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ถากลาวถึงอภธิรรม สงัคมไทยสวนใหญมองวา เปนบทสวดในงานอวมงคลทีพ่ระนำไป

สวดในงานศพ เพื่ออุทิศบุญใหกับผูที่เสียชีวิตไปแลว สวนสาระของอภิธรรมเปนอยางไรนั้น
เขาใจวา สงัคมสวนใหญ ทัง้พระผสูวดและคนฟง สวนมากคงไมเขาใจสาระทีส่วดนัน้ จนกลาย
เปนประเพณทีีส่บืทอดกนัมา ตัง้แตอดตีจนถงึปจจบุนั

คณุคาอภธิรรมในสงัคมไทย คงเปนแคบทสวดเพือ่นำไปใชในงานอวมงคลเทานัน้ ซึง่
ผสูวดกไ็มเขาใจ คนฟงกไ็มเขาใจ คนตายกไ็มรเูรือ่งดวย แตถามองในแงมมุบวก อยางนอย
กเ็ปนสือ่กลางระหวางคนเปนทีม่คีวามรกัหวงใยกบัคนทีเ่สยีชวีติไปแลว และอทุศิบญุกศุลทีเ่กดิ
จากสมาธทิีไ่ดฟงบทสวดใหแกผทูีเ่สยีชวีติ

ดานการศกึษาอภธิรรม ถายอนกลบัไปสบิปกอน การศกึษาอภธิรรมนบัวาลำบาก
ไมนอย อภิธรรมเปนสถาบันหนึ่งของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ
(วดัมหาธาต)ุ ผทูีม่าศกึษาตัง้แตจฬูอาภธิรรมกิะตร ีถงึมหาอภธิรรมบณัฑติ ตองเปนผมูศีรทัธา
และความเพยีรมาก เพราะผทูีจ่บไปแลว ไมสามารถจะเทยีบวฒุกิารศกึษาได

ตอมา ในยุคการบริหารของพระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ในสมยัแรก ทานไดเหน็ความสำคญัของอภธิรรม
ไดมมีตเิทยีบวฒุกิารศกึษาใหผทูีจ่บมชัฌมิะอภธิรรมกิเอก เทยีบมธัยมศกึษาตอนปลาย และ
อภธิรรมบณัฑติ เทยีบปรญิญาตร ีและมกีารเปดปรญิญาตรีสาขาอภธิรรมขึน้ ทำใหวงการศกึษา
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คกึคกัอกีครัง้หนึง่ แตอยางไรก็ตาม การศกึษาอภธิรรมในสาขาตางจงัหวดั มกีำลงัออนแรง
ลงทกุป มแีตสำนกัเรยีนอภธิรรมและนกัสอบ แตนกัเรยีนนกัศกึษาทีส่นใจทมุเทกบัการศกึษา
นัน้นอยลงมาก (ดจูากผลสอบและประสบการณสอน)

อภธิรรมในมหาวทิยาลยัสงฆ ถายอนถอยหลงัไปกอนป ๒๕๕๐ พระไตรปฎกดมูคีวาม
หวงัใหผทูีศ่กึษาในระดบัปรญิญาตรี ไดศกึษา ๔ หนวยกติ คอื พระอภธิรรมปฎกภาคเรยีนที ่๑
และ ๒ ภาคเรยีนละ ๒ หนวยกติ แตมาในปการศกึษาในยคุปจจบุนั ลดลงเหลอือภธิรรมปฎก
๒ หนวยกติเทานัน้ อภธิรรมปฎก ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขนัธ มกีารเรยีนการสอน ๒ หนวยกติ
เปนการยากมากทีจ่ะใหนสิติ นกัศกึษา รสูาระในอภธิรรมทีจ่ะนำไปใชประโยชนได เปาหมาย
ของอาจารยสอน มงุไปทีว่าจะสอนอยางไร ใหนสิติ นกัศกึษาไดเกรดสงูๆ แทนคณุคาจติใจ

การศกึษาอภธิรรมในอนาคตในสงัคมไทยมแีนวโนมจะอนัตรธานไปในไมชา สมดงัทีพ่ระ
อรรถกถาจารยกลาวไวในอรรถกถามโนรถปรูณ ีเอกกนบิาตองัคตุตรนกิาย วา “เมือ่กาลเวลา
ผานไป ปรยิตัยิอมเสือ่ม ภกิษทุัง้หลายไมสามารถจะทรงจำไวได ทรงจำแตพระบาล ี [พทุธพจน]
เทานัน้ เมือ่กาลเวลาผานไป กไ็มสามารถทรงจำพระบาลไีวไดทัง้สิน้ พระไตรปฎกก็ยอมเสือ่ม
ไป ในบรรดาพระไตรปฎกนัน้ อภธิรรมปฎกจะเสือ่มกอน (อนัตรธาน) ตอมาพระสตูรจะเสือ่ม
และวนิยัปฎกจะเสือ่มเปนลำดบั ในบรรดาอภธิรรมปฎก ๗ คมัภรีนัน้ จะเสือ่มตัง้แตทายเปน
ลำดบั คอื ปฎฐานจะเสือ่มกอน๑”

⌫⌫ ⌫⌫
การศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลเีขาใจวา ขึน้ตรงตอมหาเถรสมาคม สวนอภธิรรม

ขึน้ตรงกบัมหาวทิยาลยัสงฆ (มจร) มนัยากทีจ่ะประสานกนัได ยากทีจ่ะไปคกูนัไดในสงัคมไทย
โดยความเปนจรงิแลวทัง้บาลแีละอภธิรรมอยรูวมกัน เปรยีบเสมอืนน้ำรอน น้ำกบัความรอน
คนละอยาง แตวาอยูรวมกัน ดังพระมหาเถระทั้งหลาย ผูแตกฉานในบาลีมีพระพุทธัปปย

๑ มหามกฎุราชวทิยาลยั, พระสตูรและอรรถกถา องัคตุตรนกิายเอกนบิาต เลมที ่ ๓๑, (กรงุเทพ
มหานคร : มหามกฏุราชวทิยาลยั , ๒๕๓๖), หนา ๑๖๘-๑๖๙.
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มหาเถระเปนตน ไดตัง้สตูร [ไวยากรณ] แรกของการแตงไวยากรณไววา “อตโฺถ อกขฺรสญฺาโต”๒

แปลวา เนือ้ความ (สภาวธรรม) รไูดดวยอกัษร ทานอธบิายสตูร นีต้อไววา “โย โกจ ิ โลกยิ
โลกตุตฺราทเิภโท วจนตโฺถ, โส สพโฺพ อกขฺรเหว สฺาฺยเต”. แปลวา อรรถะของถอยคำมี
ประเภทแหงโลกยีะ และโลกตุตระเปนตน ทัง้หมดรดูวยอกัษรเทานัน้ ทานตองการอธบิายบาลี
ดวยอภธิรรม ใชศพัท อตโฺถ หมายถงึ อรรถะนี ้คอื

๑. โลกยีธรรม ไดแก โลกยีจติ ๘๑ เจตสกิทีป่ระกอบ ๕๒ รปู ๒๘
๒. โลกตุตรธรรม ไดแก โลกตุตรจติ ๘ เจตสกิทีป่ระกอบ ๓๖ นพิพาน
๓. อาทศิพัท คอื บญัญตั ิหรอืสมมติ ทีเ่หลอืจากโลกยีะและโลกตุตระ (ตองใช

เวลาเรยีนใหละเอยีดอยางนอย ๖ เดอืน)
ทานย้ำวา สภาวธรรมทีเ่ปนโลกยีะ โลกตุตระ นพิพาน บญัญตัเิหลานี ้ตองรดูวย

อกัษรบาลเีทานัน้ ดวยบทบาลวีา “อกขฺเรเหว” แปลวา (ร)ู ดวยอกัษรเทานัน้
พระเถระผูแตกฉานในคัมภีรไวยากรณบาลีทั้งหลาย ก็เห็นความสำคัญของบาลี

เพือ่อะไร เพือ่ใหรอูรรถะนัน่เอง เปาหมายของการเรยีนบาลเีพือ่รอูรรถะ เหตผุลอกีประการ
หนึง่ทีบ่าลมีสีวนสำคญัตอการบรรลมุรรคผลนพิพานได เพราะภาษาบาลเีปนภาษาของ
พระพทุธเจาทกุพระองค ดงัทีพ่ระอรรถกถาจารยกลาวไวในอรรถกถาสมัโมหวโินทน ี วภิงัค
วา “ภาษามคธเปนภาษาพดูดัง้เดมิของคนตนกปั, พระพรหม, คนทีไ่มเคยไดยนิคำพดูของ
บคุคลอืน่๓ พระพทุธเจาทกุพระองค”๔ [แปลเกบ็ความจากไวยากรณบาลปีทรปูสทิธ]ิ

เมือ่ภาษาบาล ีเปนภาษาของพระพทุธเจาทกุพระองค นบัวาเปนความหวงัของปถุชุน
อยางเรา หากสะสมบญุไวมากและมโีอกาสไดพบพระพทุธเจาองคตอไป ไดฟงหลกัธรรมซึง่เปน
ภาษาบาลอีกี คงจะงายและเขาใจไดดเีหมอืนสารบีตุรและโมคคลัลานะ ซึง่ฟงบาลไีมกีป่ระโยค

๒ พทุธฺปปฺยมหาเถโร, ปทรปูสทิธฺ,ิ (กรงุเทพมหานคร : เฉลมิชาญการพมิพ, ๒๕๒๖), ขอ ๑, หนา ๑.
๓ เชน  เดก็ทารกทีค่ลอดใหม พยางคแรกทีเ่ดก็พดูได คอื อมมฺๆ แปลวา แมๆ
๔ พุทฺธปฺปยมหาเถโร, ปทรูปสิทฺธิ, (กรุงเทพมหานคร : เฉลิมชาญการพิมพ, ๒๕๒๖), ขอ ๖๐,

หนา ๓๔.
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กส็ามารถบรรลมุรรคผลนพิพาน เพราะไดฟงสะสมมาแลวหลายชาตนิบัไมถวน ในภาษาบาลี
ที่พระอัสสชิกลาวแกสารีบุตร ลวนเต็มไปดวยอรรถแหงหลักอภิธรรมทุกๆ บท (เย ธมฺมา
เหตปุปฺภวา ฯลฯ)

⌦
สงัคมไทยเรยีนบาล ีสวนใหญเปาหมายคอืการเปนพระมหาเปรยีญ ผลทีไ่ดคอืไดแค

บญัญตัหิรอืสมมตติดิเปนตวัตนขึน้มา ปญหาวงการศกึษา๕ ของพระสงฆไทยคอื
๑. นักศึกษาบาลีไมไดศึกษาอภิธรรม
๒.นักศึกษาอภิธรรมไมไดศึกษาบาลี
๓. ไมไดศกึษาทัง้อภธิรรมและบาลี

เมือ่ศกึษา เพยีงอยางเดยีวมนักเ็หมอืนกบัเราตองการกนิน้ำเยน็ แตน้ำไมมคีวามเยน็
กนิแตน้ำเปลาธรรมดา กไ็มเขาถงึอรรถรสของน้ำเยน็ หรอืผทูีไ่มไดศกึษาทัง้สองอยาง เหมอืน
คนที่กระหายน้ำเย็น แตไมไดสัมผัสทั้งน้ำและความเย็น ไดเพียงแตจินตนาการเทานั้นเอง
อาจถกูหรอืผดิก็ได

ทางออกของผทูีไ่มไดศกึษาทัง้สองอยางกม็ ีคอืตองไปศกึษาพระไตรปฎก หากไมศกึษา
ตางคน ตางสำนกั ปฏบิตัติามความคดิตนเอง กไ็มใชพทุธ กลายเปนลทัธไิป ถาเสนทางดำเนนิ
ไปผดิ การเขาถงึเปาหมายทีพ่ทุธองควางไวกผ็ดิดวย ดงันัน้ ตองศกึษาพระไตรปฎก อรรถกถา
ฎกีาเทานัน้ มฉิะนัน้ ปฏบิตัเิปนเวลา ๑๐๐ ปกเ็สยีเวลาเปลา

ปจจบุนัพระไตรปฎกถูกแปลเปนภาษาไทย ซึง่มอียหูลายฉบบั ปญหาคอืเมือ่ผศูกึษา
ใหม เริม่ตนศกึษาพระไตรปฎกดวยตนเอง ยากทีจ่ะเขาใจในสาระ เพราะสำนวนในการแปล
เปนภาษาไทยนั้น อานแลวสับสนพอสมควร ที่ยากไปกวานั้นก็คือ องคธรรมของหลักธรรม
นัน้ๆ ยกตวัอยางเชน ถาพระพทุธองคตรสัวา จกัขุประสาท จกัขุวตัถ ุจกัขุวญิญาณ จกัขุทวาร

๕ คำวา  “ศกึษา” นี ้ หมายถงึศกึษาทัง้ในระบบ   นอกระบบ หรอืตามอัธยาศยั  ไมจำเปนตอง
ไดวุฒิบัตรก็ได
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จกัขุสมัผสัสะ จกัขสุมัผสัสเวทนา ธรรมทีส่มัปยตุดวยจกัขวุญิญาณ ธรรมทีเ่ปนปจจยัใหเกดิ
จกัขุวญิญาณ ดงันีเ้ปนตน ทัง้หมดใชศพัทวาจกัขุเหมอืนกนั แลวมนัคอือะไร ทัง้หมดทำงาน
รวมกนัอยางไร คำตอบมอียใูนอภธิรรม เพราะในอภธิรรมมอีงคธรรม๖ กำกบัเสมอ


คนเราจะรไูดอยางไรวา เปนคนด ีหรอืไมด ีสงัเกตไดจากความกตญั ูนีค่อืแนวคดิ

ตามหลกัพระพทุธศาสนา ผทูีเ่ราควรระลกึเปนอนัดบัแรก คอื มารดา บดิา สมเดจ็พระสมัมา
สมัพทุธเจา ซึง่เปนพระบดิาของชาวพทุธทกุคน เพราะพระองคเปนผทูำใหเราเกดิใหมอกีครัง้
คอืเกดิในธรรม ทรงเปนตวัอยางวาจะตองตอบแทนพระคณุของพระมารดา มใิชของพระพทุธ
เจาองคปจจบุนัเทานัน้ กลาวไดวาเปนพทุธประเพณขีองพระพทุธเจาทกุพระองคในพรรษาที ่๗
พระพทุธเจาทกุพระองคจะตองไปโปรดพระพทุธมารดาในสวรรคชัน้ดาวดงึส การไปจำพรรษา
นัน้จะตองนำสิง่ทีม่คีาทีส่ดุใหกบัพระมารดา ทรงพจิารณาดแูลวสิง่ทีม่คีาคอื อภธิรรมนัน่เอง


เนือ้หาอภธิรรม พทุธองคไดนำไปตรสัสอนพระมารดาและเทวดา สรปุเหลอื ๔ ประการ

เรยีกวา ปรมตัถธรรม ๔ หมายถงึ ความจรงิทีไ่มเปลีย่นแปลงไปตามกฎของสงัคม เปนจรงิ
อยอูยางนัน้ คอื จติ เจตสกิ รปู นพิพาน

สรรพสิง่ทีม่ชีวีติ มธีรรมชาตอิย ู๒ ประเภทรวมกนัคอื รปู นาม หรอื รางกายและ
จติใจ ๒ ประเภทนีต้างกันมาก แตทำงานรวมกนัอยางเปนระบบ เหมอืนหลอดไฟกบัแสงสวาง

จติ เปนนามธรรมประเภทหนึง่ ทีจ่บัตองสมัผสัไมไดดวยกาย อยใูนตวัเรา มหีนาที่
รบัร ูรสูกึ หรอืสะสม ความเลว และความด ีมคีณุสมบตัเิปนกลาง เหมอืน น้ำเปลา ทีย่งัไมได
ปรงุแตงดวยรสชาตอิืน่ๆ จตินัน้เกดิขึน้โดยลำพงัไมได ตองทำงานรวมกบัเจตสกิเสมอ

๖ องคธรรม คอื คณุสมบตัขิองสิง่นัน้ๆ เชน ไฟ คณุสมบตัคิอืความรอน เหลก็ มคีณุสมบตัแิขง็
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เจตสกิ เปนนามธรรมประเภทหนึง่ ทีเ่กดิรวมและทำงานรวมกนักบัจติ เมือ่ผสม
กบัจติแลว ทำใหจติมพีลงังาน ขบัเคลือ่นได มหีนาทีไ่ปปรงุแตงจติ (น้ำเปลา) เหมอืนเครือ่ง
ปรงุแกง มพีรกิ เกลอื น้ำตาล หอม เปนตน เจตสกิ ม ี๒ ประเภท คอื ขาว (ด)ี และ ดำ
(เลว) รวมทัง้หมดม ี๕๒ ชนดิ

รูป/รางกาย เปนธรรมชาติชนิดหนึ่ง ที่เปนวัตถุธรรม มีหนาที่ทำงานรวมกับ
นามธรรมทัง้สอง คอื จติและเจตสกิ เปนทีอ่ยอูาศยัของนามธรรม

เหมอืนหลอดไฟ เปนทีอ่ยอูาศยัของแสงสวาง หรอืพืน้ดนิเปนทีอ่ยอูาศยัของตนไม
ทัง้สองจงึตองอยรูวมกนั ทำงานรวมกนัอยางเปนระบบ (อญัญมญัญปจจยั)

รปูและนาม มลีกัษณะเปลีย่นแปลงเสือ่มสลายไป ตามกฎแหงธรรมชาต ิคอืเกดิข้ึน
ตัง้อย ูและดบัไป เมือ่ใครกต็ามไปยดึตดิ บงัคบับญัชา ไมใหเปนไปตามลกัษณะดงักลาว ตองมี
ภาวะอยางเดียวเทานัน้ ไมมภีาวะอยางอืน่ นัน่คอืทกุขอยางแสนสาหสั เพราะไปบงัอาจฝนกฎของ
ธรรมชาติ พระพุทธองคจึงตรัสไวในมหาปรินิพพานสูตรวา “อยาเลยอานนท เธออยา
โศกเศรา อยาคร่ำครวญเลย เราบอกไวกอนแลวมใิชหรอืวา ‘ความพลดัพราก (นานาภาโว)
ความทอดทิ้ง (วินาภาโว) ความแปรเปลี่ยนเปนอยางอื่น (อฺฺถาภาโว) จากของรักของ
ชอบใจทกุอยาง จะตองม ีฉะนัน้ จะพงึหาอะไรได จากทีไ่หนในสงัขารนี ้สิง่ทีเ่กดิขึน้ (ชาต)ํ มอียู
(ภตู)ํ ถกูปจจยัตางๆ ปรงุแตง (สงขฺต)ํ ลวนแตกสลายไปเปนธรรมดา (ปโลกธมมฺ)ํ เปนไปไมได
ทีจ่ะปรารถนาวา ‘ขอสิง่นัน้อยาเสือ่มสลายไปเลย (ต ํวต มา ปลชุชฺ)ิ” ๗

ดงันัน้ การเรียนรรูปูนาม จงึสำคญัอยางมาก เพราะตวัเราแทจรงิแลว เปนเพยีงรปู
นาม ขนัธ ๕ เมือ่ปญญารคูวามเปนจรงิเชนนี ้ยอมคลายความยดึมัน่วาเปนตวัเปนตน คำสอน
เชนนี้ไมมีใครในโลกที่สอนธรรมชาติเหลานี้ นอกจากศาสดาเอกของโลก คือ องคสมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจาเทานัน้

นพิพาน เปนเปาหมายสงูสดุของพทุธศาสนา เปนภาวะทีอ่ยใูนบคุคลทีพ่ฒันาจติดแีลว
ดวยการทำความเพยีร ๒ ประการ คอื

๗ ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๒๐๗/๑๕๔.
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๑.ปรยิตั ิ ไดแก การศกึษาคำสอนของพระพทุธเจาเทานัน้ (ตามนยัเถรวาท)
๒.ปฏบิตั ิ ไดแก การปฏบิตัธิรรมตามแนวแหงสตปิฏฐานเทานัน้ ทีจ่ะบรรลเุปา

หมายคอื นพิพาน หรอืทีเ่รียกวา เอกายนธรรม แปลวา เปนแนวทางเดยีวทีป่ฏบิตัถิงึพระนพิพาน
ได (ทางอืน่ไมม)ี

เมือ่ครบองคประกอบทัง้สอง อยางถกูตองและเพยีรทำบอยๆ ภาวะชนดิหนึง่จะเกดิ
ในใจของเรา โดยอตัโนมตั ินัน่คอื ความเปนอสิรภาพ สขุ เปนไท เหมอืนการหงุขาว ถามไีฟ
หมอหงุขาว น้ำและขาวสาร ภาวะทีข่าวสกุจงึเกิดขึน้ โดยไมตองบงัคบัใหสกุ ความเปนอสิรภาพ
ภายในใจเรา ไมเปนทาสตอปจจยัภายนอก คอื รปู เสยีง กลิน่ รส สมัผสัอกีตอไป เมือ่จติมี
อสิรภาพ ความสขุทีแ่ทจริงก็ปรากฏขึน้


ปญหาในสงัคมปจจบุนัมมีากมาย จนผทูีม่คีวามเกีย่วของในการแกปญหา ตามแก

ไมทัน ผูที่มีสวนรับผิดชอบในการแกปญหา ไมวาจะเปนนักวิชาการทางสังคม การศึกษา
วฒันธรรม นกัการเมอืง มกัจะแกปญหาปลายเหต ุเชน กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั จนถงึกฎหมาย
สงูสดุคอื รฐัธรรมนญู จนมาทะเลาะกนัวา จะตองใชรฐัธรรมนญูฉบบัป ๒๕๔๐ หรอื ๒๕๕๐
รฐัธรรมนญูนัน้ถอืวาเปนความจรงิขัน้สมมต ิ (สมมตสิจัจะ) เปนไปจรงิ ตามเงือ่นไขของสงัคม
ตอใหจะพฒันาไปกีฉ่บบั คนทีค่ดิอกศุล โดยมโีลภะ ความยากเปนสมฏุฐาน กต็องเลีย่งหรอืหา
ชองกฎหมาย ทำใหถูกกฎหมายบทบัญญัติ แตอยาลืมวา กฎธรรมชาติ หรือกฎแหงกรรม
ใครเลีย่งไมได แมแตพระพทุธเจายงัเลีย่งผลแหงกรรมไมได ตดักรรมกไ็มได แลวใครจะหนี
กฎธรรมชาตหิรอืกฎแหงกรรมได

ถาสงัคมไทยมวัแตแกบทกฎหมาย กฎระเบยีบอยางเดยีว คงหาทางออก หรอืหาวธิี
แกปญหาสงัคมไมไดอยางแนนอน

วธิกีารแกปญหาสงัคม สงัคมไทยนยิมและใหคณุคากบัทฤษฎทีางตะวนัตก โดยเฉพาะ
บญัญตันิยิม เรียนแบบกฎหมายของประเทศทางตะวนัตกทีเ่จรญิแลว(ปจจบุนักำลงัเสือ่มโทรม)
มาเปนแบบกฎหมายของชาติไทยเรา มองขามหลักพระพุทธศาสนา พระพุทธองคไดเสนอ
ทางออกสงัคมโลกไวนานแลว หลกัธรรมทีเ่รามองขามไมสนใจ เพราะผศูกึษาพระพทุธศาสนา
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ใหม พอเวลาผานไปก็ลืม ไมสนใจหลักธรรมนั้น หลักธรรมนั้นคือ หิริ และ โอตตัปปะ
ธรรม ๒ ประการนี ้ ในอภธิรรม กลาววาเปนเจตสกิทีม่หีนาทีไ่ปปรงุแตงจติ (สงัขารขันธ)

หริ ิเมือ่ไปปรงุแตงจติ กท็ำใหจติผนูัน้ มคีวามละอายตอบาป หรอืความชัว่ ทีค่ดิ หรอื
ทำไปแลว เหมอืนเหน็ของสกปรก แลวขยะแขยง ไมเขาใกล และไมแตะตอง

โอตตปัปะ เมือ่ไปปรงุแตงจติ กท็ำใหจติของผนูัน้ มคีวามกลวัตอบาป หรอืผลของ
บาปทีท่ำไปแลว เหมอืนกลวัตองทูีม่พีษิราย ไมกลาทีจ่ะเขาใกล เพราะกลวัตอพษิของง ู วามี
ผลถึงความตาย

หริแิละโอตตปัปะทัง้สองนี ้สามารถควบคมุสงัคมไดดกีวา กฎหมาย
พระพทุธองคตรัสธรรม ๒ ประการนีว้า “ ภกิษทุัง้หลาย ธรรม ๒ ประการนีค้มุ

ครองโลก คอื หริ ิและ โอตตปัปะ”๘

สังคมไหนก็แลวแตในโลก ไมมีหิริและโอตตัปปะ รับรองวามีแตเกิดปญหาวุนวาย
ยิง่แกยิง่พวัพนั ยิง่แกยิง่เกดิปญหา เพราะเราแกปญหาทีป่ลายเหต ุแกปญหาทีต่วัหนงัสอื หรอื
บทบญัญตั ิความจรงิแลว ตวัหนงัสอืหรอืบทบญัญตั ิ ไมไดมปีญหากบัใคร

ดงันัน้ การแกปญหาทีถ่กูตอง หรอืแกปญหาอยางยัง่ยนื ตองแกทีจ่ติใจของมนษุย
วา จะทำอยางไรใหทกุคนโดยเฉพาะผนูำสงัคม มจีติสำนกึทีด่ ีจะทำอยางไรใหองคกรตาง ๆ
หรอืสงัคม มหีริแิละโอตตปัปะใหได ใครมบีทบาททีจ่ะสรางส่ิงเหลานี ้ ใหเกดิขึน้ในสงัคม
ไทย ตองรบีเรงใหเปนนโยบายขององคกร สงัคม และประเทศ ธรรม ๒ ประการ คอื หริแิละ
โอตตปัปะ(จรยิธรรมคมุครองโลก) นีแ้หละ คอืทางแกปญหาอยางยัง่ยนืของสงัคม

๘ อง.ฺทกุ. (ไทย) ๒๐/๙/๖๓.
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