ทานประหยดัมัธยัสถ จะใชจายในสิ่งที่จําเปนและไตรตรองกอน
เสมอ ตอนเด็กๆ แมจะแจกกระปุกออมสิน เปนหมูดินเผาใหคนละ
ตัว พระธรรมปฏกในสมัยเด็กจะใสเงินลงในหมูออมสินทุกวัน และ
สอนนองใหรูจักเหลือเงินเพื่อหยอดกระปุกหมูออมสินใหไดทุกวัน
อยางทาน ขณะไปเรียนที่กรุงเทพฯ ก็เอาหมูออมสินไปดวย พอกลับ
บานปรากฎวาเศษสตางคเต็มหมู และในชวงปดเทอมนั้น ไกใน
ละแวกบานรวมทั้งที่เลี้ยงไวท่ีบาน กําลังเปนโรคระบาดชนิดหนึ่ง 
ถายเปนมูกสีขาว ตาฝา เวลาเดินจะเดินถอยหนาถอยหลัง พอใกล
ตายก็จะดิ้นอยางนาสงสาร ขณะนั้นมียาปฏิชีวนะชนิดหนึ่ง เพิ่งจะ
สั่งเขามาขายในเมืองไทย ช่ือออริโอมัยซิน เปนยาแกอักเสบและฆา
เชื้อ ราคาแพงมากเม็ดละ ๖ ถึง ๗ บาท ซ่ึงตอนนั้นขาราชการชั้น
จัตวาอันดับหนึ่ง เงินเดือนแค ๔๕๐ บาท พระพรหมคุณาภรณ วัย
เด็กไดสละเงินสวนตัวที่เก็บออมไวในกระปุกหมูออมสินนั้น แคะ
ออกมาซื้อยาเพื่อชวยชีวิตสัตวเล็กๆ ซ่ึงทานรักและสงสาร (สมัยนั้น
ทางบานยังไมมีสัตวแพทยอยางปจจุบัน) ตัวแลว ตัวเลา หายบาง 
ตายบาง 
 กลาวถึงความซนในวัยเด็กอยางหนึ่ง ท่ีทําใหโยมบิดาบน
อยางเอ็นดูบอยๆ คือ ความอยากรูอยากเห็น ความสนใจใฝรูของ
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ทาน พี่ชายคนโตเลาใหฟงวา ในชวงเรียนอยูช้ันประถมตอนปลาย
ตอมัธยมตน เริ่มสนใจการเลนเครื่องจักรกลเล็ก เครื่องไฟฟา ร้ือ
ออกมาศึกษา อยางเชนไฟฉาย จะใชกันมากในโรงสีไฟ ก็ไปเก็บเอา
ท่ีเสียๆ มารื้อซอมใหม โดยเอาไฟฉายดีมากเปนแบบ พอประกอบ
เขาไปใหม ไฟฉายดีกลับเสีย ไฟฉายเสียกลับดีก็มี ประกอบเปน
เครื่องใชไฟฟาใชเองในขณะที่เปนสามเณร ทําหมอแปลงไฟฟา เชน 
ทําหมอแปลงไฟฟา ประดิษฐเครื่องแบงและผอนกําลังไฟฟา โดยมี
เครื่องมือครบชุด เชนหัวแรงไฟฟาสําหรับบัดกรีอุปกรณและสายไฟ 
ตออุปกรณเครื่องรับวิทยุ ยักเยื้องไปตางๆ  
 ทานเจาคุณฯ มีชีวิตอยูอยางสมถะในเพศบรรพชิต ไมสะสม
ทรัพยและปจจัย ซ่ึงเปนมาตั้งแตเด็ก มีสิ่งใดไมวาจะเปนของเลน 
ของใช หรือของรับประทานก็จะแบงปนใหนองและเพื่อน ครั้งสมัย
เปนสามเณร ไดรับถวายสิ่งของและปจจัย หรือเครื่องไทยธรรมจาก
ญาติโยม ก็จะรวบรวมไว พอไดจํานวนหนึ่งก็จะนํามาแจกสามเณร 
หรือลูกศิษยในวัดไดนําไปใชสอย บางครั้งก็นํามาใหจับฉลากกัน
เพื่อความไมเหลื่อมล้ํา ทานจะไมสะสมไวเพื่อตนเองเลย 
ตัวอยางเชนปากกา จะใชปากกาลูกลื่นธรรมดา ถามีคนมาถวาย
ปากกาชั้นดีราคาแพง เชน ปารกเกอร และครอสส ก็จะแจกใหแกผูท่ี
จะใชประโยชนได เชน ใหเปนรางวัลแกนักเรียนเพื่อเปนกําลังใจและ
แรงจูงใจในการศึกษาเลาเรียน นอกจากนี้ ปจจัยที่มีผูนํามาถวายให
ใชสวนตัวทานก็จะสงไปสมทบกับกองทุนหรือมูลนิธิตางๆ ตลอดจน
แจกเปนทุนการศึกษาใหพระภิกษุสามเณรที่เรียนดี รวมถึงเด็ก
ยากจนตามโอกาสตางๆ อีกดวย อยางเชนเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ 
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๒๕๓๘ ซ่ึงเปนงานทําบุญที่โยมบิดาเสียชีวิตครบ ๓ ป ก็ไดแจก
ทุนการศึกษาแกสามเณรจํานวน ๙ รูป อยางนี้เปนตน 
 การอนุเคราะหเอื้อเฟอมีเมตตาของทานนั้น ในสวนที่
ประกอบดวยความระลึกถึงผูสูงอายุ และผูกําลังอยูในชวงปวยไข 
คราวใดที่ญาติโยมไมวาจะเปนทางฝายไหนก็ตามเจ็บปวย ทานก็จะ
หาเวลาไปเยี่ยมเยียนอยูเสมอ ตลอดถึงงานทําบุญตาง ๆ งานบวช 
งานศพ หรืองานมงคลสมรส ท้ังของญาติพี่นองหรือญาติโยมทานก็
จะไมขาด ถาไมมีเหตุสุดวิสัย จะปฏิบัติตนสม่ําเสมอกับญาติโยม
ท่ัวๆ ไป และการปฏิบัติตอโยมบิดามารดา ซ่ึงเปนแบบอยางใหแก
บรรดาญาติ และผูท่ีไดทราบถึงกิจของทานที่ปฏิบัติตอโยมทั้งสอง
ในยามปกติ ก็จะไปเยี่ยมอยูเสมอ แมในยามที่ทานไปปฏิบัติภารกิจ
ในตางประเทศ จะโทรศัพทหรือจดหมายถามโยมและสงขาวของ
ทานใหโยมไดทราบ ในชวงที่โยมทั้งสองเขาสูวัยชรา และโยมมารดา 
ปวยเปนอัมพาตทานแวะเวียนไปเยี่ยมบอยขึ้นกวาเดิม ไปสนทนาให
กําลังใจ และปรึกษาหาหนทางในการรักษากับนายแพทยพี่ชาย ใน
ดานกําลังใจก็ใหท้ังผูปวย และผูเฝาอาการปวย สําหรับโยมมารดานั้น
ทานจะพูดและแนะนํานองที่เฝานั้นใหทําใหโยมมารดาสดชื่น 
สําหรับทานเอง จะหาวิธีตางๆ ท่ีจะทําใหโยมมารดาไดรับความสด
ช่ืนดวย อยางเชนเมื่อครั้งไปที่วัดบานกราง จังหวัดสุพรรณบุรี ทาน
นําเอาเทปไปบันทึกเสียงนกรอง แลวมาใหโยมมารดาฟง 
 สําหรับโยมบิดา ในชวงชราภาพนั้น จะไมยอมไปไหน 
บางครั้งก็จะเหงา ทานเจาคุณฯ ก็จะไปเยี่ยมบอยครั้งกวาเดิม ท้ังๆ 
ท่ีภารกิจของทานมากมายก็ตาม เวลาไปสนทนากับโยม ทานเจาคุณ
ฯ ก็จะนําเทปมาบันทึกเสียงระหวางสนทนากัน แลวกรอกลับใหโยม
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บิดาฟง ซ่ึงเปนที่พอใจของโยมบิดามาก บางวันทานจะอยูกับโยม
บิดาเปนเวลานาน จนเห็นวาสบายใจสดชื่นก็จะลากลับ ในชวงที่
ทานเจาคุณฯ พํานักอยูท่ีสถานฟนฟูสุขภาพสงฆ ท่ีลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี โยมบิดายังแข็งแรงพอที่จะไปหาทานเจาคุณฯได นองๆ 
จะพาไป ทานเจาคุณฯ ก็จะพาโยมออกเดินเลน ตามถนนที่ตัดผาน
ทุงนา ไดดูตนไม ดูนก และหาน เปดไกท่ีชาวบานบริเวณใกลเคียง
เลี้ยงไวตลอดจนไดรับอากาศที่ทําใหสดชื่น จะพาโยมบิดาใหเดินไป
ดวยกัน ดวยความหวงใย 
  ใครจะคิดบางวา พระพรหมคุณาภรณไดปฏิบัติตอโยมทั้ง
สองไดถึงดังนี้ ครั้นพอโยมถึงแกกรรมในขณะที่ยังตั้งบําเพ็ญกุศล 
อยูท่ีวัดพระพิเรนทร ทานก็จะใหนองๆ ไดปฏิบัติตอบุพการี ดวยการ
แสดงความกตัญูกตเวทิตาในวาระสุดทาย ใหมีการบังสุกุล แก
โยมเปนประจําอยางสม่ําเสมอ อาทิตยละครั้ง และเมื่อถึงวัน
ครบรอบปของมรณกรรม ก็จะมีการทําบุญจะพิมพหนังสือธรรมแจก 
มีการแจกทุนการศึกษาเปนตน ในวงญาติทุกคนจะปลาบปลื้มตอ
จริยาวัตรอันงดงามของทานเจาคุณฯ ท่ีไดปฏิบัติตอญาติโยม 
ตลอดจนโยมบิดา โยมมารดา ดังไดกลาวมาแลว โดยกิจดังกลาวมา
น้ีไดยังประโยชนใหเปนตัวอยางที่ดีงามแกผูใกลชิด นําไปปฏิบัติตอ
บุพการีของตนอีกดวย  
 การศึกษาในวัยตอมา ถึงแมสุขภาพรางกายไมคอยแข็งแรง
นัก แตพระพรหมคุณาภรณในสมัยเด็กก็เปนนักเรียนเกง เรียนได
ดีเดนสม่ําเสมอ อยางเชนเมื่อจบชั้นประถม ก็ไดทุนเรียนดีของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตอมาเขาเรียนในชั้นมัธยมที่ ๑ ท่ี ๒ และ
มัธยมที่ ๓ ในภาคตนและภาคกลาง ทานเปนเด็กที่เล็กที่สุดในชั้น 
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แตก็เอาที่ ๑ มาครองไดบอย แตพอถึงภาคปลายของมัธยมที่ ๓ 
แลวในชวงตนปพุทธศักราช ๒๔๙๔ ขณะนั้นปญหาสุขภาพไมดี ได
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ เนื่องจากอาการปวยโรค
ทางเดินอาหาร จึงเห็นดวยกับคําแนะนําของโยมบิดา และประกอบ
กับการสนับสนุนของพี่ชายคนที่สอง นายผาสุก อารยางกูร ในวันที่ 
๑๐ เดือนพฤษภาคม ปพุทธศักราช ๒๔๙๔ จึงไดเขารับการบรรพชา 
ณ วัดบานกราง อาํเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระครู
เมธีธรรมสาร เจาอาวาสวัดบานกราง เปนพระอุปชฌาย (ซ่ึงกอนนี้
ตอนที่ทานอายุได ๗ ขวบ ก็ไดบรรพชาที่วัดนี้มากอน แตเปนการ
บวชหางนาค คือ บวชพรอมกับการบวชพระบุตรชายของคุณปา 
การบวชคราวนั้นเพียง ๗ วัน เปนการแกบนที่โยมมารดา ไดบนไวแต
ครั้งที่ทานปวยหนัก เมื่ออายุ ๑ ขวบ)  
 การบวชครั้งนี้เปนการบวชเรียน เริ่มศึกษา ณ วัดบานกราง 
ในปแรกของการบรรพชา สอบไดนักธรรมชั้นตรี แลวยายไปศึกษา
ตอ ณ วัดประสาททอง ในเมืองสุพรรณบุรี ซ่ึงมีพระวิกรมมุนี เปน
เจาอาวาส สอบไดนักธรรมชั้นโท ในปพุทธศักราช ๒๔๙๕ ครั้น
ตอมา ปพุทธศักราช ๒๔๙๖ ไดยายมาสังกัดวัดพระพิเรนทร จังหวัด
พระนคร พระศีลขันธโศภิต ยังคงเปนเจาอาวาส ไดศึกษาเลาเรยีน
ตอมาจนสอบไดนักธรรมชั้นเอก และเปรียญธรรม ๓ ถึงเปรียญ
ธรรม ๙ ประโยค ขณะเปนสามเณร จึงไดรับราชทานพระบรมรา
ชานุเคราะหจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 
ธรรมิกมหาราชาธิราช องคเอกอัครศาสนูปถัมภก รัชกาลปจจุบันให
อุปสมบทเปนพระภิกษุในฐานะนาคหลวง เมื่อวันจันทรท่ี ๒๔ 
กรกฏาคม ปพุทธศักราช ๒๕๐๕ ตรงกับวันขึ้น ๑๒ ค่ํา เดือน ๘ ณ 
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พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) มีสมเด็จพระอริ
ยวงศาคตญาณ (กิตฺติโสภณมหาเถร) วัดเบญจมบพิตร ทรงเปน
พระอุปชฌาย พระธรรมคุณาภรณ (สมเด็จพระพุทธโฆสาจารย) วัด
สามพระยา เปนพระกรรมวาจาจารย และพระเทพเมธี (พระธรรมเจดีย) 
วัดทองนพคุณ เปนพระอนุสาวนาจารย ไดนามฉายาวา “ปยุตฺโต” 
ภายหลังจากอุปสมบทแลวทานก็ไดสําเร็จการศึกษาสอบได
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จากมหาจุฬา-
ลงกรณราชวิทยาลัย ในป พุทธศักราช ๒๕๐๕ และตอมาในป พุทธ-
ศักราช ๒๕๐๖ ก็สอบไดวิชาชุดครู พ.ม. อีกวุฒิหนึ่ง 
 ในระหวางศึกษาที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระพรหม-
คุณาภรณไดเปนอาจารยประจําในแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๖ และตอมาก็ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยเลขาธิการ 
และเปนรองเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในป พ.ศ. 
๒๕๐๗ และเปนอาจารยสอนวิชาธรรมภาคอังกฤษ ควบคูกันไปดวย
ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๗ ท่ีมหาจุฬาลงกรณฯนี้ไดปรับปรุง
และวางระเบียบแบบแผนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของ
คณะสงฆใหสอดคลองกับสภาวะวิชาการที่เปนระบบนิยมในปจจุบัน 
ตลอดจนไดปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ใหเปน
หลักสูตรที่นาสนใจ และเอื้อประโยชนตอผูเรียนไดอยางแทจริง 
สําหรับงานบริหารคณะสงฆน้ัน หลักจากที่พระเทพคุณาธาร เจา
อาวาสวัดพระพิเรนทร ถึงแกมรณภาพซึ่งในขณะนั้นพระธรรมปฏ
กดํารงสมณศักดิ์ท่ีพระศรีวสิุทธิโมลี จึงไดรับการแตงตั้งใหเปนเจา
อาวาสวัดพระพิเรนทร ไดทําการปรับปรุงกิจการภายในวัด รวมทั้ง
กิจในสวนของสงฆ จนเปนระเบียบเรียบรอยแลวก็ไดยื่นใบลาออก 
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และไดรับอนุมติใหลาออกใน พ.ศ. ๒๕๑๙ และในปจจุบันทานดํารง
ตําแหนงเจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน ตําบลบางกระทึก อําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม งานของคณะสงฆทานก็ยังคงชวยเหลือ
ตลอดมา ท้ังในสวนในประเทศและตางประเทศ 
 ในการชวยเผยแพรพระพุทธศาสนาใหกวางออกไปถึง
ตางประเทศ ไดรับนิมนตไปเปนอาจารยบรรยายพิเศษของ
มหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และบรรยายเผยแพร
ความรูในประเทศอื่นๆ อีก เชน ไดรับอาราธนาไดเยี่ยมเยียน
สถาบันการศึกษา บรรยายพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทย 
อาราธนาไปสอนวิชาพระพุทธศาสนา ตลอดจนเปนที่ปรึกษาของ
วัดวชิรธรรมประทีป ในนครนิวยอรค และวัดธรรมาราม ในนครชิคา
โก สหรัฐอเมริกา และยังไดรับอาราธนาใหเปนผูแสดงปาฐกถาใน
การประชุมนานาชาติอีกหลายครั้ง สําหรับในประเทศไดรับ
อาราธนาจากบรรดามหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ตลอดจนองคกรตางๆ เปนที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการ
สรางพระไตรปฏกฉบับคอมพิวเตอร สําเร็จสมบูรณเปนฉบับแรก
ของโลก เปนการอํานวยประโยชนในการศึกษาและคนควาหลักคํา
สอนของพระพุทธศาสนาไดสะดวกและรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา  
 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ดวยศีลาจริยวัตรและ
ปฏิปทาเปนที่นาเลื่อมใสศรัทธา เปนที่เคารพยกยองของบรรดาศิษ
ยา-นุศิษย และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป เปนแบบอยางของ
พระภิกษุในอุดมคติรูปหนึ่งในปจจุบัน ทานถึงพรอมดวยความเปน
เลิศทางวิชาการ ท้ังดานพระพุทธศาสนา และดานวิชาการ ดังนั้นนับ
แตป พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๔๕ จึงไดรับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต



นําไทยใหกาวไปสงางาม 

 

๕๔

๕๔ 

กิตติมศักดิ์ จากสถาบันการศึกษาในประเทศรวม ๑๓ สถาบัน ๑๔ 
ปริญญา  
 ไดรับการถวายตําแหนง “ตรีปฎกจารย” (อาจารยผูมีความรู
แตกฉานในพระไตรปฏก) จาก นวนาลันทามหาวิหาร ประเทศอินเดีย 
ซ่ึงถือวาเปนตําแหนงที่สูงกวาปริญญาเอก และทางมหาวิหารยังไม
เคยมอบใหใคร นอกจากมหาวิทยาลัยนาลันทาโบราณที่เคยถวาย
ทานพระถังซําจั๋ง เทานั้น 

และลาสุด เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ มีพระบรมราช-
โองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
เปนราชบัณฑติกิตติมศักดิ ์
 งานนิพนธของพระพรหมคุณาภรณท่ีเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาโดยตรงนี้ ถึงปจจุบันไดนิพนธไวมากกวา ๓๒๗ 
เรื่อง สวนใหญเปนภาษาไทย และมีภาษาอังกฤษ ประมาณ ๓๐ 
เลม เปนที่รูจักอยางแพรหลายวาเปนงานดีเยี่ยม เปนงานปญญาที่มี
คุณคาตอวงวิชาการ ท้ังในประเทศและมหาวิทยาลัยชั้นนําของ
ตางประเทศ สรางประโยชนตอสังคมอยางแทจริงในทุกระดับ จน
ไดรับการยกยองใหเปน “ปราชญแหงสยาม” ทุกครั้งในการพิมพ
ผลงานนิพนธของทาน ไดมอบลิขสิทธิ์แบบใหเปลา และเงินรางวัลท่ี
ไดจากงานนิพนธท้ังหมดก็มอบใหเปนทุนการศึกษาแกพระภิกษุ
สามเณรมาโดยตลอด รางวัลท่ีไดรับคือ รางวัลวรรณกรรมชั้นที่ ๑ 
ประเภทรอยแกว ท่ีไดรับจากมูลนิธิธนาคารกรุงเทพฯ ประจําป 
๒๕๒๕ จากหนังสือพุทธธรรม ก็ไดมอบใหวิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ 
สวนเงินรางวัลผูทําคุณประโยชนแกพุทธศาสนาก็ไดมอบใหแกมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งหมด เพื่อเปนทุนการศึกษาของ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
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พระภิกษุสามเณร และงานนิพนธของทานบางเรื่อง ออกมาตาม
โอกาสอันควร อยางเชน เมื่อมีกรณีพฤษภาทมิฬ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๖ 
ทานมีหนังสือเรื่อง “การสรางสรรคประชาธิปไตย” ซ่ึงมีเนื้อหาที่ให
คิดวา “ประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อคนเปนธรรมาธิปไตย” 
หรือเมื่อเกิดเรื่องอื้อฉาวทางฝายสงฆ ก็มีหนังสือเรื่อง “เมืองไทยจะ
วิกฤติ ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต” เปนตน  
 หลังจากที่องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ UNESCO ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ถวายรางวัล
การศึกษาเพื่อสันติภาพ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนธันวาคม ๒๕๓๗ แลว นับ
จากบรรพชามากวา ๔๕ ป พระพรหมคุณาภรณก็ยังคงอุทิศตัวใหกับ
งานเผยแพรพระศาสนาตอไป และปฏิบัติตนเปนแบบอยาง ชวยสั่งสอน
บุคคลในสังคมใหปฏิบัติตนโดยการใชปญญานําไปสูชีวิตที่มีความสุข
สงบและสันติภาพ ถึงปจจุบันจะยังมีปญหาดานสุขภาพพลานามัยอยู
เสมอ ทานก็ยังคงแสดงธรรม บรรยายธรรม เขียนหนังสือธรรม และ
เขียน.. เขียนตอไปอีกเรื่อยๆ นับไดวาทานเกิดมาเพื่องาน งานนี้เพื่อ
ธรรม ธรรมขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา และธรรมนี้เพื่อประชาชน
ชาวโลกทั้งมวล จักสูสันติภาพอันแทจริง 
 



ผลงานนิพนธ 
 

การเผยแพรพุทธศาสนา เปนภาระกิจหลักของพระพรหม-
คุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ไมวาจะเปนการบรรยาย ปาฐกถา 
ธรรมกถา และธรรมเทศนาที่ไดรับนิมนตไปใหความรูทางวิชาการ 
แกพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ไดมีผูนําไปพิมพ
เผยแพรเปนจํานวนมาก 

เหตุผลประการหนึ่งที่พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
สามารถนิพนธหนังสือ ไดมากมายและนาสนในก็เนื่องดวยทานเจา
คุณเปนผูท่ีชอบอานและทําการยอความสั้นๆจากประเด็นเนื้อหา
ตางๆแลวนาํมาประมวลเปนความรูไดอยางครบถวนสมบูรณ จึง
สงผลตองานนิพนธท้ังในลักษณะตํารา เอกสารทางวิชาการ หนังสือ
อธิบายธรรมทั่วๆไป งานนิพนธท่ีไดรับการยกยองวายอดเยี่ยม คือ 
หนังสือช่ือ พุทธธรรม ซ่ึงไดรวบรวมแกนของพระไตรปฎกไวทุกแง
ทุกมุม นอกจากนี้ยังมีหนังสืออื่นๆ ท่ีเปนที่ยอมรับและใชเปนตํารา
อางอิง ไดแก พจนานุกรมพุทธศาสตร: ฉบับประมวลธรรม 
พจนานุกรมพุทธศาสน: ฉบับประมวลศัพท ธรรมนูญชีวิต 
การศึกษาของคณะสงฆ: ปญหาที่รอทางออก การศึกษาที่
สากลบนฐานแหงภูมิปญญาไทย พุทธศาสนาในฐานะเปน
รากฐานของวิทยาศาสตร นิติศาสตรแนวพุทธ สิทธิมนุษยชน: 
สรางสันติสุขหรือสลายสังคม พระพุทธศาสนาในอาเซีย ซ่ึง
เปนหนังสือท่ีรวบรวมประวัติการเผยแพรพุทธศาสนาในประเทศ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
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ตางๆ ของทวีปเอเซีย เชนกัมพูชา เกาหลี จีน ญี่ปุน ทิเบต ไทย เปน
ตน และหนังสือเกี่ยวกับพระธรรมวินัย ไดแก กรณีสันติอโศก และ
หนังสือ กรณีธรรมกาย: บทเรียนเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา เปน
งานเขียนเพื่อหักลางลัทธิมิจฉาทิฐิ ในพระพุทธศาสนาของพระภิกษุ
สงฆดวยกันเอง 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ไมเพียงแตจะมีความ
ปรีชาสามารถเฉพาะ งานเขียนภาษาไทยเทานั้น แตยังมีผลงานเปน
ภาษาอังกฤษไวมากมายเชนกัน อาทิ Thai Buddhism in 
the Buddhist World โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนาทั้ง
ในประเทศไทย และตางประเทศ ท้ังในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกา 
นอกจากนี้ยังมีหนังสือช่ือ Buddhist Economics, A 
Buddhist Solution for the Twenty – first 
Century  เปนตน  



ผูอุปถัมภทุน 
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