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1. บทนํา
มนุษยเปนสัตวสังคม ไมชอบทีจ่ ะอยูโดดเดีย่ วตามลําพัง จึงตองรวมกันอยูในลักษณะเปนกลุมกอน
ที่เรียกวา “สังคม” ซึ่งการอยูรวมกันเปนสังคมดังกลาว จําเปนตองมีการจัดระบบระเบียบในการอยูรวมกัน
ภายใตกฎกติกาที่รวมกันกําหนดขึ้น เพื่อความสงบเรียบรอย และอยูรวมกันอยางผาสุก และเพื่อใหการใช
กฎกติกาที่กําหนดขึ้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และยุติธรรม จึงจะตองมีฝายปกครองฝายหนึ่ง และฝาย
ที่อยูภายใตการปกครองหรือถูกปกครองอีกฝายหนึ่ง การจัดระบบสังคมในลักษณะนี้ เรียกวา การปกครอง
ซึง่ การปกครองไมวาจะเปนลักษณะใดก็ตามถือวาเปน “การเมือง” เพราะการเมืองเปนเรือ่ งของการปกครอง
ความสัมพันธระหวางผูปกครองกับผูทีอ่ ยูภายใตการปกครองจะผูกโยงสมาชิกทัง้ หมดในสังคมเขาไวดวยกัน
โดยมีกฎกติกาที่รวมกันกําหนดขึ้นนั้นเปนเครื่องรอยรัดสมาชิกในสังคมใหอยูรวมกันดวยความผาสุก สงบ
สันติ เสมอภาคและยุติธรรม
ในพระพุทธศาสนา มีประเด็นสําคัญที่นาศึกษาเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะบทบาทที่เกี่ยวกับสังคม
ทางการเมือง กลาวคือ พระพุทธศาสนาไดอุบัติขึ้นมาในสมัยที่ประวัติศาสตรแหงมนุษยชาติไดจารึกไววา
มนุษยถูกกดขี่อิสรภาพ มีการถือชั้นวรรณะ ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิ และหนาที่ของมนุษย ยังผลใหเกิดความ
เหลือ่ มลํา้ ตํา่ สูง ไมเทาเทียมกันในสังคม โดยอินเดียในสมัยนัน้ ไดตกอยูภายใตการปกครองของชนชาติอริยกะ
(อารยัน) ซึ่งเปนผูผูกขาดอํานาจแตเพียงเผาเดียว และไดมีการกําหนดสังคมชนชั้นดวยการแบงสมาชิกใน
สังคมออกเปน 4 กลุมที่เรียกวา “วรรณะ 4 คือ พราหมณ กษัตริย แพศย ศูทร” พรอมทั้งกําหนดบทบาท
และหนาทีข่ องแตละวรรณะอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด กลาวคือพราหมณ มีหนาทีป่ ระกอบพิธกี รรมทางศาสนา
และสั่งสอนศีลธรรม กษัตริย พวกนักรบมีหนาที่ปกครองประเทศ แพศย คือพอคาวานิชดําเนินกิจการดาน
เศรษฐกิจ และศูทร ซึ่งเปนชนชั้นตํ่าสุดในระบบวรรณะ จะเปนพวกชาวนาชาวไร และกรรมกรแบกหาม
นอกจากนี้ยังไดกําหนดกติกาเชิงสังคมไวดวยวา หากมีการแตงงานขามวรรณะโดยเฉพาะกับวรรณะตํ่าสุด
บุตรธิดาทีเ่ กิดมาจะจัดเปนกลุมนอกวรรณะทีเ่ รียกวา “จัณฑาล” (The Untouchable) ซึง่ มีสถานะไมตาง
จากสัตวเดรัจฉาน สภาพการณทางสังคมดังกลาว ไดดําเนินมาจนกระทั่งพระพุทธองคไดอุบัติขึ้นในโลก
พระองคทรงปฏิเสธการถือชั้นวรรณะ และทรงสอนใหนํา “กรรม” หรือการกระทําของบุคคลมาเปนตัว
กําหนดสถานะของบุคคลในสังคมวา “ดี หรือ เลว” “สูงสง(พราหมณะ) หรือ ตํ่าตอย(วสละ)” นอกจากนี้
ในหมูพระสงฆสาวกของพระองค ระบบ “อาวุโส”(Seniority) ไดนํามาใชกําหนดสถานะเพื่อแสดงความ
คารวะตอกันและกันของพระสงฆ
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2. ระบอบการปกครองในโลกปจจุบัน
ในโลกปจจุบันระบอบการปกครองสามารถแบงหยาบ ๆ ออกเปน 4 ระบอบดวยกัน คือ
ระบอบประชาธิปไตย (Democracy) ซึง่ เปนทีย่ อมรับกันวา เกิดขึน้ ในสมัยกรีกโบราณ ประมาณ
508 ปกอนคริสตกาล หลังพุทธปรินิพพาน 35 ป (พุทธศักราชนับจากพุทธปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นกอนคริสต
ศักราช 543 ป) ประชาธิปไตยยุคกรีกถือวา เปนประชาธิปไตยทางตรง กลาวคือพลเมืองสามารถแสดงความ
คิดเห็นตอการบริหารบานเมืองไดโดยตรง ตอมาในสมัยคริสตวรรษที่ 18 ไดเกิดประชาธิปไตยแบบมีผูแทน
ขึ้น กลาวคือพลเมืองมิไดแสดงความคิดเห็นโดยตรง แตเลือกผูแทนเปนปากเปนเสียงแทนในสภาโดยผาน
ระบบการโวต (Voting) โดยใชเสียงขางมากเปนเกณฑตัดสิน ประเทศทีไ่ ดชือ่ วาเปนประชาธิปไตยในปจจุบนั
ตางใชระบบนี้ ซึ่งอาจรวมถึงประเทศในกลุมสาธารณรัฐอิสลาม (Islam Republic) ที่มีการเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตยดวย
ระบอบราชาธิปไตย (Monarchy) ซึง่ แบงออกเปน 2 ประการ คือ 1) ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
(Absolute Monarchy) เปนระบอบทีก่ ษัตริยจะเปนผูมีอาํ นาจสูงสุดในการบริหารประเทศ และ 2) ระบอบ
กษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) ซึ่งอาจเปนระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริยเปน
ประมุข หรือเปนการปกครองแบบอื่นที่กษัตริยมิไดใชอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ระบอบเผด็จการ (Dictatorship) ซึ่งอาจแยกเปน 1) เผด็จการคอมมิวนิสต (Communism)
ประเทศที่ปกครองดวยระบอบคอมมิวนิสมบางประเทศอาจเรียกระบบการปกครองของตนเองวา ประเทศ
สังคมนิยม เชนประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซียในอดีต และ 2) เผด็จการทหาร (Military Dictatorship)
ซึง่ นิยมใชกันอยูในประเทศกําลังพัฒนา หรือประเทศดอยพัฒนาทัง้ หลาย (Developing/Less Developed
Countries)
ระบอบคณาธิปไตย (Oligarchy) ซึ่งปกครองโดยกลุมชนชั้นสูงหรืออภิสิทธิชน (Privileged
people) หรือกลุมผลประโยชนที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ หรือกลุมติดอาวุธที่มีอํานาจทางการทหาร หรือ
อํานาจนอกระบบ
3. พระพุทธองคกับการเมือง
พระพุทธเจาทรงประสูตใิ นวรรณะกษัตริย โดยพระองคทรงเปนพระราชโอรสของพระเจาสุทโธทนะ
กษัตริยผูปกครองแควนสักกะซึง่ เปนรัฐขนาดเล็กตัง้ อยูทางตอนเหนือของชมพูทวีป (อินเดียโบราณ) ในสมัย
นั้น และในฐานะที่เปนเจาชาย ทรงไดรับการศึกษา และการฝกฝนในวิชาการดานการปกครองและยุทธวิธี
เพื่อเตรียมตัวเปนกษัตริยสืบตอจากพระราชบิดา พระองคจึงทรงคลุกคลีอยูในแวดวงของกษัตริย เจาชาย
และเสนาบดีทงั้ หลาย แตดวยเหตุพลิกผันทางความคิดไมวาจะดวยสาเหตุใดก็ตาม ทําใหพระองคทรงตัดสิน
พระทัยออกผนวช หันหลังใหกับการ “หมุนอาณาจักร กรงลอแหงอํานาจ” มาสูการ “หมุนธรรมจักร กงลอ
แหงพระธรรม” ซึ่งหมายถึงทรงหันหลังใหกับการตอสูเพื่อเอาชนะกันดวยอาวุธยุทโธปกรณ อันนําไปสูการสูญ
เสียชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งมิใชเฉพาะชีวิตของผูที่เปนนักรบ แตรวมถึงการสูญเสียชีวิตของบุคคลที่บริสุทธิ์
และไมรูอิโหนอิเหนเกีย่ วกับเรือ่ งสงครามเลย เชนเด็กและสตรี ซึง่ สงผลเปนความวิปโยคโศกสลด และความ
ราวฉานแกสังคมมนุษย แลวทรงทุมเทพระองคแสวงหาแนวทางแหงสันติ และวิธีสรางปญญาใหแกมนุษย
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ซึ่งพระองคทรงเห็นวา เปนวิธีที่ดีที่สุด และมีผลกอเกิดสันติภาพ ภราดรภาพ และเสรีภาพที่ถาวรแก
มนุษยชาติไดอยางแทจริง ซึ่งพระองคไดทรงยึดแนวทางแหงสันติ ที่เรียกวา “สันติวรบท” นี้ อยางมั่นคง
และทรงสั่งสอนใหมนุษยชาติทั้งมวลดําเนินตามแนวทางนี้ ตลอดพระชนมชีพ
แมพระองคจะทรงสังกัดในวรรณะกษัตริย และเคยไดสมาคมกับบุคคลชัน้ ปกครองมาแตกอนเสด็จ
ออกผนวช และแมภายหลังผนวช แตพระองคก็ไมเคยใชอิทธิพลทางดานการเมืองเพือ่ มาใชสอนศาสนา และ
ก็ไมเคยอนุญาตใหมีการใชคําสอนของพระองคเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจทางการเมืองแตอยางใด
แตในปจจุบนั มีนกั การเมืองบางคน และนักทฤษฎีทางการเมืองเปนจํานวนไมนอยทีไ่ ดพยายามจะ
นําพระนามของพระพุทธเจาเขามาสูการเมือง โดยบอกวาพระองคเปนคอมมิวนิสตบาง เปนนักทุนนิยมบาง
เปนนักจักรวรรดินยิ มบาง พวกนักการเมืองและนักทฤษฎีทางการเมืองเหลานีต้ างลืมไปวา ปรัชญาการเมือง
อยางทีเ่ รารูกันมานีเ้ ปนเรือ่ งทีเ่ พิง่ จะไดมีการพัฒนาขึน้ มาในแถบโลกตะวันตกภายหลังจากสมัยพุทธกาลนาน
มาก พวกคนทีพ่ ยายามทีจ่ ะใชประโยชนจากพระนามของพระพุทธเจาเพือ่ ผลประโยชนทางการเมืองจะตอง
จดจําไวดวยวา พระพุทธเจาเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งเปนผูทรงอยูเหนือโลก และเหนือการเมืองแลว
4. ศาสนากับการเมือง
ไดมีความพยายามที่จะคลุกเคลาศาสนาเขากับการเมือง ทั้ง ๆ ที่ศาสนาและการเมืองมีความแตก
ตางกัน กลาวคือรากฐานของศาสนาคือศีลธรรม ความบริสทุ ธิแ์ ละศรัทธา สวนการเมืองเปนเรือ่ งของอํานาจ
ซึ่งอาจรวมถึงผลประโยชนที่จะพึงมีพึงไดทั้งแกตนและบริวาร หรือแกกลุมของตน แตในทางประวัติศาสตร
ศาสนาก็มักถูกใชเพื่อสรางความชอบธรรมใหแกผูที่อยูในอํานาจ และแกการใชอํานาจของพวกเขาเสมอมา
เชน ศาสนาไดถูกใชเพื่อหาความชอบธรรมใหแกการสงคราม การพิชิตดินแดน การลงโทษ การสังหารโหด
การกบฏ และการทําลายลางซึง่ งานทางศิลปะและวัฒนธรรม เปนตน เมือ่ ศาสนาถูกนํามาใชใหเปนประโยชน
ทางการเมืองเชนนี้ ศาสนาก็จงึ ไดถูกบิดเบือนจากอุดมคติทางศีลธรรมอันสูงสง และไดถูกเบีย่ งเบนใหไปตาม
ความตองการทางการเมืองของชาวโลกไป ดังจะเห็นตัวอยางไดไมยากในสถานการณโลกปจจุบัน
อยางไรก็ตาม คําสอนของพระพุทธศาสนามิไดมีจดุ มุงหมายเพือ่ จะสรางสถาบันทางการเมืองแบบ
ใหม และมิใชเพือ่ สถาปนาโครงสรางทางการเมืองใดๆขึน้ มา แตมีจดุ มุงหมายเพือ่ หาทางแกปญหาของสังคม
โดยทําการปฏิรปู ความเชือ่ ทีไ่ มถูกตองและไมตัง้ อยูบนหลักเหตุผล ซึง่ ครอบงําบุคคลทีป่ ระกอบเปนสังคมใน
ทุกยุคสมัย ใหหันมาตระหนักในเรือ่ งของการใช “ปญญา” วิเคราะหหาเหตุผลทีถ่ กู ตอง และเปนธรรม ผาน
กระบวนการศึกษาและพัฒนาจิต (ไตรสิกขา) เพื่อกาวสูความเปนสังคมอุดมปญญา (Knowledge-based
society) ทีจ่ ะชวยใหสังคมไดยึดหลักมนุษยธรรมอันยิง่ ใหญ เพือ่ ความผาสุก และสวัสดีของสมาชิกของสังคม
และเพื่อแบงปนทรัพยากรใหเปนไปอยางยุติธรรม
จากประสบการณที่ผานมา ยอมเปนที่ประจักษวา มักมีขอจํากัดสําหรับระบบการเมืองที่จะสราง
เสริมความผาสุกและความไพบูลยใหแกประชาชน เพราะวาไมมีระบบการเมืองใดทีแ่ มวาจะมีอดุ มการณอัน
สูงสงขนาดไหนจะสามารถสรางสันติสุขขึ้นมาได ตราบเทาที่บุคคลในระบบการเมืองนั้นยังถูกครอบงําดวย
ความโลภ ความโกรธและความหลงอยู นอกจากนั้นแลว ไมวาระบบการเมืองใดจะถูกนํามาใช ก็จะยังมี
องคประกอบทั่วไปบางอยางที่สมาชิกของสังคมนั้นๆ จะยังตองประสบอยูตอไป คือ ผลของกรรมดีและ
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กรรมชัว่ แมวาระบบการเมืองทีด่ แี ละมีความยุตธิ รรมจะใหหลักประกันสิทธิมนุษยชนชัน้ พืน้ ฐาน และมีระบบ
การถวงดุลในการใชอํานาจซึ่งเปนเงื่อนไขที่จะสรางความสุขในสังคมไวไดแลวก็ตาม แตมนุษยก็ไมสามารถ
มีอิสรภาพอยางสมบูรณได เพราะวาตามหลักศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาไดระบุวา การมีอิสรภาพที่
สมบูรณนั้นจะไมสามารถหาพบไดในระบบการเมืองใดๆ เพราะนั่นเปนอิสรภาพภายนอก (External
freedom) แตจะหาไดเฉพาะในจิตใจที่มีอิสรภาพจากการครอบงําของกิเลสแลว ที่เรียกวาอิสรภาพภายใน
(Internal freedom) เทานัน้ และการทีจ่ ะมีอสิ รภาพทีแ่ ทจริงไดนัน้ มนุษยเราจะตองมองลงไปในจิตใจของ
ตน และจะตองมุงมั่นที่จะปลดปลอยตนเองออกจากโซตรวนของกิเลส และตัณหาที่มีอวิชชาเปนรากใหได
เพราะการมีอสิ รภาพในความหมายทีแ่ ทจริงนัน้ จะเปนไปไดก็ตอเมือ่ บุคคลไดใชธรรมะเพือ่ พัฒนาและทําการ
ฝกตนทัง้ ทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ เพือ่ ใหเพิม่ ศักยภาพทางจิตของตนใหเขมแข็ง และบริสทุ ธิ์ กระทัง่
เกิดดวงตา เกิดญาณ เกิดปญญา เกิดวิชชา และเกิดอาโลกะ(แสงสวาง) เพื่อใหรูแจงเห็นจริงในธรรม
จนบรรลุพระนิพพาน อันเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิต
5. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกื้อกูลตอการปกครอง
ในพระพุทธศาสนามีหลักคําสอนทีเ่ กือ้ กูลตอระบบการปกครอง หรือการเมืองแมในสมัยปจจุบนั ที่
อาจนํามากลาวคือ
5.1 หลักความเสมอภาค พระพุทธเจาไดตรัสถึงความเสมอภาคของมนุษยชาติไวกอนอับราฮัม
ลินคอลน (Abraham Lincoln) และไดตรัสถึงระบบชนชั้นและวรรณะวา เปนความอัปยศที่ถูกสรางขึ้นมา
เพื่อการกดขี่ และเอารัดเอาเปรียบกันของบุคคลในสังคม การแบงชั้นวรรณะของคนเราตามทัศนะของ
พระพุทธเจาจะมีไดก็ดวยการใชเกณฑการแบงเพียงอยางเดียวคือ “กรรม” หรือคุณภาพของพฤติกรรมทาง
ศีลธรรมเทานั้น ดังที่พระองคไดตรัสไววา “กัมมุนา วสโล โหติ กัมมุนา โหติ พราหมโณ” (บุคคลจะเปนคน
ตํ่าตอย หรือสูงสงก็เพราะกรรม หรือการกระทําของตนเทานั้น)
นอกจากนี้ พระพุทธศาสนายังไดยกระดับสถานภาพสตรีใหสูงขึน้ สูความเปนปูชนียบุคคล เชน
เดียวกับสุภาพบุรษุ ดังจะเห็นไดจากการอนุญาตใหสตรีบวชเปนภิกษุณี และไดรับยกยองในเอตทัคคะ(ความ
เปนเลิศเฉพาะทาง) เชนเดียวกับพระภิกษุ ทัง้ ทีใ่ นยุคสมัยของพระพุทธเจานัน้ สถานภาพของสตรีไมไดแตก
ตางจากความเปน “วัตถุทางเพศ” (Object of Sex) เทานั้น หรือแมแตในสมัยปจจุบัน สตรีในบางสังคม
หรือในบางศาสนายังถูกกดขี่ขมเหง เอารัดเอาเปรียบ และถูกกีดกันขัดขวางในดานการศึกษา และแมแต
ความเปนอิสระที่จะเลือกวิถีชีวิตของตนเอง แตพระพุทธศาสนาไดกาวขามสิ่งกีดขวางนี้ เมื่อกวา 2,500 ป
มาแลว
5.2 หลักการกาวเขาสูความมีอํานาจในทางการเมือง พระพุทธศาสนาไดวางหลักการคัดกรอง
บุคคลที่จะกาวเขาสูอํานาจวา จะตองเปนบุคคลที่ประกอบดวยคุณธรรม 7 ประการคือ 1. เปนผูที่เลี้ยงดู
มารดาบิดา 2. มีความเคารพตอผูที่มีอาวุโสสูงกวา 3. เปนผูที่พูดจาไพเราะออนหวาน 4. ไมพูดสอเสียดเพื่อ
ใหเกิดการแบงฝาย หรือแตกแยก 5. เปนผูที่รูจักสงเคราะหอนุเคราะหคนอื่นไมตระหนี่ถี่เหนียวจนเกินไป
6. เปนผูยึดมั่นในสัจจะ และ 7. เปนผูรูจักระงับความโกรธ ไมแสดงความเกรี้ยวกราด
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นอกจากนี้ เพื่อสงเสริมความรวมมือและความมีสวนรวมอยางแข็งขันจากมวลชน พระพุทธ
ศาสนายังไดวางหลักสังคหวัตถุไวเปนแนวทางสําหรับการอยูรวมกันอยางสันติในสังคม คือ ทาน (การให
หรือการเสียสละ) ปยวาจา (การพูดวาจาทีด่ ี หรือไพเราะตอกัน) อัตถจริยา (การรูจักบําเพ็ญประโยชน) และ
สมานัตตตา (การรูจักวางตนอยางเหมาะสมทั้งตอสถานะของตนเอง และสถานะของบุคคลอื่น)
5.3 หลักการกําหนดหนาทีข่ องบุคคลทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกันในสังคม พระพุทธศาสนาไดวางหลักการที่
บุคคลที่เกี่ยวเนื่องกันในสถานะตาง ๆ จะพึงปฏิบัติตอกันที่เรียกวา “ทิศ 6” ไวดังนี้ ในสิงคาลกสูตร
(พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม 3 ภาค 2 - หนา 88) พระพุทธศาสนาไดแสดงหลักธรรมที่กอ
ใหเกิดความผูกพันระหวางบุคคลในสังคมโดยเปรียบกับทิศทั้ง 6 คือ (1) ปุรัตถิมทิศ (ทิศเบื้องหนา) ไดแก
มารดาบิดา (2) ทักขิณทิศ (ทิศเบื้องขวา) ไดแก ครูอาจารย (3) ปจฉิมทิศ (ทิศเบื้องหลัง) ไดแก สามีภรรยา
(4) อุตตรทิศ (ทิศเบื้องซาย) ไดแก มิตรสหาย (5) อุปริมทิศ (ทิศเบื้องบน) ไดแก พระสงฆ สมณพราหมณ
(6) เหฏฐิมทิศ (ทิศเบื้องลาง) ไดแก ลูกจางกับนายจาง ซึ่งในทิศที่ 6 นี้ ก็คือความผูกพันระหวางองคการกับ
พนักงาน โดยทั้งสองฝายพึงปฏิบัติตอกันเพื่อสรางความผูกพันดังนี้ “พนักงาน ผูเปนทิศเบื้องตํ่า องคการ
หรือนายจางพึงบํารุงดวยสถาน 5 คือ (1) ดวยจัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง หมายถึงการใหทํางาน
ตามความถนัด หรือตามวิชาชีพ (2) ดวยใหอาหารและรางวัล หมายถึงการใหเบีย้ ขยัน หรือยกยองพนักงาน
ดีเดนในรอบเดือน หรือรอบปเปนตน (3) ดวยรักษาในคราวเจ็บไข หมายถึงการใหสวัสดิการที่เหมาะสม
(4) ดวยแจกของมีรสแปลกประหลาดให(การใหโบนัส หรือเลื่อนตําแหนง) และ (5) ดวยปลอยใหหยุดงาน
ในสมัย หรือเทศกาล (การใหมีวันหยุด หรือสันทนาการตามความเหมาะสม)” เมื่อฝายพนักงานไดรับการ
บํารุงแลว ยอมอนุเคราะหนายจาง หรือองคการ ดวยสถาน 5 คือ “(1) ลุกขึ้นทําการงานกอนนาย ไดแกเขา
ปฏิบัติงานตรงเวลา (2) เลิกการงานทีหลังนาย หมายถึง เลิกงานตรงเวลา (3) ถือเอาแตของที่นายให
หมายถึงรับคาจางแรงงาน และสวัสดิการตามสิทธิ์ ไมเรียกรองเกินสิทธิ์ (4) ทําการงานใหดีขนึ้ คือรูจักพัฒนา
ฝมือ หรือทักษะการทํางานใหมีประสิทธิภาพ (5) นําคุณของนายไปสรรเสริญ หมายถึงการไมนําความลับ
หรือเคล็ดลับขององคการไปเปดเผยซึง่ ถือวาเปนการทําลายองคการ” (จิราภรณ ผันสวาง, 2556, หนา 18-19)
5.4 หลักการทางประชาธิปไตย ขอนีจ้ ะเห็นไดจากภายในประชาคมของสงฆเอง ทีส่ มาชิกทุกคน
มีสิทธิที่จะตัดสินใจในเรื่องทั่วๆ ไปดวยตนเอง แตในการพิจารณา หรือตัดสินปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นและจะ
ตองไดรับการพิจารณาเปนการพิเศษ จะตองมีการประชุมสงฆ ซึ่งจะกําหนดองคประชุม เปน 4 รูปบาง
5 รูปบาง 10 รูปบาง มากกวา 10 รูปบาง ตามความสําคัญของเรื่องแลวแตกรณี และเรื่องนั้นๆ จะนําเสนอ
ตอภิกษุสงฆ และมีการอภิปรายกันในลักษณะคลายคลึงกับระบบทางรัฐสภา แบบประชาธิปไตยที่ใชกันอยู
ในปจจุบัน จะมีภิกษุที่มีลักษณะคลายกับ “ประธานสภา” ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่ควบคุมวาระการ
ประชุม มีการนําเสนอในรูปแบบของญัตติ ทีจ่ ะเปดโอกาสใหมีการอภิปรายกัน ซึง่ ในบางกรณีกใ็ ชเพียงวาระ
เดียว บางกรณีก็ใช 2 วาระ และบางกรณีก็ใช 3 วาระ ซึ่งเปนแบบเดียวกับการปฏิบัติของรัฐสภาที่จะตอง
ผานรางกฎหมายในวาระที่ 3 ถึงจะประกาศใชเปนพระราชบัญญัตไิ ด หากการอภิปรายแสดงออกมาถึงความ
ตางของมติ ก็จะดําเนินการยุติความขัดแยงทางมตินั้นโดยการโหวตดวยเสียงขางมาก
5.5 หลักการระงับความขัดแยง พระพุทธเจาไมทรงเห็นดวยกับการใชความรุนแรงหรือการทําลาย
ลางชีวิต และทรงประกาศวา ไมมีสิ่งใดที่จะเรียกไดวาเปนสงครามแหงความยุติธรรม (Just War) พระองค
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ทรงสอนวา “ผูชนะยอมกอเวร ผูแพยอมนอนเปนทุกข ผูที่สละไดทั้งความมีชัยชนะและความพายแพยอม
นอนเปนสุข”
พระพุทธองคไมเพียงแตจะทรงสอนในเรื่องความไมใชความรุนแรงและเรื่องสันติภาพเทานั้น
แตพระองคยังทรงเปนศาสดาองคเดียวที่ไดเขาไปสูสมรภูมิรบเพื่อปองการมิใหเกิดสงคราม โดยพระองคได
เขาไปถอดชนวนความตึงเครียดระหวางพวกศากยะและพวกโกลิยะพระญาติทงั้ สองฝายของพระองค ทีก่ าํ ลัง
จะทําสงครามกันเพื่อแยงนํ้าจากแมนํ้าโรหิณี นอกจากนั้นแลวพระองคก็ยังไดโนมนาวพระเจาอชาตศัตรูมิ
ใหทําการโจมตีราชอาณาจักรของชาววัชชี
ในจักกวัตติสีหนาทสูตร พระพุทธเจาตรัสไววา ศีลธรรมและอาชญากรรม เชน การลักขโมย
การพูดปด การใชความรุนแรง การจองเวร การโหดราย เปนตน สามารถเกิดขึ้นมาไดจากความยากจน
พระราชาและรัฐบาลอาจจะพยายามปราบปรามอาชญากรรมโดยวิธีลงโทษ แตก็จะไรผลที่จะกําจัด
อาชญากรรมโดยใชความรุนแรง
ในกูฏทันตสูตร พระพุทธเจาทรงแนะนําใหใชวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจแทนที่จะใชความรุนแรง
ในการลดอาชญากรรม รัฐบาลควรจะใชทรัพยากรของประเทศเพือ่ ปรับปรุงสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ
ควรใชการพัฒนาทางเกษตรกรรมและพัฒนาชนบท ใหการสนับสนุนทางการเงินแกพอคาและและนักธุรกิจ
ตลอดจนใหคาจางที่เพียงพอแกกรรมกรผูใชแรงงานเพื่อดํารงไวซึ่งชีวิตที่ดีงามและเกียรติภูมิของความเปน
มนุษย
5.6 หลักแหงภาวะผูนํา พระพุทธเจาทรงตรัสถึงความสําคัญและเงื่อนไขของรัฐบาลที่ดี โดยได
ทรงแสดงใหเห็นวาประเทศชาติจะเหลวแหลก ตกตํ่า และไมมีความสุข เมื่อประมุขของรัฐบาลเหลวแหลก
และไมมีความยุตธิ รรม พระองคไมทรงเห็นดวยกับการคอรัปชัน่ และทรงตรัสวารัฐบาลทีด่ นี นั้ จะตองทํางาน
โดยยึดหลักของความมีมนุษยธรรม
พระพุทธศาสนาไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับภาวะผูนําไวใน อุมมาทันตีชาดก (พระไตรปฎก เลมที่
28 ขุททกนิกายชาดก ภาค 2 หนา 6-13) โดยยอมรับความสําคัญของภาวะผูนําของบุคคลที่เปนผูบริหาร
ดังนี้ “ถาเมื่อฝูงโควายขามฟากไปอยู โคผูนําฝูงวายไปคด โคทั้งหมดนั้นก็วายไปคดฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉัน
นั้น ผูใดไดรับยกยองวาเปนผูประเสริฐ (หมายถึงผูนํา หรือผูบริหาร) ถาผูนั้นประพฤติอธรรม จะปวยกลาว
ไปไยถึงประชาชน นอกนี้ รัฐทั้งหมดยอมอยูเปนทุกข ถา พระราชาไมทรงตั้งอยูในธรรม เมื่อฝูงโควายขาม
ฟากไปอยู ถาโคผูนําฝูงวายไปตรง โคทั้งหมดนั้นก็วายไปตรง ฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉันนั้น ผูใดไดรับยกยอง
วาเปนผูประเสริฐ ถาผูนั้นประพฤติธรรม จะปวยกลาวไปไยถึงประชาชนนอกนี้ รัฐทั้งหมดยอมอยูเปนสุข
ถาพระราชาทรงตั้งอยูในธรรม” (จิราภรณ ผันสวาง, 2556, หนา 34)
พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตโฺ ต) (2540) ไดใหคําจํากัดความของคําวา “ภาวะผูนํา” วา ภาวะ
ผูนํา “ก็คือคุณสมบัติ เชนสติปญญา ความดีงาม ความรู ความสามารถของบุคคล ที่ชักนําใหคนทั้งหลายมา
ประสานกัน และพากันไปสูจุดหมายที่ดีงาม” และไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูนําไววา ผูนํา จะ
เปนผูประสานใหพากันไป กลาวคือผูนํามีความสัมพันธกับองคประกอบตาง ๆ ในการนํา 6 อยางคือ
1. ตนเองจะตองมีคุณความดี ความรู ความสามารถเปนตนอยางเพียงพอ จนเรียกไดวาเปน
แบบอยาง ซึ่งทําใหเขาเกิดศรัทธา คือมีความมั่นใจในตัวผูนํา เชื่อวาจะสามารถแกปญหา นําพาไปถึงจุด
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หมาย ซึ่งทําใหพอใจ เต็มใจและอยากจะไปรวมดวย
2. ผูนําจะทําใหเขา (บุคลากรในองคการ) เกิดความมั่นใจในตัวเขาเอง วาเขามีศักยภาพ มีทุน
แหงความสามารถที่จะเอามาปรับ มาจัด มาพัฒนาใหสามารถทํากิจการงานใหสําเร็จ
3. ผูนําชวยใหเขาประสานกันเอง คือชักนําใหเกิดความสามัคคี พรอมเพรียงกัน ทั้งประสาน
มือและประสานใจ หรือรวมมือรวมใจกัน
4. ผูนําชวยประสานคนกับสิ่งที่จะทํา หรือประสานคนกับงานใหเขามีความมั่นใจในงาน หรือ
สิง่ ทีจ่ ะทําวาสิง่ นีด้ แี น จนเขาอยากจะทําและเกิดความรักงาน เมือ่ เขาเกิดความรักงานแลวก็จะตัง้ ใจทํางาน
5. ผูนําชวยประสานความตั้งใจทํางานนั้นเขากับความมีกําลังใจในการทํางาน คือใหเกิดกําลังใจ
ซึ่งจะทําใหมีความกระตือรือรน มีความตื่นตัว ที่ทางพระเรียกวา มีความไมประมาท ไมใหเปนคนเฉื่อยชา
6. ผูนําจะตองหาวิธสี งเสริมสนับสนุนเอือ้ โอกาสใหเขาพัฒนาตัวเองใหมีความเจริญงอกงามขึน้
เชนวา เกงขึ้น ดีขึ้น ทํางานไดผลดียิ่งขึ้น มีความสุขมากขึ้น มีชีวิตที่ดีงาม บรรลุประโยชนสุขที่แทจริงมาก
ยิ่งขึ้น (จิราภรณ ผันสวาง, 2556, หนา 35)
พระพุทธเจาไดตรัสวา “เมื่อผูนําของประเทศเปนคนมีความยุติธรรมและเปนคนดี เสนาบดีก็จะ
เปนคนยุตธิ รรมและเปนคนดี; เมือ่ เสนาบดีเปนคนมีความยุตธิ รรมและเปนคนดี เจาหนาทีช่ นั้ สูงก็จะเปนคน
มีความยุตธิ รรมและเปนคนดี; เมือ่ เจาหนาทีร่ ะดับสูงเปนคนมีความยุตธิ รรมและเปนคนดี เจาหนาทีใ่ นระดับ
ลางก็จะเปนคนยุตธิ รรมและเปนคนดี; เมือ่ เจาหนาทีร่ ะดับลางเปนคนยุตธิ รรมและเปนคนดี ประชาชนก็จะ
เปนคนที่มีความยุติธรรมและเปนคนดี (อังคุตตรนิกาย)
ในชาดก พระพุทธเจาไดทรงตรัสถึงกฎเกณฑของรัฐบาลทีด่ ี ทีเ่ รียกวา ทศราชธรรม หรือ ทศพิธราชธรรม
ซึ่งกฎเกณฑ 10 ประการ เหลานี้ สามารถนํามาใชกับรัฐบาลในปจจุบันที่มุงหวังที่จะปกครองประเทศใหมี
สันติสุขได ทศราชธรรม 10 ประการมีดังนี้
1. ทาน มีความเอื้อเฟอและไมเห็นแกตัว
2. ศีล มีความประพฤติดี
3. ปริจจาคะ พรอมที่จะเสียสละความสุขสําราญของตนเพื่อความสุขของประชาชน
4. อาชวะ มีความซื่อตรง
5. มัททวะ มีความออนโยน
6. ตปะ ดําเนินชีวิตที่เรียบงายเพื่อเปนตัวอยางแกประชาชน
7. อักโกธะ ไมกริ้วกราดลุอํานาจความโกรธ
8. อวิหิงสา ไมใชความรุนแรง
9. ขันติ มีความอดทน
10. อวิโรธนะ เคารพในมติมหาชนเพื่อสงเสริมสันติภาพและความปรองดอง
เกีย่ วกับพฤติกรรมของผูปกครองนัน้ พระพุทธเจาไดทรงแนะนําตอไปวา 1. ผูนําทีด่ พี งึ กระทําการ
สิง่ ใดโดยไมมีการลําเอียงหรือมีอคติระหวางคนกลุมตางๆ 2. ผูนําทีด่ พี งึ ไมมีความเคียดแคนตอประชาชนคน
ใดหรือกลุมใด และ 3. ผูนําที่ดีไมพึงกลัวที่จะบังคับใชกฎหมายเพื่อสรางความยุติธรรม (จักกวัตติสีหนาท
สูตร)
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ในมิลนิ ทปญหา มีขอความตอนหนึง่ วา “หากบุคคลใดเปนผูทีไ่ มมีความเหมาะสม เปนผูไรความ
สามารถ เปนผูไรศีลธรรม เปนผูไมมีความสมควร เปนผูทีไ่ มมีความสามารถ และเปนผูไรคาทีจ่ ะเปนพระราชา
เมื่อไดรับการสถาปนาใหเปนกษัตริยหรือเปนผูนําที่มีอํานาจมาก บุคคลผูนั้นก็จะตองถูกทรมาน ถูกลงโทษ
โดยประชาชน เพราะเหตุที่เขาเปนบุคคลที่ไมมีความเหมาะสมและเปนบุคคลที่ไรคา บุคคลที่ขึ้นสูตําแหนง
ของความมีอธิปไตยทีไ่ มเปนธรรม ผูนําซึง่ ลวงละเมิดกฎเกณฑทางศีลธรรมและกฎเกณฑพืน้ ฐานของกฎหมาย
ทางสังคม ก็จะถูกลงโทษเชนเดียวกัน นอกจากนั้นแลว ประชาชนก็จะตองคอยคัดคานผูนําที่ประพฤติตน
เปนโจรปลนแผนดินดวย” ในชาดกเรื่องหนึ่ง มีการกลาวถึงผูนําที่ไดลงโทษผูบริสุทธิ์และไมลงโทษผูกระทํา
ผิดวาเปนผูนําที่ไมสมควรที่จะปกครองประเทศ
การเนนยํา้ ของพระพุทธเจาเกีย่ วกับหนาทีท่ างศีลธรรมของผูปกครองในการใชอํานาจสาธารณะ
ในการปรับปรุงสวัสดิการของประชาชนนี้ ไดเปนสิง่ บันดาลใจใหพระเจาอโศกมหาราชในศตวรรษที่ 3 กอน
คริสตกาลใหทรงกระทําตาม พระเจาอโศกมหาราชทรงมีแรงกระตุนจากหลักการที่วานี้ จึงไดทรงตัดสิน
พระทัยที่จะดําเนินชีวิตที่สอดคลองธรรมะและปฏิบัติคามธรรมะเพื่อรับใชพสกนิกรของพระองคเองและ
เพื่อรับใชมวลมนุษยชาติทั้งปวง พระองคไดประกาศวาจะไมใชความรุนแรงกาวราวตอประเทศเพื่อนบาน
ของพระองค ทรงไดใหหลักประกันแกประเทศเหลานั้นวาพระองคมีความปรารถนาดีและไดสงคณะทูตนํา
สารแหงสันติภาพและการไมใชความรุนแรงของพระองคเดินทางไปยังดินแดนพระราชาตางๆ ในแดนไกล
พระองคทรงไดใหการสนับสนุนการปฏิบตั อิ ยางแข็งขันในการสงเสริมคุณคาทางสังคมและทาง
ศาสนาตางๆ เปนตนวา ความซื่อสัตย ความสัตย ความกรุณา ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความไมใชความรุนแรง
ความมีนาํ้ ใจตอบุคคลอืน่ ความไมวารายกัน ความไมละโมบในทรัพยของบุคคลอืน่ และความไมทําอันตราย
ตอสัตว พระองคไดสงเสริมอิสรภาพทางศาสนาและการใหความเคารพตอศาสนาหรือความเชือ่ ของกันและ
กัน ทรงเดินทางไปสอนพระธรรมะแกคนในชนบทดวยพรองคเองเปนครัง้ คราว ทรงสรางสาธารณประโยชน
เชน โรงพยาบาลสําหรับรักษามนุษย และโรงพยาบาลสําหรับรักษาสัตว ทรงจัดหายารักษาโรคไวใหประชาชน
ทรงใหสรางตนไมและสวนพรรณไมไวตามริมถนนหนทาง ทรงใหขุดบอนํ้า และใหสรางที่อาบนํ้าและบาน
พักอาศัย ทรงหามมิใหมีความโหดรายตอสิงสาราสัตวทั้งปวง
5.7 หลักการวาดวยการแกไขปญหาของมนุษย คุณปู การของพระพุทธเจาทีม่ ตี อมวลมนุษยชาติ
ที่ยิ่งใหญมากกวานักปฏิรูปสังคมคนอื่นๆทั้งกอนหนาและภายหลังพระองค ก็คือการที่พระองคทรงมี
“พระอนาวรณญาณ” คือพระญาณอันไมติดขัด สามารถมองทะลุปญหาลึกเขาไปจนถึงรากเหงาของความ
ทุกข หรือเจ็บปวยทางจิตของมนุษย เมื่อจิตใจของมนุษยไดรับการแกไขแลว การปฏิรูปอยางแทจริงจึงจะ
เกิดผลขึ้นมาได
การปฏิรปู ทีเ่ กิดจากพลังของโลกภายนอกจะมีความยัง่ ยืนอยูไมนาน แตการปฏิรปู ทีเ่ กิดขึน้ จาก
ผลของการเปลีย่ นแปลงในจิตสํานึกภายในของมนุษยจะลงรากลึกฝงอยูนาน ในขณะทีก่ งิ่ กานสาขาของตนไม
จะแผขยายออกไปไดนั้น ก็ตองอาศัยอาหารหลอเลี้ยงที่ไดมาจากรากของตนไมฉันใด การปฏิรูปจะเกิดขึ้น
มาไดก็ตอเมือ่ จิตใจไดตระเตรียมหนทางไวเพือ่ การปฏิรปู ฉันนัน้ และการปฏิรปู นีจ้ ะยืนยงคงมัน่ อยูไดตอเมือ่
มนุษยเสริมสรางตนเองใหมีความรักในสัจจะ ความยุติธรรม และมีความรักตอเพื่อนมนุษยดวยกันเทานั้น
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หลักการทีพ่ ระพุทธเจาทรงสอนนีม้ ไิ ดตัง้ อยูบนรากฐานของปรัชญาทางการเมือง และทัง้ ก็มไิ ด
เปนคําสอนที่สงเสริมใหมนุษยแสงหาความสุขในทางโลก แตเปนคําสอนที่จะนําไปสูการบรรลุถึงซึ่งพระ
นิพพาน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็วา เปาหมายสูงสุดของคําสอนของพระพุทธเจา ก็คือการดับเสียซึ่งตัณหาที่
จะผูกพันมนุษยใหติดอยูในโลกนี้ไว ดังมีขอความในพระธรรมบทที่สนับสนุนความในขอนี้วา “หนทางที่จะ
นําไปสูประโยชนทางโลกเปนแบบหนึง่ และหนทางทีจ่ ะนําไปสูนิพพาน (โดยการดําเนินชีวติ ตามทางศาสนา)
ก็เปนอีกแบบหนึ่ง”
แตทัง้ นีก้ ม็ ไิ ดหมายความวาชาวพุทธไมสามารถเกีย่ วของหรือจะไมเกีย่ วของกับกระบวนทางการ
เมืองซึ่งเปนความเปนจริงทางสังคม เพราะถึงจะอยางไรชีวิตของสมาชิกของสังคมก็จะยังถูกกําหนดโดย
กฎหมายและระเบียบขอบังคับ การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจภายในสังคม และการจัดระเบียบของสถาบัน
ตางๆ ซึง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวงเหลานีล้ วนแลวแตไดรับอิทธิพลมาจากการจัดระเบียบทางการเมืองของสังคมนัน้ ๆ
โดยแท
6. บทสรุป
จากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบางประการที่กลาวขางตน ยอมแสดงวา พระพุทธศาสนาเปน
รากฐานสําคัญตอการเมืองการปกครองที่จะใหมวลมนุษยอยูรวมกันอยางสันติสุขได โดยใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเปนหลักการ หลักคิด และเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ทิ งั้ ผูปกครองรัฐและประชาชน
ในรัฐ ที่สําคัญที่สุดเหนือศาสนาใด ๆ ก็คือ พระพุทธศาสนา อยูเหนือลัทธิการเมืองใด ๆ และบุคลากรทาง
พระพุทธศาสนาไมวายุคใด สมัยใด หรือในระบบการเมืองใด ก็มิไดนําคําสอนทางศาสนาเปนเครื่องมือใน
การแสวงหาอํานาจแตอยางใด
อยางไรก็ดี หากชาวพุทธตองการจะเขาไปเกี่ยวของกับการเมือง เขาก็จะไมใชศาสนาในทางผิดๆ
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจทางการเมือง ทั้งจะไมแนะนําใหผูสละชีวิตทางโลกเขามาดําเนินชีวิตในทางศาสนาได
เขาไปยุงเกี่ยวกับการเมืองอีกดวย และที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ พระพุทธศาสนาจะสอนใหคนในทุก
ระบบการเมืองไมใหมุงเอาชนะบุคคลอื่นโดยสวนเดียว แตจะตองเอาชนะ “ใจ” ตนเอง พัฒนาใจตนเองให
หลุดพนจากกิเลสที่ครอบงํา ทั้งนี้ เพื่อความเปน “อิสรภาพ” อยางแทจริง ดังนั้น จึงควรที่เราจะชวยกัน
เผยแผพระพุทธศาสนาใหกระจายไปทั่วโลก เพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรคสันติภาพใหเกิดขึ้นแกโลก
และนําสันติสุขมาสูมนุษยชาติไดอยางถาวรตลอดไป
7. บรรณานุกรม
จตุรงค บุณยรัตนสุนทร. (2540). สวัสดิการสังคมทางแกวิกฤตสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : บริษทั ฟาอภัย.
จิราภรณ ผันสวาง. (2556). รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอความผูกพัน
ตอองคการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
วิจัยเพื่อดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต). (2539). ธรรมกับการพัฒนาชีวิต. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต). (2539). พุทธวิธแี กปญหา เพือ่ ศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : มูลนิธพิ ทุ ธธรรม.
170 Vol.6 No.1 January - June 2017

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต). (2540). ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรมการศาสนา
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต). (2542). พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
กรมการศาสนา.
สมพร สุขเกษม. (2542). ความจริงของชีวิต. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.
สิงคาลกสูตร (พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม 3 ภาค 2 - หนา 88). ฉบับคณะสงฆไทย.
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. (2530). สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร. กรุงเทพมหานคร
: โรงพิมพกรมศาสนา.
อุมมาทันตีชาดก (พระไตรปฎก เลมที่ 28 ขุททกนิกายชาดก ภาค 2 หนา 6-13). ฉบับคณะสงฆไทย.

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560 171

