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ทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
คนเราสมัยนี้อยูวางกันมาก
จึงมีปญหาสังคมมากเหลือเกิน
หลักคําสอนของ
พระพุทธเจาดีทุกกระเบียดนิ้ว แตคนเราไมดี เพราะไมปฏิบัติตามคําสอนของพระองค สราง
แตปญหาใหแกครอบครัว สรางปญหาใหแกสังคม สังคมเราจึงอยูรอดปลอดภัยไมได
แกปญหาไมได คนที่จะไปรอดปลอดภัย ทําอะไรไดถูกตอง คนนั้นตองปฏิบัติธรรม
เดี๋ยวนี้คนเรียนสูงกันมาก เรียนกันถึงระดับปริญญาเอก โลกก็เจริญกาวหนาไปไกล
แสนไกล แตจิตใจคนตามโลกไมทัน จิตใจลาหลังเหลือเกิน จึงสรางปญหาที่เลวทรามใน
ระหวางครอบครัวและสังคม ขณะนีเ้ ราพูดกันวา เศรษฐกิจตกต่ํา อาตมาคิดวาราคาคนก็
ตกต่ํา คนหมดราคาแลว มาชวยกันทําราคาของคนใหสูงหนอยไดไหม ใหตัวเองมีคณ
ุ ภาพที่
ดี อยาใหไรคุณภาพ อยาใหขาดศีลธรรม
ทานมหาบัณฑิตทั้งหลายทานมีความคิดประการใด ทานมีสติปญญาที่จะแกไขปญหา
ชวยเหลือประเทศชาติไดโปรดชวยกันอยางจริงจังใหสมกับเปนมหาบัณฑิตผูมีความรูสูง มี
ความคิด มีความดี ที่จะแกไขปญหาได ขอฝากพุทธศาสนิกชนผูเปนที่รัก ถาหากเราไมได
พระบรมบพิตรราชสมภารเจา สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เอาพระทัยใสประชาชน
แลวเราก็จะอยูไมรอด โครงการพระราชดําริออกมานับพันโครงการ ลวนชวยใหประชาชนใน
ทองถิ่นไดทํามาหาเลี้ยงชีพ ดํารงชีวติ อยูได นับเปนโชคดีของเมืองไทยที่มีพระมหากษัตริยที่
ทรงมีพระคุณอันประเสริฐ
อาตมาจะขอพูดอีกขอหนึ่งวา เรามีระเบียบแบบแผนมีวัฒนธรรมที่ดี แตเราไมคอยให
ความสนใจ วัฒนธรรมที่ดี เชน การเคารพผูใหญ ถาคนเราขาดความเคารพผูใหญ ขาด
ความเคารพพอแม ครูบาอาจารย ไมเคารพผูมพี ระคุณ บานจะไมมีระเบียบวินัย ลูกหลานก็
จะขาดวัฒนธรรมที่ดีไปดวย ผูใตบงั คับบัญชาไมเคารพผูบงั คับบัญชา จะมีระเบียบวินัยไหม
ขอใหจําไววาความมีระเบียบวินัยถือเปนสมบัติของมนุษย ทุกคนควรทําความดี ผูใหญ
ทําตัวอยางที่ดีแกเยาวชน คนทีด่ ีไดตองฝนใจทั้งนั้น ถาฝนใจไมไดทานเอาดีไมได ถา
ตองการใหตวั เองดี ตองมีกิจกรรม ๔ ประการดังนี้
๑. ตองแสวงหาความรู สุนทรภูกลาวไวใน “เพลงยาวถวายโอวาท” วา
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อันขาไทไดพึ่งเขาจึงรัก
แมถอยศักดิ์สิ้นอํานาจวาสนา
เขาหนายหนีมิไดอยูคชู ีวา
แตวิชาชวยกายจนวายปราณ
ตองละความชั่ว สรางบุญก็ตอ งละบาปใหได ตองละเลิกอบายมุขใหหมด
ตองพัฒนาตนเอง “อานตัวออก บอกตัวได ใชตัวเปน จะไดเห็นตัวตาย จะได
คลายทิฏฐิ จะไดดําริชอบ จะไดประกอบกุศล ไดผลอนันตเปนหลักฐานสําคัญ”
ตองพัฒนาใหไดเต็มความสามารถ
ทําใหแจงถึงใจ ทําอะไรใหมีเหตุมีผล ถาทําไมแจงถึงใจแลว มันจะไดแตเปลือก ทํา
อะไรใหมันถึงจิตใจ ใหมันผูกพันถึงจิตใจดวย พระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ คุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย รับรองทานมีบญ
ุ วาสนาตอไปในอนาคต
บางคนปรารถนาจะทําดี แตจิตไมสงบ เหตุทคี่ นจิตไมสงบ เพราะ
มีไมพอ ตองตะเกียกตะกายไขวควาใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตนตองการ แตทํางานไมมี
กฎเกณฑ ไมมีวชิ าการ
วางมากเกินไป ถารักลูกอยาใหวาง อยาใหหางผูใหญ ตองหางานใหลูกทํา หากีฬา
ใหลูกเลน รัฐควรสรางลานกีฬาหลาย ๆ แหงทั่วประเทศ ใหเด็กมาเพลิดเพลินทาง
กีฬา ไดออกกําลังกายก็จะทําใหมีสุขภาพอนามัยดีดวย ทางวัดก็นาจะมีลานปฏิบัติ
ธรรม หรือเรียกวาลานใจ ใหเด็กไดเขาวัดไดใกลชิดพระสงฆดี ๆ ทานจะไดชวยชี้
แนวทางใหประพฤติดีปฏิบัติชอบ บริเวณลานวัดก็ดูแลใหสะอาดรมรื่น จะไดมี
ความสุขสงบ ปลอดโปรงใจ จะไดคดิ แตสิ่งดี ๆ
ถูกเบียดเบียนจิตใจ ถาทานถูกเบียดเบียนจิตใจ ทานจะไมมีความสงบเลย สมาธิจะ
ไมเกิด ถาไมฝกไวกอน
อวัยวะไมตั้งอยูในความปกติ ธาตุทั้ง ๔ ขาดไปธาตุใดธาตุหนึ่ง ทานจะไมมคี วาม
สงบสุข เขาสูจุดมุงหมายที่ตองการไมได
โรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน ๓ วันดี ๔ วันไข จิตจะไมสงบ ดังนั้นคนไมมีโรค จึงเปน
คนที่โชคดีทสี่ ุด “อาโรคยา ปรมา ลาภา”
ถูกสิ่งแวดลอมดึงไปในทางชั่ว พาไปมัวเมาอบายมุข สถาบันครอบครัวก็เปน
สิ่งแวดลอมของเด็ก ถาสิ่งแวดลอมดึงไปในทางชั่ว ก็เอาตัวไมรอด
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๗. ครอบครัวหาความสุขไมได สามีภรรยาไมเขาใจกัน ทะเลาะกันก็หาความสงบไมได
ถามีหลักธรรมการครองเรือน สามีเปนผูปกครองดี ภรรยาเปนแมบานการเรือน เปน
แมแบบแมแผน สรางความดีในครอบครัว จะมีแตความสุข
๘. มัวเมาอบายมุข คนทีม่ ัวเมาอบายมุข จะไมมคี วามสงบแนนอน จะแกไขไดตอเมื่อ
คนผูนั้นเชื่อและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
สถาบันที่สาํ คัญของสังคมมี ๓ คือ
๑. สถาบันวัด
๒. สถาบันโรงเรียน
๓. สถาบันครอบครัว
๑. สถาบันวัดเปนอยางไร ขอเจริญพรฟงใหชัด ผาเหลืองนอยหอยหู ไมนาดูยุคใหม
สมัยนี้ สมัยกอนเขาจะมีครอบครัวกัน สามีจะมีภรรยาตองไปบวชไปเรียนไปหาวิชา
มากอน ถาไมมีความรูคคู ุณธรรมมากอนเขาจะไมยกลูกสาวใหเพราะเขากลัวจะพาลูก
สาวเขามีปญหา ที่เรียกวา บวชเรียน เพราะบวชเพือ่ เรียนหนังสือ เรียนศาสตร เมื่อ
รอยกวาปนไี้ มมีโรงเรียน ตองไปเรียนในวัด วัดจึงเปนมหาวิทยาลัย วัดเปนอุทยาน
ทางการศึกษา มีทั้งเรียนวิชาการปกครอง นิติศาสตร เศรษฐศาสตร ศิลปะ หัตถกรรม
ตลอดจนกระทั่งตํารับตําราพิชัยสงคราม ดนตรี ดีดสี ตีเปา ทุกอยางลวนออกจากวัด
บวชแลวก็สมัครไปเปนทหารขององคพระราชาแหงกรุงศรีอยุธยาได ทําไมจึงเรียก
ผาเหลืองนอยหอยหู แตกอนตองบวชอยางนอย ๑ พรรษา จะศึกษาพระธรรมวินัย
ศึกษาเรียนศิลปศาสตร เรียนวิชาชีพ เรียนแพทยเรียนหมอในวัด ไดรับความรู
ทางดานพระธรรมวินัย ศึกษาทีว่ ัดถึงไดวิชาความรูและไดลาเพศไปสรางครอบครัว
ครองรักครองเรือน สรางความดี เดีย๋ วนี้บวช ๗ วัน ๑๕ วัน ไมไดอะไรจากวัดเลย
ไมไดธรรมะเลย ก็ไปสรางปญหาใหครอบครัว ทานอยาไปบวชเลยไมไดเรื่อง เพราะ
คนมาบวชมันไมเอาเรื่องเอาราว แค ๑๐ วันไมได นี่แหละผาเหลืองนอยหอยหู สึกไป
แลวก็ปกครองตนก็ไมได แกปญหาชีวิตก็ยังไมได
โบราณถือนักถายอนยุคไปในอดีต
ทานจะเห็นดวยวาในสมัยนั้นปูยาตายายเรียน
หนังสือที่ไหน ไมใชเรียนที่วัดหรือ ทานอยาดูถูกวัด วัดเปนแหลงวิชาการความรูตงั้ แตสมัย
โบราณตั้งแตสุโขทัยมาแลวเปนสถาบันการศึกษา เปนแหลงวิชาการ ๗๐๐ ปลายสือไทย
๔๑๗ ปแหงกรุงศรีอยุธยา ๒๐๐ ปแหงกรุงรัตนโกสินทร ฉะนั้นใหทานไปดูโบสถวัดพระแกว
ศิลปหัตถกรรมมาจากวัดสวยงามมาก ฝรั่งบอกเมืองสวรรค เทพไทเนรมิต นีค่ ือชีวิตของคน
ไทย มีความหมายอยางนั้น
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คนที่บวชไมถึง ๑ เดือน วัดอัมพวันไมรับ เพราะไมใชบวชกลวย บวชฟกทอง เปน
พวก “บวชลับ บวชลอง บวชครองประเพณี บวชหนีสงสาร บวชผลาญขาวสุก บวช
สนุกตามเพื่อน บวชหนีอกหัก บวชหลักลอย บวชคอยงาน บวชสังขารเสื่อม บวช
เพราะเมียไลไปบวช” ตองบวชดวยความเลื่อมใสศรัทธา จึงจะไดมรรคไดผล
๒. สถาบันโรงเรียน ปจจุบันมีปญหาเกิดขึ้นมากมายในโรงเรียน ผูสรางปญหาก็มีทั้งครู
และนักเรียน เปนปญหายาเสพยติด ปญหาทางเพศ ปญหาการลงโทษที่รุนแรง
โรงเรียนสามารถทําใหเด็กดีได ทําใหเด็กไมดีก็ได เกิดกันตามอัธยาศัย วัดกับ
โรงเรียนควรรวมมือกัน เมื่อคืนโรงเรียนที่ชัยนาทมาเขาอบรม อาตมาก็ชวยตลอด ให
ทุนการศึกษา กองทัพบกไปปฏิบตั ิธรรม เงินทุนไมมีอาตมาก็ออกให อาตมาไปตั้ง
ศูนยเวฬุวันที่จังหวัดขอนแกน ตํารวจกองบัญชาการภาค ๔ ก็ปฏิบัตไิ ปแลว เปน
นักเรียนตํารวจเขาไปปฏิบัติธรรมแลว ๑,๒๐๐ คน วัดไดทําประโยชน ที่ชวยเหลือการ
ปฏิบัติธรรมของประชาชน สถาบันโรงเรียนหลายแหงนํานักเรียนเขาวัดปฏิบัติธรรม
ฝกใหสวดมนตทําสมาธิ ปรากฏผลทําใหการเรียนดีขึ้น ความประพฤติก็ดีขึ้น มีความ
กตัญูตอพอแม ถาทุกโรงเรียนใหความสนใจในการนํานักเรียนเขาวัดปฏิบัติธรรม
คงจะชวยลดปญหานักเรียนเกเรไดมากทีเดียว
๓. สถาบันครอบครัว ครอบครัวเปนสถาบันสําคัญที่จะตองแกไข ตั้งแตเริ่มตน พอแม
ตองรักลูกคิดปลูกฝง คิดตั้งตนใหลูกมีการศึกษา ลูกไดดีมีปญญา เปนคนดีมีวิชา
สรางใหลูกเปนคนดีใหได พอแมสําคัญ สถาบันครอบครัวสําคัญ พอแมตองรูจกั แกไข
ปญหา แมบิดาเจาชูเลนการพนันไมสามารถดูแลลูก แตมารดาก็ยังสามารถเปน
แบบอยางแกลูก ทําตัวใหดีดูแลลูกใหได รับรองไปรอด ใหแผเมตตาใหสามี ลูกจะดี
ทุกคนถาแมดีเสียคนหนึ่ง “กันอยูท ี่แม แกอยูที่พอ กออยูที่ลูก ปลูกอยูที่ครู
ความรูอยูที่ศิษย จะไดเปนมิตรกัน” ถาพอแมไมดี ลูกจะกอเรื่องใหพอแม
เดือดรอน จะไมเชื่อฟงพอแม ถาพอแมดีมีปญญา ลูกจะกอวิชาใหพอแม จะเรียนเกง
เรงกาวหนา
ไมเถียงพอเถียงแม
ใหสวดมนตเปนนิจอธิษฐานจิตเปนประจํา
อโหสิกรรมกอนแผเมตตา ครอบครัวนั้นไปรอด นี่เรียกวากรรมอยูที่แม แมนั้นสําคัญ
มากในครอบครัว ถึงเรียกวาเปนแมแบบ แมแผน แมแปลน สามีจะดีชั่วไมเปนไร ถา
สามีดีที่สุดแตภรรยาไมดี รับรองลูกดีไมได เพราะลูกกับแมผูกพันกันมากกวาพอ
แบบแผนที่จะใหกับลูกก็ดีกวาพอ
ขอฝากไววา สถานบันโรงเรียน สถาบันครอบครัว ลวนมีความสําคัญในอันทีจ่ ะ
สรางใหเยาวชนเปนคนดีในสังคมไดโดยมีสถาบันวัดใหความสนับสนุน
ธรรมะกับปญหาสังคม

๔

ขออนุโมทนามูลนิธิถาวร คณะศิษยและพุทธศาสนิกชนโดยทั่วหนากันทุกทาน ดวย
อํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีของหลวงพอถาวรผูเขมแข็งในพระพุทธศาสนา และบุญ
กุศลที่อาตมาและญาติโยมทั้งหลายที่มา ณ ศาลาราชศรัทธาธรรม ไดบําเพ็ญมา ขอถวาย
เปนพระราชกุศลแดมหาบพิตรราชสมภารเจา และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมวงศานุวงศ และพระเจาหลานเธอฯ ทุกพระองค ขอญาติโยมทั้งหลาย จงประสบแต
ความสุขสันตนิรันดร ขอจงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย ๔ ประการ ตามความมุงมาดปรารถนา
ดวยกันทุก ๆ ทาน ณ โอกาสบัดนี้เทอญ

ธรรมะกับปญหาสังคม

๕

