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ความรุนแรง
เกิดจากความออนแอ*

นําเรื่อง

ในวันอาสาฬหบูชาซ่ึงตอเนื่องกับวันเขาพรรษา โยมญาติมิตรผูมารวม
กันทําบุญ ไดทํากุศลทั้งทางกาย วาจา ใจ

ใจนั้น นอกจากศรัทธา ก็มีน้ําใจเกื้อกูลตอพระพุทธศาสนา และตอ
พระสงฆ พรอมทั้งมีความปรารถนาดีตอญาติมิตรดวยกันเอง จึงชวนกันมา

อยางในครอบครัว คุณพอคุณแมก็มากับลูกๆ ชวนกันมาทําบุญ เปน
ความสุขในครอบครัว เมื่อไดทําบุญทํากุศลอยางนี้แลว จิตใจเราก็เบิกบาน
ผองใส ไดความสุขที่ลึกซ้ึงติดอยูในใจไปนาน

บางทคีณุพอคณุแมไมรูหรอกวา เดก็ๆ มาทาํบญุ เมือ่เขามารูมาเหน็ 
และมคีวามสุข จะเปนภาพทีต่ดิฝงใจไปจนโต ส่ิงเหลานีแ้มจะมองไมเหน็เปน
รปูธรรม แตมคีวามหมายลกึซ้ึงมาก แลวกสั็มพนัธกบัวฒันธรรมประเพณทีีด่ี
งาม ใจกด็มีาแลว บรรยากาศกไ็ดดวย หนาตากย็ิม้แยมแจมใส ใจกช็ืน่บาน 
ในครอบครัวที่ชวนกันมาทําบุญอยางนี้ จึงมีความสุขที่ลึกซ้ึงและยั่งยืน
                                                                                
* ธรรมกถาวนัอาสาฬหบชูา พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตโฺต) แสดงทีว่ดัญาณเวศกวนั ๑๐ ก.ค. ๒๕๔๙



ความรุนแรง เกิดจากความออนแอ๒

๒

ทาํบุญวันเดียว ไดสอง
วันนี้ไดทําบุญอยางที่รูกันอยูแลววา ๒ อยางเลย คือ งานบุญสองวัน

มารวมกัน วันเดียวไดสอง คือ ทั้งบุญวันเขาพรรษา และบุญวันอาสาฬหบูชา
วันเขาพรรษาคือพรุงนี้ แตพิธีเราทํากอน คือถวายเทียนพรรษาและ

ผาอาบน้ําฝน แตจะไมขยายความ เพราะหลายทานมาถวายกันทุกปๆ
ตอไปก็คือสวนของวันอาสาฬหบูชา ที่เราจะมีพิธีเวียนเทียน เรื่องวัน

อาสาฬหบชูา ทีเ่ปนวนัสําคญัในดานบชูา เรากร็ูกนัอยู จํากนัไดวา คอื วนับชูา
พระรตันตรยัเนือ่งดวยเหตกุารณทีพ่ระพทุธเจาทรงแสดงแสดงปฐมเทศนา

ปฐมเทศนานั้น คือพระธรรมเทศนาครั้งแรก เรียกวาเริ่มประกาศ
ธรรม และประดิษฐานพระพุทธศาสนา ใชภาษางายๆ ก็คือ ตั้งพระพุทธ
ศาสนานั่นเอง วันอาสาฬหบูชาจึงถือวาเปนวันสําคัญมาก เปนจุดเริ่มตนที่จะ
ใหพระพุทธศาสนาเจริญแพรหลายไป

หลายทานจําไดวา วันอาสาฬหบูชาเปนวันที่เกิดมีพระสงฆ เปนวันที่
ครบพระรัตนตรัย โดยมีพระอัญญาโกณฑัญญะเปนบุคคลแรกในอริยสงฆ

ถึงวันอาสาฬหบูชา ควรไดอะไร
ถาเราไดแคนี้ ก็เปนเรื่องของการจําได แตจําไดอยางเดียวนั้นไมดีพอ 

นอกจากจําไดแลว ก็ควรจะเขาใจความหมายดวย
นอกจากจําได และเขาใจดีแลว ก็ตองคิดวาจะเอาไปใชประโยชน

อยางไร หรือนําไปปฏิบัติอยางไรอีก จึงจะสมบูรณ
อยางเรื่องวันอาสาฬหบูชานี้ ก็ควรรูวา พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมไว

วาอยางไร เราเขาใจไหม และจะเอาไปใชในชวีติไดอยางไร ตองใหได ๓ ขัน้ คอื
๑. จําได
๒. เขาใจดี
๓. มองเห็นวิธีที่จะนําไปใช หรือมองเห็นทางปฏิบัติ
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๓

ถาไดครบ ๓ ขั้นนี้ จึงจะถือวาสมบูรณ ถาอยูแคความจําอยางเดียว 
ก็ไมไปไหน เมื่อไรๆ ก็รูวาวันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจาแสดงธรรม
ครั้งแรก เกิดพระอริยสงฆ แลวก็จบ วนอยูนั่น

เพราะฉะนั้น ตองเอาไปใชใหได แตกอนจะเอาไปใช ก็ตองเขาใจใหดี

สาระสาํคัญของธัมมจักกัปวัตตนสูตร
เรื่องวันอาสาฬหบูชานี้ ในแงเหตุการณตางๆ ที่จํากันได ถาจะมา

อธิบายกันทุกครั้ง ก็ซํ้าๆ และยืดยาว เพราะฉะนั้น ในแตละปเราก็จับเอา
เพียงบางจุดมาย้ํา มาเตือน มาขยายความกัน

ในวันอาสาฬหบูชา ที่วาพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมครั้งแรกหรือปฐม
เทศนา เรียกวา “ธัมมจักกัปวัตตนสูตร” ก็คือ พระพุทธเจาทรงแสดงพระ
สูตรที่เปนการหมุนวงลอธรรม หรือตั้งอาณาจักรธรรม

พระธัมมจักกัปวัตตนสูตรนี้ หลายคนจําไดดวยวา มีสาระสําคัญ คือ
๑ . พระพุทธเจาแสดงธรรมเรื่อง ทางสายกลาง ที่ เรียกวา 

“มัชฌิมาปฏิปทา” ใหเวนจากสุดโตงสองอยาง คือ อัตตกิลมถานุโยค กับ 
กามสุขัลลิกานุโยค นักเรียนหลายคนจําไดแมน แตเขาใจแคไหนก็อีกเรื่อง

๒. เมื่อแสดงทางสายกลางจบแลว พระพุทธเจาก็ทรงแสดงอริยสัจ ๔
ที่จริง สาระสําคัญที่วา ทางสายกลาง กับ อริยสัจ ๔ นั้น ทั้งสอง

อยางก็เรื่องเดียวกัน
ทางสายกลางนั้น ก็เปนเพียงวา พระพุทธเจาตรัสขึ้นมาเพื่อจะนําเขาสู

อริยสัจ ในอริยสัจเองนั้น ก็มีมัชฌิมาปฏิปทารวมอยูแลว คือ ทางมีองคแปด
ประการ ในขอ “มรรค” หรืออริยสัจขอที่ ๔ นั่นเอง เปนมัชฌิมาปฏิปทา 
เพราะฉะนั้น ก็คือเรื่องเดียวกัน เพราะมัชฌิมาปฏิปทาก็รวมอยูในอริยสัจ



- ๑ -

เปนกลางแท อยูที่ถือความถูกตอง

สิ่งที่นาสนใจก็คือ เรื่องทางสายกลางนี่แหละ เปนจุดปรารภ 
เพราะวาในสมัยพุทธกาลนั้น คนเอียงสุดโตงกันนัก ไมวาจะดําเนิน
ชีวิต จะถือศาสนา จะปฏิบัติอะไร ก็ไปสุดโตง พระพุทธเจาทรงชี้วา
มันผิด จะตองเดินทางใหมใหถูก จึงไดทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทา

ทางสายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทานี้ เปนเรื่องใหญ ถาเขาใจ
ถูกตอง แลวเดินไปตามทางสายกลาง ก็จะบรรลุจุดหมายของพระ
พุทธศาสนา

เอาทางสายกลาง มาวางความเปนกลางใหถูก
เวลานี้คนพูดเรื่องความเปนกลางกันเยอะ เอามาพูดกันวา 

เปนกลางๆ พูดกันไปกันมา แตไมรูวาเปนกลางคืออยางไร
ทางสายกลาง เปนเรื่องใหญ เปนวิถีชีวิตทั้งหมด เปนการ

ปฏิบัติท้ังหมดในพระพุทธศาสนา
สวน ความเปนกลาง น้ัน เปนการปฏิบัติปลีกยอย บางทีก็เปน

การวางตัวในแตละกรณี
ในที่น้ี เราไมพูดถึงความเปนกลางทางการเมือง ดังเชนการ

สงครามระหวางประเทศ เปนกลางของเขาก็คือ ไมเขาขางไหน และ
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ไมเขาไปยุงเกี่ยวดวย อยางที่วา เปนเรื่องของเขา เราไมเกี่ยว ซ่ึงลึก
ลงไปก็เปนเรื่องของการรักษาผลประโยชน ความเปนกลางแบบนี้จึง
อาจจะมีความหมายและการปฏิบัติท่ีซอนเรน คืออยางที่วามองที่ผล
ประโยชนของพวกตัว หรือของประเทศของตนเปนหลัก

ถาเปนกลางคือไมเขาขางโดยไมยุงเกี่ยวแบบนี้ เราไปพบคน
รายรังแกเด็ก หรือเห็นโจรปลนชาวบาน เราก็บอกวา ฉันเปนกลาง 
ไมเขาขางไหน ไมใชเรื่องของขา ฉันไมยุงเกี่ยวดวย แลวก็ปลอยให
เขารังแกและปลนกันไป เปนกลางอยางนี้คงไมดีแน

ฉะนั้น ความเปนกลางที่แท หรือความเปนกลางที่ดี จึงตองมี
หลัก ก็คือทําตามคติของทางสายกลางนั่นแหละ

เราจึงมาดูกันซิวา ตามที่พระพุทธเจาตรัสไวน้ัน ทางสายกลาง
เปนอยางไร

ระวัง! เปนกลางไมเปน จะกลายเปนคนไมมีหลัก
ขอย้ํากอนวา เปนกลาง หรือทางสายกลางนี้ ไมใชอยูกึ่งกลาง 

ระหวางสองฝาย ถาอยูกึ่งกลางระหวางสองฝาย ก็จะกลายเปนวา 
ทางสายกลาง หรือกึ่งกลางนี่ ขยับไปขยับมา เพราะวาคนแตละฝาย
เขาเอียงไมเทากัน

เคยยกตัวอยางบอยๆ คนหนึ่งกินเหลามาก คนหนึ่งกินเหลา
นอย เราเปนกลาง เราก็กินกึ่งกลางระหวางสองคนนั้น ถาคนแรกกิน
สิบแกว คนที่สองกินสี่แกว เราเปนคนกลาง จะกินเทาไร คิดเอาเอง 
และถาสองคนนั้น กินเพิ่มข้ึน หรือลดลง เราก็ตองเพิ่มตองลดตาม

เปนกลางอยางนี้ไมถูก พอพวกสุดโตงขยับไปขยับมา ก็ตอง
ขยับเรื่อย ถาเปนแบบนี้ คนเปนกลางนี่แยท่ีสุด กลายเปนคนไมมี
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หลัก คนที่สุดโตงเขายังมีหลักเปนตัวเขาเอง แตคนเปนกลางนี้ตอง
รอดูวาเขาจะเอาอยางไร แลวตัวเองก็ขยับไป ตองเปนนักคํานวณ
และคอยจองดู ถาอยางนี้ไมถูกแลว

ทางสายกลาง คอืทางทีต่รงไปตามความถกูตอง
ถาจะเปนกลาง ก็ตองมีหลัก พระพุทธเจาตรัสหลักไวแลว 

ความจริง มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางนี่ พระพุทธเจาตรัสไว
อีกชื่อหนึ่งวา “สัมมาปฏิปทา”

เมื่อกี้บอกวา มัชฌิมาปฏิปทา แปลวา ปฏิปทาที่เปนมัชฌิมา 
คือเปนกลาง ทีน้ีบอกอีกวา สัมมาปฏิปทา ปฏิปทาที่เปนสัมมา หรือ
ขอปฏิบัติชอบ คือถูกตอง

เอาละ... คราวนี้มีหลักที่จะกําหนดแลว คือตอง “ถูกตอง” 
แตวาถูกตองอยางไร

มีคําขยายอีกวา สัมมาปฏิปทา ไดแก “ธัมมานุธัมมปฏิปทา” 
แปลวา ปฏิปทา หรือขอปฏิบัติ ท่ีสอดคลองกับธรรม

พอถึงตรงนี้ก็ชัดแลว ทางสายกลาง ก็คือทางที่ตรงตามธรรม 
ทางที่ดําเนินไปตามธรรม ถาเราเปนกลาง เราก็อยูกับธรรม ธรรม คือ 
ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม เปนอยางไร เราเอาอยางนั้น

ตอนนี้แหละ ถาเราเปนกลาง เราไมขยับไปไหนแลว พวกสุด
โตงนั้นแหละตองขยับตามเรา

เปนกลาง คืออยูกับความถูกตอง
เพราะฉะนั้น ถาจะเปนกลาง ก็ตองเปนกลางใหถูก คือ ไมไป

ถือตามขางไหน ไมใชแคไมเขาขางไหน แตถึงขั้นไมเขาใครออกใคร
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พระพุทธเจาตรัสวา เปนกลาง คือ ไมเอียง ไมติด ไมตกไปขาง
ใดขางหนึ่ง ไมตกไปขางซาย ไมตกไปขางขวา พระองคไมไดตรัสวา 
อยูตรงกลางระหวางสองฝาย

ขอสาํคญัอยูท่ีวา ไมเอยีงขาง ไมตกเปนฝาย แตอยูกบัธรรม อยู
กบัความถกูตอง อยูกบัสมัมา ตัง้แตมปีญญาทีรู่เขาใจวาอะไรถกูตอง

เมื่อเราอยูกับธรรม ใครปฏิบัติถูกตามธรรม ก็เขากับเราไดเอง 
เราก็เปนหลักไดเลย

เปนกลางมีจุดเดียว ไมกลางก็เอียงขางทั้งหมด
หากจะเปนหลักใหแกสังคม คนที่เปนกลางจะตองหาธรรมให

ไดวา ธรรมอยูตรงไหน และยึดธรรมนั้น เอาธรรมเปนหลัก
อยางนี้ละก็ เปนกลางที่แทจริง เปนกลางที่ไมเขาใครออกใคร 

และเปนกลางตลอดกาลดวย เพราะวามันคงอยูอยางนั้น ใครไมอยู
กับธรรม คนนั้นก็เอียงขางหมด จริงหรือไมจริงก็ใหคิดดู

ความจริง ความถูกตอง มีจุดเดียว ดังนั้น คนที่ไมอยูกับความ
จริง ไมอยูกับความถูกตอง ก็เอียงหมด เขวไปขางโนนบาง ไปขางนี้
บาง เพราะฉะนั้นจึงกลายเปนวา ความเปนกลางที่ถูกตอง คือมีหลัก
การที่ดีท่ีสุด ซ่ึงยืนยงคงที่ตลอดกาลเลย

จึงขอใหทําความเขาใจใหถูกตองวา ความเปนกลาง หรือทาง
สายกลางที่แทจริงนั้น ก็คือ การที่อยูกับธรรม อยูกับความจริง ความ
ถูกตอง ความดีงามนั่นเอง

มีปญญารูความถูกตอง จึงเดินทางสายกลางได
ทีน้ี การที่จะอยูกับธรรม อยูกับความจริง ความถูกตอง ความ
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ดีงามไดน้ี เราก็จะตองมีคุณสมบัติอะไรหลายอยาง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งก็คือปญญา ท่ีรูเขาใจ

ถาไมมีปญญา ก็ไมรูวาอะไรคือความจริง ความถูกตอง 
ความดีงาม ธรรมเปนอยางไร อยางนี้ก็อยูกับทางสายกลางไมได 
เพราะฉะนั้น คนที่จะอยูกับทางสายกลางจึงตองมีปญญา น้ีเปน
หลักพื้นฐาน
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เมื่อเรารูวาธรรมคืออะไร ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม 
ประโยชนสุขที่แทอันพึงมุงหมายเปนอยางไรแลว เราก็ตั้งหลักได คือ
มีหลักที่จะตั้งตัว หรือรูวาจะตั้งตัวอยูท่ีไหน และจะตั้งตนไปอยางไร

ถาไมเขมแข็ง ก็ยืนอยูในทางสายกลางไมไหว
แตคนที่จะตั้งหลัก หรืออยูกับหลักได จะไปในทางของตัวได ก็

ตองมีกําลัง ตองเปนคนเขมแข็ง ถาเปนคนออนแอ ก็ยึดหลักไมอยู 
เดินไปในทางที่ถูกไมได พอกระแสไหลมา ก็ถูกพัดพาไปเสีย ยิ่งใน
ปจจุบันนี้กระแสมันไหลแรงเหลือเกิน

เวลานี้ ท้ังๆ ท่ีรูวาธรรมคืออะไร ความถูกตองดีงามคืออะไร 
แตหลายคนตั้งหลักไมไดเลย ไมสามารถยืนอยูกับหลักได เพราะ
โดนกระแสโลภ กระแสลาภ กระแสอะไรตออะไรพัดพาไป

เมื่อยึดธรรมไวไมได อยูกับหลักไมไหว ก็เกิดอาการเบี่ยงเบน
ตางๆ จึงเกิดปญหาการเบียดเบียนแยงชิงกันและกัน การทุจริต เรื่อง
อาชญากรรมทางกาม ความไมปกติทางเพศ เรื่องของความรุนแรง
ตางๆ แมแตการรับนองใหมในมหาวิทยาลัยก็ยังมีเรื่องความรุนแรง
แฝงซอน ท่ีดังระเบิดออกมาขางนอก
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ความรุนแรง เกิดจากความออนแอ
ความรุนแรงตางๆ เหลานี้ เกิดมาจากอะไร ตอบงายๆ ไดเลย

วา เกิดจากความออนแอ
ความรุนแรงเกิดจากความออนแอ เชื่อไหม? ลองไปคิดดู
ออนแออยางไร? ก็เขายึดหลักไวไมได จับหลักเอาไวไมอยู ตั้ง

หลักไมติด กระแสอะไรมาก็ไหลไปดวย อยางนอยก็กระแสความ
ชอบใจ-ไมชอบใจของตัวเอง แคเกิดชอบใจ-ไมชอบใจขึ้นมา ก็ไป
แลว ยืนหลักไมอยู เหตุผลก็ไมเอา คือไมเอาหลัก ไมเอาความถูก
ตอง เอาแตท่ีชอบใจ อยางที่เรียกวา เอาแตใจตัว

ท้ังที่เลาเรียนเลยชั้น ม. ๖ ไปแลว อยูมหาวิทยาลัยแลว พอจะ
รูวาอะไรดีอะไรชั่ว รูหลักความถูกตองชอบธรรมพอสมควร แตยืน
หลักไมอยู เพราะไมมีกําลังที่จะตั้งมั่นอยูในธรรม หรือท่ีจะยืนหยัด
อยูในความดีงามถูกตอง

น่ีแสดงวา ปจจุบันนี้ สังคมเจอปญหาหนักเพราะคนออนแอ
กันมาก หรือเพราะความออนแอแพรระบาดไปทั่ว

ออนแอ ก็คือขาดกําลัง คนขาดกําลังอะไร?
กําลังมี ๒ อยาง คือ กําลังนอก กับกําลังใน ปจจุบันนี้ คนขาด

ท้ังกําลังนอกและกําลังใน หรือวากําลังเหลานี้ไดลดถอยลงมากจน
ถึงขั้นนาเปนหวง

ถาออนแอ ก็จะถูกกระแสพัดพา
เราจะตองมาทําความเขาใจ และสรางกําลังขึ้นมาใหได ถา

เด็กและเยาวชนของเราเปนคนเขมแข็ง มีกําลังดีแลว ตัวเขาเองก็จะ
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ยืนตั้งหลักไดมั่น และสามารถเดินหนากาวไปในทิศทางที่ถูกตอง ท่ี
เรียกวาทางสายกลางนี่แหละ แลวจะพาสังคมตั้งแตครอบครัวของ
ตน ตลอดจนประเทศชาติใหรมเย็นเปนสุข มีความเจริญรุงเรืองได

แตถาเด็กและเยาวชนของเราออนแอ ไมมีกําลัง ก็จะถูก
กระแสที่ทวมทนเขามา พัดพาไหลลอยไป

โดยเฉพาะปจจุบันนี้ ในขณะที่คนของเราเองออนแอไมมี
กําลังที่จะตั้งหลักไดน้ี กําลังขางนอกที่มาซัดพัดพาดึงออกไป ก็เพิ่ม
มากขึ้นๆ คือกระแสตางๆ เชน กระแสโลกาภิวัตน กระแส IT กระแส
ความรุนแรง กระแสบริโภคนิยม กระแสรวยลัด กระแสลาภลอย 
กระแสคอยโชค หรือกระแสคอยผลเบื้องบนบันดาล ฯลฯ

กระแสเหลานี้ไหลแรงมาก เมื่อกําลังฝายธรรมของตัว คือ
ความเขมแข็งที่จะยืนอยูไดในความดีงามถูกตอง ท้ังกําลังภายใน 
และกําลังภายนอก ออนแอ หรือไมมีเลย ก็อยูไมไหว เลยไหลไปหมด

เด็กไทย เผชิญสภาพยุคสมัยที่ทาทายความเขมแข็ง
ในขณะที่กําลังฝายนอกที่เปนกระแสรุนแรงมาคอยพัดพาดึง

เราออกไปนี้ เราก็เหมือนกับถูกทาทาย จึงตองการกําลังความเขม
แข็งมากเปนพิเศษ เราจะตองเขมแข็ง สูใหได

จะตองย้ํากันวา เราอยูในยุคสมัยที่กระแสจากขางนอกมี
กําลังรุนแรงมาก เด็กไทยสมัยนี้ ถาจะเปนผูสรางสรรคชีวิตและ
สังคมของตน จะตองเกง ตองมีความเขมแข็งเปนพิเศษ สามารถสู
กับกระแสเหลานั้น ตองพรอมท่ีจะทวนกระแสได

ถาเปรียบเปนปลา ก็กําลังฝากระแสน้ําที่ไหลเชี่ยว ตองเปน
ปลาที่แข็งแรงจริงๆ จึงจะวายทวนกระแสได ถาออนแอ ก็วายไมไหว 



ความรุนแรง เกิดจากความออนแอ๑๒

๑๒

หรือเหมือนปลาตาย ท่ีถูกกระแสน้ําพัดพาไป

ทวนกระแส ไมใชตานกระแส
ตองย้ําดวยวา เราทวนกระแส ไมใชตานกระแสนะ ตรงนี้ตอง

ระวังวา ทวนกระแส ไมใชตานกระแส
ถาตานกระแส เราก็แย มีแตพัง จึงตองสอนวิธีปฏิบัติไว
ขอบอกวา ทวนกระแสนะ ไมตองไปตานกระแส เพราะวา ถา

ทวนกระแส เราก็ไปของเรา โดยเปนตัวของตัวเอง ฝาทะลุกระแสไป
แตถาตานกระแส ก็คือเราเอากําลังไปมัวตอตาน ไปสู ไปทาน

กําลังของเขา นอกจากเสียเวลาแลว ในเมื่อกระแสนั้นมันใหญโต
และกําลังไหลเชี่ยวรุนแรง เราก็จะทานไมไหว แถมจะถูกมันกระแทก
กระทั้นซัดพัดผันจนสะบั้นแหลกลาญไป เลยไมไดประโยชนอะไร

ถาใชวิธีทวนกระแส เมื่อเราเขมแข็งจริงๆ พอเราทวนกระแส
กาวไปได เราจะกลายเปนผูนําไปเลย เพราะวา เมื่อเราทวนกระแส
ข้ึนไป พอเขาเห็นวามันทวนไปได คนที่เขาเห็นวาเราทวนไปได และ
ทางที่ไปน้ันถูกตอง เขาก็อยากจะตาม เราก็เปนผูนํา

ปจจุบันนี้เปนยุคที่ตองการเด็กและเยาวชนที่มีความเขมแข็ง
มาก โดยมีกําลัง ท้ังกําลังนอก และกําลังใน

ทวนกระแสไหว ถาไดพลัง ๕
ทีน้ี กําลังอะไรที่จะมาชวยเราในทามกลางกระแสที่ไหลรุนแรง

ในปจจุบันนี้ เมื่อกี้บอกไวบางแลว ก็มาวากันตอ
กาํลงัที ่๑ คอื กาํลงัปญญา ความรูความเขาใจ ความรูเหตรูุผล 

คนที่เลาเรียนมาพอสมควรแลว อยางนอยก็พอรูวา อะไรจะเปนทาง
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ไปสูความเจรญิงอกงามของชวีติของเรา
พรอมน้ัน คณุพอคณุแมกรั็กเราและมชีีวติองิอยูกบัเรา กต็อง

ใหครอบครัวของเราเจริญงอกงามไปดวยกัน สังคมประเทศชาติก็
ตองการเราเพื่อไปชวยเปนสมาชิกในการสรางสรรคสังคมประเทศ
ชาติตอไป เราก็ตองเปนกําลังในการพัฒนาประเทศชาติดวย และ
ประเทศชาติของเรายังอยูในโลกอยางมีปญหา เราจะตองชวยกัน
พัฒนาอารยธรรมของโลกดวย

ถาเด็กมีปญญารูจักคิดอยางนี้ ก็จะเริ่มตั้งตัวขึ้นมามองดู แลว
ก็เริ่มมองเห็นทิศเห็นทาง และเริ่มมีกําลังเขมแข็งขึ้นมา

คราวนี้ กระแสอะไรจะมาพัดพาเราออกไปนอกลูนอกทาง 
หรือผิดทาง ไมเอาแลว เราไมยอม เราอยูกับธรรม เราตั้งหลัก สูเลย 
น้ีคือกําลังปญญา

จิตใจที่เขมแข็งนั้น ทั้งแนวแนมั่นคง และตื่นตัวทันการ
กําลังที่ ๒ คือ กาํลังสมาธิ มีจิตใจมั่นคง ไมหวั่นไหว อะไรจะ

มากระทบกระแทก ก็ไมวอกแวก ไมหวั่นไหว มั่นอยูกับสิ่งที่เรารูวา
ถูกตอง จิตใจของเราอยูกับสิ่งที่เปนงานเปนหนาที่ เชน อยูกับการ
ศึกษาเลาเรียนของเรา น่ีเรียกวา มีสมาธิ

เมื่อใจเราแนวอยูได ไมเฉไปไหน ไมวากระแสอะไรก็พัดพาไป
ไมได เพราะฉะนั้นจึงตองมีสมาธิ

กําลังที่ ๓ คือ กาํลังสติ มีความตื่นตัว ทันตอสถานการณ มี
อะไรเกิดขึ้นมา ไมเผลอ ไมพลาด ไมลอยผานไป มองดูปบและสงให
ปญญามองออกแลวพรอมท่ีจะรับมือทันที อยางที่เรียกวาสํารวจ
ตรวจตรา



ความรุนแรง เกิดจากความออนแอ๑๔

๑๔

สติทานเปรียบเหมือนนายประตู คือ นายประตูน้ันตองดูวา 
คนไหนราย คนไหนดี ควรจะใหผานไปหรือไม ถาดูนาสงสัย หรือยัง
ไมรูชัดแจง ก็จับตรวจอยางละเอียด

สติจะตามจะจับจะกําหนดจะตรวจดูเหตุการณ ความเปนไป 
หรือไมวาอะไรที่เกิดขึ้น รวมท้ังกระแสทั้งหลายที่เขามา อยางพวก 
IT ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สิ่งเสพบริโภค ลาภลอยอะไรนี่ สติก็จับ
หรือกําหนดเอาไว(ใหปญญา)ตรวจวิเคราะหดูวา คืออะไร เปนอยาง
ไร ดีหรือราย มีคุณมีโทษอยางไร ควรหรือไม จะเอาอยางไร

ยกตัวอยางวา ใครมาชวนเราใหไปไหนทําอะไรเอาอะไร เราก็
ตรวจตราวิเคราะหดูเสียกอนวา อันนี้ถูกตองไหม ชอบธรรมไหม ดี
งามหรือไม จะเปนเหตุของความเจริญหรือเปนเหตุของความเสื่อม 
แกชีวิตก็ตาม แกสังคมประเทศชาติก็ตาม ถาไมถูกตอง ไมดี จะทํา
ใหเสื่อม เราไมเอา แตถาถูกตอง ด ีทําใหเจริญ จึงเอา อยางนี้เปนตน

สติเปนตัวตรวจตราจับความเคลื่อนไหวเปนไป ทําใหตื่นตัว
ทันตอสถานการณ ทําใหพรอมท่ีจะปฏิบัติตอสถานการณน้ันได
อยางถูกตอง ถาเปนเรื่องราย หรือจะพลาดละก็ ยั้งทันที ถาเปนเรื่อง
ดี ก็ไมปลอยใหพลาดเสียโอกาสไป อันนี้เปนเรื่องของพลังสติ

วีรชนแท คือสูไมถอยเพื่อเอาชนะงานสรางสรรค
กําลังที่ ๔ คือ กาํลังความเพียร (วิริยะ) ความเพียรนั้นมาจาก

รากศัพทวา “วีระ” จึงหมายถึงความแกลวกลาเขมแข็ง ใจสู จะเอา
ชนะภารกิจ จะทําใหสําเร็จใหได

ความเพียรเปนตัวแสดงออกของความไมออนแอ และกําลัง
ท้ังหลายก็ออกมาทํางานกันที่ความเพียรนี่แหละ
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เจอเรื่องตองทําที่ดีงาม เชน การเลาเรียนศึกษา เมื่อรูวามันถูก
ตอง เปนสิ่งที่ดีแนแลว ถึงจะยาก เราก็สู เราไมถอย

ไมใชวา พอเจอการเลาเรียนวามันยาก ก็ถอย เรื่องเสพบริโภค 
เรื่องเกม เรื่องสนุกสนานบันเทิง อันนี้มันงาย เอาอันนี้ดีกวา อยางนี้
ก็คือแพแลว น่ีคือออนแอแลว

เปนอันวา ตองเขมแข็ง อะไรที่ดี เราสู เรียกวาใจสู เดินหนา
เลย จะเอาชนะใหได ไมวาจะยากอยางไรก็ตองทําใหสําเร็จ อยางนี้
เรียกวามีกําลังความเพียร

สังคมที่ถอยลา กลับเดินหนาได ถามีกําลังนอกมาเสริม
กําลังที่ ๕ คือ กาํลังศรัทธา  ขอน้ีเปนตัวเชื่อมกําลังภายใน กับ

กําลังภายนอก
ถาไมมีกําลัง ๔ ตัวขางตน คือ กําลังความเพียร ความเขมแข็ง

ท่ีจะเอาชนะการงานการศึกษาเลาเรียนของตน ก็ไมมี กําลังสติ ท่ีจะ
ตื่นตัวทันตอสถานการณเพื่อยับยั้งเหนี่ยวรั้งหรือกระตุนเตือนตัวเอง 
ก็ไมมี กําลังสมาธิ ความเขมแข็งของจิตใจที่จะอยูกับสิ่งที่ทําใหแนว
แนเด็ดเดี่ยวลงไปก็ไมมี กําลังปญญา ความรูเขาใจ ก็ไมคอยมี แลว 
จะทําอยางไร

ตอนนี้แหละจะตองเชื่อมกับกําลังนอก คือเอาหลักนอกตัวมา
ชวยสรางกําลังภายใน

กําลังนอกเชื่อมตอเขามาปลุกกําลังในขอท่ี ๕ คือกําลังศรัทธา 
ข้ึนมา ดวยการที่เรามีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ ซ่ึงอาจจะเปนบุคคลก็ได 
ไดแกบุคคลที่เปนแบบอยาง ผูประพฤติดีงาม มีคุณความดี บําเพ็ญ
ประโยชน ไดสรางสรรคประเทศชาติ และเปนที่เคารพรักนับถือ
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กําลังศรัทธาในพลังแผนดิน
อยางญาติโยมทั้งหลายมาวันนี้ เห็นใสเสื้อสีเหลือง ไมถึงกับ

หมดแตก็มากทีเดียว
ท่ีใสเสื้อเหลือง ก็เพราะระลึกถึงในหลวง ท่ีระลึกถึงในหลวงก็

เพราะซาบซึง้ในพระคณุความดขีองพระองค
เราซาบซึ้งในพระคณุความดขีองพระองค มีความเลื่อมใส มี

ความภูมิใจ มองพระองคเปนหลกั อยากเชื่อฟง อยากทําตาม ยดึ
เอาเปนแบบอยาง และมีกําลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติตาม อันนี้
แหละเรียกวา ศรัทธา

ผูท่ีมีหลักยึดเหนี่ยวใจ ดวยศรัทธาในบุคคลที่เราเลื่อมใสภูมิ
ใจเชื่อถือ จะทําใหมีกําลังใจที่จะเหนี่ยวรั้งตัวเองไวได ไมยอมไหลไป
ตามกระแสความรุนแรง หรือกระแสอะไรก็ตามที่ไมดีไมงาม พรอม
กันนั้นก็พยายามทําสิ่งที่ดีงามตามแบบอยางใหได

แมแตงานสรางสรรคท่ีแสนยาก ถามีศรัทธาแรงกลา ก็จะมี
กําลังและเพียรพยายามทําใหสําเร็จใหได

มีเสาหลักหลากหลาย จึงค้ําสังคมใหกาวไปไดมั่นคง
แตสังคมตองมีหลักหลายหลักมาชวยสงตอกัน ไมใชมีแตเสา

หลักใหญอยางเดียว ตองมีเสารองเสาเล็กเรียงรายถัดกันไป
บางคนมีกําลังมาก ก็เอื้อมไปยึดถึงเสาหลักใหญได และมี

กําลังสูกับกระแสตางๆ ท่ีผานเขามาไหว
บางคนยึดเกาะหลักไว แตพอกระแสลมกระแสน้ํามาแรง ทน

ไมไหว มือท่ียึดเกาะไวก็หลุด แลวก็ถูกพัดพาไหลไปตามกระแส
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บางคนเกาะไมถึง หรือแมแตใจก็ไปไมถึงหลักใหญน้ันเลย ก็
เควงควางอยู ถาไมมีหลักอะไรใกลตัว ก็รอแตจะถูกพัดพาไหลไป
อยางเดียว

เพราะฉะนั้น จึงตองมีท้ังหลักใหญหลักยอมหลักยอยตาง
ขนาดกันไปตามลําดับ เรียงรายรับชวงตอทอดกันไปในสังคม

เวลานี้ท่ีสังคมเปนปญหา ก็เพราะเสาหลักไมคอยมี ถึงจะมี
เสาหลักใหญ แตก็ไปกันไมคอยถึง หรือไมมีกําลังที่จะยึดจะเกาะให
มั่น ขอสําคัญคือไมมีเสาหลักยอมๆ เล็กๆ ไวเสริม พอถูกกระแสซัด
พลัดจากเสาหลักใหญ ไมมีเสาเล็กเสานอยมาชวยที่จะยึดได ก็ไป
เลย เพราะฉะนั้น สังคมจะตองมีเสาเล็กเสานอยมาชวยเสริม

เพราะเสาหลักตนทางหักหาย สังคมไทยจึงเส่ียงภัยเต็มที่
เสาหลักที่ควรเปนที่ยึดเหนี่ยวในสังคมมีมากมาย ลองดูใน

สังคมของเรานี้วามีอะไรบาง
๑. พอแม เปนเสาหลักสําคัญ เรามีความซาบซึ้งในพระคุณ

ของพอแม เมื่อระลึกถึงทาน ก็มองเห็นคุณคาที่เกิดจากพระคุณ
ความดีของทาน ไมใชสักแตเรียกวา คุณพอ-คุณแม เฉยๆ โดยไม
เห็นคุณคา

“คุณพอ-คุณแม” ตองหมายถึงคุณคาของคุณพอ-คุณแม ท่ีตั้ง
อยูบนฐานแหงพระคุณความดีของคุณพอ-คุณแมน้ัน

ทีน้ี พอระลึกถึงคุณพอ-คุณแม ความซาบซึ้งในพระคุณของ
ทานก็แผซานขึ้นมาในใจดวยทันที เทานี้แหละ กําลังศรัทธาก็มาเลย 
ไดเครื่องยึดเหนี่ยวใจแลว

พอจะไปทําอะไรที่ไมดี นึกขึ้นมาวา ไมไดนะ เพื่อเห็นแกคุณ



ความรุนแรง เกิดจากความออนแอ๑๘

๑๘

แม อันนี้ตองงด
ในทางตรงขาม พอมีความดีอะไรที่จะพึงทํา นึกขึ้นมาวา ชา

ไมไดนะ เพื่อเห็นแกคุณแม อันนี้ ถึงจะยาก ก็ตองทํา
เชนเดียวกัน เพื่อเห็นแกคุณพอ อันนี้ไมเอา เพื่อเห็นแกคุณพอ  

อันนี้ตองทํา
น่ีแหละคือเสาหลักแหงศรัทธา เสาแรก ท่ีเปนหลักตนทาง
แตนาหวั่นใจวา ในสังคมไทยปจจุบัน หลักนี้ทําทางอนแงน 

ออนแอ ตัวยึดคือศรัทธา ก็ออนกําลัง
เมื่อขาดกําลังศรัทธาที่จุดตนทางนี้แลว เด็กไทยก็เควงควาง 

รอแตจะเปนเหยื่อของประดากระแสรายตั้งแตท่ีบานในครอบครัว

ถาเสาหลักรายทางยังหาได ความปลอดภัยก็ยังพอมี
๒. ครู ตอไป ในสังคมไทยสืบมา เรามีคุณครู พระคุณของครูก็

เชนเดยีวกนั นึกถงึคณุครกูส็ะกดอยูเหมอืนกนั พอนกึขึน้มาวาคณุครู
สอนไวอยางนี ้กย็ัง้กห็ยดุได ไมยอมไปตามกระแสนัน้ ไปแตในทางดี

๓. อุปชฌายอาจารย นอกจากคุณครูแลว ก็มีคุณวัด ไมเฉพาะ
พระศาสนาที่เปนนามธรรมเทานั้น เรามีพระสงฆเริ่มตั้งแตอุปชฌาย
อาจารย คนสมัยกอน พอนึกถึงอุปชฌายอาจารย ก็เตือนใจใหระลึก
ถึงคําสอนใหเวนจากความชั่ว และเกิดกําลังใจท่ีจะทําความดี  
อยางนอยก็เปนเครื่องยับยั้งชั่งใจตัวเองใหหยุดใหละความชั่ว

๔. วัฒนธรรม นอกจากวัดวาอารามก็มีอีก “วัฒน” หนึ่ง คือ 
วัฒนธรรม ซ่ึงเปนเครื่องนําใจนําสังคมที่สําคัญ คนที่ยินดีภูมิใจใน
วัฒนธรรมของตน ก็มีหลักยึดเหนี่ยวใหมีกําลังที่จะปองกันตัวจาก
ทางที่เสียหาย และกาวไปในทางที่ดีงามสรางสรรคได
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เพราะหลักส่ีโคลงเคลง สังคมไทยจึงวังเวงนากลัว
ท่ีนากลัวก็คือ ในปจจุบัน กําลังนอกเหลานี้ท่ีจะมาชวยโยงกับ

กําลังภายใน พากันออนแรงปอแปไปหมด
กําลังพระคุณพอแมก็ออนเพลีย กําลังพระคุณครูก็ออนเปลี้ย 

กําลังของวัดก็ออนแอ กําลังวัฒนธรรมก็ออนถอย
เมื่อเชาไดยินวิทยุบอก เขาทําโพลสํารวจเด็กออกผลมาวา 

เด็กเดี๋ยวนี้ไมอยากไปวัด เพราะพระสงฆประพฤติไมดีมาก อันนี้ก็
แสดงใหเห็นวากําลังวัดออนลงไป

แตเรื่องไมควรอยูแคน้ัน เราตองทําใจและใชปญญาใหถูก 
ตองมองหลายแงหลายดาน และหลายชั้นหลายเชิง เชน

๑. เวลานี้ เราไดยินไดอานขาวรายมากมาย เดี๋ยวขาวพอแม
โหดราย เดี๋ยวขาวครูอาจารยประพฤติเสียหาย เดี๋ยวขาวพระไมดี 
เดี๋ยวขาวคนเฉไฉจากวัฒนธรรม แลวเราก็มักมองอยูแคเปาของขาว 
เชนในกรณีน้ี ก็วาพระไมดีๆ แทนที่จะมองสาวเหตุปจจัยโยงองค
ประกอบในระบบความสัมพันธไปใหเขาใจทั่วทั้งสังคม

๒. ความจริง เราทั้งหมดอยูรวมกันในสังคม ไมวาพระวาโยม
ก็ตองทั้งเผชิญและผจญกระแสเดียวกัน ไมวากระแสอะไรมา ก็ตอง
เจอดวยกันทั้งนั้น

ท่ีวานี้หมายความวา เรายอมรับความจริงวา เอาละ... พระ
น้ันๆ ไมดี เสื่อมเสีย แตเราอยาติดอยูแคช้ันเดียว เราตองมองอีกขั้น
หนึ่งวา ท่ีจริง ในสังคมนี้เรารวมชะตากรรมเดียวกัน ท่ีมีกระแสราย
เขามามากมาย กระแสรายเหลานั้นมันกระทบกระแทกทุกสวนของ
สังคมรวมทั้งพระดวย พระหลายองคตกเปนเหยื่อของกระแสรายนั้น 
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เราตองมองวาพระเหลานั้นก็คือเหยื่อ ก็เปนคนออนแอ ไมมีกําลัง
เหมือนกัน ไมใชวาพระทั้งหลายจะมีกําลังไปหมด

ในสังคมที่มีสภาพอยางนี้ เรายอมไดพระสวนมากในความ
หมายที่เปนผลผลิตของสังคม และพระที่เปนผลผลิตของสังคมยอม
เปนคนออนแอเหมือนกับคนสวนอื่นในสังคม

เพราะฉะนั้น เราเองจึงตองมีกําลังเขมแขง เราจะมัวไปมองวา
คนนั้นไมดี คนนี้ไมดี แลวเราก็หมดแรงไปดวย ใชไมได พระศาสนา 
เปนของสวนรวมของทุกคน ไมใชของพระองคน้ันๆ เพราะฉะนั้น จึง
เปนเรื่องของเราทุกคน เราจะตองรักษาพระศาสนาของเรา การไป
วัดเปนเรื่องของเรา พระองคน้ันเปนคนไมดี ก็ขับออกจากวัดไป

ถึงเวลา เรงพยุงเสาหลักขึ้นมาเร็วไว
ตกลงวา ถาสังคมไทยมีเสาหลักที่เปนกําลังนอกเหลานี้อยู

พรอม ก็จะอยูได
ทีน้ี สังคมไทยมีปญหาเรื่องขาดกําลัง และมีความออนแอ 

เด็กและเยาวชนของเรา ตลอดขึ้นไปถึงผูใหญดวย ออนแอ ขาด
กําลังภายในอยูแลว กําลังภายนอกก็ไมคอยมีอีก จึงกลายเปน
สังคมที่โลเลๆ โคลงเคลงๆ พอกระแสอะไรมาแรง ก็ถูกพัดพาไหลไป

เมื่อรูตระหนักอยางนี้แลว ตองรีบตั้งตัวขึ้นมา อยามัวยอมแก
ความออนแอนั้น ตองพยายามพัฒนากําลังสรางความเขมแข็งขึ้น
มาใหได

อยางนอยที่เห็นชัด ก็คือกําลังภายนอก ตองสรางตองฟนขึ้น
โดยดวน

ทานผูอยูในวงการการศึกษานี่แนนอน ตองรับผิดชอบเปน
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พิเศษ ตัวคุณครูเองเปนผูท่ีจะตองสรางความเขมแข็งขึ้นมาเปน
กําลังหลักของสังคม เปนกําลังที่สรางสรรคอนาคต ท้ังในบัดนี้และ
เบื้องหนาตลอดทุกยุคสมัย

ตัวครูตองพัฒนากําลังใหเขมแข็ง เพื่อเปนหลักที่เด็กจะไดยึด
เหนี่ยวเปนกําลังนอก ท่ีจะชวยใหเขาเกิดมีกําลังในขึ้นมา เริ่มตั้งแต
ศรัทธาที่เปนกําลังในตัวของเขา

ถาสรางความเขมแข็งที่โรงเรียนขึ้นมาได ก็จะมีกําลังยอน
กลับไปชวยสรางความเขมแข็งในบานในครอบครัวขึ้นดวย

จะแกปญหาไดจรงิ ตองฟนเสาหลกัตนทาง ทีใ่นครอบครวั
กําลังที่ใหญท่ีสุด ก็คือกําลังคุณพอคุณแม หรือกําลังครอบ

ครัว ถาสรางความเขมแข็งใหครอบครัวไมได สังคมไทยยากที่จะฟน
ครอบครัวเวลานี้แยมากแลว เมื่อสองวันที่ผานมา มีขาววา 

เด็กเล็กๆ แกหวังดีตอคุณพอ ไมอยากใหคุณพอกินเหลา เพราะคุณ
พอกินเหลาแลวมีปญหาอะไรตออะไรเยอะแยะ เด็กก็พลอยเปน
ทุกข ครอบครัวก็ไมมีความสุข

ดวยความรักพอ รักครอบครัว และความไมประสีประสาตาม
วัย ก็เลยซอนกระเปาสตางคของคุณพอเพื่อจะไดไมไปซ้ือเหลากิน

พอรูวาลูกเอากระเปาสตางคไปซอน ก็โกรธมาก แทนที่จะใช
โยนิโสมนสิการพิจารณาวา ลูกเขานึกถึงเรา ลูกรักเรา เขามีความ
ปรารถนาดี อยางนอยก็ไมประสีประสา เราทําอยางนี้ไมดี ทําใหลูก
เดือดรอน ครอบครัวก็เดือดรอน ควรละเลิกเสีย

แทนที่จะเขาใจเห็นใจลูกและเกิดความซาบซึ้งในความดีของ
ลูกแลวคิดกลับตัว ไมเปนอยางนั้น กลับโกรธลูกเต็มท่ีเลย ขออภัย
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ในหนังสือพิมพเขาใชคําวา “กระทืบ” ลูก อยางนี้ก็หมดกัน เสียหลัก
ยึดเหนี่ยว ศรัทธาก็อยูยาก ลูกมีศรัทธาอยูแลว แตพอแมทําใหเขา
เสียศรัทธานั้น หรือครูบาอาจารยก็เหมือนกัน

น่ีเปนเรื่องของเสาหลักในสังคม ซ่ึงเปนกําลังทางสังคมหรือ
กําลังภายนอก ท่ีจะชวยปลุกชวยหนุน ไปประสานกับกําลังภายใน
ของเด็ก ท่ีจะทําใหเขาเปนคนเขมแข็งขึ้นมา

การที่เด็กกอปญหาตางๆ มีความรุนแรงทางเพศ มีความรุน
แรงในการใชกําลังรางกายทุบตีกัน อะไรตออะไรตางๆ น้ัน ก็มาจาก
ความออนแอ ท่ีไมมีท้ังกําลังภายนอกและกําลังภายใน

ความผิวเผิน-ออนแอ-ตื่นกระแส ตองแกใหหมด
เพราะฉะนั้น สังคมจะตองรีบสรางรีบฟนเสาหลักที่เปนขุม

กําลังเหลานี้ข้ึนมาใหได จะเปนการจับไดถูกจุด แลวเราก็จะมีความ
หวังที่แท เราจะมัวไปหวังรออํานาจดลบันดาลจากขางนอกไมได อัน
น้ันเปนความหวังที่เลื่อนลอย

เวลานี้ สังคมไทยควรตรวจสอบตัวเอง วาพวกเรานี้มักขาด
ความเขมแขง็อดทน ท้ังไมทนทาน และไมทนรอการเผลด็ผลของงาน 
(แตชอบรอลาภลอยคอยผลดลบนัดาล) เดก็ไทยมกัใจเสาะ เปราะบาง

นอกจากออนแอแลว ก็ผิวเผิน เปนคนตื้น จึงตื่น(เตน)งาย 
และจึงไดแคไหลไปตามกระแส

อยางที่วา กระแสโลกาภิวัตน กระแสบริโภคนิยม หรือกระแส
อะไรจะไหลมาอยางไร คนไทยก็ไดแตคอยตื่นตาคอยมองจะตาม 
เพือ่จะไปเขากระแสนัน้ๆ ใหทัน วาเรานีทั้นสมยั เรานีเ้ปนคนทีนํ่าหนา 
ล้าํหนา อะไรกแ็ลวแต เหน็เปนโกไป ไมมกีาํลงัอะไรทีเ่ปนทนุของตัว 
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แสดงออกมาก็เปนแคเครื่องหมายของความออนแอเทานั้นเอง
คนที่ไหลไปตามกระแสนั้น พูดไดเต็มปากวาเปนคนออนแอ 

เราอยาเปนคนออนแอเลย จงเปนคนที่มีความเขมแข็ง จงยกเสา
หลักขึ้นมาตั้ง จงฟนกําลังขึ้นมา ตั้งตนและตั้งตัวใหได

ใชปญญากันเถิด ไตรตรองใหรูชัดวา อะไรคือความจริง ความ
ถูกตอง ความดีงาม อะไรเปนทางแหงความเจริญ ความมั่นคง และ
ความสขุทีแ่ทจริง เริม่แตในครอบครวัของเรา แลวยดึไวเปนหลกัใหได

คุณพอ-คุณแมกับลูก ถายึดกันไว ครอบครัวก็ตั้งหลักได จะ
เขมแข็ง และมีความรมเย็นเปนสุข สงผลสะทอนออกไปถึงสังคม
ประเทศชาติ

เพราะออนแอ จึงรุนแรง ถาเขมแข็ง ก็รมเย็น
เพราะฉะนั้น วันนี้จึงขอฝากไววา ทางสายกลางนี้มีความ

หมายโยงมาถึงชีวิตของทุกคน และมาถึงครอบครัว ขยายไปถึงโรง
เรียน ตลอดจนสังคมประเทศชาติท้ังหมด

เราจะตองมาชวยกันสรางสรรคกําลัง ท้ังกําลังนอกและกําลัง
ในขึ้นมาใหได

การที่พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดเวไนยนิกรในที่ตางๆ ทรง
จาริกดวยพระบาทเปลา ทํางานทั้งวันทั้งคืน แทบไมไดพักเลย ไม
ทรงเห็นแกเหน็ดเหนื่อย พระองคทรงทําทั้งหมดนี้เพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน

ทําไมพระองคทําได ก็เพราะพระองคเขมแข็ง ทรงมีกําลังภาย
ในพรอมบริบูรณ จึงทรงสรางแตความสุขสันตรมเย็น

สําหรับคนทั่วไป ซ่ึงยังไมมีกําลังภายในเพียงพอ ก็ยังตอง
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อาศัยกําลังภายนอกมาชวย ท้ังในแงท่ีมาชวยตรึงกันไว และเปน
เครื่องชวยหนุนใหแตละคนสรางกําลังภายในของตนขึ้นมา

ถาคนออนแอ ไมมีกําลังภายในที่จะยึดแกไวกับธรรม และไม
มีกําลังภายนอกที่จะยั้งแกไวไมใหออกจากธรรม ใจแกออนแอ เอน
ไหวไปตามความชอบใจ ไมชอบใจ ปญญาก็ออนแอ เมื่อแกมีกายที่
แข็งแรง แกก็เลยใชกําลังกายนั้นไปทําความรุนแรงภายนอก

เพราะฉะนั้น กําลังกายที่อยูกับคนที่ขาดกําลังภายใน จึงเปน
อันตรายอยางยิ่ง เด็กที่ใจออนแอ แตมีรางกายแข็งแรง ก็เอากําลัง
กายที่ตัวมี ไปทํารายคนอื่น ไปเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ทําใหเกิด
ปญหาทั้งแกชีวิตและสังคม

พอเด็กไปกอความรุนแรงอยางนั้น คุณพอคุณแมก็ยอมเดือด
รอนเปนรายแรก ตอไปคนอื่นก็เดือดรอน แลวก็เดือดรอนไปถึงสังคม
ท้ังหมด

ถาคนเขมแข็งขึ้นมา โดยมีกําลังธรรม กําลังปญญา เขาก็จะ
สามารถชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นได ยิ่งมีกําลังเขมแข็งมาก ก็ชวยคน
อื่นไดมาก ถาเขมแข็งถึงขั้นเปนมหาบุรุษ ก็คือมีกําลังโอบอุมไดหมด
ท้ังสังคม

เพราะฉะนั้น เราจึงตองมาชวยกัน มาเดินกันไปในทางสาย
กลางที่ถูกตอง สังคมนี้จะไดดีงามรมเย็นเปนสุข

เอาธรรมะมาสรางกําลัง ใหเกิดความเขมแข็ง
วันนี้เปนวันอาสาฬหบูชา เปนวันแหงทางสายกลาง ซ่ึงเปน

ทางที่ถูกตอง เปนการปฏิบัติท่ีอยูกับธรรมะ ดําเนินไปตามธรรมะ 
การที่เราทั้งหลายมาเปนพุทธศาสนิกชน ก็ดวยมุงไปที่ธรรมะนั่นเอง
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พระธรรมนี้ เปนขอท่ี ๒ ในพระรัตนตรัย เปนขอท่ีทําใหเจา
ชายสิทธัตถะซึ่งเปนมนุษยผูหนึ่ง กลายเปนพระพุทธเจาได แลวก็ทํา
ใหเกดิสงัฆะ แลวสงัฆะกช็วยกนันาํเอาพระธรรมนีส้บืตอกนัมาถงึเรา 
และเปนกลัยาณมติรทีจ่ะชวยพาเราเดนิไปกบัทานใหเขาถงึธรรมดวย

ขอใหศึกษาพระประวัติใหตลอดเถิด จะเห็นชัดวา พระพุทธ
เจาทรงเปนบุคคลที่เขมแข็งที่สุด ทรงสมบูรณพรอมดวยกําลังทั้ง
หลาย ดังมีพระนามหนึ่งวาพระ “ทศพล” (มีกําลัง ๑๐ ประการ) จึง
สามารถตรัสรู และนําธรรมะมาสอนเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชาวโลกทั้งหมด

เพราะฉะนั้น เราท้ังหลายจะตองเอาธรรมะนี้มาใชประโยชน
ใหได คือเอาธรรมะนี้มาทําใหชีวิตของเรา ครอบครัวของเรา สังคม 
ประเทศชาติบานเมืองของเรา ตลอดจนโลกของเรา ใหเจริญงอก
งาม รมเย็น เปนสุขใหได

ท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับกําลังของเราที่วาไปแลว ซ่ึงหมายถึงกําลังทั้ง 
๒ อยาง คือ กําลังภายใน และกําลังภายนอก

ในภาวะปจจุบัน เราตองเนนกําลังนอก ซ่ึงมีท้ังกําลังคุณพอ
คุณแม กําลังครูอาจารย กําลังวัดของพระสงฆตั้งแตอุปชฌาย
อาจารย กําลังวัฒนธรรมที่เราสืบตอรักษากันมา ซ่ึงจะตองพัฒนา
ใหงอกงามเหมาะกาลยิ่งขึ้นไป ตลอดขึ้นไปถึงกําลังแผนดินประเทศ
ชาติท่ีมีองคพระประมุขทรงเปนหลักให

จะตองกาวหนา พัฒนากําลังตอไป
หลักยึดเหนี่ยวทั้งหลายนี่แหละเปนขุมกําลัง เริ่มดวยในระดับ

ประเทศชาติก็ตองมีหลัก ถาขาดหลักเสีย ประชาชนก็งอนแงน
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คลอนแคลน ขาดความมั่นใจ ความผาสุกรมเย็นก็จะหายไป
แตเมื่อองคพระประมุขทรงธรรมเปนธรรมิกราชแลว ประชา

ชนก็มีความภาคภูมิใจ มีความมั่นใจ มีศรัทธา จิตใจก็มีความมั่นคง 
และพลอยพาใหมีความมั่นคงภายนอกดวย

ท้ังนี้ ดังที่กลาวแลว จะตองมีหลักยอมหลักยอยหลักเล็กหลัก
นอยกระจายไวใหเกาะใหยดึไดถนดัตามกาํลงัและเหมาะจงัหวะดวย

เสาหลักที่เปนแหลงกําลังภายนอกเหลานี้ เปนตัวตอเขาไปหา
กําลังภายใน โดยกอศรัทธาข้ึนมา เปนเครื่องยึดเหนี่ยวเชื่อมโยง
กําลังนอกเขามาหนุนกําลังใน เชน สงตอไปยังความเพียรพยายามให
มีใจสู ไมยอทอ ไมหวั่นไหว ไมยอมแพแกอุปสรรคและสิ่งชั่วรายทั้ง
หลาย และใหเพียรกาวหนาในการสรางสรรคและทําความดี

พรอมกันนั้นก็เรียกรองใหใชกําลังสติ ท่ีทันเหตุการณ มาตรวจ
ตราใหรอบคอบ อะไรที่เสียหาย หรือเปนเหตุปจจัยแหงความเสื่อมก็
จะไดละเสีย หรือเหนี่ยวรั้งตนเองไว อะไรที่ดีงาม หรือเปนเหตุปจจัย
แหงความสุขความเจริญ ก็จะไดเขาหาหรือเอามาจัดสรรดําเนินการ

เมื่อสติทํางานแลว พอตั้งใจเอาจริง ก็หนุนใหมีกําลังสมาธิ จิต
ใจก็จะแนวแนมั่นอยูกับสิ่งดีงามหรืองานของเรา และสติน้ันก็ดึง
ปญญาท่ีเปนกําลังอันยิ่งใหญมาทํางาน เพื่อดําเนินการจัดการให
สําเร็จถึงจุดหมาย

วันนี้ขอยกเอาเรื่องกําลังมาพูดกัน เพื่อใหญาติโยมอยูกับ
ธรรมะและเขามาท่ีทางสายกลาง แลวดําเนินไปในวิถีของพระพุทธ
เจาอยางเขมแข็ง เพื่อท่ีจะบรรลุผล คือความรมเย็นเปนสุข เรียกวา
ประโยชนสุข ท้ังแกชีวิต แกครอบครัว แกสังคมประเทศชาต ิสืบตอไป

ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทั้งหลาย ท่ีไดมีกําลังมาในวันนี้ 
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อยางนอยก็มีกําลังศรัทธา ซ่ึงทําใหเรามีกําลังใจ แนนอนวา ถาไมมี
ศรัทธา ญาติโยมก็ไมมีแรงที่จะมาในวันนี้

ศรัทธานั้นเห็นงาย ทําใหญาติโยมมีแรงมาทําบุญทํากุศลกัน 
แตเราจะตองสรางกําลังตางๆ ใหพรอม ใหครบ ๕ อยาง ท่ีทานเรียก
วา พละ ๕ ไมใชมีแคศรัทธาอยางเดียว

เราจะตองกาวหนาตอไป ไมใชหยุดอยู ไมใชวาปไหนๆ ก็บอก
วาไดมาทําบุญ แลวก็อยูแคน้ัน แตควรกาวไปในบุญ คือทําบุญให
เจริญเพิ่มพูนขึ้น โดยกาวตอจากศรัทธา ไปในวิริยะ-ความเพียร ใน
สติ ในสมาธิ และในปญญาใหได แลวก็จะไดประสบผลสําเร็จท่ีดี
งามและประโยชนสุขทุกประการ ดังที่กลาวมา   



เมื่อวินัยไมมี
เสรีภาพก็หายไป*

ทกัทาย
วันนี้ กาลเวลาไดเวียนมาครบรอบปอีกครั้งหนึ่ง บรรจบถึงวันมาฆบูชา 

เรารูสึกกันอยูเสมอวา วันเวลาผานไปรวดเร็วเหลือเกิน
ความจริง ปนี้เปนปที่ชาดวยซ้ําไป เพราะมีเดือนแปดสองหน วนั

มาฆบูชาซ่ึงตามปกติจะมาถึงในวันเพ็ญกลางเดือนสาม ปนี้ก็เล่ือนมาเปน
กลางเดือนส่ี เทากับวาชาไปตั้งหนึ่งเดือน แตเราก็ยังรูสึกวาเร็วอยูนั่นเอง
รวมความวาครบหนึ่งปแลว

หนึ่งปนี้ก็มีความหมายสําคัญ และวันนี้ก็มีความหมายดีที่เปนบุญเปน
กุศล เพราะเปนวันที่เราไดมากระทําพิธีบูชาพระรัตนตรัย ทําจิตใจของเราให
ดีงามสดใส เพียงวาเราตื่นขึ้นมาวันนี้ นึกถึงวันมาฆบูชาคิดวาจะไปวัด ก็ใจดี
แลว ใจมีบุญกุศลดวยศรัทธา เปนตน
                                                                                
* ธรรมกถา ของ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ในวันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๔๗
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หลายทานเริ่มวันดวยการตักบาตร นี่ก็คือเริ่มวันดวยการทําบุญ โดยมี
จิตใจดีงาม ซ่ึงเปนนิมิตแหงความเจริญงอกงามและความสุขตอไปดังที่เรา
ถือเปนประเพณีมาแตไหนแตไรวา ใหเริ่มตนวันดวยบุญกุศลคือความดี

ถงึวนันีท้ีเ่ปนวนัพเิศษ เรากเ็ริม่ตนดวยการทําบุญตักบาตร ถาแมไมมี
โอกาสที่จะทํา เราก็เริ่มตนดวยการทําจิตของเราใหระลึกถึงคุณพระรตันตรยั
เทานี้ก็เปนการเริ่มตนที่ดีแลว

ตอจากนั้น หลายทานก็ไปวัด ไปที่โนนที่นี่ หรือแมอยูที่บาน ก็อาจตั้ง
ใจวาวันนี้จะสวดมนตรักษาศีล ก็เปนเรื่องที่ดีงามทั้งส้ิน

หลายทานเดินทางไปไกลๆ พอถึงวันสําคัญอยางนี ้ แทนทีจ่ะไปเทีย่ว
สนกุสนาน เราก็ไปในเรื่องบุญกุศล ไปเยี่ยมวัดโนนวัดนี้ ก็ดีทั้งนั้น เรียกวา
ญาติโยมมีวิธีการตางๆ ในการที่จะทําใหวันนี้มีความหมาย

แตในที่สุดตองใหประสานกัน คือใหทุกสวนของชีวิตและสังคม เปน
เรื่องของความดีงามเปนบุญเปนกุศล ประสานกันทั้งเรื่องพระศาสนา เรื่อง
ธรรมะ แลวก็วัฒนธรรมประเพณี ใหไดทุกอยาง โดยเฉพาะใหแตละคนถือ
วันสําคญัทางพระพทุธศาสนาเปนจุดบรรจบประสานของความดงีาม

เริม่ดวยชีวิตของเรา ใหกายกับใจประสานกันเปนบุญเปนกุศล เมื่อ
อาบน้ําชําระลางรางกายใหสะอาดหมดจดแลว ก็ทําขางในคือจิตใจให
สะอาดผองใสดวย

จากนั้นมาบรรจบกับดานสังคม เราก็มีใจปรารถนาดีตอกัน มารวมกัน
ในพิธีที่เปนบุญเปนกุศล พอมาพบพระ ก็เปนสิริมงคล ตามหลักที่วา
“สมณานฺจ ทสฺสนํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” การไดมาเยี่ยมเยียนพบเห็นสมณะ 
เปนอุดมมงคล

อกีอยางหนึง่ทีไ่มควรจะขาด กค็อืใหประสานกบัธรรมชาต ิไดพบเหน็ส่ิง
แวดลอมทีเ่รยีบรอยรืน่รมย ซ่ึงนาํใจใหสงบเยอืกเยน็และสดชืน่เบกิบาน
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ถาไดอยางนี้ก็นับวาครบบริบูรณ แตคนยุคปจจุบันไมคอยไดครบถวน
อยางนี้ เพราะชีวิตแตกกระจัดกระจายไปคนละหลายๆ ดาน กายไปทางหนึ่ง 
ใจไปทางหนึ่ง ใจก็ไมคอยอยูกับตัว การงานที่กังวลก็มาลากจูงหรือคอย
กวนใจ แลวก็ตองยุงกับเรื่องทางสังคม บางทกีว็ุนวายกบัการแขงขนัแยงชงิ 
ทําใหประสานหรือสมานกันไมได แลวก็หางจากธรรมชาติอีก

พอถึงวันบุญอยางนี้ เราก็ทําใหมีความหมาย อยางนอยกใ็หเกดิการ
บรรจบประสานกนัขึน้มาบาง ญาตโิยมมากนันี ้ จิตใจกด็มีาแลว กายกม็า
ชุมนุมกันเปนกายสามัคคี มารวมทําบุญดวยกัน แลวก็มาพบกับธรรมชาติที่
ดีที่งามพอสมควร เปนอันวา ดานสังคมก็ดี ดานธรรมชาติก็ดี ดานกายใจ
เราก็ดี นีแ่หละดคีรบหมด แลวกใ็หไดปญญาดวย ปญญานัน้จะเปนตวัทีช่วย
ใหเราเจรญิพฒันายิง่ๆ ขึน้ไป

นี่ก็เปนความหวังที่วาเราจะพยายามทําใหวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา เชนวันมาฆบูชานี้ เปนวันที่มีความหมาย

ทวนกันทุกป
ทีนี้ มาถึงเรื่องวันมาฆบูชา ตามปกติเราจะตองพูดกันถึงความหมาย

และเหตุการณเกี่ยวของ ที่ปรารภในการทํามาฆบูชา คือการบูชาในวัน
เพ็ญเดือน ๓ นี้

เคยพูดในปกอนๆ แลววา พุทธศาสนิกชนไดทําบุญกันมาเปนประจํา 
เราไมจําเปนตองพูดซํ้ากันอยูทุกป อาจจะทบทวนในจุดสําคัญ เพียงเล็ก
นอย  เชนวา  วันมาฆบูชา ก็คือวันจาตุรงคสันนิบาต ซ่ึงมีการประชุมพรอม
ดวยองค ๔ ประการ  ปนี้ก็ไมตองแจกแจงรายละเอียดวาองค ๔ มีอะไรบาง

หัวขออยางนี้แตละทานก็ทบทวนเองในใจ เด็กๆ ถายังนึกไมออก กลับ
ไปถึงบาน ก็ถามคุณพอคุณแม และคุณพอคุณแมก็ตองเตรียมตัวไว ตอง
ตอบลูกใหไดดวย
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จาตุรงคสันนิบาตนั้น ไมใชตัว เปาหมาย เปนเพยีงวาพระพทุธเจา
ทรงปรารภจาตรุงคสันนบิาตแลว จึงทรงแสดงโอวาทปาฏโิมกข เพราะฉะนั้น 
เปาหมายของจาตุรงคสันนิบาต จึงอยูที่โอวาทปาฏิโมกข เราอยาไปติดอยูแค
จาตุรงคสันนิบาต ถาไมมีโอวาทปาฏิโมกข จาตุรงคสันนิบาตก็จะหายไปเลย 
จะไมปรากฏขึ้นมาเปนเหตุการณใหญ หรือจะทําใหมีมาฆบูชา เพราะ
ฉะนั้น ความสําคัญจึงอยูที่โอวาทปาฏิโมกข

โอวาทปาฏิโมกขนั้น แปลวา โอวาทหรือพระดาํรสัสอนทีเ่ปนหลักเปน
ประธาน ถาจะพดูกนัดวยภาษางายๆ ส้ันๆ ก็บอกวาเปน “คําสอนแมบท”

คําสอนแมบทนั้น พระพุทธเจาทรงแสดงแกพระอรหันตลวน เพราะ
ฉะนั้นก็ไมมีรายละเอียดมาก คือรูกัน เพราะพระอรหันตยอมมีความเขาใจ
ในเรื่องนี้อยูแลว การที่ตรัสออกมา ก็เปนเพียงซักซอมนัดหมายใหมีจุดที่จะ
กําหนดรวมกัน เวลาไปทํางาน

วันนี้ แมจะไมพูดถึงรายละเอียด แตก็จําเปนตองทบทวนตัวหลักของ
โอวาทปาฏิโมกขนั้น ซ่ึงมีแคสามคาถากึ่ง คือ สามคาถา กับครึ่งคาถา

วิธีทวนก็คือ วาเปนภาษาบาลีเลย ถาวาซํ้ากันทุกปๆ แลวปนี้อธิบายขอ
นั้น ปนั้นอธิบายขอโนน ตอไปก็ชัดเจนหมดทุกขอ พอยกหัวขอขึ้นมาพูด ก็
กระจางใจไปเลย

วันนี้จะขอกลาวคําบาลีที่เปนคาถา ทุกทานตองยอมใหเวลากับคาถา
ภาษาบาลีนี้ เริ่มดวย

ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพานํ ปรมํ วทฺนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต ฯ

นี้คาถาที่หนึ่ง ไดแลวหนึ่งคาถา
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ตอไปคาถาที่สอง
สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ

ตอไปทอนที่สาม ซ่ึงมีคาถากึ่ง หรือคาถาครึ่ง
อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํ

จบเทานี้ ไมมาก
คนไทยเรานี้ ที่จริงชอบคาถากันอยูแลว นี่เจอคาถา ก็นาจะเอาไปทอง

กัน แตนั่นแหละ ญาติโยมมักจะชอบแตคาถาขลังๆ คาถาที่เปนสาระมีความ
หมายอยางนีไ้มคอยทอง

แลวคาถาที่วาขลังที่ชอบทองกันนั้น โดยมากแปลไมรูเรื่อง เพราะตอน
ที่จะทองก็ไมรูเรื่อง พอทองตอกันมาก็เลยเพีย้นหมด ไมรูวาอกัขระตวัไหน
กลายเปนอะไร ไดแคชอบของทีเ่ชือ่ แตของจรงิทีข่ลังแทกลับไมเอา

คาถาอยางโอวาทปาฏิโมกขนี่แหละที่ขลังจริง ขลังที่สุดเลย เปนคาถา
ของพระพุทธเจาแทๆ แลวกม็คีวามหมายลกึซ้ึง ครอบคลุมหมด เอาไปใชได
ผลจรงิ เหน็ชดัเลย อนันีสิ้ควรจะทองกัน

เอาละ คนไทยถึงจะทองคาถาขลังอะไรก็ตาม ก็ขอใหทองคาถาอยางนี้
ไวเปนหลักบาง แลวนํามาสวดกัน ตามวัดพอถึงวันมาฆบูชานี้ก็ตองสวด
คาถาโอวาทปาฏิโมกขในเวลาทําวัตรดวย

ในโอวาทปาฏิโมกขสามคาถากึ่งนี้ วันนี้เปนอันวาจะไมอธิบายทั้ง
หมด ถึงจะอธิบายก็คงไมไหว เวลาไมพอแน เพราะแตละขอเปนเรื่องใหญ 
วันนี้เอาแคตั้งขอสังเกต
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ตบะทาํไมมาอยูที่ขันติ
มีขอนาสังเกตในบางคาถา หรือในบางบท บางสวน บางตอน 

ของโอวาทปาฏิโมกข ลองดูกันหนอย
เริ่มดวยคาถาที่หนึ่ง ข้ึนตนวา “ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกขฺา” แปลวา 

ขันติ คือความอดกลั้นเปนตบะอยางยิ่ง หรือวา ตบะอยางยอดเยี่ยม
ก็คือขันติ น่ีคือธรรมที่มาเปนขอแรกสุด

หลายทานมองไมเห็นวา ขันติ ความอดทนนี่จะเปนตบะได
อยางไร ก็ขออธิบายใหขอสังเกตไว

พระพุทธเจาตรัสเรื่องนี้ก็เพราะวา ในสมัยนั้น พวกนักบวชชอบ
บําเพ็ญตบะ การบําเพ็ญตบะก็คือทรมานรางกาย และการที่จะ
ทรมานรางกายก็ตองใชความเพียรพยายาม

เขามีความเพียรพยายาม แตแทนที่จะเอาไปใชกับการทํางาน
หรือการสรางสรรคอะไร ก็เอามาใชกับรางกายตัวเอง แถมพยายาม
คิดหาทางบีบคั้นทรมานมันใหเต็มท่ี เรียกวาใชกําลังความเพียรทั้ง
ทางกายทางใจและทางปญญามาห้ําหั่นตัวเอง

พวกนักบวชที่บําเพ็ญตบะก็ไปนอนบนหนามบาง ไปน่ังนอนยืน
แชตัวกลางแมนํ้าในฤดูหนาวบาง ไปยืนกลางแดดในฤดูรอนตอน
รอนที่สุดตลอดทั้งวันบาง เอาขางอเขาคาบกิ่งไมหอยหัวลงมาทั้งคืน
ท้ังวันเหมือนคางคาวบาง ตลอดจนกลั้นลมหายใจ อดอาหาร อยาง
น้ีเรียกวาบําเพ็ญตบะ

พวกนักบวชนั้นมุงมั่นทําอยางนี้โดยนึกวาจะเปนทางที่ทําให
เขาบรรลุโมกษะ คือความหลุดพน

เขาถือวา รางกายคนเรานี้มันกระหายอยาก คอยยั่วยุและปลุก
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เรากิเลส ทําใหเราเสื่อมทรามตกต่ํา พาใหจิตใจมัวเมาหมกมุนอยู
กับสิ่งที่เลวราย ก็เลยจะตองทรมานมันเพื่อใหจิตเปนอิสระพนไป
จากเรื่องของกิเลสที่วุนวาย จะไดพัฒนาสูงขึ้นไป ดังนั้น เขาจึง
บําเพ็ญตบะกันยกใหญ

พระพุทธเจาก็มาทรงสอนเปลี่ยนใหมวา พุทธศาสนาไมถือวา
การทรมานรางกายนั้นเปนตบะ

แทนที่จะเอาเรี่ยวแรงกําลังความเขมแข็งอดทนเพียรพยายาม
น้ันมาใชทรมานรางกายตัวเอง เราก็เอาไปใชทําสิ่งที่ดีงามเปน
ประโยชน เริ่มตั้งแตการพัฒนาชีวิตของตัวเองไปเลย แลวเรี่ยวแรง
กําลังความเขมแข็งก็จะเกิดผลดีข้ึนมา น่ีแหละคือ ขันติ   

ความเขมแข็งนี้ปรากฏออกมาในรูปของความทนทานหรือ
ความอดทน ถาเปนวัตถุเราเรียกวาทนทาน ถาเปนจิตใจก็เรียกวา
อดทน ไดแกความเขมแข็งอดทนที่จะบุกฝาไปใหถึงความสําเร็จ น่ีก็
คือมาทบทวนความหมายในเรื่องขันติ

ขันติ น้ีมี ๓ ดาน ๒ อาการ
เอา ๓ ดานกอน ไดยนิกนับอยๆ แลว อะไรบาง
๑. อดทนตอความลําบากตรากตราํ คนที่ทํางานทําการตางๆ น่ี 

ตองมีความลําบาก ตองเจอความยาก ตองพบกับภาระตางๆ อาจ
จะตองเดินทางไกลบาง เจองานที่ตองใชสมองอยางหนกั หรอืตองใช
เวลายาวนานบาง ตองเหน็ดเหนื่อย ตรากตราํอะไรตางๆ

ถาเปนคนที่ไมมีความอดทน ไมมีความเขมแข็ง ก็จะทอถอย
อาจจะเลิกลมเสียในระหวาง หรือทําไมสําเร็จ อยางนอยก็ฝนใจทํา
ดวยความทุกข เพราะฉะนั้นจึงตองมีขันติ

ขันติ คือความเขมแข็งอดทน จะทําใหสูไหว สามารถเอาชนะ
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ความยากลําบากตรากตรํา และนําไปใหถึงความสําเร็จได น่ีคือดาน
ท่ีหนึ่ง อดทนตอความลําบากตรากตรํา

๒.อดทนตอทกุขเวทนา คือทนตอความเจ็บปวดไมสบาย เชน 
เจ็บไข หรือแมแตเมื่อยลา อนัเปนธรรมดาของคนทีต่องคางอยูในบาง
อริิยาบถนานๆ อยางญาตโิยมทีน่ั่งกนัอยูน่ี กอ็าจจะเมือ่ยได

ในเมื่อเรามีสิ่งที่ตองทําใหสําเร็จ และมันไมเหลือวิสัย แมแต
เจ็บไขและบําบัดรักษากันอยู ถาเราไมมีความอดทน มัวแตโวยวาย 
ก็ยิ่งทําใหยุงยาก บางทีเรื่องเล็กก็เลยกลายเปนเรื่องใหญ เรื่องที่จะ
สําเร็จได ก็เลยลมไปเสียกลางคัน หรือไมก็ยืดเยื้อ

เพราะฉะนั้น แทนที่จะโวยวาย ก็ทําไปตามเหตุตามผล ควรทน
ไดก็ทน มีทุกขเวทนาบางก็ตองยอมรับ

อยางในครอบครัวนี่ ถามีความเจ็บไข แมแตเล็กๆ นอยๆ ก็ไม
ใชไปประมาทปลอยปละละเลย ตองเอาใจใสบําบัดรักษา แตพรอม
กันนั้น ก็ตองมีความอดทน มิฉะนั้นอาจจะกลายเปนการทําใหเรื่อง
บานปลาย อยางคนที่เอาแตโวยวายๆ แลวแกไขปญหาก็ไมไดผลดี

จึงตองมีความอดทนตอทุกขเวทนาบาง แลวก็แกไขปญหากัน
ดวยปญญา ใหตรงเหตุตรงปจจัย ก็จะชวยใหสําเร็จผลดวยดี

๓. อดทนตอสิง่กระทบใจ ถอยคําของคนอื่นที่พูดไมตรงใจเรา
หรืออาการกิริยาของเขาที่ไมถูกใจเรา ก็ทําใหกระทบกระทั่งกัน แม
แตในครอบครัวก็ตองมีความอดทน อดทนตอประดาอารมณดีรายที่
มาในรูปแบบตางๆ

พูดงายๆ วา เมื่อเจอเรื่องราวหรือสิ่งที่กระทบกระทั่งใจเขา อยา
เพิ่งวูวาม ตั้งสติชะลอไว ใหเวลาแกความคิด แลวเอาปญญามา
คอยๆ คิด และใชวธิขีองเหตผุล คอยๆ พดู คอยๆ จากนั กจ็ะทําใหแก
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ปญหาไปได ถาวูวามไป ก็ยิ่งวุนวายใหญ
ตรงนี้เปนเรื่องใหญ เปนเรื่องระดับชาติ ระดับโลกเลยทีเดียว ท่ี

คนมกัทนรอฟงกนัไมได เชน คนทีถ่อืตางลทัธ ิ ตางศาสนา พูดจา
อะไรกระทบกันไมได จะตองเกิดเรื่องเกิดราวทะเลาะกันจนถึงกับทํา
สงครามเลยทีเดียว

การที่สังคมเล็กสังคมโลกวุนวายกันเวลานี้ เหตุใหญอยางหนึ่ง
ก็เพราะขาดความอดทน แลวดูซิเวลานี้ เมื่อขาดขันติธรรม ปญหา
ใหญขนาดไหน

เพราะฉะนั้น ในระดับโลกตองมีการย้ําเรื่องนี้กันใหมาก เฉพาะ
อยางยิ่งเกี่ยวกับเรื่องศาสนาและลัทธินิยมอุดมการณตางๆ ตองใหมี
ขันติธรรม ฝร่ังก็พูดกันนัก เรียกวา Tolerance แลวก็พยายามกันมา
หลายรอยปไมรูกี่ศตวรรษ ก็ยังยุงอยูน่ันเอง คนพัฒนา Tolerance 
ไมข้ึน มีแตสงครามที่ยิ่งพัฒนา สันติภาพยิ่งหางออกไป

มองใหไกลจะเห็นวา เรื่องขันติธรรมความอดทนในขอ ๑ ของ
โอวาทปาฏโิมกขน้ี มคีวามหมายกวางขวางมาก กินวงมาถึงการแก
ปญหาของโลกปจจุบัน ในการที่จะใหมีสนัตภิาพ ตองรูวาโลกทีม่นั
วุนวายกเ็พราะขาดขันติธรรมนีด้วย

รวมแลวก็มี ๓ อยางนี้
๑. อดทนตอความลาํบากตรากตราํ
๒. อดทนตอทกุขเวทนา
๓. อดทนตอสิง่กระทบกระทัง่ใจ
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ขันติใหครบ

ตอไป อาการของความอดทนมี ๒ แบบ
๑) อดทนแบบตั้งรับ
๒) อดทนในการบุกฝา
อยามองแงเดียว ตองมองใหครบ
๑) อดทนแบบตั้งรับ การตั้งรับก็เปนความอดทนที่สําคัญ 

และโดยมากคนก็จะคิดถึงความอดทนโดยมองในแงน้ี คือคอยตั้งรับ 
เขาทําอะไรมาก็ตั้งรับ อดทนไปๆ อยางนี้ก็ตองระวัง ตองตั้งรับดวย
ปญญาอยางมีเหตุมีผล ไมอยางนั้นจะกลายเปนความกดดัน แล
วจะเกิดปญหาขึ้นมาอีก

ความอดทนในแงตั้งรับน้ี ตองทําใจได คือทําใจดวยปญญารู
เขาใจท่ีทําใหใจพรอมรับ อยางพระสารีบุตร ท่ีทานมีขันติธรรม ท้ังที่
หรือสมกับท่ีเปนผูบริหารสังฆะรองจากองคพระพุทธเจา

ไมวาจะมเีรือ่งราวอะไรกระทบกระทัง่ คนโนนวาอยางนั้น คนนี้
วาอยางนี้ พระสารีบุตรก็รับได

พระสารีบุตรทานเปนเหมือนอยางผืนแผนดิน ก็แลวผืนแผนดิน
เปนอยางไรละ คือ ใครจะเอาของดีหรือของเสียเทลงมา เอาอะไรรด
ใสไมวาจะสกปรกแคไหน หรือจะเอาของดีแคไหนมาฝงไว เชน 
ทรัพยสมบัติ หรือเพชรนิลจินดา อยางสมัยกอนที่เขาไปขุดหลุมฝง
ขุมทรัพยไวใตดิน ของดีก็ฝงไวในดิน ของเสียก็เทลงไปในดิน ผืน
ปฐพีน้ีรับไดหมด ไมรองไมบนอะไรทั้งนั้น

คนทีจ่ะอดทน เมือ่ถงึคราวตัง้รบั กต็องทาํใจใหเหมอืนผืนแผน
ดินอยางนี้ ไมวาเรื่องดีหรือเรื่องรายมา ตองรับไดหมด กจ็ะผานพน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๙

๓๙

ปญหาไปได อยางคุณพอคุณแม บางทีก็ตองเปนเหมือนผืนแผนดิน
น่ีแหละ คือรับไดหมดทั้งนั้น

๒) อดทนแบบบุกฝา หมายความวา การงานที่จะทํา หรือสิ่ง
ท่ีเปนวัตถุประสงคอันดีงาม เราจะตองกาวไปทาํหรอืทําใหกาวไปจน
กวาจะสาํเรจ็ ถงึจะมอีปุสรรคยากลาํบาก กต็องฝาฟนไป อยางที่พระ
พุทธเจาตรัสไวใหเปนคาถาวา

อหํ นาโคว สงฺคาเม จาปาโต ปติตํ สรํ …
บอกวา “เรานีเ้หมอืนชางศกึเขาสงคราม ซ่ึงทนตอลกูศรทีพ่รัง่พรมูา”

พระพทุธเจาทรงเปรยีบพระองคเหมอืนชางศกึ คอื พระองคเสดจ็
ไปประกาศพระศาสนา หรอืไปโปรดสัตว ทรงเดินทางไปเทศนาสั่ง
สอน คนก็ชอบบาง ไมชอบบาง บางทีขัดใจเขาบาง ขัดลาภขัดยศ
เขาบาง เขาก็ดาวาหรือแกลงใสรายตางๆ ตลอดจนหาทางทําราย 
พระพุทธเจาก็ทรงมีความอดทน

พระองคเหมือนชางศึก ซ่ึงมีจุดมุงหมายชัดเจนคือจะไปใหถึงชัย
ชนะ แตในระหวางนี้ เมื่อมีสิ่งที่เขามากระทบกระทั่ง คือ อาวุธ 
แหลน หลาว ลูกธน ู ท่ีเขามาทุกอยางจากทุกทิศ ชางศึกก็ตองอดทน 
รับไดหมด และฝาไปใหถึงจุดหมาย

เราก็เหมือนกัน ถามีวัตถุประสงคท่ีดีงามแลว แนใจแลว เราก็ทํา 
และเดินหนาไป เมื่อเจอสิ่งที่เขามากระทบกระทั่ง ก็ไมมัวเก็บเอามา
เปนอารมณ เมื่อไมมัวติดของอยูกับเรื่องจุกจิก เราก็จะมุงแนวไป
ขางหนา และผานไปดวยดี

แตถามัวเก็บเอาเรื่องขลุกขลิกนอกทางมาเปนอารมณกระทบ
ตัว เราก็จะมัววุนวายพันพัวอยูกับเรื่องเหลวไหล แทนที่ใจจะอยูกับ
สิ่งดีงามที่จะทําและแลนโลงไปใหถึงจุดหมาย ก็มัวพะวาพะวังวุน
อยูกับเรื่องแทรกแซงจุกจิกเหลวไหล เลยทําใหลาชา หรือเสียงาน
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คนที่มีใจเปนสมาธิ ตั้งมั่นแนวแน จะมุงไปที่จุดหมาย เขาไมถือ
สาอารมณเหลานี้ ก็เลยทนไดโดยไมทุกข เรื่องก็ผานไปๆ น่ีก็เปน
ลักษณะของขันติความอดทนที่สําคัญดานหนึ่ง

เพราะฉะนั้นจึงตองอดทนใหถูกทาง ถาจะทําสิ่งที่ดีงาม เมื่อมั่น
ใจแลว พระพุทธเจาไมมีทอถอยเลย พระองคประทับน่ังที่ใตรมโพธิ์ 
ตอนนี้แนพระทัยแลว ก็ตรัสในพระทัยวา ถาไมบรรลุโพธิญาณ แม
เลอืดเนือ้จะแหงเหอืดไปเหลอืแตกระดกูกจ็ะไมลุกขึ้นมา

คนสมัยนี้ ถาเอาอยางพระพุทธเจา เมื่อจะทํางานที่ดีงามสําคัญ 
มองเห็นเหตุเห็นผลแลว ก็ตองทําใหสําเร็จ

ใหถึงขั้นที่วา ถึงจะตองคลานก็สู ตองทําใหสําเร็จใหได อยางนี้
จึงจะเรียกวา มีความอดทนที่เปนตบะ

น้ีคือเรื่องขันติ ซ่ึงขอนํามาพูดเปนขอสังเกต และเปนการทบ
ทวนไปดวย

จะเหน็วา แมแตเพยีงขนัตขิอเดยีวนีก้เ็ปนเรือ่งใหญมากแลว พระ
พทุธเจานาํมาตรสัเปนขอท่ี ๑ เพื่อสอนใหรูจักใชความเขมแข็งมุงมั่น
เพียรพยายามใหถูกทาง

แทนที่จะไปทรมานรางกาย หรือทําอะไรตออะไรที่ไมเปนเรื่อง ก็
นํากําลังมาใชในการทําสิ่งที่ดีงาม ใหสําเร็จผลจนถึงจุดหมาย

การบาํเพญ็ตบะ กค็อืการเผาผลาญกเิลส แตพวกนักบวชสมัย
โนนเขาเผากิเลสดวยการทรมานรางกาย

ทีน้ี ขันติ คือความเขมแข็งอดทนที่ดั้นดนไปดวยพลังความเพียร
น้ี ก็เผาผลาญกิเลสเชนความเกียจครานเฉื่อยชา เผาผลาญความ
อยากไดอยากบํารุงบําเรอหมกมุนมัวเมาตามใจตัวเอง แลวก็เผา
ผลาญอุปสรรคใหเหือดหาย แมแตเหล็กก็หลอมละลายเอามาปนได 
สามารถผานพนกาวไป จนถึงความสําเร็จ น้ีคือขันติ ท่ีเปนตบะ
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คนยุคนี้ขี้แย?
ตรงนี้ อยากตั้งขอสังเกตสักหนอยเกี่ยวกับเรือ่งของยคุสมยั คอื

มีเสียงบนวาคนสมัยนี้ไมคอยมีความอดทน โดยเฉพาะไดยินครู
อาจารย ปรารภเรือ่งเดก็ๆ สมยันีว้าไมคอยเขมแขง็ ขาดความอดทน

ท่ีจริง คนไทยไมคอยอดทนมานานแลว สมยักอนกไ็มคอยอดทน
อยูแลว ตอนนี ้ครอูาจารยท่ีไมคอยอดทน กม็าบนวาลกูศษิยไมอดทน 
คือไมอดทนหนักเขาไปอีก แสดงวาเด็กสมัยนี้ไมอดทนเปนทวีคูณ

น่ี เด็กจะตองรับฟงไวนะ ผูใหญเขาวาเราแลว เด็กก็ตองมา
พิจารณาตัวเองวา เราจะทําอยางไรดี

ก็ตองตั้งใจวา เราจะตองอดทนมีขันติมากขึ้นไป ใหยิ่งกวาคน
รุนกอนเราอีก ผูใหญรุนพอแม ทานอดทนไดพอสมควร ทานสราง
ฐานไวใหแลว เราตองเดินหนาตอจากฐานนั้นไป   

คนที่ทํามากอนอยางครูอาจารยน่ี ทําไวเทาไร ก็เปนผลท่ีลูก
ศิษยจะไดเก็บเกี่ยว เรียกวาทําไวใหแกลูกศิษย เทากับวาลูกศิษยได
ลัดขามมาทีเดียวเลย

ครูอาจารยคนมาๆ ปฏิบัติการมาๆ กวาจะไดวิชาแคน้ี บางทีคน
และทําเปนปหรือเปนสิบป แลวเอามายอยมากลั่นกรองใหลูกศิษย 
แคเดือนเดียวหรือครึ่งเดือน ลูกศิษยก็ไดแทบหมดแลว

แมวาเรื่องประสบการณและความซับซอนลึกซึ้งยังมีมากกวา
น้ัน แตพูดรวมๆ ไดวาอยางนั้น

บางทผีลงานทีต่วัทุมเทมาทั้งชีวิตกวาจะได อาจารยเอามาใหลกู
ศษิยกไ็ดไปในชั่วประเดี๋ยวเดียว เทากับวาลูกศิษยลัดขามไปแลว ลูก
ศิษยก็กาวตอจากครูอาจารยไปไดเลย จึงเปนธรรมดาที่ลูกศิษยจะ
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ตองกาวหนาไปกวาครูอาจารยอีกเยอะ เพราะลูกศิษยเดินตอจาก
ฐานที่ครูอาจารยสรางมาให ถาพูดหยาบๆ ก็เหมือนกับข้ึนไปยืนบน
หัวของอาจารย แลวทําไมลูกศิษยจะมาอยูแคครูอาจารย

ถาคนรุนใหมทําไมไดอยางคนรุนพอแมครูบาอาจารย ก็แย 
แสดงวาเสื่อมมาก เด็กสมัยนี้ตองคิดใหถูกวา คนรุนเรานี้ตองเจริญ
พฒันามากกวา เชน ปญญาจะตองงอกงามขึน้กวาคนรุนพอแมอกีมาก

พอแมครูอาจารยไมวาอะไรหรอก ลูกหลานลูกศิษยจะเจริญ
งอกงามมากกวาก็ไมเปนไร เพราะมันก็เปนไปตามหลักธรรมชาติท่ี
มันควรจะตองเปนอยางนั้น

ทีน้ี ถาครูอาจารยคนมาใหตั้งขนาดนี้แลว เราลดัไดมาแลว แต
เรากอ็ยูเทาเดมิ บางทไีมไดเทาเดมิ ไมไดเทาครอูาจารยเสยีดวย อยาง
น้ีกไ็มไหวแลว แสดงวาถอยหลงั จะตองพจิารณาตวักนัแลว

น่ีกเ็ปนเรือ่งหนึง่ทีจ่ะตองมาคดิกนัใหด ีการขาดความเขมแข็งอด
ทนเปนสาเหตุสําคัญ ใชหรือไม

คนที่จะอดทนได ก็ตองมีความเขมแข็งอยูภายใน จึงทนสู ทน
รับได ทนบุกฝาได ทนไดหมด และเมื่อเดินหนาไป ความเขมแข็งอด
ทนก็จะมาสัมพันธกับธรรมแงอื่นๆ ท่ีอยูในโอวาทปาฏิโมกขดวย

เสรีภาพชอบอาง แตวินัยไมเอา
ถาดกูนัไป จะเหน็วา ในโอวาทปาฏโิมกขน้ี พอถงึคาถาทอนที ่๓ 

จะมีพระดาํรัสในเรื่องคุณสมบัติของตัวพระเองที่จะไปทํางานพระ
ศาสนา เมื่อหลักนี้อยูในปาฏิโมกข ก็อยากจะพูดในเรื่องวินัย

วินัย เปนเรื่องใหญและสําคัญมาก และในยุคนี้เราก็เจอปญหา
ในเรื่องวินัยนี้อีก การตั้งขอสังเกตวันนี้เปนเรื่องที่สัมพันธกับสภาพ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๓

๔๓

ปจจุบันหลายอยาง
เมื่อกี้น้ีไดพูดไว คนสมยันีถ้กูตอวาวาไมคอยอดทน ไมคอยเขม

แขง็ ก็ตองพิจารณาตัว และถาเปนจริง ก็ตองปรับปรุงตน
ทีน้ีมาในแงวินัย ก็บนกันวาคนสมัยนี้ไมคอยมีวินัย ท่ีจริงคน

ไทยก็เปนอยางนั้นมาแตไหนแตไร เคยไดยินมา ๒๐-๓๐ ปแลววา 
คนไทยไมมีวินัยจนกระทั่งปจจุบัน คนสมัยนี้ยิ่งแยลงไปอีก

บอกวาคน ๒๐ ปกอนไมมีวินัย แลวคนที่ไมมีวินัยเมื่อ ๒๐-๓๐ 
ปกอน ยังมาบนวาคนสมัยนี้ ก็อาจจะแสดงวาคนสมัยนี้เสื่อมลงไป
อีก วินัยแยท่ีสุดเลย แลวจะทําอยางไร เพื่อใหคนมีวินัย

พอพูดถึงวินัย ก็ไปโยงกับอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องเสรีภาพ คนสมัย
น้ีนิยมเสรีภาพมาก ไมวาอะไรก็อางวาตองมีเสรีภาพ และเอาเสรี
ภาพไปโยงกับเรื่องสิทธิมนุษยชน เดี๋ยวก็อางสิทธิๆ เรื่องสิทธิเสรี
ภาพก็เลยเปนเรื่องโดดเดน

เสรีภาพ บางทีก็มาขัดกับวินัย เพราะวินัยเหมือนกับมาจํากัด
ควบคุมเรา ทําใหทําอะไรไมไดตามใจชอบ

แตก็ตองคิดกันใหชัดวา เสรีภาพกับวินัยขัดกันจริงหรือ คําถาม
น้ีจะตอบได ก็ตองชัดดวยวา วินัยคืออะไร และเสรีภาพคืออะไร

ถาวาเสรภีาพคอืฉนัทาํไดตามชอบใจ มนักต็องขดักบัวนัิยแน ถา
มีเสรีภาพแลวจะเอาตามใจตนเองวา ฉันจะทําอยางไรก็ตองทําได 
เสรีภาพอยางนี้ก็ทําใหมีวินัยไมได เรื่องนี้เราตองศึกษากันใหดี

ปญหาดูจะเริ่มตั้งแตวา คนสมัยนี้มักจะมองเอางายๆ แคน้ีวา 
เสรีภาพ คือ ฉันอยากไดอะไร ฉันตองได ฉันอยากทําอะไร ฉันตอง
ทําได แลววินัยก็คือสิ่งที่มาจํากัดกั้น ขัดขวางฉัน มาตีกรอบฉัน ไม
ใหทํา หรือใหทําอะไรไมไดตามชอบใจ
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ถามองอยางนี้ ก็ไปไมไหว เสรภีาพกบัวนัิยกต็องขัดกันตลอดไป
พอเริม่ตนกใ็ชเสรภีาพแบบวาเอางายๆ จะใหความหมายของเสรภีาพ 
กไ็มตองคดิพจิารณา ไมตองศกึษาอะไร

ความจริง เสรีภาพกับวนัิยเปนเรือ่งทีป่ระสานเสรมิกนั ท้ังสอง
อยางเปนหลกัการทีม่ข้ึีนมาเพือ่จุดมุงหมายเดยีวกนั มนัประสานกนั
แทๆ  ทําไมจึงวาอยางนั้น

จะเห็นไดงายๆ เสรีภาพเปนเรื่องของการมีโอกาสและใชโอกาส 
เมื่อวาโดยตรงก็คือการที่จะใชโอกาสไดโดยไมถูกจํากัดขัดขวาง

ถาเราไมมีเสรีภาพ เราก็ใชโอกาสไมได และโอกาสก็หายไป
จากเรา เราจะทําอะไร ก็ทําไมได ถูกหามถูกปดกั้นไปหมด จะพูดก็
พูดไมได จะเขียนก็เขียนไมได จะทําโนนทํานี่ก็ติดขัดไปหมด

เปนอันวา เสรีภาพเปนการใชโอกาสได แตเราก็ตองมีโอกาสที่
จะใหเสรีภาพใชดวย ถาโอกาสไมมี หรือไมมีโอกาสที่จะใหเสรีภาพ
ใช เสรีภาพก็พลอยหมดไปดวย

วินัยไมมา เสรีภาพไมมี
ทีน้ี หันมาดูวินัยบาง วินัยคืออะไร?
วินัยมีข้ึนเพื่อจัดสรรโอกาส และในความหมายหนึ่ง วินัย ก็คือ

การจัดสรรโอกาส หรือจัดใหมีโอกาส ท่ีวานี้จริงหรือไม ลองคิดดูใหดี
อยามองแควาวินัยเปนเครื่องควบคุมจํากัด เดี๋ยวจะบอกวา

วินัยจํากัดเสรีภาพ แตดูกันใหถึงความหมายที่แท
โดยพื้นฐานนั้น เขาตั้งวินัยขึ้นเพราะตองการจัดใหมีโอกาส ให

เรามีโอกาส ถาไมมีวินัย เราก็จะไมมีโอกาส
ดูตัวอยางตรงหนานี้แหละ ญาติโยมน่ังกันอยูน่ี ขณะนี้ ก็คือฟง



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๕

๔๕

อาตมาพูด ทีน้ี ถาทําตามเสรีภาพแบบที่วาใครอยากจะพูดก็พูด ใคร
อยากจะเดินก็เดิน ฯลฯ เอาละซิ ในที่ประชุมน้ี คนนั้นก็พูด คนนี้ก็พูด 
เสียงโนนมา เสียงนั้นมา วากันวุน เสียงเซ็งแซไปหมด ท่ีวาจะฟง
อาตมาพูด ก็ฟงไมรูเรื่อง

น่ีเรียกวาขาดวินัยใชไหม เสรีภาพก็ใชโอกาสไมได กลายเปน
สูญเสียโอกาส หรือทุกคนก็หมดโอกาสไปดวยกัน และเสรีภาพก็ไร
โอกาสที่จะเอาไปใช น่ีก็คือหมดเสรีภาพไปดวยกันนั่นเอง

เขาจัดวินัยเพื่อใหคนมีโอกาสทํากิจกรรมอะไรๆ ไดสําเร็จตาม
วัตถุประสงค อยากจะพูดอยากจะฟงอะไร ก็พูดก็ฟงได น่ีก็คือ
โอกาส ซ่ึงเสรีภาพจะไดมาใช

เราจัดงานขึ้นเพื่อจะใหโยมไดฟงธรรม พอมีวินัย โอกาสที่จะฟง
ก็มีจริง และโยมก็ใชโอกาสนั้นได โยมก็ไดฟงธรรมใชไหม

แตถาไมเอาวนัิย บอกวาใหเสรภีาพ ใครอยากจะทาํอะไรกทํ็าไป
ตามชอบใจของตวั ฉนัอยากจะพูดอะไร อยากจะเดินไปไหน ก็พูดก็
ลุกขึ้นมาเดินกันเอะอะพลานไป

เลยกลายเปนวา คนมีเสรีภาพนี้เปนตัวกอกวน ทําใหเสีย
โอกาส แลวก็ทําใหท้ังคนอื่นและตัวเองหมดเสรีภาพไปดวยกัน

มองกวางออกไปตามทองถนน เราใหคนมีวินัยมีกฏหมายมีศีล
น่ี ก็ทําใหคนไมทําอะไรตามชอบใจ เราอยากจะลักขโมยแยงชิงของ
ใคร เราก็ไมไปแยงชิง เราโกรธใคร ก็ไมไปทําราย

ทีน้ี เมื่อตามทองถนนและในสถานที่ตางๆ ไมมีคนไปเที่ยวรุก
รานทําตามชอบใจ ไมมีใครไปแยงชิงของเขา คนมีวินัยแลว สถานที่
สาธารณะเหลานั้นก็ปลอดภัย โอกาสก็เกิดขึ้น และคนก็เอาเสรีภาพ
มาใชโอกาสนั้นได คนมีกิจมีธุระก็ไปไดคลองกายคลองใจ
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น่ีแหละ ท่ีเขามีกฎหมายเปนวินัยขึ้นมา ก็เพื่อจัดสรรใหเกิด
โอกาสแกมนุษย พอมีวินัยปบก็เกิดโอกาสทันทีเลย ถายิ่งคนมีวินัย
กันดี ไมมีการเบียดเบียนกัน ไมมีการทํารายใครเลย ปลอดภัยเต็มท่ี 
ไมตองหวาดระแวงเลย จะไปทํากิจธุระที่ไหนก็ไปได แมแตกลางคืน
ดึกๆ ก็ไปได เทากับมีหลักประกันเสรีภาพอยางดีเลยทีเดียว

แตถาไมมีวินัยจะเปนอยางไร ก็แนนอนวาจะยุงวุนวายไป
หมด จะไปไหนก็หวาดระแวง ไมกลาไป ถนนโนนก็ไปไมได ถนนนี้ก็
ไปไมได หรือวาจะไปไดเฉพาะเวลานั้นเวลานี้เทานั้น ก็เปนอันวาติด
ขัดไปหมด

ความไมมีวินัยทําใหเสียโอกาส และเปนตัวปดกั้นเสรีภาพ
วินัยมีไวเพื่อจัดสรรโอกาส วินัยมีข้ึนเพื่อใหเกิดโอกาสทั้งนั้น 

แลวเสรีภาพก็จะไดมาใชโอกาสท่ีเกิดจากวินัยนั้น แตเปนปญหาที่
วาคนไมเขาใจ คนมองวินัยผิด ตองตระหนักวา ถาไมมีวินัยแลว
โอกาสจะเสียไปหมดทุกอยางทุกประการ

แมแตคุณหมอจะผาตัด ก็ตองจัดระเบียบ คือใหมีวินัยวา
พยาบาลยืนเขาที่ตรงไหน มีกี่คน คนไหนทําหนาที่อะไร และลําดับ
หนาที่กันใหถูก เครื่องมือก็จัดวางตามลําดับไวเปนระเบียบ เครื่อง
มือไหนตองสงกอนสงหลังก็วาไปตามลําดับท่ีชัดเจน ถาขืนผิดวินัย 
แคผิดลาํดบัสบัสนวุนวาย บางทคีนไขตายเลย

น่ีแหละ วินัยจึงจัดสรรใหเกิดโอกาสในการที่จะทํางานใหสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค และเพราะฉะนั้น สังคมที่ดีจึงตองมีวินัย

แมแตอยางงายๆ ในการจราจร ลองไมมีวินัยคือคนไมรักษากฎ
จราจรซิ บอกวาฉันมีเสรีภาพ ฉันจะขับไปตามใจฉัน รถคันนั้นอยาก
จะไปก็ไป รถคันนี้อยากจะไปก็ไป ในที่สุด ติดอยูน่ันทุกคน ไปไมได
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เลยสักคัน เอ น่ี… ทุกคนบอกวามีเสรีภาพและใชเสรีภาพกันเต็มท่ี 
แตขาดวินัย เลยหมดเสรีภาพไปดวยกันทุกคน

แตพอมีวินัย ก็จัดกันใหเรียบรอยเปนแถวเปนแนวและมลีาํดบั 
โอกาสทีจ่ะไปกเ็กดิขึน้อยางด ี แลวทกุคนกม็เีสรภีาพตามกตกิา ซ่ึงทาํ
ใหขับรถไปไดอยางด ีน่ีคอืมวีนัิย แลวกใ็ชเสรภีาพกนัไดทุกคน

อยางในบานของญาติโยม จะตั้งโตะ ตั้งเกาอี้ก็ตองมีวินัย ตรงนี้
ทางเดินนะ อยาเอาโตะมาตั้งขวาง อยาเอาของมาเกะกะ แตถาเอา
กระโถนมาวางขวางทางไปประตู เดินไปเตะกระโถนซะนี่ แลวถาลม
ลง ก็จะเกิดปญหาตางๆ ตามมา ทําใหติดขัดไปหมด

เพราะฉะนั้นจึงตองมีวินัยในบาน รูจักจัดขาวของใหเรียบรอย
อะไรควรจะอยูท่ีไหนก็จัดเขาที่ไป ก็โลงเลย ทําใหเกิดโอกาส แลว
เสรีภาพก็คลองสบายเลย พอจะเดิน ก็เดินตามชอง จากประตูหนา
บานถึงทายครัวก็พรวดเดียวถึงเลย เพราะไมมีอะไรติดขัด

น่ีคือวินัยมาใหเสรีภาพ
เพราะฉะนั้นจึงขอใหเขาใจความหมายของวินัยที่ถูกตองวา 

วินัยนั้น เปนการจัดสรรใหเกิดโอกาส แลวมนักม็าบรรจบกบัเสรีภาพ 
ท่ีวาเสรภีาพกม็าใชโอกาสไดสบาย เปนอนัวา สองตวันีม้ีไวเพือ่ใหเกดิ
โอกาส และจะไดใชโอกาสไดคลองสบาย

เสรภีาพทีส่รางสรรค
ของสงัคมประชาธปิไตย

ทีน้ี เสรีภาพนั้น ถาจัดใชไมเปน ก็ทําใหเสียโอกาส เสรภีาพทีผ่ดิ
คอืท่ีเขาใจผดิและใชผดิ กลบัมาทาํลายโอกาส อยางนอยคนกว็ุนวาย
ทะเลาะเบาะแวงกัน แลวก็ทําใหคนอื่นเสียโอกาส ตัวเองจะเอา
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โอกาสไปใชทําโนนทํานี่ตามชอบใจ เลยยิ่งเกิดความวุนวายทําลาย
โอกาสหนักเขาไปอีก

เพราะฉะนั้น การที่จะเขาใจเรื่องนี้จะตองมองใหชัดใหตลอด 
ไมใชเอาแควา มีเสรีภาพ คือจะไดกินไดเสพไดบริโภคตามชอบใจ 
หรือจะทําอะไรตามใจชอบ

แตคนมักจะคิดแคน้ี คิดแคเรื่องเสพเรื่องบริโภค ไมไดมองวา
ชีวิตสังคมมนุษยเราน้ี มีอยูเพื่อวัตถุประสงคท่ีสูงขึ้นไปกวานั้น

มนุษยมิใชมีชีวิตและสังคมไวแคเพื่อกินเสพบริโภค แตเราตอง
อาศัยสิ่งที่กินเสพบริโภคเหลานี้เปนฐานที่จะกาวขึ้นไปสูการมีชีวิต
และสังคมที่ดีงามมีความสุข (แลวชีวิตและสังคมที่ดีงามมีความสุขก็
เปนหลักประกันใหเรามีสิ่งกินเสพบริโภค) และการที่เราตองมีวินัยมี
เสรีภาพก็เพื่อวัตถุประสงคอยางนั้น

ตัวอยางเชน การที่เรามีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนี่ เรา
ก็นึกวา คือเรามีโอกาสแลว เราคิดอยางไร เราเห็นอยางไร เราจะได
พูดไปตามที่เราอยากจะพูด แตท่ีจริงมันไมใชแคน้ันหรอก

เสรีภาพน่ีมันเพื่ออะไร เรามีเสรีภาพเพื่ออะไร เสรภีาพเปนหลกั
สาํคญัอยางหนึง่ของประชาธปิไตยใชไหม

แลวประชาธปิไตยมไีวเพือ่อะไร ก็เพื่อใหสังคมของเราอยูดีมีสันติ
สุข เปนที่ซ่ึงผูคนมีชีวิตที่ดีเจริญงอกงาม มีการพัฒนาไดอยางดี  

ทีน้ี สังคมจะดีไดอยางไร สังคมจะดีไดก็ตองมีคนหรือมีสมาชิก
ท่ีดีมาประกอบกันขึ้น หรือมาชวยกนัสรางขึน้

ตามปกต ิ มนุษยทุกคนมีศักยภาพของตน มีสติปญญาความ
สามารถของตวัๆ และควรมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตัวนั้นยิ่งขึ้น
ไปดวย
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ดังนั้น ถาจะใหสังคมดี เราก็ตองเอาสติปญญาความรูความ
สามารถของแตละคนมาใชประโยชนในการสรางสังคมนั้น คือตอง
ใหคนมีโอกาสและสามารถใชโอกาสที่จะแสดงหรือเสนอสติปญญา
ความสามารถของเขาออกมา พรอมท้ังใหมีโอกาสพัฒนาสติปญญา
ความสามารถของเขานั้นใหมากขึ้น

น่ีก็คือเหตุผลท่ีตองใหมีเสรีภาพ
ถาคนไมมีเสรีภาพ ถาไปปดกั้นโอกาสหรือปดกั้นไมใหเขาใช

โอกาสทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เสยีแลว สตปิญญาความสามารถทีเ่ขามี
อยู กไ็มออกมาเปนประโยชนท่ีจะชวยจะรวมสรางสรรคสงัคม ท้ังทีเ่ขา
มีสติปญญาดี แตพูดไมออก พูดไมได ก็เอามาใชประโยชนไมได

พอมีเสรีภาพ เขาใชโอกาสแสดงความรูความคิดเห็นได ความดี
งามสติปญญาความรูความสามารถของเขา ก็ออกมาเปนประโยชน
แกสังคม ออกมาเปนสวนรวมในการสรางสรรคสังคมประชาธิปไตย

ก็เลยกลายเปนวา เสรีภาพนั้นเปนชองทางที่จะเอาสิ่งที่ดีในแต
ละคนออกมาใชประโยชน ไมใชเอาแคคิดวา ฉันมีโอกาสแลวนะ ฉัน
จะใชโอกาสนี้แสดงความคิดเห็นของตัวตามใจฉัน ฉันนึกอะไรไดรู
สึกอยางไรอยากพูดอะไร ก็แสดงไป โดยไมไดคํานึงวาจะจริงจะดีจะ
เปนประโยชนหรือไม หรือจะรายจะเปนการทําลายก็ชางมัน

เพราะฉะนั้น คนที่เขาใจเหตุผลและมีใจเอื้อ รูจักมองสองชั้น 
จะคิดตอไปวา เออ... โอกาสของเรา ก็หมายถึงโอกาสของสังคมดวย

การที่เรามีโอกาสแสดงความคิดเห็นนั้น ท่ีแทแลวก็หมายความ
วา สังคมประชาธิปไตยนี้จะไดมีโอกาสเอาความดีงามความรูความ
สามารถสติปญญาของเรานี่ ไปเปนสวนรวมใชประโยชนได

เปนอันวา ตองมองใหถูกทาง มองไกลสักหนอยใหถึงจุดหมาย
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ของประชาธิปไตยวามันอยูท่ีจะสรางสรรคสังคมใหดี แลวเราก็
พยายามเอาสติปญญาของแตละคนไปใชประโยชนใหได

เอาละ พอนึกอยางนี้แลว ก็จะแสดงความคิดเห็นดวยความรับ
ผิดชอบ วาเราจะไมทําใหคนเขาใจผิด จะพูดใหตรงตามขอมูลขอ
เท็จจริง ใหคนเขาใจถูกตองชัดเจน ไมใชวาตัวเองชอบใจจะคิดอยาง
ไร จะรูสึกอยางไร จะนึกสนุกอะไร จะแกลงใคร ก็แสดงเรื่อยเปอยไป

ตองคิดวา ออ... ท่ีแทน้ัน หลักประชาธิปไตยตองการใหสังคม
สวนรวมไดประโยชนจากเรา ใหทุกคนรวมทั้งตัวเราไดประโยชน จน
ถึงกับตรากฎหมายขึ้นเปนวินัย เพื่อจัดใหมีโอกาสที่จะแสดงความรู
ความคิดเห็นไว และเปดใหเรามีเสรีภาพ ท่ีจะใชโอกาสนั้นได

เรามีความรูความคิดเห็นอยางนี้ เมื่อเราพูดออกไปอยางนี้ๆ จะ
ชวยใหคนทั่วไปไดความรูมีสติปญญา เอาไปชวยกันสรางสรรค
สังคมไดดีไหม เออ... ถาอยางนั้น เราจะตองพยายามศึกษาใหดีเสีย
กอน หาขอมูลความรูใหมันชัดเจน แลวจึงจะมาแสดงมาพูด

อยางนี้จึงจะเปนการใชเสรีภาพอยางมีวัตถุประสงคท่ีถูกตอง 
เปนการสรางสรรค แลวมันก็ประสานกับวินัยดวย น่ีแหละ เมื่อทํา
อยางนี้ วินัยกับเสรีภาพก็ประสานกัน ในการทําใหเกิดโอกาสและใช
โอกาส แลวกจ็ะทาํใหเกดิความเจรญิงอกงาม

แตถามองเสรีภาพในความหมายชั้นเดียววา ขาจะพูดจะทํา
ตามชอบใจแลว จบแคน้ัน เราก็จบ ประชาธิปไตยก็จบ และสังคมก็
จะจบ คือจบจอดมอดมวยดวยกันหมด

เสรีภาพแบบที่วา ขาจะกิน จะเอา จะเสพ จะบริโภคอยางไร ก็
ใหไดอยางที่ขาตองการ น่ีก็ไมไปไหน คนที่แสดงอยางนี้ก็คือไมมี
ความรูความคิดอะไร มีแตความรูสึก
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สังคมที่คนมีแตความรูสึกอยางเดียว ก็คือไรปญญา ยอมไปไม
รอด แคคุณภาพชีวิตของตัวคนที่ใชเสรีภาพนั้นเองก็เสื่อมแลว จึง
ตองเอาปญญามาพจิารณาความรูสกึของตวัดวย

มองกวาง-คิดไกล เรื่องวินัย-เสรีภาพ
เปนอันวา เมื่อมองใหดีแลว วินัยนั้น ถาจัดใหถูก รูจักตั้งใหดี

แลว จะเปนประโยชนในการสรางสรรคชีวิตและสังคมอยางยิ่ง
ประชาธิปไตยจะพัฒนาขึ้นมาเปนของแทของจริง

เมื่อสังคมประชาธิปไตยตองการใหมีโอกาสในการสรางสรรค
อะไรดานใด วินัยก็จัดการใหเกิดโอกาสอยางนั้นขึ้นมา แลวมอบให
เสรีภาพเอาไปใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางนั้น จึงทําใหชีวิตและ
สังคมมีทางเจริญงอกงามสมความปรารถนา

อยางคนทีม่วีนัิยในตวัเอง เขากเ็หมอืนกบัตัง้กตกิาขึน้มาจดัสรร
ชีวติของเขา ตัง้แตจัดเวลาในการดาํเนนิชวีติประจาํวนั จัดระเบียบ
ทุกอยางของเขา เสร็จแลวก็เปนโอกาสซิ เพราะเขาทําอะไรไดเยอะ 
คนที่จัดสรรเวลาเปนนี่ วันหนึ่งๆ ใชเวลาไดประโยชนมากมาย

สวนอีกคนหนึ่งไมมีวินัย วันหนึ่งๆ ไมไดเรื่องไดราว อยาวาแต
วันเลย ปหนึ่งก็ยังไมไดเรื่อง

เพราะฉะนั้น วินัยจึงมีประโยชนมาก จําไวเลยวา วินัยเปนตัว
จัดสรรใหเกิดโอกาส อยาไปคิดวาวินัยเปนตัวจํากัดปดกั้น

แตถาวินัยเปนตัวปดกั้นขึ้นมาจริง ก็เปนเพราะคนไมพัฒนา 
หรือเปนเพราะวามีวินัยที่ผิด พอรูเขาใจจัดตั้งและใชวินัยถูก กเ็กดิ
โอกาส แลวมาประสานกบัเสรีภาพ สงัคมกเ็จรญิงอกงามไปลิว่เลย

เวลานี ้คนมกัจะคดิอะไรชัน้เดยีว มองแคตวัจะได จะเอา จะเสพ 
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จะบริโภค ถาอยางนี้ ชีวิต-สังคม-ประชาธิปไตยก็มีแตจม ไมไปไหน
เพราะฉะนั้น จะตองใชสติปญญามาคิดทบทวนกันใหม วันนี้จึง

มาพูดเรื่องนี้
ขอย้ําวา สังคมนี้กําลังจะไปกันใหญแลว มองตื้นๆ ช้ันเดียว

ดานเดียว จะเอาแตสิทธิเสรีภาพ หลวงลุงอานหนังสือพิมพใหฟง
ทุกวันก็ไดยินแตเรื่องอางสิทธิเสรีภาพกันแบบนี้ ไมพูดกันในทางที่
สรางสรรค วินัยที่ยอมรับกันวาคนไทยแยอยูแลว ก็ยิ่งทรุด

แลวมาถึงเด็กสมัยนี้ ก็ใชเสรีภาพกันแบบจะเอาตามชอบใจตัว
กลายเปนวา ดานหนึ่งก็มั่วสุมหมกมุน อีกดานหนึ่งก็ขัดแยงแกงแยง
ตีกันยิงกันฟนแทง บานเมืองยุงอยูกับอบายมุขและอาชญากรรม

คุณภาพคนมีแตเสื่อมดอย สภาพการศึกษาพรองก็ฟอง ภาวะ
สังคมขาดวินัยก็ซํ้า

เมื่อใดคนรูตัวตระหนักขึ้นมาวาจะตองพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคม
ใหดีข้ึน ก็จะเห็นคุณคาของวินัยวา มันสรางโอกาสที่จะทําการ
พัฒนานั้น แลวก็จะมีทางพัฒนาวินัย

ท่ีจริง เด็กเดี๋ยวนี้ท่ีดีอยูเงียบๆ ก็เยอะ แตบางทีผูใหญก็มองผิด 
คือ เด็กหลายคนตองการสรางสรรค และเขาก็อยากมีวินัย

แตแลวผูใหญท่ีไมเขาใจ ก็ไปพูดปดกั้นเสียวาจะไปจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของเด็ก

ก็รูกันอยูแลววา เด็กจําพวกที่ไปมั่วสุมตีรันฟนแทงทํารายกันมี
เยอะ ทีน้ี ในหมูเด็กเงียบที่อยากมีวินัยอยากพัฒนาชีวิตและสังคม
น้ัน เด็กหลายคนก็เปนคนออนหรือใจออน พอเพื่อนมาบอกมาชวน 
ก็มักจะกลัวหรือเกรงใจเพื่อน บางทีก็หวาดกังวล แกก็อยากจะมีขอ
วินัยเอาไวอางบาง ถามกีฎกตกิา เดก็พวกนีก้จ็ะไดเกราะไวชวยกนัตวั
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สมัยกอนโนน สังคมมีพอแมเปนหลัก เวลาไปไหน ถาเพื่อนจะ
ชวนไปไมดี เด็กก็อางวาไมไดนะ เดี๋ยวแมดุ น่ีก็ไดขออางแลว

คือ เด็กนั้นเกรงใจเด็กดวยกัน ถาไมมีขออางหรือท่ีอางอิง แกก็
ตองยอมตามเพื่อน

ลองเทียบกันดู ก็เห็นๆ วา เด็กสมัยกอน เมื่อตัวเองไมแข็งพอ ก็
มีท่ีอางอิงที่จะออกเสียงพูดขึ้นมาไดวา คุณพอจะดุเอา คุณแมจะดุ
เอา ถาแรงนักก็วาจะดาเอาจะตีเอา ก็เปนตัวยับยั้งได แลวก็เปน
หลักที่ตัวจะยึดไว ไมตองตามเขาไป

แตเด็กสมัยนี้ คุณพอคุณแมเปนที่อางอิงไดไหม อางคุณพอคุณ
แมไมศักดิ์สิทธิ์แลวใชไหม แลวเด็กจะอางอิงอะไร ก็เควงควาง ตอง
ยอมไปตามพวกตามหมู หรือตามเด็กที่แข็งกวา กลายเปน สังคมไร
หลัก เหลือแตตอ

แลวยุคนี้จะทําอยางไร น่ีแหละจึงวา ถึงจะไมมีคนที่เปนหลัก 
แตถามีกฎกติกามาชวยเปนวินัยให เด็กดีท่ีเงียบก็จะไดมีหลักที่ยึด
ไวอางอิง

อยาไปนึกวา เด็กทุกคนตองการทําตามใจตัว เด็กหลายคน
ตองการจะมีกติกา พอมีใหแลว เขาจะไดเอาไปอางกับเพื่อน

เพื่อนจะมาชวนไปทางเสีย เขาก็บอกวา เดี๋ยวๆ กฎกติกาขอน้ีมี
อยูวาอยางนี้นะ จะเปนกติกาในบาน ในครอบครัว ในโรงเรียนอะไร
ก็แลวแต เราตองใหเด็กรูจักเอาไปอาง เด็กก็กลายเปนพวกเดียวกับ
วินัยหรือกฎกติกานั้นไป

ขอย้ําไว อยาไปนึกวาเด็กมองกฎกติกาไมดีวามากดบังคับเขา 
แลวไมชอบกฎกติกาไปหมด เด็กที่ชอบมีอยู และตองการเอาไปใช 
น่ีก็เปนเรื่องที่นาคิดพิจารณา และตองคิดหลายแงหลายชั้น
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อยางที่ตั้งขอสังเกตไวแลววา คนเดี๋ยวนี้มักมองอะไรแงเดียว 
และมองแคบอยูแคความรูสึกกับเรื่องจะกินเสพบริโภค

พูดถึงเสรีภาพ ก็จะกินเสพบริโภค แสดงความรูสึกไดอยางใจ
ชอบ พูดถึงวินัยก็เปนการปดกั้นไมใหกินเสพบริโภคไดตามชอบใจ 
มองไปอยางนี้ ก็เลยไมไดหลักในการที่จะพัฒนาชีวิตและสังคม

เพราะฉะนั้น จะตองพัฒนาคนใหรูจักศึกษาวา ในสังคมนั้น 
หลักการตางๆ เชนเสรีภาพนี้ เขามีไวเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
ใหดีงามสูงขึ้นไปอีก ไมใชติดจมอยูแคเสพบริโภคเทานั้น เราอยา
มองแคน้ี

พระพุทธศาสนาบอกวา สิ่งเสพบริโภคและเรื่องเศรษฐกิจเรื่อง
วัตถุท้ังหมดนี้ เปนเรื่องของปจจัย แปลวาเปนเครื่องเกื้อหนุน เปน
เงือ่นไข เปนทีอ่าศยั ไมใชเปนจดุหมาย เราอยาจบแคน้ี

อยาคิดวา เราไปเรียน ไปทํางาน ทําอะไรๆ เพื่อจะไดมีเงินทอง
ทรัพยสมบัติ แลวก็กินเสพบริโภค คือจบ แตปจจัย ๔ เรื่องวัตถุ เรื่อง
เศรษฐกิจน้ี เรามีไวใหพรอมใหเพียงพอแลว มันจะเปนฐาน เปน
ปจจัยเกื้อหนุน ใหเรากาวขึ้นไปสูความดีงามท่ีสูงขึ้นไป

สังคมจะเจริญกาวหนาได ตองมีเศรษฐกิจดี แตไมใชจบแคน้ัน 
ไมใชจบทีว่ามเีศรษฐกจิดแีลวจึงพอ แตตองมีเศรษฐกจิดใีหพอทีจ่ะใช
เปนฐาน ในการที่จะสรางสรรคความเจริญงอกงามทางจิตใจ ทาง
ปญญา ทางวัฒนธรรมอะไรตางๆ ตอไป

ตองอยางนี้ สังคมจึงจะดีมีอารยธรรมได
ถาจบทีก่นิเสพบรโิภค มนักไ็มไปไหน กอ็ยูแคลุมหลงมวัเมา แลว

กแ็ยงชงิกนั ทะเลาะววิาทเขนฆากนั วนเวยีนอยูแคน้ัน แลวกเ็สื่อม



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๕

๕๕

คนไทย ที่ทางสองแพรงแหงการพัฒนา
วันนี้ คือวันมาฆบูชา เปนวันที่มีความหมายสําคัญ อยางนอยก็

มาเตือนใจเรา ใหนําเอาหลักการที่พระพุทธเจาตรัสสอนไวมา
พจิารณาดวยสติปญญา โดยมองไปโยงกับเรื่องตางๆ ในชีวิตและ
สังคม และไมใชมองแงเดียวชั้นเดียว แตมองใหท่ัวตลอดรอบดาน

วันนี้ ก็เปนอันวาไดพูดเรื่องสําคัญ ๒ อยาง คือ หนึ่ง เรื่องขันติ
ความเขมแข็งอดทน แลวก็เอาความเขมแข็งนั้นมาใชในขอท่ี สอง
เรื่องวินัย ท่ีจะเปนเครือ่งจดัสรรใหเกดิโอกาส โดยมเีสรภีาพท่ีจะใช
โอกาสนั้น ใหเปนชองทางที่จะนําเอาศักยภาพ แหงความดีงาม 
ความรู สติปญญา ความสามารถ ของตนๆ ออกมาใชในทางที่ดีงาม
สรางสรรค ใหเปนผลดีท้ังแกชีวิตและสังคมที่จะพัฒนาตอไป

สังคมไทยนี้ก็มีความสามารถอยู แตทําไมไมเดินหนา เตาะแตะ
อยูแคน้ี ก็มัวยินดีในความดอยพัฒนา ท่ีเขาเรียกใหเพลินวากําลัง
พัฒนา

ทําไมไมคิดสักทีวา เออ… เรานี้ก็มีความสามารถที่จะเปน
ประเทศที่พัฒนาแลว ไมใชแคดอยพัฒนา

ตอนนี้ทางรัฐบาล ทานนายกฯ ก็บอกวา อีกไมกี่ปประเทศไทย
จะเปนประเทศที่พัฒนาแลว แตจะเปนอยางนั้นได ประชาชนพล
เมืองตองเปนคนมีคุณภาพ ซ่ึงมีความสามารถในการที่จะพัฒนา

ไมใชวาแคผูนําพูดไวแลวมันจะเปนจริงได ประชาชนนี่แหละ
เปนตัวตัดสินการพัฒนา ถาประชาชนไรคุณภาพ ไมมีความสามารถ
ในการพัฒนา ก็เปนประเทศที่พัฒนาแลวไมได

แลวก็อยาดีใจแคจะเปนประเทศที่พัฒนาแลว จะตองมองไกล
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ไปเปนประเทศผูนําในการที่จะแกปญหาของโลกนี้เลย คือเปนผูนํา
ในการพัฒนาที่ถูกตอง เพราะเวลานี้ก็ยอมรับกันแลววาโลกปจจุบัน
ไดพัฒนามาหลงทางผิดพลาด

ประเทศพัฒนาแลว จะเปนประเทศตะวันตก หรือตะวันออก ไม
วาอเมริกาหรือใคร จนถึงญี่ปุน เดี๋ยวนี้ก็พูดกันนักหนาวามีการ
พัฒนาที่ผิด แลวประเทศไทยนี้ ถามัวพัฒนาอยู ก็คือตามประเทศที่
พัฒนาผิดไปแลวใชไหม

เมื่อตามประเทศที่พัฒนาผิด พอตัวเองไปเปนประเทศพัฒนา
แลว ก็ไปเปนประเทศที่ไดพัฒนาผิดไปกับเขาดวย

ถาจะทําใหถูก เมื่อเขาพัฒนากันมาผิด เราก็ตองปรับแกการ
พัฒนาเสียใหม

ฉะนั้น จึงตองมุงไปใหสูงกวานั้น ในเมื่อเวลานี้เขาพัฒนามา
แลว แตพัฒนาผิด เราก็จะตองเปนประเทศพัฒนาแลว ท่ีพัฒนาถูก 
แลวมานําประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลาย ใหพัฒนาไปในทางที่ถูก
ตองตอไป เพื่อใหเกิดความดีงามและสันติสุข หรือสันติภาพอะไร
ของโลก อยางที่ตองการแลวก็ทํากันไมไดสักที

ท้ังหมดนี้ ถาชาวพุทธนําโอวาทปาฏิโมกขมาเปนหลักนํา ก็จะ
บรรลุผลสําเร็จสมความมุงหมาย

วันนี้เปนวันดี ญาติโยมก็มีจิตใจเปนบุญเปนกุศล ดวยศรัทธา
และเมตตาไมตรี มาทําความดีรวมกัน แตละคนใจดี แลวก็มาใจดี
ตอกัน เปนความสามัคคีในกุศล ก็ขอใหดีอยางนี้เรื่อยไป คือมีความ
รัก มีเมตตา มีความสามัคคี ตั้งแตในครอบครัว เริ่มดวยจุดสําคัญที่
สุด คือคุณพอคุณแม กับลูก เปนตนไป

ขอแทรกอีกนิดหนึ่ง เวลานี้ คุณพอคุณแมมีคูแขงมาก คูแขงใน
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สังคมที่จะแยงชิงดึงพาเอาลูกไปนั้น มาทางขาวสาร ตั้งแตทางทีวี
และสื่อตางๆ มากมายสารพัด พอแมจะเอาลูกไวได ตองสูกับเจา
พวกคูแขงที่เขามา

แตอยามัวไปสูเลย ไมไหวแน มีแตแพ
แลวจะทําอยางไร ก็ตองยึดใจลูกไวใหได ถายึดใจลูก ใหลูกมี

ใจอยูกับเราแลว ทีน้ีก็มาตอตานและมาตอนรับมันดวยกัน
ตรงนี้ พอแมตองทําใหได ตองยึดใจลูกใหได ใหใจลูกมาอยูกับ

เรา แลวก็รวมมือกับลูก ในการรับมือกับศึกที่มาจากขางนอก
ขาศึกศัตรูเวลานี้มากเหลือเกิน คนในครอบครัวตองรวมมือรวม

ใจกนั ท้ังพอแมรวมมอืกบัลกู และลกูรวมมอืกบัพอแม จึงจะรบัมอืไหว
แตถาพอแมไปมวัสูกบัศตัรคููแขงทีเ่ขามาละก ็ หมดแรงแน และก็

จะเสียลูกไปใหเขาดวย
เอาละ ขอฝากไว สวนวิธีการที่วาทําอยางไรจะยึดใจลูกไวได ก็

คอยวากันใหม วันนี้พอไวกอน
ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกทาน ท่ีมาทําบุญ ในวันสําคัญ

มาฆบูชาวนันี้
ขอใหทุกทาน เมื่อมีจิตใจดีงามผองใส และมีเมตตาไมตรีตอกัน

แลว ก็จงมีใจเผื่อแผกุศลตอสวนรวม ตอสังคมประเทศชาติ ท่ีจะ
ชวยกันทําใหความดีงามที่เราเริ่มตนในวัด ขยายกระจายออกไป 
ใหเกิดความเจริญงอกงาม มีชีวิตดี ครอบครัวดี สังคมดี และโลก
น้ีดีตลอดทั่วกัน
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