พระครูปลัดจิตติชัย จิตฺติชโย,ดร.1
บทนํา
สังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ผูคนในสังคมมีการเบี่ยงเบนความสัมพันธไปจาก
เดิม และสถาบันทางสังคมก็ทําหนาที่ไมครบสมบูรณ สิ่งเหลานี้เปนปจจัยพื้นฐานที่ทําใหเกิดปญหาสังคม
ปญหาสังคมไทยมีอยูมากมาย ดังนี้
1.ปญหายาเสพติด กําลังระบาดในหมูเ ยาวชน ปจจุบันนี้ประเทศไทยมีคนติดสิ่งเสพติดมากกวาสอง
ลานคน สวนใหญเปนกลุมเยาวชน สารเสพติดทีร่ ะบาดในประเทศไทย เชน ฝน กัญชา เฮโรอีน และแอมเฟตา
มีน ซึ่งในประเทศไทยมีแนวโนมขยายตัวมากขึ้นดวยมีการลักลอบนําเขามายังบริเวณชายแดนใตและภาคเหนือ
ของไทย
แนวทางการปองกันและแกไข
1.1 ภาครัฐ จะตองสงเสริมมาตรการปองกันยาเสพติด เชนการ
ใหความรูขอมูลเกี่ยวกับปญหาสิ่งเสพติดกับประชาชนอยางทั่วถึง โดยวิธี
ตางๆไมวาจะเปนสื่อทางโทรทัศน วิทยุ หรือผานหลักสูตรการสอนใน
สถานบันศึกษา นอกจากนี้ภาครัฐยังควรออกมาตรการเพื่อบําบัดรักษา
ใหผูที่ติดสิ่งเสพติดหยุดเสพใหนานที่สุดจนสามารถเลิกไดโดยเด็ดขาด
ซึ่งเปนการลดปญหาความเดือนรอนและยังสมมารถการแพรกระจาย
ของสิ่งเสพติดได
1. 2 ภาคเอกชน ตองเขามามีสวนรวมในการรณรงคชวยเหลือ
ผูติดยาเสพติดใหลดละเลิกการใชสิ่งเสพติด รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนา
กานตางๆใหกับเยาวชนและผูทเี่ ปนกลุม เสี่ยงไดใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน และหางไกลจากยาเสพติด
1.3 ภาคประชาชน ใหความรวมมือกับภาครัฐในการสอดสอง
ดูแลไมใหเกิดการระบาดของสิง่ เสพติด โดยเฉพาะครอบครัวจะตองใหความรักและความอบอุนกับสมาชิกใน
ครอบครัว โดยพอแมตองถือวาสิง่ นี้เปนความรับผิดชอบตอสังคมดวย
ผลเสียของผูติดยาเสพติดใหโทษ
1. ผลเสียทางรางกายและจิตใจ รางกายออนเพลีย เบื่ออาหาร นอนไมหลับ อารมณหงุดหงิด โกรธ
งาย ฟุงซาน
2. ผลเสียทางสังคม ผูติดยาเสพติดไมคํานึงถึงกฎระเบียบของสังคม ชอบละเมิดกฎระเบียบ ผูติด
ยาเสพติดเปนทีร่ ังเกียจของสังคม เปนผูท ําลายชื่อเสียงวงศตระกูล
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3. ผลเสียทางเศรษฐกิจ ผูติดยาเสพติดสวนใหญอยูในวัยแรงงาน ติดยาเสพติดแลวไมชอบทํางาน
ออนแอ ทําใหสญ
ู เสียแรงงาน การผลิตของประเทศลดลง รายไดของประเทศลดลง นอกจากนั้นรัฐยังตอง
สูญเสียงบประมาณจํานวนมากในการรักษาพยาบาลผูติดยาเสพติด2
หลักธรรมทางศาสนา
หลักธรรมพื้นฐานของศาสนาตางๆ โดยสวนใหญจะสอนใหประพฤติปฏิบัติในสิง่ ที่เปนประโยชนและ
เปนธรรม อันจะชวย ยกระดับภูมิธรรมของชีวิตใหสูงขึ้นอาทิ การรักษาศีล ๕ ในพุทธศาสนา เปนตน เพียงแต
จะตอง ทําความเขาใจเกี่ยวกับนัยะอันละเอียดของแกนสารแหงหลักศาสนธรรมดังกลาว จึงจักสามารถ
นํามาใชเปน เครื่องมือ แกปญ
 หาของชีวิตไดอยางมีพลัง ไมใชการประพฤติปฏิบัติอยางเปน "ศีลัพพตุปาทาน"
เทานั้น
ตัวอยางเชน ในศีลขอ ๕ ของพุทธศาสนาที่สอน
ใหเวนขาดจากการเสพสุราเมรัย อันเปนที่ตั้งของความ
ประมาท มัวเมา ถาไมทํา ความเขาใจเกี่ยวกับแกนสาร
แหงความหมายของคําวา "สุราเมรัย" ใหดี แลวไปติดอยู
เพี ย ง แคเ ปลือ ก กะพี้ ข องความหมายดั ง กลาว เมื่ อ
รูปแบบการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาเปลี่ยนแปลง ไปตามยุค
สมัยและวัฒนธรรม อาทิ มีการเสพ ยาบาก็ดี เฮโรอีนก็ดี
ยาอี ก็ ดี ฯลฯ ซึ่ ง ถึง แมสิ่ง เหลานี้จ ะไม ใชสุร าเมรัยที่ มี
แอลกอฮอลผสม แตก็เปน สิ่งเสพติด ที่กอใหเกิดความ
ประมาทมัวเมา และทําใหขาดสติสัมปชัญญะ เชนเดียวกับการเสพสุรา
ในกรณีเชนนี้ ถาบุคคลผูนั้นหลงเขาใจวาการเสพยาเสพติดดังกลาวไมใชการกระทําผิดศีลขอ ๕ หรือ
ผิดหลัก ศาสนธรรม ขอใด (เนื่องจากไมใชการเสพสุราเมรัย) ก็จะไมสามารถใชพลังแหงพันธะทางจริยธรรม
ของศาสนา นั้นๆ มาชวยแกปญหา การเสพยาเสพติด เปนตน
แตถาสามารถตีความใหเขาถึงแกนสารของหลักศาสนธรรมนั้นๆ จนตระหนักรูวาการเสพยาเสพติด ไม
วาจะเปน รูปแบบ ใหมๆ อยางไรก็ตาม คือการกระทําผิดบทบัญญัติทางศาสนาเชนกัน โดยถาสามารถตั้ง
"สัจจะ" เลิกละ การเสพ ยาเสพติดเปนผลสําเร็จ ก็จะไดรับสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติตามหลักคําสอน ของ
ศาสนาดังกลาว ภายใตพันธะสัญญา ของศาสนานั้นๆ (อาทิ ตายแลวจะไดไปสวรรคโดยไมตองตกนรก หรือเกิด
มาชาติหนา จะไดมีชีวิต ที่สุขสบายกวาชาตินี้ หรือจะไดรับ รางวัลบางอยาง จากพระเจา เปนตน) เมื่อเปน
เชนนี้ก็เกิดแรงจูงใจ ที่จะประพฤติปฏิบัติตาม "สัจจะ" ดังกลาวอยางจริงจังมากขึ้น
ในทางตรงกันขาม หากบุคคลผูนั้นไมศรัทธาในศาสนา (หรือไมสามารถเชื่อมโยง "สัจจะ" ที่ตนตั้งใจจะ
ประพฤติ ปฏิบัติ เขากับ พันธะทางจริยธรรมของหลักศาสนา) เชน เชื่อวาชีวิตนี้ตายแลวสูญ ความสืบตอของ
ผลแหงการกระทํา ในชีวิตนี้ ไปสูโลกหนา ไมมี คําสอนทางศาสนาเปนเรื่องไมมีผลจริง พระเจาไมมี นรกสวรรค
ไมมี กรรมดีกรรมชั่วไมมี ฯลฯ ขณะที่การเสพยาเสพติดก็ใหความสุขแกชีวิตในปจจุบันนี้อยูแลว ฉะนั้นจะเลิก
เสพยาเสพติดใหทุกขทรมาน (จากการ อดยา) เพื่ออะไร เพราะเมื่อชีวิตตายแลวขาดสูญ การตักตวงแสวงหา
ความสุขใหมากที่สุดในขณะปจจุบัน ก็คือกําไร ของชีวิตแลว ผลที่สุดพลังจูงใจที่จะใหเกิดการตั้ง "สัจจะ" เพื่อ
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เลิกละยาเสพติดก็จะมีนอย เนื่องจาก ไมมีพันธะ ทางจริยธรรม ที่ชวยอธิบายเชื่อมโยงใหเห็นคุณคาของการ
เลิกยาเสพติด หรือเห็นโทษภัย ของการเสพ ยาเสพติด ในภาพรวมระยะยาวของชีวิตรองรับ เปนตน
การตั้งจิตอธิษฐาน
การอธิษฐานเปนการแสดงความมุง มั่นปรารถนาทีจ่ ะใหบรรลุผลอยางใดอยางหนึง่ โดยผูคนจํานวนไม
นอย มักจะเขาใจวา การอธิษฐานก็คือ การขอใหสงิ่ ศักดิ์สทิ ธิ์ หรืออํานาจพิเศษ เหนือธรรมชาติบางอยาง
(โดยเฉพาะ อยางยิง่ ที่อยูในวัฒนธรรมของลัทธิความเชื่อหรือศาสนาที่ตนเคารพนับถือ) ไดชวยดลบันดาล ให
ตนประสบ ผลสําเร็จ ในสิง่ ที่มงุ หมายนั้นๆ เชน การอธิษฐานตอรูปเคารพของเทพองคตางๆ บาง ตอ
พระพุทธรูปบางตอพระเจดียบาง ตอพระบรมสารีรกิ ธาตุบาง ตอ พระพรหมเอราวัณบาง ตอพระบรมรูปทรง
มารัชกาลที่ ๕ บาง ฯลฯ เพื่อขอใหสงิ่ ศักดิ์สทิ ธิ์ที่ตนเคารพบูชานั้น ใชพลัง อํานาจเหนือธรรมชาติมาชวยดล
บันดาลใหสิ่งที่ตนตั้งจิตอธิษฐาน ประสบผลสําเร็จตามที่ขอ เปนตน
การอธิษฐานแบบนีม้ ักจะถูกเชื่อมโยงกับการประกอบพิธีกรรมบางอยางเพื่อเปนเครื่องมือติดตอกับสิง่
ศักดิ์สิทธิ์ที่ตน เคารพบูชา ไดชวยเมตตา ดลบันดาลใหความมุงหมายของตน บรรลุผล สมปรารถนา อาทิ จุด
ธูปเทียนบูชาบาง กราบไหวบาง สวดมนตบาง นั่งสมาธิภาวนาบาง ฯลฯ ควบคูไปกับการตั้งจิตอธิษฐาน ขอใน
สิ่งที่ตนปรารถนานั้นๆ
บางครัง้ ก็มีการบนบานศาลกลาวประกอบคําอธิษฐานดวย เสมือนเปนสัญญาขอแลกเปลี่ยนที่กระทํา
กับสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ ดังกลาววา หากสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์นั้น ไดชวยดลบันดาล ใหตนบรรลุผล ตามที่อธิษฐาน ขอไวแลว ตน
จะกระทําอะไร เปนการตอบแทนบาง ฯลฯ
การอธิษฐานในความหมายแบบนี้อาจจะชวยใหกําลังใจ
และเปนกลไกปองกันตนเองของจิต (defiance mechanism)
แบบหนึ่ง ที่ชวยลดความเครียด ความทุกขกังวลลงไดบาง แตยัง
ไมมีอานิสงสอะไรมากนัก ตอการชวยแก ปญหา และ ยกระดับ
ภูมิธรรมของชีวิต ใหเจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้น ขณะที่ถาใชปญญา
วิเคราะหใหเห็นถึงเหตุมูลฐานแทจริงของปญหานั้นๆ ที่บีบคั้น
ชีวิตใหเปนทุกข แลวกําหนดเปน "สัจจะ" ที่จะประพฤติปฏิบัติ
เพื่อแกไขเหตุมูลฐานดังกลาวอยางใดอยางหนึ่ง ภายใตขอบเขต
ที่เ หมาะสมกั บกั บ องคป ระกอบตางๆ ตามลําดับ ขั้นตอน และ
ตามกําลังที่ตน จะพึงประพฤติปฏิบัติได (ดังกระบวนการวิเคราะห และ ปฏิบัติ ตามพระบรมราโชวาท เรื่อง
คุณธรรม ๔ ประการ ที่ไดกลาวมาแตแรก) การตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อขอใหสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ในวัฒนธรรมของศาสนา
หรือลัทธิความเชื่อที่ตนเคารพบูชา ชวยบันดาลใหตนมีพลัง ที่จะสามารถประพฤติ ปฏิบัติตาม "สัจจะ" ที่ตั้งใจ
ไว ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย การอธิษฐานแบบนี้ จะใหอานิสงสในการชวยแกปญหา และ ยกระดับภูมิ
ธรรมของชีวิต ใหสูงขึ้น เหนือกวาการอธิษฐาน ที่เปนการ "ออนวอนขอ" แบบแรกมากมาย ตัวอยางเชน คนที่
มีลูกติดยาเสพติด ถาคนผูนั้นสวดมนตอธิษฐานขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ "พระเจา" ไดชวยลูกของตน ใหพนจาก
การเปนทาสของยาเสพติด ซึ่งโดยปกติการอธิษฐาน
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ขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพบูชาชวยเหลืออะไร เราก็มกั จะตอง ประพฤติตัว ใหสอดคลองกับ ความตองการ
ของ "สิ่งศักดิส์ ิทธิ์" ดังกลาว ตามลัทธิความเชื่อนั้นๆ อยูแลว3
การไมทําความชั่ว ประกอบดวย
1.เบญจศีล เปนหลักธรรมพื้นฐานที่นกั เรียนที่นับถือศาสนาพุทธตองเรียนในทุกระดับชั้น จุดมุงหมาย
สําคัญอยูทเี่ มื่อนักเรียนเรียนแลว นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ศีลขอที่หนึ่ง : ใหละเวนจาการฆาสัตว ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาป
ทัง สมาทิยามิ
สัตวในที่นี้ หมายถึง สัตวทุกชนิด ตั้งแตขนาดเล็ก เชนมด ยุง
จนถึงสัตวใหญ เชน ชาง มา วัว ควาย รวมถึงคนดวย ที่พระพุทธองคทรง
บัญญัติศลี ขอหนึง่ เพราะพระองคหยัง่ รูวาสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตยอมรักชีวิต
และมีความกลัวตายเหมือนกันหมด ดังนั้นจึงไมควรฆาสัตวหรือ
เบียดเบียนสัตวตางๆ ใหไดรับความเจ็บปวดทรมาน
การผิดศีลขอที่หนึ่งมีองคประกอบหาขอ ดังนี้
1. สัตวมีชีวิต 2. รูวาสัตวนั้นมีชีวิต 3 . มีความตั้งใจที่จะฆา 4. ลงมือฆา 5.
สัตวไดตายลง
ศีลขอที่สอง : อทินนาทานา เวรมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ
ศีลขอที่สอง ใหละเวนจากการเอาของที่เขาไมไดให เวนจากการลักโกง ละเมิดกรรมสิทธิ์ ทําลาย
สินทรัพยสิน สิ่งของของใคร เจาของยอมมีความรักหวงแหน ทุกคนจึงไมควรลักขโมยหรือหยิบฉวยสิ่งของๆ
ผูอื่นมาเปนของตน สําหรับผูทผี่ ิดศีลขอสองไมไดเปนการผิดทางธรรมเพียงอยางเดียว แตเปนการผิดทางโลก
ดวย เพราะมีกฎหมายบังคับไว ไมใหมีการลักขโมย การละเมิดสิทธิ หรือแมแตการทําลายทรัพยสินของผูอื่นให
เสียหาย ถาใครฝาฝนจะตองถูกลงโทษตามกฎหมายดวย
การผิดศีลขอสองมีองคประกอบดังนี้
1. เปนสิง่ ของทีเ่ จาของหวงแหน 2. รูอยูวาสิ่งของนี้เปนสิง่ ทีเ่ จาของหวงแหน 3. มีจิตคิดจะขโมย 4. พยายาม
ขโมย 5. ไดสิ่งของนั้นมาดวยการขโมย
ศีลขอสาม: กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ
ศีลขอที่สาม ใหละเวนจากการประพฤติผิดในกาม ละเวนจากการลวงละเมิดสิ่งที่ผูอื่นรักใครหวงแหน
การประพฤติผิดในการ เชน การลวงละเมิดทางเพศบุตร ภรรยาของผูอ ื่น ประพฤติผิดทางชูสาว หรือการแยง
แฟนหรือคูร ักของผูอื่น ทําใหเกิดความโกรธแคนกันมากทีส่ ดุ และเปนเหตุใหเกิดการทํารายหรือฆาฟนกันตาย
เปนจํานวนมาก
ดังนั้นทุกคนจึงไมควรประพฤติในกาม นอกจากนี้โทษแหงการมากผัวมากเมีย อาจทําใหเปนสาเหตุให
เกิดโรครายได เชน โรคเอดส กามโรค
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ศีลขอที่สี่ : มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ
ศีลขอที่สี่ ใหละเวนจากการพูดเท็จ โกหก หลอกหลวง ซึ่งเปนการพูดใหคลาดเคลือ่ นจากความจริง
การกลาวหลอกลวง เปนสิ่งทีท่ ําใหเกิดการแตกแยกในหมูคณะ เพราะเมื่อกลาวเท็จจะทําใหไมไดรับความ
เชื่อถือจากบุคคลอื่น ทําใหผูอื่นรังเกียจวาเปนคนไมจริงใจตอใคร เชื่อถือไมได ไมมีใครอยากคบหาสมาคมดวย
สุดทายจะกลายเปนคนไมมีเพื่อน ดังนั้น จึงไมควรพูดโกหก ถึงแมจะทําความผิดเมื่อถูกถามก็ตองยอมรับความ
จริงวาทํา แมถูกลงโทษก็ดีกวาการโกหกซ้ําไปอีก ซึ่งกลายเปนการกระทําความผิดซ้ําซอนกัน
ศีลขอที่หา :สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ
ศีลขอที่หา ใหละเวนจาการดื่มน้ําเมา คือสุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เวนจากสิ่งเสพติด
สุราหมายถึง น้ําเมาทีก่ ลั่นแลว หรื่อเหลานั่นเอง สวนเมรัยคือ น้ําเมาที่ยังไมไดกลั่น เชน สาโท อุ กระแช
เบียร สําหรับสารเสพติด หมายถึง สิ่งที่เมื่อเสพเขาไปแลว ก็อยากเสพอีก และเมื่อไมไดเสพจะมีผลตอรางกาย
ที่พระพุทธองคทรงบัญญัติศลี ขอหา เนื่องจาก สิ่งมึนเมาเหลานี้เมื่อดื่มหรือเสพเขาไปแลว จะทําใหมึนเมา ขาด
สติ ซึ่งเปนที่ตงั้ ของความประมาท เมื่อคนเราขาดสติแลว ก็จะขาดความยับยั้งชั่งใจ สามารถทําความชั่วไดงาย
ขึ้น เชนอุบัตเิ หตุทางทองถนนเกิดจากการดื่มสุรามากมาย ดังนั้น ในชวงเทศกาลตางๆหลายๆหนวยงานจึง
ออกมารณรงค เรื่อง เมาไมขับ
อบายมุข
อบายมุข แปลวาทางเสื่อม หมายถึง ชองทางหรือหนทางที่นาํ ไปสูความเสื่อมเสีย ซึ่งมี 4 ประการคือ
1. เปนนักเลงหญิง หมายถึง การชอบเที่ยวผูห ญิง ชอบเที่ยวกลางคืน มีความมักมากทางกามมารมณ
คบชู ผลเสียจากการประพฤติเชนนี้ คือ ทําใหเกิดความเสียในหนาที่การงาน
เกิดความแตกราวในครอบครัว นําโรคภัยมาสูครอบครัว เชนโรคเอดส ทําใหเสียทรัพยสินเสียทรัพยสิน และทํา
ใหเกิดความเดือนรอน
2. เปนนักเลงสุรา หมายถึง การชอบเสพของมนเมาตางๆ เชนสุรา สิ่งเสพติด ซึ่งทําใหเกิดผลเสีย
ตางๆ เชน บั่นทอนสุขภาพรางกาย เสียทรัพยเกิดการทะเลาะวิวาท เสือ่ มเสียเกียรติยศชื่อเสียง ประพฤติตน
เปนที่นาอับอายและทําใหเสียสติปญญาเสือ่ มถอยลง
3. เปนนักเลงการพนัน หมายถึงการชอบเลนเสี่ยงโชคตางๆ เชนการเลนหวย เลนไพ ชนไก ปลากัด
แทงมา เปนตน ซึ่งทําใหเกิดผลเสียคือตนเหตุแหงการทะเลาะวิวาทฉอโกง ไมมีใครเชื่อถือหรือเลือกเปนคูครอง
และทําใหสูญเสียทรัพยสินเงินทอง จนหมดเนือ้ หมดตัวได
4. คบคนชั่วเปนมิตร หมายถึง การคบคนชั่ว คนชั่วคือ คนที่ชอบประพฤติในอบายมุขทุกอยางที่
กลาวมาแลว การคบคนชั่ว คือ การทํางานดวยการกิน นอนเที่ยวรวมกันบอยๆก็เริ่มนิยมยินดีไปกับพฤติกรรม
ของเขา และเกิดความเสียหายตางๆตามมา เชนการคบคนทีเ่ ปนนักเลงสุรา นักเลงการพนัน ก็ยอมจะพาไปสู
ความเสื่อมเสีย การเลือกคบมิตรจึงควรเลือกคบคนดีเพราะคนดียอมนําเราไปสูทางที่ดี และคอยตักเตือนเรา
ไมใหทําในสิง่ ที่ไมด4ี
4

http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=2421,
วันที่ 26 กันยายน 2555

6
สรุป
หากเรายอนกลับไปดูวาสถาบันตางๆ ในสังคมไทย โดยเฉพาะสถาบันทางสังคมในระดับรากหญา
ไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันโรงเรียน สถาบันศาสนา ไดทําบทบาทหนาที่ของตนครบถวน
สมบูรณแลวหรือยัง หากยังไมทําจงเริ่มตนทําบทบาทหนาทีต่ ั้งแตวันนี้ เมื่อสถาบันครอบครัว ชุมชน โรงเรียน
ศาสนา ตางทําหนาทีบ่ ทบาทของตนอยางครบถวนสมบูรณและ
เขมแข็ง และเมื่อชุมชนหลายๆ ชุมชนมีความเขมแข็ง โดยการขยาย
เครือขายเพิม่ มากขึ้นเรื่อยๆ เวลานั้นแหละสังคมไทยจึงจะปลอดจาก
ยาเสพติด ปญหายาเสพติดเปนปญหาระดับชาติ ดังนั้นการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดจึงมิใชหนาที่ของใครคนใดคนหนึง่ หรือ
องคการใดองคกรหนึ่ง แตหากเปนหนาที่ของทุกคนในชาติทจี่ ะตอง
รวมมือ รวมใจกันปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยมีเปาหมาย
รวมกัน คือ การขจัดยาเสพติดใหหมดไปจากแผนดินไทยกอนที่ชาติ
ไทยจะตกเปนทาสของ “ยาเสพติด”
เราทุกคนตองรวมกันขจัดปญหานี้ดวยหัวใจอันเปนหนึง่ เดียว
นั้นคือหัวใจแหงธรรมะ นําเอาหลักธรรมที่กลาวมาขางตน ไปประพฤติปฏิบัตหิ รือขยายตอเพื่อสรางความ
เขมแข็งในชุมชน สังคม ประเทศชาติ บนโลกใบนี้ พัฒนากาย อารมณ สังคม ปญญา ตามที่มนุษยโลกกําลัง
โหยหา

