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กลาวนํา

กราบนมัสการ พระเดชพระคุณทานเจาคุณพระพรหมคุณาภรณ ท่ีเคารพอยางสูง

เนื่องดวยคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลไดจัดใหมีการประชุม
วิชาการประจําป ๒๕๕๑ ข้ึน ซึ่งเปนโอกาสในการถายทอด ส่ือสาร แลก
เปล่ียนความรูและประสบการณตางๆ แกบุคลากรทั้งภายนอกและภาย
ในคณะ

ในการนี้ ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล ไดเล็งเห็นถึงปญหาวิกฤตในสังคมไทยในหลายๆ ดาน ทั้ง
วิกฤตทางเศรษฐกิจ คาครองชีพแพงข้ึนอยางมาก วิกฤตทางธรรมชาติ 
เชน ภัยธรรมชาติ และภาวะโลกรอน วิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมือง 
เปนตน ทําใหคนในสังคมไทยมีความตึงเครียดมากข้ึน จากเดิมที่เปน
แดนสวรรค เมืองยิ้ม ก็กลายเปนไมคอยยิ้ม หรือยิ้มไมคอยออก จึงเห็น
เปนโอกาสอันสมควรที่จะกราบอาราธนาทานเจาคุณฯ ชวยช้ีแนะวาคน
ในสังคมควรจะวางตน และดําเนินชีวิตอยางไร จึงจะสามารถฟนสุข
ภาวะข้ึนมาใหมในสังคมยามวิกฤตขณะนี้

ขอกราบนมัสการอาราธนาทานดวยความเคารพอยางสูง
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เจอปญหาสุขภาวะทางกาย ไดจุดพลิกฟน

วันน้ี คณะกรรมการการประชุมวิชาการ ๑๒๐ ป ศิริราชฯ ได

กําหนดใหพูดเร่ือง ฟนสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤต ช่ือเร่ืองฟงดูแลว

หนัก ทีน้ีก็อยากจะเขาเร่ืองเลย เพ่ือไมใหลาชา

เร่ิมดวยช่ือเร่ืองเอง คําวา “สุขภาวะ” น้ี เปนคําใหม เพ่ิงเกิด

ข้ึนเมื่อ ๔-๕ ปมาน้ี ยังเปนท่ีสงสัยวา คนจะเขาใจความหมายกันชัด

เจนหรือไม ก็เลยถือโอกาสทักนิดหนอย

เร่ืองถอยคําท่ีใชพูดกันน่ี เปนเร่ืองสําคัญ จะตองมีความชัด

เจน เพราะเปนเร่ืองของความเขมแข็งทางปญญา
                                                                                
* ธรรมกถา ของ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) โดยอาราธนาของคณะแพทยศาสตรศริิราช
พยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล ฉาย ณ ร.พ.ศิริราช ใน งานประชุมวิชาการ ๑๒๐ ป ศิริราช ๑๗–
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ (คณะกรรมการชุมนุมพุทธธรรมศิริราช นําโดย พญ.ฐิตวี แกวพรสวรรค 
แหงภาควิชาจิตเวช พาทีมงานไปบนัทกึภาพวดีทิศัน ทีว่ดัญาณเวศกวัน ๔ ม.ีค. ๒๕๕๑)
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ถาเรามีคําพูดใหมๆ ท่ีบางทีพูดกันเพียงโกๆ ไมมีความชัดเจน

ในความหมาย ก็ตองเรียกวาเปนความออนแอทางปญญา เพราะ

เมื่อถอยคําท่ีสื่อสารไมชัดเจน ตอไปไมวาจะพูดเร่ืองอะไรข้ึนมา 

ความเขาใจก็จะไมชัดไปหมด จึงตองระวังใหมาก

รูอะไรตองรูใหชัด ถาไมชัด ไมเปนปญญา

เวลาน้ี ในสังคมไทย มีถอยคําใหมๆ เกิดข้ึนเร่ือยๆ อยางท่ีวา

เมื่อก้ี คือ บางทีเอาแควาพูดออกมาใหโก แตความหมายคลุมเครือ

สําหรับคําวา “สุขภาวะ” น้ี ก็เปนคําสําคัญ ผูพูดน่ีก็ไมรับ

ประกันตัวเองวาเขาใจชัดดีพอ แตขอทักไวเปนเคร่ืองเตือนสติใหไม

ประมาทวา เราจะตองพยายามทําความเขาใจใหชัดเจน

เราตองมีความเขาใจสิ่งตางๆ ชัดเจน เวลาเรียนเวลาศึกษา

อะไร ตองชัด ตองถามตัวเองอยูเสมอวา รูเขาใจเร่ืองน้ีชัดไหม ถาไม

ชัด ก็ไมเปนปญญา ถาเปนปญญาตองชัด ตัวศัพทมันบอกอยูแลว 

“ปญญา” แปลวา รูท่ัว รูชัด

ทีน้ี ชัดมันก็มีหลายระดับ แตอยางนอยตองชัดในระดับการ

สื่อสารเอาไวกอน ระดับน้ีเปนข้ันตน ถาสื่อสารไมชัดแลว ก็ไมชัดไป

ตลอดท้ังหมด ถาเร่ิมดวยสื่อสารชัด ก็จะคอยๆ กาวไปเองสูความชัด

เจนในระดับท่ีลึกลงไป
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แทจริง คําเดิมของ “สุขภาพ” ก็คือ สุขภาวะ

เรามีคํา “สุขภาวะ” ท่ีวาเกิดข้ึนเมื่อไมนานน้ี ท่ีเอามาใชคูกับ

คําเกา ท่ีใชมากอน คือคําวา สุขภาพ หรือบางทีแทบจะแทนท่ีคําวา 

สุขภาพ ไปเลย

คําวา “สุขภาพ” น้ัน คนท่ัวไปก็เขาใจและใชกันมานาน แตมี

ความหมายอยูในขอบเขตจํากัด หมายถึงดานรางกาย คือ ความไม

มีโรคภัย ไมเจ็บไขไดปวยทางกาย เมื่อมีรางกายสมบูรณแข็งแรง เรา

ก็เรียกวา มีสุขภาพดี

ถึงตอนน้ี เรามามองเห็นกันวา สุขภาพท่ีเปนเร่ืองทางกาย

อยางเดียวน้ันไมพอ เวลาดูสุขภาพทางกายของคน เราบอกวา จะ

ตองโยงไปหาสภาพท่ีดี ท่ีสมบูรณทางดานอื่นดวย เร่ิมตั้งแตทางจิต

ใจเปนตนไป แลวก็ออกไปทางสังคม ทางส่ิงแวดลอม หรืออะไรก็

แลวแต คือตองมองกวางออกไป เราก็เลยเห็นวา คําวา “สุขภาพ” น้ี

มีความหมายไมเพียงพอ แลวก็หาคําท่ีจะสื่อกันใหม ก็จึงเกิดมีคําวา 

“สุขภาวะ” น้ีข้ึนมา

เปนอันวา “สุขภาวะ” น้ี เปนคําใหม แตท่ีจริงตองบอกวา เปน

คําท่ีเอาข้ึนมาใชใหม เพราะสุขภาวะน่ีเปนคําเกาท่ีสุด

สุขภาพตางหากท่ีเกิดทีหลัง เปนคําใหมกวา คือวา “สุขภาพ” 

น้ี เปนคําใหมท่ีเกิดข้ึนในภาษาไทย โดยเรานําเอามาจากภาษาบาล ี
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คําเดิมในภาษาบาลีน้ันวา “สุขภาว” พอจะเอามาใชในภาษาไทย 

เราก็แผลง “ว” เปน “พ” เหมือนกับท่ีเราชอบแผลงคําอื่นๆ มากมาย 

น่ีแหละ “สุขภาว” ซ่ึงเปนคําแทคําเดิม ก็จึงกลายเปน “สุขภาพ” ไป

ตอนน้ี เรากําลังกลับไปหาคําเกาท่ีแทและด้ังเดิม คือ คําวา 

สุขภาวะ อีกคร้ังหน่ึง

อยางไรก็ตาม สุขภาวะ ในท่ีน้ี เราไมไดเอามาใชแบบตรงไป

ตรงมา แตเราใชแบบเปนศัพทบัญญัติ เพ่ือสื่อความหมายอะไรบาง

อยางท่ีเรามีเปาหมายอยูในใจของเรา ซ่ึงคงจะไมตรงกันทีเดียวกับ

ความหมายเดิมในภาษาบาลีของพระ เราจึงจะตองมาใหความ

หมายของเราเอง ใหตรงตามเปาหมายท่ีวาน้ัน ซ่ึงอาจจะอยูไกลจาก

ตัวเราเองออกไป

คําวา สุขภาวะ ในภาษาบาลีเดิม ก็แปลงายๆ วา ภาวะแหง

ความสุข หรือความเปนสุขน่ันเอง “สุข” ก็เปนสุข “ภาว” แปลวา

ความเปน ดังน้ัน ภาวะแหงความสุข หรือความเปนสุข ก็เปนสุข

ภาวะ ซ่ึงทานก็อธบิายไปตางๆ เชน แยกเปน กายิกสขุ คอืสขุทางกาย 

และเจตสกิสขุ คอืสขุทางใจ แลวก็บอกวาตองมใีหพรอมบริบูรณท้ัง

สองอยาง ดังน้ีเปนตน ถาฟงตามความหมายท่ีวามาอยางน้ี ก็คอน

ขางจะเขาทางท่ีเราตองการในภาษาไทยของเราเวลาน้ี แตเราจะไม

พูดลึกเขาไปทางภาษาบาลี เด๋ียวจะกลายเปนอีกเร่ืองหนึ่งไป
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รวมความวา ตอนน้ีเรามีคําวา สุขภาวะ ซ่ึงเปนคําตนศัพท

เดิมของคําวาสุขภาพ ท่ีเราเอามาใชในภาษาไทยกันนานมาแลว แต

คําวาสุขภาวะน้ัน พอโผลข้ึนมา ก็ไดกลายเปนคําทางวิชาการไป

แลว เราบอกวาสุขภาพมีความหมายแคบเกินไป เราจึงเอาสุขภาวะ

มาใชใหไดความหมายท่ีกวางจนเราพอใจ มันก็เลยเปนเร่ืองใหญ

อยางไรก็ตาม เทาท่ีไดยิน คําวา “สขุภาวะ” น้ี ดูเหมือนวาเรา

จะเร่ิมใชกันข้ึนในวงการแพทย หรือทางสาธารณสุข เพราะฉะน้ัน 

ถึงอยางไร พอพูดคําน้ีข้ึนมา เราก็มักติดท่ีจะมองไปท่ีคนเจ็บปวย

ทางกายกอน คือมองท่ีผูปวย ท่ีคนเจ็บ คนไข เพียงแตวา ตอนน้ีเรา

จะมองกวางข้ึน จะดูในความหมายท่ีกวาง

อยางท่ีบอกเมื่อก้ีวา คนท่ีเจ็บไขไดปวย แมจะบําบัดโรคภัยไข

เจ็บหายไป รางกายอาจจะหายปวย แตสุขภาวะดานอื่นอาจจะขาด 

อาจจะไมมี ก็ตองดูดานเหลาน้ันดวย และแมแตในระหวางท่ียังเจ็บ

ไขไดปวยน้ัน ก็ตองดูหลายๆ ดานเหมือนกัน ไมใชดูเฉพาะแตสุข

ภาพทางรางกาย ตองดูทางดานสภาพจิตใจ ทางอารมณ เปนตน ซ่ึง

เปนเร่ืองท่ีกวางขวางออกไป

คนทั่วไป พอกายปวย ใจก็ปวย

ทีน้ี มาดูเร่ืองคนไขท่ีวาสุขภาพรางกายไมดี เจ็บไขไดปวย ถูก

โรค ซ่ึงทางพระเรียกวาอาพาธ เบียดเบียน เมื่อกายอาพาธ จิตใจก็

มักจะไมสบายไปดวย พอจิตใจไมสบาย ก็เกิดปญหาขางในหลาย



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗

๗

อยาง เชน ทอแท หดหู เซ่ืองซึม เหงาหงอย เบ่ือหนาย เปนตน บางที

ก็ถึงกับเครียด คับแคนใจ หมดหวัง สิ้นหวัง ฯลฯ เหลาน้ี เราถือวา

เปนสภาพจิตท่ีไมดี เปนความปวยทางจิตใจ กลายเปนวา ตอนน้ีไม

ไดปวยเฉพาะทางกายอยางเดียว ทางจิตใจก็ปวยดวย

เมื่อเจ็บปวยข้ึนมา จิตใจก็โยงพาไปหาเร่ืองอื่น ถาอยูท่ีโรง
พยาบาล ก็คิดไปถึงบาน เปนหวงครอบครัววาจะเปนอยางไร จะมี
คนเอาใจใสดูแลไหม ก็โยงไปทางดานสังคม ถาไมมีคนใหกําลังใจ 
ขาดความอบอุน บางทีจิตใจก็ย่ิงทอแท เบ่ือหนาย หมดหวังย่ิงข้ึน 
ไปกันใหญ เรียกวาเสียสุขภาวะทางสังคม แลวทางดานเศรษฐกิจ ก็
คิดถึงการเงินวา น่ีเราจะมีเงินจายคารักษาพยาบาลหรือเปลา หรือ
วาเราทํางานไมได ครอบครัวจะเปนอยูอยางไร ลูกจะไดเงินท่ีไหนไป
เรียนตอ จะทําอยางไรดี

แลวเศรษฐกิจก็โยงไปถึงการเมืองอีก วาในสภาพการเมือง
แบบน้ี เราจะมีหวังไดเงินหรือเปลา บริการของรัฐจะมั่นคงไหม สุข
ภาวะเลยโยงไปหาเศรษฐภาวะ ไปหาภาวะทางการเมือง ทางสังคม 
อะไรตออะไรกวางออกไป โยงไปหมด น่ีก็แคคนไขเทาน้ัน

กายถูกกระทําอยางเดียว ทําไมใหใจถูกกระทําไปดวย

เรามาพิจารณากันดู เอาแคท่ีคนไขกอนวา คนท่ีประสบ
ปญหาสุขภาพทางกาย เจ็บไข รางกายมีโรคแลวโยงไปหาเร่ืองท่ีเปน
ปญหาสุขภาวะดานอื่นๆ น่ี ความจริง เมื่อคนไขถูกโรคภัยไขเจ็บโจม
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ตีทางรางกายน้ัน ก็บอบช้ําไปดานหน่ึงแลว เรียกวา ถูกกระทําทาง
ดานรางกาย คือรางกายถูกโรคมันทําเอา

แตปญหาก็เกิดข้ึนมาวา ท้ังท่ีความจริงน้ัน โรคไมไดไปทําอะไร
กับใจของเขาเลย ใจของเขาก็อยูเปนปกติ แตกลายเปนวา ดานท่ีถูก
กระทํามากท่ีสุด กลายเปนจิตใจ พอกายถูกกระทําแลว ใจก็พลอย
ถูกกระทําดวย ท้ังๆ ท่ีใจอยูดีๆ แตกลายเปนตัวถูกกระทําไปเสียน่ี

ถึงแมจะมีการรักษาท่ีดี คุณหมอมารักษา และผูปวยเองก็รวม

มือ ชวยกันจัดการแกไขบําบัดโรค ตอนน้ี ดานรางกายท่ีถูกกระทํา 

ถูกโรคเขามาโจมตีน้ัน เราไมใชถูกโรคมันทําเอาฝายเดียว เรากําลัง

กระทําตอบ เรากําลังกลับเปนฝายกระทําตอมันแลว แตหันมาดูท่ี

ตัวคนไข แทนท่ีจะพลิกตัวข้ึนมาเปนฝายกระทําดวย ปรากฏวาจิต

ใจก็ยังถูกกระทําอยู ไมดีข้ึนมาเลย

ปญหาสําคัญของเรื่องสุขภาวะท่ีตรงน้ี ก็คือ คนทําตัวใหเปนผู

ถูกกระทําไปเสีย ใจพลอยไปถูกกระทํา เหมือนกับท่ีกายไดถูก

กระทํา แตท่ีจริงน้ัน ใจไมไดถูกโรคกระทําอะไรเลย แลวใครทําละ ก็

ตัวน่ันแหละทําเสียเอง เพราะฉะน้ัน ตองจับจุดน้ีใหได คือ ก็อยาให

ใจถูกกระทําซิ น่ีมันเร่ืองอะไรละ เราถูกกระทํา เราก็แย แมแตแค

เปนฝายต้ังรับก็ไมเอา อยาทําอยางน้ัน เราตองเปนผูกระทําตอมัน

จริงๆ นะ ใจเรายังเปนอิสระอยูน่ี เราเพลี่ยงพล้ําไปบาง ก็ดาน

เดียวเทาน้ัน อีกดานหน่ึงยังเปนของเราเต็มท่ี ตองวางทาทีใหถูก
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ขณะน้ีรางกายของเราถูกโรคกระทําแลว เราก็พลิกตัวข้ึนมา

เปนผูกระทําตอโรค ทางกายก็หันไปทําตอมัน คือทําการบําบัดรักษา 

และทางใจท่ีเปนอิสระอยู ก็ชวยใหกําลังเสริมเขาไป แลวยังมี

ปญญาซ่ึงสําคัญท่ีสุดอีกตัวหน่ึง เอาปญญาน้ันมาใชหาทางเปน

ฝายกระทําใหไดผลดีท่ีสุด

จุดสําคัญขอแรก ก็คือ เรายอมตัวเปนผูถูกกระทํา หรือทําตัว

เราใหเปนผูถูกกระทําเสียเอง จึงเสียทา เสียกระบวนไปหมด

เพราะฉะน้ัน ตองคอยนึกไว คือมีสติบอกตัวเองไว ไมวาตอ

เร่ืองอะไร เราตองเปนผูกระทํา อยาปลอยตัวลงไปใหถูกกระทํา ถา

เราผันตัวข้ึนมาเปนผูกระทําได สุขภาวะดานจิตใจจะมาเองเลย

พอเจอกับสถานการณ ดูทาชักจะไมดี สิ่งแรกท่ีตองทําก็คือ 

ตองไดสติตั้งหลักและรูตัวข้ึนมาเลยวา น่ี ทําไมเอาตัวของเราลงไป

เปนผูถูกกระทําเสียละ อยาทําตัวเองอยางน้ัน หยุด แลวต้ังตัวข้ึนมา

เปนผูกระทําซะ

อยางนอย เมื่อโรคมันกระทําตอกายของเรา ใจของเราอยาถูก

กระทําไปดวย ถึงตอนน้ี เราก็เร่ิมหันมาเปนผูกระทําตอโรค พอเร่ิม

เปนผูกระทํา เราก็เขมแข็ง มีกําลงัข้ึนมาทันที

ถาเปนผูถูกกระทํา เราก็ยอบแยบ ออนแอ ปอแป ปวกเปยก 

แลวก็มีแตจะถอย จะแพ จะสูญเสีย และจะหมด จะสิ้น เราจึงตอง

เปนผูกระทําตอโรค
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ใชปญญาพลิกฟนใจใหเปนผูกระทํา

วิธีกระทําตอโรคมีหลายอยาง เร่ิมตั้งแตใชปญญาพิจารณาวา 

ตอนน้ีรางกายของเราเปนอยางน้ี เปนโรคน้ี และโรคน้ีมันมีธรรมชาติ

ของมันอยางน้ี มีแนวมีทางของมันอยางน้ี เราควรจะดําเนินชีวิต

แบบไหน อยางไร จึงจะเหมาะกับมัน จึงจะอยูกับมันไดดีท่ีสุด แลวก็

ปรับตัวปรับวิถีชีวิตใหเขากับโรค ใหมันทําตอเราไดยากหรือไดนอย

ท่ีสุด และเราก็อยูในภาวะท่ีจะทําตอมันไดดีท่ีสุด ปรับตัวจนถึงข้ัน

เอาประโยชนจากการเปนโรคน้ันใหได เอาใหถึงข้ันน้ันเลย

อยางบางคนปรับสภาพการดําเนินชีวิตของเขาวา ตอนน้ีงาน

อยางน้ีเราทําไมได เราก็หันไปหางานอยางอื่นท่ีทําได บางคนอาจไป

ทางดนตรี ไปทางศิลปะ ไปทางคนควาหาความรู หรือมีงานอดิเรก 

อาจจะเปนเร่ืองท่ีอยูกับธรรมชาติ เชน ปลูกตนไม ทําอะไรตางๆ 

หรือศึกษาธรรม พัฒนาจิตใจ พัฒนาปญญา ใหเจริญงอกงามมี

ความสุขลึกซ้ึงภายใน มีอะไรทําไดเยอะแยะไป

มนุษยน้ีมีโอกาสเสมอ ถึงจะปวยหนัก ก็บรรลุธรรมได

แมแตคนเปนโรคเอดส ท่ีน่ีก็เคยบอกวา บางทีคุณจะเห็นวา

ตอนเปนโรคเอดสน่ีโชคดีท่ีสุด ไมแนนะ คนอาจไดประโยชนสูงสุด

ตอนท่ีแยท่ีสุด ในพระไตรปฎกก็มีเลาไว พระบางรูปไดบรรลุอรหัตต-

ผลตอนปวยหนักท่ีสุด หรือขณะท่ีจะมรณภาพ
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ในพระพุทธศาสนาทานวาไว มนุษยน้ีไมมีหรอกท่ีจะหมดหวัง 

แมแตในขณะสุดทายของชีวิต ก็อาจไดสิ่งประเสริฐสูงสุดท่ีคนอื่นหา

ไมได แมแตคนท่ีรางกายแข็งแรงท่ีสุดก็สูไมได

ตัวอยางเชน พระองคหน่ึงช่ือวาโคธิกะ มีโรคเร้ือรังประจําตัว 

ตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติจนไดฌาน แตเพราะโรคเร้ือรังน้ันเบียด

เบียน ไดฌานแลวก็เสื่อมจากฌาน ก็เพียรตอไปอีก แตไดแลวก็

เสื่อมๆ เปนอยางน้ีถึง ๖ คร้ังแลว ตอมาก็เพียรจนไดฌานอีกเปน

คร้ังท่ี ๗ ก็มาคิดวา เราไดฌานมา ๖ คร้ังกอนน้ี ก็เสื่อมไปทุกที 

คราวน้ีก็อีกแหละ ถึงจะทําไดแลว เด๋ียวก็คงตองเสื่อมอีกแนๆ ก็เลย

คิดฆาตัวตาย ก็เอามีดโกนมาเชือดคอตัวเอง แตพอเชือดแลว จะ

มรณภาพน่ันเอง เพราะเหตุท่ีตนผานการฝกจิตฝกปญญามามาก ก็

มีสติเกิดปญญามองเห็นเขาใจสัจธรรม เปนวิปสสนาถึงข้ันบรรลุ

ธรรมเปนพระอรหันตในขณะจะมรณภาพน้ันเอง

อีกองคหน่ึงช่ือพระวักกลิ อาพาธหนัก เจ็บปวดมาก ในท่ีสุดก็

ถึงกับเอามีดมาเชือดคอตัวเอง และดวยปญญาความเขาใจธรรมท่ี

มาทันกอนมรณภาพ ก็ไดเปนพระอรหันตในทํานองเดียวกัน น่ีเลา

เร่ืองชนิดหนักท่ีสุดเลย

เพราะฉะน้ัน คนเจ็บไขไมไดเสียเปรียบ ใหสบายใจไวเลย ขอ

ใหตั้งหลักไววา เราตองเปนผูกระทํา ถามองวาเราเปนผูกระทํา ก็จะ

มีแรงข้ึนมาทันที สุขภาวะก็จะมา แลวก็มีประโยชนหลายอยางท่ีเรา
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จะทําได นอกจากปรับตัวปรับวิถีชีวิตเขากับมันแลว ก็หาประโยชน

จากมัน ทําประโยชนแกชีวิตในตอนน้ันใหได อยางนอยก็ศึกษามัน 

เราเปนโรคอะไร ก็ศึกษามัน ดูมัน แคดูมัน เราก็เปนผูกระทําแลว

น่ีก็เปนวิธีการอยางหน่ึงในเร่ืองของสุขภาวะ พูดมาพอใหเห็น

วา มันอยูท่ีตัวเรา เราสามารถบิดผันหันเบนพลิกตัวเราไมใหเปนผู

ถูกกระทํา แมแตจะต้ังรับก็ไมเอา ตองเปนผูกระทําเทาน้ัน พอเปนผู

กระทําแลว ทีน้ี เราก็เดินหนาไดเลย

กับเร่ืองใหญๆ อื่นๆ นอกเหนือจากเรื่องสุขภาพกายน่ี ก็เชน

เดียวกัน น่ีเปนจุดเร่ิมตน เมื่อไดดูเร่ืองคนท่ีเปนปญหาสุขภาวะทาง

รางกายแลว ทีน้ีก็มาดูกวางออกไป

เหลียวดคูนอืน่ท่ีเขาทุกขกวา จะเห็นวาทุกขของเราเล็กลงไป

ขอแทรกนิดหน่ึง เด๋ียวจะลืมไป วิธีคิด วิธีมอง ก็เปนเร่ือง

สําคัญ คนท่ีเปนโรคภัยไขเจ็บ บางทีก็ไปหมกมุนครุนคิดอยูกับเร่ือง

ตัวเองวา เราแยแลว น่ีเราจะเปนอยางไรตอไป เราจะไมมีชีวิตท่ีดี 

เราจะมีแตความทุกข เราจะเปนอยางน้ันอยางน้ี น่ีก็คือมัวไปหวาด

กลัว มัวแตทอแท มัวหมดหวัง มัวแตเสียใจ ก็เลยมองเห็นแตเร่ือง

ทุกขและเร่ืองราย  แลวก็จมอยูในน้ัน

แตความจริง ถามองใหดี เหลียวดูทางอื่นบาง มองใหกวาง

ออกไป ก็จะเห็นวา ท่ีเราเปนโรคน้ีน้ัน เรามีฐานะอยางน้ี อยูในภาวะ
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อยางน้ี ยังขนาดน้ี แลวคนอื่นอีกไมนอยเลยท่ีเปนโรคอยางเราน้ี คน

ท่ีเขายากจนแรนแคน ไมมีเงินจะใชจายในยามจําเปน ไมมีญาติ

มิตรดูแล เขาปวยอยางน้ี จะทําอยางไร จะย่ิงแยขนาดไหน

พอมองดูใหท่ัวๆ ออกไป กลายเปนวา ความเจ็บปวยของเราน่ี

เร่ืองเล็กแลว คนอื่นท่ีเขาทุกขย่ิงกวาเรามีเยอะแยะ

ทีน้ี ก็คิดสงสารคนอื่น กลายเปนวาโรคภัยมาเตือนเรา ใหเรา

คิดสงสารเห็นใจเพื่อนมนุษย ใหรูจักมอง รูจักเหลียวแลดูทุกขภัย

ของมนุษยท้ังหลาย นอกจากวาเราจะไดไมประมาทแลว ก็คิดหา

ทางวาจะชวยเหลือเขาอยางไร ตอไป ถาเราหายจากโรค เราจะตอง

ไปชวยคนอื่นเปนการใหญ

คิดอยางน้ีก็เลยกลายเปนบุญเปนกุศล บางทีก็เลยหายโรคไป

แทบไมรูตัว

อยางนอย ถึงแมตัวเองจะมีโรคภัยมาก ยากจน ไมมีทรัพย ไม

มีฐานะอะไร ก็ยังมองเห็นไดวา คนท่ีอยูในภาวะท่ีแยกวาเรายังมีอีก 

เพราะฉะน้ัน อยาไปมัวครุนคิดแตเร่ืองของตัวเองอยูเลย การ 

ครุนคิดเร่ืองตนเอง มีแตจะทําใหย่ิงทุกข ย่ิงเลวรายไปกันใหญ



- ๒ -

คนเขมแข็งขึ้นมา สุขภาวะของสังคมก็ฟน

เบ่ือการเมือง ผลสืบเนือ่งจากบานเมืองท่ีเส่ือมสุขภาวะ

ทีน้ี เราก็มามองเร่ืองสุขภาวะในวงท่ีกวางออกไป

เวลาน้ี ผูคนในสังคมบนกันมาก บอกวาใจคอไมคอยสบาย 

ตั้งแตกอนเลือกต้ัง ก็ไดยินญาติโยมบนกันเหลือเกินวาเบ่ือการเมือง 

พระไมตองไปไหนเลย อยูวัดน่ีแหละ โยมมาบนใหฟงเอง โยมใกล

ชิดวัดมาบนใหฟง พูดแลวพูดอีกวา แมแตทีวีก็ไมอยากดู เห็นขาวท่ี

ออกมา เบ่ือนักหนา รีบปดทันที วิทยุก็ไมอยากฟง พอคุยกับคนน้ัน

คนน้ี เขาก็เบ่ือเหมือนกัน

ญาติโยมเบ่ือ แลวก็บนกันไปบนกันมา มาปรึกษา มาถามหา

ธรรมะเปนหลักใหแกใจในยามหอเห่ียว จนทําใหเกิดเปนหนังสือ

เร่ือง เบ่ือการเมือง

เวลาผานไป สถานการณยังไมดีข้ึน สภาพจิตของคนก็หดหู

หนักเขา จนผูคนชักจะมีคําพูดใหมบอกวา “เบื่อบานเมือง” จากเบ่ือ

การเมือง จะกลายเปนเบ่ือบานเมือง
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ทีน้ี ถาเบ่ือบานเมือง ก็จะแยหนัก เรียกวาถึงข้ันหมดทางไป 

และถาพูดในแงสุขภาวะ ก็หมายความวา อยูในสภาพเพียบหนัก ท้ัง

สุขภาวะทางจิตใจ และสุขภาวะทางสังคม

บรรยากาศท่ัวไปและเสียงคนพูด เหมือนบอกวา สถานการณ

บานเมืองไมนาไววางใจ คนท้ังหลายใจคอไมดี เสียความมั่นใจ ขาด

ศรัทธา ราวกับวาไมรักประเทศชาติ ไมเช่ือถือสังคมของตัว

บางทานถึงกับพูดออกมาวาไมอยากอยูแลวประเทศไทย ชัก

จะอยากยายประเทศ ยายประเทศไมพอ จะเปลี่ยนสัญชาติเสียอีก 

ไมอยากเปนคนไทยเสียแลว คงจะเปนการพูดแบบประชด เพราะไม

ชอบใจมาก แตไมรูจะทําอยางไร

ท้ังหมดท่ีเปนกันอยางน้ี ถือวานาเห็นใจ แตจะตามใจไมได 

คือ เห็นใจ แตไมอาจตามใจ เปนเร่ืองท่ีตองมองใหถูก เปนสภาพ

แวดลอมท่ีเราตองมีทาทีท่ีถูกตอง ท่ีจะนําไปสูการแกปญหา

เร่ืองของสังคมน้ี รวมถึงเร่ืองการเมืองดวย เปนเร่ืองของชีวิต

ของเรา ท่ีเราตองเกี่ยวของอยูตลอดเวลา มันมีผลตอชีวิตของทุกๆ 

คน รวมถึงพระดวยก็ไมพน

สังคมเปนอยางไร เชน คนมีวินัยหรือวุนวายสับสน คนสวน

มากยากจนหรืออุดมสมบูรณ อยูกันสงบดี หรือมีอาชญากรรมมาก 

การเมืองเปนอยางไร มีนโยบายดานน้ันดานน้ีอยางไร กระท่ังจะ

ออกกฎหมายแบบไหน ก็มีผลกระทบมาถึงทุกคน ตรงบาง ออมบาง 



ฟนสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤต๑๖

๑๖

จึงอยูท่ีวา เราจะอยูจะทําอยางไร เร่ิมตนตั้งแตวา จะวางทาทีวางจิต

ใจอยางไร จะมองอยางไร

อยางนอยตองมองเปน ถามองไดถูกตอง อาจจะพลิกสถาน-

การณไปเลยก็ได

บอกแลววา ปญหาของสังคม เร่ืองบานเมือง อะไรตางๆ เหลา

น้ี เปนสภาพแวดลอมใหญ ท่ีสงผลกระทบตอทุกๆ คน เพราะฉะน้ัน 

มันจึงเปนแหลงสําคัญของปญหาสุขภาวะ แมแตจิตใจของเราก็อยู

ในสภาพแวดลอมอันน้ี และถูกกระทบกระท่ังอยูตลอดเวลา บางทีก็

แทบท้ังวัน เขามาทางตา ทางหู หรือทางไหน ในท่ีสุดก็มาถึงและมา

รวมท่ีใจ เพราะฉะน้ัน มันมีผลแนนอน ตองตั้งทาใหถูก เตรียมหลัก

ใหดี ทําความเขาใจใหแยบคาย คือ ตองมองใหถูกตองน่ันเอง

สังคมไทยไดรบัผลกรรม ท่ีส่ังสมมานาน

สังคมของเราเปนสังคมท่ีเรียกไดวามีปญหามานานนักหนา 

เราพูดคําวา “วิกฤต” กันมานานแลว อยางวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อป 

๒๕๔๐ ก็ ๑๑ ปมาแลว และตอนน้ัน ก็ไดพูดวา กอนจะเจอวิกฤต

เศรษฐกิจน้ัน เมืองไทยมีภาวะวิกฤตทางสังคมมานานแลว แตเราไม

รู จักเอาประโยชนจากสิ่งท่ีเตือนสติมาต้ังหลัก แลวใชปญญา

พิจารณาหาทางแกไข เจอวิกฤตเขา ก็ตื่นเตนโวยวายกันวุน แตแลว

ก็อยูกันในความประมาทตอไป
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เมื่ออยูในความประมาท ไมฟน ไมตื่น ไมแกไขปรับปรุงตัว ตอ

มาก็ตองเจอวิกฤตซํ้าซาก แลวมันก็ย่ิงเลื่อนไหลลงไป ใกลปากเหว

เขาทุกทีๆ

ท่ีบอกเมื่อก้ีวา เห็นใจ แตไมอาจตามใจน้ัน ก็คือจะปลอยไว

หรือปลอยไปไมได ข้ันตนท่ีสุดคือ ตองทําความเขาใจใหถูกตอง

ขอใหเขาใจวา สภาพสังคมท่ีเปนปญหากันอยูท้ังหมดน้ัน 

ตองบอกวาเปนผลกรรมของสังคมน้ีเอง ซ่ึงสะสมมานาน หรือพูดอีก

อยางหน่ึงวา สังคมไทยไดรับผลสมกับกรรมของตนเองที่ไดทํามา

ทําไมจึงวาอยางน้ัน เราไมรูตัว เราไมไดคิด เรามองไปแตท่ีคน

อื่น วาเขาเปนอยางน้ันอยางน้ี ยอมรับเสียเถิดวา ท่ีจริง สังคมของ

เราไดเปนปญหามานานแลว และพวกเราคนไทยน่ีแหละ ท่ีไดรวม

ทํากรรมกันมาท่ีจะใหเปนอยางน้ี ตั้งแตอดีตจนปจจุบัน

เด๋ียวน้ี ชอบพูดกันวา ใหมีสวนรวม เชน พูดถึงประชาธิปไตย 

ก็บอกวาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม น่ันก็ถูกตอง แตอยามองแค

น้ัน ไมใชแควาจะไปรวมไดรวมเสีย จะไปเอาไปทําเร่ืองน้ันเร่ืองน้ีกับ

เขา แตตองมอง “ความมีสวนรวม” ดานน้ีดวย คือตองมองตัวเราเอง

วามีสวนรวมในการท่ีไดทําใหสังคมไทยเปนอยางน้ี และจะตองรวม

รับผิดชอบ เชน ในการแกไขปรับปรุงพัฒนาตนเองดวย

ความมีสวนรวมดานน้ีสําคัญมาก มองเห็นยาก ลึกกวา ตอง

ศึกษาใหดี อยามองขามไป ถาตีตรงน้ีไมแตก จะแกปญหาสังคม
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ไทยทะลุไปไมได

แลวเราทํากรรมอะไรมาละ? คําวา “กรรม” ท่ีจริงมันก็คือการ
ทําเหตุปจจัยน่ันเอง หมายความวา เหตุปจจัยในแงท่ีเปนเร่ืองของ
คน คือการกระทําของคน ท่ีเปนเหตุปจจัยจากตัวของเขา เราเรียก
วา กรรม ท่ีจริงคําวา กรรม ก็คือเหตุปจจัย

พูดอีกคร้ังวา “กรรม” คือเหตุปจจัยในแงท่ีเปนเร่ืองของคน

กรรมน้ีไมใชเร่ืองยาก แตมันยากท่ีเปนเร่ืองของคน หมาย
ความวา คนน่ีแหละท่ียาก กรรมไมไดยากอะไร ปญหาอยูท่ีวา เรา
จะเขาใจเร่ืองกรรม ก็ตองเขาใจเร่ืองคน

ทีน้ี คนน่ันแหละเปนเร่ืองยาก เพราะคนมีท้ังกายท้ังใจ และใน
จิตใจกม็ดีมีช่ัีว มคีณุธรรม มกิีเลส มเีจตนาท้ังท่ีบริสทุธิ ์และท่ีซอนเรน
ทํากรรมกันท้ังทางกาย ทางพูด ทางคดิ ทําออกมาในสงัคมแลวยังไป
ทําเงยีบๆ อยูในใจของตัวเองอกี มอีะไรตออะไรซับซอนเหลอืเกิน

เราจะเขาใจกรรมได ก็ตองเขาใจคน เพราะกรรมเปนเร่ืองของ
คน เมือ่เขาใจเร่ืองคนแลว ก็จะเขาใจเร่ืองกรรมไดงายเอง ไมตองหวง

เปนอันวา เร่ืองคนเปนเร่ืองท่ียาก แลวคนก็ทํากรรม โดยทําไป
ตามเจตจํานงของตน จะดีหรือรายก็แลวแตใหกุศลหรือกิเลสมา
กํากับขับดันเจตนา และสุดแตปญญาจะอํานวยประสิทธิภาพ

ทีน้ี คนไทยเราก็ไดทํากรรมท่ีเปนเหตุปจจัยกันมาตลอดเวลา
ยาวนาน จนกระท่ังสังคมน้ีผุกรอนมากแลว บางอยางเหลือแตซาก 
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ถาเปนคนท่ีเจ็บปวย เมื่อปวยหนัก ในท่ีสุดก็เปนศพ ทีน้ี สังคมเมื่อผุ
กรอนมากๆ เขา ก็กลายเปนซาก เหมือนกับวัตถุท้ังหลาย เปนซาก
อยางไร เราจะมาดูกันอีกที

น่ีแหละ แมแตเร่ืองของสังคมตัวเอง เราก็ไมคอยรู ไมคอยเขา

ใจ เมื่อไมรูไมเขาใจ ก็มองไมเห็นปญหา เมื่อไมรูปญหา ก็แกปญหา

ไมได เพราะไมรูวาจะไปแกท่ีไหน

อีกอยางหนึ่ง นอกจากไมรูเขาใจไมรูจักสังคมของตัวเองชัด

พอแลว เวลาไปสัมพันธกับภายนอก เราก็ไมมีทาทีในการรับท่ีดี ท่ีได

ผล ท่ีจะเอาประโยชนมาได

ฝรัง่วา เขาเปนนกัเรยีนด ีแตเปนครไูมได

มาถึงตรงน้ี ก็เลยขอโอกาสพูดแทรกสักนิด คือจะพูดถึงฝร่ัง มี

ฝร่ังมองคนตะวันออก ก็คือรวมท้ังคนไทย วาเปนนักเรียนท่ีไมได

เร่ือง ฝร่ังคนหน่ึงช่ือนายเกสตเลอร (Arthur Koestler) เขียนเร่ือง

เก่ียวกับตะวันออกไว ในหนังสือช่ือ The Lotus and the Robot

Lotus แปลวา ดอกบัว Robot แปลวา หุนยนต หรือเคร่ือง

จักรกลอัตโนวัตกรรม ดอกบัวหมายถึงตะวันออก จักรกลคือตะวัน

ตก แลวเขาก็เทียบตะวันออกกับตะวันตก วาโดยสาระสําคัญก็คือ 

เขาดาตะวันออกแทบท้ังเลม ตอนหน่ึงท่ีเขาพูดไว ถือไดวาเปนขอ

ความสําคัญ
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ขออภัย ท่ีจะตองใชภาษาอังกฤษ เวลาน้ี ถาจะใชภาษา

อังกฤษในรัฐสภา ตองบอกกอนวา “ขออภัย” แสดงวา เวลาน้ี คน 

ไทยรูตัววา ไมควรจะใชภาษาอังกฤษพรํ่าเพร่ือ ควรใชเมื่อจําเปน

และมีเหตุผล อาตมาก็ขออภัยดวย ไมใชพูดภาษาอังกฤษ แตเอา

ภาษาอังกฤษมาพูด คือ เอาขอความภาษาอังกฤษ มากลาวใหฟง

นายเกสตเลอรพูดวา “As pupils we were not bad, but 

hopeless as teachers.” แปลเปนภาษาไทย ไดความวา ถาเปนนัก

เรียนแลว พวกเขาชาวตะวันตกน้ันไมเลวเลย ใชไดทีเดียว แตถาให

เปนครู พวกเขาน้ันหมดหวัง ไปไมไหว

หมายความวา พวกเขาซ่ึงเปนคนตะวันตกน้ัน เมื่อมาเรียน

อะไรจากคนตะวันออก พวกเขาทําไดสําเร็จ คือไดความรูไปใชทํา

ประโยชนได แตถาใหเขาเปนครูสอนคนตะวันออก ใหคนตะวันออก

ไปเรียนจากเขาละก็ ไมไดเร่ืองหรอก หมดหวัง เขาสอนไมไหว ไมได

ประโยชนอะไร เขาวาอยางน้ี แรงไหม

นายเกสตเลอรเขียนหนังสือเลมน้ีไว ตีพิมพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

อาตมาเคยเอามาอางเตือนคนไทยเมื่อ ๒๖ ปท่ีแลว ก็จืดจางเลือน

หาย ไมเห็นมีอะไรเกิดข้ึน (เหมือนท่ีเขาวาไว คือเขาสั่งสอนอะไร ก็

ไมฟง) เพราะฉะน้ัน วันน้ีก็เอามาอางใหม

ท่ีจริง เราควรจะอานหนังสือท่ีเขาดาเราใหมากๆ เพราะเร่ืองท่ี

เขาดา ก็คือเร่ืองท่ีเราไมดี ถาเราจะแกปญหาสังคม เราก็ตองแกไข
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สิ่งท่ีไมดี แลวเราจะรูสิ่งท่ีไมดีไดอยางไร ก็รูไดไวจากสิ่งท่ีเขาดา กวา

เขาจะดาออกมาได เขาคิดนาน กลั่นกรองเยอะ เราก็เอาประโยชน

จากปญญาของเขามาใชไดทันทีเลย อันท่ีเขาดาถูก เราก็ได อันท่ี

เขาดาไมถูก ก็จะไดรูวาอันน้ันเราดี เพราะฉะน้ัน อยากจะใหชวยกัน

อานหนังสือท่ีเขาดาประเทศไทยใหมากๆ เราจะไดประโยชนเยอะๆ

นายเกสตเลอรเขียนหนังสือน้ีไวตั้งนานแลว สารานุกรมของ

ฝร่ัง คือพวก Encyclopedia มีช่ือนายคนน้ีแทบท้ังน้ัน เปนคนสําคัญ

มีช่ือเสียงมากคนหน่ึง โดยเฉพาะเปนนักเขียน มีผลงานเอกชื่อเร่ือง

แปลเปนไทยไดวา สนธยาเม่ือเวลาเที่ยงวัน (Darkness at Noon)

สังคมไทย วฒันธรรมเส่ือม แทบจะเหลอืแตซาก

เมื่อก้ี ท่ีบอกวาสังคมไทยเสื่อมโทรมผุกรอนมากจนจะกลาย

เปนซากแลวน้ัน ก็ขอยกตัวอยางเชน เมื่อ ๒-๓ วันมาน้ี ขาววิทยุ

บอกวา มีคนไปเถียงกันเร่ืองการเมือง ในงานศพท่ีวัด กินเหลา แลว

ก็ยิงกันตาย เอาละ แคน้ี

คนเถียงกันในวงเหลา ยิงกันตายในวัด ขอความแคน้ีมันบอก

อะไรหลายอยาง หน่ึง ในงานศพ กินเหลา มันก็ไมเคารพศพแลว น่ี

วัฒนธรรมหายไปไหน สอง กินเหลาในวัด คนเมืองพุทธทําอะไรกัน

ในวัด สาม ฆากันตาย ท้ังในงานศพ และในวัด แลว ส่ี ฆากันตาย

เพราะเร่ืองการเมือง ท่ีเปนเร่ืองซ่ึงจะตองชวยกันสรางสรรค
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การเมืองน้ีเปนเร่ืองสําคัญ ถาวากันตามหลักแทๆ ก็เปนงาน

สรางสรรคท่ีย่ิงใหญ เพราะเปนเร่ืองของการมาชวยกันจัดการบาน

เมืองใหสงบสงางามเรียบรอย มีจุดหมายเพ่ือจะใหคนท้ังประเทศอยู

ดีมีสุข คือทําเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนท้ังชาติ และแมกระท่ัง

ท้ังโลก

การท่ีจะถกเถียงเรื่องการเมืองจึงตองเปนการเถียงกันดวย

ปญญา ควรพูดกันใหเปนเร่ืองเปนราว มาตรวจตราวาประเทศชาติ

เจริญงอกงามดีหรือไม จะแกปญหาอยางไร ฯลฯ เปนเร่ืองสําคัญท่ี

ตองใชปญญา แตน่ีไปเถียงกันในวงเหลา แลวไปพูดกันในวงเหลา 

จะไปไดอะไร

เร่ืองน้ีมันสอถึงสภาพของสังคมไทยท่ีนากลัว อยางท่ีวา เร่ิม

ตั้งแตในดานวัฒนธรรม ท่ีเปนสภาพพื้นฐานของสังคม เพราะเปน

เร่ืองของงานศพในวัด ท้ังงานศพ ท้ังกิจกรรมในวัด เปนเร่ืองของ

วัฒนธรรม แลวสภาพท่ีเกิดข้ึน ก็คือ มีการต้ังวงเหลา กินเหลา แลว

ทะเลาะกัน เถียงกัน ฆากัน

น่ีหรือคือบรรยากาศของวัด น่ีหรือประเพณีงานศพ มันก็แสดง

ใหเห็นวา วัฒนธรรมไทยน้ีเหลือแตรูปแบบ สิ่งท่ีเหลือแตรูปแบบโดย

ไมมีเน้ือหาสาระ ก็คือซากน่ันเอง เพราะฉะน้ัน วัฒนธรรมไทยเวลาน้ี

จึงแทบจะเหลือแตซากเทาน้ัน

ตอมา วิทยุอานพาดหัวขาวหนังสือพิมพวา โจตลุมบอนกันใน
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งานวัด น่ีก็แสดงถึงสภาพของเด็กและเยาวชนไทยในปจจุบัน วาจะ

เปนอนาคตแบบไหนของประเทศชาติ แตเมื่อเทียบกับขาวขางบน 

อันน้ีเปนเร่ืองของเด็ก เร่ืองท่ีเด็กทําอยางน้ี ก็เบากวา ก็ผูใหญยังไป

เถียงกัน ไปฆากันตายในงานศพท่ีวัด แลวจะไปเอาอะไรกับเด็ก เรา

จะไปวาเด็กไดอยางไร ผูใหญย่ิงหนักกวา ถึงกับฆากันตาย

รวมแลว ก็เทือกเดียวกัน คือโจเหลาน้ีก็กําลังกาวไปในแนว

ทางท่ีจะเปนอยางผูใหญเหลาน้ัน

มาเมื่อวาน หรือวานซืนน้ีเอง สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ แสดงผลงานวิจัยออกมา ไดความสรุปวา เวลาน้ี 

สตรีชาวอีสานนิยมมีสามีฝร่ัง แลวก็ใหสถิติมาดวย แตจําไมได อันน้ี

หลายทานเปนหวงในแงวัฒนธรรมวา สงัคมไทยน้ีเปนอยางไรไปแลว

แตเมื่อมองไปอีกที มาเทียบกันดู ระหวางสตรีอีสานท่ีนิยมมี

สามีฝร่ัง กับสภาพท่ีเรียกกันวาฟอนเฟะในสังคมท่ีเจริญ ซ่ึงมี

กรุงเทพฯ เปนตนแบบ ท่ีมีเร่ืองราวทางอินเทอรเนต มีการใชเว็บไซต

ตางๆ เปนท่ีแสดงเร่ืองไมดีไมงาม เร่ืองความมัวเมาในการเสพ

บริโภค จนถึงหลอกลวงกันในทางกามารมณ เปนการอาศัย

เทคโนโลยีท่ีเจริญเหลาน้ี เอามาใชในทางท่ีไมดี ถึงข้ันเปนอาชญา-

กรรม อันไหนจะรายกวากัน ก็เปนเร่ืองท่ีนาพิจารณา

แตจะอยางไรก็ตาม จะรายหรือดี เราจะไมพูดในแงท่ีวาควร

จะสนับสนุนหรือคัดคาน อยางกรณีคุณผูหญิงชอบมีสามีเปนฝร่ัง 
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ในเมื่อสังคมมันเปนอยางน้ีแลว มองในแงหน่ึง อาจจะทําใหเกิด

ประโยชนข้ึนมาก็ได เชน อาจจะเปนวิธีรับวัฒนธรรมตะวันตก ท่ีดี

กวาและปลอดภัยกวาทางอินเทอรเนต และก็ควรจะมาเอาใจใสชวย

กันดวยวา ทําอยางไร ในเมื่อแตงงานไปแลว จะใหสตรีของเรารักษา

วัฒนธรรมท่ีดีของตัวเองไวดวย มันอาจเปนจุดเร่ิมท่ีดีก็ได

ท่ีวาน้ี มิใชเปนการคัดคานหรือสนับสนุน เปนคนละข้ันคนละ

ตอนกัน คือเปนข้ันท่ีวา เมื่อเร่ืองมันเกิดข้ึนแลว มันผานมันเลยข้ันท่ี

จะตานหรือจะหนุนไปแลว ก็มาถึงตอนท่ีวา เราจะปฏิบัติอยางไรให

มันดีท่ีสุด อันน้ีตางหาก

ควรแยกใหถูก ในบางเร่ืองก็ควรเถียงกันไดวา จะเอาอยางไร

จะสนับสนุนหรือจะคาน ฝายหน่ึงหนุน ฝายหน่ึงคาน แตในบางเร่ือง 

ไมตองเถยีงกัน เพราะไมใชเร่ืองท่ีจะหนุนหรือจะคาน แตเปนเร่ืองท่ี

วามันเกิดข้ึนมาแลว และเราตองเกี่ยวของ เราจะทําอยางไร จึงจะ

เปนการปฏิบัติตอมันอยางเปนคุณเปนประโยชนไดผลดีท่ีสุด และ

เมื่อปฏิบัติไปๆ เราจะเห็นไดเองวา สวนไหนควรหนุน สวนไหนควร

คาน หรือควรแกไข เปนเร่ืองท่ีคอยๆ เดินหนาไป

รวมความก็คือ น่ีเปนเร่ืองของสภาพสังคมท่ีเปนเพียงตัวอยาง

ใหมองเห็นวา เวลาน้ีมันเปนอยางไร ถาสภาพสังคมเปนอยางท่ีวา มี

วัฒนธรรมท่ีเหลือแตซากอยางน้ี เราก็ตองคิดแกไข
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ปญหาสุขภาวะพันกนัไป ท้ังทางกาย ใจ ส่ิงแวดลอม สังคม

ทีน้ีก็มาดูทาทีตอสถานการณกันตอไป ในเมื่อสังคมตกต่ํา

เสื่อมโทรมอยางน้ีแลว เราก็จะเห็นปญหาดานสุขภาวะเกิดซอนกัน

ข้ึนมาหลายชั้น

บางคนเร่ิมจากเจอปญหาสุขภาวะทางกายแลว ไมพอแคน้ัน 

ก็ซํ้าตัวเองดวยปญหาสุขภาวะทางจิตใจ ท่ีไปโยงเอาปญหาสุข

ภาวะทางสังคมเขามาอีก

บางคนเร่ิมจากปญหาสุขภาวะทางใจ แลวลามไปเปนปญหา

สุขภาวะทางกาย และพวงเอาปญหาสุขภาวะทางสังคมเขามาดวย

บางคนเร่ิมดวยปญหาสุขภาวะทางสงัคม ทําใหเกิดปญหาสขุ-

ภาวะทางใจ แลวก็มาจบท่ีปญหาสุขภาวะทางกาย

นอกจากน้ัน ซอยยอยออกไป ยังมีปญหาสุขภาวะดานสิ่งแวด

ลอม ดานเศรษฐกิจ มากมายพันกันไปหมด เชน ในทางเศรษฐกิจ 

บางคนมีเงินไมพอ ก็ทําใหเกิดปญหาสุขภาวะทางใจ แตบางคนเกิด

ปญหาสุขภาวะทางใจ เพราะมีเงินแตไมรูจักพอ

เด็กบางคน หรือเด๋ียวน้ีมากคนข้ึน ติดเกม หมกมุนกับการเลน

เกม ไมอยากเจอใคร เห็นคนอื่นแมแตพอแมพ่ีนองขวางหูขวางตา 

เปนตัวแยงเวลาขัดขวางความสขุไปหมด ขาดการพัฒนาดานมนุษย-

สมัพนัธ เลยเขากับผูคนไมได ไมมคีวามอบอุนและความสขุในการอยู
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รวมกับคนอื่น เกิดปญหาท้ังสุขภาวะทางสังคมและทางจิตใจ

ปญหาท้ังหลายท่ีวามาเหลาน้ี ถาเปนเร่ืองรายตัวคน ก็เปน

ปญหาสุขภาวะของบุคคล คือคนน้ันๆ ปวยทางรางกาย ปวยทาง

สังคม ปวยทางจิตใจ ปวยทางอารมณ

แตถาความปวยหรือปญหาสุขภาวะเหลาน้ีแพรระบาดไปท่ัว 

มันก็จะกาวข้ึนไปอีกข้ันหน่ึง จะไมใชแควาคนปวยทางสังคม คน

ปวยทางอารมณ คนปวยทางเศรษฐกิจแลว แตกลายเปนวา

เศรษฐกิจปวย การเมืองปวย และสังคมปวยเสียเอง

พอมาถึงข้ันท่ีวา เศรษฐกิจปวย การเมืองปวย สังคมปวยเสีย

แลว ตอนน้ีมันเปนปญหาครอบคลุมสังคมท้ังหมดเลย  รวมท้ังการ

พระศาสนาก็ปวยไปดวย

เวลาน้ี การท่ีคนมีอาการเบ่ือหนายขนาดหนักอยางท่ีปรารภ

กันในตอนตนน้ัน เปนไปไดวาเราอาจจะอยูในภาวะท่ีวา ท้ัง

เศรษฐกิจก็ปวย สังคมก็ปวย ศาสนาก็ปวย การเมืองก็ปวย ปวยกัน

ไปหมด

เมื่อสถาบัน องคกร กิจการงานของบานเมือง และสังคมสวน

ใหญมันปวยเสียเองแลว คนท่ีเปนสวนยอยของสังคมน้ัน ก็มีทางท่ี

จะปวยไดงาย เพราะฉะน้ัน เราจะมาแกปญหาสุขภาวะในตัวของ

คนแตละคนเทาน้ันไมพอ แตจะตองแกปญหาเร่ืองเศรษฐกิจปวย 

สังคมปวย เปนตนน้ีดวย
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ทีน้ี ในการแกปญหา ก็ตองรูจักมองยอนกลับ คือวา พอสังคม

หรือหนวยใหญมันปวยแลว แตละคนท่ีเปนหนวยยอยตองพลิกตัว

กลับข้ึนมาต้ังหลัก

สังคมท่ีปวยจะหายไดอยางไร ก็ตองอาศัยคนน่ีแหละมารักษา 

ก็คนน่ีแหละท่ีรวมกันข้ึนเปนสังคม และเปนกลไกในการนําและขับ

เคลื่อนสังคม ถาคนไปมัวปวย ยอบแยบๆ ระยอ ทอแท หดหู เห่ียว

แหง หงอยเหงา ซึมเซา หมนหมอง ขุนมัว คับแคนใจอยู คนเปน

อยางน้ีเสียเอง แลวสังคมมันจะฟนคืนดีไดอยางไร

เมื่อสังคมเสียสุขภาวะ คนในสังคมตองตั้งหลักใหได เพ่ือมา

ชวยแกไข ตอนน้ีกลายเปนวา คนน่ันแหละ ตองตั้งหลักข้ึนมาเพ่ือไป

รักษาสังคมท่ีมันปวย ทุกทานจะตองตั้งหลักข้ึนมาใหม อยาไปคิดวา 

สังคมปวย แลวเราก็ละเห่ียใจ น่ันก็คือเราพลอยปวยตามสังคมไป

ดวย ก็จะย่ิงแยกันไปใหญ ถาเปนอยางน้ัน สังคมก็หมดทาง และสิ้น

หวัง ถึงเวลาตองจับหลักใหได

ถาสังคมลม คนตองลุกขึน้มาแกไข

ตอนแรกเมื่อคนปวยเปนรายๆ สังคมตองชวยแก แตถาสังคม

ปวยเอง คนตองตั้งหลักใหได แลวมาแกไข หมายความวา เราตอง

มาชวนกัน ทุกทานทุกคนมาชวยกันบําบัดเยียวยารักษาสังคมน้ี

พอเราตั้งตัวข้ึนมา ใจคิดวาเราจะเปนผูเยียวยาแกไข เราก็จะ
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เปนผูกระทําข้ึนมาทันที พอรูสึกตัววาเปนผูกระทํา เราก็จะมีกําลัง

ข้ึนมา พอเรามีกําลัง เราก็มีสุขภาวะตามมาดวย ความเสียสุขภาวะ

ท่ีเปนอยูจะเบาไปเลย

เพราะฉะน้ัน ตั้งใจใหถูก ตั้งหลักข้ึนมาเลย ตอนน้ีถึงเวลาแลว 

ท่ีเราจะตองเปนผูมาแกไข มารักษาสังคมน้ี ฟนฟูกูสถาบันตางๆ 

รวมถึงพระศาสนาดวย

ถาต้ังใจใหถูกอยางน้ีแลว เราจะเขมแข็งข้ึนมา พอคนมีความ

เขมแข็งเปนหลัก ก็จะเกิดสติ สมาธิ ตามมาโดยงาย พอสติมา 

สมาธิมี ปญญาจะเขาประจําท่ี แลวก็เร่ิมงานฟนชีพกันไดทันที

ถาสติไมมา สมาธิก็ไมมี ปญญาหาท่ีลงไมได ก็ขาดท่ีทํางาน 

จะทํางานอะไรก็แกวงไปหมด ไมไดผลดี แตพอเราตั้งหลักได วางใจ

ถูก กําลังใจก็เกิดมีและเขมแข็งข้ึนมา สติก็มา สมาธิก็มี ปญญา

ทํางานได ก็จะเร่ิมเห็นทาง จึงตองตั้งทาทีของจิตใจใหถูกกอน

เวลาน้ีปญหาสําคัญของคนก็คือ เราปวยกันหลายอยาง ถา

ปวยทางกาย ก็จํากัดความปวยไวแคน้ัน อยาขยายมันออกไป

วิธีงายๆ ก็เรียกสติมาและทําใจใหถูก บอกตัวเองวา “ปวยแต

กาย แตใจไมปวย” เพราะถาปวยใจ หรือปวยทางอารมณแลว ก็จะ

มีผลทําใหปญญางอย ไมมีกําลังทํางาน ปญญาก็จะปวยไปดวย
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ถาปวยทางปญญา นบัวาแยท่ีสุด

เวลาน้ีสังคมไทยมีอาการปวยอยางรายท่ีสุด คือ ปวยทาง

ปญญา ขอใหพิจารณาดูเถิด เวลาน้ีปญหาสุขภาวะท่ีนากลัวท่ีสุด

คือ ความปวยทางปญญา

ความปวยสองอยางน้ีมันเน่ืองกัน คือปวยทางใจ กับปวยทาง

ปญญา หรือปวยทางอารมณกับปวยทางปญญา พออารมณเสีย 

จิตใจไมดี ปญญาก็มืดมัว ถาปญญาไมมี ใจก็อึดอัดอับจนหาทาง

ออกไมได ก็คิดเควงควางออกนอกลูนอกทาง ทําใจไมถูก เลยซํ้าเติม

ตัวเอง เปนวงจรราย ท่ีทําใหปญหารุนแรงย่ิงข้ึน

ลองหันกลับไปมองดูเถิด ท่ีวา ดูทีวี ฟงขาววิทยุ เห็นหนาคน 

ไดยินเสียงนายน้ันนายน้ี เห็นเหตุการณบานเมืองแลว เบ่ือหนาย 

หดหู หอเห่ียว ละเห่ียใจน้ัน น้ีคือความรูสึกท่ีซบเซาหรืออารมณท่ีฝอ 

ซ่ึงไมมีกําลัง มันปดก้ันปญญา

แลวถาดูลึกลงไป ก็จะเห็นวาความรูสึกหรืออารมณน้ัน เกิด

จากการมีทาทีท่ีเอาตัวลงเปนผูถูกกระทํา มองตัวเปนผูถูกกระทํา

ถูกคนน้ันคนน้ีกระทํา ถูกเหตุการณท่ีเปนไปอยางน้ันมันกระทํา

กระทบกระแทกเอา เมื่อรูสึกตัววาถูกกระทําๆ อยูตลอดเวลา ก็ตอง

แยแนเปนธรรมดา

แลวจะทําอยางไร ก็ตองวางทาทีใหม มองตัวเองใหม คือ ต้ัง

ตัวข้ึนมาเปนผูกระทํา กอนน้ี ความรูสึกเบ่ือหนาย หอเห่ียว มันกลบ 
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มันฝงเราใหจมอยูกับมัน ก็เลยปดก้ันปญญา พอเราตั้งใจใหม บอก

ตัวเองวา เราจะตองหาทางชวยเยียวยาแกปญหาของสังคมน้ี เทาน้ี

แหละ กําลังก็เกิดมีข้ึน ก็เปดรับปญญาใหเขามาไดทันที พอปญญา

ทํางาน เราก็กลับเปนผูกระทํา

ไมตองอะไรมาก แคตั้งตัวข้ึนมาเปนผูดู เปนผูติดตามเรื่อง มี

ทาทีเปนผูศึกษาเหตุการณ หรือศึกษาคนนั้นๆ แคน้ี เราก็กลายเปนผู

กระทําข้ึนมาแลว

พอยกตัวข้ึนมาเปนผูกระทําเทาน้ันแหละ ความรูสึกเบ่ือหนาย 

ละหอยละเห่ีย ก็จะหายไปทันที ถาไมหมด ก็แทบจะหมดไปเลย 

ความเจ็บปวยทางอารมณก็หายไป สุขภาวะทางจิตใจก็กลับคืนมา 

และดีข้ึนๆ พรอมกับความงอกงามของสุขภาวะทางปญญา

เพราะฉะน้ัน ตั้งทาทีเสียใหถูก วางใจอยางท่ีบอกเมื่อก้ีวา เรา

จะตองต้ังตัวข้ึนมาชวยกันเยียวยาสังคม แคน้ีแหละก็แกปญหา

ความเจ็บปวยทางอารมณ หรือความปวยทางจิตใจไปไดตั้งคร่ึงต้ัง

คอน ทําใหดานอารมณความรูสึกอยูตัวสงบได

คนไทยมักเอาความรูสึกเปนใหญ อยูกับความรูสึกมาก 

เพราะฉะน้ัน จะตองแกไข เอาปญญามาเปนใหญ ใชปญญาใหมาก 

ตองพัฒนาใหเปนสังคมท่ีมีวัฒนธรรมทางปญญาสูง

ตองยอมรับตัวเองวา สังคมไทยน้ีออนวัฒนธรรมทางปญญา

เร่ิมตัง้แตขาดวัฒนธรรมแสวงปญญาเปนตนไป จึงตองเรงสรางวัฒน-



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๑

๓๑

ธรรมทางปญญา รวมท้ังวัฒนธรรมแหงการแสวงปญญาน้ันข้ึนมา

คนท่ีเอาความรูสึกเปนใหญน้ัน เวลามองอะไร พิจารณาคิด

วินิจฉัยตัดสินเร่ืองอะไร ไมวาเร่ืองการเมือง หรือเร่ืองไหนๆ ความรู

สึกหรืออารมณจะเขามากอน แลวความรูสึกน้ันก็มักจะครอบงํานํา

เขาไป เชน จะมองจะช้ีวา คนน้ี กลุมน้ี พรรคน้ี ดี หรือไมดี จิตก็มัก

จะแวบไปท่ีความรูสึกวาชอบใจหรือไมชอบใจกอน และติดอยูแคน้ัน 

แลวก็ตัดสินไปตามความรูสึกท่ีชอบหรือไมชอบ จบแคน้ัน

ถาอยูกันแบบน้ี ท้ังคนและสังคมก็ไมไปไหน ตัวคนก็ปวย แลว

ก็พาสังคมใหปวย ปวยไปดวยกันหมดท้ังสังคม

แสวงหาความรู เปนอยูดวยปญญา

ตามหลักธรรมน้ัน ในการรับรูทางตาหู ดูฟง เปนตน ถาปลอย

ใหความรูสึกยินดียินรายชอบหรือชังข้ึนมาครอบงําจิตชักนําความ

คิด ก็ถือวาเปนความผิดพลาดข้ันพ้ืนฐานเลยทีเดียว บุคคลน้ันจะไม

เขาสูกระบวนการของการศึกษา จะขาดการพัฒนา ปญญาจะไม

เจริญงอกงาม

ความชอบใจ-ไมชอบใจ เปนความรูสึก เปนภาวะทางจิตใจท่ี

เรานิยมเรียกวาทางอารมณ ท่ีจริงเปนสีสันท่ีเราใสใหแกอารมณ 

เมื่อเอาความรูสึกมาเปนตัวตัดสิน ก็กลายเปนวาไปอยูกับสีสันในใจ

ของตัวเอง คราวน้ีความรูสึกก็นําไปหมดเลย
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คนไหน พวกไหน ท่ีตัวชอบ ไมวาจะทําอะไร ก็ดี ก็ถูกตองไป

หมด แตพอนายคนโนน พวกโนน ท่ีตัวไมชอบ ไมวาจะทําอะไร จะ

พูดอะไร ก็ไมดี ไมถูกไปหมด มันกลายเปนอยางน้ีไป ขอใหสํารวจดู

เองวาเปนเชนน้ีหรือเปลา

เร่ืองน้ี ทางพระถือวาสําคัญอยางย่ิง ทานใหรูจักแยกระหวาง

ความรู กับความรูสึก และไมใหติดอยูกับความรูสึก ไมใหรับรูไป

ตามท่ีรูสึก แตใหรับรูเพ่ือใหรูตามท่ีมันเปน ใหเดินหนากาวไปกับ

ความรู หาความรูใหถองแทชัดเจน ใหเปนปญญา และใหคิด

พิจารณาวินิจฉัยดวยความรู ซ่ึงเปนตัวโยงกับความจริง

อยางนอยก็ใหใชวิธีการท่ีจะตัดอิทธิพลของความรูสึกออกไป 

โดยเอาธรรมเอาหลักมาเปนเกณฑในการพิจารณาตัดสิน ซ่ึงเปนวิธี

การทางปญญาข้ันพ้ืนฐาน หมายความวา ไมเอาคนเปนประมาณ 

ไมเอาความรูสึกเปนเกณฑ ไมเอาอารมณมาปรุงแตงความคิด แต

ใหเปนปฏิบัติการของปญญา

ปญญาเอาอะไรมาเปนเกณฑ ปญญาก็ถือธรรมเปนเกณฑ 

หมายความวา เอาธรรมเปนประมาณ ต้ังหลักการเปนเกณฑ แลว

ท่ีวาเอาธรรมเปนประมาณ ตั้งหลักการเปนเกณฑน้ัน ทําอยางไร

เราจะวัดจะตัดสินอะไร ก็ตั้งธรรม คือจับเอาตัวหลักหรือหลัก

การข้ึนมาตั้งเปนเกณฑ หลักวาอยางน้ี เชน หลักความผิดความถูก 

ความดีความช่ัว หนาท่ีของนักการเมือง ความรับผิดชอบของรัฐ 
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ฯลฯ มีวาอยางน้ีๆ แลวก็ดูวา นายหรือนางคนน้ี คนกลุมน้ี เปนอยาง

ไรตามเกณฑน้ี ออ… ขอน้ีเสีย ขอน้ีได รวมแลวไดคะแนนเทาไร ก็วา

กันไปตามหลักตามเกณฑน้ัน

ปญญามานาํ กไ็ดธรรมเปนเกณฑ

ยกตัวอยาง ในพระสูตรหน่ึง เรียกวา กามโภคีสูตร ทานต้ัง

ธรรมงายๆ ข้ึนมาเปนหลักเปนเกณฑสําหรับวัดชาวบานท่ีทํามาหา

กินกันประจําวัน ดูแตละคนวาจะไดคะแนนทางธรรมเทาไร

หลกัน้ีพระพุทธเจาทรงจัดไวเอง เปนตัวอยางท่ีจะดวูา ชาวบาน

ท้ังหลายมคีวามสาํเร็จในการครองเรือนกันแคไหน ตามเกณฑน้ี คน

ไหนไดคะแนนดีหรือเสียเทาไร  ทานไมใหตัดสินใครแบบเหมารวม

ธรรม คือเกณฑในการหาเลี้ยงชีพท่ีดีท่ีงดงามและประสบ

ความสําเร็จ ทานแยกไวใหตรวจดู และใหคะแนนใน ๔ ดาน

๑. การแสวงหาทรัพย
๒. การดูแลเก็บรักษาทรัพย
๓. การใชประโยชนจากทรัพย
๔. การวางทาทีตอทรัพย

ดานท่ี ๑ การแสวงหาทรัพยเปนอยางไร นายคนน้ีแสวงหา

ทรัพยโดยสุจริต ชอบธรรม หรือโดยวิธีรุนแรง ในทางท่ีไมชอบธรรม 

เอา… เอาคะแนนไป หรือเสียคะแนนไป ๑ ละ



ฟนสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤต๓๔

๓๔

ตอไป ดานท่ี ๒ การเก็บรักษา เขาหาทรัพยไดมาแลว เก็บ

รักษาดีไหม รูจักประหยัดไหม ไมประมาทในการดูแลหรือไม ก็ดูวา

ดานท่ี ๒ น้ี ไดคะแนน หรือเสียคะแนนเทาไร

ตอไป ดานท่ี ๓ การใชทรัพย บางคนไดทรัพยมาอยางสุจริต

ชอบธรรม ทํางานขยันขันแข็ง แตข้ีเหนียว เก็บอยางเดียว ไมรูจักใช 

เงินทองก็เลยไมเปนประโยชนท้ังแกชีวิตของตนและแกคนอื่นๆ เมื่อ

ก้ีไดคะแนนมาดี แตตอนน้ีเสีย คะแนนศูนยเลยในหมวดน้ี

อยาดูแความีทรัพยไหม รวยไหม ตองดูดวยวา เขาไดทรัพย

มาแลวใชใหเปนประโยชนไหม ตองรูจักเลี้ยงดูตัว เลี้ยงดูครอบครัว 

บุตรบริวาร คนรับใช คนงาน คนในความรับผิดชอบ ใหอยูดีมีความ

สุข ตลอดจนใชทําบุญทํากุศล เอาไปบําเพ็ญสาธารณประโยชนชวย

เหลือผูคน ดูแลวก็ใหคะแนน หรือหักคะแนนกันไป

ตอไป หมวดท่ี ๔ ทาทีตอทรัพย วาในทางจิตใจและปญญา 

เขาปฏิบัติตอทรัพยอยางไร คนหน่ึงมองทรัพยดวยจิตใจท่ีหวงแหน 

มีแตความรูสึกหวง กังวล เปนทุกขเพราะทรัพยน้ัน

อีกคนหน่ึง มีความรูเทาทันวา ทรัพยน้ีเราตองหามาดวยความ

สุจริต ชอบธรรม ขยันหมั่นเพียร เก็บรักษาดวยความไมประมาทให

ดีท่ีสุด แตมันเปนของไมเท่ียง ข้ึนตอเหตุปจจัย บางที ถามีเหตุปจจัย

ท่ีเหลือวิสัย เรารักษาเต็มท่ีแลว เอาไวไมอยู มันสูญมันหาย ก็รูแลว

กันไปวา เราทําเรารักษาดีท่ีสุดของเราแลว ก็เปนไปตามเหตุปจจัย 
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อยางน้ีเรียกวา รูทันอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา วางใจถูกตอง อยูอยางรู

เทาทัน ไมทุกขเพราะทรัพย มีแตสุขอยางเดียว อยางน้ีเปนดานท่ี ๔ 

ก็วัดดู แลวก็ไดหรือเสียคะแนนกันไป

เวลาน้ี เรามักจะเอาคนเปนประมาณ แทนท่ีจะเอาธรรมเปน

ประมาณ ก็เลยอยูกันดวยความรูสึก อยางนอยก็จะเปนสังคมท่ีไม

เอาหลักไมเอาเกณฑ ก็จะตองเจอปญหาเสื่อมเสียสขุภาวะดานน้ัน

ดานน้ีกันเร่ือยไป

เพราะฉะน้ัน รีบแกไขกันต้ังแตจุดพ้ืนฐานน้ีเลย ตอไปน้ี ตั้ง

ธรรมข้ึนมาเปนหลัก เอาหลักการเปนเกณฑ แลวก็วัดกันไป อยางน้ี

จึงจะเปนวิธีการท่ีถูกตอง

ทีน้ี เวลาเถียงกัน ก็ไมตองเถียงเร่ืองคนแลว ใครจะเปนฝาย

ไหน อยูพรรคใด ฉันไมเขาใครออกใครทั้งน้ัน มาดูกันท่ีหลักการ  เอา

ธรรมมาวัด ใครจะไดหรือจะเสียคะแนนเทาไร ก็วากันไปตามเกณฑ

น่ีคือแนววิธีปฏิบัติ ท่ีเปนเร่ืองทางปญญา ซ่ึงความรูสึกหรือ

อารมณจะเขามาครอบงําไดยาก

ถาไมมาถึงข้ันธรรมข้ันปญญา อยางท่ีวาน้ัน ความรูสึกหรือ

อารมณก็จะเขามาครอบงํา แลวก็จะทุมเถียงกัน เกิดเร่ืองเกิดราวกัน

อยางท่ีวา ยิงกันตายคาวงเหลาในงานศพท่ีวัด เพราะเถียงกันเร่ือง

การเมอืง เร่ืองก็เศรา สงัคมกเ็หลอืแตซาก
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การเมือง เรือ่งของทุกคน

การเมืองเปนเร่ืองสําคัญ ตามหลักการท่ีเปนเร่ืองของการแก

ปญหาชวยสรางสรรคสังคมน้ีใหดี ไมควรจะไปทําใหกลายเปนเร่ือง

เลวรายเสียหาย

ถาภาพของคําวาการเมือง ไดเสียหายตกตํ่าไปเพราะการ

กระทําของคนท่ีเขาไปเก่ียวของกับการเมือง ก็ตองแกไขใหมันกลับ

คืนดี ใหเปนไปตามหลักการ เพราะถึงอยางไร เม่ือบานเมืองยังอยู 

การเมืองก็ยังตองมี ก็ตองทําใหมันดีใหได ทําใหมันเปนประโยชน

ตามความมุงหมายท่ีแทจริง

พระก็ตองเกี่ยวของกับการเมือง เก่ียวอยางไร พระไมยุงกับ

การเมือง แตตองใหธรรมแกการเมือง พระใหธรรมะ โยมก็เอาธรรมะ

ไปเปนเกณฑสําหรับวัดคนและงานการเมืองน้ัน แตพระไมตองเขา

ไปยุงกับการวัดโดยไมจําเปน พระใหแตหลักแตเกณฑท่ีจะเอาไปวัด 

โยมก็ไปวัดกันเอง อันน้ีเปนหลักการในการปฏิบัติตอการเมือง

การเมืองเกี่ยวของกับทุกคน แตทุกคนเก่ียวของกับการเมือง

ไมเหมือนกัน แตละคนเก่ียวของกับการเมืองดวยวิธีท่ีตางๆ กัน  มี

บทบาท มีหนาท่ีตอการเมืองคนละอยาง

ถาบอกวาการเมืองเกี่ยวของกับพระ น่ันแนนอน พระเก่ียว

ของกับการเมือง ก็แนนอนเหมือนกัน แตตองถามตอไปอีกวาเก่ียว

ของอยางไร ไมใชเขาไปยุง เลยจะพูดถึงหลักกันนิดหนอย
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เวลาน้ีญาติโยมก็อาจจะสงสยัวา พระจะเก่ียวของกับการเมือง

อยางไร เอาหลกักอน หลกัการก็พูดอยูบอยๆ แตไมเห็นมใีครสนใจ คอื

พระมีหลักสําคัญท่ีจะตองปฏิบัติวา มิใหกระทําคิหิสังสัคคะอันไม

สมควร (คิหิสังสัคคะ=การคลุกคลีกับคฤหัสถ) คือไมใหคลุกคลีกับ

คฤหัสถ เพราะฉะน้ัน พระจึงไมเขาเปนฝกฝายกับนักการเมืองฝาย

ไหนท้ังสิ้น เปนกลางตอทุกคนทุกฝาย

ท่ีวาเปนกลางน้ัน คือเปนกลางอยางแท เปนกลางไมไดหมาย

ถึงอยูระหวางกลาง หรืออยูคร่ึงทางระหวางสองฝาย แต “กลาง” 

หมายถึงเสมอกันแกทุกคน ไมเขาใครออกใคร เอาความถูกตองเปน

หลัก เรียกวาถือธรรมเปนประมาณ

เหมือนกาลเวลา เหมือนฟาดิน หรือเหมือนดินนํ้าลมไฟ เวลา

ไมรอใคร มีใหแกทุกคนเทากันหมด ไมเลือกรักผลักชัง

เปนกลางท่ีแทคืออยูกับธรรม ธรรมเปนของทุกคนเทาเทียม

กัน มันเลยเปนของกลางถวนท่ัว อยางท่ีวาไมเขาใครออกใครทั้งน้ัน

พระก็เชนเดียวกัน ไมเขาใครออกใคร ถือธรรมเปนใหญ เอา

ธรรมเปนเกณฑวินิจฉัย อยูกับธรรม จะวาเปนตัวแทนของธรรม หรือ

เปนสื่อของธรรมก็ได พระก็แสดงธรรมไป แลวโยมก็เอาธรรมน้ันไป

วัดกันเขาไป ธรรมเปนเร่ืองท่ีตองตั้งเปนเกณฑไว

เวลาน้ีเราก็ไมคอยเอาใจใส ท้ังหลักการท่ีถือธรรมเปนใหญ 

ท้ังหลักการท่ีพระไมทําคิหิสังสัคคะ คนไทยแทบจะไมรูเลย
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กอนจะผานตรงน้ีไป ขอยํ้าวา การท่ีพระตองเกี่ยวของกับการ

เมืองอยางท่ีวาน้ัน ไมใชเปนเพราะเหตุผลท่ีวาการเมืองมีผลกระทบ

ตอพระดวย เหมือนกับท่ีกระทบตอทุกคนในบานเมือง

เหตุผลของพระตางจากคนอื่นๆ คือ พระตองเกี่ยวของกับการ

เมือง เพราะการเมืองตองมีธรรม การเมืองตองชอบธรรม หรือวาการ

เมืองตองถูกตองตามธรรม และการเมืองจะตองมุงตองเปนไปเพ่ือ

ประโยชนสุขของประชาชน เพราะฉะน้ัน พระผูอยูกับธรรม เปนผูให

ธรรม จึงตองเกี่ยวของกับการเมือง ดวยการใหธรรมแกการเมือง

ตามหลักการท่ีพระไมเขาไปคลุกคลีกับคฤหัสถ ซ่ึงรวมถึงผู

ปกครองและนักการเมอืงน่ีแหละ ประเทศพุทธศาสนาอยางไทยเราน้ี

จึงมีประเพณีทางการเมืองการปกครอง ในเร่ืองความสัมพันธ

ระหวางรัฐกับศาสนา หรือระหวางอาณาจักรกับพุทธจักร มาโดย

ตลอด

น่ันคือประเพณีท่ีนาจะเรียกวา แยกภูมิกันอยู-รวมแผนกันทํา

หรือ แยกภูมิ-ประสานแผน ระหวางพุทธจักรกับอาณาจักร

ขอใหไปพิจารณาดูเถิด ถาเขาใจเร่ืองน้ี จะไมมัวมาเถียงกัน

อยูอยางไมเขาประเด็น แมแตกับเร่ืองจะเอาพระพุทธศาสนาเปน

ศาสนาประจําชาติหรือไม



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๙

๓๙

Positive VS Negative Church-State Separation

ประเด็นเร่ืองจะเอาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ

หรือไมน้ี ท่ีจริงไมสําคัญเทากับประเด็นเร่ืองการแยกศาสนากับรัฐ 

ควรตองรูเขาใจและพิจารณาเร่ืองการแยกศาสนากับรัฐใหชัดกอน 

แลวจึงมาพูดกันเร่ืองจะเอาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ

หรือไม มิฉะน้ัน ก็จะไปไดแคพูดคําเดียวกันคนละเร่ือง อยางท่ีเถียง

กันมาต้ังนาน ก็ยังไมรูวาเร่ืองท่ีเถียงกันน้ันคืออะไร

การแยกศาสนากับรัฐมี ๒ แบบ ไดแก แบบที่ ๑ อยางของชาว

พุทธแบบไทย ขอใชศัพทวาเปน positive church-state separation 

หรือ positive separation of church and state เปนการแยก

ระหวางศาสนจักรกับอาณาจักร แบบโอบเอื้อ หรือเก้ือกูล

แบบที่ ๒ คือ อยางสมัยใหมของชาวตะวันตก ดังเชนอเมริกัน 

หรือแบบของฝร่ังท้ังหมด เรียกไดวาเปน negative church-state 

separation หรือ negative separation of church and state เปน

การแยกระหวางศาสนจักรกับอาณาจักร หรือแยกรัฐกับศาสนา 

แบบขัดแขง หรือแยงย้ือ

ของชาวตะวันตกน้ันชัดเจนวาเปนแบบ negative church-

state separation โดยเปนปฏิกิริยาตอภาวะท่ีคริสตศาสนากับรัฐ

เคยอยูรวมกันมา แตเต็มไปดวยการแกงแยงแขงอํานาจ การชวงชิง

ความเปนใหญและการครอบงํากันในอดีต จนทนไมไหว ตองหักลาง
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กันลงไป สวนในเมืองไทยเราเปน postive church-state 

separation ตลอดมา

ถาศึกษาเร่ืองน้ีใหดีแลว จะไปพิจารณาไดงายข้ึนในเร่ืองท่ีวา

จะบัญญัติพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติหรือไม เพราะวา

ถาเขาใจเร่ืองน้ีชัดเจนแลว ไมวาจะบัญญัติในรัฐธรรมนูญ หรือไม

บัญญัติ ก็จะมีวิธีปฏิบัติท่ีไดผลดีท้ังสองอยาง บัญญัติก็ได ก็ตอง

วางวิธีปฏิบัติใหถูกดวย ไมบัญญัติก็ได แตก็ตองมีวิธีปฏิบัติใหไดผล

ดีดวย แลวก็จะไดประโยชน แตถาไมรูไมเขาใจ ไมวาจะบัญญัติ 

หรือไมบัญญัติ ก็เอาดีไมไดอยูน่ันเอง

คนไทยเด๋ียวน้ี ไมรูจักสังคมของตัวเองเลยวา เรามีประเพณีท่ี

เรียกวาเปน positive church-state separation น้ันมาอยางไร

ขนุหลวงหาวดั กม็าจากหลักแยกรฐักบัศาสนา

ตัวอยางตางๆ มีเยอะแยะไป อาตมาเคยเลาบอยๆ อยางเร่ือง

ขุนหลวงหาวัด เมื่อคร้ังกรุงเกาจะแตก กอนถึงแผนดินสุดทาย ก็มี

พระเจาแผนดิน คือ พระเจาอยูหัวบรมโกศ

เมื่อใกลจะเสด็จสวรรคต ทรงพิจารณาพระโอรสสองพระองค 

เห็นวา องคพ่ี คือเจาฟาเอกทัศน ไมไหวแน ถาข้ึนครองแผนดิน บาน

เมืองจะแย จะตองตั้งองคนอง ก็เลยไลองคพ่ีไปบวช ถาเรียกอยาง

ชาวบานก็วา ตัดหางปลอยวัด
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น่ีเปนวิธีท่ีดี อยาไปนึกวาไมดี พอเขาวัดแลวก็ไมยุงเก่ียวกับ

กิจการบานเมือง เปนอันวาใหองคพ่ี คือเจาฟาเอกทัศน ออกไปบวช 

เอาองคนอง คือเจาฟาอุทุมพร ข้ึนครองราชยเปนพระเจาแผนดิน 

เปนพระเจาอยูหัวอุทุมพร

ทีน้ี พอพระเจาอยูหัวบรมโกศสวรรคตแลว ตอนน้ีจึงเกิด

ปญหา เพราะองคพ่ีไมยอมอยูวัด และพระเจาอยูหัวอุทุมพรทรงมี

พระทัยดี กําลังครองแผนดินอยู ฝายองคพ่ีอยากครองแผนดิน ก็สึก

ออกมา องคนองรูวาองคพ่ีอยากจะไดแผนดินแลว จะทําอยางไรดี 

ถาแยงกัน ก็ตองรบราฆาฟน บานเมืองและราษฎรก็ตองเดือดรอน 

พระเจาอยูหัวอุทุมพรไมทรงหวงตําแหนงสถานะอะไร ก็สละราช

บัลลังก ยกแผนดินใหพระเจาเอกทัศน แลวพระเจาอยูหัวอุทุมพรก็

ออกผนวช พอออกบวชแลวก็ไมยุงกัน บานเมืองก็เปนปกติตอไป

น่ีเปนวิธีของประเทศไทยตามแบบของพระพุทธศาสนา ท่ีวา

เปน positive church-state separation คือ แยกกัน แตเก้ือหนุนกัน 

ไมใชแยกแบบขัดแยง หรือแยงอํานาจและผลประโยชนกัน เพราะวา

รังเกียจกัน กลัวกัน หรือระแวงกันแบบฝร่ัง

ฝร่ังน้ัน เดิมท้ังฝายอาณาจักรและศาสนจักรเขาอยูรวม

ทํางานดวยกัน แตกลายเปนแกงแยงแขงอํานาจครอบงํากัน ในท่ีสุด 

ทนไมไหว ก็อยูดวยกันไมได เขาจึงตองแยกกันออกไป ถึงกับตอง

วางกฎเกณฑท่ีจะไมใหมากาวกายแทรกแซงกัน
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แตของเราน้ันตรงขามเลย พุทธจักรกับอาณาจักรเหมือนรวม

เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน แตท่ีจริง ในความรวมน้ัน เราแยกจากกัน

เด็ดขาดชัดเจน โดยเปนไปเองดวยระบบชีวิตตามพระวินัย และใน

ความแยกน้ัน ก็กลับใกลชิดกัน รวมมือ อุดหนุนกัน ทํางานคนละบท

บาทเพ่ือวัตถุประสงคท่ีรวมเปนอันเดียวกัน คือเพ่ือความดีงามและ

ประโยชนสุขของประชาชน การพระศาสนามาเอื้อแกรัฐในบทบาท

ทางธรรม แตคนไหนไปบวชแลวก็ไมยุงกับบานเมือง และบานเมือง

ก็ไมไปยุงดวย

เปนอันวา พระเจาอยูหัวอุทุมพรไปผนวช พระเจาเอกทัศนก็

ข้ึนครองแผนดิน ตอมาพมายกทัพมาตี พระเจาเอกทัศนเห็นวาไม

ไหวแนแลว ก็เลยเรียกนองใหมาชวย นองก็ตองสึกออกมา น่ีเปน

แบบไทย ของฝร่ังเขาไมตองสึกหรอก เปนนักบวชเปนบาทหลวงอยู 

ก็เปนผูบัญชาการรบเลย แตของเราตองสึกออกมา

เจาฟาอุทุมพรสึกจากพระออกมาแลว ก็รบตีพมาจนถอยกลับ

ไป พอพมาถอยกลับไปแลว องคพ่ีพระเจาเอกทัศนก็มอง  ชักจะไม

ไวใจ เอ… เจานองน่ีมีกําลังข้ึนแลว เด๋ียวจะคิดข้ึนครองแผนดินหรือ

เปลา ขุนหลวงอุทุมพรทรงทราบวาเจาพ่ีระแวง ก็คิดวา เราเองไมได

ปรารถนาความย่ิงใหญอะไร มาชวยรักษาแผนดินเทาน้ัน เมื่อแผน

ดินพนภัยแลว ก็ทรงกลับไปผนวชอีก

ตอมาพมามาอีก รบกันจวนกรุงแตก แตคราวน้ี พระภิกษุเจา
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ฟาอุทุมพรไมลาสิกขาออกมาชวยรบ คงมีเหตุอะไรบางอยาง ใน

พงศาวดารเขียนวา ชาวบานท่ีตักบาตร เขียนขอความใสบาตรเจา

ฟาอุทุมพรวา ขอใหทานสึกมาชวยแผนดินเถิด บานเมืองจะแยแลว 

แตตอนน้ัน เจาฟาอุทุมพรทรงตัดสินพระทัยแลววาจะไมสึก ทานก็

ไมสึกออกมา และกรุงศรีอยุธยาก็แตกไป

อันน้ี เปนตัวอยางหน่ึงของ positive church-state 

separation แบบไทย คือ เราจะไมยุงกันระหวางบานเมืองกับพระ

ศาสนา แตมีวิธีท่ีใชความแยกตางหากกันน้ันมาหนุนกันและกันให

บรรลุจุดหมายในการสรางสรรคประโยชนสุขของประชาชน

พทุธศาสนาประจําชาต ิคือแยกรฐักบัศาสนแบบไทย

เลาอีกเร่ืองหนึ่ง ถอยไปในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ

มหาราช เปนท่ีรูกันวา พระนารายณทรงเปนมหาราชท่ีย่ิงใหญ มี

ความสัมพันธกับตางประเทศเปนอยางดี โดยเฉพาะฝร่ังเศสเขามา

มาก จนกระท่ังมีกองทหารฝร่ังต้ังเปนปอมใหญ

พอใกลจะสิ้นแผนดิน ทางฝายคนไทย อยางนอยขุนนางบาง

ทานก็ระแวงวา ฟอลคอน ท่ีเปนเจาพระยาวิชเยนทร จะสมคบกับ

พวกฝร่ังเศสยึดแผนดินแน แลวบานเมืองไทยจะตองตกเปนเมืองข้ึน

เปนอาณานิคมของฝร่ัง ก็เลยคิดกูแผนดิน

ฝายไหนจะถูก ฝายไหนจะผิด ก็แลวแต เร่ืองก็ดําเนินไปวา 
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พระเพทราชากับพระเจาเสือเปนกบฏ คือ ตอนนั้น สมเด็จพระ

นารายณมหาราชกําลังประชวรหนัก พระเพทราชาเห็นวาบานเมือง

จะสิ้นแผนดินแลว ก็เอาทหารมาลอมวังเลย

สมเด็จพระนารายณฯ ทรงกร้ิวมาก ตามพงศาวดารเลาวา 

ทรงฉวยพระขรรคจะลุกข้ึนมา แตก็ทรงสิ้นแรงลมลงไป พระองคไมรู

จะทรงทําอยางไร แตทรงทราบแนวา ถาพระองคสวรรคต พระเพท

ราชาและพระเจาเสือจะตองจับขุนนางผูใหญฝายตรงขามมากมาย

ประหารชีวิต พระองคจึงทรงคิดชวย ทีน้ีก็มาดูวิธีของไทย

วันหน่ึงสมเด็จพระนารายณฯ ทรงใหราชบุรุษไปท่ีวัดสมเด็จ

พระสังฆราช ขอนิมนตสมเด็จพระสังฆราชพรอมดวยคณะสงฆมา

บวชอํามาตยราชบริพาร สมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาพรอมคณะ

สงฆ จํานวนพอท่ีจะทําสังฆกรรมในการอุปสมบทได

พอมาถึงเรียบรอยเขาท่ีดี สมเด็จพระนารายณฯ ก็ทรงมีพระ

ดํารัสแสดงความมุงหมายของพระองค แลวพระองคก็กลาวคําถวาย

วังเปนวัดแกพระศาสนา

พอถวายวังเสร็จ สมเด็จพระสังฆราชก็ทําพิธีผูกสีมา ทําวัง

เปนวัด พระราชนิเวศนก็เปนอยางโบสถ เปนท่ีบวชพระได แลวทีน้ี 

ในวังน้ัน คนไหนท่ีจะมีภัยอันตราย ก็บวชเสีย

พอบวชเสร็จแลว สมเด็จพระสังฆราชก็พาพระใหม ซ่ึงเปน

อํามาตย ราชบริพาร นายทหารผูใหญท่ีถาไมบวชคงจะตองตาย 
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ตามเสด็จสมเด็จสังฆราชออกไป ท้ังท่ีขณะน้ัน ทหารฝายพระเพท

ราชาลอมวังอยูเต็มท่ี ถาเปนคฤหัสถก็ถูกฆาตายแนนอน แตพอเปน

พระไป เขาไมทําอะไรเลย หมายความวา อํามาตยราชบริพารผูใหญ

เหลาน้ันติดตามสมเด็จพระสังฆราชไปอยูวัด เปนอันวา การเมืองไม

มายุงกับทานเหลาน้ัน และตัวทานก็ไมยุงกับการเมือง

น่ีแหละวิธี church-state separation แบบไทย แบบพุทธ มี

มาแสนนาน แตเปนหลักการท่ีคนไทยปจจุบันไมรูเร่ือง ขออภัยท่ีตอง

ใชคําน้ี เวลาเถียงกันเร่ืองศาสนาประจําชาติ บอกใหศึกษาเร่ืองน้ี

กอน ก็ไมมีใครสนใจ ไมเอาใจใสกัน แลวมันจะไปไดเร่ืองอะไร

อันน้ีเปนเร่ืองเกี่ยวกับสังคมของตนเอง เปนตัวอยางหน่ึงท่ีจะ

ตองเขาใจ

รบัพระราชอาํนาจมา ตองเอาราชธรรมมาดวย

ทีน้ีก็กลับมาสูเร่ืองท่ีวา พระมีหนาท่ีใหธรรมแกการเมือง ธรรม

ดานน้ี พระพุทธเจาตรัสสอนไวมากมาย อยางธรรมสําหรับพระราชา 

ก็มีทศพิธราชธรรม แลวก็ม ีจักรวรรดิวัตร และราชสังคหวัตถุ เปนตน

เวลาในหลวงจะเสด็จข้ึนครองราชยทุกแผนดิน ก็มีพระราช-

พิธีบรมราชาภิเษก ในพระราชพิธีน้ัน มีการอานเน้ือความท่ีเปนคํา

สอนทางพระศาสนา พราหมณเปนผูอาน แตสิ่งท่ีอาน เปนหลัก

ธรรมในพระพุทธศาสนา
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หลักธรรมท่ีอานประกาศในพระราชพิธีน้ันเปนประจํา ก็คือ

๑. ราชธรรม ๑๐ (ทศพิธราชธรรม)
๒. จักรวรรดิวัตร ๑๒
๓. ราชสังคหวัตถุ  ๔
๔. ขัตติยะพละ ๕

หลักเหลาน้ี เปนธรรมของนักปกครอง เร่ิมท่ีผูปกครองแผนดิน 

สมยักอนก็พระราชา เวลาน้ีก็รัฐบาล

เคยพูดวา เวลาน้ีเราเปลี่ยนแปลงการปกครองแลว จากราชา-

ธิปไตยเปนประชาธิปไตย อํานาจก็เปลี่ยนจากพระมหากษัตริยมา

อยูท่ีประชาชน แตประชาชนมีตัวแทนใชอํานาจ มีสภาผูแทน แลวมี

รัฐบาลเปนผูบริหาร ก็คือไดรับพระราชอํานาจมา

แตพระราชา นอกจากมีอํานาจแลว ตองทรงมีธรรมดวย

ในเมืองไทยเราน้ี รัฐบาลรับเอาพระราชอํานาจมาแลว แตมี

คําถามวา รับเอาราชธรรมมาดวยหรือเปลา

ตรงน้ีคือจุดสําคัญ เมื่อรับพระราชอํานาจมา ตองรับพระ

ราชธรรมมาดวย ถาไมรับพระราชธรรมมา สุขภาวะทางการเมือง

ตองเกิดปญหาแน เวลาน้ี ญาติโยมบนกันมาก ทานใดเปนนักการ

เมืองก็ตองชวยแกปญหา ดวยการหันไปสมาทานราชธรรม

เวลาน้ีเราใชพระราชอํานาจกันเต็มท่ี แตราชธรรมไมเคยพูด

ถึง ยํ้าวา ราชธรรมไมใชมีไวสําหรับพระราชามหากษัตริยพระองค
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เดียว แตใครมาเปนผูปกครองบานเมือง ก็ตองปฏิบัติราชธรรมท้ังน้ัน

ราชธรรมท้ัง ๔ หมวดท่ีวามาแลว นักการเมืองไทยทุกคนควร

ตองรู ถาคลองไดก็จะดี แลวก็ปฏิบัติตามดวย เร่ิมตั้งแตขอท่ีหน่ึง 

ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ เอาหลักการ เอาธรรม เปนหลักใหญ

เปนเกณฑตัดสินท่ัวไป ไมใชเอาความชอบใจของตัว หรืออะไรๆ ก็

อัตตาธิปไตยท้ังน้ัน อันน้ีก็เร่ืองหนึ่ง

ใหธรรม คือหนาท่ีของพระตอบานเมือง

กลับมาพิจารณาเร่ืองบทบาทตอไป เปนอันวา พระมีบทบาท

เก่ียวของกับการเมือง คือใหธรรมแกการเมือง ซ่ึงแนนอนวาคนท่ีรับ

หนาท่ีสุด ก็คือนักการเมือง และเมื่อใหธรรม พระก็ตองเปนกลาง

อยางธรรมน่ันแหละ เรียกวาตองเปนหลักใหแกสังคม

เมื่อใชธรรมเปนเกณฑแลว ก็จะมีทางตัดสินโดยไมตกอยูใต

อํานาจของอารมณความรูสึก ความปวยทางอารมณ ปวยทางจิตใจ 

และปวยทางปญญาก็จะหายไป

ถาสุขภาวะทางปญญากับสุขภาวะทางจิตใจมาแลว สุขภาวะ

อื่นจะตามมางายมาก แลวสุขภาวะก็จะดีไปหมด

การเอาธรรมเปนเกณฑอยางน้ีมันใชไดหมด และสามารถ

แยกไดเปนระดับๆ ดวย อยางท่ีวา แมแตโจรก็ยังตองมีจริยธรรม 

เมื่อก้ีพูดถึงชาวบานวา เรามีธรรมสําหรับวัดชาวบานวาไดก่ีคะแนน 
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โจรก็มีเหมือนกัน

ในพระไตรปฎก พระพุทธเจาตรัสไวในพระสูตรหน่ึง ไมใชสูตร

หน่ึง แตสองสูตรเลย คือ โจรสูตรท่ี ๑ และโจรสูตรท่ี ๒ อันน้ีจะถือวา

เปนจริยธรรมของโจรก็ได เทาท่ีจําคําคนเกาๆ พูดมา โจรโบราณใน

เมืองไทยก็ถือหลักเหลาน้ี

ลองยอนดูเถอะ พวกโจรไทยสมัยกอน พวกนักเลงโบราณ เขา

มีหลักท่ีถือกันมา จะเรียกวาเปนจริยธรรมในระดับสัมพัทธก็ได แลว

ก็แนนอนวา โจรท่ีมีจริยธรรมยอมดีกวาโจรท่ีไมมจีริยธรรม ในขณะท่ี

เราไมสามารถไมมโีจร ก็ขอใหมโีจรท่ีดหีนอย

พระพุทธเจาตรัสไววา มหาโจรประกอบดวยองค ๘ ประการ 

จะไมยอยยับฉับไว แตจะอยูไดนาน องค ๘ ประการน้ัน คือ

๑. ไมทํารายผูไมทําราย เขาไมสูอยาไปทํารายเขา
๒. ไมปลนเอาจนเขาหมดตัว
๓. ไมลักพาสตรี
๔. ไมขมเหงกุมารี คือไมขมเหงเด็กผูหญิง
๕. ไมปลนบรรพชิต
๖. ไมปลนพระคลังหลวง
๗. ไมทําการประชิดถ่ินเกินไป หมายความวาอยางไร ก็ถ่ินท่ีตวั

อยูน่ันแหละ ทําการประชิดถ่ิน ก็จะกอภยัแกตวั กลายเปนฝายต้ังรับ
๘. ฉลาดในการเก็บรักษา

ไดยินวา โจรสมยัโบราณน้ัน ชาวบานเขารูกันวา พวกโจรหัวหนา
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ใหญถือจริยธรรมเครงมากในเร่ืองเหลาน้ี ในทํานองท่ีพระพทุธเจาตรัส

ไว  แตเวลาน้ีมันขาดหลักไปหมด แมแตโจรก็ไมมีจริยธรรม ปลนฆา

กันเลอะเทอะ ไมมีหลักการเลย สังคมจึงงอนแงนเต็มที แลวบาน

เมืองจะอยูอยางไร อยางท่ีวาแมแตงานวัดก็กินเหลากัน ไปงานศพก็

กินเหลา ไมเคารพคนตาย แมแตจริยธรรมข้ันสัมพัทธก็ไมเหลือ  

แลวสังคมจะไมใกลปากเหวไดอยางไร

เพราะฉะน้ัน จะตองมาชําระสะสางสังคมน้ี ยกเคร่ืองกันใหม 

เอาธรรมะกลับมา ธรรมะก็อยูไดท่ีคน  คือทุกคนตองตั้งหลักข้ึนมา 

วา เวลาน้ีสังคมมันปวย การเมืองมันปวย ศาสนาก็ปวย อะไรตอ

อะไรปวยไปหมด เราน่ีแหละตองตั้งหลักข้ึนมาชวยกัน มาตั้งเจตนา

ท่ีดี มีจิตใจท่ีดี เอาปญญามาชวยกันคิดแกไขหาทาง ถือธรรมเปน

ประมาณ ใชธรรมเปนหลักการเปนเกณฑ พอต้ังตัวเร่ิมตนอยางน้ี

เราก็เดินหนาได

น่ีก็เปนวิธีการอยางหน่ึง ท่ีคิดวาจะชวยแกปญหาของประเทศ

ชาติสังคมน้ีได อาตมภาพก็พูดมาไดพักหน่ึงแลว ไดยินวาญาติโยม

อยากใหมีเวลาสําหรับตอบปญหาบาง ไมทราบวาไดพูดครบจบ

ประเด็นหรือเปลา ถาไมจบก็เอามาพูดกันตอนตอบคําถามก็แลวกัน 

เอาเปนวาชวงบรรยายพอเทาน้ีกอน ตอไปน้ีขอใหโยมถามปญหา



- ๓ -

ปฏิกรรม ทําทุกอยางใหฟน

อยามัวแตรอรบัผลกรรม จงลุกขึน้มาทําปฏกิรรมเร็วไว

ผูฟง: ตอนแรกอยากถามทานเรื่องการเมืองท่ีมันรุมรอนในขณะน้ี  
แตทานก็ไดตอบมาหมดแลว

ทานเจาคุณฯ: อยางน้ันหรือ การเมืองรอน ใจเราอยารอน ใจเราสบาย ถา
มองเปนแลว ไมเรารอนไปดวย มองเปนสนุกบางก็ได แตอยาเอาแค
สนุกนะ

คนท่ีทําเร่ืองรอนใหสนุกได เปนคนมีความสามารถมาก แต
คนท่ีเอาแตสนุก ก็ใชไมได เอาแคเปนการพัฒนาความสามารถ ให
ทําเร่ืองท่ีนากลัวใหกลายเปนเร่ืองสนุก แลวเราก็จะไดพูดกันได
สบายๆ ไมเครียดใหสมองตื้อตัน แตถามัวเอาแตสนุก ก็เรียกวาตก
อยูในความประมาท บานเมืองก็คงจะตองพินาศลมจมแน

ผูฟง: อาจารยบางทานบอกวาเวลาน้ีไมมีความรูสึกอะไรเลย จิตวาง

ทานเจาคุณฯ: ระวัง จะเปนการพูดแบบแคประชดสังคม ตองตั้งทาทีใหม 
สังคมปวย การเมืองปวย ศาสนาปวย เราก็ตองตั้งหลักข้ึนมา เอาคน
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กลับข้ึนไปเปนผูเยียวยาสังคม

แตท่ีอาตมาอยากจะยํ้าแลวลืมพูดไป คือ เมื่อสังคมน้ีรับผล

กรรมของตนเองแลว จะแกไขอยางไร

ตอบงายๆ ก็บอกวา ก็แกกรรมซิ การแกกรรมน้ี ไมใชเปนการ

พูดลอเลน แตเปนหลักธรรมสําคัญอยางหน่ึงเลยทีเดียว มีศัพทเรียก

ดวยวา ปฏิกรรม

เวลาน้ี เราเอาคําวา “แกกรรม” มาใชกันเหมือนเปนเร่ืองไสย-

ศาสตร จะเรียกวานาสังเวช หรืออะไรก็แลวแต อาจถึงข้ันท่ีควรเรียก

วา นาอเนจอนาถ ก็ได

การแกกรรมตามหลักท่ีแท คือปฏิกรรม น้ัน เปนเร่ืองสําคัญ 

เวลาน้ี เราเอาคําวา “ปฏิกรรม” ในรูปตางๆ มาใชเปนศัพทบัญญัติ

สมัยใหมในหลายความหมาย เชน คาปฏิกรรมสงคราม เคร่ือง

ปฏิกรณปรมาณู พวกน้ันมีปฏิกิริยา ฯลฯ (ปฏิกรณ, ปฏิกรรม, 

ปฏิกิริยา ตลอดจนปฏิการ เปนคําเดียวกันแตตางรูปทางไวยากรณ) 

แตในภาษาพระ “ปฏิกรรม” เปนศัพทหลักสําคัญอยูในเร่ืองกรรม ซ่ึง

ชาวพุทธไทยแทบจะไมพูดถึงเลย

ในความหมายแบบพ้ืนๆ ถาอะไรเสียหาย มันเสื่อมโทรมไป 

หรือเราทําอะไรไปผดิพลาด ก็ใหปฏกิรรม

ฟงดูก็งายๆ ปฏกิรรม ก็คอืการแกไข แตพอเอาจริง ก็เปนเร่ือง

ใหญ ถึงข้ันตองตั้งเปนกระบวนการแกไขเลย เวลาน้ีสังคมของเรา ก็
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ถึงเวลาท่ีจะตองปฏิกรรม เขาข้ันน้ีแลว

หลักปฏิกรรม พูดงายๆ คือ หลักการแกไข การทําใหกลับคืนดี 

การละเลิกกรรมท่ีช่ัวเลวผิดพลาดเสียหาย เปลี่ยนหรือหันไปทํา

กรรมท่ีดีแทน หรือเร่ืองท่ีทําไปขาดตกบกพรอง ก็ปรับแกใหมใหเต็ม

ใหสมบูรณ ตลอดจนการกลับตัว

หลักปฏิกรรมน่ีมีอยางชัดเจน เพราะใชในทางพระวินัย ซ่ึงเปน

เร่ืองเกี่ยวกับพุทธบัญญัติท่ีจะตองปฏิบัติ

เร่ิมดวยการปลงอาบัต ิ ก็เปนปฏกิรรม ชนิดหน่ึง จะวาเปนข้ันตน

ของปฏกิรรมก็ได เรียกวา “อาปตตปิฏกิรรม” มสีาระสาํคัญวา ทําความ

ผิดแลว ก็รูตัว เปดเผยความผิดน้ัน และบอกวาเลิกละจะไมทําอีก

ตอจากน้ัน ก็มีสังฆกรรมประจําปตอนจบการจําพรรษา ก็

เปนปฏิกรรม เรียกช่ือเฉพาะวา “ปวารณา” มีความหมายเปนการ

บอกเปดโอกาสเชื้อเชิญวา เมื่อไดอยูรวมกันมาถึงบัดน้ี ถาไดเห็น ได

ยิน หรือมีเหตุใหนาระแวงสงสัยวาตนไดผิดพลาดบกพรองทําอะไร

เสียหาย ก็ขอใหบอกขอใหวา เมื่อมองเห็นแลว ก็จะไดปฏิกรรม ทํา

การแกไข

ทีน้ี เมื่อใดก็ตาม ถามีใครทําการละเมิด ลวงเกิน เขาใจผิด 

หรือทําอะไรไมดีตอผูอื่น ตอมา รูตัว หรือสํานึกได ไปขอขมาอภัย ดัง

ท่ีในหลายกรณี มีชาวบานบาง และพระบางรูปก็มี ไปทําผิดตอพระ

พุทธเจา เมื่อสํานึกได ก็ไปสารภาพผิด กราบทูลขอขมาอภัยตอพระ
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องค พระพุทธเจาก็ตรัสวา เมื่อไดทําผิดพลาดลวงเกินไปเพราะ

ความหลงความเขลา มองเห็นโทษแลว แกไขเสีย ก็ทรงรับขมา การ

ท่ีใครก็ตามทําผิดพลาดแลว มองเห็นโทษ มาปฏิกรรม กลับตัวแกไข 

ทําความสังวรตอไปน้ัน เปนความเจริญงอกงามในวินัยของอารยชน 

วิธีปฏิบัติอยางน้ี เรียกวา “อัจจยเทศนา”

การจัดการแกไขความผิดพลาดอะไรตางๆ เพ่ือพลิกกลับให

เปนไปในทางท่ีดี เปนปฏิกรรมท้ังน้ัน รวมท้ังการเยียวยาแกไขบําบัด

โรค ก็เปนปฏิกรรมอยางหน่ึงดวย

ปฏิกรรมเปนหลักท่ีดีมีอยู แตเรากลับไมรู แลวก็ไมใช มันก็

เปนสวนหน่ึงของหลักกรรมน่ันเอง เพราะฉะน้ัน มันจึงรวมอยูใน

เร่ืองใหญท่ีคนไทยเปนปญหากันนักหนา คือหลักใหญของพระพุทธ

ศาสนาเร่ืองกรรม ท่ีคนไทยซึ่งบอกวาตัวเปนชาวพุทธ ไมรูไมเขาใจ 

แถมถือเพ้ียนทําผิดพลาดออกนอกทางกันไปไกล จนแมแตเอากรรม

ไปทําเปนไสยศาสตร ท่ีตรงกันขามกับพุทธศาสนา

ปฏกิรรมดวนของสังคมไทย คือแกไขพฒันาคุณภาพของคน

ในเมื่อบอกวาคนไทย หรือสังคมไทย กําลังรับผลท่ีสมกับ
กรรมของตน กรรมของตนคือกรรมของสังคมน้ี ท่ีทํากันมาเปนเวลา
ยาวนาน คือกรรมอะไร แลวเมื่อแกไข จะทําอยางไร

คําตอบมีวา ผลกรรมใหญของสังคมไทย เปนปญหาเร่ืองคน 
และปญหาน้ันลึกเลยทีเดียว คือ ปญหาคุณภาพคน
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ถาใชภาษาตามหลักกรรม ก็บอกวา คนไทยออนในกุศล คือ

กุศลมกํีาลงันอย อยากไดกุศลงายๆ โดยใชวิธลีดั แตพอจะใหทํากุศล

จริงๆ ก็ไมสู พัฒนากาวไปอยางมุงแนวในกุศลจริงๆ จังๆ ไมได 

เฉพาะอยางย่ิงกุศลข้ันปญญา เพราะฉะน้ัน การแกปญหาเร่ืองคุณ

ภาพของคน จึงเปนเร่ืองใหญท่ีสุดของสังคมไทย การพัฒนาคุณ

ภาพคนน้ัน จะตองทํากันใหจริงจัง

ปญหาคุณภาพคนไทยเปนอยางไร จับจุดท่ีเร่ืองเดน บอกได

วา สังคมไทยเวลาน้ีออนแอมาก ออนแออยางย่ิง รางกายพอมีกําลัง 

แตออนแอทางจิตใจ

สภาพออนแอท่ีรายท่ีสุด คือ ออนแอทางปญญา ถาออนแอ

ทางปญญาแลว แยท่ีสุด สังคมจะเอาดีไมได  ตองทําใหมีความเขม

แข็งทางปญญา สรางความเขมแข็งทางปญญาข้ึนมา จึงจะไปได 

แลวความเขมแข็งทางจิตใจ ความเขมแข็งทางสังคม และความเขม

แข็งอะไรตออะไรจะตามมาหมดเลย

ทีน้ี สังคมไทยของเราน้ีมีอาการท่ีแสดงสภาพออนแออยางไร

หน่ึง มีความรุนแรงมากๆ บอยๆ ความรุนแรงน้ันแสดงถึง

ความออนแอ เพราะความรุนแรงเกิดจากความออนแอ ท่ีวาความรุน

แรงเกิดจากความออนแอน้ัน จะเห็นวา คนออนแอไมมีความเขม

แข็งท่ีจะควบคุมรักษาภาวะจิตใจของตน หรือปญญาคิดหาทางออก

ทางไปอยางอื่นไมได ก็เลยวูวาม เอาแตอารมณ ตองแสดงออกมา
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เปนความรุนแรง น่ีก็เพราะความออนแอ

สอง เห็นแกการเสพบริโภค หมกมุนมัวเมา มั่วสุรายาเสพติด 

ปลอยตัวไปตามกระแสบริโภค ตั้งตัวอยูไมไดท่ีจะไมเลื่อนไหลลอง

ลอยไปตามกระแสน้ัน จิตใจออนแอ ไมมีเร่ียวแรงพอท่ีจะเหน่ียวร้ัง

ตัวเองไว ขาดกําลังความรูเขาใจ คือปญญาท่ีจะรูเทาทันและท่ีจะ

เห็นทางไปท่ีดีกวา หรือท่ีจะทวนจะยอนกระแสรายไมใหทวมทนพัด

พาตัวไป

สาม ไมมีความเขมแข็งอดทนที่จะรอผลจากการกระทําของ

ตนเอง จริงอยู มนุษยปุถุชนคนท่ัวไป ตองอยูดวยความหวัง การท่ีมี

ความหวังก็ดีแลว แตตองหวังโดยรอผลจากการกระทําของตน ไมใช

หวังลอยๆ หวังแบบพึ่งพา

ถาเอาแตรอผลจากการดลบันดาล ไมวาจะของสิ่งศักด์ิสิทธิ์ 

ของฤทธิ์ ของเทวดา หรือวาของคน ไดแคหวังผลท่ีรอใหคนอื่น

บันดาล ไมมีเร่ียวแรง ไมมีความมุงมั่น และไมมีความคิดท่ีจะทําให

จริงจังจนกวาจะสําเร็จ ก็คือออนแอ

สังคมไทยเวลาน้ีเปนสังคมรอผลดลบันดาลอยางหนัก ไมวา

จะรอเทวดาบันดาล หรือรอมนุษยบันดาลก็แลวแต ก็คือจมอยูใน

ความออนแอและความประมาท เปนเร่ืองท่ีใชไมได

ถาจะใหสังคมของเราเขมแข็ง ก็ตองใหคนมีความเขมแข็งท่ีจะ

รอผลจากการกระทําของตน ก็คือตองเปนคนท่ีหวังผลจากการ
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กระทํา ถาคนไทยหวังผลจากการกระทํา ไมวาจากการทํางาน จาก

การทําการศึกษาคนควา จากการทําเหตุปจจัยของความเจริญกาว

หนาน้ันๆ ก็ตาม ถาอยางน้ีแลว  รับรองวาสังคมไทยเดินหนาแน

สงัคมรอผลดลบันดาล ก็คือคนไข ท่ีนอนรอการรักษาพยาบาล

พระพุทธศาสนา เปนศาสนาแหงการกระทํา พระพุทธเจาตรัส

ไวเลยวา “เราเปนกรรมวาท เราเปนกริิยวาท เราเปนวิริยวาท” คือ เรา

เปนผูถือหลักการกระทํา เราถือหลักความเพียร

ถาจะเอาคําชุดน้ี เปนช่ือของพระพุทธศาสนาก็ได บอกวา 

พระพุทธศาสนาเรียกไดอีกอยางหน่ึงวาเปน กรรมวาท และวิริยวาท 

เปนศาสนาแหงการกระทํา เปนศาสนาแหงความเพียรพยายาม

ถาใครมัวไปหวังผลจากการดลบันดาลของเทวดา ก็แสดงวา 

หมดแรง และหลนจากพระพุทธศาสนาแลว

เวลาน้ีสังคมไทยเปนอยางไร เห็นชัดๆ วุนอยูกับเร่ืองออนวอน

นอนคอย และรอผลดลบันดาล เลยปลอยเวลาไปเปลาๆ นานเขาก็

กลายเปนนิสัยท่ีวา ไมคิดไมอยากจะทําอะไร กลายเปนคนออน

เปลี้ย ไมมีกําลัง เมื่อคนออนแออยางน้ี ชุมชนก็ออนแอ แลวสังคมก็

เปนงอย มันจะไปไหวอยางไร

ถาปลอยใหคนอยูในสภาพอยางน้ี ออนแออยางน้ี ก็ไม

สามารถทําการสรางสรรคอะไรเปนช้ินเปนอนั ก็แกปญหาสงัคมไมได
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คนท่ีรอการบันดาลจากภายนอกอยางน้ี ก็คือคนเจ็บปวยชนิด

หน่ึง ก็เหมอืนคนเจ็บไข ท่ีทําอะไรไมได ไดแตรอการรักษา แลวก็พาให

ชุมชนปวย ปวยกันไปหมด ปวยดวยความออนเปลี้ย

อาการออนเพลยี เปลีย้ ไมมแีรง เปนความปวยอยางหน่ึงใชไหม

พอชาวบานปวย ชุมชนปวย ตอไปจังหวัดก็ปวย ตอจากน้ัน

ประเทศไทยก็ปวย จึงตองพัฒนาคนใหมีกําลังแข็งแรงข้ึนมา

คนท่ีแข็งแรงน้ัน ดูไดจากการท่ีวา เขาเปนคนทําจริงจัง มี

ความเพียร พยายาม ขยัน อดทน รอผลจากการกระทําของตนได

บรหิารบานเมืองใหม่ันคงปลอดภัย ใหคนมีโอกาสทําดเีตม็ท่ี

เร่ืองน้ี ไมตองเกรงใจ เวลาน้ี มัวแตเอาใจชาวบานกัน จะให

เขารัก จะหาพวก หาคะแนน หรืออะไรก็แลวแต

ถาจะเอาใจดวยเจตนาดีจริง ตองใหเขามีหวังจากการกระทํา 

ไปสนับสนุนใหเขาทํา คุณขาดทุนขาดรอน ขาดอุปกรณอะไร จะ

ชวย แตคุณตองทํา อันน้ีสําคัญท่ีสุด แลวเขาจะเขมแข็งข้ึนมาได

ตรงน้ี ขอใหสังเกต จะเห็นวา ในพระพุทธศาสนาระดับชาว

บาน ก็มีเร่ืองความศกัด์ิสิทธิ์ มีเร่ืองเทวดาทรงฤทธิ์ มีบทสวดมนต

ตางๆ เฉพาะอยางย่ิง ท่ีเรียกวาพระปริตร ท่ีวาขอใหทานปกปองคุม

ครอง เปนตน อันน้ีมีอยู เห็นกันอยูชัดๆ
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แตมักจะไดแคมองเห็นวามีเร่ืองอยางน้ีชัดๆ แตท่ีจริงไมไดมี

ความรูชัด คือไมรูความหมายท่ีแทจริง และแยกไมออกวา เร่ือง

ความศักด์ิสิทธิ์ในพระพุทธศาสนา กับความศักด์ิในลัทธิผีสางเทวดา 

ท่ีเรียกวาลัทธิรอผลดลบันดาลน้ัน แตกตางกันอยางไร

พูดสั้นๆ วา ดูแคท่ีคําวาพระ “ปริตร” ก็ชัดแลว คําน้ีบอกทั้ง

ความหมายและขอบเขตวา ความศักด์ิสิทธิ์ท่ีทานยอมให ก็คือการ

ปกปองคุมครองใหเขาปลอดภัย มีโอกาสและใชโอกาสไดเต็มท่ีและ

อยางมั่นใจ หมายความวา คนน้ันมีกิจมีการมีงานมีเร่ืองดีงามท่ีจะ

ตองทําอยู ถาเขารูสึกวามีภัยอันตรายคุกคาม ไมปลอดภัย มัวเกรง

กลัวหวาดระแวงอยู ก็จะไมเปนอันมุงมั่นท่ีจะทําการน้ันไดเต็มท่ี 

และเสียโอกาสท่ีดีไปเพราะความหวั่นกลัว เปนตน

“ปริตร” ก็คืออํานาจในการคุมครองปองกันใหมีความมั่นคง

ปลอดภัย มีใจสบาย ปลอดโปรงโลงใจ มีกําลังใจข้ึนมา แลวก็ใช

โอกาสไดเต็มท่ี หนาท่ีของสิ่งศักด์ิสิทธิ์มีแคน้ี

คุณมีงานมีหนาท่ีมีความดีท่ีจะทําอยูแลว อันน้ันฉันไมไป

บันดาลให เปนเร่ืองของผลท่ีจะเกิดจากการทําเหตุปจจัยดวยตัวของ

คุณเอง แตเมื่อคุณปลอดภัย มั่นใจ ก็จะไดใชโอกาสน้ันไปทํางานทํา

การเปนตนของคุณไปไดอยางเต็มท่ี ไมตองหวาดหวั่นพร่ันกลัวอะไร 

น่ีคือความศักด์ิสิทธิ์ท่ีกลับมาหนุนการกระทํา คือมาหนุนกรรม ตรง

ขามกันเลยกับลัทธิรอผลดลบันดาล ท่ีจะบันดาลใหโดยไมตองทํา
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อันน้ีก็ตรงกันเลยกับเร่ืองราวกิจการของมนุษย เปนหลักของ

การบริหารประเทศชาติบานเมืองเลยทีเดียว คือ ผูใหญ ผูบริหาร ผู

ปกครอง ไมวาระดับไหน จนถึงท้ังรัฐ มีหนาท่ีสําคัญก็คือ ดูแลคุม

ครองใหชาวบานหรือราษฎรมีความมั่นคงปลอดภัย แกไขอุปสรรค 

จัดสรรปจจัยเก้ือหนุน เปดชองทาง สรางโอกาส ประสานกลไกใน

ระบบ อํานวยเคร่ืองใหความสะดวก และเสริมบรรยากาศท่ีเอื้อ เพ่ือ

ใหประชาชนสามารถเลาเรียนศึกษา พัฒนาชีวิต ทํางานทําการ หรือ

ทําการสรางสรรคตางๆ ไดอยางเต็มท่ี แลวก็แนะนําใหความรู ช้ีชอง

ทาง หนุน สงเสริมเขาไป ไมใชไปดลบันดาลผลใหเขา

วกิฤตเปนโอกาสไมพอ ตองเอาโอกาสมาใชทําแบบฝกหัด

ทีน้ี ท่ีวาสังคมไทยเวลาน้ีทรุดโทรมมากจนวิกฤตน้ัน เราอยา

หยุดแคเอาวิกฤตเปนโอกาส เอาวิกฤตเปนโอกาสไมพอหรอก มันไม

ชัดวาจะเอาโอกาสน้ันทําอะไร เวลาน้ีตองชัด ตองเจาะลงไป โอกาส

ท่ีจะตองใช คือ เปนโอกาสสําหรับสังคมไทยท่ีจะทําแบบฝกหัด

สังคมท่ีจะเจริญ คนท่ีจะเจริญ ตั้งแตเด็กท่ีจะเจริญ จะมี

ปญญา จะสําเร็จการศึกษา ตองทําแบบฝกหัดมากๆ สังคมไทยเรา

ตองทําแบบฝกหัดเยอะๆ

เวลาน้ี สังคมมีแบบฝกหัดใหทํามากมาย เราจะเขมแข็งและ

เราจะเจริญ จะพัฒนาไปได ก็ดวยการหมั่นทําแบบฝกหัดน้ีแหละ 
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ตอนน้ีเรามาถึงข้ันตอนท่ีจะตองทําแบบฝกหัดแลว ตองลุกข้ึนมาทํา

แบบฝกหัดกัน อยามัวบนอยู

ทางดานของคนท่ีเรียกกันวาผูปฏิบัติธรรม ก็อยาแคมาปฏิบัติ

ธรรมพอใหใจสบายหายทุกข กลายเปนนักหลบหลีกปญหาไปเสีย 

อยางน้ีไมได

เมื่อปฏิบัติธรรมแลว จิตใจตองเขมแข็งมากข้ึน ปญญาตอง

สวางมากข้ึน ตองตั้งทาทีของจิตใจตอชีวิตตอโลกไดถูกตอง มี

เมตตาการุณยมากข้ึน เปนอิสระมากข้ึน กลับไปอยูกับชีวิตในบาน

ในท่ีทํางานอยางกระปร้ีกระเปรา เขมแข็ง มีปญญาสดใส พรอมย่ิง

ข้ึนท่ีจะสูไดเต็มท่ี จะทําอะไรก็ทําไดผลดีย่ิงข้ึน ชวยแกปญหารอบ

ตัวไดดีย่ิงข้ึน มิฉะน้ัน สมาธิจะกลายเปนสมาธิกลอมไป

สมาธิน้ันมีไวเพ่ือเปนฐานของปญญา ถาใครไมเอาสมาธิเปน

บาทฐานของปญญา สมาธิน้ันก็เปนทางท่ีตัน ถึงจะเกงไดฌานได

อะไรแคไหน ในท่ีสุดก็ตัน

ธรรมทุกอยางน้ัน เปนองคประกอบอยูในกระบวนการสงตอ

ไปสูจุดหมาย ถายังไมถึงจุดหมายแลว อยาหยุด อยาใหขาดลอย

หรือคาง จะปฏิบัติธรรมขอไหนตองถามทันทีวา ธรรมขอน้ีจะสงตอสู

ธรรมขอไหน จุดหมายใหญท่ีจะไปถึงในที่สุดคืออะไร แลวอันน้ีจะ

เปนสวนรวม สวนเอื้อ เปนปจจัยเก้ือหนุนตอการไปถึงจุดหมายใหญ

น้ันอยางไร ถาตอบไมได ก็แสดงวายังสอบตกอยู
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สมาธิจะเก้ือหนุนการไปถึงจุดหมายสุดทายน้ันได ดวยการสง

ตอสูปญญา อันน้ีตองรูไว จึงตองกาวเดินหนาตอไป ไมใชจบท่ีสมาธิ

พระพุทธศาสนาบอกจุดหมายชีวิตของบุคคลไววา คอืนิพพาน

เมื่อใดบุคคลถึงนิพพานแลว เขาจะทําการเพื่อโลกไดอยางสมบูรณ

ทําไมจึงเปนอยางน้ัน ก็เพราะวาคนนิพพาน ก็คือไมมีอะไร

ตองทําเพ่ือตัวเองอีกตอไป ก็จึงโลง ไมมีอะไรก้ันขวางจํากัด จึงมอง

ไปไดท่ัวท้ังโลก แลวก็ไปทําเพ่ือโลกไดเต็มท่ี

นิพพานคืออะไร ตอบไดหลายแง นิพพานในแงหน่ึง คือ ภาวะ

หมดกิจท่ีจะตองทําเพ่ือตนเอง ไมมีอะไรตองทําเพ่ือตนเองอีกตอไป 

แมแตในการท่ีจะมีความสุข หมายความวา ความสุขน้ัน

หนึ่ง เปนความสุขท่ีมีอยูตลอดเวลา เปนคุณสมบัติประจําอยู

กับตัว ไมตองหา

สอง ความสุขน้ันเปนอิสระ ไมข้ึนตอสิ่งภายนอก ไมข้ึนตอวัตถุ

เสพ ไมเปนความสุขท่ีพ่ึงพา

สาม เปนความสุขท่ีเต็มเปยมสมบูรณ คนท่ัวไปมีแตความสุข

ท่ีเจือทุกข หรือมีเช้ือทุกข ซ่ึงพรอมท่ีจะกลายเปนทุกข อยางนอย

ขณะเสวยสุขอยู ก็มีความหว่ันใจหรือความกังวล เปนตน ยังแฝงยัง

ระคายหรือคอยกวนอยู แตความสุขท่ีเรียกวานิพพาน เปนความสุข

ท่ีไรทุกข จึงเปนความสุขท่ีสมบูรณ
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น้ีคือนิพพานท่ีตอบในแงความสุข เมื่อตอบอยางน้ีแลว ก็มี

ความหมายตอเน่ืองไปอีกแงหน่ึงวา ในเมื่อบุคคลน้ันมีความสุขอยู

ในใจเต็มท่ีตลอดเวลา เปนอิสระไมข้ึนตอสิ่งอื่นใดแลว เขาไมตองหา

ความสุข ไมตองทําอะไรเพื่อตนเอง ขณะน้ันตัวเขามีปญญามีความ

สามารถอยูอยางเต็มท่ี เพราะกวาจะพัฒนามาเปนพระอรหันตบรรลุ

นิพพานได ตองผานมาการฝกตนมาอยางเต็มท่ี ถึงตอนน้ี พลัง

ความสามารถเทาท่ีมี ซ่ึงไมตองใชเพ่ือตัวเองเลยแลว ก็เอาไปทําเพ่ือ

โลกอยางเดียวโดยสมบูรณ

เพราะฉะน้ัน หลักท่ีพันอยูดวยกันสองอยางน้ีสําคัญมาก คือ 

“บคุคลนิพพาน ทําการเพ่ือโลก” อันน้ีคือจุดหมายของพระพุทธ

ศาสนา ซ่ึงมีภาวะสัมพัทธในระหวางดวยวา ย่ิงคนไหนพัฒนาใกล

นิพพานเทาไร เขาก็ย่ิงมีความพรอมท่ีจะทําการเพ่ือโลกไดมากข้ึน

เทาน้ันดวย เพราะเขาจะมีความพ่ึงพาข้ึนตอปจจัยภายนอกนอยลง 

พรอมกับพ่ึงตัวเองได เปนอิสระมากยิ่งข้ึน กับท้ังในขณะเดียวกัน ก็

มีความสามารถ มีสติปญญาท่ีจะทําอะไรๆ ไดดี ไดมากข้ึนดวย

ถาศรัทธายังมี ปญหาสุขภาวะก็ยังไมมา

อยางท่ีวาแลว เวลาน้ีเปนชวงตอนสําคัญ ท่ีเราจะตองลุกข้ึน

มาปฏิกรรม และปฏิกรรมท่ีสําคัญ ก็คือการแกไขพัฒนาเร่ืองคุณ

ภาพของคนไทย อันน้ีเปนเร่ืองใหญอยางย่ิง จะมัวนอนใจอยูไมได

ทีน้ี ในกรณีท่ีคนท่ัวไปยังลุกข้ึนมาตั้งหลักต้ังตัวเปนผูกระทํา
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ยังไมไหว ก็ตองอาศัยศรัทธา คือ คนท่ีเปนผูนําตองมีดีมีปญญาให

คนในสังคมเห็น เมื่อคนเห็นแลว เกิดความมั่นใจ คนก็จะมีศรัทธา 

เมื่อคนมีศรัทธา สุขภาวะก็จะดีข้ึนมาทันที

ศรัทธาเปนคุณสมบัติทางจิตใจท่ีสําคัญ แตไมใชศรัทธาแบบ

งมงาย ไมใชศรัทธามืดบอด แตเปนศรัทธาท่ีเช่ือมคนเขากับปญญา 

คือศรัทธาในคุณธรรมความดี ศรัทธาในปญญาความสามารถ

ถาผูบริหารประเทศชาติบานเมืองมีคุณธรรม มีจิตใจดี มี

ความประพฤติดี มีปญญาแกปญหาไดเกง ประชาชนก็มีศรัทธา พอ

ประชาชนมีศรัทธาในบานเมือง ในนักการเมือง ในผูบริหารประเทศ

ชาติ สุขภาวะก็ดีข้ึนมาทันที

แตเวลาน้ี ท่ีเปนปญหาสุขภาวะกันหนักหนา ก็เพราะปญหา

สําคัญ คือความขาดศรัทธา หมดศรัทธา แลวก็เลยเกิดภาวะไร

ศรัทธา คนท่ีเคยชินมากับระบบพึ่งพา ตั้งตัวไมทัน หรือท่ีจริงคือตั้ง

ตัวไมถูก ตั้งหลักไมเปน หรือไมมีหลัก ก็กลายเปนผูถูกกระทําอยาง

เต็มท่ี ก็เลยกะปลกกะเปลี้ย เบ่ือหนาย ถดถอย ทอแท หมดเร่ียว

หมดแรง กลายเปนภาวะวิกฤตศรัทธา หรือสุญญากาศแหงศรัทธา

เวลาน้ีคนไมมีศรัทธา เห็นพระ ก็ไมมีศรัทธา เห็นผูบริหาร

ประเทศชาติ ก็ไมมีศรัทธา ก็ใจเสีย รูสึกอางวาง ขาดความเช่ือมั่น

ตอวิถีของสังคม และตอชะตากรรมของประเทศชาติ เปนตน สุข

ภาวะจะเหลือดีไดอยางไร ก็หงอยเหงา เศรา หมนหมอง หดหู  หอ
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เห่ียว ทอแท

แตถาคนมีศรัทธาข้ึนมา เห็นทานท่ีทํางานเปนผูนํา มีจิตใจดี 

มีปญญา มีความสามารถ มีเจตนาสุจริต หวังดีตอชาวบานจริงๆ ทํา

อะไรก็ตั้งใจทําเพ่ือประชาชน มุงมั่นทํางานเพ่ือประโยชนสุขของ

สังคม ศรัทธามันก็มา พอศรัทธามา ใจเขาก็มีแรงข้ึน ก็หายปวย

รวมความวา ศรัทธามีความสําคัญมากในข้ันพ้ืนฐานน้ี มัน

เปนตัวเช่ือมใหญในสถานการณท่ัวไป ซ่ึงผูทําหนาท่ีบริหารบาน

เมืองจะชวยประเทศชาติไดมาก ดวยการสรางศรัทธาข้ึนมา

พอสรางศรัทธาข้ึนมาได ประชาชนก็ใจดี สดช่ืน มีเร่ียวแรง ก็

หายปวย แลวประชาชนก็จะรวมมือในการแกปญหาของสังคม

ประเทศชาติดวยศรัทธาน้ัน และศรัทธาน้ันก็จะชวยใหเรามาฟงกัน 

ทําใหไดปญญา ศรัทธาจึงเปนสะพานเช่ือมตอไปสูปญญา

ถาอยูเพียงดวยศรัทธา ความม่ันคงปลอดภัยแทก็ยังไมมี

แตน่ันเปนข้ันพ้ืนฐาน ในกรณีท่ัวไป แตยังมีกรณีซับซอน ท่ีทํา

ใหศรัทธาอาจจะไมปลอดภัย ถึงไดบอกวาศรัทธาน้ันตองมากับ

ปญญา ถาคนไมมีหลัก คือไมมีปญญาท่ีรูหลักหรือรูทัน อาจจะ

กลายเปนศรัทธาตาบอด หรือศรัทธาไปตามหลอกก็ได และศรัทธา

ตามหลอกน้ันก็พาภัยอันตรายมาใหอยางยืดเย้ือยาวนาน จึงหนีไม

พนท่ีจะตองพัฒนาคนใหมีปญญาใหได
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ดูงายๆ ถึงจะมีศรัทธา แตถาคนท่ัวไปยังออนเปลี้ยอยูดวย

สภาพจิตแบบรอผลดลบันดาลละก็ สังคมก็ไปไมไหว เขาอาจ

เปลี่ยนจากรอเทวดาบันดาล มาขอใหผูนําชวยบันดาล

ถาผูนํามีเจตนาดีจริง และถาคนเขามีศรัทธาในผูนําน้ัน ผูนําก็

จะตองใชศรัทธาเปนเคร่ืองพาคนออกไปจากลัทธิรอผลดลบันดาล

ใหได ถาอยางน้ี  ศรัทธาจึงจะเปนประโยชน

ขอยํ้าอีกคร้ังหน่ึง ในเร่ืองรอเทวดามาบันดาลใหน้ัน ไมวาจะ

เปนการรอเทวดาในสวรรค หรือรอเทวดาในโลกมนุษยก็ตาม ก็ตอง

ระวังท้ังน้ัน เพราะวา ถาเปนเทวดาดี ทานจะไมใหคนมัวแตรอผลดล

บันดาล ไมใหมามัวหวังผลจากการบันดาลของทาน

อยางเร่ืองพระมหาชนก ท่ีในหลวงทรงพระราชนิพนธไว นาง

มณีเมขลาเปนเทพธิดา จะมาชวยพระมหาชนก เพราะพระมหาชนก

ออนวอนก็เปลา  พระมหาชนกเปนผูท่ีไมยอมออนวอนเทวดา

ตอนเรือแตก คนท้ังหลาย บางก็เอาแตพิไรรําพัน โศกเศราปริ-

เทวนาการ บางก็มัววุนวายกับการออนวอนใหเทวดาชวย พระมหา

ชนกไมเอาดวย แตทานใชปญญา พิจารณาวา เราจะไปอยูท่ีจุดไหน

ของเรือดีนะ เพ่ือวาในเวลาท่ีเรือลมลงในทองทะเลแลว เราจะอยูได

ดีท่ีสุด และจะตองเตรียมตัวอะไรบาง เชน มีไมสําหรับเกาะชวยลอย

ตัวในนํ้า เปนตน ก็เตรียมตัวใหพรอมเต็มท่ี โดยใชปญญาคิดแก

ปญหาตอนวิกฤต
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พอเรือลม พวกออนวอนเทวดาก็ตายหมด พระมหาชนกวาย

นํ้ามาได ๗ วัน ก็ยังไมเห็นฝง แตก็ไมหยุดความเพียร

ฝายนางมณีเมขลาเปนเทวดารักษามหาสมุทรเห็นเขา ก็เลย

มาดู เพราะมีหนาท่ีดูแลรักษามหาสมุทร ตอนแรกก็มาเยาะเยยวา

วายนํ้าไปทําไม วายมา ๗ วันแลวยังไมเห็นฝง มีหวังตายเปลา เลย

เกิดเปนบทสนทนาระหวางพระมหาชนกกับนางมณีเมขลา

พระมหาชนกพูดจาใหเห็นวา เมื่อเปนมนุษย ก็ตองทําความ

เพียรพยายามไป ตราบใดยังไมตาย ถึงไมเห็นทางก็ตองทําความ

เพียรเทาท่ีปญญาของตัวเองจะมองเห็นได ทําไปจนถึงท่ีสุด ตาย

แลวไมเปนหน้ีใคร พูดเหตุผลไปจนกระทั่งนางมณีเมขลาเลื่อมใส 

เลยพาข้ึนฝง

อันน้ีเปนคติของพระพุทธศาสนา วาเราตองใชความเพียรของ

ตัวเองใหเต็มท่ี เทวดาก็เหมือนผูใหญท้ังหลาย ตองชวยคนท่ีเขาทํา

ความดี และมนุษยคนน้ี คือมหาชนกน้ัน ก็ไมไดออนวอนเทวดาเลย 

ตัวก็ทําหนาท่ีของตนเองไป ฝายผูใหญท่ีดี ไดแลเห็นคุณความดี ก็

มาชวยตามหนาท่ีของตน และตามเหตุผลท่ีไดพิจารณา ไมไดชวย

เพราะเขาออนวอน

แมแตนิทานอีสปสั้นๆ ก็ใหคติสอนธรรมไว ชายคนหน่ึงขับ

เกวียนไปติดหลมอยูในปา ลงมาคุกเขาสวดมนตออนวอนขอให

เทวดาชวย เทพารักษก็เลยมาสอนเขาใหรูจักใชเร่ียวแรงกําลังและ
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บาของตัวเองแกไขปญหา ก็เอาเกวียนข้ึนมาจากหลมได  น่ีก็งายๆ 

เทวดาดี ไมวาเมืองฝร่ัง หรือเมืองไหน ก็สอนคนใหรูจักพ่ึงตนเอง

เทวดาท่ีไมดีน้ัน ไมตองการใหใครมีความดีงามมีความเจริญ

ข้ึนไปเหนือตัว ไมตองการใหสัตวท้ังหลายพนไปจากอํานาจของตน 

หรือมฉิะน้ันก็หาทางท่ีจะดงึร้ังครอบงาํสตัวไวใหอยูใตอาํนาจของตน

เทวดาท่ีมุงรายเอาคนไวใตอาํนาจน้ี เปนเทวดาใหญมากเสีย

ดวย เรียกวา “มาร”

วิธีของมารน้ัน มี ๒ อยางตรงขามกัน อยางแรกก็คือ คอย

ทําลายลางและขัดขวางคนท่ีจะทําความดี หรือคนท่ีทําการสราง

สรรค กีดก้ันคนไมใหเขาถึงสิ่งท่ีดีงามหรือทางท่ีจะนําไปสูความสุข

ความเจริญ และอีกอยางหน่ึงท่ีตรงขาม คือ คอยลอหลอกใหตดิ

เพลนิอยูกับสิง่บํารุงบําเรอ หรือใหลุมหลงมวัเมาจมอยูกับความสาํเริง

สาํราญตางๆ

ในการลอหลอกมนุษยน้ัน มารมีอุปกรณสําคัญ ๒ อยาง คือ 

เบ็ด กับ บวง เบ็ดสําหรับติดเหยื่อลอ อยางเวลาน้ีสังคมไทยก็ติด

เหย่ือลอท่ีเบ็ดกันเยอะแยะไปหมด น่ีก็คือตดิเบ็ดมาร พอคนติดเบ็ด 

มารก็โยนบวงมารัดมัดไว คราวน้ีติดบวงมารแลว ก็ไมตองฟนกันเลย

มารเปนเทวดาท่ีมีอํานาจย่ิงใหญ  อยูในสวรรคช้ันสูงมาก

เรียกวา ปรนิมมิตวสวัตดี เทวดาใหญน้ีไมตองการใหใครพนไปจาก

อํานาจของตัว ก็เลยกําจัดขัดขวางคนดี พรอมท้ังใชวิธีการอันชาญ



ฟนสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤต๖๘

๖๘

ฉลาดตางๆ มาย่ัวยวน ชักจูง ดักลอมนุษยไว

เทวดาดก็ีปฏบัิตใินทางท่ีถูกตอง ใหเปนไปตามธรรม ในทางท่ี

จะสงเสริมการพฒันามนุษย เทวดาไมดก็ีลอหลอกตามวิธขีองมารไป

ถามีเร่ืองข้ึนมา เราก็เอาธรรมเปนประมาณ ถือหลักการเปน

เกณฑ จะเอาคนมาวัดกับคน เปนมาตรฐานไมได เราจะวัดคน ก็วัด

กันท่ีธรรมน่ัน ไมตองเถียงกัน และไมตองเถียงกับคนท่ีมาชวยวัด

ดวย เพราะเราเอาธรรมเปนเกณฑ ดูซิวาตามเกณฑน้ี นายคนน้ันได

เทาไร นายคนน้ีไดเทาไร ก็วากันไป

ถาคนเกิดปญหากัน ก็ไมตองมาสูกันกับคน แตใหไปสูกับ

ธรรม สูกับความจริง สูหนาความจริงไปเถิด ตัวมีปญหาอะไร ก็สูกับ

ความจริงไป ไมตองมาเสียเวลาสูกับคน ซ่ึงจะเกิดปญหาไมจบไม

สิ้น สูกับธรรมดีท่ีสุดแลว ธรรมจะวัดแลวตัดสินใหเลย



- ๔ -

วิกฤตศรัทธา คอืโอกาสฟนสุขภาวะทางปญญา

เปนโอกาสดท่ีีเกดิวกิฤตศรทัธา จะไดตืน่ขึน้มาใชปญญาเสียที

ผูฟง: ขณะนีมี้ “วิกฤตศรัทธา” เกดิข้ึนรอบตัว ไมรูจะทําอยางไร ทํา

อะไรไมได

ทานเจาคุณฯ: ศรัทธาในคนไมสาํเร็จ ก็ศรัทธาในธรรมส ิ แนนอนยัง่ยืนกวา 

ศรัทธาในธรรมตองมเีปนหลกัอยูแลว เมือ่คนไมตัง้อยูในหลกั ก็ตัดคน

ไปเลย ไมเอาแลว เราศรัทธาในธรรม ในตัวหลักการตัวความจริง ถึง

คนจะเปนอยางไรไป ธรรมก็ยังอยูน่ี ธรรมก็เปนหลักอยู ไมไปไหน

เมื่อเอาธรรมเปนหลักแลว เราก็หันไปคิดท่ีจะเอาธรรมมาใช

แกปญหา เราก็ตั้งหลักต้ังตัวข้ึนมาใหเขมแข็ง ไมไปมัวรอหวังพ่ึง คือ 

เมื่อเราศรัทธาใคร ก็คือเราเห็นวาทานผูน้ันพ่ึงได ถาเราศรัทธาไมได

จริงๆ เราก็มาศรัทธาอยูกับธรรม ไมตองไปหมดศรัทธา

ศรัทธาในธรรมเปนหลักยืนตัว ศรัทธาในคนน้ันงอนแงนได 

พระพุทธเจาทรงสอนใหรูจุดออนของศรัทธาในคน และไมใหหยุดอยู
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แคน้ัน พระสาวกมาศรัทธาในพระองค พระองคยังทรงเตือน คือ 

ยอมใหใชเปนจุดเช่ือมในเบ้ืองตน แลวพระองคก็ตรัสบอกวา ศรัทธา

ในตัวบุคคลมีขอเสียอยางน้ันๆ หน่ึง สอง สาม สี่ พระองคตรัสหมด

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหพระสาวกเปนอิสระ 

คนท่ีมาอยูกับพระพุทธเจาก็เพ่ือกาวไปสูอิสรภาพ แมแตอิสรภาพ

จากพระศาสดา ในพระพุทธศาสนา พระสาวกไมข้ึนตอพระศาสดา 

มีตัวอยางใหเรารูกัน

ดังเชน วันหน่ึงพระพุทธเจาตรัสถามพระสารีบุตรวา สารีบุตร 

… เร่ืองน้ีเปนอยางน้ีใชไหม… พระสารีบุตรตอบวา ใช พระพุทธเจา

ตรัสถามตอไปวา เร่ืองน้ันเปนอยางน้ันใชไหม… ใช พระพุทธเจา

ตรัสถามตอไปวา เร่ืองโนนเปนอยางน้ันใชไหม… ใช

พระพุทธเจาตรัสถามวา ท่ีเธอตอบอยางน้ีเพราะเช่ือเราหรือ

อยางไร พระสารีบุตรทูลวา ท่ีขาพระองคตอบอยางน้ี มิใชเพราะเช่ือ

พระองค แตเพราะมองเห็นดวยตนเองวาความจริงเปนอยางน้ัน 

พระพุทธเจาก็สาธุ

น่ีคือพระพุทธศาสนา ทานใหเปนอิสระ พระพุทธเจามาชวยก็

เพ่ือใหเราเปนอิสระ แตเมื่อเปนอิสระแลว ไมใชจะไมเช่ือฟง กลับย่ิง

เช่ือฟงใหญ พระสารีบุตรย่ิงเคารพพระพุทธเจา เปนความเคารพใน

แงของคุณความดี โดยไดเห็นประจักษวา ทานมีปญญาถึงความจริง

แนนอน จึงมาสอนชวยใหเราเห็นความจริงไดดวย และทานหวังดีตอ
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เราจริงจัง ไมมีอะไรแอบแฝง ทําใหย่ิงมีความเคารพเต็มท่ี

เปนอันวา ศรัทธาน้ันควรตองมี แตอยาใหตองไปข้ึนตอมัน 

และเพราะฉะน้ัน เมื่อโยมหาคนท่ีนาศรัทธาไมได ก็ศรัทธาในธรรม

ผูฟง: ตอนน้ีเรายงัปวยอยู เพราะเรายงัศรัทธาในธรรมไมพอใชไหมคะ

ทานเจาคุณฯ: เรายังตั้งหลักไมถูก จับหลักไมได ยังเควงควางอยู บอก

แลววา ตอนน้ีทุกทานตองกลับตัวมาเปนผูเยียวยารักษาสังคม

เราจะมองตัวเองเปนผูถูกกระทําอยูตลอดเวลา มัวมาออน

เปลี้ย ละเห่ียใจ ทอแท หงอยเหงา เศราซึม หดหู เบ่ือหนาย อะไรตอ

อะไรอยูไมได อันน้ันเปนสภาพจิตท่ีไมดี เราปลอยตัวอยูอยางน้ี ก็

เลยกลายเปนอยูกับความรูสึก เปนดานอารมณ เราก็เปนผูปวยทาง

อารมณน่ันเอง พอปวยทางอารมณแลว มันก็ปดก้ันปญญาไปดวย

เมื่อก้ีน้ี ไดยินบอกวาเกิดมีวิกฤตศรัทธา ก็เราพูดกันนักหนา

วา ใหเอาวิกฤตเปนโอกาส น่ีก็ถึงเวลาแลว ตองเอาวิกฤตเปนโอกาส

อยางนอยวิกฤตศรัทธาน้ี ก็ตองทําใหเราตื่นตัวข้ึนมา ตองรูตัว

วา น่ีเราไดปลอยตัวกันมา ฝากชีวิตและสังคมใหข้ึนตอศรัทธาอยาง

เดียว หวังพ่ึงแตศรัทธา จนจะกลายเปนคนท่ีไมมีหลักของตัว จึงเห็น

ชัดวา พอเสียศรัทธา ก็ออนอกออนใจ มือไมปวกเปยก ถามิฉะน้ันก็

ตรงขาม กลายเปนเกิดเปนปฏิกิริยาจะทําความรุนแรง

วิกฤตน้ีตองมาทําใหเราตื่นข้ึนวา คนไทยสังคมไทยฝากชะตา
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กรรมใหข้ึนตอศรัทธามากไปจนจะเสียดุลแลว หลงลืมดานปญญา 

ไมพัฒนามนัเลย ก็เลยไมมหีลกั ไมรูธรรม พอสญูเสยีศรัทธา ก็ปอแป

ทอแท เบ่ือหนายอยางเดียว ตั้งหลักไมได เพราะไมมีหลักจะต้ัง

เอาละ ทีน้ี เราก็ตองตั้งหลักข้ึนมา จําไววา พระอรหันตอยู

ดวยปญญาอยางเดียวพอ แตปุถุชนยังอาศัยศรัทธา ก็ใหมีปญญา

คุม มีศรัทธากับปญญาใหพอดีท่ีจะหนุนกัน จะมีศรัทธาก็ตอเมื่อ

ปญญามองเห็นเหตุผลเห็นความจริงวานาเช่ือถือ แลวก็เจริญ

ปญญา เพราะศรัทธาท่ีซาบซ้ึงในคุณคาชวยใหศึกษาใสใจพิจารณา

เร่ืองน้ันๆ อยางจริงจัง

ตอนน้ีเอาปญญามาเปนหลัก ปญญาน้ันรูธรรม ปญญาก็เอา

ธรรมเปนหลัก ปญญามีท่ีจับคือมันอยูกับธรรม เปนตัวเขาถึงธรรม 

พอปญญามาปบ ใจก็มีกําลังเขมแข็งข้ึนมาทันที ก็หายปวยเลย คือ

หายปวยทางอารมณ มีความรูสึกดีข้ึน

ขอใหทุกทานเขมแข็งทางปญญา โดยมองไปท่ีธรรม ปญญาก็

พาเอาธรรมมาตั้งเปนหลักให เราก็หายปวยทางปญญา เกิดมีพลัง

เขมแข็งทางปญญา มีสุขภาวะทางปญญา แลวทีน้ีละ สุขภาวะทาง

จิตใจ ทางสังคม ทางกาย ก็จะตามมา ไมมากก็นอย ตามมาแนๆ

ผูฟง: เวลาน้ีรัฐบาลจะแกไขปญหาเศรษฐกจิดวยการเปดบอน จะเปด

บอนคาสิโน ใหคนเลนการพนันไดถกูตองตามกฎหมาย แลวไปถาม
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พระดังรูปหน่ึงวา ทําแบบน้ีถกูตองหรือไม ทานบอกวา ตามหลกัพระ
พุทธศาสนามันกไ็มถกูหรอก แตอนัน้ีเหน็ใจรฐับาล ท่ีตองทําอยางน้ี 
เพราะแกไขคนไทยไมไดแลว เลยตองตามใจใหเขาเลน

ทานเจาคุณฯ: อาตมาไมวิจารณอะไรท้ังน้ัน พระทานเห็นใจรัฐบาล เราก็

ตองเห็นใจพระท่ีทานเห็นใจรัฐบาลอยางน้ัน  แตก็ไดบอกแลวต้ังแต

ตนวา เห็นใจ แตไมตามใจ จับตรงน้ีใหได

พูดไปแลววา พระบอกธรรมให แลวโยมก็ไปวัดกันเอาเอง 

พระทานก็ลําบากใจเหมือนกันในการท่ีจะตอบ ทีน้ี ก็ตั้งหลักวา ฉัน

จะใหธรรมะ โยมไปคิดเอาเองนะ อยางน้ีหมดเร่ือง

คือคนเราน้ี เมื่อปญญายังไมมาตั้งธรรมเปนหลักให สวนมาก

ก็จะไปข้ึนอยูกับความรูสึก วาชอบใจ หรือไมชอบใจ แลวความชอบ

ใจหรือไมชอบใจน้ัน ก็จะครอบงําใจ เปนตัวนําความคิด ท่ีเรียกวาไป

กับอารมณ พอไปกับอารมณ ก็ลองลอย คือไมมีหลัก หรือไมอยูกับ

หลัก ตอนน้ีก็ปวยแลวละ

ท่ีวาพระบอกธรรมใหโยมเอาไปใชวัดคนน้ัน ก็คือเปดโอกาส

ใหปญญาเขามาน่ันเอง พอโยมเอาธรรมเอาหลักการไปใชวัดคน ก็

ตองใชปญญา พอปญญามาต้ังหลักให ก็มีทางไปข้ึนมาทันที

เพราะฉะน้ัน เร่ิมตนจึงใหมีสติ ไมยอมใหใจไปข้ึนอยูหรือเลื่อน

ไหลไปกับความชอบใจและไมชอบใจ ตั้งหลักทันทีวา ไมเอาความ

ชอบใจหรือไมชอบใจมาเปนตัวกําหนด แลวเราก็เอาธรรมมาเปนตัว
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กําหนดอยางท่ีวา “เอาธรรมเปนประมาณ เอาหลักการเปนเกณฑ” 

อารมณไมมี ความรูสึกหมดอิทธิพลไปเลย

คนไทยรูจักพระมานานนกัหนา แตยงัไมรูวาพระนัน้คือใคร

ผูฟง:  เวลาน้ี เกดิวิกฤตศรัทธากบัพระขึน้มาแลว เราจะทําอยางไรให

คนศรทัธาธรรมะ โดยท่ีมองขามตัวบคุคล คอื พระ เพราะวาไมนานับถอื 
แลวเขาจะศรทัธาศาสนาไดอยางไร  กไ็มรูจะสอนเขาใหแยกแยะอยางไร 
เอาธรรมะอยางไร ขอเรยีนเชญิทานเจาคณุฯ ชวยชีแ้นะดวย

ทานเจาคุณฯ: น้ีละเปนบททดสอบญาติโยมอยางดีเลย พระท่ีวาน้ัน ไม

ตองพูดถึงละ แยเต็มที แตโยมท่ีมองพระน้ันแหละก็ตองดูตัวเองใหดี

ขอยอนกลับนิดหน่ึงกอน แลวโยมอาจจะตอบเองได ไมตอง

ไปถึงโยมท่ีมองพระไมดีหรอก มาดูท่ีตัวหลักเลยวา โยมคฤหัสถมาก

หลายทานในพุทธกาลน้ัน เปนอริยบุคคลช้ันสูงแลว ทานมองพระ

ปุถุชนอยางไร ถึงแมพระปุถุชนสวนใหญจะไมทําเสียหายมากมาย 

แตเมื่อเทียบกับพระอริยะแลว ก็ประพฤติไมดีเทาไร

ทีน้ี นางวิสาขามหาอุบาสิกาก็เปนโสดาบัน อนาถบิณฑิก-

เศรษฐีก็เปนโสดาบัน จิตตคฤหบดีเปนถึงอนาคามี ทานเหลาน้ีเปน

อริยบุคคลช้ันสูงแลว แตทานก็กราบก็ไหวพระปุถุชน ทานมองพระ

อยางไร โยมตองมองใหชัดตรงน้ี ตามหลักธรรมทานมีเหตุผลแยกได

หมดในเร่ืองน้ี แลวทําไมญาติโยมท่ัวไปจะไหวพระในระดับเฉลี่ย
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ของสมัยน้ีไมได ตีหลักตรงน้ีใหออก น่ีตอบข้ันท่ีหน่ึง

ตอไป ข้ันท่ีสอง ก็คือ มองพระแบบสังฆะ หมายความวามอง

พระเปนสวนรวมวา พระท้ังหลายแตละรูปน้ัน เปนองคประกอบของ

สังฆะ เปนหนวยรวมในหนวยรวม หรือเปนองครวมในองครวม

ทีน้ี เมื่อมองภาพรวม องครวมใหญคือสังฆะน้ัน เปนหลักใน

การรักษาพระศาสนามา แตเมื่อมองแยกกระจายออกไป พระท่ีเปน

องครวมในสังฆะน้ัน แตละองค ก็มีดีบาง ไมดีบาง ในสถานการณ

ตางๆ เราน้ันหวังจะใหดีใหหมดใหไดถาเปนไปได แตมันข้ึนตอเหตุ

ปจจัยท่ีซับซอนมากมาย รวมท้ังตัวเราทุกคนน้ีดวย บางคร้ังท่ีไมดีก็

มีมาก ท่ีดีก็มีบาง ปนๆ กันไป เมื่อมองในแงเปนองครวมในองครวม

ใหญ ก็เปนพระในสังฆะเหมือนกันหมด

ทีน้ี พระพุทธเจาท้ังท่ีเปนพระศาสดา ก็ตรัสวา “เราเคารพ

สงฆ” ทําไมอยางน้ันละ น่ีแหละโยมตองตีใหแตก ท่ีพระพุทธเจาตรัส

วา เราเคารพสงฆ ถามองในแงบุคคล โยมตองกลั่นกรอง เราจะ

สนับสนุนพระแยกเปนรายรูปอยางไร น่ันวากันอีกข้ันหน่ึง แตในข้ัน

พ้ืนฐาน เรามุงทําเพ่ือประโยชนสวนรวม ไมใชเร่ืองสวนตัว ก็ตองทํา

โดยมุงไปท่ีสวนรวมน้ัน รวมท้ังในระยะยาว วาจะใหสังฆะอยูได

อยางไร โดยการสนับสนุนจากครอบลงมา และจากหนวยยอยข้ึนไป

ทําไมพระพุทธเจาทรงวางสิกขาบทบัญญัติวินัยวา พระท้ัง

หลายอยูรวมกันในสังฆะ ตองมีการแสดงความเคารพกัน แลวจะใช
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เกณฑอะไรในการแสดงความเคารพ

ตอนท่ีจะบัญญัติเร่ืองน้ี พระองคก็ใหพระสาวกเสนอ พระ

สาวกองคหน่ึงเสนอวา องคไหนบวชจากวรรณะศูทร ตองไหวองคท่ี

มาจากวรรณะกษัตริย องคไหนบวชจากวรรณะแพศย ตองไหวองค

ท่ีมาจากวรรณะพราหมณ องคท่ีมาจากวรรณะตํ่า ตองไหวองคท่ีมา

จากวรรณะสูง

พระพุทธเจาทรงฟง ถามองคน้ันแลว ก็ทรงถามองคอื่นตอไป 

อีกองคหน่ึงกราบทูลวา องคไหนเปนปุถุชน ก็ตองไหวองคท่ีเปน

โสดาบัน องคไหนเปนโสดาบัน ก็ตองไหวองคท่ีเปนสกทาคามี อยาง

น้ีเปนตน จนถึงพระอรหันต ฯลฯ ก็ตอบกันไปตางๆ

พระพุทธเจาก็ใหพระแสดงความเห็นกันไป จบแลวพระองคก็

สรุปวา เอาอยางน้ีวา วางเกณฑกันท่ีใครบวชกอนบวชหลัง ฉะน้ัน 

จะเปนปุถุชนหรือเปนอรหันต ก็ไมเก่ียว วากันไปตามอายุพรรษา แต

ใชเกณฑน้ีในการแสดงความเคารพและวิธีปฏิบัติบางอยางในการ

อยูรวมกันเทาน้ัน ไมถือเปนเกณฑในเร่ืองการงาน

ถาพูดในเร่ืองการงานแลว ตองดูท่ีคุณสมบัติ ความรูความ

สามารถ ปญญา ความถนัด และความเหมาะกับงานน้ัน ดังเชนพระ

สารีบุตร ถึงแมพรรษาจะออนกวาหลายองคอื่น บวชทีหลังพระ

เบญจวัคคียท้ังหมด แตมาเปนอัครสาวก เปนธรรมเสนาบดี น่ีคือ

เอาท่ีสติปญญาความสามารถ เปนตน วากันไปเปนเร่ืองๆ
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เมื่อจะเอาความอยูกันเปนระเบียบทางสังคม ในแงน้ี ทานให

เอาอายุพรรษาเปนเกณฑ จะไดใชปฏิบัติในเวลารับอาหาร เปนตน 

ท่ีจะวากันไปตามลําดับ ใหสังคมมีเกณฑมีกติกาในการอยูกันเปน

ระเบียบเรียบรอย

ท่ีใหไหวกันตามพรรษาน้ัน ก็เปนกติกาพ้ืนฐาน แลวก็มีขอ

ปฏิบัติหรือเกณฑยกเวนปลีกยอยไปอีก วาบางทีพรรษาแกแตไมไหว

ก็มี โดยมีเกณฑมีหลักใหไว เชนวา องคน้ีมีความประพฤติไมดี ไม

สมควรไหว สงฆก็ประชุมกันลงมติ ภาษาวินัยของพระไทยเรียกวา 

ยกวัตร (ภาษาบาลีเดิมวา อุกเขปนียกรรม) คือยกพระองคน้ันออก 

จากหมู ไมมีใครไหวเลย รับไหวใครไมได น้ีคือทําการดวยท่ีประชุม

สงฆมีมติรวมกัน

อยางภิกษุณีท้ังหลายเห็นวา พระภิกษุองคน้ีมีความประพฤติ

ไมดี ภิกษุณีก็ประชุมกันลงมติวา พระองคน้ีเปนผูท่ีภิกษุณีท้ังหลาย

ไมพึงไหว พระองคน้ันก็หมดทาไป

น่ีเปนระบบในพระพุทธศาสนา ทานแยกไดวา วนิยั ท่ีเปนระบบ

ของสงัคม กฎเกณฑสมมตขิองมนุษยเปนบัญญัต ิ วาอยางไร ก็วากัน

ใหเปนระเบียบแบบแผนไป สวน ธรรม คือหลักความจริง ความถูก

ตองตามธรรมชาติเปนอยางไร ก็วากันใหไดผลตามเหตุปจจัย ให

สองอยางน้ีมาหนุนกันใหได ถาเช่ือมโยงเปนแลว วินัยตองตั้งอยูบน

ฐานของธรรม มาหนุนธรรม และนําไปใหถึงธรรมเปนจุดหมาย โยม
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ไดอันน้ีเปนหลัก และเอาไปใชเปนเกณฑไดแลว ก็สบายใจ

ท่ีจริง เร่ืองน้ีอาตมาก็พูดกับพระใหมบอย และยาวมาก โยม

พุทธศาสนิกชนในเมืองไทย มองพระกันไมถูก คือ มองพระราวกะ

เปนเจาหนาท่ีของศาสนา เหมือนในศาสนาอื่น คือ ศาสนาตางๆ เขา

มักจะมีเจาหนาท่ีของศาสนา แลวเราก็เรียกทานเหลาน้ันวานักบวช 

แตในพระพุทธศาสนา ไมมีเจาหนาท่ีของศาสนา (ถาจะเอาเจาหนา

ท่ี ตองไปดูท่ี ศน. และท่ี พศ.) พุทธบริษัทสี่มีหนาท่ีฝกฝนพัฒนาตน

ทานเรียกวาสิกขา ทุกคน ไมวาพระวาโยม ตองพัฒนาตนท้ังน้ัน

ทีน้ี ใครละไปเปนพระ หรือวาพระคือใคร ก็คือพวกเราน่ีแหละ 

บางคนอยากจะศึกษาปฏิบัติพัฒนาตนตามหลักท่ีพระพุทธเจาทรง

สอนใหเต็มท่ี ก็มามองเห็นวา สภาพแวดลอม วิถีชีวิตความเปนอยู 

เปนตน ในเพศคฤหัสถ มันไมเอื้อ มันขัดมันของ อยางท่ีทานใชคําวา 

“สัมพาโธ ฆราวาโส” ฆราวาส คือการอยูเปนคฤหัสถน่ีมันคับแคบ มี

หวงมีกังวล มีเร่ืองราวเคร่ืองเคราอะไรตางๆ ผูกรัดมัดตัวนุงนัง หรือ

พะรุงพะรัง แต “อัพโภกาโส ปพพัชชา” การบวชเหมือนท่ีโลงแจง 

เบาตัว เปนอิสระดี เมื่อเห็นวา จะฝกหัดปฏิบัติตนในเพศคฤหัสถน้ี

จะไมสะดวก ไมไดผลดี ก็เลยไปขอบวช

ทานก็ถามวา เธอมีคุณสมบัติพรอมไหม โดยมากก็คือขอท่ีจะ

ไมเปนภาระแกสวนรวม ตกลงมีสิทธิ์ ก็บวช เมื่อบวชแลวก็ไปเจริญ

ไตรสิกขา เพ่ือพัฒนาตนไดอยางเต็มท่ี โดยมีสภาพแวดลอมและวิถี
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ความเปนอยู ท่ี เอื้อ  ท้ังในสังฆะก็มีกัลยาณมิตร  ท้ังสถานท่ี

บรรยากาศก็มีความสงบวิเวก เปนตน เรียกวาไดสภาพเอื้อท่ีจะ

ปฏิบัติขัดเกลาพัฒนาตนอยางเต็มท่ี การบวชก็มีความหมายอยางน้ี

แหละ คือเปนแหลงท่ีเอื้อตอการเจริญไตรสิกขาหรือการศึกษา

เปนอันวา ผูท่ีบวชน้ันก็เหมือนกับโยมทุกคน หมายความวา

โยมทุกคนกับพระเสมอกันโดยภาวะพื้นฐาน มาแยกกันตรงท่ีวา ผู

บวช คือผูตองการสภาพเอื้อในการศึกษาพัฒนาตน ก็เลยไปบวช 

แลวเราก็ใหเกียรติแกกัน

เมื่อใครไปบวชแลว คนท่ีไมไปบวชก็ใหเกียรติวา ทานผูน้ีมี

เจตนาดีท่ีจะศึกษา และมีความต้ังใจจริงถึงกับสละเหยาเรือนทรัพย

สมบัติออกไป และเปนผูกําลังฝกหัดขัดเกลาตนเอง แถมไปเขาเปน

สมาชิกของสงัฆะแลว เพราะฉะน้ัน เราก็ใหเกียรติถวายความเคารพ

ตกลงกันไววา เราเปนคฤหัสถ ถึงจะเปนอริยะ ก็ไหวทานท่ีเพ่ิง

ไปบวชนะ เหมือนอยางพระอรหันตพรรษานอย ทานก็ไหวพระ

ปุถุชนพรรษามากกวา วาไปตามกติกาเพ่ือรักษาสวนรวม ไมใชเร่ือง

ของการถือตัวถือตนเทียบสูงเทียบตํ่าอะไรกัน

วาถึงในศาสนาอื่น โดยท่ัวไป นักบวชก็คือเจาหนาท่ีของ

ศาสนา และตามปกติก็ทําการในเร่ืองประกอบพิธีกรรม เปนสื่อ

ระหวางสวรรคกับมนุษย หรือระหวางคนกับเทพเจา อยางเชน ถา

จัดเอาพราหมณเปนนักบวช ก็ทําหนาท่ีสําคัญย่ิงคือพิธีบูชายัญ 
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หรืออยางบาทหลวงก็ตองเปนผูท่ีไดรับพระกระแสเรียกจากองคพระ

ผูเปนเจา เรียกวาพระองคเลือกแลว ใหมาทําหนาท่ีท่ีพระองคมีพระ

ประสงคตอมนุษย โดยเฉพาะก็ทํา sacraments

ตางกันไกลกับพระในพระพุทธศาสนาท่ีวา ใครอยากจะบวช 

ก็เปนเร่ืองของความพอใจและตัดสินใจเลือกของคนนั้นเอง ท่ีจะมา

ใชโอกาสและบรรยากาศในวัดในสังฆะ เปนท่ีศึกษาฝกหัดขัดเกลา

ตน ถามีคุณสมบัติถูกตองเปนท่ียอมรับของท่ีประชุม ก็บวชเขามา

โยมก็มองพระในฐานะผูรวมบริษัท ๔ ซ่ึงมีสิทธิในพระพุทธ-

ศาสนาเทากันกับโยมเองน่ันแหละ ทุกคนมีสิทธิหนาท่ีตอพระ

ศาสนาเทากันหมด แตเวลาน้ี โยมมองพระในฐานะเจาหนาท่ีของ

ศาสนา ก็เลยมองอะไรตออะไรผิดหมดเลย

มีพระไมดี ก็ไปเอาพลเมืองรายออกมา

ญาติโยมก็พูดกันอยูวา พระสงฆน่ีเปนสมมุติสงฆ ท่ีวาเปน

สงฆ ก็คือเปนสังฆะ คือไมใชบุคคล สังฆะตองมีพระสี่องคข้ึนไปท่ีจะ

ทํากิจทําสงัฆกรรม ซ่ึงบางอยางก็ตองหาองค สบิองค จนถึงย่ีสบิองค มี

เกณฑองคประชุมอยางตํ่าเทาน้ันๆ สําหรับการประชุมแบบน้ันๆ

สังฆะก็คือการประชุมของพระอยางตํ่าสี่องค น่ีเปนเร่ืองของ

สมมุติสงฆ คือพระสงฆท้ังหมดโดยรวม ซ่ึงไดมีมติ คือการรับรูยอม

รับตกลงกันไววา น่ีคือพระสงฆ โดยตองมีวิธีการรับเขามาท่ีเรียกวา
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การบวชอยางน้ีๆ เราก็เรียกวาสงฆ แตเปนสงฆโดยสมมุติ

ทีน้ี ลึกลงไป ซ่ึงเปนจุดหมายหรือเปนสาระท่ีมุงเอาแทๆ ก็คือ

อริยสงฆ ซ่ึงหมายถึงผูท่ีศึกษาปฏิบัติฝกหัดพัฒนาตนจนบรรลุธรรม 

เปนโสดาบัน เปนตน จะเปนพระหรือคฤหัสถก็แลวแต มี ๔ ช้ันของ

อริยชนน้ัน ท่ีเปนชุมชนของผูบรรลธุรรม ก็เปนอริยสงัฆะ คอืสงัฆะแท

จริง อันเปนท่ีมุงหมาย คือพระพุทธเจาทรงตองการใหคนในสังคม

ท้ังหมดน้ี พัฒนาข้ึนไป ใหมีคุณสมบัติถึงระดับโสดาบันข้ึนไป แลว

น่ันแหละจะเปนสังฆะแหงอริยชน คือสังฆะท่ีแทจริง ถึงตอนน้ัน ไมมี

พระ ไมมีคฤหัสถ ไมมีแมแตเปนหญิงเปนชาย

สวนสมมุติสงฆท่ีบวชกันน่ี ก็เปนระบบจัดต้ัง เพ่ือเปนเคร่ือง

มือท่ีจะทําใหการพัฒนามนุษยสูความเปนอริยชนน้ัน เกิดมีผลเปน

จริงไดงายข้ึนในทางปฏิบัติ เพราะถาไมจัดตั้งองคกร ไมมีสังฆะท่ี

เปนสมมุติอยางน้ีแลว  สังฆะของอริยชนท่ีเปนเปาหมายใน

นามธรรม จะเกิดข้ึนไดอยางไร ก็ยากใชไหม

จึงมีสมมุติสงฆ โดยจัดต้ังองคกร กฎ กติกา และสภาพแวด

ลอม เปนตน ใหเอื้อแกคนท่ีเขามาในระบบน้ี จะไดพัฒนาตัวข้ึนไป

เปนอริยบุคคล ท่ีจะไปเปนองคประกอบของสงฆท่ีหมายน้ันไดเต็มท่ี

เปนอันวา ถึงไมออกมาบวช ท้ังๆ ท่ีมีเวลานอย และสภาพ

แวดลอมก็ไมเอื้อ แตถามีความสามารถ มีปญญาดีมาก ศึกษา

ปฏิบัติเขาถึงธรรมไดเกงกวา เปนโสดาบัน เปนสกทาคามี เปน
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อนาคามี ท้ังท่ีเปนคฤหัสถ ก็เขาอยูในสังกัดของอริยสงฆ หรือสงฆ

แท ชุดใหญ

ก็เปนอันวา เรามีสงฆยอย กับสงฆใหญ ซอนกันอยู คือสมมุติ

สงฆ กับอริยสงฆหรือสาวกสงฆ

แทรกความรูนิดหน่ึงวา อริยสงฆน้ัน เรียกอีกช่ือหน่ึงวาสาวก-

สงฆ คือสาวกสังโฆ ท่ีเราสวดในบทสวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ 

พระสังฆคุณ ตอนท่ีวา “สุปฏิปนโน ภควโต สาวกสังโฆ” สาวกสังโฆ 

น้ันแหละคืออริยสงฆ ท่ีวาคูแหงบุรุษสี่ บุรุษบุคคลแปดน่ันแหละ คือ

สังฆะท่ีแทจริง

แลวก็มี ภิกขุสังโฆ และภิกขุณีสังโฆ ชุดน้ีแหละคือสมมุติสงฆ 

โยมตองแยกอันน้ีใหได

ตกลง พระน้ีตองมองใหมวา ก็คือพวกเราน่ีแหละ ทุกคนมีสิทธิ์

แลวมบีางคนมุงมัน่จะปฏบัิตขัิดเกลาใหเต็มท่ี และตองการสภาพเอื้อ 

ก็ใชสิทธิ์น้ีไปขอบวชอยูในสมมุติสังฆะน้ันดวย เมื่อท่ีประชุมสมมุติ

สงฆเห็นวามีคุณสมบัติพรอมยอมรับได ก็ยอมรับเปนพระไป

ทีน้ี ผูท่ีบวชเปนพระแลวน้ี เมื่อทานทําไมดี สมัยกอนพระราชา

ซ่ึงถือวาพระองคทรงมีหนาท่ีปกปองดูแลพระศาสนา ผูท่ีไปบวชน้ัน

ก็คือพลเมืองของพระองค ถาบวชแลวไปทําไมดี ไมประพฤติปฏิบัติ

ใหสมท่ีจะเปนพระ ก็ถือวาเปนพลเมืองท่ีไมดีเขาไปทํารายพระ

ศาสนา ก็ตองเอาออกไป
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หมายความวา พระเจาแผนดิน หรือบานเมือง มีหนาท่ีรับผิด

ชอบ ท่ีจะไปเอาคนท่ีไมดีของตัวท่ีเขาไปแอบแฝงตัวบวชน้ันออกมา 

เพราะไมใชพระจริง แตเปนพลเมืองไมดีท่ีไปทํารายพระศาสนา

เด๋ียวน้ีเรากลับไปมองวา พระไมดี จริงหรือ พระไมดีมีไดท่ีไหน 

มีแตพลเมืองไมดีเขาไปทํารายพระพุทธศาสนา ถาเปนพระราชา

สมัยกอน ก็จะทรงสอบสวน และเอาคนพวกน้ีออกมา

ตัวอยางเชน พระเจาอโศกมหาราชก็ตั้งกองสอบความรูพระ ดู

วารูคําสอน รูหลักธรรมหรือเปลา มาบวชหาลาภหรือเปลา พอไมมี

ความรู ตอบไมได ทานก็ย่ืนผาขาวให รูกันเลย หมายความวาใหสึก 

สมเด็จพระนารายณมหาราชก็ตั้งกองสอบความรู เอาพวกไมรูธรรม

ออกมา อันน้ีเปนประเพณีสืบมา

เพราะฉะน้ัน เร่ืองพระศาสนาน้ี ตองชําระสะสางกันหมดเลย 

ญาติโยมน่ีแหละตองชวยชําระการพระศาสนาดวย โดยเร่ิมชําระท่ี

ตัวเอง เร่ิมตั้งแตตองมอง ตองทําความเขาใจ ตั้งทัศนคติกันใหม

ถาเห็นพระประพฤตินอกธรรมวินัย ก็มองใหถูกวา น่ีคอืพลเมอืง

ไมดเีขาไปทํารายพระศาสนา ทําอยางไรพวกเราจะเอาเขาออกมาได 

อยางน้ีจึงจะจบ แตถามัวพูดแตวา พระไมดี พระศาสนาแย น่ันคือ

ตัวเองก็รวมทํารายพระศาสนาดวย

เวลาน้ี พลเมืองไมดีเขาไปทํารายพระศาสนาจนย่ําแยแลว คน

ไทยท่ัวไปยังใชความไมรูของตัวน้ี ซํ้าเติมเขาไปอีก
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ตรงน้ี อาตมาจะขออานกฎพระสงฆ ของในหลวงรัชกาลท่ี ๑ 
ใหฟงเปนตัวอยาง ถาฟงใหดี จะเหมือนสรุปสาระท่ีพูดมาตอนน้ีไว
ท้ังหมด จะมองเห็นเลยวา พระสงฆคือใคร มีบทบาทหนาท่ีอยางไร 
บวชเขามาเพ่ืออะไร บานเมืองสมัยน้ันรูเขาใจเร่ืองพระศาสนาชัด
เจนแคไหน และทานมีวิธีแกปญหาพลเมืองไมดีท่ีแอบเขาไปเปน
พระไดตรงจุดอยางไร แลวก็คิดดวยวา ทําไมบานเมืองและพลเมือง
ไทยสมัยน้ี จึงคิดเร่ืองแคน้ีไมออก เพราะเหตุอะไร และถาเราเอาวิธี
ของทานมาใชในเวลาน้ี จะแกปญหาท่ีโยมถามไดไหม ลองฟงดู

กฎพระสงฆ ฉบบัที ่ ๔: “เปนประเวณใีนพระพทุธ-
ศาสนาสืบมาแตกอน มีพระพทุธฎกีาโปรดไว ใหภกิษุ
สามเณรอันบวชแลวในพระศาสนา รักษาธุระสอง
ประการ คอื คนัถธรุะ วิปสนาธรุะ เปนท่ียดุหนวง… แตน้ี
สืบไปเม่ือหนา หามอยาใหมีภกิษุโลเล… มิไดรํ่าเรียน
ธรุะท้ังสองฝาย อยาใหมีไดเปนอนัขาดทีเดียว”

กฎพระสงฆ ฉบบัที ่ ๒: “ถาสามเณรรูปใดมีอายคุวร
จะอปุสมบทแลว กใ็หบวชเขารํ่าเรียนคนัถธรุะ วิปสนา-
ธรุะ อยาใหเท่ียวไปมาเรียนความรูอทิธฤิทธิใ์หผดิธรุะ
ท้ังสองไป… ถาแลสามเณรรูปใดอายุถึงอุปสมบท
แลว มิไดบวช เท่ียวเลนโวเวอยู จับได จะเอาตัว
สามเณร แลชีตนอาจารย ญาติโยม เปนโทษจงหนัก”

ภาษาเกา (ไดปรับสะกดการันตใหเปนอยางปจจุบันแลว) 
อาจจะยากสักหนอย แตคิดวาชัดพอ ไมตองอธิบาย
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สุขภาวะจะฟนเต็มท่ี เม่ือยอดพระเจดียกลับเต็มขึ้นมา

รวมความวา การพัฒนาคุณภาพของคนไทย เปนจุดสําคัญใน

การพูดวันน้ี เราตองมีการพัฒนาคุณภาพพลเมือง อยางนอยก็อยา

ใหออนแอ ตองใหเขมแข็ง ใหคนไทยหวังผลจากการกระทําของตน 

ไมไปมัวหวังผลจากการดลบันดาล ใหนับถือเทวดาใหมใหถูกตอง 

แลวก็รวมมือกับเทวดาดี อยาไปหลงเชื่อมาร

เปนอันวา วันน้ี ก็ขออนุโมทนาคณะกรรมการประชุมวิชาการ 

๑๒๐ ป ศิริราช ท่ีไดกําหนดเรื่องน้ีข้ึนมา และไดนิมนตอาตมาพูด 

ท้ังน้ีก็ดวยความหวังรวมกันวา ทําอยางไรเราจะชวยใหสังคมไทย

รวมไปถึงสังคมโลกท้ังหมด พนไปไดจากความเสื่อม สามารถต้ังตัว

ตั้งหลักได และพัฒนาไปสูความเจริญงอกงามท่ีเรียกกันวา เปน

ความย่ังยืนท่ีแท ไมใชย่ังยืนอยูแคสิ่งแวดลอมเทาน้ัน แตย่ังยืนใน

สันติสุขท่ีแทจริง ตั้งแตในจิตใจคนเปนตนไป

การท่ีจะเปนอยางน้ันได ก็ดวยการท่ีเราทุกคนตองมีกําลัง 

และกําลังท่ีสําคัญก็มีหลายอยาง หมายถึง กําลังกาย โดยมีสุข

ภาวะทางกายดี กําลังใจ โดยมีสุขภาวะทางจิตใจ หรือสุขภาวะทาง

อารมณดี และมีสุขภาวะทางสังคมท่ีดี

อยางนอยเมื่อยังเร่ิมตั้งตัว ยังไมไดอะไร ก็ใหมีความสามัคคี

กันในหมูคนท่ีมีเจตนาดี เพ่ือวาความสามัคคีน้ันจะไดเปนกําลังทาง

สังคม ซ่ึงจะทําใหเกิดมีสุขภาวะทางสังคมข้ึนมา แลวเราก็จะมาเอื้อ
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ตอกัน มาเสริมสุขภาวะของกันและกัน เปนการยอนทางใหเกิดสุข

ภาวะทางจิตใจ และเปนเคร่ืองประกันสุขภาวะทางกาย แตท้ังน้ี ใน

ท่ีสุด จะตองใหมีสุขภาวะทางปญญาใหได

คนไทยจะตองมีปญญาท่ีเขมแข็ง จะมองเร่ืองอะไร ตองมอง

ใหชัด จะศึกษาอะไร ตองใหรูเขาใจชัด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

ของเรา จะตองใหเขาพัฒนาตัวข้ึนมาชนิดท่ีไดปญญาท่ีแท ไมใชอยู

แคสักแตวาความโก แตจะตองกระจางแจมแจง เรียนรูอะไรตองชัด

เจน ใหเกิดปญญาท่ีแทจริง แลวเราก็จะมาชวยกันแกปญหาสราง

สรรคสังคมไดจริง สังคมก็จะเดินหนาไปได

เมื่อเราเดินหนาถูกตอง ศรัทธามันจะมาเอง ศรัทธามาก็ย่ิงมี

ความเขมแข็ง และทําใหสังคมของเราเดินไปขางหนาอยางมีจุด

หมาย ไมใชเควงควางเลื่อนลอย

เด๋ียวจะบอกวา พมามาเผากรุงเกา ทําลายพระเจดียพังพินาศ 

เจดียยอดหักไปตั้งนานแลว คนไทยยังปลอยปละละเลย ไมสราง

ยอดพระเจดีย คนไทยเด๋ียวน้ีก็ยังเควงควางอยูเหมือนกับเจดียท่ีไร

ยอด คือไมมีจุดหมาย

เจดียน้ันจะตองมียอด เราจะมีฐาน มีอะไรตออะไรอยางไรก็

ตาม ในท่ีสุด เจดียจะสมบูรณได ก็คือตองมียอด เจดียขาดยอดไม

ได ตอนน้ีตองทํายอดพระเจดียใหมีข้ึนใหได อยาใหเปนเจดียหักอยู

ท่ีกรุงเกาอยางเดียว แลวสังคมไทยก็จะเดินหนาไปไดดวยดี
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ตองฟนกรุงเทพกรุงไทยข้ึนมาอีกคร้ัง เพราะกรุงเทพทวาราวดี 

ศรีอยุธยา ก็มาตอดวย กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร เมื่อฟน

กรุงได และทําใหฟูข้ึนไปเจริญงอกงามแลว ก็จะไดเปนกําลังไปสราง

สรรคโลกตอไปดวย

ขอใหทุกทานมีกําลังทุกอยางดังท่ีกลาวมา ชวยกันเสริมสราง

ใหประเทศชาติสังคม มีความเจริญงอกงาม และมีความสุขท่ีแทจริง

ย่ังยืนสืบตอไป ขอใหทุกทานเจริญดวยจตุรพิธพรชยัทุกเมื่อ เทอญ
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