ธรรมศึกษา : แก้ ปัญหาสั งคม (แท้ งเถื่อน)
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รองหัวหน้าฝ่ ายนโยบายและแผน
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ข่าวการพบศพทารกจากการทาแท้งจานวน ๒,๐๐๒ ศพ ที่วดั ไผ่เงิน กรุ งเทพมหานคร สร้างความ
สลดใจแก่ผทู ้ ราบข่าว ก่อกระแสวิพากษ์ทางสังคมหลากหลายทัศนะ ซึ่ งส่ วนมากบ่งชี้วา่ เกิดจากเด็กและ
วัยรุ่ นที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทาให้เกิดแนวความคิดให้แก้ไขกฎหมายเพื่อเปิ ดการทาแท้งอย่างเสรี
ด้วยคิดว่านี้คือการแก้ไขปั ญหาที่ถูกต้อง
วัยของหญิงที่ทาแท้ง ตามที่ประเมินกันนัน่ แน่ใจหรื อว่าเป็ นเด็กและวัยรุ่ น เพราะถ้าความจริ ง
เป็ นเช่นนั้น แสดงว่าระบบการศึกษาของชาติมีความล้มเหลวอย่างยิง่ ที่ไม่สามารถพัฒนาจริ ยธรรมอันดีงาม
ของชาติไทยให้เฟื่ องฟูในจิตใจของเด็กและวัยรุ่ น
ถ้าพิเคราะห์ให้ตรงประเด็นจริ งๆ ต้องพิจารณาถึง
ค่าใช้จ่ายในการทาแท้งเถื่อนที่มีราคาสู ง เพราะเป็ นการทาผิดกฎหมาย ซึ่ งยากยิง่ ที่ครอบครัวของเด็กและ
วัยรุ่ นส่ วนใหญ่จะสามารถรับภาระได้ ดังนั้นจึงเชื่อว่าหญิงที่ทาแท้งน่าจะเป็ นวัยทางาน ที่ไม่สามารถแบก
รับภาระในการเลี้ยงลูกได้ จึงนาไปสู่ การทาแท้งเถื่อน การแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิดการทาแท้งเสรี จึงเป็ น
การแก้ไขที่ปลายเหตุ ไม่สามารถลดปั ญหาการทาแท้งได้อย่างแท้จริ ง
การแก้ไขปั ญหาการทาแท้งให้ได้ผล ต้องกระทาให้บุคคลมีจิตสานึกในจริ ยธรรมทางสังคมที่อยู่
บนพื้นฐานของวัฒนธรรมประเพณี ไทย ซึ่ งบ่งชี้ให้สตรี ไทยรักนวลสงวนตัว ดารงตนสมกับสตรี ไทย ที่
ชาวโลกให้เกียรติและยกย่องเสมอ
ควรที่รัฐบาลจะต้องเน้นให้เกิดการพัฒนาจิตสานึกในจริ ยธรรมของ
ประชาชนชาวไทยทุกคน จิตสานึกนี้จะทาให้บุคคลมีความละอายและเกรงกลัวต่อความเดือดร้อนที่จกั เกิด
จากการกระทาผิดทานองคลองธรรม
คณะสงฆ์ไทยตระหนักถึงความหลากหลายของปัญหาทางสังคมของประเทศไทยเสมอ จึงพยายาม
ที่จะสั่งสอนพุทธธรรม อันเป็ นรากเหง้าจิตวิญญาณของความเป็ นไทย แก่เยาวชนชาวไทยจนทาให้เกิด
จิตสานึกในจริ ยธรรม ด้วยระบบการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกธรรมศึกษา อันเป็ นการบาเพ็ญสาธารณ
กุศลส่ วนการศึกษาตามพระราชดาริ ในรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ความตอนหนึ่งว่า ““..เรื่ องการศึกษานี้ ขอให้ทราบ ช่วยคิดให้มากๆ จนถึง
รากเหง้าของการศึกษาในเมืองไทย อย่าตัดช่องไปแต่การข้างวัด อีกประการหนึ่ง การสอนศาสนาใน

โรงเรี ยน ทั้งในกรุ งและหัวเมือง จะต้องให้มีข้ ึน ให้ มีความวิตกไปว่า เด็กชั้นหลังจะห่ างเหินศาสนา จนเป็ น
คนไม่ มีธรรมในใจมากขึน้ เมื่อเป็ นเช่นนั้น จะถือว่าเหมือนอย่างทุกวันนี้ คนที่ไม่รู้อะไรก็มีมาก
ต่อไป
ภายหน้า ถ้าคนที่ได้เล่าเรี ยนคงจะประพฤติตวั ดีกว่าคนที่ไม่ได้เล่าเรี ยนนั้น หาถูกไม่ คนทีไ่ ม่ มีธรรมเป็ น
เครื่องดาเนินตาม คงจะหันไปหาทางทุจริตโดยมาก ถ้ ารู้ น้อยก็โกงไม่ คล่ อง ฤาโกงไม่ สนิท ถ้ ารู้ มากก็โกง
มากขึน้ และโกงพิสดารมากขึน้ ”
จาก พุทธศักราช ๒๔๗๒ เป็ นต้นมา คณะสงฆ์ได้อบรมนักเรี ยนธรรมศึกษาให้เป็ นคนดีศรี สังคมเป็ น
จานวนไม่นอ้ ย เฉพาะในปี การศึกษา ๒๕๕๓ มีนกั เรี ยนธรรมศึกษาทัว่ ประเทศ ประมาณ ๑,๙๒๖,๒๔๘
คน ซึ่ งทุกสิ้ นปี การศึกษา จะจัดให้มีการสอบความรู ้พร้อมกันทัว่ ประเทศในสนามหลวง ซึ่ งการสอบใน
สนามหลวงนี้ เป็ นการสอบความรู ้ที่สมเด็จพระสังฆราชทรงโปรดให้จดั ขึ้น ตามมติของมหาเถรสมาคม โดย
ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์เสมอมา ในปี การศึกษา ๒๕๕๓ นี้เป็ นการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงครั้งที่ ๘๐
ใช้สนามสอบทัว่ ประเทศ ๔,๐๕๑ สนาม
ปริ มาณนักเรี ยนธรรมศึกษาที่เพิม่ มากขึ้น ย่อมเป็ นเครื่ องแสดงถึงคุณภาพของธรรมาภิบาลในจิตใจ
ของพลเมืองที่ได้รับการอบรมให้มีเชื้อแห่งพุทธธรรม อันเป็ นส่ วนก่อให้เกิดจิตสานึกในจริ ยธรรมทางสังคม
ที่อยูบ่ นพื้นฐานของวัฒนธรรมประเพณี ไทย
ทาให้นกั เรี ยนมีความรักนวลสงวนตัว เคารพในสิ ทธิ ของ
บุคคลอื่น ดลบันดาลให้เขาไม่มีจิตที่มุ่งหวังในทางราคะที่จกั ก่อให้เกิดปั ญหาทางเพศสัมพันธ์ ด้วย นี่จึงทา
ให้เชื่อว่าปั ญหาการทาแท้งเถื่อนไม่ใช่เหตุจากเด็กและเยาวชนเป็ นหลัก
เพื่อร่ วมกันแสดงพลังอันบริ สุทธิ์ ปลุกจิตสานึกในจริ ยธรรมทางสังคม ที่อยูบ่ นพื้นฐานของวัฒนธรรม
ประเพณี ไทย ให้ปรากฏแก่เด็กและวัยรุ่ นที่ยงั หลงอยูใ่ นวังวนกิเลสอยู่ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้า
ร่ วมสนับสนุนการสอบธรรมสนามหลวง ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.หรื อจะเข้าทดสอบความรู้ในธรรมศึกษาของตน ได้ที่สนามสอบธรรมศึกษาใกล้บา้ น
ท่าน หรื อชมจาก http://www.gongtham.net
นักเรี ยนธรรมศึกษาทุกคน จักสอบธรรมศึกษาในสนามหลวงครั้งนี้ ด้วยความตั้งใจสอบให้เป็ นกุศลกิจ
เพื่อน้อมนาอานิสงส์แห่งบุญที่พึงมีร่วมกัน ให้เป็ นสามัคคี ก่อมหาบุญกุศลถวายเป็ น
พระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ นี้
ปั ญหาทางสังคมของประเทศไทย จักสิ้ นไปด้วยธรรมศึกษาในจิตของคนไทย
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เวลา ๑๒.๑๐ – ๑๒.๔๕ น.

