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ฝรัง่ เจริญเพราะอะไร
มีผูถ้ ามว่า คนไทยนั บถื อพุทธศาสนาทาไมเมืองไทยจึง
ไม่พัฒนา อยู่ในสภาพอย่างนี้ แต่ฝรัง่ นั บถื ออย่างอื่ นกลับเจริญ
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ด้วยข้อกาหนดตายตัวทั้งในด้านความเชื่อและการปฏิบตั ิ (อย่าง
ที่ฝรัง่ ว่าพุทธศาสนาไม่มี dogma) คนจะเข้าถึ งพระพุทธศาสนา
ได้เพียงใดก็อยู่ที่การศึกษา หลักการและลักษณะนี้ ทาให้คนที่
เรียกว่านั บถื อพระพุทธศาสนายังอาจจะอยู่ห่างไกลจากตัวจริง
*
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ของพระพุทธศาสนามาก ระดับของคนที่นับถื อก็ห่างกันได้มาก
และชาวพุทธก็ยงั อาจจะนั บถื ออะไรอื่นๆ ซึ่งอาจเป็ นตัวแปรที่มี
อิทธิพลมากยิ่งกว่าตัวพระพุทธศาสนาเอง เพราะฉะนั้น
ประการแรก ไม่ใช่ว่าคนไทยเราจะเข้าถึ งแนวทางของ
พระพุ ท ธศาสนากัน ทั้ งหมดและทุ ก สมัย เราอาจจะพยายาม
เข้าถึ งพุทธศาสนา และในบรรดาชาวไทยทั้งหมดนั้ น บางส่วน
อาจจะเข้าถึงบ้าง แต่คนส่วนใหญ่ยงั ไม่เข้าถึ ง ในบางยุคสมัยคน
อาจเข้าถึ งแก่นแท้ข องพระพุท ธศาสนามากหน่ อย แต่บางยุ ค
สมัยก็อาจจะเหินห่างมาก โดยเฉพาะ
ประการที่ สอง เพราะไม่บงั คับความเชื่อนี่ แหละ คนไทย
จึงไม่ได้นับถื อเฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้ น แต่อาจจะนั บถื อ
ลัทธิศาสนาอย่างอื่นๆ ไปพร้อมๆ กันด้วย เช่น ศาสนาพราหมณ์
ไสยศาสตร์ และลัทธิผีสางเทวดา ลัทธิ ความเชื่อเหล่านั้ น จึงเข้า
มามีอิ ทธิ พ ลด้ว ย บางอย่างก็ ถึ งกับก้าวล่วงล้ าเข้ามาปะปนใน
พระพุทธศาสนาด้วยซ้า และก็อาจเป็ นตัวแปรสาคัญที่ทาให้คน
ทัว่ ไปอยู่ใต้อิทธิ พล จึงไม่ได้หมายความว่าพระพุทธศาสนาเป็ น
ปั จจัยหลักที่ชกั นาชะตากรรมของสังคมไทยอย่างแท้จริง เรียกว่า
คนไทยยังอยู่ใต้อิทธิ พลของแนวความคิดและความเชื่ออย่างอื่น
อี ก มาก มองในทางกลั บ กัน อาจจะพูด ใหม่ อี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า
พระพุ ทธศาสนาช่วยมาได้แ ค่นี้ หรื ออาจจะตั้งคาถามใหม่ว่า
ทาไมพระพุทธศาสนาจึงช่วยมาได้เพียงแค่นี้ และ
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ประการที่ สาม ยังมีองค์ประกอบและปั จจัยอื่นๆ ที่ไม่ใช่
ทางลั ท ธิ ศาสนาหรื อ ความเชื่ อ อี ก เช่ น ปั จจัย ทางด้านสภาพ
แวดล้อมเป็ นต้น
สภาพแวดล้อ มที่ เ ป็ นอยู่ ดี มี สุ ข ท่ า มกลางความอุ ด ม
สมบู ร ณ์ ข องธรรมชาติ แ วดล้ อ ม เป็ นปั จจั ย อย่ า งหนึ่ งที่ มี
ความสาคัญสาหรับปุถุชน หมายความว่า มนุ ษย์ปุถุชนจะดิ้ นรน
ขวนขวายต่อเมื่อมีทุกข์บีบคั้นหรือภัยคุกคาม ในแง่นี้จะเห็นได้ว่า
ในอารยธรรมตะวัน ตกนั้ น ปั จจัย อย่ างหนึ่ ง ที่ ท าให้เ กิ ด การ
สร้างสรรค์ความเจริ ญ ก็ คือ การถู ก ทุ ก ข์บีบคั้น และภัย คุ ก คาม
กล่ า วคื อ ความขาดแคลนปั จจั ย สี่ แ ละความบี บ คั้ น ของภั ย
ธรรมชาติ เช่น ความหนาวเย็ นที่ รุนแรงถึ งขนาดที่ ว่าถ้าไม่ไ ด้
แก้ไขป้องกันแล้ว ชีวิตจะอยูไ่ ม่ได้
สาหรับเมืองไทยเรานี้ เราอาจจะผัดผ่อนได้ เช่นว่า เอ้อ..
บ้านเราฝาผุ แตก แต่เรายังไม่มีเวลา ยังไม่ซ่อมนะ เอาไว้เดือน
หน้า พอถึงเดือนหน้าเราก็ผดั ต่อไปอีก เอาไว้อีกเดือนหนึ่ ง เดือน
หน้าจึงจะซ่อ ม แล้วก็เดื อนหน้าๆๆ จนกระทัง่ ครบปี ก็ยังไม่ไ ด้
ซ่อม แต่ในประเทศฝรัง่ จะผัดเพี้ ยนไม่ได้เลย อี กสองเดือนฤดู
หนาวจะมา เดือนหน้าถ้าไม่ซ่อมจะหนาวตาย
ภัย ธรรมชาติ ที่ รุ น แรงและความขาดแคลนเนื่ อ งจาก
ธรรมชาติที่ไม่อุดมสมบูรณ์นี้เป็ นอันตรายที่บีบคั้น ทาให้เขาไม่
ประมาท หรื อมัว ประมาทอยู่ไม่ไ ด้ คื อจ าเป็ นต้อ งไม่ประมาท
ต่างจากของเราที่สุขสบายอุดมสมบูรณ์ ถ้าเป็ นมนุ ษย์ปุถุชนที่ไม่
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พัฒนาพอ ปั จจัยตัวเอื้ อต่างๆจะนาไปสู่ความประมาท เช่น ทา
ให้นอนเสพเสวยความสุ ข และชอบผัดเพี้ ยนเรื่อยไป เดี๋ยวก็ได้
เมื่อโน้นก็ได้ เมื่อนี้ ก็ได้ นี่ ก็คือลัทธิแห่งความประมาทนัน่ เอง
ตรงนี้ แหละที่ อาจจะตัง้ คาถามว่า ทาไมผูท้ ี่ ทาหน้าที่ สอน
พระพุท ธศาสนาจึง ไม่ ช่ว ยพัฒ นาคนไทยให้พ น้ จากลัท ธิ แ ห่ ง
ความประมาทนี้ ไปได้
นอกจากนั้น ยังมีความบีบคั้นทางอื่นอีก โดยเฉพาะทาง
จิตใจ และทางปั ญญา สังคมตะวันตกนั้ นเป็ นสังคมที่ผ่านประวัติ
แห่ ง การบี บ คั้ น ทางปั ญญามาอย่ า งมาก พวกเราก็ เ รี ย น
ประวัติศาสตร์กนั มา อย่างในสมัยกลางของยุโรป ศาสนาคริสต์มี
อานาจครอบงายุ โรปทั้งทวีป โดยมีวาติ กนั เป็ นศูนย์กลาง โป๊ ป
(Pope) ที่ แปลว่าสันตะปาปา เป็ นผูส้ วมมงกุฏให้กษัตริย์ของ
ประเทศทั้งหลายทัว่ ไปหมด ฉะนั้ น ถ้ามี กษั ตริ ย์อ งค์ไหนเกิ ด
เรื่องขัดแย้งไม่เชื่อฟั ง โป๊ ปสามารถสัง่ ลงโทษ เช่น เมื่อปี ๑๖๑๙
(ค.ศ. ๑๐๗๖) โป๊ ป เกรกอรี ที่ ๗ (Pope Gregory VII) สัง่ ลงโทษ
ควา่ บาตรพระเจ้าเฮนรีที่ ๔ (Henry IV) กษัตริยเ์ ยอรมันและเป็ น
จักรพรรดิ โรมันด้วย พระเจ้า เฮนรีที่ ๔ ต้องเดินทางข้ามเทือก
เขาแอลป์ ส์ (Alps) มาขอขมาโทษโป๊ ป และต้องยืนพระบาทเปล่า
หนาวสัน่ และอดอาหารอยูก่ ลางหิมะ ๓ วัน โป๊ ปจึงยกโทษให้
ในยุ ค นั้ น ค าสอนในศาสนาคริ ส ต์ ใครจะเถี ย งไม่ ไ ด้
สงสัยไม่ได้ สงสัยพระเจ้าไม่ได้ ถ้าพูดขึ้ นมาทานองนี้ นิ ดหน่ อยก็
ถู ก จับ ขึ้ นศาล ซึ่ ง ทางองค์ก รศาสนาคริ ส ต์ แ ละบ้า นเมื อ งได้
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ร่วมกันตั้งขึ้ น เรียกว่า Inquisition แปลว่า ศาลไต่สวนศรัทธา ไม่
ว่าจะสงสัยในองค์พระเจ้าหรือสงสัยคาสอนในพระคัมภีรไ์ บเบิล
(Bible) ก็จับขึ้ นศาลได้เลย และถ้าไม่ละความเชื่อหรือความ
สงสัยนั้น ก็ถูกเผาทั้งเป็ น ศาลนี้ มีอยู่รวม ๖๐๐ ปี โดยเฉพาะใน
ประเทศสเปน ช่วง ๑๑ ปี แรก คนถูกเผาตายราว ๒,๐๐๐ คน
กาลิ เ ลโอ (Galileo) นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ค นส าคั ญ ใน
ประวัติ ศ าสตร์ก็ โ ดนด้ว ย เพราะเขาไปสอนเรื่ อ งว่าโลกไม่ใ ช่
ศูนย์กลางของจักรวาล แต่พระอาทิตย์เป็ นศูนย์กลาง เท่านี้ แหละ
ถือว่าขัดแย้งกับคาสอนในพระคัมภีร์ ถูกจับขึ้ นศาลเลย แล้วก็ถูก
ตัดสินจะให้ดื่มยาพิษ แต่กาลิเลโอยอมบอกว่า ตัวเองหลงผิดไป
ก็เ ลยรอด ได้รับการลดโทษลงมาเพีย งให้ขังตัว อยู่แ ต่ ในบ้าน
รวม ๘ ปี ตั้งแต่ ค.ศ. ๑๖๓๓ จนตายเมื่อ ค.ศ. ๑๖๔๒
แต่ ย อ้ นไปก่อ นกาลิ เ ลโอตาย ๔๒ ปี คื อ ในปี ๑๖๐๐
นั ก ปราชญ์ ฝ รั ง่ ชื่ อ บรู โ น (Bruno) ก็ ถู ก ลงโทษด้ว ยความผิ ด
คล้ายกัน คือ บรูโนมีความเห็นขัดแย้งกับความเชื่ อเรื่องพระเจ้า
สร้างโลก เขาสอนว่าดวงอาทิตย์เป็ นศูนย์กลางของจักรวาฬ และ
สอนว่าเอกภพไม่มีที่สิ้นสุ ด บรูโนถูกจับขึ้ นศาลไต่สวนศรัทธา
(Inquisition) และถูกตัดสินให้ถอนความเห็น แต่เขาไม่ยอมสละ
ความคิดของตน จึงถูกโป๊ ปคลีเมนต์ที่ ๘ (Pope Clement VIII)
พิพากษาว่าเป็ นคนนอกรีต (heretic) และให้ประหารชีวิตด้วย


ดู ตอบจดหมายใน ภาคผนวก ท้ายเล่ม
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การยัดปากแล้วเผาทั้งเป็ น
กรณีของกาลิเลโอ และบรูโน ก็เป็ นตัวอย่างหนึ่ งของการ
ที่ ศาสนาคริ ส ต์ บีบคั้น ปิ ดกั้น ท าให้คนไม่ส ามารถใช้ความคิ ด
เหตุผลสงสัยถกเถียงปั ญหากี่ยวกับความจริงของโลกและชีวิต แต่
ธรรมชาติของมนุ ษย์น้ั นยิ่งบีบก็ยิ่งดิ้ น เพราะฉะนั้ น มนุ ษย์พวก
หนึ่ ง อย่างพวกกาลิเลโอนี้ ก็ยิ่งรวมตัวกันแสวงปั ญญา ถกเถี ยง
หาความรู ้ ทาให้เกิดการพัฒนาทางปั ญญา
รวมความว่า ในตะวันตกยุ คก่อนโน้น การดิ้ นรนเพื่อจะ
ให้พ น้ จากการบีบคั้นทางความคิด ความเชื่อ ทาให้เกิด การใฝ่
แสวงปั ญญา ต่ างจากในสั ง คมของเราที่ ไ ม่ มี ก ารบี บ คั้น ทาง
ปั ญญา เลยเกิดภาวะเรื่อยเปื่ อย ใครจะคิดอย่างไร ใครจะสงสัย
อะไร ก็ไม่วา่ ก็ปล่อย เลยขี้ เกียจคิดขี้ เกียจพูด พูดไปก็ไม่เห็นใคร
สนใจ มีคนมาฟั งไม่กี่คน แต่ฝรัง่ เขาไม่อย่างนั้ น พอพูดแสดง
ความสงสัย เขาจับเลย กลายเป็ นการกระตุน้ เร้าให้พวกที่อยากรู ้
ยิ่งอยากมาฟั ง ยิ่งลักลอบทาเป็ นการลับก็ยิ่งเอาจริงเอาจัง เป็ น
เหตุหนึ่ งที่ทาให้ฝรัง่ แสวงปั ญญากันจริงจังยาวนานจนกระทัง่ เกิด
เป็ นนิ สยั ใฝ่ รขู ้ ึ้ น
จากการดิ้ นรนให้พน้ จากการบีบคั้นทางปั ญญานี่ แหละ
ในที่ สุ ด ก็ ม าผุ ด โพล่ งออก เกิ ด เป็ นยุ คคื น ชี พ (Renaissance)
และตามมาด้วยยุคปฏิรูป (Reformation) การฟื้ นฟูทางปั ญญา
จึ ง เกิ ด ขึ้ นในยุ โ รป เพราะการถู ก บี บ คั้น จึ ง ท าให้ฝ รั่ ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมายอย่างรุนแรง ต่างจากของเราที่ไม่
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ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอะไร ก็อยู่กนั มาเรื่อยๆ สบายๆ จนจะมี
นิ สัยผัดเพี้ ยน ปล่อยปละละเลย เรื่อยเปื่ อย เฉื่ อยชา ตกอยู่ใน
ความประมาท
พูดได้วา่ ถ้าเราไม่พฒ
ั นาคนให้ดีพอ คือไม่สามารถทาให้
คนอยู่ด ้ว ยความไม่ประมาทที่ แ ท้ ตามหลัก ของพระพุ ท ธเจ้า
สังคมไทยจะเจริญในทางสร้างสรรค์ได้ยาก เพราะเราไม่มีท้ัง
สภาพโหดร้ายรุนแรงของธรรมชาติ และไม่มีประวัติศาสตร์แห่ง
การกดขี่บีบคั้นทางปั ญญา หรือการบังคับความเชื่ออย่างในเมือง
ฝรัง่
ความไม่ประมาทที่ แ ท้ ก็ คือ การเร่งรัด แก้ไ ข ป้องกัน
ความเสื่อม และสร้างสรรค์ความเจริญด้วยสติปัญญา ถ้าเราไม่
สามารถพัฒนาคนให้อยูด่ ว้ ยความไม่ประมาทที่แท้ คนก็จะตกไป
อยู่ ใ ต้อ านาจกิ เ ลสของปุ ถุ ช น คื อ ต้อ งมี ทุ ก ข์บี บ คั้น หรื อ ภั ย
คุกคามจึงจะดิ้ นรนขวนขวาย เมื่อไรสุ ขสบายประสบความสาเร็จ
ก็ จ ะนอนหรื อ นิ่ งเฉยเฉื่ อ ยชา และมัว เมาหลงเพลิ ด เพลิ น ใน
ความสุ ข แล้ว ก็ จ ะผัด ผ่ อ นอะไรต่ างๆ ไปเรื่ อ ยๆ ยิ่ งเรามาใช้
สั น โดษในความหมายว่ า พอใจในสิ่ ง ที่ มี อ ยู่ จะได้ส บายมี
ความสุข ก็ไปกันได้ดีเลย นี้ ก็คือลัทธิแห่งความประมาทนัน่ เอง
จะต้องสอนย้ากันว่า ถ้าผูใ้ ดสันโดษในกุศลธรรม ผูน้ ้ันก็
เป็ นคนประมาท พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้สนั โดษในกุศลธรรม
คือการสร้างสรรค์บาเพ็ญกิจกรณี ย์สิ่งที่ ดีงาม พระองค์สอนให้
สันโดษในวัตถุ สิ่งเสพเท่านั้ น เพราะถ้าคนไม่สันโดษในวัตถุ สิ่ง
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เสพ มัวแต่วุ่นวายหาความสุ ขมาบารุ งบาเรอตัวเอง เขาจะเอา
เวลา แรงงาน และความคิดที่ ไหนมาใส่ใจทาหน้าที่ กิจการงาน
และสร้างสรรค์ความดีงาม แต่ถา้ เราสันโดษในวัตถุ สิ่งเสพ เราก็
มีเวลาแรงงานและความคิดเหลื อเฟื อที่จะเอาไปทุ่มอุ ทิศให้แก่
การทาหน้าที่การงานและการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม
ถ้าเราสันโดษในวัตถุ สิ่งเสพ พร้อมกับไม่สันโดษในกุศล
ธรรมตามที่ พ ระพุ ท ธเจ้า สอน ก็ จ ะเกิ ด ความเจริ ญ ในทาง
สร้างสรรค์อย่างแน่ นอน แต่นี่ คนไทยอยู่สุข สบายแล้ว ยังแถม
สัน โดษในกุ ศ ลธรรมอี ก ด้ว ย ก็ ไ ม่ ดิ้ นรนขวนขวาย ไม่ เ ร่ งรัด
ตัวเอง กลายเป็ นคนปล่อยปละละเลย เฉื่อยชา
เป็ นอันว่า สังคมตะวันตกนี่ ดีอย่าง ที่เขามีตวั เร่งทาให้คน
ไม่ประมาท ทั้งโดยธรรมชาติแวดล้อมที่ ทารุณ และโดยการบีบ
คั้นกันเองในหมู่ม นุ ษย์ เข้าหลักที่ ว่าคนถูก ทุ กข์บีบคั้นและภัย
คุกคามจึงลุกขึ้ นดิ้ นรนขวนขวาย

ถ ูกบีบจึงเร่งพัฒนา เรียกว่าไม่ประมาทอย่างเทียม
ยิ่งกว่านั้ น ฝรัง่ ยังมี ทุกข์บีบคั้น และภัยคุ ก คามที่ มนุ ษ ย์
สร้า งขึ้ นเองซ้อ นเข้า ไปอี ก จึ ง ยิ่ ง ท าให้เ ขาดิ้ นรนขวนขวาย
สร้างสรรค์พัฒนาในความหมายแบบของเขามากยิ่งขึ้ น อาจจะ
พูดได้วา่ ฝรัง่ คุน้ เคยหรือชินมากับระบบทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามนี้
กระทัง่ เขาพัฒนามันขึ้ นมาเป็ นวิถีชีวิตในสังคมของเขา หรือเป็ น
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วัฒนธรรมของเขาเลยที เดี ยว ดังจะเห็ นได้ว่า ในยุ คเศรษฐกิ จ
รุง่ เรืองที่ผ่านมานี้ เขาใช้ระบบแข่งขัน โดยเฉพาะคนอเมริกนั นั้ น
ถือการแข่งขัน (competition) เป็ นหัวใจของการสร้างความเจริญ
โดยที่เขาเชิดชูลทั ธิปัจเจกนิ ยม (individualism) ซึ่งแสดงออกมา
เด่นทางด้านการแข่งขัน รวมทั้งวิถีชีวิตแบบตัวใครตัวมัน
การแข่งขันนี้ อเมริกันถื อว่าขาดไม่ได้ในการสร้างความ
เจริญ แต่การแข่งขันนั้น มองในแง่ของธรรม ก็คือการที่คนมาบีบ
คั้นกันเองให้นิ่งเฉยเฉื่อยชาอยู่ไม่ได้ เพราะระบบแข่งขันนั้ น คือ
ลัทธิตวั ใครตัวมัน ใครดีใครได้ ใครแข็งก็อยู่ ใครอ่อนก็ไป ถ้าใคร
ไม่ดิ้นรนไม่ขวนขวาย คนนั้ นก็ตาย ไม่มีใครช่วย ฉะนั้ น ต้องพึ่ง
ตัว ต้องดิ้ นรนขวนขวายเอาเอง จึงเท่ากับมีภัยคุกคามทาให้ตอ้ ง
ดิ้ นอยู่ ต ลอดเวลา เขาจึ ง สร้างสรรค์ความเจริ ญ มาได้ ระบบ
แข่งขันก็ดีตรงนี้ คือดีสาหรับมนุ ษย์ที่ยงั มีกิเลส ซึ่งไม่สามารถที่
จะไม่ประมาทด้วยสติปัญญา จึ งเรี ยกระบบแข่งขันนี้ ว่าระบบทุกข์ภยั
ประดิ ษฐ์
อย่างไรก็ตาม พระพุทธเจ้าต้องการให้เราพัฒนาคนให้
ไม่ ป ระมาทด้ว ยสติ ปัญญา คื อ โดยที่ มี ส ติ ต ามระลึ ก เท่ า ทั น
ตื่นตัวต่อเหตุการณ์ มีอะไรเกิดขึ้ นเป็ นไปที่จะมีผลกระทบต่อชีวิต
ต่ อ สัง คม ต่ อ พระศาสนา ก็ ไ ม่ นิ่ ง เฉยเฉื่ อ ยชา ไม่ ป ล่ อ ยปละ
ละเลย แต่ จับเอามาตรวจมาดู ว่า เรื่องนี้ เกิดขึ้ นแล้ว จะมีผลดี
หรือผลร้าย ถ้าจะเป็ นผลเสีย จะก่อให้เกิดความเสื่อม ก็รีบแก้ไข
ป้องกัน อันไหนจะทาให้เกิดความเจริญก็รีบจัดรีบทา
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สติทาหน้าที่ คอยระลึก คอยนึ ก คอยจับเอามาดูอยู่เรื่อย
ปั ญญาก็พิจารณาวิเคราะห์เรื่องราวและสืบสาวหาเหตุปัจจัย หา
เหตุหาผล แล้วก็ทาไปตามเหตุปัจจัย นั้ น โดยไม่ตอ้ งรอให้มีทุกข์
มาบีบคั้นหรือภัยมาคุกคาม ถ้าเราอยู่ได้อย่างนี้ เรียกว่า อยูด่ ว้ ย
ความไม่ประมาท คือไม่ตอ้ งรอให้ทกุ ข์บีบคัน้ ภัยคุกคามจึงมาเร่ง
แต่ทีนี้มนุ ษย์เราทัว่ ๆ ไป ทาได้ไหมถึ งขนาดนี้ เท่าที่เห็น
กันอยู่ โดยมากก็จะอยูใ่ นวงจรของปุถุชนที่ว่า พอมีสุ ข สาเร็จ ได้
ดี แ ล้ว ก็ น อนเสวยผล ลุ่ ม หลงเพลิ ด เพลิ น มัว เมา เฉื่ อ ยชา
ผัดผ่อน พอถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคาม ก็ลุกขึ้ นมาดิ้ นรนขวนขวาย
กันที ฉะนั้ น มนุ ษย์ก็เลยหนี ไม่พน้ จากวงจรของความเสื่อมและ
ความเจริญ
พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักความไม่ประมาทไว้โดยทรง
เน้นว่า เป็ นหลักธรรมสาคัญที่สุด ทั้งเปรียบกับรอยเท้าช้าง และ
เป็ นปั จฉิมวาจา จึงเป็ นตัวคุมทั้งหมด
ปฏิ บัติ ธ รรมไปอย่า งไรๆ ในที่ สุ ด ก็ ม าจนที่ ต รงนี้ คื อ
หลักธรรมต่างๆ นั้นมีไว้มากมาย เพื่อช่วยคนให้พน้ ความชัว่ มา
สู่ความดี ท่านอุตส่าห์สอนธรรมมามากมายให้คนปฏิบตั ิจนพ้น
จากความชัว่ มาสู่ความดี แต่พอคนนั้นมาสู่ความดีแล้ว เจริญแล้ว
สาเร็จแล้ว หรือมีความสุ ขแล้ว ก็มาตกหลุมแห่งความประมาท
เสี ย คือ ยินดี พอใจ เพลิดเพลิ น เลยหยุ ดเพียร พักผ่อน นอน
เสวยผล กลายเป็ นนิ่ งเฉยเฉื่อยชา หรือนอนใจ
เพราะฉะนั้ น พระพุทธเจ้าจึงสอนความไม่ประมาทควบ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๑

ไว้อีกที เพื่อให้คนที่ปฏิบตั ิธรรม เมื่อประสบความสาเร็จแล้ว ดี
แล้ว สุขแล้ว จะได้ไม่ตกหลุม จะได้ไม่เสื่อมลงอีก ท่านเอาความ
ไม่ประมาทมารั้งท้าย คุมไว้อีกที ฉะนั้น ความไม่ประมาทจึงเป็ น
ธรรมสาคัญอย่างยิ่ง แต่มีปัญหาว่า มนุ ษย์จะพัฒนาไปถึ งจุดนี้ ได้
หรือไม่
นี่ คือบทพิสูจน์ มนุ ษยชาติ ว่ ามนุ ษย์เรานี้ โดยส่วนรวมที่
เรียกว่าสังคม จะสามารถพัฒนาไปถึ งขั้นนี้ ได้ไหม คือขั้นที่อยู่ได้
ด้วยความไม่ประมาท สามารถสร้างสรรค์ความเจริญขึ้ นมา แล้ว
รักษาความเจริญนั้นไว้ได้ และทาให้เจริญยิ่งๆ ขึ้ นไปโดยไม่เสื่อม
ด้วยความไม่ประมาท หรือจะต้องตกอยูใ่ ต้วงจรของการที่ วา่ ต้อง
ถูกทุ กข์บีบคั้น ภัยคุ กคาม จึงดิ้ นรนขวนขวาย แล้วเมื่อประสบ
ความสาเร็จ สุขแล้ว ดีแล้ว ก็หลงมัวเมาเพลิดเพลินผัดเพี้ ยน มัว
เสวยผล นอนใจ แล้วก็เสื่ อมอี ก เลยต้องใช้ระบบแข่งขันที่ เป็ น
ระบบกิเลสมาบีบคั้นแทน
เป็ นอัน ว่า ฝรัง่ ใช้กิเลสของมนุ ษย์ม าเป็ นอุ ปกรณ์สร้าง
ระบบทุกข์ภยั ประดิษฐ์ คือการแข่งขันขึ้ นมา แล้วการแข่งขันนั้ นก็
เป็ นตัวเร่งตัวบีบคั้นให้ทุกคนดิ้ นรนขวนขวายช่วยตัวเอง พร้อม
กันนั้ นก็ให้มีปัจจัยตัวอื่นในสังคมมนุ ษย์มาหนุ นอีก เช่น การไม่
ช่ว ยเหลื อ กัน การอยู่แ บบตัว ใครตัวมัน และเอาหลัก การของ
สังคมตลอดจนกฎเกณฑ์ กติกาต่างๆ มาบีบมากากับ ถ้าใครไม่
ทา กฎหมายกฎเกณฑ์กติกาจะบีบให้แย่เอง ทุกคนต้องช่วยเหลือ
ตัวเอง ก็เลยต้องดิ้ นรนขวนขวายตลอดเวลา
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ฉะนั้น ในแง่นี้ ถ้าเราไม่สามารถสร้างความไม่ประมาทที่
แท้ขึ้นมา คือ ไม่สามารถพัฒนาคนให้มีความไม่ประมาทที่แท้ได้
การใช้ระบบแข่งขัน ก็อาจจะดี กว่าที่ จ ะปล่อยคนไทยไว้อย่างนี้
เพราะมัน จะบี บเค้น ให้คนไม่ประมาท แม้ว่าจะเป็ นความไม่
ประมาทอย่างเทียมด้วยแรงบีบก็ตาม ขอให้พิจารณาว่า ระหว่าง
การบี บให้ด้ ิ น กับปล่อยให้ประมาท อย่างไหนจะดี กว่ากัน ขอให้เลือก
ว่าจะเอาอย่างไหน

ไทยสบายแล้วมัวประมาท
ฝรัง่ ขาดปัญญาก็เจริญไม่ตลอด
อย่างไรก็ ตาม จะต้องรูต้ ระหนั ก ไว้ว่า ระบบแข่งขัน ที่
อาศัยกิเลสมนุ ษย์ เป็ นระบบทุ กข์บีบคั้นภัยคุกคาม ไม่ใช่ความ
ไม่ประมาทที่ แท้จริงนี้ มีผลเสี ยมาก เพราะมันเป็ นระบบที่ เอา
กิเลสของมนุ ษย์มาปลุ กเร้า และเป็ นไปเพื่อสนองกิเลส คือ ทุ ก
คนดิ้ นรนเพื่อตัวเอง ไม่ใช่ เพราะเห็ นแก่ประโยชน์ ส่วนรวม ดิ้ น
รนเร่งท าเพื่ อให้ตัวรอด เพื่อ ให้ตัว อยู่ดี เพื่ อ ผลประโยชน์ ข อง
ตัวเองเท่านั้ น จึงพยายามกอบโกยเอาเปรียบให้ได้มากที่สุด จึง
ต้องตั้งกติกากันขึ้ น เพื่อจะมากีดกั้นป้องกันไม่ให้รุกล้าสิทธิ์กนั
สังคมตะวันตกเป็ นอย่างนี้ คือ ในแง่หนึ่ งเขาสนั บสนุ น
ความเห็นแก่ตัว และพร้อมกันนั้ นเขาก็สร้างกติกากฎหมายและ
หลักการต่างๆ ของสังคมขึ้ นมาเพื่ อ ป้องกันการรุ กล้ าสิ ทธิ์ กัน
การพัฒนาในทิศทางนี้ จึงได้ทาให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสิทธิ มนุ ษยชน
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(human rights) ที่ตะวันตกเขาภูมิใจนักหนา สิทธิ มนุ ษยชนเกิด
มีขึ้นเพราะสังคมตะวันตกเป็ นมาอย่างนี้ ทั้งนี้ รวมทั้งกฎเกณฑ์
กติกา และกฎหมายต่างๆ ซึ่งตะวันตกชานาญมาก
แม้วา่ สังคมตะวันตกจะใช้ระบบแข่งขัน ซึ่งเป็ นระบบทุกข์
บีบคั้นภัยคุกคามแบบประดิ ษฐ์ ของมนุ ษย์เอง มาเร่งรัดคนให้
กระตือรือร้นขวนขวาย มีความไม่ประมาทชนิ ดเที ยมแล้วสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าขึ้ นมาได้ แต่มนั ก็มีผลร้ายในเบื้ องปลาย คือ
ท าให้คนมุ่งที่ จ ะเอาแต่ ตั ว เองรอด เพื่ อ ความอยู่ดี มี ความสุ ข
สมบู ร ณ์ ข องตั ว เอง โดยไม่ ค านึ งถึ ง ผู้ อื่ น และไม่ ค านึ งถึ ง
ธรรมชาติแวดล้อม
ในที่ สุ ด เมื่ อ แต่ ละคนมุ่งหาประโยชน์ ส่ วนตน สังคมก็
มากไปด้วยการเบียดเบียนกัน และธรรมชาติ แวดล้อมก็เสื่ อ ม
โทรม ทรัพยากรธรรมชาติก็ร่อยหรอ ฉะนั้ น ระบบแข่งขันจึงไม่
ปลอดภัย และโดยนัยนี้ ระบบที่ดีที่สุด จึงหนี ไม่พน้ ที่จะต้องเป็ น
ระบบแห่งความไม่ประมาทที่แท้ ซึ่งเป็ นไปด้วยสติปัญญา
เมื่อเราใช้สติปัญญาแล้ว มันก็คลุมหมด ปิ ดช่องเสียไม่ให้
มี มีแต่ส่วนที่ ดี แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราทาอย่างไรจะพัฒนาคนให้
อยูด่ ว้ ยธรรม คือความไม่ประมาทนี้ ได้ และการพัฒนาคนให้ถึง
ขั้น ที่ อ ยู่ ด ้ว ยความไม่ ป ระมาทแท้ด ้ว ยสติ ปั ญญานี้ เป็ นสิ่ ง ที่
เป็ นไปได้หรือไม่
อย่างน้อยที่เห็นอยู่ คือ ในสังคมไทยนี่ เอง ที่มีพระพุทธศาสนาซึ่งสอนหลักความไม่ประมาท แต่คนดูเหมือนจะเต็ มไป
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ด้วยความประมาท และยิ่งกว่านั้ น น่ าสังเกตว่า เราไม่ค่อยสอน
กันด้วยในเรื่องความไม่ประมาทนี้
ตามหลักความไม่ประมาท สิ่งที่เราจะต้องทาให้ได้ก็คือ
๑. ท าให้คนเจริ ญ งอกงามอยู่ ใ นความดี งาม มี ความ
ร่มเย็นเป็ นสุข
๒. เมื่ อ ดี ง าม ร่ ม เย็ น เป็ นสุ ข แล้ว ให้ไ ม่ ป ระมาท เร่ ง
สร้างสรรค์เ พื่ อ ให้เ จริ ญ ก้า วหน้ า ต่ อ ไป โดยไม่ผั ด
เพี้ ยน ไม่ปล่อยปละละเลย ไม่เพลิดเพลินมัวเมาตก
หลุมความประมาท
เมื่อสารวจตรวจดูสภาพสังคม จุดอ่อนของสังคมไทยน่าจะ
ได้แก่ความประมาท คนไทยเรานี้ ประสบความสาเร็จพอสมควรใน
การดารงอยูด่ ว้ ยดี สังคมของเรามีความร่มเย็นเป็ นสุ ข แต่แล้วก็
เฉื่ อยชาเพราะว่าไม่เอาหลักความไม่ประมาทมาใช้ คนไทยไม่
ค่อ ยเห็ น ความส าคัญ ของหลั ก ความไม่ป ระมาทเลย ทั้ งๆ ที่
พระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้นักหนา ไม่รกู ้ ี่แห่ง
จะดูคนว่าพัฒนาหรือไม่ก็ดูได้ที่ความไม่ประมาทนี่ แหละ
ถ้าคนไหนสังคมใดทัง้ ที่ สุขสบายก็ยงั ไม่ประมาท ก็แสดงว่าเป็ นคน
และเป็ นสังคมที่ พัฒนาจริง ส่วนคนหรือสังคมที่มีความทุกข์มีภัย
แล้วไม่เฉื่อยชาประมาทนั้น ค่อนข้างจะเป็ นเรื่องธรรมดา เพราะ
ถู ก กดถู ก บี บ จึ ง ต้อ งดิ้ น แต่ ค นที่ สุ ข สบายแล้ว ยั ง ขวนขวาย
สร้างสรรค์ ท่านจึงยอมรับว่า เป็ นผูป้ ระเสริฐจริง
ความไม่ประมาทเป็ นเหมือ นกับรอยเท้าช้าง ธรรมทุ ก
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อย่างรวมลงได้ในความไม่ประมาททั้งหมด เหมือนรอยเท้าสัตว์
บกทุกชนิ ดรวมลงได้ในรอยเท้าช้าง ธรรมทั้งหลายมากมายจะกี่
อย่างก็ตาม ไม่ว่าเราจะเรียนจะรูจ้ ะจามาเท่าไร ถ้าประมาทเสีย
อย่างเดี ยว ธรรมเหล่านั้ นก็ไม่มีประโยชน์ เพราะไม่ได้รับการ
ปฏิบตั ิ แต่ในทางตรงข้าม ธรรมกี่อย่างก็ตาม แม้เรียนเพียงน้อย
ข้อ แต่ ถ้าไม่ประมาทเสี ย อย่างเดี ย ว มี กี่ข อ้ ก็ไ ด้รับการปฏิ บัติ
ทั้งหมด เพราะฉะนั้ น พระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นความสาคัญของ
ความไม่ประมาท
รวมความว่า ความไม่ประมาทเป็ นบทพิสูจน์ การพัฒนา
มนุ ษยชาติ ว่ามนุ ษย์จะไปรอดไหมโดยสังคมส่วนรวม
เป็ นอันว่า ตอนนี้ ถ้าเทียบกันในแง่นี้ สังคมตะวันตกอยู่
ด้วยความไม่ประมาทเทียมตามระบบแข่งขัน ที่ทาให้สร้างความ
เจริ ญ ทางวัต ถุ ไ ด้ส าเร็ จ ผลอย่างดี ส่ ว นสั งคมไทยของเรา ได้
ประสบความสาเร็จในความดีงามอยู่สุขสบายพอสมควร แต่ตก
หลุ ม ความประมาท อาจจะเป็ นอย่างนี้ ขอตั้งสมมุ ติ ฐานหรื อ
ข้อสังเกตให้ไปพิจารณากัน
สรุ ปจุดเน้นตอนนี้ ว่ า เกณฑ์วัดการพัฒนามนุ ษย์คื อ
สาหรับ มนุ ษย์ที่ ยังไม่ พัฒนา ต้องบีบ เค้นจุด ไฟลนจึงจะไม่
ประมาท (ไม่ประมาทเทียม) สาหรับมนุ ษย์ที่พฒ
ั นาแล้ว ใช้
สติปัญญาเร่งรัดตัวเองได้ จึงไม่ประมาท (ไม่ประมาทแท้)
เวลานี้ ฝรัง่ โดยเฉพาะอเมริกนั ก็ยงั หาทางออกไม่ได้ เขา
ยัง ไม่ เ ห็ น ต้น ตอของปั ญหา หรื อ ยัง ไม่ เ ห็ น โทษภั ย แห่ ง ฐาน
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ความคิ ด ความเชื่ อ ของตนด้ว ยซ้ า เขายังคิ ด ว่า ระบบแข่งขัน
(competition) เท่านั้ นที่ จะทาให้เกิดความเจริญ ตอนนี้ สังคม
อเมริกนั เสื่อมลง เขาก็บอกว่า เป็ นเพราะอเมริกนั สูญเสียความ
พร้อมและความสามารถในการแข่งขัน แสดงว่าอเมริกนั นี่ ยงั คิด
อยู่ใ นแง่ข องตัว เองอย่างเดี ย วเท่ านั้ น เพราะถื อว่าตนประสบ
ความสาเร็จมาด้วยการแข่งขัน
เวลานี้ พอตัวเองเสื่ อมลง ก็มองได้แค่ว่าเป็ นเพราะคน
ของตนสูญเสี ย competitiveness คื อความพร้อมที่ จะแข่งขัน
หรือคุ ณสมบัติในการแข่งขัน หมายความว่า คนอเมริกันในยุ ค
ปั จจุ บัน ไม่มีคุณ สมบัติใ นการแข่งขัน เช่น ขาดจริ ยธรรมการ
ทางาน (work ethic) ขาดสันโดษ ไม่ขยันหมัน่ เพียร เป็ นคน
สารวยหยิบโหย่ง เป็ นต้น เพราะฉะนั้ นก็เลยบอกว่าเราจะต้อง
แก้ไขกูฐ้ านะความเป็ นผูน้ าและความยิ่ งใหญ่กลับมา ด้วยการที่
จะต้ อ งท าให้ ค นอเมริ กั น กลั บ มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะแข่ ง ขั น
(competitiveness) ก็ได้แค่นี้แหละ วนเวียนอยู่แค่การถื อว่าตน
จะฟื้ นตัวได้ก็ตอ้ งให้แข่งขัน (competition) เก่ง
ที่ จ ริ ง สาระความเจริ ญ ของอเมริ ก าก็ อ ยู่ที่ ว่ า ในอดี ต
ตัวเองถูก บีบ คั้นคุ กคามมาทุ ก ด้าน ทั้งด้านธรรมชาติ ที่ท ารุ ณ
ขาดแคลน ทั้งด้านชีวิตแห่งการบุกฝ่ าพรมแดน รวมทั้งสงคราม
กับอินเดียนแดง ทั้งด้านวิถี ชีวิตในสังคมแห่งการแข่งขัน รวมทั้ง
ลัทธิตวั ใครตัวมัน (ไม่ตอ้ งพูดถึงเรื่องเก่าแก่ คือความบีบคั้นด้าน
ศาสนา) ก็จึ งดิ้ นรนขวนขวายขยันสู ้ แต่ เวลานี้ สังคมอเมริ กัน
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ได้รบั ผลของความขยันหมัน่ เพียรเปลี่ยนเป็ นพรัง่ พร้อมสุ ขสบาย
ก็เลยเข้าวงจรปุถุชนที่ว่าพอสุ ขสบายก็ฟุ้งเฟ้ อมัวเมาเริ่มจะเฉื่อย
ชาประมาท คนอเมริกนั ก็ได้แต่หวังให้การแข่งขันมาบีบเร่งคน
ของตัวต่อไปอีก
ในเวทีโลกเวลานี้ จะเห็นได้ชดั ว่า มีคาว่าแข่งขันนี้ ใช้ทวั ่ ไป
หมด โดยเฉพาะการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เวลานี้ ถื อกันว่าโลก
เป็ นเวทีของการแข่งขัน ประเทศชาติต่างๆ ก็คิดถึ งแต่การที่ จะ
แข่งขันกัน เมืองไทยเราก็พลอยรับเอาลัทธิ นี้เข้ามาด้วย และพูด
กันเกร่อถึ งการพยายามแข่งขันให้สูเ้ ขาได้ เมื่อมองในแง่นี้ก็เป็ น
การเอาแต่ตวั ของแต่ละประเทศ
แต่ในการแก้ปัญหาของโลก ระบบการแข่งขันแบบนี้ ไม่มี
ทางแก้ปัญหาได้สาเร็จ มีแต่จะทาให้โลกพินาศ เพราะในที่ สุด
มัน จะกลั บ มาซ้ าเติ ม ปั ญหาที่ ว่า มาทั้ งหมด เช่น ท าให้ปั ญหา
ธรรมชาติแวดล้อมแก้ไม่ได้ เพราะว่าเมื่อต่างคนต่างแข่งขันหา
ผลประโยชน์ หรือว่าต่างคนต่างคิดแบ่งแยกกัน มันก็แก้ไม่ไ ด้
มนุ ษย์จึงมาถึงจุดติดตัน
ทั้งๆที่คนเหล่านี้ มองเห็นปั ญหาโทษภัยของแนวความคิด
บางอย่าง แต่เขาก็หนี ไม่พน้ จากแนวความคิดนั้ นเองอีกด้านหนึ่ ง
ที่มองไม่เห็ น เหมือนอย่างอเมริกันที่ มองเห็นว่า ความคิดที่ จะ
พิ ชิ ต ธรรมชาติ ผิ ด แต่ ก็ ม องไม่ อ อกว่ า จะหาทางออกอื่ นได้
อย่ างไร ก็ ต ้อ งมาใช้วิ ธี ก ารสร้างความเจริ ญ ด้ว ยการแข่ง ขัน
(competition) อี ก ซึ่ ง ก็ อ ยู่ ใ นลั ท ธิ เดี ย วกั น คื อ การหาผล
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ประโยชน์ ด ้ว ยการท าลายธรรมชาติ ก็ ว นไปวนมา เพราะ
ฉะนั้นจึงบอกว่าติดตัน
พระพุทธศาสนานี้ มีคาตอบให้อย่างแน่ นอน ยกตัวอย่าง
จริยธรรมก็เช่นเดี ยวกัน จริยธรรมตะวันตกที่พดู เมื่อกี้ ก็มาติ ด
ตันที่จริยธรรมแห่งการจาใจ อย่างที่บอกเมื่อกี้ ว่า ถ้ามนุ ษย์จะสุ ข
ที่สุด ธรรมชาติตอ้ งพินาศ และมนุ ษย์ก็พินาศด้วย แต่ถา้ ยอมให้
ธรรมชาติ อ ยู่ มนุ ษย์ ก็ ไ ม่ ส ามารถสุ ข ที่ สุ ด แต่ ก็ จ าเป็ นต้อ ง
ประนี ประนอมด้วยการยอมให้ธรรมชาติอยูไ่ ด้โดยมนุ ษย์ยอมอด
ยอมขาดความสุ ขบ้าง ซึ่ งก็คือจะต้องอยู่ดว้ ยความจาใจ เพราะ
ฉะนั้ น เวลานี้ แม้เขาจะให้ความสาคัญ แก่จริยธรรม แต่ก็ได้แค่
จริยธรรมแห่งความจาใจด้วยการประนี ประนอม

เมื่อขัดแย้ง จาใจ จึงเจริญได้ไม่ยงั่ ยืน
พระพุทธศาสนาบอกทางออกให้
จากภูมิห ลังในประวัติ ศาสตร์ จริย ธรรมตะวันตกเป็ น
จริ ย ธรรมแบบเทวบัญ ชา แล้ว ต่ อ มาก็ เ ป็ นจริ ย ธรรมที่ ถื อ ว่ า
มนุ ษย์ปรุงแต่งสมมติกนั ขึ้ นเอง ไม่มีความเป็ นวิทยาศาสตร์ ครั้น
ถึ งปั จจุบนั นี้ เมื่อมาประสบปั ญหาทางจิตใจและทางสังคม ก็เริ่ม
เห็ น ความส าคั ญ ของจริ ย ธรรมขึ้ นมาอี ก แต่ ก็ ยัง ไม่ ม ากนั ก
จนกระทัง่ มาประสบปั ญหาธรรมชาติแวดล้อมเข้า ฝรัง่ จึงได้หวน
กลับไปให้ความสาคัญแก่จริยธรรมอย่างเต็มที่
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เวลานี้ จริยธรรม คือ ethics จึงได้กลับมามีความสาคัญ
มากในสังคมตะวันตก เพราะปั ญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งทาให้เกิดมี
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม (environmental ethics) ซึ่งก็เป็ นจริยธรรม
แห่ งความจ าใจอยู่นั่น เอง เช่น บอกว่า มนุ ษ ย์ต ้อ งมี restraint
(ตรงกับ สังวร หรือ สัญญมะ) คือ ต้องมีการควบคุมยับยั้งตนเอง
ในการที่ จะปฏิบัติต่อธรรมชาติ โดยไม่เอาทรัพยากรธรรมชาติ
มาใช้ตามใจชอบ เป็ นต้น
ในเวลาเดี ยวกัน จริยธรรมก็ฟื้นฟู เฟื่ องขึ้ นในด้านอื่นๆ
ทางฝ่ ายสังคมด้วย อย่างในมหาวิทยาลัยต่างๆ เวลานี้ ก็มีการ
กลั บ มาศึ ก ษาจริ ย ธรรม เช่ น มี จ ริ ย ธรรมธุ ร กิ จ (business
ethics) ซึ่งมีเป้าหมายสาคัญอย่างหนึ่ ง คือ ทาอย่างไรจะดาเนิ น
ธุ รกิจโดยไม่ส่งผลให้เกิดการทาลายสภาพแวดล้อม เพราะการ
แข่งขันกันมากในทางธุรกิจ จะทาให้ทุกคนต่างก็หาผลประโยชน์
แล้ว ก็ ล งท้ า ยด้ว ยการท าลายทรั พ ยากรธรรมชาติ ฉะนั้ น
จริยธรรมสิ่ งแวดล้อม (environmental ethics) จึงมีอิทธิ พล
ออกไปจนถึ งวงการทางสังคม ทาให้การศึกษาในมหาวิทยาลัย
เกิดมีจริยธรรมธุ รกิจ (business ethics) ขึ้ นด้วย จริยธรรมก็
กลับฟื้ นฟูมีความสาคัญขึ้ นมา
อย่ า งไรก็ ต าม ในเมื่ อ จริ ย ธรรมของตะวั น ตกเป็ น
จริ ย ธรรมแบบจ าใจ ฝื น ใจ มัน ก็ ไ ม่ มัน่ คง ไม่ ปลอดภัย ไม่ มี
หลักประกัน เพราะเมื่อมนุ ษย์ฝืนใจก็ทุกข์ จึงคอยหาทางเลี่ ยง
จริ ย ธรรมแบบที่ ว่ า ตลอดเวลา ฉะนั้ น จึ ง บอกว่า ติ ด ตัน ไม่ มี
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ทางออก
ส่วนจริยธรรมของพระพุทธศาสนานั้ น ไม่เป็ นจริยธรรม
แห่งการประนี ประนอม ไม่ใช่จริยธรรมแบบที่ว่าทั้งสองฝ่ ายต่าง
ต้องยอมเสี ยบ้าง เพื่อต่างก็ได้บา้ งด้วยกัน แต่เป็ นจริยธรรมที่
ต่างก็ประสานประโยชน์ เกื้ อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งในที่สุดจะทาให้
องค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วนในอารยธรรมของมนุ ษยชาติอยู่ร่วมกัน
และเจริญงอกงามไปด้วยกันได้ดว้ ยดี คือ
๑. ชีวิตมนุ ษย์
๒. สังคม และ
๓. สิ่งแวดล้อม
ขณะนี้ องค์ประกอบทั้งสาม ตกอยูใ่ นกระบวนการพัฒนา
ของมนุ ษย์ ที่เรียกว่า unsustainable คือเป็ นวิธีการพัฒนาที่ไม่
ยัง่ ยืน ซึ่งทาให้ผลประโยชน์ ของทั้งสามอย่างขัดแย้งกันไปหมด
คือ ถ้าบุคคลได้สังคมก็สูญเสีย ถ้าจะให้สั งคมได้บุคคลต้องยอม
สละ ดังนั้น เพื่อบุคคล สังคมต้องยอมเสีย หรือเพื่อสังคม บุคคล
ต้อ งยอมเสี ย ต่อ มาระหว่างมนุ ษ ย์กับธรรมชาติ ถ้ามนุ ษย์ไ ด้
ธรรมชาติก็สูญเสีย ถ้าธรรมชาติได้มนุ ษย์ก็สูญเสี ย ขัดกันหมด
ระบบนี้ จึงนามาซึ่งจริยธรรมแบบจาใจ
ที่ นี้ ในทางพุ ทธศาสนานั้ น เราบอกว่า คนนี้ พัฒ นาได้
เมื่อพัฒ นาคนแล้ว ทุ กอย่างที่ เ กี่ยวกับคนจะเปลี่ ยนไป พอคน
เปลี่ยนไปแล้ว เราจะทาให้สามอย่างนี้ มาประสานประโยชน์ กัน
จนกระทัง่ กลายเป็ นว่า บุคคลได้ก็ดีแก่สังคมด้วย สังคมได้ก็ดีแก่
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บุคคลด้วย มนุ ษย์ได้ก็ดีแก่ธ รรมชาติ ดว้ ย ธรรมชาติ ไ ด้ก็ดีแ ก่
มนุ ษย์ดว้ ย การพัฒนาจะต้องมาถึ งจุดนี้ จึงจะเป็ น sustainable
ที่แปลกันว่ายัง่ ยืน แต่ปัญหาอยูท่ ี่วา่ มนุ ษย์จะทาได้ไหม
ถ้ามองในแง่ของปรัช ญาตะวัน ตกตอนนี้ การพัฒ นาที่
ยัง่ ยืน (sustainable development) นั้นเห็นว่าไม่มีทาง ตันหมด
เพราะแนวคิดของเขาแฝงความขัดแย้งไว้ตลอดหมดทั้ง สาย และ
มาลงที่จริยธรรมแห่งความจาใจ ซึ่ งเป็ นไปตามแนวความคิดที่
เริ่มตั้งแต่มองมนุ ษย์แยกต่างหากจากธรรมชาติ และให้มนุ ษย์
พิชิตธรรมชาติ แล้วจัดการกับธรรมชาติตามชอบใจ เพื่อเอามา
สนองความต้องการของตนที่ จ ะเสพให้มากที่ สุด เพื่ อจะได้สุ ข
มากที่สุด
แนวคิดของตะวันตกนั้นต่างจากแนวคิดของพุทธ ซึ่งสอน
ว่า จะต้องประสานให้สิ่งที่ ดีแก่บุคคลก็ดีแก่สังคมด้วย ให้สิ่งที่ ดี
แก่สังคมก็ ดีแก่บุคคลด้วย ให้สิ่งที่ ดี แก่ม นุ ษย์ก็ดีแก่ธรรมชาติ
ด้ว ย ให้สิ่ ง ที่ ดี แ ก่ ธ รรมชาติ ก็ ดี แ ก่ ม นุ ษ ย์ด ้ว ย ถ้า ถึ ง จุ ด นี้ ได้
องค์ประกอบทั้งสามก็ประสานประโยชน์ กันได้ และกลายเป็ น
เกื้ อกูลซึ่งกันและกัน ก็แก้ปัญหามนุ ษย์ได้ นี่ คือความสาเร็จของ
อารยธรรม อันนี้ แหละ เป็ นบทสุ ดท้ายที่ จะพิสูจน์ ว่าการพัฒนา
มนุ ษย์จะทาได้แค่ไหน เป็ นจุดสุ ดยอด เราไม่ไปยุ่งกับเรื่องเล็กๆ
น้อยๆ ด้วยซ้า
เอาเป็ นว่ า จุ ด ศูน ย์ร วมทั้ง หมดในการแก้ปั ญหาของ
มนุ ษยชาตินี้ เราบอกว่าพระพุทธศาสนามีคาตอบให้

-๒ใช้ธรรมเพื่อก้ำวไป ไม่ใช่เพื่อนอนสบำย

ถ้าสันโดษเพื่อส ุข ก็จบลงด้วยความขี้เกียจ
คนไทยเรานี้ ใช้ธรรมบางข้อไม่ถูก เมื่อเอาธรรมมาใช้ผิด
ก็เกิดโทษ แม้แต่กุศลธรรมเมื่อใช้ผิดก็เกิดโทษ และอีกอย่างหนึ่ ง
บางทีชาวพุทธเราก็ใช้กุศลเป็ นปั จจัยแก่อกุศลกันเสียมาก ไม่ว่า
จะใช้ผิดหรือใช้ไม่ครบ ก็เสียหายทั้งนั้ น ใช้ผิดกับใช้ไม่ครบนั้ น
เป็ นคนละอย่างกัน ที่ว่าใช้ไม่ครบ เช่น ใช้ไม่ครบชุดของมัน ไม่
ครบถ้วนตามระบบองค์รวม ใช้เว้าๆ แหว่งๆ มีตัวอย่างเยอะ จะ
พูด กัน เรื่ อ งนี้ ก็ยังว่ากัน ได้อีก มาก ตอนนี้ ก็ เลยต้อ งขอยกเอา
เรื่องสันโดษมาพูดเสริมอีก
เรื่องสันโดษนี้ ก็เป็ นตัวอย่างของการใช้ธรรมที่ไม่ครบถ้วน
กระบวนการ สันโดษนั้ นไม่ใช่จบแค่ความหมาย ความหมายว่า
ตามศัพท์ ก็แปลว่า ความพอใจ อันนี้ แปลตามตัวหนั งสือ แต่มนั
ไม่ใช่คาจากัดความทางวิชาการ
ทีนี้เราแปลให้กว้างออก ความสันโดษ ก็คือ ความพอใจ
ในสิ่งที่ตนมีตนได้ จากนั้ นก็ขยายความออกไปอี กในเชิงวัตถุ ว่า
สันโดษ คือความพอใจในสิ่งที่ได้มาเป็ นของตน ด้วยความเพียร
พยายามอั น ชอบธรรม นี่ เ ป็ นคาจ ากัด ความที่ ก ว้า งขึ้ นไปอี ก
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เพราะบอกกากับไว้วา่ ในการที่จะสันโดษนั้ นจะต้องขยันหมัน่ เพียร
ด้วย และได้มาโดยชอบธรรมด้วย เพราะสันโดษนี้ มุง่ กาจัดทุจริต
ด้วย กล่าวคือ ถ้าไม่สนั โดษในของตนก็ไปยินดีในของคนอื่น แล้ว
ก็ไปลักขโมยของเขา แต่ท้งั หมดนี้ ก็ยงั เป็ นเพียงส่วนหนึ่ งของคา
จากัดความหรือความหมาย
สัน โดษไม่จ บเท่ า นั้ น เพราะธรรมนั้ น เป็ นระบบแห่ ง
ความสัม พั น ธ์ ธรรมทั้งหลายมี ความสั ม พัน ธ์ ส่ งผลต่ อ กัน ใน
ระบบองค์รวม เพื่อนาไปสู่จุดหมายรวมอันเดียวกัน คือ การบรรลุ
พระนิ พพาน คือเพื่อบรรลุ จุดหมายสูงสุ ดของพระพุทธศาสนา
ในเมื่ อธรรมทุ กข้อ ส่งผลไปรวมกัน ธรรมทุ กข้อก็ต ้องสัมพัน ธ์
ส่งผลต่อกัน ธรรมข้อย่อยก็ตอ้ งสอดคล้องกับหลักการข้อใหญ่ จึง
เรียกว่า ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ที่แปลกันมาว่าปฏิบตั ิธรรมสมควรแก่
ธรรม ซึ่งอรรถกถาท่านอธิบายว่า ธรรมน้อยต้องคล้อยแก่ธรรม
ใหญ่ ซึ่ งเป็ นหลัก การปฏิ บัติเพื่ อเจริญก้าวหน้าสู่ จุดหมายของ
พระพุทธศาสนา
ปั จจัยที่จะใช้ในการสร้างสรรค์อะไรสักอย่างหนึ่ งนั้ น อย่า
มองตั ว เดี ย วแยกออกมา ต้อ งมองตั ว ควบ ตั ว ประสาน ตั ว
สัมพันธ์ หรือตัวประกอบอื่ นด้วย ปั จจัยตัวเดี ยวกันนั้ น เมื่อใช้
ประกอบกั บ ปั จจั ย อี ก ตั ว หนึ่ ง ท าให้ เ กิ ด การสร้ า งสรรค์
เจริญ ก้าวหน้า แต่พ อปั จจัยตัว เดี ย วกันนั้ นไปประกอบร่วมกับ
ปั จจัยอีกตัวหนึ่ ง ต่างออกไป กลับทาให้เกิดความเสื่ อมไปเลย
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สันโดษก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราไม่ใช้สันโดษเป็ นปั จจัยหนึ่ ง
ที่ จ ะไปร่ ว มกับปั จจัย อื่ น เพื่ อ ท าให้เ กิ ด การสร้างสรรค์ แต่ ใ ช้
สันโดษล้วนๆ เฉพาะตัว ก็ไปหยุดอยู่ที่ความพอใจ แล้วก็สบาย
พอแค่นี้ ก็ ได้ความสุ ข แต่ผลตามมาก็ ขี้เกีย จเท่านั้ น เอง นอน
สบาย ไม่ตอ้ งเอาอะไร แค่นี้เราสุ ขแล้ว พระพุทธเจ้าไม่เคยสอน
สันโดษแบบนี้
สันโดษมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร ธรรมทุ กข้อต้องมีความ
มุ่งหมาย บางคนตอบว่า สันโดษเพื่อจะได้มีความสุ ข ยังไม่เคย
พบที่ไหนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า สันโดษเพื่อมีความสุข แต่สนั โดษ
นั้ นทาให้มีความสุ ขในตัวของมันเองทันที เลย แต่สันโดษไม่ใช่
เพื่อความสุ ข เวลาเราสันโดษแล้วเราก็สุขได้เลย เราจะพอใจใน
ปั จจัย ๔ ที่มีน้อยๆ และเราก็มีความสุขในทันที สันโดษทาให้เรา
เป็ นคนมีความสุขได้งา่ ย แต่สันโดษไม่ใช่เพื่ อความสุข ความสุ ข
เป็ นผลพลอยได้ที่เกิดตามมาเองจากสันโดษ แต่ไม่ใช่จุดหมาย
ของสันโดษ
ถ้าปฏิบตั ิสันโดษแล้วนอนสบายเป็ นสุ ข มันก็ไม่สอดคล้อง
กับธรรมที่เป็ นหลักการใหญ่ หลักการใหญ่คือการที่จะก้าวไปให้
ถึ งจุ ด หมาย ถ้าสั น โดษแล้ว นอนสบาย มัน ก็ ไ ม่ ก า้ ว สัน โดษ
จะต้องสัมพันธ์กับธรรมอื่ นๆ เพื่อให้กา้ วไปสู่จุดหมายใหญ่ ใน
ระบบองค์รวมทั้งหมด เพราะฉะนั้ น ธรรมย่อยๆ จึง สัมพันธ์กัน
เมื่อกี้ จึงพูดถึงความหมายหลายแง่
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ในแง่ความหมาย เราอาจจะพูดสั้นหรือพูดยาวก็ได้ อย่าง
ที่พดู เมื่อกี้ ว่า สันโดษคือความพอใจ สันโดษคือความพอใจในสิ่ง
ที่ตนมีตนได้ สันโดษคือความพอใจตามมีตามได้ในสิ่งที่เป็ นของ
ตน ตลอดจนว่าสันโดษคือความพอใจในสิ่งที่ได้มาเป็ นของตน
ด้วยความเพียรพยายามอันชอบธรรม
ที่ให้ความหมายมาทั้งหมดก็อย่างนี้ แต่ยงั ไม่จบเท่านั้ น
ในระบบความสัม พัน ธ์ ตอ้ งมี ต่ อ สัน โดษต้อ งมีคาตามด้ว ยว่า
สันโดษในอะไร นี่ แหละ ตอนนี้ ที่สาคัญมาก ในพระสูตรมีไหมที่
พระพุ ท ธเจ้าตรัส ทิ้ งไว้ล อยๆ นอกจากในคาถาเท่ านั้ น ที่ ต รัส
ลอยๆ เช่น สนฺตุฏฺฐี ปรมํ ธนํ แต่ถา้ ตรัสในร้อยแก้วเป็ นพระสูตร
เป็ นคาสอน ต้องตามมาด้วยคาต่อตามว่า สันโดษในจีวร...ใน
บิณฑบาต...ในเสนาสนะ ตามมีตามได้ และท้ายสุดจะมีธรรมอื่น
มารับอี ก เช่น ในอริยวงศ์ ๔ ข้อที่ ๔ ว่ายินดี ในการเจริญกุ ศล
ธรรม และพอใจในการละอกุศลธรรม แสดงว่ายังต้องตามมาอีก
ว่า สันโดษแล้วต่อด้วยอะไร ซึ่ งก็จะเห็นว่าสันโดษ ๓ ข้อต้นมา
สอดคล้องกับข้อที่ ๔ นี้ โดยส่งผลมาสู่เป้าหมายที่ตอ้ งการในข้อ
ที่ ๔ ซึ่งมาปิ ดท้าย
เพียงแค่หลักอริยวงศ์ ๔ นี้ ก็ให้ความชัดเจนแล้วในเรื่อง
ขอบเขตและความมุ่งหมายของสันโดษ ในระบบความสั มพันธ์
ขององค์ธ รรมต่ างๆ ต้อ งขอย้ าว่า สองอย่างนี้ ส าคัญ มาก คื อ
สันโดษในอะไร และ สันโดษแล้วต่อด้วยอะไร (=สันโดษแล้ว
จะต้องทาอะไรต่อไป) แต่ตอนนี้ เอาแค่นี้ก่อนว่า สันโดษในอะไร
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สันโดษท่านบอกคาต่อตามไว้เสร็จแล้วว่า สันโดษด้วย
วัตถุ ปัจ จัย บารุ งชี วิต ถ้าเป็ นคฤหัสถ์ เราก็ ขยายความหมายว่า
พอใจในวัต ถุ บารุ งบาเรอปรนเปรอความสุ ข มีความสุ ขได้ง่าย
ด้วยวัตถุ สิ่งเสพตามมีตามได้ ไม่ตอ้ งวุ่นวายทะเยอทะยานมัก
มากในสิ่งเสพเหล่านั้น
เมื่ อ เ ราสั น โดษ ในสิ่ งเสพ สิ่ งบริ โภคอย่ า งนี้ แล้ ว
พระพุทธเจ้าก็ตรัสธรรมไว้อีกคู่กนั กับความสันโดษในวัตถุ บารุง
บาเรอ คือตรัสความไม่สนั โดษ ไว้เป็ นหลักธรรมเหมือนกัน แต่ก็
มีคาต่อตามว่า ความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย ไม่ใช้ทิ้ง
ลอยๆ ถ้าพูดว่าไม่สันโดษเฉยๆก็ผิดอีก ความไม่สันโดษในกุศล
ธรรม ขอให้ไปดูเถอะ ตรัสไว้มากมาย แต่เราไม่เอามาสอนกัน
สัน โดษอยู่ใ นกระบวนการปฏิ บัติ ธรรม คื อ เป็ นปั จจัย
อย่างหนึ่ งในระบบความสัมพัน ธ์ สู่ จุ ดหมายใหญ่อัน เดี ย วกัน
ฉะนั้ น มัน จึงต้อ งมี ความมุ่งหมายเพื่อ จะก้าวหน้ าไปสู่ ธรรมที่
สูงขึ้ นไป สัน โดษเป็ นปั จจัย ตัว หนึ่ งที่ จ ะให้เราก้าวหน้ าในการ
ปฏิบตั ิ โดยที่มนั ไปสนับสนุ นความเพียร หมายความว่า สันโดษ
เป็ นตัวเอื้ อให้เราเพียร เพราะฉะนั้ นพระพุทธเจ้าจึงตรัสความไม่
สันโดษ ไว้คกู่ นั ด้วย
เป็ นอันว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัส ‘สันโดษ’ ไว้ลอยๆ แต่
ต้ อ งมี อ ะไรตามมาด้ ว ย ส าหรั บ พระภิ ก ษุ ก็ ต ามด้ ว ยจี ว ร
บิณฑบาต เสนาสนะ ถ้าไม่มีตัวตาม เป็ นสันโดษลอยๆ ใช้ไม่ได้
หรื อ ถ้ า ตั ว ตามผิ ด ไป เช่ น ภิ ก ษุ ไ ปสั น โดษในกุ ศ ลธรรม ก็
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กลายเป็ น ปมาทวิหารี (ผูอ้ ยูด่ ว้ ยความประมาท) ไปเลย
ในพระสูตรหนึ่ งพระพุ ทธเจ้าตรัส ไว้ว่า ภิ ก ษุ แม้จะเป็ น
อริยบุคคล เช่น เป็ นโสดาบัน ปฏิบตั ิธรรมได้บรรลุคุณธรรมวิเศษ
แล้วมาพอใจว่าเรานี้ ได้บรรลุคุณธรรมเบื้ องสูงถึงขนาดนี้ แล้วเกิด
สัน โดษขึ้ น พระพุ ท ธเจ้าตรั ส ว่ า ภิ ก ษุ รูป นั้ น เป็ น ปมาทวิ ห ารี
แปลว่า ผูอ้ ยู่ดว้ ยความประมาท เป็ นผูท้ ี่จะเสื่อม ฉะนั้ น สันโดษ
ในกุศลธรรมจึงผิ ด พระพุทธเจ้าไม่เคยตรัส มีแต่ตรัสว่า ให้ไม่
สันโดษในกุศลธรรม
รวมความว่า สันโดษนั้ น หนึ่ ง ต้องมีตัวตามว่า สันโดษ
ในอะไร ไม่ใช่ทิ้งไว้ดว้ นๆ ลอยๆ สอง ต้องมีตัวควบว่าต้องมากับ
อะไรหรือต่อด้วยอะไร สาม ต้องมีจุดหมายว่าเพื่ออะไร

ส ุขง่ายด้วยวัตถ ุน้อย เพื่อออมแรง-เวลาไปทางาน
ความไม่ สั น โดษในกุ ศลธรรมนี้ พระพุ ท ธเจ้า ตรัส ถึ ง
ขนาดว่า ที่ เ ราได้บรรลุ โ พธิ ญ าณนี้ ได้เ ห็ น คุ ณ ของธรรมสอง
ประการ คื อ ความไม่สัน โดษในกุ ศลธรรมทั้ งหลาย และการ
บาเพ็ญ เพี ยรไม่ระย่อ พระพุท ธเจ้าจึงเป็ นตัวอย่างของการไม่
สันโดษในกุศลธรรม
พุทธพจน์ นี้มาในอังคุ ตตรนิ กาย ตรัส แสดงไว้ให้เราจ า
ตระหนั ก ว่ า พระองค์ไ ด้ต รัส รู ้ คื อ บรรลุ โ พธิ ญ าณ เพราะไม่
สันโดษ ตามด้วยคาว่า ในกุศลธรรมทั้งหลาย เป็ นอันว่า ธรรมที่
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ทาให้พ ระพุท ธเจ้าตรัส รู ้ คือ หนึ่ ง อสนฺ ตุ ฏฺฐิ ต า กุ สเลสุ ธมฺ เ มสุ
ความไม่สั น โดษในกุ ศลธรรมทั้งหลาย สอง อปฺ ปฏิ วาณิ ต า จ
ปธานสฺมึ ความไม่ระย่อในการบ าเพ็ ญเพี ยร และพระองค์ไ ด้
บรรยายต่อไปว่า เรานั้ น นั ง่ ลงที่ควงโพธิ์ แล้วได้อธิ ษฐานจิตว่า
ถ้ายังไม่ถึงธรรมที่จะพึงบรรลุได้ดว้ ยความเพียรของบุรุษตราบใด
แม้เลือดเนื้ อจะแห้งเหื อดเหลื อแต่เส้นเอ็ น ก็จะไม่ลุกขึ้ น นี่ เป็ น
ตัวอย่าง
พระพุ ท ธเจ้า ไม่ เ คยสั น โดษเลยในเรื่ อ งกุ ศ ลธรรม
พระองค์เสด็จออกไปหาความรู ้ แสวงหาผลสาเร็จในทางจิตใจ
ไปบาเพ็ญสมาธิ ไปเข้าสานักโยคะ ไปเข้าสานั กอาฬารดาบส กา
ลามโคตร ได้บรรลุ ถึง อากิญจัญญายตนสมาบัติ ไม่สันโดษ ไม่
พอแค่น้ั น เสด็ จต่อไปยังสานั กอุททกดาบส รามบุตร ได้ถึงเนว
สั ญ ญานาสั ญ ญายตนะ ก็ ไ ม่ สั น โดษอี ก เขาเชิ ญ ให้ท รงเป็ น
อาจารย์ร่วมสานั กด้วย ก็ไม่เอา พระองค์ยงั ไม่ถึงจุดหมาย ก็ไม่
หยุด คิดค้นเพียงพยายามต่อไปจนกระทัง่ ตรัสรู ้ จึงได้ตรัสยื นยัน
ไว้วา่ ที่พระองค์ตรัสรูน้ ้ัน เพราะไม่สนั โดษในกุศลธรรมทั้งหลาย
ธรรม ๒ ข้อนี้ มิใช่ตรัสไว้ในพระสูตรเท่านั้ น แม้ในพระ
อภิธรรมปิ ฎกท่านก็แสดงไว้เป็ นมาติกาหนึ่ งในหมวดทุกมาติกา
ด้วย ฉะนั้น ความไม่สนั โดษนี้ ว่าไปแล้ว สาคัญยิ่ งกว่าความสันโดษอีก
แต่เราแทบจะไม่พดู กันเลย เราพูดถึ งแต่สันโดษและเป็ นสันโดษ
ด้วนๆ
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เป็ นอันว่า ประสานสอดคล้องกันเลย คือสันโดษในวัตถุ
สิ่งเสพ กับไม่สันโดษในกุ ศลธรรม ฉะนั้ น เราจะหยุ ดแค่ความ
สัน โดษไม่ไ ด้ ต้องต่ อไปที่ ความไม่สัน โดษด้ว ย แล้วที นี้ ความ
สันโดษมาเอื้ อต่อความไม่สนั โดษและความเพียรอย่างไร
เมื่อเราสันโดษในวัตถุบารุงบาเรอ เราก็ไม่เสียเวลาไปกับ
การขวนขวายหาสิ่งเหล่านี้ คนที่ไม่สนั โดษ อยากจะหาวัตถุ บารุง
บาเรอตัว หาอาหารดี ๆ กิน เอร็ด อร่อย คิดจะหาความสุ ขจาก
การเสพการบริโภค แกก็เสียเวลาไปในการวุ่นวายหาสิ่งเหล่านี้
แล้วแกก็เสียแรงงานด้วย แรงงานของแกก็หมดไปกับการหาสิ่ ง
เหล่านี้ ความคิดอีกล่ะก็มวั แต่หมกมุ่นครุ่นคิดว่า เอ...พรุ่งนี้ เรา
จะไปกินที่ไหนให้อร่อยให้โก้ จะไปกินอะไรให้เลิศรส คิดแต่เรื่อง
เหล่านี้ เวลา แรงงาน และความคิดหมดไปกับเรื่องเหล่านี้ ไม่
เป็ นอันท าการทางานหรือ สร้างสรรค์อ ะไร ถ้าหมกมุ่นวุ่นวาย
เรื่องนี้ มากนัก ก็เสียงานไปเลย หรือถ้าหนักนักก็ตอ้ งทุจริต
ในทางตรงข้าม พอเราสันโดษในวัตถุ สิ่งเสพ เราก็สงวน
เวลา แรงงาน และความคิด ไว้ได้ท้ังหมด แล้วเราก็เอา เวลา
แรงงาน และความคิดนั้นมาทุ่มให้กบั ความเพียรพยายามในการ
ปฏิบตั ิกิจหน้าที่การงานและการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม คือ ความ
ไม่ สั น โดษในกุ ศ ลธรรม ก็ ท าหน้ า ที่ แ ละสิ่ ง ดี ง ามได้เ ต็ ม ที่
สอดคล้องกันหมด
เรื่องนี้ สาคัญมาก ขอย้าอีกทีวา่ ถ้าเราปฏิบตั ิถูกต้อง เมื่อ
เราสันโดษในปั จจัย ๔ ตลอดจนในวัตถุบารุงบาเรอทั้งหลายแล้ว
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เราก็ ไม่สัน โดษในกุ ศลธรรมได้เ ต็ มที่ มันก็ รับกัน พอดี ความ
สันโดษกับความไม่สนั โดษนี้ ประสานสอดคล้องกันอย่างยิ่ง เมื่อ
เราสันโดษในปั จจัย ๔ และในวัตถุบารุงความสุขแล้ว เราก็มีเวลา
แรงงาน และความคิด เหลื อเฟื อ เราก็เอาเวลา แรงงาน และ
ความคิดนั้ นไปใช้ในการไม่สันโดษในกุ ศลธรรม ทาให้บาเพ็ญ
เพี ยรเพื่ อ บรรลุ ธ รรมที่ ยังไม่บรรลุ และเจริ ญ ก้า วหน้ าในกุ ศล
ธรรมได้เต็มที่
ขอสรุปจุดเน้นว่า สันโดษในวัตถุ สิ่งเสพ และสันโดษ
แล้วต่อด้วยความเพียร หมายความว่า สันโดษ ทาให้สุขง่าย
ด้ว ยปั จจัยน้อย จะได้ไ ม่ ก ระวนกระวาย จิตใจจะได้พ ร้อ ม
แล้วสงวนเวลา แรงงาน และความคิดไว้ เพื่อเอาไปทุ่มเท
อุทิศให้กับการเพียรพยายามพัฒนากุศลธรรม ทากิจหน้าที่
สร้างสรรค์สิ่งดีงามและประโยชน์สุขให้ยิ่งขึ้ นไป

แสงสว่างใช้ส่องทางไปข้างหน้า
แต่แสงสีใช้ลอ่ พาให้หลงวน
พอพูด ถึ งเรื่อ งเฉพาะตัว ในทางจิต ใจ เราก็ส อนกัน ว่า
คุณต้องมีจิตใจดีดว้ ยนะ คุณยังไม่มีสมาธิ เอ้า ! ฉันสอนสมาธิให้
แต่ไม่ใช่หยุดแค่นี้ สมาธิถา้ สอนไม่ดีก็เป็ นตัวกล่อมอีก
ถ้าพระพุทธเจ้าต้องการแค่สมาธิ พระองค์ก็ไม่ตอ้ งออกมา
จากสานักอาฬารดาบส กาลามโคตร และอุททกดาบส รามบุตร
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ถ้ า เอาแค่ ส มาธิ แล้ ว แก้ ปั ญหาของมนุ ษย์ ไ ด้ ก็ ไ ม่ ต ้ อ งมี
พระพุท ธเจ้า เพราะโยคี ฤษี ดาบสก่อนพุ ทธกาลเขาได้ฌาน
สมาบัติกนั เยอะแยะ เรื่องสมาธิ นี่เขามีกันมาก่อนพุทธกาลแล้ว
เราบอกว่าธรรมไม่ได้จบแค่ปัญหาจิตใจนะ คุ ณจะมาเอาแค่ทา
จิต ใจสบายเท่ านั้ นไม่ได้ ดี ไ ม่ดี จะหลอกตัวเอง เพราะพวกที่
สบายใจแล้วนี่ อาจจะได้แค่วิธีหนี ปัญหาอย่างหนึ่ ง พอหลบเข้ามา
อยูข่ า้ งในทาใจได้ก็เพลินเฉื่อยชาไม่จดั การแก้ไข ทั้งๆ ที่ ปัญหามี
ในโลกวุน่ วายมากมายไม่ได้หายไปไหน
ปั ญหานั้ นมี ขอ้ ดี อย่างหนึ่ ง คือมันบีบคนให้ดิ้น และถ้า
เราปฏิบตั ิต่อมันได้ถูกต้อง ก็เป็ นเวทีพฒ
ั นาคนพัฒนาปั ญญา แต่
พอเราทาใจได้ สบายเสี ยแล้ว ที นี้ก็เฉื่ อย เท่ากับหลบปั ญหา
ปั ญหาข้างนอกเลยปล่อยทิ้ ง ไม่แก้ นี่ คือประมาทแล้ว
สมาธิ น้ั น พระพุทธเจ้าจึงสอนไว้เป็ นหลักการส่วนหนึ่ ง
แต่ไม่ใช่ท้งั หมดของพระพุทธศาสนา อย่างในวิ สุทธิ มรรคก็บอก
ไว้แล้วว่า สมาธิเข้าพวกกันได้กับโกสัชชะ คื อความเกียจคร้าน
หมายความว่าสมาธิอาจจะหนุ นหรือทาให้เกิดความขี้ เกียจ
พอได้สมาธิแล้ว สุ ข สงบ ใจสบายแล้ว หรือ ทาใจได้แล้ว
ฉัน สบายแล้ว ปั ญหาอย่า งไรข้างนอก ช่า งมัน ไม่ แ ก้ ฉะนั้ น
สมาธิ ก็เป็ นตัวกล่อมได้ จึงบอกว่าระวังนะ ฝรัง่ จะหลง เอี ยงสุ ด
ไปอีก และเราก็อย่าไปทาให้ฝรัง่ หลง แต่ตอ้ งไปปลุกให้ความรูท้ ี่
ถูกต้อง
สมาธิน้ัน เป็ นส่วนหนึ่ งของระบบการฝึ กฝนพัฒนาคน ที่
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เรียกว่าไตรสิกขา ต้องใช้เพื่อทาคนให้กา้ วต่อไป เป็ นเครื่องเสริม
กาลังคนที่จะก้าวไปข้างหน้า ถ้าใช้เพียงเป็ นเครื่องกล่อมใจ ทา
ให้สุขใจหลบปั ญหาไปได้คราวหนึ่ งๆ ก็กลายเป็ นทาให้ประมาท
ดึงรั้งไว้ไม่ให้กา้ วต่อไปในกุศลธรรม ผิดหลักการของพระพุทธศาสนา
แม้ในด้านปั ญญาก็เช่นกัน วิปัสสนาต้องทาให้คนปฏิบตั ิ
ต่ อ โลกและชี วิ ต อย่ า งถู ก ต้อ ง เข้า ถึ ง ความจริ ง ของสิ่ ง ต่ า งๆ
จนกระทัง่ มีจิตหลุ ดพ้นจริง วิปัสสนาเป็ นหลักการใหญ่ของเรา
แต่ตอ้ งให้เป็ นวิปัสสนาที่ถูก ซึ่งทาให้มนุ ษย์อยู่กบั ความเป็ นจริง
ไม่ใ ช่ไ ปอยู่กับสภาพที่ ก ล่ อ มตัว เอง ถ้าสุ ข ด้ว ยวิ ปั สสนา หรื อ
แม้แต่ปลงอนิ จจังแล้วสบายใจ หายทุ กข์ แต่ หยุ ดแก้ปัญหาแก้
ทุกข์ต่อไป ก็กลายเป็ นประมาทอีก
ตัวกล่อมหรื อเครื่องกล่ อมนั้ น มิใ ช่ว่าจะไม่มีประโยชน์
และใช้ไ ม่ไ ด้เ สี ย เลย แต่ ต ้อ งรู ้จัก ใช้ และมี ข อบเขตที่ ถู ก ต้อ ง
เหมือนอย่างคนเป็ นโรคนอนไม่หลับหรือมีอาการไม่ปกติ ทาง
ประสาท เราก็อาจจะต้องใช้ยานอนหลับหรือยากล่อมประสาท
ช่วย แต่เป็ นการใช้เพื่อแก้ไขภาวะผิ ดปกติ เฉพาะกรณี ๆ และ
ชัว่ คราว เมื่อผ่านภาวะผิดปกติน้ั นไปแล้วก็ไม่ควรใช้ ถ้าขืนใช้ใน
ภาวะปกติทวั ่ ไป ก็กลายเป็ นโทษ อย่างน้อย การที่ตอ้ งพึ่งพาขึ้ น
ต่อมัน จึงจะอยูด่ ีได้ ก็ไม่ถูกต้องแล้ว
เครื่ อ งกล่ อ มทางด้านจิ ต ใจและปั ญญาก็ เ ช่น เดี ย วกัน
จะต้องรูจ้ ักใช้ภายในขอบเขตของการแก้ปัญหาเฉพาะชัว่ คราว
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พอให้ได้พกั หรือช่วยให้พน้ ออกมาจากสิ่งร้ายอย่างอื่น เมื่อตั้งตัว
ได้แล้วจะได้เดินหน้าต่อไป ข้อตัดสินสาคัญคือ อย่าให้เป็ นเหตุ
นาไปสู่ความประมาท เช่น นอนใจ เพลิน ผัดเพี้ ยน เป็ นต้น
เครื่ อ งกล่ อ มและระบบกล่ อ มมนุ ษ ย์มี อ ยู่เ ยอะ มนุ ษ ย์
มากมาย นับถือลัทธิผีสางเทวดา เอาการดลบันดาลของเทพเจ้า
มาเป็ นเครื่องกล่อมใจ คิดว่าหรือบอกตัวเองว่ามีเทพเจ้าคอยช่วย
แล้วก็สบาย ไม่ตอ้ งเดือดร้อนหายทุกข์ไปที ก็อุ่นใจ แล้วก็นอนใจ
พอพ้น จากลัท ธิ ด ลบัน ดาล มาได้ส มาธิ ก็ ก ล่ อ มใจตัว เองอี ก
สบายไปที ไม่ตอ้ งทาอะไร มนุ ษย์นี่ติดการกล่อมได้เยอะ แม้แต่
ความดีและผลสาเร็จก็กลายเป็ นเครื่องกล่อมอีก พอสบายใจแล้ว
ก็นอนใจ ตกลงก็หนี ความประมาทไม่พน้ ไปติดที่ความประมาท
นัน่ แหละ
จะทาอย่างไรให้ไม่ประมาท ก็เอาหลักใหญ่นี่แหละ ไป
ประยุ กต์ได้ห มด คืออยู่ดว้ ยสติ ไม่ประมาท หมัน่ ใช้สติ ปั ญญา
พิ จ ารณาชี วิ ต สั งคมว่ า อะไรเกิ ด ขึ้ น มัน เป็ นอย่ างไร เป็ นไป
อย่างไร มีผลอย่างไร เกิด ปั ญหาอะไร เอาสติ ไ ปจับมาตรวจดู
แล้วใช้ปัญญาสืบสาว ก็ได้เรื่องได้ราว ข้อย่อยเราไม่ตอ้ งพูดกันนะ
เอาแต่หลักการใหญ่ไป ไม่ว่าจะปฏิบัติอะไร ถ้าทาให้ประมาทก็
ไปไม่รอด
เวลานี้ สังคมไทยประมาทหรือเปล่า มีบางท่านออกเสียง
ดังมาชัดเลยว่า “ประมาท” ผมก็เห็นด้วยว่า สังคมไทยประมาท
และยังไปติ ดในสิ่ งกล่อมเยอะหมด ยิ่งกล่อมก็ยิ่งประมาท ก็เลยติด
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พันอยู่นั่นแหละ ไม่คิดแก้ปัญหา และไม่คิดศึกษาด้วย สบายใจ
แล้ว ฉันอยู่ได้ เอาสิ่ งเสพสิ่ งบารุ งบาเรอมากล่อมบ้าง เอาสุ รา
และการพนั นมากล่อมบ้าง เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มาปลอบใจบ้าง เอา
สมาธิมากล่อมใจบ้าง
อะไรก็ตาม ทาให้เกิดความประมาท ต้องรีบตื่ นทันทีว่า
ผิดแล้ว อะไรก็ตามที่ทาให้เกิดความประมาท ต้องถื อว่าผิดหลัก
พระพุทธศาสนา แม้มนั จะดี
เมื่อกี้ พูดถึ งเรื่องสันโดษ พอพูดไป ก็เลยออกไปเรื่องอื่ น
เอาเรื่อ งความสันโดษก็ พอแล้ว เป็ นอันว่า ธรรมแต่ล ะข้อต้อ ง
สัมพันธ์กบั องค์ธรรมอื่นด้วย

ฝรัง่ ก็ผิด ไทยก็พลาด ต้องแก้ไขทัง้ นัน้
ในการสร้างสรรค์ความเจริญ ฝรัง่ เริ่มต้นทุนนิ ยมและยุค
อุตสาหกรรมด้วยปั จจัยสาคัญตัวหนึ่ งคือ “สันโดษ” แต่สันโดษ
ของฝรัง่ เป็ นสัน โดษเที ยม คือ ไม่ใช่เป็ นการอิ่ มพอในการเสพ
วัตถุ ดว้ ยความพอใจเองอย่างเป็ นธรรมชาติ โดยมุ่งให้สามารถ
สงวนเวลาแรงงานและความคิ ด ไว้เ พื่ อ น าไปอุ ทิ ศ ให้แ ก่ ก าร
สร้างสรรค์สิ่งดี งาม แต่เป็ นการยอมอดยอมงดการเสพวัตถุ ใน
บัดนี้ ด้วยอาศัยแรงศรัทธาทางศาสนามากดข่มหรือชดเชยไว้
(ตามแนวคิดแบบ Protestant ethic) ซึ่งไปๆ มาๆ ก็แปรไปเป็ น
การข่มใจทนรอด้ว ยความหวังที่ จะไปเสพให้มากที่ สุ ดในกาล
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ข้างหน้า โดยสงวนเวลาแรงงานและความคิดนั้ นไปทุ่มให้กบั การ
แสวงหาและผลิตวัตถุมาไว้เสพต่อไปในอนาคต
ผลเสียของสันโดษเทียมแบบฝรัง่ คือ ในด้านชีวิตจิตใจก็
กลายเป็ นการจาใจ ฝื นใจ เพราะใจจริงคือต้องการจะเสพให้มาก
ที่สุด แต่อาศัยศรัทธามาช่วยข่มหรือชดเชยไว้ หรือเพราะหวังผล
ที่อยู่ขา้ งหน้าจึงต้องรอไปก่อน และในแง่ธรรมชาติแวดล้อม ใน
เมื่อเป้าหมายในความหวังคือการจะได้เสพบริโภคอย่ างเต็ มที่
ผลสาเร็จก็คือการล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาตินัน่ เอง ส่วนใน
ด้านสังคมก็ไม่ชว่ ยให้ลดปั ญหาการเบียดเบียนแย่งชิงกันในระยะ
ยาว
ส่ว นสันโดษของคนไทย (พิ จ ารณาจากความเข้าใจใน
ปั จ จุ บัน ซึ่ งจะเกิ ด จากการถื อ ผิ ด สื บกัน มา หรื อคลาดเคลื่ อ น
ภายหลัง เนื่ องจากขาดการศึกษาก็ตาม) ก็เป็ นสันโดษเทียมอีก
แบบหนึ่ ง คื อ เป็ นสั น โดษแบบด้ว นๆ ลอยๆ ไม่ มี จุ ด หมาย
ต่อเนื่ องไปว่าจะเอาเวลา แรงงานและความคิดที่สงวนไว้ได้ ไปใช้
ทาอะไรต่อไป ไม่เชื่อมต่อสู่ความเพียรพยายาม กลายเป็ นเพียง
ความสันโดษที่ทาให้นอนเสวยความสุขอย่างเฉยๆ เสี่ยงต่อการที่
จะทาให้เกียจคร้านเฉื่อยชาตกอยูใ่ นความประมาท
เมื่อปรับแก้ให้ถูกต้องเป็ นสันโดษที่แท้ ก็จะเกิดดุ ลยภาพ
และการประสานประโยชน์ ทั้งของชีวิตกายใจของบุคคล ความ
สงบสุ ขของสังคม และการอนุ รักษ์ ธรรมชาติ แ วดล้อ ม เพราะ
ความอิ่มพอต่อวัตถุ เป็ นความพึงพอใจที่ทาให้ตนเองมีความสุ ข
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พร้อมกันนั้นก็มีจุดหมายที่จะนาเอาเวลา แรงงาน และความคิด
ที่ ส งวนไว้ไ ด้ไ ปใช้ส ร้า งสรรค์ค วามดี ง ามและประโยชน์ สุ ข ที่
เกื้ อกูลต่อสังคม กับทั้งในเวลาเดียวกันก็ไม่ตอ้ งมีการเบียดเบียน
เอาจากธรรมชาติเพื่อมาสนองความหวังเสพสุ ขในกาลข้างหน้า
มนุ ษย์จะมีความสุ ขโดยไม่ตอ้ งผลาญทรัพยากรธรรมชาติ และ
พร้อ มกัน นั้ น ก็ มี ค วามพร้อ มมากยิ่ ง ขึ้ นในการเพี ย รพยายาม
สร้างสรรค์ชีวิตและสังคมให้ดีงาม
ความไม่ประมาทของตะวันตกก็เช่นเดียวกัน เป็ นความ
ไม่ประมาทเทียม ซึ่งเกิดจากแรงบีบคั้นของระบบการแข่งขัน ที่
เรียกว่าระบบทุ กข์ภัยประดิ ษฐ์ ไม่ใช่เกิดจากสติ ปัญญาแท้จริง
แรงบี บ คั้น นั้ น ยิ่ ง ก่ อ ปฏิ กิ ริ ย า ให้ค วามเห็ น แก่ ตั ว หรื อ ความ
ต้องการสนองความต้องการของตนรุนแรงยิ่งขึ้ น การหาทางอยู่
รอดและแสวงผลประโยชน์ ของตนเข้มข้นยิ่งขึ้ น โดยที่ชีวิตจิตใจ
ยิ่งเครียด การเบียดเบียนกันในสังคมยิ่งรุนแรง และธรรมชาติ
แวดล้อมยิ่งถูก ทาลายรวดเร็ วและรุ น แรงยิ่ ง ขึ้ นตามอัต ราการ
แข่งขันหาผลประโยชน์กนั ในสังคม
ส่วนสังคมไทยก็ดังที่กล่าวแล้วว่า ไปในทางตรงข้าม คือ
ตกอยูใ่ นความประมาท
เมื่ อ พัฒ นาคนด้ว ยการศึ ก ษาอย่ างถู ก ต้อ ง ก็ จ ะมี ก าร
ปรับแก้ให้เป็ นความไม่ประมาทแท้ ที่ เกิดจากสติ ปัญญา ซึ่ งจะ
เป็ นความไม่ประมาทที่ เ ป็ นไปเพื่ อผลในทางสร้างสรรค์อย่าง
แท้จริง โดยที่ สติ ปัญ ญาจะน ากิจกรรมของมนุ ษ ย์ให้ดาเนิ นไป
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เพื่อผลดีที่ตอ้ งการภายในขอบเขตที่ ไม่ส่งผลกระทบในทางร้าย
ต่อชีวิต สังคม และธรรมชาติแวดล้อม
เมื่อธรรมได้รบั การปฏิบัติอย่างถูกต้องประสานกันครบ
องค์เป็ นระบบอย่างมีดุลยภาพดังตัวอย่างนี้ ผลดีก็เกิด ขึ้ นแก่ทุก
ส่วนที่เกี่ยวข้อง คือทั้งชีวิต สังคม และธรรมชาติแวดล้อม อย่าง
กลมกลืนและเกื้ อกูลกัน โดยสัมพันธ์กับการพัฒนาคน ไม่เกิด
ภาวะที่ตอ้ งขัดขืนจายอมหรือต้องประนี ประนอม

-๓ปฏิบตั ิธรรม ต้องให้สมดุล

ธรรมอยูใ่ นระบบสัมพันธ์
ถ้ามองแยกกระจาย ก็เห็นผิด ปฏิบตั ิพลาด ก่อผลเสียหาย
ยังมีอีกอย่างหนึ่ ง คือ การใช้ธรรมไม่ครบองค์รวม อันนี้
ก็สาคัญที่ จะทาให้เห็ นว่า ทาไมจึงใช้ธรรมกันผิ ด ขอพูดอี กสัก
ตัว อย่า งหนึ่ งให้เ ห็ น ว่ า ธรรมนั้ น ถ้า ใช้ไ ม่ ครบองค์รวมก็ จ ะมี
ปั ญหา แม้แต่ ธรรมที่ เป็ นกุ ศลก็เกิ ดโทษได้ เพราะอาจจะเป็ น
ปั จจัยแก่อกุศล
ในประเทศไทยเรานี้ ในการสอนศีลธรรมเมื่อระยะ ๑๐
กว่ า ปี มาแล้ว ได้มี แ นวโน้ ม ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดย
นักวิชาการ ที่จบมาจากตะวันตก คิดกันใหญ่ ว่าเราจะต้องสอน
จริ ย ธรรมสากล หลัก ศี ล ธรรมที่ ส อนกัน อยู่น้ั น อิ งพระพุ ท ธ ศาสนา จะเอาหลักพุทธศาสนามาสอนไม่ได้ เพราะประเทศไทย
มีหลายศาสนา เราต้องเป็ นกลาง ต้องใช้จริยธรรมสากล จาก
แนวโน้ ม นี้ ต่ อ มาก็ ป รากฏว่ า วิ ช าศี ล ธรรมได้ห มดไปจาก
หลัก สูต รของกระทรวงศึ กษาธิ ก าร วิช าพุ ทธศาสนาก็ หมดไป
แล้วมีวิชาจริยธรรมเข้ามา ซึ่งพยายามจะให้เป็ นจริยธรรมสากล
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มีการประชุ มกันในเรื่อ งนี้ และคิดกันถึ งขนาดที่ ว่า ข้อ
ธรรมต่างๆ ที่เป็ นบาลี ไม่ควรใช้ เพราะมาจากพุทธศาสนา ไม่
เป็ นกลาง ไม่เป็ นสากล ในที่ ประชุ ม พิจ ารณากัน ว่าจะใช้ศัพ ท์
จริยธรรมเป็ นภาษาไทยให้หมด เช่น สตินี่เป็ นคาบาลี ไม่ควรใช้
ต้องหาคาไทยมาแทน จะเอาอะไรดี สัจจะก็ไม่ได้ เป็ นคาบาลี
ต้องเอาคาไทยว่าความจริง เมตตา ไม่ไ ด้ เป็ นคาบาลี ต้องใช้
ความรัก จริยธรรมสากลคิดกันขนาดนี้
แต่ที่จริงนั้ น หนึ่ ง... คาเหล่านี้ มาจากพุทธศาสนาก็จริง
แต่ มั น กลายเป็ นค าไทยแล้ว มัน เป็ นค าสามัญ เป็ นค าไทย
ธรรมดา สอง... ค าเหล่ า นี้ เป็ นบัญ ญั ติ (concept) ที่ มี
ความหมายกว้างขวางมาก เราไม่ส ามารถหาคาไทยมาแทน
เท่ากันได้ อย่างคาว่า “สติ” คาเดียว ถ้าแปลเป็ นไทยแม้แต่สอง
บรรทัดก็ยงั ไม่ได้ความหมายเท่าสติคาเดียว เนื่ องจากคาเหล่านี้
มีความหมายลึ กซึ้ ง ครอบคลุ ม กินความกว้าง เราจะไปเที่ ย ว
เปลี่ยนตามใจชอบไม่ได้
ที่หย่อนกว่านั้ นก็คือ เลือกข้อธรรมมาใช้ เริ่มด้วยไปทา
บัญชีหวั ข้อธรรมมาว่ามีอะไรบ้าง แล้วก็มาเลือกกันดูว่า ข้อไหน
เป็ นจริยธรรมที่เป็ นสากล คือชาติไหนๆ ก็ยอมรับทั้งนั้ น เช่นว่า
เมตตา เอาไหม เมตตานี่ ใช้ได้ ก็เอาเมตตามาใส่ลงไป กรุณาเอา
ไหม เอ้า ! ใช้ไ ด้ อุ เบกขา เอ้ย ! อย่าเพิ่ง เอาไว้ก่อน ความ
รับ ผิ ด ชอบ นี่ ส าคัญ เอาไว้ เมื่ อ เลื อ กธรรมแบบนี้ มาแล้ว ก็
จัดเป็ นหลักสูตร นี่ คือ เลือกธรรมเป็ นข้อๆ มา ที่เห็นว่าจะใช้ใน
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หลักสูตร แล้วก็สอนกันแบบนี้ นี่ คือจริยธรรมในระยะที่ผ่านมา
ซึ่งทาให้หลักธรรมกระจัดกระจายหมด ไม่เป็ นหมวดหมู่
ที่จริงในสังคมไทยก็มีแนวโน้มนี้ อยู่แล้ว คือปฏิบตั ิธรรม
กันไม่ครบชุด เช่น เมตตา กรุณา เราพูดกันบ่อย ส่วนมุทิตา ชัก
จะเลือนไป ไม่คอ่ ยพูดถึง แต่อุเบกขา ไม่เอาเลย ซ้ายังหลงเข้าใจ
ผิดด้วย เพราะไม่เข้าใจว่าอุ เบกขาคืออะไร หลักธรรมพลัดกัน
แตกกระจัดกระจายหลุดออกไปจากชุดของมันหมด
เราไม่ สัง เกตหรื อ ว่ า พระพุ ท ธเจ้า ทรงสอนธรรมเป็ น
หมวดๆ เป็ นชุ ดๆ การที่ สอนเป็ นชุ ด นั้ น มีความหมาย นั ่น คื อ
ระบบองค์ร วมที่ ฝ รัง่ ก าลั ง ตื่ น แตกกัน เพราะว่ า หั ว ข้อ ธรรม
เหล่านั้ น เป็ นองค์ประกอบของส่วนรวมที่สมบูรณ์ ถ้าขาดอันใด
อันหนึ่ งไปแล้วระบบก็ไม่สมบูรณ์ หมายความว่า ธรรม แต่ละ
หมวดๆ นั้นเป็ นระบบดุลยภาพ เมื่อปฏิบตั ิครบแล้ว มันจะดุ ลซึ่ ง
กันและกันให้พอดี เกิดความพอดีขึ้นมาในชุดของมันที่เป็ นระบบ
นั้ น นี่ คือระบบองค์รวม เพราะฉะนั้ น ธรรมต้องปฏิ บัติครบชุ ด
ถ้าแยกออกมาเป็ นข้อๆ กระจายหลุ ดจากกันแล้วจะเกิดปั ญหา
ยกตัวอย่างง่ายๆ
หลักธรรมที่เราคุน้ กันนักหนา คือ พรหมวิหาร ๔ นี้ เป็ น
ตัวอย่างที่ ชัดเจนมากของการปฏิ บัติธรรมไม่ครบชุ ด ทาให้ไ ม่
เกิดดุลยภาพในองค์รวม เรามี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ไว้
ใช้ปฏิบตั ิต่อเพื่อนมนุ ษย์ โดยเป็ นท่าทีของจิตใจต่อเพื่อนมนุ ษย์
ที่ครบถ้วนบริบรู ณ์
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มนุ ษย์น้ันจะตกอยูใ่ นสถานการณ์ ๔ อย่าง ซึ่งเราจะต้อง
ปฏิ บัติ ธ รรมให้ถู ก ต้อ งตามสถานการณ์ น้ั น ๆ ถ้า ปฏิ บัติ ผิ ด
สถานการณ์ ธรรมนั้ น แม้จ ะเป็ นกุ ศ ล ก็ อ าจจะพลาด ท าให้
เกิดผลเสียได้
สถานการณ์ที่ ๑ เพื่อนมนุ ษย์ของเรา เป็ นอยู่ปกติ ไม่ได้
เดื อดร้อน ไม่มีภัย อัน ตราย ไม่มี ปัญ หาอะไร เราก็ มีท่ าที ข อง
ธรรมข้อที่ หนึ่ ง คือเมตตา ซึ่ งได้แก่ความรัก ความอยากให้เขา
เป็ นสุ ข ความปรารถนาดี ความเป็ นมิตร เมตตาก็มาจากราก
ศัพท์เดียวกับมิตรนัน่ เอง
ต่อมา สถานการณ์ที่ ๒ เขาตกตา่ ลง เดือดร้อน เป็ นทุกข์
มีปัญหา เราก็ตอ้ งย้ายจากเมตตา ไปกรุณา คือพลอยหวัน่ ใจ
หวัน่ ไหวในความทุกข์ของเขา คิดจะหาทางปลดเปลื้ องเขาให้พน้
จากทุกข์
ต่อมาสถานการณ์ที่ ๓ เขาขึ้ นสูง ได้ดี มีความสุข ประสบ
ความสาเร็จ ทาอะไรๆ ถูกทางแล้ว เราก็ยา้ ยมาสู่คุณธรรมข้อที่
สาม คือมุทิตา หมายความว่าพลอยยินดีดว้ ย ส่งเสริมสนับสนุ น
นี่ ผ่านมา ๓ สถานการณ์แล้ว ในหมู่คนไทยเรา ปรากฏ
ว่าหลายคนแยกไม่ออกแม้แต่เมตตากับกรุณา ว่าต่างกันอย่างไร
ธรรมหมวดนี้ เป็ นธรรมที่ แ สดงออกต่ อ คนอื่ น คื อ ต่ อ เพื่ อ น
มนุ ษ ย์ จึ ง ก าหนดความแตกต่ า งได้ด ้ว ยการปฏิ บัติ ใ นความ
สัมพันธ์กบั บุคคลอื่นนั้น ตามสถานการณ์ที่เกิดกับเขา ฉะนั้น วิธี
แยกความหมาย ก็ดูที่สถานการณ์ที่เกิดแก่เขา คือ สถานการณ์ที่
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เขาเป็ นปกติเราก็มีเมตตา สถานการณ์ที่ เขาตกตา่ เป็ นทุกข์เราก็
มีกรุณา สถานการณ์ที่เขาขึ้ นสูงประสบความสาเร็จเราก็มีมุทิตา
มนุ ษย์ทวั ่ ไปจะตกอยูใ่ น ๓ สถานการณ์นี้ เราก็มีครบแล้ว
ปฏิบตั ิให้ถูกสถานการณ์ สามอย่างนี้ แล้วมีสถานการณ์อะไรอีก
สามอย่างก็น่าจะครบแล้ว คน ถ้าไม่ปกติ ก็ตอ้ งเดื อดร้อน เป็ น
ทุกข์ หรือมิฉะนั้น ก็ได้ดีมีสุข แล้วจะมีสถานการณ์อะไรอีก ทาไม
พระพุทธเจ้ายังตรัสข้อที่ ๔ อีก สถานการณ์อะไร
บางท่ านสอนว่า คื อ สถานการณ์ ที่ เ ขาได้ทุ ก ข์จ ากผล
กรรมที่ เขาทาของเขาเอง ในข้อที่ เราไม่สามารถจะช่วยได้ การ
ตอบอย่างนี้ ต้องระวัง ต้องให้เห็นหลักที่ชดั เจน
อาจารย์ผใู้ หญ่มีชื่อเสียงมากของไทยท่านหนึ่ งเอาอันนี้ ไป
พูดในการปาฐกถา ท่านบอกว่า พระพุทธศาสนาสอนให้คนวาง
อุเบกขา กรรมของใครกรรมของมัน เห็นคนตกตา่ ยากจน ก็บอก
ว่า โอ้! เป็ นกรรมของเขาเอง เขาก็รบั ผลของกรรมของเขาไป ก็
เลยไม่มีใครช่วยเหลือกัน สังคมไทยก็เลยแย่ นี่ แหละ ถ้าพูดอย่าง
นี้ อุเบกขาก็โดนตี
ฝรัง่ คนหนึ่ งเขียนหนั งสือ Buddhism and Society เป็ น
หนั งสื อหนาใช้ศึกษาในมหาวิทยาลัยของฝรัง่ บางแห่งด้วย เป็ น
งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนาในพม่ า ฝรั ง่ คนนี้ ไปเอา
กรณีศึกษา (case study) ไว้ดว้ ย
เขายกตัวอย่างในเมืองพม่ามาเรื่องหนึ่ ง จริงหรื อไม่จริง
ผมก็ยังสงสัย แต่ฝรัง่ คนนี้ ยกตัวอย่างมาเล่าว่า เขาไปที่ ชนบท
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แห่งหนึ่ ง มีคนตกน้ าแล้วไม่มีใครช่วย เพราะคนพม่าบอกว่าเป็ น
กรรมของเขา แล้วก็ใ ห้วางอุ เบกขา ได้สองหลักคื อ หนึ่ ง หลัก
กรรม ว่าเป็ นกรรมของเขา สอง อุเบกขา วางเฉย ไม่ชว่ ย
ฝรัง่ คนนี้ ก็เลยบอกว่า นี่ เห็ นไหม พุทธศาสนาทาให้คน
เป็ นอย่างนี้ เขาตี หนึ่ ง...หลักกรรม สอง...หลักอุ เบกขา โยงกัน
ว่ า คนพุ ท ธอุ เ บกขาเพราะเห็ น ว่ า เป็ นกรรมของเขา เลยไม่
ช่วยกัน เพราะฉะนั้นสังคมก็เลยตกตา่ เดือดร้อนอย่างนี้ เขาได้ที
ก็ตีแพะไล่เลย เป็ นการบอกไปด้วยว่าในสังคมของเขา ไม่อย่างนี้
หรอก ของเขานี่ ตอ้ งช่วยกันสุ ดฤทธิ์ เลย ฉะนั้ น สังคมฝรัง่ จึงได้
เจริญขึ้ นมา เขาว่าอย่างนั้น เอาล่ะสิ อย่างนี้ จะแก้อย่างไรล่ะ
ในที่นี้เขาว่า ที่ ไม่ช่วย เพราะอ้างหลักกรรมกับอุเบกขา
ไม่ใช่อา้ งเรื่องว่ายน้ าเป็ นหรือไม่เป็ น เขาตีหลักกรรมกับอุเบกขา
แล้ว ก็กลายเป็ นว่า เห็นคนจนก็วา่ นี่ เป็ นกรรมของเขา ไปเห็นคน
พิการ ก็ว่ากรรมของเขา เพราะฉะนั้ นก็ให้เขารับกรรมไป เราก็
อุเบกขา ใช่ไหม
พระพุทธเจ้าทรงวางหลักจริยธรรมบนฐานแห่งสัจจธรรม
นะ จริยธรรมในพระพุทธศาสนาจึงไม่เป็ นของบัญญัติตามชอบ
ใจของศาสนาหรื อ ของคนผู้ใ ดกลุ่ ม ใด พระพุ ท ธเจ้าไม่ไ ด้ว าง
หลักธรรมเอาเองว่า อย่างนี้ ดี อย่างนั้ นไม่ดี เธอทาผิ ด ฉันไม่
ชอบใจ ต้องลงโทษ เธอทาดี ฉันโปรดปราน ให้รางวัล อย่างนี้ ไม่มี
พระพุทธศาสนาสอนว่า ธรรมเป็ นธรรมดาของธรรมชาติ สิ่ งทั้งหลายเป็ นไปตามเหตุ ปัจจัยของมัน เรียกว่าเป็ นกฎ
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ธรรมชาติ พระพุทธเจ้าทรงสอนจริยธรรมไปตามกฎธรรมชาติ
คือตามความเป็ นไปตามเหตุปัจจัยนี้ จริยธรรมที่ พระองค์สอน
ตั้งอยู่บนฐานแห่งสัจจธรรมคือความจริงตามธรรมชาติ ฉะนั้ น
จริยธรรมจึงเป็ นความจริงด้วย ไม่ใช่เป็ นของบัญญัติเอาตามชอบ
ใจ ของสังคมนี้ ว่าดี สังคมโน้นว่าไม่ดี อย่างที่ฝรัง่ ว่า ของเราไม่ใช่
อย่างนั้น
เป็ นอันว่า หลักพรหมวิหารก็ตอ้ งตั้งอยู่บนฐานของสัจจ
ธรรม เราจะมองพรหมวิหารได้ครบทุกสถานการณ์ เมื่อเรามอง
ครบระบบของธรรมชาติท้งั หมด คือมองให้ตรงตามธรรมนั น่ เอง
เพราะฉะนั้นจะต้องมองไปให้ถึงตัวธรรม

เพื่อให้สงั คมยัง่ ยืน คนต้องสัมพันธ์กนั แต่พอดี
มน ุษย์ช่วยกันดี แต่ตอ้ งรักษาธรรมไว้ดว้ ย
เริ่มแรก พรหมวิหารเป็ นธรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่ า งมนุ ษ ย์ เราชัด เจนแล้ว ว่ า เป็ นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
มนุ ษย์ มนุ ษย์จะอยู่ร่วมกันด้วยดี ก็ตอ้ งมี เมตตา กรุณา มุทิตา
ถ้า มนุ ษย์ อ ยู่ ด ้ว ยกั น โดยมี น้ าใจเอื้ อเฟื้ อช่ ว ยเหลื อ กั น ตาม
สถานการณ์ท้ังสาม ด้วยคุณธรรมทั้งสามข้อนี้ แล้ว โลกมนุ ษย์ก็
อยูด่ ว้ ยดี แต่แค่นี้พอที่จะให้อยูด่ ว้ ยดีจริงหรือ? ขอให้ดูต่อไป
โลกมนุ ษย์นี้ ไม่ได้อยูต่ ามลาพัง ภายใต้โลกมนุ ษย์นี้ มีสิ่ง
ที่เป็ นฐานรองรับอยู่ คือความจริงของสัจจธรรม หรือธรรมที่เป็ น
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หลักการของธรรมชาติ ได้แก่ความเป็ นจริงแห่งความเป็ นไปตาม
เหตุปัจจัย หรือหลักการแห่งความจริง ความถูกต้องดีงาม ธรรม
คื อ ความเป็ นจริ งของกฎธรรมชาติ นี้ ครอบคลุ ม และควบคุ ม
ธรรมชาติท้งั หลาย รวมทั้งโลกมนุ ษย์ไว้ท้งั หมด โลกมนุ ษย์ต้งั อยู่
บนฐานของความเป็ นจริ ง ของธรรมนั้ นซึ่ ง ใหญ่ ก ว่ า ฉะนั้ น
ความสัมพันธ์ในหมู่มนุ ษย์นี้ จะต้องไม่ไปกระทบกระเทือนหรือ
ทาลายธรรม แต่จะต้องให้สอดคล้องกับธรรม โลกมนุ ษย์จึงจะ
เป็ นไปได้ดว้ ยดี
ฉะนั้น เราจึงมิใช่มีหน้าที่แต่เพียงรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
ในหมู่มนุ ษย์เท่านั้ น แต่เราจะต้องรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุ ษย์กบั ตัวธรรมที่เป็ นกฎธรรมชาตินี้ด้วย
ทีนี้หมูม่ นุ ษย์จะปฏิบตั ิต่อกันด้วยดี จะเอื้ อเฟื้ อเกื้ อกูลกัน
อย่างไรก็ตาม แต่ถา้ ไปทาผิดต่อธรรม ทาให้เสียธรรมเข้าเมื่อไร
โลกมนุ ษย์น้ั นก็ต้งั อยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้ น เมื่อใดความสัมพันธ์
ระหว่างมนุ ษย์ในข้อหนึ่ งก็ตาม ข้อสองก็ตาม ข้อสามก็ตาม ไป
ส่งผลกระทบทาความเสียหายต่อตัวธรรมเข้า นี่ คือสถานการณ์ที่
๔ ซึ่ งจะต้อ งอุ เ บกขา ได้แ ก่ ส ถานการณ์ ที่ ว่ าถ้า ขวนขวายใน
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ ก็จะไปกระทบต่อตัวธรรม จะทาให้
ระบบของธรรมคลาดเคลื่อนเสียหาย จึงต้องหยุดความสัมพันธ์
ระหว่างมนุ ษย์ไว้ก่อน เพื่อรักษาธรรมไว้ เพราะฉะนั้ น ในกรณี
เช่นนั้น เมตตา กรุณา มุทิตา จะออกโรงไม่ได้ และจะต้องมาถึ ง
อุเบกขา
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ขอยกตัวอย่าง เด็ กคนหนึ่ งไปลัก ขโมยของเขา ประสบ
ความส าเร็ จ ได้เ งิ น มา ๕,๐๐๐ บาท ถ้าเราถื อ ว่าเป็ นสถานการณ์ที่ ๓ เราก็มุทิตา ดีใจด้วย ส่งเสริมเลย แต่ถา้ ทาอย่างนั้ นก็
กระทบต่อธรรมทาให้ธรรมเสียหาย หรือผูพ้ ิพากษาพิจารณาคดี
รูว้ ่าจาเลยนี้ ทาความผิดจริง ไปฆ่าเขาตาย แต่เมื่อคิดว่าจาเลย
จะต้องตกทุกข์ได้ยากไปติดคุก ก็สงสาร อยากจะปลดเปลื้ องทุกข์
ของเขา นึ กว่าเป็ นสถานการณ์ที่ ๒ ก็เลยกรุณา แต่กรุณาในที่นี้
แสดงออกไปก็ เ ข้าสถานการณ์ ที่ ๔ ผิ ด ธรรมทัน ที ท าให้เ สี ย
ความเป็ นธรรม ทาให้เสี ยหลักการแห่งความถูกต้องดี งาม จึ ง
ต้องเปลี่ยนเป็ นอุเบกขา
เป็ นอันว่า ถ้าการสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ จะเป็ นสถานการณ์ที่หนึ่ งก็ตาม สองก็ตาม สามก็ตาม ไปกระทบต่อธรรมเข้า
เมื่ อ ไร ความสัม พัน ธ์ ระหว่างมนุ ษ ย์ต ้อ งหยุ ด แล้ว เข้าเป็ น
สถานการณ์ที่สี่ เราก็ วางอุเบกขาต่อคนนั้ น คือ เฉยต่อเขา ไม่
เอาแล้ว ฉันไม่ดีใจต่อเธอ ไม่สนั บสนุ นเธอ ฉันไม่ช่วยเธอแล้ว
เธอทาอย่างนี้ ฉันไม่เอาด้วยกับเธอละ เราเฉย วางใจเป็ นกลาง
ต่อเขา เพื่อให้ธรรมมาจัดการ
เราวางอุ เบกขาต่ อคน คือ เฉย หยุ ดขวนขวาย ไม่ช่ว ย
เหลือเขา เพื่อจะได้ไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงธรรม การปฏิบตั ิ
ตามธรรมจะได้ดาเนิ นไป กฎต้องเป็ นกฎ ธรรมต้องเป็ นธรรม
ใครมีหน้ าที่ ปฏิ บัติ ตามธรรมก็ มาจัดการไปตามธรรมนั้ น พูด
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สั้น ๆ ว่า เพื่ อ ปฏิ บัติ ต ามธรรม จึ ง ต้อ งยกเว้น สถานการณ์ ที่
๑,๒,๓ เสีย ข้อหนึ่ ง สอง สาม ออกแสดงไม่ได้ เพื่อให้ขอ้ ๔ มา
ฉะนั้ น อุเบกขา ตัวมันจึงแปลว่า เข้าไปมองดู หรือคอย
มองดูอยู่ใกล้ๆ ให้เขาได้รับผลถูกต้องตามธรรม และแสดงถึ ง
ปั ญ ญาด้ว ย เพราะว่า ๓ ข้อแรกความเด่ นอยู่ที่ความรูส้ ึ ก พอ
สถานการณ์มาก็แสดงได้ทนั ที แทบไม่ตอ้ งใช้ปัญญาเลย แต่ขอ้ ที่
๔ จะแสดงได้ ต้องมีปัญญา ต้องรูว้ ่าอะไรถูกต้อง อะไรผิด อะไร
เป็ นธรรม อะไรไม่เป็ นธรรม อะไรเป็ นบาปเป็ นบุญ เหตุผลเป็ น
อย่างไร
นี่ แ หละ สถานการณ์ ที่ ๔ ที่ เ รามาอธิ บ ายกัน ว่ า ให้
เป็ นไปตามกรรม เป็ นอย่ า งนี้ คื อ เป็ นสถานการณ์ ที่ ค วาม
สัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ หรือระหว่างบุคคลจะไปกระทบต่อธรรม
เข้า หมายความว่า กรรมของเขาจะต้องถูกตัดสินด้วยธรรม หรือ
ต้องบังเกิดผลตามธรรม เพราะถ้ากระทบต่อธรรมแล้วเรายังขืน
เข้าไปวุ่น วายแทรกแซง ฐานของสัง คมมนุ ษ ย์ก็ เ สี ย ธรรมที่
รองรับ โลกมนุ ษย์อ ยู่ก็วิปลาส และโลกมนุ ษ ย์เองก็จะอยู่ไม่ไ ด้
ฉะนั้น จึงต้องหยุดความสัมพันธ์กบั คน เพื่อรักษาธรรม
พระพุ ท ธเจ้า ทรงประทานไว้ค รบว่ า จะอยู่ แ ค่ ค วาม
สัมพันธ์ ระหว่างมนุ ษ ย์เ ท่านั้ น ไม่พ อ ต้อ งรักษาความสัม พัน ธ์
ระหว่างมนุ ษย์กับตัว ธรรมด้ว ย โลกมนุ ษ ย์จึงจะอยู่ไ ด้ ถ้าเรา
ปฏิบตั ิธรรมไม่ครบชุด ก็ยุ่งและเกิดโทษ เมตตากรุ ณา กลับทา
ให้เกิดปั ญหา เสียความยุติธรรม เสียความชอบธรรม ทาให้หลัก
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การของสังคมตั้งอยูไ่ ม่ได้ สังคมก็วุน่ วายปั ่นป่ วน พระพุทธเจ้าจึง
ทรงเรียกธรรมหมวดนี้ ว่าพรหมวิหาร แปลว่า ธรรมเครื่องอยู่
ของพระพรหม คือ ธรรมประจาใจของผูส้ ร้างสรรค์อภิบาลโลก
ในศาสนาพราหมณ์น้ั นเขาถื อว่า พรหมเป็ นผูส้ ร้างโลก
พอสิ้ นกัปป์ หนึ่ งโลกทลาย พระพรหมก็สร้างโลกใหม่อีกที หนึ่ ง
แล้วโลกก็อยูไ่ ปอีกกัปป์ หนึ่ ง ทีนี้ พระพุทธเจ้าตรัสสอนเราให้ไม่
ต้องรอพระพรหมที่ เป็ นเทวดาที่ จะมาสร้างโลก แต่ทรงสอนให้
มนุ ษย์ทกุ คนนี่ แหละเป็ นพรหม คื อ มาช่ว ยกัน เป็ นผูส้ ร้างโลก
เป็ นผูอ้ ภิบาลโลก หล่อเลี้ยงบารุงรักษาให้โลกตัง้ อยูไ่ ด้ดว้ ยดี เมื่อ
เราปฏิบตั ิตามธรรม ๔ ข้อนี้ เราทุกคนก็เป็ นพรหม คือเป็ นผูท้ ี่มี
ส่วนในการสร้างสรรค์ อภิบาลรักษาบารุงโลก
พระพุทธเจ้าต้องการให้ทุกคนเป็ นพรหม เบื้ องแรกให้
มารดาบิด าเป็ นพรหมก่อน ต่ อ มาให้ม นุ ษย์ทุ ก คนเป็ นพรหม
เมื่อเราปฏิบตั ิตามธรรม ๔ ข้อนี้ ครบถ้วนดี โลกมนุ ษย์คือสังคมก็
อยู่ได้ โลกอยู่ได้ เพราะทุ กคนร่วมกันสร้างสรรค์อภิ บาล ไม่มี
ปั ญหาเลย แต่เวลานี้ เกิดความผิ ดพลาดมีปัญหา เพราะสังคม
เอียง เสียดุลในการปฏิบตั ิธรรม ๔ ข้อนี้
พรหมวิหาร ๔ ข้อนี้ ถ้าเราจัดเป็ นพวกเป็ นฝ่ าย จะเหลือ
๒ เท่านั้น คือ ข้อ ๑ ถึง ๓ ได้แก่เมตตา กรุณา มุทิตา เป็ นธรรม
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ต่อมนุ ษย์ หรือคนต่อคน
ส่วนข้อที่ ๔ เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ในกรณี ที่เกี่ยวกับ
ธรรม หรือ พูด รวบรัด ว่า เป็ นความสัม พัน ธ์ระหว่างมนุ ษ ย์กับ
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ธรรม จึงเป็ น ๒ ฝ่ าย คือมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ฝ่ายหนึ่ ง และมนุ ษย์กบั
ธรรมอี กฝ่ ายหนึ่ ง หรือคนกับคน และคนกับธรรม จะเห็ นว่าใน
หมูม่ นุ ษย์การปฏิบตั ิระหว่าง ๒ ฝ่ ายนี้ มีการเอียงสุดได้
ในสังคมบางสังคม มนุ ษย์มีการเอื้ อเฟื้ อช่วยเหลื อกัน มี
น้ าใจต่อกันอย่างดี เด่นในเมตตา กรุ ณ า ตลอดจนมุ ทิตามาก
แต่สงั คมนั้นอ่อนในอุเบกขา สังคมประเภทนี้ เป็ นอย่างไร ในแง่ดี
ก็ จ ะมี ความรูส้ ึ ก อบอุ่ น แช่ม ชื่ น ด้ว ยไมตรี จิ ต มิ ต รภาพ มี ก าร
เอื้ อเฟื้ อเกื้ อกูลกันดี แต่ในแง่เสีย คนจะช่วยเหลื อกันเป็ นเรื่อง
ส่ ว นตัว จนกระทัง่ มองข้ามหลัก การ มองข้ามกฎเกณฑ์ก ติ ก า
มองข้ามความเป็ นธรรมและความชอบธรรม พอมีอะไรเกิดขึ้ นก็
คิ ด ว่ าจะไปหาเพื่ อ นไปหาผู้ใ หญ่ ใ ห้ช่ ว ย เสร็ จ แล้ว กฎเกณฑ์
กติ ก า กฎหมาย ไม่ เ อาเลย เลี่ ย งหมดเลย สัง คมนี้ ก็ เ สี ย ดุ ล
สั ง คมอย่ า งนี้ ระยะยาวก็ จ ะเสื่ อ ม เพราะว่ า อ่ อ นในอุ เ บกขา
เรียกว่าเอียงสุดไปในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เอาแต่จะ
ช่วยเหลือกันระหว่างบุคคล
ส่วนในบางสังคม ความสัมพัน ธ์จะเด่น ในอุ เ บกขา คื อ
เอาแต่กฎเกณฑ์ กติกา และหลักการ ตลอดจนกฎหมาย สังคมมี
กติกาวางไว้แล้ว หลักการมีอยูแ่ ล้ว ทุกคนต้องปฏิบตั ิตามนั้ น ตัว
ใครตัวมัน ถ้าแกผิดฉันฟั น แต่ระหว่างนั้ น ไม่มีน้ าใจต่อกัน ไม่
ช่วยเหลื อกัน ทุ กคนดิ้ นรนขวนขวายเอาเอง ทุ กคนช่วยตัวเอง
และพึ่งตนเองสังคมแบบนี้ ก็แห้งแล้งน้ า ใจ ขาดความอบอุ่ น มี
ความเครียดสูง คนเป็ นโรคจิตโรคประสาทกันมาก
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จากหลัก ที่ พูดมานี้ ก็ลองมาพิจารณาดูว่าเวลานี้ สังคม
เป็ นอย่ า งไร สั ง คมไทยของเรานี้ เอี ย งไหม จะเห็ น ได้ ว่ า
สังคมไทยของเรา เอียงมาในทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
ข้อที่ ๑ และ ๒ มาก ข้อที่ ๓ ก็ยังหย่อน แต่ ขอ้ ที่ ๑ ที่ ๒ หนั ก
จนกระทัง่ แสดงออกมาทางถ้อยคาที่ใช้ในสังคมของเรา คือ คาว่า
เมตตา กรุ ณา นี้ เราพูดกันเรื่อย เป็ นศัพท์สามัญ แต่มุทิตาพูด
น้อยลง อุเบกขาไม่พดู เลย แสดงว่า ธรรมเสียดุลแล้ว
ทีนี้ หันไปดูสังคมฝรัง่ บ้าง เรื่องเมตตา กรุ ณา มุ ทิตานี้
เอาน้อ ย แต่อุ เบกขามาแรง ทุ กคนต้องอยู่กับหลักการ ทุ กคน
ต้องเคารพกฎหมาย ทุกคนปฏิบตั ิตามกฎหมายก็แล้วกัน ถ้าทา
ผิดก็โดน ถ้าทาถูกแกไปได้ กฎเป็ นกฎ ไม่เอาใครทั้งนั้ น สังคม
อย่างนี้ ก็ดีเหมือนกัน เพราะรักษาความเที่ยงธรรมไว้ได้ รักษา
กฎเกณฑ์กติกาของสังคมได้ แต่แห้งแล้งและเครียดอย่างที่ว่า ก็
เสียดุลอีก
สังคมที่ มี ความสัมพัน ธ์ระหว่างมนุ ษย์สูงนั้ น นอกจาก
เสียความเป็ นธรรม รักษากฎเกณฑ์กติกาและหลักการไว้ไม่ค่อย
ได้แล้ว ในระยะยาว คนจะหวังพึ่งกันมากเกินไป คนจานวนหนึ่ ง
ซึ่งมีนิสยั ชอบหวังพึ่งผูอ้ ื่น คอยรับความช่วยเหลือจากคนอื่น โดย
คิดว่าไม่เป็ นไรหรอก เดี๋ยวจนลงเราก็ไปขอยืมเพื่อนได้ ไม่เป็ นไร
เดี๋ ยวแม่เรา ญาติ เ รา ผู้ใหญ่ของเราก็ช่วยเราได้ เลยไม่ดิ้นรน
ขวนขวาย ก็เลยเฉื่อยชา เกียจคร้าน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
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ด้ว ยเมตตา กรุ ณ า มุ ทิ ต า จึ ง ท าให้ค นโน้ ม เอี ย งไปในทาง
ประมาท เฉื่อยชา สังคมก็จะเสื่อมหรืออืดอาด
ส่วนสังคมที่ หนั กในอุ เบกขา เอาแต่กฎเกณฑ์กติกา ไม่
เอาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ก็แห้งแล้งอย่างที่ ว่า แต่ก็เป็ น
เครื่องบีบคั้นและเร่งรัดคนให้กระตือรือร้นขวนขวาย สร้างสรรค์
ความเจริญได้ ทุกคนจะดิ้ นรนขยันตัวเป็ นเกลียว เพราะฉะนั้ น
จึงทาให้สร้างความเจริญก้าวหน้าได้ดี แต่ถา้ แห้งแล้งและเครียด
เกินไปก็อาจจะถึงจุดเดือด คนจะเกิดความโกรธ มีโทสะว่า อะไร
กัน มัน ไม่ ช่ ว ยเหลื อ กัน บ้า งเลยเชี ย วหรื อ คนจะโกรธแค้น
จนกระทัง่ ว่าหลักการกติกาเหล่านี้ เราไม่เอากับมันแล้ว ทาลาย
มันเลย หลักการของสังคมก็อยูไ่ ม่ได้เช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้น ถ้าเอียงสุดจนเกินไป ในที่สุดก็อยูไ่ ม่ได้ท้งั คู่
จึงต้องปฏิ บัติใ ห้พอดี ซึ่ งอยู่ที่ว่า ท าอย่างไรจะรักษาดุ ลยภาพ
ระหว่างธรรม ๔ ข้อนี้ ไว้ ซึ่ งแยกเป็ น ๒ ฝ่ าย คือเมตตา กรุ ณา
มุทิตา ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และอุเบกขาในแง่
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรม เพราะฉะนั้ น ธรรมจึงเป็ นชุด
และต้องปฏิ บตั ิ ให้ครบ เวลานี้ เราปฏิบัติธรรมกัน แม้แต่ในชุ ด
พรหมวิหารนี้ ก็วุ่น ธรรมที่มาในสังคมไทย แตกกระจัดกระจาย
เป็ นข้อ ๆ ไปหมด ยิ่ ง ไปเรี ย นในโรงเรี ย น ยิ่ ง ไปเรี ย นแบบ
จริยธรรมสากล ก็เลยไปกันใหญ่
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ต้องมองหลักให้ชดั และปฏิบตั ิให้ครบ
จึงจะพบทางรอดสอู่ ารยธรรมที่ยงั่ ยืน
เป็ นอันว่า เมตตา กรุ ณา ถึ งแม้จะดี แต่ถา้ ปฏิบัติผิด ก็
เกิดโทษ นอกจากนั้นฝรัง่ ยังเอาไปติเตียนอีกด้วย เช่นในหนั งสือ
ของอัลเบิรต์ ชไวเซอร์ (Albert Schweitzer) ซึ่งเป็ นนั กปราชญ์
สาคัญคนหนึ่ งของตะวันตก มีชื่ออยู่ในสารานุ กรม (encyclopaedia)
ใหญ่ๆ แทบทุกชุ ด ท่านผูน้ ี้ เป็ นหมอสอนศาสนา และมีอิทธิ พล
มาก คราวหนึ่ ง ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์จ ะตั้ ง คณะรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ขึ้น ก็มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอินเดียน่ า
ซึ่งส่งอาจารย์ทางโน้นมาช่วย
ศาสตราจารย์คนหนึ่ งชื่อโรเบิรต์ แอล ซัตตัน (Robert L.
Sutton) ได้มาสอนวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และได้แต่งหนั งสือ
ขึ้ นเล่มหนึ่ งดูเหมือนจะชื่อว่า Public Administration in Thailand
แปลว่ า รัฐ ประศาสนศาสตร์ใ นประเทศไทย เขาวิ เ คราะห์
ประเทศไทยและสังคมไทยแล้ว ก็บอกว่า ปั จจัย ที่ ขัดขวางการ
พัฒนาของสังคมไทยคือ หนึ่ ง สถาบันกษัตริย์ สอง พุทธศาสนา
แล้ว เขาก็ แ จกแจงวิ เ คราะห์ ว่ า พุ ท ธศาสนาเป็ นเหตุ ปั จจัย ให้
สังคมไทยไม่พฒ
ั นาอย่างไร ตอนนั้ น ชาวพุทธเราส่วนหนึ่ งก็ลุก
ขึ้ นมาด่าซัตตันเป็ นการใหญ่ (ต่อมาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่
ธรรมศาสตร์ได้โอนไปรวมกับส่วนงานการศึกษาอื่นๆ ตั้งขึ้ นเป็ น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คือ NIDA ในปั จจุบนั )
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ในข้อ ความที่ เ กี่ ย วกับพระพุ ท ธศาสนานั้ น ตอนหนึ่ ง
โรเบิรต์ แอล ซัตตัน ได้อา้ งอัลเบิรต์ ชไวเซอร์ ที่เขียนไว้ว่า พุทธ
ศาสนาสอนให้คนทาความดี แต่การทาความดี ของพุทธศาสนา
คืออย่างไร? คือเว้นจากความชัว่ เช่น เว้นจากปาณาติบาต เว้น
จากอทินนาทาน ฯลฯ แค่นี้คือทาความดี พุทธศาสนาสอนให้ทา
ความดี ก็แค่เว้นจากความชัว่ เว้นความชัว่ ก็คือทาดีแล้ว และใน
ท านองเดี ย วกัน พุ ท ธศาสนาสอนให้คนช่ว ยเหลื อ กัน โดยแผ่
เมตตา คือตั้งความปรารถนาดีให้เพื่อนมนุ ษย์มีความสุ ข สรุปว่า
พุทธศาสนาสอนความดีแบบ passive ไม่ active คือ สอนความ
ดีแบบอยูเ่ ฉยๆ ไม่ตอ้ งทาอะไร เจริญเมตตา ก็แค่ต้งั ใจดีนอนแผ่
อยู่ในมุ ง้ แค่นี้ ก็ ทาดี แ ล้ว เลยไม่ช่วยให้คนออกไปดาเนิ นการ
สร้างสรรค์ในสังคม
โรเบิร์ต แอล ซัตตัน ก็โ จมตี พุท ธศาสนาตามอัลเบิร์ต
ชไวเซอร์ เข้าไป แล้วหนังสือพวกนี้ มีอิทธิ พล นั กวิชาการไทยเรา
เชื่อไม่น้อย นี่ ผมเอามาเล่าเป็ นตัวอย่างเท่านั้น
เรื่องกรรม เรื่องอุเบกขา เรื่องเมตตา และอะไรๆ หลาย
เรื่อง โดนฝรัง่ ตี แล้วนั กวิชาการไทยก็ตี แม้แต่ดอกเตอร์คนหนึ่ ง
ที่เป็ นลูกหรือลูกสะใภ้หรือหลานคนหนึ่ งของท่านผูใ้ หญ่อดีตคน
วัดที่มีชื่อเสี ยงมาก ก็ยังเขียนติ เตียนไว้ว่า เพราะคนภาคอีสาน
ถื อหลักอนิ จจังตามคาสอนของพระพุทธศาสนาจึงทาให้มีชีวิต
แบบอยู่ไปวันๆ แล้วก็เลยไม่เจริญ ไม่สามารถพัฒนาสังคมให้
เจริญก้าวหน้าได้ นี่ ขนาดคนที่อยูใ่ นเชื้ อสายยังว่าอย่างนี้
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ฉะนั้ น เราจะต้องไม่ประมาทให้หนั กที เดี ยว เพราะคน
ของเรา แม้แต่พระเอง ถ้าเข้าใจธรรมไม่รอบคอบแล้ว อาจจะ
เป็ นปั ญหาได้อย่างหนั ก ในวงวิชาการนั้ น เรายังไม่ได้ไปสัมผัส
อีกมาก คนที่ เข้าใจกันได้ดีกับเราก็เยอะ แต่คนที่ ยังไม่เข้าใจก็
มากอยู่ จะต้องตื่นตัวรูเ้ ท่าทัน โดยเฉพาะตัวเราเองจะต้องเข้าใจ
ธรรมให้ชดั เจน ชนิ ดโยงกันได้ท้งั ระบบ
เป็ นอั น ว่า ธรรมนั้ น จะต้อ งปฏิ บัติ ใ ห้ค รบชุ ด องค์รวม
อย่างที่วา่ แล้ว เพราะมันมีความประสานสัมพันธ์กนั และเติมเต็ม
แก่กัน ถ้าขาดชุ ดแล้ว ชีวิตและสังคมมนุ ษย์ก็จะเอี ยง เสียหลัก
เสี ย ดุ ล เกิ ด ผลเสี ย ธรรมที่ เ ป็ นกุ ศ ลเป็ นปั จจัย แก่ อ กุ ศ ลได้
อย่างไร ธรรมที่ เ ป็ นอกุ ศลเป็ นปั จจัย แก่กุศลได้อย่างไร จะใช้
อกุ ศลเป็ นปั จจัยแก่กุ ศล เช่น ใช้ตัณหาเป็ นปั จ จัย แก่ฉัน ทะได้
อย่างไร ดังนี้ เป็ นต้น จะต้องวิเคราะห์กันให้ชัด จะได้ไม่พลาด
เป็ นการช่วยสังคมของเรา และแก้ความเห็นผิ ด โดยเฉพาะของ
คนที่เป็ นผูน้ าทางปั ญญา
ที่ พูด มาทั้ ง หมดคราวนี้ ได้โ ยงไปหาหลั ก ธรรมง่า ยๆ
เพีย ง ๒-๓ อย่างเท่านั้ น แต่ ที่ จริงหลัก ธรรมเพี ยงแค่นี้ก็ เพีย ง
พอที่จะสร้างอารยธรรมใหม่ที่ยงั ่ ยืนได้แล้ว
ที่ ว่าจะสร้างอารยธรรมใหม่น้ั น ในที่ นี้ ไม่ใ ช่ว่าจะต้อ ง
สร้างขึ้ นใหม่โดยสิ้ นเชิง แต่หมายถึ งการเปลี่ยนจากอารยธรรม
ปั จจุบนั ที่ติดตันไม่ยงั ่ ยืน ให้กลายเป็ นอารยธรรมที่แท้ที่ถูกต้อง
ที่จะนามนุ ษยชาติไปสู่สนั ติสุขได้อย่างแท้จริง

ภาคผนวก

ฝรัง่ เจริญเพราะดิ้นรนให้พน้ จาก
การบีบคัน้ ของศาสนาคริสต์
๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๑
เรี ยน พระปลัดเอี่ยม อิสิทตฺโต
ตามที่ท่านได้เขียนจดหมายไปถามปั ญหา อยากจะให้ตอบ
ข้อสงสัยนั้ น ตามปกติ ระยะนี้ ผมมีงานเร่งมากไม่ มีเวลาจะตอบ
โดยมากต้องเก็บจดหมายไว้นานๆ แต่จดหมายของท่านนี้ เห็ น
ว่า เป็ นเรื่องสาคัญ แม้ว่าจะไม่มีเวลาเขียนก็ได้พูดบันทึกเสี ยง
แล้วขอร้องให้พระมหาอิ นศร ช่วยพิมพ์ให้ ข้อสงสัยของท่านข้อ
สาคัญก็คือ
เวลานี้ มี คนไปเข้าคริส ต์กัน โดยที่ เห็ น ไปว่าคนฝรัง่ ชาว
ตะวัน ตกถื อ ศาสนาคริ ส ต์ ฝรั่ง จึ ง เจริ ญ ทุก อย่ า ง ไม่ ว่ า การ
เศรษฐกิจ การทหาร การเมือ ง ทางวิท ยาศาสตร์ สรรพาวุธ
ทุกๆ อย่าง ซึ่งเป็ นวิธีการของผูเ้ ผยแพร่ศาสนาคริสต์ที่จะพูดให้
เข้าใจกันอย่างนั้น
วิธีการเผยแพร่และชักจูงของนั กสอนศาสนาคริสต์ ที่ ทา
อย่างนี้ เป็ นการกระทาที่น่ารังเกียจ เพราะเป็ นการกล่าวเท็จ ไม่
ตรงตามความเป็ นจริง และเป็ นการไม่ยุติธรรมทั้งแก่คนไทยและ
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แก่พระพุทธศาสนา ถ้าเขาใช้วิธีเผยแพร่แบบมีเล่ห์กลอย่างนี้ ก็
ควรจะต้องเผยแพร่ความจริงให้เป็ นที่รเู ้ ข้าใจกันไว้
ชาวพุทธนั้นเป็ นมิตรกับคนทัว่ โลก โดยไม่แบ่งแยกศาสนา
เพราะฉะนั้ น ตามปกติ เราจะไม่ตาหนิ ติเตีย นศาสนาไหนๆ แต่
เมื่อมีคากล่าวจาบจ้างที่จะทาให้เข้าใจผิด ก็จาเป็ นต้องพูดชี้ แจง
เฉพาะในคราวที่จาเป็ นอย่างนี้ เพื่อให้รูค้ วามจริงและเกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้อง
การที่เข้าใจกันไปว่า ฝรัง่ เจริญเพราะนั บถื อศาสนาคริสต์
อย่างนี้ นั้ น ก็เป็ นเพราะว่ าพระเราก็ดี ชาวบ้านญาติ โยมเราก็ดี
ไม่รปู ้ ระวัติศาสตร์ของประเทศตะวันตกว่าเขาได้สร้างความเจริญ
นั้ นมาอย่างไร ความจริงเรื่องนี้ เป็ นความรูท้ างประวัติศาสตร์ที่
ง่ายๆ คนที่ รปู ้ ระวัติศาสตร์ความเป็ นมา ของประเทศตะวันตก
ถ้าได้ยินคนมาพูดว่าฝรัง่ เจริญเพราะนับถือศาสนาคริ สต์ ก็จะนึ ก
รังเกียจผูพ้ ดู ว่าเป็ นคนไม่มี ค วามรู ้ หลงงมงายไปตามความ
เข้าใจเอาเองตื้ นๆ หรื อ มิฉะนั้นก็อาจจะพูดออกมาด้วยตั้งใจจะ
หลอกลวงคนอื่น ให้เขาหลงเชื่อตน
เรื่ องราวที่ เป็ นจริงนั้นตรงกันข้ามกับคาที่ เขาพูดเลยทีเดียว
กล่าวคือ ฝรัง่ ตะวันตกเขาเจริญขึ้นมาได้ในทางวิทยาศาสตร์เป็ นต้น
นี้ ก็ ดว้ ยการที่ เขาพยายามดิ้นรนให้พน้ จากความครอบงาหรือ
การบีบคั้นของศาสนาคริสต์ต่างหาก ไม่ใช่เพราะนับถือศาสนา


ข้อความบางแห่ง เช่นในย่อหน้านี้ ได้เขียนแทรกเพิ่มหรือทาให้ชัดขึ้นกว่าฉบับเดิม
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คริสต์แล้วเจริญ จะขอเล่าถวายตามประวัติศาสตร์เล็กน้อย
ศาสนาคริสต์นี้ ในประเทศตะวันตก เคยมีอานาจมาก มี
อ านาจในทางการเมื อ ง ขนาดที่ ว่าสามารถครอบงาประเทศ
ต่างๆ ในยุโรปทั้งหมดต้องเชื่อฟั ง แม้แต่กษัตริยป์ ระเทศต่างๆ ก็
ต้อ งให้โป๊ ปเป็ นผู้ส วมมงกุ ฎให้ ระยะที่ ศาสนาคริ ส ต์มี อ านาจ
ครอบงาประเทศตะวันตกนั้น ฝรัง่ เรียกว่า ยุคมืด (Dark Ages)
ในยุ ค มื ด ที่ ศ าสนาคริ ส ต์ มี อ านาจมากนั้ น ทางศาสนา
คริ สต์จะไม่ย อมให้คนมาสงสัยพระเจ้าสงสัย คาสอนในคัม ภี ร์
ไบเบิล แสดงความคิ ดเห็ นขัด แย้ง หรื อเห็ นต่ างไปจากคัม ภี ร์
ไบเบิล เช่น เรื่องพระเจ้าสร้างโลก บันดาลสิ่งต่างๆ สร้างโลกใน
๗ วัน ทาไมจึงสร้างแสงสว่างก่อน แล้วสร้างดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์ที หลัง พระเจ้ามีอ านาจสร้างโลกบัน ดาลทุ กสิ่ งทุ กอย่าง
และมีมหากรุณา ต้องการให้มนุ ษย์มีความสุ ข แต่ทาไมจึงสร้าง
โรคภั ย ไข้เ จ็ บ ขึ้ นมา ท าไมสร้างให้บ างคนเกิ ด มาพิ ก ลพิ ก าร
ปั ญญาอ่อน ต้องมีชีวิตอยู่อย่างทุ กข์ยากเดื อดร้อนแสนลาเค็ญ
ทาไมจึงบังคับซาตานไม่ได้ ทาไมจึงปล่อยให้มีศาสนาอื่นๆ แล้ว
กลับไปลงโทษคนที่นับถือศาสนาอื่นๆ เหล่านั้ น หาว่าเขานั บถื อ
ผิดๆ ทาไมพระเจ้าไม่ลงโทษตัวเองที่ปล่อยปละละเลยหรือสร้าง
คนที่ต้งั ศาสนาอื่นๆ ขึ้ นมา ฯลฯ อะไรทานองนี้ ใครจะพูดแสดง
ความสงสั ย ไม่ไ ด้เ ป็ นอัน ขาด เพราะฉะนั้ น คนจะคิ ด ในเรื่ อ ง
ความจริงต่างๆ ก็พดู ไม่ได้
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ยิ่งกว่านั้น เพื่อบังคับควบคุมให้ได้ผลเต็มที่ ศาสนาคริสต์ก็
เลยตั้งศาลขึ้ นมา เขาเรียกว่าศาล Inquisition ซึ่งแปลเป็ นไทยว่า
ศาลสอบสวนศรัทธา ใครที่พดู ออกมาแสดงความสงสัยเกี่ยวกับ
พระเจ้าสงสัย คาสอนในคัมภี ร์ไบเบิล เขาก็จับเอาไปขึ้ นศาลนี้
แล้วก็ลงโทษต่างๆ เช่น เผาทั้งเป็ น หรืออาจจะประหารชีวิต หรื อ
อาจจะขังคุ ก หรือให้ดื่ม ยาพิ ษ ดังที่ นักปราชญ์แ ละนั กวิท ยาศาสตร์อย่างบรูโน (Bruno) และกาลิเลโอ (Galileo) ถูกจับ
ตัดสิ นลงโทษมาแล้ว โดยเฉพาะบรูโนนั้ นถูกเผาทั้งเป็ น เพราะ
คิดเห็นข้ดกับเรื่องพระเจ้าสร้างโลก
ศาลของศาสนาคริสต์นี้ได้ฆ่าคน เผาคน ให้คนดื่ มยาพิษ
ไปมากมาย เพื่อไม่ให้คนรูเ้ ข้าใจโลกและชีวิตแปลกไปจากคาสอน
ในไบเบิล
แต่ เพราะการใช้อานาจบี บคั้นครอบงานี้ แหละ จึ งท าให้
พวกฝรัง่ ที่ตอ้ งการแสวงหาความจริงพยายามดิ้ นรนกัน เมื่อพูด
ในที่เปิ ดเผยไม่ได้ก็ลอบจับกลุ่มกันเงียบๆ ค้นคว้าหาความรู ้ และ
เผยแพร่ความรูใ้ นหมู่พวกตน ต่อมาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ก็
เจริญขึ้ น เพราะยิ่งกดก็ยิ่งดิ้ น อันนี้ เป็ นธรรมดาของมนุ ษย์
ในที่สุดต่อมา แม้ในทางการเมือง ฝรัง่ ก็ดิ้นรน จนกระทัง่
พ้นจากอานาจครอบงาของศาสนาคริสต์ไปได้ ประเทศต่างๆ ก็มี
การปกครองเป็ นอิ ส ระของตนเองอย่ างที่ เ ราเห็ น ๆ กัน อยู่ใ น
ปั จจุบนั นี้ ทางการศาสนาคริสต์ก็เสื่อมอานาจลงมา จนกระทัง่
ว่า มีแต่ วาติกนั ที่เขายอมรับกันให้เป็ นประเทศหนึ่ ง ซึ่งว่าที่จริง
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ก็เป็ นเพียงเมืองเล็กๆ อยูใ่ นกรุงโรม ประเทศอิตาลี
อันนี้ เป็ นตัวอย่างที่ ชี้ให้เห็ นว่า พวกฝรัง่ เขามีความเจริญ
ทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมา ตลอดจนความเจริญอื่นๆ ที่ เนื่ องมาจาก
วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีอะไรต่างๆ นี้ ก็เพราะว่าเขาดิ้ นรน
ต่อสูใ้ ห้พน้ จากการครอบงาบีบบังคับของศาสนาคริสต์ต่างหาก
ไม่ใช่วา่ เป็ นเพราะเขานับถือศาสนาคริสต์แล้วก็เลยเจริญ
ที นี้ ฝรัง่ เขานั บถื อศาสนาคริ สต์น้ั น ก็ ไ ม่ใช่ว่านั บถื อ กัน
มากมายอย่างที่แสดงในตัวเลข เพราะเมื่อวิทยาศาสตร์เจริญขึ้ น
แล้ว คนก็ เ ลยไม่เ ชื่ อ ถื อ คาสอนในศาสนาคริ ส ต์ คนก็ นั บ ถื อ
ศาสนาคริ ส ต์ น้ อ ยลง ฉะนั้ น ความเจริ ญ ทางปั ญญาและ
ความก้าวหน้าของวิทยาการที่เกิดขึ้ นในเมืองฝรัง่ นี้ มันสวนทาง
กับ ศาสนาคริ ส ต์ มัน คนละเรื่ อ งกัน มัน เกิ ด จากคนที่ ไ ม่ เ ชื่ อ
ศาสนาคริสต์ และคนที่ถูกศาสนาคริสต์บีบคั้น เช่น นั กวิทยาศาสตร์ที่ดิ้นรนค้นคว้า ไม่ยอมเชื่อฟั งศาสนาคริสต์ ไม่ยอมให้
บาทหลวงบังคับครอบงา เพราะฉะนั้ น อย่าเอามาปนกันไม่ได้
ต้องเข้าใจให้ถูกต้อง
เป็ นเรื่องน่ าขา แต่คงหัวเราะไม่ออก ในเมืองไทยเรานี้ เอง
ทางเมืองเหนื อ เมื่อนั กเผยแพร่ศาสนาคริสต์เริ่มเข้าไปทางาน
ได้เอาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ เช่น เรื่องสุ ริยคราส จันทรคราส
ไปชักจูงชาวพื้ นเมือ งให้หันมานั บถื อคริส ต์ ที่ น่าข าก็เ พราะว่า
ความรู ้น้ั นไม่ ใ ช่ เ ป็ นเรื่ อ งศาสนาคริ ส ต์ แต่ เ ป็ นเรื่ อ งของ
นั กวิทยาศาสตร์ ที่ทางศาสนาคริสต์เองเคยบีบคั้นกีดกั น บ้างก็
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ถึ งกั บ ถู ก ประหารชี วิ ต เป็ นไม้ เ บื่ อ ไม่ เ มากั น มา แต่ พ อ
วิทยาศาสตร์เจริญขึ้ น กั้นไม่อยู่ นั กบวชศาสนาคริสต์กลับเอา
ความรูว้ ิทยาศาสตร์ของคู่ปรปั กษ์ มาใช้ประโยชน์ ล่อผูค้ นให้ดู
เหมือนเป็ นความรูข้ องตัวเอง
หันกลับไปพูดเรื่องเมืองฝรัง่ ส่วนคนที่นับถื อศาสนาคริสต์
เอง ต่อมาก็แตกแยกกันไปเป็ นนิ กายต่างๆ นิ กายที่ สาคัญ ก็มี
โรมัน คาทอลิ ก กับ โปรเตสแตนท์ ซึ่ งมี การทะเลาะวิ ว าทกัน
อย่างรุ นแรงมาก เพราะว่าศาสนาคริสต์นี่เอาศรัทธาเป็ นหลัก
เมื่อศรัทธาแล้วก็ทาได้ทุกอย่าง ฆ่าฟั นกันก็ได้ และคนที่นับถื อ
ต่างนิ กายออกไปนี่ เขาถือว่าเป็ นบาปอย่างรุนแรง เพราะเป็ นคน
ที่ ถู ก ซาตานหลอกเอาไป ไปเชื่ อ ซาตาน เพราะฉะนั้ น เขาก็
สามารถจะฆ่าทิ้ งเสีย
อย่างในประเทศอังกฤษ สองนิ กายนี้ ได้ต่อสูก้ นั มาก บางที
ฝ่ ายหนึ่ งมีอานาจขึ้ นก็ยกกองทัพไปฆ่าอีกฝ่ ายหนึ่ ง ล้างกันเป็ น
ถิ่นเป็ นหมูบ่ า้ นเป็ นตาบล ลูกเล็กเด็กแดงก็ไม่ไว้ จึงเดือดร้อนกัน
มาก จนกระทัง่ ว่าอี กนิ กายหนึ่ งที่ อ่อนแอกว่า สูท้ นอยู่ไม่ไหวก็
ต้องลี้ ภัย เดินทางเสี่ยงภัยไปโลกใหม่
ตอนนั้ น อเมริกานี้ เป็ นโลกใหม่ เพราะว่าเขาเพิ่งค้นพบ
การเดินทางไปก็ลาบากยากเย็น ต้องผจญภัย เสี่ยงอันตรายมาก
อาจจะตายกลางทาง แต่เพราะเหตุที่วา่ ถ้าอยูก่ ็ตาย หนี ไปยังพอ
มีท างรอด ก็ เลยหนี กัน ไป ข้ามน้ าข้ามทะเลไป ที่ รอดก็ ไปขึ้ น
แผ่นดิ นใหม่ที่อเมริกานั้ น ไปสูก้ ับอิ นเดียนแดงบ้าง ไปต่อสูก้ ับ
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ความยากลาบากต่างๆ ไปตั้งถิ่ น ฐานใหม่ ท าให้มีการบุก เบิ ก
แผ่นดินใหม่นี้
ประเทศอเมริกาซึ่งเกิดขึ้ นมาในภายหลัง ก็เกิดจากการหนี
ภัยเบียดเบียนระหว่างนิ กายของศาสนาคริสต์นี้ เป็ นส่วนหนึ่ งที่
ส าคัญ ฉะนั้ น เราจะเห็ น ว่ า ประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ต ะวั น ตกที่
เกีย่ วกับความเจริญนี้ เป็ นเรือ่ งของการดิ้นรนจากภัย ทีเ่ กิดจาก
ศาสนาคริสต์น้ ีมากมาย
คนไทยบางคนมานึ กถึงสภาพปั จจุบนั ของพระพุทธศาสนา
ในเมืองไทยเราว่า มีการแตกแยกทะเลาะวิวาทกันมากมาย ทา
ให้รูส้ ึ กเสื่ อมศรัทธา แต่ถา้ เอาไปเปรียบเทียบกับเหตุ การณ์ใน
ศาสนาอื่นๆ อย่างในศาสนาคริสต์ที่เล่ามานี้ เรื่องราวแตกแยก
ขัดแย้งในวงการพระพุทธศาสนา ก็เป็ นเรื่องเล็กน้อยอย่างแทบ
ไม่มีความหมาย ในหมูช่ าวพุทธจะขัดแย้งกันอย่างมากก็ โต้เถี ยง
พูดว่า หรือเขียนว่ากัน ไม่ไปรบราเข่นฆ่ากันเป็ นสงคราม
นอกจากนั้ น ศาสนาคริสต์ยงั มี ประวัติด่างพร้อยสาคัญที่
แก้ตวั ไม่ได้ ก็คือว่าได้มากับลัทธิอาณานิคม ในสมัยที่ฝรัง่ มาล่า
เมืองขึ้ น ซึ่งประเทศไทยเองก็โดนมาแล้วไม่รจู ้ กั จดจา คนไทยเอง
น่ า จะรู ้ป ระวัติ ศ าสตร์นี้ ในสมัย อยุ ธ ยา พวกฝรัง่ นั ก เผยแผ่
ศาสนาคริ ส ต์ก็ เ ข้ามากับนั ก รบ กับทหารที่ เ ข้ามาล่ าเมื อ งขึ้ น
หรือบางที ก็ เป็ นตัวนาทางให้แก่ท หารหรือกองทัพ โดยเข้ามา
ก่อน แล้วก็ให้ทหารเข้ามายึดครองทีหลัง

๖๔

รู้ไว้เสริ มปัญญา และพัฒนาคน

อย่ างในญี่ ปุ่ น ก็ มี เ รื่ อ งแบบที่ ว่ า นั้ น จนกระทั ง่ ว่ า ทาง
บ้านเมือ งผูป้ กครองสมัยนั้ นรูค้ วามลับของฝรัง่ เข้า ก็ ถึงกับ ปิ ด
ประเทศไปนาน พวกบาทหลวงเข้าไปเผยแผ่ศาสนา พร้อมกับ
ท างานเปิ ดทางให้พ รรคพวกจากประเทศของตนเองเข้า มา
ครอบง าเอาประเทศอื่ นเป็ นเมื อ งขึ้ น ฉะนั้ น เราจะเห็ น ว่ า
ศาสนาคริส ต์น้ ี แผ่ไ ปพร้อ มกั บ ลัท ธิ อ าณานิ คม หรือ ลัท ธิ ล่ า
เมื องขึ้นของฝรัง่ ฝรัง่ จึงได้เมื องขึ้นทั้งในเอเชีย ในแอฟริกา ใน
อเมริกาใต้อะไรพวกนี้ มากมาย
อย่างที่บอกเมื่อกี้ ว่า ตั้งแต่วิทยาศาสตร์เจริญขึ้ นมา คนก็
ชักห่างเหิ นไม่ค่อยเชื่อถื อศาสนาคริสต์ การนั บถื อที่มีอยู่ก็มีมา
เรื่อยๆ อย่างนั้นเอง จนกระทัง่ ในประเทศอังกฤษหรือในอเมริกา
เป็ นต้นปั จจุบนั นี้ คนที่ไม่ใส่ใจต่อศาสนาคริสต์ก็ผละกันออกไป
มาก จนกระทั ง่ พวกเผยแผ่ ศ าสนาคริ ส ต์ ต ้อ งขายโบสถ์ กัน ก็
มากมาย
วัดไทยที่ ไปตั้งในอเมริก านั้ น บางวัด ก็ไปซื้ อโบสถ์คริส ต์
นั ่น เองที่ เ ขาเลิ ก เขารัก ษาไม่ไ หวแล้ว ในอเมริ ก านั้ นฝรัง่ ขาย
โบสถ์กนั มาก ในอังกฤษก็เหมือนกัน โบสถ์น้ั นขายไป แล้วก็เอา
ไปใช้ในเรื่องสนุ กสนานบ้างก็มี อันนี้ ก็เป็ นเรื่องที่น่าจะรูๆ้ กันอยู่
คนไทยทาไมถึ งมาหลงฟั งคาของคนเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ที่มา
ล่อหลอกด้วยคาซึ่ งไม่เป็ นความจริง ถ้ารูป้ ระวัติ ศาสตร์สักนิ ด
หน่ อยก็จะเข้าใจ ไม่มีปัญหาเรื่องนี้
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ในประเทศตะวันตกนั้ น ศาสนาคริสต์ก็เสื่อมลงมาก คน
เขาก็ ไม่เอาใจใส่ การหาเงิ นหาทองก็ ยากล าบาก อ านาจก็ ล ด
น้อยลงไป และเวลานี้ ก็เห็นกันอยูว่ า่ เขาหันมาสนใจที่จะเผยแพร่
ในทางตะวันออกมาก
น่ าจะเป็ นข้อพิจารณาว่า เขาอาจจะหันเหความสนใจ หัน
นโยบายมาทางตะวันออก เพราะว่าพวกประเทศตะวันออกนี้ เป็ น
ประเทศที่ดอ้ ยพัฒนา คนไม่คอ่ ยเจริญ ไม่ค่อยรูว้ ิทยาศาสตร์ ไม่
ค่ อ ยรู ้ป ระวัติ ศ าสตร์ ไม่ มี ค วามรู ้ส มัย ใหม่ อาจจะถู ก พูด จา
ล่อหลอกให้เชื่อถือได้งา่ ย ส่วนทางตะวันตกนั้ น มีรอยแผลเก่าลึก
ใหญ่ ที่ ไม่ อ าจจะลื ม ได้ เขาสอนจะให้ ค นเชื่ อ ก็ ย ากแล้ ว
เพราะฉะนั้ น เขาก็ ตอ้ งถอยจากทางด้ านโน้นมาทางนี้ จึงควร
พิจารณาเองว่า ควรจะตกเป็ นเหยื่อเขา ด้วยการฟั งคาล่อหลอก
หรือไม่ ขอให้ตดั สินด้วยปั ญญา
ที่บอกว่าฝรัง่ นั้ นเขาเบื่อหน่ ายทางศาสนาคริสต์มา เราก็
เห็ น ๆ กัน อย่า งปั จจุ บัน นี้ ก็ มี ฝ รัง่ ชาวตะวัน ตกหั น มานั บ ถื อ
พระพุ ท ธศาสนา มาปฏิ บั ติ ส มาธิ วิ ปั สสนากั น ศู น ย์ ส มาธิ
วิปัสสนาก็เกิดขึ้ นในประเทศตะวันตกกันมากมาย แล้วก็มีฝรัง่ มา
บวชพระมาเมื อ งไทย พระฝรัง่ ที่ บวชอยู่ ต ามส านั ก ต่ า งๆ ก็ มี
จานวนมาก แล้วฝรัง่ เหล่านี้ ก็กลับไปเผยแผ่ศาสนาในประเทศ
เดิมของตนบ้าง ประเทศอื่นในหมู่ตะวันตกด้วยกันบ้าง ก็เห็นๆ
กันอยู่
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เราจะเห็นว่า ในศาสนาคริสต์นี้ เขาถือเรื่องศรัทธาเป็ น
สาคัญ และศรัทธานี้ เขาบังคับกันด้วย คือใครจะเชื่อต่างจากเขา
ไปไม่ได้ ในเมื่อเขามีอานาจเขาก็บีบคั้นเอา บังคับเอา ถึงกับ
ลงโทษ ฆ่าตาย และยกทัพทาสงครามกัน เรื่องจึงได้เกิดอย่าง
ที่วา่ มา
ฝรัง่ มีบทเรียนเก่าในเรื่องความรุนแรงนี้ มาก และจากการ
ดิ้ นรนให้พน้ ปั ญหาเหล่านี้ ฝรัง่ ยุคต่อๆ มาจึงเพียรพยายามตั้งกฎ
กติกากันมากมาย เพื่อเป็ นหลักประกันความมัน่ คงปลอดภัยและ
อิสรภาพ เช่น เรื่องเสรีภาพ และสิทธิ มนุ ษยชน เป็ นต้น ฝรัง่ นา
ในเรื่องเหล่านี้ ก็เพราะถูกกดบีบและดิ้ นมาทั้งมากทั้งนาน
ในทางพระพุทธศาสนานี้ เราไม่เป็ นอย่างนั้ น ใครจะนั บ
ถืออะไรก็เป็ นไปโดยอิสระเสรี ให้ใช้ความคิดของตนเอง เราจะไม่
มีการไปกดขี่เบียดเบียนในเรื่องศรัทธาความเชื่อถื อ ฉะนั้ น ใน
ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนานี้ ไม่ว่าใครจะสงสัย จะคิด
อย่างไร จะผิดแปลกไป เราก็ไม่จับไปฆ่าไปแกง จึงไม่มีการบีบ
คั้นเบียดเบียนกันในเรื่องนี้ ขึ้ น ในแง่หนึ่ งก็ทาให้คนไม่ตอ้ งไปดิ้ น
รนต่อสู ้
ถ้าจะว่าการดิ้ นรนต่อสูท้ าให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่าง
นั้ น ก็ ย อมรับ ได้ เพราะฝรัง่ เขาเจริ ญ มาแบบนั้ น ส่ ว นในทาง
พระพุทธศาสนานี้ เราไม่มีการบีบคั้น ไม่มีการกดขี่ข่มเหงด้วย
เรื่องความเชื่อ มันก็เลยทาให้คนไม่ดิ้นรน ก็เลยอยู่กนั ไปสบายๆ
อยูก่ นั ไปเรื่อยๆ
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๖๗

สรุ ปว่า ลักษณะที่ จะเห็ นได้ว่าต่างกันระหว่างพระพุทธศาสนากับคริสต์ศาสนานั้ น ถ้าไม่พดู ถึ งด้านคาสอน พูดเฉพาะ
ลักษณะอาการปฏิบตั ิในภายนอก
ประการที่หนึ่ ง ทางศาสนาคริสต์นั้น ถือเอาศรัทธาเป็ น
ใหญ่ และศรัทธาของเขานี้ มีความหมายเป็ นการกาหนดว่า ต้อง
เป็ นอย่ า งนั้ นต้ อ งเป็ นอย่ า งนี้ คื อมี ลั ก ษณะบั ง คั บ ด้ ว ย
เพราะฉะนั้น ถ้าหากใครไม่เชื่อก็ว่าเป็ นบาป ทีนี้ ถ้าเขามีอานาจ
เขาก็จะบีบบังคับว่าต้องให้เชื่ออย่างที่เขาสอนไว้ จะไปสงสัยอะไร
ไม่ได้ จึงมีเหตุเกิดขึ้ นในทานองที่ว่า มีการตั้งศาลจับกุมลงโทษ
ถึงกับฆ่าฟั นประหารชีวิตอะไรกัน
ส่ ว นในทางพระพุ ท ธศาสนานั้ น ก็ ถื อ ศรัท ธาเป็ นหลั ก
สาคัญ ในพระพุ ท ธศาสนาด้ว ยเหมือ นกัน แต่ ใ ห้เ ป็ นศรัทธาที่
ประกอบด้วยเหตุผล ใช้ปัญญา ให้คนมีสิทธิ ที่จะสงสัยพิจารณา
ไตร่ตรอง เพราะฉะนั้ น เราก็ จึงต้องให้โอกาสแก่คนที่ จะคิด มี
เสรีภาพทางความคิด จึงไม่มีเหตุที่จะไปบีบบังคับกัน
ประการที่สอง ลักษณะการเผยแผ่ของศาสนาคริสต์นั้น มุ่ง
อานาจทางการเมืองด้วย โดยเข้าไปมีอานาจในการปกครองของ
ประเทศ ถ้าหากว่าตัวมีกาลังมากก็สามารถที่ จะครอบงาประเทศ
ได้หลายๆ ประเทศ อย่างในยุโรปนั้ น ก็เคยมีอานาจครอบคลุ ม
ทั้งหมดทัว่ ทั้งยุ โรป อย่างที่ได้เล่าแล้วว่า โป๊ ปจะต้องเป็ นผูส้ วม
มงกุฎให้กษั ตริยป์ ระเทศต่างๆ และมีอานาจที่ จะบังคับกษั ตริย์
นั้ น เดิ น เท้า เปล่ า มาจากประเทศของตน มาคารวะหรื อ มา
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สารภาพผิ ดต่อโป๊ ปอะไรทานองนี้ การที่ มีอานาจทางการเมือง
หรือแสวงหาอานาจทางการเมืองนี้ เป็ นเรื่องสาคัญมาก และเมื่อ
มีอานาจทางการเมือง ก็เลยไปใช้อานาจบีบคั้นคนในเรื่องความ
เชื่อถือด้วย
ส่ ว นในทางพระพุ ท ธศาสนานี้ ท่ า นสั ง่ สอนคนในทาง
การเมืองการปกครอง ให้ผูป้ กครองประเทศปกครองให้ดีให้มี
คุณธรรม แต่วา่ ทางฝ่ ายพระนี้ จะไม่เข้าไปยุ่งทางการเมือง ไม่ มี
อานาจทางการเมื อ งเอง ฉะนั้ น ก็ จ ะไม่มี เ หตุ ก ารณ์ แ บบที่ ว่า
พระพุ ท ธศาสนานี้ ไปกับลัท ธิ ล่ าอาณานิ คม หาเมื อ งขึ้ นอะไร
เพราะเราไม่ไปยุ่งกับการเมือง ไม่เข้าไปครอบงาทางการเมือง
ไม่ไปมีอานาจทางการเมือง ฉะนั้ น ลักษณะนี้ จึงต่างกัน ซึ่งควร
จะเข้าใจไว้ นี่
ก็เป็ นสภาพความเป็ นจริง ความเป็ นมาในประวัติศาสตร์
ถึงปั จจุบนั นี้ ถ้ามีโอกาสมันก็มีทางที่จะเป็ นอย่างนี้ ได้อีก จึงควร
จะศึกษาสิ่งเหล่านี้ ให้เข้าใจตามความเป็ นจริง ถ้าเราได้ศึกษา มี
ความรูเ้ รื่องประวัติศาสตร์บา้ งแล้ว ก็จะช่วยให้วินิจฉัยเรื่องราว
ต่างๆ ได้ถูกต้อง ตนเองก็จะไม่หลงคิ ดผิดพลาดไป และก็จะไม่
ถู ก ใครมาล่ อ หลอกชัก จูงให้ไ ขว้เ ขวด้ว ยความไม่รู ้ หรื อ ไร้
วิจารณญาณ
อย่างไรก็ ตาม ที่ ชี้ แจงมานี้ มิ ใช่จะให้เกิด ความชิงชังชาว
คริสต์หรือผูเ้ ผยแผ่ศาสนาคริสต์ เพียงแต่เป็ นความจาเป็ นที่ตอ้ ง
ชี้ แจงให้รูเ้ ข้าใจกัน เมื่ อมีเรื่องเกิดขึ้ น คือมีการพูดให้เข้าใจผิ ด
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และที่เราทานี้ ก็เป็ นเรื่องทางปั ญญา ว่าไปตามเหตุผลและความ
จริง
ที่ จ ริ ง นั้ น เวลานี้ องค์ก รใหญ่ ข องศาสนาคริ ส ต์ เ องก็ ไ ด้
เผยแพร่นโยบายที่จะสัมพันธ์กบั ศาสนาอื่นๆ ในทางสมัครสมาน
แต่ผเู้ ผยแพร่ที่อยูใ่ นถิ่นต่างๆ ก็อาจจะทาอะไรๆ ไปตามความคิด
ความต้ อ งการของตน บางแห่ ง เมื่ อ เห็ น ว่ า คนไทยโง่ เ ขลา
พระสงฆ์ก็ไม่รเู ้ ท่าทัน เขาก็เลยเห็นเป็ นโอกาสที่จะหลอกล่อไป
ที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือชาวพุทธนั น่ เอง นอกจากจะต้องรูจ้ กั
หาความรูห้ าความจริงแล้ว ก็ตอ้ งตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เช่น
ว่าอย่ามัวติดเพลินกับความสุ ขสบายและความอุดมสมบูรณ์ของ
แผ่นดิน แล้วมัวเรื่อยเปื่ อยเฉื่ อยชา โดยเฉพาะพระสงฆ์จะต้อง
ตั้งใจเอาหลักธรรมที่ แท้ของพระพุทธเจ้ามาสอนประชาชน ให้
กระตื อ รื อ ร้น ขยั น ขั น แข็ ง ในการท าหน้ า ที่ ก ารงาน มุ่ ง มั ่น
สร้างสรรค์ชีวิต ครอบครัว และประเทศชาติให้เจริญมัน่ คงและมี
สันติสุข
ผมขอตอบจดหมาย โดยตอบข้อสงสัยของท่านปลัดเพียง
เท่านี้ ก่อน และหวังว่าคาตอบนี้ คงจะเป็ นประโยชน์ที่จะช่วยให้
ญาติโยมเข้าใจความจริงได้ตามสมควร
ด้วยความนับถือ
พระเทพเวที

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน
ตามแนวธรรมชาติ

จิตวิทยาเพือ่ การพัฒนาคน
ตามแนวธรรมชาติ


ขออานวยพรท่านองคมนตรี ท่านผูห้ ญิ งในฐานะประธานในพิธี
ท่านนายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ท่านผูท้ รงคุณวุฒิ
และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน
วันนี้ อาตมภาพได้รบั นิ มนต์มาให้พดู ในเรื่องที่ เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการพัฒนาคน ในยุคสารสนเทศ
คือยุคปั จจุบนั นี้ เนื่ องจากมีเวลาพูดจากัด จึงคิ ดว่าจะต้องเร่งรีบ
เข้าสู่ประเด็นที่เป็ นหัวข้อของการประชุม
หัวข้อที่ให้พดู นี้ เป็ นเรื่องสัมพันธ์กบั กาล กับยุคสมัย คือ
เป็ นการพัฒนาคนสาหรับสภาวการณ์ปัจจุบนั แต่ในการพูดนั้ น
คิดว่าคงต้องแยกเป็ น ๒ ส่วน ตอนแรกจะพูดถึ งหลักการทัว่ ไป
แต่จะพูดสั้นๆ และในตอนที่สองจึงพูดเรื่องการพัฒนาคนสาหรับ


ปาฐกถานา ในการประชุมวิชาการของสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม
รอยัลออร์คิดเชอราตัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๓๙ (เดิมมีชื่อเรื่องว่า
“จิตวิทยา และศาสนาเพื่อการพัฒนาคนในยุคสารสนเทศ” ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ให้
สอดคล้องกับเนื้อหามากขึ้น)
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สภาวการณ์ปัจจุบนั ที่เรียกว่ายุคสารสนเทศ
ในด้านหลักการนั้น ในตอนต้นขอทาความเข้าใจกันก่อน
ว่า คาว่า จิตวิทยา ก็ดี คาว่า ศาสนา ก็ดี เป็ นคาพูดในระบบ
ความคิดปั จจุบนั ซึ่งเป็ นแนวคิดที่พดู ได้ว่าเป็ นแบบตะวันตก คือ
แนวความคิดแบบชานาญพิเศษหรือแยกส่วน หมายความว่าเรา
นิ ยมจัดแบ่งวิชาการเป็ นต้นออกเป็ นเรื่องๆ ด้านๆ เฉพาะไป เรา
มีเรื่องจิตวิทยา เรามีเรื่องจริยธรรม เรามีเรื่องศาสนา แม้แต่คา
ว่ า ศาสนาเองที่ ใ ช้กั น อยู่ ก็ เ ป็ นศาสนาในความหมายของ
ตะวันตก
ในความเป็ นจริ งนั้ นวิช าการเหล่ านี้ เราคงแยกจาเพาะ
ไม่ได้ เพราะเรื่องของชีวิตมนุ ษย์ ตลอดจนเรื่องของโลกทั้งหมด
เป็ นสิ่งที่โยงถึงกันเป็ นอันหนึ่ งอันเดียว แต่เราพูดแยกออกไปเพื่อ
ความสะดวกในทางระบบความคิด แต่ในเชิงปฏิบตั ิการและการ
นาเข้าสู่ความเป็ นจริงจะต้องเอามาโยงสัมพันธ์กนั ให้ได้
สาหรับเรื่องจิตวิทยา ศาสนา และจริย ธรรมนั้ น เวลานี้
บางทีเมื่อใช้กนั ไปเราก็ติดในความหมายเฉพาะอย่างเฉพาะด้าน
แล้วก็เกิดปั ญหาคือการโยงกันไม่ได้ เพราะฉะนั้ นในที่นี้อาตมภาพ
จะหลีกเลี่ยงการใช้ถอ้ ยคาเหล่านี้ คือจะพูดกันตามสภาพความ
เป็ นจริ ง เลย หมายความว่ า ไม่ ต ้อ งไปแยกว่ า จิ ต วิ ท ยา หรื อ
ศาสนา หรืออะไรทั้งนั้น แต่จะพูดถึงการพัฒนาคน
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๗๕

การพัฒนาคนเป็นระบบแห่งบูรณาการ
คนนั้นมีชีวิตความเป็ นอยู่ซึ่งเราเรียกในภาษาปั จจุบนั ว่า
เป็ นองค์รวม การดาเนิ นชีวิตของเขานั้ นแยกออกได้เป็ นหลาย
ด้าน แต่ ทุ ก ด้า นนั้ น มี ความสัม พัน ธ์ ซึ่ งกัน และกัน ด้านต่ างๆ
เหล่านี้ มีอะไรบ้าง ขอแยกอย่างง่ายๆ ว่ามีดา้ นพฤติกรรม ด้าน
จิตใจ และด้านความรูค้ วามคิดที่เรียกว่าปั ญญา ชีวิตทั้งสามด้านนี้
มีความสัมพันธ์กนั อยูต่ ลอดเวลา ไม่สามารถแยกออกจากกันได้
พฤติกรรมของเรา คือการแสดงออกและการเคลื่อนไหว
ทางกาย และทางวาจา โดยสัมพันธ์กบั สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมก็
มีท้ังสิ่ งแวดล้อมทางสังคมคือเพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกัน และสิ่ งแวด
ล้อมทางกายภาพหรือทางวัตถุ เริ่มตั้งแต่ปัจจัยสี่ คือสิ่งบริโภค
และเครื่องใช้สอยต่างๆ จนกระทัง่ ถึ งธรรมชาติแวดล้อมอย่างที่
เราเรียกกันในสมัยปั จจุบนั ตลอดจนการทามาหาเลี้ ยงชีพ เรา
เคลื่อนไหวไปด้วยพฤติกรรมในเรื่องเหล่านี้ นี่ ดา้ นหนึ่ ง
ขอให้มองต่อไปว่าพฤติกรรมนั้ นมาจากไหน ในการที่จะ
มีพฤติ กรรม ไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา เรามีความตั้งใจทุ ก
ครั้งว่าเราจะทาอะไร เราจะพูดอะไร นอกจากมีความตั้งใจแล้ว
ลึ ก ลงไปก็ มี แ รงจู ง ใจ ว่ า อยากจ ะได้ อ ะไร เช่ น ต้ อ งการ
ผลประโยชน์ หรือ อาจจะมี แรงจูงใจในทางโกรธ ในทางเคีย ด
แค้น เมื่ อ เรามี แ รงจูง ใจอย่า งไรเราก็ ต้ัง ใจโดยสอดคล้อ งกับ
แรงจูงใจนั้ น แล้วก็แสดงออกทางพฤติ กรรมด้วยกายและวาจา
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นอกจากนั้ นความรูส้ ึก หรือสภาพอารมณ์ รวมทั้งคุณธรรมและ
บาปอกุ ศ ล เช่ น ความรั ก ความชอบใจ ความเกลี ย ดชั ง
ความเครียด ความริษยา ความน้ อยใจ ความซาบซึ้ งใจ ความ
หวาดกลัว อะไรต่างๆเหล่านี้ ก็มีอิทธิ พลอยู่เบื้ องหลังพฤติกรรม
ทั้งนั้น ถ้ามีความรักก็จะมีพฤติกรรมอย่างหนึ่ ง ถ้ามีความเกลียด
ชังก็มีพฤติกรรมอย่างหนึ่ ง
แม้ว่าถ้าเราต้องการมี พฤติ กรรมภายนอกอย่างหนึ่ งที่
เรียกว่าพึงประสงค์ในทางสังคม เช่นไม่ ให้ทาร้ายผูอ้ ื่น แต่ถา้ ใน
ใจของเรามีสภาพจิตไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมตามข้อกาหนด
ของสังคมนั้น สังคมกาหนดว่าไม่ให้ทาร้ายกัน ไม่ให้เบียดเบียน
ผูอ้ ื่น แต่ในใจของเรามีความโกรธแค้นอยู่ พฤติกรรมนั้ นเราก็จะ
ทาด้วยความฝื นใจ ถึ งแม้พฤติกรรมจะดี แต่จิตใจก็เป็ นทุกข์ แต่
ในทางตรงข้าม ถ้าจิตใจของเราดี แทนที่จะโกรธจะเกลียด ก็มี
ความรัก พฤติกรรมที่จะไม่ทาร้ายกันนั้ นก็สอดคล้องกัน เป็ นไป
เองโดยไม่ตอ้ งมีการบังคับภายนอก นอกจากนั้ นในจิตใจก็ยงั มี
ความสุ ขด้วยที่ ได้ทาพฤติกรรมนั้ น และพฤติ กรรมที่ มีความสุ ข
เป็ นฐานที่ต้งั ก็จะมีความมัน่ คง ตรงกันข้าม ถ้าพฤติกรรมนั้ นทา
ด้ว ยจิ ต ใจที่ เ ป็ นทุ ก ข์ฝืน ใจก็ จ ะไม่มัน่ คง นี่ เ ป็ นความสัม พัน ธ์
ระหว่างจิตใจกับพฤติกรรม
ในทางกลับกัน จิตใจก็อาศัยพฤติ กรรม เช่น เมื่อได้ทา
พฤติ กรรมที่ เคยชินหรือถูกใจก็ชอบใจสบายใจ หรือพฤติกรรม
ของตนด าเนิ น ไปได้ต ามต้อ งการ จิ ตใจก็ จะมี ความสุ ข แต่ ถ้ า
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พฤติ กรรมถูกขัดขวางปิ ดกั้น ก็ไม่ชอบใจ อาจจะโกรธ หรือเกิด
ความทุกข์
นอกจากนั้นพฤติกรรมก็ตอ้ งอาศัยปั ญญาเข้ามาเกี่ยวข้อง
ด้ว ย การที่ เ ราจะแสดงพฤติ ก รรมอะไรออกมานั้ น เราต้อ งมี
ความรูค้ วามเข้าใจอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ ง เช่น มองเห็นความมุ่ง
หมาย และมีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกบั ผลว่าเพื่อ
ผลที่ตอ้ งการอันนี้ จะต้องทาพฤติกรรมใดอย่างไร เรามีปัญญาแค่
ไหน เราก็ ท าพฤติ ก รรมได้ภ ายในขอบเขตของปั ญญานั้ น ถ้า
ปั ญญามีน้อย พฤติกรรมก็อาจตื้ นเขิน ไม่มีประสิทธิภาพ แต่ถา้ มี
ความรู ้เ ข้า ใจมี ปั ญญามากก็ ส ามารถวางแผนพฤติ ก รรมได้
ละเอี ย ดลออและได้ผลมาก เพราะฉะนั้ น ปั ญญาก็ สัมพันธ์ กับ
พฤติกรรม แยกกันไม่ได้
พร้อมกันนั้ นปั ญ ญาก็ส่ งผลต่อจิ ตใจด้วย เช่น ถ้าเราไป
เจออะไร เราไม่มีความรู ้ เราไปเจอสถานการณ์หนึ่ งแล้วเราไม่รู ้
ว่าในสถานการณ์นี้เราจะต้องทาอะไร สิ่งที่เราพบอยู่น้ั นคืออะไร
เป็ นอย่างไร เราจะต้องปฏิบตั ิต่อมันอย่างไร เพียงแค่นี้จิตใจก็อึด
อัด จิตใจของเราจะมีปัญหา มีความติ ดขัดบีบคั้น เรียกว่าเป็ น
ทุ กข์ คื อประสบปั ญหา แต่พ อมีปัญ ญารูว้ ่า อันนี้ คืออะไร เป็ น
อย่างไร จะปฏิ บัติต่ อมัน อย่างไร ก็โล่ง จิต ใจก็ โปร่งสบายเกิ ด
ความสุ ข หรือว่าเราเจอกับคนอื่ น เห็นหน้าเขาบึ้ ง แม้แต่อาจจะ
เป็ นเพื่อนกันใกล้ชิด เคยพูดจากันดี เคยแสดงอาการยิ้ มย่องผ่อง
ใส มาวันหนึ่ งเจอไม่พดู ด้วยเสี ยแล้ว หน้าตาบูดบึ้ ง เราก็คิดว่า
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เอ๊ ะคุ ณ ทาไมมาโกรธฉัน ล่ ะ ฉันก็ โกรธเป็ นเหมื อ นกัน เพราะ
ฉะนั้ นฉันก็บึ้งได้ จิตใจเราก็มีความโกรธไม่สบาย แต่ถา้ เราเกิด
นึ กคิดขึ้ นมาหรือเราเกิดรูข้ ึ้ นมาว่า อ๋อ เพื่อนของเรานี้ มีปัญหา
ค้างใจ วันนี้ ที่ บา้ นเขามีเ รื่องทะเลาะกัน หรือว่าเขาไม่มีเงินใช้
หรือมีปัญหากดดันในจิตใจอย่างใดอย่างหนึ่ ง พอปั ญญาของเรา
รูห้ รือมีแนวความคิดนี้ ขึ้ นมาก็เปลี่ยนสภาพจิตจากความโกรธไป
เป็ นความสงสาร ดังนั้นปั ญญาก็มีอิทธิพลเปลี่ยนจิตใจ
ทีนี้ปั ญญาก็เหมือนกัน ต้องพึ่งอาศัยพฤติกรรม ก่อนจะ
ได้ปัญญาเราต้องทาพฤติกรรมในการหาข้อมูล เป็ นต้น ถ้าเราไม่
รูจ้ กั หาข้อมูล ไม่รจู ้ กั เคลื่อนไหวกายวาจา ไม่รจู ้ กั พูดจา ไม่รจู ้ ัก
เข้าหาคน ไม่รูจ้ ักสอบถาม พูดไม่เป็ น ตั้งคาถามไม่เป็ น เราก็
ไม่ได้ขอ้ มูล ไม่ได้ขอ้ แนะนา เป็ นต้นที่ดี ไม่ได้แนวความคิดอะไร
ต่างๆ ปั ญญาก็ไม่พฒ
ั นา แต่ถา้ รูจ้ กั มีพฤติกรรมกายวาจาที่ดีก็จะ
ช่วยให้เราได้ปัญญา
ปั ญญานั้ นก็ตอ้ งอาศัยจิตใจด้วย ถ้าจิตใจของเรามีความ
เพียร มีความขยันอดทน ใจสู ้ เจอปั ญหาไม่ถอย เราพยายามคิด
การขบคิดของเราก็ทาให้เกิดปั ญญา ถ้าเราท้อถอย ใจไม่สู ้ ไม่
พยายามคิ ด ปั ญญาก็ ไ ม่ เ กิ ด นอกจากเพี ย รพยายามคิ ด แล้ว
จิตใจที่ แน่ วแน่ มีส มาธิ ก็ ทาให้ความคิ ดชัดเจน เจาะลึ ก ได้ง่าย
เพราะฉะนั้นสภาพจิตก็เป็ นฐานที่จะให้ปัญญาทางานและพัฒนา
ได้ดว้ ยดี
นี้ เป็ นตัวอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม จิตใจ
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และปั ญญาซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ตัวอย่างที่มองเห็น
ง่ายๆก็เช่นว่า เราต้องการให้คนมีพฤติ กรรมที่ เป็ นไปตามเหตุ
ตามผล คื อ ให้ เ ป็ นพฤติ ก รรมที่ ป ระกอบด้ ว ยปั ญญา แต่
พฤติ ก รรมนั้ น จะเป็ นไปตามเหตุ ผลของปั ญญาได้ก็ ต ้องอาศัย
ความเข้มแข็งของจิต ใจมาช่วย อย่างที่ พูดว่ารูจ้ ักควบคุ มจิตใจ
ของตนเอง การควบคุมบังคับจิตใจของตนเองก็อยู่เบื้ องหลังการ
ดารงรักษาพฤติกรรมนั้ น แต่ถา้ สามารถทาให้จิตใจเป็ นสุ ขด้วย
พฤติกรรมนั้นก็อาจจะไม่ตอ้ งควบคุม ความเข้มแข็งของจิตใจก็ใช้
น้อยลง เพราะด้านความสุขมาช่วยแล้ว
บางทีเราพูดว่าเราไม่ตอ้ งการให้คนทาอะไรตามอารมณ์
อารมณ์ก็เป็ นสภาพของจิตใจ ที่เราบอกว่าให้ทาตามเหตุผลก็คือ
เราต้อ งการให้พ ฤติ ก รรมนั้ น ไม่เ ป็ นไปเพี ย งตามสภาพความ
อ่อนไหวของจิตใจ แต่ให้เป็ นไปตามปั ญญา คือให้ปัญญาบอก
จิ ต ใจให้ค วบคุ ม พฤติ ก รรมไว้ นี่ ก็ แ สดงถึ ง ความสั ม พัน ธ์ กัน
ระหว่างพฤติกรรมและจิตใจและปั ญญาอยู่แล้ว ในกรณี นี้ปั ญญา
มองเห็นเหตุผลและรูว้ ่าพฤติ กรรมควรจะเป็ นอย่างไร แต่การที่
จะให้พ ฤติ ก รรมเป็ นไปได้ต ้อ งเกิ ด จากความตั้งใจและการสัง่
บังคับของจิตใจ แต่จิตใจนั้ นมีความเป็ นไปได้ท้ังสองฝ่ าย คือทั้ง
อาจจะมีความหวัน่ ไหว อ่อนเอนไปตามอารมณ์ หรืออาจจะมี
ความเข้มแข็ง เราก็จะต้องพัฒนาความเข้มแข็งขึ้ นมาให้ข่มหรือ
บังคับหรือสลายเจ้าความอ่อนไหวไปให้ได้ แต่ถา้ เรามีปัญญาดี
จริ งๆชัด เจนแจ่ม แจ้งแล้ว มัน ก็ ท าให้ก ารใช้พ ลั งทานวิ ท ยา-
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ศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ในประเทศจีนและอิงจิตใจนี้ น้อยลง
ไปอี ก เพราะฉะนั้ น การพัฒ นาทั้ง ๓ ด้า นนี้ จึ งต้อ งด าเนิ น ไป
ด้วยกัน โดยเฉพาะตัวที่สาคัญที่สุดในขั้นสุ ดท้ายก็คือปั ญญา ซึ่ง
ท่านถื อว่าเป็ นตัวปลดปล่อ ย ท าให้พฤติ กรรมได้รับการน าไป
ในทางที่ถูกต้อง และเป็ นตัวปลดปล่อยจิตให้เป็ นอิสระด้วย
เรื่ อ งที่ ก ล่ าวมาทั้งหมดนี้ จะเห็ น ว่าไม่เ หมื อ นกับคาว่า
จริยธรรม ตามที่เราใช้กันอยู่ในปั จจุบัน เพราะคาว่า จริยธรรม
จะเน้นที่พฤติกรรม ยิ่งสมัยก่อนโน้นจะเน้นที่พฤติกรรมเชิงสังคม
มาสมัยนี้ จึงขยายไปสู่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติต่างๆด้วย ดังที่มี
จริยธรรมแบบใหม่ๆขึ้ นมารวมทั้งจริย ธรรมทางธุ รกิจ ซึ่ งเป็ น
การมองออกไปข้างนอก แต่แท้จริงแล้วชีวิตของคนเรานี้ มีดา้ น
ต่างๆอย่างที่กล่าวมา ซึ่งไม่สามารถแยกจากกันออกไปได้
ในสังคมไทยเราเมื่อเริ่มใช้คาว่าจริยธรรมใหม่ๆ เมื่อสัก
๓๐ ปี ก่ อ น มี ก ารพูด ถึ งการพัฒ นาจริ ย ธรรมเป็ นต้น ในการ
ประชุมสัมมนาและการประชุมทางวิชาการต่างๆ ต่อมาสักระยะ
หนึ่ ง เราก็ ม าคิ ด กั น ว่ า จริ ย ธรรมนี้ เป็ นเรื่ อ งที่ เ น้ น ทางด้า น
พฤติกรรมโดยเฉพาะทางสังคม คงไม่เพียงพอ จะต้องมีเรื่องทาง
จิตใจด้วย ต่อมาเราก็มีความโน้มเอี ยงที่จะเพิ่มคาว่าคุ ณธรรม
เข้าไป การประชุมในสมัย ต่อมาแทบทุกครั้ง ถ้ามีการพิจารณา
เรื่ อ งจริ ย ธรรมก็จ ะมี คาว่าคุ ณ ธรรมเติ ม เข้าไปด้วย นี้ ก็ห มาย
ความว่าเอาเรื่องจิตใจเพิ่มเข้าไป เพราะเห็นว่าพฤติกรรมไม่พอ
ต้อ งเอาจิ ต ใจด้ว ย เราจึ งมี ก ารสัม มนาหรื อ มี ก ารประชุ ม ทาง
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วิชาการเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
เวลานี้ ในทางวิชาการและในราชการอย่างในการทาแผน
๘ ก็ตาม แผนปฏิ รูปทางการศึกษาก็ตาม เราจะพูดควบกันไป
หมดว่าจริยธรรมและคุณธรรม แต่ความจริงนั้ นถ้าว่าไปแล้วมัน
ก็ ยังไม่ ครบ มัน ก็ ยังเป็ นความคิ ด แบบแยกส่ ว นที่ ไ ม่ เ พี ย งพอ
สาหรับการพัฒนาคนให้ได้ผลอยู่นั่นเอง เพราะแม้ว่าจะพูดถึ ง
ด้านจิตใจแล้วไปเอาคุณธรรมมามันก็ไม่ครบ เพราะในจิตใจของ
เราไม่ได้มีเฉพาะเรื่องคุณธรรมที่ตรงข้ามกับความชัว่ เท่านั้ น แต่
มันมีเรื่องความสุขความทุกข์ดว้ ยซึ่งเป็ นเรื่องใหญ่มาก
ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าความสุ ขเป็ นเรื่องใหญ่ เป็ น
ที่ อ าศัย ของจริ ย ธรรมที่ เ ราพูด กัน นี้ คื อ พฤติ ก รรมต้อ งอาศัย
ความสุขด้วย เราจึงไม่พดู แยกกัน อย่างในเรื่องของการกระทาที่
เราเรียกว่าปฏิ บัติธรรม ซึ่งภาษาสมัยนี้ พูดแคบเข้ามาแล้ว ถ้า
เราจะปฏิบตั ิให้เกิดสมาธิ อะไรเป็ นปั จจัยสาคัญ ท่านบอกว่าสุ ข
เป็ นบรรทัดฐานของสมาธิ ถ้าไม่มีสุขแล้วสมาธิก็ยากที่จะเกิด จะ
เกิดสมาธิได้ตอ้ งมีความสุข
สภาพจิ ต ที่ พ ระพุ ท ธเจ้าตรัส อยู่เ สมอในกระบวนการ
ปฏิ บตั ิ ให้เกิดสมาธิ และปั ญญาคือ ปราโมทย์ ความเบิกบานใจ
แล้วก็มี ปี ติ ความอิ่มใจ ปั สสัทธิ ความสงบเย็นผ่อนคลายกายใจ
แล้ว ก็สุ ข พอสุ ขแล้ว สมาธิ ก็ ตามมา พอสมาธิ ม าก็ท าให้จิ ตได้
ดุ ลยภาพเหมาะแก่การใช้งาน พอใช้งานจะใช้ไปทางไหนดี ก็ใช้
ทางปั ญญา เพราะฉะนั้นในวงการพระพุทธศาสนาจะพูดถึ งศัพท์
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ที่แสดงความสัมพันธ์ในเรื่องเหล่านี้ ขอใช้คาบาลี เลยว่า สุขิโน
จิตฺตํ สมาธิยติ แปลว่า ผูเ้ ป็ นสุขจิตย่อมเป็ นสมาธิ จากนั้ น สมาหิโต
ยถาภูตํ ปชานาติ แปลว่า ผูม้ ีจิตเป็ นสมาธิ ย่อมเกิดปั ญญารูช้ ัด
ตามที่มนั เป็ น หมายความว่ามันเป็ นองค์ประกอบที่เป็ นปั จจัยแก่
กันและกัน แยกกันไม่ได้
เพราะฉะนั้น ที่เราพูดว่าพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนี้
ต่ อ ไปเราก็ จ ะรูว้ ่าไม่พ อ แล้ว ก็ จ ะต้อ งไปเพิ่ ม ว่า “การประชุม
พัฒนาจริยธรรม คุณธรรมและความสุข ” และต่อไปเราก็จะค้น
พบว่ามันก็ ไม่พออยู่นั่นแหละเพราะมันขาดองค์ประกอบด้าน
ปั ญญา แล้วเราก็คงจะต้องเติมว่า “การประชุมพัฒนาจริยธรรม
คุณธรรม ความสุข และปั ญญา” อย่างนี้ เป็ นต้น ซึ่งคงจะจบยาก
ทางที่ดีน่าจะมาดูกันที่หลักการให้ชัดให้ตรงตามความจริงของ
ธรรมชาติ ว่า เรื่ อ งของชี วิ ต นั้ นเป็ นองค์รวมซึ่ งมี อ งค์ประกอบ
ต่างๆเข้ามาประสานสัมพันธ์เป็ นปั จจัยแก่กนั และกัน ไม่อาจจะ
แยกขาดออกจากกันโดยเด็ดขาดได้ เราพูดคาศัพท์เหล่านั้นเพียง
เพื่อ ความสะดวกทางระบบความคิด ในการที่ จะศึก ษา จะได้รู ้
ต าแหน่ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องมั น แล้ ว ก็ จั ด ความสั ม พั น ธ์ ใ น
กระบวนการพัฒนาของมันให้ถูกต้อง แต่รวมแล้วพูดง่ายๆว่ามี ๓
ด้าน คือ ด้านพฤติ กรรม ด้านจิตใจ และด้านปั ญญา นี้ คือเรื่อง
ของการดาเนิ นชีวิตของมนุ ษย์เราที่เป็ นอยูต่ ลอดเวลา
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การพัฒนาคนเป็ นปฏิบตั ิการตามธรรมชาติ
ที นี้ ก็ มามองถึ งธรรมชาติ ข องมนุ ษย์ใ ห้ลึก เข้าไปอี ก มี
คาถามว่าเราก็ดาเนิ นชี วิตด้วยพฤติ กรรม จิตใจและปั ญญาอยู่
อย่างนี้ แล้ว เมื่อ จะพัฒ นาคนก็ ตอ้ งพัฒนา ๓ ด้าน คื อพัฒ นา
พฤติ กรรม พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปั ญญา แต่ทาไมเราจะต้อง
พัฒนามันด้วย เรื่องนี้ ก็โยงไปถึงธรรมชาติของมนุ ษย์วา่ มนุ ษย์นี้
ทางธรรมถื อว่าเป็ นสัตว์ที่ตอ้ งฝึ ก ทาไมจึงว่าเป็ นสัตว์ที่ต ้ องฝึ ก
เราลองเทียบกับสัตว์ชนิ ดอื่น
สั ต ว์ โ ดยทั ่ว ๆไปนั้ น เราพู ด แบบคร่ า วๆหรื อ พูด แบบ
กว้างๆว่าเป็ นสัต ว์ที่ไม่ตอ้ งฝึ ก เพราะอะไร เพราะว่ามันอยู่ไ ด้
ด้วยสัญชาตญาณ ไม่ใช่ว่าไม่ตอ้ งฝึ กเลย มันมีการเรียนรูบ้ า้ งแต่
เพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่มนั อยูไ่ ด้ดว้ ยสัญชาตญาณ เพราะฉะนั้ น
เมื่อเกิดมาแล้วหรือคลอดออกมาแล้วมันจึงใช้เวลาไม่นานในการ
ที่ จ ะเรี ย นรูแ้ ล้ว ก็ ด ารงชี วิ ต อยู่ไ ด้ สัต ว์บางชนิ ด คลอดออกมา
ประเดี๋ ย วเดี ย วก็ เ ดิ น ได้ มั น ก็ อ ยู่ ร อดได้ เริ่ ม ด าเนิ น ชี วิ ต ได้
เพราะฉะนั้ นเราจึงพูดแบบคร่าวๆโดยเปรียบเทียบกับมนุ ษย์ว่า
มันเป็ นสัตว์ที่ไม่ตอ้ งฝึ ก คือไม่ตอ้ งเรียนรูไ้ ม่ตอ้ งฝึ กหัดพัฒนา อยู่
ได้ดว้ ยสัญชาตญาณ
ส่วนมนุ ษย์นี้เป็ นสัตว์พิเศษ คือเป็ นสัตว์ที่ตอ้ งฝึ ก ถ้าไม่
ฝึ ก คือไม่เรียนรูไ้ ม่ฝึกหัดพัฒนาแล้วจะไม่สามารถดารงชีวิตอยู่
ได้ อยูไ่ ม่รอด และไม่สามารถมีชีวิตที่ดีงาม เพราะฉะนั้ นจะเห็น
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ว่ามนุ ษย์เกิดมาแล้วต้องอาศัยพ่อแม่เป็ นต้นเลี้ ยงดูอุม้ ชู ซึ่ งใช้
เวลานานหลายปี บางทีเป็ นสิบๆปี กว่าที่จะดาเนิ นชีวิตได้ เพราะ
อาศัยสัญ ชาตญาณได้น้ อยที่ สุด แต่เ ขาต้องอาศัย การฝึ ก ลอง
พิจารณาดูว่าใดบ้างว่าจนระหว่างที่พ่อแม่เป็ นต้นเลี้ ยงดูน้ั น ตัว
เขาเองทาอะไร ตัวเขาเองก็ ไม่ได้อ ยู่เปล่ าๆเขาเรี ยนอยู่ต ลอด
เวลา ช่วงเวลาระยะแรกเรามักจะมองไปที่คนอื่นว่าเลี้ ยง แต่เจ้า
ตัว ล่ ะ เจ้า ตัว ก็ เ รี ย น เลี้ ยงจึ ง คู่ กับ เรี ย น เมื่ อ คนอื่ น เขาเลี้ ยง
ในขณะที่พอ่ แม่เลี้ยง เด็กก็เรียน เรียนก็คือเรียนรูฝ้ ึ กหัดพัฒนา
ทุกอย่างที่มนุ ษย์ได้มาในการดาเนิ นชีวิตเราต้องเรี ยนรู ้
ต้องฝึ กหัด ต้องพัฒนาขึ้ นมาทั้งสิ้ น เราไม่ได้มนั มาเปล่าๆเหมือน
สัตว์ชนิ ดอื่น เราต้องเรียน เราต้องฝึ กหัดแม้แต่การกิน การนั ่ง
การนอน การขับถ่ าย การเดิ น การพูด ทุ กอย่างต้องได้มาจาก
การฝึ กหัดทั้งหมด เพราะฉะนั้ นมนุ ษย์จึงเป็ นสัตว์พิเ ศษตรงนี้
ตรงที่ ว่า ด าเนิ น ชี วิ ต ได้ด ้ว ยการเรี ย นรู ้ หรื อ การที่ ต ้อ งฝึ กหั ด
พัฒนา ที่เรียกว่าสิกขา หรือการศึกษา
การที่ตอ้ งเรียนต้องฝึ กจึงอยูร่ อดได้หรือจึงดาเนิ นชีวิตอยู่
ได้นี้ มองในแง่หนึ่ งก็เป็ นข้อด้อยของมนุ ษย์ แต่มองอีกที ก็เป็ น
ข้อ ดี ข องมนุ ษ ย์ เพราะการเป็ นสั ต ว์ที่ ต ้อ งฝึ ก นี้ มี ความหมาย
ทางบวกว่าเป็ นสัต ว์ที่ฝึกได้ ส่วนสัตว์ชนิ ดอื่ นนั้ นเป็ นสัตว์ที่ฝึก
ไม่ได้ คือไม่ใช่ฝึกไม่ได้เลย แต่มนั ฝึ กได้น้อยเหลือเกิน เพียงพอ
ให้ดาเนิ นชีวิตเบื้ องต้น เรียนรูน้ ิ ดหน่ อย แล้วต่อจากนั้ นก็ฝึกอี ก
ไม่ได้ ถ้าฝึ กได้บา้ งต่อจากนี้ ก็ตอ้ งให้มนุ ษย์ฝึกให้ ตัวมันเองฝึ กตัว
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ไม่ไ ด้ เช่น ช้าง ม้า ลิ ง เป็ นต้น คนก็เอามาฝึ ก ให้ทาโน่ นทานี่
เอามันมาใช้งานหรือเล่นละครสัตว์เป็ นต้น แต่ก็ได้แค่ในขอบเขต
นิ ด หน่ อ ย ต่อ จากนั้ นมันก็ อ ยู่ไ ด้ด ้ว ยสัญ ชาตญาณ มัน เกิด มา
อย่างไรก็ตายไปอย่างนั้ น แต่ส่วนมนุ ษย์นี้เป็ นสัตว์ที่ฝึกได้ คือ
เรี ย นรู ้ฝึ กหั ด พั ฒ นาได้ และฝึ กได้ อ ย่ า งแทบไม่ มี ที่ สิ้ นสุ ด
เพราะฉะนั้ น เมื่ อ มนุ ษ ย์เ ริ่ ม ฝึ ก หัด พัฒ นาแล้ว ก็ งอกงามดี งาม
ยิ่งขึ้ นๆ จนทิ้ งสัตว์ชนิ ดอื่นไปหมด
มนุ ษ ย์ส ามารถถ่ ายทอดภูมิ ธ รรมภูมิ ปัญ ญากัน ต่ อ มา
อารยธรรม และวัฒนธรรมที่สะสมมาจากรุ่นของบรรพบุรุษไม่รู ้
กี่รอ้ ยกี่พันปี มาแล้วมนุ ษ ย์สามารถเรียนได้ในเวลาอัน รวดเร็ ว
และยังสามารถพัฒนาต่อไปอี ก ด้ว ยการฝึ ก ฝนตนเอง มนุ ษ ย์
สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวัตถุให้เกิดมีเทคโนโลยี สร้าง
โลกของมนุ ษย์ขึ้นมาต่างหากจากโลกของธรรมชาติ สามารถที่
จะทาแม้แต่คอมพิวเตอร์ สร้างดาวเทียม สร้างยานอวกาศ อะไร
ต่างๆ สามารถพัฒ นาภูมิ ปัญญาจนกระทัง่ กลายเป็ นบุคคลที่
วิเศษสุ ด ประเสริฐเลิศล้าเป็ นพุทธะได้ เพราะฉะนั้ นเราก็จึงตั้ง
พุทธะ นี้ เป็ นตัวแบบไว้เพื่อเตือนให้มนุ ษย์รตู ้ ัวว่า เราเป็ นมนุ ษย์
ซึ่ งเป็ นสั ต ว์ที่ ฝึก ได้ ที่ พัฒ นาได้ ถ้าไม่ย อมหยุ ด ในการฝึ ก ฝน
พัฒนา ก็จะเป็ นได้กระทัง่ พุทธะ ซึ่งถือว่าเลิศประเสริฐกว่าเทวดา
ตลอดจนพระพรหมทั้งหมด
มนุ ษย์น้ั นถ้ายังไม่ฝึกจะด้อยกว่าสัตว์ทุกชนิ ด แต่ถ้าฝึ ก
แล้วจะประเสริฐเหนื อกว่าเทพกว่าพรหมทั้งหลายทั้งหมด แม้แต่
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เทพและพรหมก็ตอ้ งกลับมานมัสการนอบน้อมเคารพบูชามนุ ษย์
ที่ ฝึกแล้ว การระลึ ก ถึ งองค์พุทธะเป็ นการให้กาลังใจแก่ มนุ ษ ย์
เพื่อจะระลึกถึงศักยภาพของตนในความเป็ นสัตว์ที่พฒ
ั นาได้
รวมความว่า มนุ ษย์เป็ นสัต ว์ที่ จะมีชี วิต ที่ ดี งามได้ด ้ว ย
การศึกษาคือต้องเรียนรูฝ้ ึ กหัดพัฒนา ความจริงข้อนี้ จะต้องถื อ
เป็ นหลักประจาภาวะของมนุ ษย์ เราจาเป็ นจะต้องพัฒนามนุ ษย์
เพราะมนุ ษย์เป็ นสัตว์ที่อยู่รอดได้ดว้ ยการฝึ กฝนพัฒนา และยิ่ง
ฝึ กฝนพั ฒ นาก็ ยิ่ ง เจริ ญ งอกงามบรรลุ ค วามดี เ ลิ ศ ชี วิ ต จะ
ประเสริฐ ยิ่งขึ้ นไปโดยลาดับ หลักการนี้ เป็ นเรื่องที่ สัมพันธ์กับ
ธรรมชาติของมนุ ษย์
ที่ ว่ามานี้ เป็ นการพูด ถึ งหลั ก การทัว่ ไป แต่ เ รื่ อ งไม่จ บ
เท่ า นั้ น กล่ า วคื อ การด าเนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษย์ น้ั นเป็ นการได้
สัมพันธ์ กับเพื่ อนมนุ ษย์ดว้ ยดังที่ เราเรี ยกว่าเป็ นสังคม เพราะ
ฉะนั้นเพื่อจะช่วยให้มนุ ษย์แต่ละคนพัฒนาไปได้อย่างดี มนุ ษย์จึง
มาช่ ว ยเหลื อ กั น โดยสร้า งระบบการอยู่ ร่ ว มกั น หรื อ ระบบ
ความสัมพันธ์ ที่เรียกว่าระบบสังคมให้ดี ให้เป็ นสังคมที่เกื้ อกูล
การจัดสรรระบบสังคมแห่งความเป็ นอยู่ร่วมกันให้ดี ให้
กลับมาช่วยเกื้ อหนุ นการพัฒนาของแต่ละคนนี้ ก็เป็ นหลักสาคัญ
ยิ่งในทางพระพุท ธศาสนา ด้วยเหตุ นี้ ในทางพระพุท ธศาสนา
ท่านจึงแยกเรื่ องของการพัฒนามนุ ษย์เป็ นสองส่วน ส่ วนหนึ่ ง
เรียกว่าธรรม คือเรื่องพฤติ กรรมพร้อมทั้งจิตใจและปั ญญาของ
แต่ ล ะคน ที่ เ ราจะต้อ งฝึ กฝนพัฒ นา และอี ก ส่ ว นหนึ่ งคื อ การ
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จัดระบบสังคมมนุ ษย์ให้เป็ นระบบที่ดีงาม ที่เอื้ อเกื้ อหนุ นและนา
ทางการพัฒนาของแต่ละคน ซึ่งเรียกว่าวินัย
วินัยไม่ได้มีความหมายแคบแค่ระเบียบ แต่หมายถึ งการ
จัด ระเบี ยบชี วิ ต และระบบแบบแผนการอยู่ร่ว มกันของมนุ ษ ย์
สาระสาคัญก็คือเป็ นการจัดระบบความสัมพันธ์ในหมู่มนุ ษย์นี้ให้
เอื้ อ เกื้ อหนุ น และช่วยนาทางการพัฒนาของแต่ละคน ให้แต่ละ
คนพัฒ นาความสามารถของตนไปด้ว ยดี เพราะฉะนั้ น เราจึ ง
เรียกระบบสังคมนี้ ว่าสังคมแห่งกัลยาณมิตร หมายความว่าเรา
พยายามให้คนมาเป็ นกัลยาณมิตรต่อกัน มาเกื้ อหนุ น ซึ่งกันและ
กันในการที่แต่ละคนจะได้มีชีวิตที่พัฒนายิ่งขึ้ นไป โดยที่ภายใน
แต่ละคนก็พฒ
ั นาพฤติกรรม พร้อมทั้งจิตใจและปั ญญาของตนขึ้ น
ไป แล้วสองส่วนนี้ ก็จะเข้ามาประสานกัน คือเราจะมีสังคมดีงาม
ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผูม้ ีชีวิตที่ดีงาม ที่ประกอบด้วยพฤติกรรม
จิตใจและปั ญญาที่พฒ
ั นาแล้วนี้ หรือพูดอีกสานวนหนึ่ งว่า เราจะ
มีสงั คมดีงามที่เกื้ อหนุ นต่อการที่แต่ละบุคคลจะพัฒนาตนให้เป็ น
ส่วนร่วมของสังคมที่ดีงาม
ชีวิตที่ ดาเนิ นไปด้วยดีเราเรียกว่าเป็ นมรรค ซึ่ งแปลว่า
ทางหรือทางดาเนิ นชีวิต มรรคหรือทางดาเนิ นชีวิตอันดีงาม ที่มี
พฤติกรรมพร้อมทั้งจิตใจและปั ญญาที่ดาเนิ นไปด้วยดีนี้ เกิดขึ้ น
จากการเรียนรูฝ้ ึ กหัดพัฒนาที่เรียกว่าสิกขา ซึ่งแปลว่าศึกษา คือ
การเรี ย นรูฝ้ ึ ก หัด พัฒ นา สิ ก ขาหรื อ การศึ ก ษานี้ มี ส ามด้านจึ ง
เรียกว่าไตรสิกขา คือประกอบด้วยการฝึ กด้านพฤติกรรม ด้าน

๘๘

รู้ไว้เสริ มปัญญา และพัฒนาคน

จิตใจและด้านปั ญญา การฝึ กหัดพัฒนาด้านพฤติกรรมเรียกว่า
ศีล การฝึ กหัดพัฒนาในด้านจิ ตใจเรียกว่า สมาธิ (เพราะเอา
สมาธิ เป็ นแกนในการฝึ กทางจิตใจ ทั้งในด้านคุ ณธรรมความดี
งาม ทั้งในด้านสมรรถภาพความเข้มแข็งของจิตใจ และในด้าน
ความสุ ข) และการฝึ กหัดพัฒนาด้านความรูค้ วามเข้าใจเรียกว่า
ปั ญญา สามส่วนนี้ แยกออกจากกันไม่ได้ เมื่ อเราฝึ กหัดพัฒนา
สามด้า นนี้ ชี วิ ต ก็ ดี ขึ้ นทั้ ง สามด้า นไปด้ว ยกัน คื อ เมื่ อ สิ ก ขา
เดินหน้ามรรคาก็ดีงามยิ่งขึ้ นไป ขอพูดถึงหลักการกว้างๆไว้เท่านี้
ก่อน ต่อจากนี้ ก็ขอเข้ามาสู่เรื่องของยุคสมัย

ค ุณภาพคนไทยที่ตอ้ งพัฒนาให้ทนั ยคุ สมัย
เรามาถึ งยุ ค สมัย นี้ ที่ เ รี ย กว่า ยุ คสารสนเทศ คาถามก็
เกิดขึ้ นว่า ในท่ามกลางสภาพปั จจุบนั ที่เรียกว่ายุคสารสนเทศนี้
เราจะพัฒนาคนอย่างไรโดยใช้หลักการแห่งไตรสิกขานั้ นเพื่อให้
ได้ชีวิตที่ดีงาม ให้คนสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ดีในสภาพอย่างนี้
สามารถแก้ปัญหาได้ สามารถสร้างสรรค์ได้
ยุคสารสนเทศนี้ เป็ นยุคที่มีความหมายพ่วงเข้ามาว่าเป็ น
ยุคโลกาภิวตั น์ดว้ ย ที่จริงสารสนเทศนี่ แหละเป็ นปั จจัยสาคัญของ
สภาพโลกาภิ วัต น์ เนื่ อ งจากสารสนเทศหรื อ ข้อ มูล ข่าวสารนี้
แพร่ ก ระจายอย่ า งฉั บ ไวไปทั ่ว โลก แต่ เ บื้ องหลั ง ของการที่
สารสนเทศจะทาให้เกิดสภาพโลกาภิ วัต น์ น้ั น ตัวอุ ปกรณ์หรื อ
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ปั จจัย ส าคัญ ที่ ท าให้ส ารสนเทศนั้ น แผ่ ไ ปทั ว่ ก็ คื อ เทคโนโลยี
โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศที่เรียกกันสั้นๆ ว่า ไอที
เพราะฉะนั้ นที่จริงเทคโนโลยีท้ังหลายนี้ แหละเป็ นตัวการสาคัญ
ของสภาพโลกาภิวตั น์ มนุ ษย์ในยุคนี้ ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศก็
สัมพันธ์กบั เทคโนโลยีดว้ ย
ที นี้ หัน ไปดู ท างด้านระบบสั งคมบ้าง ระบบสัง คมก็ ใ ช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีเหล่านี้ เป็ นเครื่องมือ ระบบสังคมที่
เด่นปั จจุบนั นี้ คือระบบการแข่งขัน ซึ่ งเป็ นเรื่องของธุ รกิจ อยู่ใน
ด้า นเศรษฐกิ จ เวลานี้ ระบบแข่ ง ขั น ได้ ค รอบง าสั ง คมและ
กลายเป็ นโลกาภิ วั ต น์ ที่ อ ยู่ เ บื้ องหลั ง ของเทคโนโลยี แ ละ
สารสนเทศด้ว ยซ้ า หมายความว่า ระบบแข่ ง ขัน นี้ กลับ มาใช้
สารสนเทศเป็ นเครื่องมือ และนอกจากระบบแข่งขันที่เป็ นเรื่อง
ของเศรษฐกิจแล้ว ก็มีสภาพจิตใจของคนที่สอดคล้องกันที่จะช่วย
ให้ระบบการแข่งขัน ด าเนิ น ไปอย่างดี ด ้ว ย คื อ ค่านิ ย มบริ โ ภค
ค่ า นิ ย มบริ โ ภคก็ ไ ด้แ ผ่ ไ ปครอบง ามนุ ษ ย์ใ นยุ ค ปั จ จุ บั น และ
กลายเป็ นโลกาภิวตั น์อย่างหนึ่ ง จนกระทัง่ เราเรียกสังคมยุคนี้ ว่า
เป็ นสังคมบริโภคนิ ยม ซึ่งแสดงว่าค่านิ ยมบริโภคได้แพร่หลายไป
ทัว่ และได้ครอบงาจิตใจคนอย่างกว้างขวาง
ถ้าเราเอาสภาพที่ ม องผิ วเผิ น แค่นี้ เป็ นแนวทางในการ
พิจารณา เราก็ตอ้ งพัฒนาคนให้มาอยู่ได้ดว้ ยดี ในสภาพเหล่านี้
เช่ น ให้ ม าอยู่ กั บ สภาพโลกาภิ วั ต น์ แบบนี้ โดยปฏิ บั ติ ต่ อ
สารสนเทศอย่างถูกต้อง ใช้มันอย่างถูกต้อง หรือรับมือกับมัน
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อย่างถูกต้อง ปฏิบตั ิ ต่อเทคโนโลยีถูกต้อง และเผชิญกับบริโภค
นิ ยมได้อย่างดี สามารถอยู่ในระบบแข่งขันได้อย่างผูช้ นะเป็ นต้น
อันนี้ เป็ นการพิจารณาเพียงขั้น ต้นที่ ผิวเผิ นซึ่ งไม่จาเป็ นจะต้อ ง
ถูกต้อง แต่อย่างน้อยเราก็จะต้องทาให้ได้ เพราะถ้าจะทาอะไรที่
ดีกว่าก็ตอ้ งอยูร่ อดก่อน
เมื่อวางสภาพปั จจุบนั ให้เห็นรูปร่างอย่างนี้ แล้ว ก็มาดูว่า
เราจะพัฒนาคนอย่างไร ถ้าจะให้คนอยู่ได้อย่างดี และประสบ
ความส าเร็ จ ในสังคมแห่ งระบบแข่ง ขัน ซึ่ งเป็ นระบบที่ จ ะต้อ ง
เอาชนะกัน อย่างน้อยก็ตอ้ งการความเข้มแข็ง ที นี้เราก็หันมา
มองดูในสังคมไทยของเรา ขอพูดในวงแคบเอาแค่สังคมไทยก่อน
ที่ จ ริ ง จะต้ อ งพู ด กั น ทั้ ง โลกมนุ ษย์ ใ นปั จจุ บั น แต่ ข อพู ด ถึ ง
สังคมไทยเป็ นตัวอย่าง ก็มีปัญหาว่าในสภาพของโลกปั จจุบันที่
เต็ มไปด้วยการแข่งขันกันนี้ เราพร้อมที่ จ ะเข้าไปอยู่ร่วมเผชิ ญ
และต่อสูไ้ ด้อย่างดีหรือไม่ เราสามารถเอาชนะได้ไหม อย่างน้อย
ไม่ให้ถูกเขาครอบงา
ถ้ า ถามว่ า คนของเรามี ค วามเข้ม แข็ ง พอไหม ก็ ข อ
ยกตัวอย่างขึ้ นมาแสดงว่าคนไทยของเรานี้ อาจจะมีความไม่ค่อย
พร้อม มีภาวะที่คอ่ นข้างอ่อนแอ เนื่ องจากมีปัจจัยที่ทาให้คนไทย
ค่อนข้างอ่อนแออย่างน้อย ๔ ประการด้วยกัน ซึ่งเราจะต้องรูต้ ัว
และรับ มื อ กับ มัน ให้ถู ก และถ้า เป็ นไปได้ก็ แ ก้ไ ขปรับ ปรุ ง ให้
กลายเป็ นดี
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ทาไมคนไทยจึงมีแนวโน้มที่จะอ่อนแอ ความหมายอย่าง
หนึ่ งของความอ่อนแอ ก็คือการที่ไม่ค่อยสูป้ ั ญหา และเห็นแก่
ความสะดวกสบาย เห็ น แก่ความง่าย ถ้าเป็ นเรื่ อ งยากก็ คอย
หลี ก เลี่ ย งไม่ค่อ ยสู ้ และอี ก อย่า งหนึ่ ง ก็ แ สดงออกที่ นิ สั ย ชอบ
บริโภคชอบเสพ เพราะว่าการชอบเสพชอบบริโภคนั้ นก็คือการที่
ชอบรับการบารุ งบาเรอปรนเปรอ การชอบรับการบารุ งบาเรอ
ปรนเปรอก็มีความหมายแฝงมาในตัวว่าต้องการมีความสุ ขโดย
ไม่ตอ้ งทาอะไร หมายความว่ามีอ ะไรมาปรนเปรอช่วยให้เ รา
สบาย เราจะได้ไม่ตอ้ งทาอะไร นั น่ คือความสุ ข คนที่เป็ นอย่างนี้
ก็หมายความว่าถ้าต้องทาอะไรก็เป็ นทุกข์ คนที่หวังความสุ ขจาก
การเสพการบริโภคโดยมีความสุ ขจากการบารุงบาเรอปรนเปรอ
จะกลัวการกระทา ฉะนั้นถ้าจะต้องทาอะไรก็จะฝื นใจมีความทุกข์
สภาพอย่างนี้ เราเรียกว่าเป็ นความอ่อนแอ
ความอ่อนแอของคนไทยนี้ มีปัจจัยเกื้ อหนุ นจากภูมิหลังที่
เป็ นมา ซึ่งในที่นี้ขอนาเสนอว่ามี ๔ ประการ
ประการที่ ๑ ก็คือ สภาพภูมิศาสตร์ที่มีธรรมชาติอันอุดม
สมบูรณ์ ดังที่ เราพูดกันว่า “ในน้ามี ปลา ในนามีขา้ ว” สภาพ
ความเป็ นอยู่เช่นนี้ ทาให้เรามีความโน้มเอียงในทางที่ชอบความ
สะดวกสบาย ไม่อยากเจอปั ญหา ไม่อยากทาอะไรที่ ตอ้ งเหน็ ด
เหนื่ อยยากลาบาก ชอบหันไปหาอะไรที่ ง่ายๆ นี้ เป็ นประการที่
หนึ่ ง
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ที่จริง “ในน้ามีปลา ในนามีขา้ ว” นี่ แสนจะดี แต่เราพูด
ในแง่ของอิทธิพลที่วา่ มันอาจเป็ นปั จจัยที่ทาให้เกิดปั ญหาต่อชีวิต
คนหรือต่อการพัฒนามนุ ษย์ได้ เพราะว่าธรรมชาติของมนุ ษย์ที่
เป็ นปุถุชนนั้ นจะขึ้ นต่อปั จจัยภายนอกมาก คือมนุ ษย์น้ั นถ้าถูก
ทุกข์บีบคั้นถูกภัยคุกคามก็จะลุกขึ้ นดิ้ นรนขวนขวาย เพราะฉะนั้ น
มนุ ษ ย์ที่ เ กิ ด ในดิ น แดนที่ มี ความขัด สนยากล าบากธรรมชาติ
แร้นแค้น ก็จะต้องดิ้ นรนเพื่อความอยู่รอดและทาให้เกิดความ
เข้มแข็ง ส่วนมนุ ษย์ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สะดวกสบายก็มี
ความโน้มเอียงที่ จะเห็ นแก่ความง่ายสะดวกสบาย จึงไม่ดิ้นรน
และชอบนอนเสวยสุข อันนี้ เราพูดกันในขั้นต้นก่อน เพราะฉะนั้ น
สภาพแวดล้อมของธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์เป็ นอยู่สบายของ
ไทย จึงเป็ นอิทธิพลที่อาจจะทาให้เกิดความอ่อนแอได้
ประการที่ ๒ ก็คือ สภาพการรับเทคโนโลยีของคนไทย
ซึ่งมีความหมายต่างจากตะวันตกมาก เทคโนโลยีเกิดขึ้ นในสังคม
ตะวัน ตกนั้ น มี ค วามหมายต่ อ ฝรัง่ ต่ า งจากสัง คมไทย เพราะ
เทคโนโลยี ที่เกิ ดในสังคมตะวัน ตกนั้ นเกิดจากฝี มือของเขาเอง
คือ เกิดจากความเพียรพยายามของเขาสร้างสรรค์ขึ้นมา โดยมี
ความหมายที่โยงไปถึงภูมิหลังต่างๆมากมาย
ภูมิหลังอะไรที่ผลักดันสังคมตะวันตกในการที่ได้พฒ
ั นา
เทคโนโลยีมาถึงปั จจุบนั ขอให้มองดูวา่ เทคโนโลยีเกิดขึ้ นมาด้วย
อาศัยปั จจัยอะไรบ้าง
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ปั จจัยที่หนึ่ งคือ ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ได้
เจริ ญมาพร้อ มกับการพัฒ นาเทคโนโลยี เมื่ อ มีความรูว้ ิท ยาศาสตร์ก็ทาให้เราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ เมื่อเทคโนโลยี
เจริญขึ้ นมาก็ทาให้เราพัฒนาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ยิ่งขึ้ นไป
ยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นกล้องดูดาว เราต้องการความรูท้ างดารา
ศาสตร์ ตอนแรกเราดูดว้ ยตาเปล่าก็เห็ นดาวในขอบเขตจากัด
แต่ต่อมาเรามีความรูว้ ิทยาศาสตร์ในเรื่องแสง ก็ประดิษฐ์กล้องดู
ดาวขึ้ นมา พอมีเทคโนโลยีคือกล้องดูดาวแล้ว ความรูท้ างดารา
ศาสตร์ก็พฒ
ั นายิ่งขึ้ น เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์กบั เทคโนโลยีจึง
เกื้ อกูลอุดหนุ นซึ่งกันและกัน
ที นี้ ในการพัฒ นาเทคโนโลยี ที่ ต ้อ งอาศัย ความรู ้ท าง
วิ ท ยาศาสตร์น้ั น วิ ท ยาศาสตร์ที่ เ จริ ญ มาเป็ นร้อ ยๆปี กว่า จะ
พัฒ นาเทคโนโลยี ม าถึ งขั้น นี้ ได้น้ั น ก็ ไ ด้ป ลูก ฝั งทั ศนคติ แ ละ
ความรูส้ ึกนึ กคิดต่างๆ ลงเป็ นนิ สยั ใจคอของมนุ ษย์ดว้ ย กล่าวคือ
ลักษณะจิตใจที่ เรียกว่าจิตใจวิทยาศาสตร์ ซึ่งแสดงออกมาสู่วิถี
ชีวิ ต ของคนเป็ นวัฒ นธรรมวิท ยาศาสตร์ คื อ ความมี จิ ตใจใฝ่ รู ้
ความนิ ยมเหตุผล การชอบพิสูจน์ ทดลอง การที่พยายามเข้าถึ ง
ความจริงของสิ่งต่างๆ อย่างไม่ยอมหยุดยั้ง ถ้าไม่เข้าถึงความจริง
ไม่ยอมหยุด จิตใจอย่างนี้ เราเรี ยกกันง่ายๆว่าความใฝ่ รู ้ ซึ่งกว่า
จะพัฒนาเทคโนโลยีมาถึ งปั จจุบันได้ฝรัง่ ก็ได้ผลพ่วงอันนี้ คือได้
จิตใจที่ใฝ่ รซู ้ ึ่งฝังลึกลงไปมาก
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ต่ อ ไปปั จจัย อี ก อย่า งหนึ่ ง คื อ อะไร เทคโนโลยี คู่ กับ
วิทยาศาสตร์ พร้อมกันนั้ นเทคโนโลยีก็คู่กบั อุตสาหกรรม การที่
เทคโนโลยีจะเจริญมาได้ถึงปั จจุบนั นี้ ต้องอาศัยโรงงานอุตสาหกรรมผลิ ต และพั ฒ นา พร้อ มกั น นั้ นอุ ต สาหกรรมก็ อ าศั ย
เทคโนโลยี การสร้างโรงงานอุ ต สาหกรรมก็ ดี เครื่ อ งมื อ ของ
อุตสาหกรรมก็ดี ต้องใช้เทคโนโลยี เสร็จแล้วโรงงานอุ ตสาหกรรมนั้นก็พฒ
ั นาเทคโนโลยีให้เจริญขึ้ นไปอีก ถ้าเราไม่มีโรงงาน
อุ ตสาหกรรม เทคโนโลยีที่ เราใช้ก็คงไม่มี เราจะมี ไมโครโฟน
อย่างนี้ เราจะมีเ ครื่ องบันทึ กเสี ยงอย่างนี้ ก็ ตอ้ งอาศัยโรงงาน
อุตสาหกรรมด้วย
ทีนี้อุ ตสาหกรรมเกิดขึ้ นมาอย่างไร อุ ตสาหกรรมก็เกิด
จากการที่มีความทุกข์ยากจากสภาพแวดล้อมเช่นธรรมชาติที่บีบ
คั้น และความแร้นแค้นขาดแคลนที่ ฝรัง่ เรียกว่า scarcity แล้ว
ด้ว ยความมุ่ งมัน่ ที่ จ ะเอาชนะความขาดแคลนนั้ น คนก็ ต้ั งใจ
ขยันหมัน่ เพียรทาการทางาน อย่างที่เรียกว่ามีจริยธรรมในการ
ทางาน (work ethic) เช่นมีความรักงาน ขยัน สูง้ าน และมีความ
สันโดษ เป็ นอยูง่ า่ ย ไม่เห็นแก่ความสุ ขสาราญบารุงบาเรอ ตั้งใจ
ทางานอย่างเดียว ได้เงินได้กาไรก็เอามาสะสมระดมทุ นเข้าไป
มุง่ หน้าแต่ทางานทาการ อุตสาหกรรมก็เจริญมาจนกระทัง่ ผลิต
เทคโนโลยีได้ประณีตซับซ้อนยิ่งขึ้ นๆ ซึ่งกว่าจะเจริญถึ งขั้นนี้ ได้ก็
ใช้เ วลาเป็ นร้อ ยๆปี และตลอดเวลาอัน ยาวนานนั้ น ทัศนคติ
ความรูส้ ึกนึ กคิดและวิถีชีวิตแบบอุตสาหกรรมหรือชีวิตแห่งความ
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เพี ย รในการผลิ ต ก็ ไ ด้ฝั ง ลึ ก อยู่ตั ว ลงตัว แน่ น สนิ ท กลายเป็ น
วัฒนธรรมอุตสาหกรรม ที่ฝังลงไปในจิตใจ ซึ่งทาให้ฝรัง่ ได้นิสัยที่
ขยันขันแข็ง หมัน่ เพียร ชอบผลิต ชอบทา ที่เรียกว่า สูส้ ่ ิงยาก
เพราะฉะนั้ น การที่ เทคโนโลยีเกิดขึ้ นในสังคมฝรัง่ และ
พัฒ นามาได้ถึ งบัด นี้ นั้ น จึ ง หมายถึ ง ภูมิ ห ลัง แห่ ง ความเพี ย ร
พยายามในการสร้างสรรค์ ที่ เกิด จากวัฒนธรรมวิท ยาศาสตร์
และวัฒนธรรมอุตสาหกรรม ซึ่งทาให้เขาได้นิสัยใจคอแห่งความ
ใฝ่ รแู ้ ละสูส้ ิ่งยาก แต่พอมาถึงสังคมไทยนี่ มนั ไม่มีอย่างนี้
สังคมไทยเราเจอกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เมื่ อประมาณ
ร้อ ยปี มานี้ เมื่ อ มั น เข้า มาพร้อ มกั บ ฝรั ง่ เราเรี ย กฝรั ง่ ว่ า ชาว
อารยประเทศ เราชอบและอยากได้ความเจริญอย่างฝรัง่ ที่นาเอา
เทคโนโลยี เ ข้ามา เทคโนโลยี น้ั น เป็ นเครื่ อ งหมายส าคัญ ของ
ความเจริญก้าวหน้า เช่น กล้อ งถ่ ายรูป เครื่องพิมพ์ เครื่องมื อ
แพทย์ เป็ นต้น ที นี้ เทคโนโลยี ที่ เ ข้ามานี้ ส าหรับ คนไทยก็ คื อ
เทคโนโลยีสาเร็จรูปที่ฝรัง่ สร้างเสร็จมาแล้ว หนึ่ งละ มันสาเร็จรูป
แล้วเราไม่ตอ้ งทา สอง เทคโนโลยีที่เข้ามากับฝรัง่ เป็ นเทคโนโลยี
ประเภทบริโภคคือเครื่องใช้สอยที่ช่วยอานวยความสะดวกสบาย
ส่วนเทคโนโลยีในการผลิตก็อยู่ที่ประเทศของเขา เพราะฉะนั้ น
คนไทยก็เจอกับเทคโนโลยีสาเร็จรูปประเภทบริโภคที่มาเสริมซ้า
ความสะดวกสบายที่เรามีอยูแ่ ล้ว ในน้ ามีปลาในนามีขา้ วอยู่แล้ว
แถมยังได้เทคโนโลยีมาเสริมความสะดวกสบายเพิ่มเข้าไปอี ก
เพราะฉะนั้ น คนไทยจึ งมองเทคโนโลยี ใ นความหมายว่า เป็ น
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เครื่ อ งบ ารุ งบ าเรออ านวยความสะดวกสบาย และโดยนั ย นี้
เทคโนโลยีก็มีความหมายสาหรับคนไทยต่างกับฝรัง่ มาก แล้วมัน
ก็ยิ่งเสริมซ้าความอ่อนแอให้แก่เรา
เป็ นอันว่า จากภูมิหลังที่กล่าวมานี้ คนไทยเรานอกจาก
ไม่ได้เหตุปัจจัยที่จะปลูกฝั งความใฝ่ รู ้ และสูส้ ิ่งยากแล้ว เรายังมี
ทัศ นคติ หรื อ ท่ าที ก ารมองเทคโนโลยี ใ นเชิ งเสพเชิ ง บริ โ ภค
มากกว่าในเชิงผลิตด้วย คือ เรามองเทคโนโลยีในความหมายว่า
เป็ นเครื่ องเสริ ม เพิ่ มความสะดวกสบายมากกว่ า จะมองใน
ความหมายว่าเป็ นเครื่ องช่วยทาการสร้างสรรค์
เมื่อมองความหมายของอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม ก็จะ
มีความหมายสาหรับคนไทยในแง่ที่ว่าเป็ นระบบและกระบวน
การผลิ ตสิ่ งเสพสิ่ งบริโภคมาเสริมเพิ่มความสะดวกสบาย หรือ
บารุ งบาเรอเราให้เ สพสุ ขได้มากขึ้ น เราไม่มองอย่างฝรัง่ ที่ เขา
สร้างศัพ ท์เ รี ย กอุ ต สาหกรรมว่า industry คื อ ความขยัน หมัน่
เพียรในการผลิต หรือการเพียรพยายามสร้างสรรค์ทาให้เกิดมี
สิ่งใหม่ๆ โดยไม่ยอมแพ้แก่ความเหน็ ดเหนื่ อยยากลาบาก ตรง
กับที่ เ รามาบัญญัติเป็ นศัพท์ในภาษาไทยว่า อุ ตสาหกรรม ซึ่ ง
แปลว่ า การกระท าด้ว ยอุ ต สาหะ แต่ เ ราใช้ค านี้ โดยไม่ รู ้สึ ก
ตระหนักถึงความหมายที่แท้ของมันเลย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๙๗

พัฒนาอย่างมีด ุลยภาพให้โตเต็มคน
ต่อไปประการที่ ๓ คือ วัฒนธรรมน้าใจ วัฒนธรรมน้ าใจ
ซึ่งหมายถึ งการเอื้ อเฟื้ อเผื่ อแผ่พร้อมที่ จะช่วยเหลื อกัน แต่เมื่อ
มองพลิกกลับอีกด้านหนึ่ งก็กลายเป็ นหมายถึงการที่มุง่ หวังความ
ช่ว ยเหลื อ จากกัน ได้ ที นี้ คนนั้ น เมื่ อ หวังพึ่ ง กัน ได้ หวัง ความ
ช่ว ยเหลื อจากคนอื่ นได้ ก็ ทาให้เกิ ด แนวโน้ม ที่ จ ะไม่ขยันหมัน่
เพี ย ร ไม่ต่ อ สู ้ ไม่ดิ้ นรน แต่ ช อบนึ ก ว่า ถ้าเราขาดแคลนยาก
ลาบาก หรือเราขัดสนขึ้ นมา ก็ไปหาผูใ้ หญ่คนนั้ นไปหาเพื่อนคน
นี้ ได้ พอหวังอย่างนี้ ได้ก็ทาให้ไม่ตอ้ งกระตือรือร้นขวนขวาย จึง
เป็ นปั จจัยที่นามาสู่ความอ่อนแออีกอย่างหนึ่ ง ตรงข้ามกับสังคม
ตะวันตกที่มีวฒ
ั นธรรมแบบตัวใครตัวมัน เต็มไปด้วยการแข่งขัน
ดิ้ นรนต่อสู ้ ถ้าเธอไม่ช่วยตัวเองก็ไม่มีใครเอาด้วย เธอก็ไม่รอด
เธอจะตาย การที่หวังพึ่งคนอื่นไม่ได้ก็ทาให้ตอ้ งดิ้ นรนขวนขวาย
ต่อ สู ้ ก็ ท าให้เ ข้ม แข็ ง อัน นี้ เป็ นผลพ่ว งในด้านลบ วัฒ นธรรม
น้ าใจนั้นดี แต่ในด้านเสียถ้าไม่ระวัง ผลร้ายก็มี
เรื่ อ งนี้ ถ้ า พูด ในทางธรรมก็ เ ป็ นเพราะการที่ ค นไทย
ปฏิบตั ิธรรมไม่ครบถ้วน เราเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนามา
ใช้ ธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้ นตามปกติจะมีเป็ นชุดๆ เช่น
มี ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ มี ๗ ข้อ ธรรมเหล่านี้ ถ้าเอามาใช้ไม่ครบชุดก็
จะเกิดปั ญหา เพราะมันเป็ นระบบดุ ลยภาพหรือระบบบูรณาการ
ธรรมหมวดที่เกี่ยวกับระบบน้ าใจนี้ เราเรียกว่าพรหมวิหารซึ่งมี ๔
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ข้อ ต้อ งปฏิ บัติ ท้ั งชุ ด แต่ คนไทยเอามาใช้ไ ม่ ค่อ ยครบ สี่ ข อ้ มี
อะไรบ้าง
พรหมวิ ห าร ๔ แปลว่า ธรรมประจ าใจของพรหม ๔
ประการ พรหมก็ คื อ มนุ ษ ย์ใ นฐานะเป็ นผู้ที่ ร่ ว มสร้า งสรรค์
อภิบาลบารุงโลกหรือสังคมให้ดารงอยู่ได้ดว้ ยดี หมายความว่า
พระพุทธศาสนาได้เปลี่ยนความหมายของพรหมจากแนวทัศนะ
ของพราหมณ์ ที่ ถื อ ว่ า มี เ ทพเจ้า สู ง สุ ด คื อ พระพรหมเป็ นผู้
สร้างสรรค์อภิบาลโลก พระพุทธศาสนาบอกว่าอย่าไปมัวรอพระ
พรหมให้ ม าสร้า งโลกแล้ ว มนุ ษย์ ก็ อ ยู่ กั น อย่ า งไม่ มี ค วาม
รับผิดชอบจนกระทัง่ ทาลายโลกเสีย แต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้
มนุ ษ ย์ทุก คนนี้ เป็ นพรหมเสี ย เอง โดยมีคุณ สมบัติ ประจ าใจสี่
ประการที่เรียกว่าพรหมวิหารนั้ น เมื่อมนุ ษย์ทาตัวเป็ นพรหม
ก็จะทาหน้าที่เป็ นส่วนร่วมในการสร้างโลก คือสร้างสรรค์สังคม
และบารุงเลี้ ยงโลกไว้ให้อยูด่ ว้ ยดี
มนุ ษ ย์ใ นฐานะที่ เ ป็ นพรหมนั้ น ต้อ งมี ธ รรม ๔ ข้อ คื อ
หนึ่ ง เมตตา สอง กรุณา สาม มุทิตา สี่ อุเบกขา ซึ่งจะต้องใช้ต่อ
เพื่ อ นมนุ ษ ย์ใ ห้ถู ก ต้อ งตามสถานการณ์ ที่ เ ขาประสบ และมี
ความหมายสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ตอ้ งใช้ คือ
สถานการณ์ที่ ๑ เมื่อเพื่อ นมนุ ษย์อยู่เป็ นปกติ เราก็ มี
เมตตา คือมีไมตรี ปรารถนาดีต่อเขา ต้องการให้เขาเป็ นสุข
สถานการณ์ที่ ๒ เมื่อเขาตกตา่ ลง คือเปลี่ ยนจากปกติ
เป็ นตกตา่ ลงได้แก่ ตกทุกข์เดือดร้อน เราก็มี กรุณา คือพลอย
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หวัน่ ใจในทุกข์ของเขา พยายามช่วยเหลือปลดเปลื้ องให้พน้ จาก
ทุกข์น้ัน
เมตตากับกรุ ณาต่างกันมาก บางทีคนไทยเราก็แยกไม่
ถูกว่าเมตตากับกรุณาต่างกันอย่างไร ความหมายจะชัดเมื่อมอง
ตามสถานการณ์ คือสถานการณ์ที่หนึ่ งเขาอยู่ปกติเราใช้เมตตา
เป็ นมิ ต ร สถานการณ์ ที่ ส องเขาตกต า่ เดื อ ดร้อ นเราใช้ก รุ ณ า
ช่วยเหลือ
สถานการณ์ที่ ๓ ข้อนี้ คนไทยมักจะไม่ค่อยพูดถึ ง เรามัก
ใช้กนั แค่เมตตาและกรุณาเป็ นหลัก และคนไทยก็มีจริงๆ เมตตา
กรุ ณานี้ เรามีมากและใช้มาก สถานการณ์ที่ ๓ คือคนอื่ นขึ้ นสูง
เช่นได้ดีมีสุข หรือทาอะไรถูกต้องดีงามแล้ว เราก็มี มุทิตา พลอย
ยินดีดว้ ย และช่วยส่งเสริมสนับสนุ น ข้อที่ ๓ นี้ เราชักจะขาดแล้ว
ต่อไปสถานการณ์ที่ ๔ ข้อนี้ ยากหน่ อย เพราะตอนนี้ มัน
ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์แล้ว
ขอทาความเข้าใจว่า มนุ ษย์เรานี้ ไม่ได้อยู่เฉพาะระหว่าง
มนุ ษย์ดว้ ยกันเท่านั้น ในโลกนี้ เพียงมนุ ษย์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน เท่ า นั้ นยั ง ไม่ พ อที่ จ ะด ารงรัก ษาสั ง คมให้ด ารงอยู่ ด ้ว ยดี
เพราะว่าเบื้ องหลังโลกมนุ ษย์หรือเบื้ องหลังสังคมมนุ ษย์น้ั นมีสิ่ง
ที่เป็ นฐานรองรับอยูค่ ือความเป็ นจริงแห่งกฎธรรมชาติ ที่เป็ นไป
ตามเหตุปัจจัยของมัน ได้แก่สิ่งที่ท่านเรียกว่า ธรรม อันได้แก่
หลัก การแห่ งความถู ก ต้อ ง และความเป็ นจริ งตามเหตุ ปั จจัย
ตลอดจนหลักการที่มนุ ษย์จดั ตั้งวางขึ้ นไว้โดยใช้ความรูใ้ นความ
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จริ งของกฎธรรมชาติ มาบัญ ญัติ เ ป็ นหลั ก การที่ เ รี ย กว่ าเป็ น
กฎหมาย เป็ นระเบียบ เป็ นกติกาสังคมเพื่อจะดารงรักษาสังคม
ของตนไว้ หลักการเหล่านี้ เป็ นสิ่งสาคัญที่จะรองรับสังคมมนุ ษย์
ไว้ เพีย งมนุ ษย์สัม พันธ์ กัน ดี ใ น ๓ ข้อ แรกยังไม่เ พี ย งพอ ต้อ ง
รักษาข้อที่ ๔ ด้วย
เพราะฉะนั้ น ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ดว้ ยการช่วย
เหลื อสนั บสนุ นกัน ในเรื่องของเมตตาก็ดีกรุ ณาก็ดีมุทิตาก็ดีนี้
จะต้องหยุดทันทีเมื่อการช่วยเหลือสนั บสนุ นกันนั้ นจะไปละเมิด
หรื อ กระทบก่อ ความเสี ย หายต่ อ หลั ก การแห่ งความเป็ นจริ ง
ความถูกต้อง ความดีงาม ไม่วา่ จะเป็ นหลักการที่อยู่ในธรรมชาติ
ก็ ต าม หลั ก การที่ ม นุ ษย์ บั ญ ญั ติ ขึ้ นเป็ นกติ ก าสั ง คมก็ ต าม
ความสัมพันธ์น้ั นต้องหยุ ด ข้อนี้ เรียกว่า อุเบกขา ซึ่ งเป็ นการ
ปฏิบตั ิเพื่อรักษาหลักการไว้
ข้อที่ ๔ คือ อุเบกขานี้ คนไทยไม่คอ่ ยรูจ้ กั อุเบกขาคนไทย
นึ กแค่วา่ เฉย ทางพระท่านว่า ถ้าเฉยโดยไม่รเู ้ รื่อง เรียกว่าเฉยโง่
เป็ นอกุ ศล การเฉยต้องประกอบด้ว ยปั ญญา อุ เบกขานี้ ส าคัญ
ที่สุดเพราะใช้ปัญญา สามข้อแรกใช้แค่ความรูส้ ึก หมายความว่า
เมตตา กรุณา และมุทิตา หนั กในทางความรูส้ ึก คือให้มนุ ษย์มี
ความรูส้ ึกที่ดีต่อกัน ยามปกติก็มีเมตตารูส้ ึกเป็ นมิตร ในยามเขา
ตกทุ ก ข์ เ ดื อ ดร้อ นก็ ก รุ ณ ารู ้สึ ก สงสาร ในยามที่ เ ขาประสบ
ความสาเร็จก็รูส้ ึ กพลอยยินดี ดว้ ย แต่ขอ้ ที่สี่นี้ต้องใช้ความรูค้ ือ
ปั ญญา เช่น ต้องรูว้ า่ อะไรถูกต้อง อะไรผิด อะไรเป็ นธรรม อะไร
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เป็ นหลักการ ถ้าไม่รูไ้ ม่มีปัญญาแล้ว รัก ษาความถูก ต้อ งไม่ไ ด้
รักษาธรรมไม่ได้ เพราะฉะนั้ นข้อที่ สี่คือ อุ เบกขาจึงคุ มทั้งหมด
เพราะเป็ นตัวรักษาดุล
เป็ นอันว่าการปฏิบตั ิในสามข้อแรกจะต้องไม่ให้ไปละเมิด
ตัวหลักการคือตัวธรรม โดยให้ตัวที่สี่คืออุเบกขารักษาธรรมนั้ น
ไว้ “เฉย”หมายความว่าฉันหยุ ด ไม่เอากับคุ ณแล้วนะ กฎต้อง
เป็ นกฎ นี่ คืออุเบกขามาแล้ว ต่อจากนี้ ก็ว่าไปตามกฎ เพื่อให้เกิด
ความเป็ นธรรมหรือชอบธรรม
ในการเลี้ยงลูก เรื่องนี้ สาคัญที่สุด พ่อแม่ไทยมักเลี้ ยงลูก
โดยใช้ธรรมชุดนี้ ไม่ครบสี่ขอ้ ทาให้เลี้ ยงลูกไม่โต เพราะฉะนั้ นจึง
ขอเน้นเรื่องนี้ เพราะการพัฒนาคนในครอบครัวคือการเลี้ ยงดูลูก
นี้ เป็ นเรื่อ งที่ ส าคัญอย่างยิ่ง พ่อแม่ไทยนั้ นมี เมตตากรุ ณาและ
มุทิตาครบดี มาก หาได้ยากในโลกนี้ แต่ ขอ้ ที่ ๔ คือ อุ เบกขาก็
ขาดอย่างยิ่งเหมือนกัน
พรหมวิหาร ๔ ในการเลี้ ยงดูลกู เป็ นอย่างไร เริ่มด้วย
๑. เมื่อลูกอยู่เป็ นปกติ พ่อแม่ก็มีเมตตา คือมีความรัก
ใคร่ให้ความอบอุ่นแสดงความปรารถนาดี เลี้ ยงให้เจริญเติบโต
๒. เมื่อลูกเกิดความเดือดร้อนเป็ นทุกข์ เจ็บไข้ได้ป่วย
หรือมีปัญหา พ่อแม่ก็กรุณา พยายามหาทางปลดเปลื้ องทุกข์ของ
เขา ช่ว ยเหลื อ เต็ ม ที่ โ ดยมองทุ ก ข์ข องลูก เหมื อ นเป็ นทุ ก ข์ข อง
ตั ว เอง บางที ลู ก ทุ ก ข์ เ ท่ า นี้ แม่ ทุ ก ข์ยิ่ ง กว่ า นั้ น อี ก ขวนขวาย
ช่วยเหลือหาทางแก้ไข
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๓. เมื่อลูกประสบความสาเร็จได้ดีมีสุขทาดี งามถูกต้อง
พ่อแม่ก็สนั บสนุ นส่งเสริม เช่น สอบได้หรือประสบความสาเร็จ
ได้การได้งานทา พ่อแม่ก็สองส่งเสริมปั ญญา ข้อนี้ ก็ปฏิ บตั ิกนั ดี
ไม่มีปัญหา
ทีนี้ต่อไปข้อ ๔. อุเบกขาปฏิบตั ิอย่างไร อุเบกขานี้ ใช้เมื่อ
๑) ลูกจะต้องฝึ กหัดรับผิ ดชอบทาอะไรๆ ให้เป็ นด้ว ย
ตนเอง ตามหลักที่ ว่าเมื่อลูกเติ บโตแล้วเขาก็จะเป็ นสมาชิกของ
สังคม เมื่อเขาอยู่ในโลกมนุ ษย์น้ั น เขาไม่ได้อยู่กบั เพื่อนมนุ ษย์
ด้วยกันอย่างเดี ยว แต่เขาอยู่กับความเป็ นจริงของโลกและชีวิต
ด้วย โลกและชีวิตนั้นเป็ นไปตามความเป็ นจริงแห่งกฎธรรมชาติ
คือสิ่งทั้งหลายเป็ นไปตามเหตุ ปัจจัยของมัน มันไม่เข้าใครออก
ใคร จะเอาเมตตา กรุณา มุทิตา ไปใช้กบั มันไม่ได้ เพราะฉะนั้ น
จะต้อ งเตรี ยมลูก ให้พร้อมที่ จ ะไปอยู่กับความเป็ นจริงแห่ งโลก
และชีวิต เขามีอะไรจะต้องรับผิดชอบทาให้ได้ดว้ ยตนเอง เพื่อจะ
ได้รบั ผิดชอบตนเองและรับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้ก็ตอ้ งหัดเขา
ไว้ ถึงตอนนี้ พ่อแม่จะต้องใช้ปัญญา รูจ้ กั ดู รูจ้ กั พิจารณา ไม่ใช่ว่า
มีอ ะไรก็ ไ ปท าแทนให้เ ขาหมด ถ้าเห็ น ว่าอะไรเป็ นเรื่ อ งที่ เ ขา
จะต้องฝึ กรับผิ ดชอบทาให้เป็ นแล้วต้องหัดเขาเลย เพราะนี่ คือ
การรัก ลูก ที่ แ ท้จ ริ ง คื อ หัด ให้เ ขาพึ่ งตนเองได้แ ละมี อิ ส รภาพ
ไม่ใ ช่ไ ปมัว ท าให้ลูก ท าอะไรไม่เป็ น ต้อ งขึ้ นต่ อพ่อ แม่อ ยู่เ รื่ อ ย
และต่อไปเมื่อพ่อแม่ไม่อยูด่ ว้ ย ลูกก็ตอ้ งขึ้ นกับคนอื่นๆ ต่อๆไป
บางที ถา้ เราใช้เมตตากรุ ณามุ ทิตาก็คือการขัดขวางการ
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พัฒนาของลูก พ่อแม่ไทยนี่ ไม่รูต้ ัวก็เลยใช้ความรักของตัวเป็ น
เครื่องขัดขวางการพัฒนาของเด็ก อุเบกขาต่างหากเป็ นตัวทาให้
เด็กพัฒนา แต่ตอ้ งเป็ นอุ เบกขาแท้ที่ใช้ปัญญา คือต้องพิจารณาว่า
ในสถานการณ์นี้เป็ นเวลาที่ลกู ของเราจะต้องหัดทาด้วยตัวเขาเอง
อุเบกขา แปลว่าคอยดูอยู่ใกล้ๆ หมายความว่าคอยดูแล
เพื่อเปิ ดโอกาสให้เขาหัดรับผิ ดชอบและรูจ้ ักพัฒนาตนเอง คื อ
พิจารณาว่าอะไรที่เขาควรทาให้เป็ นก็ให้เขาทาแล้วคอยดูอยู่ เพื่อ
ว่าถ้าหากเขาเพลี่ ยงพล้ าเราจะได้เข้าแก้ไขสถานการณ์ช่วยได้
ทันที อุ เบกขาก็คอยมองดูพร้อมอยู่ เราคอยมองดูดว้ ยอุ เบกขา
เสียแต่บดั นี้ ดีกว่าทาให้เขาและไม่ให้เขาทาจนกระทัง่ เมื่อเราไม่
อยูแ่ ล้วเขาต้องไปดิ้ นรนต่อสูด้ ว้ ยตัวเองกับความเป็ นจริงของโลก
และชีวิต แล้วเราก็เลยไม่มีโอกาสไปช่วยเขา เพราะฉะนั้ นตอนนี้
ที่เรามีโอกาสอยูก่ บั เขารีบอุเบกขาซะ คือ คอยดูให้เขาทา เขาทา
ถูกหรือผิ ดทาได้ดีหรือไม่ เราจะได้รเู ้ ห็ นและมีโอกาสแนะนาสัง่
สอน ช่วยให้เขาทาได้ดี จนมีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ ไม่ใช่รอให้
พ่อแม่จากไปแล้วจึงให้เขาดิ้ นรนต่อสูก้ บั ชีวิตเอง ทาผิดทาถูก ทา
ไม่เป็ น พ่อแม่ก็ไม่รดู ้ ว้ ยช่วยไม่ได้อีกต่อไป ถึ งเวลานั้ นเขาจะไป
ถูกอุ เบกขาแห่งความเป็ นจริงของโลกและชี วิตทาเอา เขาก็จ ะ
ลาบาก ก็ตอ้ งโทษพ่อแม่ที่ไม่ให้โอกาสเขาที่จะพัฒนาเพราะไป
ทาแทนเสียหมด จึงกลายเป็ นการขัดขวางการพัฒนาของเด็ก
นี่ ก็หนึ่ งละ คือในกรณีที่เด็กจะต้องฝึ กรับผิดชอบทาอะไร
ต่ออะไรให้เป็ นด้วยตนเอง พ่อแม่จะต้องอุเบกขาคอยดูแล้วจะไป
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ช่วยต่อเมื่อเพลี่ยงพล้า พร้อมที่จะช่วยตลอดเวลา นี่ แหละคือการ
เปิ ดโอกาสให้เขาพัฒนาภายใต้การดูแลของเรา เท่ากับพ่อแม่ทา
หน้าที่เลี้ยงดู โดยสมบูรณ์ คือ ทั้งเลี้ ยงและดู เลี้ยง คือให้และทา
ให้เขา ดู คือดูให้เขาทา แล้วลูกก็จะเจริญเติบโตอย่างเต็มตัว คือ
ทั้งมีจิตใจอ่อนโยน มีน้ าใจ อบอุ่นร่มเย็นนุ่ มนวล พร้อมกันนั้ นก็
เข้มแข็ง รูจ้ ักรับผิ ดชอบตนเอง และเป็ นหลักให้แก่ผูอ้ ื่ นและแก่
สังคมได้
๒) พ่อแม่จะอุ เบกขาในกรณี ที่ลูกจะต้องรับผิดชอบต่ อ
การกระทาของเขา หมายความว่า ลูกของเราก็เป็ นบุคคลหนึ่ งที่
จะอยูใ่ นสังคม สังคมนั้ นมีหลักการมีกฎเกณฑ์มีกติกา ซึ่งทุกคน
จะต้องรับผิดชอบต่อตนเอง และเขาจะต้องร่วมรักษาสังคมและ
ทาสังคมให้อยูใ่ นกติกาและหลักการนั้ นด้วย จึงต้องฝึ กกันตั้งแต่
ในครอบครัว ครอบครัวจึงต้องมีวิ นัย ต้องมีกติกา ทาผิดเป็ นผิด
ทาถูกเป็ นถูก กฎเป็ นกฎ เด็ กๆ ขัดแย้งหรือทะเลาะกัน ต้อ ง
เป็ นไปตามกฎแห่งความเที่ ยงธรรม เขาต้องรูจ้ กั หัดรับผิดชอบ
ต่อการกระทาและผลการกระท าของเขา การวางตัวเป็ นกลาง
เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักการและกติกานี้ ก็เรียกว่าอุเบกขา
เหมือนกัน
๓) เมื่อลูกรับผิดชอบตนเองได้แล้ว เขาจบการศึกษาแล้ว
มีงานมีการทาแล้ว มีครอบครัวของตนเองแล้ว ถื อว่าเขารับผิดชอบ
ตนเองได้แล้ว ตอนนี้ พ่อแม่จะต้องไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงใน
ชีวิตของเขา ได้แต่คอยดู และพร้อมที่จะช่วยเมื่อเขาพลาด ไม่ใช่
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ว่าอยากจะให้ลูกเป็ นสุ ขแล้วเข้าไปจัดแจงในครอบครัวของเขา
ลูกอยู่อย่างนี้ ทาอย่างนี้ เข้าของนั้ นวางที่นี่ ฯลฯ จนคู่ครองเขา
อึดอัดกัน ทั้งอึดอัดระหว่างกัน และอึดอัดกับพ่อแม่ แล้วก็ไม่เป็ น
สุข เสียทั้งสองฝ่ าย พ่อแม่เองก็จะรันทดใจว่าลูกทาไมไม่เห็นแก่
ความรักของพ่อแม่ ไม่มองเห็ นความปรารถนาดี แต่ที่ จริงเป็ น
เพราะว่าพ่อแม่ไปแทรกแซงในชีวิตของเขา ไม่มีอุเบกขา
เพราะฉะนั้ นโบราณจึงใช้คาว่า เลี้ยงดู ซึ่งหมายถึ งต้อง
เลี้ ยงและดู เลี้ยง หมายความว่าให้และช่วยทาให้เขา ได้แก่ขอ้
หนึ่ งสองสามคือเมตตากรุณามุทิตา ดู คือข้อที่สี่ได้แก่อุเบกขา
เอาแค่ดู อย่าไปแทรกแซง คือดูให้เขาพัฒนาและดูให้เขาทาเป็ น
ต้น เป็ นอันว่า มีท้งั ทาให้เขาและดูให้เขาทา จึงเรียกว่าเลี้ ยงดู นี้
คือหลักพรหมวิหารสี่
รวมแล้ว พรหมวิหาร ๔ ย่อลงเป็ น ๒ ด้าน คือ สามข้อ
แรก เมตตากรุณามุ ทิตา เป็ นชุ ดเดียวกันในด้านความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับคน ส่วนข้อสี่คืออุเบกขาเป็ นความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับความเป็ นจริงของโลกและชีวิตหรือตัวธรรม เพราะฉะนั้ น
อะไรที่คนควรจะรับผิดชอบต่อตัวเองหรือด้วยตนเองโดยเหตุโดย
ผลแล้วมนุ ษย์ไม่ควรจะเข้าไปก้าวก่าย ต้องให้เขารูจ้ กั ทาเอง หรือ
ให้สิ่งทั้งหลายเป็ นไปตามความเป็ นเหตุเป็ นผลของมันเอง
ทั้งหมดนี้ จะต้องนามาใช้ไม่ใช่เฉพาะในครอบครัว แต่ใน
สังคมทั้งหมดด้วย คนจะต้องรูจ้ กั รับผิดชอบชีวิตของตนเอง เรา
จะช่วยเขาก็เมื่อมีเหตุผลสมควร เมตตากรุ ณามุทิตาจะต้องถูก
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ควบคุมด้วยอุเบกขา มิฉะนั้นแล้วคนก็จะมัวหวังพึ่ง ถ้าหวังพึ่งแต่
คนอื่น คอยรอความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น ไม่คิดขวนขวายทาการ ก็
อ่อนแอ แต่ถ้ามีความสมดุ ลในระหว่างธรรมสี่ ขอ้ นี้ คือเมตตา
กรุ ณาและมุ ทิตากับอุ เบกขา คนก็จะพัฒนาไปอย่างมีดุลยภาพ
และอยูใ่ นระบบบูรณาการ ไม่เอียงข้าง
เวลานี้ ในสังคมทั้งหลายมีภาวะเสียดุ ลและเอียงกันมาก
อย่างสังคมไทยเราก็หนักไปทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คือ
คนไทยมี เ มตตากรุ ณ ามาก มุ ทิ ต าก็ อ าจจะอ่อ นไปด้ว ยซ้ า ยิ่ ง
อุเบกขาแล้วแทบไม่รจู ้ กั เลย จึงทาให้คนไทยเรามีความโน้มเอียง
ในทางที่จะอ่อนแอหวังพึ่งกัน นอกจากนั้น ยังมีผลเสียตามมาอีก
ประการหนึ่ งด้วย คือมักจะมีการช่วยเหลือกันจนกระทัง่ มองข้าม
กฎเกณฑ์ก ติ ก าและกฎหมาย กติ ก าสังคมถู ก ละเลยมองข้าม
เพราะเห็นแก่กันระหว่างบุคคล รักษาหลักการไม่ได้ ความเป็ น
ธรรมในสังคมก็เสี ย ธรรมนี่ แ หละเป็ นตัวรองรับสังคมในที่ สุ ด
เมื่อรักษาความเป็ นธรรมไม่ได้ สังคมนั้ นก็จะารของพุทธวิปลาส
ปรวนแปร
เรื่ อ งนี้ ในสั ง คมบางสั ง คมอย่ า งสัง คมฝรัง่ จะเห็ น ว่ า มี
ปั ญหาภาวะเสี ย ดุ ล ในทางตรงกันข้าม คือ เป็ นสังคมที่ อ่อ นใน
ด้า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างคนคื อ เมตตากรุ ณ ามุ ทิ ต าอาจจะ
หย่อน โดยเฉพาะเมตตากรุณาน้อยเกินไป แต่เป็ นสังคมที่หนั ก
ในอุ เบกขาคือเอากฎเกณฑ์กติ กาเป็ นใหญ่ ถื อว่าตัวใครตัวมัน
ทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเอง ใครจะทาอะไรก็เป็ นเรื่องของตั ว ทา
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ไปเถิ ด ถ้าแกไม่ผิดกฎหมายฉันไม่ว่าอะไร แต่ถา้ ผิดกฎหมายก็
โดนจัดการทันที ในสังคมเช่นนี้ กฎหมายก็ศกั ดิ์ สิทธิ์ และรักษา
หลักการและความเป็ นธรรมไว้ได้ และในการที่ตอ้ งตัวใครตัวมัน
รับ ผิ ด ชอบต่ อ กฎเกณฑ์ก ติ ก าก็ ท าให้ทุ ก คนต้อ งต่ อ สู ้ดิ้ นรน
ขวนขวาย ก็เข้มแข็ง แต่ทาให้ขาดความอบอุ่น แห้งแล้ง จิตใจก็
เครียด ไม่มีความสุขเท่าที่ควร ก็เสียไปอีกด้านหนึ่ ง
เพราะฉะนั้นเราจึงต้องการการพัฒนามนุ ษย์อย่างมีดุลย
ภาพโดยใช้พรหมวิหารให้ครบสี่ขอ้ ทั้งเมตตากรุ ณามุทิตาและ
อุเบกขา ตั้งแต่ครอบครัวไปจนกระทัง่ ทัว่ สังคมใหญ่ท้งั หมด เรื่อง
นี้ ขอพูดแทรกเข้ามาเท่านั้ น ที่จริงกาลังพูดถึ งเรื่องความเป็ นมา
ของสังคมไทยที่ เด่ น ในด้านความมี น้ าใจซึ่ งเมื่ อ มองในแง่ข อง
สั ง คมวิ ท ยาก็ มี ลั ก ษณะที่ เ รี ย กว่ า เป็ นสั ง คมที่ ห นั ก ในระบบ
อุปถัมภ์ชนิ ดที่เลยเถิ ดไปจนทาให้เกิดผลเสี ย ทาให้คนอ่อนแอ
และไม่สามารถรักษาหลักการ

เข้มแข็งเพื่อประชาธิปไตย
ไม่ใช่เพียงเพื่อชนะแข่งขัน
ประการที่ ๔ องค์ประกอบอีกอย่างหนึ่ งที่ทาให้คนไทยมี
ลัก ษณะโน้ ม เอี ยงในทางอ่ อ นแอ คื อ ความเชื่อ ถื อ ที่ ผิด ในทาง
ศาสนา
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ในสัง คมไทยนี้ ในแง่ข องความเชื่ อ ทางศาสนา มี ลัท ธิ
ความเชื่อถืออยู่ ๒ สาย
สายหนึ่ ง คื อสายพึ่งตนเอง ได้แ ก่ระบบของพระพุทธศาสนา ซึ่งสอนให้พึ่งตนเอง ว่ามนุ ษย์จะต้องพยายามทาการให้
สาเร็จด้วยความเพียรของตน
อี กสายหนึ่ ง คือสายพึ่งอานาจดลบันดาล ได้แ ก่ลัทธิ ผี
สางเทวดา เจ้า พ่ อ เจ้า แม่ เทพเจ้า สิ่ ง ศั ก คิ์ สิ ท ธิ์ อิ ท ธิ ฤ ทธิ์
ปาฏิหาริย์ และไสยศาสตร์
ความเชื่อทางศาสนา ๒ สายนี้ อยู่คู่กันมาในสังคมไทย
สายที่ ๒ คือ ความเชื่อสายศาสนาพรหมณ์ และผีสางเทวดานั้ น
มีมาในสังคมไทยนานมาก ซึ่งอาจจะพูดได้ว่ามีมาก่อนพระพุทธ
ศาสนา เมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาแล้วคนไทยก็นับถื อคู่เคียงกัน
บางครั้งสองสายนั้ นก็เข้ามาก้าวก่ายปะปนแทรกแซงซึ่งกันและ
กัน บางยุ คสมัยพระพุทธศาสนาก็เด่นกว่าและได้เป็ นหลักของ
สังคม หลัก พึ่ งตนเองก็ เ ด่ น ด้ว ย แต่ บางยุ คสมัย ศาสนาผี ส าง
เทวดาเทพเจ้า ก็ เ ด่ น กว่ า จนบางครั้ ง ถึ ง กั บ เข้า มาครอบง า
พระพุทธศาสนา
สาหรับสองสายนี้ โดยหลักการก็เป็ นที่ชดั เจนว่าพระพุทธ
ศาสนาสอนหลักพึ่งตนเอง ให้เพียรพยายามทาการให้ตรงกับ
เหตุปัจจัย กรรมดีจะทาให้เกิดผลดี ส่วนกรรมชัว่ ก็ทาให้เกิดผล
ชัว่ ส่วนศาสนาสายผีสางเทวดาเทพเจ้ามีสาระสาคัญอันเดียวกัน
หมด ไม่ว่าจะเป็ นไสยศาสตร์ การนั บ ถื อ เทวดา สิ่ งศัก ดิ์ สิ ท ธิ์
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หรืออิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ก็มีสาระอันเดียวกันที่ถือว่ามีอานาจดล
บันดาลยิ่งใหญ่อยูภ่ ายนอก ซึ่งมนุ ษย์จะมีความสัมพันธ์โดยหวัง
พึ่งและไปขอความช่วยเหลือด้วยการอ้อนวอนเป็ นต้น
ในกรณีที่คนมีความอ่อนแออย่างที่วา่ มาแล้วใน ๓ ข้อต้น
แล้วมาเจอทางเลือกสองทาง ทางหนึ่ งต้องทาด้วยตนเอง กับทาง
หนึ่ งไปขอความช่วยเหลือนี่ คนที่อ่อนแอจะเอาอันไหน ก็ตอบได้
ว่าเขาก็ จะเลื อกเอาทางไปขออ านาจดลบันดาลมาช่ว ย ขอให้
สังเกตว่า จะเป็ นด้วยเหตุนี้หรือเปล่าที่ทาให้เวลานี้ ในสังคมไทย
นี้ ลัท ธิ ไ สยศาสตร์ผี ส างเทวดาเจ้าพ่อ เจ้าแม่จึ งกลาดเกลื่ อ น
เหลื อ เกิ น คื อ ลัท ธิ ห วังพึ่ ง อ านาจดลบัน ดาลจากภายนอก มี
ปั ญหาก็ยกให้เทวดาแก้ มีเรื่องจะต้องทาก็ถ่ายโอนภาระให้สิ่ง
ศักดิ์ สิทธิ์ ทาแทน ที นี้เมื่อไปหวังพึ่งอานาจดลบันดาลภายนอก
ไม่พยายามทาเอง ก็ยิ่งอ่อนแอลง เพราะฉะนั้ น ความเชื่อถื อที่
ผิดทางศาสนานี้ จึงเป็ นตัวซ้าเติมเข้ามาเป็ นข้อที่สี่
ขอพูดแทรกถึ งเรื่องทัศนคติของพระพุทธศาสนาในเรื่อง
นี้ เพราะในยุคปั จจุบนั นี้ สังคมกาลังต้องการความชัดเจน เวลานี้
สังคมไทยพร่ามัวมากในเรื่องต่างๆเหล่านี้ อาตมภาพเคยเสนอ
ในที่ ประชุ มใหญ่ๆอยู่เรื่อยๆ ว่าขณะนี้ ถึ งเวลาแล้วที่ สังคมไทย
จะต้องมีความชัดเจนว่าจะเอาอย่างไรกับเรื่องนี้ จะมีท่าทีอย่างไร
ต่ อ เรื่ อ งเหล่ านี้ ตั้ งแต่ ผู้บ ริ ห ารประเทศมาจนกระทั ง่ นั ก การ
ศึกษา รวมทั้งพระด้วย เวลานี้ ความเชื่อทางไสยศาสตร์เป็ นต้นนี่
กลาดเกลื่อนไปหมด และถ้าเราไม่มีความชัดเจนว่ามันคืออะไร
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เราจะเอาอย่างไรกับมัน สังคมไทยก็จะส่ายเซ เปลี้ ย และเคว้ง
คว้างเลื่อนลอย
เรื่องเทพเจ้า ผีสางเทวดา ตลอดจนอิทธิ ฤทธิ์ ปาฏิหารย์
อะไรพวกนี้ พระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธ เออแปลกนะ ไม่มีการ
เถียงในเรื่องนี้ แต่ที่จริงท่านไม่เสียเวลาไปเถียง เพราะว่า
๑. ถ้าจะเถี ยงกันว่า เทวดามีหรือไม่มี ฤทธิ์ ปาฏิ หารย์
เป็ นจริงหรือไม่ ให้เถี ยงกันพันปี ก็ไม่จบ เชื่อไหม เถี ยงกันอีกห้า
พันปี ก็ไม่จบ เลยไม่ตอ้ งปฏิบตั ิ เสียเวลาเปล่า
๒. เราสามารถปฏิบตั ิ ถูกต้องในเรื่องนี้ โดยไม่ตอ้ งเถี ยง
หรือที่จริงคือไม่ตอ้ งไปรอคาตอบว่ามีหรือไม่มี จริงหรือไม่จริง
พระพุทธศาสนามีท่าทีที่ชดั เจนอย่างยิ่งในเรื่องนี้ เทวดา
จะมีก็มีไป และแถมไม่ให้ลบหลู่ดว้ ย เทวดามีก็เป็ นเพื่อนร่วมโลก
กัน คนที่ จะเป็ นเทวดานี่ ท่านบอกว่าต้องมีคุณธรรมค่อนข้างดี
เพราะฉะนั้นเทวดาก็เหมือนญาติผใู้ หญ่ หรือเป็ นคนที่น่าเคารพ
นั บถื อซึ่ งเราควรมีท่าที สัมพันธ์ที่ดี มีความเคารพนั บถื อ ไม่ลบ
หลู่ ชาวพุทธอยู่กบั ศาสนาอื่นเขานั บถื อเทวดาก็ให้เกียรติเขาได้
ไม่มีปัญหา ท่านว่าให้ถือเป็ นเพื่อนร่ว มกฎธรรมชาติ คือเกิดแก่
เจ็บตาย จึงให้มีเมตตากรุณาต่อกัน ถ้าไปเจอหรือนึ กถึ งเทวดาก็
แผ่เมตตาให้ท่าน ชาวพุทธทาบุญก็ยงั อุทิศกุศลให้เทวดาเสียอีก
ด้วย แต่พระพุทธศาสนามีท่าที ในทางปฏิ บัติชัดเจนมากซึ่ งไม่
ต้องขึ้ นต่อการมีหรือไม่มี เป็ นจริงหรือไม่เป็ นจริงของเทวดา คือ
มันอยูท่ ี่ท่าทีที่วา่ ถึงมีก็ไม่หวังพึ่ ง นี่ ซิสาคัญที่สุด คือไม่ตอ้ งไปรอ
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เขาจะเถียงกันว่ามีหรือไม่มี จริงหรือไม่จริง ให้เขาเถี ยงกันไปอีก
พันปี ก็ปล่อยเขาเถอะ แต่เราปฏิบัติได้เลย คือเราไม่หวังพึ่งสิ่ ง
เหล่านี้ เพราะมันขัดต่อหลักการของพระพุทธศาสนา ๔ ประการ
ด้วยกัน
หลักการที่ ๑ ของพระพุทธศาสนา คือหลักการกระทาให้
สาเร็จด้วยความเพียรของตน ซึ่งเรียกว่าหลักกรรม พระพุทธเจ้า
ทรงเป็ นกรรมวาที และวิรยิ วาที คือถื อหลักการกระทาและถื อ
หลักความเพียร เพราะฉะนั้ นผูน้ ั บถื อพระพุทธศาสนาจะต้องทา
การให้สาเร็จด้ว ยความเพีย ร ถ้าเราไปหวังพึ่งความช่ว ยเหลื อ
จากรือตัวข่าวสารข้อมูลนั้ นแบ่งได้เป็ น ๔ ปอานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ภายนอก เราก็ไม่ทาการด้วยความเพียร
ความสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งนี้ เป็ นเรื่ อ งธรรมดาแม้แ ต่ ใ นหมู่
มนุ ษ ย์เ อง ไม่ต ้อ งไปมองที่ สิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ภ ายนอก อ านาจดล
บันดาลภายนอกที่คนหวังพึ่งนั้ นมี ๒ อย่าง คือ อานาจภายนอก
หรือความช่วยเหลือจากมนุ ษย์ดว้ ยกัน กับอานาจภายนอกหรือ
ความช่วยเหลือจากสิ่งลี้ ลับ แต่ไม่วา่ จะเป็ นมนุ ษย์ที่มีอานาจช่วย
หรื อ สิ่ งเร้น ลับช่ว ย การหวังพึ่ งก็ เ ป็ นนิ สัย เดี ยวกัน ถ้าหวังพึ่ ง
อานาจภายนอกจากมนุ ษย์ดว้ ยกัน เราก็หวังพึ่งผูใ้ หญ่ หวังพึ่งผูม้ ี
ทรัพย์ผูม้ ี อานาจ เราก็ ไม่ทางานทาการ แต่ที่ ถูกนั้ น แม้แต่อ ยู่
ร่วมกันในโลกมนุ ษย์เราก็ตอ้ งทาการเองด้วยความเพียรอยู่แล้ว
เราไม่ไปมัวรอพึ่งกัน ส่วนการที่จะช่วยเหลือนั้ นก็ให้เป็ นไปด้วย
คุณธรรมของเขา ถ้าเขามีคุณธรรม เมื่อเขาเห็นคนดีมีทุกข์ เขาก็
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มาช่วยเหลือเอง นั้นเป็ นเรื่องของคุณธรรม ไม่ใช่ไปหวังพึ่งไปมัว
อ้อนวอนกันอยู่
ในระบบของมนุ ษย์ ถ้ามนุ ษย์ไปมัวหวังพึ่งกันอยู่ สังคมก็
เสีย ผูใ้ หญ่และคนมีทรัพย์มีอานาจก็จะช่วยแต่คนที่มาไหว้วอน
คนชัว่ มาประจบก็ชว่ ย แต่คนดีที่ไม่มาเซ่นไหว้ ก็ไม่ช่วย ถ้าอย่าง
นี้ สังคมก็วิบัติ ในการปฏิ บัติต่ออานาจภายนอกประเภทลี้ ลับก็
เช่นเดียวกัน ถ้ามัวไปหวังพึ่งกันอยู่ก็นิสัยเสียทั้งสองฝ่ าย มนุ ษย์
ที่ ไ ปเซ่ น ก็ อ่ อ นแอ เทวดาเป็ นต้น ก็ เ มาสิ น บน เพราะฉะนั้ น
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ดว้ ยกันก็ดี ความสัมพันธ์กบั สิ่งลี้ ลับ
อ านาจภายนอกก็ ดี ก็ แ บบเดี ย วกัน นั ่น แหละ เราจะต้อ งวาง
ความสัมพันธ์ให้ถูกต้อง ใครมีหน้าที่อะไรก็ทาไป
ตกลงว่า หนึ่ งขัดหลักทาการให้สาเร็จด้วยความเพียรของ
ตนเอง
หลัก การที่ ๒ นี่ ส าคัญ มาก คื อ ขัด หลั ก ธรรมชาติ ข อง
มนุ ษ ย์ที่ ว่ า จะมี ชี วิ ต ที่ ดี ง ามได้ด ้ว ยการฝึ กฝนพัฒ นา มนุ ษ ย์
จะต้อ งพัฒ นาตนเอง ถ้าเราไปหวังพึ่ งผู้อื่ น มัว รอหวังอ านาจ
ช่ว ยเหลื อ จากภายนอกมาท าให้ เราก็ ไ ม่ ไ ด้พัฒ นาตัว เอง มี
ปั ญหาก็โยนปั ญหาไปให้เทวดาแก้ให้ ตัวเองไม่คิด ก็ไม่ได้พฒ
ั นา
ตัวเอง เคยมีความสามารถมีปัญญาแค่ไหนก็หยุดอยู่แค่น้ั น มัว
แต่ รอให้เ ทวดาท าให้ ตัว เองไม่ ไ ด้คิด แก้ปั ญหา ไม่พัฒ นา นี้
เรียกว่าขัดหลักไตรสิกขา คือขัดหลักการพัฒนาตนของมนุ ษย์ ซึ่ง
เป็ นหลักสาคัญยิ่งของพระพุทธศาสนา
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หลักการที่ ๓ คือ หลักความไม่ประมาท ในขณะที่เราไป
หวังพึ่งความช่วยเหลือของอานาจบันดาลภายนอกนั้ น เราก็รอ
เขา เวลานั้นเราก็ปล่อยผ่านไปไม่ได้ทาอะไร ท่านเรียกว่าตกอยู่
ในความประมาท ไม่ใ ช้เ วลาให้เ ป็ นประโยชน์ หลั ก ความไม่
ประมาทเป็ นหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าเมื่อจะ
ปรินิพนาน พระวาจาสุ ดท้ายของพระองค์ที่เรียกว่าปั จฉิมวาจาก็
คือ จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม เพราะการพัฒนาตนของ
มนุ ษย์จะสาเร็จได้ดว้ ยความไม่ประมาท ถ้าปล่อยเวลาผ่านไป
มัวรอให้เขาทาให้ ตัวเองไปนอนอยู่ ก็ผิดหลักความไม่ประมาท
หลัก การที่ ๔ คื อ หลัก พึ่ งตนและความเป็ นอิ ส ระ ใน
พระพุ ท ธศาสนา ธรรมที่ ถื อ อย่ า งยิ่ ง ก็ คื อ อิ ส รภาพ และให้
พึ่งตนเองได้ เมื่อพึ่งตนเองได้ก็ไม่ตอ้ งคอยไปหวังพึ่งความช่วยห
ลือจากคนอื่น ตนเองก็เป็ นอิสระ จะพึ่งตนเองได้ก็ตอ้ งรูจ้ กั พึ่งตน
และท าตนให้ เ ป็ นที่ พึ่ ง ได้ คนที่ พึ่ ง ตน เมื่ อ พั ฒ นาตนไปก็
พึ่งตนเองได้ เมื่อพึ่ งตนเองได้ก็เป็ นอิ สระ องค์พระศาสดาเอง
ที่มาสอนก็คือทาหน้าที่ เป็ นกัลยาณมิตร มาช่วยแนะนาให้เขา
พึ่งตนเองได้ คือ มาสอนให้คนพัฒ นาตนเองเพื่อเขาจะได้เป็ น
อย่างพระองค์ โดยไม่ตอ้ งมาขึ้ นกับพระองค์ ไม่ใช่ไ ปฝากชีวิ ต
จิตใจไว้กบั พระพุทธเจ้า
ในพระพุท ธศาสนาก็ มีหลักศรัท ธา แต่ ศรัทธานั้ น เป็ น
เพี ย งเครื่ อ งสร้า งความสั ม พัน ธ์ ที่ จ ะช่ ว ยเกื้ อหนุ น เราในการ
กระบวนการพัฒนาตัวเอง ให้กา้ วต่อไปจนเป็ นอย่างพระองค์ ทุก
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คนเมื่อพัฒนาไปจนเป็ นพระอรหันต์ก็เรียกว่าเป็ นพุทธะทั้งนั้ น
พระอรหันต์ทุกองค์เป็ นพุทธะก็คือเป็ นอย่างพระพุทธเจ้า
ถ้าเราไปหวังพึ่ง เราก็ขึ้นต่อสิ่งที่เราไปขอความช่วยเหลือ
ไม่เป็ นตัวของตัวเอง สิ่งนั้นจะสาเร็จหรือไม่ก็ไม่ได้ดว้ ยตัวเรา แต่
ต้องแล้วแต่ท่าน เราหมดอิสรภาพ
ในเมื่อการหวังพึ่งอานาจดลบันดาลจากภายนอกขัดต่อ
หลัก ๔ ประการนี้ จึงทาให้เราพูดว่า สิ่งเหล่านี้ ถึ งมีเราก็ไม่หวัง
พึ่ง นี้ คือความเด็ดขาด แต่เราจะต้องมัน่ ในหลักการของพระพุทธ
ศาสนา ๔ ประการนี้ ที่จะต้องรักษาไว้ให้ได้ คือ
๑. การทาการให้สาเร็จด้วยความเพียรของตน
๒. การพัฒนาตนให้มีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้ นไป
๓. การเป็ นอยูด่ ว้ ยความไม่ประมาท
๔. การพึ่งตนเองได้และเป็ นอิสระ
จะพูดโยงรวมเป็ นข้อความเดียวกันก็ได้ว่า เพียรพยายามทาการ
ต่างๆ ในการที่จะพัฒนาชีวิตสู่ความดีงามยิ่งขึ้ นไปอยู่ตลอดเวลา
ด้วยความไม่ประมาท เพื่อทาตนให้เป็ นที่พึ่งได้และมีอิสรภาพ
การไปหวังพึ่งสิ่งเหล่านั้ นขัดต่อหลักการเหล่านี้ เราจึงไม่
เอาไม่ใช้ เราไม่ตอ้ งไปเถียงว่ามีหรือไม่มี เดี๋ยวจะกลายเป็ นว่าถ้า
เมื่อ ไรรูว้ ่ามันมี เราก็จะพึ่ง อะไรท านองนี้ พระพุ ทธศาสนาไม่
วุน่ วายกับเรื่องพวกนี้ ขอให้สงั เกตว่าพระพุทธเจ้าของเราได้ชื่อว่า
เป็ นยอดของผูม้ ีฤทธิ์ใช่ไหม พระองค์ไม่ได้ปฏิเสธฤทธิ์ ปาฏิหาริย์
ซึ่งบางอย่างบางคนอาจจะรวมเอาไสยศาสตร์เข้ามาด้วย การที่
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พระพุ ท ธเจ้า เป็ นยอดของผู้ มี ฤ ทธิ์ นี้ มี แ ต่ เ รื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ
เหตุ การณ์ในการประกาศพระศาสนา เนื่ องจากเวลานั้ นเขามี
ความเชื่อกันว่าใครเป็ นอรหันต์ตอ้ งมีฤทธิ์ พระพุทธเจ้าทรงใช้
ฤทธิ์ เพื่อปราบฤทธิ์ เพราะเมื่อทรงปราบพวกมีฤทธิ์ เหล่านั้ นลง
ได้ ให้เขาเห็นว่าพระองค์มีฤทธิ์ เหนื อกว่าแล้วเขาจึงยอมฟั ง พอ
เขายอมฟั ง แล้ว พระองค์ก็ ไ ม่ท รงใช้ฤ ทธิ์ อี ก ต่ อ ไป แต่ ใ นพุ ท ธ
ประวัติ ๔๕ พรรษาท่านเคยอ่านพบไหมว่าพระพุทธเจ้าเคยทรง
บันดาลผลสาเร็จให้ใครด้วยฤทธิ์ของพระองค์ ไม่มี
ขอให้ระลึกตระหนักในหลักการของพระพุทธศาสนาและ
พระพุทธจริยาที่เป็ นแบบอย่างอยู่เสมอว่า ขนาดพระพุทธเจ้าที่
เป็ นยอดของผูม้ ี ฤ ทธิ์ ยังไม่เคยใช้ฤทธิ์ บันดาลผลที่ ป รารถนา
ให้แก่ผใู้ ดทั้งสิ้ น ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะถ้ามัวช่วยกันอย่างนั้ นคนจะ
พลาดจากหลักและเขาจะหยุ ดพัฒนา หลักการของพระพุท ธศาสนาชัด เจนมากในเรื่องนี้ ย้ าว่า หนึ่ ง ทาการให้ส าเร็ จด้ว ย
ความเพียรของตน สอง เป็ นมนุ ษย์ตอ้ งพัฒนาตนจึงจะมีชีวิตที่ดี
งามได้ และจึงจะเป็ นผูป้ ระเสริฐจริง สาม ต้องไม่ประมาท และสี่
ต้อ งพึ่ งตนเองได้เ ป็ นอิ ส ระ ฉะนั้ น เราไม่ต ้อ งมัว ไปเถี ย งเรื่ อ ง
เทวดามีไม่มี ฤทธิ์มีไม่มี เป็ นจริงไม่เป็ นจริง เพราะเรามีหลักการ
นี้ อยูแ่ ล้วว่า ถึงมีถึงเป็ นจริงเราก็ไม่ไปหวังพึ่ง
เราสัมพันธ์กบั เทวดาแบบเป็ นมิตร มีความเคารพนั บถื อ
กันฉันเพื่อนร่วมโลก แม้แต่เวลาพระสวดมนต์ ก็ยงั มีการชุมนุ ม
เทวดาด้วย ชุ มนุ มเทวดาหมายความว่าอย่างไร ก่อนที่ พระจะ
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เจริญพุทธมนต์ในงานมงคล จะมีพระองค์หนึ่ งตั้งพัดขึ้ นมากล่าว
คาชุ ม นุ มเทวดา คื อการบอกว่า ขณะนี้ พระก าลังจะนาเอาคา
สอนของพระพุ ท ธเจ้ามาสาธยาย เจริญ พุ ท ธมนต์น้ั น มี ความ
หมายส าคัญ แต่ เ ดิ ม คื อ การน าค าสอนของพระพุ ท ธเจ้า มา
สาธยาย คนฟั งก็จะได้เรียนรูไ้ ด้สดับและเตือนใจตนเองไปด้วย
ทีนี้เราก็ใจกว้างไม่สงวนไม่จากัดการฟั งไว้แค่ในหมูม่ นุ ษย์เท่านั้ น
แต่ เ ราคิ ด ถึ งเทวดาด้ว ยว่า เทวดาท่ านก็ ยังต้อ งการธรรมไป
พัฒนาตนเอง เพราะเรารูอ้ ยู่ว่าเทวดาท่ านยังมีกิ เลสมากบ้าง
น้อยบ้าง ก็เชิญท่านมาฟั งด้วย
ลองดูตานานเทวดาหรือเทพนิ ยายสิ เทวดายกทัพไปรบ
กัน แย่งคู่ครองกัน ยังมีโลภะ โทสะมาก เพราะฉะนั้ นเวลาเรา
สวดมนต์เ ราก็ เ ผื่ อ แผ่ ใ จแก่เ ทวดาด้ว ย เราก็ บ อกว่าเราจะฟั ง
ธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนะ พระจะสวดให้ฟัง ต่อไปนี้ เทวดา
อยู่ไ หนๆ ก็ขอเชิ ญมาฟั งธรรมด้ว ย คนไม่รูก้ ็นึ กว่าพระชุ มนุ ม
เทวดานี่ คงนั บถื อและอ้อนวอนเทวดาด้วย เปล่า ขอให้ดูคาลง
ท้ายที่ ว่า ธมฺ ม สฺ สวนกาโล อยมฺ ภ ทนฺ ต า ท่ านว่ าสามครั้งเลย
แปลว่าท่านผูเ้ จริญทั้งหลาย บัดนี้ ถึงเวลาฟั งธรรมแล้ว นี่ คือบอก
เทวดาให้ม าฟั งธรรมด้ว ย ท่านจะได้เรี ยนรู ้ ท่ านจะได้พัฒ นา
ปั ญญา เอาธรรมไปใช้ในการพัฒนาชีวิตของท่าน ท่านจะได้มี
คุณธรรมมากขึ้ น เลิกรบราฆ่าฟั นแย่ง คู่ครองกัน อะไรทานองนี้
นอกจากนั้ น ชาวบ้านหรือคนทัว่ ไปที่ ยังหวัน่ หวาดอานาจของ
เทวดาอยู่ ก็จะได้สบายใจว่าเทวดาก็มาฟั งธรรมอยู่กบั เราด้วย
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เป็ นพวกเดียวกับเราแล้ว ไม่ตอ้ งห่วงไม่ตอ้ งกังวล จะได้ต้งั ใจฟั ง
ธรรมในค าสวดมนต์ด ้ว ยใจสงบเป็ นสมาธิ เป็ นอัน ว่าเรื่ อ งนี้
จะต้องเข้าใจคติพระพุทธศาสนาให้ดี
พระพุทธศาสนาถื อหลักการว่าธรรมเหนื อเทพ มนุ ษย์
สมัยก่อนนี้ อยูก่ นั ในสังคมที่คนนับถื อและกลัวอานาจเทวดามาก
พระพุทธศาสนาก็มาสอนว่า นี่ นะ ถ้ามนุ ษย์ต้งั อยู่ในธรรมและ
ยืนหยัดในธรรมแล้วก็ไม่ตอ้ งกลัวเทวดา ถ้าเกิดเรื่องกันระหว่าง
มนุ ษ ย์กับ เทวดาก็ ใ ห้ถื อ ธรรมเป็ นใหญ่ ถ้าเรามัน่ ใจว่าอยู่ใ น
ธรรมถูกต้องแล้วก็ไม่ตอ้ งกลัวเทวดา เทวดาต้องแพ้ ดังที่มีเรื่อง
ในต านานพุ ทธศาสนาแบบนี้ ไว้มากสาหรับให้กาลังใจแก่ชาว
พุทธ เรื่องนี้ พูดมามากแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็ นการเข้ามาสู่เรื่อง
ของเกร็ดปลีกย่อยไป เวลายิ่งน้อยๆ อยูด่ ว้ ย
เอาเป็ นว่ า หลั ก การของพระพุ ท ธศาสนานั้ นชั ด เจน
เพราะฉะนั้ นเราจะต้องทาคนของเราให้เข้มแข็งขึ้ นมา สิ่งที่ เป็ น
ปั จจัย แห่ ง ความอ่ อ นแอเหล่ า นี้ เราต้อ งรู ้เ ท่ าทั น และจะต้อ ง
ปฏิ บัติ ต่ อ มัน ให้ถู ก ต้อ ง ที่ ส าคัญ คื อ เราจะต้อ งพัฒ นาคนให้
เข้มแข็ง เมื่อเข้มแข็งจริงจึงจะยืนหยัดอยูไ่ ด้ไม่ถูกครอบงา และถ้า
ทาได้เราก็จะชนะการแข่งขัน
อย่างไรก็ตาม ระบบแข่งขันนี้ จะต้องระลึกตระหนั กกันไว้
ว่าเป็ นระบบที่เป็ นภัยอันตรายต่อโลกมนุ ษย์ เพราะเป็ นระบบที่
นามาซึ่งการแย่งชิงผลประโยชน์ และการเอารัดเอาเปรียบกันใน
สังคม พร้อมทั้งเป็ นการล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาติ เพราะ
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ต้องการหาผลประโยชน์ มาก ต้องคอยยุ คนให้มีค่านิ ยมบริโภค
เพื่ อ ซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ากๆ ถ้า อยู่ ใ นระบบแข่ ง ขัน แบบนี้ ก็ ไ ม่ มี
ทางแก้ไขปั ญหาของอารยธรรม
มนุ ษย์เราตอนนี้ อยู่ในภาวะจาเป็ นจายอมต้องสูใ้ นการ
แข่งขัน มิฉะนั้นเขาก็จะครอบงาเรา เราต้องเข้มแข็งยืนหยัดไม่ให้
เขาครอบงาและพยายามเอาชนะ แต่ถา้ เราชนะและเราขืนอยู่ใน
ระบบแข่งขันเราก็ร่วมในการทาลายโลกด้วย เพราะฉะนั้ นเรา
ต้องขึ้ นเหนื อการแข่งขัน มนุ ษย์ที่จะเหนื อการแข่งขันต้องเข้มแข็ง
ยิ่ ง กว่ า คนที่ ช นะการแข่ ง ขั น อี ก ต้อ งเก่ ง กว่ า นั้ นแล้ว จึ ง มา
แก้ปัญหาจากระบบแข่งขันอีกชั้นหนึ่ ง เวลานี้ ในโลกนี้ ยังไม่มีใคร
ทาได้ถึงขั้นนี้ เลย ไม่ว่าอเมริกาหรือญี่ ปุ่นก็ ได้แค่คิด จะชนะใน
การแข่งขัน และแม้แต่จะเอาแค่นี้ก็แทบตายแล้ว ขนาดอเมริกา
ตอนนี้ เพียงแค่วา่ ทาอย่างไรจะชนะญี่ปุ่นก็แทบจะตายแล้ว จึงไม่
มีทางที่จะให้เก่งกว่านั้น เพราะฉะนั้น ปั ญหาสาคัญยิ่งสาหรับยุค
ปั จจุบนั ก็คือทาอย่างไรจะมีมนุ ษย์ที่เก่งจริง ที่ขึ้นไปเหนื อการ
แข่งขัน แล้วมาแก้ปัญหาของระบบแข่งขัน
สาหรับสังคมไทยนี้ มีเรื่องหนึ่ งที่ น่าสังเกตซึ่ งขอแทรก
เข้ามา คือว่า ในขณะที่คนไทยเรามีแนวโน้มในการหวังพึ่งความ
ช่วยเหลือจากภายนอก ไม่วา่ จะเป็ นอานาจดลบันดาลจากมนุ ษย์
ด้ว ยกัน หรื อ จากสิ่ ง ลี้ ลั บก็ ต ามนี้ ก็ มี ปั ญหาซ้อ นเข้ามาอี ก คื อ
ความไม่ชัด เจนแห่งขอบเขตของการที่ จะช่วยเหลื อ และการที่
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จะต้องทาด้วยตนเอง ภาวะครึ่งๆ กลางๆ ไม่แน่ นอนชัดเจนนี้ จะ
ยิ่งเพิ่มผลร้ายหนักขึ้ นไปอีก สังคมที่เป็ นอย่างนี้ จะพัฒนาได้ยาก
ธรรมดามนุ ษย์น้ัน ขอให้รเู ้ ด็ดขาดกันไปเถอะว่าไม่มีใคร
ช่วย จะต้องทาเอง แล้วเขาจะดิ้ นสุดแรง เขาจะเข้มแข็ง เขาจะลุก
ขึ้ นมาท าแล้ว ก็ จ ะมี ท างส าเร็ จ แต่ ม นุ ษ ย์ที่ ก้ า ๆ กึ่ ง ๆ ครึ่ ง ๆ
กลางๆ ไม่รแู ้ น่ ลงไปว่าเขาจะช่วยเราแค่ไหน เขาจะช่วยไหมหนอ
และไม่รูว้ ่าตัวเราจะต้องทาแค่ไหน ไม่เด็ ดขาดลงไปนี่ ก็จะรี ๆ
รอๆ หันรีหันขวาง แล้วก็อยู่อย่างนั้ นแค่น้ั นแหละ ไม่มุ่งมัน่ ทา
อะไรให้จริงจังขึ้ นมา ไปไม่ถึงไหน และจะไม่พัฒนา สังคมไทย
ก าลั ง อยู่ ใ นภาวะนี้ หรื อ เปล่ า เช่ น ชาวบ้า นก็ ห วั ง พึ่ ง ความ
ช่วยเหลือจากภายนอก เช่นจากรัฐบาล จากนั กการเมือง โดยไม่
รูข้ อบเขตว่าเขาจะช่วยแค่ไหน ตั วเองจะต้องทาแค่ไหน ถ้าขื น
เป็ นอย่างนี้ สังคมจะพัฒนาไม่ได้ เพราะฉะนั้ นความไม่ชดั เจนใน
ขอบเขตของการช่วยเหลือและการที่ตอ้ งทานี้ เป็ นสิ่งที่ตอ้ งแก้ไข
คนอยูใ่ นทะเลทราย เมื่อเขารูแ้ น่ นอนว่าไม่มีใครช่วยต้อง
ดิ้ นเองก็ยงั สูไ้ ด้ เมื่อเขามุ่งมัน่ ทาไปอย่างเด็ดเดี่ ยว ไม่รี รออะไร
อยู่ เขาอาจจะพัฒนาแก้ทะเลทรายให้เป็ นที่อุดมสมบูรณ์ก็ได้ แต่
คนที่มวั แต่รีๆ รอๆ เก้ๆ กังๆ ครึ่งๆ กลางๆ อย่างนี้ จะไม่ไปไหน
เลย แม้จะอยูใ่ นสภาพที่มีอะไรจะทาได้มากมาย ก็สูญเสียโอกาส
ไม่ได้ประโยชน์
นอกจากนั้น มนุ ษย์ที่หวังความช่วยเหลือจากคนอื่นก็ได้
แต่มองออกไปข้างนอก จุดสนใจก็มาอยู่ที่ตัวเอง เพราะหวังพึ่ง
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ความช่ ว ยเหลื อ ให้แ ก่ ต นเอง และจุ ด สั ม พัน ธ์ ก็ อ ยู่ ที่ อ านาจ
ภายนอกที่ตนหวังว่าจะมาช่วยนั้ น ก็เลยไม่ได้มองดูเพื่อนมนุ ษย์
ด้วยกัน เลยไม่มีความโน้มเอียงที่จะแสวงหาความช่วยเหลือหรือ
ร่วมมือกันภายในชุมชนของตน เพราะความสนใจมุ่งมาที่ตัวเอง
และความสัมพันธ์กบั สิ่งหรืออานาจจากภายนอกที่จะเป็ นแหล่ง
แห่งความช่วยเหลือนั้น เลยมองข้ามเพื่อนร่วมชุมชนของตนไป
ในทางตรงข้าม ถ้าไม่มี แ หล่ งช่ ว ยเหลื อ จากภายนอก
ความสนใจของคนจะขยายออกไปสู่ผทู้ ี่อยูร่ ว่ มกัน เขาจะมองดูสุข
ทุกข์ของกันและกัน และจะแสวงหาความร่วมมือจากกันและกัน
การร่วมมือช่วยเหลื อซึ่งกันและกันก็จะเกิดขึ้ น ซึ่ งไม่ใช่เป็ นการ
ช่วยเฉพาะตัวเองเท่านั้น
หลักการพึ่งตนเองก็คือทาตนให้เป็ นที่ พึ่งได้ การทาตน
ให้เป็ นที่พึ่งได้ก็คือการที่มนุ ษย์จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
ด้วย เพื่อให้ตนเองเป็ นผูท้ ี่ สมควรและสามารถรับเอาประโยชน์
จากผูอ้ ื่น นี้ คือหลักการทาตนให้เป็ นที่พึ่งได้ ไม่ใช่อยู่ๆจะบอกว่า
พึ่งตนเอง พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนเฉยๆว่าให้พึ่งตนเอง แต่ใน
การที่ จ ะพึ่งตนเองนั้ น สิ่ งที่ สาคัญ อย่างยิ่ งก็ คือจะต้องท าตนให้
เป็ นที่ พึ่งได้ หมายความว่า พึ่ งตนด้วยการทาตนให้เป็ นที่ พึ่ งได้
อันนี้ สิสาคัญกว่า เพราะการทาตนให้เป็ นที่พึ่งได้ก็คือการที่ตอ้ ง
รูจ้ ัก พัฒ นาตนเองด้ว ยการสร้า งเสริ ม คุ ณ สมบัติ ค วามดี ง าม
ความสามารถขึ้ นในตนเอง พร้อมไปด้วยกันกับการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนมนุ ษย์ ดังจะเห็นได้ว่า ในหลักการทา
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ตนให้เป็ นที่พึ่งได้น้ัน มีขอ้ ปฏิบตั ิอย่างหนึ่ งที่สาคัญคือ ในชุมชน
หรือในหมู่พวกของเรามีธุระการงานอะไรที่จะต้องช่วยเหลือกัน
ก็พร้อมที่ จ ะช่วยจัดช่วยทา เริ่ มแต่คอยมองคอยถามว่ามีอะไร
ต้องช่วยกัน ทาบ้าง อย่างนี้ ถื อว่าเป็ นการทาตนให้เป็ นที่ พึ่งได้
อย่างหนึ่ ง
เมื่อมนุ ษย์ไม่หวังความช่วยเหลื อจากภายนอก เวลามี
อะไรเกิดขึ้ น เขาก็จะมีความสนใจในหมู่คนที่อยู่ดว้ ยกัน และใน
การที่จะมาร่วมมือช่วยกันหาทางแก้ไขปั ญหา เพราะการที่จะให้
ตัวรอดจะต้องอาศัยผูอ้ ื่นด้วย ในเวลาเดียวกันเขาก็จะมองเห็นสุ ข
ทุกข์ของผูอ้ ื่นแล้วก็จะเกิดความช่วยเหลือและร่วมมือกัน แต่การ
ไปหวังพึ่งอานาจภายนอกช่วยเหลือ แม้แต่อานาจภายนอกจาก
มนุ ษย์ ด ้ว ยกั น ที่ ยิ่ ง ใหญ่ อ ยู่ ข ้า งนอก จะท าให้ม นุ ษย์ ไ ม่ คิ ด
แก้ปัญหาด้วยตนเอง และไม่ช่วยกันแก้ปัญหา เมื่อเป็ นอย่างนี้ ก็
จะเป็ นปั ญหาแก่การพัฒนาประชาธิ ปไตย เพราะประชาธิ ปไตย
นั้นเกิดจากการที่มนุ ษย์ตอ้ งใช้ปัญญา ด้วยการระดมความคิดที่
จะมาช่วยกันร่วมกันทาให้สาเร็จ การช่วยกันคิดแก้ปัญหาของ
ชุมชนหรือของสังคมของตนเอง และการเอาสติปัญญามาร่วมกัน
เพื่อสร้างสรรค์และแก้ปัญหา จะไม่เกิดขึ้ นเพราะมองข้ามพวก
พ้อ งผองเพื่ อ นไปหวังพึ่ ง แต่ ภ ายนอก สัง คมแบบนี้ จะพัฒ นา
ประชาธิปไตยได้ยาก นี้ ก็เป็ นปั ญหาที่เราจะต้องแก้ไข
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ต้องข้ำมพ้นยำกล่อมและสิ่ งเสพติด
ชีวิตและสังคมจึงจะไปรอด
ขอแทรกเข้า มาอี ก เกี่ ย วกับเรื่ อ งการท าคนของเราให้
เข้ม แข็ ง คื อ จากความโน้ ม เอี ย งที่ ช อบความง่ า ยและความ
สะดวกสบายนี้ คนที่ประสบปั ญหาเจอความทุกข์ บางทีแทนที่จะ
ลุ ก ขึ้ นดิ้ นรนขวนขวาย ก็ อ าจจะใช้อ ะไรบางอย่ า งมาเป็ นสิ่ ง
แก้ปัญหาชัว่ คราว หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทาให้ตัวสบายไป
พลางก่อน หรือแม้แต่เอามาช่วยให้หลบปั ญหา หลบทุ กข์ไปได้
ชัว่ คราว ฉะนั้ นหลักที่ ว่าไปตามธรรมชาติ ของมนุ ษย์ว่า เมื่อถูก
ทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามจะลุกขึ้ นดิ้ นรนขวนขวายแล้วจะเข้มแข็ง นั้ น
ยังมีขอ้ ยกเว้น เนื่ องจากมีตัวแปรเป็ นเงื่อ นไขแทรกเข้ามา ตัว
แปรนี้ คือสิ่ งที่ จะใช้เป็ นเครื่องผ่อนคลาย เป็ นทางออกชัว่ คราว
หรือทาให้เพลิ นๆ ทาให้หลบทุ กข์ลืม ปั ญหาไปได้ แม้แต่คราว
หนึ่ งทีหนึ่ ง ซึ่งขอใช้คารวมง่ายๆ ว่า สิ่งกล่อม

อารยธรรมยังไปไม่ไกล มน ุษย์ยงั ต้องอาศัยสิ่งกล่อม
สิ่ งกล่อมมีมากมายหลายอย่างและหลายระดับ ตั้งแต่
หยาบจนถึงละเอียด บางอย่างก็มีแต่โทษ บางอย่างก็มีประโยชน์
ไม่น้อยถ้ารูจ้ กั ใช้แต่พอดี แม้แต่หลักปฏิบตั ิบางอย่างในทางพระ
ศาสนาบางที ก็ถู กนามาใช้ใ นทางที่ อาจจะเกิด โทษโดยไม่รูต้ ัว
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เพราะคนที่ มีทุกข์มีปัญ หาจิตใจ ก็หาทางแก้ปัญหาด้วยการนา
หลักปฏิบตั ิน้ันๆ มาใช้ทาจิตใจให้สบาย
สิ่ งกล่ อมในขั้น ที่ ห ยาบมากซึ่ งมี แต่ โ ทษเป็ นอันตรายก็
เช่น สุ รา ยาเสพติ ด และการพนั น ซึ่ งเป็ นทางเลี่ ย งหลบจาก
ความทุกข์และช่วยให้ลืมปั ญหาในเมื่อไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอ
โดยเฉพาะการพนัน อาจเป็ นเพราะอยากจะได้ผลสาเร็จ แต่ไม่สู ้
ที่จะทางานหนั ก จึงคิดเอาเฉพาะหน้าง่ายๆ โดยหวังลาภลอย
และหลายครั้งจะเอาไปโยงกับเรื่องอานาจดลบันดาลของสิ่งศักดิ์
สิทธิ์ ไปหวังพึ่งอานาจดลบันดาล จึงไปเล่นการพนั นพร้อมกับ
บนบานไปด้วย เรียกว่าเป็ นการหวังลาภลอยจากสิ่งเลื่ อนลอย
นับว่าเป็ นทางออกจากการที่จะต้องทาด้วยความเพียรพยายามที่
หนั กและยากลาบาก พร้อมทั้งเป็ นสิ่งกล่อมด้วย คือกล่อมใจให้
สบาย ลืมทุ กข์หลบปั ญหาไปได้ทีหนึ่ งๆ เช่นเดียวกับยาเสพติ ด
ซึ่งเป็ นทางออกอย่างหนึ่ งของคนที่มีความทุกข์ ซึ่งไปพึ่งยาเสพ
ติดเพราะใจของเขาไม่มีความสุ ข จึงเอาสิ่ งเสพติดมาช่วยให้ลืม
ความทุกข์ และหวังจะได้สุขจากการเสพนั้น
สิ่ ง กล่ อ มส าคั ญ ทางนามธรรม ซึ่ ง แพร่ ห ลายและมี
อิทธิ พลอย่างยิ่ง ก็คือ ความเชื่อต่ออานาจสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ที่พูดไป
แล้วนั น่ เอง ความเชื่อนี้ เป็ นเครื่องปลอบประโลมใจในยามทุกข์
ทาให้เกิดความหวังในความสุ ขความสาเร็จ และทาให้เกิดความ
อบอุุ่นใจ แต่ก็ทาให้เกิดความโน้มเอียงในทางที่จะหวังพึ่งและ
รอคอยความช่ ว ยเหลื อ อย่า งที่ ก ล่ าวมาแล้ว อย่างน้ อ ยก็ เ ป็ น
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เครื่องกล่อมใจ ทาให้เกิดความเบาใจสบายใจ แล้วก็เลยไม่เร่งรัด
ไม่กระตือรือร้นที่จะทาการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ เหมือนเด็ก
น้อยในอ้อมอกพ่อแม่ หรือเหมือนนกกระจอกเทศที่หนี ภัยเอาหัว
ไปซุ กทราย บอกตัวเองว่าปลอดภัย โดยที่ภัยนั้ นก็ยังมีอยู่ และ
ปล่ อ ยให้ภั ย อั น ตรายหรื อ ปั ญหานั้ น พัฒ นาตั ว เพิ่ ม มากและ
รุนแรงยิ่งขึ้ น เพราะฉะนั้ น จึงต้องระวังมาก ถ้าใช้ไม่เป็ นก็เป็ น
โทษมาก
ในบางสังคมผู้คนแม้จ ะมี ทุ ก ข์บีบคั้ น มาก เช่น ยากจน
แร้นแค้น แต่มีความเชื่อในศาสนาแบบหวังพึ่งอานาจดลบันดาล
ของสิ่ ง ศักดิ์ สิ ทธิ์ ไว้เป็ นเครื่องกล่อมใจ สิ่ งกล่อมทางความเชื่ อ
ด้านจิตใจนี้ ก็สลายภาวะบีบเร่ง คนก็ไม่ลุกขึ้ นดิ้ นรนขวนขวาย
ไม่กระตื อรือร้นบุกฝ่ าไป สังคมแบบนี้ น่ าจะยกเอาอิ นเดียเป็ น
ตัวอย่างได้
เรายอมรับว่ามนุ ษย์ปุถุชนทัว่ ไปยังมีปัญหาจิตใจ จึงต้อง
อาศัยสิ่ งกล่อมช่วยบ้าง อย่างน้อยเพื่อเป็ นเครื่องพักผ่อนหย่อน
ใจคลายกังวล พอให้เพลินๆ หลบเรื่องร้อน ลืมเรื่องรัด ทาให้สด
ชื่น ฟื้ นกาลัง เพิ่มความมีชีวิตชีวาบ้างเป็ นบางครั้งบางคราว สิ่ ง
กล่อมอย่างสามัญ ก็ คือการบันเทิ ง ดนตรี และกีฬา ตลอดจน
วรรณคดี ซึ่ ง ถ้า รูจ้ ัก เลื อ กและรู ้จัก ใช้ก็ เ ป็ นประโยชน์ ไ ม่น้ อ ย
นอกจากเป็ นสิ่ งกล่อมแล้ว ยังอาจใช้เป็ นสื่ อที่ จะนาขึ้ นสู่สิ่งที่ ดี
งามสู งส่ งหรือ ประเสริฐยิ่งขึ้ นไป แม้แ ต่น าสู่ความเข้าใจธรรม
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ต่างจากสุ รายาเสพติดและการพนั นที่เป็ นอันตรายมาก แทบว่า
จะมีแต่โทษอย่างเดียว
อย่ างไรก็ ต าม สิ่ ง กล่ อ มทุ ก อย่า ง สามารถก่ อ โทษได้
ทั้งนั้น โดยเฉพาะ ถ้าไปติดในสิ่งกล่อมเมื่อใดก็เสียทันที จึงต้อง
ระวังใช้สิ่งกล่อมเพียงเพื่อแก้ปัญหาชัว่ คราว หรือช่วยให้สดชื่น
หายแห้งแล้ง หายเหน็ ดเหนื่ อย ทาให้กระชุม่ กระชวยมีพลังแล้วก็
ทางานการเดินหน้าต่อไป เหมือนอย่างคนที่มีปัญหาถึ งกับนอน
ไม่หลับ ก็อาจต้องใช้ยากล่อมประสาทช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ยากล่ อ มประสาทก็ ถื อ ว่ามี ประโยชน์ แต่ อ ย่าอยู่ใ ต้อ านาจยา
กล่ อ มประสาท หมายความว่ า อย่ า กลายเป็ นทาสของมั น
จนกระทัง่ ต้องนอนหลับด้วยยากล่อมประสาทตลอดไป ถ้าถึ งขั้น
นั้นก็แย่หน่ อย แต่ถา้ ใช้ชวั ่ คราวก็พอได้
แม้แต่ขอ้ ปฏิบตั ิดีงามอย่างสูงลึกซึ้ งทางจิตใจ ก็เอามาใช้
เป็ นสิ่งกล่อมได้ จัดเป็ นสิ่งกล่อมอย่างประณี ต เช่นสมาธิ เวลามี
ปั ญหาจิตใจ ไม่สบายใจ มานัง่ สมาธิก็สบาย หลบปั ญหาไปได้ มี
ความสุข ก็เลยเกิดความโน้มเอียงว่า ถ้าไม่สบายใจมีปัญหาก็มา
นั ่งสมาธิ สบายไป ต่อไปพอเจอปั ญหาข้างนอกก็ไ ม่เอาละ ฉัน
หลบทุ กข์มาอยู่ในสมาธิ หาความสุ ขได้ ก็เลยไม่แก้ปัญหา ถ้า
อย่างนี้ สมาธิก็กลายเป็ นสิ่งกล่อม จึงต้องระวังมากเหมือนกัน
ในเมื่อมนุ ษย์ปุถุชนยังต้องอาศัยสิ่งกล่อม และสิ่ งกล่อม
อาจก่อให้เกิดโทษได้มาก การปฏิบตั ิให้ถูกต้องต่อสิ่งกล่อมจึงมี
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ความสาคัญมาก เพื่อความเข้าใจง่ายในเรื่องนี้ อาจแบ่งบทบาท
ของสิ่งกล่อมเป็ น ๓ ขั้น คือ
๑. ขัน้ ผ่อนคลาย คือ ใช้เพื่อพักกายพักใจ เพื่อผ่อนคลาย
เพื่อฟื้ นฟู ทาให้หายเหน็ ดเหนื่ อย หายล้า หายเปลี้ ย ทาให้สดชื่น
มีกาลังสบายขึ้ น พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไป
๒. ขัน้ กล่อม คือ ทาให้เพลิน ทาให้เคลิบเคลิ้ ม ปล่อยตัว
ปล่อยจิตปล่อยใจไปกับความเพลิดเพลิน
๓. ขัน้ เสพติด คือ เกิดความลุ่มหลงหมกมุ่น สยบ หรือ
มัวเมา ต้องอาศัย เป็ นเครื่องช่วยให้ลืมปั ญ หา หรือเป็ นที่ หลบ
ทุกข์ ตลอดจนต้องพึ่งพาขึ้ นต่อมันในการที่จะมีความสุข
ถ้ายังจะใช้สิ่งกล่อม ก็ควรใช้อยู่ในขอบเขตของขั้นที่ ๑
คือ ขั้นผ่อนคลายเท่านั้น เพราะถ้าเลยขอบเขตเข้าสู่ข้นั ที่ ๒ และ
๓ ก็จะกลายเป็ นความประมาท และหยุดการพัฒนา
อนึ่ ง ที่ ว่าข้อปฏิ บัติดีงามเช่นสมาธิ ก็อาจกลายเป็ นสิ่ ง
กล่ อ ม และอาจเกิ ด โทษได้เ มื่ อ ใช้ผิ ด เรื่ อ งนี้ จะระวังอย่า งไร
หลักการในเรื่องนี้ มีอย่างไร ขอชี้ แจงว่า สมาธิ ก็เช่นเดียวกับข้อ
ปฏิบตั ิอื่นในพระพุทธศาสนา ข้อปฏิบตั ิทุกข้อในพระพุทธศาสนา
อยู่ใ นระบบไตรสิ ก ขา ไตรสิ ก ขาก็ คื อ ระบบการเรี ย นรูฝ้ ึ กหั ด
พัฒนาทั้งด้านพฤติ กรรม จิตใจ และปั ญญา ตามหลักการแห่ง
ธรรมชาติ ของมนุ ษย์เอง ที่ ว่าเป็ นสัตว์ที่ตอ้ งเรียนรูจ้ ึงจะอยู่ดีมี
ชี วิ ต ที่ เ ลิ ศ ได้ มนุ ษ ย์จ ะต้อ งพัฒ นาไปข้า งหน้ า จนกว่ า จะถึ ง
จุดหมายสูงสุดเป็ นชีวิตที่ดีงามแท้จริง ถ้ายังไม่ถึงแล้วหยุดไม่ได้
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ถ้าเอาอะไรมาทาให้หยุดก็แสดงว่าพลาดผิ ดแล้ว เพราะฉะนั้ น
สมาธิที่ใช้ในลักษณะเป็ นสิ่งกล่อม ทาให้สบายเป็ นสุ ขได้อย่างนี้
เป็ นเพียงการหลบทุกข์ลืมปั ญหาทาให้หยุดไม่พฒ
ั นา ก็ตอ้ งผิด
สมาธิ ที่แท้จริงนั้ นเป็ นองค์ประกอบของไตรสิกขา อยู่ใน
กระบวนการพัฒนา เพราะฉะนั้ นมันจะต้องเป็ นปั จจัยส่งต่อใน
การที่ จะทาให้เดินหน้าต่อไป ด้วยเหตุนี้ในระบบไตรสิกขาท่าน
จึงวางเป็ นกระบวนการไว้ว่า ให้พฒ
ั นาศีล สมาธิ ปั ญญา ไปจน
ตลอด สมาธิ ตอ้ งเพื่อปั ญญา สมาธิ ถ้าไม่ใช้เพื่อปั ญญาต้องผิ ด
อย่างน้อยก็ยงั พร่อง เป็ นเรื่องที่วินิจฉัยได้งา่ ยๆ
ธรรมทุกข้อพูดได้ดว้ ยหลักการนี้ ถ้าธรรมข้อไหนปฏิบตั ิ
แล้วทาให้หยุด แม้แต่ทาให้สบายมีความสุ ขได้ก็ตอ้ งผิดหรือยัง
พร่อง คือได้ผลเพียงข้างเดียวหรือส่วนเดียวและเสียดุล เช่น ปลง
อนิ จจังได้ก็สบายไปที หรือปลงกรรมเก่าว่าเป็ นกรรมของเราก็
ต้องปล่อยไปตามกรรม เลยกลายเป็ นทากรรมใหม่ที่รา้ ยแรงคือ
ความประมาทโดยไม่รตู ้ ัว รวมความว่า ธรรมทุกข้อจะต้องถาม
และตอบได้ว่ า มั น ส่ ง ผลสื บ ทอดไปยั ง ข้อ ปฏิ บั ติ อื่ น ให้ ไ ปสู่
จุ ด หมายอย่ า งไร เมื่ อ เป็ นอย่ า งนั้ นจึ ง จะอยู่ ใ นระบบหรื อ
กระบวนการของไตรสิกขา
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ต้องรจ้ ู กั ออมแรงออมเวลา การพัฒนาจึงจะได้ผล
ขอยกอีกตัวอย่างหนึ่ งของข้อปฏิ บตั ิ ที่ตอ้ งส่งผลสืบทอด
ต่อไปในกระบวนการของไตรสิกขา คือสันโดษ ถ้าสันโดษแล้วสุ ข
สบายแล้วนอน ก็ขเกี
ี้ ยจ เป็ นอันว่าจบกัน แสดงว่าผิด สันโดษนี่ ก็
เป็ นธรรมส าคัญ ที่ ป ฏิ บัติ ผิ ด กัน มาก ไหนๆ พูด ถึ ง แล้ว ก็ พูด
เสียเลย
สัน โดษนี่ ค นไทยเดี๋ ย วนี้ เข้า ใจผิ ด กัน มาก ถามเด็ ก ๆ
หนุ่ มๆ ว่าสันโดษคืออะไร ก็มกั ตอบว่าคือไม่อยากยุง่ เกี่ยวกับใคร
ปลี ก ตัว ไปอยู่ค นเดี ย ว อัน นี้ ผิ ด ไปลิ บ แล้ว ความหมายคลาด
เคลื่อนหมด สันโดษคือความพอใจในสิ่งที่ มีเป็ นของตน มีอะไร
มาเป็ นของตนก็ ยิ นดี พ อใจเกิ ด ความสุ ข ได้ใ นสิ่ งที่ ตนมี อยู่ ไม่
ทะเยอทะยานร่านรนหาสิ่งที่ตนยังไม่มีไม่ได้ หมายความว่ามีสุข
ได้ดว้ ยสิ่งที่ตนมี หรือมองอีกแง่หนึ่ งก็คือเป็ นสุ ขง่ายด้วยวัตถุน้อย
แม้จะมีวตั ถุเสพน้อยก็มีความสุขได้
อย่างไรก็ตาม ข้อที่ ตอ้ งระวังที่ สุด ก็คือจะต้องทราบว่า
ความสุ ข ไม่ใ ช่วัต ถุ ประสงค์ข องสัน โดษ ความสุ ขเป็ นเพี ยงผล
พลอยได้ที่ มี ม าเองของสั น โดษ เมื่ อ สั น โดษก็ สุ ข เลยทั น ที
เพราะว่าเกิดความพอใจในวัตถุน้ันก็มีความสุ ขแล้ว เรามีวตั ถุ แค่
ไหนเราก็มีความสุขได้ทนั ทีในเมื่อเรามีความพอใจในวัตถุน้ัน แต่
ในการปฏิบตั ิตามระบบไตรสิกขาซึ่งเป็ นเครื่องพัฒนาคน จะอยู่
แค่น้ั นไม่ได้ จะต้อ งถามว่า สันโดษเพื่อ อะไร หรือ ถามให้ตรง
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ยิ่ งกว่านั้ น ว่าเพื่ อ ให้พัฒ นาต่ อ ไปอย่างไร คื อ มัน จะต้อ งส่ งผล
ต่อไปยังการปฏิบตั ิอื่นข้างหน้า จึงต้องถามว่าจะส่งผลอย่างไร
การที่ เ ราสัน โดษคื อพอใจในวัต ถุ ที่ มีที่ ได้น้ั น จะเกิ ดผล
อะไรขึ้ นมา เราจะได้อะไร เราก็สงวนเวลา แรงงาน และความคิด
ไว้ไ ด้สิ ลองดู ว่าคนไม่สัน โดษเป็ นอย่างไร คนไม่สัน โดษก็ ไ ม่
พอใจด้วยสิ่งที่มีเป็ นของตน เขาจะมองหาแต่สิ่ งที่ยงั ไม่มียงั ไม่ได้
ที่ ยังไม่เ ป็ นของตน ฉัน จะสุ ข ได้ต ้อ งได้อัน นั้ น ต้อ งได้อัน นี้ สิ่ ง
(วัตถุเสพ)ที่ตนมีไม่สามารถทาให้ตนมีความสุ ข ความสุ ขอยู่กบั
สิ่งยังที่ไม่ได้ไม่มี เพราะฉะนั้นในแง่วตั ถุ เสพนี่ เขาไม่เจอความสุ ข
ความพอใจสักที เพราะความสุขของเขาอยูก่ บั สิ่งที่ยงั ไม่มียงั ไม่ได้
ตลอดไป
เมื่อไม่สามารถมี ความสุ ขจากวัต ถุ ที่มี ที่ได้แ ล้ว จะเกิ ด
อะไรขึ้ น เมื่อไม่สนั โดษและความสุขไปอยูก่ บั สิ่งที่ยงั ไม่มียงั ไม่ได้
เขาก็ตอ้ งใช้เวลาและแรงงานมากในการที่จะโลดแล่นแสวงหาสิ่ง
เสพ เวลาก็หมดไปแรงงานก็หมดไปในการหาสิ่งเหล่านี้ ยิ่งกว่า
นั้นในด้านความคิด ก็ครุน่ คิดแต่วา่ ทาอย่างไรจะได้อันนั้ น จะไป
หาสิ่ ง เสพบ ารุ ง บ าเรอที่ ไ หน ความคิ ด ก็ ห มดไปกับ เรื่ อ งนั้ น
เพราะฉะนั้ น ทั้งความคิดทั้งเวลาและแรงงานที่ จะเอามาใช้กับ
การทาหน้าที่การงานทาการสร้างสรรค์ก็หมดไป
นอกจากนั้น เมื่อเวลาไม่พอที่จะไปหาสิ่งเสพก็ต ้องเบียด
บังเวลาทางานทาการ ต่ อไปสิ่ งที่ จะเสพนั้ น ต้องได้มาด้วยเงิ น
ทองเป็ นต้น เมื่อเงินทองไม่พอก็ตอ้ งทุจริตเพื่อจะเอาไปใช้จ่ายหา
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สิ่งเสพ และเพราะความสุ ขอยู่กับสิ่งเสพใจก็ไม่อยู่กบั งาน ก็เลย
ทางานด้ว ยความทุ ก ข์ความจ าใจ การท างานกลายเป็ นความ
ทุกข์ทรมาน ไม่มีความสุ ข เป็ นอันว่าคนไม่สันโดษเสียหมดทุ ก
ด้าน สุขจากวัตถุก็ยงั ไม่ได้ ทาการงานก็ทุกข์ทรมาน เสร็จแล้วยัง
มีปัญหาเรื่องเบียดบังเวลาทางาน และเรื่องทุจริตอีกด้วย
ในทางตรงข้าม พอมีความสันโดษ วัตถุ เสพมีเท่าใดก็สุข
ได้ทนั ที
๑. ความสุขจากวัตถุก็มีแล้ว
๒. เวลา แรงงาน และความคิดก็สงวนไว้ได้มากมาย แล้ว
ก็เอาเวลา แรงงาน และความคิดนั้ นไปทุ่มเทให้กับการงานที่
ต้อ งการจะท า การท างานสร้า งสรรค์ก็ มี เ วลา แรงงานและ
ความคิ ด ที่ จ ะท าได้เ ต็ ม ที่ ก็ เ ลยมี ก ารท าสิ่ งที่ ดี ง าม และการ
สร้างสรรค์ได้มากมาย
๓. เมื่อไม่กระวนกระวายที่จะพล่านหาสิ่งเสพ ใจก็อยู่กบั
งานและรักงาน ก็มีความสุขในการทางานอีก
เป็ นอันว่า เมื่อสันโดษแล้วก็ได้หมด สุ ขจากวัตถุ ก็ได้ สุ ข
จากการท างานก็ ไ ด้ แล้ว ยังท างานได้ผ ลดี ด ้ว ย เพราะฉะนั้ น
พระพุทธศาสนาจึงสอนให้สนั โดษ แต่ตอ้ งมีตวั ตาม ใครไปพูดถึ ง
สันโดษเฉยๆใช้ไม่ได้ พระพุทธศาสนาไม่ใช่สอนแค่ว่าสันโดษ
แต่สันโดษต้องมีตัวตาม คือสันโดษในวัตถุ สิ่งเสพ แล้วก็ให้ไม่
สันโดษในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามที่เรียกว่ากุศลธรรม

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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พระพุทธเจ้าตรัสรูด้ ว้ ยความไม่สนั โดษ พระพุทธเจ้าเป็ น
ยอดของคนไม่สันโดษ ถ้าพูดอย่างนี้ ญาติโยมบางทีอาจจะสงสัย
ว่าทาไมพระว่าอย่างนี้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองว่า ที่เราตรัสรูม้ านี้
ได้เห็นคุณของธรรม ๒ ประการคือ
๑. ความไม่สนั โดษในกุศลธรรมทั้งหลาย
๒. ความเพียรไม่ระย่อ
หมายความว่า ลงได้เห็ นว่าอะไรเป็ นเหตุผลดีงามแล้ว
พระองค์ไม่มีหยุดเลย พระองค์ไม่สันโดษในกุศลธรรม และสอน
ให้ทุกคนไม่สันโดษในกุศลธรรม เพราะฉะนั้ นพระพุทธศาสนา
จึ ง สอนทั้ งสั น โดษและไม่ สั น โดษ สั น โดษในสิ่ ง เสพแล้ว ก็ ไ ม่
สันโดษในกุศลธรรม
ในด้านสิ่งดีงามหรือการสร้างสรรค์แล้วท่านไม่ให้สันโดษ
ถ้าสันโดษเมื่ อไรท่านเรียกว่าประมาท แม้แต่เป็ นอริยบุคคลแล้ว
มาเกิดความสันโดษเช่นพอใจในคุณธรรมความดีที่ทาได้สาเร็จ
พระพุ ทธเจ้าตรัส ว่านี่ เ ธอประมาทแล้ว ในเรื่ องสิ่ งดี งามที่ เป็ น
เรื่องของการพัฒนามนุ ษย์แล้วจะหยุดไม่ได้ตราบเท่าที่ยงั ไม่ถึง
จุดหมาย
เมื่อไม่สนั โดษในกุศลธรรมคือในสิ่งสร้างสรรค์ที่ดีงาม ก็
มารับกันกับสันโดษในสิ่งเสพ พอเราสันโดษในสิ่งเสพเราก็ไปไม่
สัน โดษในกุ ศลธรรมหรื อ ในการสร้างสรรค์ สิ่ งดี งามได้เ ต็ ม ที่
หลักการมันหนุ นกันอย่างนี้ แต่เราไม่ค่อยจับหลักกัน คือหลัก

๑๓๒

รู้ไว้เสริ มปัญญา และพัฒนาคน

เรื่ององค์ธรรมหรื อข้อปฏิ บัติทุ กข้ออยู่ในระบบไตรสิ กขา ต้อ ง
ส่งผลต่อกันในการเดินหน้าสู่จุดหมาย ไม่ใช่หยุดอยู่
เป็ นอั น ว่ า ตอบค าถามได้ แ ล้ ว ว่ า สั น โดษเพื่ อ อะไร
สัน โดษส่ งผลต่ อ สู่ ก ารเดิ น หน้ าในการปฏิ บัติ ต่ อ ไปอย่า งไร
สัน โดษเพื่ อออมแรงออมเวลาและออมความคิ ด ไว้ จะได้เ อา
แรงงาน เวลาและความคิ ด นั้ น ไปทุ่ม เทอุทิ ศให้แ ก่ ก ารเพี ย ร
พยายามทาการสร้างสรรค์สิ่งที่ ดีงามยิ่ งขึ้นไปได้อย่างเต็มที่
ที่วา่ มานี้ เป็ นการยกตัวอย่าง แต่เดี๋ยวจะไปกันใหญ่ ตกลง
ว่าตอนนี้ สิ่งที่ตอ้ งการก็คือจะให้คนมีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะแง่
คิดที่วา่ จะแก้ปัญหาเรื่องความอ่อนแออย่างไร ซึ่งจะต้องพูดกันอีก

เร่งรัดพัฒนาด้วยระบบสร้างความเครียด
กับระบบสติปัญญา
ก่อนจะผ่านไป ขอย้อนกลับมาพูดเรื่องสิ่งกล่อมอีกหน่ อย
ได้พูดแล้วว่าตามธรรมดาของมนุ ษย์ทัว่ ไป เมื่อถูกทุ กข์บีบคั้น
หรือภัยคุ ก คาม จึงจะลุ กขึ้ นดิ้ นรนขวนขวาย แล้วก็ ทาให้เจริ ญ
เข้มแข็งขึ้ นมา แต่เมื่อพรัง่ พร้อมสุ ขสบายก็มีความโน้มเอียงที่จะ
เฉื่อยชาเกียจคร้านและนอนเสวยสุ ข แล้วก็อ่อนแอและเสื่อมลง
เพราะธรรมดาวิ สัยของมนุ ษย์ปุถุ ชนที่ ห มุ นเวียนไปตามกิเลส
อย่างนี้ ชี วิต และสังคมมนุ ษย์จึงวนเวีย นอยู่ใ นวงจรแห่ งความ
เจริญและความเสื่อมกันเรื่อยตลอดมา การพัฒนาคนที่จะถึ งขั้น
ที่นับได้ว่าได้ผลจริงบรรลุความสาเร็จ จะต้องทาให้คนมีความดี
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งามความสามารถพอที่จะหลุดพ้นขึ้ นอยูเ่ หนื อวงจรนี้ ได้
พระพุทธศาสนาเน้นเรื่องการพัฒนาคนให้ถึงระดับนี้ เป็ น
อย่างมาก และถือเอาคุณสมบัติข้นั นี้ เป็ นเกณฑ์วดั การพัฒนาของ
คนอย่างหนึ่ ง คือการที่มนุ ษย์สามารถสร้างสรรค์ความดีงามและ
ความเจริญได้เรื่อยไป หมายความว่าสามารถทาการสร้างสรรค์
หรือมีความกระตื อรือร้นขวนขวายเพียรพยายามทาการต่างๆ
ได้โดยไม่ตอ้ งรอให้ถูกทุ กข์บีบคั้นหรือถูกภัยคุ กคาม และเมื่อมี
ความสุขความพรัง่ พร้อมประสบความสาเร็จแล้ว ก็ไม่ติดไม่หลง
เพลินไม่มวั เมา ไม่เฉื่อยชาแล้วกลายเป็ นเพียงผูเ้ สพเสวยผล แต่
ยังคงมี ความเข้ม แข็ งและเพี ย รพยายามใฝ่ ท าการสร้างสรรค์
ต่ อ ไป สามารถท าการต่ า งๆด้ว ยความรู ้เ ท่ า ทั น เหตุ ปั จจั ย
ทั้งหลายอย่างสมา่ เสมอ ท่านเรียกภาวะนี้ ว่าความไม่ประมาท
ความไม่ประมาท ในที่นี้ หมายถึ งความไม่ประมาทแท้
ด้วยสติ ปัญญา คือมีสติ ตามทันสถานการณ์ คอยนึ กคอยระลึ ก
คอยส ารวจ คอยจับ เอาทุ ก สิ่ งทุ ก อย่ างทุ ก เรื่ อ งราวที่ เ กิ ด ขึ้ น
เป็ นไป อันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตต่อสังคมเป็ นต้น เอามาส่งให้
ปั ญญาพิจารณาตรวจตราวิเคราะห์วิจยั สืบสาวค้นคว้า ว่าอันใด
จะทาให้เกิดความเสื่อม อันใดจะช่วยให้เกิดความเจริญ แล้วหา
วิ ธี ที่ จ ะป้ องกั น ก าจั ด แก้ไ ขเหตุ ปั จจั ย แห่ ง ความเสื่ อ ม และ
สร้างสรรค์ส่งเสริมเร่งทาเหตุปัจจัยที่จะทาให้เกิดความเจริญงอก
งาม โดยไม่ผดั เพี้ ยนไม่ละเลยไม่นิ่งเฉยเฉื่อยชา พระพุทธศาสนา

๑๓๔

รู้ไว้เสริ มปัญญา และพัฒนาคน

รับรองว่า ถ้ามนุ ษย์ไม่ประมาทอย่างแท้จริงด้วยสติปัญญาอย่างนี้
สังคมจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อม
สังคมตะวันตกมีภูมิหลังแห่งการถูกทุ กข์บีบคั้นและถูก
ภัยคุ กคาม จึงดิ้ นรนต่อสูเ้ ข้มแข็ง มีความเพียรพยายามทาการ
ต่างๆ สามารถพัฒนาอุตสาหกรรม ทาให้เกิดความเจริญอย่างที่
เป็ นอยู่นี้ขึ้ นมาได้ (จุดเริ่มของอุ ตสาหกรรมฝรัง่ ก็ยอมรับว่า คือ
scarcity) และโดยสอดคล้อ งกับภูมิ ห ลังนี้ ชาวตะวัน ตกก็ มี
วัฒนธรรมแห่งระบบแข่งขัน ซึ่งเป็ นระบบทุกข์ภัยประดิษฐ์ ที่บีบ
คนให้เครียด และต้องเร่งรัดตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะถ้าไม่ดิ้น ก็
อยู่ไ ม่รอด ถ้าไม่เ หนื อ เขา ก็ ต ้อ งหมดสภาพไป ความเครีย ด
(stress หรือ tension) หรือภาวะบีบเร่ง จึงเป็ นปั จจัยสาคัญอยู่
เบื้ องหลังการสร้างสรรค์ความเจริญของสังคมตะวันตก แต่เมื่อ
เวลาผ่ า นไปถึ ง บั ด นี้ ก็ ป รากฏผลร้า ยสะสมรุ น แรงขึ้ นๆว่ า
ความเครียดและภาวะบีบเร่งนี้ ได้ก ลายเป็ นสาเหตุ แห่งความ
เสื่ อมสลายหรือความวิบัติท้ังของชีวิตและสังคม เสื่ อมโทรมทั้ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ลักษณะการสร้างความเจริญของชาวตะวันตกนี้ ก็เรียก
ได้วา่ เป็ นความไม่ประมาทอย่างหนึ่ ง แต่ไม่ใช่ความไม่ประมาทที่
แท้ เป็ นเพียงความไม่ประมาทเทียม เพราะไม่เกิดจากคุณสมบัติ
ที่พฒ
ั นาขึ้ นในตัวคนจากสติปัญญาแท้จริง แต่เกิดจากแรงบีบคั้น
ของปั จจัยภายนอก ที่ทาให้เกิดความเครียด ซึ่งเป็ นภาวะบีบเร่ง
ทางจิต เช่น ความกลัวแพ้ ความกลัวว่าตัวจะอยู่ไม่รอด กลัวเขา
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จะขึ้ นหน้าเหนื อตัว เป็ นต้น ซึ่งทาให้เกิดความทุกข์มาก และจะ
เห็ นได้ว่าพอมาถึ งปั จจุ บัน เมื่อสังคมเกิดความพรัง่ พร้อ มทาง
วัตถุมากขึ้ น มีเทคโนโลยีสะดวกสบายมากขึ้ น ทั้งที่ระบบแข่งขัน
ก็ ยั ง ครอบง าสั ง คมอยู่ คนก็ เ ริ่ ม อ่ อ นแอเฉื่ อ ยชาลง ดั ง ที่ มี
วรรณกรรมใหม่ๆ ออกมามากมายโอดครวญว่าคนรุ่นใหม่ใ น
สังคมอเมริกนั สารวย หยิบโหย่ง ใจเสาะเปราะบาง ไม่สงู ้ าน ขาด
work ethic และเกิดความขัดแย้งในจิตใจของคนรุ่นใหม่น้ั นเองที่
ตนชอบสะดวกสบาย เห็นแก่ความง่ายมากขึ้ น แต่ระบบสังคม
ซับซ้อนต้องการความเข้มแข็งยิ่งขึ้ น เลยยิ่งทาให้คนมีความทุกข์
มากขึ้ น พร้อมกับที่สงั คมก็ยิ่งเสื่อมโทรมลงไป
ส่วนในสังคมไทย เมื่อสภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์แล้วยัง
แถมมีเทคโนโลยีประเภทบริโภคมาเสริมความสุ ขสบาย ถ้าเห็น
แก่ ความสุ ข สบาย ชอบง่ าย ไม่ สู ้ปั ญหา ไม่ ท นต่ อ ความยาก
ลาบาก ชอบผัดเพี้ ยน และหมกมุ่นเพลิดเพลิน ก็ตกอยู่ในความ
ประมาทอย่างที่กล่าวมาแล้ว
พระพุ ท ธศาสนาสอนความไม่ ป ระมาทที่ แ ท้ ด ้ ว ย
สติปัญญา ซึ่งเกิดจากการพัฒนาคน นอกจากใช้สติสารวจและใช้
ปั ญญาวิ เ คราะห์ วิ จั ย เพื่ อ ท าการให้ ต รงกั บ เหตุ ปั จจั ย แล้ ว
พระพุทธศาสนาก็ใช้ภาวะบีบเร่งด้วย แต่ไม่ใช่เป็ นภาวะบีบเร่ง
ทางจิต ท่านให้ใช้ภาวะบีบเร่งทางปั ญญา คือการมองเห็นและรู ้
เข้าใจความจริงแห่งความเปลี่ยนแปลง ความเป็ นอนิ จจัง ภาวะ
เกิดดับ และความไม่คงอยูย่ งั ่ ยืนของชีวิตและสิ่งทั้งหลายโยงมาสู่
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การใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์ มากที่สุด ภาวะบีบเร่งทางปั ญญานี้
ไม่ทาให้เ กิดความเครีย ดกังวล ความขุ่ นมัวเศร้าหมองใจหรื อ
ความเป็ นทุ กข์ แต่เป็ นความปลอดโปร่งใจสว่างด้วยปั ญญา คา
สอนเช่นนี้ มีมาก เช่น “คนเรานี้ มีอายุอยู่ได้ไม่นาน จะต้องไปภพ
หน้า ควรทําความดี ควรดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ คนที่เกิดมาแล้วจะ
ไม่ตายเป็นไม่มี คนที่มีชีวิตยืนยาวก็อยู่ได้แค่ ๑๐๐ ปี จะเกินไปบ้างก็
เพียงเล็กน้อย . . . พึงดําเนินชีวิตดังมีไฟไหม้อยู่บนศีรษะ” (๑๕/๔๔๐-๒)

ส ุขของคนมีการศึกษา
กับส ุขของคนด้อยพัฒนา
อี ก เรื่ องหนึ่ งที่ สาคัญ ยิ่งในการพัฒนาคน ซึ่ งควรพูดไว้
ด้ว ย ก็ คื อ เรื่ อ งความสุ ข ความสุ ข เป็ นเรื่ อ งใหญ่ ม าก ใน
การศึกษาคือการพัฒนาคนที่ ถูกต้อง การศึกษาที่แท้เริ่มเมื่อไร
คนก็ เ ริ่ม มี มิ ติใ หม่ข องความสุ ข และมี ความสุ ข เพิ่ ม ขึ้ นในทัน ที
การศึกษาเป็ นปั จจัยสาคัญที่ ทาให้คนมีความสุข ซึ่งเป็ นความสุ ข
ชนิ ดใหม่และเป็ นความสุขที่เป็ นอิสระแก่ตนเองยิ่งขึ้ น
มนุ ษ ย์ที่ ยังไม่พัฒ นาคื อ ยังไม่มี ก ารศึ ก ษานั้ น ก็ มี ต าหู
จมูกลิ้ นกายและใจเกิดขึ้ นมากับตัว และเขาก็ใช้ตาหูจมูกลิ้ นกาย
ใจนั้นในการสื่อสารกับโลกภายนอก แต่โดยส่วนใหญ่เขาจะใช้ตา
หูจ มู ก ลิ้ นกายนั้ น ในการเสพหาความสุ ข เพราะฉะนั้ น แหล่ ง
ความสุขของมนุ ษย์ที่ยงั ไม่มีการศึกษาจึงมาจากการเสพด้วยตาหู
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จมูกลิ้ นกาย แต่พอมนุ ษย์เริ่มมีการศึกษา ตาหูจมูกลิ้ นกายที่เขา
ใช้ในการเสพหาความสุ ขชุดเดียวกันนี่ แหละ เขาก็เอาไปใช้เป็ น
จุดเริ่มของการศึกษา การศึกษาเริ่มที่ ไหน ก็เริ่มที่ ตาหูจมูกลิ้ น
กายใจของเรานี่ เอง
ตาหูจมูกลิ้ นกายใจของเราทาหน้ าที่ กี่อย่าง ตอบว่าท า
หน้าที่ ๒ อย่าง
๑. ทาหน้าที่รบั รู ้ ดู เห็น ฟั ง ว่าอะไรเป็ นอะไร ว่าเป็ นสี
เขียว ดา แดง เหลือง รูปร่างยาวกลมแบนเหลี่ยม เสียงไพเราะ
เสียงไม่ไพเราะ เสียงนกเสียงกา เป็ นต้น นี่ ดา้ นหนึ่ ง
๒. อี กด้านหนึ่ ง ตาหูจมูกลิ้ นกายนั้ นทาหน้าที่รูส้ ึ ก ซึ่ ง
เป็ นด้านที่ไม่คอ่ ยนึ กกัน
ที่จริงด้านรูส้ ึ กนี้ แหละมีอิทธิ พลต่อชีวิตของคนมากกว่า
ด้านรูว้ า่ อะไรเป็ นอะไร ด้านรูก้ บั ด้านรูส้ ึกมาพร้อมกันที่ตาหูจมูก
ลิ้ นกายของเรา แต่มนุ ษย์ทวั ่ ไปจะตกอยู่ใต้อานาจของด้านรูส้ ึ ก
ตาดูหฟู ั งพอรูส้ ึกสบายก็ชอบใจ ไม่สบายก็ไม่ชอบใจ พอชอบใจก็
คิดจะเอาจะได้จะอย่างโน้นอย่างนี้ แล้วก็มีพฤติกรรมสนองตาม
ความรูส้ ึ ก นั้ น เมื่อ ชอบใจจะเอา ก็ท าก็ พูดเพื่อ ให้ได้มา ถ้าไม่
สบายก็ไม่ชอบใจ แล้วก็หาทางเลี่ยงหลบหนี กาจัด เมื่อเป็ นอยู่
อย่างนี้ ก็จะเกิดวงจรแห่งปฏิกิริยาต่อความรูส้ ึกทางตาหูจมูกลิ้ น
กาย คือเมื่อได้เจอสิ่งที่ ชอบใจก็เป็ นสุ ข เมื่อเจอสิ่ งที่ไม่ชอบใจก็
เป็ นทุ ก ข์ ส าหรั บ มนุ ษย์ ที่ ใ ช้ต าหู จ มู ก ลิ้ นกายในการเสพนี่
ความสุขความทุกข์ของเขาจะวนเวียนอยู่กบั ความชอบใจไม่ชอบ
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ใจ คือ ชอบใจก็สุข ไม่ชอบใจก็ทุกข์
ทีนี้ พอมนุ ษย์เริ่มใช้ตาหูจมูกเป็ นต้นในการเรียนรู ้ นั ่น
คือเริ่มการศึกษา มนุ ษย์จะดูรเู ้ ห็นว่าอะไรเป็ นอะไร เป็ นอย่างไร
เป็ นมาอย่างไร เป็ นเพราะอะไร ฯลฯ พอเริ่มเรียนรู ้ คือไม่ใช่รู ้
เฉยๆ แต่เรียนรูค้ ือเอาประโยชน์ จากสิ่งที่รู ้ เพื่อเอามาใช้ในการ
ดาเนิ นชีวิต ที่ จะทาอะไรอย่างไร เป็ นต้น เมื่อเราเรียนรูจ้ ากสิ่ ง
เหล่านั้น เราเอาประโยชน์ มาได้ เราได้ความรูไ้ ด้ประโยชน์ การ
ได้ความรูน้ ้ันสนองความต้องการของเรา ก็ทาให้เราเป็ นสุข
ตอนแรกเรามี ความต้อ งการเสพ เมื่ อ เราสนองความ
ต้อ งการเสพเราก็ สุ ข จากเสพ แต่ เ มื่ อ เราต้อ งการรู ้ เราสนอง
ความต้องการในการรู ้ เราก็สุขจากการสนองความต้องการรูน้ ้ั น
เราก็สุข จากการเรียนรู ้ ต่อมาเราพัฒ นาความต้องการรูน้ ี้ เป็ น
ความอยากรู ้ม ากขึ้ นๆ จนกลายเป็ นความใฝ่ รู ้ คราวนี้ พอได้
สนองความต้องการในการใฝ่ รูก้ ็ยิ่งมีความสุ ขมากขึ้ นจากความ
ใฝ่ รนู ้ ้ัน
ความสุขจากการเรียนรูน้ ี่ เป็ นอิสระจากความชอบใจและ
ไม่ชอบใจ เพราะการเรียนรูน้ ้ั น เรียนรูไ้ ด้ท้ังสิ่ งที่ ชอบใจและไม่
ชอบใจ การเรียนรูน้ ้ั นไม่ขึ้นต่อความชอบใจและไม่ชอบใจ สิ่งที่
ชอบใจก็ได้เรียนรู ้ สิ่งที่ไม่ชอบใจก็ได้เรียนรู ้ เขาจึงเริ่มเป็ นอิสระ
เริ่มสามารถมีความสุขที่ไม่ขึ้นต่อสิ่งเสพ และไม่ขึ้นต่อความชอบ
ใจและไม่ชอบใจ เขามีแหล่งแห่งความสุขเพิ่มขึ้ นอีกอย่างหนึ่ ง
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สาหรับคนพวกที่ อาศัยความสุ ขจากสิ่ งเสพ สุ ขทุกข์ของ
เขาก็วนเวียนอยูก่ บั สิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจอย่างที่ว่าเมื่อกี้ คือ
ถ้าเจอสิ่งที่ชอบใจก็สุขเจอสิ่งไม่ชอบใจก็ทุกข์ แต่พอสุ ขจากการ
เรียนรู ้ ทั้งสิ่งที่ชอบใจและสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ทาให้เขาสุ ขได้ท้ังนั้ น
เพราะเขาได้เรียนรู ้ บางทีสิ่งไม่ชอบใจเขาเรียนรูไ้ ด้มากกว่าสิ่งที่
ชอบใจเสียอีก ตอนนี้ ยิ่งดีใหญ่เพราะมีความสุ ขชนิ ดใหม่ นี่ คือสิ่ง
ที่ได้มาพร้อมกับการเริ่มต้นของการศึกษา การศึกษาเริ่มเมื่อไร
คนก็ เ ริ่ม มี มิ ติใ หม่แห่ งความสุ ข เริ่ มมี ความสุ ข ใหม่ม าถ่ ว งดุ ล
ความสุขจากชอบใจไม่ชอบใจเริ่มมีอานาจต่อชีวิตของเขาน้อยลง
หมายความว่า นอกจากความสุ ขจากเสพแล้วเขายังมีความสุ ข
จากการเรี ย นรู ้เ พิ่ ม เข้า มาอี ก พูด อี ก ส านวนหนึ่ ง ว่ า พอเริ่ ม
พัฒนา คนก็มีความสุ ขจากการศึกษา เพิ่มขึ้ นมานอกเหนื อจาก
ความสุขจากการเสพ
ต่อไปการศึกษานาความสุ ขอะไรมาให้อีก ตอบว่า ต่ อ
จากความสุ ขจากการเรียนรู ้ การศึกษาก็นามาซึ่ งความสุ ขจาก
การกระทา หรือพูดอีกสานวนหนึ่ งว่า ต่อจากสุ ขจากการศึกษา
ก็มีความสุ ขจากการสร้างสรรค์ อันนี้ สาคัญมาก ไม่ใช่เฉพาะสุ ข
จากการเรียนรูแ้ ต่มีสุขจากการทาด้วย
คนพวกที่สุขจากเสพก็คือสุขจากการที่ไม่ตอ้ งทาอะไร อัน
นี้ เป็ นตัวก่อปั ญหาร้ายที่สุด คนที่หาความสุ ขจากการเสพ ก็คือ
คนที่ตอ้ งการได้รบั การปรนเปรอบารุงบาเรอ จะได้สบาย ไม่ตอ้ ง
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ทาอะไร สาหรับคนประเภทนั กเสพนี้ การกระทาคือความทุกข์
ส่วนมนุ ษย์ที่มีการศึกษาจะมีความสุขจากการกระทา
ขอให้พิจารณาว่าคนเราเรียนรูเ้ พื่ออะไร ก็เพื่อจะทาอะไร
บางอย่างให้สาเร็จ เพราะการเรียนรูท้ าให้เกิดปั ญญา ซึ่งช่วยให้
ทาอะไรได้ เมื่อคนต้องการผลอย่างใดอย่างหนึ่ ง การที่เขาจะทา
สิ่งนั้ นได้ เขาจะต้องรู ้ การที่จะรูส้ ัมพันธ์กบั การที่จะทา ทาเพื่อ
อะไร ก็เพื่อสนองความต้องการให้สิ่งนั้ นเป็ นอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ในภาวะที่ดีที่พึงปรารถนา เรียกง่ายๆว่า ความอยากให้มนั ดี ซึ่ง
เมื่ อ พัฒ นาขึ้ นไปก็ เ รี ย กว่าเป็ นความใฝ่ ดี เจออะไรต่ อ อะไรก็
อยากให้มนั ดีไปหมด เมื่ออยากให้มนั ดี ก็อยากทาให้มนั ดี เมื่อ
อยากทาให้มนั ดี ก็ลงมือทาด้วยความต้องการซึ่งทาให้มีความสุ ข
ในการกระทา
ว่าตามธรรมชาติ การเรียนรูก้ ับความอยากทาให้มันดี
หรือความใฝ่ สร้างสรรค์นี้ มีความสัมพันธ์เป็ นปั จจัยสื บต่อกัน
กล่ าวคื อ เมื่ อ เรี ย นรู ้ ก็ เ กิ ด ความรูห้ รื อ ได้ความรู ้ เมื่ อ ความรู ้
เกิดขึ้ น ก็ทาให้แยกได้โดยมองเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่อยู่
ในภาวะที่ ดีที่ ส มบูรณ์ ที่ ควรจะเป็ น กับอี กสิ่ งหนึ่ งในประเภท
เดียวกันที่อยูใ่ นภาวะที่ไม่ดีไม่สมบูรณ์ที่ไม่ควรจะเป็ น เช่น เห็น
ต้น ไม้ที่ ใ บแห้ง เหี่ ย วเฉา กับ ต้น ไม้ที่ มี ใ บดกเขี ย วขจี พอเกิ ด
ความรูแ้ ยกต่างอย่างนี้ แล้ว ก็จะเกิดความอยากให้สิ่ง ที่ ไม่ดีไม่
สมบูรณ์ ซึ่ งอยู่ในภาวะที่ ไม่ควรจะเป็ นนั้ น เปลี่ ย นไปสู่ภาวะที่
ควรจะเป็ นที่ ดีที่ส มบูรณ์ เรีย กว่าเกิด ความอยากให้มันดี เมื่ อ
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ความอยากให้มนั ดีเกิดขึ้ นแล้ว ก็จะตามมาด้วยความอยากทาให้
มันดี ที่เรียกว่าความใฝ่ สร้างสรรค์ ซึ่งทาให้คนเข้าไปรดน้ าพรวน
ดินใส่ป๋ ุยเป็ นต้น เพื่อทาให้ตน้ ไม้ที่เหี่ยวเฉา กลายเป็ นต้นไม้ที่
งอกงามใบเขียวสะพรัง่ ขึ้ นมา
อี กประการหนึ่ ง ทุ น ในเรื่อ งความใฝ่ ดี นี่ คนเรามีกันอยู่
แล้วทุกคน เช่น เมื่อนึ กถึ งอวัยวะร่างกายของเราอย่างมือพร้อม
ทั้งนิ้ วห้านิ้ วนี้ เราก็อยากให้มนั ดีให้มนั สมบูรณ์ หน้าตาของเราๆ
ก็อยากให้มันงดงามหมดจดสมบูรณ์ ที นี้ถ้าเราแผ่ขยายความ
ปรารถนาดี หรือความอยากให้มนั ดี นี้ออกไป พอเราไปสัมพันธ์
หรือเกี่ยวข้องกับอะไรเราก็อยากให้มนั ดีไปหมด เรามานั ง่ ที่นี่เรา
ก็อยากให้สถานที่เรียบร้อยสวยงาม อยากให้มนั สะอาด ไม่ว่าจะ
ไปเจออะไรก็อ ยากให้มันดี ไปเจอคนก็อ ยากให้เขาหน้าตาอิ่ ม
เอิ บผ่องใส แข็ งแรงสมบูรณ์ (ความอยากให้มันดี นี้ถ้ามีต่อคน
เรียกว่าเมตตา นี่ ตวั เดียวกัน)
เมื่ออยากให้มนั ดีก็เลยอยากทาให้มนั ดี เมื่ออยากทาให้
มันดีแล้ว พอลงมือทาตามนั้ น เราก็ได้สนองความต้องการที่จะ
ทาให้มัน ดี เราก็ เ ลยสุ ข จากการท าให้มันดี ความอยากท าให้
มันดีนี้เรียกว่าใฝ่ สร้างสรรค์ เมื่อทาตามนั้ น ก็เกิดความสุ ขจาก
การสนองความใฝ่ สร้างสรรค์ แล้วความใฝ่ รแู ้ ละใฝ่ สร้างสรรค์ก็
มาประสานกันและหนุ นกันยิ่งขึ้ น พร้อมกับที่ทาให้ยิ่งมีความสุ ข
มากขึ้ น
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ความใฝ่ รแู ้ ละใฝ่ สร้างสรรค์นี้ทางพระเรียกว่า ฉันทะ สอง
ตัวนี้ เป็ นคูต่ รงข้ามกับความต้องการเสพที่เรียกว่าตัณหา ซึ่งมีอยู่
ตลอดเวลาไม่ตอ้ งพัฒนา แต่ความต้องการเสพนี้ ตันเพราะไปเจอ
ทุกข์จากการต้องทาแล้วก็ติดอยู่แค่น้ั น ทุ กข์สุขก็วนเวียนอยู่กับ
ความชอบใจไม่ชอบใจ ทีนี้พอเราสร้างฉันทะขึ้ นมาก็มีความใฝ่ รู ้
ใฝ่ สร้างสรรค์ ทาให้ตอ้ งสนองความใฝ่ รแู ้ ละความใฝ่ สร้างสรรค์
ก็เดินหน้าไปได้ ความสุ ขก็เพิ่มขึ้ น ทั้งสุ ขจากการเรียนรูห้ รือสุ ข
จากการศึกษา และสุ ขในการกระทาหรือในการสร้างสรรค์ ชีวิต
และสังคมก็กา้ วไปสู่ความเจริญงอกงาม
อนึ่ ง มนุ ษย์มองวัตถุเป็ นสองแบบ พวกหนึ่ งมองวัตถุ เสพ
เป็ นจุดหมายโดยเห็นว่าความสุ ขหรือชีวิตที่ ดีอยู่ที่การมีสิ่งเสพ
เราต้องมีมนั ให้พรัง่ พร้อมแล้วเราจะสบาย จะได้ไม่ตอ้ งทาอะไร
อย่ า งที่ ว่ า เมื่ อ กี้ แต่ เ มื่ อ เรามี ค วามสุ ข จากการศึ ก ษา และมี
ความสุ ขจากการสนองความใฝ่ รูใ้ ฝ่ สร้างสรรค์ เราจะมองวัต ถุ
เสพทั้งหลายเป็ นปั จจัย
ทาไมพระพุทธศาสนาเรียกวัตถุ เสพบริโภคว่าเป็ นปั จจัย
ปั จจัยคือเครื่องเกื้ อหนุ น ที่จะช่วยให้เราทาสิ่งดีงามที่เราต้องการ
เราพยายามจะทาสิ่งที่ตอ้ งการที่ดีงามยิ่งขึ้ นไป เราจะพัฒนาชีวิต
ให้ดีงามยิ่งขึ้ นไปอี ก วัตถุ เสพและเทคโนโลยีท้งั หลายก็มาเป็ น
ปั จจัยเครื่องเกื้ อหนุ นให้เราทาได้ตามประสงค์ ยิ่งมัน มาเราก็ยิ่ง
ทาได้สะดวก เราก็ยิ่งทาใหญ่ เพราะเรามีความสุขจากการทา แต่
มนุ ษย์พวกที่หาสุ ขจากเสพหรือพวกนั กเสพจะจบแค่น้ั น เพราะ
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จุดหมายของเขาอยู่ที่วัตถุ เสพ เมื่อมีพรัง่ พร้อมแล้วก็ไม่ตอ้ งทา
อะไร มันตันแค่น้ัน เวลานี้ อารยธรรมมาถึงจุดนี้ แล้ว
สังคมบริโภคก็คือสังคมที่ มุ่งหมายความสุ ขจากการเสพ
เมื่ออารยธรรมเจริญมาถึ งจุดนี้ วัตถุ เสพก็จะกลายเป็ นจุดหมาย
ของชีวิต แล้วอารยธรรมก็จะตันที่นี่ เพราะฉะนั้ นจะต้องรีบแก้ไข
ให้มนุ ษย์มีความสุขจากการสร้างสรรค์
ในเวลาที่ ห มดแล้ว นี้ ขอฝากนิ ดหนึ่ งว่า ความสุ ข นี้ เป็ น
เรื่ อ งใหญ่ ที่ ต ้อ งพูด กัน มาก มี ความส าคัญ ต่ อ สิ่ งที่ เ ราเรี ย กใน
ปั จจุบนั ว่าจริยธรรมเป็ นอย่างยิ่ง พระพุทธศาสนาถื อว่าสุ ขเป็ น
บรรทัดฐานของสมาธิ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบหรือข้อธรรมสาคัญใน
กระบวนการพัฒ นาจิ ต ใจ เมื่ อ คนมาสั ม พัน ธ์ กับ เทคโนโลยี
จะต้องพัฒนาเขาให้มีท่าทีที่หนึ่ งคือให้มองเทคโนโลยีเป็ นปั จจัย
แห่งการสร้างสรรค์ ไม่ใช่มองเป็ นเครื่องบารุงบาเรอ เทคโนโลยี
นั้นมีท้งั ความหมายเชิงบารุงบาเรอเป็ นเครื่องเสริมเพิ่มความสุ ข
จากการเสพ และอีกด้านหนึ่ งมันเป็ นปั จจัยแห่งการสร้างสรรค์ที่
สนองความต้องการให้เกิดความสุ ขจากการทาได้สาเร็จ มนุ ษย์
ในบางสังคมมีความโน้ มเอี ยงในการหาความสุ ข จากการเสพ
เทคโนโลยี ก็จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการเสพบาเรอ แต่มนุ ษย์ในบาง
สั ง คมอาจจะมี ค วามโน้ ม เอี ย งในทางหาความสุ ข จากการ
สร้างสรรค์ดว้ ยเทคโนโลยี
สองอย่างนี้ ให้ดูได้ที่เด็ก ถ้าเด็กคนไหนหาความสุ ขจาก
การเสพเทคโนโลยี จะเป็ นที่น่าหนั กใจ พ่อแม่จะเดือดร้อน ชีวิต
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ของเขาจะไปดี ไ ด้ย าก แต่ ถ้าเด็ ก คนไหนหาความสุ ข จากการ
สร้างสรรค์ดว้ ยเทคโนโลยี พ่อแม่จะเริ่มสบายใจได้ และเขาจะ
ช่วยสร้างสรรค์สงั คมของเราให้เข้มแข็ง เวลานี้ ต้องรีบแก้ไข เด็ก
ของเรากาลังโน้มไปในทางหาความสุขจากการเสพเทคโนโลยี ใช้
เทคโนโลยี เ พื่ อ การเสพบ าเรอ สั ง คมนี้ เรี ย กร้อ งเทคโนโลยี
ประเภทเสพบาเรอ ไม่เรี ยกร้องเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาและ
สร้า งสรรค์ เน้ น เทคโนโลยี เ พื่ อ การเสพบ าเรอ ไม่ มุ่ ง หา
เทคโนโลยีเพื่อการผลิ ต เราต้องเรียกร้องเทคโนโลโนยีเพื่อการ
ผลิตและการสร้างสรรค์ให้มาก
แม้แ ต่ เ ทคโนโลยี ชิ้ นเดี ย วกั น บางที ก็ ใ ช้ไ ด้ท้ั ง สองแง่
แล้วแต่จะเน้น เช่น รถยนต์ที่ใช้เพื่อการเสพบาเรอ กับใช้เพื่อการ
สร้างสรรค์ เราจะต้องเน้นในแง่การใช้เพื่อสร้างสรรค์ นี่ คือการ
สัมพันธ์กบั เทคโนโลยี ซึ่งอย่างน้อยจะต้องมองมันเป็ นปั จจัยแห่ง
การสร้างสรรค์
ขอเน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับความสุ ข
ว่าเรื่องนี้ เป็ นแกนกลางของการศึกษาทีเดียว คือเมื่อมีการศึกษา
คนจะเริ่มเข้าสู่มิติใหม่แห่งความสุ ข ซึ่งเป็ นความสุ ขที่เป็ นอิสระ
อยู่กบั ตน ไม่ตอ้ งขึ้ นกับสิ่งเสพ มนุ ษย์ที่หาความสุ ขจากสิ่ งเสพ
จะต้อ งไปขึ้ นต่ อ วัต ถุ เ สพนั้ น ไม่เ ป็ นอิ ส ระแก่ ต นเอง สู ญ เสี ย
อิสรภาพ ความสุ ขในชีวิตของตนไม่เป็ นไท เพราะต้องไปขึ้ นต่อ
มัน แต่พอเรามีความสุ ขจากการเรียนรูแ้ ละจากการสร้างสรรค์
ความสุขก็มาอยูท่ ี่ตวั เอง การศึกษาจะต้องช่วยให้เกิดภาวะนี้ ถ้า
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การศึกษาไม่ช่วยให้เกิดความสุ ขประเภทนี้ ก็แสดงว่าการศึกษา
ไม่ถูกต้อง
ถ้าการศึกษาไปสนองเป้าหมายในการหาความสุ ขจากสิ่ง
เสพ การศึกษาก็จะมีลักษณะเป็ นการพัฒนาความสามารถที่จะ
หาสิ่งเสพบาเรอสุข การศึกษาในสังคมกาลังมีสภาพอย่างนี้ และ
ความหมายของการศึกษาก็เพี้ ยนไปกลายเป็ นว่าการศึกษาคือ
การพัฒนาความสามารถที่ จะหาสิ่ งเสพบาเรอความสุ ข แต่ถ้า
เป็ นการศึกษาที่ถูกต้อง จะทาให้มีการพัฒนาด้านในไปด้วยเป็ น
คู่กันอย่างสมดุ ล คือ พัฒ นาความสามารถที่ จะมีความสุ ขด้ว ย
เช่น พัฒนาความสุ ขจากการเรียนรู ้ หรือความสุ ขจากการศึกษา
และความสุ ขจากการสร้างสรรค์ ซึ่ งเกิดขึ้ นภายในตนเอง เป็ น
ความเจริ ญ งอกงามของชี วิ ต และท าให้ม นุ ษ ย์เ ป็ นอิ ส ระมาก
ยิ่งขึ้ น ความสุ ขแบบนี้ นอกจากเป็ นผลดีแก่ชี วิตของตนเองแล้วก็
เกื้ อกูลแก่ผอู้ ื่นด้วย ทาให้ไม่ตอ้ งมีการแย่งชิงเบียดเบียนกัน แต่
เป็ นการเกื้ อหนุ นสังคมและทาลายธรรมชาติแวดล้อมน้อย
ความสุ ข ที่ จ ะได้จ ากการพัฒ นาคนอย่ า งถู ก ต้อ งหรื อ
การศึ ก ษาที่ แ ท้ ยังมี อี กหลายอย่าง เพราะคนยิ่ งพัฒนาขึ้ นไป
ความสุ ขก็ยิ่งพัฒนาขึ้ นด้ว ย ทั้งในเชิงปริมาณและคุ ณภาพ คือ
ความสุขนั้ นทั้งมากขึ้ นและประณี ตขึ้ นด้วย แต่ในที่นี้ได้แค่พดู ไว้
เป็ นตัวอย่าง เพราะเวลาจากัด
ก่อนจบขอเน้นว่า การศึกษาจะต้องระวังไม่ให้กลายเป็ น
การผลิ ตนั ก หาความสุ ข แต่ การศึ กษาจะต้อ งผลิ ต ผูม้ ีความสุ ข
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หรือผลิ ตนั กสร้างสรรค์ความสุ ข และในที่สุดจะต้องผลิ ตนั กให้
ความสุ ข เวลานี้ เราก าลัง ผลิ ต นั ก หาความสุ ข มากกว่ านั ก ให้
ความสุ ข ถ้าการศึกษาดาเนิ นไปด้วยดีอย่างถูกต้องและประสบ
ความสาเร็จจริง จะต้องเป็ นการศึกษาที่ผลิตนักให้ความสุข
บัดนี้ หมดเวลาไปแล้ว ยังมีเรื่องที่ ควรพูดเกี่ยวกับสารสนเทศอี กมาก เช่นว่า เราจะปฏิ บัติต่อมันอย่างไรจึงจะถูกต้อง
แต่ขอพูดไว้นิดหนึ่ งในเวลาที่จากัดที่สุด
สารสนเทศเป็ นสิ่งแวดล้อมสาคัญสาหรับยุคสมัยปั จจุบนั
หลักการในการสัมพันธ์กบั สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกับสารสนเทศ
นี้ มี ๒ อย่ าง โดยสั ม พัน ธ์ กับ หนึ่ ง ปั จจัย ภายใน สอง ปั จจัย
ภายนอก ผู้ที่ รับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมโดยเฉพาะนั ก การศึ ก ษาที่
สั ม พัน ธ์ กับ เด็ ก จะต้อ งท าสองอย่ า งพร้อ มกัน คื อ ท าหน้ า ที่
จัดสรรปั จจัยภายนอกด้วย และช่วยพัฒนาปั จจัยภายในให้แ ก่
เด็กด้วย
ด้านปั จจัยภายนอกทาอย่างไร ก็คือจัดสรรสภาพแวดล้อม
เช่นสารสนเทศที่ดีที่สุดให้แก่เด็ ก หมายความว่าสังคมทั้งหมด
รวมทั้งสื่ อมวลชนหรือใครก็ตามที่ มีหน้าที่ รับผิ ดชอบในเรื่องนี้
จะต้องจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เด็ก นี่ ดา้ นที่หนึ่ ง
ทีนี้สอง พร้อมกันนั้นก็ตอ้ งเสริมปั จจัยภายในตัวเด็กด้วย
เราจะไปหวังไม่ได้วา่ เด็กออกไปสู่สังคมและชีวิตในโลกกว้างแล้ว
แกจะไปพบแต่สิ่งที่ดี เด็กจะต้องไปอยูท่ ่ามกลางความเป็ นจริงซึ่ง
มีท้งั ดีท้ังร้าย เราจึงต้องช่วยเด็กให้พัฒนาปั จจัยภายใน เพื่อให้
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เขาเจริญเติบโตอย่างแท้จริง และช่วยตัวเองได้ การพัฒนาปั จจัย
ภายในก็คือการพัฒนาความสามารถที่ เด็ กจะเอาประโยชน์ ได้
จากประสบการณ์ทุกอย่างแม้แต่สิ่งที่ เลวที่สุด สารสนเทศหรือ
ข่าวสารข้อมูลอะไรแม้แต่ที่เลวร้ายที่สุด ตั้งแต่คาด่า เด็กต้องหัด
คิดพิจารณาหาเอาประโยชน์ได้ ไม่ใช่ไปมัวแต่รบั รูแ้ บบชอบใจไม่
ชอบใจ ทางพระท่านให้ระวังนั ก คือ พอใช้ตาหูจมูกลิ้ นกายใจ
รับรูอ้ ะไรมันก็ไปตกที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจทันที ซึ่งผิด การศึกษา
ไม่เกิด แต่ตอ้ งรับรูแ้ บบโยนิ โสมนสิการ คือ
๑. รับรูแ้ บบมองหาความจริง ให้เห็นความจริง
๒. มองให้เห็นประโยชน์ เอาประโยชน์ให้ได้
การสัมพัน ธ์เชิงรับรูต้ ่อสิ่ งต่ างๆ มีห ลักสองอย่างนี้ คื อ
หนึ่ ง ให้ถึงความจริง สอง ให้เห็นประโยชน์และเอาประโยชน์ จาก
มันให้ได้ เพราะฉะนั้นจะต้องพัฒนาให้เด็กมีความสามารถถึ งขั้น
ที่ว่าเอาประโยชน์ ได้จากสิ่งที่เลวที่ สุด ถ้าทาได้อย่างนี้ แล้ว เด็ ก
จะออกไปเจอข่าวสารข้อมูลหรือสิ่งแวดล้อมอย่างไรเราก็ไม่กลัว
บัด นี้ เลยเวลาไปแล้ว ขอถื อ ว่ า วัน นี้ ได้เ สนอแนวคิ ด
เกี่ยวกับการพัฒนาคน โดยหลักการใหญ่ที่สัมพันธ์กบั ยุ คสมัย
เพื่ อ ให้สัง คมไทยของเราอยู่ รอดปลอดภัย ด้ว ยดี แ ละมี ความ
เจริ ญ ก้า วหน้ าด้ว ยการพัฒ นาคน ขออนุ โ มทนาทุ ก ท่ า นในที่
ประชุม และขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่าน

