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ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ 

สังคมไทยไม่สิ้นความหวัง*

พระคุณแม่ที่ตามไปคุ้มครองลูกหายไป                        
สังคมไทยจึงตกอยู่ในอันตรายที่รุนแรง

 พระคณุแมนัน้คุ้มครองลกู และคุ้มครองโลก เรือ่งนี ้

ขอเน้น ทีว่่าพระคณุแม่คุม้ครองลกูนัน้ หมายความว่า เมือ่ 

เรามีความซาบซึ้งในพระคุณแม่ ซึ่งตามปกติคนไทยเรา

เป็นอย่างน้ีทกุคน พระคณุแม่กต็ามไปคุม้ครอง คอื เวลา

ไปไหน ไปพบอะไร หรือจะทำาอะไร ถ้าจะทำาสิ่งที่ไม่ดี...

พอนกึถงึแม่...เหมอืนกบัแม่บอกว่า หยดุนะลกู...กย็ัง้เราไว้ 

*จากเทปบนัทกึเสยีง “ถ้าเชดิชพูระคณุแม่ขึน้มาได้ การศกึษาไทยยงัไม่สิน้ความหวงั แต่ถ้า
ฟื้นพระคุณแม่ไม่ไหว สังคมไทยวอดวายแน่” พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) สนทนาและ
ตอบปัญหาธรรม ในโอกาสที่คณะผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนอนุบาลหนูน้อย และโรงเรียน
ทอสี ถวายหนังสือ “การศึกษาฉบับง่าย – Education Made Easy” และขอคำาปรึกษา 
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
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 ในความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ก็เหมือนกัน เมื่อ

อยู่กับแม่ เรามีความรู้สึกที่ดีงามเป็นคุณธรรม ซึ่งโน้มนำา

จิตใจของเราทำาให้มองเพื่อนมนุษย์ในแนวทางเดียวกัน 

คือมองเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติ เวลาออกไปข้างนอก... 

พอเจอผูห้ญงิ กจ็ะนกึถงึแม่ แล้วกเ็กดิความรูส้กึแบบญาติ 

แบบพี่น้อง ในทางที่ดีงาม

 ทนีี ้ถ้าความสมัพนัธ์เชงิคณุธรรมทีม่คีวามซาบซึง้

ใจหายไป คนก็จะมองกันในแง่ของเร่ืองทางเพศอย่าง

เดียว แล้วความเสี่ยงอันตรายก็เกิดขึ้น 

 สังคมของเรามวีฒันธรรมทีไ่ด้ปลกูฝังเร่ืองพระคณุ

แม่มาลึกซึ้งมาก จึงช่วยป้องกันปัญหาได้มาก แต่เวลานี้

ความสมัพนัธ์และความรูส้กึทีด่งีามนีก้ำาลงัลดน้อยลงหรอื

จะหมดไป จึงน่าเป็นห่วง 

 ความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างแม่กับลูกที่

ซาบซึ้งนั้น ฝังลึกลงไปในใจ ทำาให้พระคุณแม่มีความ



3พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมายอย่างยิง่ และมกีำาลงัอิทธพิลมากจนกระทัง่เมือ่พดู

ขึน้มาว่า “แม่” จะสามารถบนัดาลจติใจให้เกดิมคีวามรูส้กึ

นึกคิดในทางที่เป็นคุณธรรมทันที และทำาลายความรู้สึก

ในทางไม่ดี เช่น ความโกรธให้หมดไป

 เหมือนอย่างคนเข้าไปในป่า พอได้ยินใครพูดขึ้น

มาว่า “เสือ” ก็กลัวมาก ไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดว่าเสือเป็น

อย่างไร น่ากลัวอย่างไร พอได้ยินเท่านั้น อาการกลัวก็

เกิดขึ้นมาเองทันที อาจจะถึงกับเข่าอ่อน หมดแรง หรือ

ไม่อย่างนั้นก็วิ่งหนีสุดชีวิตไปเลย 

 “พระคณุแม่” กเ็หมอืนกนั ถ้าได้ปลูกฝังกนัไว้ด ีลกึ

ซึ้งมาก จะออกมาทำางานเอง ในเวลาที่ต้องการ ให้ถึงขั้น

ที่ว่า ถ้าเงื้อมีดขึ้นจะแทง หรือทำาร้ายใคร พอมีใครพูดขึ้น

มาว่า “แม่” เท่านั้นแหละ...มืออ่อนเลย มีดหลุดมือ ต้อง

อย่างนี้

 เราต้องให้พระคุณแม่มีอิทธิพลลึกซึ้งขนาดนั้น 
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และก็เป็นความจริงว่าถ้าเราปลูกฝังกันดี ก็จะมีอิทธิพล

ขนาดนี้ คือพูดถึงแล้วความหมายที่ลึกซึ้ง จะส่งผลออก

มาสู่พฤติกรรมทันทีโดยไม่รู้ตัว แต่เวลานี้ที่น่าเสียดายก็

คือ พลังแห่งพระคุณแม่กำาลังจะหมดไป 

 เมือ่คำาว่า “แม่” ไม่มอีทิธพิลแล้ว เครือ่งยบัยัง้ชัง่ใจ

ในทางคณุธรรมของคนกจ็ะยิง่หมดไป เพราะฉะนัน้ เราก็

จะต้องเจอกบัความเสือ่มต่างๆ อย่างมากมาย จงึได้บอก

ว่าอย่างไรๆ เราก็ต้องช่วยกันฟื้นเรื่องพระคุณแม่กันขึ้น

มาให้ได้ 

ถ้าจะกู้สังคมไทย                                                            
ต้องฟื้นพระคุณแม่ขึ้นมาให้ได้

 พระคุณแม่นั้นฟื้นได้แน่ แต่จะต้องฟื้นชีวิตที่มี

ความรักอบอุ่นเป็นสุขในครอบครัว ให้พ่อแม่-ลูกมีความ

สมัพนัธ์ใกล้ชดิ ให้เมตตากรุณาแสดงออกมาในชวีติทีเ่ป็น



5พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

จริง ชนิดที่ฝังลึกสนิทแน่นแฟ้น ติดมาตั้งแต่เด็กแต่เล็ก 

ถ้าทำาอันนี้สำาเร็จ ก็กู้สังคมไทยได้...

 พระคุณแม่นี่แหละจะเช่ือมต่อไปยังคุณพระ

รัตนตรัย

 คุณพระรัตนตรัยนั้น ถ้าไม่มีพระคุณแม่มาช่วย

เชื่อม...เด็กก็ก้าวไปถึงยาก  

 สังคมไทยเราก็อาศัยเริ่มจากจุดนี้ คือตั้งต้นที่

พระคุณแม่ แล้วก็โยงมาหาพ่อ แล้วก็โยงไปถึงพระ

รัตนตรัย จากพระรัตนตรัยก็โยงไปยังสิ่งทั้งหลายที่ดีงาม 

แล้วทำาอย่างไรเราจะเอาจริงเอาจงัช่วยกนัรักษาหลกัเรือ่ง

พระคุณแม่นี้ไว้ให้ได้

 ทีว่่านีก้ห็มายความว่า ทางโรงเรียนต้องโน้มตัวไป

หาครอบครวั แต่ถ้าคณุแม่ทีบ้่านไม่ช่วย ไม่ร่วมมือ กย็าก 

ความสำาเร็จก็อยู่ที่คุณแม่ คุณครูก็ทำาหน้าที่คล้ายๆ กับ

พระ คือต้องกลับย้อนต้นไปกระตุ้นในครอบครัว ให้คุณ
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แม่คุณพ่อทำาหน้าที่ พอครอบครัวเขาดี พ่อแม่ทำาหน้าที่

ถูกต้อง ก็เรียกว่าเครื่องจักรเดินแล้ว เดินหน้าไปได้ 

 เวลานี้ ที่เราทำากันอยู่ที่วัด หรือโรงเรียน ถ้าไม่

สามารถไปทำาให้เครื่องจักรที่บ้านเดิน ผลก็ไม่ได้ตลอด

รอดฝ่ัง ไม่ตลอดสาย ไม่ได้ผลเตม็ที ่กเ็ลยยำา้ว่า อย่างไรๆ  

ก็ต้องขอให้ช่วยกันเรื่อง “แม่” เรื่อง “ครอบครัว” ให้ฟื้น

สังคมไทยขึ้นมาให้ได้...

 ตรงนี้เป็นพื้นฐาน เป็นจุดเร่ิม เพราะจุดเริ่มของ

ชวิีตอยูท่ีน่ัน่  เมือ่ชีวติเริม่ทีน่ัน่ การศกึษากต้็องเริม่ทีน่ั่น  

(ที่แม่ และที่บ้าน-ครอบครัว)

เมื่อสังคมมีปัจจัยล่อเร้ามากในด้านร้าย                          
ต้องให้ครูที่บ้านน�าลูกไปในการศึกษาที่ดี

 การศึกษาก็ต้องมาทั้งด้านความรู้สึกและความรู้ 

เราต้องการให้เดก็ได้ความรู้ แล้วกใ็ห้ความรูน้ีม้ากบัความ
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รู้สึกที่ดีงามด้วย ถ้าเราเดินถูกทาง สองอย่างนี้จะพึ่งพา

กัน ทำาให้เมื่อได้ความรู้ ก็ได้ความรู้สึกที่ดีงามด้วย

 ความรู้สึกที่ดีงามนี้สำาคัญมาก โดยจะเป็นตัวที่

 ๑. ให้ใช้ความรู้เพื่อสนองความรู้สึกที่ดีงาม

 ๒. ความรูส้กึทีด่งีามจะไปกระตุน้ให้หาความรูเ้พิม่

ขึ้นมา

 แต่ถ้าเป็นความรู้สึกในฝ่ายที่ไม่ดี 

 ๑. ก็จะทำาให้ใช้ความรู้เพียงเพื่อสนองกิเลส เพื่อ

มาสนองความต้องการที่เป็นความเห็นแก่ตัว หรือเพื่อ

สนองความต้องการที่จะไปทำาร้ายผู้อื่น 

 ๒. ถ้าไม่มีเรื่องที่จะสนองความต้องการของกิเลส

แบบนี้ ก็เลยหยุดเฉยหรือเฉื่อย ก็จะไม่หาความรู้ จึงไป

จบที่โมหะ

 ความรูสึ้กแบบนีท้ำาให้คนหาความรู้เพยีงเพือ่สนอง

ความรู้สึก แล้วต่อจากนั้นก็ไม่หาความรู้
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 แต่ถ้าเป็นความรู้สึกที่ดี มันจะได้ทั้งสอง คือ

 ๑. ทำาให้หาความรู้เพื่อมาสนองความรู้สึกที่ดี 

 ๒. เป็นปัจจัยของการหาความรู ้โดยตรงเลยที

เดียว คือเป็นตัวกระตุ้นเร้าไปสู่ความรู้ เช่น ความรู้สึกที่

อยากรู้ความจริงของสิ่งทั้งหลาย อยากเข้าใจสิ่งทั้งปวงนี้ 

เป็นคุณธรรมที่ทำาให้เจริญปัญญา แล้วปัญญาก็มาสนอง

คุณธรรม ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีอีก ทำาให้เกิดความรู้สึกที่

อยากสร้างสรรค์ และตัวปัญญาเองก็เพิ่มพูนไปสู่การเข้า

ถึงความจริง

 ต้องพยายามทำาให้สังคมไทยเดินไปให้ถูกทาง 

เวลานีค้นใช้เทคโนโลยใีนทางทีก่่อมากกว่าแก้ปัญหา แล้ว 

เทคโนโลยนีัน้กใ็ช้มากทางด้านการสือ่สาร ซึง่เอามากระตุน้ 

ทางด้านความรู้สึกมาก และความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นก็มัก

จะเป็นความรูสึ้กด้านร้าย คอืด้านโลภะ โทสะ โมหะ ได้แก่

 ๑) ด้านหาสุขหาเสพส่วนตัว ล่าผลประโยชน์ 
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 ๒) ด้านที่มุ่งร้าย คิดแย่งชิง ประทุษร้ายผู้อื่น  

     ข่มเหงรังแกกัน

 ๓) ด้านมัวเมา ลุ่มหลง เพลิดเพลิน 

 จะเห็นว่า เทคโนโลยีที่มากระตุ้นความรู้สึกสาม

อย่างเหล่าน้ีเต็มไปหมด แต่เทคโนโลยีที่ใช้เพื่อกระตุ้น

ความรูส้กึทีด่งีามไม่ค่อยม ีเพราะฉะน้ัน กต้็องเป็นอย่างที่

ว่า...มันก็เส่ียงทีจ่ะต้องเกดิกลยีคุ กเ็ป็นไปตามเหตปัุจจยั

 คุณพ่อคุณแม่นี่แหละ เป็นด่านใหญ่ที่จะรับมือ

กับเทคโนโลยี ถ้าเลี้ยงดูลูกดี ก็จะมีการศึกษาที่ทำาให้

ลูกปฏิบัติต่อเทคโนโลยีถูกต้อง และได้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยี

 ขอให้ครูคนที่หนึ่ง กับครูคนที่สองมาประสานกัน 

และร่วมมือกัน ตอนนี้ครูที่สอง (ครูที่โรงเรียน) คนไหน

ที่ไหนที่รู้ปัญหา และมีจิตสำานึกที่จะแก้ปัญหา ต้องกลับ

ไปกระตุ้นครูที่หนึ่ง (ครูที่บ้าน, พ่อแม่)



1๐ ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ สังคมไทยไม่สิ้นความหวัง

ถ้าจะกู้สังคมขึ้นมา                                                          
ต้องให้ครูมีสถานะที่ถูกต้อง

 ครูนี่สังคมน่าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะเป็นผู้

สร้างคุณภาพของคน เป็นที่หล่อหลอมลูกๆ ของทุกคน

ทุกครอบครัว เราจะต้องคำานึงถึงครู นี่หมายถึงทั้งหมด 

ทัง้ประเทศ มองให้ถงึชนบท ตามบ้านนอกโน่น ไม่ใช่ว่า...

ขออภัย ได้ยินบ่อยๆ  ครูบ้านนอกเดี๋ยวนี้นะ เขาบอกว่า 

พอสอนเสร็จ หลังเลิกเรียน (บางแห่ง)มาตั้งวงเหล้า ถ้า

อย่างนี้ก็น่าเป็นห่วง...

 ครูต้องเกิดจิตสำานึกว่า โอ...เราเป็นครูนะ ความ

เป็นครคูอืผู้ทำาหน้าทีอ่ย่างนี้ๆ  เราจะต้องนกึถงึเดก็ คำานงึ

ถึงความสุข ความเจริญงอกงาม และความดีงามของเด็ก 

แล้วพยายามทำาให้เด็กเจริญงอกงามอย่างดีที่สุด อย่างนี้

เรียกว่าเกิดฉันทะ 
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 ถ้าฉันทะเกิดขึ้น ก็มีจุดเริ่มต้น อย่างที่ว่า แสงเงิน

แสงทอง หรือแสงอรุณมาแล้ว ก็จะเดินหน้าสว่างเจิดจ้า

ต่อไป อันนี้เป็นเรื่องสำาคัญ จะต้องสร้างฉันทะขึ้นมา 

 ถ้าครูทำางานด้วยฉันทะนี้ คือมีความอยากที่จะ

ทำาให้ชีวิตของเด็กเป็นชวีติทีด่ ีอยากให้เดก็เจรญิงอกงาม 

อยากให้เด็กเป็นคนด ีอยากให้ประเทศชาตสิงัคมของเรา

นีม้คีนทีม่คีณุภาพ แล้วกเ็จริญรุ่งเรืองขึน้ไป ถ้าครมูเีจ้าตวั

ความอยากที่พระเรียกว่า ฉันทะอันนี้แล้ว ก็แน่ใจได้เลย

ว่าต้องเดินหน้า ไม่กี่ปีเปลี่ยนหมดเลย สภาพสังคมอะไร

ต่างๆ ...มันเปลี่ยนเองเลย

 แต่นี ่ฉนัทะมนัไม่มน่ีะส ิในเรือ่งการสอน...ขออภยั 

ต้องใช้คำาว่า บางทคีรูกส็อนแบบซังกะตาย คอืสกัว่าสอน 

แต่ก็อย่างที่บอกแล้ว ในแง่หนึ่งก็ต้องเห็นใจ เพราะมัน

มีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ทำาให้ครูเป็นอย่างนั้น เช่นไม่มี

กำาลังใจเลย อะไรที่จะมาช่วยส่งเสริมให้มีกำาลังใจ ก็ไม่มี 



1๒ ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ สังคมไทยไม่สิ้นความหวัง

ความเอาใจใส่ของคนทั่วไปในสังคมก็น้อย การให้เกียรติ

ก็ไม่ค่อยมี 

 แต่ก่อนน้ัน ครู...สังคมให้เกียรติมากใช่ไหม ครูนี่

แหม...ครอบครวั คณุพ่อคณุแม่ให้ความนบัถอืมาก แม้แต่

ว่าคณุพ่อคุณแม่ของเดก็นัน้จะเป็นผูใ้หญ่ กต้็องนบัถือครู 

เดี๋ยวนี้ได้ยินมาแล้วน่าหดหู่ใจ คือครูไปไหนนี่คนไม่ค่อย

ให้เกยีรต ิ แล้วนกัการเมอืงบางทเีอาครมูาเหมอืนเป็นคน

รับใช้...ใช่ไหม  

 นี่...อันนี้ต้องติเตียนนักการเมืองละ นักการเมือง

ต้องนำาในเรื่องนี้ นักการเมืองต้องให้เกียรติครู ต้อง

แสดงออกให้รู้สึกว่านี่...เรานับถือครูนะ เวลาไปไหน...ไป

ในชนบท จะต้องให้เกียรติครู 

 เมือ่นกัการเมอืงนำาอย่างนี ้โดยแสดงให้เหน็ว่า ฉนั

ให้เกียรติ ให้ความสำาคัญแก่ครู ครูเองก็จะระวังตัวขึ้น ใช่

ไหม คนที่คนอื่นให้ความเคารพนับถือ ก็จะเป็นปัจจัย
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ภายนอกอย่างหน่ึงที่ทำาให้เจ้าตัวต้องระมัดระวัง ที่จะ

ปฏิบัติตนให้สมกับฐานะด้วย ถ้าไม่มีเกียรติ คนก็มักจะ

คิดว่าเราจะทำาอย่างไรก็ได้ ใช่ไหม 

 เพราะฉะนั้น สังคมจะต้องเชิดชูครูให้เห็นๆ 

นักการเมืองเป็นบุคคลที่ทำางานนี้ได้ทันที จะต้องยำ้าว่า

นักการเมืองต้องช่วยหน่อย ไปไหน ไปชนบท ต้องให้

เกียรติครู แล้วสังคมจะเปลี่ยนไปอย่างเห็นๆ เลย  

 แล้วก็ในสังคมทั่วไปและในชุมชนก็ต้องให้เกียรติ

ครู แต่ลองเถิด ถ้านักการเมืองให้เกียรติครูนะ คนในถิ่น

น้ันเด๋ียวก็ต้องให้เกยีรตคิรู... มนักเ็ป็นไปเอง เพราะฉะนัน้ 

ถ้าจะเริ่มก็เริ่มให้ตรงจุด

 เดี๋ยวนี้เราได้ยินในทางตรงข้าม กลายเป็นว่า

นักการเมืองไปเอาครูมารับใช้ อย่างนี้ก็หมดกันเท่านั้น

แหละสังคมเรา นี่…เดี๋ยวจะเป็นการติเตียนนักการเมือง

ไปเสยี แต่นกัการเมอืงทีด่กีม็ ีท่านกต้็องรับฟังเรา ใช่ไหม
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ถ้าสังคมจะไปไม่ไหวและแย่แล้วแน่                                 
คุณแม่จะต้องช่วยเริ่มต้นใหม่ให้ได้

 เรื่องที่ว่ามานี้ ถ้าคุณแม่เอาด้วยจริงๆ จังๆ จะ

พัฒนาได้เร็ว ว่าที่จริงก็ผู้ปกครอง ต้องทั้งคุณแม่คุณพ่อ

นั่นแหละ แต่คุณแม่นี่ใกล้ชิดที่สุด เรียกว่าเป็นแกน ถ้า

คุณแม่เริ่มต้นให้ละก็ มีความหวังมาก 

 ความซาบซึ้งในพระคุณแม่ ตลอดจนคุณธรรมที่

อิงอยู่ด้วยเหล่านี้ เราสร้างขึ้นจากชีวิตจริงที่อยู่ใกล้ชิด

กนั ซ่ึงมคีวามรกัทีแ่ท้ของแม่ ซมึซาบลงไปซึง้อยูใ่นใจของ

ลกู สามารถชกันำาบนัดาลจติใจของลกูได้ทนัทโีดยไม่ต้อง

บรรยายหรือเรียกหา 

 เหมอืนอย่างทีพ่ดูว่า เสอื! กไ็ม่ต้องบรรยายว่าเสอื

รูปร่างเป็นอย่างไร มันมีอันตรายอย่างไร มันจะทำาอะไร

กับเรา ไม่ต้องไปอธิบาย พอพูดขึ้นมาคำาเดียวเท่านั้น 
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ความรู้สึกและอาการกลัวก็เกิดขึ้นทันที 

 พระคณุแม่กเ็หมอืนกนั ถ้าหากว่าได้ปลกูฝังกนัมา

จรงิๆ พอเอ่ยถงึเท่านัน้แหละ ความซาบซึง้เกดิขึน้มา นำา้

หูนำ้าตาไหล ต้องอย่างนั้น ต้องให้มีผลออกมาจริงๆ ใน

ชีวิตแท้ๆ ซึ่งทำาได้ ถ้าเราตั้งใจทำา และที่จริงก็มีอยู่แล้ว

 ที่จริง การศึกษาของสังคมไทย และตัวสังคมไทย

เอง เวลานี้ทรุดมาก ก็ขอให้ถอยอย่างมีระเบียบ จะถอย

ไปไหน ก็ถอยกลับไปหาพระคุณแม ่ให้คุณแม่เริ่มต้นให้

ใหม่ แล้วก็จะเดินหน้าได้อีก เพราะฉะนั้น คุณแม่จะต้อง

เป็นผู้เริ่มต้นเชิดชูการศึกษาขึ้นมาให้ได้

คุณแม่ย่ิงท�าหน้าที่ได้ผลมาก                                            
หากมีก�าลังหนุนทั้งที่บ้านและสถานที่เล่าเรียน

 แม่ก็เป็นคุณครู  คุณครูก็เป็นแม่ได้  

 ความเป็นแม่มี ๒ นัย คือ แม่โดยเป็นผู้ให้กำาเนิด 
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และแม่โดยธรรม คุณแม่น้ันตามปกติได้ครบทั้งสองนัย 

แต่ถงึเราจะไม่ใช่เป็นผูใ้ห้กำาเนดิ กเ็ป็นแม่โดยธรรมได้ คอื 

คณุธรรมของแม่มใีนผูใ้ด ผูน้ัน้กเ็ป็นแม่ได้ ความเป็นแม่อยู ่

ทีจ่ติใจท่ีมคีณุธรรม มคีวามรักแท้จริงทีเ่ป็นเมตตากรณุา 

คุณธรรมนี้เกิดขึ้นมาเมื่อไร ความเป็นแม่ก็เกิดเมื่อนั้น 

 คุณพ่อคุณแม่นี่ทางพระมองใน ๓ สถานะ คือ

 ๑. พรฺหมฺาต ิมาตาปิตโร  มารดาบดิาเป็นพระพรหม 

    ของลูก

 ๒. ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร เป็นบูรพาจารย์ เป็นครู 

    อาจารย์คนแรก 

 ๓. อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตาน ํเป็นอาหุไนยบุคคลของ 

    ลูก  

 อาหุไนยนี้เป็นคำาเรียกพระอรหันต์ สังคมไทยเรา

จงึเรยีกพ่อแม่ว่าเป็นพระอรหนัต์ของลกู คอื เป็นผูมี้จิตใจ

บริสุทธิ์ต่อลูก ความเป็นพระอรหันต์อยู่ที่ความบริสุทธิ์ 
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พ่อแม่ก็บริสุทธิ์ใจต่อลูก รักลูกด้วยใจจริงและจริงใจ

 คุณพ่อคุณแม่นั้นส่วนหนึ่งก็มีหน้าที่ร่วมกัน แล้ว

อีกส่วนหนึ่งก็มีหน้าที่ที่ชำานาญพิเศษคนละอย่าง 

 หน้าทีร่่วมกนันัน้แน่นอนว่า กค็อืการทีจ่ะต้องเลีย้ง

ดูลูกให้เจริญเติบโตอย่างดี แต่พร้อมกันนั้นคุณพ่อจะทำา

หน้าที่หนักในส่วนนอกที่สัมพันธ์กับสังคม โดยเน้นในแง่

ของการให้ความมัน่คงปลอดภยั คล้ายๆ ว่าแม่อยูใ่กล้ชดิ

คอยดูแลตดิตวั แต่กต้็องมผีูท้ีเ่หมอืนกบัคอยปกปักรักษา 

ระวังภัยต่างๆ เป็นด่านรอบนอกด้วย 

 ในด้านการให้กำาลัง สนับสนุน อุ ้มชู ประคับ

ประคอง คุม้ครอง รกัษาความมัน่คงปลอดภยั แง่นีค้ณุพ่อ

จะมาเด่น อันนี้สัมพันธ์กับสภาพสังคมของเราที่เป็นมา

ด้วย จะเห็นว่าพ่อเด่นด้านนี้ ถ้าพ่ออยู่ก็รู้สึกว่าปลอดภัย 

มคีวามมัน่คงมัน่ใจ ส่วนแม่น้ีเยือกเย็นลึกซ้ึง ให้ความรูส้กึ

ที่หนักในด้านเมตตา มีความรักใกล้ชิดสนิทใจ  
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 เมื่อมองในแง่ความสมดุล พ่อก็ไปช่วยในข้อ

อุเบกขามากหน่อย เพราะถ้าเอาแต่เมตตาแสดงความ

รักมากเกินไป บางทีก็เลยทำาให้เด็กถูกตามใจเกินไป 

แล้วบางทีก็จะเอนเอียงง่ายด้วย จึงต้องมีอุเบกขาเพื่อให้

รักษาความพอดีไว้ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

กบัความเป็นจรงิของธรรมชาต ิและรกัษากฎเกณฑ์กตกิา 

หรือหลักการที่เรียกว่า ธรรมนั่นเอง

มองดูให้ทั่วถึงทั้งหมด ทั้งเลี้ยงคน ทั้งรักษาธรรม                        
แล้วลูกจะน�าชีวิตของเขาไปได้อย่างดี

 อุเบกขา มีไว้รักษาธรรม เมตตามีไว้รักษาคน 

เรารักษาคน แต่ถ้าไม่รักษาธรรมก็พลาด จะเสียความ

ยุติธรรมระหว่างมนุษย์ ทำาให้ไม่มีความเป็นธรรม และ

เมือ่เด็กได้รบัการตามใจเกนิไป พ่อแม่ทำาอะไรๆ ให้หมด...

ก็จะอ่อนแอ พึ่งตนเองไม่ได้ ทำาอะไรไม่เป็น 
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 ทีน้ีพอมตัีวที ่๔ คอือเุบกขามาช่วย ด้านความรู้สกึ

กจ็ะวางใจเป็นกลาง ทีเ่รยีกกนัมาว่า เฉย โดยไปเน้นด้าน 

รู้–ปัญญา คอือเุบกขานีด้้านความรูส้กึกว็างเป็นกลาง แต่

ไปเปิดทางให้ด้านรู ้คอืมองว่าจะทำาอย่างไรให้ถกูต้อง ให้

ตรงตามความเป็นจริง เพือ่ให้เกดิความถกูต้องลงตัวพอดี

ไว้ อุเบกขาจะได้คงอยู่ต่อไป

 ๓ ข้อแรก คือเมตตา กรุณา มุทิตา นั้นหนักด้าน

ความรู้สึก ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดี แต่คนเราจะอยู่กับความ

รู้สกึอย่างเดียวไม่พอ...ต้องมคีวามรูด้้วย ความรูก้ไ็ปรออยู่

ที่ข้ออุเบกขา และอาศัยข้ออุเบกขานั้นออกมาจัดมาปรับ

ความรูสึ้กและการแสดงออกให้พอด ีพดูง่ายๆ ว่าอเุบกขา

เปิดโอกาสให้ปัญญาเข้ามาทำาให้วางใจและทำาการทั้ง

หลายได้พอดี

 ที่พูดเน้นบ่อยๆ ได้บอกว่า ลูกมีสถานะเป็น ๒ 

อย่างในเวลาเดียวกัน คือ



๒๐ ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ สังคมไทยไม่สิ้นความหวัง

 ๑. เป็นบุคคลที่อยู่ในโลก หรือในสังคมมนุษย์ ใน

แง่นี้หรือในสถานะนี้ก็เป็นเรื่องของการมีความสัมพันธ์

กันระหว่างมนุษย์ เราก็ให้สัมพันธ์กันด้วยเมตตา กรุณา 

มุทิตา ช่วยเหลือเกื้อกูล มีความรู้สึกดีงามต่อกัน 

 ๒. แต่พร้อมกันนั้นเด็กก็มีอีกสถานะหนึ่ง คือ

เป็นชีวิต ท่ีอยู่ในธรรมชาติและเป็นธรรมชาติ ชีวิต ทั้ง

ร่างกายและจิตใจของเขา ต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติ 

ร่างกายของเขารบัประทานอาหารดกีเ็จรญิเตบิโตได้ด ีรบั

ประทานอาหารไม่ดี...ก็ท้องเสีย เสียสุขภาพ อะไรต่างๆ 

เหล่านี้ อันนี้เป็นด้านชีวิต ซึ่งเป็นไปตามความเป็นจริง

ของกฎธรรมชาติ

 ในฐานะเป็นบุคคล เด็กจะต้องอยู่ได้กับมนุษย์ 

หรอืกบัสงัคม และในฐานะเป็นชวีติ จะต้องอยูไ่ด้กบัความ

เป็นจริงของธรรมชาติ 

 เมื่อเด็กอยู่กับธรรมชาติ คืออยู่กับความเป็นจริง
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ของโลกและชีวิตนั้น ไม่มีใครมาทำาให้เขาได้...เขาต้องรู้

เข้าใจแล้วทำาเองเป็น เมื่อเด็กเป็นชีวิตอยู่กับความเป็น

จริงของธรรมชาตินั้น แม้แต่ร่างกายของเขาก็เป็นไปตาม

กฎธรรมชาติหมด

 สิ่งที่พ่อแม่และกัลยาณมิตรทั้งหลายจะช่วยได้ ก็

คือช่วยให้เขามคีวามรู้ หรือพดูกว้างๆ คอื ให้มีการศกึษา 

แล้วเขากจ็ะปฏบิติัจดัการกบัด้านธรรมชาตใิห้เป็นผลดไีด้ 

 พ่อแม่จะต้องเอาใจใส่ด้านที่ลูกเป็นชีวิตที่อยู่กับ

ธรรมชาตินี้ด้วย จะมัวมองในแง่เป็นบุคคลอย่างเดียวไม่

ได้ ต้องมองไว้ด้วยว่าลูกจะต้องรับผิดชอบตัวเองได้ เขา

จะต้องอยู่กับความเป็นจรงิของโลกและชวีติได้ ตอนนีเ้รา

ต้องเตรียมเขาไว้ 

 พ่อแม่จะต้องใช้ปัญญาคิดว่า เออ...ทำาอย่างไรลูก

ของเราจะรับผิดชอบตัวเองได้ ทำาอย่างไรเขาจะสนใจ

เรียนรู้เหตุปัจจัยต่างๆ เพื่อทำาอะไรๆ ให้ถูกต้องและได้
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ผลด ีเมือ่คดิอย่างนี ้กจ็ะต้องหนัมาเอาใจใส่ในการฝึกลกู 

 ถึงตอนนี้พ่อแม่จะไม่ใช่เพียงทำาให้อย่างเดียว ถ้า

พ่อแม่มีแต่เมตตา กรุณา และมุทิตา ก็จะทำาให้เรื่อย  

เพราะอะไรๆ ก็กลัวลูกจะลำาบาก แต่พอมีอุเบกขา โดย

เข้าใจถงึความเป็นจรงิของธรรมชาต ิและมองลกูในฐานะ

เป็นชีวิตที่ต้องเป็นไปตามความเป็นจริง พ่อแม่ก็จะคิด

เตรียมว่าทำาอย่างไรลูกจะรับผิดชอบตัวเองได้ จะเติบโต

อย่างดี ถึงแม้ว่าต่อไปเราไม่อยู่กับเขา...เขาก็จะไปได้ 

 ตอนน้ีเรากค็ดิหาทางฝึกให้เขาทำาเองเป็น ให้เขามี

ความเข้มแขง็ ให้สามารถพึง่ตนเองได้ นีค่อืด้านทีอ่เุบกขา

รับหน้าที่ 

 จึงได้บอกว่า ด้วยเมตตา กรุณา มุทิตา พ่อแม่ก็ 

ท�าให้ลูก แต่พออุเบกขา พ่อแม่ก็ดูให้ลูกท�า 

 ต้องครบทั้งสองบทบาทนี้ ความเป็นพ่อเป็นแม่ 

จึงจะสมบูรณ์
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เม่ือพระคุณแม่สมบรูณ์ ลกูกเ็ตบิโตเป็นคนทีส่มบรูณ์            
น�าโลกขึ้นสู่วิถีแห่งความดีงามที่สมบูรณ์

 การดูให้ลูกทำานัน้ ไม่ใช่ทิง้ลกู แต่อุเบกขาเมือ่ดใูห้

เขาทำาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้วย เพราะฉะนั้น อุเบกขากับ

เป็นที่ปรึกษาจึงมาด้วยกัน อุเบกขา แปลว่า ดูอยู่ใกล้ๆ 

คือคอยดูเขาทำาว่า เขาทำาถูกไหม ถ้าทำาไม่ถูก เราก็จะได้

แนะ หรือถ้าเขาทำาไม่เป็น ติดขัดขึ้นมา เขาจะได้ถามเรา 

ปรึกษาเราได้ 

 ถา้พ่อแม่รูจ้ักใช้อุเบกขา เดก็จะเก่งมาก แต่ถ้าพ่อ

แม่ไม่มข้ีออเุบกขา เดก็จะอ่อนแอ เลีย้งไม่โต และทำาอะไร

ไม่ค่อยเป็น 

 พ่อแม่คนไหนรู้จักใช้อุเบกขา ลูกจะเข้มแข็ง เก่ง 

ทำาอะไรต่ออะไรได้หมด เพราะพ่อแม่รู้จักคิดเตรียมการ

ไว้แล้วว่า ลูกของเราจะเก่งจะต้องฝึกด้านไหนบ้าง จะ
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ต้องทำาอะไรเป็นบ้าง แล้วก็หัดให้เขาทำา 

 แต่ถ้าอะไรๆ ก็ทำาให้เขาหมด ก็เท่ากับปล่อยทิ้ง

ไว้รอให้เขาไปฝึกเอาเองข้างหน้า ให้เขาเจอสถานการณ์

บังคับท่ีจะต้องหาทางเอาเอง...เขาจะไม่มีที่ปรึกษา เขา

อาจจะทำาผิดๆ ถูกๆ พ่อแม่จะหมดโอกาสช่วยเขา และ

เขาก็จะฝึกล่าช้าไปหรือไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร 

 ตอนที่ลูกยังเล็กอยู่นี้ ในฐานะที่พ่อแม่เป็นผู้มี

ความหวังดีที่สุด เมตตาก็มาหนุนอุเบกขา ทำาให้พ่อแม่

มาช่วยเป็นที่ปรึกษาในการฝึก จึงฝึกได้ผลดีที่สุด จึงพูด

ว่าพ่อแม่จะเล้ียงดูลูกได้ดีที่สุด ถ้ามีอุเบกขาไว้เพื่อเปิด

โอกาสให้ลูกได้พัฒนา 

 เรือ่งนีส้ำาคญันะ...สงัคมไทยไม่ค่อยเหน็คณุค่าของ 

อุเบกขา  ซึง่เป็นคณุธรรมสำาคญัทีสุ่ด ทีจ่ะทำาให้ทกุอย่าง

ลงตัวพอดี 

 ความหมายด้านหนึ่งของอุเบกขา ก็คือ ลงตัว
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พอด ีหมายความว่าทกุอย่างเข้าทีห่มด เมือ่องค์ประกอบ 

หรือเหตุปัจจัยทุกอย่างประสานกลมกลืน ได้สัดส่วนพอ

เหมาะแล้ว...ก็ให้อุเบกขามา  

 เมื่อมีอุเบกขาก็คอยดูว่า ลูกเอียงไปทางโน้น หรือ

เอยีงไปทางน้ี ขาดด้านนัน้ หรอืเกนิด้านนูน้ พอเห็นว่าเสยี

ดุล เราก็ออกมาจัดปรับให้พอดี เรียกว่าให้ธรรมะลงตัว 

 ไม่ว่าจะเป็นการทำางาน หรือจะฝึกลูก ทุกอย่าง

ต้องมีอุเบกขามาสร้างโอกาสที่จะจัดปรับให้ลงตัวพอดี 

ถ้าปฏิบัติธรรมได้อย่างนี้ ลูกก็จะเจริญงอกงามอย่างดี 

 เป็นอนัว่าอเุบกขาเป็นตวัช่วยให้เดก็พฒันา พ่อแม่

อย่ามัววุ่นวายอยู่แค่ เมตตา กรุณา มุทิตา...ไม่พอ  

 อุเบกขาเป็นตัวเชื่อมกับปัญญา ถ้ามีแต่เมตตา 

กรุณา มทุติา กอ็ยูแ่ค่ด้านความรู้สึก แม้จะเป็นความรูส้กึ

ทีด่ ีซึง่ถ้าใช้ภาษาอังกฤษกเ็รียกว่าเป็น positive emotion 

แต่เราจะอยู่แค่ emotion ไม่ได้ ชีวิตต้องอยู่ด้วยปัญญา 
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ต้องมีต้องใช้ความรู้ และด้านปัญญาความรู้นี้ ก็อาศัย

อุเบกขาเป็นตัวเชื่อม 

 เมื่อมีความรู้ มีปัญญามา อุเบกขาก็เปิดโอกาสให้

เราใช้ปัญญาน้ันจดัปรับทำาอะไรต่างๆ อย่างถกูต้องเทีย่ง

ตรง ให้ลงตัวพอดี ทั้งไม่ขาดไม่เกิน และไม่เอียง 

 เพราะฉะนัน้ อย่าปล่อยให้สงัคมไทยของเราหย่อน

ในเรื่องอุเบกขา

 พร้อมน้ัน เมือ่คณุแม่มเีมตตา กรณุา มุทติา จนถึง

อุเบกขาบริบูรณ์ พระคุณแม่ก็จะมีพลังสมบูรณ์เต็มที่ ซึ่ง

จะทำาให้ลูกเจริญเติบโตเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ผู้สามารถ

ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไปสู่ความสุขเกษมศานต์ิอัน

สมบูรณ์


