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อาตมามีความเห็นวา การที่วัดวาอารามที่จะเจริญไดนั้น สิ่งสําคัญประการหนึ่งก็คือ
ประชาชนในทองถิ่นมี ภูมิความรู ภูมิธรรม เปนบุคคลสําคัญ จิตใจดี จึงมีแตการมุงดี คิด
ดี ปฏิบัติดี มีเหตุผล เริ่มตนแตการพัฒนาคน ดานการสรางโรงเรียนเปนโบสถที่ ๑ ใหคนมี
ความรูดําเนินวิถีชวี ิตดานภูมิฐาน และเขาหาภูมิธรรมดวยการสรางโบสถที่ ๒ ขึ้น
ยุคนี้นับวาเปน “ยุคพัฒนา” เพราะชาวโลกกําลังตื่นตัวในเรื่องการพัฒนากิจการตาง
ๆ ทั้งในประเทศของเราและนานาประเทศทั่วโลก ไมวาเราจะเดินทางไปยังประเทศใด ก็จะ
เห็นมีคนพูดในเรื่องนี้กันอยูทั่วไป จนกระทั่งในเวลานี้ไดมีการแบงชั้นของประเทศออกเปน
ระดับ คือระดับประเทศที่พัฒนาแลว ประเทศที่กําลังพัฒนา นอกจากแบงระดับประเทศแลว
ยังแบงระดับของคนอีกดวย คือพลเมืองของประเทศที่พัฒนาดีแลว จะไปไหนก็มีคนนับหนา
ถือตา พูดอะไรเขาก็เชื่อ ไมมีใครคิดดูถูกดูหมิ่น สวนพลเมืองของประเทศที่กําลังพัฒนาก็ได
ความนับถือรองลงมา มีคนเห็นอกเห็นใจรีบชวยเหลือใหทุนอุดหนุน แตสําหรับพลเมืองของ
ประเทศที่ดวยพัฒนาคือไมตื่นตัวขึน้ ที่จะทําการพัฒนาบานเมืองของตนเลย เปนคนเคราะห
รายที่สุดในโลก คือนอกจากจะไมมีใครยกยองนับถือแลว ยังเปนที่ดูหมิ่นเหยียดหยามของ
ชาวโลกดวย
สําหรับประเทศไทยเรา เปนประเทศที่กําลังพัฒนา ดังจะเห็นไดวา มีโครงการแปลก
ๆ ใหม ๆ เกิดขึ้นหลายโครงการและทั่วทุกภาคของประเทศ เปนการพัฒนาพรอมกันทั้ง
ราชอาณาจักร และทางศาสนจักร สมกับที่วา ยุคนี้เปนยุคพัฒนา
ในระหวางที่เรากําลังพัฒนาหลายสิ่งหลายอยางอยูนี้
บรรดานักพัฒนาก็ไดมี
ั นาไดสําเร็จดีเกิดคาด
ประสบการณหลายอยาง มีทั้งความสําเร็จและความลมเหลว คือ ที่พฒ
ก็มี ที่ทําไปแลวไมไดมรรคไดผลอะไรก็มี และที่ไดไมเทาเสียก็มี สําหรับผูทํางานไมสําเร็จนั้น
บางคนก็คิดซัดโทษคนอืน่ สิ่งอื่นตามวิสัยของคนที่ไมยอมรับผิดงาย ๆ เมื่อหาใครรับผิดชอบ
ไมไดก็โยนความผิดเขาวัด หาเรื่องเอากับพระ เชน เหมาเอาวา การทีต่ นทําอะไรไมสําเร็จ
นั้นเปนเพราะคนนับถือพระพุทธศาสนา และวาพระพุทธศาสนาสอนใหคนทําอยางนั้นอยางนี้
ซึ่งเปนคําสอนที่ขัดตอการพัฒนา เชน ในบางครั้งมีคนพูดวา การที่คนยากจนก็เพราะถือ
ธรรมขอสันโดษ ดังนี้เปนตน ซึ่งเรือ่ งนี้เปนความเขาใจผิดของผูนั้นเอง เรื่องอื่น ๆ ก็ยังมีอยู
อีกมาก พฤติการณเชนนี้เขาหลักที่วา รําไมดีโทษปโทษกลอง นั่นเอง
พัฒนา

๑

แตความไมเขาใจเชนนี้ จะโทษคนที่ไมเขาใจเสียทั้งหมดหาเปนการสมควรไม ควร
จะตองโทษเอากับผูที่ไมทําใหเขาเขาใจดวย คือ ผูมีหนาที่เผยแผพระธรรมคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา แมวาผูเผยแผแกตัววาเรื่องอยางนี้กไ็ ดเทศนไปแลว สอนไปแลว มันเปนความ
เขลาเบาปญญาของผูฟงเองที่ไมเขาใจ อยางนี้ก็ไมถูก เห็นจะแกตัวไมหลุด จะไปเขาภาษิต
ของทานเจาคุณพระสาสนโสภณ (แจม จตฺตสลฺโล) ที่วา
พูดไป
เขาไมรู
กลับขูเขา
วาโงเขลา งมเงอะ
เซอะนักหนา
ตัวของตัว ทําไม
ไมโกรธา
วาพูดจา
ใหเขา
ไมเขาใจ
แตก็มีเหมือนกัน คนบางคนไมพยายามที่จะหาความเขาใจ เพราะความลําเอียงมี
จิตใจของเขาเองบาง เพราะคิดทิฐิมานะของตนเองบาง เรื่องอยางนี้ก็มีมาตั้งแตพุทธกาลแลว
โดยบทความสั้น ๆ นี้ จะเสนอแนะใหเห็นวา ธรรมะในพระพุทธศาสนานั้น สงเสริม
หรือขัดขวางตอการพัฒนาอยางไร เพียงไร ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพือ่ ประโยชนแกการพัฒนา และแก
พระศาสนาของเราดวย

การพัฒนาคืออะไร?
ปญหาแรกที่สุด คือ ความหมายของคําวา พัฒนา ควรจะไดเขาใจโดยถูกตองเสียกอน
วา ที่เราพูดกันวาพัฒนา ๆ นั้น หมายถึงอะไร
“พัฒนา” คํานี้ แผลงมาจากคําบาลีวา “วัฒนา” แปลออกมาจากภาษาอังกฤษวา ดี
เวลลอปเมนท (DEVELOPMENT) แปลวา ความเจริญ ซึ่งหมายถึงการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให
เจริญขึ้น ฉะนัน ถาถามวา พัฒนาคืออะไร? ก็ตอบวา คือ การทําใหเจริญขึ้น
ถาคํานี้ใชเปนคุณบทของคน ทานใชคําวา “วัฑฒกะ” เชนคําวา อายุวฑ
ั ฒกะ แปลวา
ผูเจริญดวยอายุ ดังนี้เปนตน ซึ่งความจริงคําเหลานี้ เราใชกันมาในวงพุทธศาสนิกชนหลาย
ชั่วอายุคนแลว ไมใชเพิ่งไดมาจากฝรั่งมังคาแตอยางใดเลย สวนที่เราถายทอดเอามาจาก
ตางประเทศนั้นเปนวิธีการในการพัฒนาเทานั้น ขอที่ควรซอมความเขาใจกันไวอีกอยางหนึ่ง
ก็คือวา การทําใหเจริญที่เรียกวาการพัฒนานั้น หมายถึง การปรับปรุงของเดิมที่เรามีอยู
แลวใหเจริญขึ้น คือ ทําขึ้นจากของเดิมซึ่งทิ้ง ๆ ขวาง ๆ อยูกอนใหใชการไดดี อยางเชน
วัดเดิมมีอยูแลว แตมันรกรุงรังก็ปรับปรุงเสียใหมใหมันหายรก ถนนเดิมมีอยูแลวแตมันเปน
หลุมเปนบอ ก็พากันถมหลุมถมบอเสีย หมูบานเดิมมีอยูแลวแตมันเกะกะไมเปนระเบียบก็
พัฒนา

๒

วางผังจัดระเบียบเสียใหม อยางนี้เปนตน เรียกวา การพัฒนา โดยนัยนี้เราจะเห็นไดวาการ
พัฒนานั้น ไมวาใครจะอยูที่ไหนก็พัฒนาขึ้นได มิใชวาจะตองเปนพระอารามหลวงหรือเปน
บานใหญเมืองใหญเทานั้น จึงจะพัฒนาได วัดบานนอกและบานปาเขาดงทุกแหงพัฒนาได
ทั้งนั้น

พระสงฆกับการพัฒนา
ทีนี้ จะตีวงเขามาพูดกันเฉพาะในเรื่องของสงฆ ซึ่งเปนความมุงหมายดวย ปญหามี
อยูวา การที่พระสงฆจะทําการพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น จะเปนการชอบดวยหลักธรรมวินัย
หรือไม และจารีตประเพณีในเรื่องนี้มีอยางไร
พูดถึงหลักการทั่วไปเสียกอน ไดกลาวมาแลววา การพัฒนา หมายถึงทําใหเจริญขึ้น
หรือพูดงาย ๆ ก็คือ การทําความเจริญนั่นเอง โดยหลักการแลว คนที่ทําความเจริญไดก็คือ
คนที่เจริญเทานั้น สวนคนเสื่อมยอมทําความเจริญไมได เมือ่ เปนเชนนี้ เราก็ตั้งปญหาขึ้นถาม
วา พระเปนผูเจริญหรือไม คําตอบก็จะมีอยูวา “แนนอน พระสงฆเปนผูเจริญ” จอกจากคน
ทั้งหลายจะยกยองทานเปนผูเจริญแลว ทานเองก็ยอมรับวาทานเปนผูเจริญดวย จะเห็นได
เชน ในวงการของพระสงฆดวยกัน ทานมีคํารองเรียกกันวา “ภันเต” เชนนี้ อามะภันเต ซึ่ง
แปลวา “ครับ ทานผูเจริญ” ขอนีแ้ สดงวาพระกับพระทานก็เรียกกันวา “ผูเจริญ” สําหรับ
ชาวบานเราเวลารองเรียกทาน เราก็ใชคําเชนนั้นดวยเหมือนกัน เชน เวลาอาราธนาศีล เราก็
วา มยัง ภันเต ติสรเณน สห.... เวลาเราถวายผากฐิน เราก็วา อิมัง ภันเต สปริวารัง กฐิน
ทุสสัง คําวา ภันเต ในประโยคเหลานี้เปนคํารองเรียกพระวา ผูเจริญ ฉะนั้น จึงไมมปี ญหาวา
ตําแหนงของพระสงฆเปนตําแหนงที่ไดรับการยกยองวาเปนผูเจริญไมใชผูเสื่อม ทาน
จึงเปนผูควรแกการนําบุคคลอื่นทําการพัฒนา
สวนทีวาพระจะทําการพัฒนาในเรื่องใดบาง และเรื่องนั้น ๆ จะทําไดมากนอยแคไหน
ขอนั้นเปนรายละเอียด เราตองพิจารณาเปนอยาง ๆ ไป เพราะเปนเรือ่ งที่เกี่ยวกับเพศและ
ภาวะของบุคคลแตละประเภท แทนที่จะพูดกันในรายละเอียดเชนนั้น อาตมาใครจะเสนอ
หลักการในการพัฒนาตามทรรศนะของพระพุทธศาสนากอน เฉพาะอยางยิ่ง การพัฒนา
ตนเองและทองถิ่น

พัฒนา

๓

หลักการในการพัฒนา
ในวงการพระศาสนา มีคําใหพรอยูบทหนึ่ง เปนพรวา ดวยความวัฒนา พรนั้นมี ๗
ประการเปนที่นิยมของผูไดรับและเปนพรที่พระสงฆทานประสิทธิ์ประสาทใหประชาชนเสมอ
ๆ แสดงวา ชีวิตของแตละบุคคลที่ไดรับการพัฒนาใหเจริญยอมเจริญในเรื่องทั้ง ๗ ประการ
๑. อายุวัฒนา
พัฒนาอายุ
๒. ธนวัฒนา
พัฒนาทรัพย
๓. สิริวัฒนา
พัฒนามิ่งขวัญ
๔. ยสวัฒนา
พัฒนาความดีเดน
๕. พลวัฒนา
พัฒนากําลัง
๖. วัณณพัฒนา พัฒนาผิวพรรณ
๗. สุขวัฒนา
พัฒนาความสุขความสบาย
เวลาพระคุณเจาผูเจริญ ทานไดรับไทยทานในการทําบุญแลว ทานนิยมสวดอวยพร
แกสัปบุรุษ โดยแปลงศัพทเหลานี้เปนคุณบทของบุคคลวา อายุวัฑฒโก ธนวัฑฒโก สิริวัฑฒ
โก ยสวัฑฒโก พลวัฑฒโก วัณณวัฑฒโก โหตุ ซึ่งแปลวา ใหทานจงเปนผูเจริญดวยอายุ
เจริญดวยทรัพย เจริญดวยมิ่งขวัญ ฯลฯ บทอวยพรนี้ นาจะเรียวาบทพัฒนาก็ได
การที่พระทานสวดบทพัฒนานี้เสมอ ๆ นั้น ยอมเปนการแสดงใหเห็นเหตุผลสอง
ประการคือ ประการแรก แสดงวาทานไดทําหนาที่แนะแนวแกประชาชนในการพัฒนา
หรือเตือนประชาชนใหขวนขวายในการพัฒนาตัวเอง ประการที่สอง เปนการเสนอหลักการ
พัฒนาชีวิตของแตละบุคคลวา สมควรทําการพัฒนาในเจ็ดหัวขอนี้ เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่
พระคุณเจาอวยพรดวยบทนี้ ก็เปนอันวาทานกําลังทําหนาที่ผูแนะนําในการพัฒนาใหแกศา
สนิกชนนั่นเอง
สําหรับความหมายของพรวัฒนาทั้ง ๗ ก็เขากันกับความหมายในการพัฒนาสมัยนี้ที่
ทํากันอยูทั่วไป เพราะเปนเรื่องที่ตรงกับความตองการของประชาชนทุกรูปทุกนาม ดังเชน
อายุวัฒนา การพัฒนาอายุ ไดแก การพัฒนาดานสุขภาพ อนามัย ซึ่งจะทําใหอายุ
ยืน
ธนวัฒนา การพัฒนาทรัพย ไดแก การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเพิม่ พูนรายได
ปรับปรุงรายจาย
สิริวัฒนา การพัฒนามิง่ ขวัญ ไดแก การพัฒนาจิตใจ ความเชือ่ ถือ ความ
ปลอดภัยทางจิต
พัฒนา

๔

ยสวัฒนา การพัฒนาความดีเดน ซึ่งรวมเรียวกวา ยศ คือ เกียรติยศ บริวารยศ
อิสริยยศ
พลวัฒนา การพัฒนากําลัง ไดแก การเพิ่มพูนสมรรถภาพทั้งทางกาย ทางใจ
ทางปญญา
วัณณวัฒนา การพัฒนาผิวพรรณ ไดแก การบํารุงรักษาความสะอาดเรียบรอย ทาง
รางกายและเครื่องแตงตัว
สุขวัฒนา การพัฒนาความสุข ไดแก การพัฒนาที่อยูอาศัย ที่ไปที่มา เชน ความ
สะดวกสบาย
ทีนี้ ปญหาตอไปมีอยูวา ทําอยางไรเราจึงจะสามารถพัฒนาใหเกิดพรทั้งเจ็ดนี้ขึ้นใน
ตัวไดแนนอนที่สุด ผูรับนั้นจะเพียงแตนั่งคอยอยูเฉย ๆ ยอมไมสําเร็จ เมือ่ พระทานใหพร
มาแลว ตนก็ตองรับจึงจะได การรับนั้นก็เริ่มแตการรับดวยใจนอบนอม เปนพรที่สําเร็จดวยใจ
อธิษฐาน เสร็จแลวก็รับเอาไปตามหลักที่ทานแนะนําให คือ ไปพัฒนาเรือ่ งทั้ง ๗ นัน้ ขึ้น พรที่
เราไดจากพระนั้น ถาจะเปรียบเทียบก็เหมือนไดขาวปลูก หรือไดพันธุถ ั่วงา เราตองเอาไป
ปลูกลงดินเอง จึงจะไดผลงอกเงยขึ้น ยิ่งถาไปทําในทางตรงกันขาม พรก็ยิ่งจะเหือดหายไป
เชน พระทานไหพรอายุ ตัวเองกลับไปทําในสิ่งที่ทําลายสุขภาพอนามัย อายุก็ยืนไปไมไดอยู
เอง

สัปปายะ ๔
เมื่อการพัฒนาตัวเองทั้ง ๗ ทางนั้นไดผลสําเร็จสมปรารถนา พระพุทธเจาทรงสอนให
หันไปชวยกันพัฒนาถิ่นที่อยูของตน คือ ทําถิ่นที่อยูใหเปน “ปฏิรูปเทส” ทําอยางไร? คือทํา
ใหมีสัปปายะทั้งสี่พรอมบริบูรณ เชน
อยูวัด
ก็ทําใหวัดเกิดสัปปายะทั้ง ๔
อยูบาน
ก็ทําบานเกิดสัปปายะทั้ง ๔
อยูประเทศ ก็ทําประเทศเกิดสัปปายะทั้ง ๔ นั่นเองคือ
๑. อาวาสสัปปายะ ทําที่อยูอาศัยใหสบาย ปลอดภัย นาเจริญตา นาเจริญใจ มีถนน
หนทางไปมาหากันสะดวก
๒. อาหารสัปปายะ ปรับปรุงในเรื่องอาหารการกิน ตั้งแตทที่ ํามาหากิน น้ําทา ไรนา
ตลาด ตลอดจนอาหารที่จะรับประทานประจําวัน ใหเปนที่สะดวกสบาย

พัฒนา

๕

๓. ปุคคลสัปปายะ มีบุคคล คือ เพื่อนบาน มิตรสหาย ใหเปนที่สบายใจ คือ เปนคนดี
ไววางใจได และรักใครปรองดองกันดี
๔. ธัมมะสัปปายะ ไดธรรมที่สบาย เชน มีระเบียบแบบแผน มีกฎเกณฑวิธีการ มี
กฎหมายปกครอง มีความเที่ยงธรรม มีความยุตธิ รรม ตลอดจนมีการศึกษาอมรมกัน
ในทางที่ดี
เนื่องจากวัดก็ดี หมูบานก็ดี ประเทศก็ดี เปนของหลายคนรวมกัน ฉะนั้นการที่จะทําใหเกิดสัป
ปายะทั้ง ๔ นี้ขึ้น คนที่เปนสมาชิกของหนวยนั้น ๆ จะตองชวยกันสรางสรรคหรือชวยกัน
พัฒนาขึ้นตามหลักพระพุทธศาสนาดังกลาวนี้ พอจะสรุปไดวา คนเราแตละคนจะตองบําเพ็ญ
ตนเปนนักพัฒนา จะทําการพัฒนา ๒ ระดับ คือ พัฒนาตัวเอง และพัฒนารวมกับคนอื่น
เพราะผลที่จะไดรับเปนสิ่งตอเนื่องกันเหมือนตนขาวกับเนื้อนา ดังนี้
อาตมาขออนุโมทนา และขอใหทุก ๆทาน ผูหวังความเจริญ จงพัฒนาใหประสบแต
ความสุขสันตนิรันดรโดยทั่วกันเทอญ

พัฒนา

๖

