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อาราธนาธรรม
แม่ชีศนั สนีย:์
กราบขอบพระคุ ณ ท่ านอาจารย์ ที่ เคารพอย่ างสู ง
พวกเราที่มาชุมนุมกันอยู่ ณ ที่นี้ ก็ด้วยความสานึกใน
พระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า ขอให้ท่านอาจารย์ได้
เมตตาแสดงธรรมที่จ ะตัก เตือ นให้ พ วกเราเป็ นผู้ ที่ จ ะ
ดารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท วันนี้เป็นวันที่พวก
เราชาวไทยทุ กคนสานึ กที่ จะท าหน้ าที่ ของคนในชาติ
วัน นี้ คือ วัน ที่ พวกเราจะกู้ แ ผ่ น ดิน ขอกราบอาราธนา
ท่านอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรม “เราจะกู้แผ่นดินกัน
อย่างไร”
กราบนิมนต์เจ้าค่ะ

เราจะกแ้ ู ผ่นดินกันอย่างไร?*
บัดนี ้เรามานัง่ ประชุมกันอยู่ ณ สถานที่อัน
ร่ มรื่ น มีสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นธรรมชาติ ในบรรยากาศที่
เป็ นบุญเป็ นกุศล คือการที่เราทั ้งหลายมีศรั ทธาอยู่
ในใจ พร้ อมทั ้งเมตตาที่แผ่ออกไปต่อผู้มาร่ วมในงาน
นี ้ และได้ มาประกอบกิ จกรรมที่เป็ นบุญเป็ นกุศล มี
การสวดมนต์ เป็ นต้ น โดยมี บุ ญ เจตนาบู ช าพระ
รัตนตรัยในโอกาสสาคัญ คือวันวิสาขบูชา

* ปาฐกถาธรรม แสดงในวันวิสาขบูชา ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ณ เสถียรธรรมสถาน
ซอยวัชรพล ๕๕ กรุงเทพมหานคร

-๑พระพุทธเจ้าประกาศอิสรภาพให้มวลมนุ ษย์
ความหมายของวันวิสาขบูชา โดยสัมพันธ์กบั วันสาคัญอื่นๆ
วันวิ สาขบูชามี ความหมายอย่างไร? สาหรั บที่ประชุมนี ้คง
ไม่จาเป็ นจะต้ องอธิ บายให้ ละเอียดลออ เพราะว่าเป็ นผู้ที่มีศรั ทธา
มีความรู้ความเข้ าใจอยู่พอสมควรแล้ ว
เราทราบกั น ดี ว่ า วั น วิ ส าขบู ช านั น้ เป็ นวั น ที่ เ รามา
ประกอบการบูช า เพื่ อ ระลึ ก ถึ ง พระคุณ ของสมเด็จ พระสัม มา
สัมพุทธเจ้ า ผู้เป็ นพระบรมศาสดา ในโอกาสแห่งวันประสูติ วัน
ตรัสรู้ และวันปริ นิพพานของพระองค์
สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประสูติก็ตาม ตรั สรู้ ก็ตาม
ปริ นิพ พานก็ ตามนัน้ อย่ างที่ ก ล่าวเบื อ้ งต้ นแล้ วว่าคงไม่ จาเป็ น
จะต้ องมาทบทวนกันในที่นี ้ แต่สาระสาคัญของวันวิสาขบูชานั ้น
ก็เพื่อให้ เราได้ ประโยชน์ คือให้ ประโยชน์เกิ ดขึ ้น ทั ้งแก่ตวั เรา คือ
ชีวิตของเรา และแก่สงั คมของเรา
การที่ เ ราบู ช าพระพุท ธเจ้ า ความจริ ง เราไม่ ไ ด้ ท าเพื่ อ
พระพุทธเจ้ า พระพุทธเจ้ าก็คงไม่ทรงต้ องการประโยชน์อะไรจาก
พวกเรา แต่การที่เราบูชานี ้ ประโยชน์ก็เกิดแก่ตวั ของพวกเราเอง
ถ้ าเรารู้ ความหมายรู้ เหตุร้ ู ผลในการบูชา รู้ ว่าประโยชน์อะไรที่เรา
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ควรจะได้ และรู้ ว่าเราควรจะบูชาอย่างไร ก็จะยิ่งได้ ประโยชน์มาก
เพราะฉะนัน้ การบู ช าที่ จ ะมี ผ ลดี ก็ คื อ การบู ช าที่ เ กิ ด จาก
ความรู้ ความเข้ าใจ
วิสาขบูชานั ้น พูดสั ้นๆ ว่ามีความหมายหลายอย่าง บางที
เราบอกว่า วันวิสาขบูชาเป็ นวันพระพุทธเจ้ า ทั ้งนี ้โดยเทียบกับ
วันอื่ น กล่าวคื อ ในบรรดาวัน สาคัญ ทางพระพุทธศาสนาที่ เ รา
ประกอบพิธีบูชากันในรอบปี นั ้น เราถือว่า วั นวิสาขบูชานี ้ เป็ น
วันพระพุทธเจ้ า เพราะเป็ นวันที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตส่วนพระองค์
ของพระพุทธเจ้ า คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปริ นิพพาน
วันมาฆบูชา เราบอกว่าเป็ นวั นพระธรรม เพราะเป็ น
วันที่พระพุทธเจ้ าทรงแสดงหลักธรรมที่เรี ยกกันว่า เป็ นหัวใจของ
พระพุทธศาสนา คือไม่ทาชัว่ ทาดี และทาใจให้ บริ สทุ ธิ์ ซึ่งเราถือว่า
เป็ นหลั ก การส าคั ญ ของพระพุ ท ธศาสนา รวมอยู่ ใ นโอวาท ปาฏิโมกข์ พระพุทธเจ้ าทรงแสดงหลักนี ้ในวันมาฆบูชา ก็คือแสดง
หัวใจของธรรม เราก็เลยเรี ยกวันมาฆบูชาว่าวันพระธรรม
ส่วนวั น อาสาฬหบู ช านัน้ เราบอกว่าเป็ นวั น พระสงฆ์
เพราะเป็ นวันที่พระพุทธเจ้ าทรงเริ่ มประกาศพระศาสนา โดยทรง
แสดงปฐมเทศนา และในบรรดาผู้ที่ได้ ฟังในวันนั ้น ก็มีท่านหนึ่งที่
ได้ บรรลุธรรม ได้ เป็ นปฐมสาวก คือเป็ นสาวกองค์แรก เท่ากับเกิดมี
พระสงฆ์ ขึ น้ มา เราจึ ง เรี ยกว่ า เป็ นวั น พระสงฆ์ ที่ ว่ า นี ก้ ็ เ ป็ น
ความหมายอย่างหนึง่
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ถ้ าพูดให้ สั ้นกว่านั ้น อาจจะบอกว่า วันวิ สาขบูชาเป็ นวัน
พระพุทธเจ้ า โดยมีความหมายว่าเป็ นวันปลุกใจชาวพุทธ และปลุกจิต
ชาวโลก เพราะคาว่า “พุทธะ” หรื อ พระพุทธเจ้ า แปลว่า ผู้ตื่น ตื่นก็
โยงไปถึงรู้ แล้ วก็เบิกบาน คาสาคัญก็คื อตื่น ซึ่งหมายความว่าตื่น
จากหลับ และตื่นจากความหลงใหล พ้ นจากอวิชชา พ้ นจากโมหะ
เมื่ อ พระพุ ท ธเจ้ าตื่ น พวกเราชาวโลกหรื อสรรพสั ต ว์
ทั ้งหลายยังไม่ตื่น ยังหลับใหลอยู่เป็ นจานวนมาก พระองค์จึงมา
ปลุกให้ ตื่นเพื่อจะได้ เป็ นพุทธะด้ วย เพราะฉะนั ้นวันพระพุทธเจ้ าจึง
มี ความหมายว่าเป็ นวันที่ โ ลกบัง เกิ ดมี ท่านผู้ที่จะมาปลุก ให้ คน
ทั ้งหลายตื่นขึ ้นจากความหลับใหลด้ วยกิเลส มีโมหะ เป็ นต้ น

สภาพของมนุษย์ ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประกาศอิสรภาพ
อี ก อย่ างหนึ่ง เราอาจจะเรี ย กวั น วิ ส าขบู ช าว่า เป็ นวั น
ประกาศอิสรภาพของมนุ ษย์ อันนี ้มีความหมายพิเศษ ซึ่งเป็ น
เรื่ องที่จะต้ องอธิบายยืดยาว ที่จริ งเหตุการณ์แห่งการประสูติ ตรั สรู้
และปริ นิ พ พานของพระพุทธเจ้ านัน้ แต่ละอย่ างมี ความหมาย
ทั ้งสิ ้น
ในการประสู ติ นั น้ มี พุ ท ธพจน์ ก ากั บ อยู่ ท่ า นกล่ า วว่ า
พระพุทธเจ้ าเมื่อประสูติได้ ตรั สพระวาทะ ที่เรี ยกเป็ นภาษาบาลีว่า
อาสภิ วาจา (วาจาอาจหาญ) ว่า อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส, เชฏฺโ หมสฺมิ
โลกสฺส, เสฏฺโ หมสฺมิ โลกสฺส แปลว่า เราเป็ นผู้เลิศแห่งโลก เราเป็ น
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พี่ใหญ่ แห่งโลก เราเป็ นผู้ประเสริ ฐแห่งโลก เมื่อได้ ยินคานี ้บางคน
อาจจะมองว่า ทาไมพระพุทธเจ้ ามาอวดอ้ างพระองค์ จะต้ อ ง
เข้ าใจว่าพระพุทธเจ้ าตรั สอย่างนี ้ เป็ นการตรั สในฐานะที่ทรงเป็ น
ตัวแทนของมนุษย์ แต่ไม่ใช่มนุษย์ ทั่วไป ในที่นี ้หมายถึงมนุษย์ ที่
พัฒนาตนดีแล้ ว
เมื่อมนุษย์พฒ
ั นาตนสมบูรณ์ แล้ ว ด้ วยศักยภาพที่มีอยู่ใน
ตนเองนี ้ มนุษ ย์ ก็ จ ะกลายเป็ นผู้ป ระเสริ ฐ มนุษ ย์ ที่ เ คยหวัง พึ่ ง
อานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรื ออิทธิ ฤทธิ์ ที่ดลบันดาลภายนอก ก็กลายเป็ น
ผู้มีอิสรภาพ
เรื่ องนี ้ตรั สโดยสัมพันธ์ กับสภาพของสังคมอินเดียโบราณ
ซึ่ง เป็ นสัง คมที่ พ ระพุท ธเจ้ าทรงอุบัติ ขึ น้ หรื อ พระพุท ธศาสนา
เกิดขึ ้น ลองหันไปดูสังคมอินเดียโบราณ และแม้ แต่ไม่โบราณ คือ
ปั จจุบันนี ้เอง ซึ่งอาจจะโยงมาถึงประเทศไทยด้ วย ผู้คนทั ้งหลาย
นั ้น อยากจะดาเนินชีวิตที่ดี อยากจะมี ความสุข อยากจะพ้ นทุกข์
พ้ นภัย อยากจะได้ สิ่ง ที่หวังที่ต้องการ เมื่ อเขามี ความปรารถนา
อย่างนี ้ เขามองไปที่ไหน เขามักจะมองออกไปข้ างนอกว่าจะมีใคร
มาช่วยเรา โดยเฉพาะก็ เ ชื่ อว่ามี เ ทพเจ้ า เป็ นต้ น ที่ มี อานาจดล
บันดาล ชีวิตของเราจะเป็ นอย่ างไร ก็แล้ วแต่การดลบันดาลของ
ท่า น เราต้ องฝากโชคชะตาไว้ กั บ เทพเจ้ า เป็ นต้ นเหล่ านัน้ ที่ มี
อานาจยิ่งใหญ่เหนือธรรมชาติ
เมื่อเชื่ออย่างนี ้ คนอินเดียสมัยโบราณ ก็ต้องหาวิธีที่จะให้
เทพเจ้ า ผู้มี อ านาจศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ด ลบัน ดาลนัน้ มาช่ ว ยเหลื อ จึ ง ได้
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ประดิษฐ์ ประดอยวิธีที่จะเอาอกเอาใจเทพเจ้ า ที่เรี ยกกันว่าการเซ่น
สรวงบูชา การประดิษฐ์ ตกแต่งคิดหาวิธีเอาอกเอาใจเทพเจ้ านี ้ ได้
พัฒนามาเป็ นสิ่งที่เราเรี ยกว่า การบูชายั ญ ไม่ว่าที่ไหนในสมัย
โบราณ ถ้ าจะเอาใจเทพเจ้ าก็มาลงที่การบูชายัญ
แต่การเอาอกเอาใจเทพเจ้ าที่เราไม่ร้ ู ว่าท่านต้ องการอะไร
ชอบอะไร ไม่ชอบอะไรนั ้น เอาใจลาบากมาก เราจึงต้ องคิดเอาเอง
คิดไปคิ ดมาก็ พยายามปรุ ง แต่งวิธี จนกระทั่งยิ่ งใหญ่ ม าก คิ ดว่า
เทพเจ้ าท่านมี อานาจมาก บางองค์ก็ดุ คงชอบชีวิต ก็เลยเอาสัตว์
มาฆ่าบูชายัญ ถ้ าแค่เรื่ องเป็ ด เรื่ องไก่ ก็คงง่าย แต่ต่อมาก็เอาวัว
เอาแกะ เอาแพะ มาบูชายัญ แล้ วก็ต้องทาเป็ นการใหญ่ทีละมากๆ
เช่น วัว ๕๐๐ แพะ ๕๐๐ แกะ ๕๐๐ เวลาผ่านมาคิดว่าเท่านี ้เทวดา
คงยังไม่พอใจ เทพเจ้ าบางองค์อาจจะพอใจชีวิตคน ก็เลยเอาคน
มาฆ่าบูชายัญ อย่างเจ้ าแม่กาลี ก็ต้องเอาหญิ งสาวพรหมจารี มา
ฆ่าบูชายัญ
การเอาอกเอาใจเทพเจ้ าและอานาจที่เรามองไม่เห็ น ที่เรา
ไม่ร้ ูใจอย่างนี ้ จะเป็ นเรื่ องที่ไม่มีที่สิ ้นสุด ให้ มองได้ เลยว่า ไม่ว่าใคร
ถ้ าอยู่ในลัทธิ ความเชื่ออย่างนี ้ ก็จะเดินไปจนกระทั่งถึงจุดที่ว่านั ้น
และในที่สุดก็ต้องหาอะไรมาเป็ นกรอบกัน้ อย่ างอินเดี ยนั ้น เมื่ อ
อังกฤษเข้ ามาปกครอง ก็ออกกฎหมายห้ ามไม่ให้ เอาคนไปฆ่าบูชา
ยัญ อย่างนี ้เป็ นต้ น สังคมปั จจุบนั นี ้ก็กาหนดจากัดขอบเขตกันด้ วย
กฎหมายและให้ มีการลงโทษ ซึ่งเป็ นวิธีที่ทาให้ เกิดความกลัว เป็ น
การยับยั ้งด้ วยความกลัว ไม่ใช่เรื่ องของสติปัญญา

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๙

รวมความก็คือว่า มนุษย์มองไปข้ างนอก แสวงหาและหวัง
ผลสาเร็ จจากอานาจดลบันดาล และรอคอยความช่วยเหลือ เป็ น
กันมาอย่างนี ้ บูชายัญกันอยู่อย่างนี ้

วันวิสาขบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าประกาศอิสรภาพ
ให้แก่มวลมนุษย์
เมื่ อพระพุทธเจ้ าอุบัติขึ น้ พระองค์ ก็ม าตรั สสอนใหม่ ว่า
อย่ามัวไปมองข้ างนอกเลย ให้ ดคู วามจริ งที่ตวั เราเองนี่แหละ และ
ดูโ ดยสัม พันธ์ กั บ ความเป็ นไปของสิ่ ง ทัง้ หลายที่ อ ยู่ร อบตัวเรา
ทั ้งหมด ว่าชีวิตของเราก็ตาม สิ่งทั ้งหลายรอบตัวของเราก็ตาม มัน
มีความเป็ นไปตามเหตุปัจจัย มันเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่เรี ยกง่ายๆ
ว่ากฎธรรมชาติ ความเป็ นไปตามเหตุปัจจัยนี ้ กากับทุกสิ่งทุกอย่าง
ผลเกิดจากเหตุ และเป็ นไปตามเหตุปัจจัยของมั น เมื่อเราต้ องการ
ผลเราก็ต้องทาเหตุ แต่การที่จะให้ เกิดผลสาเร็ จคือการที่เราจะทา
ให้ ตรงเหตุได้ เราจะต้ องมีความรู้ คือต้ องมีปัญญา
สิ่ ง ทั ง้ หลายเป็ นไปตามเหตุ ปั จจั ย แต่ เ หตุ ปั จจั ย เป็ น
อย่างไร เราจะรู้ และทาให้ ถูกต้ องตามเหตุปัจจัยนั ้นได้ เราก็ต้องมี
ปั ญญา ทาอย่างไรเราจะมีปัญญา เราก็ต้องเรี ยนรู้ ต้ องพัฒนา
ตัวเองให้ มีปัญญานั ้น เมื่อเรารู้ คือมีปัญญารู้เข้ าใจเหตุปัจจัย เราก็
ทาเหตุได้ ถกู ต้ อง ผลที่ต้องการก็เกิดขึ ้น
นอกจากนั ้น เมื่อผลที่เราต้ องการนี ้เกิดจากการทาเหตุ เรา
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จะทาเหตุเราก็ต้องใช้ เรี่ ยวแรงกาลังของเราทามัน คือ ต้ องเพียร
พยายาม เพราะฉะนั ้น ผลสาเร็ จที่เราต้ องการ จึงเกิ ดจากการ
กระทาด้ วยความเพียรพยายามของตัวเราเอง นี ้คือหลักของเหตุผล
เป็ นเรื่ องของธรรม คือกฎธรรมชาติแห่งเหตุปัจจัย และเรื่ องของ
กรรม คือการกระทาของมนุษย์ที่จะให้ เกิดผลตามธรรม คือตาม
กฎแห่งเหตุปัจจัยนั ้น
จากหลักการที่กล่าวมานี ้ พระพุทธเจ้าจึ งดึงคนจากเทพมา
สู่ธรรม และพระองค์ ก็สอนว่าธรรมนี ้แหละสูงสุด เทพเจ้ าถึง มี
อานาจมากมายยิ่งใหญ่อย่างไร ก็ต้องอยู่ใต้ อานาจของธรรม เทพ
ทั ้งหลายไม่ เ หนื อธรรมไปได้ คื อไม่ เ หนื อความจริ ง ไม่ เ หนื อกฎ
ธรรมชาติ ตัวเทพทั ้งหลายเองก็ต้องเป็ นไปตามกฎธรรมชาติ และ
ต้ องวัดด้ วยธรรม อย่างเทพที่ว่าไม่ดี เอาแต่ใจชอบของตัวเอง ใช้
อานาจข่มเหงให้ มนุษย์เกรงกลัว ต้ องเซ่นสรวงสังเวยบูชายัญ เอา
ใจไม่ถูกไม่ร้ ู ว่าจะทาอย่างไร หรื อเทพที่ดีที่ว่ามี เหตุมีผล ทาสิ่งที่
ถูกต้ อง ทั ้งหมดนี ้จะตัดสินด้ วยอะไร ก็ตดั สินด้ วยธรรม เป็ นอันว่า
เทพก็ต้องเอาธรรมเป็ นมาตรฐาน เพราะฉะนั ้น ธรรมจึงสูงกว่าเทพ
ธรรมต้ องเหนือเทพ
ถ้ าเราขึ น้ สูงสุดไปนับถื อธรรมเลย เราก็ไ ม่ต้องกัง วลกับ
เรื่ องเทพ เพราะทั ้งเทพและเราก็ต้องเคารพธรรมด้ วยกัน เพียงแต่
ว่าเราก็อยู่กบั เทพอย่างเป็ นมิตร มีเมตตา เราไม่ได้ ดถู ูกดูหมิ่นท่าน
แต่เราไม่ต้องขึ ้นต่อเทพ เราไม่ต้องรอคอยความช่วยเหลือ ไม่ต้อง
หวังผลดลบันดาลจากท่าน เพราะว่าสิ่งทั ้งหลายเป็ นไปตามธรรม
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การถื อธรรมเป็ นใหญ่ ยกธรรมเป็ นสูงสุดนี ้ เป็ นเกณฑ์ ตดั สิ นความ
เป็ นชาวพุทธอย่างสาคัญ
เป็ นอันว่า พระพุทธเจ้ าสอนคนให้ ย้ายจากเทพมาสู่ธรรม
อันนี ้คือความหมายสาคัญแห่งการอุบตั ิ ขึ้นของพระพุทธศาสนา ซึ่ง
เป็ นการปฏิ วัติที่ ยิ่ ง ใหญ่ และเป็ นการประกาศอิ ส รภาพให้ แ ก่
มนุษย์ คือ การประกาศหลักการที่ให้ ถือธรรมเป็ นใหญ่ สูงสุด
จุดนี ้เป็ นข้ อที่จะต้ องยา้ เน้ นกัน เพราะว่าแม้ แต่ปัจจุบันนี ้
ผู้ที่เรี ยกตัวว่าเป็ นชาวพุทธจานวนมาก ก็ยั งพร่ าๆ มัวๆ ยังไปถื อ
เทพสูงสุด ทั ้งๆ ที่เทพทั ้งหลายก็อยู่ใต้ อานาจธรรม
ถ้ าเราเอาธรรมเป็ นเกณฑ์ แ ล้ วหมดปั ญหา อย่ างที่ บ อก
แล้ วว่า เทพนั ้นเราเอาใจไม่ถกู เราก็ได้ แต่คอยตามดูว่าท่านจะชอบ
อะไร จะเอาอย่างไร ที่เราทาไปนั ้นถูกใจท่านหรื อยัง ถ้ ายังไม่ได้ ผล
ที่ ต้ องการ เราก็ นึ ก ว่ า ท่ า นยั ง ไม่ ช อบใจ เราก็ ต้ องยั ก ย้ าย
เปลี่ยนแปลงวิธีที่จะเอาใจใหม่ จนกระทัง่ ไม่มีที่สิ ้นสุด
แต่ถ้าเราถือธรรมเป็ นใหญ่ เราจะเป็ นตัวของตัวเอง เพราะ
ธรรมมี กฎมีเกณฑ์ คือความเป็ นไปตามเหตุตามปั จจัย แล้ วก็ขึน้
ต่อปั ญ ญาของเรา ถ้ าเราพัฒ นาปั ญ ญาของเราให้ ร้ ู ธรรม คือ รู้
เข้ าใจกฎธรรมชาติแล้ ว เราก็ทาได้ ถกู ต้ องเอง ถึงตอนนี ้เราก็ไม่ต้อง
เคว้ งคว้ าง ไม่ต้องวุ่นวายห่วงกังวลอยู่ภายนอก แต่หนั มาตั ้งหน้ า
ตั ้งตาพัฒนาตัวเอง โดยพัฒนาปั ญญาขึน้ มาให้ ร้ ู ธรรม ให้ เข้ าถึง
ธรรม เพื่อจะทาอะไรๆ ได้ ถกู ต้ อง
พูดสัน้ ๆ ว่ า ถ้ า นับ ถื อเทพเป็ นใหญ่ ผลที่ ต้ องการจะได้
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หรื อไม่ก็อยู่ที่ใจของเทพว่าท่านจะชอบหรื อไม่ ทางฝ่ ายเราก็ต้อง
คอยอ้ อนวอนเอาใจท่าน และรอให้ ท่านบันดาลให้ แต่ถ้านับถื อ
ธรรมเป็ นใหญ่ ผลที่ต้องการจะได้ หรื อไม่ ก็อยู่ที่ปัญญาของเราเอง
ที่จะศึกษาให้ ร้ ู เหตุปัจจัย แล้ วก็ทาขึน้ มาด้ วยเรี่ ยวแรงความเพียร
พยายามของเราเอง
ถ้ านั บ ถื อ เทพเป็ นใหญ่ เราก็ ต้ องหวั ง ผลจากการดล
บันดาล และเป็ นนักอ้ อนวอน แต่ถ้านับถือธรรมเป็ นใหญ่ เราต้ อง
หวังผลจากการกระทา และเป็ นนักสร้ างสรรค์
การที่มีปัญญารู้ เข้ าใจธรรมแล้ วปฏิบัติได้ ถูกต้ องนี่แหละ
คือการที่ มนุษย์ พัฒนาขึน้ เป็ นผู้ป ระเสริ ฐ ผู้มีชีวิตที่ ดีงาม และมี
ความสุข อย่ า งแท้ จ ริ ง พ้ น จากความทุก ข์ ถึ ง ตอนนี แ้ ม้ แ ต่ เ ทพ
ทัง้ หลายก็ หันมากราบไหว้ บู ช ามนุษ ย์ นัน้ เพราะมนุษ ย์ นัน้ ได้
กลายเป็ นพุทธะแล้ ว
พูดสั ้นๆ ว่า ด้ วยการพัฒนาปั ญญาให้ เข้ าถึงธรรมที่สงู สุด
มนุษย์ก็กลายเป็ น “พุทธะ” ผู้ประเสริ ฐเหนือเทพ
พระพุทธเจ้ าทรงเป็ นแบบอย่างของมนุษย์ ที่ได้ พฒ
ั นาตน
แล้ วสูงสุด เป็ นบุคคลที่สมบูรณ์ เทพและพรหมทั ้งหลายก็หันมา
น้ อมนมัสการ จึงมีคาปลุกใจชาวพุทธอยู่เสมอว่า
“พระสัมมาสัมพุ ทธเจ้า ทัง้ ที่เ ป็ นมนุ ษย์น่ ี แหละ
เมื่อได้ฝึกฝนพระองค์ดแี ล้ว มีพระหฤทัยที่อบรม
ถึงที่แล้ว...แม้เทพทัง้ หลายก็นอ้ มนมัสการ”
(องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๔)

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓

ข้ อความนี เ้ ป็ นการให้ กาลัง ใจแก่ชาวพุทธอยู่ตลอดเวลา
ชาวพุทธจะต้ องนึกถึงคติข้อนี ้ อย่ามัวแต่มองหาที่พึ่ง หวังความ
ช่วยเหลือ รออานาจดลบันดาลภายนอก แต่ต้องถื อธรรม คือตัว
ความจริ ง และกฎเกณฑ์ ข องธรรมชาติ เ ป็ นใหญ่ แล้ ว ก็ พัฒ นา
ปั ญญาให้ ร้ ูความจริ ง ให้ เข้ าถึงธรรมชาตินั ้น แล้ วปฏิบตั ิให้ ถูกต้ อง
ตามความจริ งที่เรี ยกว่า “ธรรม” ชีวิตของเราก็จะดีงาม
หลักการที่ว่ามานี ้เป็ นการประกาศอิสรภาพของมนุษย์ว่า
เมื่ อมนุษย์ พัฒนาตัวเอง เข้ าถึงธรรมอย่างนี ้แล้ ว มนุษย์ ก็จะเป็ น
สัตว์ผ้ ปู ระเสริ ฐ เป็ นอยู่ด้วยปั ญญา ที่ทาอะไรๆ ได้ อย่างเป็ นอิสระ
เป็ นพุทธะที่กล่าวเมื่อกี ้นี ้ว่า แม้ แต่เทพและพรหมก็น้อมนมัสการ
การประสูติของเจ้ าชายสิทธัตถะ โดยสาระก็หมายถึงการ
เกิดขึ ้นของพระพุทธเจ้ า และการเกิดขึ ้นของพระพุทธเจ้ า ก็คือการ
ที่มนุษ ย์ ได้ พัฒนาปั ญ ญา รู้ แจ้ งธรรมโดยสมบูรณ์ ถึง ความเป็ น
อิสระ เป็ นบุคคลผู้เลิศประเสริ ฐสูงสุด เหนือกว่าเทพพรหมทั ้งปวง
ดังนั ้นวันวิสาขบูชานี ้จึงถื อว่าเป็ นวั นประกาศอิสรภาพ
ของมนุ ษย์ จะเรี ยกว่าเป็ นการปฏิวตั ิครั ง้ ใหญ่ ในประวัติศาสตร์
ของมนุษยชาติก็ได้ เพราะก่อนหน้ านั ้นมนุษย์ทั ้งหลายมีชีวิตและ
สังคมที่ขึ ้นต่อเทพเจ้ า มัวแต่หวังพึ่ง และกลัวการดลบันดาลจาก
อานาจของเทพเจ้ ากันตลอดมา ศาสนาทั ้งหลายก็สอนกันมาอย่าง
นัน้ จนถึ ง พุท ธศาสนาจึง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงใหม่ อ ย่ า งที่ ก ล่ า ว
ข้ างต้ น ดังวาทะที่พระพุทธเจ้ าตรัสไว้ อย่างที่ยกมาให้ ฟังนั ้น

๑๔

เราจะกูแ้ ผ่นดินกันอย่างไร?

ความหมายที่ประสานสื บเนื่องกัน ของการประสูติ-ตรัสรู้ ปริ นิพพาน
คาตรัสทั ้งหมดมีความหมายสัมพันธ์กนั ทั ้งวันประสูติ ตรั สรู้
ปริ นิพพาน
วันประสูติที่ตรั ส อาสภิ วาจานัน้ บอกว่าการเกิ ดขึ น้ ของ
พระพุทธศาสนาเป็ นการประกาศอิสรภาพของมนุษย์ ให้ ร้ ู ว่ามนุษย์
สามารถพัฒนาตนให้ ประเสริ ฐ ให้ มีความดีงาม มี ความสมบูรณ์
และหลุด พ้ น จากทุก ข์ มี อิ ส รภาพได้ แต่ ก ารที่ จ ะเป็ นมนุษ ย์ ผ้ ู
ประเสริ ฐได้ อย่ างนัน้ ก็ จะต้ องพัฒ นาตัวให้ ร้ ู ธรรม เข้ าถึ ง ธรรม
อย่างที่กล่าวมาเมื่อกี ้
ในวาระแห่งการตรั สรู้ นั ้น พุทธพจน์ที่ตรั สว่า “ยทา หเว
ปาตุภวนฺติ ธมฺมา” เป็ นต้ น เป็ นวาทะที่แสดงหลักการนี ้ชัดเจนว่า
เมื่ อพระพุทธเจ้ าได้ ทรงหยั่ง รู้ ถึ ง ธรรม คือกฎแห่ง ความจริ งของ
ธรรมชาติแล้ ว พระองค์ก็หมดสิ ้นความสงสัย มี ความสว่าง บรรลุ
อิสรภาพโดยสมบูรณ์ เท่ากับบอกว่า การที่มนุษย์จะประเสริ ฐได้ ก็
ต้ องพัฒนาตน ไม่ใช่อยู่เฉยๆ จะดีขึ ้นมาเอง มนุษย์นั ้นถ้ าไม่ฝึกตน
ไม่พฒ
ั นาแล้ วหาประเสริ ฐไม่ เมื่อพัฒนาตัวเองจนเข้ า ถึงธรรมแล้ ว
นาธรรมมาใช้ ประโยชน์ได้ จึงจะเป็ นผู้ประเสริ ฐจริ ง
แต่ทาอย่างไรมนุษย์ จะได้ ใช้ ธรรมพัฒนาตนเองให้ เข้ าถึง
ธรรมได้ พระพุทธเจ้ าก็ตรั สยา้ เตือนไว้ ตอนปริ นิพพาน เป็ นปั จฉิ ม
วาจาว่า “เธอทัง้ หลาย จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม” เป็ นการ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕

ตรั สเตือนว่า ชีวิตของเราไม่ เที่ยงแท้ แน่นอน สิ่งทั ้งหลายรอบตัวก็
ไม่เที่ยงแท้ แน่นอน สังขารทั ้งหลายเสื่อมสลายไปเป็ นธรรมดา เรา
จะนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้ ต้ องกระตือรื อร้ นขวนขวาย ใช้ เวลาให้ เป็ น
ประโยชน์ เราจึงจะเข้ าถึงธรรมและใช้ ธรรมให้ เป็ นประโยชน์ แล้ ว
บรรลุ ค วามเป็ นผู้ ประเสริ ฐ มี อิ ส รภาพได้ ปั จฉิ มวาจาตอน
ปริ นิพพานย ้าที่จดุ นี ้
เป็ นอันว่า ในการประสูติ ตรั สรู้ และปริ นิพพานนี ้ มี พุทธ
พจน์ที่ตรัสหลักการไว้ ครบวงจร คือ
๑. ประสู ติ = ประกาศอิสรภาพให้ มนุษย์ร้ ู ตัวว่า เราสามารถ
พัฒนาตนให้ ประเสริ ฐ พ้ นทุกข์ มีชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์ได้
๒. ตรัสรู ้ = ทรงเตือนว่า เราจะมีชีวิตที่ประเสริ ฐดีงามเป็ น
อิสระอย่างนั ้นได้ เราจะต้ องเข้ าถึงธรรมด้ วยการพัฒนาตนจนหยั่ง
รู้เข้ าถึงธรรม
๓. ปริ นิพพาน = ตรั สเตือนว่า การที่จะพัฒนาตนเข้ าถึง
ธรรมได้ สาเร็ จ เราจะต้ องมีความไม่ประมาท ใช้ เวลาทากิจกรณี ย์
ให้ เต็มที่
เท่าที่พูดเลยออกไปข้ างนอกนิดหน่อยนี ้ เป็ นการอธิ บาย
ความหมายของวิสาขบูชา ในแง่ตา่ งๆ พอเป็ นตัวอย่าง

๑๖

เราจะกูแ้ ผ่นดินกันอย่างไร?

คติจากพุทธประวัติ: จากพระโพธิสตั ว์ สู่ความเป็น
พระพุทธเจ้า
ทีนี ้พูดในแง่ของพุทธประวัติเอง วันวิสาขบูชาที่ว่าเป็ นวัน
ประสู ติ ตรั ส รู้ ปริ นิ พ พานของพระพุท ธเจ้ านัน้ ก็ คื อ เป็ นวัน ที่
เกี่ยวกับพุทธประวัติ ประวัติของพระพุทธเจ้ าเมื่อว่าโดยย่อ ก็มี ๒
ส่วน
ช่วงแรก เป็ นประวัติแห่งการบาเพ็ญบารมี คือการพัฒนา
ตนด้ วยการประกอบคุณงามความดีต่างๆ สร้ างสรรค์สิ่งที่ดีงาม
สิ่งที่เป็ นกุศล โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้อื่น โดยเสียสละได้ แม้ แต่
ชี วิ ต ของตน ส่ วนแรกนี เ้ ป็ นตอนบ าเพ็ ญ บารมี เ มื่ อ ยัง เป็ นพระ
โพธิสตั ว์
ช่วงที ่สอง เป็ นประวัติหลังจากตรั สรู้ แล้ ว คือเมื่ อพัฒนา
พระองค์เองสมบูรณ์ แล้ ว บรรลุโพธิ ญาณเป็ นพระพุทธเจ้ าแล้ ว ก็
เสด็จออกบ าเพ็ญ พุทธกิ จ โปรดสรรพสัตว์ โดยช่วยเหลือเพื่ อน
มนุษย์ เป็ นช่วงที่ไม่มีอะไรต้ องทาเพื่อตนเองแล้ ว ทาประโยชน์แก่
ผู้อื่นอย่างเดียว
ตอนที่ยังบ าเพ็ญบารมี เ พื่อพัฒนาตนเองนั ้นก็ ช่วยเหลื อ
ผู้อื่นด้ วย แต่การช่วยเหลือนั ้นไม่สมบูรณ์ เพราะอะไร เพราะตัวเอง
ก็ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากยังไม่ร้ ู แจ้ งถึงความจริ งแท้ คือยังไม่ได้
ตรัสรู้ธรรม ฉะนั ้นการช่วยเหลือ จึงอยู่ในขอบเขตของการช่วยชีวิต
และช่วยเหลือปลดเปลื ้องความทุกข์ ความยากจนแร้ นแค้ นเป็ นต้ น

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗

แต่ยงั ไม่สามารถให้ สิ่งที่ประเสริ ฐสูงสุดของชีวิต ซึ่งให้ ได้ ต่อเมื่อถึง
ตอนที่เป็ นพระพุทธเจ้ า
นี ้คือพุทธประวัติ ซึ่งโดยย่อมี สองตอน ถ้ าพูดอย่างภาษา
สมัยใหม่ก็คือ
๑. ช่วงต้ น เป็ นช่วงพัฒนาตนเอง
๒. ช่วงหลัง เป็ นช่วงที่พฒ
ั นาตนเองสมบูรณ์ แล้ ว ก็ช่วยให้
ผู้อื่นพัฒนาตัวของเขาต่อไป
คติ จ ากพุ ท ธประวั ติ จุ ด ส าคั ญ อยู่ ที่ ก ารมองชี วิ ต ของ
พระพุทธเจ้ า แล้ วทาให้ ร้ ูตระหนักว่า การที่มาเป็ นพระพุทธเจ้ าได้ นี ้
ก็คือประวัติแ ห่ง การพัฒ นาตนของมนุษย์ ท่านหนึ่ง การพัฒ นา
ตนเองของพระพุทธเจ้ านี ้ เราเรี ยกว่าการบาเพ็ญบารมี คือการ
สร้ างสรรค์คณ
ุ งามความดีอย่างยวดยิ่ง
การทาความดีนั ้น มนุษย์ทวั่ ๆ ไปก็พอรู้ ๆ กันอยู่ แต่การทา
ความดี ที่ เ รี ย กการบ าเพ็ ญ บารมี นัน้ เป็ นการท าในระดับ ที่ ค น
ธรรมดาทาแทบจะไม่ไหว เช่น จะให้ ทาน หรื อเสียสละ ก็เสียสละ
อย่ างสูง ซึ่ง ทาได้ ย าก เช่น สละอวัย วะ ตลอดจนสละชี วิตของ
ตนเอง เพื่อรักษาความดีงาม หรื อเพื่อประโยชน์สขุ ของผู้อื่น
คนทั่วไปอาจจะให้ เงิ นให้ ทองกันบ้ าง แค่ขนาดให้ เงิ นให้
ทองนั ้น บางทีก็ยงั ให้ ได้ ยาก ต่างจากท่านผู้บาเพ็ญบารมีที่พฒ
ั นา
ตนเต็มที่อย่างพระพุทธเจ้ า ต้ องให้ ได้ แม้ กระทัง่ ชีวิตของตน การทา
ความดีอย่างอื่นก็เหมื อนกัน ท่านทาได้ อย่างที่เรี ยกว่า พิเศษสุด
หรื อสุดยอด จึงสามารถพัฒนาตนให้ สมบูรณ์ได้

๑๘

เราจะกูแ้ ผ่นดินกันอย่างไร?

พระพุทธเจ้ าต้ องมีความเพียรในการสร้ างสรรค์ความดีงาม
ทากิ จหน้ าที่ ของตนเอง และช่วยเหลือเพื่ อนมนุษย์ โดยมี ความ
เข้ มแข็งชนิดที่เจอทุกข์ภยั ไม่พรั่ น ไม่ย่อท้ อ อุปสรรคขวางหน้ าไม่
กลัว กล้ าสู้ อดทน ฝ่ าฟั นไป เอาชนะตนเองได้ จนกระทั่งประสบ
ความสาเร็ จ นี่แหละคือสิ่งที่เป็ นแบบอย่างแก่ชาวพุทธทั ้งหลาย
ฉะนั ้น เมื่ อเราศึกษาพุทธประวัติ โดยเฉพาะมานึกถึงวัน
วิสาขบูชานี ้ อย่างน้ อยก็ต้องระลึกถึงประวัติของพระพุทธเจ้ า ให้
เห็นว่าที่พระพุทธเจ้ าจะบรรลุธรรมสาเร็ จมาได้ นั ้น ไม่ใช่เป็ นของ
ง่ายๆ แต่ก็เป็ นสิ่งที่ทาได้ และเราก็ควรจะต้ องทา

ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างไร จึงจะได้สรณะ
การที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้ าเป็ นแบบอย่างนั ้น ทาให้ เรา
ได้ ประโยชน์หลายอย่าง ดังนั ้น ชาวพุทธจึงระลึกถึงพระพุทธเจ้ า
โดยถื อเป็ นสรณะ คื อเป็ นที่ พึ่ง ในความหมายว่า เป็ นเครื่ อง
เตือนใจ หรื อเป็ นเครื่ องเตือนระลึก โดยมีคณ
ุ ค่าที่เราจะได้ ดงั นี ้
๑. การระลึกถึงพระพุทธเจ้ า เป็ นการสร้ างพลังเริ่ มต้ นที่จะ
ก้ าวไปและยื นหยัดอยู่ในวิถีแห่งการพัฒนาชีวิต โดยมี ความเชื่อ
ด้ วยความตระหนักรู้ ว่า ตัวเรานี ้ในฐานะที่เป็ นมนุษย์คนหนึ่ง ย่อม
มี ศักยภาพอยู่ในตนที่จะฝึ กฝนพัฒนาได้ จนเป็ นผู้ประเสริ ฐ ดังมี
พระพุทธเจ้ าที่ทรงพัฒนาพระองค์สาเร็ จแล้ วเป็ นแบบอย่าง ความ
ตระหนักรู้ อย่างนี ้ทาให้ เกิ ดศรั ทธา คือ ความเชื่อมั่นในศักยภาพ
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ของมนุษย์ ที่เรี ยกว่า เกิดตถาคตโพธิ ศรัทธา คือ เชื่อในปั ญญาที่
จะทาให้ มนุษย์ตรัสรู้เป็ นพุทธะได้
ชาวพุทธต้ องมีความเชื่อที่ว่านี ้เป็ นจุดเริ่ มต้ น หรื อเป็ นฐาน
ถ้ าไม่ มี ความเชื่ อนี ก้ ็ ไ ม่ สามารถจะเดิ นหน้ าไปได้ เพราะฉะนัน้
พระพุทธเจ้ าจึงทรงวางหลักการเบื ้องต้ นไว้ ว่า ชาวพุทธมี ตถาคต
โพธิ ศ รั ทธา เป็ นคุณสมบัติข้อแรก และพระโสดาบันเป็ นผู้มี
ศรัทธานี ้อย่างมัน่ คง ไม่หวัน่ ไหว
จะเห็นได้ ชัดเจนว่า ในตถาคตโพธิ ศรั ทธา หรื อเรี ยกสั ้นๆ
ว่า โพธิศรัทธานี ้ ศรัทธามาด้ วยกันกับปั ญญา ที่เรี ยกว่า “โพธิ ” คือ
เชื่ อในปั ญ ญา หมายความว่า ศรั ทธาเชื่ อมต่อกับ ปั ญ ญา โดย
ศรัทธาเป็ นจุดเริ่ มที่จะนาไปสูป่ ั ญญา ไม่ใช่ศรัทธาติดจมงมงาย
ปั ญญานี ้เราต้ องพัฒนา เมื่ อเราพัฒนาไปจนตลอด เราก็
จะกลายเป็ นพุทธะได้ แต่ถ้าเรามัวย่อท้ อ ปล่อยตัว ให้ วนั เวลาผ่าน
ไป โดยไม่พัฒนาตนเอง เราก็ต้องมีชีวิตที่ขึ ้นต่อสิ่งภายนอก ต้ อง
คอยรอความช่วยเหลือจากอานาจดลบันดาลอยู่อย่างนั ้น
การระลึกถึงพระพุทธเจ้ าทาให้ เกิดศรัทธา และความมั่นใจ
ในวิถีชีวิตแห่งการพัฒนาตน โดยยึดถือพระพุทธเจ้ าเป็ นแบบอย่าง
นี่คือข้ อหนึ่งที่ว่า มี ความเชื่อ มีความมั่นใจในศักยภาพของความ
เป็ นมนุษย์ที่สามารถพัฒนาได้ จนเป็ นพุทธะ
๒. เมื่อเชื่อว่าตัวเรานี ้ฝึ กได้ พฒ
ั นาได้ และจะประเสริ ฐจะดี
เลิศด้ วยการฝึ กฝนพัฒนานั ้นอย่างนี ้แล้ ว ก็เป็ นการบอกอยู่ในตัวว่า
เราจะต้ องฝึ กฝนพัฒนาตน เพราะฉะนั ้นโพธิ ศรั ทธาก็จึงโยงมาหา
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ความสานึกตระหนักในหน้ าที่ของตนว่า ในเมื่อเราเป็ นมนุษย์ เรา
จะมีชีวิตที่ดีงามประเสริ ฐจนกระทัง่ เป็ นพุทธะได้ เราจะต้ องพัฒนา
ตนเอง คือ ต้ องศึกษาหรื อต้ องฝึ กตนเอง นี ้คือความสานึกในหน้ า
ที่ว่า เมื่ อเป็ นมนุษย์ แ ล้ วก็ จะต้ องเรี ย นรู้ ฝึ กฝนพัฒนาตน ซึ่งเป็ น
จิตสานึกขั ้นพื ้นฐานของมนุษย์ โดยเฉพาะผู้เป็ นชาวพุทธจะต้องมี
จิ ตสานึ กในการฝึ กตน หรื อพัฒนาตนนี ้ ถ้ามิ ฉะนัน้ ก็ ยังไม่ เข้าสู่
พุทธศาสนาอย่างแท้จริ ง
๓. เกิดกาลังใจในการบาเพ็ญความดี และในการพัฒนา
ตนเอง การฝึ กตนเองนั ้นยาก คนที่ทาความดีอยู่ในโลก แม้ แต่แค่
อยู่ในครอบครั ว พอเจออุปสรรคนิดหน่อย ยังทาไม่ สาเร็ จ ยังไม่
ได้ ผล หรื อบางทีคนอื่นไม่เห็นความดีของเรา ก็ชกั จะท้ อ บางทีเป็ น
นัก เรี ย นอยู่ใ นโรงเรี ย น ทาความดี แต่ครู ไ ม่ ย กย่ อง ไม่ เ ห็นคุณ
ความดี ก็ ท้ อ แต่ พ อนึ ก ถึ ง พระพุท ธเจ้ า ระลึ ก ถึ ง ประวั ติ ข อง
พระองค์ที่ทรงบาเพ็ญบารมีมาว่า พระองค์ส้ ไู ม่มีถอยเลย ขนาด
ชีวิตยังยอมสละได้ เพื่อทาความดีให้ สาเร็ จ พอระลึกขึ ้นมาอย่างนี ้
ก็เกิ ดกาลังใจขึน้ มาทันที ฮึดสู้ต่อ บอกตัวเองว่า เราเจอนิดเดียว
ทาไมถอยล่ ะ พระพุทธเจ้ า เจอหนัก กว่ า เราเยอะ พระองค์ ยั ง
เดินหน้ าต่อไป
การที่ทา่ นเล่าชาดก และพุทธประวัติไว้ ก็เพื่อประโยชน์ข้อ
นี ้แหละ คือเพื่อปลุกใจและให้ กาลังใจชาวพุทธไว้ จะได้ ไม่ท้อไม่
ถอย พระโพธิสตั ว์ทรงเป็ นตัวอย่างของการบาเพ็ญบารมีอย่างยอด
เยี่ยม ฉะนั ้นเด็กๆ ทั ้งหลาย อย่า กลัว อย่าถอย อย่ายอมแพ้ อย่า
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ย่อท้ อต่ออุป สรรค เอาพระพุทธเจ้ าเป็ นแบบอย่าง พระองค์ พบ
อุปสรรคและความยากลาบากมากกว่าเรา พระองค์ก็ส้ จู นกระทั่ง
สาเร็ จ เพราะฉะนั ้น เราต้ องไม่ถอย ถึงจะแพ้ บ้าง ไม่สาเร็ จบ้ าง ก็ส้ ู
ต่อไป
บางคนพอสอบไม่ได้ ก็ท้อแท้ หมดกาลังใจเสียแล้ ว ไม่ต้อ ง
กลัวหรอก คนที่สอบได้ ก็ดีแล้ ว โมทนาด้ วย แต่คนที่สอบไม่ได้ ก็มี
ทางไปอย่างอื่ น บางที ก ารที่ สอบไม่ไ ด้ อาจจะกลายเป็ นจุดหัก
เลี ้ยวของชีวิต ที่จะทาให้ ประสบความสาเร็ จยิ่งใหญ่ก็ได้
ลองดูประวัติบุคคลสาคัญของโลกสิ บางทีเขาไปสอบตก
หรื อพลาดเข้ ามหาวิทยาลัยไม่ได้ แล้ วนั่นกลายเป็ นจุดสาคัญ ทา
ให้ หันไปมองไปจับเรื่ องอื่นที่ไม่เคยนึกถึง เลยกลายเป็ นหัวเลี ้ยว
หัว ต่ อ ของชี วิ ต ที่ ท าให้ เ ขาประสบความส าเร็ จยิ่ ง ใหญ่ ถ้ าเข้ า
มหาวิทยาลัยได้ เขาอาจจะไม่ประสบความสาเร็ จอย่างนั ้น
มนุษ ย์ มี โ อกาสอยู่ตลอดเวลา อย่าไปท้ อไปถอย เราติ ด
ด่านนี ้ ไม่เป็ นไร ไปทางโน้ น เอาใหม่ ตัง้ สติ ใช้ปัญญา มี ความ
เพียรเดิ นหน้า แล้วสูต้ ่อไป พระพุทธเจ้ าผจญมาหนักกว่าเรา นึกไว้
ตลอดเวลาอย่างนี ้ ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องครั่ นคร้ าม เป็ นคนเข้ มแข็ง
เจอทุกข์ภยั ไม่พรั่น เดินหน้ าต่อไป นี ้คือได้ กาลังใจ
๔. ได้ วิธีลดั จากประสบการณ์ ของพระพุทธเจ้ า เราทราบ
กันดีวา่ พระพุทธเจ้ ากว่าจะค้ นพบธรรม ได้ ตรั สรู้ เป็ นพระพุทธเจ้ า
นั ้น พระองค์ ต้องบ าเพ็ญบารมี ลองผิ ดลองถูกมานานเหลือเกิ น
เมื่อตรัสรู้สาเร็ จแล้ ว ก็ทรงนาเอาประสบการณ์ ของพระองค์มาเล่า
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ให้ เราฟั ง เราก็เลยได้ วิธีลดั เรี ยกว่าแทบจะได้ สูตรสาเร็ จ โดยไม่
ต้ องเสียเวลาและเหน็ดเหนื่อยลองผิดลองถูกอย่างพระองค์ เราก็
สบายไปเลย
พระพุทธเจ้ า นอกจากทรงประมวลประสบการณ์ มาเล่าไว้
แล้ ว พระองค์ยังจัดวางลาดับประสบการณ์ และสิ่งที่ทรงค้ นพบไว้
เป็ นระบบเป็ นกระบวนที่ทาให้ เรารู้ เข้ าใจและปฏิบตั ิได้ สะดวกด้ วย
เพราะฉะนั ้นจึงเป็ นลาภอันประเสริ ฐของเรา

พุทธสรณะ คือจุดเริ่ มที่จะนาเราสู่ อิสรภาพ
สรุ ป ว่ า การระลึ ก ถึ ง พระพุ ท ธเจ้ า เป็ นสรณะ ได้
ประโยชน์ ๔ ประการ คือ
๑. ได้ โพธิศ รั ท ธา คือ ทาให้ เราเกิ ดความเชื่ อมั่นใน
ศัก ยภาพแห่ ง ความเป็ นมนุ ษ ย์ ที่ พั ฒ นาตนได้ จนเป็ นสั ต ว์ ที่
ประเสริ ฐสูงสุด
มนุษย์ นี ้ถ้ าไม่ฝึก แม้ แต่จะสู้แ มวก็ ไ ม่ไ ด้ แมวยังเก่ง กว่า
เพราะมันสามารถอยู่ได้ ด้วยสัญชาตญาณ มันเกิ ดมาไม่ เ ท่าไร
เดี๋ยวมันก็หากิ นได้ แต่มนุษย์ นี่ลองไม่ฝึก ไม่ เรี ยนรู้ สิ หากิ นก็ไ ม่
เป็ น จะอยู่ไม่รอด ต้ องให้ พ่อแม่เลี ้ยงนานแสนนาน ฝึ กกันอยู่นั่น
แหละ นั่งก็ฝึก นอนก็ฝึก กิ นก็ฝึก ขับถ่ายก็ฝึก เดินก็ฝึ ก พูดก็ฝึก
กว่าจะอยู่รอดได้ เป็ นสิบปี เพราะฉะนั ้น มนุษย์ถ้าไม่ฝึก ไม่เรี ยนรู้
ไม่ศึกษา ก็ส้ แู มวไม่ได้ แต่พอฝึ กแล้ ว มนุษย์ก็จะพัฒนาอย่างไม่มี
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ขีดจากัด จะเป็ นมหาบุรุษ ตลอดจนเป็ นพุทธะก็ได้ มนุษย์สามารถ
พัฒนาจากสัตว์ที่อ่อนแอแย่ที่สดุ ที่ส้ แู ต่แมวก็ไม่ได้ จนกลายเป็ น
สัตว์ผ้ ปู ระเสริ ฐเลิศสูงสุด เราจึงตั ้งพระพุทธเจ้ าไว้ เป็ นแบบ
นี่ แ หละข้ อ หนึ่ง คื อ ระลึก ถึ ง พระพุทธเจ้ าแล้ ว ได้ ศรั ทธา
ความเชื่อมัน่ ในศักยภาพแห่งความเป็ นมนุษย์ ที่เป็ นสัตว์ซึ่งพัฒนา
ได้ ฝึ กฝนได้ จนเป็ นพุทธะก็ได้
๒. ได้ จติ สานึกในหน้ าที่ คือเกิดความสานึกในหน้ าที่ของ
มนุษย์ ที่เป็ นสัตว์ซึ่งต้ องฝึ กนั ้นว่า มนุษย์ที่ดีจะต้ องฝึ กฝนพัฒนา
ตนอยู่เสมอ
ชาวพุทธควรสร้ างจิตสานึกนี ้ให้ มีอยู่เป็ นประจาในจิตใจ
ไม่ว่าจะไปไหนพบเห็นอะไร ก็มองให้ เป็ นเรื่ องที่จะฝึ กตัวหรื อเป็ น
เรื่ องที่จะเรี ยนรู้ ทั ้งหมด คนที่วางใจอย่างนี ้ นอกจากได้ ประโยชน์
จากสิ่งที่พบแล้ วก็ไม่มีทกุ ข์ด้วย
คนที่มีทกุ ข์ก็เพราะวางใจไม่ถูก ไปเห็นอะไรก็มองแค่ชอบ
ใจ หรื อไม่ชอบใจ ถ้ าชอบใจก็อยากได้ อยากเอา ถ้ าไม่ชอบใจ ก็
อยากจะหนี อยากจะหลบ จึงเกิดความทุกข์เป็ นปั ญหา แต่คนที่มี
จิตสานึก ในการฝึ กตนจะได้ เ รี ย นรู้ เสมอ เพราะมองอะไรก็ เ ป็ น
เครื่ องฝึ กตนหมด เจอสิ่งที่ชอบใจก็ได้ ฝึกตน เจอสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ได้
ฝึ กตน จึงดีหมด สบายหมด และมีความสุขหมดทุกสถานการณ์ นี่
แหละยังไม่ทนั ตรัสรู้เลยก็เริ่ มมีความสุขทุกสถานการณ์ แล้ ว คนที่มี
จิตสานึกในการฝึ กตน เรี ยกว่าเป็ นมนุษย์ที่ทาหน้ าที่ได้ ถกู ต้ อง
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นี ้ข้ อสอง คือระลึกถึงพระพุทธเจ้ าแล้ วได้ จิตสานึกในหน้ าที่
ของมนุษย์ ที่จะต้ องฝึ กฝนพัฒนาตนอยู่เสมอ
๓. ได้ กาลั งใจ คือได้ พลังความเข้ มแข็งแกล้ วกล้ า จาก
ตัวอย่างแห่งประวัติการบาเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้ าว่า พระองค์
ได้ เพีย รพยายามมาก่ อนเราแล้ วอย่ างหนัก เราพบอุปสรรคหรื อ
ความยากลาบากแค่นี ้ จะไปถอยทาไม ระลึกถึงพระพุทธเจ้ าทีไร
ก็ได้ กาลังใจสู้ตอ่ ไป และเข้ มแข็งยิ่งขึ ้น
๔. ได้ วิธีลัด คือได้ ประสบการณ์ ของพระองค์ที่ตรั สรู้ แล้ ว
ก็ ท รงมี ม หากรุ ณ าอยากจะช่ ว ยเหลื อ พวกเรา แล้ ว ทรงน าเอา
ประสบการณ์นั ้นมาเล่า มาบอก มาจัดตั ้งวางระบบไว้ และสอนให้
เหมาะกับอุปนิสยั ของเราแต่ละคน
การระลึกถึงพระพุทธเจ้ าได้ ประโยชน์มากมาย เมื่อระลึก
ถึงพระพุทธเจ้ าต้ องให้ ได้ ประโยชน์อย่างนี ้ จึงจะเป็ นพุทธสรณะ
สรณะคือพระพุทธเจ้ าที่แท้ จริ ง
บางคนว่า พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ระลึกถึงพระพุทธเจ้ าเป็ น
ที่ พึ่ ง นึ ก ว่ า พระองค์ จ ะมาคอยช่ ว ยอย่ า งนัน้ อย่ างนี ้ จะมาดล
บัน ดาลสิ่ ง นัน้ สิ่ ง นี ใ้ ห้ ถ้ า นึ ก อย่ า งนี ้ จะไม่ เ ป็ นสรณะอันเกษม
เพราะหวังพึง่ พระพุทธเจ้ าเพียงแค่เหมือนเทพเจ้ าภายนอก เป็ นคน
อ่อนแออย่างลูกแหง่ที่ต้องคอยปลอบคอยอุ้มอยู่เรื่ อยไป เมื่อไรๆ ก็
พึง่ ตัวเองไม่ได้ ถ้ าจะให้ ถูกต้ องได้ ผลจริ งต้ องระลึกอย่างที่ว่าเมื่อกี ้
โดยโยงมาที่ตวั เองว่า เราจะพัฒนาตนไปจนกระทัง่ เป็ นผู้ประเสริ ฐ
ด้ วยตนเอง และเป็ นที่พงึ่ แก่ตนได้
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จากพุทธสรณะ โยงธรรมะมาถึงตัวเราด้วยสังฆรัตนะ
แต่ทั ้งนี ้ก็อย่างที่ว่าแล้ ว การระลึกถึงพระพุทธเจ้ าจะเป็ น
ประโยชน์แท้ จริ ง ก็ตอ่ เมื่อช่วยโยงเราให้ เข้ าถึงความจริ งของธรรม
พระพุทธเจ้ าที่ ไ ด้ เ ป็ นพุทธะ ก็ เ พราะพระองค์ ไ ด้ พัฒ นา
ปั ญญาจนตรัสรู้ธรรม จึงบรรลุนิพพาน มีจิตหลุดพ้ นเป็ นอิสระ ดับ
กิเลส ไร้ ทกุ ข์ สามารถนาธรรมะมาใช้ ประโยชน์ได้ เต็มที่
เพราะฉะนั ้น การระลึกถึงพระพุทธเจ้ า จึงต้ องโยงต่อไปให้
ระลึก ถึ ง ธรรม อย่างน้ อยเริ่ ม ตัง้ แต่จะมองอะไร ก็ ม องตามเหตุ
ปั จจัย ไม่มองตามชอบใจหรื อไม่ชอบใจ แค่นี ้ก็เป็ นการเริ่ มต้ นเอา
ธรรมะมาเป็ นที่พงึ่ ที่ระลึกแล้ ว เป็ นการได้ ธรรมสรณะอย่างง่ายๆ
ที่สดุ แม้ จะยังไม่ร้ ูจกั ธรรมมากมาย เอาแค่หลักการใหญ่วา่ มองสิ่ง
ทั ้งหลายตามเหตุปัจจัย แค่นี ้ก็เป็ นการเริ่ มพัฒนาปั ญญา ได้ เ ริ่ ม
เรี ยนรู้ทนั ที
ส่วนคนที่มองอะไรตามชอบใจและไม่ชอบใจ จิตใจจะขุ่น
มัวเศร้ าหมองวุ่นวาย วนเวียนอยู่กับทุกข์ และสุขจากการได้ สิ่งที่
ชอบใจและเจอสิ่ ง ที่ ไ ม่ ช อบใจ ถึ ง จะมากล่ าวคาบาลี ว่า ธั ม มั ง
สรณั ง คั จ ฉามิ ก็ ว่า ไปอย่ า งนัน้ เอง ไม่ ร้ ู ความหมาย เอามาใช้
ประโยชน์ไม่ได้ ไม่ได้ ถึงสรณะที่แท้ จริ ง แต่ถ้าเอาธรรมเป็ นที่ระลึก
ถึงธรรมสรณะจริ ง เริ่ มมองสิ่งทั ้งหลายตามเหตุปัจจัย ก็เริ่ มเรี ยนรู้
คือเริ่ มศึกษา เริ่ มได้ ปัญญา และเริ่ มหลุดพ้ นจากทุกข์
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ต่อไปสรณะที่ ๓ คือสังฆะ ได้ แก่ชมุ ชนของมนุษย์ที่พฒ
ั นา
ตนเองในระดับต่างๆ มีทั ้งท่านที่ยังไม่ ถึงจุดหมายก็มี ถึงจุดหมาย
แล้ วก็มี ซึ่งรวมกันเป็ นชุมชนอันประเสริ ฐ เป็ นประจักษ์ พยานของ
ธรรม เป็ นที่สื่อธรรม เป็ นที่ดารงรั กษาธรรมไว้ ให้ แก่โลก เป็ นที่สืบ
ต่อถ่ายทอดธรรม เป็ นชุมชนแบบอย่ างในการเป็ นอยู่ด้วยธรรม
และเป็ นที่ชกั นาหมู่มนุษย์ให้ เข้ าถึงธรรม เราถึง สังฆรั ตนะโดยตั ้ง
ชุมชนอย่างนี ้ไว้ เป็ นแบบอย่าง และช่วยกันสร้ างสรรค์และสืบต่อ
สังคมอย่างนี ้ ให้ สงั คมเป็ นสังฆะ คือชุมชนแห่งมนุษย์ที่พฒ
ั นาตน
ในระดับต่างๆ ซึง่ เราเองก็ควรจะได้ เข้ าไปร่ วมด้ วย
หลักการ ๓ ประการนี ้แหละที่เรี ยกว่า พระรั ตนตรั ย ซึ่ง
ควรจะระลึกขึ ้นมาเตือนใจตนอยู่เสมอ
๑. ระลึกถึงพุทธะ คือบุคคลที่เป็ นแบบอย่างให้ เราได้
พัฒนาตนเอง ให้ เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ และมุ่งมั่นพัฒนา
ตน
๒. ระลึ กถึงธรรมะ คื อความจริ งของธรรมชาติซึ่ง มี
กฎเกณฑ์ที่เราจะต้ องรู้ เพื่อจะพัฒนาตนได้ สาเร็ จ ให้ มีชีวิตที่ดีงาม
และมีชีวิตที่สมบูรณ์
๓. ระลึกถึงสั งฆะ คือชุมชนอันประเสริ ฐที่สร้ างขึน้ ด้ วย
ธรรม เป็ นที่ดารงรั กษาสืบต่อถ่ายทอดธรรม ซึ่งเราจะต้ องเข้ าร่ วม
สร้ างสรรค์
ชาวพุทธต้ องระลึกถึงสรณะทั ้ง ๓ ในความหมายอย่างนี ้
อยู่เสมอ เพราะเป็ นหลักการสาคัญของพระพุทธศาสนา เมื่อนึกถึง
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แล้ วก็ นามาตรวจสอบตัวเองของพวกเราชาวพุ ท ธ โดยเฉพาะ
ปั จจุบันนี ้ว่าเราได้ ปฏิบัติตามหรื อเปล่า อย่างน้ อยในการพัฒนา
ตนเองที่จะต้ องมี ความเพียรสร้ างสรรค์ ตั ้งใจมุ่งมั่น ทาแต่สิ่งที่ดี
งาม ทากิ จหน้ าที่ของตนให้ สมบูรณ์ พร้ อมกันนั ้นก็ไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น ไม่ก่อเวรภัยแก่สงั คม พร้ อมที่จะช่วยเหลือเกื ้อกูลเพื่อนมนุษย์
โดยมีความเข้ มแข็ง เจอทุกข์ภยั ไม่พรั่ น ไม่ระย่อ คุณความดีอย่าง
นี ้เราทาหรื อเปล่า
ถ้ าไม่ทาอย่างนี ้ ก็แสดงว่าเรายังได้ ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาน้ อยเหลือเกิน เรี ยกได้ ว่ายังไม่ได้ นับถื อพระรั ตนตรั ยเป็ น
สรณะ ดี ไ ม่ ดี ถ้ าจั บ หลั ก ไม่ ถู ก เราจะถอยร่ น หล่ น ลงมาจาก
พระพุทธศาสนาด้ วยซ ้า
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-๒ชาวพุทธต้องกูอ้ สิ รภาพให้แผ่นดินไทย
จากมนุษย์ปุถุชน มาดูจุดเริ่ มต้นว่าจะพัฒนาตรงไหน
ในการที่จะพัฒนาคนนั ้น ลองหันมาดูมนุษย์ปถุ ุชนว่าเป็ น
อย่างไร เมื่อมองตามธรรมชาติของคนเราที่เป็ นมนุษย์ปถุ ุชน ก็จะ
เห็นว่ามี ลักษณะอย่างหนึ่ง ในบรรดาลักษณะหลายๆ อย่าง คือ
การที่ ว่ า เราจะท าอะไร หรื อ จะมี ค วามเพี ย รพยายามในการ
สร้ างสรรค์อะไรหรื อไม่ ก็ขึ ้นต่อสิ่งแวดล้ อมหรื อปั จจัยภายนอก
พูดเป็ นหลักการได้ ว่า มนุษย์ ปถุ ุชนนัน้ เมื ่อทุกข์ บีบคัน้ ถู ก
ภัยคุกคาม ก็จะลุกขึ้ นดิ้ นรนขวนขวาย แต่พอประสบความสาเร็ จ
สุขสบาย พ้นทุกข์ ไปได้ ก็จะลงนอนเสวยสุข พฤติกรรมอย่างนี ้เป็ น
ธรรมชาติทั่วไปของมนุษย์ ปุถุชน คือคนที่ยังมี กิเลส ซึ่งจะดิ ้นรน
ขวนขวายเพี ย รพยายามขึ น้ มาก็ เ พราะทุก ข์ มั น บี บ ภัย มั น มา
คุกคาม ทาให้ อยู่นิ่งไม่ได้ เช่น อดอยากบ้ าง สงครามจะมาบ้ าง
นอนอยู่ไม่ได้ แล้ ว จึงลุกขึ ้นมาดิ ้นรนขวนขวายทาอะไรกันใหญ่ แต่
พอพ้ นภัยสุขสบายแล้ ว ประสบความสาเร็ จ มีเงินมีทองใช้ ดีแล้ ว ...
สบาย คราวนี ้ก็ลงนอน เสวยสุข
เรื่ องนี ้สาคัญมาก เพราะมนุษย์ที่ยังไม่พฒ
ั นามักตกอยู่ใน
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วงจรนี ้ และนี่ ก็ คื อ วงจรแห่ ง ความเสื่ อ มและความเจริ ญ
หมายความว่า พอเจอทุกข์ เจอปั ญหาเดือดร้ อนขึ ้นมา ก็ลุ กขึ ้นดิ ้น
รนขวนขวายขยันหมั่นเพียรสร้ างสรรค์ ก็เลยร่ ารวยขึ ้นมา เป็ นต้ น
เรี ยกว่าเจริ ญ แต่พอเจริ ญมี ความสุขดีแล้ ว ก็เฉื่ อยชา หรื อถึงกับ
ลุ่ม หลง ระเริ ง มั วเมา ตกอยู่ ใ นความประมาท แล้ วก็ เ สื่ อ มลง
บุคคลก็ตาม ครอบครัวก็ตาม สังคมก็ตาม ประเทศชาติก็ตาม หรื อ
แม้ แต่ที่เราเรี ยกว่าอารยธรรมทั ้งหลาย ลองศึกษาดูเถิ ด โดยมาก
เป็ นอย่างนี ้
พระพุทธศาสนาเกิ ดขึ ้นมาเพื่อแก้ ปัญหานี ้ด้ วย คือมาสั่ง
สอนแนะนาว่า ทาอย่างไรมนุษย์จะไม่ต้องตกอยู่ในวงจรแห่งความ
เสื่ อมและความเจริ ญ ที่ เ กิ ดจากกิ เ ลสของตัวเองแบบนี ้ คื อ ท า
อย่างไรจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงมนุษย์ให้ มีคณ
ุ สมบัติอย่างใหม่ให้
กลายเป็ นว่า ... ไม่ ว่า จะทุกข์ ไม่ ว่ า จะสุ ข ฉั น ก็ส ร้ างสรรค์
ตลอดเวลา คือมี ความขยันหมั่นเพียรด้ วยสติที่คอยเตือนให้ ทา
ตามที่ปัญญาบอก
ที่ ว่ า นั น้ หมายความว่ า เมื่ อ เราพั ฒ นาปั ญญาขึ น้ มา
ปั ญญาจะเป็ นตัวบอกว่าอะไรจะทาให้ เกิดความเสื่อม อะไรจะทา
ให้ เกิ ดความเจริ ญ ตามหลักแห่งเหตุปัจจัย เมื่ อรู้ ว่าอะไรจะทาให้
เกิดความเสื่อม สติจะคอยเตือนให้ เราเร่ งแก้ ไขป้ องกัน กาจัด เมื่อรู้
ว่าอะไรจะทาให้ เกิดความเจริ ญ สติก็เตือนให้ เราสร้ างสรรค์ทาสิ่ง
นั ้นขึ ้นมา
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ถ้ าเราอยู่ด้ วยสติ เราก็ ไ ม่ ป ระมาท ไม่ ผัดเพี ย้ น ไม่ หลง
ระเริ ง ไม่มวั เมา เราก็จะกระตือรื อร้ นเพียรพยายามละเว้ นสิ่งที่ร้ ู ว่า
ควรละเว้ น และทาตามที่ร้ ู ว่าควรจะทา ถ้ าอย่างนี ้ เมื่อเจริ ญแล้ ว
หรื อถึงจะสุข สบายแล้ ว ก็เจริ ญ ต่อไป ไม่ต้องเสื่อม นี ้แหละเป็ น
จุดสาคัญ
พระพุทธเจ้ าทรงให้ หลักประกันว่า ถ้ าเราไม่ประมาท เรา
ไม่ต้องเสื่อม ไม่ใช่วา่ เมื่อเจริ ญแล้ วจาเป็ นจะต้ องเสื่อมเสมอไป แต่
ที่จะเสื่อมหรื อไม่เสื่อมก็อยู่ที่เหตุปัจจัย ไม่ใช่เสื่อมไปโดยเลื่อนลอย
ใครบอกว่าเสื่อมแล้ วก็เจริ ญเอง เจริ ญแล้ วก็ต้องเสื่อม ก็แสดงว่า
ไม่ได้ ถือหลักเหตุปัจจัย กลายเป็ นลัทธิเดียรถีย์ที่ท่านเรี ยกว่า อเหตุ
วาท คือลัทธิ แล้ วแต่โชค ลัทธิ แล้ วแต่เวรแต่กรรม หรื อลัทธิ ที่ถือว่า
ถึงคราวก็เป็ นไปเอง
สิ่งทั ้งหลายเป็ นไปตามเหตุปัจจัย ก็ต้องเสื่อมไปตามเหตุ
ปั จจัย และเจริ ญตามเหตุปัจจัย ทีนี ้เหตุปัจจัยจะรู้ ได้ อย่างไร ก็ร้ ู
ด้ วยปั ญญา เราก็พฒ
ั นาปั ญญาขึ ้นมาให้ ร้ ู เหตุปัจจัย แต่ทีนี ้ปั ญหา
ก็อยู่ที่วา่ เมื่อรู้แล้ วจะประมาทหรื อไม่ ถ้ าประมาทก็อีกนัน่ แหละ ทั ้ง
ที่ร้ ู ว่าอันนี ้ไม่ดี จะเป็ นเหตุให้ เกิดความเสื่อม แต่มันล่อใจ ก็ไปทา
เสียนี่ เลยกลายเป็ นทาเหตุของความเสื่อม ทีนี ้ในทางตรงข้ าม ทั ้ง
ที่ร้ ู ว่าอันนี ้ดี จะเป็ นเหตุปัจจัยให้ เจริ ญ ก็ผัดเพี ้ยน พรุ่ งนี ้ค่อ ยทา
เดื อนหน้ า ค่อยทา หรื อละเลยเสี ย จนหมดโอกาส นี่ เ รี ย กว่าคน
ประมาท ก็เลยหนีไม่พ้นวงจรของความเจริ ญแล้ วก็เสื่อม
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พระพุทธศาสนาเกิ ดขึ น้ มา ก็เพื่อแก้ ปั ญหานี ด้ ้ วย คือย า้
หลักไม่ประมาท ให้ คนทั ้งหลาย แม้ สขุ สบายแล้ วก็ยังไม่ประมาท
คนผู้ใด ทั้งที่สุขสบายแล้ วก็ยังไม่ ประมาทได้ คนนั้นเรี ยกว่ า
เป็ นคนที่พัฒนาแล้ ว แต่ถ้าคนไหนจะขมีขมันทาต่อเมื่อเจอทุกข์
บี บ คัน้ หรื อ ภัย คุก คาม พอสุข สบายก็ นอน อย่ างนี ก้ ็ เ ป็ นมนุษ ย์
ปุถชุ นเต็มที่ ไม่มีอะไรที่แสดงถึงการพัฒนา
หลัก ความไม่ ป ระมาทนี ้ ควรจะเน้ น เป็ นพิ เ ศษส าหรั บ
สังคมไทย เพราะสัง คมไทยเป็ นสังคมที่สภาพแวดล้ อมทุกอย่าง
เอื ้อให้ สุขสบาย ชวนให้ ป ระมาท แต่ทั ้งที่พระพุทธศาสนายา้ นัก
ไม่ให้ ประมาท แต่คนไทยกลับมองข้ ามหลักความไม่ประมาทนี ้ไป
เสีย เลยจะได้ ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาน้ อยเกินไป

ปุถุชนสามัญก็แย่อยูแ่ ล้ว ถ้าหลงติดยากล่อมจะแย่ยงิ่ กว่านั้น
ย้ อนมาดูเรื่ องมนุษย์ปถุ ชุ นสามัญที่วา่ ตามปกติก็เป็ นอย่าง
นี ้ คือ ต่อเมื่ อถูกทุกข์บีบคั ้นภัยคุกคาม จึงลุกขึน้ ดิ ้นรนขวนขวาย
แต่พอสุขสบายก็นอนเสวยสุข แล้ วก็วนเวียนเราต้ องมีอยู่ในวงจร
เสื่อมแล้ วเจริ ญ เจริ ญแล้ วเสื่อมเรื่ อยไป แต่เรื่ องไม่ใช่แค่นั ้น ยังมี
คนที่ แ ย่ ก ว่ า ปุ ถุ ช นสามั ญ อี ก คื อ แ ม้ แต่ ย ามทุ ก ข์ ก็ ไ ม่ ดิ น้ รน
ขวนขวาย
ตามธรรมดาโดยธรรมชาติ คนเรานั ้นเวลาทุกข์บีบคั ้นภัย
คุกคาม อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ หรอก จะต้ องดิ ้น แต่ที่ไม่ดิ ้น หรื อไม่ค่อยมี
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กาลังดิ ้นนั ้น เกิดจากเหตุ ๒ ประการ
๑. สบายมานานจนเคยตัว จนเป็ นคนเห็นแก่ง่าย หรื อจะ
เอาแต่ ส บาย เคยตั ว ติ ด เป็ นนิ สั ย อยู่ กั น ในสั ง คมแห่ ง ความ
สนุกสนานบันเทิง อยู่กนั อย่างฟุ้งเฟ้อหรู หรา ไม่เคยเหนื่อยยาก ไม่
เคยลาบาก ไม่เ คยอดทนก็เ ลยอ่อนแอ พอมาเจอทุกข์ บีบ คั ้นภัย
คุกคามเข้ าก็เลยท้ อแท้ พอไม่ได้ อย่างใจ แทนที่จะดิ ้นก็เลยอ่อนใจ
ระย่ อหมดแรงหมดกาลัง ก็ซบเซา เหงาหงอย จับ เจ่า หรื อคร่ า
ครวญร้ องทุกข์ไป นี่พวกหนึง่ เรี ยกว่าพวกซ ้าเติมตัวเอง
๒. เจอทุก ข์ แล้ ว เตรี ย มจะดิ ้นรนขวนขวาย หรื อภัย มา
เตรี ยมจะลุกขึ ้นสู้ แต่เกิดมียากล่อมเข้ ามา พอได้ ยากล่อมเข้ า ทีนี ้ก็
ลืม แล้ ว ไม่ นึก ถึง การที่ จะต้ องดิ น้ รนขวนขวาย เลยติดอยู่กับ ยา
กล่อมนัน่ เอง
เรื่ องยากล่ อ มนี ส้ าคั ญ นะ บางสั ง คมมี ย ากล่ อ มมาก
เหลือเกิ น ยากล่ อมที่จะท าให้ คนเจอทุ กข์ ไม่ ลุกขึ้นดิ้นนี่ มี
หลายระดับ
ก) อย่างง่ายๆ ก็คือ สุรา ยาเสพติ ด การพนัน พวกนี ้เป็ น
ยากล่อมขั ้นหยาบ มีพิษรุ นแรงมาก พอไปเจอยากล่อมพวกนี ้แล้ ว
ที่จะลุก ขึน้ ดิ ้นรนขวนขวาย ก็ ไม่ เ อาแล้ ว ได้ แต่เมาซม ติ ดเพลิ น
ครึ ม้ ใจ หวังลมๆ แล้ งๆ หลบทุกข์ หนีปัญหาไปชัว่ คราว แล้ วก็นอน
อีก.. ก็เลยแย่ มีแต่ทรุดลงไป นอกจากนี ้มีอะไรอีก
ข) ลัทธิ คอยโชค ก็มาปลอบกันว่า ไม่เป็ นไรหรอกน่า มัน
เสื่อมได้ มนั ก็เจริ ญได้ พอเสื่อมๆ ไป เดี๋ยวมันก็เจริ ญเอง เดี๋ยวนี ้พูด
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กันเยอะเหมื อนกัน นี่เ รี ยกว่าลัทธิ แ ล้ วแต่โ ชค ลัทธิ นีไ้ ม่ถูก หลัก
พระพุทธศาสนา
บอกแล้ ว ว่าพุทธศาสนาถื อ หลัก เหตุปั จจัย สิ่ ง ทัง้ หลาย
เป็ นไปตามเหตุปั จจัย จะเสื่ อมหรื อเจริ ญ ย่ อมเป็ นไปตามเหตุ
ปั จจัย ถ้ ามนุษย์ ต้องการผล มนุษย์ ต้องเพียรพยายามทาเหตุใ ห้
ถูกต้ อง แต่พอไปเจอลัทธิ คอยโชค ก็คิดว่าแล้ วแต่โชค เดี๋ยวมันก็ดี
เอง ก็เลยติดยากล่อม เพลินอยู่กับความหวังที่เลื่อนลอย ปล่อยไป
เรื่ อยๆ บางทีมันก็ไม่ดีขึน้ มา บางทีมันก็ดีด้วยปั จจัยอื่นที่ตวั ไม่ได้
ศึ ก ษา หรื อบางที เ หตุ ปั จจั ย ร้ ายมาซ า้ เติ ม จากวิ ก ฤติ ก็ เ ลย
กลายเป็ นวิบตั ิ
ยากล่อมมี เ ยอะ ยากล่ อม ก็คือ อะไรก็ตามที่ ม าช่วย
กล่อมใจให้ เพลินๆ สบายไปได้ ในเวลานั ้นๆ แล้ วก็เลยลืมทุกข์ลืม
ปั ญหาและนอนใจ ลืมดูความเป็ นจริ ง
ค) ยากล่อมอีกอย่างหนึ่งก็คือ ลัทธิ รอคอยความช่วยเหลื อ
หรื อหวังพึ่งอานาจดลบันดาลที่ว่ามาแล้ วตั ้งแต่ต้น สังคมอินเดีย
เป็ นอย่างนี ้มานานแล้ ว ตั ้งแต่ก่อนพุทธกาล อ้ อนวอนเอาอกเอาใจ
เทพเจ้ าทุกอย่ าง จนกระทั่งบูชายัญ หวังที่ จะให้ อานาจยิ่ ง ใหญ่
ภายนอกมาดลบันดาล ช่วยเหลือ มัวแต่มองไปนอกตัว ไม่มองว่า
ตัวเราจะต้ องทาอะไร คิดแต่รอให้ ท่านช่วย ตัวเราก็ไม่ต้องทาอะไร
มันจะสาเร็ จหรื อไม่สาเร็ จ ก็อยู่ที่ท่าน มันขึน้ ต่อท่าน ไม่ได้ ขึน้ ต่อ
เรา เราจะทาอะไรก็ไ ม่ มี ผล ก็ ไ ด้ แ ต่นอนรอไป อย่ างนี ก้ ็ เ ป็ นยา
กล่อมอีกอย่างหนึง่ ยากล่อมนี ้เมืองไทยมีเยอะ
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ง) แม้ แต่ที่เรี ยกว่าการปฏิบตั ิธรรมชั ้นสูง อย่างสมาธิ และ
วิ ปัสสนา ถ้ าผิดหลักเมื่อไร ก็อาจจะกลายเป็ นยากล่อมได้ ทั ้งหมด
อย่าไปนึกภูมิใจว่าเราปฏิบตั ิธรรมแล้ วจะถูก โดยเฉพาะสมาธิ สมัย
นี ้ใช้ เป็ นยากล่อมกันมาก คือว่า พอทาสมาธิได้ ก็ใจสบาย หายทุกข์
หายร้ อน เคยกลุ้มใจมี ความเครี ยดก็หาย ก็มีความสุขดี ทีนี ้พอมี
ความทุกข์มาก็นงั่ สมาธิแล้ วก็สบาย

แม้แต่สมาธิ ที่ว่าดี เมื่อปุถุชนได้ ก็มกั เอามาใช้เป็นยากล่อม
สาหรับเรื่ องสมาธินี ้ท่านก็ไม่ได้ ถึงกับประณามเสียๆ หายๆ
ก็ ใ ช้ ไ ด้ อ ยู่ เพราะเป็ นประโยชน์ อย่ า งน้ อยคนเราจิ ต ใจว้ า วุ่ น
กระวนกระวาย กระสับกระส่าย ทาอะไรไม่ได้ ก็มานัง่ สมาธิ ใจจะ
ได้ รวม สงบลง จะได้ พกั จะได้ ตั ้งมัน่ ประโยชน์ที่ต้องการอยู่ที่ตรงนี ้
แต่พร้ อมกันนั ้นเราจะได้ กาลังด้ วยนะ ไม่ใช่พกั เฉยๆ
การพักด้ วยสมาธินี ้ทาให้ เราได้ กาลัง และทาให้ เราพร้ อมที่
จะเดินหน้ าต่อไป สิ่ง ที่ต้องการก็คือเอาไปใช้ ประโยชน์ ไม่ใ ช่ว่า
สมาธิ เ พี ย งเพื่ อ ได้ พั ก ได้ น อนหลับ มาเพลิ น มาซม มาเสวย
ความสุข หรื อหาความสุขอยู่กับสมาธิ จนติดจมอยู่ที่นนั่ อันนี ้เป็ น
เรื่ องที่ต้องระวัง เพราะทาผิดพลาดกันเยอะ
อย่างในเมืองฝรั่ งก็มีทางเขวได้ มาก เพราะฝรั่ งไม่เคยเจอ
สุขสงบอย่างนี ้ เขาเจอแต่ความเครี ย ด ความทุกข์ ทางจิตใจ จน
เป็ นโรคจิตโรคประสาทกันมาก เมื่ อไม่ร้ ู หลักการที่เป็ นพื ้นฐานไว้
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พอได้ สมาธิ ก็เลยสบาย ได้ ทางออก ก็เลยมาติดยากล่อมเสียอีก ดี
ไม่ดีสมาธิที่ใช้ ผิดทางอย่างนี ้จะพาให้ สงั คมฝรั่งเสื่อมไปด้ วย
การปฏิบตั ิสมาธินี ้เป็ นเรื่ องละเอียดอ่อน ชาวพุทธเองก็ต้อง
ระวัง สมาธิ นั ้นไม่ใช่เพื่อหยุด แต่เพื่อเดินหน้ าต่อ อย่าลืมว่าสมาธิ
เป็ นเพียงองค์ธรรมหนึ่งในกระบวนปฏิบัติของไตรสิกขา ซึ่งเป็ น
เรื่ องของการพัฒนามนุษย์ พระพุทธเจ้ าตรั สไว้ แล้ วว่า การปฏิบัติ
ต้ องดาเนิ นไปให้ ครบไตรสิก ขา ศี ลเพื่ อสมาธิ สมาธิ เพื่อปั ญญา
ปั ญญาเพื่อวิมตุ ติ ถ้ ายังไม่บรรลุจดุ หมายอย่าเพิ่งหยุด
องค์ธรรมทุกอย่างในพระพุทธศาสนา อยู่ในกระบวนการ
พัฒนามนุษย์ ทั ้งสิ ้น ถ้ าองค์ธรรมไหนมาทาให้ มนุษย์ หยุด คือไม่
ส่งผลเป็ นปั จจัยเอื ้อในการเดินหน้ าต่อไป ก็ต้องสงสัยว่ามีหวังผิด
แล้ ว อันนี ้ขอย ้าว่า การปฏิ บตั ิ ธรรมข้อใดก็ตาม แม้จะดี จะสุข ถ้า
ทาให้เราหยุด ก็ควรสงสัยว่าคงจะปฏิ บัติผิด เพราะองค์ธรรมทุก
อย่างนั ้นมีไว้ เพื่อเป็ นองค์ประกอบในกระบวนการพัฒนามนุษย์ จึง
จะต้ องเป็ นปั จจัยที่สง่ ต่อให้ ก้าวต่อไปจนกว่าจะบรรลุจดุ หมาย
สมาธิ มีเป้ าหมายเพื่อให้ เรามี จิตตั ้งมั่นแน่วแน่ ซึ่งจะเป็ น
จิตที่เป็ น กัมมนีย์ แปลว่า ควรแก่การงาน หรื อเหมาะแก่การใช้ งาน
ประโยชน์แท้ อยู่ที่นี่ คือเอาไปใช้ และการใช้ ที่สาคัญก็คือใช้ งาน
ทางปั ญ ญา โดยนาไปคิ ดพิ จ ารณาแก้ ปั ญ หา ค้ นหาความจริ ง
ตลอดจนมองดูสภาวธรรมให้ เห็นชัด เพราะจิตที่เป็ นสมาธิ นี ้เป็ นจิต
ที่ใส สงบ มั่นคง แน่วลงไป จะมองอะไรก็เห็นชัดเจนแจ่มแจ้ ง จะ
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คิดอะไรก็เป็ นลาดับ ไม่มีอะไรมาวุน่ มารบกวน มาบัง มาขวาง มา
แทรกแซง
รวมความว่า สมาธิก็เป็ นองค์ธรรมในการปฏิบตั ิอย่างหนึ่ง
ที่ต้องระวัง ถ้ าไม่วางท่าทีให้ ดีอาจจะทาให้ เขว อาจจะทาให้ หลง
อาจจะทาให้ ตกหลุมได้ ง่าย ฉะนั ้นจึงต้ องย ้ากันไว้ มิให้ ลืมว่า สมาธิ
เป็ นเพี ย งองค์ ธ รรมหนึ่ ง ที ่ จ ะส่ ง ผลต่ อ ไปในกระบวนการของ
ไตรสิ กขาเท่านัน้ ถ้าเมื ่อไรไปหลงติ ดในความสุขที ่เกิ ดจากสมาธิ
นัน้ ก็จะกลายเป็ นยากล่อม ซึ่ งแปลว่าผิ ดทางแล้ว
ต่อเมื่อใดเราบรรลุผลสาเร็ จ บรรลุความสมบูรณ์ ของการ
พัฒนาตน เป็ นพระพุทธเจ้ า หรื อเป็ นพระอรหันต์แล้ วนัน่ แหละ จึง
ไม่ต้องใช้ สมาธิ ในแง่สิกขา แต่เพราะจบสิกขาแล้ ว ท่านจึงใช้ เวลา
ให้ ผา่ นไปด้ วยการเผยแผ่ธรรม บาเพ็ญประโยชน์สขุ แก่ผ้ อู ื่น เวลา
เหนื่อยขึ ้นมาท่านก็นงั่ สมาธิ พกั ผ่อน เรี ยกว่า “ทิฏฐธรรมสุขวิหาร”
พวกเราก็เหมือนกัน ใช้ สมาธิ พกั ผ่อนได้ แต่พกั แล้ วอย่าไปติดเอา
สมาธิ เป็ นยากล่อมก็แล้ วกัน ยา้ ว่าเอาสมาธิ เป็ นที่พกั ได้ แต่อย่า
ให้ ติดเป็ นยากล่อม

มาตรวัดระดับการพัฒนาของคน ที่ดูได้ไม่ยาก
เมื่ อ คนเจอทุก ข์ ก าลัง ลุ ก ขึ น้ ดิ น้ พอติ ด ยากล่ อ มก็ ห ยุ ด
เพลิน ลืมทุกข์ไป เลยหมดแรงดิ ้น นี่แหละจึงกลายเป็ นแย่ยิ่งกว่า
ปุถชุ นสามัญ เพราะว่าปุถุชนสามัญนั ้นเมื่อถูกทุกข์บีบคั ้น หรื อถูก
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ภัย คุกคาม ก็ ลุก ขึ น้ ดิ น้ รนขวนขวาย ต่อเมื่ อสุข สบายจึง ลงนอน
เสวยสุข แต่คนที่ ติดยากล่อมนี ้ต่ ากว่าระดับ ปุถุชนสามัญ ไปอี ก
เพราะเจอทุกข์ก็ไม่ดิ ้น ได้ ยากล่อมแล้ วก็สบาย เพลิน ซึมเซื่อง ซบ
เซา ก็เพลินอยู่กับยากล่อมนั ้นแหละ ไม่ไปไหน ไม่อยากทาอะไร
ไม่แก้ ปัญหา ตกอยู่ในความประมาท กลายเป็ นคนที่นอนเสวยสุข
ตั ้งแต่ยงั เป็ นทุกข์อยู่ด้วยซ ้า
พุทธศาสนาย ้าเรื่ องนี ้ คือ หลักความไม่ประมาท ท่านเตือน
ว่า แม้ แต่เป็ นอริ ยบุคคลขั ้นพระโสดาบัน หรื อพระสกิทาคามี จนถึง
พระอนาคามี ตราบใดยังไม่ได้ เป็ นพระอรหันต์แล้ ว อย่านอนใจ
อาจจะประมาทได้ ต ลอดเวลา มี แ ต่ พระอรหัน ต์ เ ท่ านัน้ ที่ จะไม่
ประมาทได้ อย่างแท้ จริ ง เพราะคนเรานี ้ เวลามีความสุข อย่างหนึ่ง
ยามประสบความสาเร็ จ อย่างหนึง่ หรื อคราวที่เกิดความรู้ สึกภูมิใจ
ว่าเรานี ้ดี แล้ ว อย่ างหนึ่ง สามตัวนี ้มักล่อให้ หย่อน หรื อไม่ก็หยุด
เลย พูดสั ้นๆ ว่า ตกหลุมความประมาท
เมื่ อประสบความสาเร็ จหรื อมี ความสุขแล้ วประมาทนัน้
เห็นได้ ชัด แต่คนที่มีความดี ถ้ าเกิ ดความภูมิใจก็ต้องระวัง อย่าง
พระโสดาบัน ภูมิใจว่าเราได้ บาเพ็ญความดีสาเร็ จมาถึงแค่นี ้ พอ
เกิ ดความพอใจอย่ างนี ้ ก็ ชัก จะเฉื่ อย ไม่ เ ร่ ง รั ด ไม่ก ระตื อรื อร้ น
พระพุทธเจ้ าตรั สเตื อนพระอริ ย บุคคลที่ เ ป็ นอย่างนี ว้ ่า เธอเป็ น
ปมาทวิหารี แปลว่า ผู้อยู่ด้วยความประมาท ฉะนั ้นอย่าได้ นอนใจ
ชาวพุทธต้ องเดินหน้ าเสมอ
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ตามที่พดู มาในที่นี ้ เราสามารถแบ่งมนุษย์ได้ เป็ น ๔ ระดับ
โดยวัดจากมาตรฐานปุถชุ น คือ
๑. มนุษย์ ที่ตา่ กว่ ามาตรฐานปุถุชนสามัญ คือพวกที่เจอ
ทุกข์ ก็ไม่ดิ ้น ถูกภัยคุกคามก็ไม่ตื่นตัว ได้ แต่ท้อแท้ ระทดระทวย
จับเจ่า หรื อไม่ก็นอนเฉื่อย เพราะติดยากล่อม เพลินไปเรื่ อ ยๆ ส่วน
ในเวลาที่สุขสบายไม่ต้องพูดถึ ง ก็ยิ่ง เพลิดเพลิ นหมกมุ่นมัวเมา
เรี ยกว่า ทุกข์ก็ไม่ดิ ้น สุขก็นอนซึม หรื อทุกข์ก็ซม สุขก็ซมึ
๒. มนุษย์ ปุถุชนสามัญ คือพวกที่ว่าถูกทุกข์บีบคั ้น หรื อ
ถูกภัยคุกคาม ก็ลกุ ขึ ้นดิ ้นรนขวนขวาย พอสบายก็ลงนอนเสวยสุข
เฉื่อยลงไป
๓. มนุษย์ ที่พัฒนาแล้ ว คือพวกที่ว่าเมื่ อถูกทุกข์ บีบคั ้น
หรื อถูกภัยคุกคาม ก็ลกุ ขึ ้นดิ ้นรนขวนขวาย แต่แม้ จะสุขสบายแล้ ว
ก็ยงั เพียรสร้ างสรรค์ต่อไป ไม่หยุด พวกนี ้นับว่าเข้ าสู่ทางของอารยชน
แล้ ว
๔. มนุษย์ ที่ประเสริ ฐที่สุด คือยามทุกข์บีบคั ้น หรื อภัย
คุกคาม ก็ไม่พลอยทุก ข์ จิตใจยั งปลอดโปร่ งผ่องใสอยู่ได้ แล้ วก็
ขวนขวายทาสิ่งที่ควรทาต่อไป หมายความว่า ในด้ านการกระทา ก็
มีความเพียรพยายามสร้ างสรรค์ และในด้ านจิตใจ ก็มีความสุข ไม่
ถูกทุกข์ ครอบงาด้ วย และแม้ จะสุขแล้ วก็ยังขวนขวายสร้ างสรรค์
ต่อไป
คนเราที่พัฒนาแล้ วโดยมากก็ยังได้ แค่ขั ้นที่ ๓ คือถูกทุกข์
บีบคั ้น หรื อภัยคุกคามก็ขวนขวายจริ ง แต่จิตใจไม่สบาย กระวน

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๙

กระวาย ทุร นทุร าย แม้ ว่ า จะไม่ ป ระมาทก็ จ ริ ง แต่ ยั ง มี ค วาม
เดือดร้ อนใจ มีความเครี ยดในใจ ดังจะเห็นกันมากในปั จจุบนั นี ้ว่า
ผู้ที่ขยันหมั่นเพียรจานวนมากมีความทุกข์ในใจด้ วย เป็ นคนขยัน
จริ ง แต่เร่ าร้ อน เครี ยด ซึง่ แสดงว่า ยังพัฒนาไม่ถึงที่สดุ
ฉะนั ้น คนในสมัยปั จจุบนั นี ้ ที่ว่าเป็ นคนขยันหมั่นเพียร แต่
จิ ต ใจมี ค วามเครี ย ดมี ค วามทุก ข์ นัน้ จะต้ องได้ รั บ การแก้ ไ ขให้
พัฒนาต่อไปอีก ให้ เป็ นคนชนิดที่ว่า ทั ้งๆ ที่ทกุ ข์ภัยบีบคั ้นคุกคาม
จิตใจก็ยังดีงามสุขสบายปลอดโปร่ ง พร้ อมกันนัน้ ก็เพียรพยายาม
สร้ างสรรค์ตอ่ ไป แม้ ถึงยามสุขสบายก็ไม่หยุดหรื อผัดเพี ้ยน
จะต้ องระลึกไว้ ว่า คนที่พฒ
ั นาแล้ วนั ้น เขาจะเป็ นอยู่หรื อ
ทาการอะไร ก็ไม่ได้ ขึ ้นต่อความสุขความทุกข์ แต่เขาขึ ้นต่อปั ญญา
ปั ญญาเป็ นตัวรู้ ว่าอะไรควรทา หรื อไม่ควรทา และสติก็คอยบอก
หรื อคอยเตือน ให้ เว้ นสิ่งที่ควรเว้ น และให้ ทาสิ่งที่ควรทาตามที่ ร้ ู
ด้ วยปั ญญานั ้น นี่แหละเป็ นหลักสาหรั บวินิจฉัยระดับการพัฒนา
ของคน

สารวจคนไทย ว่ามีศกั ยภาพที่จะเผชิญวิกฤติแค่ไหน
หันมาดูสังคมของเรา สังคมไทยเวลานี ้ได้ ประสบภาวะที่
เรี ยกว่าเป็ นความทุกข์ ถึงขั ้นเป็ นวิกฤติการณ์ ซึ่งเป็ นเวลาที่ควรจะ
นาหลักการของพระพุทธศาสนามาใช้ ได้ เต็มที่ แต่เวลานี ้เราเป็ น
อย่ างไร ลองสารวจตัวเราแต่ละคน และสารวจสัง คมไทยว่าได้

๔๐

เราจะกูแ้ ผ่นดินกันอย่างไร?

ปฏิบตั ิตามหลักการของพระพุทธศาสนาที่วา่ มานี ้แค่ไหนเพียงไร
เวลานี ้เราถูกทุกข์ บีบคั ้น ถูกภัยคุกคามแล้ ว เราลุกขึ ้นดิ ้น
รนขวนขวาย มีความขยันหมั่นเพียรที่จะสร้ างสรรค์หรื อเปล่า หรื อ
ว่าเราไปติดยากล่อม ติดสุรา ยาเสพติด การพนัน นี ้พวกที่หนึ่งเห็น
ง่าย หรื อเลยจากนั ้นอีกพวกหนึ่งก็ไปติดลัทธิ อ้อนวอน ลัทธิ นอน
คอยโชค ลัทธิ หวังผลดลบันดาล จนกระทัง่ ติดสมาธิ เป็ นยากล่อม
ถ้ าติดก็ต้องรี บลุกขึ ้นมาแก้ ไขกัน
ที่จริ ง เรื่ องติดยากล่อมนี ้เป็ นปั ญหาของสังคมไทยมานาน
แล้ ว ไม่ใช่มีเฉพาะเวลานี ้ แต่เวลานี ้เป็ นตอนสาคัญที่เราจะต้ องรี บ
แก้ ไข ถ้ าไม่แก้ ตอนนี ้สังคมจะเลวร้ ายหนักลงไปอีก เพราะวิกฤติจะ
กลายเป็ นวิ บัติ แต่ถ้าแก้ เสีย ตอนนี ้ วิกฤติก็มีทางที่จะกลายเป็ น
วิวฒ
ั น์ คนที่ฉลาดต้ องเอาวิกฤติเป็ นวิวฒ
ั น์ให้ ได้ เพราะวิกฤติเป็ น
ช่วงต่อ ระหว่ างวิ บัติกั บ วิ วัฒ น์ หมายความว่า ถ้ า ท าดี ท าถู ก
วิ ก ฤติ ก็ จ ะกลายเป็ นวิ วั ฒ น์ แต่ ถ้ า ท าไม่ ดี ท าไม่ ถู ก ก็ จ ะ
กลายเป็ นวิบัตไิ ปเลย
ตอนนี ้สังคมไทยมาถึงช่วงหัวเลี ้ยวหัวต่อที่สาคัญ ยามมี
ทุกข์นี ้ ถ้ าเราลุกขึ ้นดิ ้นรนขวนขวาย ก็จะเป็ นโอกาสแห่งการพัฒนา
คน ยิ่ ง ถ้ า มองสัง คมในวงกว้ า ง ก็ เ ป็ นโอกาสดี เ ลิ ศ ที่ จ ะพัฒ นา
มนุษย์ เพราะคนเราเรี ย นรู้ ได้ มากจากปั ญหา ได้ ศึกษาจาก
ความทุกข์
ขอให้ สารวจดูเถิด คนที่จะพัฒนาจากการมีความสุขหาได้
ยาก ในประวัติบุคคลสาคัญ และประวัติศาสตร์ ของชาติที่เจริ ญ
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ทั ้งหลาย จะเห็นแต่มนุษย์ ทีพ่ ฒ
ั นาจากการแก้ปัญหา และเข้มแข็ง
ขึ้นมาจากการเผชิ ญทุกข์ ทงั้ นัน้ ส่วนคนหรื อชาติประเทศที่สบายมี
ความสุขแล้ ว ไม่มีอะไรจะให้ ส้ ู หรื อคิดแก้ ไข ก็เลยไม่มีอะไรจะให้
ใช้ ความคิด ทาให้ โน้ มไปในทางที่จะหลงเพลิดเพลิน เพราะฉะนั ้น
คนที่ มีความสุข แล้ วนี ้ ถ้ าไม่ มี คนสอนที่ ดี หรื อไม่ มี กัลยาณมิ ตร
และตัวเองก็ไม่ร้ ูจกั คิด ไม่หาแบบฝึ กหัดมาทา จึงเจริ ญยากที่สดุ
คนที่มีความทุกข์นนั่ แหละ ทุกข์มนั จะสอน คือมันทาให้ เรา
ต้ องดิ ้นรนหาทางออก คิดแก้ ไข ใช้ กาลัง ใช้ ฝีมื อ เรี ยกว่าได้ ใช้ ทั ้ง
สมองและมือเต็มที่ รวมทั ้งเท้ าก็ต้องเคลื่อนไหวไม่ได้ หยุด จึงได้ ฝึก
ตัวเองตลอดเวลา เป็ นอันว่า คนเราเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองจาก
การพยายามแก้ ปั ญหา ที่สาคัญ อย่างยิ่ ง ก็ คือ เมื่ อเราพยายาม
แก้ ไขปั ญหา เราก็ได้ พัฒนาปั ญญา เพราะเราต้ องคิด พอเราคิด
หาทางแก้ ไขปั ญหา ปั ญญาก็ค่อยๆ เกิดขึน้ มา ยิ่งถ้ าเป็ นคนรู้ จัก
คิด หรื อคิดเป็ น ก็ยิ่งก้ าวไปไกล
ถ้ าไม่ มีปัญหาให้ คิด แล้ วปั ญญาจะพัฒนาได้ อย่ างไร
ถ้ าไม่ มีโจทย์ เลขแล้ วเราจะคิดเลขเก่ ง ได้ อย่ างไร ถ้ า ไม่ ท า
แบบฝึ กหัด จะเกิดความชานาญได้ อย่ างไร
ฉะนัน้ คนที่ เ กิ ด มากั บ ความสุข ถ้ าไม่ ร ะวัง ตัว ให้ ดี มั ว
ประมาทอยู่ก็เสียเปรี ยบมาก ส่วนคนที่เกิดมาเจอความทุกข์ เมื่ อ
วางใจถูกก็ได้ เปรี ยบในแง่ที่จะพัฒนาตนเอง อันนี ้เป็ นคติสาคัญที่
จะต้ องเอาไว้ สอนลูกหลาน
ขอให้ จาไว้ ว่า ชีวิตก็ตาม สังคมก็ตาม ที่ไ ม่มีแ บบฝึ กหัด
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ย่อมยากที่จะพัฒนา เพราะฉะนั ้น คนใดสังคมใด ได้ เจอทุกข์ ภัย
และความยากลาบากมามาก เป็ นผู้ที่ทาแบบฝึ กหัดมาแล้ ว ก็ จะ
เก่งกล้ าสามารถและประสบความสาเร็ จ ชีวิตใดสังคมใดอยู่สุข
สบายก็ต้องไม่ ประมาท ให้ รีบหาแบบฝึ กหัดมาทา

เริ่ มแต่ในครอบครัว ก็ตอ้ งดูพอ่ แม่วา่ ช่วยให้ลูกพัฒนาหรื อไม่
อย่ า งคนที่ ป ระสบความส าเร็ จ มาเป็ นพ่ อ เป็ นแม่ เป็ น
หัวหน้ าครอบครั วในปั จจุบันนี ้ หลายท่าน ในอดีตยากจนข้ นแค้ น
ตอนเป็ นเด็กลาบากมาก บางวันมี รับประทาน บางวันไม่มี ต้ อง
ช่วยพ่อแม่หาเงิ น ขยันอดทนดิ ้นรนขวนขวาย จนกระทั่งประสบ
ความสาเร็ จ ครอบครัวเป็ นปึ กแผ่น ร่ ารวย
พอร่ ารวยแล้ วก็คิดว่า เราลาบากมานักหนาแล้ ว ถึงลูกเรา
ก็ขอให้ เขาสบายให้ เต็มที่ คิดอย่างนี ้แล้ ว ก็เลยบารุ งบาเรอลูกใหญ่
บางทีก็เลยกลายเป็ นเสียไป เพราะอย่างที่บอกแล้ วว่า สุขไม่ช่วย
ให้ คนได้ เรี ยนรู้ แต่คนเราเรี ยนรู้จากการแก้ ปัญหา ฝึ กหัดพัฒนาตน
จากการเผชิญความทุกข์ยากลาบาก
คนที่ เ กิ ด มาท่ า มกลางความพรั่ ง พร้ อมสุ ข สบาย จึ ง
เสียเปรี ยบหลายอย่าง เริ่ มแต่ไม่มีเครื่ องทดสอบ ไม่มี แบบฝึ กหัด
ไม่ได้ ทั ้งความเข้ มแข็งในการดิ ้นรนต่อสู้ ไม่ได้ ทั ้งทักษะจากการฝึ ก
พฤติกรรม และไม่ได้ ทั ้งปั ญญาในการคิดแก้ ปัญหา ขอยา้ ว่าสอง
อย่างนี ้สาคัญยิ่งนัก คือ
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๑. ความเข้ มแข็ ง ความหนัก แน่น มั่น คง ที่ จ ะท าการ
ทั ้งหลายให้ สาเร็ จด้ วยความพากเพียรขยันอดทน
๒. ความรู้ คิ ดรู้ พิ จ ารณาใช้ ปั ญ ญาแก้ ปั ญ หา ทาการ
สร้ างสรรค์ พัฒนาตนให้ เจริ ญงอกงามมีความสามารถยิ่งขึ ้นไป
คนที ่เกิ ดมากับความสุขนัน้ สองอย่ างนี ้ได้ยากเหลื อเกิ น
คื อที ่จะได้ความเข้มแข็ งทนทาน และได้ปัญญาแก้ปัญหานี ้ยาก
ฉะนัน้ พ่ อแม่ ต้องเป็ นกัลยาณมิตรที่ดี คือเป็ นคนที่ระวังไม่ ให้
ลูกตกอยู่ในความประมาท รู้ จักหาแบบฝึ กหัดให้ ลูกทา
ถามว่า ถ้ าเป็ นอย่างที่ว่านัน้ พ่อแม่ หลายรายที่ เคยทุก ข์
มาแล้ ว พอประสบความสาเร็ จสุขสบายก็คงต้ องประมาท แต่บาง
คนก็ยงั ไม่เห็นประมาท ก็ยงั ขยันขันแข็งต่อไป ทาไมเป็ นอย่างนั ้น
ค าถามนี ต้ อบไม่ ย าก เพราะว่ า พ่ อ แม่ เ หล่ า นั น้ ดิ น้ รน
ขวนขวายมานานจนเป็ นนิ สั ย เคยชิ น อย่ า งนั น้ แล้ ว แม้ จะมี
ความสุขสบายขึ ้นมา ความเคยชินเก่าก็ทาให้ ขยันต่อไป แกอยู่นิ่ง
ไม่ได้
แต่ก็จะเห็นได้ ว่าหลายคนหนีไ ม่ พ้น บางคนเคยทุกข์ ม า
มาก แต่ต่อมาพอประสบความสาเร็ จ มี ความสุข ก็หันไปมัวเมา
ประมาท มีให้ เห็นถมไป แต่หลายคนก็อย่างที่ว่าแล้ ว ยังเคยชินกับ
นิสัยเก่า เรี ยกว่ามี บุญเก่าที่สะสมไว้ จึงอยู่ได้ แต่ลูกไม่มีบุญเก่า
สะสมไว้ อย่างนั ้น เพราะฉะนั ้นพ่อแม่จงึ ต้ องถ่ายทอดบุญนี ้ให้
อย่าถ่ายทอดให้ ลกู แต่ทรั พย์ ภายนอก ควรสนใจถ่ายทอด
ทรัพย์ภายในของตัวเองนี ้แหละให้ ลกู ทรัพย์ที่ประเสริ ฐของเราก็คือ
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นิ สั ย แห่ ง ความขยั น หมั่ น เพี ย ร ความรั บ ผิ ด ชอบ ความเพี ย ร
พยายามขยันอดทน ประสิทธิ ภาพในการแก้ ปัญหา การสู้ทุกข์ ส้ ู
อุปสรรค ที่เ ราสร้ างขึน้ มาในตัวนี แ้ หละ นี่ คือทรั พย์ อันประเสริ ฐ
เรี ยกว่าอริ ยทรัพย์จากภายในตัวเราแท้ ๆ ที่ควรให้ แก่ลกู
ลูกได้ เงินทองภายนอกเท่าไร ก็ไม่เท่าได้ อริ ยทรั พย์ภายใน
นี ้ พ่อแม่ควรจะถ่ายทอดทรัพย์นี ้ให้ ได้
อย่ าไปมัว แต่ นึ ก ให้ ลู ก มี ค วามสุข ไม่ ทุก ข์ อย่ า งเรา ไม่
จาเป็ นต้องให้เขาทุกข์ อย่างเราหรอก แต่ขอให้ถ่ายทอดอริ ยทรัพย์
ให้ เ ขาด้ ว ย คื อ คุ ณ สมบั ติ ข องตัว เอง ที ่ ไ ด้ ม าระหว่ า งที ่ เ พี ยร
พยายามสร้างเนือ้ สร้างตัวนัน้ แหละ

วิกฤติที่แท้ของสังคมไทย ไม่ใช่วิกฤติเศรษฐกิจ
ที่วา่ มานี ้เป็ นเรื่ องในระดับชีวิตส่วนตัวและครอบครั ว เรื่ อง
ของสังคมก็ เหมื อนกัน ในสัง คมที่ มีความสุขสบาย คนทั ้งหลาย
ย่อมมี ความโน้ มเอียงที่จะเห็นแก่ง่าย เห็นแก่ความสะดวกสบาย
ลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาฟุ้งเฟ้อสาเริ งสารวย และพร้ อมกันนั ้นก็
จะอ่อนแอใจเสาะเปราะบาง เมื่อเป็ นอย่างนั ้นแล้ ว เวลาเจอทุกข์ก็
มักสู้ไม่ไหว เพราะเคยชินกับความเห็นแก่ง่ายสะดวกสบาย พอเจอ
ทุกข์ก็ท้อ ฉะนั ้นจึงต้ องปลุกใจกันขึ ้นมา
ยามวิก ฤตินีเ้ ป็ นตอนที่ สาคัญ และความสาคัญ นั ้นก็ อยู่
ที่ว่า เราจะทาอย่างไรให้ ทุก ข์ นี ้สอนคน วิกฤติที่ พูด กั นว่ าเป็ น
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โอกาส นั ้น
๑. ต้ องใช้ โอกาสนั ้น ไม่ใช่เป็ นโอกาสแต่ก็ทิ ้งโอกาสเสียเปล่า
๒. โอกาสที่สาคัญที่สดุ ก็คือ ใช้ เป็ นโอกาสในการพัฒนาตัว
คน
วิกฤติการณ์ ของสังคมไทย ที่เจอกันมานี ้ ที่ว่าเป็ นวิ กฤติ
เศรษฐกิ จ ไม่สาคัญเท่าไรหรอก ยังไม่ใช่วิกฤติ ทีแ่ ท้ วิกฤติที่แท้ ของ
สัง คมไทยซ่ อ นตัว อยู่ ลึ ก กว่ า นัน้ และเราก าลัง ประสบวิ ก ฤติ นี ้
ประเทศชาติไทยจะไปดีหรื อไปร้ ายก็ตอนนี ้
การสูญเสียเงิ นทอง หรื อสูญเสียทางเศรษฐกิ จนัน้ ไม่เท่าไร
หรอก แต่ถ้าสูญเสี ยความเป็ นมนุษย์ นี่สิ ร้ ายที ่สดุ คื อการสูญเสี ย
คุณภาพของคน ถ้ าใช้ ศพั ท์สมัยใหม่ในความหมายแคบๆ ของลัทธิ
เศรษฐกิจแห่งยุคนี ้ ก็วา่ สูญเสียทรัพยากรมนุษย์
เราสูญเสียไปอย่ างหนึ่งแล้ ว คือสูญเสียทางเศรษฐกิจ
อย่ าให้ สูญเสียซา้ สอง คือสูญเสียคุณภาพมนุษย์ ด้วย
เวลานี ้ เราอยู่ในภาวะที่เสี่ยงมาก ถ้ าบริ หารบ้ านเมืองไม่ดี
เราจะสูญเสียอย่างที่สอง คือ จะสูญเสียคุณภาพของมนุษย์ด้วย
ถ้ าสูญเสียคุณภาพของมนุษย์ก็คือสูญเสียคน ซึ่งเป็ นการสูญเสียที่
ยิ่ ง ใหญ่ กว่ า การสู ญ เสี ย เงิ นทองทรั พย์ สิ น ทางเศรษฐกิ จ
เพราะฉะนั ้น วิ กฤติ ที่แท้จริ งของสังคมที ่ไทยอยู่ ตรงนี ้ คื อ วิกฤติ
คุณภาพคน ที่เป็ นตัวตัดสินว่าเราจะไปรอดหรื อไม่
แม้ แต่จะแก้ วิกฤติทางเศรษฐกิจได้ สาเร็ จหรื อไม่ ก็อยู่ที่ตรง
นี ้ คืออยู่ที่วา่ จะแก้ วิกฤติในเรื่ องคุณภาพคน ด้ วยการพัฒนามนุษย์
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ได้ สาเร็ จหรื อไม่ ถ้ าเราใช้ โอกาสนี ้ไม่เป็ น ก็จะสูญเสียซ ้าสอง เสีย
เศรษฐกิจ เสียเงินเสียทองแล้ วไม่พอ จะเสียคนไปด้ วย
ตอนนี ้ถ้ าไม่ระวังตั ้งตัวให้ ดี คนไทยจะไม่ได้ อะไรขึ ้นมาเลย
ดีไม่ดีก็จะไปจมกันอยู่อย่างที่วา่ แล้ ว คือ ติ ดยากล่อม
มัวลุม่ หลงสุรา ยาบ้ า การพนันบ้ าง
ติดลัทธิ รอโชคช่วย ลัทธิ รอความช่วยเหลือจากภายนอก
รออานาจดลบันดาลบ้ าง
อันนี ้แหละคือการสูญเสียคุณภาพคน ซึ่ งก็คือเสียคน ถ้ า
เราเสียคนอย่างนี ้แล้ วเราจะไม่ฟืน้ เลย เพราะจะไม่มีกาลังที่จะมา
พัฒนาเศรษฐกิจ ถ้ าเศรษฐกิจจะดีขึ ้นมา ก็จะเป็ นเศรษฐกิจแบบที่
ไม่ มั่ นคง ไม่ ยั่ง ยื น เป็ นของบัง เอิ ญ ตามกระแส เป็ นเศรษฐกิ จ
หลอกๆ บวมโป่ งข้ างนอก แต่กลวงข้ างใน
อย่าลืมว่าตอนที่ผา่ นมานี ้ เราบอกว่าที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
ก็เ พราะเรามี เ ศรษฐกิ จแบบฟองสบู่ แล้ วตอนนี ้ฟองสบู่มันแตก
เศรษฐกิ จฟองสบู่ก็คือเศรษฐกิ จที่ไม่มีเนื ้อหาสาระ ไม่มีแก่นสาร
มองเห็นแต่เปลือกนอกโป่ งใหญ่ ขึ ้นมา เป็ นเศรษฐกิ จแบบลูกโป่ ง
การที่มนั แตกตอนนี ้ก็ดีแล้ ว เพราะลูกโป่ งยังเล็กอยู่ ถ้ า ลูกโป่ งใหญ่
ขึ ้นไปแล้ วแตกจะเป็ นอันตรายมากกว่านี ้ เพราะฉะนั ้นแตกเสียดี
แล้ ว ภัยอันตรายยังน้ อยหน่อย
ขอย า้ ว่ า ตอนนี อ้ ย่ าให้ เ สี ย ซ า้ อย่ า งที่ ส องคื อ คุ ณ ภาพ
มนุษย์ ถ้ าเราฟื น้ มนุษย์ไม่ขึ ้น ดีไม่ดีเราจะไปเพลินกับเศรษฐกิจอีก
แบบหนึง่ คือ เศรษฐกิจแบบยากล่อม และเศรษฐกิจแบบรวยทาง
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ลัด ซึ่ง จะไม่ ไ ด้ อะไรขึ น้ มา เพราะเป็ นเพี ย งอี ก รู ป แบบหนึ่ง ของ
เศรษฐกิจฟองสบู่ การที่เศรษฐกิ จฟองสบู่แตกไปนี ้ น่าจะเป็ นคติ
สอนใจเราให้ มาสร้ างสรรค์เศรษฐกิจที่มนั่ คงยัง่ ยืนกันเสียที อย่าไป
หลงกับเศรษฐกิจแบบวูบวาบ ซึง่ ไม่มีแก่นสาร
เศรษฐกิจแบบที่ว่า คือ เศรษฐกิจ ทางลัด เศรษฐกิจรวยไว
เศรษฐกิจมักง่าย เศรษฐกิจยากล่อม เศรษฐกิจมอมเมา เศรษฐกิจ
แบบนี ้ไม่ยั่งยืน เพราะไม่มีแก่นสารอยู่ในตัวคน คือความสามารถ
ในการผลิ ต และความเข้ ม แข็ ง พากเพี ยรในการสร้ างสรรค์ พูด
ง่ายๆ ว่าไม่ เป็ นเศรษฐกิ จที่ เกิ ดจากความเพีย รสร้ างสรรค์ และ
ความสามารถในการผลิต เพราะคนขาดคุณภาพ ไม่เป็ นนักผลิต
ไม่เป็ นนักสร้ างสรรค์

ที่วา่ วิกฤติเป็นโอกาส คือใช้เป็นสื่ อพัฒนาความสามารถ
ในตัวคน
ประเทศที่ จะเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จอย่ างแท้ จริ ง พลเมื อง
จะต้ องมี ความสามารถในการผลิตหรื อในการสร้ างสรรค์ จึงจะ
สร้ างเศรษฐกิจที่มนั่ คงยัง่ ยืนได้
เศรษฐกิจที่มั่นคงมีแก่ นนั้น ต้ องมีฐานนี้อยู่ในตัวคน
คือความสามารถในการผลิต และในการคิดสร้ างสรรค์
อย่างสังคมอเมริ กันที่พูดกันนักหนาถึงความสามารถใน
การแข่งขัน ไม่ว่าจะใช้ คาไหนก็ตาม ก็คือ ต้ องมีความสามารถอยู่
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ในตัวคน ถ้ ามิฉะนั ้นก็จะเป็ นเศรษฐกิจวูบวาบแบบยืมเขามา หรื อ
เป็ นเศรษฐกิ จ หลอกตา ที่ ไ ม่ ยั่ ง ยื น ไม่ มั่ น คง แล้ วก็ จ ะล่ อ ให้
เพลิดเพลินสบาย และตายใจ แล้ วก็ตกอยู่ในความประมาท ยิ่ ง
ซ ้าเติมตัวเองหนักลงไป
เพราะฉะนัน้ จึง กล่า วว่ า เวลานี ้ ป ระเทศไทยมี วิก ฤติ ที่
ส าคัญ ยิ่ งกว่ า วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ซึ่ ง เป็ นวิ ก ฤติ ที่ แ ท้ คื อ วิ ก ฤติ
คุณภาพคน หรื อวิกฤติในการพัฒนามนุษย์ อย่าให้ การสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจนั ้น มาซ้ อนด้ วยการสูญเสียทรั พยากรมนุษย์ ไปอีก
เดี๋ยวจะไม่มีทนุ ที่จะไปฟื น้ เศรษฐกิจนั ้นขึ ้นมา แต่ถ้าเราตั ้งหลักให้
ดี เราเอาโอกาสนี ้มาใช้ ในการพัฒนาคน เราก็จะได้ และจะเป็ นการ
ได้ ที่เป็ นแก่นสาร ที่ยงั่ ยืนดีกว่า
เพราะฉะนั ้น จึงต้ องมาย ้าเรื่ องนี ้ คือการที่จะกู้คณ
ุ ภาพคน
ขึน้ มา ขอให้ มองย้ อนดูว่า การที่เ ราสูญ เสีย ทางเศรษฐกิ จถึงขัน้
วิกฤติครั ง้ นี ้ อาจจะเป็ นได้ ว่า เราได้ เ สียคุณภาพคนไปก่อนแล้ ว
ด้ วยซ ้า ใช่หรื อไม่?
เพราะเราสู ญ เสี ย คุณ ภาพคนนี ้ไ ปแล้วเราจึ ง มาเจอกับ
วิ กฤติ เศรษฐกิ จ ตอนนีเ้ ราจึงจะต้ องกู้คนขึ้นมา แล้ วคนนี่แหละ
จะมากู้เศรษฐกิจได้ แล้ วจะเป็ นเศรษฐกิ จที่มั่นคงยั่งยื นอย่าง
แท้ จ ริ ง คนที่ มี คุณ ภาพ หรื อจะใช้ ศัพ ท์ ทางเศรษฐกิ จ สมัย นี ว้ ่ า
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดีมีคณ
ุ ภาพนี่แหละ ที่เราจะต้ องสร้ างขึ ้นมา
มนุษย์ ที่มีคุณภาพนัน้ ถ้าใช้คาสัน้ ๆ ก็ คือมนุษย์ ที่มีธรรม
นัน่ เอง เช่นมีความเพียรสร้ างสรรค์ มีความเข้ มแข็งไม่พรั่ นต่อทุกข์

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๙

ภัย มี ค วามไม่ ป ระมาท เป็ นคนใช้ ปั ญ ญาพั ฒ นาสร้ างสรรค์
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีทุกข์ บีบคั ้นหรื อภัยคุกคามหรื อไม่ ถึงแม้ จะ
เป็ นยามสุขสบาย ก็ยงั ใช้ สติปัญญาสร้ างสรรค์ต่อไป ถ้ าได้ อย่างนี ้
ละก็ เราไม่กลัววิกฤติใดๆ เลย
เป็ นอั น ว่ า สิ่ ง ส าคัญ ตอนนี ก้ ็ คื อ ต้ อ งใช้ โ อกาสให้ เ ป็ น
ประโยชน์ เริ่ ม ด้ วยเสีย หนึ่ง แล้ ว อย่ าเสี ย ซ ้าสอง ถึ งจะเสีย ด้ าน
วิกฤติเศรษฐกิจแล้ ว แต่ถ้าเราพัฒนาคนได้ ไม่ต้องเสียใจ เพราะ
เราได้ ค้ มุ เราได้ สิ่งที่ประเสริ ฐกว่า เหมือนคนที่ตกทุกข์ได้ ยากแล้ ว
กลับสร้ างเนื ้อสร้ างตัวขึ ้นมาได้ จะเป็ นคนที่เข้ มแข็ง มีสติปัญญา
ความสามารถที่เป็ นฐานอันมั่นคงของเศรษฐกิจนั ้นสืบไปอย่างยืน
ยาว
ประเทศไทยจะเจริ ญก้ าวหน้ าก็อยู่ที่การใช้ โอกาสตอนนี ้
ปั ญหาอยู่ที่วา่ เราจะพัฒนามนุษย์ได้ สาเร็ จหรื อไม่ มาพัฒนาคนให้
เข้ มแข็ง ไม่หวั่นต่อทุกข์ ภัย เป็ นคนที่ร้ ู จักใช้ ปัญญา และมี ความ
เพี ย รสร้ างสรรค์ กัน เถิ ด ถ้ าทาได้ อ ย่ า งนี ้ นี่ แ หละคื อวิ ก ฤติ เ ป็ น
โอกาสอย่างแท้ จริ ง
วิกฤติเป็ นโอกาสที่แท้ อยู่ ที่นี่ คือทาอย่ างไรเราจะใช้
สถานการณ์ แห่ งทุกข์ ภัยนี้สร้ างคุณภาพคนขึ้นมาได้
เราจะต้ องสร้ างทุนมนุษย์ คือพัฒนาคุ ณภาพของคนไทย
ขึ ้นมาให้ ได้ อย่าไปหลงใหลกับเศรษฐกิจวูบวาบที่ล่อตาล่อใจ ให้
อยากได้ อยากเอา ถ้ ามันไม่ มี เนื อ้ หาแก่ นสาร ไม่ ช่วยให้ ม นุษย์
พัฒนา แต่กลับทาให้ มนุษย์มวั เมาอ่อนแอ เราอย่าไปเอาเลย
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อย่าเอาเลย เศรษฐกิจมักง่าย ไส้กลวง ที่ไร้ศกั ดิ์ศรี ไม่มีเกียรติ
เราต้ องเข้ มแข็งที่จะปฏิเสธเศรษฐกิ จประเภทที ่ไร้ แก่นสาร
ไม่เห็นแก่การได้ เงินได้ ทอง ที่มีลกั ษณะต่อไปนี ้ คือ
๑. เศรษฐกิ จที่ทาลายโอกาสในการพัฒนามนุษย์ ทาให้
เสียคุณภาพคนลงไป
๒. เศรษฐกิ จที่ซ ้าเติมลักษณะนิสยั ไม่ดีที่มีอยู่ในพวกเรา
จานวนไม่ น้อ ย คื อ การที่ เ คยสุข สบายแล้ วเห็ นแก่ ง่ าย เห็ นแก่
สะดวก เป็ นคนอ่ อ นแอ ไม่ ส้ ูง านยาก อย่ า ซ า้ เติ ม คนไทยด้ ว ย
เศรษฐกิจชนิดที่ได้ เงินทองมาง่ายๆ ซึง่ ยิ่งจะทาให้ คนไทยไม่พฒ
ั นา
ตัวเอง แล้ วยิ่งเห็นแก่ง่าย เอาแต่สะดวกสบาย กลายเป็ นทาสของ
สังคมอื่นเขาในระยะยาวหนักลงไปอีก
๓. เศรษฐกิจที่ลดคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ เศรษฐกิจใด
เราสร้ างสรรค์ ขึ น้ มาด้ วยความเพี ย รพยายามบากบั่ น ใช้
กาลังสติปัญญาของตนเอง ด้ วยความสามารถในการผลิต อันนั ้น
คือเศรษฐกิ จมี คุณค่าของความเป็ นมนุษย์ ที่เราควรจะภูมิใจ แต่
เศรษฐกิจใดที่ได้ มาอย่างคนที่หมดหนทาง ต้ องไปขายเนื ้อขายตัว
หรื อไปหลอกล่อมอมเมาเพื่อนมนุษ ย์ อันนั ้นเป็ นเศรษฐกิ จที่ลด
คุณ ค่าของความเป็ นมนุษย์ สังคมไทยเราจะเอาหรื อเศรษฐกิ จ
แบบนั ้น? ถ้ ามองเชิงเปรี ยบเทียบระหว่างประเทศ ก็เหมือนกับเสีย
ศักดิ์ศรี คุณไม่มีทางอื่นแล้ วหรื อ จึงต้ องทาแบบนี ้
จริ ง อยู่ เศรษฐกิ จหาเงิ นหาทองแบบนี ้ บางประเทศเขา
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อาจจะทาบ้ าง แต่เขาทาเป็ นเครื่ องเล่น อย่างสังคมอเมริ กันนี ้ โดย
ส่วนใหญ่ก็คือเขามีความภูมิใจในความเพียรสร้ างสรรค์ เช่น ที่เขา
คุยอยู่ตลอดเวลาว่าเขามีความภูมิใจในสังคมของเขา ที่สร้ างสรรค์
อุตสาหกรรมขึ ้นมาด้ วย จริยธรรมแห่ งการทางาน (work ethic)
ความเพียรสร้ างสรรค์อนั นี ้สิ ที่อเมริ กันเขาภูมิใจ ผลสาเร็ จ
ที่แท้ ทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศของเขาอยู่ที่นี่ ไม่ได้ อยู่กับ
สิ่งเล็กๆ น้ อยๆ ที่เป็ นเครื่ องเล่น ไว้ ล่อเด็กๆ อย่างเช่น ลาสเวกัส
หรื อแอตแลนติกซิตี ้ เป็ นต้ น
อันนั ้นเขาไม่ได้ มีไว้ สาหรับสร้ างสรรค์ประเทศของเขา แต่มี
ไว้ กั น คนอื่ น ไม่ ใ ห้ พั ฒ นาความสามารถที่ จ ะเจริ ญอย่ า งเขา
เพราะฉะนัน้ คนไทยเราจะต้ องมี ค วามระมั ดระวัง ไม่ ป ระมาท
ตลอดเวลา อย่าไปเอาเลย เศรษฐกิ จมัก ง่ายไส้ กลวง อย่ างเช่น
เศรษฐกิจรวยทางลัด เรามาพัฒนาคนให้ เป็ นฐานของเศรษฐกิจที่
ยัง่ ยืนมัน่ คงกันดีกว่า
เพราะฉะนัน้ จึง ขอย า้ ว่า เวลานี ส้ ัง คมไทยอยู่ใ นภาวะ
วิกฤติที่สาคัญที่สดุ ซึ่งสาคัญกว่าวิกฤติทางเศรษฐกิจ คือ วิกฤติ
คุณภาพคน ที่เป็ นเรื่ องของการพัฒนามนุษย์ ตัววิกฤติก็อยู่ตรงที่
ว่าเราจะตื่นขึน้ มาและเร่ งใช้ โอกาสนี ้ในการสร้ างสรรค์มนุษย์ ที่มี
คุณภาพ ไว้ เป็ นทุนในการพัฒนาประเทศชาติระยะยาวหรื อไม่
ตอนนี ้จะต้ องมาช่วยกันกระตุ้นเตือนและปลุกใจ เพราะคน
ไทยนี ้จะให้ ได้ อย่างที่พดู ไปแล้ วแสนยาก เนื่องจากคนไทยจานวน
มากก็อย่างที่ว่าไปแล้ ว เคยแต่สุขสบาย พอเจอทุกข์ เข้ า ก็ได้ แ ต่
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ท้ อแท้ จับเจ่า คร่ าครวญ ระทมทุกข์มาก หรื อไม่ก็ไปติดยากล่อม
มัวแต่เพลิน ครึ ม้ ใจกันอยู่
คนที่ทกุ ข์นั ้น ในด้ านหนึง่ เราอย่าปล่อยให้ เขาโดดเดี่ยว ใน
สังคมอย่างนี ้ใครมีหน้ าที่รับผิดชอบก็มาช่วยกันหน่อย มาช่วยกัน
ปลุกใจ ปลอบใจ และให้ กาลังใจ บางครั ง้ เขาจะหาเครื่ องปลอบใจ
บ้ าง เราก็ร้ ู ทัน ผ่อนๆ สายป่ านให้ บ้าง แต่คอยระวังนะ อย่าให้ เขา
ไปติดยากล่อมเป็ นอันขาด สิ่งที่เอามาปลอบใจหรื อแม้ แต่กล่อมใจ
นั ้นเอาพอให้ พกั ใจ หายเดือดร้ อนสับสนว้ าวุ่นกระวนกระวายไปได้
บ้ าง โดยที่ตวั เราเองรู้อยู่ คอยคุมไว้ อย่าให้ เขาไปติดยากล่อม
ข้ อนี ้ต้ องย้าเด็ดขาดว่ าไม่ ให้ ติดยากล่ อม เสร็ จแล้ วก็
ปลุกใจขึ ้นมา ให้ เขาขยันหมั่นเพียร ให้ รวมกาลังรวมแรงมาสู้ ร่ วม
ใจกั น เผชิ ญ ทุก ข์ เ ผชิ ญ ปั ญ หา พากั น เดิ นหน้ า ต่ อ ไป สัง คมจะ
พัฒนาได้ อย่างแน่นอน

เอาทุกข์เป็นฐานสู่ ความก้าวหน้า เอาปั ญหาเป็นเวที
พัฒนาปัญญา
ขอย ้าเรื่ องการสร้ างสรรค์คณ
ุ สมบัติในตัวคนไทยนี ้ เวลานี ้
ที่วา่ เป็ นโอกาสก็อยู่ที่นี่เอง เพราะเป็ นยามดีที่สดุ ถ้ าใจเราตั ้งรับมัน
ชีวิต ครอบครั ว วงศ์ตระกูล สังคม ตลอดจนอารยธรรมที่
เจริ ญ มา มัก เริ่ ม ต้ นจากการมี ทุก ข์ มี ปั ญ หา ถูก ทุก ข์ บี บ คัน้ ภัย
คุกคาม ลองดูประเทศปั จจุบันที่เข้ มแข็ง นั ้นเป็ นอย่างไร ถ้ าเป็ น
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ประเทศที่ ไม่ติดยากล่อม ก็จะเป็ นอย่างนี ้ทัง้ นั ้น คือมี พลเมื องที่
ขยันหมัน่ เพียร เข้ มแข็ง สู้ เดินหน้ า โดยมีภมู ิหลังจากการต่อสู้ ดิ ้น
รน ขวนขวาย ถูกบีบคั ้น มีภยั คุกคาม เจอทุกข์มาก่อนทั ้งนั ้น
บางประเทศแม้ กระทัง่ ปั จจุบนั ก็ยงั ทุกข์เต็มที่ แม้ วา่ แสนจะ
แห้ ง แล้ ง เขาก็ พยายามแก้ ไข เช่ นท าอย่ างไรจะให้ ทะเลทราย
กลายเป็ นป่ า มี บ างคนพู ด ว่ า คนอิ ส ราเอลกั บ คนไทยนี ม้ ี
ความสามารถคนละอย่ าง เป็ นการพูดให้ ข าขัน เขาบอกว่า คน
อิสราเอลมีความสามารถที่จะทาทะเลทรายให้ เป็ นป่ า แต่คนไทยมี
ความสามารถที่จะทาป่ าให้ เป็ นทะเลทราย ก็เป็ นความสามารถคน
ละอย่าง แต่อย่างไหนจะสร้ างสรรค์กว่ากัน
ประเทศอิสราเอลนั ้นทุกข์ภยั บีบคั ้นคุกคามเหลือเกิน ไหน
จะธรรมชาติ แห้ งแล้ ง แผ่นดินเป็ นทะเลทราย ไม่มีน ้า ไม่มีต้นไม้
และพืชพันธุ์ ไหนถูกประเทศอาหรั บเพื่อนบ้ านคอยจ้ องจะตีอยู่ทกุ
วัน เราก็ เห็นอยู่ชัดๆ ส่วนคนไทยเรานี ้แสนจะสุขสบาย ซึ่งก็เป็ น
ข้ อดีแล้ ว แต่ทาอย่างไรคนไทยเราจะได้ ประโยชน์จากข้ อดีหรื อข้ อ
ได้ เปรี ย บนัน้ และรู้ จัก ใช้ หลั กพระพุทธศาสนา คื อคติที่ว่า คนที่
พั ฒ นาแล้ วแม้ สุ ข สบายก็ ยั ง ไม่ ป ระมาท ยั ง ขวนขวายเพี ย ร
สร้ างสรรค์ตอ่ ไป ถ้ าคนไทยทาได้ อย่างนี ้ เราจะได้ สองเท่าทวีคณ
ู
จะต้ องตระหนั ก ว่ า ความไม่ ประมาทนี้ แ หละคื อ
มาตรฐานวัดการพัฒนาของมนุษยชาติ ไทยเรามีโอกาสดีแล้ วที่
น่าจะได้ ประโยชน์ เราไม่ได้ อยู่ในภาวะที่ถูกทุกข์บีบคั ้นภัยคุกคาม
ต้ องดิ น้ รนขวนขวาย เพราะสัง คมของเราโดยพื น้ เดิ ม อยู่กันสุข
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สบาย ในน ้ามี ปลา ในนามี ข้ าว แต่ทาอย่างไรเราจะไม่ ประมาท
ด้ วย ขอให้ ได้ อนั นี ้
ถึงตอนนี ้เราเจอแล้ วนะ ทุกข์ที่บีบคั ้น ภัยที่คกุ คาม ก็ขอให้
ได้ ประโยชน์จากทุกข์ภยั นั ้น คือ เอาทุกข์ มาเป็ นแบบฝึ กหัดพัฒนา
ตน และเอาปั ญหามาเป็ นเวที พฒ
ั นาปั ญญา อย่างที่เคยพูดบ่อยๆ
ว่า คนฉลาดเปลี่ย นปั ญหาให้ เป็ นปั ญ ญา คนที่ปัญ ญางอกงาม
ขึน้ มาได้ ก็ พัฒ นามาจากการคิ ดแก้ ปั ญ หาทัง้ นัน้ เพราะฉะนัน้
ปั ญหานี้แหละเป็ นทางมาของปั ญญา และทุกข์ ก็สามารถผัน
ให้ เ ป็ นฐานของความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ปั ญหานัน้ เปลี่ ย น
พยัญชนะตัวเดียวก็กลายเป็ นปั ญญา
คนไทยจะต้อ งมี ค วามสามารถอัน นี ้ เด็ ก ไทยจะต้ อ งมี
ความ สามาร ถ อั น นี ้ คื อเ ป็ นเ ด็ ก ที ่ สู้ ปั ญ ห า เป็ นเ ด็ ก ผู้ มี
ความสามารถที ่จะเปลี ่ยนปั ญหาให้เป็ นปั ญญา และเปลี ่ยนทุกข์
ให้เป็ นความเจริ ญงอกงามได้ แล้วชาติ ไทยจะเจริ ญแน่แท้ จะพ้น
วิ กฤติ อย่างแน่นอน
ฉะนั ้น ในการที่จะกู้แผ่นดินไทย จะต้ องตั ้งหลักให้ ได้ เรา
อาจจะไม่ยอมรับว่านี่เราเสียแผ่นดิน แต่หลายคนก็พดู ว่า เป็ นการ
เสียอิสรภาพทางเศรษฐกิจไปแล้ ว บางคนถึงกับว่าการสูญเสียครั ง้
นี ้ใหญ่ยิ่งกว่ากรุงแตก ว่าเข้ าไปอย่างนั ้นเลย
เอาละ มันจะใหญ่แค่ไหนก็ตาม ถ้ าเรายอมรั บจะใช้ คาว่า
“ต้ องกู้แผ่นดินไทย” ก็ขอถามว่า เราต้ องกู้อะไรก่อน เมื่อกี ้นี ้บอก
แล้ วว่า ต้ องกู้ตวั คน คือกู้คณ
ุ ภาพในตัวคน ซึ่งเรี ยกสั ้นๆ ว่า ธรรมะ
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ก็คือต้ องกู้ธรรมะ ถ้ าเรากู้ธรรมะได้ ก็ก้ แู ผ่ นดินไทยสาเร็จ

กูธ้ รรมะได้ กูแ้ ผ่นดินไทยสาเร็ จ
เวลานี ้ภารกิจของคนไทยไม่ใช่แค่ก้ แู ผ่นดินเท่านั ้น แต่ต้อง
กู้ธรรมะด้ วย
ไม่ร้ ู ว่าธรรมะหายไปไหนเสียมากมายแล้ ว ที่โผล่ออกมา
เป็ นลัทธิอะไรก็ไม่ร้ ู ทั ้งๆ ที่พระพุทธเจ้ าประกาศอิสรภาพให้ แก่มวล
มนุษย์แล้ ว ตอนนี ้คนไทยกลับยอมสูญเสียอิสรภาพไปเป็ นเมืองขึ น้
ของใคร ไปหลงทางอยู่ที่ไหน นี่คือออกนอกพระพุทธศาสนา หรื อ
ออกนอกธรรมะไป ยกตัวอย่างที่วา่ เมื่อกี ้ แม้ แต่เอาสมาธิ มาใช้ เป็ น
ยากล่ อ ม กลายเป็ นมิ จ ฉาสมาธิ หรื อเอามาหนุ น การหาผล
ประโยชน์ ก็คือออกนอกพระพุทธศาสนา
สมาธิ ไม่ได้ เกิดมาพร้ อมกับพระพุทธศาสนา สมาธิ นี ้ฤาษี
ชีไ พรในสมัยก่ อนพุทธกาลเขาทาเขาใช้ กันมา โยคี ฤาษี ดาบส
มากหลายท่านบาเพ็ญสมาธิจนได้ สมาบัติชั ้นสูง พระพุทธเจ้ าก่อน
ตรั สรู้ ยังเคยไปเรี ยนกับเขาเลย แต่ฤาษี โยคีเหล่านั ้นมัวไปติดยา
กล่อม หรื อไม่อย่ างนั ้นก็ เ อาสมาธิ ไ ปใช้ ทางฤทธิ์ เ ดชปาฏิ หาริ ย์
แสดงความยิ่งใหญ่แข่งกัน ทาให้ คนเพลิดเพลินมัวเมายิ่งขึ ้น
ตัวฤาษี โยคีเองก็ติดยากล่อม พอได้ สมาธิ แล้ วก็เล่นฌาน
เพลิน มีศพั ท์พระท่านเรี ยกว่า “ฌานกีฬา” พวกฤาษี ชีไพร ได้ ฌาน
แล้ วก็ ไ ม่ ยุ่ง กับ ใคร ตัดขาดจากสัง คม นั่ง เล่นฌานกี ฬาไปวัน ๆ
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สบาย มีความสุข เป็ นกันมานานแล้ ว เขามีสมาธิ กันอยู่แล้ ว อย่าง
ที่ ว่ า พระพุทธเจ้ า ก็ ยั ง เคยไปเรี ย นจากเขา แต่ มั น ไปตัน อยู่ กั บ
ความสุข ทางจิ ตใจ และความเก่ ง กาจ ไม่ ก่ อให้ เ กิ ดสติ ปั ญ ญา
ไม่ ไ ด้ แ ก้ ปัญ หาให้ จบสิ น้ พระองค์ จึงสอนให้ เอาสมาธิ นัน้ มาใช้
ประโยชน์อีกขั ้นหนึง่ นี่สิเป็ นจุดก้ าวต่ อของพระพุทธศาสนา คือ
พระพุทธศาสนานั้ น ไม่ ห ยุ ด แค่ ส มาธิ ไม่ จ บแค่ เอาสมาบั ติ
เป็ นฌานกีฬา
ถ้ าเรา ไปติดยากล่อมสมาธิ เราก็เหมื อนกับฤาษี โยคีใน
สมัยก่อนพุทธกาล ที่พระพุทธเจ้ าเสด็จละออกมาแล้ ว เราต้ องเอา
สมาธิมาใช้ ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต และในการก้ าวไปกับธรรม
ที่เป็ นกระบวนปฏิบตั ิแห่งไตรสิกขาต่อไป ให้ เกิดผลในการพัฒนา
ชีวิต เอามาพัฒนาตนเองให้ ได้ อันนี ้แหละที่เป็ นสิ่งสาคัญ
เวลานี ้เราออกนอกธรรมะไปแล้ ว หรื อธรรมะหล่นหายจาก
เราไป จึงต้ องกู้ธรรมะกลับขึน้ มา คือกู้ธรรมขึน้ มาในตัวคน ถ้ ากู้
ธรรมที่วา่ นี ้ขึ ้นมาได้ ก็ก้ แู ผ่นดินไทยสาเร็ จ ขอย ้าว่า กู้ธรรมะได้ กู้
แผ่ นดินไทยสาเร็จ
ในแง่เศรษฐกิ จก็เหมือนกัน พูดสั ้นๆ ว่า เราจะกู้เศรษฐกิ จ
ได้ ต้ องกู้คุณภาพในตัวคนขึน้ มา ถ้ าพูดอย่างแคบๆ ก็ว่า ต้ องกู้
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ขึ น้ มา ถ้ ากู้ คนขึ้ น มาให้ มี คุ ณ ภาพได้ กู้
เศรษฐกิจไทยไม่ ยากเลย เชื่อไหม เพราะฉะนั ้น ต้ องทาอันนี ้ให้ ได้
ถึงเวลาต้ องปลุกใจคนไทย ที่จริ งถึงเวลานานแล้ ว แต่ถ้ายัง
ไม่ทาก็ถึงเวลาอีกทีหนึ่ง ลุกขึ ้น กู้ธรรมะขึน้ มาในใจคน พัฒนาตัว
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คนนี ้ให้ สาเร็ จให้ ได้ ให้ มีคณ
ุ ภาพทั ้งด้ านพฤติกรรม ด้ านจิตใจ และ
ด้ านปั ญญา นี่แหละจึงว่ามากู้แผ่นดินไทยด้ วยการกู้ธรรมะ เพราะ
การกู้ธรรมะนั ้นจะเป็ นการกู้แผ่นดินไทยไปในตัว เมื่อเรากู้ธรรมะ
ได้ ก็ก้ แู ผ่นดินไทยไปในตัวเอง เสร็ จสิ ้นไปเลย ไม่ต้องไปทา ๒ ครัง้
แคบเข้ ามาอี ก ชัน้ หนึ่ง ถ้ ากู้คุณ สมบัติใ นตัวคน หรื อพูด
สัน้ ๆ ว่ า กู้ คุ ณ ภาพคน คื อ กู้ ธรรมะขึ น้ มาในตั ว คนได้ การกู้
เศรษฐกิจไทยก็ไม่ยาก
ขอเพียงพัฒนาคนไทยให้ เป็ นผู้มีความสามารถในการผลิต
และในการคิดสร้ างสรรค์ เราก็จะมี เศรษฐกิจที่มั่นคงยั่งยืน ไม่ใช่
เศรษฐกิ จฟองสบู่ ไม่ใช่เศรษฐกิจทางลัด หรื อเศรษฐกิ จกลวงใน
อะไรทั ้งสิ ้น
เดี๋ยวนี ้นิยมใช้ คาว่ายั่งยืน การพัฒนาก็ให้ ยั่งยืน ตอนนี ้เรา
ก็ต้องมีเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน ซึง่ จะเกิดขึ ้นได้ ด้วยการกู้แผ่นดินไทยโดย
กู้ธรรมะขึ ้นมาอย่างที่กล่าวแล้ ว
วันนี ้วันดี เป็ นวันวิสาขบูชา เฉพาะอย่างยิ่งเป็ นวิสาขบูชา
แรกหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในผืนแผ่นดินไทย จึงขอให้ เราชาว
พุทธลุกขึ ้นมากู้ธรรมะให้ แก่แผ่นดินไทย โดยเริ่ มต้ นที่ในหัวใจของ
เรา แล้ วก็มาชวนกัน และปลุกใจกันให้
๑. มีความเข้ มแข็ง เจอทุกข์ภยั ไม่พรั่น
๒. มีความเพียรสร้ างสรรค์ โดยใช้ สติปัญญา
๓. ร่ วมแรงร่ วมใจกันฟั นฝ่ า เดินหน้ าต่อไป
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ถ้ าทาได้ เพียง ๓ อย่างเท่านี ้ ก็ก้ ูธรรมะได้ และกู้แผ่นดิ น
ไทยสาเร็ จ และที่ทาอย่างนี ้ไม่ใช่อะไร ก็คือการปฏิบัติตามพุทธจริ ยวัตรที่พระพุทธเจ้ าได้ ทรงพัฒนาพระองค์เ องมา เมื่ อถึง วัน
วิ ส าขบู ช าอย่ า งนี ้ อย่ า งน้ อ ยเราต้ อ งให้ ไ ด้ ป ระโยชน์ จ ากพุท ธ
ประวัติ คือจากการประสูติ ตรั สรู้ และปริ นิพพานของพระองค์สัก
อย่างหนึง่

ถ้ากูธ้ รรมได้จริ ง ไทยมีแต่ยงิ่ เจริ ญ ไม่รู้จกั เสื่ อม และ
วิกฤติก็จะกลายเป็นวิวฒั น์
พระพุทธเจ้ าเป็ นต้ นแบบการพัฒนาชี วิตของบุคคล ทรง
บาเพ็ญความดีที่เรี ยกว่าบารมีอย่างไม่หยุดยั ้ง ไม่ย่อท้ อ เข้ มแข็ง
บากบั่น สู้ความยาก ผจญอุป สรรคทุก อย่ างจนกว่า จะประสบ
ความสาเร็ จ ถ้ าคนไทยเอาพระจริ ยวัตรนี ้มาใช้ ทุกข์ภยั เราก็ยังไม่
กลัว แล้ วสุขเราจะไปกลัวอะไร สุขเราก็ยิ่งใช้ ให้ เป็ นประโยชน์
ความสุขไม่ ใช่ จุดหมายของชีวิต สุขก็เช่นเดียวกับธรรม
ข้ ออื่ นๆ คื อเป็ นองค์ ป ระกอบอย่ า งหนึ่ง ในกระบวนการพัฒ นา
มนุษย์ สุข คือภาวะสะดวก เอื ้อ คล่อง หมายความว่า ความสุ ข
เป็ นปั จจัยเอื้อต่ อการกระทา หรื อการที่จะเดินหน้ าต่อไปได้ ง่าย
เวลาสุขนั ้นไม่มีอะไรบีบคั ้น ไม่มีอะไรติดขัด จะทาอะไรก็
ทาได้ ง่าย คล่อง สะดวก ตรงข้ ามกับตอนที่ทุกข์ ซึ่งบีบให้ เราต้ อง
ดิ ้น เพราะจาเป็ น แต่จะทาอะไรก็ติดขัดคับข้ องลาบาก เช่น เงิ น
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๕๙

ทองก็ไม่มี สภาวะแวดล้ อมทั ้งหลายไม่เอื ้อ ยากลาบากเหลือเกิ น
แต่พอสุขก็คือปั จจัยทุกอย่างมันเอื ้อ มันหนุน มันช่วย แต่พอปั จจัย
เอื ้อให้ ทาได้ คล่อง ได้ ง่าย ได้ สะดวก เรากลับนอนเสีย ไม่ทา นี่คือ
ไม่ร้ ูจกั ใช้ ธรรมะ
คนที่ร้ ูจกั ใช้ ธรรมนั ้น ถึงทุกข์ก็ไม่กลัว กลับเข้ มแข็ง สู้ ทั ้งๆ
ที่ยาก เราก็ทาและพัฒนาตัวได้ มาก ครั น้ ถึงตอนสุขมา ทาได้ คล่อง
ได้ สะดวก เราก็ยิ่ งทาต่อไปเพราะปั จจัย เอื ้อให้ ทาได้ มาก ถ้ าคน
ไทยเป็ นอย่างนี ้ก็เรี ยกว่าไม่ประมาท จัดเป็ นมนุษย์ที่พัฒนาแล้ ว
จะประสบความสาเร็ จ และมีแต่จะเจริ ญ รับรองว่าไม่มีเสื่อม
พระพุทธเจ้ าตรั สไว้ ว่า วุ ฑ ฒิ เ ยว ปาฏิ กั ง ขา โน ปริ ห านิ
หมายความว่า ถ้ าปฏิบตั ิตามหลักที่ตรั สสอนไว้ โดยไม่ประมาท ก็
หวังได้ แต่ความเจริ ญอย่างเดียว จะไม่มีความเสื่อม
พุทธพจน์ ที่ตรั สนี ไ้ ม่ไ ด้ ขัดกับ หลัก อนิ จจัง แต่ป ระการใด
เพราะหลักอนิจจัง ที่ว่า ไม่เที ่ยง หมายความว่า เปลี่ยนแปลงไป
ไม่คงอยู่อย่างเดิม แต่ที่ว่าไม่เที่ยงนั ้น ก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุ
ตามปั จจัย ไม่ใช่ไม่เที่ยงอย่างเลื่อนลอย
คาว่า “เจริ ญ” ก็คือ เปลี่ยนแปลง เป็ นอนิจจังอยู่ในตัว คา
ว่า “เสื่อม” ก็เปลี่ยนแปลง เป็ นอนิจจังอยู่ในตัว เพราะว่าคาว่า
เจริ ญ และคาว่าเสื่อมเป็ นคาที่แสดงความเคลื่อนไหว ไม่อยู่นิ่งๆ
ที่ ว่ า เสื่ อ มก็ คื อ ไม่ เ ที่ ย ง ที่ เ คลื่ อ นไหวไปด้ า นหนึ่ ง ที่ ว่ า เจริ ญ ก็
เหมือนกัน ก็คือไม่เที่ยง ที่เคลื่อนไหว ไปอีกด้ านหนึง่
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เจริ ญ แล้ วเจริ ญ ต่อไป เจริ ญ แล้ วเสื่ อม เสื่ อมแล้ วเจริ ญ
เสื่อมแล้ วเสื่อมต่อไป ทุกอย่างนี ้ไม่เที่ยงทั ้งนั ้น คือเป็ นอาการของ
ความไม่อยู่นิ่ง
เพราะฉะนัน้ ถ้ าเราทาเหตุปั จจัย ถูก ต้ อง มันเจริ ญ แล้ ว
เจริ ญต่อไป มันก็ไม่เที่ยง ไม่ได้ ขัดกันแต่ประการใด พระพุทธเจ้ า
ตรัสธรรมะก็คือแสดงความจริ ง จึงไม่ขดั กันเลย
เดี๋ยวจะว่า เอ๊ ะ! พระพุทธเจ้ าตรั สว่า สิ่งทั ้งหลายไม่เที่ยง
แท้ แน่นอน อ้ าว แล้ วทาไมมาตรั สตรงนี ้ว่า ถ้ าท่านปฏิบัติอย่างนี ้
จะไม่มีเสื่อม มี แต่เจริ ญอย่างเดี ยว ถ้ าเข้ าใจดีแล้ ว จะเห็นว่าไม่
ขัดกัน แต่กลับ สอดคล้ องกันและหนุนกัน คือ เป็ นหลัก ธรรมใน
ภาคปฏิบตั ิที่เอาความรู้ในสัจธรรมมาใช้ ประโยชน์
ยา้ อีกทีว่า ถึงเวลาแล้ วที่เราจะต้ องลุกขึน้ มา จะใช้ คาว่า
“กู้แผ่นดินไทย” หรื อจะใช้ คาอะไรก็ตาม ก็ให้ เข้ าใจความหมาย
อย่างที่กล่าวมาแล้ วว่า บัดนี ้เป็ นเวลาที ่สาคัญที ่สดุ ที ่จะต้องทาให้
วิ กฤติ ของเมื องไทยนี ้ เป็ นจุดตัง้ ต้นของวิ วฒ
ั น์ ขออย่าให้ เป็ นจุด
นาไปสู่วิบัติ ถ้ าเราปฏิ บัติถูก ต้ อง ก็ แ น่น อนว่าวิ ก ฤติ จะนาไปสู่
วิวฒ
ั น์ คือความเจริ ญงอกงาม ด้ วยการที่เรากู้ธรรมขึ ้นมาได้ ในผืน
แผ่ น ดิ น ไทย ให้ ธรรมนี แ้ พร่ ก ระจายไปในหั ว ใจคน และใน
สังคมไทยทั ้งหมด
ถ้ าทาได้ อย่างนี ้ เราก็จะได้ ประโยชน์จากวันวิสาขบูชา จึง
ขอให้ เ ป็ นเหมื อ นกั บ การนัด หมายว่ า ให้ วั น วิ ส าขบู ช านี้ เ ป็ น
จุดเริ่มต้ นของการที่จะเปลี่ยนวิกฤติให้ เป็ นวิวัฒน์ กันต่ อไป
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ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรสาธุชนทุกท่าน ที่ได้ มาประชุม
ฟั งธรรมกันในวันนี ้ ด้ วยจิตใจที่เป็ นกุศล ประกอบด้ วยศรั ทธาต่อ
ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า เมื่ อศรั ทธาแล้ วก็จะต้ องนาไปสู่
การปฏิบตั ิ
นอกจากนี ้ เราต้ องมีเมตตา มีจิตใจหวังดี ปรารถนาดี เป็ น
มิ ต รต่ อ กั น แล้ ว มาร่ ว มมื อ กัน ช่ ว ยเหลื อ กั น เพี ย รพยายาม
สร้ างสรรค์ด้วยความเข้ มแข็ง เราก็จะนาสังคมไทยไปสู่ความเจริ ญ
งอกงามและสันติสุข และไม่เฉพาะสังคมไทยเท่านั ้น เราจะช่วย
มวลมนุษ ยชาติ ทัง้ โลกให้ เ จริ ญ งอกงาม มี อ ารยธรรมที่ แ ท้ จริ ง
เพื่อให้ เกิดสันติสขุ ที่ยงั่ ยืนด้ วย
ขอความหวังนี ้ ซึ่งเป็ นความหวังที่ประกอบด้ วยเหตุปัจจัย
มีเหตุมีผลตามธรรม จงสัมฤทธิ์ ผลด้ วยกาลังเรี่ ยวแรงการกระทา
ของเราทั ้งหลายสืบไป
ขอทุกท่านจงเจริ ญด้ วยธรรม อันจะเป็ นปั จจัยให้ ประสบซึ่ง
จตุร พิธ พรชัย มี ความก้ าวหน้ าเจริ ญ งอกงามในการดาเนินชีวิต
และในการประกอบกิ จ หน้ าที่ ก ารงาน ให้ ป ระสบความส าเร็ จ
สมหมาย มี ความสุข ร่ ม เย็น ทัง้ ในชีวิตของตน ในครอบครั ว ใน
สังคมไทย และในโลกทั ้งมวลนี ้สืบไป ทุกเมื่อเทอญ (สาธุ)
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ถาม-ตอบ ท้ายบรรยาย
จะกูธ้ รรมได้อย่างไร?
แม่ ชีศันสนีย์: สงสัยที่วา่ กู้แผ่นดินคือกู้ธรรมะนั ้น มีคาถามว่า กู้
ธรรมะ กู้อย่างไร?
พระธรรมปิ ฎก: อย่างที่วา่ ไปแล้ ว ธรรมะอยู่ตามปกติของมันตาม
ธรรมชาติ แต่เราทาให้ มนั มีขึ ้นมาในหัวใจของคน นี่คือกู้ ธรรมะ คือ
ให้ ธ รรมะคื นกลับเข้ ามาอยู่ในตัวคน เวลานี ต้ ัวคนอาจจะปล่อย
ธรรมะหลุดมือไปแล้ ว ปล่อยทางปั ญญา คือ ไม่ร้ ู ไม่ศึกษา ปล่อย
ทางจิ ต คือ ไม่ตั ้งใจ ไม่รักษาไว้ ให้ มีในใจ ปล่อยทางพฤติ กรรม คือ
ละเลย ไม่ น ามาใช้ ไม่ ป ระพฤติ ป ฏิ บัติ หรื อประพฤติ ชั่ ว ร้ าย
เสียหายในทางตรงข้ ามกับธรรม นี่ก็คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา หายไป
ใช่ไหม ถ้ าเราทาให้ ธรรมะที่อยู่ในธรรมชาตินั ้น มามีอยู่ในตัวคนเรา
ด้ วย ก็ เ รี ย กว่า กู้ธ รรมะ พอกู้ธ รรมะสาเร็ จ การกู้แ ผ่น ดิ นไทยก็
ตามมาเอง เป็ นไปเองอยู่ในตัว
แม่ ชีศันสนีย์: เจ้ าค่ะ หมายถึงว่า ให้ มีธรรมะอยู่ในวิถีชีวิตที่เรา
ดาเนินอยู่ใช่ไหมคะ
พระธรรมปิ ฎก: เจริ ญพร กู้ธรรมะก็คือ เอาธรรมะมาใช้ เริ่ มตั ้งแต่
สดับตรับฟั งศึกษาให้ เข้ าใจ เอามาใส่ในหัวใจ และปฏิบตั ิตาม นี่
เป็ นความหมายทัว่ ไป
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ทีนี ้ความหมายขั ้นที่สอง ก็รวมไปถึงเรื่ องในสังคมวงกว้ าง
ที่ ค นมี ค วามเข้ าใจผิ ด หลงผิ ด ประพฤติ น อกลู่ น อกทางของ
พระพุทธศาสนาออกไปต่างๆ ก็มาชาระสะสางแก้ ไขกันเสียที
ในระดับ สัง คมวงกว้ างนี่ ก็ สาคัญ อย่ างที่ ย า้ ไปเมื่ อกี ว้ ่ า
เวลานี ้คนไทยเราได้ ปฏิบตั ิตามพระพุทธเจ้ าหรื อเปล่า เราปล่อยให้
ลัทธิ รอโชคช่วยมาครอบงาไหม เราปล่อยให้ ลัทธิ อ้อนวอนนอน
คอยความช่วยเหลือ ลัทธิ หวังผลดลบันดาล การติดยากล่อม สุรา
ยาบ้ า สิ่งเสพติด การพนัน อะไรเหล่านี ้ ระบาดไปทัว่ บ้ านทัว่ เมือง
ตลอดจนใช้ ธรรมะแม้ แต่ ส มาธิ ใ นทางที่ ผิ ด ความผิ ด เพี ย้ น
คลาดเคลื่อนอย่างนี ้เกิดขึ ้นในสังคมไทยหรื อเปล่า ถ้ ามันเป็ นอย่าง
นั ้น ก็แสดงว่าเราสูญเสียธรรมไปแล้ ว จึงต้ องกู้ขึ ้นมา คือต้ องมาทา
ความเข้ าใจให้ ถูกต้ อง โดยนาหลักการที่แท้ ของพระพุทธศาสนา
ขึ ้นมาแสดง มาบอก มาแจ้ งกัน และให้ ประพฤติปฏิบตั ิให้ ถูกต้ อง
และให้ จ ริ ง จัง ถ้ าท าได้ อ ย่ า งนี ้ แน่น อนว่า จะนาไปสู่ก ารแก้ ไข
ปั ญหาที่มีอยู่ วิกฤติเศรษฐกิจนั ้นแก้ ไม่ยากถ้ าคุณภาพคนไทยดี
ขอให้ ม่นั ใจเถิดว่ า ถ้ าคุณภาพคนไทยดี เราไม่ กลัว
เลยวิกฤติเศรษฐกิจอย่ างนี้
แต่อย่างน้ อย เราต้ องใช้ เป็ น ให้ วิกฤตินี ้เป็ นประโยชน์ ได้
บอกแล้ วว่า ที่พดู กันบ่อยว่า วิกฤติเป็ นโอกาสนั ้น โอกาสที่สาคัญ
คือ โอกาสในการพัฒนามนุษย์นี่แหละ โอกาสอื่นไม่สาคัญเท่าข้ อ
นี ้หรอก
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เพราะฉะนั ้น เวลาใครเขาช่วยเหลือเรา เช่น ประเทศอื่นให้
เงินมา ให้ ก้ ใู ห้ ยืม เท่านั ้นเท่านี ้ เราต้ องวางท่าทีให้ ถูกต้ อง ต้ องวาง
ท่าทีด้วยความไม่หลงระเริ งมัวเมา อย่างน้ อยต้ องตั ้งความรู้ สึกไว้
ว่า นี่จาใจนะ แล้ วเตรี ยมใจว่าเราจะต้ องแก้ ไขปั ญหาให้ ได้ ไม่ใช่ไป
หลงระเริ งดีใจว่า เขาช่วยเราแล้ ว เราได้ เงินมาแล้ ว โอ้ โฮ เราสบาย
แล้ ว ถ้ า คิ ด อย่ า งนี ก้ ็ เ ป็ นจิ ต ใจที่ โ น้ ม ไปสู่ค วามประมาท ความ
กระตือรื อร้ นที่จะแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาตนก็จะหายไป ถ้ าอย่างนี ้
จะฟื น้ จิตใจคนไม่ขึน้ ฟื น้ คุณภาพคนไม่ขึ ้น และฟื น้ เศรษฐกิจก็ไม่
ขึ ้นด้ วย
เพราะฉะนั ้น ท่าทีของจิตใจโดยรวมต่ อสถานการณ์ นี ้ ต่อ
วิกฤติ หรื อสภาพทั ้งหมดนี ้ ต้ องวางให้ ถกู ต้ อง ตั ้งหลักว่าให้ วิกฤตินี ้
เป็ นเวลาของการสร้ างคน สร้ างความเข้ มแข็ง พัฒนาตัว พัฒนา
เด็กและเยาวชนรุ่ นใหม่ ให้ เป็ นคนที่เข้ มแข็ง อย่างที่ว่า มี ทุกข์ ไม่
พรั่ น เจอภัยไม่หวั่น แล้ วก็มีความเพียรสร้ างสรรค์ เริ่ มด้ วยเป็ น
นักผลิต ไม่ จมอยู่กับความเป็ นนักเสพ นักบริโภค
สังคมไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา มี ปัจจัย ๒ อย่างนี ้เป็ นตัว
ทาลายล้ างที่ยิ่งใหญ่ คือ
๑. ความใฝ่ เสพบริโภค ที่ทาให้ เกิดความฟุ้งเฟ้อ สารวย
อ่อนแอและประมาท ค่านิยมบริ โภคนี ้ เมืองไทยยังหนักมาก ต้ อง
แก้ ให้ ได้
๒. ลัทธิรอผลดลบันดาล ซึง่ ก็ทาให้ ออ่ นแอ และประมาท
เช่นเดียวกัน เวลานี ้ระบาดไปทัว่ แล้ ว
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สองอย่างนี ้ถ้ าแก้ ได้ เมืองไทยเดินหน้ าไปแน่ๆ ย ้าอีกทีหนึ่ง
ว่า
๑. ค่านิยมเสพบริ โภค หรื อ ความใฝ่ เสพบริ โภค จะต้ องแก้
ให้ ได้ อย่ า งน้ อ ยให้ มี ค วามเป็ นนัก ผลิ ต มาเข้ าดุ ล กั น ถ้ าเป็ น
นักเรี ยนก็ต้องฝึ กหัดพัฒนาความใฝ่ ศึกษาและใฝ่ สร้ างสรรค์ ต้ อง
ทาให้ ไ ด้ มิ ฉะนัน้ จะเป็ นนัก เรี ยนนัก ศึก ษาแต่เ พี ย งชื่อ หรื อโดย
รูปแบบ หาสาระไม่ได้ ต้ องแก้ ปัญหาค่านิยมเสพบริ โภคให้ ได้ แล้ ว
เอาเวลา แรงงาน และความคิ ด นั น้ มาใช้ ในการศึ ก ษาและ
สร้ างสรรค์ โดยมีความใฝ่ ศึกษา ใฝ่ สร้ างสรรค์ ใฝ่ รู้-สู้สิ่งยาก
๒. ไม่ยอมสยบแก่ลทั ธิ อ้อนวอนนอนคอยโชค หรื อลัทธิ รอ
ผลดลบัน ดาล ต้ องเข้ มแข็ ง มุ่ ง ที่ จ ะท าการให้ ส าเร็ จ ผลด้ วย
เรี่ ยวแรงความพากเพียรของตน ข้ อนี ้เป็ นหลักพระพุทธศาสนาเชิง
ปฏิบตั ิที่ทา่ นย ้าด้ วยตัวอย่างมากมาย เริ่ มตั ้งแต่การบาเพ็ญบารมี
ของพระพุทธเจ้ า ทาไมเราไม่เอามาใช้
คติพระโพธิ สตั ว์นั ้น เป็ นแบบอย่างของการเพียรพยายาม
ของการสู้ไม่ถอย ถ้ าชาวพุทธหวังผลสาเร็ จง่ายๆ ทางลัด อยากได้
อะไรก็อ้อนวอนไปขอ พระพุทธศาสนาตัวจริ งก็จะค่อยๆ เลือนลาง
หายไป เหลือแต่เปลือก หรื อรูปแบบ
ลัทธิ ขอความช่วยเหลื อ ลัทธิ รอโชคช่วย ลัทธิ ห วังผลดล
บันดาล เวลานี ้กลาดเกลื่อนแพร่ ไปทัว่ สังคมไทย เป็ นลัทธิ ตรงข้ าม
กับพุทธศาสนา พระพุทธเจ้ าเกิดขึ ้นมาเพื่อแก้ ลทั ธิ เหล่านี ้ พระองค์
อุตส่าห์มาประกาศอิสรภาพให้ มนุษย์แล้ ว มนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์
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ไทยเรากลั บ ถอยลงไป ไปอยู่ ใ นสมั ย ก่ อ นพุ ท ธกาลเสี ย นี่
เพราะฉะนัน้ ตอนนี ต้ ้ อ งเข้ มแข็ ง กั นเสี ย ที อย่ าเป็ นคนอ่ อนแอ
ปวกเปี ยก ป้ อแป้ พอเจอทุกข์ก็ท้อแท้ หมดกาลัง หรื อเจอทุกข์ก็ไป
ติ ด ยากล่ อ ม สองอย่ า งนี ก้ าลัง ครอบง าคนไทย ถ้ าไม่ แ ก้ อัน นี ้
พัฒนาไม่สาเร็ จ

กูแ้ ผ่นดินไทยก็ยงั ไม่พอ ต้องกูท้ ้งั โลกนี้ให้ได้
ที่วา่ ให้ เป็ นนักผลิตนั ้น ยังเป็ นจุดหมายขัน้ ต่า แต่ให้ ได้ แค่
เป็ นนักผลิตอย่างประเทศที่เขาเป็ นนักผลิตกันน่ะ ให้ ได้ แค่นี ้ก่อน
เถอะ ต่อจากเป็ นนักผลิตก็ให้ ก้าวไปเป็ นนักสร้ างสรรค์ ซึ่งดีกว่า
นักผลิต เพราะนัก ผลิตนี ้เป็ นนักสร้ างสรรค์ขัน้ ต่าเท่านัน้ ต้ องไป
เป็ นนักสร้ างสรรค์จงึ จะดีแท้ ๆ นักผลิตนี่ไม่แน่
การผลิต คือการสร้ างหรื อทาขึ ้นใหม่ทางเศรษฐกิจ แต่การ
สร้ างทางเศรษฐกิ จนี ้จะมาพร้ อมกับ การทาลายแทบทุกครั ง้ ไป
และมองแคบๆ ต่างจากนักสร้ างสรรค์ซึ่งเป็ นผู้ที่ใช้ ปัญญา มุ่งแต่
จะทาให้ เกิดสิ่งที่ดีงามเพื่อประโยชน์สขุ แก่มวลมนุษย์ เพราะฉะนั ้น
นักสร้ างสรรค์นั ้น เมื่ อจะผลิตก็ จะต้ องให้ เป็ นการผลิตที่เป็ นการ
สร้ างสรรค์ด้วย เวลานี ้ที่เรากลัวนักก็คือการผลิตแบบทาลาย ซึ่งมี
มากเหลือเกิน เราต้ องพัฒนาเด็กไปสูค่ วามเป็ นนักสร้ างสรรค์ให้ ได้
เพื่อช่วยประเทศไทย และช่วยทั ้งโลก
เวลานี ท้ ั่วทั ้งโลกติ ดตัน ไม่ ใ ช่ติดตันเฉพาะประเทศไทย
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เท่านั ้น อย่านึกว่าประเทศเจริ ญที่เรี ยกว่าประเทศพัฒนาแล้ วนั ้น
เขาเจริ ญงอกงามดีแท้ แล้ ว ไม่เป็ นเช่นนั ้นหรอก เขาเองก็ประสบ
ปั ญหาจะตายอยู่แล้ วเหมือนกัน ประเทศที่เราว่าเจริ ญมากน่ะ ไปดู
ไปศึกษาให้ ดีเถอะ เขาเองก็คร่ าครวญปริ เทวนาการ เขียนหนังสือ
มาเป็ นสิบๆ เล่ม ว่าสังคมของฉันนี่จะแย่แล้ ว
มี อ ะไรต่ อ อะไรมากมายที่ ก าลั ง บั่ น ทอนบ่ อ นท าลาย
มนุษยชาติ อารยธรรมมนุษย์ ปัจจุบันนี ้ถ้ าประคับประคองไว้ ไม่ดี
จะสลายทั ้งโลกเลย ปั ญหาคา้ คอมนุษย์ ๒ อย่างที่แก้ ไม่ตกเวลา
นี ้คือ
๑. ปั ญหาธรรมชาติหรื อสิ่งแวดล้ อมเสื่อมโทรม แก้ กัน
มานานแล้ ว มี การประชุมสุดยอดของโลกไป ๒ ครั ง้ แล้ ว ใน ค.ศ.
๑๙๗๒ และ ๑๙๙๒ แต่ยังไม่ไปไหน ๒๐ ปี ผ่านไป เพียรพยายาม
เคลื่อนไหวจะแก้ ปัญหากันมากมาย แต่สิ่งแวดล้ อมก็เลวลง คน
ทาท่าเหมือนเดินไปข้ างหน้ าในการแก้ ปัญหา แต่ตวั ปั ญหากลับแย่ลง
๒. ปั ญหาความขัดแย้ ง การเบียดเบียน และการทาลาย
กันในหมู่มนุษย์ ด้ วยสงคราม และการก่อการร้ าย เป็ นต้ น เรื่ องนี ้
มนุ ษ ย์ ที่ ว่ า เจริ ญนั ก หนาก็ ยั ง แก้ ไม่ ไ ด้ การแบ่ ง แยกทางเพศ
ผิวพรรณ เผ่าพันธุ์ ยังรุ นแรงหรื อยิ่ งรุ นแรงมากขึ ้น แม้ แต่ศาสนา
ที่วา่ เป็ นสิ่งดีงาม มนุษย์ก็ยงั นามาเป็ นเหตุเบียดเบียนทาร้ ายซึ่งกัน
และกัน
เมื่อมนุษย์ยังแก้ ปัญหาเหล่านี ้ไม่ไ ด้ แล้ วจะบอกว่ามนุษย์
พัฒนาได้ อย่างไร
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ปั ญหาที่แก้ ไม่ได้ ซึ่งหมักหมมอยู่ในปั จจุบนั เป็ นหลักฐาน
ฟ้องอยู่ตลอดเวลาว่า มนุษย์ ยัง ไม่ พัฒ นา หรื อยัง พัฒ นาไม่ พอ
เพราะฉะนั ้นจึงต้ องมาพัฒนาคนกันอย่างที่ว่าไปแล้ ว
เวลานี ้ทั ้งโลกมีปัญหา อารยธรรมกาลังมาเกือบถึงสุดทาง
ตัน คนไทยในฐานะที่ เ ป็ นพลโลกด้ วย มี ภาระไม่ ใ ช่เ ฉพาะจะกู้
เมืองไทยเท่านั ้น จะต้ องกู้โลกนี ้ขึ ้นมาด้ วย อย่างน้ อยช่วยดึงช่วยรั ง้
เพื่อนมนุษย์ให้ มาเข้ าสูท่ างที่ถกู ต้ อง แต่ถ้าเราไม่มีคณ
ุ ภาพอย่างนี ้
แม้แต่จะกู้เมื องไทยก็ไม่ไหว แล้วจะไปกู้โลกได้อย่างไร
ตอนนี ้ เอาแค่อย่างที่บอกเมื่อกี ้ก็ทาให้ ได้ ก่อนเถอะ คือ
๑. เมื่อทุกข์บีบคั ้นภัยคุกคาม ก็ลกุ ขึ ้นดิ ้นรนขวนขวาย
๒. ถึงแม้ สขุ สบาย ก็ยงั สร้ างสรรค์ตอ่ ไป
ถ้ าอย่ า งนี ก้ ็ เ รี ย กว่า เป็ นคนไม่ ป ระมาท จัดว่ าเป็ นคนที่
พัฒนาดีขึ ้น
คนไทยเราตอนนี ้กาลังประสบวิกฤติก็แก้ ปัญหากันไป แต่
พอแก้ สาเร็ จแล้ ว ต่อไปเราจะต้ องเผชิญกับขั ้นที่สองอีก คือตอนที่
สุขสบายแล้ ว จะมัวนอนเสวยสุขเกิดความประมาทอีกหรื อเปล่า
ถ้ าประมาทก็เวียนกลับมาเสื่อมอีกแน่ เพราะฉะนั ้น ต้ องพัฒนาคน
ให้ ถึงขั ้นที่วา่ แล้ วให้ ได้
การพัฒ นาคนนี ค้ ื อทุน ส าคัญ ที่ สุด ตัง้ แต่ ๓๐ ปี มานี ก้ ็
ถึงกับใช้ คาว่า ทรั พยากรมนุ ษย์ ทั ้งๆ ที่มนุษย์ นั ้นไม่ใช่เป็ นแค่
ทรั พ ยากรมนุษย์ สูง กว่าทรั พยากร แต่เ อาละ แม้ แ ต่ใ นแง่ที่เ ป็ น
ทรัพยากรนี ้ ก็ยอมรับกันว่า ทรั พยากรมนุษย์สาคัญที่สดุ ในบรรดา
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ทรัพยากรทั ้งหลาย
บางประเทศมีทรัพยากรมนุษย์ดี ถึงแม้ ทรัพยากรธรรมชาติ
จะไม่ ค่ อ ยมี ประเทศของเขาก็ ยั ง พัฒ นาได้ ดี ก ว่ า ประเทศที่ มี
ทรั พยากรธรรมชาติเยอะ แต่ทรั พยากรมนุษย์ แย่ หลายประเทศ
ทีเดียวที่วา่ มีทรัพยากรธรรมชาติอดุ มสมบูรณ์ แต่ทรั พยากรมนุษย์
ขาดคุณภาพ ก็ปรากฏว่าเอาทรั พยากรธรรมชาติไปให้ ประเทศอื่น
ใช้ หมด คนอื่นเป็ นฝ่ ายมาเอาไปใช้ ตัวเองก็เป็ นแค่คนรับใช้
เพราะฉะนั ้น เขาจึงบอกว่าความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบนั ้น
อยู่ที่ทรั พยากรมนุษย์ ด้ วยเหตุนี ้ประเทศที่เขาพัฒนาเดินหน้ า เขา
จึงเน้ นการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ เมื่ อพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ดี
แล้ ว ถึงแม้ ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติก็ไม่เป็ นไร ก็ไปเอาจากประเทศ
อื่นที่ด้อยพัฒนากว่าได้ ตอนนี ้ก็ใช้ วิธีเ อาเปรี ยบกันบ้ าง ครอบงา
กันบ้ าง ใช้ อานาจทางตรงบ้ าง ทางอ้ อมบ้ าง แต่รวมแล้ วก็คือว่า
โลกมนุษ ย์ ปั จ จุ บัน แม้ จ ะยัง ไม่ พ ัฒ นาเท่ า ไร ก็ ยัง เห็ น คุณ ค่ า
ความสาคัญ ของทรั พยากรมนุษย์ เพราะฉะนัน้ ตอนนี เ้ ราจึง
จาเป็ นต้ องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ ดีให้ ได้
ถ้ าพัฒนาคน แม้ แต่ในแง่ที่เป็ นทรัพยากรมนุษย์นี ้ไม่สาเร็ จ
ทรัพยากรธรรมชาติก็จะไม่ได้ ใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ แต่จะล้ างผลาญ
ทาให้ สูญสิ ้นหมดไปเปล่าๆ ด้ วย แล้ วจะแก้ วิกฤติเ ศรษฐกิ จก็ไ ม่
สาเร็ จ หรื อทาให้ ดเู หมือนว่าสาเร็ จ แต่เป็ นภาพลวงตา ไม่ยั่งยืน ไม่
มีแก่นสารอย่างที่วา่ แล้ ว
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เวลานี เ้ จอเศรษฐกิ จ ฟองสบู่ แ ล้ ว ต่ อ ไปถ้ ายั ง พั ฒ นา
คุณภาพคนไม่ได้ จะเจอเศรษฐกิ จแบบอะไร ช่วยกันตั ้งชื่อหน่อย
อาจจะเป็ นเศรษฐกิจน ้าเน่า เศรษฐกิจมอมเมา เศรษฐกิ จทางลัด
เศรษฐกิจรวยไว อะไรเหล่านี ้ อย่าไปเอาเลย ให้ เป็ นเศรษฐกิจที่เกิด
จากความเพียรสร้ างสรรค์ อย่างน้ อยเกิดจากความสามารถในการ
ผลิต ให้ ได้ และอันนี ้ทาที่ ไหน ก็ต้องทาที่ตัวคนใช่ไ หม นี่ แหละกู้
ธรรมะละ กู้ธรรมะให้ กลับมาอยู่ในตัวคน แล้ วก็ก้ ธู รรมที่แท้ ให้ แก่
สังคม ให้ ร้ ูจกั เข้ าใจกันให้ ถกู ต้ อง

“ถ้าต้องเสี ย(คุณค่าของ)คนไป ถึงได้เงินมา ก็อย่าเอาเลย”
แม่ ชีศันสนีย์: การที่ผ้ ใู หญ่จะคิดหาเงินได้ อย่างมักง่าย แต่เสีย
นิสยั ของคนในชาติ เช่น บ่อนคาสิโน อย่างนี ้เรี ยกว่ากล่อมไหมเจ้ าคะ
พระธรรมปิ ฎก: ก็ยากล่อมนัน่ แหละ ถือเป็ นเศรษฐกิจยากล่อม
แต่ขออภัยนะ มันเป็ นเศรษฐกิ จที่ลดค่าของความเป็ นมนุษย์ คือ
เสียศักดิ์ศรี ด้วย นี่ไม่ได้ วา่ อะไรนะ ท่านที่เสนอแนวความคิดเรื่ องนี ้
ก็ปรารถนาดีต่อประเทศชาติ คือทุกคนปรารถนาดีอยากจะแก้ ไข
ปั ญ หาของประเทศชาติ แต่ บ างที เ ราก็ ต้ อ งติ ติ ง ให้ ส ติ กั น บ้ า ง
เพราะเศรษฐกิจอย่างนี ้มันไม่ยั่งยืน พอได้ มาง่ายๆ คนไทยก็ยิ่งลืม
ตัวเลย คราวนี ้ก็ไม่พฒ
ั นากันแล้ ว
๑. นิสยั เดิมที่เคยเห็นแก่ง่าย เอาแต่สะดวกสบาย มองหา
แต่จะเสพบริ โภค จะเอาทางลัดง่ายๆ ก็จะซ ้าเติมหนักเข้ าไปอีก
๒. สูญเสียศักดิ์ศรี ลดคุณค่าของความเป็ นมนุษย์
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ที่อาตมาพูดเมื่ อกี ้ ได้ แ ต่พูดอ้ อมๆ ไป ตอนนี ้แม่ชีมาพูด
ตรงๆ อาตมาก็เลยพูดให้ ชดั ไปเสียเลย อย่างประเทศอเมริ กา เขามี
บ่อนคาสิโนก็เป็ นทางได้ เงิ น เศรษฐี เมื องด้ อ ยพัฒนาก็ไปเล่นกัน
เยอะ แต่มองดูภาพรวมของประเทศ เศรษฐกิจของเขาที่รุ่ งเรื องไม่
ได้ มาจากเรื่ องนี ้ และที่เขาภูมิใจก็ไม่ใช่อนั นี ้ เศรษฐกิจที่เขาภูมิใจ
เป็ นเศรษฐกิ จที่ เ กิ ดจากความเพี ย รสร้ างสรรค์ ที่ว่าเมื่ อกี ้ เขามี
ความสามารถในการผลิต แล้ วก็พฒ
ั นาอุตสาหกรรมขึ ้นมา อันนี ซ้ ิ
ที่เขาภูมิใจ
คนอเมริ กนั จะพูดเสมอว่า ประเทศของเขาเจริ ญขึ ้นมาด้ วย
work ethic คือ จริ ยธรรมแห่ งการทางาน อันนี ้สิที่เขาภูมิใจ
อย่างยิ่ง ส่วนที่ Las Vegas นั ้นเป็ นเครื่ องเล่นกระจอกกระจิบ ที่
เมืองนั ้นหรื อแถบนั ้นเป็ นทะเลทรายแห้ งแล้ ง ทามาหากินอย่างอื่น
แทบไม่ได้ ก็เลยหาทางเจริ ญ ทาของมักง่ายเอาไว้ ล่อเด็ก พวกเด็ก
ข้ างนอกก็ไปเล่นสนุกๆ เอาสตางค์ไปให้ เขา เป็ นเรื่ องประกอบ
ส่วนประเทศไทยของเรา เป็ นทะเลทรายแห้งแล้งอย่างนัน้
หรื อเปล่า จะได้เอาเป็ นเหตุผลไปอ้างแก่ เขาว่าเราไม่มีทางทามา
หากิ นอย่างอืน่
ทีนี ้ ถ้ าเราเอาวิธีนี ้มาใช้ ก็ กลายเป็ นว่าเราให้ ความสาคัญ
ถึงขั ้นเอามาแก้ ปัญหาของชาติไทย อย่างนี ้ไม่ดีแน่ คนอื่นเมืองอื่น
เขาจะดูถู ก ว่ า คนไทยท าได้ แ ค่ นี ห้ รื อ คนไทยไม่ มี ค วามเพี ย ร
สร้ างสรรค์ที่จะทาอะไรด้ วยความสามารถของตนเองหรื อ จึงต้ อง
เอาวิธีมักง่ าย ถ้ าใช้ คาในทางธรรมท่านเรี ยกว่า เงิ นทองที ่ได้ม า
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ด้วยการยอมลดคุณค่าความเป็ นมนุษย์ แต่เดี๋ยวจะเป็ นคาแรงไป
แต่ก็เป็ นอย่างนั ้นจริ งๆ เพราะฉะนั ้น เราต้ องช่วยกัน คือ ต้ องสู้ ใจ
ต้ องเข้ มแข็ง อย่ายอมแพ้ เห็นแก่สิ่งที่จะได้ มาง่าย อย่าเห็นแก่การ
รวยทางลัด
คนไทยนี ้ชอบนัก ชอบมานานแล้ ว เรื่ องลาภลอย และรวย
ทางลัด เช่น การพนัน หวย ฯลฯ ได้ มาง่ายๆ เสี่ยงโชคเอาแล้ วก็
คอยรอ ไม่ต้องทาอะไร ไม่ต้องเหนื่อย ไม่ ต้องเพียรพยายาม ไม่
ต้ องใช้ ปั ญญา เปลี่ย นเสี ยทีเ ถอะ เปลี่ย นมาเป็ นว่าทาให้ สาเร็ จ
ด้ วยความพากเพียรและเข้ มแข็ ง สู้ย ากบากบั่นในการผลิ ตและ
สร้ างสรรค์ ต้ องทาให้ ได้ ถ้ าไม่ได้ อนั นี ้ก็อย่าไปภูมิใจกับมัน
เรื่ องนี ้ ถ้ าสร้ างให้ เป็ นทัศนคติ เป็ นนิสัยจิตใจ เป็ นสภาพ
จิตของคนไทยขึ ้นมาได้ ก็จะเป็ นชาวพุทธที่แท้ จริ งด้ วย ความเป็ น
ชาวพุทธตั ้งต้ นที่นี่ ถ้ าเราเป็ นคนชอบง่ายๆ ชอบรวยทางลัด เราจะ
เป็ นคนผิ ว เผิ น ฉาบฉวย ไม่ เ อาอะไรจริ ง จัง จะติ ดอยู่ กั บ เรื่ อ ง
ตื่นเต้ น มี ข่าวอะไร ก็ไปฟั งเขามาสนุกดี แล้ วก็เอามาพูดกันสนุก
ปากไป ได้ แ ต่ตื่นเต้ นแล้ วก็ผ่านไป จะดูหรื อฟั ง อะไรก็ เพี ย งเพื่ อ
ตื่นเต้ น ไม่ใช่เพื่อศึกษาค้ นคว้ าหาความจริ ง วิจารณ์ อะไรก็เพียง
เพื่อสนุกแล้ วก็ทิ ้งไป ไม่ใช่เพื่อจะคิดทาหรื อเพื่อจะแก้ ปัญหา ดูใน
สังคมไทยของเราเป็ นอย่างนี ้หรื อเปล่า
ทางพระท่านก็ บอกแล้ วว่า คุณ สมบัติของอุบ าสกอย่ าง
หนึ่งคือ ไม่ถือมงคลตื่นข่าว ต้ องเป็ นคนหนักแน่น ไม่ หวังผลจาก
มงคล แต่ หวังผลจากการกระทา ด้ วยการเพียรพยายามตาม
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เหตุตามผล เราชอบเรื่ องสนุกปาก เอามาเล่ากัน ตื่นเต้ น ผ่านๆ ไป
แล้ วก็ไม่เอาจริ งเอาจังอะไร จะศึกษาหาความรู้ ให้ จริ งจังก็ไม่เอา
จะทาอะไรก็ไ ม่ ใ ห้ มั่นลงไป อย่ างนี ก้ ็อยู่กับ สิ่ ง ที่ เ ลื่อนลอย สิ่ ง ที่
ตื่นเต้ นวูบวาบ สิ่งที่ผิวเผินฉาบฉวย
ที่วา่ นี ้เป็ นเรื่ องใหญ่ของสังคมไทยเวลานี ้ เราควรเอามาพูด
กัน เตือนสติกันเสียที มันเป็ นมานานแล้ ว จึงได้ บอกว่า เราคงจะ
เสี ย คุณภาพคนไปก่ อนแล้ ว ก่ อ นที่เ ราจะมาเสี ย เศรษฐกิจ
วิกฤติเศรษฐกิ จตามมาทีหลัง คนมันแย่มานานแล้ ว เหตุปัจจัยที่
อยู่ในตัวคนมันโทรมเปลี ้ยแล้ ว ถึงตอนนี ้แหละจึงเป็ นโอกาสที่เรา
จะมาฟื น้ กันเสียที เพราะถ้ าไม่มีวิกฤติเศรษฐกิ จ คนไทยเราก็จะ
หลงระเริ งกันต่อไป แล้ วก็เพลิดเพลินมัวเมาไม่เอาใจใส่ ตอนนี ้ถูกตี
ให้ ชะงักจึงอาจจะเริ่ มฟั งกันบ้ าง แต่ฟังแล้ วอย่าฟั งเปล่าๆ นะ ต้ อง
เอาไปทาด้ วย
ต้ องตั ้งใจเอากันจริ งๆ เสียที อย่าขอให้ เพียงผ่านๆ ไปอีก
เพราะคนไทยชอบอย่างนั ้น เวลาฟั งเรื่ องก็ตื่นเต้ นสนุกสนานกัน
แต่พูดเสร็ จแล้ วก็ผ่านไป คราวนี ้อย่าผ่ านนะ เอาจริ งๆ เสียที มา
เริ่ มต้ นกันให้ แข็งขันเลย

ถ้าจะแข่งกับเขา ก็ตอ้ งมีกาลัง และตั้งต้นด้วยปั ญญาที่รู้เท่าทัน
ขอแถมอี ก หน่อ ย ได้ พูดไว้ ว่ า จะแก้ วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จให้
ได้ผลจริ ง ต้องแก้วิกฤติ คณ
ุ ภาพคน และการสร้ างคุณภาพคนที่
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เกี่ยวข้ องกับเศรษฐกิ จโดยตรง ก็คือ จะต้ องพัฒนาความสามารถ
ในการผลิตขึ ้นมาในตัวคนไทย
ได้ พูดไว้ ด้วยว่า ที่จริ ง ความสามารถในการผลิต ก็ยังไม่
พอ ยัง ต่า ยังแคบ ยังน้ อยไป แต่คนไทยเวลานี แ้ ค่นี ้ก็ ให้ ได้ ก่อน
เถอะ เหนือกว่านี ้ ยังจะต้ องมี ความสามารถในการสร้ างสรรค์
ด้ วย เพราะความสามารถในการผลิต ยังอยู่แค่เรื่ องเศรษฐกิจ เรา
จะพั ฒ นาให้ ชี วิ ต และสั ง คมมี สั น ติ สุ ข จริ ง จะต้ องสามารถ
สร้ างสรรค์สิ่งที่ ดีงาม ที่ สูงเลิ ศประเสริ ฐกว่านั ้น ในทางคุณภาพ
ชีวิต ในเรื่ องจิตใจ และในทางปั ญญาด้ วย
พู ด กั น ให้ ชั ด แม้ แต่ ใ นด้ า นเ ศรษ ฐกิ จอย่ างเ ดี ย ว
ความสามารถในการผลิ ตก็ยงั ไม่พอ จะให้เศรษฐกิ จเจริ ญมัน่ คงดี
จริ ง จะต้องเน้นทีค่ วามสามารถเชิ งสร้างสรรค์
ในโลกยุคที่อตุ สาหกรรมก้ าวมาไกลแล้ วนี ้ ประเทศที่ถือว่า
เจริ ญ ทางเศรษฐกิ จมากๆ ถึ ง กับ บอกว่าตนผ่านพ้ นยุคอุตสาหกรรมไปแล้ ว อย่ างที่เ รี ย กว่าเป็ น postindustrial ในประเทศที่
พั ฒ นามากแล้ วพวกนี ้ อุ ต สาหกรรมภาคผลิ ต สิ น ค้ ามี
ความ ส า คั ญ น้ อย ลง แ ต่ ด้ านที่ ขึ น้ ม ามี บ ทบ าทเด่ น คื อ
อุตสาหกรรมภาคบริการ ที่เรี ยกว่า service industry
อย่างประเทศอเมริ กาเวลานี ้กาลังคนภาคบริ การมีจานวน
เกื อบ ๓ ใน ๔ ของแรงงานทัง้ หมด ส่วนอุตสาหกรรมภาคผลิ ต
สินค้ า ใช้ กาลังคนเพียงประมาณ ๒๖ เปอร์ เซ็นต์ โดยเฉพาะด้ าน
การเกษตรใช้ กาลังคนเพียงประมาณ ๓ เปอร์ เซ็นต์เท่านั ้น
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ได้ ยินได้ ฟังหรื อได้ อา่ นอย่างนี ้แล้ ว ก็อย่าเพิ่งตื่นไปว่า ด้ าน
ผลิตสินค้ าไม่สาคัญแล้ ว เราจะต้ องหันไปเน้ นด้ านบริ การ ฟั งแล้ ว
อ่านแล้ วก็ ต้องพิ จารณาแยกแยะวิ เคราะห์ ให้ ดี ถ้ ายัง ไม่ ชัดทาง
ปั ญญา ก็ต้องค้ นคว้ าให้ จะแจ้ ง
เมื องอเมริ กาเป็ นต้ น ที่ว่าใช้ แรงงานภาคผลิตสินค้ าน้ อย
นั ้น ไม่ใช่ว่าการผลิตสินค้ าไม่สาคัญ ต้ องพูดว่าสาคัญ แต่ไม่พอ
ประเทศพวกที่พฒ
ั นาแล้ วนั ้น ที่เขาใช้ กาลังคนในภาคผลิตสินค้ า
น้ อย ก็เพราะเขามีความสามารถในการผลิตมามากจนเกินพอ คือ
คนน้ อยแต่ผลิตได้ มาก เช่นใช้ เครื่ องจักรมาทุ่นแรง หรื อทาแทนไป
เลยบ้ าง ผลักหรื อโยนอุตสาหกรรมหนักที่ใช้ ความสามารถน้ อยไป
ให้ ประเทศด้ อยพัฒนาทาเสีย(มาก)บ้ าง แล้ วเอากาลังคนที่พฒ
ั นา
ดีให้ มีฝีมื อมี ป ระสิ ทธิ ภาพของตนไปผลิตสินค้ าพวกไฮเทค และ
งานด้ านบริ การต่างๆ
ประเทศอเมริ กา ที่ว่าแรงงานด้ านเกษตรเขาลดลงๆ จน
เหลือแค่ ๓ เปอร์ เซ็นต์นั ้น เขาอวดได้ ว่า ในช่วง ๕๐ ปี ผลผลิตรวม
ของชาติของเขาเพิ่มขึ ้นๆ จนเกือบจะเป็ น ๕ เท่า
ประเทศไทย ก่อนจะมองด้ านบริ การ ต้ องจับด้ านการผลิต
ให้ ชัดเจนและมั่น คง โดยเฉพาะยุ คที่ แ ล้ วมาควรจะยอมรั บ ว่ า
พลาด การผลิตด้ านการเกษตรที่ตวั ก็ชานาญและพื ้นฐานก็ดี เช่ น
ธรรมชาติเอื ้ออานวย มีโอกาสที่จะทาได้ ดีที่สดุ กลับไปทิ ้งเสีย คนที่
จะเป็ นกาลังการผลิตด้ านเกษตรได้ ดี ถูกปล่อยให้ ทิ ้งไร่ นาไปเป็ น
กาลังผลิตที่ไร้ ฝีมือ หรื อไม่คอ่ ยมีฝีมือ หรื อเป็ นแรงงานราคาถูก ใน
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การผลิตภาคโรงงานและการก่อสร้ าง เข้ าทานองที่ว่า ดีที่ตัวมีก็
ทิง้ ให้ หลุดมือไป ดีใหม่ ที่จะเอาก็ทาไม่ ได้
เวลานี เ้ จอวิ ก ฤติ ต้ อ งถอยกลับ ไปเน้ นภาคเกษตร แต่
ธรรมชาติก็ถูกทาให้ เสื่อมโทรมไป ทุนที่ดินทากินก็ขายหลุดมือไป
เสียมาก ฝี มือความชานิชานาญและจิตใจของกสิกรก็ชกั จะด้ อยลง
กว่าเดิม แต่ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะแก้ ตวั ใหม่ จาไว้ ให้ ดี ถึงคติที่ว่า
ดีเก่ าที่ ตัวมีต้อ งรั กษาไว้ ดีใ หม่ ที่ยัง ไม่ มีก็ต้ องก้ าวไปทาให้
สาเร็จ
ความสามารถในการผลิ ตของไทยนัน้ นอกจากจะต้ อง
ชัดเจนและมั่นคง ด้ วยปั ญญาที่ร้ ู ว่าอะไรเป็ นสิ่งจาเป็ น เรามี ทุน
พื ้นฐานดีด้านไหนที่จะต้ องรั กษาและเสริ มเป็ นพิเศษแล้ ว ก็ต้องไป
โยงกับ แนวคิดที่เป็ นสั มมาทิฏฐิ ด้วยว่า เราผลิตของกิ นของใช้
เพื่ อเป็ นปั จจัย หนุนชี วิตและสัง คมให้ สามารถก้ าวต่อไปในการ
สร้ างสรรค์สิ่งดีงามที่สูงขึน้ ไป อย่างที่พูดข้ างต้ น ซึ่งจะทาให้ เกิ ด
ความพอดี
นอกจากพัฒ นาความสามารถในการผลิ ตให้ ไ ด้ ผลดี มี
ประสิทธิ ภาพแล้ ว ก็ต้องพัฒนาความสามารถเชิงสร้ างสรรค์ เช่น
ในการที่จะหาวิธีก ารใหม่ๆ ที่ จะทาให้ ผลผลิตมี คุณภาพดียิ่งขึ น้
เป็ นต้ น ตลอดจนสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรื ออย่างประเทศพัฒนาแล้ ว
ที่ต้องแข่งกันในการพัฒนาความคิดและกระบวนการผลิตในด้ าน
ไฮเทค
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แต่คาว่า “สร้ างสรรค์” เวลานี ้ ก็เป็ นคาที่กากวม ความหมาย
ไม่ชัดเจน คนฉลาด เก่ ง คิ ดทาอะไรใหม่ ๆ หรื อก้ าวหน้ าไปได้ ก็
เรี ยกว่าสร้ างสรรค์ บางทีสิ่งที่ทานั ้น ในวงกว้ างหรื อในระยะยาว
อาจเป็ นการทาลายก็ได้ พูดง่ายๆ ไม่ต้องบรรยายกันยาว ว่าเป็ น
เพียงการสนองโลภะ โทสะ และโมหะ ควรจะจากัดความหมาย
ของการสร้ างสรรค์ให้ เป็ นเรื่ องของความดีงามและประโยชน์สุข
ของชีวิต ของสังคม และของโลกทั ้งหมดเท่านั ้น
คาว่า “อุตสาหกรรมบริ การ” นั ้น น่าจะต้ องระวังเป็ นพิเศษ
เดี๋ ยวจะคิ ดว่า อ้ อ ฝรั่ ง เจริ ญ อย่ างนี ้ ถ้ าเรามี กิ จการด้ านบริ ก าร
มากๆ แล้ วแสดงว่าประเทศเจริ ญ ต้ องแยกแยะให้ ดี บางทีมีงาน
ด้ านบริ การเยอะๆ ก็อาจจะกลายเป็ นเสื่อมเต็มที่
อุตสาหกรรมบริ การมีมากมายหลายชนิด บริ การประเภท
รั บ ใช้ อานวยความสะดวก อย่ างโรงแรม การนาเที่ย ว ฯลฯ ก็ มี
ประเภทให้ ความสนุกสนานบันเทิง บารุงบาเรอก็มี ช่วยบาบัดทุกข์
แก้ ไขปั ญหา อย่างการแพทย์ การว่าความ เป็ นต้ น ก็มี ประเภท
นาเสนอข่าวสาร ให้ ความรู้ อบรมสัง่ สอน อย่างสื่อมวลชน การเป็ น
ครู อาจารย์ งานค้ นคว้ าวิ จัย เป็ นต้ น ก็มี เป็ นเรื่ องการเงิ น การ
ธนาคาร ก็มี ฯลฯ
ประเทศไทยมีอตุ สาหกรรมบริ การมากมาย แต่ดจู ะหนักไป
ทางด้ านรั บ ใช้ อ านวยความสะดวก และสนุ ก สนานบั น เทิ ง
บางอย่างมีชื่อเสียงเด่นไปทัว่ โลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบริ การ
ทางเพศ และแม้ แต่อตุ สาหกรรมผลิตยาเสพติด จนหนังสือฝรั่ งขั ้น
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ตารับตารา เอาไปตีเป็ นตราหรื อเป็ นภาพลักษณ์ของเมืองไทย ต้ อง
แยกแยะให้ ชั ด ว่ า อุ ต สาหกรรมบริ การอย่ า งไหน จึ ง จะท าให้
ประเทศเจริ ญงอกงามได้ ดี
บริ การทั ้งหลายจะเจริ ญงอกงามได้ ผลดี ก็ต้องมีความคิด
สร้ างสรรค์ แต่งานบริ การสาคัญยิ่งยวด ที่ต้องการความสามารถ
ในการคิดสร้ างสรรค์อย่างสูง และเป็ นพลังขับเคลื่อนอยู่เบื ้องหลัง
ความก้ าวหน้ าด้ านอื่ นๆ พร้ อมทัง้ อานาจและอิ ทธิ พ ลในระบบ
เศรษฐกิจและการเมื องของโลก ก็คือ อุตสาหกรรมบริ การทาง
ปั ญญา
อเมริ กาปั จจุบันมีสินค้ าและบริ การเด่นมากทางด้ านการ
บันเทิง เป็ นเจ้ าอิทธิพลที่สร้ างแฟชัน่ กระแสค่านิยมและวัฒนธรรม
ไปทั่วโลก จนบังตาคนในประเทศล้ าหลัง ให้ ติดเพลิ นชื่นชมและ
มองภาพความเจริ ญอย่ า งผิ ว เผิ น และฉาบฉวยอยู่ แ ค่ นั น้ แต่
เบื ้องหลังบริ การบันเทิงเหล่านั ้น สิ่งที่เป็ นฐานรองรั บ เป็ นสื่อ และ
เป็ นพาหะ ก็คือความเป็ นเจ้ าทางด้ านบริ การข่าวสารข้ อมูล รวมทั ้ง
วิ ช าการต่ า งๆ และแม้ แต่ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ทัง้ หลาย ซึ่ ง
ประสานกับความก้ าวหน้ าในความสามารถเชิง สร้ างสรรค์ ด้าน
ไฮเทค โดยเฉพาะเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทั ้งหมดนี ้เป็ นเรื่ องของการใช้
ปั ญญา
รายงานเศรษฐกิจประจาปี ๑๙๙๗ ของสารานุกรมบริ แทน
นิกาบอกว่า ในอเมริ กาปี ๒๕๓๙ เศรษฐกิจภาคที่มีพลังก้ าวหน้ า
มากที่สดุ ก็คือ ไฮเทค โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งทาให้
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กิ จการด้ านนี ้ เพิ่ม ค่าทางเศรษฐกิ จสูง ขึน้ ๒๐๐-๓๐๐ เท่า และ
สร้ างเศรษฐี ใหม่ขึ ้นมาเป็ นแถวๆ
ถ้ าจะแก้ วิก ฤติ เ ศรษฐกิ จกันจริ งๆ หรื อจะสู้เ ขาให้ไ ด้ใ น
ระบบแข่งขันของโลก (ไม่ต้องพูดถึ งว่าจะก้าวขึ้ นไปแก้ปัญหาของ
โลก) อย่ามัวอยู่กบั ยากล่อมทัง้ หลาย จะต้องใช้ปัญญากันให้มาก
จับให้ได้ว่าอะไรเป็ นปั จจัยตัวแท้ตวั จริ ง ในการที ่จะแก้ปัญหา และ
สร้างสรรค์ความเจริ ญ แม้แต่ในความหมายแคบๆ ด้านเศรษฐกิ จ

ไหวหรื อไม่ไหว ก็จะได้พิสูจน์กนั คราวนี้
ที่ผา่ นมาและเวลานี ้ ธุรกิจมีบทบาทสาคัญที่สดุ เรี ยกได้ ว่า
เป็ นหัวใจของระบบเศรษฐกิ จปั จจุบัน ซึ่งเป็ นแบบทุนนิยม ธุรกิ จ
เป็ นตัวนา ดาเนิน ประสาน ชักพา หันเห พลิกผัน หมุน ปั่ น และ
ปั ้น แต่ ง รวมทั ง้ เป็ นตั ว การส าคั ญ ที่ พ าเมื อ งไทยมาสู่ วิ ก ฤติ
เศรษฐกิจครัง้ นี ้
ถ้ าธุรกิจพ่วงไปกับอุตสาหกรรมผลิตสินค้ าและบริ การ ที่
ประกอบด้ วยความสามารถในการผลิต และในการคิดสร้ างสรรค์
เศรษฐกิ จก็จะเป็ นแก่นสารและมี ฐานที่มั่นคง แต่ในยุคที่ผ่านมา
ธุรกิจของไทย เป็ นแบบฉลาดอย่ างขาดการสร้ างสรรค์ เสี ย
มาก เป็ นนักปั่ น นักหมุน กันเยอะ ไม่มีเนื อ้ ใน ได้ แต่ปั่น เช่น ปั่ น
เงิน ปั่ นหุ้น เป็ นต้ น เป็ นฟองสบู่ ไปๆ มาๆ เลยกลายเป็ นเหยื่อของ
นักปั่ นแท้ ที่มีฐานแข็งกว่า ที่ปั่นซ้ อนปั่ น ทั ้งหมุนทั ้งปั่ น คือฝรั่ ง เลย
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แทบจะพาประเทศชาติไปสู่ความวิบตั ิ จนต้ องมาคิดกู้แผ่นดินกัน
อยู่นี่
ถ้ าจะให้ ประเทศไทยก้ าวไปในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
เสรี คนไทยจะต้ องมองธุรกิจไทยให้ ชดั ว่าเรามีความสามารถที่จะ
แข่ ง ขั นกับ เขาได้ จริ ง หรื อ ไม่ และพยายามพัฒ นาธุ ร กิ จไทยให้
แข็งแกร่ งด้ วยปั ญญาเชิงสร้ างสรรค์ อย่าไปชื่นชมกับธุรกิ จแบบ
ศรี ธนญชัย จะต้ องให้ ธุรกิจนั ้นดาเนินไปกับอุตสาหกรรม ทั ้งด้ าน
สินค้ าและบริ ก าร ที่ตั ้งอยู่บนฐานของความสามารถในการผลิ ต
และความเพียรสร้ างสรรค์
พวกที่ เ ราเรี ย กเขาว่ า อารยประเทศนั น้ เขาพูด กั น ถึ ง
“ระบอบโลกใหม่” (new world order) และเขาก็จะจัดสรรระบอบ
โลกใหม่นั ้น เราภูมิใจเพียงแค่จะได้ ไปอยู่ในระบอบโลกใหม่ที่เขา
จัดให้ เท่านั ้นหรื อ
ระบอบโลกอย่ างใหม่ที่เ ขาจัดสร้ างขึน้ นัน้ เขาว่าจะให้ มี
สันติสุขมากขึ ้น แต่ก็ไม่ไปไหน ก็มีแต่ส่งเสริ มและเต็มไปด้ วยการ
แข่งขันทางเศรษฐกิ จ (economic competition) ซึ่งโยงเอาการ
เป็ นคูแ่ ข่งทางการเมือง (political rivalry) ติดมาด้ วย การแข่งแบบ
นี ้ย่อมแฝงความเป็ นปฏิปักษ์ กันอยู่ใ นตัว แล้ วโลกจะมีสนั ติสขุ แท้
ได้ อย่างไร เราไม่มีความสามารถหรื อคิดจะพัฒนาความสามารถที่
จะมีสว่ นร่ วมสร้ างระบอบโลกใหม่ที่ดีงามขึ ้นบ้ างหรื อ จะภูมิใจอยู่
แค่ได้ ขึ ้นไปเต้ นบนเวทีที่เขาสร้ างและกากับการแสดงเท่านั ้นหรื อ
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ได้ ยิ น คนไทยเรามั ก จะพูด ว่ า “รอให้ เ ศรษฐกิ จ ฟื ้น ตัว ”
ทาไมเราไม่พูดเน้ นถึงการ “ทาให้ เศรษฐกิจฟื น้ ตัว” เหมือนกับว่า
ลึกลงไปในใจ เราเคยชินอยู่กับแนวคิดตามลัทธิ คอยโชค หรื อลัทธิ
รอผลดลบันดาล และการหวังความช่วยเหลือ ควรจะตื่นขึ ้นมามอง
และมุ่งที่จะ “ทาให้ เศรษฐกิจฟื น้ ตัว” ด้ วยเรี่ ยวแรงความเพียรและ
สติปัญญาของเรา
วิกฤติคราวนี ้ ที่ไทยเป็ นหนี ้ ไอเอมเอฟ ๑๗,๐๐๐ ล้ าน
ดอลลาร์ นั ้น มากมายยิ่งนัก หลายคนท้ อใจว่าคงจะไม่มีทางหลุด
ออกไปได้ ถ้ าคิดตามอัตรา เมื่ อ ๑ ดอลลาร์ มีค่า ๔๒ บาท หนี ก้ ็
เป็ นเงินไทยเกินกว่า ๗ แสนล้ านบาท แต่ถ้าไม่มัวละห้ อยละเหี่ยอยู่
มาสร้ างเศรษฐกิ จใหม่กันบนฐานที่แข็งแรง คือความสามารถใน
การผลิตและคิดสร้ างสรรค์นั ้น การที่จะฟื น้ ตัวขึ ้นมาก็ไม่เหลือวิสยั
แต่อย่างใด
เพียงเงินไทยแข็งขึ ้นมาหน่อย ถ้ าเป็ น ๓๐ บาทต่อดอลลาร์
หนี ้ก็ลดหายไปทันทีถึง ๒ แสนกว่าล้ านบาท ถ้ าเกิ ดเงิ นไทยแข็ ง
ขึ ้นมากลายเป็ น ๑ บาท ต่อ ๒ ดอลลาร์ หนี ้ก็เหลือเพียง ๘ พันห้ า
ร้ อยล้ านบาท จริ ง อยู่ เรื่ องเศรษฐกิ จซับ ซ้ อนกว่า ที่ จะพูดง่ ายๆ
อย่างนี ้ แต่ก็พดู ไว้ ให้ เห็นตัวอย่างถึงความเป็ นไปได้ ซึ่งอยู่ที่ความ
เข้ มแข็งและมุ่งมัน่ ตั ้งใจจริ งอย่างมีปัญญา
อย่าลืมว่าเมืองไทยเราเป็ นหนี ้ต่างประเทศ ไม่ใช่เฉพาะหนี ้
IMF คราวนี ้เท่านั ้น เราเป็ นหนี ้มาก่อนนี ้นานแล้ ว สะสมมาเรื่ อยๆ
และไม่ใช่เฉพาะรั ฐบาลเป็ นหนี ้ เอกชนก็เป็ นหนี ้อย่างหนัก เวลานี ้
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เมื องไทยเป็ นหนี ้ต่างประเทศรวมแล้ วเกื อบ ๙ หมื่ นล้ านเหรี ย ญ
อเมริ กนั ถ้ าคิดอัตราดอลลาร์ ละ ๓๖ บาท ก็ติดหนี ้เป็ นเงินไทยราว
๓ ล้ านล้ านบาท ทั ้งหมดนี ้ ถ้ าเราเดินถูกทาง ตั ้งตัวให้ ดีก็ต้องแก้ ได้
ข้ อสาคัญ ต้ องไม่เป็ นเพียงนักเสพนักบริ โภค แต่ต้องเป็ น
นักผลิต นักสร้ างสรรค์ ต้ องเป็ นคนที่หวังผลจากการกระทา ไม่ใช่
หวังผลจากการดลบันดาล
การขอและรอผลดลบันดาลนัน้ ง่ า ยดี และสบายด้ ว ย
เพราะไม่ต้องทาอะไร เพียงแต่รอ นัง่ นอนกริ่ มๆ กระหยิ่มใจ คอย
ชื่นชมอานาจความยิ่ ง ใหญ่ ข องท่านที่ จะมาทาให้ แต่นี่คือลัทธิ
กล่อมใจ และก็คือความประมาท ที่จะทาให้ อ่อนแอลงเฉพาะหน้ า
และพาสูห่ ายนะระยะยาว
ถ้ ามัวแต่เป็ นนักขอผลดลบันดาลกันอยู่ ต่อไปชีวิตจะเป็ น
อย่างไร ก็แล้ วแต่ทา่ นจะบันดาลให้ สังคมของตนจะเป็ นอย่างไร ก็
แล้ วแต่ ใ ครที่ มี อ านาจยิ่ ง ใหญ่ จ ะมาดลบั น ดาล ที่ เ จอวิ ก ฤติ
เศรษฐกิ จก็เพราะฝรั่ งดลบันดาล แล้ วก็รอต่อไปว่า ฝรั่ งคงจะมา
ช่วยดลบันดาลให้ สังคมของเราพ้ นวิกฤติ นี่แหละคือชะตากรรม
ของนักขอและนักรอผลดลบันดาล
ควรจะพัฒนาตัวขึ ้นมาให้ มีความสามารถที่จะดลบันดาล
กับเขาบ้ าง อย่างน้ อยก็ให้ สามารถมีส่วนร่ วมกาหนดอนาคตของ
โลก ไม่ใช่มวั แต่รอให้ เขากาหนดให้
ต้ อ งเข้ มแข็ ง มี ค วามเพี ย รที่ จ ะสร้ างผลส าเร็ จ ขึ น้ ด้ ว ย
เรี่ ยวแรงการกระทาความสามารถและสติปัญญาของตน อย่าเป็ น
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นัก หวัง ลาภลอย หรื อ รวยทางลัด อย่ า งที่ ฝ รั่ ง เอาไปเขี ย นใส่
สารานุกรม เป็ นหนังสือบ้ าง เป็ น CD-ROM บ้ าง เผยแพร่ เหมือน
ประจานเมืองไทยไปทัว่ โลก
ตัวอย่างเช่น Encarta Encyclopedia 1998 และ 1999 ที่
บรรยายสภาพเมืองไทย(Thailand)ว่า “ผู้ชายชาวต่างประเทศมา
เพื่อดูหญิงงามของประเทศไทย และหาความสุขจากอุตสาหกรรม
กามารมณ์ ที่รุ่งเรื องเฟื่ องฟู” อีกตอนหนึง่ ว่า “เวลานี ้ (ในเมืองไทย)
ทุกคนรี บไปๆ ใจก็นึกถึงแต่เงิ นๆ . . . โสเภณี ยาเสพติด การ
ทาลายป่ า มลภาวะ การอยู่กันแออัดยัดเยียดปั ญหาทุกอย่าง
ทั ้งหมดนี ้ สืบสาวหาเหตุแล้ ว ก็มาจากความอยากรวยลัดรวยเร็ ว
(quick baht) อย่างเดียวแท้ ๆ”
ผลเกิ ดจากเหตุ เหตุปัจจัยก่อให้ เกิ ดผล ขณะนี ้ ไทยเราก็
ประสบผลแล้ วคือวิกฤติเศรษฐกิจ ซึง่ เป็ นผลร้ าย แต่เหตุปัจจัยของ
มันคืออะไร คิดที่จะค้ นหาและแก้ ไขกันให้ จริ งจังหรื อยัง
เมื่ อเกิ ดเหตุก ารณ์ ร้ ายที่ ไ ม่ คาดฝั น ก็ ย่ อมตกใจ เสี ย ใจ
ระทมทุกข์ ฯลฯ กันได้ เป็ นธรรมดา แต่ถึงขณะนี ้ หมดเวลาแล้ วที่จะ
มัวระทดระทวย ละห้ อยละเหี่ย กล่ อมใจปลอบใจกัน ควรจะลุก
ขึ น้ มาใช้ ค วามเพี ย รและปั ญ ญาเดิ นหน้ าให้ จ ริ ง จัง เสี ย ที สร้ าง
เศรษฐกิ จที่มีแ ก่นสาร บนฐานที่ มั่นคง คื อความสามารถในการ
ผลิต และการคิดสร้ างสรรค์
ถ้ าทาได้ แค่นี ้ ในแง่เศรษฐกิ จ ก็แก้ ปัญหาของไทยได้ แต่
เรายังจะต้ องก้ าวต่อไปอีก เพื่อแก้ ปัญหาของโลกให้ ได้ ด้วย โดยนา
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มนุษ ย์ เ ข้ าสู่แ นวคิ ดที่ ถูก ต้ อ ง ว่ าการพัฒ นามิ ใ ช่เ พื่ อ เศรษฐกิ จ
รุ่ ง เรื องเป็ นจุดหมาย แต่เ พื่ อจะได้ เ อาเศรษฐกิ จที่ เ พี ย งพอและ
มั่นคงเป็ นฐาน ในการที่จะสร้ างสรรค์ชีวิต สังคม และโลกที่ดีงาม
มีสนั ติสขุ สืบไป
สาหรับเฉพาะหน้ าตอนนี ้ ที่จะเริ่ มต้ นกันได้ ก็อย่างที่พดู ไป
แล้ ว ซึง่ ขอย ้าอีกที
๑. มี ความเข้มแข็ง เจอทุกข์ ภยั ไม่พรั่น
๒. มี ความเพียรสร้างสรรค์ โดยใช้สติ ปัญญา
๓. ร่ วมกันเผชิ ญทุกข์ เผชิ ญปั ญหา พากันเดิ นหน้าต่อไป
ที่วา่ นี ้ขยายความว่า ในแต่ละคนให้ มีคณ
ุ สมบัติแห่งความ
เข้ มแข็ง และสร้ างสรรค์อยู่เป็ นพื ้นฐาน แล้ วก็มารวมกาลังกันอีกที
หนึง่ ทั ้งหมดทั ้งสังคม ตอนนี ้จะต้ องปลุกใจกันใน ๓ ประการนี ้
เหตุการณ์ อะไรเกิ ดขึน้ อย่าไปมัวกล่อมกันอยู่ ให้ ตั ้งท่าที
ต่อสถานการณ์และต่อข่าวให้ ถกู ต้ อง เช่น ข่าวความช่วยเหลือของ
ต่างประเทศนี่ แหละดี นัก ตัง้ ท่าที กันให้ ถูก อย่าไปตัง้ ท่าที แ บบ
เพลิน แหม ได้ แล้ ว ฉันดีใจ หายทุกข์แล้ ว เราจะพ้ นวิกฤติละ แล้ วก็
เฉื่อยลง อย่างนั ้นใช้ ไม่ได้
ต้ องตั ้งจิตมองด้ วยท่าทีวา่ นี่คือความจาใจนะ ที่เราต้ องรั บ
ความช่วยเหลือ แล้ วจะต้ องตั ้งใจว่า เราจะต้ องพ้ นไปจากภาวะนี ้
ให้ ได้ เราจะไม่มามัวชื่นชมและหลงระเริ งภูมิใจกับการได้ สิ่งเหล่านี ้
มาง่ายๆ ถ้ ามัวคิดว่าฉันมีคนมาช่วยเหลือแล้ ว ไม่เป็ นไรแล้ ว ก็ชวน
ให้ น้อมไปในความประมาทตามเคย
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อะไรก็ต ามที่ จ ะท าให้ ป ระมาท ต้ องถื อ ว่ า ผิดทั้ ง สิ้ น
พระพุทธเจ้ าตรั สยา้ แล้ วยา้ อีกว่า ความไม่ประมาทเป็ นธรรมเอก
เปรี ยบเหมื อนรอยเท้ าช้ าง รอยเท้ าสัตว์บ กทุกชนิดลงได้ ในรอย
เท้ าช้ างฉันใด ธรรมทั ้งปวงที่พระพุทธเจ้ าตรั สสอนก็ลงได้ ในความ
ไม่ประมาทฉันนั ้น ลงได้ มีความไม่ประมาทอย่างเดียว ธรรมอย่าง
อื่นก็เกิดผลหมด ทาหมด รู้แค่ไหน แม้ แต่ร้ ู ธรรมข้ อเดียวก็ทาข้ อนั ้น
รู้ ๑๐ ข้ อก็ทา ๑๐ ข้ อ รู้ ทั ้งหมดก็ทาทั ้งหมด แต่ถ้าประมาทอย่าง
เดียว รู้ เท่าไรก็ไม่ ทาสักอย่ าง เพราะฉะนั ้น ความไม่ป ระมาทจึง
ครอบคลุมธรรมะไว้ หมด พระพุทธเจ้ าจึงทรงเน้ นเหลือเกิน
ขอจบลงด้ว ยคาเน้นที ่ ว่า ถ้ าไม่ ป ระมาท จะไม่ ต้องพบ
ความเสือ่ ม จะหวังได้แต่ความเจริ ญอย่างเดี ยว ขอให้เราพากันไม่
ประมาท สร้ างความเข้มแข็งขึ้ นมา เพียรใช้สติ ปัญญาสร้ างสรรค์
และร่ วมแรงร่ วมใจกันฟั นฝ่ าเดิ นหน้าต่อไป

การขอและรอผลดลบันดาลนั้ น ง่ายดี และสบายด้ว ย
เพราะไม่ต ้อ งท าอะไร เพีย งแต่ รอ นั ่งนอนกริ่ มๆ กระหยิ่ ม ใจ
คอยชื่นชมอานาจความยิ่งใหญ่ ของท่านที่ จะมาทาให้ แต่นี่คือ
ลัท ธิ ก ล่ อ มใจ และก็ คื อ ความประมาท ที่ จ ะท าให้อ่ อ นแอลง
เฉพาะหน้า และพาสู่หายนะระยะยาว”
“. . . ขอให้เราชาวพุทธลุกขึ้ นมากูธ้ รรมะให้แก่แผ่นดิน
ไทย โดยเริ่มต้นที่ในหัวใจของเรา แล้วก็มาชวนกัน และปลุกใจ
กันให้
๑. มีความเข้มแข็ง เจอทุกข์ภยั ไม่พรัน่
๒. มีความเพียรสร้างสรรค์ โดยใช้สติปัญญา
๓. ร่วมแรงร่วมใจกันฟั นฝ่ า เดินหน้าต่อไป
ถ้าทาได้เพียง ๓ อย่างเท่านี้ ก็กธู ้ รรมะได้ และกูแ้ ผ่นดิน
ไทยสาเร็จ”
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