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รวบรวมโดย พระราชสุทธิญาณมงคล วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี

พระราชสุทธิญาณมงคล
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๑. ปกครองมีระเบียบรัดกุม
๒. บริเวณวัด สะอาดรมรื่น
๓. มีกิจกรรมอํานวยประโยชนแกประชาชน
การที่จะไปถึงเปาหมายทั้ง ๓ นั้นไดมีจุดสําคัญที่เจาอาวาสจะพึงสนใจ
ดูแลอยู ๘ จุดดวยกัน คือ
๑. สงฆ คือ พระในวัด
๒. สมณธรรม คือ ทํากิจวัตร
๓. เสนาสนะ คือ ที่อยูอ าศัย
๔. สวัสดิการ คือ ปจจัยอํานวยความผาสุข
๕. สมบัติของวัด คือ ผลประโยชนรายได
๖. สัปบุรุษ คือ ชาวบานผูบํารุงวัด
๗. สังฆาธิการ คือ การประสานงานกับเจาคณะ
๘. สาธารณะสงเคราะห คือ การบําเพ็ญประโยชน
ความพยายามเทานั้น ยอมนําไปสูความสําเร็จ ตามที่ทานปรารถนาทุกประการ
ประชาชนคือใคร ?
ประชาชน คือ คนทั้งปวง ที่รวมชะตากรรม อยูใ นบานเมืองเดียวกัน
ดังนั้น ประชาชน คือ ชาติ คุณธรรมที่ยึดเหนี่ยวของประชาชน คือ ศาสนา
ผูนําของประชาชน คือ พระมหากษัตริย
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๑

ประชาชนตองการอะไร ?
ประชาชนตองการประเทศที่มั่นคง ปลอดภัย และเจริญกาวหนา โดยเฉพาะ
คือ
๑.
๒.
๓.
๔.

มีปจจัยเพียงพอ สําหรับดํารงชีวิต สําหรับตนเอง และครอบครัว
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ประชาชนตองการบานเมือง มีความสงบ-สันติ และสังคมที่เปนธรรม
ประชาชนตองการมีความสุขทางจิตใจ
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๒

ประชาชนหวังความชวยเหลือจากภิกษุสงฆอยางไร ?
๑. ประชาชนตองการ วัดเปนที่พึ่งพักพิงทางจิตใจ ของผูมีทุกข ตองการ
เห็นวัดเปนที่สงบ เยือกเย็น สะอาดรมรื่น มีระเบียบ
๒. ประชาชนตองการ เห็นพระภิกษุเขาหาประชาชน ปลอบขวัญ ให
กําลังใจ แนะแนวทางแกปญหาชีวิตให
๓. ประชาชนตองการ ใหวัดเปนศูนยกลางการพัฒนาชนบท ใหความ
รวมมือสนับสนุนใหเกิดการรวมพลัง แกปญหาตาง ๆ
๔. ประชาชนตองการ ใหวัดเปนศูนยกลางของการศึกษาดานตาง ๆ ทั้ง
ดานหลักธรรมของพระศาสนา และการอาชีพ การปฏิรูปจิตใจของประชาชนควร
ริเริ่มที่วัด
ภัยของพระภิกษุที่ตองแกมีอยู ๓ ขอ คือ
๑. ความเสื่อมศรัทธาของประชาชน
๒. ความไมตองการของประชาชน
๓. ความพยายามทําลายของประชาชน
ขอที่ตองแกไข
๑. คณะสงฆสามารถ เปนที่พึ่งของประชาชนได
๒. ใหพระภิกษุสามเณร สามารถเปนที่เคารพบูชาของประชาชนได
๓. ใหพระศาสนา สามารถเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ในดานปกครองตนของ
ประชาชนได
การพัฒนาวัดที่ไมตองใชเงิน - ทุน
เนื่องจากบานเมืองตกอยูใ นสภาพที่เลวราย เต็มไปดวยปญหาอาชญากรรม
เจาหนาที่จะแกไขปราบปรามอยางไรก็ไมอาจจะปราบใหหมดสิ้นได ดูเหมือนจะยิ่งเพิ่ม
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๓

มากยิ่งขึ้น เมื่อหมดหนทางแกไข ก็เริ่มมองเห็นความสําคัญของวัดขึ้นมาบางแลว ไดใช
วัดเปนจุดศูนยกลางในการพัฒนาจัดกิจกรรมตาง ๆ แตนาเสียดาย การจูงคนเขาวัด ไป
ประชุมกันที่วัด ไปทําอะไร ๆ ที่วัด เปาหมายของการเขาวัด ไมมีสวนเกี่ยวของดวย จึง
ไมไดผลในการพัฒนาจิต เงื่อนไขที่สําคัญในการจูงคนเขาวัด ซึ่งถือเปนแบบแผนที่ดี
งามตามแนวทางของพระพุทธศาสนา บรรพบุรุษไดถือปฏิบัติมาแลวในอดีต คือ วันพระ
วันพระเปนวันสําคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาทานทรงบัญญัติไว ใชเปนวัน
ทําความดีในการพัฒนาจิตใจ แตวันพระไดถูกลืม และไดถูกโยนทิ้งไปเหมือนสิ่งไรคา
เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา หลักธรรมในพระพุทธศาสนาดีเลิศ พรอมดวย
เหตุผล ทนตอการพิสูจน เขากันไดกับวิทยาศาสตร แตก็ยังแคลงใจสงสัยอยูวา เหตุ
ไฉน ประเทศไทยซึ่งมีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ
ภายใตเงาของ
พระพุทธศาสนา ประเทศไทยนาจะอยูรม เย็นเปนสุข แตสภาพการณ กลับตรงกันขาม
บานเมืองเต็มไปดวยความเลวรายนานาประการ เหมือนเปนเมืองปา เมืองเถื่อน อยาง
ไรความยุติธรรม เชน โจมตีวา สาเหตุที่ประเทศไทยดอยพัฒนา ไมเจริญกาวหนา
เทาที่ควรเพราะพระพุทธศาสนาเปนตัวถวง
อยางไรก็ตาม หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนานั้น เปนเพียงทฤษฎี หรือ
คําสอน ถึงจะดีเลิศวิเศษเพียงใด ถาไมนําไปปฏิบัตกิ ็ไรคาเหมือนขาวปลาอาหาร ถาไม
รับประทานก็ไมเกิดประโยชน
ปญหาจึงมีอยูวา เราไดนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปใชประพฤติปฏิบตั ิ
กันอยางจริงจังแลวหรือยัง เทาที่เปนมาเขาลักษณะตามใจ คือไทยแท ๆ ประพฤติกนั
ตามสบายยังไง ๆ ก็ได ขาดระบบ ขาดแบบที่ถูกตองดีงาม สาเหตุหนึ่งที่ทําให
พระพุทธศาสนา ไมเกิดประโยชนแกประเทศชาติเทาที่ควร
๑. การพัฒนาไมตองใชเงินเรื่องหนึ่ง
๒. กับปญหาโรคจิตอีกเรื่องหนึ่ง
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๔

จะไดชี้แนะการปฏิบัติ ประสบการณ ธรรมะพื้นฐานหรือขั้นตน ความมุง
หมายและการแก ป.ป.ร.ก. จะไดนําไปปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลงริเริ่มดําเนินการใหดี
ขึ้นตอไป
คุณสมบัติในการทํางานพัฒนา
งานทุกอยางตองมีปญหา เพราะปญหาอยูกบั งาน
เพราะปญหาอยูกบั คน เหมือนโรคอยูก ับรางกาย

คนทุกคนก็มีปญ
 หา

การทํางานจะไดผลคุมคา
ตองทํางานดวยน้ําใจที่สูกับปญหา และการอยูก ับคน จะสมความปรารถนาก็
ตองอยูอยางนักสูปญหา
การสูปญหา ยอมเปนคุณสมบัติที่สําคัญของการทํางาน เพราะปญหา
เหมือนศัตรู ถาใครรูจ ริงก็แพ ถาใครออนแอก็กําเริบ
อยาเสี่ยงปญหา - อยากลัวปญหา
อยาหมกปญหา เพราะจะทําใหปญหาเล็ก กลายเปนปญหาใหญ ซึ่งยากแก
การแกไขยิง่ ขึ้น
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๕

การสูปญหาตองสูดวย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ
สติปญ
 ญา ความอดทนหนักแนน
ใจเย็น สุภาพออนโยน ออนหวาน
ขอเท็จจริง
เหตุผล
ระเบียบแบบแผน
จารีตประเพณี
จับวิธีทํางานใหถูกตอง
๑. จับ ใจงานไวใหอยู
๒. จับ ตาดูการเปลี่ยนแปลง
๓. จับ จุดแข็งแกรง และออนแอ
๔.
จับ เงื่อนและแงของงานมา
เชื่อมโยงกัน
คุณสมบัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีความอดทน
มีความขยัน
มีความเอ็นดูเมตตา
มีความระมัดระวัง
มีการเผื่อแผ การเสียสละ

แบงปน
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๖

วิธีการแกภายใน
โดยอาศัยหลัก ลด ๕ วาง สราง ๕ รวม

ลด ๕ วาง คือ
๑. สมองวาง
๒. ชองวางระหวางบุคคล
๓. เวลาวาง
๔. ทรัพยพยากรณวาง
๕. การนําวาง
สราง ๕ รวม
๑. รวมทุน
๒. รวมคิด
๓. รวมผลิต
๔. รวมขาย
๕. รวมปองกัน
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๗

