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อารัมภพจน

ขอเจริญพร ทานศาสตราจารย นายแพทย อารี วัลยะเสวี ทาน
คณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พรอมท้ังทานผูมี
เกียรติผูทรงคุณวุฒิทุกทาน

วันนี้ อาตมภาพขอรวมแสดงมุทิตาจิต แกชาวคณะแพทย-
ศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ในโอกาสคลายวันสถาปนา และขอ
อํ านวยพรแกทานศาสตราจารย นายแพทย อารี วัลยะเสวี ใน
ฐานะที่ทานเปนผูกอตั้งคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีน้ี 
พรอมกันนั้นก็ขออนุโมทนาทานผูจัดงานครั้งนี้ ท่ีไดแสดงความมี
น้ํ าใจ อันประกอบดวยกตัญูกตเวทิตาธรรม ระลึกถึงคุณความดี
ของทานผูริเริ่มกอตั้งคณะขึ้น และไดปูพื้นฐานใหคณะแพทย-
ศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีไดมีความเจริญงอกงามสืบมาจนบัด
น้ี โดยไดอาศัยกํ าลังกาย กํ าลังใจ กํ าลังความรวมมือรวมแรงกัน
ของทุกทานสืบตอกันมา

เปนที่นาอนุโมทนาที่ทางคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี ไดบํ าเพ็ญประโยชนแกสังคมไทยเปนอยางมาก ในดาน
บริการการบํ าบัดโรคภัยไขเจ็บ ชวยใหประชาชนมีสุขภาพดี ซ่ึงเปน
รากฐานที่สํ าคัญของการพัฒนาประเทศชาติและสังคม

วันนี้ ทางคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีได
อาราธนาอาตมภาพใหพูดเรื่อง “ภาวะผูนํ า”   



ภาวะผูนํ า∗

มีคาถาพุทธภาษิตแหงหนึ่ง แสดงความไววา
“เมื่อฝูงโควายขามนํ้ า ถาโคจาฝูงไปคด โคหมด

ทั้งฝูงนั้นก็ไปคดตามกัน เพราะมีผูนํ าที่ไปคด ฉันใด ใน
หมูมนุษยก็ฉันนั้น บุคคลผูใดไดรับสมมติใหเปนใหญ
หากบุคคลผูนั้นประพฤติไมเปนธรรม หมูประชาชนนอก
นั้นก็จะประพฤติซํ้ าเสียหาย แวนแควนทั้งหมด ก็จะยาก
เข็ญ หากผูปกครองเปนผูไรธรรม

“เมื่อฝูงโควายขามนํ้ า ถาโคจาฝูงไปตรง โคหมด
ทั้งฝูงนั้นก็ไปตรงตามกัน เพราะมีผูนํ าที่ไปตรง ฉันใด
ในหมูมนุษยก็ฉันนั้น บุคคลผูใดไดรับสมมติใหเปนใหญ
หากบุคคลผูนั้นประพฤติชอบธรรม หมูประชาชนนอกนั้น
ก็จะพลอยดํ าเนินตามทั้งแวนแควนก็จะอยูเปนสุข หาก
ผูปกครองตั้งอยูในธรรม”

(องฺ.จตุกฺก.๒๑/๗๐/๙๘)
พุทธพจนน้ีแสดงใหเห็นความสํ าคัญของผูนํ า ตอความอยู

รอด สวัสดิภาพ และสันติสุขของสังคมและประเทศชาติท้ังหมด
ในที่น้ี ทานขอใหพูดเรื่อง “ภาวะผูนํ า” ก็มาดูกันวา ภาวะ

ผูนํ าเปนอยางไร จะมีข้ึนไดและจะสัมฤทธิ์ผลอยางไร
                                                          
∗ ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ ๑๑ เรื่อง ภาวะผูนํ า บรรยายโดย พระธรรมปฎก (ป. อ.
ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม เม่ือวันที่ ๑
พฤษภาคม ๒๕๔๐
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ผูนํ า มีความหมายอยางไร
ภาวะผูนํ านั้น พูดดวยภาษาชาวบาน แปลงายๆ ก็คือ ความ

เปนผูนํ านั่นเอง
คนเรานั้นมาอยูรวมกันเปนหมู เปนกลุม เปนชุมชน เปน

สังคม แตท่ีเราพูดวาอยูรวมกันนั้น ความจริงถาดูลึกลงไปจะเห็น
วาตัวคนรวมกันจริง แตมักจะรวมกันแคเพียงภายนอก สวนขางใน
น้ันคอนขางจะกระจัดกระจาย

ท่ีวากระจัดกระจาย ก็คือ มีความแตกตางกันหลายอยาง
หลายประการ ตางจิตตางใจ ตางความรูสึก ตางความนึกคิด ตาง
ความตองการ ตางความรูความสามารถ ตางระดับของการพัฒนา
เปนตน เมื่อมีความแตกตางและกระจัดกระจายอยางนี้ก็มีปญหา
วา ทํ าอยางไรจะใหคนทั้งหลายมาประสานกัน ทํ าการทํ างานตางๆ
ไปดวยกันได และพากันไปดวยดี ใหผานพนภัยอันตรายอุปสรรค
ขอติดขัดทั้งหลาย ดํ าเนินไปจนบรรลุถึงประโยชนสุข หรือความ
สํ าเร็จท่ีเปนจุดหมาย

ท่ีวานี้ก็หมายความวา เราตองการเครื่องมือหรือสื่อท่ีจะมา
ชวยประสานใหคนทั้งหลายรวมกันหรือรวมกัน ท้ังรวมกันอยูและ
รวมกันทํ า เพื่อจะใหอยูกันดวยดี และทํ าการดวยกันไดผลบรรลุจุด
หมาย ประสบความสํ าเร็จ

เมื่อพูดอยางนี้ ก็มีคํ าตอบงายๆ วาเรา “ตองการผูนํ า” น่ันเอง
และเมื่อพูดตามสภาพของสังคมมนุษยอยางนี้ ก็จะไดความหมาย
ของผูนํ าวา คือ บุคคลที่จะมาประสานชวยใหคนทั้งหลายรวมกัน
โดยที่วาจะเปนการอยูรวมกันก็ตาม หรือทํ าการรวมกันก็ตาม ให
พากันไปดวยดี สูจุดหมายที่ดีงาม
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ท่ีวาพากันไป ก็ใหพากันไปดวยดีน้ัน หมายความวา ไปโดย
สวัสดี หรือโดยสวัสดิภาพ ผานพนภัยอันตรายอยางเรียบรอยและ
เปนสุข เปนตน แลวก็บรรลุถึงจุดหมายที่ดีงาม ซ่ึงขอเติมอีกหนอย
วา “โดยถูกตองตามธรรม”

ขอหลังบางทีเราอาจจะมองขาม เราอาจจะนึกแตเพียงวาให
บรรลุจุดหมายที่เราตองการก็แลวกัน จุดหมายนั้นถาไมดีงามและ
ไมเปนไปโดยถูกตองตามธรรม ก็จะไมใชประโยชนสุขที่แทจริงซึ่ง
มั่นคงยั่งยืน แมวาจุดหมายนั้นตามปกติเรายอมตองการสิ่งที่เปน
ประโยชนสุข แตประโยชนสุขที่แทก็คือสิ่งที่เปนธรรม หมายความ
วา เปนความจริง ความแท ความถูกตอง และไดมาโดยธรรม

เหมือนอยางวา ถาเปนผูนํ าคือหัวหนาโจร นํ าหมูโจรไปปลน
สํ าเร็จ ไดสิ่งที่ดีท่ีเปนประโยชนมา อยางนี้ก็ไมถูกตองตามธรรม
เพราะไมเปนผลดีแกชีวิตแกสังคมและแกโลก หรือพาพวกไปทํ าสิ่ง
ท่ีเปนอบายมุขไดสํ าเร็จ พวกที่ไปดวยกันทั้งหมดอาจจะสนุกสนาน
บันเทิงใจ และคนอื่นก็ดูเหมือนจะไมเดือดรอนอะไร แตไมเปนผลดี
แกชีวิตของตัวเองเลย ก็ไมเปนภาวะผูนํ าที่กํ าลังพูดถึงนี้ เพราะ
ฉะนั้น จะตองถูกตองตามธรรมดวย

โดยนัยนี้ ภาวะผูนํ า ก็คือคุณสมบัติ เชน สติปญญา ความดี
งาม ความรูความสามารถของบุคคล ท่ีชักนํ าใหคนทั้งหลายมา
ประสานกัน และพากันไปสูจุดหมายที่ดีงาม ดังที่กลาวขางตนนั้น

เมื่อพูดถึงผูนํ าอยางนี้ จะเห็นวา มีองคประกอบหลายอยาง
ในความเปนผูนํ า หมายความวา คุณสมบัติของผูนํ ามีหลายอยาง
หลายดาน แยกไปตามสิ่งที่ผูนํ าจะตองเกี่ยวของ คือ ผูนํ าจะตองมี
ความสามารถในการที่จะไปเกี่ยวของหรือปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นทุก
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อยางใหถูกตองและไดผลดี องคประกอบเหลานั้น คือ
๑. ตวัผูนํ า จะตองมีคุณสมบัติภายในของตนเอง เปนจุด

เริ่มและเปนแกนกลางไว
๒. ผูตาม โยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกับผูตาม หรือเรา

อาจจะไมเรียกวา ผูตาม ในพุทธศาสนาก็ไมไดนิยมใชคํ าวา ผูตาม
เราอาจจะใชคํ าวา “ผูรวมไปดวย”

๓. จดุหมาย โยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกับจุดหมาย เชน
จะตองมคีวามชดัเจน เขาใจถองแทและแนวแนในจดุหมาย เปนตน

๔. หลักการและวิธีการ โยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกับหลัก
การและวิธีการที่จะทํ าใหสํ าเร็จผลบรรลุจุดหมาย

๕. สิง่ทีจ่ะทํ า โยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกับสิ่งที่จะทํ า
๖. สถานการณ โยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกับสภาพแวด

ลอม หรือสิ่งที่จะประสบ ซ่ึงอยูภายนอก วาทํ าอยางไรจะผานไปได
ดวยดี ในทามกลางสังคม สิ่งแวดลอม หรือสิ่งที่ประสบ เชน
ปญหา เปนตน

น่ีคือองคประกอบตางๆ ท่ีเกี่ยวของสํ าหรับผูนํ าที่จะตอง
พัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติท่ีจะทํ าใหเปนผูพรอมท่ีจะปฏิบัติตอ
สิ่งเหลานั้นไดอยางถูกตองบังเกิดผลดี

ในเวลาที่จํ ากัดนี้ อาตมภาพคงไมสามารถพูดไดครบทุก
อยาง แตขอสํ าคัญจะเห็นไดวา เมื่อเปนผูนํ า ก็มีผูท่ีรวมไปดวย
หรือวาเพราะมีผูรวมไปดวยจึงเปนผูนํ าได ฉะนั้น คุณสมบัติท่ี
สํ าคัญมาก ก็คือ คุณสมบัติท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัวผู
นํ าเองกับผูท่ีรวมไปดวยนั้น ซ่ึงตองถือเปนหลักใหญ เราอาจจะพูด
เนนที่ขอน้ี สวนคุณสมบัติขออื่นจะพูดประกอบไปก็ได
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ผนู ําสูงสุด นํ าเพื่อสันติสุขของมวลมนุษย
ทีน้ี กอนจะไปดูคุณสมบัติตางๆ ลองไปดูท่ีพระพุทธเจากอน

เพราะวาพระพุทธเจานั้นทรงมีพระนามวาเปน “นายโก” หรือ
นายก และ “วินายโก” หรือ วินายก ไวพจนอยางหนึ่งที่เรียกพระ
พุทธเจาก็คือ นายก ซ่ึงแปลวา “ผูนํ า” บัดนี้เรานํ าคํ านี้มาใชเรียกผู
นํ า เชน นายกรัฐมนตรี ตรงกับคํ าศัพทท่ีนิยมเรียกพระพุทธเจา
พระพุทธเจาเปนนายก และเปนวินายก

พระพุทธเจาในฐานะที่ทรงเปนผูนํ าหรือนายกนั้น ทรงมีคุณ
สมบัติอยางไร เรื่องนี้ไมอาจจะบรรยายไดโดยละเอียด แตจะพูด
ถึงลักษณะที่เดนๆ ท่ีพระพุทธองคตรัสไวเอง

ประการแรก ในที่แหงหนึ่ง พระพุทธองคตรัสวา “เราเปน
กัลยาณมิตรของสัตวทั้งหลาย อาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร สัตวทั้ง
หลายก็พนไปไดจากทุกขทั้งปวง” พุทธพจนน้ีเปนขอท่ีแสดงความ
เปนผูนํ า แตไมมีคํ าวา “ผูนํ า” อยูในคํ าตรัสน้ี พึงเขาใจวา ความ
เปนกลัยาณมติรนีแ่หละคอืลกัษณะส ําคญัทีเ่ดนของความเปนผนํู า

จุดเดน หรือสาระสํ าคัญของพุทธพจนน้ีก็คือวา ผูนํ านั้นเปน
ผูทํ าเพื่อประโยชนแกเขา โดยเฉพาะสํ าหรับพระพุทธเจา ก็คือ เพื่อ
ประโยชนแกสรรพสัตว หรือมนุษยชาติท้ังปวง

ถามองในวงแคบเขามา ก็คือ ผูนํ านั้นเปนผูท่ีตั้งใจทํ าเพื่อ
ประโยชนแกหมูชน แกญาติมิตร เพื่อนรวมชุมชน เพื่อนรวมชาติ
เพื่อนรวมสังคม หรือแกองคกรนั้นๆ (แตองคกรตางๆ ท่ีมีข้ึนก็เพื่อ
ประโยชนแกมนุษยชาติ แกเพื่อนมนุษย แกสังคมนั่นเอง) เพราะ
ฉะนั้น หลักสํ าคัญก็คือ เปนกัลยาณมิตรในสาระวา “ทํ าเพื่อ
ประโยชนแกเขา”
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ประการที่ ๒ ความเปนผูนํ าของพระพุทธเจานั้น แสดงออก
ในลักษณะอีกอยางหนึ่งวา เปนผูคนพบมรรคา หรือคนพบทาง
ทรงเปนผูรูทาง และทรงบอกทางให ทางนั้นเพื่ออะไร ก็เพื่อไปสูจุด
หมาย หมายความวา พระพุทธเจาเปนผูสามารถที่จะชวยใหคนไป
ถึงจุดหมายได เพราะวาคนทั้งหลายตองการไปใหถึงจุดหมายนั้น
แตเขาไมรูทางไมมีวิธี พระพุทธเจาทรงคนพบมรรคา คือทางที่ไปสู
จุดหมาย แลวก็มาชวยบอกกลาวชี้นํ า หรือบอกทางให เปนเหมือน
มัคคุเทศก ทํ าใหผูคนอื่นสามารถรวมเดินทางหรือโดยสารไป

ทานใชคํ าวา “มารวมสมทบ” หรือ “ตามมาสมทบ” เดินทาง
ไปสูจุดหมาย

ท้ังนี้หมายความวา ผูนํ าจะตองรูจุดหมายชัดเจน และรูทาง
ท่ีจะดํ าเนินไปสูจุดหมายนั้น ขอน้ีก็เปนลักษณะใหญท่ีสํ าคัญ

ประการตอไป พระพุทธเจาทรงมีลักษณะอีกประการหนึ่ง
แหงความเปนผูนํ า ซ่ึงแสดงออกในคํ าตรัสเปนบางครั้ง คือ พระ
พุทธเจาทรงเปนผูท่ีชวยใหคนทั้งหลายไดศึกษา เรียนรู หรือฝกฝน
ตนเอง จนกระทั่งเขาสามารถที่จะขามพนความทุกขหรือปญหาไป
ถึงจุดหมายได

ขอน้ีหมายความวา ผูนํ าไมไดมาหยิบยื่นอะไรใหแกผูอื่นโดย
ตรง แตมาชวยใหคนอื่นไดฝกตน ไดเรียนรู จนสามารถพึ่งตนเอง
ได และชวยตนเองใหพนปญหาไป หรือทํ าไดสํ าเร็จบรรลุจุดหมาย

ผนูํ า มาประสานใหพากันไป
เมื่อพูดถึงพระพุทธเจาพอใหเห็นแนวกวางๆ อยางนี้แลว ก็

ลองมาดูคุณสมบัติของผูนํ า หรือท่ีเราเรียกวา “ภาวะผูนํ า” น้ัน
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ดังไดกลาวแลววา คุณสมบัติของผูนํ านั้น สัมพันธกับองค
ประกอบตางๆ ในการนํ า ซ่ึงมีประมาณ ๖ อยางดวยกัน ในที่น้ีจะ
ขามคุณสมบัติในตัวผูนํ าเองไปกอน โดยจะขอเนนในแงของคุณ
สมบัติในความสัมพันธระหวางผูนํ ากับผูท่ีรวมไปดวย เพราะขอน้ี
เปนองคประกอบสํ าคัญที่แสดงถึงการนํ าอยางแทจริง ในตอนหลัง
ถามีเวลาจึงจะบรรยายถึงคุณสมบัติของตัวผูนํ าเอง โดยพูดเนนที่
ตัวของเขา

ในความสัมพันธกับผูท่ีมารวมไปดวยนี้ ก็มีเรื่องของการ
ประสาน เพราะวาผูนํ านั้นมีหนาที่ท่ีจะมาประสาน และไมใชมา
ประสานเฉยๆ แตมาประสานใหพากันไป โดยเดินหนาหรือมุงหนา
ไปสูจุดหมายใหได

ในการประสานตัวผูนํ าเขากับคนที่รวมไปดวยนั้น ก็รวมถึง
การประสานคนกับคน คือ ประสานคนที่อยูดวยกันทั้งหมดนั้นให
เขากันและรวมกันไปได และการประสานคนกับสิ่งที่จะทํ า แตเริ่ม
ตน การประสานตัวผูนํ าเองกับคนที่รวมไปดวย เปนสิ่งที่สํ าคัญ
มาก เรียกวาเปนแกนทีเดียว ถาไมมีคุณสมบัติน้ีแลวก็จะไม
สามารถประสานอยางอื่นได

ทีน้ีการประสานตัวของผูนํ ากับผูท่ีจะรวมไปดวยนี้จะทํ า
อยางไร ก็เริ่มตนดวยการที่ตนเองจะตองมีคุณความดี ความรู
ความสามารถเปนตน อยางเพียงพอ จนเรียกไดวาเปนแบบอยาง
ซ่ึงทํ าใหเขาเกิดศรัทธา ศรัทธานี้หมายความวา ความมั่นใจ คือ
ความมั่นใจในตัวผูนํ า ท่ีเชื่อวาทานผูน้ีจะสามารถแกปญหา นํ าพา
พวกเราไปไดใหถึงจุดหมาย ซ่ึงทํ าใหพอใจ เต็มใจ และอยากจะ
รวมไปดวย
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ถามีความมั่นใจนี้ คือเกิดศรัทธาขึ้นมาแลว ศรัทธานั้นก็จะ
เปนเครื่องนํ าเอาผูท่ีจะรวมไปดวยเขามาประสานกับตัวผูนํ า คือ
เขาพรอมท่ีจะยอมรับฟง และแมแตเชื่อถือเปนตน หมายความวา
ศรัทธาเกิดขึ้นก็ทํ าใหเขายกบุคคลนั้นเปนผูนํ า คือผูนํ าไมตองไป
แสดงตัวกับเขาวาเปนผูนํ า แตจะเปนผูนํ าโดยเขาอยากใหมานํ า
เขาไป

ถาเปนผูนํ าโดยเขาอยากใหนํ าจะดีท่ีสุด หมายความวาเขามี
ศรัทธาอยางแทจริงที่จะรวมไปดวย เทากับเขารวมกันยกขึ้นเปนผู
นํ า น่ีเปนประการที่ ๑

ขอตอไป นอกจากวาเขาจะศรัทธามีความมั่นใจในตัวผูนํ า
แลว ผูนํ าก็จะทํ าใหเขาเกิดความมั่นใจในตัวเขาเอง วาเขามีศักย-
ภาพ มีทุนแหงความสามารถที่จะเอามาปรับมาจัดเอามาพัฒนา
ใหสามารถทํ ากิจการงานนี้ใหสํ าเร็จ คือสามารถรวมไปดวยกันได
(แตต องระวังอยาใหกลายเปนมั่นใจแบบลํ าพองตัววาเกงดี
สมบูรณแลว)

ขอน้ีก็สํ าคัญมากเหมือนกัน และถือวาเปนการประสาน
อยางหนึ่ง โดยมุงที่ตัวเขาเอง ใหเขามีความมั่นใจในตนเองที่จะมา
รวมไปดวยกัน

นอกจากนั้นก็คือ ชวยใหเขาประสานกันเอง คือชักนํ าใหเกิด
ความสามัคคี พรอมเพรียงกัน ท้ังประสานมือและประสานใจ หรือ
รวมมือรวมใจกัน

ขอน้ีเปนเรื่องใหญมากทีเดียว คือการที่วา ทํ าอยางไรจะให
คนที่อยูรวมกันในองคกรหนึ่งๆ มีความสามัคคีกลมเกลียว มีความ
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พรอมเพรียง มีใจหนึ่งใจเดียวกัน รวมจิตรวมความคิดรวมใจมุงสู
จุดหมายอันเดียว น้ีเปนหลักใหญท่ีจะตองใชธรรมมากมาย

ธรรมที่พระพุทธเจาตรัสเกี่ยวของกับการที่จะชวยใหคนมา
ประสานกันและไปดวยกันไดมีมากมายเหลือเกิน ซ่ึงถามีเวลาก็จะ
ไดพูดขางหนา

ประการตอไปก็คือ ประสานคนกับสิ่งที่จะทํ า หรือประสาน
คนกับงาน คือนอกจากใหเขามีความมั่นใจในตนเองแลว ก็ใหเขามี
ความมั่นใจในงานหรือในสิ่งที่ทํ าดวยวา สิ่งนี้ดีแน งานนี้จะทํ าให
เกิดประโยชนสุขอยางที่มุงหมายอยางแทจริง ใหเขาเกิดความมั่น
ใจในคุณคาและประโยชนของสิ่งที่จะทํ าหรืองานนั้น จนเขาอยาก
จะทํ าและเกิดความรักงาน เมื่อเขาเกิดความรักงานแลวก็จะตั้งใจ
ทํ างาน

นอกจากความรักงานและตั้งใจทํ างานแลวก็ประสานความ
ตั้งใจทํ างานนั้นเขากับความมีกํ าลังใจในการทํ างานดวย คือใหเกิด
กํ าลังใจ ซ่ึงจะทํ าใหมีความกระตือรือรน มีความตื่นตัว ท่ีทางพระ
เรียกวามีความไมประมาท ไมใหเปนคนเฉื่อยชา

ความจริง เมื่อรักงานแลว ก็ทํ าใหพรอมท่ีจะมีกํ าลังใจ แต
บางทีถาไมหนุนขึ้นไปก็อาจจะชักเหยาะแหยะลงไดเหมือนกัน 
เพราะฉะนัน้จะตองใหมพีรอม ท้ังรกังาน ตัง้ใจท ํางาน และมกี ําลงัใจ
เขมแข็งที่จะสูงาน บุกฝาไปขางหนา ไมยอทอ ไมทอถอย ไมทอแท

อีกประการหนึ่ง ในการทํ างาน ตลอดจนในการเปนอยูท่ัวๆ
ไป ผูนํ านั้นมุงหวังประโยชนสุขแกคนที่ตนเขาไปเกี่ยวของ หรือคน
ท่ีรวมไปดวยกันกับตน เพราะฉะนั้น ผูนํ าจึงตองพยายามใหคนที่
มารวมงานหรือรวมอยู ไดพัฒนาตัวของเขาอยูเสมอ
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ขอน้ีก็สํ าคัญมาก คือ ไมใชเพียงใหเขามาสละกํ าลังรวม
ทํ างาน แตจะตองหาวิธีการสงเสริมสนับสนุนเอื้อโอกาสใหเขา
พัฒนาตัวเองใหมีความเจริญงอกงามขึ้น เชนวา เกงขึ้น ดีข้ึน
ทํ างานไดผลดียิ่งขึ้น มีความสุขมากขึ้น มีชีวิตที่ดีงาม บรรลุ
ประโยชนสุขที่แทจริงมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาตนเองของคนก็จะมีผลตองานดวย โดยมาชวย
ใหเขาทํ างานไดผลดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แตท่ีแทไมใชแคน้ัน จะ
ตองไปใหถึงประโยชนสุขแหงชีวิตของเขา คือใหชีวิตของเขาก็ได
ดวย ท้ังไดความดีงาม ไดความเจริญ ไดความสุข และไดพัฒนา
ยิ่งๆ ข้ึนไป

ฉะนั้น การเปนผูนํ าจึงหมายถึงการมีสายตาที่มองทั้งที่งาน
และมองทั้งที่คนควบคูกัน ซ่ึงจะเขาหลักที่สํ าคัญตอไป

ผนู ํา ประสานคนภายในดุลยภาพแหงธรรม
จะขอรวบรัดพูดถึงหลักธรรมสํ าคัญ ท่ีชาวพุทธรูจักกันดี ซ่ึง

ผูนํ าแนนอนวาจะตองมี แมจะรูจักกันเปนเรื่องงายๆ พื้นๆ ก็ขาดไม
ไดท่ีจะตองพูดไวดวย และที่จริงก็ไมใชวาจะเขาใจกันดีเทาไร หลัก
ธรรมนั้นเรารูกันดีวา คือ “พรหมวิหาร ๔ ประการ”

พรหมวิหารเปนธรรมสํ าหรับทุกคนที่จะอยูรวมกับผูอื่นใน
สังคม ในฐานะเปน “พรหม” คือ เปนผูมีศักยภาพในการที่จะสราง
สรรคและธํ ารงรักษาสังคมไว

โดยเฉพาะสํ าหรับผูนํ านั้น แนนอนวาจะตองเปนแบบอยางที่
จะตองมีพรหมวิหาร ๔ ประการ เพราะพรหมวิหารนั้นเปนธรรม
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ประจํ าใจของคนที่มีจิตใจยิ่งใหญ เปนผูประเสริฐ อันแสดงถึง
ความเปนบุคคลที่มีการศึกษา ไดพัฒนาตนแลว

พรหมวหิาร ๔ ประการ เปนคณุธรรมพืน้ฐานทีจ่ะตองใหมอียู
ประจํ าในจิตใจ และเปนทาทีของจิตใจที่จะทํ าใหแสดงออกหรือ
ปฏิบัติตอผูอื่นอยางถูกตองโดยสอดคลองกับสถานการณท้ัง ๔ ท่ี
เขาประสบ กลาวคือ

๑. ในสถานการณท่ีเขาอยูเปนปกติ เราก็มี เมตตา คือ
ความเปนมิตร ไมตรี ความมีน้ํ าใจปรารถนาดี ตองการใหเขามี
ความสุข ซ่ึงหมายถึงความปรารถนาดีตอผูอื่น ท้ังแตละคนๆ ท่ีเรา
เกี่ยวของ ขยายออกไปจนถึงความปรารถนาดีตอเพื่อนมนุษย หรือ
ตอสังคมทั้งหมดทั่วทั้งโลก

เมตตานี้เปนคุณธรรมพื้นใจประการแรกที่ตองมี ซ่ึงใชใน
ยามปกติ คือเมื่อคนอื่นเขาอยูกันเปนปกติ เราก็มีเมตตาปรารถนา
ดี คิดหาทางสรางสรรคความสุขความเจริญใหแกเขาเรื่อยไป

๒. ในสถานการณท่ีเขาตกตํ่ าเดือดรอน เราก็มีกรุณา คือ
ความพลอยรูสึกไหวตามความทุกข ความเดือดรอน หรือปญหา
ของเขา และตองการชวยเหลือปลดเปลื้องใหเขาพนจากความทุกข
ความเดือดรอนนั้น

กรุณานี้ตางไปจากเมตตา คือเมตตาใชในยามปกติ แตเมื่อ
เขาตกตํ่ าลงไปกลายเปนเดือดรอนเปนทุกข เราก็มีกรุณา ใฝใจ
ชวยบํ าบัดทุกขให

๓. ในสถานการณท่ีเขาขยับสูงขึ้นไปในความดีงามความ
สุขความสํ าเร็จ เราก็มีมุทิตา หมายความวา เมื่อเขาเปลี่ยนไปใน
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ทางขึ้นสูง ไดดีมีสุข ทํ าสิ่งที่ถูกตองดีงาม ประสบความสํ าเร็จ เราก็
ยายไปเปนมุทิตา คือพลอยยินดีดวย ชวยสงเสริมสนับสนุน

ในวงการงานตลอดจนการเปนอยูท่ัวไปนั้น เรื่องที่สํ าคัญ
มากก็คือ

• เมื่อคนมีปญหา มีทุกขเดือดรอน เชนเจ็บไขไดปวย หรือ
ยากไรขาดแคลน ก็ตองมีกรุณาที่จะเอาใจใสแกปญหา

• เมื่อมีคนประสบผลสํ าเร็จในการทํ าสิ่งดีงาม ทํ าใหอะไร
ตออะไรพัฒนากาวหนาไป ก็ตองมีมุทิตาชวยสงเสริม
สนับสนุน

• แตในยามปกติก็ตองไมปลอยปละละเลย ตองเอาใจใส
ตอการที่จะใหเขาอยูดีมีสุข เชน มีสุขภาพดี อยูในวิถีทาง
ของความสุขความเจริญ และการที่จะพัฒนาสืบตอไป
คือ ตองมีเมตตาปรารถนาดี

ถาปฏิบัติไดอยางนี้ ก็จะทํ าใหกิจการงานและประโยชนสุขที่
มุงหมายพรอมท่ีจะสํ าเร็จผลอยางแทจริง

พรอมกันนั้น เมื่อปฏิบัติตามหลักการอยางนี้คุณสมบัติอยาง
หนึ่งก็จะเกิดขึ้นในตัวผูนํ า คือ “ปโย” แปลวา “ผูเปนที่รัก” กลาวคือ
ผูรวมงานหรือผูรวมไปดวยกัน หรือจะเรียกผูตามก็แลวแต ก็จะมี
ความรัก มีความรูสึกสนิทสนม สบายใจตอผูนํ านั้น เสริมความรู
สึกอยากรวมไปดวยใหหนักแนนมากขึ้น ท้ังรวมใจและรวมมือ

อยางไรก็ตาม ปโย เทานั้นไมพอ ปโยนั้นไดมาจากเมตตา
กรณุา มทิุตา แตยงัตองมอีกีขอหนึง่ คอืพรหมวหิารขอสดุทาย ไดแก

๔. ในสถานการณท่ีเขาทํ าผิดหลักหรือละเมิดธรรม เราก็มี
อุเบกขา หมายความวา เมื่อใดเขาทํ าอะไรไมถูกตอง โดยละเมิด
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ธรรม คือละเมิดตอหลักการ หรือละเมิดตอความถูกตอง ทํ าใหเสีย
หลัก เสียกฎเกณฑ เสียความเปนธรรม เสียความชอบธรรม
ทํ าลายกติกา เปนตน ผูนํ าจะตองตั้งอยูในหลักที่เรียกวา อุเบกขา

อุเบกขา ก็คือรักษาความเปนกลาง ไมลํ าเอียง ไมเขาขาง
หยุดการขวนขวายในการที่จะปฏิบัติตามขอ ๑-๒-๓ คือ จะตองยึด
ถือธรรมเปนใหญ แลวก็รักษาหลักการกฎเกณฑกติกา หรือรักษา
ตัวธรรมไว

อุเบกขานี้เปนตัวรักษาดุล เปนตัวจํ ากัดหรือคุมการปฏิบัติ
ตามขอ ๑-๒-๓ (เมตตา-กรุณา-มุทิตา) ไมใหเกินขอบเขตไปจน
กลายเปนเสียธรรม คือ การปฏิบัติตอคน หรือชวยเหลือคน จะตอง
ไมใหเสียความเปนธรรม ไมใหเปนการทํ าลายหลักการ ไมใหเปน
การละเมิดตอกฎเกณฑกติกาที่ชอบธรรม

ผนู ําที่ดี ไดทั้งคนไดทั้งงานโดยไมเสียหลักการ
การปฏิบัติตามหลักการแหงพรหมวิหาร ๔ ท่ีมีดุลยภาพ ๒

ดาน (เมตตา-กรุณา-มุทิตา ดานหนึ่ง และอุเบกขาดานหนึ่ง) น้ีก็
คือการที่ผูนํ านั้นจะตองมีความสัมพันธอยางถูกตอง ท้ังกับคนและ
กับงาน ท้ังกับคนและกับธรรม หรือท้ังกับคนและกับหลักการ คือ
ตองเอาทั้งคน และทั้งงาน หรือเอาทั้งคนและหลักการ

ถาเอาคนอยางเดียวก็จะเอียงสุดไปขางหนึ่ง และจะเกิด
ปญหาหรือเกิดความเสียหาย เชน เมตตา กรุณา มุทิตา จนไมมี
ขอบเขต แมจะปโย คือเปนที่รัก แตก็เสียหลักการ และทํ าใหเสีย
ความเปนธรรม
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นอกจากนั้น เมื่อพยายามทํ าตัวใหเปนที่รักโดยเปนกันเอง
เกินไปอยางไมมีขอบเขต ก็อาจจะเลยเถิดไปกลายเปนเพื่อนเลน
หรือกลายเปนที่ลอเลน จนกระทั่งคํ าพูดไมมีความหมาย ไมมีน้ํ า
หนัก พูดอะไรเขาก็ไมฟง อยางนี้ก็หมดความหมาย

พรอมกันนั้นก็อาจจะกลายเปนวา แทนที่ตัวเองจะไปนํ าเขา
ก็กลายเปนวาถูกเขาชักพาออกนอกลูนอกทางไป เลยหมดความ
เปนผูนํ า

เพราะฉะนั้น ปโย “เปนที่รัก” ซ่ึงเกิดจากคุณสมบัติในขอ
เมตตา กรุณา มุทิตา ท่ีเอาคน จึงตองมีขอบเขตโดยมีความสมดุล
กับขออุเบกขา ท่ีเอาธรรม เอาหลักการ และเอาตัวงาน

ทีน้ีถาเอาตัวงาน เอาหลักการ หรือเอาธรรม ก็จะไดลักษณะ
ท่ีเรียกวาเปน “ครุ” ซ่ึงแปลวา “นาเคารพ” คือ เปนคนมีหลัก หนัก
แนน จึงเปนผูท่ีนาเคารพ

แตถาเอาหลักอยางเดียว แมจะนาเคารพ ก็แหงแลง บางที
ไมมีใครกลาเขาหนาเลย อยางนี้ก็ลํ าบาก เสียผลเหมือนกัน ครุ ก็
จะเอียงขางไป เพราะฉะนั้นจึงตองพอดี

ถาไดท้ังขอ ๑-๒-๓ แลวมาสมดุลกับขอ ๔ ก็จะไดท้ัง ปโย
เปนที่รัก หรือนารักดวย และ ครุ เปนที่เคารพดวย หมายความวา
ไดท้ังคนไดท้ังงาน ไดท้ังคนไดท้ังหลักการ และไดท้ังคนไดท้ังธรรม
อันนี้เปนหลักการสํ าคัญที่เปนเรื่องของดุลยภาพ

เปนอันวา คนที่นาเคารพ เปน ครุ น้ันจะยึดถือหลักการเปน
ใหญ เอางานเปนสํ าคัญ เอาธรรมนํ าหนา

เมื่อเอาใจใสดูแลคนใหดี ก็เปนปโยดวย ก็ไดดุลยภาพอยาง
ท่ีวามานี้
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แตขอท่ีสํ าคัญก็คือ เมื่อมองกวางออกไปถึงที่สุด การเอาคน
กับเอาหลักการก็จะมาบรรจบกัน หมายความวา

• ถาเอาคนที่เปนบุคคล เปนรายคน หรือเปนคนๆ ไป ก็
อาจจะขัดกับธรรม เพราะธรรมนั้นก็คือเอาคนทั้งหมด
หรือท้ังสังคม ถาเราเอาบุคคลโดยยอมเสียธรรม ก็จะ
เสียแกสังคมทั้งหมด

• เมื่อรักษาธรรมก็จะรักษาสังคมไวได เพราะในที่สุด
สังคมดํ ารงอยูไดดวยธรรม เนื่องจากธรรมเปนฐานที่รอง
รับสังคมไว เพราะฉะนั้น การเอาธรรม ก็คือเอาคนทั้ง
หมด หรือรักษาสังคมของมนุษยชาติเอาไว มิใชเห็นแก
บุคคลผูเดียวแลว ยอมทํ าลายธรรมที่รักษาสังคมของ
มนุษยท้ังหมด

นอกจากนั้น การที่งานการและทุกสิ่งทุกอยางจะบรรลุผล
สํ าเร็จ ก็จะตองเปนไปอยางถูกตองตามหลักการ คือตามเหตุ
ปจจัยของมัน ซ่ึงพูดสั้นๆ วา ตามธรรมนั่นเอง เพราะฉะนั้น ธรรม
หรือหลักความจริงและหลักการจึงเปนตัวตัดสินขั้นสุดทาย

ดวยเหตุน้ี ผูนํ าจึงตองเปนผูมั่นในธรรม เปนผูถือหลักการ
เปนใหญ และเขาใจชัดเจนในหลักการ

ผนู ําที่แท เปนสื่อที่แสดงตัวของธรรม
พระพุทธศาสนาไดแสดงคุณสมบัติสํ าคัญของผูนํ าในแงน้ี

เรียกวา “ธรรมาธิปไตย” แปลวา ถือธรรมเปนใหญ ยึดเอาธรรมเปน
สํ าคัญ เชิดชูหลักการ ปฏิบัติการตามและเพื่อเห็นแกความเปนจริง
ความถูกตองความดีงาม
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ผูนํ า ตองไมเปนอัตตาธิปไตย คือ ไมถือตัวเปนใหญ แลวก็
ไมเปนโลกาธิปไตย คือ ไมมุงหาคะแนนนิยมเปนใหญ ไมทํ าเพียง
เพื่อหาเสียงหรือใหคนชอบ แตเอาธรรม เอาตัวความจริง ความถูก
ตอง ความดีงาม เอาหลักการเปนใหญ ตัดสินกันดวยหลักการ
ตั้งแตหลักการโดยการจัดตั้งของมนุษย ลงไปจนถึงหลักการที่เปน
นามธรรมซึ่งรองรับหลักการจัดตั้งนั้น

แมเมื่อมีอะไรจะตองวินิจฉัย ก็ทํ าตัวเปนกระบอกเสียงหรือ
เปนสื่อของธรรม หรือเปนชองทางแสดงตัวของธรรม คือหลักการ
หรือกฎกติกา คุณสมบัติขอน้ีจะคลายๆ กับการวางตัวของผู
พิพากษา

ผูพิพากษาเมื่อวินิจฉัยคดี ก็อาจจะตองตัดสินลงโทษผูท่ี
กระทํ าความผิด ในกรณีเชนนี้ ถาผูพิพากษามีความรูสึกที่เกี่ยว
ของกับตัวเองวาฉันจะลงโทษเขา ก็อาจจะทํ าใหเกิดความรูสึกขุน
มัวเศราหมองไมสบายใจ แตถาปฏิบัติตามหลักธรรม ทานวาผูตัด
สินโทษก็เปนเพียงกระบอกเสียงของธรรม หรือเปนเพียงชองทางที่
แสดงตัวของธรรม

เมื่อมีการตัดสินลงโทษคน ก็จะเปนการกระทํ าโดยไมมี
ตัวตน แตเปนการกระทํ าของปญญาบริสุทธิ์ ท่ีเอาหลักการเขา
วินิจฉัย ตัดสินไปตามกฎกติกา ตามความเปนจริง ความถูกตองดี
งาม

อยางนี้ทานเรียกวาธรรมลงโทษเขา ไมใชใครคนไหนลงโทษ
แมแตท่ีประชุมตัดสินก็ไมไดถือวาคนลงโทษ แตตัวธรรมหรือตัว
หลักการลงโทษเขาเอง หมายความวา บุคคลตั้งแตตัวประธานลง



ภาวะผูนํ า๑๘

มา เปนเพียงสื่อหรือกระบอกเสียงของธรรม เพื่อใหธรรมปฏิบัติ
การออกมาไดเทานั้นเอง

คนที่ทํ าดวยจิตใจอยางนี้จะมีความมั่นใจ และไมมีความรู
สึกทุกขยากลํ าบากใจ ไมหวั่นไหวไปตามความรูสึกที่เรียกวาเปน
อารมณ เพราะวาตัวเองไมเกิดมีตัวตนที่เปนผูทํ าขึ้นมาเลย มีแต
เพียงการปฏิบัติไปตามหลักการ โดยที่ตนเองมาเปนชองทาง
ปรากฏตัวของธรรม หรือเปนสื่อใหกับธรรมอยางที่กลาวแลวเทา
น้ันเอง อันนี้เรียกวาการถือธรรมเปนใหญ

อยางไรก็ตาม จะตองระลึกโดยตระหนักวา ธรรมจะปรากฏ
ตัวออกมาและเปนผูตัดสินหรือปฏิบัติการ ก็ตอเมื่อบุคคลที่เปนสื่อ
หรือกระบอกเสียงนั้น ทํ าการดวยเจตนาที่บริสุทธิ์ มุงความจริง
ความถูกตองดีงามแทจริง และดวยปญญาที่ใสสะอาด ซ่ึงแสวงหา
ความจริงและไตรตรองทั่วตลอดที่สุด คือทํ าดวยเจตนาและ
ปญญาที่ดํ าเนินไปดวยความไมประมาท

เมื่อทํ าไดอยางนี้ ผูนํ าก็จะไดคุณสมบัติอีกอยางหนึ่งคือเปน
ผูเที่ยงตรง ไมมีอคติ ไมมีความลํ าเอียง ซ่ึงเปนแกนกลางของการ
รักษาดุลยภาพ และความสามัคคี พรอมท้ังความมั่นคงของหมูชน
ท่ีไปดวยกัน เพราะถาเสียความเปนธรรมแลว แมแตจะมีความรัก
ใครกันอยูหรือแมแตจะเอาอกเอาใจกัน ก็จะเกิดความกินแหนง
แคลงใจกัน สูญเสียเอกภาพ แตเมื่อรักษาธรรมไวได ก็ไมมีอคติ
และไมเสียสามัคคี

อคติ คือ ความลํ าเอียง หรือการเขวออกไปนอกทางที่ควรจะ
ประพฤติปฏิบัติ มี ๔ ประการดวยกัน คือ ลํ าเอียงเพราะชอบ
ลํ าเอียงเพราะชัง ลํ าเอียงเพราะเขลา ลํ าเอียงเพราะกลัว
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ลํ าเอียงเพราะชอบ เรียกวา ฉันทาคติ
ลํ าเอียงเพราะชัง เรียกวา โทสาคติ
ลํ าเอียงเพราะขลาด เรียกวาภยาคติ
ลํ าเอียงเพราะเขลา เรียกวา โมหาคติ

ผูนํ าจะตองเปนผูหลีกพนไป คือ ไมมีอคติ ๔ ประการนี้ ถึง
ตอนนี้ในดานความสัมพันธระหวางตัวผูนํ ากับผูท่ีรวมไปดวย ก็ได
หลักการใหญๆ แลว ถาผูนํ ามีคุณสมบัติสํ าคัญแคน้ี การปฏิบัติตอ
ผูท่ีรวมไปดวย ก็จะไดผลดีมากแลว ดังที่กลาวเมื่อกี้วาไดท้ังคนได
ท้ังงานก็จะพากันไปดวยดีสูจุดหมาย

ผูนํ า สื่อสารใหผูโดยสารรเูห็นทางสวางตา
สวางใจไปดวยกัน

ท่ีกลาวมานี้ เปนการพูดอยูในขอบเขตของหลักธรรมที่เรียก
วา พรหมวิหาร ๔ ประการ โดยโยงเขากับคุณสมบัติท่ีเรียกวา
“ปโย” และ “ครุ” ซ่ึงอยูในหลักที่เรียกวา “กัลยาณมิตรธรรม” หรือ
ธรรมของกัลยาณมิตร ๗ ประการ

เปนอันวา ในหลักคุณสมบัติของกัลยาณมิตรนี้ ไดกลาวไป
แลว ๒ ประการคือ ปโย นารัก และ ครุ นาเคารพ โดยไดยํ้ าวาจะ
ตองให ๒ อยางนี้มาดุลกัน ในแงคนกับงาน และคนกับหลักการ
โดยเฉพาะจะตองพยายามเอาทั้งคนทั้งงาน ใหไดท้ังสองประการ
มาประสานกัน

นอกจาก ๒ ขอน้ีแลวยังมีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรเหลือ
อยูอีก ๕ ประการ คือ ตอจาก ปโย นารัก และ ครุ นาเคารพ แลว
ยังมี ภาวนีโย แปลวานาเจริญใจ คือ เปนแบบอยางได ทํ าใหผูท่ี
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รวมอยูรวมไป เชน คนทั้งหลายที่อยูในองคกรนั้น มีความภาคภูมิ
ใจ พอนึกถึงก็มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตัวผูนํ า วาเปนผูท่ีมี
การศึกษาจริง ไดพัฒนาตนแลว เปนผูมีสติปญญา มีความ
สามารถ มีคุณธรรมความดีงามอยางแทจริง นาเอาอยาง ขอน้ีก็
เปนคุณสมบัติอีกอยางหนึ่งที่จะชวยใหมีศรัทธาและเกิดความรวม
มือดวยดี

ตอจาก ภาวนีโย ก็คือ วัตตา เปนผูรูจักพูด หมายความวา รู
จักพูดใหไดผล รูวาในสถานการณไหน และกับใคร ควรพูดอะไร
อยางไร เปนตน พูดงายๆ วา เปนนักสื่อสารที่ดี และเอาใจใสสื่อ
สารกับผูรวมไปดวยอยูเสมอ เพื่อใหรูเขาใจกัน และรูเขาใจในสิ่งที่
ทํ า เปนตน

แตรูจักพูดนั้น บางทียิ่งกวาสื่อสารเกงอีก คนที่รูจักพูดนั้น
จะพูดใหเขาเขาใจก็ได พูดใหเขาเห็นใจก็ได พูดใหเขาเชื่อก็ได พูด
ใหเขาเห็นดวยหรือคลอยตามก็ได พูดใหเขารวมมือดวยก็ได พูดให
เขารวมกํ าลังกันก็ได แตท่ีทานมุงหมาย ก็คือ พูดใหเขาเขาใจ พูด
ใหเขาไดประโยชน และพูดใหเขาชวยกันสรางสรรคประโยชน ตาง
จากจิตวิทยาทุนนิยม ท่ีเนนในแงการพูดใหตนเองไดผลประโยชน
หรือพูดหาผลประโยชนใหแกตน

พระพุทธเจาทรงแสดงลักษณะของนักสื่อสารหรือนักสั่งสอน
ท่ีดีไว ๔ อยาง คือ

๑. พูดแจมแจง คือ ช้ีแจงอธิบายใหเขาใจชัดเจน มองเห็น
เหตผุลแจมแจง หมดสงสยั เหมอืนจงูมอืไปเหน็กบัตา (สันทัสสนา)

๒. พูดจูงใจ คือ พูดใหเห็นคุณคาและความสํ าคัญ จนเกิด
ความซาบซึ้งยอมรับ อยากลงมือทํ าหรือนํ าไปปฏิบัติ (สมาทปนา)
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๓. พูดเราใจ คือ ปลุกใจใหคึกคัก เกิดความแข็งขันมั่นใจ
และมีกํ าลังใจหาญกลา กระตือรือรนที่จะทํ าใหสํ าเร็จ โดยไมหวั่น
กลัวตออุปสรรคและความยากลํ าบาก (สมุตเตชนา)

๔. พูดใหราเริง คือ ทํ าใหเกิดบรรยากาศแหงเมตตา ไมตรี
ความหวังดี และความรูสึกที่สดชื่นราเริง เบิกบานผองใส แชมช่ืน
ใจดวยความหวังในผลดีและทางที่จะสํ าเร็จ (สัมปหังสนา)

ตอไปก็ วจนักขโม คือรูจักฟงดวย ทานใชคํ าวา วจนักขโม
แปลวา ทนหรือควรตอถอยคํ า(ของคนอื่น) ไมใชวาเอาแตพูดแก
เขาอยางเดียวโดยไมยอมรับฟงใคร ตองยอมรับฟง เพราะการรูจัก
รับฟงเปนสวนหนึ่งของการที่จะสื่อสารใหไดผล แมวาเขาพูดมาจะ
ไมถูกใจอะไรก็ทนได ท้ังนี้ก็เพื่อใหงานการและประโยชนท่ีจะทํ า
น้ันสํ าเร็จ

ยกตัวอยางเชน ครูอาจารยถูกลูกศิษยซักไซไลเลียงไตถาม
ถามจุกจิก ถามเรื่องที่ครูคิดวานาจะรูแลว ถาครูอาจารยไมมีความ
อดทนในการรับฟง เดี๋ยวก็จะเบื่อ หรือรํ าคาญ ทานบอกวาตองมี
คุณธรรมขอน้ีจึงจะแกไขได ตองทํ าใจใหสบาย อดทนรับฟงเขา
เพื่อใหเขาใจเขาและชวยเขาไดดี

ตอจากนั้น ตอง คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แปลวารูจักแถลง
เรื่องราวตางๆ ท่ีลึกซึ้ง ปญหาอะไรที่หนักและยาก ก็เอามาชี้แจง
อธิบาย ชวยทํ าใหคนที่รวมงานมีความกระจางแจง เรื่องที่ลึกที่
ยากก็ทํ าใหตื้นใหงายได และพาเขาเขาถึงเรื่องที่ยากและลึกลง
ไปๆ อยางไดผล
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ตอไปขอสุดทาย คือ โน จัฏฐาเน นิโยชะเย แปลวาไมชักนํ า
ในเรื่องที่ไมใชเรื่อง ท่ีไมเปนประโยชน ไมใชสาระ ท่ีไมเกี่ยวกับจุด
มุงหมาย

ธรรมของกัลยาณมิตร ๗ ประการนี้เปนคุณสมบัติท่ีมา
ประกอบเสริมกัน และมาประสานเขากับพรหมวิหาร ๔ ประการ ท่ี
พูดไปกอนแลว

ผนู ํา พัฒนาความตองการของคน
ปจจัยสํ าคัญยิ่งอยางหนึ่งแหงความสํ าเร็จของการทํ าหนาที่

ผูนํ า คือการปรับเปลี่ยนความตองการของคน ความตองการเปน
ตัวกํ าหนดเปาหมายและทิศทางการตัดสินใจของคน ถาเปลี่ยน
ความตองการของคนได ก็เปลี่ยนตัวคนนั้นได

ผูนํ าที่ดีชวยใหคนพัฒนาความตองการของตน ท้ังในการ
ปรับเปลี่ยนใหบุคคลมีความตองการที่ถูกตองดีงาม และใหหมูชน
มีความตองการที่ประสานเปนอันเดียวกัน

การพัฒนาความตองการ เปนการพัฒนาความสุขของคน
เพราะความสุขเกิดจากการสนองความตองการ ถาเปลี่ยนความ
ตองการของคนได ก็เปลี่ยนวิธีการหาความสุขของเขาไดดวย

เมือ่ทํ าอะไรตรงกบัความตองการของคน กทํ็ าใหเขาสมใจและ
มคีวามสขุ คนกจ็ะรวมมอืทํ าอยางเปนไปเองโดยประสานกลมกลนื
และเต็มใจจะหาทางทํ าใหสํ าเร็จ จึงพรอมท่ีจะทํ าและทํ าไดงาย

ในทางตรงขาม ถาผูนํ าทํ าการที่ฝนความตองการของคน ท้ัง
สองฝายก็จะไมมีความสุข และสิ่งที่ทํ าก็ยากจะสํ าเร็จ หรือคงอยู
ยั่งยืน
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ความตองการของคนพัฒนาได เปลี่ยนแปลงได และผูนํ าที่ดี
ก็ควรถือเปนหนาที่สํ าคัญที่จะชวยใหคนพัฒนาความตองการไป
ในทางที่ดีงามประณีตและสรางสรรคยิ่งขึ้น

ความตองการสํ าคัญที่ควรไดรับการปรับเปลี่ยนพัฒนา 
อยางนอยขัดเกลาใหละเมียดละไมไมกาวราวรุกราน ก็คือความ
ตองการแบบเห็นแกตัวในการที่จะบํ ารุงบํ าเรอความสุขสวนตน 
หรือความตองการไดผลประโยชนจากการเอาเปรียบผูอื่นหรือโดย
ไมคํ านึงถึงความเดือดรอนของใคร ท่ีทางพระเรียกวาตัณหา คือ
ความใฝเสพ

คนควรจะพัฒนาความตองการ โดยเปลี่ยนจากความ
ตองการแบบตัณหานี้ ไปเปนความตองการตอภาวะดีงามสราง
สรรค เชน อยากใหชีวิตของตนเองดีงามบริสุทธิ์ อยากใหชีวิตมี
คุณคาเปนประโยชน อยากใหชุมชนหรือองคกรของตนเจริญกาว
หนามีช่ือเสียงที่ดีงาม อยากใหถนนหนทางสะอาดเรียบรอย อยาก
ใหเพื่อนมนุษยอยูดีมีสุข อยากใหสังคมรมเย็น อยากใหธรรมชาติ
แวดลอมงดงามนารื่นรมย อยากใหปญญาความรูเขาใจความจริง
แผขยายออกไปอยางกวางขวาง อยากใหผูคนไดพบเห็นชื่นชมกับ
สิ่งดีงาม เปนตน ท่ีทางพระเรียกวาฉันทะ คือความใฝดี หรือใฝ
ศึกษาและใฝสรางสรรค

ถาผูนํ าสามารถชวยคนใหพัฒนาความตองการอยางหลังนี้
ข้ึนได ก็เปนความสํ าเร็จอยูในตัวขั้นหนึ่งแลว และความตองการนี้
เมื่อเกิดขึ้นแลว ก็จะทํ าใหเกิดพลังที่ชวยใหการกระทํ าเพื่อจุด
หมายที่ดีงามบรรลุความสํ าเร็จสมหมายดวย
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ท่ีสํ าคัญที่สุดก็คือ ผูนํ าเองควรจะมีความใฝอยางแรงกลาใน
จุดหมายอันสูงสง มีความชัดเจนในจุดหมายนั้น และทํ าใหทุกคน
มองเห็นและใฝในจุดหมายยิ่งใหญน้ันรวมกัน ใหเปนจุดหมายรวม
ของสังคม ท่ีจะทํ าใหพลังแหงความตองการของทุกคนประสาน
เปนอันเดียว ซ่ึงจะทํ าใหแตละคนหลุดพนจากแรงรบกวนของ
ความตองการที่ไมพึงประสงค และมุงหนาไปดวยกันสูจุดหมาย
รวมของสังคมนั้น อันเปนความสํ าเร็จของการทํ าหนาที่ของผูนํ า
อยางแทจริง

ผูนํ า รทูัง้เจ็ดดานซึ่งทํ าใหพรอมที่จะจัดการ
เรื่องคุณสมบัติของผูนํ าในความสัมพันธกับผูรวมไปดวยนั้น 

ไดพูดไปพอสมควรแลว ตอนนี้จะพูดถึงคุณสมบัติในตัวผูนํ าเองไว
บางเปนตัวอยาง

ทานกลาววา บุคคลที่เปนผูนํ าจะตองมีธรรม ๗ ประการ ซ่ึง
ก็เปนการยํ้ าสิ่งที่กลาวไปแลวนั่นเอง แตในที่น้ีมาดวยกันเปนชุด
จะยังไมบอกชื่อกอน เพราะเปนภาษาบาลี ซ่ึงอาจจะยากหนอย
จึงขอพูดเปนภาษาไทยวา คณุสมบัติในตัวของผูนํ ามี ๗ ประการ คือ

๑. รูหลักการ เมื่อดํ ารงตํ าแหนง มีฐานะ หรือจะทํ าอะไรก็
ตาม ตองรูหลักการ รูงาน รูหนาที่ รูกฎเกณฑกติกาที่เกี่ยวของ เชน
อยางผูปกครองประเทศชาติก็ตองรูหลักรัฐศาสตร และรูกฎกติกา
ของรัฐ คือกฎหมาย ตั้งแตรัฐธรรมนูญลงมา แลวก็ยืนอยูในหลัก
การ ตั้งตนอยูในหลักการใหได ชุมชน สังคม องคกร หรือกิจการ
อะไรก็ตาม ก็ตองมีหลักการ มีกฎ มีกติกา ท่ีผูนํ าจะตองรูตองชัด
แลวก็ตั้งมั่นอยูในหลักการนั้น
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๒. รูจุดหมาย ผูนํ าถาไมรูจุดหมายก็ไมรูวาจะนํ าคนและ
กิจการไปไหน นอกจากรูจุดหมาย มีความชัดเจนในจุดหมายแลว
จะตองมีความแนวแนมุงมั่นที่จะไปใหถึงจุดหมายดวย ขอน้ีเปน
คุณสมบัติท่ีสํ าคัญมาก

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 มีกํ าลังแคไหน มีขอยิ่งขอหยอน จุดออนจุด
แข็งอยางไร ซ่ึงจะตองสํ ารวจตนเอง และเตือนตนเองอยูเสมอ ท้ังนี้
เพื่อประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงตัวเอง ใหมีคุณสมบัติมีความ
สามารถยิ่งๆ ข้ึนไป ไมใชวาเปนผูนํ าแลวจะเปนคนสมบูรณไมตอง
พัฒนาตนเอง ยิ่งเปนผูนํ าก็ยิ่งตองพัฒนาตนเองตลอดเวลา ใหนํ า
ไดดียิ่งขึ้นไป

๔. รูประมาณ คือ รูจักความพอดี หมายความวาตองรูจัก
ขอบเขตขีดขั้นความพอเหมาะที่จะจัดทํ าในเรื่องตางๆ ทานยกตัว
อยาง เชน ผูปกครองบานเมืองรูจักประมาณในการลงทัณฑ
อาชญาและการเก็บภาษีเปนตน ไมใชเอาแตจะใหไดอยางใจ และ
ตองรูจักวาในการกระทํ านั้นๆ หรือในเรื่องราวนั้นๆ มีองคประกอบ
หรือมีปจจัยอะไรเกี่ยวของบาง ทํ าแคไหนองคประกอบของมันจะ
พอดี ไดสัดสวน พอเหมาะ การทํ าการตางๆ ทุกอยางตองพอดี ถา
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ไมพอดีก็พลาด ความพอดีจึงจะทํ าใหเกิดความสํ าเร็จท่ีแทจริง
ฉะนั้น จะตองรูองคประกอบและปจจัยที่เกี่ยวของ และจัดใหลงตัว
พอเหมาะพอดี

๕. รูกาล คือ รูจักเวลา เชน รูลํ าดับ ระยะ จังหวะ ปริมาณ
ความเหมาะของเวลาวา เรื่องนี้จะลงมือตอนไหน เวลาไหนจะทํ า
อะไรอยางไรจึงจะเหมาะ ดังจะเห็นวาแมแตการพูดจาก็ตองรูจัก
กาลเวลา ตลอดจนรูจักวางแผนงานในการใชเวลา ซ่ึงเปนเรื่อง
ใหญ เชนวางแผนวา สังคมมีแนวโนมจะเปนอยางนี้ในเวลาขาง
หนาเทานั้น และเหตุการณทํ านองนี้จะเกิดขึ้น เราจะวางแผนรับ
มือกับสถานการณน้ันอยางไร

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 รูวาจะใชวิธีสัมพันธพูดจาแนะนํ าติชมหรือจะใหเขายอม
รับไดอยางไร โดยเฉพาะในการใชคน ซ่ึงตองรูวาคนไหนเปนอยาง
ไร มีความถนัดอัธยาศัย ความสามารถอยางไร เพื่อใชคนใหเหมาะ
กับงาน
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นอกจากนั้นก็รูประโยชนท่ีเขาพึงได เพราะวาในการทํ างาน
น้ันไมใชวาจะเอาเขามาเปนเพียงเครื่องมือทํ างานให แตจะตองให
คนที่ทํ างานทุกคนไดประโยชน ไดพัฒนาตัวเอง ผูนํ าควรรูวาเขา
ควรจะไดประโยชนอะไรเพื่อความเจริญงอกงามแหงชีวิตที่แทจริง
ของเขาดวย

ท่ีพูดมานี้ คือหลักธรรมที่เรียกวา สัปปุริสธรรม ๗ ประการ
ซ่ึงในที่น้ีจะไมบอกคํ าภาษาบาลี เพราะมีเวลานอย ถามีคุณธรรม
๗ ประการนี้ แมจะไมมีคุณสมบัติขออื่นก็เปนผูนํ าได เพราะรูองค
ประกอบและปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของอยางเพียงพอที่จะจัดการให
ไดผล สามารถจัดวางวิธีปฏิบัติการที่เหมาะใหบรรลุความสํ าเร็จได
สวนคุณสมบัติอยางอื่นก็มาเสริม

เปนที่นาสังเกตอยางมากวา ธรรม ๗ ประการ ซ่ึงจัดลํ าดับ
ขอตามที่แสดงไวน้ี พระพุทธเจาตรัสไวในกรณีท่ีเปนคุณสมบัติ
สํ าหรับสัปปุริสชน หรือบัณฑิตชนอยางเปนกลางๆ แตในกรณีท่ี
ตรัสใหเปนคุณสมบัติของผูนํ าโดยตรง เชน เปนพระพุทธเจา หรือ
เปนนักปกครองที่ยิ่งใหญ ทรงเปลี่ยนลํ าดับสลับขอ ๑ กับขอ ๒
ใหม กลาวคือ

ตามปกติ ตรัสขอรูหลักการ ตามดวยขอรูความมุงหมาย แต
ในกรณีของผูนํ าโดยตรง ตรัสขอรูจุดหมาย เปนขอแรก แลวจึงตาม
ดวย รูหลักการ เปนการเนนที่ความมีจุดหมาย และกํ าหนดจุด
หมายหรือตั้งจุดหมาย เจาะลงไปใหชัดแลวจึงวางหลักการและหา
วิธีการที่จะทํ าใหสํ าเร็จบรรลุจุดหมายนั้น

ขอยํ้ าวา ผูนํ าจะตองมีจุดหมายดีงามที่ชัดเจนใหแกหมูชน
และตองมีจิตมุงสูจุดหมายนั้น พรอมท้ังนํ าพาหมูชนใหรวมกันทํ า
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การอยางมุงมั่นแนวแนเพื่อบรรลุจุดหมายนั้น

ผนู ําที่ยิ่งใหญ มองกวาง คิดไกล และใฝสูง
ไดพูดไปมาก ในแงของธรรมที่เกี่ยวกับผูท่ีมารวมไปดวยกัน

คือ ประสานระหวางตัวผูนํ า กับผูท่ีจะตามหรือผูท่ีจะรวมไปดวย
สวนคุณสมบัติดานอื่นก็เลยแทบไมไดพูด นอกจากสัปปุริสธรรมซึ่ง
เปนคุณสมบัติภายในสํ าหรับตัวเองที่วา รูหลักการ รูความมุง
หมาย รูตน รูประมาณ รูกาล รูชุมชน และรูบุคคล ซ่ึงเปนคุณ
สมบัติท่ีเนนดานปญญา

เนื่องจากเวลาจํ ากัด คิดวาเทาที่ไดพูดเรื่องภาวะผูนํ ามาทั้ง
หมดนี้ ก็อยากจะเนนขอสํ าคัญบางอยาง ซ่ึงกระจัดกระจายอยูใน
ธรรมชุดตางๆ กลาวคือ

ประการแรก ตัวเองตองดี ตองเปนแบบอยางได คือ ตองทํ า
ดีเปนตัวอยางแกเขา และมีความรู ความสามารถ ท่ีจะมานํ าเขาได

ประการตอไป นอกจากเปนกัลยาณมิตรใหกับเขาแลว ตัว
เองก็ตองมีกัลยาณมิตรดวย คือตองเลือก ตองหาที่ปรึกษา และ
เพื่อนรวมงานที่ดี ลักษณะนี้แสดงถึงความเปนคนที่ใฝแสวง
ปญญา หมายความวา ในการทํ างาน หรือจะนํ าเขาไปนั้น ไมใชวา
ตัวผูนํ าเองจะทํ าไดคนเดียว แตจะตองฟงเสียงผูอื่น และใฝแสวง
ปญญาอยูเสมอดวย

ขอน้ีสํ าคัญมาก แมแตเปนพระเจาจักรพรรดิ์ พระพุทธเจาก็
ตรัสวาตองมีหลักขอน้ี คือ ตองมีท่ีปรึกษาที่ไตถาม จะไดแสวง
ปญญาคนควาหาความรูใหทันตอความเปนไป และไดความคิดที่
จะมาใชในการปกครอง หรือดํ าเนินกิจการ เรียกสั้นๆ วามี
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กัลยาณมิตร ตัวเองเปนกัลยาณมิตรใหแกคนที่รวมไปดวย แต
พร อมกันนั้นตั ว เองก็ต องมีกัลยาณมิตรโดยร ู จักแสวงหา
กัลยาณมิตรดวย

ตอไปก็ตองตั้งอยูในความไมประมาท คือ มีสติ คอยตรวจ
ตราสถานการณ ความเปลี่ยนแปลงเปนไป และปญหาตางๆ ท่ีเกิด
ข้ึน อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบตอชีวิต ตอองคกร ตอชุมชน
ตอสังคม ไมพลาดสายตา จับเอามาตรวจตราพิจารณาทั้งหมด
แลวดํ าเนินการหาเหตุ หาปจจัย และหาทางแกไขปรับปรุง อะไรจะ
สงผลในทางลบ ก็ตองรีบแกไข อะไรจะเปนโอกาสที่จะทํ าใหเกิด
ความเจริญกาวหนา ก็ตองใชโอกาสนั้นใหเปนประโยชน ไมปลอย
ใหผานไปเปลา

ความตื่นตัว ทันตอสถานการณ มีความกระตือรือรน ไม
เฉื่อยชา ไมปลอยเวลาใหลวงไปเปลา ไมถลํ าพลาด และไมยอม
เสียโอกาส อยางนี้เรียกวาความไมประมาท

รวมความวา ๓ ขอน้ีตองมาดวยกัน 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. ตองทํ าได และชวยใหคนอื่นทํ าได ในสิ่งที่ตองการจะทํ า
๖. สายตากวางไกล ขอน้ีขอสรุปดวยคํ าวา มองกวาง คิด

ไกล ใฝสูง ซ่ึงเปนลักษณะทางปญญา คนที่เปนผูนํ านั้นแนนอนวา
ปญญาสํ าคัญที่สุด คุณสมบัติขอน้ีอาจจะใกลกับคํ าวา มีวิสัยทัศน
แตคงไมใชเทานั้น

มองกวาง คือ ไมใชมองอยูแคองคกรหรือชุมชนของตน แต
มองไปทั่ว ไมวาอะไรที่เกี่ยวของมีผลสงมา หรือมีอิทธิพลกระทบ
จากภายนอก จากสังคมอื่น จากคนพวกอื่น กลุมอื่น จากปญหา
ของโลก จากกระแสโลกาภิวัตน อะไรตางๆ ก็รูท่ัวรูทัน มองไปทั่ว
โลกทั้งหมด โลกเวลานี้เปนอยางไร มีกระแสไปทางไหน มีปญหา
อะไร มีความตองการอะไร เราปรับตัวปรับองคกรของเราใหเขากับ
มันได หรือรับมือกับมันได มีสวนรวมเกื้อหนุนมันได หรือชวยแกไข
มันได มองเห็นโอกาสและชองทางที่จะดํ าเนินการตามจุดหมาย
อยางนอยถาไมนํ ามันได ก็ไมใหถูกครอบงํ า หรือไมใหลาหลัง

คิดไกล หมายความวา คิดในเชิงเหตุปจจัย ท้ังสาวไปขาง
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 ผูนํ าจะตองมีความ
ปรารถนาในสิ่งเหลานี้อยางจริงจัง ไมใชมัวปรารถนาหรือใฝใน
ลาภ ยศ ผลประโยชนซ่ึงในทางธรรมไมถือวา สูง แตคนไทยคงเอา
มาใชผิด ความใฝสูง กลายเปนความอยากไดผลประโยชน อยาก
ไดลาภไดยศ แลวเอาไปรวมกับมักใหญ กลายเปนมักใหญใฝสูง
หมายถึงอยากมั่งมีมหาศาล เปนใหญเปนโต

ท่ีจริงนั้น ใฝสูงหรือใฝในสิ่งสูงที่แทจริง ก็คือ ปรารถนาสิ่งที่ดี
งาม ประเสริฐ ซ่ึงไดแก ความดีงามของชีวิต ประโยชนสุขของ
สังคม ความเรียบรอยดีงามของสภาพแวดลอม ความรมเย็นเปน
สุขนาอยูอาศัยของโลกทั้งหมด การไดอยูในโลกที่ดีงามทุกอยาง
อยางนี้เรียกวาสูง เราใฝในสิ่งนี้ก็คือ “ใฝสูง”

ในวงแคบเขามา ใฝสูง หมายถึง ความมุงมั่นที่จะสรางสรรค
งานที่ดีเยี่ยม ซ่ึงเปนประโยชนมากที่สุด หรือผลงานที่มีคุณคา
อยางเลิศ ตลอดจนผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุด

ผูนํ าจะตองมีแรงใจอันนี้ คือ ใฝสิ่งที่ดีงามประเสริฐอยางสูง
ยิ่ง และดวยใจที่ใฝสูง ใฝสิ่งที่ดีงามประเสริฐสูงอยางยิ่งนี้ ก็จะทํ า
ใหเกิดกํ าลังใจที่จะทํ าการสรางสรรคทุกอยาง และนํ าหมูชนที่จะ
ไปดวยมารวมใจรวมกํ าลังประสานมือประสานใจทํ าดวยกันไป
ดวยกัน โดยมีจุดหมายใหญท่ีใฝปรารถนาอันชัดเจนรวมกัน และ
นํ าเขาไดท้ังทางพฤติกรรม ทางจิตใจ และทางปญญา ก็จะประสบ
ผลสํ าเร็จ บรรลุจุดหมายที่แทจริง กลาวคือ เพื่อประโยชนแกเขา
แกประชาชน แกสังคม และแกโลกทั้งหมด
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ท้ังนี้ เขากับหลักพระพุทธศาสนาที่วา พระพุทธเจา และพระ
สาวกผูเปนอรหันตท้ังหลายนั้น เปนผูบรรลุประโยชนตน หมาย
ความวา พัฒนาตนเองดีพรอมแลว จึงเปนผูท่ีมีชีวิตอยูเพื่อจุด
หมายอยางเดียว คือ พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ
ซ่ึงแปลวา เพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกชนจํ านวนมาก หรือแก
มวลมนุษยชาติ และทํ ากิจทุกอยางเพื่อเห็นแกประโยชนสุขของ
ชาวโลก น้ีคือจุดหมายแหงการบํ าเพ็ญกิจของพระพุทธเจา และ
พระอรหันตท้ังหลาย ซ่ึงผูนํ าก็ดํ าเนินในแนวทางเดียวกัน

ถาปฏิบัติตามหลักการที่กลาวมานี้ ก็จะประสบความสํ าเร็จ
เรียกวา เปนที่พึ่งของหมูชนได ความเปนผูนํ านั้น มีฐานะอีกอยาง
หนึ่ง เรียกวาเปนนาถะ คือเปนที่พึ่ง เหมือนอยางพระพุทธเจาทรง
เปนผูบํ าเพ็ญประโยชนแกโลก ก็จึงเปน โลกนาถะ แปลวา เปนที่
พึ่งของชาวโลก ทานผูนํ าเมื่อนํ าไดดี ก็จะเปนที่พึ่งของคนอื่น เปนที่
พึ่งของหมูชน จนกระทั่งเปนที่พึ่งของมวลมนุษยชาติตอไป
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