ความรุนแรง เกิดจากความออนแอ
&

เมื่อวินัยไมมี เสรีภาพก็หายไป
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ธรรมสรณีย
เพื่อ

พอ – แม - นอง
๕ สิงหาคม ๒๕๕๐

ความรุนแรง เกิดจากความออนแอ
และ เมื่อวินัยไมมี เสรีภาพก็หายไป


พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ISBN : 978-974-7628-83-8
พิมพรวมเลม ครั้ง ที่ ๑ — ๕ สิงหาคม ๒๕๕๐

๒,๐๐๐ เลม

(เมื่อวินัยไมมี เสรีภาพก็หายไป พิมพครั้งที่ ๒, พิมพครั้งที่ ๑ - ก.พ.๒๕๕๐)
- ธรรมทานอุทิศ คุณพอสําราญ คุณแมชุนกี อารยางกูร
และนองจิตรา วัชรบุศราคํา
๒,๐๐๐ เลม

แบบปก: พระชัยยศ พุทฺธิวโร
ภาพปก:

พิมพที่

คําปรารภ
วันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ เปนจุดกําหนดการเริ่มบําเพ็ญกุศล
อุทิศแก คุณพอสําราญ อารยางกูร และตอมา ลูกหลานไดตกลงวาจะทําบุญ
ประจําป อุทศิ แกคณ
ุ พอสําราญ และคุณแมชนุ กี อารยางกูร พรอมทัง้ นองจิตรา
วัชรบุศราคํา พรอมในวันเดียวกัน โดยถือวันที่ ๙ กุมภาพันธ เปนจุดรวม
ความรําลึก และในบางป เปลีย่ นไปจัดพิธใี นวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ซึ่งเปนวัน
จากไปของคุณแมชนุ กี อารยางกูร
บัดนี้ กาลลวงมาครบรอบเวลาอีก ๑ ป เปนวาระที่จะบําเพ็ญกุศล
อุทิศอีกครั้งหนึ่ง ในปนี้ ไดตกลงจัดพิธีในวันอาทิตยที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๐
เปนครั้งแรกที่จัดพิธีรวมในเดือนที่จากไปของนองจิตรา (๑๗ ส.ค. ๒๕๒๗)
นอกเหนือจากบุญกิรยิ าสวนอามิสทาน มีการเลีย้ งพระเปนตนแลว ลูก
หลานก็บําเพ็ญธรรมทานดวยการพิมพหนังสือธรรมแจก ใหเปนสื่อที่จะนํา
มาซึ่งประโยชนสุขที่เปนแกนสาร ดังที่เคยปฏิบัติมา
ปนี้ ไดตกลงเลือกพิมพหนังสือ ๒ เรื่อง รวมเปนเลมเดียว คือ
ความรุนแรง เกิดจากความออนแอ และ เมื่อวินัยไมมี เสรีภาพก็หายไป
หวังวาหนังสือเลมเล็กนี้ จะเปนเครื่องสงเสริมใหประชาชนเขาใจ
หลักพระพุทธศาสนา มองเห็นทางที่จะนําธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
เพื่อความเจริญกาวหนาและสันติสุขทั้งสวนตนและสวนรวมสืบไป
ขออุทิศกุศลที่เกิดจากธรรมทานนี้ แด คุณพอสําราญ และคุณแม
ชุนกี อารยางกูร พรอมทั้งนองจิตรา วัชรบุศราคํา และขอใหกุศลจริยาใน
การเผยแพรธรรมครั้งนี้ จงเปนปจจัยสงเสริมใหสัมมาทัศนะ และสัมมา
ปฏิบัติเจริญแพรหลาย เพื่อประโยชนสุขแกพหูชน ตลอดกาลนาน
ลูก ๆ หลานๆ
๕ สิงหาคม ๒๕๕๐

สารบัญ
คําปรารภ................................................................................ ก

ความรุนแรง เกิดจากความออนแอ ..................................... ๑

นําเรื่อง.............................................................................................. ๑
ทําบุญวันเดียว ไดสอง..........................................................................................๒
ถึงวันอาสาฬหบูชา ควรไดอะไร .............................................................................๒
สาระสําคัญของธัมมจักกัปวัตตนสูตร.....................................................................๓

๑. เปนกลางแท อยูที่ถือความถูกตอง........................................๔
เอาทางสายกลาง มาวางความเปนกลางใหถูก ..................................................๔
ระวัง! เปนกลางไมเปน จะกลายเปนคนไมมีหลัก ............................................ ๕
ทางสายกลาง คือทางที่ตรงไปตามความถูกตอง............................................... ๖
เปนกลาง คืออยูกับความถูกตอง....................................................................๗
เปนกลางมีจุดเดียว ไมกลางก็เอียงขางทั้งหมด................................................๗
มีปญญารูความถูกตอง จึงเดินทางสายกลางได ...............................................๘

๒. ความรุนแรง เกิดจากความออนแอ.......................................๙
ถาไมเขมแข็ง ก็ยืนอยูในทางสายกลางไมไหว ..................................................๙
ความรุนแรง เกิดจากความออนแอ ...............................................................๑๐
ถาออนแอ ก็จะถูกกระแสพัดพา ...................................................................๑๑
เด็กไทย เผชิญสภาพยุคสมัยที่ทาทายความเขมแข็ง ......................................๑๑
ทวนกระแส ไมใชตานกระแส ...................................................................... ๑๒
ทวนกระแสไหว ถาไดพลัง ๕....................................................................... ๑๓
จิตใจที่เขมแข็งนั้น ทั้งแนวแนมั่นคง และตื่นตัวทันการ..................................๑๔

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ค

วีรชนแท คือสูไมถอยเพื่อเอาชนะงานสรางสรรค ...........................................๑๕
สังคมที่ถอยลา กลับเดินหนาได ถามีกําลังนอกมาเสริม .................................๑๖
กําลังศรัทธาในพลังแผนดิน ..........................................................................๑๖
มีเสาหลักหลากหลาย จึงค้ําสังคมใหกาวไปไดมั่นคง..................................... ๑๗
เพราะเสาหลักตนทางหักหาย สังคมไทยจึงเสี่ยงภัยเต็มที่.............................. ๑๘
ถาเสาหลักรายทางยังหาได ความปลอดภัยก็ยังพอมี .....................................๑๙
เพราะหลักสี่โคลงเคลง สังคมไทยจึงวังเวงนากลัว ........................................ ๒๐
ถึงเวลา เรงพยุงเสาหลักขึ้นมาเร็วไว.............................................................๒๒
จะแกปญหาไดจริง ตองฟนเสาหลักตนทาง ที่ในครอบครัว ...........................๒๓
ความผิวเผิน-ออนแอ-ตื่นกระแส ตองแกใหหมด.......................................... ๒๔
เพราะออนแอ จึงรุนแรง ถาเขมแข็ง ก็รมเย็น ............................................... ๒๕
เอาธรรมะมาสรางกําลัง ใหเกิดความเขมแข็ง ................................................๒๗
จะตองกาวหนา พัฒนากําลังตอไป ...............................................................๒๘

เมื่อวินัยไมมี เสรีภาพก็หายไป .......................................... ๒๙

ทักทาย ........................................................................................... ๒๙
ทวนกันทุกป...................................................................................................... ๓๑

ตบะทําไมมาอยูที่ขันติ ................................................................................. ๓๔
ขันติใหครบ ................................................................................................๓๘
คนยุคนี้ขี้แย? ..............................................................................................๔๑
เสรีภาพชอบอาง แตวินัยไมเอา.................................................................... ๔๒
วินัยไมมา เสรีภาพไมมี ................................................................................๔๔
เสรีภาพที่สรางสรรค ของสังคมประชาธิปไตย ..............................................๔๗
มองกวาง-คิดไกล เรื่องวินัย-เสรีภาพ............................................................๕๑
คนไทย ที่ทางสองแพรงแหงการพัฒนา.........................................................๕๕

ค

ความรุนแรง
เกิดจากความออนแอ

*

นําเรื่อง
ในวันอาสาฬหบูชาซึ่งตอเนื่องกับวันเขาพรรษา โยมญาติมิตรผูมารวม
กันทําบุญ ไดทํากุศลทั้งทางกาย วาจา ใจ
ใจนั้น นอกจากศรัทธา ก็มีน้ําใจเกื้อกูลตอพระพุทธศาสนา และตอ
พระสงฆ พรอมทั้งมีความปรารถนาดีตอญาติมิตรดวยกันเอง จึงชวนกันมา
อยางในครอบครัว คุณพอคุณแมก็มากับลูกๆ ชวนกันมาทําบุญ เปน
ความสุขในครอบครัว เมื่อไดทําบุญทํากุศลอยางนี้แลว จิตใจเราก็เบิกบาน
ผองใส ไดความสุขที่ลึกซึ้งติดอยูในใจไปนาน
บางทีคณ
ุ พอคุณแมไมรหู รอกวา เด็กๆ มาทําบุญ เมือ่ เขามารูม าเห็น
และมีความสุข จะเปนภาพทีต่ ดิ ฝงใจไปจนโต สิง่ เหลานีแ้ มจะมองไมเห็นเปน
รูปธรรม แตมคี วามหมายลึกซึง้ มาก แลวก็สมั พันธกบั วัฒนธรรมประเพณีทดี่ ี
งาม ใจก็ดมี าแลว บรรยากาศก็ไดดว ย หนาตาก็ยมิ้ แยมแจมใส ใจก็ชนื่ บาน
ในครอบครัวที่ชวนกันมาทําบุญอยางนี้ จึงมีความสุขที่ลึกซึ้งและยั่งยืน
*

ธรรมกถาวันอาสาฬหบูชา พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโฺ ต) แสดงทีว่ ดั ญาณเวศกวัน ๑๐ ก.ค. ๒๕๔๙

๒

ความรุนแรง เกิดจากความออนแอ

ทําบุญวันเดียว ไดสอง
วันนี้ไดทําบุญอยางที่รูกันอยูแลววา ๒ อยางเลย คือ งานบุญสองวัน
มารวมกัน วันเดียวไดสอง คือ ทั้งบุญวันเขาพรรษา และบุญวันอาสาฬหบูชา
วันเขาพรรษาคือพรุงนี้ แตพิธีเราทํากอน คือถวายเทียนพรรษาและ
ผาอาบน้ําฝน แตจะไมขยายความ เพราะหลายทานมาถวายกันทุกปๆ
ตอไปก็คือสวนของวันอาสาฬหบูชา ที่เราจะมีพิธีเวียนเทียน เรื่องวัน
อาสาฬหบูชา ทีเ่ ปนวันสําคัญในดานบูชา เราก็รกู นั อยู จํากันไดวา คือ วันบูชา
พระรัตนตรัยเนือ่ งดวยเหตุการณทพี่ ระพุทธเจาทรงแสดงแสดงปฐมเทศนา
ปฐมเทศนานั้น คือพระธรรมเทศนาครั้งแรก เรียกวาเริ่มประกาศ
ธรรม และประดิษฐานพระพุทธศาสนา ใชภาษางายๆ ก็คือ ตั้งพระพุทธ
ศาสนานั่นเอง วันอาสาฬหบูชาจึงถือวาเปนวันสําคัญมาก เปนจุดเริ่มตนที่จะ
ใหพระพุทธศาสนาเจริญแพรหลายไป
หลายทานจําไดวา วันอาสาฬหบูชาเปนวันที่เกิดมีพระสงฆ เปนวันที่
ครบพระรัตนตรัย โดยมีพระอัญญาโกณฑัญญะเปนบุคคลแรกในอริยสงฆ

ถึงวันอาสาฬหบูชา ควรไดอะไร
ถาเราไดแคนี้ ก็เปนเรื่องของการจําได แตจําไดอยางเดียวนั้นไมดีพอ
นอกจากจําไดแลว ก็ควรจะเขาใจความหมายดวย
นอกจากจําได และเขาใจดีแลว ก็ตองคิดวาจะเอาไปใชประโยชน
อยางไร หรือนําไปปฏิบัติอยางไรอีก จึงจะสมบูรณ
อยางเรื่องวันอาสาฬหบูชานี้ ก็ควรรูวา พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมไว
วาอยางไร เราเขาใจไหม และจะเอาไปใชในชีวติ ไดอยางไร ตองใหได ๓ ขัน้ คือ
๑. จําได
๒. เขาใจดี
๓. มองเห็นวิธีที่จะนําไปใช หรือมองเห็นทางปฏิบัติ
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ถาไดครบ ๓ ขั้นนี้ จึงจะถือวาสมบูรณ ถาอยูแคความจําอยางเดียว
ก็ไมไปไหน เมื่อไรๆ ก็รูวาวันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจาแสดงธรรม
ครั้งแรก เกิดพระอริยสงฆ แลวก็จบ วนอยูนั่น
เพราะฉะนั้น ตองเอาไปใชใหได แตกอนจะเอาไปใช ก็ตองเขาใจใหดี

สาระสําคัญของธัมมจักกัปวัตตนสูตร
เรื่องวันอาสาฬหบูชานี้ ในแงเหตุการณตางๆ ที่จํากันได ถาจะมา
อธิบายกันทุกครั้ง ก็ซ้ําๆ และยืดยาว เพราะฉะนั้น ในแตละปเราก็จับเอา
เพียงบางจุดมาย้ํา มาเตือน มาขยายความกัน
ในวันอาสาฬหบูชา ที่วาพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมครั้งแรกหรือปฐม
เทศนา เรียกวา “ธัมมจักกัปวัตตนสูตร” ก็คือ พระพุทธเจาทรงแสดงพระ
สูตรที่เปนการหมุนวงลอธรรม หรือตั้งอาณาจักรธรรม
พระธัมมจักกัปวัตตนสูตรนี้ หลายคนจําไดดวยวา มีสาระสําคัญ คือ
๑. พระพุ ท ธเจ า แสดงธรรมเรื่ อ ง ทางสายกลาง ที่ เ รี ย กว า
“มัชฌิมาปฏิปทา” ใหเวนจากสุดโตงสองอยาง คือ อัตตกิลมถานุโยค กับ
กามสุขัลลิกานุโยค นักเรียนหลายคนจําไดแมน แตเขาใจแคไหนก็อีกเรื่อง
๒. เมื่อแสดงทางสายกลางจบแลว พระพุทธเจาก็ทรงแสดงอริยสัจ ๔
ที่จริง สาระสําคัญที่วา ทางสายกลาง กับ อริยสัจ ๔ นั้น ทั้งสอง
อยางก็เรื่องเดียวกัน
ทางสายกลางนั้น ก็เปนเพียงวา พระพุทธเจาตรัสขึ้นมาเพื่อจะนําเขาสู
อริยสัจ ในอริยสัจเองนั้น ก็มีมัชฌิมาปฏิปทารวมอยูแลว คือ ทางมีองคแปด
ประการ ในขอ “มรรค” หรืออริยสัจขอที่ ๔ นั่นเอง เปนมัชฌิมาปฏิปทา
เพราะฉะนั้น ก็คือเรื่องเดียวกัน เพราะมัชฌิมาปฏิปทาก็รวมอยูในอริยสัจ

๓

-๑เปนกลางแท อยูที่ถือความถูกตอง
สิ่งที่นาสนใจก็คือ เรื่องทางสายกลางนี่แหละ เปนจุดปรารภ
เพราะวาในสมัยพุทธกาลนั้น คนเอียงสุดโตงกันนัก ไมวาจะดําเนิน
ชีวิต จะถือศาสนา จะปฏิบัติอะไร ก็ไปสุดโตง พระพุทธเจาทรงชี้วา
มันผิด จะตองเดินทางใหมใหถูก จึงไดทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทา
ทางสายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทานี้ เปนเรื่องใหญ ถาเขาใจ
ถูกตอง แลวเดินไปตามทางสายกลาง ก็จะบรรลุจุดหมายของพระ
พุทธศาสนา

เอาทางสายกลาง มาวางความเปนกลางใหถูก
เวลานี้คนพูดเรื่องความเปนกลางกันเยอะ เอามาพูดกันวา
เปนกลางๆ พูดกันไปกันมา แตไมรูวาเปนกลางคืออยางไร
ทางสายกลาง เปนเรื่องใหญ เปนวิถีชีวิตทั้งหมด เปนการ
ปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนา
สวน ความเปนกลาง นั้น เปนการปฏิบัติปลีกยอย บางทีก็เปน
การวางตัวในแตละกรณี
ในที่นี้ เราไมพูดถึงความเปนกลางทางการเมือง ดังเชนการ
สงครามระหวางประเทศ เปนกลางของเขาก็คือ ไมเขาขางไหน และ
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ไมเขาไปยุงเกี่ยวดวย อยางที่วา เปนเรื่องของเขา เราไมเกี่ยว ซึ่งลึก
ลงไปก็เปนเรื่องของการรักษาผลประโยชน ความเปนกลางแบบนี้จึง
อาจจะมีความหมายและการปฏิบัติที่ซอนเรน คืออยางที่วามองที่ผล
ประโยชนของพวกตัว หรือของประเทศของตนเปนหลัก
ถาเปนกลางคือไมเขาขางโดยไมยุงเกี่ยวแบบนี้ เราไปพบคน
รายรังแกเด็ก หรือเห็นโจรปลนชาวบาน เราก็บอกวา ฉันเปนกลาง
ไมเขาขางไหน ไมใชเรื่องของขา ฉันไมยุงเกี่ยวดวย แลวก็ปลอยให
เขารังแกและปลนกันไป เปนกลางอยางนี้คงไมดีแน
ฉะนั้น ความเปนกลางที่แท หรือความเปนกลางที่ดี จึงตองมี
หลัก ก็คือทําตามคติของทางสายกลางนั่นแหละ
เราจึงมาดูกันซิวา ตามที่พระพุทธเจาตรัสไวนั้น ทางสายกลาง
เปนอยางไร

ระวัง! เปนกลางไมเปน จะกลายเปนคนไมมีหลัก
ขอย้ํากอนวา เปนกลาง หรือทางสายกลางนี้ ไมใชอยูกึ่งกลาง
ระหวางสองฝาย ถาอยูกึ่งกลางระหวางสองฝาย ก็จะกลายเปนวา
ทางสายกลาง หรือกึ่งกลางนี่ ขยับไปขยับมา เพราะวาคนแตละฝาย
เขาเอียงไมเทากัน
เคยยกตัวอยางบอยๆ คนหนึ่งกินเหลามาก คนหนึ่งกินเหลา
นอย เราเปนกลาง เราก็กินกึ่งกลางระหวางสองคนนั้น ถาคนแรกกิน
สิบแกว คนที่สองกินสี่แกว เราเปนคนกลาง จะกินเทาไร คิดเอาเอง
และถาสองคนนั้น กินเพิ่มขึ้น หรือลดลง เราก็ตองเพิ่มตองลดตาม
เปนกลางอยางนี้ไมถูก พอพวกสุดโตงขยับไปขยับมา ก็ตอง
ขยับเรื่อย ถาเปนแบบนี้ คนเปนกลางนี่แยที่สุด กลายเปนคนไมมี

๕
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หลัก คนที่สุดโตงเขายังมีหลักเปนตัวเขาเอง แตคนเปนกลางนี้ตอง
รอดูวาเขาจะเอาอยางไร แลวตัวเองก็ขยับไป ตองเปนนักคํานวณ
และคอยจองดู ถาอยางนี้ไมถูกแลว

ทางสายกลาง คือทางทีต่ รงไปตามความถูกตอง
ถาจะเปนกลาง ก็ตองมีหลัก พระพุทธเจาตรัสหลักไวแลว
ความจริง มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางนี่ พระพุทธเจาตรัสไว
อีกชื่อหนึ่งวา “สัมมาปฏิปทา”
เมื่อกี้บอกวา มัชฌิมาปฏิปทา แปลวา ปฏิปทาที่เปนมัชฌิมา
คือเปนกลาง ทีนี้บอกอีกวา สัมมาปฏิปทา ปฏิปทาที่เปนสัมมา หรือ
ขอปฏิบัติชอบ คือถูกตอง
เอาละ... คราวนี้มีหลักที่จะกําหนดแลว คือตอง “ถูกตอง”
แตวาถูกตองอยางไร
มีคําขยายอีกวา สัมมาปฏิปทา ไดแก “ธัมมานุธัมมปฏิปทา”
แปลวา ปฏิปทา หรือขอปฏิบัติ ที่สอดคลองกับธรรม
พอถึงตรงนี้ก็ชัดแลว ทางสายกลาง ก็คือทางที่ตรงตามธรรม
ทางที่ดําเนินไปตามธรรม ถาเราเปนกลาง เราก็อยูกับธรรม ธรรม คือ
ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม เปนอยางไร เราเอาอยางนั้น
ตอนนี้แหละ ถาเราเปนกลาง เราไมขยับไปไหนแลว พวกสุด
โตงนั้นแหละตองขยับตามเรา

เปนกลาง คืออยูกับความถูกตอง
เพราะฉะนั้น ถาจะเปนกลาง ก็ตองเปนกลางใหถูก คือ ไมไป
ถือตามขางไหน ไมใชแคไมเขาขางไหน แตถึงขั้นไมเขาใครออกใคร
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พระพุทธเจาตรัสวา เปนกลาง คือ ไมเอียง ไมติด ไมตกไปขาง
ใดขางหนึ่ง ไมตกไปขางซาย ไมตกไปขางขวา พระองคไมไดตรัสวา
อยูตรงกลางระหวางสองฝาย
ขอสําคัญอยูท วี่ า ไมเอียงขาง ไมตกเปนฝาย แตอยูก บั ธรรม อยู
กับความถูกตอง อยูก บั สัมมา ตัง้ แตมปี ญ
 ญาทีร่ เู ขาใจวาอะไรถูกตอง
เมื่อเราอยูกับธรรม ใครปฏิบัติถูกตามธรรม ก็เขากับเราไดเอง
เราก็เปนหลักไดเลย

เปนกลางมีจุดเดียว ไมกลางก็เอียงขางทั้งหมด
หากจะเปนหลักใหแกสังคม คนที่เปนกลางจะตองหาธรรมให
ไดวา ธรรมอยูตรงไหน และยึดธรรมนั้น เอาธรรมเปนหลัก
อยางนี้ละก็ เปนกลางที่แทจริง เปนกลางที่ไมเขาใครออกใคร
และเปนกลางตลอดกาลดวย เพราะวามันคงอยูอยางนั้น ใครไมอยู
กับธรรม คนนั้นก็เอียงขางหมด จริงหรือไมจริงก็ใหคิดดู
ความจริง ความถูกตอง มีจุดเดียว ดังนั้น คนที่ไมอยูกับความ
จริง ไมอยูกับความถูกตอง ก็เอียงหมด เขวไปขางโนนบาง ไปขางนี้
บาง เพราะฉะนั้นจึงกลายเปนวา ความเปนกลางที่ถูกตอง คือมีหลัก
การที่ดีที่สุด ซึ่งยืนยงคงที่ตลอดกาลเลย
จึงขอใหทําความเขาใจใหถูกตองวา ความเปนกลาง หรือทาง
สายกลางที่แทจริงนั้น ก็คือ การที่อยูกับธรรม อยูกับความจริง ความ
ถูกตอง ความดีงามนั่นเอง

มีปญญารูความถูกตอง จึงเดินทางสายกลางได
ทีนี้ การที่จะอยูกับธรรม อยูกับความจริง ความถูกตอง ความ

๗
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ดีงามไดนี้ เราก็จะตองมีคุณสมบัติอะไรหลายอยาง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งก็คือปญญา ที่รูเขาใจ
ถาไมมีปญ ญา ก็ไ มรูวา อะไรคือ ความจริง ความถูกตอ ง
ความดีงาม ธรรมเปนอยางไร อยางนี้ก็อ ยูกับ ทางสายกลางไมได
เพราะฉะนั้น คนที่จะอยูกับ ทางสายกลางจึงตองมีปญญา นี้เปน
หลักพื้น ฐาน

๘
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เมื่อเรารูวาธรรมคืออะไร ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม
ประโยชนสุขที่แทอันพึงมุงหมายเปนอยางไรแลว เราก็ตั้งหลักได คือ
มีหลักที่จะตั้งตัว หรือรูวาจะตั้งตัวอยูที่ไหน และจะตั้งตนไปอยางไร

ถาไมเขมแข็ง ก็ยืนอยูในทางสายกลางไมไหว
แตคนที่จะตั้งหลัก หรืออยูกับหลักได จะไปในทางของตัวได ก็
ตองมีกําลัง ตองเปนคนเขมแข็ง ถาเปนคนออนแอ ก็ยึดหลักไมอยู
เดินไปในทางที่ถูกไมได พอกระแสไหลมา ก็ถูกพัดพาไปเสีย ยิ่งใน
ปจจุบันนี้กระแสมันไหลแรงเหลือเกิน
เวลานี้ ทั้งๆ ที่รูวาธรรมคืออะไร ความถูกตองดีงามคืออะไร
แตหลายคนตั้งหลักไมไดเลย ไมสามารถยืนอยูกับหลักได เพราะ
โดนกระแสโลภ กระแสลาภ กระแสอะไรตออะไรพัดพาไป
เมื่อยึดธรรมไวไมได อยูกับหลักไมไหว ก็เกิดอาการเบี่ยงเบน
ตางๆ จึงเกิดปญหาการเบียดเบียนแยงชิงกันและกัน การทุจริต เรื่อง
อาชญากรรมทางกาม ความไมปกติทางเพศ เรื่องของความรุนแรง
ตางๆ แมแตการรับนองใหมในมหาวิทยาลัยก็ยังมีเรื่องความรุนแรง
แฝงซอน ที่ดังระเบิดออกมาขางนอก
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ความรุนแรง เกิดจากความออนแอ
ความรุนแรงตางๆ เหลานี้ เกิดมาจากอะไร ตอบงายๆ ไดเลย
วา เกิดจากความออนแอ
ความรุนแรงเกิดจากความออนแอ เชื่อไหม? ลองไปคิดดู
ออนแออยางไร? ก็เขายึดหลักไวไมได จับหลักเอาไวไมอยู ตั้ง
หลักไมติด กระแสอะไรมาก็ไหลไปดวย อยางนอยก็กระแสความ
ชอบใจ-ไมชอบใจของตัวเอง แคเกิดชอบใจ-ไมชอบใจขึ้นมา ก็ไป
แลว ยืนหลักไมอยู เหตุผลก็ไมเอา คือไมเอาหลัก ไมเอาความถูก
ตอง เอาแตที่ชอบใจ อยางที่เรียกวา เอาแตใจตัว
ทั้งที่เลาเรียนเลยชั้น ม. ๖ ไปแลว อยูมหาวิทยาลัยแลว พอจะ
รูวาอะไรดีอะไรชั่ว รูหลักความถูกตองชอบธรรมพอสมควร แตยืน
หลักไมอยู เพราะไมมีกําลังที่จะตั้งมั่นอยูในธรรม หรือที่จะยืนหยัด
อยูในความดีงามถูกตอง
นี่แสดงวา ปจจุบันนี้ สังคมเจอปญหาหนักเพราะคนออนแอ
กันมาก หรือเพราะความออนแอแพรระบาดไปทั่ว
ออนแอ ก็คือขาดกําลัง คนขาดกําลังอะไร?
กําลังมี ๒ อยาง คือ กําลังนอก กับกําลังใน ปจจุบันนี้ คนขาด
ทั้งกําลังนอกและกําลังใน หรือวากําลังเหลานี้ไดลดถอยลงมากจน
ถึงขั้นนาเปนหวง

ถาออนแอ ก็จะถูกกระแสพัดพา
เราจะตองมาทําความเขาใจ และสรางกําลังขึ้นมาใหได ถา
เด็กและเยาวชนของเราเปนคนเขมแข็ง มีกําลังดีแลว ตัวเขาเองก็จะ
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ยืนตั้งหลักไดมั่น และสามารถเดินหนากาวไปในทิศทางที่ถูกตอง ที่
เรียกวาทางสายกลางนี่แหละ แลวจะพาสังคมตั้งแตครอบครัวของ
ตน ตลอดจนประเทศชาติใหรมเย็นเปนสุข มีความเจริญรุงเรืองได
แตถาเด็กและเยาวชนของเราออนแอ ไมมีกําลัง ก็จะถูก
กระแสที่ทวมทนเขามา พัดพาไหลลอยไป
โดยเฉพาะปจจุบัน นี้ ในขณะที่คนของเราเองออนแอไมมี
กําลังที่จะตั้งหลักไดนี้ กําลังขางนอกที่มาซัดพัดพาดึงออกไป ก็เพิ่ม
มากขึ้นๆ คือกระแสตางๆ เชน กระแสโลกาภิวัตน กระแส IT กระแส
ความรุนแรง กระแสบริโภคนิยม กระแสรวยลัด กระแสลาภลอย
กระแสคอยโชค หรือกระแสคอยผลเบื้องบนบันดาล ฯลฯ
กระแสเหลานี้ไหลแรงมาก เมื่อกําลังฝายธรรมของตัว คือ
ความเขมแข็งที่จะยืนอยูไดในความดีงามถูกตอง ทั้งกําลังภายใน
และกําลังภายนอก ออนแอ หรือไมมีเลย ก็อยูไมไหว เลยไหลไปหมด

เด็กไทย เผชิญสภาพยุคสมัยที่ทาทายความเขมแข็ง
ในขณะที่กําลังฝายนอกที่เปนกระแสรุนแรงมาคอยพัดพาดึง
เราออกไปนี้ เราก็เหมือนกับถูกทาทาย จึงตองการกําลังความเขม
แข็งมากเปนพิเศษ เราจะตองเขมแข็ง สูใหได
จะต อ งย้ํากั น ว า เราอยูในยุคสมัย ที่กระแสจากขางนอกมี
กําลังรุนแรงมาก เด็กไทยสมัยนี้ ถาจะเปนผูสรางสรรคชีวิตและ
สังคมของตน จะตองเกง ตองมีความเขมแข็งเปนพิเศษ สามารถสู
กับกระแสเหลานั้น ตองพรอมที่จะทวนกระแสได
ถาเปรียบเปนปลา ก็กําลังฝากระแสน้ําที่ไหลเชี่ยว ตองเปน
ปลาที่แข็งแรงจริงๆ จึงจะวายทวนกระแสได ถาออนแอ ก็วายไมไหว
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หรือเหมือนปลาตาย ที่ถูกกระแสน้ําพัดพาไป

ทวนกระแส ไมใชตานกระแส
ตองย้ําดวยวา เราทวนกระแส ไมใชตานกระแสนะ ตรงนี้ตอง
ระวังวา ทวนกระแส ไมใชตานกระแส
ถาตานกระแส เราก็แย มีแตพัง จึงตองสอนวิธีปฏิบัติไว
ขอบอกวา ทวนกระแสนะ ไมตองไปตานกระแส เพราะวา ถา
ทวนกระแส เราก็ไปของเรา โดยเปนตัวของตัวเอง ฝาทะลุกระแสไป
แตถาตานกระแส ก็คือเราเอากําลังไปมัวตอตาน ไปสู ไปทาน
กําลังของเขา นอกจากเสียเวลาแลว ในเมื่อกระแสนั้นมันใหญโต
และกําลังไหลเชี่ยวรุนแรง เราก็จะทานไมไหว แถมจะถูกมันกระแทก
กระทั้นซัดพัดผันจนสะบั้นแหลกลาญไป เลยไมไดประโยชนอะไร
ถาใชวิธีทวนกระแส เมื่อเราเขมแข็งจริงๆ พอเราทวนกระแส
กาวไปได เราจะกลายเปนผูนําไปเลย เพราะวา เมื่อเราทวนกระแส
ขึ้นไป พอเขาเห็นวามันทวนไปได คนที่เขาเห็นวาเราทวนไปได และ
ทางที่ไปนั้นถูกตอง เขาก็อยากจะตาม เราก็เปนผูนํา
ปจจุบันนี้เปนยุคที่ตองการเด็กและเยาวชนที่มีความเขมแข็ง
มาก โดยมีกําลัง ทั้งกําลังนอก และกําลังใน

ทวนกระแสไหว ถาไดพลัง ๕
ทีนี้ กําลังอะไรที่จะมาชวยเราในทามกลางกระแสที่ไหลรุนแรง
ในปจจุบันนี้ เมื่อกี้บอกไวบางแลว ก็มาวากันตอ
กําลังที่ ๑ คือ กําลังปญญา ความรูค วามเขาใจ ความรูเ หตุรผู ล
คนที่เลาเรียนมาพอสมควรแลว อยางนอยก็พอรูวา อะไรจะเปนทาง
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ไปสูค วามเจริญงอกงามของชีวติ ของเรา
พรอมนัน้ คุณพอคุณแมกร็ กั เราและมีชวี ติ อิงอยูก บั เรา ก็ตอ ง
ใหครอบครัวของเราเจริญงอกงามไปดวยกัน สังคมประเทศชาติก็
ตองการเราเพื่อไปชวยเปนสมาชิกในการสรางสรรคสังคมประเทศ
ชาติตอไป เราก็ตองเปนกําลังในการพัฒนาประเทศชาติดวย และ
ประเทศชาติของเรายังอยูในโลกอยางมีปญหา เราจะตองชวยกัน
พัฒนาอารยธรรมของโลกดวย
ถาเด็กมีปญญารูจักคิดอยางนี้ ก็จะเริ่มตั้งตัวขึ้นมามองดู แลว
ก็เริ่มมองเห็นทิศเห็นทาง และเริ่มมีกําลังเขมแข็งขึ้นมา
คราวนี้ กระแสอะไรจะมาพัดพาเราออกไปนอกลูนอกทาง
หรือผิดทาง ไมเอาแลว เราไมยอม เราอยูกับธรรม เราตั้งหลัก สูเลย
นี้คือกําลังปญญา

จิตใจที่เขมแข็งนั้น ทั้งแนวแนมั่นคง และตื่นตัวทันการ
กําลังที่ ๒ คือ กําลังสมาธิ มีจิตใจมั่นคง ไมหวั่นไหว อะไรจะ
มากระทบกระแทก ก็ไมวอกแวก ไมหวั่นไหว มั่นอยูกับสิ่งที่เรารูวา
ถูกตอง จิตใจของเราอยูกับสิ่งที่เปนงานเปนหนาที่ เชน อยูกับการ
ศึกษาเลาเรียนของเรา นี่เรียกวา มีสมาธิ
เมื่อใจเราแนวอยูได ไมเฉไปไหน ไมวากระแสอะไรก็พัดพาไป
ไมได เพราะฉะนั้นจึงตองมีสมาธิ
กําลังที่ ๓ คือ กําลังสติ มีความตื่นตัว ทันตอสถานการณ มี
อะไรเกิดขึ้นมา ไมเผลอ ไมพลาด ไมลอยผานไป มองดูปบและสงให
ปญญามองออกแลวพรอมที่จะรับมือทันที อยางที่เรียกวาสํารวจ
ตรวจตรา
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สติทานเปรียบเหมือนนายประตู คือ นายประตูนั้นตองดูวา
คนไหนราย คนไหนดี ควรจะใหผานไปหรือไม ถาดูนาสงสัย หรือยัง
ไมรูชัดแจง ก็จับตรวจอยางละเอียด
สติจะตามจะจับจะกําหนดจะตรวจดูเหตุการณ ความเปนไป
หรือไมวาอะไรที่เกิดขึ้น รวมทั้งกระแสทั้งหลายที่เขามา อยางพวก
IT ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สิ่งเสพบริโภค ลาภลอยอะไรนี่ สติก็จับ
หรือกําหนดเอาไว(ใหปญญา)ตรวจวิเคราะหดูวา คืออะไร เปนอยาง
ไร ดีหรือราย มีคุณมีโทษอยางไร ควรหรือไม จะเอาอยางไร
ยกตัวอยางวา ใครมาชวนเราใหไปไหนทําอะไรเอาอะไร เราก็
ตรวจตราวิเคราะหดูเสียกอนวา อันนี้ถูกตองไหม ชอบธรรมไหม ดี
งามหรือไม จะเปนเหตุของความเจริญหรือเปนเหตุของความเสื่อม
แกชีวิตก็ตาม แกสังคมประเทศชาติก็ตาม ถาไมถูกตอง ไมดี จะทํา
ใหเสื่อม เราไมเอา แตถาถูกตอง ดี ทําใหเจริญ จึงเอา อยางนี้เปนตน
สติเปนตัวตรวจตราจับความเคลื่อนไหวเปนไป ทําใหตื่นตัว
ทันตอสถานการณ ทําใหพรอมที่จะปฏิบัติตอสถานการณนั้นได
อยางถูกตอง ถาเปนเรื่องราย หรือจะพลาดละก็ ยั้งทันที ถาเปนเรื่อง
ดี ก็ไมปลอยใหพลาดเสียโอกาสไป อันนี้เปนเรื่องของพลังสติ

วีรชนแท คือสูไมถอยเพื่อเอาชนะงานสรางสรรค
กําลังที่ ๔ คือ กําลังความเพียร (วิริยะ) ความเพียรนั้นมาจาก
รากศัพทวา “วีระ” จึงหมายถึงความแกลวกลาเขมแข็ง ใจสู จะเอา
ชนะภารกิจ จะทําใหสําเร็จใหได
ความเพียรเปนตัวแสดงออกของความไมออนแอ และกําลัง
ทั้งหลายก็ออกมาทํางานกันที่ความเพียรนี่แหละ
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เจอเรื่องตองทําที่ดีงาม เชน การเลาเรียนศึกษา เมื่อรูวามันถูก
ตอง เปนสิ่งที่ดีแนแลว ถึงจะยาก เราก็สู เราไมถอย
ไมใชวา พอเจอการเลาเรียนวามันยาก ก็ถอย เรื่องเสพบริโภค
เรื่องเกม เรื่องสนุกสนานบันเทิง อันนี้มันงาย เอาอันนี้ดีกวา อยางนี้
ก็คือแพแลว นี่คือออนแอแลว
เปนอันวา ตองเขมแข็ง อะไรที่ดี เราสู เรียกวาใจสู เดินหนา
เลย จะเอาชนะใหได ไมวาจะยากอยางไรก็ตองทําใหสําเร็จ อยางนี้
เรียกวามีกําลังความเพียร

สังคมที่ถอยลา กลับเดินหนาได ถามีกําลังนอกมาเสริม
กําลังที่ ๕ คือ กําลังศรัทธา ขอนี้เปนตัวเชื่อมกําลังภายใน กับ
กําลังภายนอก
ถาไมมีกําลัง ๔ ตัวขางตน คือ กําลังความเพียร ความเขมแข็ง
ที่จะเอาชนะการงานการศึกษาเลาเรียนของตน ก็ไมมี กําลังสติ ที่จะ
ตื่นตัวทันตอสถานการณเพื่อยับยั้งเหนี่ยวรั้งหรือกระตุนเตือนตัวเอง
ก็ไมมี กําลังสมาธิ ความเขมแข็งของจิตใจที่จะอยูกับสิ่งที่ทําใหแนว
แนเด็ดเดี่ยวลงไปก็ไมมี กําลังปญญา ความรูเขาใจ ก็ไมคอยมี แลว
จะทําอยางไร
ตอนนี้แหละจะตองเชื่อมกับกําลังนอก คือเอาหลักนอกตัวมา
ชวยสรางกําลังภายใน
กําลังนอกเชื่อมตอเขามาปลุกกําลังในขอที่ ๕ คือกําลังศรัทธา
ขึ้นมา ดวยการที่เรามีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งอาจจะเปนบุคคลก็ได
ไดแกบุคคลที่เปนแบบอยาง ผูประพฤติดีงาม มีคุณความดี บําเพ็ญ
ประโยชน ไดสรางสรรคประเทศชาติ และเปนที่เคารพรักนับถือ

๑๕

๑๖

ความรุนแรง เกิดจากความออนแอ

กําลังศรัทธาในพลังแผนดิน
อยางญาติโยมทั้งหลายมาวันนี้ เห็นใสเสื้อสีเหลือง ไมถึงกับ
หมดแตก็มากทีเดียว
ที่ใสเสื้อเหลือง ก็เพราะระลึกถึงในหลวง ที่ระลึกถึงในหลวงก็
เพราะซาบซึง้ ในพระคุณความดีของพระองค
เราซาบซึ้งในพระคุณความดีของพระองค มีความเลื่อมใส มี
ความภูมิใจ มองพระองคเปนหลัก อยากเชื่อฟง อยากทําตาม ยึด
เอาเปนแบบอยาง และมีกําลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติตาม อันนี้
แหละเรียกวา ศรัทธา
ผูที่มีหลักยึดเหนี่ยวใจ ดวยศรัทธาในบุคคลที่เราเลื่อมใสภูมิ
ใจเชื่อถือ จะทําใหมีกําลังใจที่จะเหนี่ยวรั้งตัวเองไวได ไมยอมไหลไป
ตามกระแสความรุนแรง หรือกระแสอะไรก็ตามที่ไมดีไมงาม พรอม
กันนั้นก็พยายามทําสิ่งที่ดีงามตามแบบอยางใหได
แมแตงานสรางสรรคที่แสนยาก ถามีศรัทธาแรงกลา ก็จะมี
กําลังและเพียรพยายามทําใหสําเร็จใหได

มีเสาหลักหลากหลาย จึงค้ําสังคมใหกาวไปไดมั่นคง
แตสังคมตองมีหลักหลายหลักมาชวยสงตอกัน ไมใชมีแตเสา
หลักใหญอยางเดียว ตองมีเสารองเสาเล็กเรียงรายถัดกันไป
บางคนมีกําลังมาก ก็เอื้อมไปยึดถึงเสาหลักใหญได และมี
กําลังสูกับกระแสตางๆ ที่ผานเขามาไหว
บางคนยึดเกาะหลักไว แตพอกระแสลมกระแสน้ํามาแรง ทน
ไมไหว มือที่ยึดเกาะไวก็หลุด แลวก็ถูกพัดพาไหลไปตามกระแส
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บางคนเกาะไมถึง หรือแมแตใจก็ไปไมถึงหลักใหญนั้นเลย ก็
เควงควางอยู ถาไมมีหลักอะไรใกลตัว ก็รอแตจะถูกพัดพาไหลไป
อยางเดียว
เพราะฉะนั้น จึงตองมีทั้งหลักใหญหลักยอมหลักยอยตาง
ขนาดกันไปตามลําดับ เรียงรายรับชวงตอทอดกันไปในสังคม
เวลานี้ที่สังคมเปนปญหา ก็เพราะเสาหลักไมคอยมี ถึงจะมี
เสาหลักใหญ แตก็ไปกันไมคอยถึง หรือไมมีกําลังที่จะยึดจะเกาะให
มั่น ขอสําคัญคือไมมีเสาหลักยอมๆ เล็กๆ ไวเสริม พอถูกกระแสซัด
พลัดจากเสาหลักใหญ ไมมีเสาเล็กเสานอยมาชวยที่จะยึดได ก็ไป
เลย เพราะฉะนั้น สังคมจะตองมีเสาเล็กเสานอยมาชวยเสริม

เพราะเสาหลักตนทางหักหาย สังคมไทยจึงเสี่ยงภัยเต็มที่
เสาหลักที่ควรเปนที่ยึดเหนี่ยวในสังคมมีมากมาย ลองดูใน
สังคมของเรานี้วามีอะไรบาง
๑. พอแม เปนเสาหลักสําคัญ เรามีความซาบซึ้งในพระคุณ
ของพอแม เมื่อระลึกถึงทาน ก็มองเห็นคุณคาที่เกิดจากพระคุณ
ความดีของทาน ไมใชสักแตเรียกวา คุณพอ-คุณแม เฉยๆ โดยไม
เห็นคุณคา
“คุณพอ-คุณแม” ตองหมายถึงคุณคาของคุณพอ-คุณแม ที่ตั้ง
อยูบนฐานแหงพระคุณความดีของคุณพอ-คุณแมนั้น
ทีนี้ พอระลึกถึงคุณพอ-คุณแม ความซาบซึ้งในพระคุณของ
ทานก็แผซานขึ้นมาในใจดวยทันที เทานี้แหละ กําลังศรัทธาก็มาเลย
ไดเครื่องยึดเหนี่ยวใจแลว
พอจะไปทําอะไรที่ไมดี นึกขึ้นมาวา ไมไดนะ เพื่อเห็นแกคุณ
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แม อันนี้ตองงด
ในทางตรงขาม พอมีความดีอะไรที่จะพึงทํา นึกขึ้นมาวา ชา
ไมไดนะ เพื่อเห็นแกคุณแม อันนี้ ถึงจะยาก ก็ตองทํา
เชนเดียวกัน เพื่อเห็นแกคุณพอ อันนี้ไมเอา เพื่อเห็นแกคุณพอ
อันนี้ตองทํา
นี่แหละคือเสาหลักแหงศรัทธา เสาแรก ที่เปนหลักตนทาง
แตนาหวั่นใจวา ในสังคมไทยปจจุบัน หลักนี้ทําทางอนแงน
ออนแอ ตัวยึดคือศรัทธา ก็ออนกําลัง
เมื่อขาดกําลังศรัทธาที่จุดตนทางนี้แลว เด็กไทยก็เควงควาง
รอแตจะเปนเหยื่อของประดากระแสรายตั้งแตที่บานในครอบครัว

ถาเสาหลักรายทางยังหาได ความปลอดภัยก็ยังพอมี
๒. ครู ตอไป ในสังคมไทยสืบมา เรามีคุณครู พระคุณของครูก็
เชนเดียวกัน นึกถึงคุณครูกส็ ะกดอยูเ หมือนกัน พอนึกขึน้ มาวาคุณครู
สอนไวอยางนี้ ก็ยงั้ ก็หยุดได ไมยอมไปตามกระแสนัน้ ไปแตในทางดี
๓. อุปชฌายอาจารย นอกจากคุณครูแลว ก็มีคุณวัด ไมเฉพาะ
พระศาสนาที่เปนนามธรรมเทานั้น เรามีพระสงฆเริ่มตั้งแตอุปชฌาย
อาจารย คนสมัยกอน พอนึกถึงอุปชฌายอาจารย ก็เตือนใจใหระลึก
ถึ ง คําสอนให เ ว น จากความชั่ ว และเกิ ด กําลั ง ใจที่ จ ะทําความดี
อยางนอยก็เปนเครื่องยับยั้งชั่งใจตัวเองใหหยุดใหละความชั่ว
๔. วัฒนธรรม นอกจากวัดวาอารามก็มีอีก “วัฒน” หนึ่ง คือ
วัฒนธรรม ซึ่งเปนเครื่องนําใจนําสังคมที่สําคัญ คนที่ยินดีภูมิใจใน
วัฒนธรรมของตน ก็มีหลักยึดเหนี่ยวใหมีกําลังที่จะปองกันตัวจาก
ทางที่เสียหาย และกาวไปในทางที่ดีงามสรางสรรคได
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เพราะหลักสี่โคลงเคลง สังคมไทยจึงวังเวงนากลัว
ที่นากลัวก็คือ ในปจจุบัน กําลังนอกเหลานี้ที่จะมาชวยโยงกับ
กําลังภายใน พากันออนแรงปอแปไปหมด
กําลังพระคุณพอแมก็ออนเพลีย กําลังพระคุณครูก็ออนเปลี้ย
กําลังของวัดก็ออนแอ กําลังวัฒนธรรมก็ออนถอย
เมื่อเชาไดยินวิทยุบอก เขาทําโพลสํารวจเด็กออกผลมาวา
เด็กเดี๋ยวนี้ไมอยากไปวัด เพราะพระสงฆประพฤติไมดีมาก อันนี้ก็
แสดงใหเห็นวากําลังวัดออนลงไป
แตเรื่องไมควรอยูแคนั้น เราตองทําใจและใชปญญาใหถูก
ตองมองหลายแงหลายดาน และหลายชั้นหลายเชิง เชน
๑. เวลานี้ เราไดยินไดอานขาวรายมากมาย เดี๋ยวขาวพอแม
โหดราย เดี๋ยวขาวครูอาจารยประพฤติเสียหาย เดี๋ยวขาวพระไมดี
เดี๋ยวขาวคนเฉไฉจากวัฒนธรรม แลวเราก็มักมองอยูแคเปาของขาว
เชนในกรณีนี้ ก็วาพระไมดีๆ แทนที่จะมองสาวเหตุปจจัยโยงองค
ประกอบในระบบความสัมพันธไปใหเขาใจทั่วทั้งสังคม
๒. ความจริง เราทั้งหมดอยูรวมกันในสังคม ไมวาพระวาโยม
ก็ตองทั้งเผชิญและผจญกระแสเดียวกัน ไมวากระแสอะไรมา ก็ตอง
เจอดวยกันทั้งนั้น
ที่วานี้หมายความวา เรายอมรับความจริงวา เอาละ... พระ
นั้นๆ ไมดี เสื่อมเสีย แตเราอยาติดอยูแคชั้นเดียว เราตองมองอีกขั้น
หนึ่งวา ที่จริง ในสังคมนี้เรารวมชะตากรรมเดียวกัน ที่มีกระแสราย
เขามามากมาย กระแสรายเหลานั้นมันกระทบกระแทกทุกสวนของ
สังคมรวมทั้งพระดวย พระหลายองคตกเปนเหยื่อของกระแสรายนั้น
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เราตองมองวาพระเหลานั้นก็คือเหยื่อ ก็เปนคนออนแอ ไมมีกําลัง
เหมือนกัน ไมใชวาพระทั้งหลายจะมีกําลังไปหมด
ในสังคมที่มีสภาพอยางนี้ เรายอมไดพระสวนมากในความ
หมายที่เปนผลผลิตของสังคม และพระที่เปนผลผลิตของสังคมยอม
เปนคนออนแอเหมือนกับคนสวนอื่นในสังคม
เพราะฉะนั้น เราเองจึงตองมีกําลังเขมแขง เราจะมัวไปมองวา
คนนั้นไมดี คนนี้ไมดี แลวเราก็หมดแรงไปดวย ใชไมได พระศาสนา
เปนของสวนรวมของทุกคน ไมใชของพระองคนั้นๆ เพราะฉะนั้น จึง
เปนเรื่องของเราทุกคน เราจะตองรักษาพระศาสนาของเรา การไป
วัดเปนเรื่องของเรา พระองคนั้นเปนคนไมดี ก็ขับออกจากวัดไป

ถึงเวลา เรงพยุงเสาหลักขึ้นมาเร็วไว
ตกลงวา ถาสังคมไทยมีเสาหลักที่เปนกําลังนอกเหลานี้อยู
พรอม ก็จะอยูได
ทีนี้ สังคมไทยมีปญหาเรื่องขาดกําลัง และมีความออนแอ
เด็กและเยาวชนของเรา ตลอดขึ้นไปถึงผูใหญดวย ออนแอ ขาด
กําลังภายในอยูแลว กําลังภายนอกก็ไมคอยมีอีก จึงกลายเปน
สังคมที่โลเลๆ โคลงเคลงๆ พอกระแสอะไรมาแรง ก็ถูกพัดพาไหลไป
เมื่อรูตระหนักอยางนี้แลว ตองรีบตั้งตัวขึ้นมา อยามัวยอมแก
ความออนแอนั้น ตองพยายามพัฒนากําลังสรางความเขมแข็งขึ้น
มาใหได
อยางนอยที่เห็นชัด ก็คือกําลังภายนอก ตองสรางตองฟนขึ้น
โดยดวน
ทานผูอยูในวงการการศึกษานี่แนนอน ตองรับผิดชอบเปน
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พิเศษ ตัวคุณครูเองเปนผูที่จะตองสรางความเขมแข็งขึ้นมาเปน
กําลังหลักของสังคม เปนกําลังที่สรางสรรคอนาคต ทั้งในบัดนี้และ
เบื้องหนาตลอดทุกยุคสมัย
ตัวครูตองพัฒนากําลังใหเขมแข็ง เพื่อเปนหลักที่เด็กจะไดยึด
เหนี่ยวเปนกําลังนอก ที่จะชวยใหเขาเกิดมีกําลังในขึ้นมา เริ่มตั้งแต
ศรัทธาที่เปนกําลังในตัวของเขา
ถาสรางความเขมแข็งที่โรงเรียนขึ้นมาได ก็จะมีกําลังยอน
กลับไปชวยสรางความเขมแข็งในบานในครอบครัวขึ้นดวย

จะแกปญ
 หาไดจริง ตองฟน เสาหลักตนทาง ทีใ่ นครอบครัว
กําลังที่ใหญที่สุด ก็คือกําลังคุณพอคุณแม หรือกําลังครอบ
ครัว ถาสรางความเขมแข็งใหครอบครัวไมได สังคมไทยยากที่จะฟน
ครอบครัวเวลานี้แยมากแลว เมื่อสองวันที่ผานมา มีขาววา
เด็กเล็กๆ แกหวังดีตอคุณพอ ไมอยากใหคุณพอกินเหลา เพราะคุณ
พอกินเหลาแลวมีปญหาอะไรตออะไรเยอะแยะ เด็กก็พลอยเปน
ทุกข ครอบครัวก็ไมมีความสุข
ดวยความรักพอ รักครอบครัว และความไมประสีประสาตาม
วัย ก็เลยซอนกระเปาสตางคของคุณพอเพื่อจะไดไมไปซื้อเหลากิน
พอรูวาลูกเอากระเปาสตางคไปซอน ก็โกรธมาก แทนที่จะใช
โยนิโสมนสิการพิจารณาวา ลูกเขานึกถึงเรา ลูกรักเรา เขามีความ
ปรารถนาดี อยางนอยก็ไมประสีประสา เราทําอยางนี้ไมดี ทําใหลูก
เดือดรอน ครอบครัวก็เดือดรอน ควรละเลิกเสีย
แทนที่จะเขาใจเห็นใจลูกและเกิดความซาบซึ้งในความดีของ
ลูกแลวคิดกลับตัว ไมเปนอยางนั้น กลับโกรธลูกเต็มที่เลย ขออภัย
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ในหนังสือพิมพเขาใชคําวา “กระทืบ” ลูก อยางนี้ก็หมดกัน เสียหลัก
ยึดเหนี่ยว ศรัทธาก็อยูยาก ลูกมีศรัทธาอยูแลว แตพอแมทําใหเขา
เสียศรัทธานั้น หรือครูบาอาจารยก็เหมือนกัน
นี่เปนเรื่องของเสาหลักในสังคม ซึ่งเปนกําลังทางสังคมหรือ
กําลังภายนอก ที่จะชวยปลุกชวยหนุน ไปประสานกับกําลังภายใน
ของเด็ก ที่จะทําใหเขาเปนคนเขมแข็งขึ้นมา
การที่เด็กกอปญหาตางๆ มีความรุนแรงทางเพศ มีความรุน
แรงในการใชกําลังรางกายทุบตีกัน อะไรตออะไรตางๆ นั้น ก็มาจาก
ความออนแอ ที่ไมมีทั้งกําลังภายนอกและกําลังภายใน

ความผิวเผิน-ออนแอ-ตื่นกระแส ตองแกใหหมด
เพราะฉะนั้น สังคมจะตองรีบสรางรีบฟนเสาหลักที่เปนขุม
กําลังเหลานี้ขึ้นมาใหได จะเปนการจับไดถูกจุด แลวเราก็จะมีความ
หวังที่แท เราจะมัวไปหวังรออํานาจดลบันดาลจากขางนอกไมได อัน
นั้นเปนความหวังที่เลื่อนลอย
เวลานี้ สังคมไทยควรตรวจสอบตัวเอง วาพวกเรานี้มักขาด
ความเขมแข็งอดทน ทัง้ ไมทนทาน และไมทนรอการเผล็ดผลของงาน
(แตชอบรอลาภลอยคอยผลดลบันดาล) เด็กไทยมักใจเสาะ เปราะบาง
นอกจากออนแอแลว ก็ผิวเผิน เปนคนตื้น จึงตื่น(เตน)งาย
และจึงไดแคไหลไปตามกระแส
อยางที่วา กระแสโลกาภิวัตน กระแสบริโภคนิยม หรือกระแส
อะไรจะไหลมาอยางไร คนไทยก็ไดแตคอยตื่นตาคอยมองจะตาม
เพือ่ จะไปเขากระแสนัน้ ๆ ใหทนั วาเรานีท้ นั สมัย เรานีเ้ ปนคนทีน่ าํ หนา
ล้าํ หนา อะไรก็แลวแต เห็นเปนโกไป ไมมกี าํ ลังอะไรทีเ่ ปนทุนของตัว
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แสดงออกมาก็เปนแคเครื่องหมายของความออนแอเทานั้นเอง
คนที่ไหลไปตามกระแสนั้น พูดไดเต็มปากวาเปนคนออนแอ
เราอยาเปนคนออนแอเลย จงเปนคนที่มีความเขมแข็ง จงยกเสา
หลักขึ้นมาตั้ง จงฟนกําลังขึ้นมา ตั้งตนและตั้งตัวใหได
ใชปญญากันเถิด ไตรตรองใหรูชัดวา อะไรคือความจริง ความ
ถูกตอง ความดีงาม อะไรเปนทางแหงความเจริญ ความมั่นคง และ
ความสุขทีแ่ ทจริง เริม่ แตในครอบครัวของเรา แลวยึดไวเปนหลักใหได
คุณพอ-คุณแมกับลูก ถายึดกันไว ครอบครัวก็ตั้งหลักได จะ
เขมแข็ง และมีความรมเย็นเปนสุข สงผลสะทอนออกไปถึงสังคม
ประเทศชาติ

เพราะออนแอ จึงรุนแรง ถาเขมแข็ง ก็รมเย็น
เพราะฉะนั้น วันนี้จึงขอฝากไววา ทางสายกลางนี้มีความ
หมายโยงมาถึงชีวิตของทุกคน และมาถึงครอบครัว ขยายไปถึงโรง
เรียน ตลอดจนสังคมประเทศชาติทั้งหมด
เราจะตองมาชวยกันสรางสรรคกําลัง ทั้งกําลังนอกและกําลัง
ในขึ้นมาใหได
การที่พ ระพุทธเจาเสด็จไปโปรดเวไนยนิกรในที่ตางๆ ทรง
จาริกดวยพระบาทเปลา ทํางานทั้งวันทั้งคืน แทบไมไดพักเลย ไม
ทรงเห็นแกเหน็ดเหนื่อย พระองคทรงทําทั้งหมดนี้เพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน
ทําไมพระองคทําได ก็เพราะพระองคเขมแข็ง ทรงมีกําลังภาย
ในพรอมบริบูรณ จึงทรงสรางแตความสุขสันตรมเย็น
สําหรับคนทั่วไป ซึ่งยังไมมีกําลังภายในเพียงพอ ก็ยังตอง

๒๓
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อาศัยกําลังภายนอกมาชวย ทั้งในแงที่มาชวยตรึงกันไว และเปน
เครื่องชวยหนุนใหแตละคนสรางกําลังภายในของตนขึ้นมา
ถาคนออนแอ ไมมีกําลังภายในที่จะยึดแกไวกับธรรม และไม
มีกําลังภายนอกที่จะยั้งแกไวไมใหออกจากธรรม ใจแกออนแอ เอน
ไหวไปตามความชอบใจ ไมชอบใจ ปญญาก็ออนแอ เมื่อแกมีกายที่
แข็งแรง แกก็เลยใชกําลังกายนั้นไปทําความรุนแรงภายนอก
เพราะฉะนั้น กําลังกายที่อยูกับคนที่ขาดกําลังภายใน จึงเปน
อันตรายอยางยิ่ง เด็กที่ใจออนแอ แตมีรางกายแข็งแรง ก็เอากําลัง
กายที่ตัวมี ไปทํารายคนอื่น ไปเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ทําใหเกิด
ปญหาทั้งแกชีวิตและสังคม
พอเด็กไปกอความรุนแรงอยางนั้น คุณพอคุณแมก็ยอมเดือด
รอนเปนรายแรก ตอไปคนอื่นก็เดือดรอน แลวก็เดือดรอนไปถึงสังคม
ทั้งหมด
ถาคนเขมแข็งขึ้นมา โดยมีกําลังธรรม กําลังปญญา เขาก็จะ
สามารถชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นได ยิ่งมีกําลังเขมแข็งมาก ก็ชวยคน
อื่นไดมาก ถาเขมแข็งถึงขั้นเปนมหาบุรุษ ก็คือมีกําลังโอบอุมไดหมด
ทั้งสังคม
เพราะฉะนั้น เราจึงตองมาชวยกัน มาเดินกันไปในทางสาย
กลางที่ถูกตอง สังคมนี้จะไดดีงามรมเย็นเปนสุข

เอาธรรมะมาสรางกําลัง ใหเกิดความเขมแข็ง
วันนี้เปนวันอาสาฬหบูชา เปนวันแหงทางสายกลาง ซึ่งเปน
ทางที่ถูกตอง เปนการปฏิบัติที่อยูกับธรรมะ ดําเนินไปตามธรรมะ
การที่เราทั้งหลายมาเปนพุทธศาสนิกชน ก็ดวยมุงไปที่ธรรมะนั่นเอง
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พระธรรมนี้ เปนขอที่ ๒ ในพระรัตนตรัย เปนขอที่ทําใหเจา
ชายสิทธัตถะซึ่งเปนมนุษยผูหนึ่ง กลายเปนพระพุทธเจาได แลวก็ทํา
ใหเกิดสังฆะ แลวสังฆะก็ชว ยกันนําเอาพระธรรมนีส้ บื ตอกันมาถึงเรา
และเปนกัลยาณมิตรทีจ่ ะชวยพาเราเดินไปกับทานใหเขาถึงธรรมดวย
ขอใหศึกษาพระประวัติใหตลอดเถิด จะเห็นชัดวา พระพุทธ
เจาทรงเปนบุคคลที่เขมแข็งที่สุด ทรงสมบูรณพรอมดวยกําลังทั้ง
หลาย ดังมีพระนามหนึ่งวาพระ “ทศพล” (มีกําลัง ๑๐ ประการ) จึง
สามารถตรัสรู และนําธรรมะมาสอนเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชาวโลกทั้งหมด
เพราะฉะนั้น เราทั้งหลายจะตองเอาธรรมะนี้มาใชประโยชน
ใหได คือเอาธรรมะนี้มาทําใหชีวิตของเรา ครอบครัวของเรา สังคม
ประเทศชาติบานเมืองของเรา ตลอดจนโลกของเรา ใหเจริญงอก
งาม รมเย็น เปนสุขใหได
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับกําลังของเราที่วาไปแลว ซึ่งหมายถึงกําลังทั้ง
๒ อยาง คือ กําลังภายใน และกําลังภายนอก
ในภาวะปจจุบัน เราตองเนนกําลังนอก ซึ่งมีทั้งกําลังคุณพอ
คุณแม กําลังครูอาจารย กําลังวัดของพระสงฆตั้งแตอุปชฌาย
อาจารย กําลังวัฒนธรรมที่เราสืบตอรักษากันมา ซึ่งจะตองพัฒนา
ใหงอกงามเหมาะกาลยิ่งขึ้นไป ตลอดขึ้นไปถึงกําลังแผนดินประเทศ
ชาติที่มีองคพระประมุขทรงเปนหลักให

จะตองกาวหนา พัฒนากําลังตอไป
หลักยึดเหนี่ยวทั้งหลายนี่แหละเปนขุมกําลัง เริ่มดวยในระดับ
ประเทศชาติก็ตองมีหลัก ถาขาดหลักเสีย ประชาชนก็งอนแงน

๒๕
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คลอนแคลน ขาดความมั่นใจ ความผาสุกรมเย็นก็จะหายไป
แตเมื่อองคพระประมุขทรงธรรมเปนธรรมิกราชแลว ประชา
ชนก็มีความภาคภูมิใจ มีความมั่นใจ มีศรัทธา จิตใจก็มีความมั่นคง
และพลอยพาใหมีความมั่นคงภายนอกดวย
ทั้งนี้ ดังที่กลาวแลว จะตองมีหลักยอมหลักยอยหลักเล็กหลัก
นอยกระจายไวใหเกาะใหยดึ ไดถนัดตามกําลังและเหมาะจังหวะดวย
เสาหลักที่เปนแหลงกําลังภายนอกเหลานี้ เปนตัวตอเขาไปหา
กําลังภายใน โดยกอศรัทธาขึ้นมา เปนเครื่องยึดเหนี่ยวเชื่อมโยง
กําลังนอกเขามาหนุนกําลังใน เชน สงตอไปยังความเพียรพยายามให
มีใจสู ไมยอทอ ไมหวั่นไหว ไมยอมแพแกอุปสรรคและสิ่งชั่วรายทั้ง
หลาย และใหเพียรกาวหนาในการสรางสรรคและทําความดี
พรอมกันนั้นก็เรียกรองใหใชกําลังสติ ที่ทันเหตุการณ มาตรวจ
ตราใหรอบคอบ อะไรที่เสียหาย หรือเปนเหตุปจจัยแหงความเสื่อมก็
จะไดละเสีย หรือเหนี่ยวรั้งตนเองไว อะไรที่ดีงาม หรือเปนเหตุปจจัย
แหงความสุขความเจริญ ก็จะไดเขาหาหรือเอามาจัดสรรดําเนินการ
เมื่อสติทํางานแลว พอตั้งใจเอาจริง ก็หนุนใหมีกําลังสมาธิ จิต
ใจก็จะแนวแนมั่นอยูกับสิ่งดีงามหรืองานของเรา และสตินั้นก็ดึง
ปญญาที่เปนกําลังอันยิ่งใหญมาทํางาน เพื่อดําเนินการจัดการให
สําเร็จถึงจุดหมาย
วันนี้ขอยกเอาเรื่องกําลังมาพูดกัน เพื่อใหญาติโยมอยูกับ
ธรรมะและเขามาที่ทางสายกลาง แลวดําเนินไปในวิถีของพระพุทธ
เจาอยางเขมแข็ง เพื่อที่จะบรรลุผล คือความรมเย็นเปนสุข เรียกวา
ประโยชนสุข ทั้งแกชีวิต แกครอบครัว แกสังคมประเทศชาติ สืบตอไป
ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทั้งหลาย ที่ไดมีกําลังมาในวันนี้
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อยางนอยก็มีกําลังศรัทธา ซึ่งทําใหเรามีกําลังใจ แนนอนวา ถาไมมี
ศรัทธา ญาติโยมก็ไมมีแรงที่จะมาในวันนี้
ศรัทธานั้นเห็นงาย ทําใหญาติโยมมีแรงมาทําบุญทํากุศลกัน
แตเราจะตองสรางกําลังตางๆ ใหพรอม ใหครบ ๕ อยาง ที่ทานเรียก
วา พละ ๕ ไมใชมีแคศรัทธาอยางเดียว
เราจะตองกาวหนาตอไป ไมใชหยุดอยู ไมใชวาปไหนๆ ก็บอก
วาไดมาทําบุญ แลวก็อยูแคนั้น แตควรกาวไปในบุญ คือทําบุญให
เจริญเพิ่มพูนขึ้น โดยกาวตอจากศรัทธา ไปในวิริยะ-ความเพียร ใน
สติ ในสมาธิ และในปญญาใหได แลวก็จะไดประสบผลสําเร็จที่ดี
งามและประโยชนสุขทุกประการ ดังที่กลาวมา

๒๗

เมื่อวินัยไมมี
*
เสรีภาพก็หายไป
ทักทาย
วันนี้ กาลเวลาไดเวียนมาครบรอบปอีกครั้งหนึ่ง บรรจบถึงวันมาฆบูชา
เรารูสึกกันอยูเสมอวา วันเวลาผานไปรวดเร็วเหลือเกิน
ความจริง ปนี้เปนปที่ชาดวยซ้ําไป เพราะมีเดือนแปดสองหน วัน
มาฆบูชาซึ่งตามปกติจะมาถึงในวันเพ็ญกลางเดือนสาม ปนี้ก็เลื่อนมาเปน
กลางเดือนสี่ เทากับวาชาไปตั้งหนึ่งเดือน แตเราก็ยังรูสึกวาเร็วอยูนั่นเอง
รวมความวาครบหนึ่งปแลว
หนึ่งปนี้ก็มีความหมายสําคัญ และวันนี้ก็มีความหมายดีที่เปนบุญเปน
กุศล เพราะเปนวันที่เราไดมากระทําพิธีบูชาพระรัตนตรัย ทําจิตใจของเราให
ดีงามสดใส เพียงวาเราตื่นขึ้นมาวันนี้ นึกถึงวันมาฆบูชาคิดวาจะไปวัด ก็ใจดี
แลว ใจมีบุญกุศลดวยศรัทธา เปนตน
*

ธรรมกถา ของ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ในวันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๔๗
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หลายทานเริ่มวันดวยการตักบาตร นี่ก็คือเริ่มวันดวยการทําบุญ โดยมี
จิตใจดีงาม ซึง่ เปนนิมิตแหงความเจริญงอกงามและความสุขตอไปดังที่เรา
ถือเปนประเพณีมาแตไหนแตไรวา ใหเริ่มตนวันดวยบุญกุศลคือความดี
ถึงวันนีท้ เี่ ปนวันพิเศษ เราก็เริม่ ตนดวยการทําบุญตักบาตร ถาแมไมมี
โอกาสที่จะทํา เราก็เริ่มตนดวยการทําจิตของเราใหระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
เทานี้ก็เปนการเริ่มตนที่ดีแลว
ตอจากนั้น หลายทานก็ไปวัด ไปที่โนนที่นี่ หรือแมอยูที่บาน ก็อาจตั้ง
ใจวาวันนี้จะสวดมนตรักษาศีล ก็เปนเรื่องที่ดีงามทั้งสิ้น
หลายทานเดินทางไปไกลๆ พอถึงวันสําคัญอยางนี้ แทนทีจ่ ะไปเทีย่ ว
สนุกสนาน เราก็ไปในเรื่องบุญกุศล ไปเยี่ยมวัดโนนวัดนี้ ก็ดีทั้งนั้น เรียกวา
ญาติโยมมีวิธีการตางๆ ในการที่จะทําใหวันนี้มีความหมาย
แตในที่สุดตองใหประสานกัน คือใหทุกสวนของชีวิตและสังคม เปน
เรื่องของความดีงามเปนบุญเปนกุศล ประสานกันทั้งเรื่องพระศาสนา เรื่อง
ธรรมะ แลวก็วัฒนธรรมประเพณี ใหไดทุกอยาง โดยเฉพาะใหแตละคนถือ
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเปนจุดบรรจบประสานของความดีงาม
เริม่ ดวยชีวิตของเรา ใหกายกับใจประสานกันเปนบุญเปนกุศล เมื่อ
อาบน้ําชําระล า งร า งกายให ส ะอาดหมดจดแล ว ก็ทําขา งในคือจิตใจให
สะอาดผองใสดวย
จากนั้นมาบรรจบกับดานสังคม เราก็มีใจปรารถนาดีตอกัน มารวมกัน
ในพิธีที่เ ปน บุญ เปน กุศ ล พอมาพบพระ ก็เปน สิริม งคล ตามหลักที่วา
“สมณานฺจ ทสฺสนํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” การไดมาเยี่ยมเยียนพบเห็นสมณะ
เปนอุดมมงคล
อีกอยางหนึง่ ทีไ่ มควรจะขาด ก็คอื ใหประสานกับธรรมชาติ ไดพบเห็นสิง่
แวดลอมทีเ่ รียบรอยรืน่ รมย ซึง่ นําใจใหสงบเยือกเย็นและสดชืน่ เบิกบาน
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ถาไดอยางนี้ก็นับวาครบบริบูรณ แตคนยุคปจจุบันไมคอยไดครบถวน
อยางนี้ เพราะชีวิตแตกกระจัดกระจายไปคนละหลายๆ ดาน กายไปทางหนึ่ง
ใจไปทางหนึ่ง ใจก็ไมคอยอยูกับตัว การงานที่กังวลก็มาลากจูงหรือคอย
กวนใจ แลวก็ตองยุงกับเรื่องทางสังคม บางทีกว็ นุ วายกับการแขงขันแยงชิง
ทําใหประสานหรือสมานกันไมได แลวก็หางจากธรรมชาติอีก
พอถึงวันบุญอยางนี้ เราก็ทําใหมีความหมาย อยางนอยก็ใหเกิดการ
บรรจบประสานกันขึน้ มาบาง ญาติโยมมากันนี้ จิตใจก็ดมี าแลว กายก็มา
ชุมนุมกันเปนกายสามัคคี มารวมทําบุญดวยกัน แลวก็มาพบกับธรรมชาติที่
ดีที่งามพอสมควร เปนอันวา ดานสังคมก็ดี ดานธรรมชาติก็ดี ดานกายใจ
เราก็ดี นีแ่ หละดีครบหมด แลวก็ใหไดปญ
 ญาดวย ปญญานัน้ จะเปนตัวทีช่ ว ย
ใหเราเจริญพัฒนายิง่ ๆ ขึน้ ไป
นี่ ก็ เ ป น ความหวั งที่ ว า เราจะพยายามทําให วั น สําคั ญ ทางพระพุ ท ธ
ศาสนา เชนวันมาฆบูชานี้ เปนวันที่มีความหมาย

ทวนกันทุกป
ทีนี้ มาถึงเรื่องวันมาฆบูชา ตามปกติเราจะตองพูดกันถึง ความหมาย
และเหตุก ารณเ กี่ย วขอ ง ที่ป รารภในการทํามาฆบูชา คือการบูชาในวัน
เพ็ญเดือน ๓ นี้
เคยพูดในปกอนๆ แลววา พุทธศาสนิกชนไดทําบุญกันมาเปนประจํา
เราไมจําเปนตองพูดซ้ํากันอยูทุกป อาจจะทบทวนในจุดสําคัญ เพียงเล็ก
นอย เชนวา วันมาฆบูชา ก็คือวันจาตุรงคสันนิบาต ซึ่งมีการประชุมพรอม
ดวยองค ๔ ประการ ปนี้ก็ไมตองแจกแจงรายละเอียดวาองค ๔ มีอะไรบาง
หัวขออยางนี้แตละทานก็ทบทวนเองในใจ เด็กๆ ถายังนึกไมออก กลับ
ไปถึงบาน ก็ถามคุณพอคุณแม และคุณพอคุณแมก็ตองเตรียมตัวไว ตอง
ตอบลูกใหไดดวย
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จาตุร งคสัน นิบ าตนั้น ไมใ ชตัว เปา หมาย เปนเพียงวาพระพุทธเจา
ทรงปรารภจาตุรงคสันนิบาตแลว จึงทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข เพราะฉะนั้น
เปาหมายของจาตุรงคสันนิบาต จึงอยูที่โอวาทปาฏิโมกข เราอยาไปติดอยูแค
จาตุรงคสันนิบาต ถาไมมีโอวาทปาฏิโมกข จาตุรงคสันนิบาตก็จะหายไปเลย
จะไมป รากฏขึ้น มาเปน เหตุก ารณใ หญ หรือจะทําใหมีมาฆบูชา เพราะ
ฉะนั้น ความสําคัญจึงอยูที่โอวาทปาฏิโมกข
โอวาทปาฏิโมกขนั้น แปลวา โอวาทหรือพระดํารัสสอนทีเ่ ปนหลักเปน
ประธาน ถาจะพูดกันดวยภาษางายๆ สั้นๆ ก็บอกวาเปน “คําสอนแมบท”
คําสอนแมบทนั้น พระพุทธเจาทรงแสดงแกพระอรหันตลวน เพราะ
ฉะนั้นก็ไมมีรายละเอียดมาก คือรูกัน เพราะพระอรหันตยอมมีความเขาใจ
ในเรื่องนี้อยูแลว การที่ตรัสออกมา ก็เปนเพียงซักซอมนัดหมายใหมีจุดที่จะ
กําหนดรวมกัน เวลาไปทํางาน
วันนี้ แมจะไมพูดถึงรายละเอียด แตก็จําเปนตองทบทวนตัวหลักของ
โอวาทปาฏิโมกขนั้น ซึ่งมีแคสามคาถากึ่ง คือ สามคาถา กับครึ่งคาถา
วิธีทวนก็คือ วาเปนภาษาบาลีเลย ถาวาซ้ํากันทุกปๆ แลวปนี้อธิบายขอ
นั้น ปนั้นอธิบายขอโนน ตอไปก็ชัดเจนหมดทุกขอ พอยกหัวขอขึ้นมาพูด ก็
กระจางใจไปเลย
วันนี้จะขอกลาวคําบาลีที่เปนคาถา ทุกทานตองยอมใหเวลากับคาถา
ภาษาบาลีนี้ เริ่มดวย
ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพานํ ปรมํ วทฺนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต ฯ
นี้คาถาที่หนึ่ง ไดแลวหนึ่งคาถา
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ตอไปคาถาที่สอง
สพฺพปาปสฺส อกรณํ
กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ
เอตํ พุทฺธาน สาสนํ
ตอไปทอนที่สาม ซึ่งมีคาถากึ่ง หรือคาถาครึ่ง
อนูปวาโท อนูปฆาโต
ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค
เอตํ พุทฺธาน สาสนํ
จบเทานี้ ไมมาก
คนไทยเรานี้ ที่จริงชอบคาถากันอยูแลว นี่เจอคาถา ก็นาจะเอาไปทอง
กัน แตนั่นแหละ ญาติโยมมักจะชอบแตคาถาขลังๆ คาถาที่เปนสาระมีความ
หมายอยางนีไ้ มคอ ยทอง
แลวคาถาที่วาขลังที่ชอบทองกันนั้น โดยมากแปลไมรูเรื่อง เพราะตอน
ที่จะทองก็ไมรูเรื่อง พอทองตอกันมาก็เลยเพีย้ นหมด ไมรวู า อักขระตัวไหน
กลายเปนอะไร ไดแคชอบของทีเ่ ชือ่ แตของจริงทีข่ ลังแทกลับไมเอา
คาถาอยางโอวาทปาฏิโมกขนี่แหละที่ขลังจริง ขลังที่สุดเลย เปนคาถา
ของพระพุทธเจาแทๆ แลวก็มคี วามหมายลึกซึง้ ครอบคลุมหมด เอาไปใชได
ผลจริง เห็นชัดเลย อันนีส้ คิ วรจะทองกัน
เอาละ คนไทยถึงจะทองคาถาขลังอะไรก็ตาม ก็ขอใหทองคาถาอยางนี้
ไวเปนหลักบาง แลวนํามาสวดกัน ตามวัดพอถึงวันมาฆบูชานี้ก็ตองสวด
คาถาโอวาทปาฏิโมกขในเวลาทําวัตรดวย
ในโอวาทปาฏิโ มกขส ามคาถากึ่ง นี้ วัน นี้เ ปน อัน วา จะไมอธิบายทั้ง
หมด ถึงจะอธิบายก็คงไมไหว เวลาไมพอแน เพราะแตละขอเปนเรื่องใหญ
วันนี้เอาแคตั้งขอสังเกต
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ตบะทําไมมาอยูที่ขันติ
มีขอนาสังเกตในบางคาถา หรือในบางบท บางสวน บางตอน
ของโอวาทปาฏิโมกข ลองดูกันหนอย
เริ่มดวยคาถาที่หนึ่ง ขึ้นตนวา “ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีตกิ ขฺ า” แปลวา
ขันติ คือความอดกลั้นเปนตบะอยางยิ่ง หรือวา ตบะอยางยอดเยี่ยม
ก็คือขันติ นี่คือธรรมที่มาเปนขอแรกสุด
หลายทานมองไมเห็นวา ขันติ ความอดทนนี่จะเปนตบะได
อยางไร ก็ขออธิบายใหขอสังเกตไว
พระพุทธเจาตรัสเรื่องนี้ก็เพราะวา ในสมัยนั้น พวกนักบวชชอบ
บําเพ็ญตบะ การบําเพ็ญตบะก็คือทรมานรางกาย และการที่จะ
ทรมานรางกายก็ตองใชความเพียรพยายาม
เขามีความเพียรพยายาม แตแทนที่จะเอาไปใชกับการทํางาน
หรือการสรางสรรคอะไร ก็เอามาใชกับรางกายตัวเอง แถมพยายาม
คิดหาทางบีบคั้นทรมานมันใหเต็มที่ เรียกวาใชกําลังความเพียรทั้ง
ทางกายทางใจและทางปญญามาห้ําหั่นตัวเอง
พวกนักบวชที่บําเพ็ญตบะก็ไปนอนบนหนามบาง ไปนั่งนอนยืน
แชตัวกลางแมน้ําในฤดูหนาวบาง ไปยืนกลางแดดในฤดูรอนตอน
รอนที่สุดตลอดทั้งวันบาง เอาขางอเขาคาบกิ่งไมหอยหัวลงมาทั้งคืน
ทั้งวันเหมือนคางคาวบาง ตลอดจนกลั้นลมหายใจ อดอาหาร อยาง
นี้เรียกวาบําเพ็ญตบะ
พวกนักบวชนั้นมุงมั่นทําอยางนี้โดยนึกวาจะเปนทางที่ทําให
เขาบรรลุโมกษะ คือความหลุดพน
เขาถือวา รางกายคนเรานี้มันกระหายอยาก คอยยั่วยุและปลุก
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เรากิเลส ทําใหเราเสื่อมทรามตกต่ํา พาใหจิตใจมัวเมาหมกมุนอยู
กับสิ่งที่เลวราย ก็เลยจะตองทรมานมันเพื่อใหจิตเปนอิสระพนไป
จากเรื่องของกิเลสที่วุนวาย จะไดพัฒนาสูงขึ้นไป ดังนั้น เขาจึง
บําเพ็ญตบะกันยกใหญ
พระพุทธเจาก็มาทรงสอนเปลี่ยนใหมวา พุทธศาสนาไมถือวา
การทรมานรางกายนั้นเปนตบะ
แทนที่จะเอาเรี่ยวแรงกําลังความเขมแข็งอดทนเพียรพยายาม
นั้ น มาใช ท รมานร า งกายตั ว เอง เราก็เอาไปใชทําสิ่ง ที่ดีงามเปน
ประโยชน เริ่มตั้งแตการพัฒนาชีวิตของตัวเองไปเลย แลวเรี่ยวแรง
กําลังความเขมแข็งก็จะเกิดผลดีขึ้นมา นี่แหละคือ ขันติ
ความเข ม แข็ ง นี้ ป รากฏออกมาในรู ป ของความทนทานหรื อ
ความอดทน ถาเปนวัตถุเราเรียกวาทนทาน ถาเปนจิตใจก็เรียกวา
อดทน ไดแกความเขมแข็งอดทนที่จะบุกฝาไปใหถึงความสําเร็จ นี่ก็
คือมาทบทวนความหมายในเรื่องขันติ
ขันติ นี้มี ๓ ดาน ๒ อาการ
เอา ๓ ดานกอน ไดยนิ กันบอยๆ แลว อะไรบาง
๑. อดทนตอความลําบากตรากตรํา คนที่ทํางานทําการตางๆ นี่
ตองมีความลําบาก ตองเจอความยาก ตองพบกับภาระตางๆ อาจ
จะตองเดินทางไกลบาง เจองานที่ตองใชสมองอยางหนัก หรือตองใช
เวลายาวนานบาง ตองเหน็ดเหนื่อย ตรากตรําอะไรตางๆ
ถาเปนคนที่ไมมีความอดทน ไมมีความเขมแข็ง ก็จะทอถอย
อาจจะเลิกลมเสียในระหวาง หรือทําไมสําเร็จ อยางนอยก็ฝนใจทํา
ดวยความทุกข เพราะฉะนั้นจึงตองมีขันติ
ขันติ คือความเขมแข็งอดทน จะทําใหสูไหว สามารถเอาชนะ
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ความยากลําบากตรากตรํา และนําไปใหถึงความสําเร็จได นี่คือดาน
ที่หนึ่ง อดทนตอความลําบากตรากตรํา
๒.อดทนตอทุกขเวทนา คือทนตอความเจ็บปวดไมสบาย เชน
เจ็บไข หรือแมแตเมื่อยลา อันเปนธรรมดาของคนทีต่ อ งคางอยูใ นบาง
อิรยิ าบถนานๆ อยางญาติโยมทีน่ งั่ กันอยูน ี่ ก็อาจจะเมือ่ ยได
ในเมื่อเรามีสิ่งที่ตองทําใหสําเร็จ และมันไมเหลือวิสัย แมแต
เจ็บไขและบําบัดรักษากันอยู ถาเราไมมีความอดทน มัวแตโวยวาย
ก็ยิ่งทําใหยุงยาก บางทีเรื่องเล็กก็เลยกลายเปนเรื่องใหญ เรื่องที่จะ
สําเร็จได ก็เลยลมไปเสียกลางคัน หรือไมก็ยืดเยื้อ
เพราะฉะนั้น แทนที่จะโวยวาย ก็ทําไปตามเหตุตามผล ควรทน
ไดก็ทน มีทุกขเวทนาบางก็ตองยอมรับ
อยางในครอบครัวนี่ ถามีความเจ็บไข แมแตเล็กๆ นอยๆ ก็ไม
ใชไปประมาทปลอยปละละเลย ตองเอาใจใสบําบัดรักษา แตพรอม
กันนั้น ก็ตองมีความอดทน มิฉะนั้นอาจจะกลายเปนการทําใหเรื่อง
บานปลาย อยางคนที่เอาแตโวยวายๆ แลวแกไขปญหาก็ไมไดผลดี
จึงตองมีความอดทนตอทุกขเวทนาบาง แลวก็แกไขปญหากัน
ดวยปญญา ใหตรงเหตุตรงปจจัย ก็จะชวยใหสําเร็จผลดวยดี
๓. อดทนตอสิง่ กระทบใจ ถอยคําของคนอื่นที่พูดไมตรงใจเรา
หรืออาการกิริยาของเขาที่ไมถูกใจเรา ก็ทําใหกระทบกระทั่งกัน แม
แตในครอบครัวก็ตองมีความอดทน อดทนตอประดาอารมณดีรายที่
มาในรูปแบบตางๆ
พูดงายๆ วา เมื่อเจอเรื่องราวหรือสิ่งที่กระทบกระทั่งใจเขา อยา
เพิ่งวูวาม ตั้งสติชะลอไว ใหเวลาแกความคิด แลวเอาปญญามา
คอยๆ คิด และใชวธิ ขี องเหตุผล คอยๆ พูด คอยๆ จากัน ก็จะทําใหแก
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ปญหาไปได ถาวูวามไป ก็ยิ่งวุนวายใหญ
ตรงนี้เปนเรื่องใหญ เปนเรื่องระดับชาติ ระดับโลกเลยทีเดียว ที่
คนมักทนรอฟงกันไมได เชน คนทีถ่ อื ตางลัทธิ ตางศาสนา พูดจา
อะไรกระทบกันไมได จะตองเกิดเรื่องเกิดราวทะเลาะกันจนถึงกับทํา
สงครามเลยทีเดียว
การที่สังคมเล็กสังคมโลกวุนวายกันเวลานี้ เหตุใหญอยางหนึ่ง
ก็เพราะขาดความอดทน แลวดูซิเวลานี้ เมื่อขาดขันติธรรม ปญหา
ใหญขนาดไหน
เพราะฉะนั้น ในระดับโลกตองมีการย้ําเรื่องนี้กันใหมาก เฉพาะ
อยางยิ่งเกี่ยวกับเรื่องศาสนาและลัทธินิยมอุดมการณตางๆ ตองใหมี
ขันติธรรม ฝรั่งก็พูดกันนัก เรียกวา Tolerance แลวก็พยายามกันมา
หลายรอยปไมรูกี่ศตวรรษ ก็ยังยุงอยูนั่นเอง คนพัฒนา Tolerance
ไมขึ้น มีแตสงครามที่ยิ่งพัฒนา สันติภาพยิ่งหางออกไป
มองใหไกลจะเห็นวา เรื่องขันติธรรมความอดทนในขอ ๑ ของ
โอวาทปาฏิโมกขนี้ มีความหมายกวางขวางมาก กินวงมาถึงการแก
ปญหาของโลกปจจุบัน ในการที่จะใหมีสนั ติภาพ ตองรูว า โลกทีม่ นั
วุน วายก็เพราะขาดขันติธรรมนีด้ ว ย
รวมแลวก็มี ๓ อยางนี้
๑. อดทนตอความลํบา ากตรากตรํา
๒. อดทนตอทุกขเวทนา
๓. อดทนตอสิง่ กระทบกระทัง่ ใจ
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๓๘

ขันติใหครบ
ตอไป อาการของความอดทนมี ๒ แบบ
๑) อดทนแบบตั้งรับ
๒) อดทนในการบุกฝา

อยามองแงเดียว ตองมองใหครบ
๑) อดทนแบบตั้งรับ การตั้งรับก็เปนความอดทนที่สําคัญ
และโดยมากคนก็จะคิดถึงความอดทนโดยมองในแงนี้ คือคอยตั้งรับ
เขาทําอะไรมาก็ตั้งรับ อดทนไปๆ อยางนี้ก็ตองระวัง ตองตั้งรับดวย
ปญญาอยางมีเหตุมีผล ไมอยางนั้นจะกลายเปนความกดดัน แล
วจะเกิดปญหาขึ้นมาอีก
ความอดทนในแงตั้งรับนี้ ตองทําใจได คือทําใจดวยปญญารู
เขาใจที่ทําใหใจพรอมรับ อยางพระสารีบุตร ที่ทานมีขันติธรรม ทั้งที่
หรือสมกับที่เปนผูบริหารสังฆะรองจากองคพระพุทธเจา
ไมวา จะมีเรือ่ งราวอะไรกระทบกระทัง่ คนโนนวาอยางนั้น คนนี้
วาอยางนี้ พระสารีบุตรก็รับได
พระสารีบุตรทานเปนเหมือนอยางผืนแผนดิน ก็แลวผืนแผนดิน
เปนอยางไรละ คือ ใครจะเอาของดีหรือของเสียเทลงมา เอาอะไรรด
ใสไมวาจะสกปรกแคไหน หรือจะเอาของดีแคไหนมาฝงไว เชน
ทรัพยสมบัติ หรือเพชรนิลจินดา อยางสมัยกอนที่เขาไปขุดหลุมฝง
ขุมทรัพยไวใตดิน ของดีก็ฝงไวในดิน ของเสียก็เทลงไปในดิน ผืน
ปฐพีนี้รับไดหมด ไมรองไมบนอะไรทั้งนั้น
คนทีจ่ ะอดทน เมือ่ ถึงคราวตัง้ รับ ก็ตอ งทําใจใหเหมือนผืนแผน
ดินอยางนี้ ไมวาเรื่องดีหรือเรื่องรายมา ตองรับไดหมด ก็จะผานพน
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๓๙

ปญหาไปได อยางคุณพอคุณแม บางทีก็ตองเปนเหมือนผืนแผนดิน
นี่แหละ คือรับไดหมดทั้งนั้น
๒) อดทนแบบบุกฝา หมายความวา การงานที่จะทํา หรือสิ่ง
ที่เปนวัตถุประสงคอันดีงาม เราจะตองกาวไปทําหรือทําใหกา วไปจน
กวาจะสําเร็จ ถึงจะมีอปุ สรรคยากลําบาก ก็ตอ งฝาฟนไป อยางที่พระ
พุทธเจาตรัสไวใหเปนคาถาวา
อหํ นาโคว สงฺคาเม จาปาโต ปติตํ สรํ …
บอกวา “เรานีเ้ หมือนชางศึกเขาสงคราม ซึง่ ทนตอลูกศรทีพ่ รัง่ พรูมา”
พระพุทธเจาทรงเปรียบพระองคเหมือนชางศึก คือ พระองคเสด็จ
ไปประกาศพระศาสนา หรือไปโปรดสัตว ทรงเดินทางไปเทศนาสั่ง
สอน คนก็ชอบบาง ไมชอบบาง บางทีขัดใจเขาบาง ขัดลาภขัดยศ
เขาบาง เขาก็ดาวาหรือแกลงใสรายตางๆ ตลอดจนหาทางทําราย
พระพุทธเจาก็ทรงมีความอดทน
พระองคเหมือนชางศึก ซึ่งมีจุดมุงหมายชัดเจนคือจะไปใหถึงชัย
ชนะ แตในระหวางนี้ เมื่อมีสิ่งที่เขามากระทบกระทั่ง คือ อาวุธ
แหลน หลาว ลูกธนู ที่เขามาทุกอยางจากทุกทิศ ชางศึกก็ตองอดทน
รับไดหมด และฝาไปใหถึงจุดหมาย
เราก็เหมือนกัน ถามีวัตถุประสงคที่ดีงามแลว แนใจแลว เราก็ทํา
และเดินหนาไป เมื่อเจอสิ่งที่เขามากระทบกระทั่ง ก็ไมมัวเก็บเอามา
เปนอารมณ เมื่อไมมัวติดของอยูกับเรื่องจุกจิก เราก็จะมุงแนวไป
ขางหนา และผานไปดวยดี
แตถามัวเก็บเอาเรื่องขลุกขลิกนอกทางมาเปนอารมณกระทบ
ตัว เราก็จะมัววุนวายพันพัวอยูกับเรื่องเหลวไหล แทนที่ใจจะอยูกับ
สิ่งดีงามที่จะทําและแลนโลงไปใหถึงจุดหมาย ก็มัวพะวาพะวังวุน
อยูกับเรื่องแทรกแซงจุกจิกเหลวไหล เลยทําใหลาชา หรือเสียงาน
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คนที่มีใจเปนสมาธิ ตั้งมั่นแนวแน จะมุงไปที่จุดหมาย เขาไมถือ
สาอารมณเหลานี้ ก็เลยทนไดโดยไมทุกข เรื่องก็ผานไปๆ นี่ก็เปน
ลักษณะของขันติความอดทนที่สําคัญดานหนึ่ง
เพราะฉะนั้นจึงตองอดทนใหถูกทาง ถาจะทําสิ่งที่ดีงาม เมื่อมั่น
ใจแลว พระพุทธเจาไมมีทอถอยเลย พระองคประทับนั่งที่ใตรมโพธิ์
ตอนนี้แนพระทัยแลว ก็ตรัสในพระทัยวา ถาไมบรรลุโพธิญาณ แม
เลือดเนือ้ จะแหงเหือดไปเหลือแตกระดูกก็จะไมลุกขึ้นมา
คนสมัยนี้ ถาเอาอยางพระพุทธเจา เมื่อจะทํางานที่ดีงามสําคัญ
มองเห็นเหตุเห็นผลแลว ก็ตองทําใหสําเร็จ
ใหถึงขั้นที่วา ถึงจะตองคลานก็สู ตองทําใหสําเร็จใหได อยางนี้
จึงจะเรียกวา มีความอดทนที่เปนตบะ
นี้คือเรื่องขันติ ซึ่งขอนํามาพูดเปนขอสัง เกต และเปนการทบ
ทวนไปดวย
จะเห็นวา แมแตเพียงขันติขอ เดียวนีก้ เ็ ปนเรือ่ งใหญมากแลว พระ
พุทธเจานํามาตรัสเปนขอที่ ๑ เพื่อสอนใหรูจักใชความเขมแข็งมุงมั่น
เพียรพยายามใหถูกทาง
แทนที่จะไปทรมานรางกาย หรือทําอะไรตออะไรที่ไมเปนเรื่อง ก็
นํากําลังมาใชในการทําสิ่งที่ดีงาม ใหสําเร็จผลจนถึงจุดหมาย
การบําเพ็ญตบะ ก็คอื การเผาผลาญกิเลส แตพวกนักบวชสมัย
โนนเขาเผากิเลสดวยการทรมานรางกาย
ทีนี้ ขันติ คือความเขมแข็งอดทนที่ดั้นดนไปดวยพลังความเพียร
นี้ ก็เผาผลาญกิเลสเชนความเกียจครานเฉื่อยชา เผาผลาญความ
อยากไดอยากบํารุงบําเรอหมกมุนมัวเมาตามใจตัวเอง แลวก็เผา
ผลาญอุปสรรคใหเหือดหาย แมแตเหล็กก็หลอมละลายเอามาปนได
สามารถผานพนกาวไป จนถึงความสําเร็จ นี้คือขันติ ที่เปนตบะ
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๔๑

คนยุคนี้ขี้แย?
ตรงนี้ อยากตั้งขอสังเกตสักหนอยเกี่ยวกับเรือ่ งของยุคสมัย คือ
มีเสียงบนวาคนสมัยนี้ไมคอยมีความอดทน โดยเฉพาะไดยินครู
อาจารย ปรารภเรือ่ งเด็กๆ สมัยนีว้ า ไมคอ ยเขมแข็ง ขาดความอดทน
ทีจ่ ริง คนไทยไมคอ ยอดทนมานานแลว สมัยกอนก็ไมคอ ยอดทน
อยูแ ลว ตอนนี้ ครูอาจารยทไี่ มคอ ยอดทน ก็มาบนวาลูกศิษยไมอดทน
คือไมอดทนหนักเขาไปอีก แสดงวาเด็กสมัยนี้ไมอดทนเปนทวีคูณ
นี่ เด็กจะตองรับฟงไวนะ ผูใหญเขาวาเราแลว เด็กก็ตองมา
พิจารณาตัวเองวา เราจะทําอยางไรดี
ก็ตองตั้งใจวา เราจะตองอดทนมีขันติมากขึ้นไป ใหยิ่งกวาคน
รุนกอนเราอีก ผูใหญรุนพอแม ทานอดทนไดพอสมควร ทานสราง
ฐานไวใหแลว เราตองเดินหนาตอจากฐานนั้นไป
คนที่ทํามากอนอยางครูอาจารยนี่ ทําไวเทาไร ก็เปนผลที่ลูก
ศิษยจะไดเก็บเกี่ยว เรียกวาทําไวใหแกลูกศิษย เทากับวาลูกศิษยได
ลัดขามมาทีเดียวเลย
ครูอาจารยคนมาๆ ปฏิบัติการมาๆ กวาจะไดวิชาแคนี้ บางทีคน
และทําเปนปหรือเปนสิบป แลวเอามายอยมากลั่นกรองใหลูกศิษย
แคเดือนเดียวหรือครึ่งเดือน ลูกศิษยก็ไดแทบหมดแลว
แมวาเรื่องประสบการณและความซับซอนลึกซึ้งยังมีมากกวา
นั้น แตพูดรวมๆ ไดวาอยางนั้น
บางทีผลงานทีต่ วั ทุม เทมาทั้งชีวิตกวาจะได อาจารยเอามาใหลกู
ศิษยกไ็ ดไปในชั่วประเดี๋ยวเดียว เทากับวาลูกศิษยลัดขามไปแลว ลูก
ศิษยก็กาวตอจากครูอาจารยไปไดเลย จึงเปนธรรมดาที่ลูกศิษยจะ
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ตองกาวหนาไปกวาครูอาจารยอีกเยอะ เพราะลูกศิษยเดินตอจาก
ฐานที่ครูอาจารยสรางมาให ถาพูดหยาบๆ ก็เหมือนกับขึ้นไปยืนบน
หัวของอาจารย แลวทําไมลูกศิษยจะมาอยูแคครูอาจารย
ถาคนรุนใหมทําไมไดอยางคนรุนพอ แมครูบาอาจารย ก็แย
แสดงวาเสื่อมมาก เด็กสมัยนี้ตองคิดใหถูกวา คนรุนเรานี้ตองเจริญ
พัฒนามากกวา เชน ปญญาจะตองงอกงามขึน้ กวาคนรุน พอแมอกี มาก
พอแมครูอาจารยไมวาอะไรหรอก ลูกหลานลูกศิษยจะเจริญ
งอกงามมากกวาก็ไมเปนไร เพราะมันก็เปนไปตามหลักธรรมชาติที่
มันควรจะตองเปนอยางนั้น
ทีนี้ ถาครูอาจารยคนมาใหตั้งขนาดนี้แลว เราลัดไดมาแลว แต
เราก็อยูเ ทาเดิม บางทีไมไดเทาเดิม ไมไดเทาครูอาจารยเสียดวย อยาง
นีก้ ไ็ มไหวแลว แสดงวาถอยหลัง จะตองพิจารณาตัวกันแลว
นีก่ เ็ ปนเรือ่ งหนึง่ ทีจ่ ะตองมาคิดกันใหดี การขาดความเขมแข็งอด
ทนเปนสาเหตุสําคัญ ใชหรือไม
คนที่จะอดทนได ก็ตองมีความเขมแข็งอยูภายใน จึงทนสู ทน
รับได ทนบุกฝาได ทนไดหมด และเมื่อเดินหนาไป ความเขมแข็งอด
ทนก็จะมาสัมพันธกับธรรมแงอื่นๆ ที่อยูในโอวาทปาฏิโมกขดวย

เสรีภาพชอบอาง แตวินัยไมเอา
ถาดูกนั ไป จะเห็นวา ในโอวาทปาฏิโมกขนี้ พอถึงคาถาทอนที่ ๓
จะมีพระดํารัสในเรื่อ งคุณ สมบัติข องตัวพระเองที่จ ะไปทํางานพระ
ศาสนา เมื่อหลักนี้อยูในปาฏิโมกข ก็อยากจะพูดในเรื่องวินัย
วินัย เปนเรื่องใหญและสําคัญมาก และในยุคนี้เราก็เจอปญหา
ในเรื่องวินัยนี้อีก การตั้งขอสังเกตวันนี้เปนเรื่องที่สัมพันธกับสภาพ
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๔๓

ปจจุบันหลายอยาง
เมื่อกี้นี้ไดพูดไว คนสมัยนีถ้ กู ตอวาวาไมคอ ยอดทน ไมคอ ยเขม
แข็ง ก็ตองพิจารณาตัว และถาเปนจริง ก็ตองปรับปรุงตน
ทีนี้มาในแงวินัย ก็บนกันวาคนสมัยนี้ไมคอยมีวินัย ที่จริงคน
ไทยก็เปนอยางนั้นมาแตไหนแตไร เคยไดยินมา ๒๐-๓๐ ปแลววา
คนไทยไมมีวินัยจนกระทั่งปจจุบัน คนสมัยนี้ยิ่งแยลงไปอีก
บอกวาคน ๒๐ ปกอนไมมีวินัย แลวคนที่ไมมีวินัยเมื่อ ๒๐-๓๐
ปกอน ยังมาบนวาคนสมัยนี้ ก็อาจจะแสดงวาคนสมัยนี้เสื่อมลงไป
อีก วินัยแยที่สุดเลย แลวจะทําอยางไร เพื่อใหคนมีวินัย
พอพูดถึงวินัย ก็ไปโยงกับอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องเสรีภาพ คนสมัย
นี้นิยมเสรีภาพมาก ไมวาอะไรก็อางวาตองมีเสรีภาพ และเอาเสรี
ภาพไปโยงกับเรื่องสิทธิมนุษยชน เดี๋ยวก็อางสิทธิๆ เรื่องสิทธิเสรี
ภาพก็เลยเปนเรื่องโดดเดน
เสรีภาพ บางทีก็มาขัดกับวินัย เพราะวินัยเหมือนกับมาจํากัด
ควบคุมเรา ทําใหทําอะไรไมไดตามใจชอบ
แตก็ตองคิดกันใหชัดวา เสรีภาพกับวินัยขัดกันจริงหรือ คําถาม
นี้จะตอบได ก็ตองชัดดวยวา วินัยคืออะไร และเสรีภาพคืออะไร
ถาวาเสรีภาพคือฉันทําไดตามชอบใจ มันก็ตอ งขัดกับวินยั แน ถา
มีเสรีภาพแลวจะเอาตามใจตนเองวา ฉันจะทําอยางไรก็ตองทําได
เสรีภาพอยางนี้ก็ทําใหมีวินัยไมได เรื่องนี้เราตองศึกษากันใหดี
ปญหาดูจะเริ่มตั้งแตวา คนสมัยนี้มักจะมองเอางายๆ แคนี้วา
เสรีภาพ คือ ฉันอยากไดอะไร ฉันตองได ฉันอยากทําอะไร ฉันตอง
ทําได แลววินัยก็คือสิ่งที่มาจํากัดกั้น ขัดขวางฉัน มาตีกรอบฉัน ไม
ใหทํา หรือใหทําอะไรไมไดตามชอบใจ
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ถามองอยางนี้ ก็ไปไมไหว เสรีภาพกับวินยั ก็ตอ งขัดกันตลอดไป
พอเริม่ ตนก็ใชเสรีภาพแบบวาเอางายๆ จะใหความหมายของเสรีภาพ
ก็ไมตอ งคิดพิจารณา ไมตอ งศึกษาอะไร
ความจริง เสรีภาพกับวินยั เปนเรือ่ งทีป่ ระสานเสริมกัน ทัง้ สอง
อยางเปนหลักการทีม่ ขี นึ้ มาเพือ่ จุดมุง หมายเดียวกัน มันประสานกัน
แทๆ ทําไมจึงวาอยางนั้น
จะเห็นไดงายๆ เสรีภาพเปนเรื่องของการมีโอกาสและใชโอกาส
เมื่อวาโดยตรงก็คือการที่จะใชโอกาสไดโดยไมถูกจํากัดขัดขวาง
ถาเราไมมีเสรีภาพ เราก็ใชโอกาสไมได และโอกาสก็หายไป
จากเรา เราจะทําอะไร ก็ทําไมได ถูกหามถูกปดกั้นไปหมด จะพูดก็
พูดไมได จะเขียนก็เขียนไมได จะทําโนนทํานี่ก็ติดขัดไปหมด
เปนอันวา เสรีภาพเปนการใชโอกาสได แตเราก็ตองมีโอกาสที่
จะใหเสรีภาพใชดวย ถาโอกาสไมมี หรือไมมีโอกาสที่จะใหเสรีภาพ
ใช เสรีภาพก็พลอยหมดไปดวย

วินัยไมมา เสรีภาพไมมี
ทีนี้ หันมาดูวินัยบาง วินัยคืออะไร?
วินัยมีขึ้นเพื่อจัดสรรโอกาส และในความหมายหนึ่ง วินัย ก็คือ
การจัดสรรโอกาส หรือจัดใหมีโอกาส ที่วานี้จริงหรือไม ลองคิดดูใหดี
อยามองแควาวินัยเปนเครื่องควบคุมจํากัด เดี๋ยวจะบอกวา
วินัยจํากัดเสรีภาพ แตดูกันใหถึงความหมายที่แท
โดยพื้นฐานนั้น เขาตั้งวินัยขึ้นเพราะตองการจัดใหมีโอกาส ให
เรามีโอกาส ถาไมมีวินัย เราก็จะไมมีโอกาส
ดูตัวอยางตรงหนานี้แหละ ญาติโยมนั่งกันอยูนี่ ขณะนี้ ก็คือฟง
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อาตมาพูด ทีนี้ ถาทําตามเสรีภาพแบบที่วาใครอยากจะพูดก็พูด ใคร
อยากจะเดินก็เดิน ฯลฯ เอาละซิ ในที่ประชุมนี้ คนนั้นก็พูด คนนี้ก็พูด
เสียงโนนมา เสียงนั้นมา วากันวุน เสียงเซ็งแซไปหมด ที่วาจะฟง
อาตมาพูด ก็ฟงไมรูเรื่อง
นี่เรียกวาขาดวินัยใชไหม เสรีภาพก็ใชโอกาสไมได กลายเปน
สูญเสียโอกาส หรือทุกคนก็หมดโอกาสไปดวยกัน และเสรีภาพก็ไร
โอกาสที่จะเอาไปใช นี่ก็คือหมดเสรีภาพไปดวยกันนั่นเอง
เขาจัดวินัยเพื่อใหคนมีโอกาสทํากิจกรรมอะไรๆ ไดสําเร็จตาม
วัต ถุประสงค อยากจะพูดอยากจะฟงอะไร ก็พูดก็ฟงได นี่ก็คือ
โอกาส ซึ่งเสรีภาพจะไดมาใช
เราจัดงานขึ้นเพื่อจะใหโยมไดฟงธรรม พอมีวินัย โอกาสที่จะฟง
ก็มีจริง และโยมก็ใชโอกาสนั้นได โยมก็ไดฟงธรรมใชไหม
แตถา ไมเอาวินยั บอกวาใหเสรีภาพ ใครอยากจะทําอะไรก็ทาํ ไป
ตามชอบใจของตัว ฉันอยากจะพูดอะไร อยากจะเดินไปไหน ก็พูดก็
ลุกขึ้นมาเดินกันเอะอะพลานไป
เลยกลายเปน วา คนมีเสรีภ าพนี้เปน ตัว กอกวน ทําใหเสีย
โอกาส แลวก็ทําใหทั้งคนอื่นและตัวเองหมดเสรีภาพไปดวยกัน
มองกวางออกไปตามทองถนน เราใหคนมีวินัยมีกฏหมายมีศีล
นี่ ก็ทําใหคนไมทําอะไรตามชอบใจ เราอยากจะลักขโมยแยงชิงของ
ใคร เราก็ไมไปแยงชิง เราโกรธใคร ก็ไมไปทําราย
ทีนี้ เมื่อตามทองถนนและในสถานที่ตางๆ ไมมีคนไปเที่ยวรุก
รานทําตามชอบใจ ไมมีใครไปแยงชิงของเขา คนมีวินัยแลว สถานที่
สาธารณะเหลานั้นก็ปลอดภัย โอกาสก็เกิดขึ้น และคนก็เอาเสรีภาพ
มาใชโอกาสนั้นได คนมีกิจมีธุระก็ไปไดคลองกายคลองใจ
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นี่แหละ ที่เขามีกฎหมายเปนวินัย ขึ้นมา ก็เพื่อ จัดสรรใหเกิด
โอกาสแกมนุษย พอมีวินัยปบก็เกิดโอกาสทันทีเลย ถายิ่งคนมีวินัย
กันดี ไมมีการเบียดเบียนกัน ไมมีการทํารายใครเลย ปลอดภัยเต็มที่
ไมตองหวาดระแวงเลย จะไปทํากิจธุระที่ไหนก็ไปได แมแตกลางคืน
ดึกๆ ก็ไปได เทากับมีหลักประกันเสรีภาพอยางดีเลยทีเดียว
แต ถ า ไม มี วิ นั ย จะเป น อยา งไร ก็แ นนอนวาจะยุงวุน วายไป
หมด จะไปไหนก็หวาดระแวง ไมกลาไป ถนนโนนก็ไปไมได ถนนนี้ก็
ไปไมได หรือวาจะไปไดเฉพาะเวลานั้นเวลานี้เทานั้น ก็เปนอันวาติด
ขัดไปหมด
ความไมมีวินัยทําใหเสียโอกาส และเปนตัวปดกั้นเสรีภาพ
วินัยมีไวเพื่อจัดสรรโอกาส วินัยมีขึ้นเพื่อใหเกิดโอกาสทั้งนั้น
แลวเสรีภาพก็จะไดมาใชโอกาสที่เกิดจากวินัยนั้น แตเปนปญหาที่
วาคนไมเขาใจ คนมองวินัยผิด ตองตระหนักวา ถาไมมีวินัยแลว
โอกาสจะเสียไปหมดทุกอยางทุกประการ
แมแตคุณหมอจะผาตัด ก็ตองจัดระเบีย บ คือใหมีวินัย วา
พยาบาลยืนเขาที่ตรงไหน มีกี่คน คนไหนทําหนาที่อะไร และลําดับ
หนาที่กันใหถูก เครื่องมือก็จัดวางตามลําดับไวเปนระเบียบ เครื่อง
มือไหนตองสงกอนสงหลังก็วาไปตามลําดับที่ชัดเจน ถาขืนผิดวินัย
แคผิดลําดับสับสนวุน วาย บางทีคนไขตายเลย
นีแ่ หละ วินัยจึงจัดสรรใหเกิดโอกาสในการที่จะทํางานใหสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค และเพราะฉะนั้น สังคมที่ดีจึงตองมีวินัย
แมแตอยางงายๆ ในการจราจร ลองไมมีวินัยคือคนไมรักษากฎ
จราจรซิ บอกวาฉันมีเสรีภาพ ฉันจะขับไปตามใจฉัน รถคันนั้นอยาก
จะไปก็ไป รถคันนี้อยากจะไปก็ไป ในที่สุด ติดอยูนั่นทุกคน ไปไมได
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เลยสักคัน เอ นี่… ทุกคนบอกวามีเสรีภาพและใชเสรีภาพกันเต็มที่
แตขาดวินัย เลยหมดเสรีภาพไปดวยกันทุกคน
แตพอมีวินัย ก็จัดกันใหเรียบรอยเปนแถวเปนแนวและมีลาํ ดับ
โอกาสทีจ่ ะไปก็เกิดขึน้ อยางดี แลวทุกคนก็มเี สรีภาพตามกติกา ซึง่ ทํา
ใหขบั รถไปไดอยางดี นีค่ อื มีวนิ ยั แลวก็ใชเสรีภาพกันไดทกุ คน
อยางในบานของญาติโยม จะตั้งโตะ ตั้งเกาอี้ก็ตองมีวินัย ตรงนี้
ทางเดินนะ อยาเอาโตะมาตั้งขวาง อยาเอาของมาเกะกะ แตถาเอา
กระโถนมาวางขวางทางไปประตู เดินไปเตะกระโถนซะนี่ แลวถาลม
ลง ก็จะเกิดปญหาตางๆ ตามมา ทําใหติดขัดไปหมด
เพราะฉะนั้นจึงตองมีวินัยในบาน รูจักจัดขาวของใหเรียบรอย
อะไรควรจะอยูที่ไหนก็จัดเขาที่ไป ก็โลงเลย ทําใหเกิดโอกาส แลว
เสรีภาพก็คลองสบายเลย พอจะเดิน ก็เดินตามชอง จากประตูหนา
บานถึงทายครัวก็พรวดเดียวถึงเลย เพราะไมมีอะไรติดขัด
นี่คือวินัยมาใหเสรีภาพ
เพราะฉะนั้นจึง ขอใหเขาใจความหมายของวินัยที่ถูกตองวา
วินัยนั้น เปนการจัดสรรใหเกิดโอกาส แลวมันก็มาบรรจบกับเสรีภาพ
ทีว่ า เสรีภาพก็มาใชโอกาสไดสบาย เปนอันวา สองตัวนีม้ ีไวเพือ่ ใหเกิด
โอกาส และจะไดใชโอกาสไดคลองสบาย

เสรีภาพทีส่ รางสรรค
ของสังคมประชาธิปไตย
ทีนี้ เสรีภาพนั้น ถาจัดใชไมเปน ก็ทําใหเสียโอกาส เสรีภาพทีผ่ ดิ
คือทีเ่ ขาใจผิดและใชผดิ กลับมาทําลายโอกาส อยางนอยคนก็วนุ วาย
ทะเลาะเบาะแวงกัน แลวก็ทําใหคนอื่นเสียโอกาส ตัวเองจะเอา
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โอกาสไปใชทําโนนทํานี่ตามชอบใจ เลยยิ่งเกิดความวุนวายทําลาย
โอกาสหนักเขาไปอีก
เพราะฉะนั้น การที่จะเขาใจเรื่องนี้จะตองมองใหชัดใหตลอด
ไมใชเอาแควา มีเสรีภาพ คือจะไดกินไดเสพไดบริโภคตามชอบใจ
หรือจะทําอะไรตามใจชอบ
แตคนมักจะคิดแคนี้ คิดแคเรื่องเสพเรื่องบริโภค ไมไดมองวา
ชีวิตสังคมมนุษยเรานี้ มีอยูเพื่อวัตถุประสงคที่สูงขึ้นไปกวานั้น
มนุษยมิใชมีชีวิตและสังคมไวแคเพื่อกินเสพบริโภค แตเราตอง
อาศัยสิ่งที่กินเสพบริโภคเหลานี้เปนฐานที่จะกาวขึ้นไปสูการมีชีวิต
และสังคมที่ดีงามมีความสุข (แลวชีวิตและสังคมที่ดีงามมีความสุขก็
เปนหลักประกันใหเรามีสิ่งกินเสพบริโภค) และการที่เราตองมีวินัยมี
เสรีภาพก็เพื่อวัตถุประสงคอยางนั้น
ตัวอยางเชน การที่เรามีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนี่ เรา
ก็นึกวา คือเรามีโอกาสแลว เราคิดอยางไร เราเห็นอยางไร เราจะได
พูดไปตามที่เราอยากจะพูด แตที่จริงมันไมใชแคนั้นหรอก
เสรีภาพนี่มันเพื่ออะไร เรามีเสรีภาพเพื่ออะไร เสรีภาพเปนหลัก
สําคัญอยางหนึง่ ของประชาธิปไตยใชไหม
แลวประชาธิปไตยมีไวเพือ่ อะไร ก็เพื่อใหสังคมของเราอยูดีมีสันติ
สุข เปนที่ซึ่งผูคนมีชีวิตที่ดีเจริญงอกงาม มีการพัฒนาไดอยางดี
ทีนี้ สังคมจะดีไดอยางไร สังคมจะดีไดก็ตองมีคนหรือมีสมาชิก
ที่ดีมาประกอบกันขึ้น หรือมาชวยกันสรางขึน้
ตามปกติ มนุษยทุกคนมีศักยภาพของตน มีสติปญญาความ
สามารถของตัวๆ และควรมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตัวนั้นยิ่งขึ้น
ไปดวย
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ดังนั้น ถาจะใหสังคมดี เราก็ตองเอาสติปญญาความรูความ
สามารถของแตละคนมาใชประโยชนในการสรางสังคมนั้น คือตอง
ใหคนมีโอกาสและสามารถใชโอกาสที่จะแสดงหรือเสนอสติปญญา
ความสามารถของเขาออกมา พรอมทั้งใหมีโอกาสพัฒนาสติปญญา
ความสามารถของเขานั้นใหมากขึ้น
นี่ก็คือเหตุผลที่ตองใหมีเสรีภาพ
ถาคนไมมีเสรีภาพ ถาไปปดกั้นโอกาสหรือปดกั้นไมใหเขาใช
โอกาสทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นเสียแลว สติปญ
 ญาความสามารถทีเ่ ขามี
อยู ก็ไมออกมาเปนประโยชนทจี่ ะชวยจะรวมสรางสรรคสงั คม ทัง้ ทีเ่ ขา
มีสติปญญาดี แตพูดไมออก พูดไมได ก็เอามาใชประโยชนไมได
พอมีเสรีภาพ เขาใชโอกาสแสดงความรูความคิดเห็นได ความดี
งามสติปญญาความรูความสามารถของเขา ก็ออกมาเปนประโยชน
แกสังคม ออกมาเปนสวนรวมในการสรางสรรคสังคมประชาธิปไตย
ก็เลยกลายเปนวา เสรีภาพนั้นเปนชองทางที่จะเอาสิ่งที่ดีในแต
ละคนออกมาใชประโยชน ไมใชเอาแคคิดวา ฉันมีโอกาสแลวนะ ฉัน
จะใชโอกาสนี้แสดงความคิดเห็นของตัวตามใจฉัน ฉันนึกอะไรไดรู
สึกอยางไรอยากพูดอะไร ก็แสดงไป โดยไมไดคํานึงวาจะจริงจะดีจะ
เปนประโยชนหรือไม หรือจะรายจะเปนการทําลายก็ชางมัน
เพราะฉะนั้น คนที่เขาใจเหตุผลและมีใจเอื้อ รูจักมองสองชั้น
จะคิดตอไปวา เออ... โอกาสของเรา ก็หมายถึงโอกาสของสังคมดวย
การที่เรามีโอกาสแสดงความคิดเห็นนั้น ที่แทแลวก็หมายความ
วา สังคมประชาธิปไตยนี้จะไดมีโอกาสเอาความดีงามความรูความ
สามารถสติปญญาของเรานี่ ไปเปนสวนรวมใชประโยชนได
เปนอันวา ตองมองใหถูกทาง มองไกลสักหนอยใหถึงจุดหมาย
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ของประชาธิ ป ไตยว า มั น อยูที่จ ะสรางสรรคสังคมใหดี แลวเราก็
พยายามเอาสติปญญาของแตละคนไปใชประโยชนใหได
เอาละ พอนึกอยางนี้แลว ก็จะแสดงความคิดเห็นดวยความรับ
ผิดชอบ วาเราจะไมทําใหคนเขาใจผิด จะพูดใหตรงตามขอมูลขอ
เท็จจริง ใหคนเขาใจถูกตองชัดเจน ไมใชวาตัวเองชอบใจจะคิดอยาง
ไร จะรูสึกอยางไร จะนึกสนุกอะไร จะแกลงใคร ก็แสดงเรื่อยเปอยไป
ตองคิดวา ออ... ที่แทนั้น หลักประชาธิปไตยตองการใหสังคม
สวนรวมไดประโยชนจากเรา ใหทุกคนรวมทั้งตัวเราไดประโยชน จน
ถึงกับตรากฎหมายขึ้นเปนวินัย เพื่อจัดใหมีโอกาสที่จะแสดงความรู
ความคิดเห็นไว และเปดใหเรามีเสรีภาพ ที่จะใชโอกาสนั้นได
เรามีความรูความคิดเห็นอยางนี้ เมื่อเราพูดออกไปอยางนี้ๆ จะ
ชวยใหคนทั่วไปไดความรูมีสติปญญา เอาไปชวยกันสรางสรรค
สังคมไดดีไหม เออ... ถาอยางนั้น เราจะตองพยายามศึกษาใหดีเสีย
กอน หาขอมูลความรูใหมันชัดเจน แลวจึงจะมาแสดงมาพูด
อยางนี้จึงจะเปนการใชเสรีภาพอยางมีวัตถุประสงคที่ถูกตอง
เปนการสรางสรรค แลวมันก็ประสานกับวินัยดวย นี่แหละ เมื่อทํา
อยางนี้ วินัยกับเสรีภาพก็ประสานกัน ในการทําใหเกิดโอกาสและใช
โอกาส แลวก็จะทําใหเกิดความเจริญงอกงาม
แตถามองเสรีภาพในความหมายชั้นเดียววา ขาจะพูดจะทํา
ตามชอบใจแลว จบแคนั้น เราก็จบ ประชาธิปไตยก็จบ และสังคมก็
จะจบ คือจบจอดมอดมวยดวยกันหมด
เสรีภาพแบบที่วา ขาจะกิน จะเอา จะเสพ จะบริโภคอยางไร ก็
ใหไดอยางที่ขาตองการ นี่ก็ไมไปไหน คนที่แสดงอยางนี้ก็คือไมมี
ความรูความคิดอะไร มีแตความรูสึก
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สังคมที่คนมีแตความรูสึกอยางเดียว ก็คือไรปญญา ยอมไปไม
รอด แคคุณภาพชีวิตของตัวคนที่ใชเสรีภาพนั้นเองก็เสื่อมแลว จึง
ตองเอาปญญามาพิจารณาความรูส กึ ของตัวดวย

มองกวาง-คิดไกล เรื่องวินัย-เสรีภาพ
เปนอันวา เมื่อมองใหดีแลว วินัยนั้น ถาจัดใหถูก รูจักตั้งใหดี
แล ว จะเป น ประโยชน ใ นการสร างสรรคชีวิตและสังคมอยางยิ่ง
ประชาธิปไตยจะพัฒนาขึ้นมาเปนของแทของจริง
เมื่อสังคมประชาธิปไตยตองการใหมีโอกาสในการสรางสรรค
อะไรดานใด วินัยก็จัดการใหเกิดโอกาสอยางนั้นขึ้นมา แลวมอบให
เสรีภาพเอาไปใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางนั้น จึงทําใหชีวิตและ
สังคมมีทางเจริญงอกงามสมความปรารถนา
อยางคนทีม่ วี นิ ยั ในตัวเอง เขาก็เหมือนกับตัง้ กติกาขึน้ มาจัดสรร
ชีวติ ของเขา ตัง้ แตจดั เวลาในการดําเนินชีวติ ประจําวัน จัดระเบียบ
ทุกอยางของเขา เสร็จแลวก็เปนโอกาสซิ เพราะเขาทําอะไรไดเยอะ
คนที่จัดสรรเวลาเปนนี่ วันหนึ่งๆ ใชเวลาไดประโยชนมากมาย
สวนอีกคนหนึ่งไมมีวินัย วันหนึ่งๆ ไมไดเรื่องไดราว อยาวาแต
วันเลย ปหนึ่งก็ยังไมไดเรื่อง
เพราะฉะนั้น วินัยจึงมีประโยชนมาก จําไวเลยวา วินัยเปนตัว
จัดสรรใหเกิดโอกาส อยาไปคิดวาวินัยเปนตัวจํากัดปดกั้น
แตถาวินัยเปนตัวปดกั้นขึ้นมาจริง ก็เปนเพราะคนไมพัฒนา
หรือเปนเพราะวามีวินัยที่ผิด พอรูเขาใจจัดตั้งและใชวินัยถูก ก็เกิด
โอกาส แลวมาประสานกับเสรีภาพ สังคมก็เจริญงอกงามไปลิว่ เลย
เวลานี้ คนมักจะคิดอะไรชัน้ เดียว มองแคตวั จะได จะเอา จะเสพ
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จะบริโภค ถาอยางนี้ ชีวิต-สังคม-ประชาธิปไตยก็มีแตจม ไมไปไหน
เพราะฉะนั้น จะตองใชสติปญญามาคิดทบทวนกันใหม วันนี้จึง
มาพูดเรื่องนี้
ขอย้ําวา สังคมนี้กําลังจะไปกันใหญแลว มองตื้นๆ ชั้นเดียว
ดานเดียว จะเอาแตสิทธิเสรีภาพ หลวงลุงอานหนังสือพิมพใหฟง
ทุกวันก็ไดยินแตเรื่องอางสิทธิเสรีภาพกันแบบนี้ ไมพูดกันในทางที่
สรางสรรค วินัยที่ยอมรับกันวาคนไทยแยอยูแลว ก็ยิ่งทรุด
แลวมาถึงเด็กสมัยนี้ ก็ใชเสรีภาพกันแบบจะเอาตามชอบใจตัว
กลายเปนวา ดานหนึ่งก็มั่วสุมหมกมุน อีกดานหนึ่งก็ขัดแยงแกงแยง
ตีกันยิงกันฟนแทง บานเมืองยุงอยูกับอบายมุขและอาชญากรรม
คุณภาพคนมีแตเสื่อมดอย สภาพการศึกษาพรองก็ฟอง ภาวะ
สังคมขาดวินัยก็ซ้ํา
เมื่อใดคนรูตัวตระหนักขึ้นมาวาจะตองพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคม
ใหดีขึ้น ก็จะเห็นคุณคาของวินัยวา มันสรางโอกาสที่จะทําการ
พัฒนานั้น แลวก็จะมีทางพัฒนาวินัย
ที่จริง เด็กเดี๋ยวนี้ที่ดีอยูเงียบๆ ก็เยอะ แตบางทีผูใหญก็มองผิด
คือ เด็กหลายคนตองการสรางสรรค และเขาก็อยากมีวินัย
แตแลวผูใหญที่ไมเขาใจ ก็ไปพูดปดกั้นเสียวาจะไปจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของเด็ก
ก็รูกันอยูแลววา เด็กจําพวกที่ไปมั่วสุมตีรันฟนแทงทํารายกันมี
เยอะ ทีนี้ ในหมูเด็กเงียบที่อยากมีวินัยอยากพัฒนาชีวิตและสังคม
นั้น เด็กหลายคนก็เปนคนออนหรือใจออน พอเพื่อนมาบอกมาชวน
ก็มักจะกลัวหรือเกรงใจเพื่อน บางทีก็หวาดกังวล แกก็อยากจะมีขอ
วินัยเอาไวอางบาง ถามีกฎกติกา เด็กพวกนีก้ จ็ ะไดเกราะไวชว ยกันตัว
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สมัยกอนโนน สังคมมีพอแมเปนหลัก เวลาไปไหน ถาเพื่อนจะ
ชวนไปไมดี เด็กก็อางวาไมไดนะ เดี๋ยวแมดุ นี่ก็ไดขออางแลว
คือ เด็กนั้นเกรงใจเด็กดวยกัน ถาไมมีขออางหรือที่อางอิง แกก็
ตองยอมตามเพื่อน
ลองเทียบกันดู ก็เห็นๆ วา เด็กสมัยกอน เมื่อตัวเองไมแข็งพอ ก็
มีที่อางอิงที่จะออกเสียงพูดขึ้นมาไดวา คุณพอจะดุเอา คุณแมจะดุ
เอา ถาแรงนักก็วาจะดาเอาจะตีเอา ก็เปนตัวยับยั้งได แลวก็เปน
หลักที่ตัวจะยึดไว ไมตองตามเขาไป
แตเด็กสมัยนี้ คุณพอคุณแมเปนที่อางอิงไดไหม อางคุณพอคุณ
แมไมศักดิ์สิทธิ์แลวใชไหม แลวเด็กจะอางอิงอะไร ก็เควงควาง ตอง
ยอมไปตามพวกตามหมู หรือตามเด็กที่แข็งกวา กลายเปน สังคมไร
หลัก เหลือแตตอ
แลวยุคนี้จะทําอยางไร นี่แหละจึงวา ถึงจะไมมีคนที่เปนหลัก
แตถามีกฎกติกามาชวยเปนวินัยให เด็กดีที่เงียบก็จะไดมีหลักที่ยึด
ไวอางอิง
อยาไปนึกวา เด็กทุกคนตองการทําตามใจตัว เด็กหลายคน
ตองการจะมีกติกา พอมีใหแลว เขาจะไดเอาไปอางกับเพื่อน
เพื่อนจะมาชวนไปทางเสีย เขาก็บอกวา เดี๋ยวๆ กฎกติกาขอนี้มี
อยูวาอยางนี้นะ จะเปนกติกาในบาน ในครอบครัว ในโรงเรียนอะไร
ก็แลวแต เราตองใหเด็กรูจักเอาไปอาง เด็กก็กลายเปนพวกเดียวกับ
วินัยหรือกฎกติกานั้นไป
ขอย้ําไว อยาไปนึกวาเด็กมองกฎกติกาไมดีวามากดบังคับเขา
แลวไมชอบกฎกติกาไปหมด เด็กที่ชอบมีอยู และตองการเอาไปใช
นี่ก็เปนเรื่องที่นาคิดพิจารณา และตองคิดหลายแงหลายชั้น
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อยางที่ตั้งขอสังเกตไวแลววา คนเดี๋ยวนี้มักมองอะไรแงเดียว
และมองแคบอยูแคความรูสึกกับเรื่องจะกินเสพบริโภค
พูดถึงเสรีภาพ ก็จะกินเสพบริโภค แสดงความรูสึกไดอยางใจ
ชอบ พูดถึงวินัยก็เปนการปดกั้นไมใหกินเสพบริโภคไดตามชอบใจ
มองไปอยางนี้ ก็เลยไมไดหลักในการที่จะพัฒนาชีวิตและสังคม
เพราะฉะนั้น จะตองพัฒนาคนใหรูจักศึกษาวา ในสังคมนั้น
หลักการตางๆ เชนเสรีภาพนี้ เขามีไวเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
ใหดีงามสูงขึ้นไปอีก ไมใชติดจมอยูแคเสพบริโภคเทานั้น เราอยา
มองแคนี้
พระพุทธศาสนาบอกวา สิ่งเสพบริโภคและเรื่องเศรษฐกิจเรื่อง
วัตถุทั้งหมดนี้ เปนเรื่องของปจจัย แปลวาเปนเครื่องเกื้อหนุน เปน
เงือ่ นไข เปนทีอ่ าศัย ไมใชเปนจุดหมาย เราอยาจบแคนี้
อยาคิดวา เราไปเรียน ไปทํางาน ทําอะไรๆ เพื่อจะไดมีเงินทอง
ทรัพยสมบัติ แลวก็กินเสพบริโภค คือจบ แตปจจัย ๔ เรื่องวัตถุ เรื่อง
เศรษฐกิจนี้ เรามีไวใหพรอมใหเพียงพอแลว มันจะเปนฐาน เปน
ปจจัยเกื้อหนุน ใหเรากาวขึ้นไปสูความดีงามที่สูงขึ้นไป
สังคมจะเจริญกาวหนาได ตองมีเศรษฐกิจดี แตไมใชจบแคนั้น
ไมใชจบทีว่ า มีเศรษฐกิจดีแลวจึงพอ แตตอ งมีเศรษฐกิจดีใหพอทีจ่ ะใช
เปนฐาน ในการที่จะสรางสรรคความเจริญงอกงามทางจิตใจ ทาง
ปญญา ทางวัฒนธรรมอะไรตางๆ ตอไป
ตองอยางนี้ สังคมจึงจะดีมีอารยธรรมได
ถาจบทีก่ นิ เสพบริโภค มันก็ไมไปไหน ก็อยูแ คลมุ หลงมัวเมา แลว
ก็แยงชิงกัน ทะเลาะวิวาทเขนฆากัน วนเวียนอยูแ คนนั้ แลวก็เสื่อม
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คนไทย ที่ทางสองแพรงแหงการพัฒนา
วันนี้ คือวันมาฆบูชา เปนวันที่มีความหมายสําคัญ อยางนอยก็
มาเตื อ นใจเรา ให นําเอาหลั ก การที่ พ ระพุ ท ธเจ า ตรั ส สอนไว มา
พิจารณาดวยสติปญญา โดยมองไปโยงกับเรื่องตางๆ ในชีวิตและ
สังคม และไมใชมองแงเดียวชั้นเดียว แตมองใหทั่วตลอดรอบดาน
วันนี้ ก็เปนอันวาไดพูดเรื่องสําคัญ ๒ อยาง คือ หนึ่ง เรื่องขันติ
ความเขมแข็งอดทน แลวก็เอาความเขมแข็งนั้นมาใชในขอที่ สอง
เรื่องวินัย ที่จะเปนเครือ่ งจัดสรรใหเกิดโอกาส โดยมีเสรีภาพทีจ่ ะใช
โอกาสนั้น ใหเปนชองทางที่จะนําเอาศักยภาพ แหงความดีงาม
ความรู สติปญญา ความสามารถ ของตนๆ ออกมาใชในทางที่ดีงาม
สรางสรรค ใหเปนผลดีทั้งแกชีวิตและสังคมที่จะพัฒนาตอไป
สังคมไทยนี้ก็มีความสามารถอยู แตทําไมไมเดินหนา เตาะแตะ
อยูแคนี้ ก็มัวยินดีในความดอยพัฒนา ที่เขาเรียกใหเพลินวากําลัง
พัฒนา
ทําไมไมคิดสักทีวา เออ… เรานี้ก็มีความสามารถที่จะเปน
ประเทศที่พัฒนาแลว ไมใชแคดอยพัฒนา
ตอนนี้ทางรัฐบาล ทานนายกฯ ก็บอกวา อีกไมกี่ปประเทศไทย
จะเปนประเทศที่พัฒนาแลว แตจะเปนอยางนั้นได ประชาชนพล
เมืองตองเปนคนมีคุณภาพ ซึ่งมีความสามารถในการที่จะพัฒนา
ไมใชวาแคผูนําพูดไวแลวมันจะเปนจริงได ประชาชนนี่แหละ
เปนตัวตัดสินการพัฒนา ถาประชาชนไรคุณภาพ ไมมีความสามารถ
ในการพัฒนา ก็เปนประเทศที่พัฒนาแลวไมได
แลวก็อยาดีใจแคจะเปนประเทศที่พัฒนาแลว จะตองมองไกล
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ไปเปนประเทศผูนําในการที่จะแกปญหาของโลกนี้เลย คือเปนผูนํา
ในการพัฒนาที่ถูกตอง เพราะเวลานี้ก็ยอมรับกันแลววาโลกปจจุบัน
ไดพัฒนามาหลงทางผิดพลาด
ประเทศพัฒนาแลว จะเปนประเทศตะวันตก หรือตะวันออก ไม
วาอเมริกาหรือใคร จนถึงญี่ปุน เดี๋ยวนี้ก็พูดกันนักหนาวามีการ
พัฒนาที่ผิด แลวประเทศไทยนี้ ถามัวพัฒนาอยู ก็คือตามประเทศที่
พัฒนาผิดไปแลวใชไหม
เมื่อตามประเทศที่พัฒนาผิด พอตัวเองไปเปนประเทศพัฒนา
แลว ก็ไปเปนประเทศที่ไดพัฒนาผิดไปกับเขาดวย
ถาจะทําใหถูก เมื่อเขาพัฒนากันมาผิด เราก็ตองปรับแกการ
พัฒนาเสียใหม
ฉะนั้น จึงตองมุงไปใหสูงกวานั้น ในเมื่อเวลานี้เขาพัฒนามา
แลว แตพัฒนาผิด เราก็จะตองเปนประเทศพัฒนาแลว ที่พัฒนาถูก
แลวมานําประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลาย ใหพัฒนาไปในทางที่ถูก
ตองตอไป เพื่อใหเกิดความดีงามและสันติสุข หรือสันติภาพอะไร
ของโลก อยางที่ตองการแลวก็ทํากันไมไดสักที
ทั้งหมดนี้ ถาชาวพุทธนําโอวาทปาฏิโมกขมาเปนหลักนํา ก็จะ
บรรลุผลสําเร็จสมความมุงหมาย
วันนี้เปนวันดี ญาติโยมก็มีจิตใจเปนบุญเปนกุศล ดวยศรัทธา
และเมตตาไมตรี มาทําความดีรวมกัน แตละคนใจดี แลวก็มาใจดี
ตอกัน เปนความสามัคคีในกุศล ก็ขอใหดีอยางนี้เรื่อยไป คือมีความ
รัก มีเมตตา มีความสามัคคี ตั้งแตในครอบครัว เริ่มดวยจุดสําคัญที่
สุด คือคุณพอคุณแม กับลูก เปนตนไป
ขอแทรกอีกนิดหนึ่ง เวลานี้ คุณพอคุณแมมีคูแขงมาก คูแขงใน
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สังคมที่จะแยงชิงดึงพาเอาลูกไปนั้น มาทางขาวสาร ตั้งแตทางทีวี
และสื่อตางๆ มากมายสารพัด พอแมจะเอาลูกไวได ตองสูกับเจา
พวกคูแขงที่เขามา
แตอยามัวไปสูเลย ไมไหวแน มีแตแพ
แลวจะทําอยางไร ก็ตองยึดใจลูกไวใหได ถายึดใจลูก ใหลูกมี
ใจอยูกับเราแลว ทีนี้ก็มาตอตานและมาตอนรับมันดวยกัน
ตรงนี้ พอแมตองทําใหได ตองยึดใจลูกใหได ใหใจลูกมาอยูกับ
เรา แลวก็รวมมือกับลูก ในการรับมือกับศึกที่มาจากขางนอก
ขาศึกศัตรูเวลานี้มากเหลือเกิน คนในครอบครัวตองรวมมือรวม
ใจกัน ทัง้ พอแมรว มมือกับลูก และลูกรวมมือกับพอแม จึงจะรับมือไหว
แตถา พอแมไปมัวสูก บั ศัตรูคแู ขงทีเ่ ขามาละก็ หมดแรงแน และก็
จะเสียลูกไปใหเขาดวย
เอาละ ขอฝากไว สวนวิธีการที่วาทําอยางไรจะยึดใจลูกไวได ก็
คอยวากันใหม วันนี้พอไวกอน
ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกทาน ที่มาทําบุญ ในวันสําคัญ
มาฆบูชาวันนี้
ขอใหทุกทาน เมื่อมีจิตใจดีงามผองใส และมีเมตตาไมตรีตอกัน
แลว ก็จงมีใจเผื่อ แผกุศ ลตอ สว นรวม ตอสัง คมประเทศชาติ ที่จ ะ
ชวยกัน ทําใหค วามดีงามที่เ ราเริ่ม ตน ในวัด ขยายกระจายออกไป
ใหเกิด ความเจริญงอกงาม มีชีวิต ดี ครอบครัวดี สังคมดี และโลก
นี้ดีต ลอดทั่ว กัน
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