
ช่วยกนัน ำพำประเทศไทย  

ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก 

พระพรหมคณุาภรณ ์

(ป. อ. ปยุตโฺต) 

 

 

 
 

 

มงคลวารสรณีย์ ครบ ๑ ปี  

พิธีเปิด 

ชำติภมูิสถำน ป. อ. ปยุตโฺต 

และ 

มลูนธิิชาติภมู ิป. อ. ปยตฺุโต 

 อ.ศรปีระจนัต ์จ.สุพรรณบุร ี

๑๒ มกราคม ๒๕๕๐ 





ช่วยกนัน ำพำประเทศไทย 
ใหก้า้วไปอย่างสงา่งาม ในท่ามกลางประชาคมโลก 
 พระพรหมคณุาภรณ ์ (ป. อ. ปยุตโฺต) 

ISBN  974-87948-7-3 

พิมพค์ร้ังท่ี ๑     - มกรำคม ๒๕๕๐  ๔,๐๐๐ เล่ม 

- มงคลวารสรณีย ์ครบ ๑ ปี พธีิเปิดชาตภูิมสิถาน ป. อ. ปยุตโฺต 
และมลูนิธิชาตภูิม ิป. อ. ปยุตโฺต  ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๐ ๒,๐๐๐ เล่ม 

- ทนุพมิพห์นงัสอื วดัญาณเวศกวนั ๒,๐๐๐ เล่ม  

  

 
 
 
 
 
แบบปก: พระชยัยศ พทฺุธิวโร  

  

 

 
 
 
 

พิมพ์ที่  

 



มองธรรมถูกทางฯ ๒ 

 

 



สารบญั 

ค ำปรำรภ ก  

ช่วยกนัน าพาประเทศไทย 
ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก ๑  

น าเรื่อง  ๑  

อดีตสร้ำงปัจจุบัน  ๖ 

เหตุปจัจยัมากมาย กว่าจะไดผ้ลผลติ  ๖ 

ผลผลติบดัน้ี ผลติผลเบื้องหนา้  ๙ 

ชวนกนัสรรค์อนำคต  ๑๒ 

สมานฉนัท ์และสามคัคี ชนิดไหนที่ขณะน้ีตอ้งการ  ๑๒ 

อย่ามองขา้มสมานฉนัท ์ในการท าบุญข ัน้พื้นฐาน  ๑๕ 

คนไทยชอบท าบุญแลว้ ถา้ศึกษาบุญดว้ย จะเยีย่มยอด  ๑๘ 

พระเจา้อโศกใชท้รพัยแ์ละอ านาจท าบุญอะไร  ๒๑ 

คิดใหม่ ท าใหม่ จงึจะไดค้วามเจรญิที่พงึปรารถนา  ๒๖ 

เตรยีมตวัใหพ้รอ้ม ที่จะน าพาไทยใหก้า้วไปอย่างสงา่งาม  ๓๐ 

ถา้คนไทยมคีุณภาพแท ้ตอ้งกา้วไปน าท ัง้โลกได ้ ๓๔ 

 





ช่วยกนัน ำพำประเทศไทย  
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น า เรื่ อง 

ท่านพระเถรานุเถระที่รกันบัถอืทุกท่าน เริ่มตัง้แต่ท่านเจา้คุณพระ

ธรรมโกศาจารย ์ที่ไดเ้อื้อเฟ้ือมาเปิดงานเป็นประธานตัง้แต่เชา้ และท่านที่

รูจ้กักนัสนิทสนมคุน้เคย เป็นผูป้ฏบิตัิศาสนกิจอยู่ในทอ้งถิ่น โดยเฉพาะ

หลวงพอ่วดัเสอื คือ ท่านพระครูโสภณสทิธิการ ซึง่มนี า้ใจเมตตาอย่างยิ่ง  

ขอเจริญพร โยมญาติมติรสาธุชนท ัง้หลาย ทัง้โยมที่เป็นชาวถิ่น

ศรีประจนัต ์ชาวสุพรรณบุรี และโยมที่เดินทางมาจากถิ่นอื่น เช่น จาก

กรุงเทพฯ ทัง้ท่านที่เป็นชาวถิ่นเดิมที่นี่ แต่ไดอ้อกไปตัง้หลกัฐานที่อื่น 

ซึ่งยอ้นกลบัมาเยี่ยมถิ่นศรีประจนัตน์ี้  และโยมที่อยู่ในกรุงเทพฯ หรือ

จงัหวดัอื่น ซึง่ก็มนี า้ใจใหโ้อกาส หรือจะเรียกวา่ใหเ้กียรติมาร่วมในงานนี้  

ทัง้หมดนี้ เป็นเรื่องของความมนี า้ใจเป็นกุศล ถอืว่าไดม้าท าบุญ

ร่วมกนัในวนัน้ี เป็นการไดท้  าสิ่งที่เป็นสริิมงคล ใหเ้ป็นการเริ่มตน้ที่ด ี 
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ความมนี า้ใจเป็นกุศลและมาท าบุญร่วมกนัวนันี้  เป็นเรื่องเจาะจง

มาที่อาตมภาพ ในเมื่อจุดปรารภของเรื่องมาอยู่ที่ตวัอาตมภาพ ก็เป็น

การแน่นอนวา่เจา้ตวัจะตอ้งแสดงน า้ใจตอบแทน เมือ่ไมส่ามารถท าอะไร

อื่น ก็ไดแ้ต่กล่าวเป็นวาจา คือขออนุโมทนาขอบพระคุณ และขอบคุณ 

ขอบใจทุกๆ ท่าน ที่ไดร่้วมแรงร่วมใจกนัดว้ยความสามคัคี โดยมี

คุณธรรม เช่น มศีรทัธา ทัง้ศรทัธาในพระศาสนา และศรทัธาในบุญใน

กุศล พรอ้มท ัง้มนี า้ใจประกอบดว้ยเมตตาธรรม คือไมตรีจิต หรือ

มติรภาพ เป็นตน้ รวมแลว้ก็คือ มคีุณธรรมที่ท  าใหเ้กิดความสามคัคี 

แลว้ก็มาร่วมแรงร่วมใจกนัท าใหเ้กิดงานบุญขึ้น ดงัที่ปรากฏอยู่ในบดัน้ี   

 นอกจากอนุโมทนาแลว้ ก็ตอ้งขออภยัไปพรอ้มกนัดว้ย ขอ้ที่

ตอ้งขออภยัซึ่งเห็นง่ายๆ ก็คือ ควรจะมาตัง้แต่เชา้ และเดิมนัน้ทาง

คณะกรรมการก็จดัก าหนดการใหม้าตอนเชา้ดว้ย แต่ก็ติดขดั ตอ้งขอ

โอกาสมาเฉพาะตอนบา่ย เหมอืนกบัวา่มนี า้ใจตอบแทนโยมไมเ่ต็มที่ 

เมือ่ขออภยั ก็ตอ้งมเีหตุผลในการขออภยั ก็จงึตอ้งขอโอกาสชี้แจง

แสดงเหตุผลนิดหน่อย เรื่องไมม่อีะไรมาก ก็เก่ียวกบัความเจบ็ไขไ้ดป่้วย  

ความจริง เวลานี้ไมใ่ช่โอกาสที่จะมาเลา่เรื่องเจบ็ไขไ้ดป่้วยกนั แต่

ก็ขอเลา่เลก็นอ้ยพอใหเ้ป็นส่วนอา้งองิ คือเป็นเหตุผลที่ยกมาพูดแลว้ก็รู ้

กนั เพือ่จะไดเ้ขา้ใจ แลว้ก็โลง่ใจดว้ย  

อาตมภาพมีข้อติดขัดในเร่ืองร่างกาย โดยเฉพาะในช่วงเช้าถึง
เท่ียงน่ีไปไหนแทบไม่ได้เลย ยิ่งถ้ามีการฉนัอาหารก็เป็นอนัต้องตดัไปเลย 
พูดง่ายๆ สัน้ๆ รวบรัดว่า ไม่ว่าฉันเพลหรือฉันเช้าก็ตาม ฉันเสร็จแล้ว
ต้องรีบนอนภายในประมาณสบินาที มิฉะนัน้จะเกิดปัญหาในสมอง  
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ทีนี ้ถ้ายิ่งมีเหตใุห้อ่านหนงัสอืแม้แตค่ าสองค า ก็จะเกิดเร่ืองใหญ่ ไม่  
ใช่ใหญ่โตถึงกบัเข้าโรงพยาบาล แต่เป็นเร่ืองใหญ่ส าหรับชีวิตในวนันัน้ คือ
อาจจะเกิดอาการปวดศีรษะขึน้มา แล้วก็เป็นปัญหาไปทัง้วนั หรือ ๒-๓ วนั  

ตามปกติ อาตมาไม่มีเลยเร่ืองการปวดศีรษะ ตัง้แต่บวชพระมานี ้
ปวดศีรษะมีอยา่งเดียวคือ เวลาเป็นไข้หวดั แต่เวลานีถ้้าไปอ่านหนงัสือ
หลงัฉนัก็เกิดปัญหาบีบคัน้ในศีรษะ จึงท าให้ไม่ได้มาท่ีน่ีในช่วงเวลาเช้า
ถึงเพล ไม่เฉพาะท่ีน่ี แม้ท่ีอ่ืนก็ไม่ได้ไปไหน  

แล้วตอนนีก็้มีเร่ืองเพิ่มเข้ามาเฉพาะหน้า คือ เร่ืองระบบทางเดินอาหาร 
เรียกงา่ยๆ ก็คือเร่ืองท้องนัน่เอง อาตมาถ้าท้องเสีย ท้องเดิน ถึงจะถ่าย
วนัละ ๔-๕-๖-๗ ครัง้ ติดกนั ๓-๔ วนั ก็สู้ได้ แต่อาการท่ีก าลงัเป็นอยู่น่ี 

ก็คือวา่ ไม่ต้องท้องเสยี ไม่ต้องท้องเดิน ขอเรียกว่าท้องคลอ่ง ครัง้เดียว
เทา่นัน้ หมดแรงเลย แทบหน้ามืดเกือบทัง้วนั ระยะนีดี้ขึน้ ก็เพลยีมากๆ  

แต่จุดท่ีกระทบกระเทือนท่ีสดุคือ สมอง ซึ่งจะเพลียอย่างมาก
จนกระทัง่บางทีนกึอะไรแทบไม่ออก คิดอะไรแทบไม่ได้ พอดี ๒-๓ วนันี ้

เกิดปัญหานีม้ากทีเดียว ก็เลยต้องขออภยั   

เมือ่รูเ้ขา้ใจเรื่องราวเหตุผลกนัแลว้ ก็จะไดเ้บากนัไปท ัง้สองฝ่าย ผู ้

พดูเองก็ไดช้ี้แจงใหท้ราบแลว้ ฝ่ายโยมไดฟ้งัทราบเรื่องแลว้ ก็จะไดใ้หอ้ภยั  

ทนีี้ ยอ้นกลบัมาพดูในเรื่องของงานน้ี ก็เป็นอนัวา่ เป็นเรื่องที่ตอ้ง

อนุโมทนาอย่างยิ่งที่ ชาวศรีประจนัต ์ขยายไปยงัชาวสุพรรณบุรี และ

ตลอดไปถงึญาติโยมคนไทยท ัง้หลาย ทัง้ในกรุงเทพฯ ส่วนกลาง 

รวมท ัง้ส่วนราชการที่เก่ียวขอ้ง ไดม้นี า้ใจมาด าริคิดการและไดจ้ดัใหม้สีิ่ง

ที่เรียกว่า ชาติภูมสิถาน ป. อ. ปยุตฺโต ขึ้น ซึ่งไดท้  าพธีิเปิดไปแลว้ 

และยงัไดต้ ัง้มลูนิธิชาติภมู ิป. อ. ปยุตฺโต ขึ้นดว้ย  
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เรื่องนี้มองในแง่หนึ่งก็คือ เป็นความตัง้ใจที่ท่านท ัง้หลายไดใ้ห ้

ความส าคญัแก่อาตมภาพ อย่างที่บางคร ัง้เรียกกนัว่าเชิดชูเกียรติ ซึ่ง

เป็นน า้ใจของท่านท ัง้หลาย ที่แสดงออกแลว้ก็มาตกที่อาตมภาพ ในฐานะ

ที่เป็นผูร้บั ก็เลยกลายเป็นศูนยก์ลาง เป็นจุดรวมน า้ใจนัน้ กลายเป็น

ว่าอาตมภาพนี้มีดีอะไร ที่ท  าใหโ้ยมไดม้าแสดงน า้ใจ มาเชิดชูเกียรติ

อะไรต่างๆ นี่มองในดา้นหนึ่งก็มาลงที่อาตมภาพ   

แต่ในเวลาเดียวกนั ถา้มองกลบัอีกที การจดังานนี้ เป็นการ

ประกาศคุณความดขีองผูจ้ดั แมว้า่ท่านผูจ้ดัจะไมไ่ดต้ ัง้ใจ แต่ความจริง

เป็นอย่างนัน้ เพราะวา่ผูจ้ดัไดม้นี า้ใจดงีามมากมายอย่างที่พูดเมื่อก้ี เช่น 

มศีรทัธาในธรรม คือมคีวามเชื่อม ัน่ในสิ่งที่ดีงาม มเีมตตา หรือมพีรหม

วหิารธรรม คือธรรมของพระพรหมทัง้หมด พระพรหมก็คือผูส้รา้ง นี่ก็

สรา้งงานส าคญัใหเ้กิดมขีึ้นมา  

ท่านท ัง้หลายมนี า้ใจอย่างนี้ แลว้ก็มคีวามสามคัคี มคีวามเพยีร

พยายาม จงึไดม้าพรอ้มเพรียงร่วมแรงร่วมใจกนัท างานที่เป็นประโยชน์

ส่วนรวมใหเ้กิดขึ้น จึงเห็นชดัว่า งานนี้ เกิดมขีึ้น และส าเร็จได ้ เพราะ

คุณความดขีองผูจ้ดัท า   

 เพราะฉะนัน้ การจดัตัง้มูลนิธิก็ตาม การเกิดมชีาติภูมสิถานก็

ตาม มองใหล้กึลงไปก็คือ การประกาศคุณความดีของชาวศรีประจนัต ์

และความมนี า้ใจของชาวสุพรรณบุรี  

ทัง้นี้ รวมท ัง้ญาติโยมที่เก่ียวขอ้งแมจ้ะอยู่ในถิ่นอื่น ตลอดจน

ส่วนราชการที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งมนี า้ใจมทุิตามาสนบัสนุนส่งเสริมตามหลกั
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พรหมวหิารธรรม โดยเฉพาะ อาจารยอ์  านวย จ ัน่เงนิ ซึง่ถงึจะอยู่ไกล ก็

ไดม้าร่วมขบัเคลื่อนอย่างจริงจงั โดยน าส่วนราชการที่เก่ียวขอ้งเขา้มา

เป็นก าลงัส  าคญัในการจดัการด าเนินการใหเ้กิดมีชาติภูมิสถานและ

มลูนิธิดงัไดก้ลา่วมา  

เรื่องนี้ เราจะตอ้งตระหนกัไว ้เพราะความมคีุณธรรมของผูค้ิดริเริ่ม

จดัเตรียมการต่างๆ นี่แหละ จึงท าใหค้วามเจริญกา้วหนา้เป็นไปได ้

ล  าพงัอาตมภาพ ถงึจะมคีุณความดอีะไรก็ตาม มนัก็จบอยู่แค่นัน้ ถา้ไม่

มโียมญาติมติรท ัง้หลาย ไมม่ชีาวศรีประจนัต ์ซึง่มคีุณธรรม มามองเหน็

คุณความดนีัน้ แลว้มาจดัมาท าด าเนินการ ถา้ไม่มที่านเหล่านี้ หรือท่าน

เหลา่นี้ไมม่คีุณสมบตัิที่วา่มานัน้แลว้ งานนี้ ก็ไมไ่ดเ้กิดขึ้นแน่นอน   

ขอย า้อีกคร ัง้ เมื่อมองดูใหด้ี ก็เป็นอนัว่า กิจกรรมและผลงาน
อะไรตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้มาปรากฏอยู่น้ี เป็นการประกาศคุณความดขีอง
ชาวศรปีระจนัต ์ชาวสุพรรณบุร ีและทุกท่านผูไ้ดด้ าเนินการทัง้หมด   

แต่มองอกีท ีที่กลา่วมานัน้ก็เป็นความสมัพนัธร่์วมระหวา่งกนั คือ 

การที่อาตมภาพ และชาวศรีประจนัต ์พรอ้มท ัง้ทุกท่านที่จดัท าด าเนินการ

นัน้ มาสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั องิอาศยักนัและกนั จงึท าใหเ้กิดมสีิ่งเหล่านี้

ขึ้น ตามหลกัที่พระพทุธเจา้ตรสัไว ้ที่เรียกว่า หลกัอิทปัปจัจยตา หรือ 

ปฏจิจสมปุบาท  

หมายความว่า ถา้ไม่มีอาตมภาพที่ญาติโยมจะยกขึ้นเป็นขอ้

ปรารภ โยมก็ไมไ่ดท้  าอนันี้ และในทางกลบักนั ถงึมอีาตมภาพ แต่ถา้ไม่มี

ชาวศรีประจนัต ์งานท ัง้หมดนี้ ก็ไมไ่ดเ้กิดมาเหมอืนกนั   



อดตีสรา้งปัจจบุนั 

เหตุปัจจัยมำกมำย กว่ำจะได้ผลผลิต 

ความสมัพนัธน์ ัน้เป็นสิ่งส  าคญั เป็นเรื่องของเหตุปจัจยั ถา้เราใช ้

เหตุปจัจยัใหเ้ป็นไปในทางที่ดงีามถกูตอ้งแลว้ ก็จะเกิดผลที่ดงีามขึ้นมา  

การที่เกิดชาติภมูสิถาน และมมีลูนิธิชาติภมู ิทัง้หมดนี้ขึ้นมา เมื่อ

มองไปชัน้หนึ่ง คนก็จะบอกวา่ นัน่ก็เพราะวา่อาตมภาพไดไ้ปท าสิ่งที่เป็น

ความดงีามความเจริญกา้วหนา้ต่างๆ ขึ้นมา  

แต่เมื่อมองความสมัพนัธข์องเหตุปจัจยัไปใหต้ลอด ก็จะเห็นว่า 

ทัง้หมดนัน้เป็นผลที่เนื่องกนักบัศรีประจนัตท์ ัง้น ัน้  

หมายความวา่ ถา้ไม่มศีรปีระจนัต ์อาตมภาพกเ็กดิมขีึน้ไม่ได้  
ดูง่ายๆ ถา้ศรีประจนัตไ์ม่มี อาตมานี่ต ัง้แต่ตวัเองก็เกิดมาไม่ได ้

หมายความวา่ ตัง้แต่ตวัเองที่เกิดมา มกี าเนิด ก็โดยมโียมบดิา โยมมารดา 

ตลอดจนบรรพบุรุษชาวศรีประจนัตส์บืๆ มา  

อนึ่ง ศรีประจนัตน์ี้ ก็กินขอบเขตไปกวา้งขวาง คลุมถงึดอนเจดีย์

ดว้ย เพราะแต่ก่อนน้ี ดอนเจดียอ์ยู่ในอ าเภอศรีประจนัต์ แลว้จึงแยก

ออกไปตัง้เป็นอกีอ  าเภอหนึ่ง  

ต่อจากนัน้ เมือ่อาตมาโตขึ้น ก็ไปเรียนหนงัสือที่โรงเรียนอนุบาล
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คุณครูเฉลยีว ต่อมาโตขึ้นอกีหน่อย ก็ไปเรียนประถมหนึ่งถงึประถมสี่ที่

โรงเรียนประชาบาลชยัศรีประชาราษฎร ์ 

โรงเรียนชยัศรีประชาราษฎรน์ี้ ไม่ทราบว่าปจัจุบนัยงัคงชื่ออยู่

หรือเปลา่ ก็คือโรงเรียนวดัยางนัน่เอง  

เมื่อเรียนที่โรงเรียนชยัศรีประชาราษฎรจ์บแลว้ ก็ไปเรียนมธัยม

ในกรุงเทพฯ ที่โรงเรียนมธัยมวดัปทุมคงคา กรุงเทพฯ ก็จึงมสี่วนร่วม

ใหอ้าตมภาพมชีีวติเจริญงอกงามขึ้นมาดว้ย  

จากนัน้ กลบัจากกรุงเทพฯ ก็มาบวช เริ่มชีวติบรรพชิต เป็น

สามเณรที่วดับา้นกร่าง โดยหลวงพ่อเจา้คุณเมธีธรรมสารเป็นอุปชัฌาย ์

ตอนนัน้ท่านยงัเป็นพระครูอยู่  

ไดน้กัธรรมตรีในปีแรกแลว้ ก็ไปเรียนต่อที่วดัประสาททอง ใน

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุรี สอบนกัธรรมโท และฝึกวปิสัสนาแลว้ จะตาม

อาจารยท์ี่ชวนไปอยู่ในส านกัวปิสัสนา โยมก็เลยยัง้ไวแ้ละพาเขา้กรุงเทพฯ 

ไปเรียนปริยตัิต่อ โดยอยู่ที่วดัพระพเิรนทร ์ที่หลวงพ่อเจา้คุณเทพคุณา

ธารเป็นเจา้อาวาส อยู่กบัท่านพระครูปลดัสมยั กิตฺติทตฺโต แลว้ก็

เรื่อยมาอย่างนี้ ไมต่อ้งเลา่รายละเอยีด  

รวมความแลว้ ที่มาเป็นอย่างนี้ได ้ก็เป็นอนัวา่ตอ้งอาศยัคุณความ

ดีของท่านผูม้พีระคุณท ัง้หลายมากมาย ตัง้แต่ญาติพี่นอ้ง วงศต์ระกูล 

ไปจนกระท ัง่ชาวทอ้งถิน่ และครูบาอาจารย ์  

เพราะฉะนัน้ ที่อาตมภาพไดเ้กิดมาจนเป็นอย่างนี้ ได ้พูดรวบรดัว่า

ก็ไดอ้าศยัชาวศรีประจนัตเ์ป็นที่เริ่มตน้นัน่เอง จงึบอกวา่เป็นเรื่องเนื่องกนั   
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เป็นอนัว่า เมื่อมองตามเหตุตามผลในแง่นี้แลว้ ก็เท่ากบัว่า 

อาตมาเป็นผลผลติอนัหน่ึงของศรปีระจนัต์ หรือเป็นผลผลติของ

สุพรรณบุรี และในที่สุดก็เป็นผลผลติของประเทศไทยดว้ย   

ในเมื่อเป็นผลผลติ ผูท้ี่ผลติก็ตอ้งมบีทบาทส าคญั เพราะฉะนัน้

เราจึงไม่ลมืใหค้วามส าคญัแก่ผูผ้ลติ ดงัที่พระพุทธเจา้ทรงสอนหลกั

กตญัญูกตเวทีไว ้ เพื่อเราจะไดไ้ม่ลมืตวัว่า ผลผลติที่เกิดมี ตอ้งมี

บุพการีเริ่มมา เมือ่จดังานใหแ้ก่ลูกหลาน ก็เป็นอนัว่า ตอ้งนึกถงึบุพการี

ผูใ้หก้ าเนิด จนกระท ัง่ ปู่ ย่า ตา ยาย ตลอดถงึบรรพบุรุษท ัง้หลายดว้ย  

เพราะฉะนัน้ เมื่อเรามาท างานบุญกนัวนันี้ ถา้จะนึกถงึอาตมา ก็

คือตอ้งนึกไปถงึบรรพบุรุษชาวศรีประจนัต์ และชาวถิ่นใกลเ้คียง หมด

ทัง้สุพรรณบุรี ทัว่ประเทศไทยนี้ มารวมกนัเขา้ จนท าใหผ้ลผลติอนัหนึ่ง

เกิดมขีึ้น หมายความว่า เราก็ประสานเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนันัน่เอง 

เอาแค่นี้ ก่อน ถา้มองกวา้งออกไปอีก ก็รวมถงึท ัง้โลก ที่มจีุดเริ่มของ

ความเป็นมนุษยอ์นัเดยีวกนั  

 เมื่อมองในแง่นี้ ก็เป็นอนัว่า อาตมภาพเป็นผลที่ปรากฏขึ้นมา

โดยอาศยัเหตุปจัจยัที่ดงีามในอดตี  

ทีนี้ มองอีกดา้นหนึ่ง เรายงัจะตอ้งกา้วต่อไปในอนาคต เมื่อเรา

ท ัง้หลายรวมท ัง้อาตมภาพเกิดมาอย่างนี้แลว้ เราก็จะเป็นส่วนร่วมในการ

ที่ประเทศชาติของเรา ตัง้ตน้แต่ถิ่นชาติภูมศิรีประจนัตน์ี้  จะมคีวาม

เจริญงอกงามต่อไป   
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ผลผลิตบัดน้ี ผลิตผลเบื้องหน้ำ 

อดตีนัน้ล่วงลบัไปแลว้ เอาคืนไม่ได ้ แต่มนัส่งผลมาใหเ้กิดเป็น

ปจัจุบนั และสิ่งที่จะตอ้งท า ก็คือปัจจุบนัที่จะเป็นเหตุปจัจยัน าไปสู่

อนาคต  

อนำคตจะเป็นอย่างไร เป็นเรื่องที่เราตอ้งเอาใจใส่ใหค้วามส าคญั 

เพือ่จะไดท้  าปัจจุบนันี่แหละใหถ้กูใหด้ทีี่สุด 

นี่ก็หมายความว่า บดันี้ ผูท้ี่เป็นผลผลติท ัง้หลาย ไม่ว่าจะเป็น

อาตมภาพก็ตาม ท่านผูอ้ื่นก็ตาม จะตอ้งค านึงว่า เราจะมาช่วยกนั 

มาร่วมกนัอย่างไร ในการที่จะสรา้งสรรค์ความดีงาม ความ

เจริญกา้วหนา้สบืต่อไปในอนาคต  

ทัง้นี้ เพราะว่า ไม่ว่าเราจะตัง้ใจหรือไม่ หรือจะรูต้วัหรือไม่ก็ตาม 

เวลานี้ เราที่เป็นผลผลติของอดีต ก็กลายเป็นผูผ้ลติผลผลติที่จะเกิดมี

ต่อไป ดงันัน้ ไหนๆ ก็ตอ้งผลติกนัแลว้ ก็เตรียมผลติกนัใหด้จีริงๆ 

การที่เราจดัตัง้ชาติภูมสิถาน และมูลนิธิกนัขึ้นนี้ เมื่อมองใหด้ี ก็

จงึเป็นเรื่องของการที่เรามาคิดกนัถงึอนาคตนี่เอง คือ เรามาจดักิจกรรม 

ด าเนินกิจการ ตัง้องคก์ร เตรียมการอะไรต่างๆ ขึ้นมา ก็เพื่อใหเ้ป็น

ปจัจยัที่จะหนุนใหเ้กิดความดงีามความเจริญกา้วหนา้ในอนาคตสบืไป  

เพราะฉะนัน้ สิ่งที่จะตอ้งคิดตอ้งพจิารณากนัใหม้าก จึงอยู่ที่ว่า 

เราจะท าอะไรกนัอย่างไร เพื่อใหเ้กิดความเจริญงอกงามสืบต่อไปใน

อนาคต อนัน้ีคือภารกิจที่อยู่ต่อหนา้  
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ตรงนี้แหละส าคญันกั อย่างที่กล่าวแลว้ว่า การที่เราจะมคีวามดี

งามความเจริญอะไรเกิดขึ้น ก็ตอ้งอาศยัเรี่ยวแรงก าลงัขององคป์ระกอบ

ต่างๆ มาเสริม มาอุดหนุนซึ่งกนัและกนั และองคป์ระกอบส าคญัที่สุด 

ก็คือบุคคลผูม้คีุณธรรม มคีุณสมบตัิ ที่มาเริ่ม มาร่วม และมาท างาน 

งานอย่างที่ท  าอยู่นี้ แสดงถงึน า้ใจของท่านที่ท  างาน คือ ตามปกติ 

ท่านที่ท  างานอย่างนี้ มกัมนี า้ใจอยู่แลว้ที่จะเอื้อเก้ือหนุนต่อกิจการที่ดีงาม 

ที่เป็นประโยชนแ์ก่ชุมชน แก่สงัคมส่วนรวม พอมาเจอเรื่องนี้ ท่านจึงจดั

จงึท  าขึ้นดว้ย  

แต่ถา้มองไปในอดีต เราจะเห็นว่า ท่านเหล่านี้ ไดจ้ดัท  าสิ่งดีงาม

หรือเรื่องบุญกุศลอย่างนี้ เรื่อยมาอยู่แลว้   

 ยกตวัอย่างงา่ยๆ ก็อย่างหลวงพอ่วดัเสือ คือท่านพระครูโสภณ

สทิธิการนัน้ ก็ไมใ่ช่วา่ท่านจะมาท าประโยชนเ์ฉพาะงานนี้ เท่านัน้ แต่ท่าน

ไดส้นใจในเรื่องงานบุญ งานกุศล งานสรา้งสรรค ์งานท าประโยชนแ์ก่

ทอ้งถิ่น งานสรา้งชุมชนใหม้คีวามเจริญงอกงามอยู่ในสนัติสุข มาแต่

ไหนแต่ไร ไมรู่ก่ี้สบิปีแลว้  

งานส าคญัของท่าน ก็คือการสรา้งคน ทัง้งานเผยแผ่ส ัง่สอน

อบรมประชาชนในวงกวา้ง และใกลช้ิดเขา้มาจนกระท ัง่ถงึในวดั คือบวช

พระบวชเณร เฉพาะอย่างยิ่ง การจดักิจกรรมบวชเณรภาคฤดูรอ้นที่วดั

พยคัฆาราม ซึง่ท่านท ามานานเป็นสบิๆ ปี จนกระท ัง่เวลานี้ เณรที่ท่านได ้

ใหบ้รรพชา ที่บวชภาคฤดูรอ้นเดือนหนึ่ง บางส่วนอยู่ต่อมาจนกระท ัง่

หลายองคไ์ดเ้รียนจบประโยค ๙ แลว้ และมาเป็นก าลงัของพระศาสนา    
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ที่วา่นี้ ก็เป็นตวัอย่าง คือ เราดูวา่ท่านเหล่านี้มาท ากิจกรรมความดี

อนันี้ แต่ที่จริงนัน้ ท่านไดท้  างานสรา้งสรรคเ์รื่อยมาอยู่แลว้ แต่ตอนนี้

เราก็มากา้วกนัไปอกีข ัน้หนึ่ง คือ มารวมก าลงักนัว่า เมื่อเรามบีุคคลผูเ้อา

ใจใส่ในกิจการของส่วนรวม มกี าลงัอย่างนี้แลว้ เราก็หนุนใหก้ าลงัเหล่านัน้

มาร่วมกนั มาสามคัคี มาพรอ้มเพรียงกนั ที่จะเดนิหนา้สู่อนาคตต่อไป   

รวมความว่า การที่ไดม้งีานน้ีขึ้น เป็นการประกาศว่า เรามี
ความดีและมีคนดีอยู่ในถิ่น และเราก็น าเอาความดีและคนดีนัน้ 
มาร่วมกนัสรา้งสรรค์ความเจรญิก้าวหน้าใหแ้ก่ทอ้งถิน่ แลว้ขยาย
ไปถงึสงัคม ประเทศชาตสิบืต่อไป   

ขอ้ส  าคญัก็คือ ในการที่จะเอาความดีและคนดีมารวมกนัไดน้ ัน้ 

จะตอ้งมพีลงัควำมสำมคัค ี 

ตอนน้ี จงึตอ้งเอาความสามคัคีมาเป็นพลงัที่จะรวบรวมคน เพื่อ

รวบรวมความด ีรวบรวมพลงัความรู ้สติปญัญาความสามารถ ใหเ้ขา้มา

ประสานเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั  

เมื่อรวมกนัได ้ ก็จะเป็นพลงัอนัใหญ่ที่จะขบัเคลื่อนทอ้งถิ่น 

ชุมชน สงัคม ประเทศชาติ ใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป   

งานบุญวนัน้ี  เป็นการประกาศความสามคัคีของญาติโยมชาวศรี

ประจนัต ์ ร่วมดว้ยชาวสุพรรณบุรี รวมกบัชาวกรุงเทพฯ และชาว

ประเทศไทยท ัง้หมด  

เมือ่ไดป้ระกาศความสามคัคีที่ไดม้มีาแลว้ ก็ขอใหเ้รามพีลงัความ

สามคัคีนัน้สบืต่อไป เพือ่ใหค้วามสามคัคีเป็นพลงัน าไปสู่ความส าเร็จ   



ชวนกนัสรรคอ์นาคต 

สมำนฉันท ์และสำมัคคี ชนิดไหนที่ขณะน้ีต้องกำร 

ท าอย่างไรความสามคัคีจะเกิดขึ้นได ้ เราบอกว่าความสำมัคคีคือ

ความพรอ้มเพรียงกนั การมารวมก าลงัร่วมกนัท าการที่ดีงามเป็น

ประโยชน ์แต่จะรวมกนัไดอ้ย่างไร มองลกึลงไปก็ตอ้งมเีหตุปจัจยั  

เหตุปจัจยัอย่างหนึ่งที่ส  าคญั ซึ่งบอกไดง้่ายก็คือ ศรัทธำ อย่าง

ญาติโยมมศีรทัธาในพระสงฆ ์ ในพระศาสนา ก็ไปรวมกนั ไปร่วมกนั

ท าบุญ หรือไปช่วยงานช่วยการที่วดั นี่ก็เกิดความสามคัคี  

นอกจากศรทัธา ธรรมะคือคุณสมบตัิในตวัเราอีกอย่างหนึ่งที่

ส  าคญั ก็คือ ฉันทะ ที่แปลวา่ ความพอใจใฝ่ปรารถนา หมายถงึพอใจใฝ่

ปรารถนาจะท าอะไรบางอย่างที่มองเหน็วา่ดงีาม 

คนเรานี้ ถา้พอใจชอบใจอยากไดอ้ะไรอนัเดียวกนั ก็อาจจะเกิด

ปญัหา ตอ้งแย่งชิงทะเลาะกนั ท าใหแ้ตกสามคัคี แต่ถา้พอใจอยากจะ
ท าอะไรที่ดงีามตรงกนั ลงเป็นอนัเดยีว ก็จะเกิดความสามคัคี  

ความพอใจนี้ ทางพระเรียกว่า “ฉนัทะ” อาการที่ประสานกนั 

เสมอกนั ลงกนั ตรงกนั ท่านเรียกวา่ “สมานะ”  

ทีนี้ ถา้มฉีันทะคือความพอใจใฝ่ปรารถนาจะท านัน้ ตรงกนั 
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 ๑๓ 

เสมอกนั ลงกนั ร่วมกนั เป็นสมานะ ก็เรียกว่า “สมานฉนัทะ” ก็คือ ค า

วา่ สมำนฉันท์ นัน่เอง   

เราจะมคีวามสามคัคีกนัดีได ้ก็โดยมสีมานฉนัท ์ถา้มสีมานฉนัท์

แลว้ เราก็จะสามคัคีกนัแน่นแฟ้น  

การที่ญาติโยมชาวศรีประจนัตม์คีวามสามคัคี ดงัที่แสดงออกมา

อย่างนอ้ยในวนันี้ ก็เป็นตวัอย่างของความมสีมานฉนัทน์ี่แหละ ญาติ

โยมมสีมานฉนัทค์ือมคีวามพอใจใฝ่ปรารถนาอะไรที่ตรงลงเป็นอนัเดียวกนั 

ลองขดุคน้ใหเ้จอสวิา่ เอะ๊ ที่เรามาสามคัคีกนัคราวนี้ เรามตีวัฉนัทะอะไร

หนอ ที่สมานกนั จบัอนันัน้ใหไ้ด ้คือฉนัทะที่ร่วมกนั ความพงึพอใจใฝ่

ปรารถนาที่เป็นอนัเดยีวกนั อนัน้ีแหละคือแกนของความสามคัคี  

ทีนี้ ความพอใจใฝ่ปรารถนาอนัดีที่ร่วมกนั ก็ม ี ๒ แบบ คือ 

ความพอใจบางอย่าง เช่น ความชื่นชมในคุณงามความดี สิ่งที่ดีงาม 

เมื่อชื่นชมเหมอืนกนัไป ใจเราก็รวมกนัเป็นสามคัคีจริง เพราะว่าความ

พอใจที่ตรงกนันัน้มายดึเหนี่ยวใจใหร้วมกนัได ้ 

แต่ฉันทะที่ท  าใหเ้กิดความสามคัคีแบบนี้  เป็นความสามคัคีที่

ค่อนขา้งหยุดน่ิง สามคัคีอยู่เฉยๆ ก็เลยอาจจะไมก่า้วไปไหน  

ทีนี้ ฉันทะที่จะท าใหเ้กิดสามคัคีที่มีพลงัยิ่งใหญ่ ท าใหเ้กิด

ความกา้วหนา้ได ้ตอ้งเป็นฉนัทะที่แท ้คือ ความพอใจใฝ่ปรารถนาจะท า

อะไรสกัอย่างหนึ่ง โดยมใีจใฝ่ปรารถนาเลยต่อไปถงึจุดหมาย คือ เรา

มองเหน็จดุหมายอะไรสกัอย่างหนึ่ง เมื่อเราใฝ่ปรารถนาจุดหมายนัน้แลว้ 

เราก็อยากจะท าการเพื่อใหถ้งึจุดหมายนัน้ ตวัน้ีแหละจึงจะเป็นฉนัทะที่
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แทจ้ริง คือ ความพอใจใฝป่รารถนาทีจ่ะท า (ไมใ่ช่แค่พอใจเฉยๆ) 
ถา้อยากท าการเพือ่ใหบ้รรลุจดุหมายอย่างหนึ่งขึ้นมา คราวนี้ละก็

มนัจะเป็นพลงัซึง่ท  าใหเ้กิดความสามคัคีชนิดที่ไม่ใช่หยุดนิ่ง แต่เป็นการ

รวมตวัรวมก าลงักนัเพื่อท าการอะไรอย่างหนึ่ง คือเป็นความสามคัคีที่

พรอ้มดว้ยความมุ่งม ัน่ที่จะเดินหนา้ไป ในการท าอะไรต่ออะไรที่จะให ้

เจริญกา้วไปสู่ความส าเร็จบรรลุจดุหมายที่ตอ้งการนัน้  

เราตอ้งการสมานฉันทแ์บบนี้ ประเทศชาติของเราก็ตอ้งการ

สมานฉนัทแ์บบนี้มาก  

ประเทศไทยไมใ่ช่ตอ้งการสมานฉนัทเ์ฉพาะที่ภาคใตห้รอก ญาติ

โยมพูดกนันกัว่าท  าอย่างไรจึงจะใหเ้กิดสมานฉันทท์ี่ภาคใต  ้ ปญัหา

ภาคใตเ้ราคิดแกไ้ขในเรื่องสมานฉนัทก์นัมาตัง้นานแลว้ ก็ยงัไมส่  าเร็จสกั

ที เพราะที่จริง ปญัหาที่แทไ้ม่ใช่แค่ไม่สมานฉันท์กนัที่ภาคใต ้แต่ปม

ใหญ่อยู่ที่คนไทยไม่สมานฉันทก์นัในเรื่องภาคใต ้ 
นอกจากนัน้ เราไมต่อ้งไปรอ เพราะสมานฉนัทน์ ัน้ตอ้งใชทุ้กที่ทุก

เวลา แลว้อย่าลมืแง่มุมของสมานฉนัทอ์ย่างที่บอกเมื่อก้ี อย่าเอาแค่

สมานฉนัทแ์บบหยุดนิ่ง ไมใ่ช่วา่พอใจใฝ่ปรารถนาสิ่งที่ดีงาม แลว้ชื่นชม

พอใจรวมใจกนัไดแ้ค่สามคัคีอยู่นิ่งๆ เฉยๆ แต่ตอ้งรวมก าลงัรวมใจ

แบบมจีดุมุง่หมายและใฝ่จะท าอย่างที่วา่แลว้ คือ จะท าการนี้ เพื่อใหลุ้ถงึ

จดุหมายนัน้  

ถา้สมานฉนัทอ์ย่างนี้ ความสามคัคีจะมพีลงัที่แทจ้ริง เราจะมุง่ม ัน่

เดนิหนา้ไปได ้เราตอ้งการความสามคัคีแบบนี้  
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โดยเฉพาะเวลานี้ สงัคมประเทศชาติ เราก็รูก้นัอยู่ว่ามปีญัหามาก 

ตอ้งมกีารแกไ้ขพรอ้มกนัไปกบัการสรา้งสรรค ์เพราะฉะนัน้ เราจะตอ้งมี

สมานฉนัทก์นัใหม้าก  

อย่ำมองข้ำมสมำนฉันท ์ในกำรท ำบุญข้ันพ้ืนฐำน 

เราพูดกนัเรื่อยมาถึงความสามคัคี ครัน้ถึงตอนนี้ เกิดมีค าว่า

สมานฉนัท ์เราก็นิยมพดูกนัเกร่อ จนบางทีแทบจะลมืความสามคัคี ทัง้ที่

เอาเขา้จริง ค าวา่ “สมานฉนัท”์ มคีวามหมายแค่ไหน เราก็ไมช่ดัเจนเลย  

ที่จริง “สมานฉนัท”์ เป็นค าเก่า อาตมาก็เลยอยากจะเล่าเรื่องให ้

ฟงั จะไดม้องเหน็วา่มนัเป็นค าที่แสนจะเก่าแก่ และสมานฉนัทท์ี่ส  าคญัก็

คือสมานฉนัทท์ี่ท  าใหม้าร่วมสามคัคีกนัท าบุญ  

ในที่นี้ จะเล่าใหฟ้งัสกัเรื่องหนึ่ง เรียกง่ายๆ ว่า เรื่องก าเนิดพระ

อนิทร ์โยมรูจ้กัพระอินทรก์นัทุกท่าน พระอินทรก็์เกิดจากสมานฉนัทน์ี่

แหละ ถา้ไม่มสีมานฉันท์ ก็ไม่มพีระอินทร์ ถา้เป็นญาติโยมเก่าๆ ก็
น่าจะรูเ้รื่องของพระอนิทรน์ี้วา่ตามคติพระพทุธศาสนาพระอินทรเ์กิดมา

อย่างไร ก็เลยมาทบทวนเรื่องเก่ากนัหน่อย   

ไดบ้อกเมื่อก้ีว่า พระอินทรน์ี่เป็นเรื่องที่เกิดจากสมานฉนัท  ์และ

เป็นการมาสมานฉนัทก์นัในการท าบุญ เรื่องเป็นอย่างไร ค าในบาลนี ัน้

บอกความหมายของสมานฉันทช์ดัเลย และขอใหโ้ยมสงัเกตหรือ

วเิคราะหดู์ดว้ยวา่บุญในเรื่องนี้คอือะไรบา้ง   

ในคมัภรีท์่านเลา่ไวว้า่ มคีนหนุ่ม ๓๓ คน เอาละสิ พอเริ่มเรื่องก็
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๑๖ 

ขอแทรกนิดหนึ่ง คือใหส้งัเกตว่า ค าว่า “๓๓” นี่แหละ เป็นที่มาของค า

วา่ดำวดึงส ์ที่เป็นชื่อสวรรคข์องพระอนิทร ์ 

อธิบายหน่อยว่า “๓๓” นัน้ เป็นภาษาบาลวี่า “เตตฺตสึ” (อ่านว่า 
เตตตงิสะ) แลว้ เตตฺตสึ ก็มาเป็น “ตาวตสึ” (ไทย=ดาวดึงส;์ บางที

เรียกวา่ ไตรตรึงษ ์ซึง่เป็นรูปที่เพี้ยนมาจากค าสนัสกฤต) 

ในคนหนุ่ม คือมาณพ ๓๓ คนนี้ คนหนึ่งเป็นพระโพธิสตัว ์(ชื่อ

นายมฆะ) ส่วนอกี ๓๒ คน ก็เป็นเพือ่นๆ ในชุมชนเดยีวกนั  

มาณพหรือชายหนุ่ม ๓๒ คนนี้ ไดม้สีมานฉนัทก์บัพระโพธิสตัว ์

(ค าบาลวี่า “เตตฺตสึ ชนา โพธสิตฺเตน สมานจฺฉนฺทา”) ในการท างาน
บ  าเพญ็ประโยชนแ์ก่ชุมชน เพือ่ท  าชุมชนนัน้ใหด้งีาม รื่นรมย ์ร่มรื่นและ

ร่มเยน็ ปลอดภยั มคีวามสะดวกในการที่จะท ากิจกรรมการงานต่างๆ ที่

จะใหเ้กิดความเจริญงอกงามและอยู่กนัร่มเยน็เป็นสุข   

เมือ่จะมาร่วมงานกนั นายมฆะที่เป็นผูน้ า ก็ใหทุ้กคนรกัษาศีล ๕ 

เช่น ไม่ตุกติกในเรื่องเงนิทอง ไม่ดื่มสุรา เป็นตน้ แลว้มาณพ ๓๓ คน

นัน้ ซึง่มสีมานฉนัท ์ก็พรอ้มใจกนัเที่ยวท ากิจกรรมบ  าเพญ็ประโยชน ์ 

ขอใหส้งัเกตวา่ กิจกรรมบ  าเพญ็ประโยชนน์ัน้ ท่านใชค้ าว่า “บุญ” 

ดงัขอ้ความภาษาบาลใีนคมัภรีว์่า “ปุญฺญานิ กโรนฺตา วจิรนฺต”ิ แปลว่า 

(มาณพ ๓๓ คนนัน้) “เที่ยวท าบุญกนัอยู่”   

คนกลุม่ ๓๓ คนนี้ เที่ยวท าบุญอะไรกนับา้ง และเที่ยวท าบุญกนั

อย่างไร ขอใหญ้าติโยมฟงันะความหมายของการท าบุญ เพือ่จะไดเ้ขา้ใจ

ความหมายของการท าบุญชดัเจนขึ้นบา้ง แลว้ก็เป็นบุญอย่างส  าคญั ที่
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ท าใหม้าณพ ๓๓ คนนัน้ไปเป็นเจา้สวรรคแ์ห่งดาวดงึส ์

“บุญ” นี่คืออะไร มาณพเหล่านี้ ตื่นแต่เชา้ ก็ถอืมดี ขวาน และ

อุปกรณ์อื่นๆ แลว้พากนัไปส ารวจดู หนทางสญัจรที่ไหนขรุขระไม่

เรียบรอ้ย ก็ช่วยกนัขดุ ช่วยกนัถากถาง ช่วยกนัปราบ ช่วยกนัปรบั ให ้

เป็นถนนที่เรียบราบสม า่เสมอ เพือ่ใหค้นเดนิทางไปมาไดส้ะดวก ที่ไหน

ติดขดัมลี  าธารสายน า้ก ัน้ ก็สรา้งสะพานขา้มไป ที่ไหนขาดแคลนน า้ ก็

ขดุสระน า้ให ้ตลอดจนสรา้งศาลา เป็นที่พกัคนเดนิทางบา้ง เป็นที่คนมา

ประชุมกนับา้ง หรือเป็นที่ท  ากิจกรรมต่างๆ ดงันี้ เป็นตน้   

เมือ่มาณพ ๓๓ คนเป็นหลกัในการท าบุญเหล่านี้แลว้ ต่อมา คน

อื่นๆ ก็มาร่วมแรงร่วมใจมากขึ้นๆ เช่น ทางฝ่ายสตรีก็เขา้มาช่วย เมื่อ

คนหนุ่มพวกนี้ ไปสรา้งศาลาที่พกัคนเดินทาง กลุ่มผูห้ญิงก็ไปช่วยกนั

ปลูกตน้ไม ้จดัสวน ตกแต่งบริเวณ เป็นตน้ เลยกลายเป็นว่า ชุมชน

ของเขาท ัง้ร่มเยน็มคีวามสงบสุข และน่ารื่นรมยด์ว้ย  

จากนัน้ มาณพ ๓๓ คนนี้ ก็ขยายงานไปบ  าเพญ็ประโยชนใ์หแ้ก่

ชุมชนอื่น ที่หมูบ่า้นอื่นๆ ต่อไปอกี   

นี้คือการท าบุญ ที่ท่านเล่าเรื่องไวช้ดัเจนในคมัภรี ์ เป็นบุญขัน้

พ้ืนฐำนเลยทเีดยีว แต่บางทญีาติโยมก็ลมืกนัไป  

เวลาจะท าบุญ เรามกันึกกนัแต่ในข ัน้ล  า้ลกึขา้มชีวติประจ าวนั เอา

แค่ว่า ไปท าบุญที่วดั ไปถวายภตัตาหาร อะไรต่างๆ กบัพระ แต่บุญ

แบบต่างๆ ในคมัภรีแ์ท ้ๆ  เราไมเ่อามาคิดพจิารณาใหค้รบถว้นท ัว่ถงึ ท า

ใหเ้กิดช่องวา่งในการท าบุญ  
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๑๘ 

๑๘ 

เราจะไปท าบุญที่วดั ไปถวายภตัตาหาร เป็นตน้ ไดด้ีจริง ก็ต่อเมื่อ

บา้น หมู่บา้น ชุมชนของเรานี้ อยู่ในภาวะที่ดีดว้ย ถา้เราจดัท าหมู่บา้น 

ชุมชนของเราใหด้ี เป็นสปัปายะ* อยู่กนัผาสุก มคีวามสงบเรียบรอ้ยดี

แลว้ เราก็พรอ้มที่จะไปท าบุญที่วดั ไปเลี้ยงพระ เป็นตน้ ไดอ้ย่างไรก้งัวล 

เรียกวา่สามารถกา้วไปในบุญกุศลไดอ้ย่างม ัน่คงและม ัน่ใจ  

แต่ถา้ที่บา้นและในชุมชนสบัสนวุ่นวาย ทัง้ขุ่นขอ้งและขดัขอ้ง 

เวลาไปท าบุญที่วดั ไมว่า่จะรกัษาศีล หรือจะเจริญจิตภาวนาและปญัญา

ภาวนา ก็ถกูความระแวงหรือหวาดกงัวล เป็นตน้ ตามมากวน คอยขดั

คอยถ่วงไว ้ เลยกา้วไปในบุญคือในการปฏบิตัิที่เป็นบุญข ัน้สูงขึ้นไปได ้

ยาก หรือไปไมไ่หว จงึอย่ามองขา้มบุญข ัน้พื้นฐานที่ท่านสอนไวน้ี้ 

ถา้เราจดัท าบุญข ัน้พื้นฐานไวด้ี เวลาไปวดั พระท่านสอนธรรม

แนะน าใหเ้ราประพฤติชอบ อยู่กนัดี ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ช่วยกนั

สรา้งสรรคช์ุมชนของเรา นี่ก็คือใหท้  าบุญกนัชดัๆ เลย เป็นการย า้ เป็น

การหนุนและเสริมการท าบุญของเราใหห้นกัแน่นยิ่งขึ้นอกี คือใหม้ ัน่แน่ว

อยู่ในทางของบุญนัน่เอง  

คนไทยชอบท ำบุญแล้ว ถ้ำศึกษำบุญด้วย จะเย่ียมยอด 

การท าบุญข ัน้พื้นฐานน้ี บางทเีราก็ไมไ่ดน้ึกถงึ คอยจะมองขา้มไป

เสีย ที่จริงก็คือการพฒันาชีวติ พฒันาสงัคม ในทางที่ถูกตอ้ง อย่าง

บริสุทธ์ิใจนัน่เอง  
                                                                         
*
สปัปายะ แปลว่า สบาย คือ เหมาะกนั, เอื้อ, เกื้อหนุน หมายความว่า เอื้อหรือเกื้อหนุนให ้
เป็นอยู่หรือท าการนัน้ๆ ไดด้ว้ยด ี
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 ๑๙ 

บุญของมาณพ ๓๓ คน ที่มมีฆมาณพเป็นผูน้ านี้ ถา้ใชภ้าษา

ปจัจบุนั ก็คือการมาช่วยกนัพฒันาหมู่บา้น พฒันาชุมชนนัน่เอง แต่ภาษา

เก่าเรียกวา่ “ท าบุญ” คือ การเหน็แก่ประโยชนสุ์ขร่วมกนั ของตนเองและ

ของผูอ้ื่น ของส่วนรวม ของชุมชน ของหมู่บา้น แลว้มาช่วยกนับ  าเพญ็

ประโยชน ์มาสรา้งสิ่งสาธารณูปโภค ท าสิ่งที่จะช่วยใหเ้กิดความร่มเย็น

ปลอดภยั  

นอกจากความเป็นอยู่สปัปายะดา้นวตัถแุลว้ ที่ขาดไม่ไดก็้คือ 

การชกัชวนชกัน ากนัใหป้ระพฤติดีปฏิบตัิชอบ ไม่ก่อความเดือดรอ้น

เบยีดเบยีนกนั แต่ใหเ้ก้ือกูลกนั พูดส ัน้ๆ ว่า ใหต้ ัง้อยู่ในศีลในธรรม 

ดงัที่ท่านเลา่ไวใ้นเรื่องนี้ดว้ยวา่ มาณพ ๓๓ คนนี้ ไดช่้วยแนะน าชกัจูงคน

ที่ติดยาเสพติด กินเหลา้เมายา ใหล้ะเลกิ และชวนใหต้ ัง้ตนอยู่ในศีล ใน

ธรรม  

นี่แหละ บุญนี้คลุมไปหมด ตัง้แต่ในบา้นไปจนถงึท ัง้สงัคม ตัง้แต่

เรื่องวตัถไุปจนถงึเรื่องนามธรรม ทัง้ทางจติใจและปญัญา  

เพราะฉะนัน้ เราจะตอ้งหนักลบัมาทบทวนความหมายของค าว่า 

“บุญ” กนัใหช้ดั อย่างนอ้ยก็มองบุญใหก้วา้งขวางท ัว่ถงึ ถา้ท าบุญกนั

อย่างนี้ละก็ ชีวติ ครอบครวั หมูบ่า้น สงัคม จะดงีามมคีวามสุขแน่นอน  

ถงึเวลาจะเอาค าตรสัของพระพุทธเจา้มาเป็นขอ้สรุป ส าหรบั

ตรวจสอบการท าบุญข ัน้พื้นฐานของเรา ขอใหดู้พทุธพจนต่์อไปนี้  

“ชนเหล่าใด ปลกูสวน ปลกูป่า สรา้งสะพาน โรงบรกิาร
น ้าดื่ม และบงึบ่อสระน ้า ใหท้ีพ่กัอาศยั บุญของชนเหล่านัน้ 
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ย่อมเจรญิงอกงาม ทัง้คนืทัง้วนั ตลอดทุกเวลา ชนเหล่านัน้ 
ตัง้อยู่ในธรรม ถงึพรอ้มดว้ยศลี เป็นผูเ้ดนิทางสวรรค์” 

(ส.ํส.๑๕/๑๔๖/๔๖) 

เมื่อก้ีนี้พูดแลว้ว่า มาณพ ๓๓ คนนี้ ตื่นเชา้ขึ้นมาก็ “ปุญฺญานิ 
กโรนฺตา วจิรนฺต”ิ แปลว่า เที่ยวท าบุญกนัไป คือเที่ยวท าความดี หรือ

เที่ยวบ  าเพญ็ประโยชนต่์างๆ ถา้สงัคมไทยเอาใจใส่ไม่ละเลยการท าบุญ

แบบนี้กนั แลว้เอาไปประสานกบับุญชัน้ลกึเขา้ไปที่เราชอบท ากนัอยู่แลว้ 

ชีวติและสงัคมก็จะดงีามร่มเยน็เป็นสุขอย่างแทจ้ริง   

คนไทยเราชอบท าบุญกนันกั ก็ดีอยู่ แต่มกัท าไปโดยไม่รูเ้ขา้ใจ

แมแ้ต่วา่บุญคืออะไร บุญเป็นอย่างไร จงึน่าเสียดายอย่างยิ่ง ถา้คนไทย

ชอบท าบุญ และชอบศึกษาบุญดว้ย คนไทยและสงัคมไทยจะดีเลิศ

ประเสริฐยอดเยี่ยม 

สาระของเรื่องก าเนิดพระอนิทรท์ี่เลา่มานี้ ก็คือ ความใฝ่ปรารถนา

ต่อความดคีวามงามความรื่นรมยร่์มเยน็และประโยชนสุ์ข ที่จะท าใหเ้กิดขึ้น

แก่ชุมชน เป็นตน้ ที่เรียกว่า ฉันทะ ซึ่งคนเหล่านี้มเีสมอเหมอืนกนั 

เรียกว่า สมำน กนั เป็นสมำนฉันท์แลว้ ก็ท  าใหเ้กิดความสามคัคีมี

ก าลงั ชนิดที่มาร่วมแรงร่วมใจกนัท างานท ากิจกรรมบ  าเพญ็ประโยชน ์ 

สมานฉันทแ์บบที่ว่านี้ แหละ ท าใหเ้กิดงานเกิดการที่เป็นการ

สรา้งสรรคอ์ย่างแทจ้ริง ไม่ใช่แค่แกป้ญัหาใหส้งบจากการทะเลาะววิาท 

ใหค้นเลกิรบราฆ่าฟนัก่อการรา้ยกนัเท่านัน้ แต่มนักา้วไปไกลกว่านัน้ 

โดยท าใหเ้กิดการกระท าในทางก่อกุศลคือก่อการดดีว้ย  
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 ๒๑ 

นอกจากนัน้ เมื่อคนมสีมานฉนัทใ์นการท าบุญข ัน้พื้นฐานไดแ้ลว้ 

เขาก็จะขยายออกไปมสีมานฉนัทใ์นเรื่องราวกิจการในระดบัและขอบเขต

ที่กวา้งใหญ่ขึ้นไป เช่นในระดบัชาติได ้ แต่ตรงขา้ม ถา้แมแ้ต่ในเรื่อง

พื้นฐานแค่ประโยชนสุ์ขแห่งชุมชนของตน คนก็ยงัไม่มสีมานฉนัท ์ ไม่

เคยไดฝึ้กกนั จะหวงัใหเ้ขามสีมานฉนัทข์ ัน้ใหญ่กวา้ง ก็คงจะหวงัไดย้าก 

สมานฉันท์เ ป็น เ รื่ อ ง ของการที่ จะท าอะ ไ รส ักอ ย่ างหนึ่ ง 

เพราะฉะนัน้ เราจึงไม่ควรพูดถึงสมานฉันทอ์ยู่แค่จะแกป้ญัหาการ

ทะเลาะววิาท แต่ตอ้งพดูถงึการที่จะรวมก าลงัสามคัคีในการสรา้งสรรค์

ประโยชนสุ์ขความดงีามและความเจริญกา้วหนา้ต่อไป  

เอาละ เป็นอนัวา่จบเรื่องนี้ ไปตอนหนึ่งวา่ มาณพ ๓๓ คนนี่แหละ 

ตายแลว้ก็ไดไ้ปเกิดในสวรรค ์ และเรียกสรรคช์ ัน้นี้ว่า ดาวดึงส ์ คือ

สวรรคช์ ัน้ ๓๓ คน โดยตวัพระโพธิสตัวท์ี่เป็นหวัหนา้ก็ไปเป็นพระ

อนิทรห์รือทา้วสกักะ    

พระเจ้ำอโศกใช้ทรัพย์และอ ำนำจท ำบุญอะไร 

เมือ่เราดูประวตัิศาสตร ์จะเหน็วา่ ชาวพทุธที่ยิ่งใหญ่หรือเป็นผูน้ า

สมยัก่อน เอาใจใส่ใหค้วามส าคญัในการท าบุญข ัน้พื้นฐานน้ีอย่างจริงจงั  

ดูง่ายๆ ไม่นานหลงัพทุธกาล ประมาณ พ.ศ.๒๑๘ มพีระเจา้

แผ่นดินที่มคีวามส าคญัอย่างยิ่ง ถอืกนัว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประวตัิศาสตร์

พระพทุธศาสนา ชาวพทุธรูจ้กัด ีคือ พระเจา้อโศกมหาราช  

พระเจา้อโศกมหาราชนี้ ก็ท  าบุญมากมายเหมอืนกนั แลว้ก็เอาจริง
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เอาจงักบัการท าบุญข ัน้พื้นฐานแบบเดียวกบัมาณพ ๓๓ คนนี่แหละ 

มองไดว้า่ คงจะทรงปฏบิตัิตามพทุธพจนใ์นพระไตรปิฎก เลม่ ๑๕ ที่ยก

มาเมือ่ก้ี เรื่องนี้ เหน็ไดจ้ากพระราชด ารสัที่เขยีนไวใ้นศิลาจารึกวา่ 

ตามถนนหนทาง ขา้ฯ ไดใ้หป้ลูกตน้ไทรขึ้นไว  ้เพื่อเป็น
ร่มเงาแก่สตัวแ์ละมนุษยท์ัง้หลาย ใหป้ลกูสวนมะม่วง ใหขุ้ด
บ่อน ้าไว้ทุกระยะครึ่งโกรศะ (ประมาณ ๒ ก.ม.) ใหส้รา้งที่พกัคน
เดนิทาง และใหส้รา้งอ่างเกบ็น ้าจ านวนมากไวใ้นทีต่่างๆ  

ตอนแรก พระเจา้อโศกนี่ดุรา้ยมาก เรียกกนัว่า พระเจา้จณัฑาโศก 

แปลวา่ อโศกผูดุ้เดือด หรืออโศกจอมโหด เพราะเที่ยวรบราฆ่าฟนั แย่ง

ชิงดินแดนเขา ฆ่าคนตายมากมาย แต่ต่อมาสลดพระทยั เลกิสงคราม 

หนัมานบัถอืพระพทุธศาสนา จงึปฏบิตัิธรรม ก็ท  าบุญท ากุศล   

ก่อนหนา้นัน้ พระเจา้อโศกหาทรพัย ์หาลาภ หายศ หาอ านาจ ก็

เพื่อจะบ  ารุงบ  าเรอตวัเอง เพื่อความยิ่งใหญ่ใชอ้  านาจ แต่พอหนัมานบั

ถอืพระพทุธศาสนา และปฏบิตัิธรรมแลว้ ก็เอาลาภยศ เอาทรพัย์และ
อ านาจนัน้มารบัใชธ้รรม   

ลาภยศ หรือทรพัยก์บัอ  านาจนี้ ถา้เอาไปใชใ้นทางรา้ย (คือรบัใช ้

ตณัหา-มานะ-ทฏิฐ ิ= อยากได ้อยากใหญ่ เอาแต่ความคิดเห็นของตน) 

ก็เป็นการเบยีดเบยีนขม่เหงผูอ้ื่น น าไปสู่ความลุ่มหลงมวัเมา ท าใหเ้กิด

ความทุกขย์ากเดอืดรอ้นกนัมาก และในที่สุดก็ตอ้งประสบความวบิตัิถงึ

ความพนิาศ แต่ถา้เอาไปใชใ้นทางดี ทรพัย ์อ านาจ เกียรติยศ บริวาร

นัน้ กลบัเป็นเครื่องมอืหรือเป็นโอกาสใหท้  าการสรา้งสรรคไ์ดม้ากมาย 



พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต) 

 

 ๒๓ 

ลองพจิารณาดูส ิคนที่มสีติปญัญาด ีอยากจะท าดี ตัง้ใจดี แต่ถา้

เขาไม่มทีรพัย ์ ไม่มตี าแหน่ง ไม่มฐีานะ ไม่มอี  านาจ ไม่มบีริวาร ไม่มี

ก าลงั ถงึจะมคีวามคิดดีๆ  ก็ท  าไดน้ิดเดยีว แต่ถา้เป็นคนดี มสีติปญัญา 

และมคีวามคิดดีๆ แลว้ทรพัยก็์มาก อ านาจก็ม ีบริวารก็เยอะดว้ย ทีนี้

ละ เขาจะท างานใหญ่ดีๆ  ไดส้  าเร็จ ท าการสรา้งสรรคไ์ดม้ากมาย  

ก็เหมอืนพระเจา้อโศกนี้แหละ แต่ก่อนนัน้ไดแ้ต่หาลาภ หาทรพัย ์

หายศ หาอ านาจ เพือ่จะเอามาประกาศความยิ่งใหญ่ข่มขู่ครอบง  าคนอื่น 

และบ  ารุงบ  าเรอตวัเอง ตอนน้ีพลกิกลบัเลย เปลีย่นมาหาธรรม  

เมื่อธรรมสอนใหท้  าความดี ใหท้  าบุญบ  าเพญ็ประโยชน ์ พระเจา้

อโศกก็เอาทรพัย ์เอายศ เอาอ  านาจความยิ่งใหญ่ยศศกัดิ์บริวารนัน้ ไปใช ้

ในการท าความดสีรา้งสรรคป์ระโยชนสุ์ขแก่ประชาชน พระองคม์ทีรพัยย์ศ

มากนกัหนา ก็เลยท าบุญสรา้งประโยชนสุ์ขไดม้ากมายเหลอืเกิน   

พระเจา้อโศกท าอะไร? ออ๋… ก็ท  าคลา้ยกบัมาณพ ๓๓ คนนัน้

แหละ แต่ท าไดใ้นขอบเขตกวา้งขวางกว่า มาณพ ๓๓ คนนัน้ อยู่แค่

หมูบ่า้น ในต าบล ในอ าเภอ เขาก็ท าไดแ้ค่หมูบ่า้น แค่ชุมชน แต่พระเจา้

อโศกนี้ท  าไดท้ ัว่ประเทศเลย ทัว่ชมพทูวปี คือประเทศอนิเดยีสมยันัน้ ที่

เรียกวา่ มคธ ซึง่ใหญ่กวา่อนิเดยีสมยัปจัจบุนัดว้ยซ  า้   

ไม่ตอ้งพูดถงึอินเดียสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ซึ่งใหญ่ที่สุดใน

ประวตัิศาสตร ์แมแ้ต่อนิเดยีปจัจบุนัน่ีก็ใหญ่กว่าประเทศไทยถงึ ๖ เท่า 

(ประเทศไทยมเีนื้อที่ ๕ แสนตารางกิโลเมตร อินเดียมพีื้นที่ ๖ เท่าของ

เรา ก็คือ ๓ ลา้นตารางกิโลเมตร)  



น ำไทยใหก้ำ้วไปสงำ่งำม 

 

๒๔ 

๒๔ 

พระเจา้อโศกเป็นมหาราชผูย้ิ่งใหญ่ มอี  านาจเต็มที่ มทีรพัยส์ิน

เหลอืลน้ ท าความดอีะไรที่วา่คลา้ยกบัมาณพ ๓๓ คน แต่กวา้งใหญ่กวา่   

เริ่มดว้ยสรา้งถนนหนทาง เชื่อมต่อทอ้งถิ่นต่างๆ ใหป้ระชาชน

เดนิทางไปมาถงึกนัไดส้ะดวก แลว้บนถนนหนทางเหล่านัน้ ก็สรา้งที่พกั

คนเดนิทางเป็นระยะๆ ก่ีกิโลเมตรจ าไม่ได ้ศิลาจารึกใชค้ าว่า “ครึ่งโกสะ” 

ตอนน้ีก็เถยีงกนัเรื่องมาตราว่า โกสะนี้ คือก่ีกิโลเมตรกนัแน่ ก็ยุติไม่ได ้

คิดคร่าวๆ วา่ ๓ หรือ ๔ กิโลเมตร เมือ่สรา้งศาลาที่พกัคนเดินทางแลว้ 

ก็ปลูกป่า ปลูกสวน ปลูกตน้ไม ้ใหเ้ป็นที่รื่นรมย ์

พรอ้มนัน้ พระเจา้อโศกก็ใหข้ดุสรา้งอ่างเก็บน า้ส  าหรบัการเกษตร 

คงเป็นท านองชลประทาน แลว้ก็สรา้งโรงพยาบาล ทัง้โรงพยาบาลคน 

และโรงพยาบาลสตัว ์ซึ่งหาไดย้ากนกัที่ใครจะคิดถงึ แลว้ก็หาเครื่องยา 

คือสมนุไพร มาปลูกไว ้ คือปลูกป่าสมนุไพร นี่เป็นตวัอย่างงานบุญที่

พระเจา้อโศกไดท้รงท า  

งานบุญอีกดา้นหนึ่ง คือ พระเจา้อโศกทรงสรา้งวดัมากมายถงึ 

๘๔,๐๐๐ วดั เรียกวา่ ๘๔,๐๐๐ วหิาร ทัว่มหาอาณาจกัร วหิารหรือวดั

นี้คืออะไร ก็คือศูนยก์ลางการศึกษาของประชาชนนัน่เอง เพราะสมยันัน้

ไม่มโีรงเรียนในระบบปจัจุบนั ที่เป็นระบบตะวนัตก ซึ่งเราเอามาจาก

เมอืงฝร ัง่ แต่ในแบบเดมิของตะวนัออกเรานี้ วดัเป็นศูนยก์ลางการศึกษา  

พระเจา้อโศกมหาราชสรา้งวดั ๘๔,๐๐๐ วดั บางคนชกัสงสยัว่า

อะไรกนั มากมายขนาดนี้ เป็นจริงไดห้รือ แต่ที่จริงยงันอ้ยกว่าประเทศ

ไทยเสยีอกี ลองคิดดูใหด้ ี 
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 ๒๕ 

ประเทศไทยมเีนื้อที่ ๕ แสน ตร.กม. เราม ี ๓ หมื่นวดั ทีนี้

ประเทศอินเดียใหญ่กว่าไทยเรา ๖ เท่า ถา้พระเจา้อโศกสรา้งวดัตาม

อตัราส่วนใหม้เีท่าประเทศไทย จะตอ้งสรา้งก่ีวดั เราม ี๓ หมื่นวดั เอา 

๖ คูณเขา้ไป ก็เป็น ๑๘๐,๐๐๐ วดั แต่พระเจา้อโศกสรา้งแค่ ๘๔,๐๐๐ 

วดั นี่แสดงว่า ประเทศไทยเจริญดว้ยวดัยิ่งกว่าชมพูทวปีสมยัพระเจา้

อโศกเสยีอกี   

แต่มองอกีท ีอกีแงห่นึ่ง ว่า เอะ๊... ที่เราเจริญดว้ยวดัมากมายนี้ 

วดัของเราเจริญดีเหมอืนวดัของพระเจา้อโศกหรือเปล่านี่ ตอนนี้ตอ้ง

ตรวจสอบตวัเองแลว้ พระเจา้อโศกมแีค่ ๘๔,๐๐๐ วดั ในเนื้อที่ต ัง้เกิน 

๓ ลา้น ตร.กม. เรามวีดัโดยอตัราส่วนมากเหนือพระเจา้อโศกตัง้เยอะ 

เราควรจะเจริญมากกวา่สมยัพระเจา้อโศกอกี แต่ในแง่เนื้อหาสาระ ไม่รู ้

วา่เราเจริญจริงหรือเปลา่  

อนันี้ขอใหม้าคิดทบทวนกนัดู โดยหลกัการก็คือ วดันัน้เป็น

ศูนยก์ลางการศึกษาของมวลชน ที่จะฝึกฟ้ืนพฒันาประชาชนใหเ้จริญ

งอกงามขึ้นไปในไตรสกิขา หรือบุญสกิขา จนเต็มตามวสิยั 

รวมความวา่ พระเจา้อโศกมหาราชทรงท าบุญ โดยใส่พระทยัจริงจงั 

ไมล่ะเลยบุญข ัน้พื้นฐานอย่างนี้  

นี่ก็เป็นการเตือนใหเ้ราตอ้งมาคิดถงึการท าบุญข ัน้พื้นฐานนี้กนัให ้

ชดั อย่างที่ว่าแลว้ ไม่ใช่มองการท าบุญกนัแต่เรื่องที่จะไปวดัไปวาอย่าง

เดียว แต่ตอ้งเอามาประสานโยงกนัใหไ้ดท้ ัง้หมด ท าบุญที่บา้นใหไ้ปโยง

กบับุญที่วดั และใหบุ้ญที่วดักลบัมาหนุนบุญที่บา้น  
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๒๖ 

๒๖ 

เมือ่เราไปท าบุญที่วดั ถา้พระท่านมกีารศึกษาดี มกี าลงัคุณธรรม 

มคีุณภาพที่ไดพ้ฒันามาดี ท่านก็มธีรรมมาใหโ้ยม ท่านก็เอาธรรมะมา

สอนโยม ชี้แนะหลกัและวธีิด าเนินชีวติ ใหเ้ราขยนัหม ัน่เพยีรท าการงาน 

สรา้งสรรคท์  าความดต่ีางๆ และเก้ือกูลซึง่กนัและกนั  

เมือ่เราท าบุญดว้ยการประพฤติปฏบิตัิตามธรรมที่พระสอนนัน้ ก็

ท  าใหช้ีวติและชุมชนของเราดี อยู่กนัร่มเยน็เป็นสุข พอชุมชนของเราอยู่

ร่มเยน็เป็นสุข เราก็ไปอุปถมัภบ์  ารุงพระสงฆ ์และกา้วไปในบุญของเรา

เองที่วดัไดด้ ี 

แต่ถา้ไม่เป็นอย่างนี้ ต่อไปก็เสื่อมหมด เพราะฉะนัน้ จึงตอ้ง

ตรวจดูว่า วงจรบุญของเราในเชิงอาศยัและเก้ือหนุนซึ่งกนัและกนั

ระหวา่งวดักบับา้นแบบนี้ ยงัดอียู่ไหม  

ทัง้หมดนี้ อาตมภาพน ามาเล่าใหเ้ห็นว่า สมานฉนัทน์ี่เป็นเรื่อง

ส  าคญัที่เราจะตอ้งท าใหเ้กิดใหม้ใีหไ้ด ้แต่ตอ้งเนน้สมานฉนัทท์ี่ท  าใหเ้กิด

ความสามคัคีแบบที่ท  าใหม้คีวามมุ่งม ัน่กา้วหนา้ในการท าการ ไม่ใช่แค่

ความสามคัคีที่อยู่นิ่งเฉย  

คิดใหม่ ท ำใหม่ จึงจะได้ควำมเจริญที่พึงปรำรถนำ  

โดยเฉพาะปจัจบุนัน้ี จะตอ้งมาคิดกนัใหม้ากว่า เราจะเอาอย่างไร

กบัเรื่องอนาคตของสงัคม ของประเทศชาติ  

สงัคมของเรานี้ มสีภาพปจัจบุนัที่เราบอกวา่ เราอยู่ในโลกาภวิตัน ์

เราเจริญกา้วหนา้ เรามเีทคโนโลยี มไีอที มสีิ่งเสพบริโภคมากมายอุดม
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 ๒๗ 

สมบูรณ ์ 

แต่ลองใชป้ ัญญาพิจารณาตรวจสอบใหล้ึกลงไปหน่อยดูซิว่า 

ความเจริญแบบไหนแน่ เป็นสิ่งที่พงึปรารถนา ความเจริญแบบที่เป็นอยู่นี้

น่าพอใจหรือไม ่ 

ลองใชป้ญัญาคิดพจิารณากนัใหด้ี ไม่ใช่เพยีงแค่ว่าตามเขาไป เขา

วา่อย่างนี้ เจริญ เราก็วา่เจริญ แลว้ก็นิยมตามกนัไป ถา้อย่างนี้ เราก็ไม่ได ้

ใชค้วามคิดพจิารณา พดูงา่ยๆ ก็คือ ไมใ่ชป้ญัญานัน่เอง  

ฉนัทะที่แทต้อ้งมาจากปญัญา คือปญัญาคิดพจิารณาจนรูว้่าอะไร

ดี อะไรเป็นประโยชนแ์ทจ้ริงแลว้ พอเราแน่ใจว่าอนันี้แหละดีงามเป็น

ประโยชนแ์ทแ้น่แลว้ ความพึงพอใจใฝ่ปรารถนาที่แทแ้ละมีพลงัก็จะ

เกิดขึ้น และอนันัน้แหละคือ ฉันทะ  

แต่ถา้เราไม่มหีรือไม่ใชป้ญัญา ฉนัทะก็จะเป็นเพยีงความพอใจ

แบบที่วา่ ชอบใจ ถกูใจ เพราะถกูตาถกูหู ฯลฯ ไปผิวๆ เผินๆ ถา้อย่าง

นี้ท่านไม่เรียกฉนัทะหรอก มนัเป็นฉนัทะก็จริง แต่เป็นตณัหาฉนัทะ 

ท่านเรียกส ัน้ๆ วา่ ตณัหำ คือ พอใจ ชอบใจ แค่เพราะมนัถูกตา ถูกหู 

ฯลฯ 

ถา้แค่รูส้กึถูกตา ถูกหู ถูกลิ้น แลว้พอใจใฝ่ปรารถนา ก็เรียกว่า 
ตณัหา แต่ถา้ใชป้ญัญาพจิารณารูว้่า อะไรมนัดีแทจ้ะก่อเกิดประโยชน์
แก่ชีวติ แก่สงัคม เป็นความเจริญงอกงามของพฤติกรรมจิตใจและ

ปญัญา เมือ่เหน็ชดัดว้ยปญัญาอย่างนัน้แลว้ จงึพอใจใฝ่ปรารถนา แบบ

นี้ท่านเรียกวา่ ฉนัทะ  
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๒๘ 

๒๘ 

ตอ้งตรวจสอบว่า เรานี้ พอใจดว้ยตณัหา หรือพอใจดว้ยฉันทะ 
ถา้พอใจดว้ยฉนัทะ ก็เอาได ้เพราะปญัญาไดม้องเหน็ชดัแลว้ว่าถูกว่าดีแน่ 

และความพอใจนัน้จะท าใหเ้กิดการกระท า โดยมกี าลงัที่จะมุ่งไป และเมื่อ

แต่ละคนใชป้ญัญามองเห็นสิ่งที่ควรจะท าเป็นจุดหมายลงกนั ก็จะเกิด

สมานฉนัทอ์ย่างที่วา่เมือ่ก้ี แลว้เราก็จะกา้วไปในการสรา้งสรรคไ์ดจ้ริง  

เป็นอนัว่า สิ่งที่เราตอ้งการเวลานี้ คือสมานฉนัทท์ี่มคีวามหมาย

ในการสรา้งสรรคท์ี่แทจ้ริง เพราะฉะนัน้ เราจะตอ้งชวนกนัมาใชป้ญัญา

คิดกนัใหช้ดั อย่างนอ้ยก็อย่างที่บอกเมือ่ก้ีวา่ ความเจริญอย่างไรเป็นสิ่งที่

พงึปรารถนา หรือความเจริญที่พงึปรารถนาเป็นอย่างไร ใหไ้ดค้วามเจริญ

ที่เป็นจดุหมายของฉนัทะ ไมใ่ช่ความเจริญที่เป็นจดุหมายของตณัหา   

ลองใชป้ญัญาพจิารณาดูว่า ความเจริญอย่างที่เป็นอยู่ปจัจุบนันี้

เป็นสิ่งดพีงึปรารถนาไหม ความเจริญที่วา่ ตื่นเชา้ขึ้นมาเจอขา่วหนงัสือพมิพ ์

ก็ตื่นเตน้ดว้ยเรื่องอาชญากรรมรุนแรง ทะเลาะววิาทก็ฆ่ากนั แย่งชิงทรพัย์

ก็ฆ่ากนั ขม่ขนืผูห้ญิงแลว้ยงัฆ่าเขาตายอีก คนในครอบครวั พ่อแม่ลูกก็

ฆ่ากนั อบายมขุเกลื่อน หมกมุ่นการพนนั ดื่มสุรากนัเป็นธรรมดาแมแ้ต่

ในงานวดั สิ่งเสพติดระบาดสารพดั คนเอารดัเอาเปรียบกนัวุน่วาย  

ลงมากระท ัง่ในสงัคมเลก็ที่สุดคือครอบครวั สมาชิกคือพ่อแม่ลูก 

ซึ่งเป็นคนใกลช้ิดกนัที่สุด ก็ชกัจะเหินห่างกนั และอยู่กนัไม่ค่อยเป็นสุข 

เดก็ๆ ยงัไมท่นัจะค่อยเติบโต ก็ชกัเกินก าลงัพ่อแม่เอาไม่อยู่ เอาแต่เรื่อง

สนุกสนานเพลดิเพลนิ เมนิเรื่องเจริญปญัญาหาความรู ้วุน่แต่จะหาสิ่งเสพ

บริโภค ไปม ัว่สุมกนัต่างๆ ทะเลาะววิาทยกพวกตีกนั หมกมุ่นยาเสพติด 
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อย่างนอ้ยก็ไมอ่ยู่ในโอวาทของพอ่แม ่ไมฟ่งัใคร หาหลกัยึดไม่ได ้ไม่รูจ้กั

ฝึกปกครองตวัเองใหร่้วมอยู่ร่วมมสีงัคมประชาธิปไตยที่ดี 

แมแ้ต่ในทางสุขภาพร่างกาย ก็เกิดปญัหาแปลกใหม่ว่า ขณะที่

สงัคมอเมริกนัก าลงัผจญปญัหาใหม่คือโรคอว้น เด็กไทยก็มแีนวโนม้ที่

จะเป็นโรคอว้นตามฝรัง่ไปดว้ย จนกระท ัง่ตอนนี้คุณหมอไทยก็ตอ้ง

เตรียมตวั มกีารไปดูงานแกป้ญัหาโรคอว้นที่เมอืงอเมริกา เพื่อจะมา

รบัมอืกบัปญัหาของสงัคมไทย จนถงึเด็กไทย ที่ชอบกินอาหารขยะ 

และก าลงัจะเกิดโรคอว้นก่อปญัหากนัต่อไป  

วธีิแกป้ญัหาโรคอว้นท าอย่างไร ใครเป็นโรคอว้นถงึข ัน้หนึ่งก็ตอ้ง

เขา้โรงพยาบาลผ่าตดักระเพาะ หัน่กระเพาะที่ใหญ่สองก าป ัน้ ตดัใหม้นั

เลก็ลงเหลอืจุแค่ 15 cc. ตอนน้ีกินไดน้อ้ย กินนิดเดียวก็อิ่ม เท่ากบั

บงัคบัตวัเองใหกิ้นจ ากดั ก็เลยจะไม่อว้น แต่ถา้กินไปๆ เขาบอกว่า

กระเพาะมนัก็จะยืดขยายออกไป เดีย๋วมนัก็ใหญ่อย่างเก่าอีก ก็คงตอ้ง

ตดักนัอกี  

ต่อไปเมอืงไทยก็จะตอ้งมาขบคิดและใชเ้วลาใชแ้รงงานใชทุ้นรอน

มากมายกบัเรื่องไม่เขา้เรื่อง อย่างที่แมแ้ต่อว้นก็กลายเป็นโรคชัน้น า

ขึ้นมา นี่ก็ปญัหาความเจริญ เป็นปญัหาอารยธรรมเลยทเีดยีว  

เราชอบไหมความเจรญิแบบน้ี เดก็ของเราจะมชีีวติที่ดีไหม โลก

ของเราจะเจริญร่มเยน็เป็นสุขไหม สงัคมของเราจะเป็นที่น่าพงึพอใจ จะ

รื่นรมยร่์มเยน็หรือไม ่มองไปดูหนา้คนก็เครียดขึ้ง ขุน่มวั คนหนา้หมอง 

มองไปที่ทอ้งฟ้าก็มดืมวั ดว้ยหมอกควนั มมีลภาวะมากมาย ธรรมชาติ
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ก็ไมร่ื่นรมย ์ตน้ไมก็้หร่อยหรอ ป่าก็จะหมด น า้เสีย ดินเสีย อากาศไม่

บริสุทธ์ิ อะไรต่างๆ อย่างนี้ ความเจริญที่มสีภาพอย่างนี้ เราชอบไหม  

เมื่อพจิารณารอบดา้นแลว้ เราคงบอกว่า เออ… ไม่ดีนะ ความ

เจริญแบบนี้ เราควรจะหนัเหหลกีไปเสยี เราน่าจะมคีวามเจริญแบบที่พงึ

ปรารถนา ที่กา้วหนา้ไปในสนัติสุขอนัน่ารื่นรมย ์ที่คนมชีีวติดงีามมคีวามสุข 

ที่สยามยงัคงเป็นเมอืงแห่งความยิ้มแยม้ คนมหีนา้ตาแจ่มใส มไีมตรีจิต

มติรภาพ ช่วยเหลอืเก้ือกูลกนั ไม่เอาแต่แก่งแย่งช่วงชิงกนั ข่มเหง

เบยีดเบยีนซึง่กนัและกนั ครอบครวัก็อยู่กนัอย่างอบอุ่นมคีวามสุขสนิท

ใจ พ่อแม่ลูกยิ้มแยม้เขา้หากนั มเีมตตาอาทร ตลอดกระท ัง่ธรรมชาติ

ท ัว่ไปก็รื่นรมย ์ ไปไหนก็ร่าเริงเบกิบานสุขสบายใจ ไดเ้ห็นทุ่งนาป่าไม ้

เขยีวขจ ีอะไรต่างๆ อย่างนี้ ความเจริญแบบนี้ เราชอบไหม 

ถา้เราตอ้งการความเจริญที่กา้วหนา้ไปในสนัติสุข อย่างมคีวามร่มเย็น 

ชวีติคนกด็ ีสงัคมกม็สีนัตสิุข ธรรมชาตกิร็ื่นรมย ์โลกน้ีน่าอยู่อาศยั 

ถา้เราชดัวา่เราตอ้งการอย่างนี้ เราก็ตอ้ง คิดใหม ่แลว้ก็ ทาํใหม ่ 

แต่ท าใหมท่ี่วา่นี่ ตอ้งท าใหมใ่นแบบที่ประกอบดว้ยธรรม ตอ้งท า

ใหม่ในทางที่ถูกตอ้งเป็นกุศล คือประกอบดว้ยปญัญา ไม่ใช่ใหม่แบบ

สนองตณัหา ไมใ่ช่เอาแค่วา่ใหมไ่ดค้วามรูสึ้กวา่ถกูหูถกูตาถกูใจ แต่เป็น

ใหมท่ี่เกิดจากความรูเ้ขำ้ใจวา่ถกูตอ้งดงีาม ที่ท  าใหเ้กิดฉนัทะ ซึ่งทุกคน

ที่ใชป้ญัญาจะมาสมาน ใหเ้ป็นสมำนฉันท์ที่แท ้ 

ถา้เราคิดกนัชดัอย่างนี้แลว้ เราก็จะเดนิหนา้ไปในทางที่ถกูตอ้ง  
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เตรียมตัวให้พร้อม ที่จะน ำพำไทยให้ก้ำวไปอย่ำงสง่ำงำม 

รวมแลว้ กิจกรรมการงานในเรื่องชาติภมูสิถานน้ี เป็นส่วนส าแดง

ที่ปรากฏชดัออกมาอย่างหนึ่ง หรือเป็นประจกัษพ์ยาน ของการที่ญาติ

โยมประชาชน ตัง้แต่ชาวศรีประจนัตเ์ป็นตน้ไปนี้  มคีุณธรรม มคีวามดี

งาม มคีวามสามคัคี มสีมานฉนัทแ์ลว้  

แต่เราคงไมห่ยุดเท่าน้ี เราจะตอ้งนึกถงึฉนัทะอะไรอนัต่อไป ที่จะ

มารวมเราใหม้ใีจร่วมเป็นสมานฉนัท ์ในการมุ่งม ัน่ท  าการเพื่อประโยชน์

สุขส่วนรวมกนัต่อไป  

ทัง้นี้ เพราะว่า ฉนัทะแต่ละอย่างนัน้ เป็นฉนัทะที่จะท าการเพื่อ

ความมุ่งหมายอนัใดอนัหนึ่ง เมื่อจุดหมายนัน้ส  าเร็จแลว้ ฉันทะเพื่อ

จดุหมายนัน้ก็จะจบหรือดบัไปดว้ย  

ทนีี้ ฉนัทะมที ัง้ในเรื่องใหญ่ และในเรื่องย่อย จะเรียกว่า ฉนัทะ

อนัใหญ่ และฉนัทะอนัย่อย ก็ได ้ฉนัทะอนัใหญ่ (และสมานฉนัทใ์หญ่) 

คงจะยงัไม่จบ แต่ฉนัทะย่อยอาจจะจบ เช่นตกลงรวมใจกนัสรา้งอะไร

ขึ้นสกัอย่าง เมือ่สรา้งเสร็จแลว้ ฉนัทะย่อยในเรื่องนัน้ก็เป็นอนัจบ  

พอฉนัทะนัน้สิ้นสุด สมานฉนัทบ์รรลุจดุหมาย ความสามคัคีก็ชกั

จะโหวงเหวง เพราะสามคัคีตอ้งอาศยัฉนัทะเป็นจุดยึดจบั สมานฉนัทก็์

ชกัจะลอยๆ สามคัคีไมม่จีดุที่จะจบัจะยดึรวมใจ  

ฉะนัน้ ถา้เรามสีมานฉนัทม์าท าใหส้ามคัคีกนัเพื่อท าการอนัหนึ่ง 

พอการนัน้จบแลว้ เราตอ้งหาฉนัทะใหมม่าสบืต่อไป  
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ฉะนัน้ ถา้หากว่าญาติโยมมสีามคัคีดว้ยสมานฉนัท ์ คือมฉีนัทะ

ร่วมกนัที่จะท าชาติภูมสิถานนี่ใหเ้สร็จ ถา้ตอนนี้ท  าเสร็จแลว้ บรรลุ

จดุหมายของฉนัทะแลว้ ฉนัทะก็จบเสยีแลว้ สามคัคีก็จะไมม่ตีวัยึดแลว้ส ิ

จะท าอย่างไรดลีะ่ทนีี้ ถา้ฉนัทะยงัมอียู่แค่ชื่นชมพอใจในความดีงามและ

ผลงานที่ด ีเราก็จะมแีต่สามคัคีชนิดที่หยุดนิ่ง  

เพราะฉะนัน้จะตอ้งกา้วต่อไป คือ ตอ้งหาฉันทะที่จะเป็นแรง

ขบัเคลื่อนใหท้  าการเพื่อจุดหมายขา้งหนา้ ตอนน้ีเราท าเพื่อทอ้งถิ่น เมื่อ

งานของทอ้งถิ่นเขา้ที่ดีแลว้ เราก็จะตอ้งใหท้อ้งถิ่นน่ีเป็นส่วนร่วมในการ

สรา้งสรรคส์งัคมประเทศชาติ ที่เป็นส่วนรวมอนักวา้งออกไป นี่ก็คือ

กา้วหนา้ต่อไป  

เพราะฉะนัน้ จึงหวงัว่าเราท ัง้หลายจะไม่หยุดเพยีงเท่านี้  ชาติภูมิ

สถานนี้ เป็นส่วนแห่งการที่เรามสีมานฉนัทก์า้วมาข ัน้หนึ่งแลว้ จากนี้ ก็

จะเป็นเหตุปจัจยัใหเ้รามสีมานฉนัทอ์นัใหญ่ ที่จะกา้วไปสู่การสรา้งสรรค์

สงัคมประเทศชาติของเรา ใหก้า้วหนา้ไปสู่ความดีงาม ใหเ้ป็นสงัคมที่มี

สนัติสุข มคีวามเจริญงอกงามในทางที่ถกูตอ้งอย่างแทจ้ริง  

เมือ่เราไดว้เิคราะหอ์ย่างที่พดูเมือ่ก้ีและมองเหน็แลว้วา่ โลกนี้มไิด ้

เจริญมาในทางที่ถกูตอ้ง และมนัไดก้ลายเป็นปญัหาใหญ่ของยุคปจัจุบนั 

ถา้เราม ัน่ใจว่าเราจะสรา้งความเจริญที่ดีงามถูกตอ้ง ซึ่งกา้วหนา้ไปใน

สนัติสุขที่แทจ้ริง เราก็จะตอ้งพรอ้มแมแ้ต่ที่จะเป็นผูน้ า หรือเป็น

แบบอย่างในการสรา้งสรรคค์วามเจริญแบบนี้  

เพราะฉะนัน้ จึงตอ้งชวนกนักา้วต่อไป และในเรื่องนี้ ก็จะตอ้งมี
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การคิด มกีารใชป้ญัญากนัอย่างจริงจงั  

อาตมภาพก็ขอมอบแนวความคิดน้ีไว ้ซึง่เป็นเพยีงส่วนหนึ่ง หรือ

เป็นเครื่องประกอบในการอนุโมทนาน า้ใจของชาวศรีประจนัตแ์ละชาว

สุพรรณบุรีท ัง้หมด รวมท ัง้ญาติโยมท ัว่ประเทศไทย จากหน่วยงาน

ต่างๆ ทัง้หลาย ซึ่งไดม้เีจตจ านงเป็นกุศลมาร่วมกนัสรา้งงานและบุญ

สถานนี้ใหเ้กิดขึ้น  

ท่านท ัง้ปวงที่กล่าวมา ไดม้นี า้ใจสมานฉนัทร่์วมกนัสรา้งชาติภูมิ

สถาน ป. อ. ปยุตฺโต ที่ระบุชื่ออาตมภาพไว ้บดัน้ี งานของท่านผูจ้ดัท  า

ด าเนินการท ัง้หลาย มชีาวศรีประจนัตเ์ป็นตน้นัน้ ก็เหมอืนบรรลุจุดหมาย 

เป็นความมนี า้ใจสมานฉนัทท์ี่เต็มเป่ียมบริบูรณ์แลว้ กิจของท่านเหมอืน

จบไปอย่างนอ้ยตอนหนึ่งแลว้  

ตอนน้ีเรื่องก็จงึตกมาถงึอาตมภาพ เพราะว่า เมื่อท่านผูส้รา้งงาน

ท าเสร็จแลว้ ก็ยกใหโ้ดยนิมนตม์าเปิด ทีนี้ เมื่อยกมาใหแ้ก่อาตมภาพ

แลว้ จะท าอย่างไร อาตมภาพก็ควรตอ้งตอบแทนน า้ใจ  

อาตมภาพก็จึงขอแสดงน า้ใจตอบแทน โดยบอกว่าอาตมภาพขอ

อนุโมทนาเกินวาจาจะกล่าว ในการที่ประดาท่านผูม้ีน า้ใจกุศล ได ้

สรา้งสรรคท์  าการท ัง้หลายมาใหแ้ก่อาตมภาพ และบดัน้ี อาตมภาพก็ขอ

โอกาส ขอมอบชาติภูมสิถาน ป. อ. ปยุตฺโต นี้ ใหแ้ก่ชุมชนชาวศรี

ประจนัต ์ตลอดไปจนถงึชาวสุพรรณบุรีเป็นตน้ไปท ัง้หมด  

เมื่อถงึตอนนี้ ชาติภูมสิถาน ก็จะมชีื่อยาวออกไปอีก แมจ้ะไม่

ปรากฏออกมาเป็นตวัหนงัสอื แต่ก็ขอใหรู้ก้นัวา่ ชาติภมูสิถานน้ีมชีื่อยาว
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๓๔ 

๓๔ 

กวา่ที่ปรากฏเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

ชื่อยาวนัน้วา่อย่างไร ก็คือ “ชาตภิูมสิถาน ป. อ. ปยุตฺโต ของชาว
ศรปีระจนัต”์ ก็ขอใหโ้ยมรบัไวด้ว้ย (สาธุ…) ก็เป็นของโยมนัน่เอง   

แต่ไม่ใช่ส ัน้แค่นัน้นะ นัน่คือท่อนที่หนึ่ง ชื่อเต็มยาวกว่านัน้ แต่

บอกทีเดียวโยมจะจ าไม่ไหว ชื่อเต็มยาวต่อไปว่าอย่างไร ก็ขอบอกต่อ 

ใหจ้บว่า “ชาตภิูมสิถาน ป. อ. ปยุตฺโต ของชาวศรปีระจนัต์ และปวง
ชาวสุพรรณบุร ีทีจ่ะร่วมเป็นก าลงัของสงัคมไทย ในการน าพาประเทศ
ไทย ใหก้า้วออกไปอย่างสงา่งาม ในท่ามกลางประชาคมโลก”  

เอาละ วา่อย่างนี้ จะไปทวนกนัอกีทก็ีได ้ 

อย่างนี้นี่แหละจะมคีวามหมาย ถา้ตกลงท าอย่างนี้ เราก็จะมี

สมานฉนัทต่์อ คือ จะมองเห็นภารกิจท ัง้หลายโผล่ขึ้นมารอหนา้เรา

มากมาย ปญัหารอเราเยอะเลย เรายงัจะตอ้งสรา้งสรรคส์งัคมที่ดีงาม

ต่อไป  

ดา้นหนึ่ง เรามคีวามสุขสดชื่น เพราะเราท าสิ่งที่ดงีามมาไดป้ระสบ

ความส าเร็จ แต่อกีดา้นหนึ่ง เรามองเห็นตระหนกัว่า ในสงัคมของเรานี้

ปญัหายงัรอหนา้อยู่มากมายนกัหนา ซึง่เราจะตอ้งช่วยกนัแกไ้ข  

อย่างไรก็ตาม ปญัหาเหลา่นัน้คงไมเ่หลอืบา่กว่าแรง ถา้เรามนี า้ใจ

สมานฉนัท ์อนัเกิดจากปญัญาที่รูเ้ขา้ใจหยัง่เห็นชดัเจน แลว้มาสามคัคี

กนัในการมุ่งม ัน่ท  าการต่างๆ สืบต่อไป ก็จะแกไ้ขปญัหาใหล้ดจนหมด

ได ้และสรา้งสรรคใ์หก้า้วหนา้สู่ความสมัฤทธ์ิลุจดุหมาย 



พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต) 

 

 ๓๕ 

ถ้ำคนไทยมีคุณภำพแท้ ต้องก้ำวไปน ำทั้งโลกได้ 

วนัน้ี อาตมภาพไดก้ลา่วมาเป็นเวลาพอสมควรแลว้ คิดหวงัว่าจะ

เป็นการอนุโมทนาไดส้่วนหนึ่ง แมจ้ะถอืวา่ยงัไมเ่ต็มต่อน า้ใจของญาติโยม  

อย่างไรก็ตาม แมว้่าบุญกุศลที่ญาติโยมท ากนัมาในงานนี้ จะเต็ม

เป่ียมไปแลว้ แต่เราก็มเีรื่องบุญกุศลที่จะตอ้งท ากนัต่อไป เพราะว่าบุญ

กุศลนัน้เป็นเรื่องที่ไม่จบสิ้น เรายงัตอ้งกา้วหนา้ไปอีก อย่างที่เรียกว่า 

“กา้วไปในบุญ” คือ คนเรานี้จะตอ้งพฒันาชีวติใหเ้จริญงอกงามยิ่งขึ้นไป 

ท าบุญกุศลใหเ้พิม่พนูพฒันา  

พระท่านก็ใหค้วามรูไ้วแ้ลว้ว่า บุญตอนแรกเป็นกามาวจรกุศล 

พอเจริญต่อไป ก็เป็นรูปาวจรกุศล สูงขึ้นไปอีกก็เป็นอรูปาวจรกุศล 

แลว้ไปจบที่โลกุตตรกุศล มเีป็นข ัน้ๆ เราตอ้งกา้วขึ้นไปเรื่อยๆ อย่ามอง

อะไรแบบหยุดนิ่ง  

สมานฉนัทข์องเรานี้ เมื่อมาถูกทาง ก็เป็นกุศลอย่างหนึ่ง เป็น

กุศลชนิดแกนส าคญัเลย  

พระพทุธเจา้ตรสัไวว้่า ฉันทะนี้ เป็นเหมอืนแสงอรุณของชีวติที่ดี

งาม ท่านเรียกว่าเป็นบุพนิมติแห่งการเกิดขึ้นของมรรค ถา้มฉีนัทะแลว้ 

มรรควถิแีห่งชีวติแบบพุทธจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน การศึกษาที่แทจ้ะ

เกิดขึ้นแน่นอน คนก็จะพฒันาอย่างเป่ียมดว้ยคุณภาพ 

ถา้ไมม่ฉีนัทะ ก็จะอยู่แค่ความรูส้ึก ไม่รูจ้กัคิดอะไร ไดแ้ค่ถูกตา 

ถูกหู ถูกลิ้น ถูกปาก ถูกใจ ถูกอะไรต่ออะไร ไหลไปตามที่รูส้ึก แค่
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๓๖ 

๓๖ 

ชอบใจ-ไม่ชอบใจ แลว้ก็ติดใจลุ่มหลงเพลดิเพลินไปกบัสิ่งที่ชอบใจ 

เรียกวา่อยู่กบัอวชิชา ภายใตอ้  านาจของตณัหา  

แต่ถา้พิจารณาเกิดปญัญาเห็นชดัว่าอะไรดีจริงแน่ อะไรเป็น

ประโยชนแ์ทจ้ริง แลว้ฉนัทะเกิดขึ้น เป็นกุศลขึ้นมานัน่แหละ จุดหมาย

และทศิทางที่ถกูตอ้งก็จะปรากฏขึ้น  

เมือ่รูเ้ขา้ใจวา่อะไรจริงอะไรดงีามเป็นประโยชนช์ดัเจน และพอใจ

ใฝ่ปรารถนาที่จะท าตรงกนัเป็นสมานฉนัทแ์ลว้ เราจะกา้วหนา้ไปในการ

สรา้งสรรคอ์ย่างแทจ้ริง สามารถน าพาประเทศไทยใหก้า้วออกไปอย่าง

สงา่งาม ในท่ามกลางประชาคมโลก  

มใิช่เท่านัน้ เราจะสามารถแมแ้ต่จะน าพาประชาคมโลกใหก้า้วพน้

ออกไปจากวถิแีห่งความเจริญที่ผิดพลาด ซึ่งจะเรียกว่าการพฒันาที่ไม่

ย ัง่ยนืหรืออะไรก็แลว้แต่ และน าพาชาวโลกไปในวถิทีางที่ถูกตอ้งสู่สนัติ

สุขที่แทแ้ละย ัง่ยนื 

ขออนุโมทนาขอบคุณพระเถรานุเถระ มหีลวงพอ่วดัเสอื เป็นตน้ ผู ้

เป็นก าลงัส  าคญัตัง้แต่ในข ัน้ความด าริริเริ่ม กบัท ัง้ญาติโยมชาวศรี

ประจนัต ์และทอ้งถิ่นใกลเ้คียงท ัง้หมดทุกแห่ง พรอ้มดว้ยท่านผูม้นี า้ใจ

กุศลหนกัแน่นจากถิ่นไกล ในการที่ไดด้  าเนินการใหเ้กิดชาติภูมสิถาน 

ป. อ. ปยุตฺโต และมลูนิธิชาติภมู ิป. อ. ปยุตฺโต นี้ขึ้น  

ขอตัง้จติเป็นกลัยาณฉนัทะ อาราธนาคุณพระรตันตรยัอวยชยัใหพ้ร 

รตนตัตยานุภาเวนะ รตนตัตยเตชสา ดว้ยเดชานุภาพคุณพระรตันตรยั 

พรอ้มท ัง้บุญกุศลที่ไดบ้  าเพญ็ดว้ยคุณธรรม มศีรทัธาและเมตตาไมตรี 



พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต) 

 

 ๓๗ 

เป็นตน้ จงเป็นปจัจยัอนัมกี าลงั อภิบาลอวยชยัใหช้าวศรีประจนัต ์

พรอ้มท ัง้ชาวสุพรรณบุรีท ัง้ปวง ตลอดถึงญาติโยมปวงชนชาวไทย 

ตลอดกวา้งขวางขยายไปท ัว่โลก จงเจริญงอกงามในกุศลความดีงาม ใน

การท ากิจหนา้ที่เพือ่ความเจริญกา้วหนา้ที่ประกอบดว้ยธรรม ใหป้ระสบ

ความส าเร็จสมความมุง่หมาย มกี าลงัที่จะแผ่ขยายประโยชนสุ์ขออกไป 

ใหป้ระโยชนสุ์ขนัน้เกิดขึ้นแก่ชีวติของตน แก่ครอบครวั แก่ทอ้งถิ่น แก่

ชุมชน แก่สงัคมประเทศชาติ และช่วยกนัท าใหโ้ลกนี้กา้วไปใกลส้นัติสุข

ที่ย ัง่ยนืนานทุกเมือ่ เทอญ… (...สาธุ…) 

 





เกร็ดชวิีตพระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต) 

     บุบผำ  คณิตกุล 
 
 ใกล้ริมฝ่ังแม่น ำ้ทำ่จีน ฝ่ังตะวนัออก อ ำเภอศรีประจนัต์ 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ ท่ีตลำดใต้ มหำส ำรำญ และนำงชนุกี อำรยำงกรู 
ชว่ยกนับริหำรร้ำนขำยผ้ำแพรและผ้ำไหม สว่นทำงตะวนัตก 
ครอบครัวมีโรงสีไฟขนำดกลำงตัง้อยู่ในพืน้ท่ีกวำ่ ๑๐ ไร่ เม่ือวนัท่ี 
๑๒ เดือนมกรำคม ปีพทุธศกัรำช ๒๔๘๑ เวลำประมำณ ๒๓.๑๕ น. 
ซึง่ตรงกับวนัพฤหสับดี แรม ๗ ค ่ำ เดือนย่ี ปีขำล เด็กชำยประยุทธ์ 
อำรยำงกรู คือ ทำ่นเจ้ำคณุพระพรหมคณุำภรณ์ (ป. อ. ปยตฺุโต) ถือ
ก ำเนิดมำเป็นบตุรอนัดบัท่ีหกของครอบครัวนี ้ พ่ีชำยคนโตปัจจบุนั
คือ นำยแพทย์เกษม อำรยำงกรู คนท่ีสอง นำยผำสกุ อำรยำงกรู รับ
รำชกำรกรมกำรปกครอง คนท่ีสำม นำยสรรค์ อำรยำงกรู ซึง่ตอ่มำ
ได้สืบทอดกิจกำรงำนของบิดำมำรดำ พ่ีคนท่ีส่ี ช่ือธิดำ ซึง่เสียชีวิต
ตัง้แตย่งัเดก็ อำยเุพียงหนึง่ขวบ  พ่ีชำยคนท่ีห้ำ ทนัตแพทย์เอนก อำ
รยำงกรู ขณะนีมี้คลินิกทนัตแพทย์อยู่ท่ีตลำดอ ำเภอบ้ำนโป่ง จงัหวดั
รำชบรีุ และมีรังกล้วยไม้ท่ีมีช่ือเสียง แล้วจงึมำถึงตวัทำ่นเจ้ำคณุพระ
พรหมคณุำภรณ์ (ป. อ. ปยตฺุโต) สว่นน้องสำมคนของทำ่นคือ 
นำงสำวกำนดำ อำรยำงกรู นำงบบุผำ คณิตกลุ และน้องน้อย นำง
จิตรำ วชัรบศุรำค ำ ซึง่ถึงแก่กรรมเม่ือปีพทุธศกัรำช ๒๕๒๗  
 ชีวิตในวัยเยำว์ ตัง้แต่ท่ำนยังไม่ครบขวบปี ก็ป่วยเป็นโรค
ทำงเดินอำหำร มีอำกำรท้องร่วงอย่ำงรุนแรงจนแทบจะไม่รอด แต่ก็
ยงัโชคดีท่ีได้หมอมำชว่ยวำงยำรักษำได้ถกูกบัอำกำรของโรค หลงัจำก
ท่ำนหำยป่วยได้ไม่นำน โยมมำรดำก็ป่วยเน่ืองด้วยต่อมไทรอยด์เป็น
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๔๐ 

๔๐ 

เนือ้งอก จ ำเป็นต้องเดินทำงไปกรุงเทพฯ เพ่ือเข้ำรับกำรผ่ำตัดท่ี
โรงพยำบำลศิริรำช ซึ่งต้องใช้เวลำพักรักษำตวัหลำยเดือน จ ำต้อง
ฝำกทำ่นไว้กบัญำติผู้ น้องของโยมมำรดำ ช่ือนำงเฮ๊ียะ ทัง้นีเ้น่ืองจำก
โยมบิดำเองก็มีภำระมำก กบักำรงำนทัง้ร้ำนขำยผ้ำแพร และผ้ำไหม 
อีกทัง้โรงสีไฟซึ่งโยมบิดำเป็นทัง้เจ้ำของ และผู้จดักำรด้วย ส่วนพ่ีๆ 
ตำ่งก็ยงัเดก็และก ำลงัเรียนหนงัสือ หลำยเดือนต่อมำพอโยมมำรดำ
หำยป่วยแล้วกลบัมำบ้ำน ตอนแรกทำ่นจ ำโยมไม่ได้ พอถูกอุ้มถึงกับ
แสดงอำกำรแปลกหน้ำ (แม่เลำ่ให้ฟัง) 
 ทำงด้ำนสขุภำพ ดงัท่ีได้กลำ่วไว้แล้วในตอนต้น ท่ีวำ่อำยุ
ทำ่นยงัไม่ครบขวบดี ก็ป่วยหนกัด้วยโรคทำงเดินอำหำร และท้องร่วง
อย่ำงรุนแรงนัน้ภำยหลงัถึงแม้จะหำยแล้วก็ตำม โรคเก่ำนีค้งจะเป็น
เหตปัุจจยัหนึง่ท่ีท ำให้ทำ่นไม่แข็งแรงอย่ำงท่ีควรจะเป็น ซึง่ตอ่มำ
ทำ่นก็ยงัพบกบัโรคภยัไข้เจบ็อยู่เสมอ 
 ครัน้พอจ ำเริญกำลได้บรรพชำเป็นสำมเณรแล้ว ก็เกิดเป็นไส้
ต่ิงอักเสบต้องเข้ำรับกำรผ่ำตัด เป็นโรคปอด มีแผลในปอด และก็
ได้รับกำรรักษำจนหำยขำดแล้ว ตอนหลงัก็เป็นโรคแพ้อำกำศ หำยใจ
ไม่สะดวกแพทย์ให้ยำพ่นขยำยหลอดลม ต่อมำก็ต้องเข้ำรับกำร
ผำ่ตดัอีกด้วย หอูกัเสบ อย่ำงหนกัอกัเสบเข้ำไปถึงในกระดกูพรุนหลงั
ห ูท่ีเรียกว่ำ มำสตอยด์ มีอำกำรปวดตบุๆ เป็นพกัๆ ต้องเข้ำรับกำร
ผ่ำตดัโดยเฉพำะเร่ืองหแูละมำสตอยด์ถึง ๒ ครัง้ และในช่วงท่ีเป็น
อำจำรย์สอนอยู่ท่ีมหำวิทยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวิทยำลยั เกิดมี
ก้อนน่ิวในกรวยไต ต้องเจ็บปวดทรมำนอยู่หลำยวนักว่ำก้อนน่ิวจะ
หลดุไป และท่ีร้ำยย่ิงกวำ่นัน้ ควำมท่ีท่ำนจริงจงักับงำนเขียนหนงัสือ 
เขียนจนกระทั่งกล้ำมเนือ้ท่ีแขนเกิดอำกำรเกร็งและอักเสบอย่ำง
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รุนแรง ปวดถึงกบัยกแขนไม่ได้ คณุหมอพ่ีชำยต้องสง่รถโรงพยำบำล
รับตวัไปพกัรักษำอยู่หลำยสิบวนั เม่ือปีพทุธศกัรำช ๒๕๒๖ ต่อมำ
หลอดลมอกัเสบ ตบัไม่ปกติ ล ำไส้พบั พอปีพทุธศกัรำช ๒๕๓๔ ไวรัส
เข้ำตำ อกัเสบบวม ต้องปิดตำทัง้สองข้ำง ฉะนัน้งำนนิพนธ์ของทำ่นท่ี
ออกมำในช่วงนัน้ จึงเป็นงำนท่ีส ำเร็จด้วย “ห”ู (ท่ำนบอกเอง) เรียบ
เรียงและตรวจโดยกำรฟังผู้ อ่ืนอำ่นให้  
 ต่อมำปีพุทธศักรำช ๒๕๓๖ ในช่วงเข้ำพรรษำท่ำนก็ป่วย
ด้วยสำยเสียงอักเสบ แพทย์สัง่ห้ำมพูด เพรำะฉะนัน้ญำติโยมท่ีไป
เย่ียมในตอนนัน้ คงจ ำได้ว่ำท่ำนต้องใช้กระดำนแม่เหล็กมำเขียน
ตอบข้อซกัถำม และสัง่งำน ซึง่ขณะนัน้อำกำรของทำ่นเป็นท่ีวิตกของ
ญำติโยมเป็นอันมำก มีแพทย์บำงท่ำนถึงกับขึน้ไปนอนเฝ้ำอำกำร
บนภูเขำ ท่ีสถำนพ ำนักสงฆ์สำยใจธรรม อ ำเภอพนมสำรคำม 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ ด้วยควำมเป็นห่วง แล้วทุกอย่ำงก็ผ่ำนพ้นได้
ด้วยดีโดยนำยแพทย์ผู้ช ำนำญได้ให้กำรรักษำด้วยยำ และให้กำร
แนะน ำให้ท่ำนพักผ่อน เป็นกำรรักษำโดยวิธีธรรมชำติท่ีดีท่ีสุด 
นอกจำกนัน้ยังมีอำกำรผิดปกติของกรำมบนและกรำมล่ำง ไม่ได้
สว่นกนั ซึง่เป็นมำนำนจนใน พ.ศ. ๒๕๓๗ แพทย์ได้ให้ใช้วิธีเข้ำเฝือก
กรำม (ไม่ใช่จัดฟัน) ซึ่งอำกำรอย่ำงนีค้ณุหมอบอกว่ำน้อยคนท่ีจะ
เป็น ทัง้หมดท่ีกลำ่วมำเก่ียวกบัโรคภยัไข้เจ็บต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึน้กับท่ำน 
และได้รับกำรรักษำหำยเป็นปกติแล้วนัน้ แสดงถึงควำมอดทนของ
ทำ่นสงูย่ิง ดทูำ่นไม่คอ่ยเดือดร้อนใจสกัเทำ่ไร แตก่็สนใจในกำรถวำย
ยำจำกแพทย์ เร่ืองกำรเจ็บป่วยนีท้่ำนบอกว่ำเป็นเร่ืองธรรมดำ และ
ส ำหรับเร่ืองโรงพยำบำลท่ำนคุ้ นเคยกันมำก เข้ำ-ออกอยู่ประจ ำ
ตัง้แต่เด็ก กำรท่ีเป็นโรคนัน้โรคนีอ้ยู่บ่อยๆ ถือว่ำเป็นประสบกำรณ์
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สว่นตวัไปอีกด้ำนหนึง่ ส ำหรับผู้ อ่ืนเม่ือมีกำรปรำรภกันถึงเร่ืองควำม
เจบ็ป่วย ท่ำนจะบอกให้คิดถึงพทุธพจน์ท่ีตรัสสอนไว้ ให้ตัง้จิตตัง้ใจ 
“ถึงแม้ร่างกายของเราจะป่วย แต่ใจของเราจะไม่ป่วยไปดว้ย” 
 พระพรหมคุณำภรณ์ ในวัยเยำว์ได้รับกำรอบรมจำกโยม
บิดำอย่ำงใกล้ชิดเชน่เดียวกบัพ่ีน้องทกุคนและประกอบกับได้รับกำร
ถ่ำยทอดอุปนิสัยท่ีดีงำมของโยมมำรดำ รวมทัง้ควำมอบอุ่นใน
ครอบครัว อีกทัง้ตวัทำ่นเองก็มีคณุลกัษณะของควำมเป็นผู้น ำ ผู้สอน 
มีเหตผุล รักควำมยติุธรรมควำมถกูต้อง มีควำมจริงจงัในควำมสนใจ
ใฝ่รู้ย่ิง มีควำมเมตตำกรุณำ รักควำมสงบเคร่งครัดในระเบียบวินัย
มำตัง้แตเ่ดก็ มีควำมมุ่งมัน่ให้บคุคลทัว่ไปปฏิบติัตนในทำงท่ีดีรวมทัง้
ควำมเสียสละให้อภยัอยู่เสมอโดยเฉพำะกบัน้องๆ ทำ่นรักเอ็นด ูและ
ปกป้องมำตลอด เป็นท่ีปรึกษำหำแนวทำงท่ีดีและถกูต้องให้ในยำมท่ี
มีปัญหำ และจะให้ก ำลงัใจในขณะท่ีปัญหำนัน้ยังต้องรอเวลำแก้ไข 
ส ำหรับเร่ืองควำมเกเรชกต่อยกันแบบเด็กชำยทัว่ๆ ไป ไม่มี แต่กล้ำ
หำญกล้ำต่อสู้ ถ้ำถูกรังแกโดยไม่เป็นธรรม ท ำตวัเป็นแบบอย่ำงท่ีดี
ให้แก่เด็กรุ่นเดียวกัน และต่ำงรุ่น เป็นท่ีรักของครูอำจำรย์ และ
เพ่ือนๆ มำก โดยเฉพำะควำมมีระเบียบวินยั มีเหตผุล รวมทัง้ควำม
เสียสละและกำรให้อภัยต่อผู้ ท่ีท ำผิดนัน้ ท ำให้เป็นท่ีเกรงใจของ
บรรดำผู้ ใหญ่ไปอีกด้วย ในบรรดำลูกๆ โยมมำรดำก็จะติชมควำม
ประพฤติและอปุนิสยัไปคนละอย่ำง แตส่ ำหรับทำ่นเจ้ำคณุ ฯ แล้วจะ
ถกูชมวำ่เป็นเดก็ชำ่งคิด “คิดก่อนพดูและก่อนทีจ่ะท าส่ิงใด” 
 เม่ือถึงวัยท่ีจะต้องเข้ำรับกำรศึกษำ ท่ำนเจ้ำคุณฯ ได้รับ
กำรศึกษำโดยท่ีโยมทัง้สองนัน้มีแนวควำมคิดก้ำวหน้ำ เพรำะโยม
บิดำได้เคยบรรพชำและอปุสมบทในพระบวรพทุธศำสนำ ศึกษำเล่ำ
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เรียนได้ถึงชัน้เปรียญธรรม ๔ ประโยค จึงมีแนวคิดทำงกำรศึกษำ
ให้แก่บตุรหลำนอย่ำงจริงจงัและกว้ำงไกล สมยันัน้ท่ีตลำดอ ำเภอศรี-
ประจนัต์ มีโรงเรียนเด็กเล็กรับเด็กท่ีอำยุยังไม่เข้ำเกณฑ์กำรศึกษำ 
ช่ือโรงเรียนครูเฉลียว โยมก็ส่งท่ำนเข้ำไปเรียนอยู่ปีหนึ่ง ในปีพุทธ -
ศักรำช ๒๔๘๗ ต่อมำปีพุทธศักรำช ๒๔๘๘ ก็ย้ำยไปเข้ำเรียนใน
โรงเรียนประชำบำลใกล้บ้ำน โรงเรียนชยัศรีประชำรำษฎร์ (วดัยำง) 
จบชัน้ประถมปีท่ี ๔ ในปีพทุธศกัรำช ๒๔๙๐ แล้วจึงได้ย้ำยไปเข้ำ
เรียนโรงเรียนมัธยมวดัปทมุคงคำ อ ำเภอสมัพนัธวงศ์ พระนคร เพ่ือ
ศกึษำระดบัมธัยมศกึษำ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ โดยได้รับทนุเรียนดีของ
กระทรวงศึกษำธิกำร จนถึงชัน้มัธยมปีท่ี ๓ และในช่วงนัน้โยมบิดำ
ได้ฝำกให้พกัอยู่ท่ีวดัพระพิเรนทร์กับพวกพ่ีๆ ซึ่งขณะนัน้พระศีลขันธ-
โศภิต เป็นเจ้ำอำวำส (ภำยหลงัได้รับพระรำชทำนเล่ือนสมณศักด์ิ
เป็นท่ีพระเทพคณุำธำร) 
 ขณะท่ียงัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศกึษำตอนต้น ระหวำ่งปิดภำค
เรียนก็กลบับ้ำน ดงัท่ีได้กลำ่วไว้แล้วว่ำ ท่ำนเจ้ำคณุฯ มีคณุลกัษณะ
และอุปนิสัยเป็นผู้ ให้ ผู้ สอนมำตัง้แต่เด็กก็จะชวนน้องๆ ช่วยกัน
จดัแจงตัง้ห้องเรียนเพ่ือเลน่สอนหนงัสือ โดยตวัทำ่นเจ้ำคณุฯ เองเป็น
ครู สว่นศิษย์นัน้ก็จะเป็นน้องและเด็กๆ ในละแวกนัน้ โดยมีอปุกรณ์
เก่ำของโรงเรียนบ ำรุงวฒุิรำษฎร์ โรงเรียนมธัยมแหง่แรกในอ ำเภอศรี
ประจันต์ ซึ่งโยมบิดำตัง้ขึน้ด้วยมีเหตุด ำริว่ำ เด็กในอ ำเภอศรี
ประจนัต์ และบริเวณใกล้เคียง เม่ือเรียนจบชัน้ประถมศึกษำแล้วถ้ำ
จะเรียนต่อชัน้มัธยมก็จะต้องเดินทำงไปเรียนต่อในเมืองสุพรรณ 
หรือถ้ำมีฐำนะดีหน่อยและมีญำติอยู่ในกรุงเทพฯ จึงจะส่งเข้ำไป
เรียนในกรุงเทพฯ ได้ น่ีเป็นเหตใุห้เดก็บำงคนหมดโอกำสเรียนต่อ ทัง้
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ท่ีอยำกเรียน ตัง้ใจเรียน และเรียนได้ดี แตภ่ำยหลงัโรงเรียนนีก้็ได้ยุบ
เลิกกิจกำรลง ด้วยเหตวุ่ำมีโรงเรียนมัธยมแห่งใหม่เปิดขึน้มำ ฉะนัน้
ควำมห่วงใยเด็กๆ ของโยมบิดำก็หมดไปและประกอบกับภำรกิจ
ทำงด้ำนอ่ืน ก็มำกอยู่แล้ว จึงได้หลีกทำง ให้โอกำสท่ีดีกับโรงเรียนท่ี
เปิดขึน้ใหม่นัน้ จงึคงยงัเหลืออปุกรณ์กำรเรียนกำรสอนต่ำงๆ ไว้ เช่น 
กระดำนด ำ โต๊ะ เก้ำอีค้รู และนกัเรียน เป็นต้น 
 จำกอุปกรณ์ทัง้หลำยเหล่ำนีเ้อง จึงท ำให้พระพรหมคุณำ-
ภรณ์ สมัยนัน้สำมำรถเปิดห้องเรียนเล่นสอนพิเศษได้ ในขณะท่ี
ตวัเองยังเรียนอยู่แค่ชัน้มัธยมต้นเท่ำนัน้ สอนวิชำภำษำองักฤษ ซึ่ง
เดก็นกัเรียนตำ่งจงัหวดัในสมยันัน้ ส ำหรับในชัน้ประถมศกึษำยงัไม่มี
ภำษำองักฤษสอนในหลกัสตูร สอนเขียน อ่ำนหดัออกเสียง สอนเลข 
หดัให้จ ำสตูรตำ่งๆ และสอนวิธีคิดเลขในใจให้สอนจริยธรรม ควำมรู้
ทัว่ไป ประวติัศำสตร์ และวรรณคดี มีกำรสอบให้คะแนน และจะให้
ของขวัญเป็นก ำลังใจถ้ำได้คะแนนดี นักเรียนต่ำงสนุกได้ควำมรู้
อย่ำงไม่รู้เบื่อ บำงวนัก็จะเปล่ียนไปเล่นละคร มีกำรจดัฉำก จดักำร
แสดง ตวัทำ่นเจ้ำคณุ ฯ เองเขียนบทละคร เป็นผู้ก ำกับกำรแสดงเอง 
แล้วก็ยังเป็นตวัแสดงเองอีกด้วย แล้วก็เลือกตวัละครตำมลกัษณะ
นิสยั เร่ืองที่ชอบให้เล่นมีหลำยเร่ือง มีทัง้เกี่ยวกับประวตัิศำสตร์  
วรรณคดี ท่ีชอบเลน่มำกมีอยู่ ๒ เร่ือง 
 ท่ีผู้ เขียนพอจ ำได้ เพรำะได้ร่วมเป็นตวัแสดงด้วย เช่น สำมก๊ก 
ตอนโจโฉแตกทัพเรือ ตัวท่ำนก็จะเล่นเป็นขงเบ้ง เร่ืองรำมเกียรต์ิ 
ทำ่นก็จะเลน่เป็นท้ำวมำลีวรำช เป็นต้น วิธีกำรเล่นสอนของท่ำนเจ้ำ
คณุฯ นกัเรียนจะไม่คอ่ยขำดเรียน ได้ทัง้สนกุและก็กินอ่ิมด้วย เพรำะ
โยมมำรดำสนับสนุนด้วยกำรท ำอำหำรและขนมเลีย้ง ส่วนทำง
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วิชำกำรนัน้ มีกำรเล่นเน้นสอนให้เป็นเร่ืองจริงจังอย่ำงเช่น กำรเล่น
ตัง้ตนเป็นนำยธนำคำร (ซึง่ตอนนัน้ผู้ เขียนยังเล็กมำก ไม่เข้ำใจ รู้แต่
วำ่เลน่แล้วสนกุดี ต่อเม่ือเติบใหญ่แล้วจึงเข้ำใจว่ำ เป็นกำรเล่นสอน
วิชำในหลักเศรษฐศำสตร์ ซึ่งตอนนัน้ตัวผู้ สอนเองก็คงไม่ทรำบ
เหมือนกัน จดุประสงค์คือให้นกัเรียนของท่ำนรู้จกัมัธยัสถ์ รู้จักเก็บ
หอมรอมริบ ตัง้ให้น้องๆ เลน่ท ำธุรกิจท ำกิจกำรต่ำงๆ เอำเงินมำฝำก
ธนำคำรบ้ำง แล้วบ้ำงก็มำขอกู้ เงินเพ่ือไปท ำธุรกิจ ท่ำนท ำท่ำทำง
ตรวจสอบก่อนปลอ่ยสินเช่ือ ดเูป็นจริงเป็นจงั 
 ครัน้เม่ือถึงเวลำเปิดภำคเรียน กลบัไปกรุงเทพฯ ก็ยังไม่ลืม
นกัเรียน พระธรรมปิฎกสมยัเดก็น ำเอำเงินสว่นท่ีเก็บออมไว้ ไปหำซือ้
หนงัสือประเภทเสริมทกัษะตำ่งๆ รวมทัง้หนงัสือภำษำองักฤษ ส่งไป
ให้นกัเรียนของทำ่นเป็นกำรเช่ือมตอ่กิจกรรมกำรสอนให้ต่อเน่ือง ท ำ
ให้น้องทุกคนและเด็กท่ีสนใจใฝ่เรียน ถึงแม้จะจบกำรศึกษำแค่ชัน้
ประถมปีท่ี ๔ ก็สำมำรถอ่ำนและเขียนภำษำอังกฤษพอเข้ำใจขัน้
พืน้ฐำนได้ 
 นอกจำกกำรเล่นต่ำงๆ ดังท่ีกล่ำวมำแล้วนัน้ ก็ยังสอนพวก
เด็กให้รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ ไม่ได้เล่นเอำแต่สนกุอย่ำง
เดียว ยังมีกำรเล่นสนกุท่ีมีสำระ ช่วยกิจกำรงำนของบิดำมำรดำอีก
ด้วย วนัหนึ่งเม่ือเห็นว่ำใต้ถุนบ้ำนรกนกั ซึ่งบ้ำนเป็นร้ำนค้ำด้วย ยก
พืน้ไม้กระดำนใต้ถุนไม่สงูมำกนกัต้องมดุเข้ำไป ก็ชวนน้องๆ มดุเข้ำ
ไปเพ่ือชว่ยกนัเก็บกวำดขยะ เพรำะพืน้บ้ำนไม้กระดำนมีรอยต่อเป็น
ร่องไม้ เกรงว่ำถ้ำมีเศษขยะสะสมไว้ เกิดมีก้นบุหร่ีตกลงไป อำจจะ
ติดไฟแล้วจะลกุลำมท ำควำมเสียหำยเดือดร้อนได้ ในขณะท่ีก ำลัง
เก็บกวำดกนัอยู่นัน้ พบลกูนกเขำตวัหนึ่งนอนปีกหกั บินไม่ได้ เข้ำใจ
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วำ่คงจะสอนบินแล้วตกลงมำ ด้วยควำมเมตตำท่ำนเจ้ำคณุฯ จบันก
อุ้ม ออกจำกใต้ถุนบ้ำน เอำออกมำประคบประหงม โยมมำรดำ
ทรำบเร่ืองเข้ำก็แนะให้เอำตะไคร้และหัวหอมแดงมำทบุให้ช ำ้ แล้ว
เอำตะไคร้มำพนัตรงท่ีเจ็บ เอำหวัหอมให้นกดม นกหำยวนัหำยคืน 
โยมบิดำก็เลยหำไม้มำช่วยต่อกรงให้มันอยู่สบำยๆ ด้วยควำมเป็น
หว่งนกพอจะกลบัไปเรียนท่ีกรุงเทพฯ ก็ก ำชบัน้องๆ ให้หำข้ำว หำน ำ้ 
ให้นกกิน มีถั่วเขียว และทัง้หญ้ำกับดินด้วย นกเขำตัวนีข้ันเพรำะ
มำก ขนัให้พวกเรำฟังอยู่นำน มนัอำยยืุน 
 ระหว่ำงเล่นกับน้อง ไม่เล่นแต่เพียงในบ้ำน ยังมีกำรออกไป
นอกสถำนท่ี เพ่ือให้ได้บรรยำกำศ เช่นในสมัยยังอยู่ท่ีโรงสีไฟ “สห
กสิกร” ริมฝ่ังแม่น ำ้ด้ำนตะวันตก ติดกับโรงสี มีสวนมะม่วงและ
ต้นไม้อ่ืนๆ รกเรือ้มำก ตอนโรงเรียนปิดภำคเรียน วนัหนึง่ทำ่นเจ้ำคณุ
ฯ ก็พำน้องสำมคนไปธุดงค์ในป่ำอมัพวนัท้ำยโรงสี ขนเอำหม้อข้ำว
หม้อแกงท่ีปัน้จำกดินเผำส ำหรับเด็กเล่น แต่หงุข้ำวกินได้ พร้อมกับ
เสบียงตำ่งๆ ท่ีแอบหยิบเอำไปจำกในครัว พำน้องเดินป่ำหลงักินข้ำว
เช้ำแล้ว ช่วยกันปลูกกระต๊อบเล็กๆ พอเอำหัวบังฝนได้ แดดนัน้ไม่
ต้องบงัเพรำะป่ำ (สวนนัน้) ทบึจนแดดสอ่งได้ร ำไร ทำ่นใช้วิชำลกูเสือ
ช่วยกับน้องๆ ตัดก่ิงไม้แถวนัน้มำท ำเสำ มัดเสำท ำโครงบ้ำนด้วย
เถำวลัย์เหนียวๆ มำผูกกันเข้ำ เอำใบตองมุงหลังคำ แล้วก็เกิดเป็น
กระต๊อบ หลังเล็กขึน้มำเข้ำไปนั่งเล่นกัน พอหิวก็หุงข้ำวกินหำผล
หมำกรำกไม้ในป่ำนัน้มำกิน สว่นใหญ่จะเป็นมะม่วงท่ีหล่นอยู่ใต้ต้น 
แล้วก็มีสบัปะรด กล้วยหอม ลกูช ำมะเลียง มะเฟือง ละมดุ ฝร่ังขีน้ก 
และลกูเลบ็เหย่ียว กินไปคยุกันไป ส่วนใหญ่ท่ำนจะเล่ำเร่ืองตอนไป
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เรียนหนงัสือท่ีกรุงเทพฯ เลำ่ถึงกำรเดินทำงไปโรงเรียนโดยรถรำง ซึ่ง
น้องจะนัง่ฟังด้วยควำมต่ืนเต้นและอยำกไป อยำกเห็น 
 อีกเร่ืองหนึ่งท่ีพวกเรำพ่ีๆ น้องๆ จะพูดถึงกันอยู่บ่อยๆ ท่ี
แสดงถึงควำมเมตตำในวัยเด็กของท่ำน รวมทัง้กำรเสียสละ ปกติ
ท่ำนประหยัดมัธยัสถ์ จะใช้จ่ำยในส่ิงท่ีจ ำเป็น และไตร่ตรองก่อน
เสมอ ตอนเด็กๆ แม่จะแจกกระปกุออมสิน เป็นหมูดินเผำให้คนละ
ตวั พระธรรมปิฎกในสมัยเด็กจะใส่เงินลงในหมอูอมสินทกุวนั และ
สอนน้องให้รู้จักเหลือเงินเพ่ือหยอดกระปุกหมูออมสินให้ได้ทุกวัน
อย่ำงทำ่น ขณะไปเรียนท่ีกรุงเทพฯ ก็เอำหมอูอมสินไปด้วย พอกลบั
บ้ำนปรำกฎว่ำเศษสตำงค์เต็มหมู และในช่วงปิดเทอมนัน้ ไก่ใน
ละแวกบ้ำน รวมทัง้ท่ีเลีย้งไว้ท่ีบ้ำน ก ำลังเป็นโรคระบำดชนิดหนึ่ง 
ถ่ำยเป็นมกูสีขำว ตำฝ้ำ เวลำเดินจะเดินถอยหน้ำถอยหลงั พอใกล้
ตำยก็จะดิน้อย่ำงน่ำสงสำร ขณะนัน้มียำปฏิชีวนะชนิดหนึ่ง เพ่ิงจะ
สัง่เข้ำมำขำยในเมืองไทย ช่ือออริโอมัยซิน เป็นยำแก้อกัเสบและฆ่ำ
เชือ้ รำคำแพงมำกเม็ดละ ๖ ถึง ๗ บำท ซึ่งตอนนัน้ข้ำรำชกำรชัน้
จตัวำอันดบัหนึ่ง เงินเดือนแค่ ๔๕๐ บำท พระพรหมคุณำภรณ์ วัย
เด็กได้สละเงินส่วนตัวท่ีเก็บออมไว้ในกระปุกหมูออมสินนัน้ แคะ
ออกมำซือ้ยำเพ่ือช่วยชีวิตสตัว์เล็กๆ ซึ่งท่ำนรักและสงสำร (สมัยนัน้
ทำงบ้ำนยังไม่มีสัตวแพทย์อย่ำงปัจจบุนั) ตวัแล้ว ตวัเล่ำ หำยบ้ำง 
ตำยบ้ำง 
 กล่ำวถึงควำมซนในวัยเด็กอย่ำงหนึ่ง ท่ีท ำให้โยมบิดำบ่น
อย่ำงเอ็นดูบ่อยๆ คือ ควำมอยำกรู้อยำกเห็น ควำมสนใจใฝ่รู้ของ
ท่ำน พ่ีชำยคนโตเล่ำให้ฟังว่ำ ในช่วงเรียนอยู่ชัน้ประถมตอนปลำย
ต่อมัธยมต้น เร่ิมสนใจกำรเล่นเคร่ืองจักรกลเล็ก เคร่ืองไฟฟ้ำ รือ้
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ออกมำศกึษำ อย่ำงเชน่ไฟฉำย จะใช้กันมำกในโรงสีไฟ ก็ไปเก็บเอำ
ท่ีเสียๆ มำรือ้ซ่อมใหม่ โดยเอำไฟฉำยดีมำกเป็นแบบ พอประกอบ
เข้ำไปใหม่ ไฟฉำยดีกลับเสีย ไฟฉำยเสียกลับดีก็มี ประกอบเป็น
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำใช้เองในขณะท่ีเป็นสำมเณร ท ำหม้อแปลงไฟฟ้ำ เช่น 
ท ำหม้อแปลงไฟฟ้ำ ประดิษฐ์เคร่ืองแบ่งและผ่อนก ำลงัไฟฟ้ำ โดยมี
เคร่ืองมือครบชดุ เช่นหวัแร้งไฟฟ้ำส ำหรับบดักรีอปุกรณ์และสำยไฟ 
ตอ่อปุกรณ์เคร่ืองรับวิทย ุยกัเยือ้งไปตำ่งๆ  
 ทำ่นเจ้ำคณุฯ มีชีวิตอยู่อย่ำงสมถะในเพศบรรพชิต ไม่สะสม
ทรัพย์และปัจจัย ซึ่งเป็นมำตัง้แต่เด็ก มีส่ิงใดไม่ว่ำจะเป็นของเล่น 
ของใช้ หรือของรับประทำนก็จะแบ่งปันให้น้องและเพ่ือน ครัง้สมัย
เป็นสำมเณร ได้รับถวำยส่ิงของและปัจจยั หรือเคร่ืองไทยธรรมจำก
ญำติโยม ก็จะรวบรวมไว้ พอได้จ ำนวนหนึ่งก็จะน ำมำแจกสำมเณร 
หรือลกูศิษย์ในวดัได้น ำไปใช้สอย บำงครัง้ก็น ำมำให้จบัฉลำกกันเพ่ือ
ควำมไม่เหล่ือมล ำ้ ท่ำนจะไม่สะสมไว้เพ่ือตนเองเลย ตวัอย่ำงเช่น
ปำกกำ จะใช้ปำกกำลูกล่ืนธรรมดำ ถ้ำมีคนมำถวำยปำกกำชัน้ดี
รำคำแพง เช่น ปำร์กเกอร์ และครอสส์ ก็จะแจกให้แก่ผู้ ท่ีจะใช้
ประโยชน์ได้ เช่น ให้เป็นรำงวัลแก่นักเรียนเพ่ือเป็นก ำลังใจและ
แรงจงูใจในกำรศกึษำเลำ่เรียน นอกจำกนี ้ปัจจยัท่ีมีผู้น ำมำถวำยให้
ใช้สว่นตวัทำ่นก็จะสง่ไปสมทบกับกองทนุหรือมลูนิธิต่ำงๆ ตลอดจน
แจกเป็นทุนกำรศึกษำให้พระภิกษุสำมเณรท่ีเรียนดี รวมถึงเด็ก
ยำกจนตำมโอกำสต่ำงๆ อีกด้วย อย่ำงเช่นเม่ือวันท่ี ๙ กุมภำพันธ์ 
๒๕๓๘ ซึ่งเป็นงำนท ำบุญท่ีโยมบิดำเสียชีวิตครบ ๓ ปี ก็ได้แจก
ทนุกำรศกึษำแก่สำมเณรจ ำนวน ๙ รูป อย่ำงนีเ้ป็นต้น 
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 กำรอนุเครำะห์เอือ้เฟื้อมีเมตตำของท่ำนนัน้ ในส่วนท่ี
ประกอบด้วยควำมระลึกถึงผู้สงูอำยุ และผู้ก ำลงัอยู่ในช่วงป่วยไข้ 
ครำวใดท่ีญำติโยมไม่วำ่จะเป็นทำงฝ่ำยไหนก็ตำมเจ็บป่วย ท่ำนก็จะ
หำเวลำไปเย่ียมเยียนอยู่เสมอ ตลอดถึงงำนท ำบุญต่ำง ๆ งำนบวช 
งำนศพ หรืองำนมงคลสมรส ทัง้ของญำติพ่ีน้องหรือญำติโยมท่ำนก็
จะไม่ขำด ถ้ำไม่มีเหตุสดุวิสัย จะปฏิบัติตนสม ่ำเสมอกับญำติโยม
ทัว่ๆ ไป และกำรปฏิบติัต่อโยมบิดำมำรดำ ซึ่งเป็นแบบอย่ำงให้แก่
บรรดำญำติ และผู้ ท่ีได้ทรำบถึงกิจของทำ่นท่ีปฏิบติัตอ่โยมทัง้สองใน
ยำมปกติ ก็จะไปเย่ียมอยู่เสมอ แม้ในยำมท่ีท่ำนไปปฏิบติัภำรกิจใน
ต่ำงประเทศ จะโทรศพัท์หรือจดหมำยถำมโยมและส่งข่ำวของท่ำน
ให้โยมได้ทรำบ ในชว่งท่ีโยมทัง้สองเข้ำสูว่ยัชรำ และโยมมำรดำ ป่วย
เป็นอัมพำตท่ำนแวะเวียนไปเย่ียมบ่อยขึน้กว่ำเดิม ไปสนทนำให้
ก ำลงัใจ และปรึกษำหำหนทำงในกำรรักษำกับนำยแพทย์พ่ีชำย ใน
ด้ำนก ำลงัใจก็ให้ทัง้ผู้ ป่วย และผู้ เฝ้ำอำกำรป่วย ส ำหรับโยมมำรดำนัน้
ท่ำนจะพูดและแนะน ำน้องท่ีเฝ้ำนัน้ให้ท ำให้โยมมำรดำสดช่ืน 
ส ำหรับท่ำนเอง จะหำวิธีต่ำงๆ ท่ีจะท ำให้โยมมำรดำได้รับควำมสด
ช่ืนด้วย อย่ำงเช่นเม่ือครัง้ไปท่ีวดับ้ำนกร่ำง จงัหวดัสพุรรณบุรี ท่ำน
น ำเอำเทปไปบนัทกึเสียงนกร้อง แล้วมำให้โยมมำรดำฟัง 
 ส ำหรับโยมบิดำ ในช่วงชรำภำพนัน้ จะไม่ยอมไปไหน 
บำงครัง้ก็จะเหงำ ท่ำนเจ้ำคณุฯ ก็จะไปเย่ียมบ่อยครัง้กว่ำเดิม ทัง้ๆ 
ท่ีภำรกิจของทำ่นมำกมำยก็ตำม เวลำไปสนทนำกบัโยม ท่ำนเจ้ำคณุฯ 
ก็จะน ำเทปมำบนัทึกเสียงระหว่ำงสนทนำกัน แล้วกรอกลับให้โยม
บิดำฟัง ซึ่งเป็นท่ีพอใจของโยมบิดำมำก บำงวนัท่ำนจะอยู่กับโยม
บิดำเป็นเวลำนำน จนเห็นว่ำสบำยใจสดช่ืนก็จะลำกลับ ในช่วงท่ี
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๕๐ 

๕๐ 

ทำ่นเจ้ำคณุฯ พ ำนกัอยู่ท่ีสถำนฟืน้ฟูสขุภำพสงฆ์ ท่ีล ำลกูกำ จงัหวดั
ปทมุธำนี โยมบิดำยงัแข็งแรงพอท่ีจะไปหำทำ่นเจ้ำคณุฯได้ น้องๆ จะ
พำไป ท่ำนเจ้ำคณุฯ ก็จะพำโยมออกเดินเล่น ตำมถนนท่ีตดัผ่ำนทุ่ง
นำ ได้ดตู้นไม้ ดนูก และหำ่น เป็ดไก่ท่ีชำวบ้ำนบริเวณใกล้เคียงเลีย้ง
ไว้ ตลอดจนได้รับอำกำศท่ีท ำให้สดช่ืน จะพำโยมบิดำให้เดินไป
ด้วยกนั ด้วยควำมหว่งใย 
  ใครจะคิดบ้ำงว่ำ พระพรหมคุณำภรณ์ได้ปฏิบติัต่อโยมทัง้
สองได้ถึงดงันี ้ครัน้พอโยมถึงแก่กรรมในขณะท่ียังตัง้บ ำเพ็ญกุศล 
อยู่ท่ีวดัพระพิเรนทร์ ทำ่นก็จะให้น้องๆ ได้ปฏิบติัต่อบุพกำรี ด้วยกำร
แสดงควำมกตัญญูกตเวทิตำในวำระสุดท้ำย ให้มีกำรบังสุกุล แก่
โยมเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ อำทิตย์ละครัง้ และเม่ือถึงวัน
ครบรอบปีของมรณกรรม ก็จะมีกำรท ำบญุจะพิมพ์หนงัสือธรรมแจก 
มีกำรแจกทุนกำรศึกษำเป็นต้น ในวงญำติทุกคนจะปลำบปลืม้ต่อ
จริยำวัตรอันงดงำมของท่ำนเจ้ำคุณฯ ท่ีได้ปฏิบัติต่อญำติโยม 
ตลอดจนโยมบิดำ โยมมำรดำ ดงัได้กลำ่วมำแล้ว โดยกิจดงักล่ำวมำ
นีไ้ด้ยงัประโยชน์ให้เป็นตวัอย่ำงท่ีดีงำมแก่ผู้ ใกล้ชิด น ำไปปฏิบติัต่อ
บพุกำรีของตนอีกด้วย  
 กำรศกึษำในวยัตอ่มำ ถึงแม้สขุภำพร่ำงกำยไม่ค่อยแข็งแรง
นกั แต่พระพรหมคุณำภรณ์ในสมัยเด็กก็เป็นนักเรียนเก่ง เรียนได้
ดีเด่นสม ่ำเสมอ อย่ำงเช่นเม่ือจบชัน้ประถม ก็ได้ทุนเรียนดีของ
กระทรวงศกึษำธิกำร ตอ่มำเข้ำเรียนในชัน้มธัยมท่ี ๑ ท่ี ๒ และมธัยม
ท่ี ๓ ในภำคต้นและภำคกลำง ทำ่นเป็นเด็กท่ีเล็กท่ีสดุในชัน้ แต่ก็เอำ
ท่ี ๑ มำครองได้บ่อย แต่พอถึงภำคปลำยของมัธยมท่ี ๓ แล้วในช่วง
ต้นปีพุทธศักรำช ๒๔๙๔ ขณะนัน้ปัญหำสุขภำพไม่ดี ได้ท ำให้เกิด
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 ๕๑ 

กำรเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ เน่ืองจำกอำกำรป่วยโรคทำงเดินอำหำร 
จงึเหน็ด้วยกบัค ำแนะน ำของโยมบิดำ และประกอบกบักำรสนบัสนนุ
ของพ่ีชำยคนท่ีสอง นำยผำสุก อำรยำงกูร ในวันท่ี ๑๐ เดือน
พฤษภำคม ปีพุทธศักรำช ๒๔๙๔ จึงได้เข้ำรับกำรบรรพชำ ณ วัด
บ้ำนกร่ำง อ ำเภอศรีประจันต์ จังหวดัสุพรรณบุรี โดยมีพระครูเมธี
ธรรมสำร เจ้ำอำวำสวดับ้ำนกร่ำง เป็นพระอปัุชฌำย์ (ซึ่งก่อนนีต้อน
ท่ีทำ่นอำยไุด้ ๗ ขวบ ก็ได้บรรพชำท่ีวดันีม้ำก่อน แตเ่ป็นกำรบวชหำง
นำค คือ บวชพร้อมกับกำรบวชพระบุตรชำยของคุณป้ำ กำรบวช
ครำวนัน้เพียง ๗ วนั เป็นกำรแก้บนท่ีโยมมำรดำ ได้บนไว้แต่ครัง้ท่ี
ทำ่นป่วยหนกั เม่ืออำย ุ๑ ขวบ)  
 กำรบวชครัง้นีเ้ป็นกำรบวชเรียน เร่ิมศึกษำ ณ วดับ้ำนกร่ำง 
ในปีแรกของกำรบรรพชำ สอบได้นกัธรรมชัน้ตรี แล้วย้ำยไปศึกษำ
ตอ่ ณ วดัประสำททอง ในเมืองสพุรรณบรีุ ซึง่มีพระวิกรมมนีุ เป็นเจ้ำ
อำวำส สอบได้นกัธรรมชัน้โท ในปีพทุธศกัรำช ๒๔๙๕ ครัน้ต่อมำ ปี
พทุธศกัรำช ๒๔๙๖ ได้ย้ำยมำสงักดัวดัพระพิเรนทร์ จงัหวดัพระนคร 
พระศีลขันธโศภิต ยังคงเป็นเจ้ำอำวำส ได้ศึกษำเล่ำเรียนต่อมำจน
สอบได้นักธรรมชัน้เอก และเปรียญธรรม ๓ ถึงเปรียญธรรม ๙ 
ประโยค ขณะเป็นสำมเณร จึงได้รับพระรำชทำนพระบรมรำชำนุ
เครำะห์จำกพระบำทสมเดจ็พระปรมินทรมหำภมิูพลอดยุเดช ธรรมิก
มหำรำชำธิรำช องค์เอกอัครศำสนูปถัมภก รัชกำลปัจจุบันให้
อุปสมบทเป็นพระภิกษุในฐำนะนำคหลวง เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๔ 
กรกฏำคม ปีพทุธศกัรำช ๒๕๐๕ ตรงกับวันขึน้ ๑๒ ค ่ำ เดือน ๘ ณ 
พระอโุบสถวดัพระศรีรัตนศำสดำรำม (วดัพระแก้ว) มีสมเด็จพระอริ
ยวงศำคตญำณ (กิตฺติโสภณมหำเถร) วดัเบญจมบพิตร ทรงเป็นพระ
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๕๒ 

๕๒ 

อปัุชฌำย์ พระธรรมคณุำภรณ์ (สมเดจ็พระพทุธโฆสำจำรย์) วดัสำม
พระยำ เป็นพระกรรมวำจำจำรย์ และพระเทพเมธี (พระธรรมเจดีย์) วดั
ทองนพคุณ เป็นพระอนุสำวนำจำรย์ ได้นำมฉำยำว่ำ “ปยุตฺโต” 
ภำยหลงัจำกอปุสมบทแล้วทำ่นก็ได้ส ำเร็จกำรศกึษำสอบได้ปริญญำ
พทุธศำสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั ๑) จำกมหำจฬุำลงกรณรำช
วิทยำลัย ในปี พุทธศักรำช ๒๕๐๕ และต่อมำในปี พุทธศักรำช 
๒๕๐๖ ก็สอบได้วิชำชดุครู พ.ม. อีกวฒุิหนึง่ 
 ในระหว่ำงศึกษำท่ีมหำจฬุำลงกรณรำชวิทยำลยั พระพรหม-
คุณำภรณ์ได้เป็นอำจำรย์ประจ ำในแผนกบำลีเตรียมอุดมศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๖ และต่อมำก็ได้รับแต่งตัง้เป็นผู้ช่วยเลขำธิกำร 
และเป็นรองเลขำธิกำรมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ในปี พ .ศ. 
๒๕๐๗ และเป็นอำจำรย์สอนวิชำธรรมภำคองักฤษ ควบคู่กันไปด้วย
ในระหวำ่งปี พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๗ ท่ีมหำจฬุำลงกรณฯนีไ้ด้ปรับปรุง
และวำงระเบียบแบบแผนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของ
คณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับสภำวะวิชำกำรท่ีเป็นระบบนิยมในปัจจบุนั 
ตลอดจนได้ปรับปรุงหลกัสตูรโรงเรียนพทุธศำสนำวนัอำทิตย์ ให้เป็น
หลักสูตรท่ีน่ำสนใจ และเอือ้ประโยชน์ต่อผู้ เรียนได้อย่ำงแท้จริง 
ส ำหรับงำนบริหำรคณะสงฆ์นัน้ หลักจำกท่ีพระเทพคุณำธำร เจ้ำ
อำวำสวดัพระพิเรนทร์ ถึงแก่มรณภำพ ซึ่งในขณะนัน้พระธรรมปิฎก
ด ำรงสมณศักด์ิท่ีพระศรีวิสุทธิโมลี จึงได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็นเจ้ำ
อำวำสวดัพระพิเรนทร์ ได้ท ำกำรปรับปรุงกิจกำรภำยในวัด รวมทัง้
กิจในส่วนของสงฆ์ จนเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ได้ย่ืนใบลำออก 
และได้รับอนมุติให้ลำออกใน พ.ศ. ๒๕๑๙ และในปัจจบุนัท่ำนด ำรง
ต ำแหน่งเจ้ำอำวำสวดัญำณเวศกวนั ต ำบลบำงกระทึก อ ำเภอสำม
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 ๕๓ 

พรำน จังหวัดนครปฐม งำนของคณะสงฆ์ท่ำนก็ยังคงช่วยเหลือ
ตลอดมำ ทัง้ในสว่นในประเทศและตำ่งประเทศ 
 ในกำรช่วยเผยแพร่พระพทุธศำสนำให้กว้ำงออกไปถึงต่ำง  
ประเทศ ได้รับนิมนต์ไปเป็นอำจำรย์บรรยำยพิเศษของมหำวิทยำลยั
ต่ำงๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกำ และบรรยำยเผยแพร่ควำมรู้ใน
ประเทศอ่ืนๆ อีก เชน่ ได้รับอำรำธนำได้เย่ียมเยียนสถำบนักำรศึกษำ 
บรรยำยพระพทุธศำสนำ และวฒันธรรมไทย อำรำธนำไปสอนวิชำ
พระพทุธศำสนำ ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษำของวดัวชิรธรรมประทีป ใน
นครนิวยอร์ค และวดัธรรมำรำม ในนครชิคำโก สหรัฐอเมริกำ และยัง
ได้รับอำรำธนำให้เป็นผู้แสดงปำฐกถำในกำรประชุมนำนำชำติอีก
หลำยครัง้ ส ำหรับในประเทศได้รับอำรำธนำจำกบรรดำมหำวิทยำลยั
ทัง้ภำครัฐและภำคเอกชนตลอดจนองค์กรต่ำงๆ เป็นท่ีปรึกษำของ
มหำวิทยำลัยมหิดล ในกำรสร้ำงพระไตรปิฏกฉบับคอมพิวเตอร์ 
ส ำเร็จสมบูรณ์เป็นฉบับแรกของโลก เป็นกำรอ ำนวยประโยชน์ใน
กำรศึกษำและค้นคว้ำหลักค ำสอนของพระพุทธศำสนำได้สะดวก
และรวดเร็ว ถกูต้อง แม่นย ำ  
 พระพรหมคณุำภรณ์ (ป. อ. ปยตฺุโต) ด้วยศีลำจริยำวตัรและ
ปฏิปทำเป็นท่ีนำ่เล่ือมใสศรัทธำ เป็นท่ีเคำรพยกย่องของบรรดำศิษยำ
นศิุษย์ และพทุธศำสนิกชนโดยทัว่ไป เป็นแบบอย่ำงของพระภิกษุใน
อุดมคติรูปหนึ่งในปัจจุบัน ท่ำนถึงพร้อมด้วยควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำร ทัง้ด้ำนพระพุทธศำสนำ และด้ำนวิชำกำร ดังนัน้นับแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๔๕ จึงได้รับกำรถวำยปริญญำดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศกัด์ิ จำกสถำบันกำรศึกษำในประเทศรวม ๑๓ สถำบัน ๑๔ 
ปริญญำ  
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๕๔ 

๕๔ 

 ได้รับกำรถวำยต ำแหน่ง “ตรีปิฎกำจำรย์” (อำจำรย์ผู้ มี
ควำมรู้แตกฉำนในพระไตรปิฏก) จำก นวนำลนัทำมหำวิหำร ประเทศ
อินเดีย ซึ่งถือว่ำเป็นต ำแหน่งท่ีสูงกว่ำปริญญำเอก และทำงมหำ
วิหำรยงัไม่เคยมอบให้ใคร นอกจำกมหำวิทยำลยันำลนัทำโบรำณท่ี
เคยถวำยทำ่นพระถงัซ ำจัง๋ เทำ่นัน้ 

และล่ำสุด เม่ือวันท่ี ๒๑ ธันวำคม ๒๕๔๙ มีพระบรมรำช-
โองกำรโปรดเกล้ำฯ แตง่ตัง้พระพรหมคณุำภรณ์ (ป. อ. ปยตฺุโต) เป็น
รำชบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
 งำนนิพนธ์ของพระพรหมคณุำภรณ์ท่ีเก่ียวกับพระพทุธศำสนำ
โดยตรงนี ้ถึงปัจจบุนัได้นิพนธ์ไว้มำกกว่ำ ๓๒๗ เร่ือง ส่วนใหญ่เป็น
ภำษำไทย และมีภำษำองักฤษ ประมำณ ๓๐ เล่ม เป็นท่ีรู้จกัอย่ำง
แพร่หลำยวำ่เป็นงำนดีเย่ียม เป็นงำนปัญญำท่ีมีคณุค่ำต่อวงวิชำกำร 
ทัง้ในประเทศและมหำวิทยำลยัชัน้น ำของตำ่งประเทศ สร้ำงประโยชน์
ต่อสังคมอย่ำงแท้จริงในทุกระดับ จนได้รับกำรยกย่องให้เป็น 
“ปรำชญ์แห่งสยำม” ทกุครัง้ในกำรพิมพ์ผลงำนนิพนธ์ของท่ำน ได้
มอบลิขสิทธ์ิแบบให้เปล่ำ และเงินรำงวลัท่ีได้จำกงำนนิพนธ์ทัง้หมด
ก็มอบให้เป็นทนุกำรศกึษำแก่พระภิกษุสำมเณรมำโดยตลอด รำงวลั
ท่ีได้รับคือ รำงวลัวรรณกรรมชัน้ท่ี ๑ ประเภทร้อยแก้ว ท่ีได้รับจำก
มลูนิธิธนำคำรกรุงเทพฯ ประจ ำปี ๒๕๒๕ จำกหนงัสือพทุธธรรม ก็
ได้มอบให้วิทยำลยัสงฆ์ภำคทกัษิณ ส่วนเงินรำงวลัผู้ท ำคณุประโยชน์
แก่พทุธศำสนำก็ได้มอบให้แก่มหำจฬุำลงกรณรำชวิทยำลยัทัง้หมด 
เพ่ือเป็นทนุกำรศกึษำของพระภิกษุสำมเณร และงำนนิพนธ์ของท่ำน
บำงเร่ือง ออกมำตำมโอกำสอนัควร อย่ำงเชน่ เม่ือมีกรณีพฤษภำทมิฬ 
เ ม่ือปี  พ .ศ . ๒๕๓๖ ท่ำนมีหนัง สือเ ร่ือง  “การสร้างสรร ค์
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ประชาธิปไตย” ซึ่งมีเนือ้หำท่ีให้คิดว่ำ “ประชาธิปไตยจะเกิดข้ึนได้ก็
ต่อเม่ือคนเป็นธรรมาธิปไตย” หรือเม่ือเกิดเร่ืองอือ้ฉำวทำงฝ่ำยสงฆ์ 
ก็มีหนงัสือเร่ือง “เมืองไทยจะวิกฤติ ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต” เป็นต้น  
 หลงัจำกท่ีองค์กำรกำรศึกษำวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชำชำติ UNESCO ท่ีกรุงปำรีส ประเทศฝร่ังเศส ถวำยรำงวัล
กำรศึกษำเพื่อสนัติภำพ เม่ือวันท่ี ๒๐ เดือนธันวำคม ๒๕๓๗ แล้ว นับ
จำกบรรพชำมำกว่ำ ๔๕ ปี พระพรหมคุณำภรณ์ก็ยังคงอุทิศตัวให้กับ
งำนเผยแพร่พระศำสนำตอ่ไป และปฏิบติัตนเป็นแบบอย่ำง ช่วยสัง่สอน
บุคคลในสงัคมให้ปฏิบติัตนโดยกำรใช้ปัญญำน ำไปสูชี่วิตท่ีมีควำมสุข
สงบและสนัติภำพ ถึงปัจจุบนัจะยังมีปัญหำด้ำนสขุภำพพลำนำมัยอยู่
เสมอ ทำ่นก็ยงัคงแสดงธรรม บรรยำยธรรม เขียนหนงัสอืธรรม และเขียน
... เขียนต่อไปอีกเร่ือยๆ นบัได้ว่ำท่ำนเกิดมำเพื่องำน งำนนีเ้พื่อธรรม 
ธรรมขององค์พระสมัมำสมัพุทธเจ้ำ และธรรมนีเ้พื่อประชำชนชำวโลก
ทัง้มวล จกัสูส่นัติภำพอนัแท้จริง 
 



ผลงานนิพนธ์ 
 

กำรเผยแพร่พระพทุธศำสนำ เป็นภำระกิจหลกัของพระพรหม-
คณุำภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ไม่ว่ำจะเป็นกำรบรรยำย ปำฐกถำ 
ธรรมกถำ และธรรมเทศนำท่ีได้รับนิมนต์ไปให้ควำมรู้ทำงวิชำกำร 
แก่พทุธศำสนิกชนทัง้ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ ได้มีผู้น ำไปพิมพ์
เผยแพร่เป็นจ ำนวนมำก 

เหตผุลประกำรหนึ่งท่ีพระพรหมคณุำภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
สำมำรถนิพนธ์หนงัสือ ได้มำกมำยและน่ำสนใจก็เน่ืองด้วยท่ำนเจ้ำ
คุณเป็นผู้ ท่ีชอบอ่ำนและท ำกำรย่อควำมสัน้ๆจำกประเด็นเนือ้หำ
ต่ำงๆแล้วน ำมำประมวลเป็นควำมรู้ได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ จึง
สง่ผลตอ่งำนนิพนธ์ทัง้ในลกัษณะต ำรำ เอกสำรทำงวิชำกำร หนงัสือ
อธิบำยธรรมทั่วๆไป งำนนิพนธ์ท่ีได้รับกำรยกย่องว่ำยอดเย่ียม คือ 
หนงัสือช่ือ พุทธธรรม ซึ่งได้รวบรวมแก่นของพระไตรปิฎกไว้ทกุแง่
ทกุมมุ นอกจำกนีย้ังมีหนงัสืออ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับและใช้เป็นต ำรำ
อ้ำงอิง ได้แก่ พจนานุกรมพุทธศาสตร์: ฉบับประมวลธรรม 
พจนานุกรมพุทธศาสน์: ฉบับประมวลศัพท์ ธรรมนูญชีวิต 
การศึกษาของคณะสงฆ์: ปัญหาท่ีรอทางออก การศึกษาท่ี
สากลบนฐานแห่งภูมิปัญญาไทย พุทธศาสนาในฐานะเป็น
รากฐานของวิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์แนวพุทธ สิทธิมนุษยชน: 
สร้างสันติสุขหรือสลายสังคม พระพุทธศาสนาในอาเซีย ซึ่ง
เป็นหนงัสือท่ีรวบรวมประวติักำรเผยแพร่พระพทุธศำสนำในประเทศ
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ตำ่งๆ ของทวีปเอเซีย เช่น กัมพชูำ เกำหลี จีน ญ่ีปุ่ น ทิเบต ไทย เป็น
ต้น และหนงัสือเก่ียวกับพระธรรมวินยั ได้แก่ กรณีสันติอโศก และ
หนงัสือ กรณีธรรมกาย: บทเรียนเพ่ือศึกษาพระพุทธศาสนา เป็น
งำนเขียนเพ่ือหกัล้ำงลทัธิมิจฉำทิฐิ ในพระพทุธศำสนำของพระภิกษุ
สงฆ์ด้วยกนัเอง 

พระพรหมคณุำภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ไม่เพียงแต่จะมีควำม
ปรีชำสำมำรถเฉพำะ งำนเขียนภำษำไทยเท่ำนัน้ แต่ยังมีผลงำนเป็น
ภำษำอังกฤษไว้มำกมำยเช่นกัน อำทิ Thai Buddhism in the 

Buddhist World โดยมีเนือ้หำเก่ียวกบัพระพทุธศำสนำทัง้ในประเทศ
ไทย และตำ่งประเทศ ทัง้ในทวีปเอเชีย ยโุรป และอเมริกำ นอกจำกนี ้
ยังมีหนงัสือช่ือ Buddhist Economics, A Buddhist Solution for the 

Twenty – first Century  เป็นต้น  
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