กัณฑ์เทศน์ สุจริตธรรมกถา
โดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๒
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร
โครงการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ขับเคลื่อนโดยความร่วมมือระหว่าง
สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
ธัมมัง จะเร สุจะริตัง
นะ ตัง ทุจจริตัง จะเร
ธัมมะจารี สุขัง เสติ
อัสมิง โลเก ปะรัมหิ จาติ
ณ บัดนี้ จักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนา ในสุจริตธรรมกถา ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความสุจริต เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธา ประดับปัญญาบารมี อนุโมทนากุศล
บุญราศีของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ผู้ขวนขวายมาบาเพ็ญบุญบาเพ็ญกุศล ณ หอประชุมแห่ง
นี้ โดยปรารภโอกาสมหามงคลที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๘๔ พรรษา วั น ที่ ๑๒ สิ งหาคม ๒๕๕๙ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ร่ว มกั บ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือส านักงาน ป.ป.ช. โดย
ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึงจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
การทาความดีถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลนี้นับเป็นการแสดงออกซึ่งความ
ส านึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ด้ ว ยความกตั ญ ญู ก ตเวที ต่ อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ แ ละใน
ขณะเดี ย วกั น ก็ ถื อ เป็ น โอกาสแห่ งปฏิ บั ติ บู ช าคื อ การน้ อ มน าพระราชจริ ย าวัต รและพระบรม
ราโชวาทมาประพฤติปฏิบัติตามอันจะส่งผลให้เกิดความผาสุกและสันติสุขในบ้านเมือง ทั้งนี้เพราะ
ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่ผ่านมา สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
ทรงครองแผ่นดินตามพระปฐมบรมราชโองการที่ทรงประกาศไว้ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
ในพระปฐมบรมราชโองการนี้ คาว่า “ครองแผ่นดินโดยธรรม” หมายถึง “ครองแผ่นดิน
โดยสุจริตธรรม” สมดังพระบาลี พุทธภาษิตที่อาตมภาพได้ยกเป็นนิกเขปบทเบื้องต้นว่า “ธัมมัง

๒

จะเร สุจะริตัง” เป็นต้น แปลความว่า “บุคคลควรประพฤติธรรมให้สุจริต ไม่ควรประพฤติธรรม
นั้นให้ทุจริต ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า ” พระพุทธเจ้าทรงแสดง
พุทธภาษิตนี้แก่พระเจ้าสุทโธทนะในโอกาสที่เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรกภายหลังจากการตรัสรู้
ในพุท ธพจน์นี้ คาว่า “ธรรม” หมายถึง หน้าที่ กล่า วคือ พระเจ้าสุท โธทนะทรงมีหน้า ที่ในการ
ปกครองซึ่งจัดเป็นวรรณธรรมคือหน้าที่ประจ าวรรณะกษัตริย์ พระพุทธเจ้า ทรงมีพุทธธรรมคือ
หน้า ที่ประจ าของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่จ ะต้องออกบิณฑบาตโปรดเวไนยสัตว์ ใครมีธรรมคือ
หน้าที่อะไรควรทาหน้าที่นั้นให้สุจริตด้วยลักษณะ ๓ ประการ ได้แก่ ๑) ไม่บกพร่องต่อหน้าที่ ๒)
ไม่ละเว้นหน้าที่ และ ๓) ไม่ทุจริตต่อหน้าที่
ประการแรก บุคคลชื่อว่าไม่บกพร่องต่อหน้าที่เพราะเขาทุ่มเทอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มกาลังความสามารถ เมื่อได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ใด เขาจะทาหน้าที่นั้นอย่างดีที่สุด
เพื่อไม่ให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่งานในหน้าที่ เข้าทานองที่ว่า “ร้องให้สุดคา ราให้สุดแขน
แพนให้สุดปีก” ดังที่นักปราชญ์จีนชื่อว่าขงจื้อกล่าวไว้ว่า “เมื่อได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ใด จง
ทาหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด ถ้าเขาให้เลี้ยงม้า ม้าจะต้องอ้วน ถ้าเขาให้เป็นเสนาบดีกระทรวงการคลัง
เงินจะต้องเต็มคลัง”
ประการที่สอง บุคคลชื่อว่า ไม่ละเว้นหน้าที่ เพราะเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เขา
จึงไม่ล ะทิ้งหน้าที่หรือผลักภาระหน้าที่ของตนไปให้คนอื่น เช่น ผู้เป็นทหารย่อมไม่หนีทัพ ผู้เป็น
บิดามารดาย่อมไม่ละทิ้งหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนบุตรธิดา ในนิทานอีสปมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับมารดา
ที่ไม่ทาหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนบุตรของตนเมื่อพบว่าเขาชอบลักขโมยในวัยเด็ก พอบุตรเติบใหญ่ก็
กลายเป็นโจร อีสปสรุปว่า เมื่อบุตรเป็นโจร บิดามารดาย่อมมีส่วนในการสร้างความเป็นโจรให้กับ
บุตรเหตุเพราะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนบุตรของตน
ประการสุดท้าย บุคคลชื่อว่า ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ เพราะเขาไม่ปฏิบัติหน้า ที่ไปในทางที่มิ
ชอบด้วยกฎหมายและหลักศีลธรรม หมายถึง เขาไม่ใช้อานาจหน้าที่ ไปในการแสวงหาประโยชน์
ให้กับตนเองหรือคนอื่นในทางที่ ผิดกฎหมายและผิด ทานองคลองธรรม ประโยชน์ในที่นี้ห มาย
รวมทั้งทรัพย์สินเงินทอง ตาแหน่ง หน้าที่ ชื่อเสียงเกียรติยศหรือสิทธิอื่นใดที่ไม่สมควรได้มาแต่ก็ใช้
อานาจหน้าที่ในทางมิชอบจนกระทั่งได้มาตามที่ต้องการ นี่เรียกว่าการทุจริตต่อหน้าที่
พระพุทธเจ้าตรัส สอนต่อไปว่า “นะ ตัง ทุจจริตัง จะเร” แปลความว่า “บุคคลไม่ค วร
ประพฤติธรรมคือหน้าที่นั้นให้ทุจริต ” ทั้งนี้เพราะการทุจริตต่อหน้าที่เป็นเหมือนสนิมที่กัดกร่อน
ชีวิตและสังคมให้พังพินาศไปในที่สุด ชีวิตของบุคคลผู้บกพร่องต่อหน้าที่ ละเว้นหน้าที่และทุจริต
ต่อหน้าที่ย่อมมีแต่ความอ่อนแอเสื่อมโทรม อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในอดีตไม่ได้ล่มสลายเพราะภัยจาก
ภายนอกเพียงอย่างเดียว หากแต่ บาปทุจริตของประชาชนอันเป็นสนิมภายในก็มีส่วนสร้างความ
อ่อนแอให้กับอาณาจักรนั้นๆจนต้องล่มสลายเมื่อภัยจากภายนอกมารุกราน ข้อนี้สมดังพุทธพจน์ใน

๓

ธรรมบทที่ว่า “อะยสา วะ มะลัง สมุฏฐิตัง” เป็นต้น แปลความว่า “สนิมเกิดแต่เหล็กย่อมกัดกิน
เหล็กฉันใด กรรมที่ตนทาไว้ ย่อมนาเขาผู้ไร้ปัญญาไปสู่ทุคติฉันนั้น” สมด้วยโคลงโลกนิติที่ว่า
สนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อ
กินกัดเนื้อเหล็กจน
บาปเกิดแต่ตนคน
บาปย่อมทาโทษซ้า

ในตน
กร่อนขร้า
เป็นบาป
ใส่ผู้บาปเอง

สภาพของสังคมไทยในปัจจุบันมีการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในและนอกวงราชการอยู่
ทั่วไปจนเป็นที่ห่วงใยกันว่าการทุจริตต่อหน้าที่กาลังกลายเป็นสนิมร้ายที่บ่อนทาลายประเทศชาติ
อยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้เพราะการทุจริตต่อหน้าที่เมื่อผนวกเข้ากับคติที่ว่า “มือใครยาว สาวได้สาวเอา”
ย่อมนาสังคมไปสู่การแก่งแย่งแข่งขัน ในลักษณะที่ว่า “แย่งอาหารกันกิน แย่งถิ่นกันอยู่ แย่งคู่กัน
พิศวาส แย่งอานาจกันเป็นใหญ่ ” การแตกความสามัคคีกลายเป็นสนิมที่กัดกร่อนโครงสร้างสังคม
จากภายในที่รอวันล่มสลายถ้าถูกกระทบด้วยภัยจากภายนอกในอนาคต
สภาพสังคมที่ดาษดื่นไปด้วยการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในและนอกวงราชการนี้แสดง
ให้ เห็ นถึงความย่ อหย่อนในการรัก ษาศีล ๕ เพราะว่า ประโยชน์ เช่น ทรัพ ย์สิน เงินทองที่ บุ คคล
ประพฤติทุจริตแล้วได้มานั้นจัดเป็นอทินนาทานคือการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ซึ่งนับเป็นการ
ละเมิ ด ศี ล ห้ า ข้อ ที่ ๒ ที่ มี ค าสมาทานว่ า “อทิ น นาทานา เวระมะณี สิก ขาปะทั ง สะมาทิ ยามิ
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคืองดเว้นการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้”
การงดเว้นจากการทุจริตท่านเรียกว่า วิรัติ มี ๓ ประการคือ
๑) สัมปัต ตวิรัติ เว้นสิ่งประจวบเฉพาะหน้า คือเว้นเมื่อประสบเหตุจูงใจให้ทาการ
ทุจริตแล้วงดเว้นเสียได้ไม่ทาผิดศีลเพราะมีหิริ ความอายชั่ว โอตตัปปะ ความกลัวบาป
๒) สมาทานวิรัติ เว้นด้วยการสมาทาน คือ ได้สมาทานศีลไว้แล้วเมื่อประสบเหตุจูงใจ
ให้ทาการทุจริตก็งดเว้นได้ตามที่สมาทานไว้ก่อนแล้ว
๓) สมุจเฉทวิรัติ เว้นได้เด็ดขาด คือ การงดเว้นการทุจริตของพระอริยะทั้งหลาย ผู้ไม่
มีแม้แต่ความคิดที่จะประกอบการทุจริตนั้น
ดังนั้น การรณรงค์ให้คนไทยรักษาศีล ๕ โดยเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จึงเป็น
วิธีการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่ง
การทุจริตและประพฤติมิชอบมิได้มีแต่ในสมัยนี้เท่านั้น แม่แต่ในสมัยพุทธกาลกว่าสองพันปี
มาแล้วก็มีการทุจริตและประพฤติมิชอบเช่นเดียวกัน ดังที่มีการเล่าไว้ในธนัญชานิสูตร ดังต่อไปนี้
ญาติคนหนึ่งของพระสารีบุตรมีชื่อว่าธนัญชานิพราหมณ์ เขาเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ใน
การรับ ราชการช่วงแรก เขาปฏิบัติหน้า ที่ด้วยความสุจ ริตเพราะได้ภรรยาที่เป็น สัมมาทิฏฐิ คอย

๔

ตักเตือนเขา แต่ตอนหลังเขาได้ภรรยาใหม่ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากทานองคลองธรรม ธนัญชา
นิพราหมณ์จึงหันมาประพฤติทุจริตต่อหน้าที่ด้วยวิธีการ ๒ อย่าง ดังนี้
วิธีการแรก เขาอาศัยพระราชาปล้น ประชาชน คือ อ้า งกฎหมายหรือใช้อานาจรัฐ เพื่อ
แสวงหาประโยชน์จากประชาชน วิธีการนี้เรียกว่า การฉ้อราษฎร์
วิธีการที่สอง เขาอาศัยประชาชนปล้นพระราชา คือ เบิกเงินจากคลังหลวงโดยอ้างว่าจะ
นาไปช่วยประชาชนผู้ประสบภัยแต่ เงินนั้นไม่ถึงมือประชาชนเพราะเขานาเงิน ไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน วิธีการนี้เรียกว่า การบังหลวง
ต่อมาเมื่อพระสารีบุตรได้พบกับธนัญชานิ พราหมณ์ พระเถระได้ถามเขาว่า เขาทาการฉ้อ
ราษฎร์บังหลวงตามที่มีผู้รายงานให้ท่านทราบจริงหรือ ธนัญชานิพราหมณ์รับสารภาพว่าเขาได้ทา
เช่นนั้นจริง พระสารีบุตรถามว่า ทาไมจึงทาเช่นนั้น ธนัญชานิพราหมณ์ตอบว่า เหตุที่เขาทาการฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง เพราะเขาต้องนาเงินที่ได้จากการทุจริตประพฤติมิชอบไปเลี้ยงดูบิดามารดา บุตร
ภรรยา ทาสและกรรมกร พระสารีบุตรได้ตักเตือนธนัญชานิพราหมณ์ว่า ผู้ทาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบตายไปแล้วต้องตกนรก คาแก้ตัวที่ว่าเขาจาเป็นต้องทาการทุจริตประพฤติมิชอบเพื่อนาเงินไป
เลี้ยงดูบิดามารดา บุตร ภรรยา ทาสและกรรมกรนี้ฟังไม่ขึ้น
เรื่องเล่าในธนัญชานิสูตรนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการหนึ่งที่ธนัญชานิพราหมณ์ ใช้ฉ้อราษฎร์บัง
หลวงก็คือการอาศัยพระราชาปล้นประชาชน นั่นคือบุคคลอย่างธนัญชานิพราหมณ์อาศัยช่องโหว่
ของกฎหมายบ้ างความหละหลวมในการกากั บ ดู แลของผู้บั งคั บ บั ญ ชาบ้ า งเป็ น โอกาสในการ
แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ บุคคลเช่นนี้มีปรากฏอยู่ทุกยุคทุกสมัย ดังมีเรื่องเล่า
เกี่ยวกับการทุจริตของคนไทยในอดีตว่า สวนสัตว์แห่งหนึ่งได้เสือโคร่งใหม่มาตัวหนึ่ง ผู้อานวยการ
สวนสัตว์แห่งนั้นตั้งงบประมาณเป็นค่าอาหารเสือตัวนี้ วันละ ๑ บาทซึ่งเป็นเงินจานวนมากในสมัย
นั้น ผู้คุมเบิกเงินวันละ ๑ บาทไปซื้อเนื้อมาเลี้ยงเสือ แต่เขาทาการทุจริตต่อหน้าที่ด้วยการเบียดบัง
เงิน ๑ สลึงไปเป็นของตน เขาใช้เงินเพียง ๓ สลึงไปซื้อเนื้อมาเลี้ยงเสือทุกวัน ผลปรากฏว่าเสือไม่
อ้วนสักที คนที่มาชมสวนสัตว์จึงฟ้องไปที่ผู้อานวยการสวนสัตว์ว่า งบประมาณค่าอาหารเสือคงไม่
พอ ขอให้ตั้งงบประมาณเพิ่ม ผู้อานวยการสวนสัตว์เป็นคนรอบคอบสุขุม เขาส่งผู้ตรวจการคนหนึ่ง
ไปตรวจดูว่าทาไมเสือจึงไม่อ้วน ผู้ตรวจการคนนี้ไปตรวจดูอยู่สามวันก็รู้ความจริงว่าเงินค่าอาหาร
เสือถูกเบียดบังไป ๑ สลึง เขาจึงขอส่วนแบ่งเป็นค่าปิดปากอีก ๑ สลึง เสือได้ค่าอาหารแค่วันละ ๒
สลึง เสือจึงผอมลงอย่างเห็นได้ชัด
ผู้ชมสวนสัตว์เห็ นว่าเสือผอมจึงร้องเรียนไปยังผู้อานวยการสวนสัตว์ให้ตั้งงบประมาณ
ค่ า อาหารเพิ่ ม ผู้ อ านวยการสวนสั ต ว์ ก็ ส่ ง ผู้ ต รวจการระดั บ สู งไปตรวจดู ว่า ท าไมเสื อ จึ งผอม
ผู้ตรวจการคนนี้ไปตรวจดูอยู่สามวันก็รู้ความจริงว่าเงินค่าอาหารเสือถูกเบียดบังไป ๒ สลึง เขาจึง
ขอส่วนแบ่งเป็นค่าปิดปากอีก ๑ สลึง ตกลงว่า คนสามคนเบียดบังค่าอาหารเสือไปถึง ๓ สลึง เสือ
ได้ค่าอาหารแค่วันละ ๑ สลึง เสือจึงผอมมากเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก
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ผู้ชมสวนสัตว์เห็นว่าเสือผอมมากจึงร้องเรียนไปยังผู้อานวยการสวนสัตว์ให้ตั้งงบประมาณ
ค่าอาหารเพิ่มโดยด่วน แต่ผู้อานวยการสวนสัตว์ กลับส่งผู้ตรวจการระดับสูงสุดไปตรวจดูว่าทาไมเสือ
จึงผอมมาก ผู้ตรวจการคนนี้ไปตรวจดูอยู่ส ามวัน เสือก็ตาย เพราะเขาขอสลึงสุดท้ายเป็นค่าปิดปาก
นั่นคือคน ๔ คนเบียดบังค่าอาหารเสือไปจนหมดเสือจึงตาย โคลงโลกนิติได้สรุปเหตุการณ์นี้ไว้ว่า
เบิกทรัพย์วันละบาทซื้อ
นายหนึ่งเลี้ยงพยัคฆา
สองสามสี่นายมา
บังทรัพย์สี่ส่วนถ้วน

มังสา
ไป่อ้วน
กากับ กันแฮ
บาทสิ้นเสือตาย

ในเรื่องนี้ เสือ ก็คือประชาชนที่ ถู กเอารัดเอาเปรียบโดยผู้ใช้อานาจรัฐ ในทางมิชอบด้วย
กฎหมายและศีลธรรม การป้องกันไม่ให้ปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นต้องอาศัยการที่พระราชาหรือผู้นารัฐ
ต้องประพฤติสุจริตธรรมและคอยกากับดูแลให้คนใต้ปกครองปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความสุจริตตามไป
ด้วยทั้งนี้เพราะอาศัยระบบการให้รางวัลและการลงโทษที่เคร่งครัด และเป็นธรรม สมดังพระบาลี
ที่ว่า “นิคคัณเห นิคคะหาระหัง ข่มคนที่ควรข่ม ปัคคัณเห ปัคคะหาระหัง ยกย่องคนที่ควรยก
ย่อง” และพระบาลีในธรรมิกสูตรที่ว่า “คุนนัญฺเจ ตะระมานานัง อุชุง คัจฉะติ ปุงฺคะโว” เป็นต้น
แปลความว่า “เมื่อฝูงโคข้ามแม่น้าไปอยู่ ถ้าโคจ่าฝูงไปตรง โคลูกฝูงเหล่านั้น ทั้งหมดย่อมไปตรง
ตาม ในเมื่ อ โคจ่าฝูงไปตรง ในหมู่ มนุษ ย์ก็เ หมือ นกัน ผู้ใดได้รับ สมมติ ให้เ ป็น ผู้น า ถ้าผู้นั้ น
ประพฤติธรรม ประชาชนนอกนี้ย่อมประพฤติธรรมเหมือนกัน ”
ธนัญชานิสูตรยังได้แสดงให้เห็นอีกวิธีการหนึ่งที่บุคคลอย่างธนัญชานิพราหมณ์ใช้ในการฉ้อ
ราษฎร์บัง หลวง นั่ นคื อ เขาอาศัยประชาชนปล้น พระราชาซึ่งในสมั ยปัจ จุ บันท ากันได้หลาย
รูปแบบ เช่น การร่วมกับประชาชนบุกรุกป่าสงวนหรือตัดไม้ทาลายป่า การฮั้วการประมูล การทา
สัญ ญาชนิดที่ทาให้รัฐเสียเปรียบคู่สัญ ญา รวมทั้งการซื้ อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งทุกระดับ
ปัญหาเหล่านี้เกิดจากการที่ประชาชนให้ความร่วมมือในการทุจริตและประพฤติมิชอบเพราะหวัง
ผลประโยชน์ตอบแทน ดังนั้น องค์การสหประชาติจึงกาหนดให้วันที่ ๙ ธันวาคมของทุกปีเป็นวัน
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของโลก โดยรณรงค์ให้ประชาชนทั่วโลกพร้อมใจกันที่จะไม่จ่ายและไม่
รับสินบน
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในและนอกวงราชการจะประสบความสาเร็จก็
ต่อเมื่อประชาชนได้รับการปลูกฝังให้มีโลกปาลธรรมคือธรรมเครื่องคุ้มครองโลก ๒ ประการ ได้แก่
๑) หิริ ความอายชั่ว และ ๒) โอตตัปปะ ความกลัวบาป สมดังพระบาลี ที่ว่า “เทฺวเม ภิกขะเว
สุก กา ธัม มา โลกัง ปาเลนติ ” เป็ นต้ น แปลความว่า “ธรรมฝ่ ายขาว ๒ ประการนี้ ย่ อ ม
คุ้มครองโลก ธรรม ๒ ประการเป็นไฉน คือ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑” ธรรมทั้งสองประการนี้เรียกว่า
ธรรมเครื่องคุ้มครองโลกเพราะช่วยประคับประคองให้ระบบศีลธรรมของโลกดารงอยู่ได้ ถ้าไม่มี
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ธรรมเครื่องคุ้มครองโลกทั้งสองประการนี้ มนุษย์ย่อมไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉาน สมดังภาษิตหิโตป
เทศที่ว่า “การกิน การนอน การกลัวภัย และการสืบพันธุ์ ทั้งสี่อย่างนี้มีเสมอกันในมนุษย์และ
สัตว์เดรัจฉาน ธรรมเท่านั้นที่ทาให้มนุษย์ต่างจากสัตว์เดรัจฉาน เมื่อปราศจากธรรม มนุษย์ก็
เสมอกับสัต ว์เดรัจฉาน” ธรรมที่ทาให้มนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานก็คือโลกปาลธรรมหรือ
ธรรมฝ่ายขาว ๒ ประการได้แก่ หิริและโอตตัปปะ สมดังที่ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมสูตรว่า “ถ้า
ธรรมฝ่ายขาว ๒ ประการนี้จะไม่พึงคุ้มครองโลกไซร้ ในโลกนี้ก็ไม่พึง เหลือคาว่า แม่ น้า ป้า
ภรรยาของอาจารย์หรือว่าภรรยาของครูปรากฏอยู่ ชาวโลกจักถึงการผสมปะปนกันไป เหมือน
อย่างแพะ แกะ ไก่ สุกร สุนัข สุนัขจิ้งจอก ฉะนั้น ภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเหตุที่ธรรมฝ่ายขาว ๒
ประการนี้ยังคุ้มครองโลกอยู่ ดังนั้น จึงยัง เหลือคาว่า แม่ น้า ป้า ภรรยาของอาจารย์ หรือว่า
ภรรยาของครูปรากฏอยู่”
ในบรรดาธรรมเครื่องคุ้มครองโลกทั้งสองอย่างนั้น หิริ ความอายชั่ว หมายถึง ความละอาย
ต่อการทาบาปกรรมหรือความชั่วทั้งปวง เป็นการมองเห็นความชั่วหรือบาปกรรมว่าเป็นสิ่งสกปรก
ที่ไม่ควรจะข้อแวะด้วย ทั้งนี้เพราะเชื่อมั่น ในความดีและศักดิ์ศรีของตนจนไม่ประสงค์จะลดตัวลง
ไปเกลือกกลั้วกับความชั่วทั้ งหลาย ท่า นเปรียบหิ ริเหมื อนความรู้สึก ของคนที่อาบน้าชาระล้าง
ร่างกายจนสะอาดหมดจดแล้วย่อมไม่ประสงค์จะให้ร่างกายไปแปดเปื้อนกับสิ่งสกปรกอีก
โอตตัปปะ ความกลัวบาป หมายถึง ความกลัววิบากหรือผลของความชั่วที่จะตามมาสร้าง
ความทุกข์ให้กับชีวิต ความกลัวผลร้ายที่จะตามมานี้สามารถห้ามมิให้คนทาชั่วได้ ผลร้ายนั้นเป็นได้
ทั้งความทุกข์ในชาตินี้และในชาติหน้า ท่านเปรียบโอตตัปปะเหมือนความรู้สึกของคนที่เห็นถ่าน
เพลิงติดไฟลุกโชนแล้วไม่กล้าจับเพราะกลัวความร้อนเผามือของตน สมดังบทกลอนที่ว่า
ถ้ารักตัว กลัวกรรม อย่าทาชั่ว
จงเลือกทา แต่กรรม ที่ดีดี

จะหมองมัว หม่นไหม้ ไปเมืองผี
จะได้มี ความสุข พ้นทุกข์ภัย

ในสติสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า หิริและโอตตัปปะนี้เป็นเหตุให้เกิดการสารวมอินทรีคือตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และการส ารวมอินทรีก็เป็นพื้นฐานของการรักษาศีล ดังพระบาลีที่ว่า “หิ
โรตตัปฺเป สะติ หิโรตตัปปะสมปันฺนัสสะ อุปะนิสะสัมปันโน โหติ อินฺทริย ะสังวะโร” เป็นต้น
แปลความว่า “เมื่อหิริและโอตตัปปะมีอยู่ อิ นทรียสังวรชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์สาหรับ ผู้ที่สมบูรณ์
ด้วยหิริและโอตตัปปะ เมื่ออินทรียสังวรมีอยู่ ศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ สาหรับผู้ที่สมบูรณ์ด้วย
อินทรียสังวร”
ดังได้พรรณนามาแล้วว่า การงดเว้นจากการทุจริตและประพฤติมิชอบถือว่าเป็นการรักษา
ศีลห้าข้อที่ ๒ คือการงดเว้นจากอทินนาทานหรือการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ การงดเว้นจาก
การทุจริตจะคงอยู่อย่างยั่งยืนก็ต่อเมื่อมีหิริและโอตตัปปะเป็นพื้นฐาน ถ้าปราศจากธรรมทั้งสอง
ประการนี้แล้ว คนเราย่อมสามารถที่จะทาการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ตลอดเวลา ดังนั้น การ
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ปลูกฝังธรรมทั้งสองประการให้เป็นธรรมประจาใจจึงเป็นสิ่งสาคัญ นั่นคือ มีหิริความละอายที่จะทา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ มีโอตตัปปะความกลัวผลร้ายขอการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น
หิริ ความอายชั่วเกิดจากการนึกถึงความเป็นคนดีและศักดิ์ศรีของวงศ์ตระกูลเป็นต้นแล้ว
เกิดความละอายใจที่จะทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ความทะนงในศักดิ์ศรี ทาให้คนบางคนไม่
คิดโกงใครหรือขอใครกิน ดังที่พรรณนาไว้ในโคลงโลกนิติว่า
ถึงจนทนสู้กัด
อย่าเที่ยวแล่เนื้อเถือ
อดอยากเยี่ยงอย่างเสือ
โซก็เสาะใส่ท้อง

กินเกลือ
พวกพ้อง
สงวนศักดิ์
จับเนื้อกินเอง

เรื่องของนางขุชชุตตราเป็นตัวอย่างหนึ่งของบุคคลที่งดเว้นจากการทุจ ริตและประพฤติมิ
ชอบเพราะเกิดหิริความอายชั่วขึ้นในใจ เรื่องมีอยู่ว่า
นางขุชชุตตราเป็นสาวใช้ของพระนางสามาวดีผู้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนแห่งกรุงโกสัมพี
เธอเบิกเงินจากคลังหลวงเป็นเหรียญกษาปณ์วันละ ๘ อันเพื่อนาไปซื้อดอกไม้มาถวายพระนางสา
มาวดี เมื่อเบิกเงินไปแล้ว นางขุชชุตตราจ่ายค่าดอกไม้เพียง ๔ เหรียญกษาปณ์และได้ดอกไม้วันละ
ครึ่งกระเช้า เงินที่เหลือเธอได้เบียดบังไปเป็นของตนเอง นี่คือการทุจริตต่อหน้าที่ นางขุชชุตตราทา
อย่างนี้ทุกวัน วันหนึ่ง ช่างดอกไม้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์หมู่ใหญ่มารับภัตตาหารที่ร้าน
จึงไม่มีเวลาจัดดอกไม้ให้นางขุชชุตตรา ขณะที่รอรับดอกไม้อยู่นั้น นางขุชชุตตราได้ช่วยจัดอาหาร
ถวายพระสงฆ์และได้มีโอกาสฟังคาเทศนาและคาอนุ โมทนาของพระพุทธเจ้า จนจบแล้ว เธอได้
ดวงตาเห็นธรรม เธอได้จ่ายเงินเป็นเหรียญกษาปณ์ ๘ อันซื้อดอกไม้เต็มกระเช้าไปถวายพระนางสา
มาวดี เมื่อทอดพระเนตรเห็นดอกไม้ทมี่ ากกว่าทุกวัน พระนางสามาวดีตรัสถามว่าพระเจ้าอุเทนพ
ระราชทานเงินค่าดอกไม้เพิ่มขึ้นหรืออย่างไร นางขุชชุตตราสารภาพความจริงที่ตนเคยเบียดบังเงิน
ค่าดอกไม้วันละ ๔ เหรียญกษาปณ์ หิริความละอายใจทาให้เธองดเว้นการเบียดบังทรัพย์นั้น ยิ่งไป
กว่านั้น เธอเห็นเองว่า อริยทรัพย์ภายในที่เธอได้รับจากการฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามีค่ายิ่งกว่า
ทรัพ ย์ภายนอก เธอมีความสันโดษคือความรูจักพอขึ้นในใจจึงไม่ปรารถนาที่จ ะเบียดบังเงินค่า
ดอกไม้อีกเลย ทั้งนี้เพราะสันโดษคือความพอใจตามมียินดีตามได้ทาให้เกิดความพอเพียง ดังพระ
บาลีที่ว่า “สันตุฏฐี ปะระมัง ธะนัง ความรู้จักพอเป็นยอดทรัพย์” สมด้วยภาษิตอุทานธรรมที่ว่า
“ความไม่พอใจจนเป็นคนเข็ญ พอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาล
จนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การ
จงคิดอ่านแก้จนเป็นคนมี”
ด้วยเหตุนี้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณ
อัน ประเสริฐได้พ ระราชทานแก่พ สกนิ ก รชาวไทยและชาวโลกย่ อมเป็ น หลัก การด าเนิ นชี วิต ที่
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง
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โอตตัปปะความกลัวบาปเกิดจากการนึกถึงภัยหรือความทุกข์ที่เป็นผลจากการทาบาป
ความกลัวบาปที่ควรนึกถึงมี ๔ ประการ คือ
๑) อัตตานุวาทภัย ความกลัวถูกตนเองตาหนิติเตียน หมายถึงกลัวการมีวิปปฏิสารหรือ
ความสานึกผิดที่จะคอยติดตามเผาลนจิตใจ
๒) ปรานุวาทภัย ความกลัวผู้อื่นติเตียน หมายถึง กลัวการถูกสังคมประณามหรือกลัวการ
ถูกสื่อมวลชนประจาน เป็นต้น
๓) ทัณ ฑภัย ความกลัวถู กลงอาญา หมายถึง กลัวโทษปรับ จองจ าหรือประหารชีวิ ต
รวมทั้งการถูกยึดทรัพย์ตามที่กฎหมายกาหนด
๔) ทุคติภัย ความกลัวทุคติ หมายถึงกลัวการรับโทษในนรกเป็นต้นภายหลังจากสิ้นชีวิตไป
แล้ว
โอตตัปปะความกลัวบาปชนิดที่ ๔ คือทุคติภัยนี้เป็นเรื่องที่พระสารีบุตรได้พยายามปลูกฝัง
ในใจของธนัญชานิพ ราหมณ์ แม้พระราชนิพ นธ์ในพระมหาธรรมราชาลิไทเรื่องไตรภูมิพระร่วงก็
สอนให้คนไทยกลัวบาปกรรมกลัวการตกนรกหมกไหม้ วรรณกรรมเรื่องไตรภูมิพระร่วงนี้ จึงได้ทา
หน้าที่คุ้มครองป้องกันระบบศีลธรรมของสังคมไทยในอดีตมาอย่างยาวนาน คนไทยสมัยโบราณงด
เว้นการประพฤติทุจริตเพราะกลัวผลแห่งบาปกรรมตามกฎแห่งกรรมที่ว่า “ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว”
สาหรับสังคมไทยปัจจุบัน โอตตัปปะ ความกลัวผลบาปในชาติปัจจุบันควรได้รับการเน้นย้า
เป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องทัณ ฑภัยคือกระบวนการใช้กฎหมายลงโทษผู้กระทาการทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงจะมีผลเป็น เครื่องกระตุ้นโอตตัปปะให้ทาหน้าที่
เป็นภูมิคุ้มกันมิให้ทาการทุจริต
ธรรมทั้งสองประการคือหิริและโอตตัปปะดังที่พรรณนามาเป็นธรรมขั้นพื้นฐานของการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้สุจ ริต ผู้ประพฤติสุจ ริตย่อมมีชีวิตที่เป็นสุข ดังพระบาลีที่ยกไว้ ณ เบื้องต้นว่า “
ธัมมะจารี สุขัง เสติ อัสมิง โลเก ปะรัมหิ จะ” แปลความว่า “ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้ง
ในโลกนี้และในโลกหน้า” ตรงกันข้าม ผู้ประพฤติทุจริตต่อหน้าที่ย่อมอยู่เป็นทุกข์ดังที่พราหมณ์
คนหนึ่งได้พยายามพิสูจน์เรื่องนี้ในสมัยพุทธกาล
พราหมณ์คนดังกล่าวนั้นรับราชการอยู่ในราชสานักของพระเจ้าโกศล เขาเป็นพราหมณ์ผู้
รอบรู้ในไตรเพทและเป็นชาวพุทธผู้รักษาศีล ๕ อย่างเคร่งครัด เขาได้รับการยกย่องเป็นอย่างดีจาก
ราชสานัก เขาต้องการทดลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาประพฤติทุจริตผิดศีลธรรม วันหนึ่ง เมื่อจะ
กลับบ้าน เขาได้หยิบเหรียญกษาปณ์ ๑ อันไปจากแผงของเหรัญญิกคนหนึ่งโดยมิได้บอกกล่าวเลย
เหรัญ ญิ ก คนนั้ น มิได้พู ดอะไรกั บ เขา เพราะความเคารพ รุ่งขึ้ นพราหมณ์ หยิ บไปสองเหรีย ญ
กษาปณ์ เหรัญญิกคงนิ่งเฉยเหมือนเดิม ในวันที่สาม พราหมณ์ คว้าเหรียญกษาปณ์ ไปเต็มกามือ
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เหรัญญิกคนเดิมนั้นได้ร้องตะโกนว่าจับโจรๆ คนที่อยูใ่ นเหตุการณ์ต่างรุมประณามพราหมณ์นั้นว่า
แสร้งทาตัวเหมือนผู้มีศีลมานานที่แท้ก็เป็นโจร จากนั้น เขาถูกจับมัดส่งตัวไปให้พระราชาลงโทษ
พระราชาตรัสถามพราหมณ์ว่า เหตุใดจึงทาเช่นนี้ เมื่อยู่กันตามลาพัง พราหมณ์กราบทูลว่า
ที่เขาทาลงไปเพื่อทดลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาประพฤติทุจริตผิดศีลธรรม จากการทดลองครั้ง
นี้ เขาได้เห็นภัยของการประพฤติทุจ ริตและอานิส งส์ของการประพฤติสุจ ริต คือการรักษาศีล ให้
บริสุทธิ์ การเป็นคฤหัส ถ์ผู้ครองเรือนไม่อาจช่วยให้เขาสามารถรักษาศีลได้บริสุทธิ์ เขาจึงทูล ขอ
พระราชานุญาตไปบวชเป็นพระภิกษุในสานักของพระบรมศาสดา พระพุทธองค์ตรัสสรุปเรื่องนี้ไว้
ว่า “สีลัง กิเรวะ กัลยาณัง สีลัง โลเก อนุตตระรัง” แปลความว่า “ได้ยินว่าศีลนั่นแหละงดงาม
ศีลยอดเยี่ยมในโลก”
คาว่าศีลแปลว่า ปกติ บุคคลผู้มีหิริและโอตตัปปะประจาใจย่อมรักษาศีลได้เป็นปกติ และ
สามารถประพฤติสุจริตธรรมได้ จนเป็นลักษณะนิสัย สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรง
พระคุณอันประเสริฐทรงปกครองแผ่นดินโดยสุจริตธรรมมาเป็นเวลา ๗๐ ปีเพราะทรงรักษาศีลจน
เป็นปกตินิสัย จึงควรที่พสกนิกรชาวไทยจะได้น้อมนาพระราชจริยาวัตรเรื่องสุจริตธรรมนี้มาปฏิบัติ
ตามเพื่อ สร้างความเข้ มแข็งให้กั บสังคมไทย ถ้ าคนไทยทั้งปวงประพฤติหน้ า ที่ด้วยความสุ จ ริต
ประเทศชาติจะมีความมั่นคง มั่งคั่งและสันติสุข ทั้งผู้ประพฤติสุจริตธรรมก็จะมีแต่ความสุขความ
เจริญ สมดังพระบาลีที่ว่า “ธัมมะจารี สุขัง เสติ ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ” ดังวิสัชนามา
พอสมควรแก่เวลา
เทสนาปริโยสาเน ในอวสานเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระ
ตะนัตตะยะเตชะสา ขออานาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอานุภาพแห่งกุศลบุญราศีที่ได้บาเพ็ญ
ให้เป็นไปในหมู่สงฆ์ จงมารวมกันเป็นตบะ เป็นเดชะ เป็นพลวปัจจัย ถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอจงทรงพระ
เกษมสาราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการ ขอ
พระบารมีปกแผ่ไพศาลคุ้มครองป้องกันให้ทุกท่านที่มาประชุมกัน ณ ที่นี้จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ
สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติ ธนสารสมบัติ ปรารถนาสิ่ง หนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบ
ประกอบด้ วยธรรม ก็ขอให้ ค วามปรารถนานั้ น ๆจงพลัน ส าเร็ จ สมมโนรถมุ่ งมาดปรารถนาทุ ก
ประการ
รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสุจริตธรรมกถา พอสมควรแก่เวลา ขอสมมติยุติล ง
คงไว้แต่เพียงเท่านี้
เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้

โครงการแสดงพระธรรมเทศนา “สุจริตธรรมกถา” ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (แรม ๑๕ ค่่า เดือน ๘) ณ วัดต่างๆ ทั่วประเทศ

หลักการและเหตุผล
ดวยในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม เป็นวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ เปนปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา พสกนิกรทุกหมู
เหลา ลวนมีความปติยินดีเปนอยางยิ่ง ในการนี้ คณะสงฆ์โดยมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ มติที่ ๑๖๘/
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให้วัดทุกวัดแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ “สุจริตธรรมกถา” และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๖๔-๓๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑
พฤษภาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให้จัดกิจกรรมการเทศน์ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา เฉลิมพระ
เกี ยรติส มเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิร าลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกู ร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระ
ชนมพรรษา ๖๕ พรรษา โดยกาหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดต่างๆ พร้อมกัน
ทั่วประเทศ
พระธรรมเทศนากั ณ ฑ์ สุ จ ริ ต ธรรมกถานั้ น พระพรหมบั ณ ฑิ ต (ประยู ร ธมฺ ม จิ ตฺ โ ต) อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์
ป้องกั นการทุ จ ริตระหว่างส านัก งาน ป.ป.ช. กั บ มหาวิท ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลั ย เมื่ อ วัน ที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทาง
ศาสนา และร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมนาสู่ก ารปฏิบัติ โดยสานัก งาน ป.ป.ช. ได้
ดาเนินการผลิตกัณฑ์เทศน์ดังกล่าว จานวน ๖๐,๐๐๐ ผูก เพื่อแจกจ่ายไปยังวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ตามมติมหา
เถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ แล้ว

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกู ร เนื่อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วัน ที่ ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๖๐
๒. เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าบาเพ็ญความดีน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙
๓. เพื่อให้ประชาชนเข้าใจแนวทางการป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทุ ก ภาคส่ ว น ข้ า ราชการ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด กิ จกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

สถานที่ด่าเนินการ
วัดทั่วประเทศจัดเทศน์กันฑ์ “สุจริตธรรมกถา” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ตรงกับแรม
๑๕ ค่า เดือน ๘) ภายใต้มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ มติที่ ๑๖๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

หน่วยงานบผิดชอบโครงการ
สานักงาน ป.ป.ช. และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. น้อมเกล้าฯ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้บาเพ็ญความดีน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดชมหาราช รัชกาลที่ ๙
๓. ประชาชนเข้าใจแนวทางการป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง

การติดต่อประสานงาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทร ๐๘๖-๐๕๑-๐๐๖๒
เว็บไซต์ www.mcu.ac.th

