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กลาวนํา
กราบนมัสการ พระเดชพระคุณทานเจาคุณพระพรหมคุณาภรณ ที่เคารพอยางสูง
เนื่องดวยคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลไดจัดใหมีการประชุม
วิชาการประจําป ๒๕๕๑ ขึ้น ซึ่งเปนโอกาสในการถายทอด สื่อสาร แลก
เปลี่ยนความรูและประสบการณตางๆ แกบุคลากรทั้งภายนอกและภาย
ในคณะ
ในการนี้ ภาควิ ช าจิ ต เวชศาสตร คณะแพทยศาสตร ศิ ริ ร าช
พยาบาล ไดเล็งเห็นถึงปญหาวิกฤตในสังคมไทยในหลายๆ ดาน ทั้ง
วิกฤตทางเศรษฐกิจ คาครองชีพแพงขึ้นอยางมาก วิกฤตทางธรรมชาติ
เชน ภัยธรรมชาติ และภาวะโลกรอน วิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมือง
เปนตน ทําใหคนในสังคมไทยมีความตึงเครียดมากขึ้น จากเดิมที่เปน
แดนสวรรค เมืองยิ้ม ก็กลายเปนไมคอยยิ้ม หรือยิ้มไมคอยออก จึงเห็น
เปนโอกาสอันสมควรที่จะกราบอาราธนาทานเจาคุณฯ ชวยชี้แนะวาคน
ในสังคมควรจะวางตน และดําเนินชีวิตอยางไร จึงจะสามารถฟนสุข
ภาวะขึ้นมาใหมในสังคมยามวิกฤตขณะนี้
ขอกราบนมัสการอาราธนาทานดวยความเคารพอยางสูง
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เจอปญหาสุขภาวะทางกาย ไดจุดพลิกฟน
วันนี้ คณะกรรมการการประชุมวิชาการ ๑๒๐ ป ศิริราชฯ ได
กําหนดใหพูดเรื่อง ฟนสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤต ชื่อเรื่องฟงดูแลว
หนัก ทีนี้ก็อยากจะเขาเรื่องเลย เพื่อไมใหลาชา
เริ่มดวยชื่อเรื่องเอง คําวา “สุขภาวะ” นี้ เปนคําใหม เพิ่งเกิด
ขึ้นเมื่อ ๔-๕ ปมานี้ ยังเปนที่สงสัยวา คนจะเขาใจความหมายกันชัด
เจนหรือไม ก็เลยถือโอกาสทักนิดหนอย
เรื่องถอยคําที่ใชพูดกันนี่ เปนเรื่องสําคัญ จะตองมีความชัด
เจน เพราะเปนเรื่องของความเขมแข็งทางปญญา
*
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๓

ถาเรามีคําพูดใหมๆ ที่บางทีพูดกันเพียงโกๆ ไมมีความชัดเจน
ในความหมาย ก็ตองเรียกวาเปนความออนแอทางปญญา เพราะ
เมื่อถอยคําที่สื่อสารไมชัดเจน ตอไปไมวาจะพูดเรื่องอะไรขึ้นมา
ความเขาใจก็จะไมชัดไปหมด จึงตองระวังใหมาก

รูอะไรตองรูใหชัด ถาไมชัด ไมเปนปญญา
เวลานี้ ในสังคมไทย มีถอยคําใหมๆ เกิดขึ้นเรื่อยๆ อยางที่วา
เมื่อกี้ คือ บางทีเอาแควาพูดออกมาใหโก แตความหมายคลุมเครือ
สําหรับคําวา “สุขภาวะ” นี้ ก็เปนคําสําคัญ ผูพูดนี่ก็ไมรับ
ประกันตัวเองวาเขาใจชัดดีพอ แตขอทักไวเปนเครื่องเตือนสติใหไม
ประมาทวา เราจะตองพยายามทําความเขาใจใหชัดเจน
เราตองมีความเขาใจสิ่งตางๆ ชัดเจน เวลาเรียนเวลาศึกษา
อะไร ตองชัด ตองถามตัวเองอยูเสมอวา รูเขาใจเรื่องนี้ชัดไหม ถาไม
ชัด ก็ไมเปนปญญา ถาเปนปญญาตองชัด ตัวศัพทมันบอกอยูแลว
“ปญญา” แปลวา รูทั่ว รูชัด
ทีนี้ ชัดมันก็มีหลายระดับ แตอยางนอยตองชัดในระดับการ
สื่อสารเอาไวกอน ระดับนี้เปนขั้นตน ถาสื่อสารไมชัดแลว ก็ไมชัดไป
ตลอดทั้งหมด ถาเริ่มดวยสื่อสารชัด ก็จะคอยๆ กาวไปเองสูความชัด
เจนในระดับที่ลึกลงไป
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แทจริง คําเดิมของ “สุขภาพ” ก็คือ สุขภาวะ
เรามีคํา “สุขภาวะ” ที่วาเกิดขึ้นเมื่อไมนานนี้ ที่เอามาใชคูกับ
คําเกา ที่ใชมากอน คือคําวา สุขภาพ หรือบางทีแทบจะแทนที่คําวา
สุขภาพ ไปเลย
คําวา “สุขภาพ” นั้น คนทั่วไปก็เขาใจและใชกันมานาน แตมี
ความหมายอยูในขอบเขตจํากัด หมายถึงดานรางกาย คือ ความไม
มีโรคภัย ไมเจ็บไขไดปวยทางกาย เมื่อมีรางกายสมบูรณแข็งแรง เรา
ก็เรียกวา มีสุขภาพดี
ถึงตอนนี้ เรามามองเห็นกันวา สุขภาพที่เปนเรื่องทางกาย
อยางเดียวนั้นไมพอ เวลาดูสุขภาพทางกายของคน เราบอกวา จะ
ตองโยงไปหาสภาพที่ดี ที่สมบูรณทางดานอื่นดวย เริ่มตั้งแตทางจิต
ใจเปนตนไป แลวก็ออกไปทางสังคม ทางสิ่งแวดลอม หรืออะไรก็
แลวแต คือตองมองกวางออกไป เราก็เลยเห็นวา คําวา “สุขภาพ” นี้
มีความหมายไมเพียงพอ แลวก็หาคําที่จะสื่อกันใหม ก็จึงเกิดมีคําวา
“สุขภาวะ” นี้ขึ้นมา
เปนอันวา “สุขภาวะ” นี้ เปนคําใหม แตที่จริงตองบอกวา เปน
คําที่เอาขึ้นมาใชใหม เพราะสุขภาวะนี่เปนคําเกาที่สุด
สุขภาพตางหากที่เกิดทีหลัง เปนคําใหมกวา คือวา “สุขภาพ”
นี้ เปนคําใหมที่เกิดขึ้นในภาษาไทย โดยเรานําเอามาจากภาษาบาลี
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คําเดิมในภาษาบาลีนั้นวา “สุขภาว” พอจะเอามาใชในภาษาไทย
เราก็แผลง “ว” เปน “พ” เหมือนกับที่เราชอบแผลงคําอื่นๆ มากมาย
นี่แหละ “สุขภาว” ซึ่งเปนคําแทคําเดิม ก็จึงกลายเปน “สุขภาพ” ไป
ตอนนี้ เรากําลังกลับไปหาคําเกาที่แทและดั้งเดิม คือ คําวา
สุขภาวะ อีกครั้งหนึ่ง
อยางไรก็ตาม สุขภาวะ ในที่นี้ เราไมไดเอามาใชแบบตรงไป
ตรงมา แตเราใชแบบเปนศัพทบัญญัติ เพื่อสื่อความหมายอะไรบาง
อยางที่เรามีเปาหมายอยูในใจของเรา ซึ่งคงจะไมตรงกันทีเดียวกับ
ความหมายเดิมในภาษาบาลีของพระ เราจึงจะตองมาใหความ
หมายของเราเอง ใหตรงตามเปาหมายที่วานั้น ซึ่งอาจจะอยูไกลจาก
ตัวเราเองออกไป
คําวา สุขภาวะ ในภาษาบาลีเดิม ก็แปลงายๆ วา ภาวะแหง
ความสุข หรือความเปนสุขนั่นเอง “สุข” ก็เปนสุข “ภาว” แปลวา
ความเปน ดังนั้น ภาวะแหงความสุข หรือความเปนสุข ก็เปนสุข
ภาวะ ซึง่ ทานก็อธิบายไปตางๆ เชน แยกเปน กายิกสุข คือสุขทางกาย
และเจตสิกสุข คือสุขทางใจ แลวก็บอกวาตองมีใหพรอมบริบูรณทั้ง
สองอยาง ดังนี้เปนตน ถาฟงตามความหมายที่วามาอยางนี้ ก็คอน
ขางจะเขาทางที่เราตองการในภาษาไทยของเราเวลานี้ แตเราจะไม
พูดลึกเขาไปทางภาษาบาลี เดี๋ยวจะกลายเปนอีกเรื่องหนึ่งไป
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รวมความวา ตอนนี้เรามีคําวา สุขภาวะ ซึ่งเปนคําตนศัพท
เดิมของคําวาสุขภาพ ที่เราเอามาใชในภาษาไทยกันนานมาแลว แต
คําวาสุขภาวะนั้น พอโผลขึ้นมา ก็ไดกลายเปนคําทางวิชาการไป
แลว เราบอกวาสุขภาพมีความหมายแคบเกินไป เราจึงเอาสุขภาวะ
มาใชใหไดความหมายที่กวางจนเราพอใจ มันก็เลยเปนเรื่องใหญ
อยางไรก็ตาม เทาที่ไดยิน คําวา “สุขภาวะ” นี้ ดูเหมือนวาเรา
จะเริ่มใชกันขึ้นในวงการแพทย หรือทางสาธารณสุข เพราะฉะนั้น
ถึงอยางไร พอพูดคํานี้ขึ้นมา เราก็มักติดที่จะมองไปที่คนเจ็บปวย
ทางกายกอน คือมองที่ผูปวย ที่คนเจ็บ คนไข เพียงแตวา ตอนนี้เรา
จะมองกวางขึ้น จะดูในความหมายที่กวาง
อยางที่บอกเมื่อกี้วา คนที่เจ็บไขไดปวย แมจะบําบัดโรคภัยไข
เจ็บหายไป รางกายอาจจะหายปวย แตสุขภาวะดานอื่นอาจจะขาด
อาจจะไมมี ก็ตองดูดานเหลานั้นดวย และแมแตในระหวางที่ยังเจ็บ
ไขไดปวยนั้น ก็ตองดูหลายๆ ดานเหมือนกัน ไมใชดูเฉพาะแตสุข
ภาพทางรางกาย ตองดูทางดานสภาพจิตใจ ทางอารมณ เปนตน ซึ่ง
เปนเรื่องที่กวางขวางออกไป

คนทั่วไป พอกายปวย ใจก็ปวย
ทีนี้ มาดูเรื่องคนไขที่วาสุขภาพรางกายไมดี เจ็บไขไดปวย ถูก
โรค ซึ่งทางพระเรียกวาอาพาธ เบียดเบียน เมื่อกายอาพาธ จิตใจก็
มักจะไมสบายไปดวย พอจิตใจไมสบาย ก็เกิดปญหาขางในหลาย
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อยาง เชน ทอแท หดหู เซื่องซึม เหงาหงอย เบื่อหนาย เปนตน บางที
ก็ถึงกับเครียด คับแคนใจ หมดหวัง สิ้นหวัง ฯลฯ เหลานี้ เราถือวา
เปนสภาพจิตที่ไมดี เปนความปวยทางจิตใจ กลายเปนวา ตอนนี้ไม
ไดปวยเฉพาะทางกายอยางเดียว ทางจิตใจก็ปวยดวย
เมื่อเจ็บปวยขึ้นมา จิตใจก็โยงพาไปหาเรื่องอื่น ถาอยูที่โรง
พยาบาล ก็คิดไปถึงบาน เปนหวงครอบครัววาจะเปนอยางไร จะมี
คนเอาใจใสดูแลไหม ก็โยงไปทางดานสังคม ถาไมมีคนใหกําลังใจ
ขาดความอบอุน บางทีจิตใจก็ยิ่งทอแท เบื่อหนาย หมดหวังยิ่งขึ้น
ไปกันใหญ เรียกวาเสียสุขภาวะทางสังคม แลวทางดานเศรษฐกิจ ก็
คิดถึงการเงินวา นี่เราจะมีเงินจายคารักษาพยาบาลหรือเปลา หรือ
วาเราทํางานไมได ครอบครัวจะเปนอยูอยางไร ลูกจะไดเงินที่ไหนไป
เรียนตอ จะทําอยางไรดี
แลวเศรษฐกิจก็โยงไปถึงการเมืองอีก วาในสภาพการเมือง
แบบนี้ เราจะมีหวังไดเงินหรือเปลา บริการของรัฐจะมั่นคงไหม สุข
ภาวะเลยโยงไปหาเศรษฐภาวะ ไปหาภาวะทางการเมือง ทางสังคม
อะไรตออะไรกวางออกไป โยงไปหมด นี่ก็แคคนไขเทานั้น

กายถูกกระทําอยางเดียว ทําไมใหใจถูกกระทําไปดวย
เรามาพิจารณากัน ดู เอาแคที่คนไขกอ นวา คนที่ประสบ
ปญหาสุขภาพทางกาย เจ็บไข รางกายมีโรคแลวโยงไปหาเรื่องที่เปน
ปญหาสุขภาวะดานอื่นๆ นี่ ความจริง เมื่อคนไขถูกโรคภัยไขเจ็บโจม

๗

๘

ฟนสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤต

ตีทางรางกายนั้น ก็บอบช้ําไปดานหนึ่งแลว เรียกวา ถูกกระทําทาง
ดานรางกาย คือรางกายถูกโรคมันทําเอา
แตปญ
 หาก็เกิดขึน้ มาวา ทัง้ ทีค่ วามจริงนัน้ โรคไมไดไปทําอะไร
กับใจของเขาเลย ใจของเขาก็อยูเปนปกติ แตกลายเปนวา ดานที่ถูก
กระทํามากที่สุด กลายเปนจิตใจ พอกายถูกกระทําแลว ใจก็พลอย
ถูกกระทําดวย ทั้งๆ ที่ใจอยูดีๆ แตกลายเปนตัวถูกกระทําไปเสียนี่
ถึงแมจะมีการรักษาที่ดี คุณหมอมารักษา และผูปวยเองก็รวม
มือ ชวยกันจัดการแกไขบําบัดโรค ตอนนี้ ดานรางกายที่ถูกกระทํา
ถูกโรคเขามาโจมตีนั้น เราไมใชถูกโรคมันทําเอาฝายเดียว เรากําลัง
กระทําตอบ เรากําลังกลับเปนฝายกระทําตอมันแลว แตหันมาดูที่
ตัวคนไข แทนที่จะพลิกตัวขึ้นมาเปนฝายกระทําดวย ปรากฏวาจิต
ใจก็ยังถูกกระทําอยู ไมดีขึ้นมาเลย
ปญหาสําคัญของเรื่องสุขภาวะที่ตรงนี้ ก็คือ คนทําตัวใหเปนผู
ถูกกระทําไปเสีย ใจพลอยไปถูกกระทํา เหมือนกับที่กายไดถูก
กระทํา แตที่จริงนั้น ใจไมไดถูกโรคกระทําอะไรเลย แลวใครทําละ ก็
ตัวนั่นแหละทําเสียเอง เพราะฉะนั้น ตองจับจุดนี้ใหได คือ ก็อยาให
ใจถูกกระทําซิ นี่มันเรื่องอะไรละ เราถูกกระทํา เราก็แย แมแตแค
เปนฝายตั้งรับก็ไมเอา อยาทําอยางนั้น เราตองเปนผูกระทําตอมัน
จริงๆ นะ ใจเรายังเปนอิสระอยูนี่ เราเพลี่ยงพล้ําไปบาง ก็ดาน
เดียวเทานั้น อีกดานหนึ่งยังเปนของเราเต็มที่ ตองวางทาทีใหถูก
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ขณะนี้รางกายของเราถูกโรคกระทําแลว เราก็พลิกตัวขึ้นมา
เปนผูกระทําตอโรค ทางกายก็หันไปทําตอมัน คือทําการบําบัดรักษา
และทางใจที่ เ ป น อิ ส ระอยู ก็ ช วยใหกําลังเสริมเขาไป แลวยังมี
ปญญาซึ่งสําคัญที่สุดอีกตัวหนึ่ง เอาปญญานั้นมาใชหาทางเปน
ฝายกระทําใหไดผลดีที่สุด
จุดสําคัญขอแรก ก็คือ เรายอมตัวเปนผูถูกกระทํา หรือทําตัว
เราใหเปนผูถูกกระทําเสียเอง จึงเสียทา เสียกระบวนไปหมด
เพราะฉะนั้น ตองคอยนึกไว คือมีสติบอกตัวเองไว ไมวาตอ
เรื่องอะไร เราตองเปนผูกระทํา อยาปลอยตัวลงไปใหถูกกระทํา ถา
เราผันตัวขึ้นมาเปนผูกระทําได สุขภาวะดานจิตใจจะมาเองเลย
พอเจอกับสถานการณ ดูทาชักจะไมดี สิ่งแรกที่ตองทําก็คือ
ตองไดสติตั้งหลักและรูตัวขึ้นมาเลยวา นี่ ทําไมเอาตัวของเราลงไป
เปนผูถูกกระทําเสียละ อยาทําตัวเองอยางนั้น หยุด แลวตั้งตัวขึ้นมา
เปนผูกระทําซะ
อยางนอย เมื่อโรคมันกระทําตอกายของเรา ใจของเราอยาถูก
กระทําไปดวย ถึงตอนนี้ เราก็เริ่มหันมาเปนผูกระทําตอโรค พอเริ่ม
เปนผูกระทํา เราก็เขมแข็ง มีกําลังขึ้นมาทันที
ถาเปนผูถูกกระทํา เราก็ยอบแยบ ออนแอ ปอแป ปวกเปยก
แลวก็มีแตจะถอย จะแพ จะสูญเสีย และจะหมด จะสิ้น เราจึงตอง
เปนผูกระทําตอโรค
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ใชปญญาพลิกฟนใจใหเปนผูกระทํา
วิธีกระทําตอโรคมีหลายอยาง เริ่มตั้งแตใชปญญาพิจารณาวา
ตอนนี้รางกายของเราเปนอยางนี้ เปนโรคนี้ และโรคนี้มันมีธรรมชาติ
ของมันอยางนี้ มีแนวมีทางของมันอยางนี้ เราควรจะดําเนินชีวิต
แบบไหน อยางไร จึงจะเหมาะกับมัน จึงจะอยูกับมันไดดีที่สุด แลวก็
ปรับตัวปรับวิถีชีวิตใหเขากับโรค ใหมันทําตอเราไดยากหรือไดนอย
ที่สุด และเราก็อยูในภาวะที่จะทําตอมันไดดีที่สุด ปรับตัวจนถึงขั้น
เอาประโยชนจากการเปนโรคนั้นใหได เอาใหถึงขั้นนั้นเลย
อยางบางคนปรับสภาพการดําเนินชีวิตของเขาวา ตอนนี้งาน
อยางนี้เราทําไมได เราก็หันไปหางานอยางอื่นที่ทําได บางคนอาจไป
ทางดนตรี ไปทางศิลปะ ไปทางคนควาหาความรู หรือมีงานอดิเรก
อาจจะเปนเรื่องที่อยูกับธรรมชาติ เชน ปลูกตนไม ทําอะไรตางๆ
หรือศึกษาธรรม พัฒนาจิตใจ พัฒนาปญญา ใหเจริญงอกงามมี
ความสุขลึกซึ้งภายใน มีอะไรทําไดเยอะแยะไป

มนุษยนี้มีโอกาสเสมอ ถึงจะปวยหนัก ก็บรรลุธรรมได
แมแตคนเปนโรคเอดส ที่นี่ก็เคยบอกวา บางทีคุณจะเห็นวา
ตอนเปนโรคเอดสนี่โชคดีที่สุด ไมแนนะ คนอาจไดประโยชนสูงสุด
ตอนที่แยที่สุด ในพระไตรปฎกก็มีเลาไว พระบางรูปไดบรรลุอรหัตตผลตอนปวยหนักที่สุด หรือขณะที่จะมรณภาพ

๑๐

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๑

ในพระพุทธศาสนาทานวาไว มนุษยนี้ไมมีหรอกที่จะหมดหวัง
แมแตในขณะสุดทายของชีวิต ก็อาจไดสิ่งประเสริฐสูงสุดที่คนอื่นหา
ไมได แมแตคนที่รางกายแข็งแรงที่สุดก็สูไมได
ตัวอยางเชน พระองคหนึ่งชื่อวาโคธิกะ มีโรคเรื้อรังประจําตัว
ตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติจนไดฌาน แตเพราะโรคเรื้อรังนั้นเบียด
เบียน ไดฌานแลวก็เสื่อมจากฌาน ก็เพียรตอไปอีก แตไดแลวก็
เสื่อมๆ เปนอยางนี้ถึง ๖ ครั้งแลว ตอมาก็เพียรจนไดฌานอีกเปน
ครั้งที่ ๗ ก็มาคิดวา เราไดฌานมา ๖ ครั้งกอนนี้ ก็เสื่อมไปทุกที
คราวนี้ก็อีกแหละ ถึงจะทําไดแลว เดี๋ยวก็คงตองเสื่อมอีกแนๆ ก็เลย
คิดฆาตัวตาย ก็เอามีดโกนมาเชือดคอตัวเอง แตพอเชือดแลว จะ
มรณภาพนั่นเอง เพราะเหตุที่ตนผานการฝกจิตฝกปญญามามาก ก็
มีสติเกิดปญญามองเห็นเขาใจสัจธรรม เปนวิปสสนาถึงขั้นบรรลุ
ธรรมเปนพระอรหันตในขณะจะมรณภาพนั้นเอง
อีกองคหนึ่งชื่อพระวักกลิ อาพาธหนัก เจ็บปวดมาก ในที่สุดก็
ถึงกับเอามีดมาเชือดคอตัวเอง และดวยปญญาความเขาใจธรรมที่
มาทันกอนมรณภาพ ก็ไดเปนพระอรหันตในทํานองเดียวกัน นี่เลา
เรื่องชนิดหนักที่สุดเลย
เพราะฉะนั้น คนเจ็บไขไมไดเสียเปรียบ ใหสบายใจไวเลย ขอ
ใหตั้งหลักไววา เราตองเปนผูกระทํา ถามองวาเราเปนผูกระทํา ก็จะ
มีแรงขึ้นมาทันที สุขภาวะก็จะมา แลวก็มีประโยชนหลายอยางที่เรา
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จะทําได นอกจากปรับตัวปรับวิถีชีวิตเขากับมันแลว ก็หาประโยชน
จากมัน ทําประโยชนแกชีวิตในตอนนั้นใหได อยางนอยก็ศึกษามัน
เราเปนโรคอะไร ก็ศึกษามัน ดูมัน แคดูมัน เราก็เปนผูกระทําแลว
นี่ก็เปนวิธีการอยางหนึ่งในเรื่องของสุขภาวะ พูดมาพอใหเห็น
วา มันอยูที่ตัวเรา เราสามารถบิดผันหันเบนพลิกตัวเราไมใหเปนผู
ถูกกระทํา แมแตจะตั้งรับก็ไมเอา ตองเปนผูกระทําเทานั้น พอเปนผู
กระทําแลว ทีนี้ เราก็เดินหนาไดเลย
กับเรื่องใหญๆ อื่นๆ นอกเหนือจากเรื่องสุขภาพกายนี่ ก็เชน
เดียวกัน นี่เปนจุดเริ่มตน เมื่อไดดูเรื่องคนที่เปนปญหาสุขภาวะทาง
รางกายแลว ทีนี้ก็มาดูกวางออกไป

เหลียวดูคนอืน่ ทีเ่ ขาทุกขกวา จะเห็นวาทุกขของเราเล็กลงไป
ขอแทรกนิดหนึ่ง เดี๋ยวจะลืมไป วิธีคิด วิธีมอง ก็เปนเรื่อง
สําคัญ คนที่เปนโรคภัยไขเจ็บ บางทีก็ไปหมกมุนครุนคิดอยูกับเรื่อง
ตัวเองวา เราแยแลว นี่เราจะเปนอยางไรตอไป เราจะไมมีชีวิตที่ดี
เราจะมีแตความทุกข เราจะเปนอยางนั้นอยางนี้ นี่ก็คือมัวไปหวาด
กลัว มัวแตทอแท มัวหมดหวัง มัวแตเสียใจ ก็เลยมองเห็นแตเรื่อง
ทุกขและเรื่องราย แลวก็จมอยูในนั้น
แตความจริง ถามองใหดี เหลียวดูทางอื่นบาง มองใหกวาง
ออกไป ก็จะเห็นวา ที่เราเปนโรคนี้นั้น เรามีฐานะอยางนี้ อยูในภาวะ

๑๒
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๑๓

อยางนี้ ยังขนาดนี้ แลวคนอื่นอีกไมนอยเลยที่เปนโรคอยางเรานี้ คน
ที่เขายากจนแรนแคน ไมมีเงินจะใชจายในยามจําเปน ไมมีญาติ
มิตรดูแล เขาปวยอยางนี้ จะทําอยางไร จะยิ่งแยขนาดไหน
พอมองดูใหทั่วๆ ออกไป กลายเปนวา ความเจ็บปวยของเรานี่
เรื่องเล็กแลว คนอื่นที่เขาทุกขยิ่งกวาเรามีเยอะแยะ
ทีนี้ ก็คิดสงสารคนอื่น กลายเปนวาโรคภัยมาเตือนเรา ใหเรา
คิดสงสารเห็นใจเพื่อนมนุษย ใหรูจักมอง รูจักเหลียวแลดูทุกขภัย
ของมนุษยทั้งหลาย นอกจากวาเราจะไดไมประมาทแลว ก็คิดหา
ทางวาจะชวยเหลือเขาอยางไร ตอไป ถาเราหายจากโรค เราจะตอง
ไปชวยคนอื่นเปนการใหญ
คิดอยางนี้ก็เลยกลายเปนบุญเปนกุศล บางทีก็เลยหายโรคไป
แทบไมรูตัว
อยางนอย ถึงแมตัวเองจะมีโรคภัยมาก ยากจน ไมมีทรัพย ไม
มีฐานะอะไร ก็ยังมองเห็นไดวา คนที่อยูในภาวะที่แยกวาเรายังมีอีก
เพราะฉะนั้ น อย า ไปมั ว ครุ น คิ ด แต เ รื่ อ งของตั ว เองอยูเลย การ
ครุนคิดเรื่องตนเอง มีแตจะทําใหยิ่งทุกข ยิ่งเลวรายไปกันใหญ

๑๓

-๒-

คนเขมแข็งขึ้นมา สุขภาวะของสังคมก็ฟน

เบือ่ การเมือง ผลสืบเนือ่ งจากบานเมืองทีเ่ สือ่ มสุขภาวะ
ทีนี้ เราก็มามองเรื่องสุขภาวะในวงที่กวางออกไป
เวลานี้ ผูคนในสังคมบนกันมาก บอกวาใจคอไมคอยสบาย
ตั้งแตกอนเลือกตั้ง ก็ไดยินญาติโยมบนกันเหลือเกินวาเบื่อการเมือง
พระไมตองไปไหนเลย อยูวัดนี่แหละ โยมมาบนใหฟงเอง โยมใกล
ชิดวัดมาบนใหฟง พูดแลวพูดอีกวา แมแตทีวีก็ไมอยากดู เห็นขาวที่
ออกมา เบื่อนักหนา รีบปดทันที วิทยุก็ไมอยากฟง พอคุยกับคนนั้น
คนนี้ เขาก็เบื่อเหมือนกัน
ญาติโยมเบื่อ แลวก็บนกันไปบนกันมา มาปรึกษา มาถามหา
ธรรมะเปนหลักใหแกใจในยามหอเหี่ยว จนทําใหเกิดเปนหนังสือ
เรื่อง เบื่อการเมือง
เวลาผานไป สถานการณยังไมดีขึ้น สภาพจิตของคนก็หดหู
หนักเขา จนผูคนชักจะมีคําพูดใหมบอกวา “เบื่อบานเมือง” จากเบื่อ
การเมือง จะกลายเปนเบื่อบานเมือง

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕

ทีนี้ ถาเบื่อบานเมือง ก็จะแยหนัก เรียกวาถึงขั้นหมดทางไป
และถาพูดในแงสุขภาวะ ก็หมายความวา อยูในสภาพเพียบหนัก ทั้ง
สุขภาวะทางจิตใจ และสุขภาวะทางสังคม
บรรยากาศทั่วไปและเสียงคนพูด เหมือนบอกวา สถานการณ
บานเมืองไมนาไววางใจ คนทั้งหลายใจคอไมดี เสียความมั่นใจ ขาด
ศรัทธา ราวกับวาไมรักประเทศชาติ ไมเชื่อถือสังคมของตัว
บางทานถึงกับพูดออกมาวาไมอยากอยูแลวประเทศไทย ชัก
จะอยากยายประเทศ ยายประเทศไมพอ จะเปลี่ยนสัญชาติเสียอีก
ไมอยากเปนคนไทยเสียแลว คงจะเปนการพูดแบบประชด เพราะไม
ชอบใจมาก แตไมรูจะทําอยางไร
ทั้งหมดที่เปนกันอยางนี้ ถือวานาเห็นใจ แตจะตามใจไมได
คือ เห็นใจ แตไมอาจตามใจ เปนเรื่องที่ตองมองใหถูก เปนสภาพ
แวดลอมที่เราตองมีทาทีที่ถูกตอง ที่จะนําไปสูการแกปญหา
เรื่องของสังคมนี้ รวมถึงเรื่องการเมืองดวย เปนเรื่องของชีวิต
ของเรา ที่เราตองเกี่ยวของอยูตลอดเวลา มันมีผลตอชีวิตของทุกๆ
คน รวมถึงพระดวยก็ไมพน
สังคมเปนอยางไร เชน คนมีวินัยหรือวุนวายสับสน คนสวน
มากยากจนหรืออุดมสมบูรณ อยูกันสงบดี หรือมีอาชญากรรมมาก
การเมืองเปนอยางไร มีนโยบายดานนั้นดานนี้อยางไร กระทั่งจะ
ออกกฎหมายแบบไหน ก็มีผลกระทบมาถึงทุกคน ตรงบาง ออมบาง

๑๕
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จึงอยูที่วา เราจะอยูจะทําอยางไร เริ่มตนตั้งแตวา จะวางทาทีวางจิต
ใจอยางไร จะมองอยางไร
อยางนอยตองมองเปน ถามองไดถูกตอง อาจจะพลิกสถานการณไปเลยก็ได
บอกแลววา ปญหาของสังคม เรื่องบานเมือง อะไรตางๆ เหลา
นี้ เปนสภาพแวดลอมใหญ ที่สงผลกระทบตอทุกๆ คน เพราะฉะนั้น
มันจึงเปนแหลงสําคัญของปญหาสุขภาวะ แมแตจติ ใจของเราก็อยู
ในสภาพแวดลอมอันนี้ และถูกกระทบกระทั่งอยูตลอดเวลา บางทีก็
แทบทั้งวัน เขามาทางตา ทางหู หรือทางไหน ในที่สุดก็มาถึงและมา
รวมที่ใจ เพราะฉะนั้น มันมีผลแนนอน ตองตั้งทาใหถูก เตรียมหลัก
ใหดี ทําความเขาใจใหแยบคาย คือ ตองมองใหถูกตองนั่นเอง

สังคมไทยไดรบั ผลกรรม ทีส่ งั่ สมมานาน
สังคมของเราเปนสังคมที่เรียกไดวามีปญหามานานนักหนา
เราพูดคําวา “วิกฤต” กันมานานแลว อยางวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อป
๒๕๔๐ ก็ ๑๑ ปมาแลว และตอนนั้น ก็ไดพูดวา กอนจะเจอวิกฤต
เศรษฐกิจนั้น เมืองไทยมีภาวะวิกฤตทางสังคมมานานแลว แตเราไม
รู จั ก เอาประโยชน จ ากสิ่ ง ที่ เ ตื อ นสติ ม าตั้ ง หลั ก แล ว ใช ป ญ ญา
พิจารณาหาทางแกไข เจอวิกฤตเขา ก็ตื่นเตนโวยวายกันวุน แตแลว
ก็อยูกันในความประมาทตอไป

๑๖
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เมื่ออยูในความประมาท ไมฟน ไมตื่น ไมแกไขปรับปรุงตัว ตอ
มาก็ตองเจอวิกฤตซ้ําซาก แลวมันก็ยิ่งเลื่อนไหลลงไป ใกลปากเหว
เขาทุกทีๆ
ที่บอกเมื่อกี้วา เห็นใจ แตไมอาจตามใจนั้น ก็คือจะปลอยไว
หรือปลอยไปไมได ขั้นตนที่สุดคือ ตองทําความเขาใจใหถูกตอง
ขอใหเขาใจวา สภาพสังคมที่เปนปญหากันอยูทั้งหมดนั้น
ตองบอกวาเปนผลกรรมของสังคมนี้เอง ซึ่งสะสมมานาน หรือพูดอีก
อยางหนึ่งวา สังคมไทยไดรับผลสมกับกรรมของตนเองที่ไดทํามา
ทําไมจึงวาอยางนั้น เราไมรูตัว เราไมไดคิด เรามองไปแตที่คน
อื่น วาเขาเปนอยางนั้นอยางนี้ ยอมรับเสียเถิดวา ที่จริง สังคมของ
เราไดเปนปญหามานานแลว และพวกเราคนไทยนี่แหละ ที่ไดรวม
ทํากรรมกันมาที่จะใหเปนอยางนี้ ตั้งแตอดีตจนปจจุบัน
เดี๋ยวนี้ ชอบพูดกันวา ใหมีสวนรวม เชน พูดถึงประชาธิปไตย
ก็บอกวาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม นั่นก็ถูกตอง แตอยามองแค
นั้น ไมใชแควาจะไปรวมไดรวมเสีย จะไปเอาไปทําเรื่องนั้นเรื่องนี้กับ
เขา แตตองมอง “ความมีสวนรวม” ดานนี้ดวย คือตองมองตัวเราเอง
วามีสวนรวมในการที่ไดทําใหสังคมไทยเปนอยางนี้ และจะตองรวม
รับผิดชอบ เชน ในการแกไขปรับปรุงพัฒนาตนเองดวย
ความมีสวนรวมดานนี้สําคัญมาก มองเห็นยาก ลึกกวา ตอง
ศึกษาใหดี อยามองขามไป ถาตีตรงนี้ไมแตก จะแกปญหาสังคม

๑๗
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ไทยทะลุไปไมได
แลวเราทํากรรมอะไรมาละ? คําวา “กรรม” ที่จริงมันก็คือการ
ทําเหตุปจจัยนั่นเอง หมายความวา เหตุปจจัยในแงที่เปนเรื่องของ
คน คือการกระทําของคน ที่เปนเหตุปจจัยจากตัวของเขา เราเรียก
วา กรรม ที่จริงคําวา กรรม ก็คือเหตุปจจัย
พูดอีกครั้งวา “กรรม” คือเหตุปจจัยในแงที่เปนเรื่องของคน
กรรมนี้ไมใชเรื่องยาก แตมันยากที่เปนเรื่องของคน หมาย
ความวา คนนี่แหละที่ยาก กรรมไมไดยากอะไร ปญหาอยูที่วา เรา
จะเขาใจเรื่องกรรม ก็ตองเขาใจเรื่องคน
ทีนี้ คนนั่นแหละเปนเรื่องยาก เพราะคนมีทั้งกายทั้งใจ และใน
จิตใจก็มดี มี ชี วั่ มีคณ
ุ ธรรม มีกเิ ลส มีเจตนาทัง้ ทีบ่ ริสทุ ธิ์ และทีซ่ อ นเรน
ทํากรรมกันทัง้ ทางกาย ทางพูด ทางคิด ทําออกมาในสังคมแลวยังไป
ทําเงียบๆ อยูใ นใจของตัวเองอีก มีอะไรตออะไรซับซอนเหลือเกิน
เราจะเขาใจกรรมได ก็ตองเขาใจคน เพราะกรรมเปนเรื่องของ
คน เมือ่ เขาใจเรือ่ งคนแลว ก็จะเขาใจเรือ่ งกรรมไดงา ยเอง ไมตอ งหวง
เปนอันวา เรื่องคนเปนเรื่องที่ยาก แลวคนก็ทํากรรม โดยทําไป
ตามเจตจํานงของตน จะดีหรือรายก็แลวแตใหกุศลหรือกิเลสมา
กํากับขับดันเจตนา และสุดแตปญญาจะอํานวยประสิทธิภาพ
ทีนี้ คนไทยเราก็ไดทํากรรมที่เปนเหตุปจจัยกันมาตลอดเวลา
ยาวนาน จนกระทั่งสังคมนี้ผุกรอนมากแลว บางอยางเหลือแตซาก
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ถาเปนคนที่เจ็บปวย เมื่อปวยหนัก ในที่สุดก็เปนศพ ทีนี้ สังคมเมื่อผุ
กรอนมากๆ เขา ก็กลายเปนซาก เหมือนกับวัตถุทั้งหลาย เปนซาก
อยางไร เราจะมาดูกันอีกที
นี่แหละ แมแตเรื่องของสังคมตัวเอง เราก็ไมคอยรู ไมคอยเขา
ใจ เมื่อไมรูไมเขาใจ ก็มองไมเห็นปญหา เมื่อไมรูปญหา ก็แกปญหา
ไมได เพราะไมรูวาจะไปแกที่ไหน
อีกอยางหนึ่ง นอกจากไมรูเขาใจไมรูจักสังคมของตัวเองชัด
พอแลว เวลาไปสัมพันธกับภายนอก เราก็ไมมีทาทีในการรับที่ดี ที่ได
ผล ที่จะเอาประโยชนมาได

ฝรัง่ วา เขาเปนนักเรียนดี แตเปนครูไมได
มาถึงตรงนี้ ก็เลยขอโอกาสพูดแทรกสักนิด คือจะพูดถึงฝรั่ง มี
ฝรั่งมองคนตะวันออก ก็คือรวมทั้งคนไทย วาเปนนักเรียนที่ไมได
เรื่อง ฝรั่งคนหนึ่งชื่อนายเกสตเลอร (Arthur Koestler) เขียนเรื่อง
เกี่ยวกับตะวันออกไว ในหนังสือชื่อ The Lotus and the Robot
Lotus แปลวา ดอกบัว Robot แปลวา หุนยนต หรือเครื่อง
จักรกลอัตโนวัตกรรม ดอกบัวหมายถึงตะวันออก จักรกลคือตะวัน
ตก แลวเขาก็เทียบตะวันออกกับตะวันตก วาโดยสาระสําคัญก็คือ
เขาดาตะวันออกแทบทั้งเลม ตอนหนึ่งที่เขาพูดไว ถือไดวาเปนขอ
ความสําคัญ
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ขออภัย ที่จะตองใชภาษาอังกฤษ เวลานี้ ถาจะใชภาษา
อังกฤษในรัฐสภา ตองบอกกอนวา “ขออภัย” แสดงวา เวลานี้ คน
ไทยรูตัววา ไมควรจะใชภาษาอังกฤษพร่ําเพรื่อ ควรใชเมื่อจําเปน
และมีเหตุผล อาตมาก็ขออภัยดวย ไมใชพูดภาษาอังกฤษ แตเอา
ภาษาอังกฤษมาพูด คือ เอาขอความภาษาอังกฤษ มากลาวใหฟง
นายเกสตเลอรพูดวา “As pupils we were not bad, but
hopeless as teachers.” แปลเปนภาษาไทย ไดความวา ถาเปนนัก
เรียนแลว พวกเขาชาวตะวันตกนั้นไมเลวเลย ใชไดทีเดียว แตถาให
เปนครู พวกเขานั้นหมดหวัง ไปไมไหว
หมายความวา พวกเขาซึ่งเปนคนตะวันตกนั้น เมื่อมาเรียน
อะไรจากคนตะวันออก พวกเขาทําไดสําเร็จ คือไดความรูไปใชทํา
ประโยชนได แตถาใหเขาเปนครูสอนคนตะวันออก ใหคนตะวันออก
ไปเรียนจากเขาละก็ ไมไดเรื่องหรอก หมดหวัง เขาสอนไมไหว ไมได
ประโยชนอะไร เขาวาอยางนี้ แรงไหม
นายเกสตเลอรเขียนหนังสือเลมนี้ไว ตีพิมพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔
อาตมาเคยเอามาอางเตือนคนไทยเมื่อ ๒๖ ปที่แลว ก็จืดจางเลือน
หาย ไมเห็นมีอะไรเกิดขึ้น (เหมือนที่เขาวาไว คือเขาสั่งสอนอะไร ก็
ไมฟง) เพราะฉะนั้น วันนี้ก็เอามาอางใหม
ที่จริง เราควรจะอานหนังสือที่เขาดาเราใหมากๆ เพราะเรื่องที่
เขาดา ก็คือเรื่องที่เราไมดี ถาเราจะแกปญหาสังคม เราก็ตองแกไข
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สิ่งที่ไมดี แลวเราจะรูสิ่งที่ไมดีไดอยางไร ก็รูไดไวจากสิ่งที่เขาดา กวา
เขาจะดาออกมาได เขาคิดนาน กลั่นกรองเยอะ เราก็เอาประโยชน
จากปญญาของเขามาใชไดทันทีเลย อันที่เขาดาถูก เราก็ได อันที่
เขาดาไมถูก ก็จะไดรูวาอันนั้นเราดี เพราะฉะนั้น อยากจะใหชวยกัน
อานหนังสือที่เขาดาประเทศไทยใหมากๆ เราจะไดประโยชนเยอะๆ
นายเกสตเลอรเขียนหนังสือนี้ไวตั้งนานแลว สารานุกรมของ
ฝรั่ง คือพวก Encyclopedia มีชื่อนายคนนี้แทบทั้งนั้น เปนคนสําคัญ
มีชื่อเสียงมากคนหนึ่ง โดยเฉพาะเปนนักเขียน มีผลงานเอกชื่อเรื่อง
แปลเปนไทยไดวา สนธยาเมื่อเวลาเที่ยงวัน (Darkness at Noon)

สังคมไทย วัฒนธรรมเสือ่ ม แทบจะเหลือแตซาก
เมื่อกี้ ที่บอกวาสังคมไทยเสื่อมโทรมผุกรอนมากจนจะกลาย
เปนซากแลวนั้น ก็ขอยกตัวอยางเชน เมื่อ ๒-๓ วันมานี้ ขาววิทยุ
บอกวา มีคนไปเถียงกันเรื่องการเมือง ในงานศพที่วัด กินเหลา แลว
ก็ยิงกันตาย เอาละ แคนี้
คนเถียงกันในวงเหลา ยิงกันตายในวัด ขอความแคนี้มันบอก
อะไรหลายอยาง หนึ่ง ในงานศพ กินเหลา มันก็ไมเคารพศพแลว นี่
วัฒนธรรมหายไปไหน สอง กินเหลาในวัด คนเมืองพุทธทําอะไรกัน
ในวัด สาม ฆากันตาย ทั้งในงานศพ และในวัด แลว สี่ ฆากันตาย
เพราะเรื่องการเมือง ที่เปนเรื่องซึ่งจะตองชวยกันสรางสรรค
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การเมืองนี้เปนเรื่องสําคัญ ถาวากันตามหลักแทๆ ก็เปนงาน
สรางสรรคที่ยิ่งใหญ เพราะเปนเรื่องของการมาชวยกันจัดการบาน
เมืองใหสงบสงางามเรียบรอย มีจุดหมายเพื่อจะใหคนทั้งประเทศอยู
ดีมีสุข คือทําเพื่อประโยชนสุขของประชาชนทั้งชาติ และแมกระทั่ง
ทั้งโลก
การที่จะถกเถียงเรื่องการเมืองจึงตองเปนการเถียงกันดวย
ปญญา ควรพูดกันใหเปนเรื่องเปนราว มาตรวจตราวาประเทศชาติ
เจริญงอกงามดีหรือไม จะแกปญหาอยางไร ฯลฯ เปนเรื่องสําคัญที่
ตองใชปญญา แตนี่ไปเถียงกันในวงเหลา แลวไปพูดกันในวงเหลา
จะไปไดอะไร
เรื่องนี้มันสอถึงสภาพของสังคมไทยที่นากลัว อยางที่วา เริ่ม
ตั้งแตในดานวัฒนธรรม ที่เปนสภาพพื้นฐานของสังคม เพราะเปน
เรื่องของงานศพในวัด ทั้งงานศพ ทั้งกิจกรรมในวัด เปนเรื่องของ
วัฒนธรรม แลวสภาพที่เกิดขึ้น ก็คือ มีการตั้งวงเหลา กินเหลา แลว
ทะเลาะกัน เถียงกัน ฆากัน
นี่หรือคือบรรยากาศของวัด นี่หรือประเพณีงานศพ มันก็แสดง
ใหเห็นวา วัฒนธรรมไทยนี้เหลือแตรูปแบบ สิ่งที่เหลือแตรูปแบบโดย
ไมมีเนื้อหาสาระ ก็คือซากนั่นเอง เพราะฉะนั้น วัฒนธรรมไทยเวลานี้
จึงแทบจะเหลือแตซากเทานั้น
ตอมา วิทยุอานพาดหัวขาวหนังสือพิมพวา โจตลุมบอนกันใน
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งานวัด นี่ก็แสดงถึงสภาพของเด็กและเยาวชนไทยในปจจุบัน วาจะ
เปนอนาคตแบบไหนของประเทศชาติ แตเมื่อเทียบกับขาวขางบน
อันนี้เปนเรื่องของเด็ก เรื่องที่เด็กทําอยางนี้ ก็เบากวา ก็ผูใหญยังไป
เถียงกัน ไปฆากันตายในงานศพที่วัด แลวจะไปเอาอะไรกับเด็ก เรา
จะไปวาเด็กไดอยางไร ผูใหญยิ่งหนักกวา ถึงกับฆากันตาย
รวมแลว ก็เทือกเดียวกัน คือโจเหลานี้ก็กําลังกาวไปในแนว
ทางที่จะเปนอยางผูใหญเหลานั้น
มาเมื่อวาน หรือวานซืนนี้เอง สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แสดงผลงานวิจัยออกมา ไดความสรุปวา เวลานี้
สตรีชาวอีสานนิยมมีสามีฝรั่ง แลวก็ใหสถิติมาดวย แตจําไมได อันนี้
หลายทานเปนหวงในแงวฒ
ั นธรรมวา สังคมไทยนีเ้ ปนอยางไรไปแลว
แตเมื่อมองไปอีกที มาเทียบกันดู ระหวางสตรีอีสานที่นิยมมี
สามี ฝ รั่ ง กั บ สภาพที่ เ รี ย กกั น ว า ฟอนเฟะในสังคมที่เจริญ ซึ่งมี
กรุงเทพฯ เปนตนแบบ ที่มีเรื่องราวทางอินเทอรเนต มีการใชเว็บไซต
ตางๆ เปนที่แสดงเรื่องไมดีไมงาม เรื่องความมัวเมาในการเสพ
บริ โ ภค จนถึ ง หลอกลวงกั น ในทางกามารมณ เป น การอาศั ย
เทคโนโลยีที่เจริญเหลานี้ เอามาใชในทางที่ไมดี ถึงขั้นเปนอาชญากรรม อันไหนจะรายกวากัน ก็เปนเรื่องที่นาพิจารณา
แตจะอยางไรก็ตาม จะรายหรือดี เราจะไมพูดในแงที่วาควร
จะสนับสนุนหรือคัดคาน อยางกรณีคุณผูหญิงชอบมีสามีเปนฝรั่ง
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ในเมื่อสังคมมันเปนอยางนี้แลว มองในแงหนึ่ง อาจจะทําใหเกิด
ประโยชนขึ้นมาก็ได เชน อาจจะเปนวิธีรับวัฒนธรรมตะวันตก ที่ดี
กวาและปลอดภัยกวาทางอินเทอรเนต และก็ควรจะมาเอาใจใสชวย
กันดวยวา ทําอยางไร ในเมื่อแตงงานไปแลว จะใหสตรีของเรารักษา
วัฒนธรรมที่ดีของตัวเองไวดวย มันอาจเปนจุดเริ่มที่ดีก็ได
ที่วานี้ มิใชเปนการคัดคานหรือสนับสนุน เปนคนละขั้นคนละ
ตอนกัน คือเปนขั้นที่วา เมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแลว มันผานมันเลยขั้นที่
จะตานหรือจะหนุนไปแลว ก็มาถึงตอนที่วา เราจะปฏิบัติอยางไรให
มันดีที่สุด อันนี้ตางหาก
ควรแยกใหถูก ในบางเรื่องก็ควรเถียงกันไดวา จะเอาอยางไร
จะสนับสนุนหรือจะคาน ฝายหนึ่งหนุน ฝายหนึ่งคาน แตในบางเรื่อง
ไมตองเถียงกัน เพราะไมใชเรื่องที่จะหนุนหรือจะคาน แตเปนเรื่องที่
วามันเกิดขึ้นมาแลว และเราตองเกี่ยวของ เราจะทําอยางไร จึงจะ
เปนการปฏิบัติตอมันอยางเปนคุณเปนประโยชนไดผลดีที่สุด และ
เมื่อปฏิบัติไปๆ เราจะเห็นไดเองวา สวนไหนควรหนุน สวนไหนควร
คาน หรือควรแกไข เปนเรื่องที่คอยๆ เดินหนาไป
รวมความก็คือ นี่เปนเรื่องของสภาพสังคมที่เปนเพียงตัวอยาง
ใหมองเห็นวา เวลานี้มันเปนอยางไร ถาสภาพสังคมเปนอยางที่วา มี
วัฒนธรรมที่เหลือแตซากอยางนี้ เราก็ตองคิดแกไข
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ปญหาสุขภาวะพันกันไป ทัง้ ทางกาย ใจ สิง่ แวดลอม สังคม
ทีนี้ก็มาดูทาทีตอสถานการณกันตอไป ในเมื่อสังคมตกต่ํา
เสื่อมโทรมอยางนี้แลว เราก็จะเห็นปญหาดานสุขภาวะเกิดซอนกัน
ขึ้นมาหลายชั้น
บางคนเริ่มจากเจอปญหาสุขภาวะทางกายแลว ไมพอแคนั้น
ก็ซ้ําตัวเองดวยปญหาสุขภาวะทางจิตใจ ที่ไปโยงเอาปญหาสุข
ภาวะทางสังคมเขามาอีก
บางคนเริ่มจากปญหาสุขภาวะทางใจ แลวลามไปเปนปญหา
สุขภาวะทางกาย และพวงเอาปญหาสุขภาวะทางสังคมเขามาดวย
บางคนเริ่มดวยปญหาสุขภาวะทางสังคม ทําใหเกิดปญหาสุขภาวะทางใจ แลวก็มาจบที่ปญหาสุขภาวะทางกาย
นอกจากนั้น ซอยยอยออกไป ยังมีปญหาสุขภาวะดานสิ่งแวด
ลอม ดานเศรษฐกิจ มากมายพันกันไปหมด เชน ในทางเศรษฐกิจ
บางคนมีเงินไมพอ ก็ทําใหเกิดปญหาสุขภาวะทางใจ แตบางคนเกิด
ปญหาสุขภาวะทางใจ เพราะมีเงินแตไมรูจักพอ
เด็กบางคน หรือเดี๋ยวนี้มากคนขึ้น ติดเกม หมกมุนกับการเลน
เกม ไมอยากเจอใคร เห็นคนอื่นแมแตพอแมพี่นองขวางหูขวางตา
เปนตัวแยงเวลาขัดขวางความสุขไปหมด ขาดการพัฒนาดานมนุษยสัมพันธ เลยเขากับผูค นไมได ไมมคี วามอบอุน และความสุขในการอยู
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รวมกับคนอื่น เกิดปญหาทั้งสุขภาวะทางสังคมและทางจิตใจ
ปญหาทั้งหลายที่วามาเหลานี้ ถาเปนเรื่องรายตัวคน ก็เปน
ปญหาสุขภาวะของบุคคล คือคนนั้นๆ ปวยทางรางกาย ปวยทาง
สังคม ปวยทางจิตใจ ปวยทางอารมณ
แตถาความปวยหรือปญหาสุขภาวะเหลานี้แพรระบาดไปทั่ว
มันก็จะกาวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง จะไมใชแควาคนปวยทางสังคม คน
ป ว ยทางอารมณ คนป ว ยทางเศรษฐกิ จ แล ว แต ก ลายเป น ว า
เศรษฐกิจปวย การเมืองปวย และสังคมปวยเสียเอง
พอมาถึงขั้นที่วา เศรษฐกิจปวย การเมืองปวย สังคมปวยเสีย
แลว ตอนนี้มันเปนปญหาครอบคลุมสังคมทั้งหมดเลย รวมทั้งการ
พระศาสนาก็ปวยไปดวย
เวลานี้ การที่คนมีอาการเบื่อหนายขนาดหนักอยางที่ปรารภ
กั น ในตอนต น นั้ น เป น ไปได ว า เราอาจจะอยู ใ นภาวะที่ ว า ทั้ ง
เศรษฐกิจก็ปวย สังคมก็ปวย ศาสนาก็ปวย การเมืองก็ปวย ปวยกัน
ไปหมด
เมื่อสถาบัน องคกร กิจการงานของบานเมือง และสังคมสวน
ใหญมันปวยเสียเองแลว คนที่เปนสวนยอยของสังคมนั้น ก็มีทางที่
จะปวยไดงาย เพราะฉะนั้น เราจะมาแกปญหาสุขภาวะในตัวของ
คนแตละคนเทานั้นไมพอ แตจะตองแกปญหาเรื่องเศรษฐกิจปวย
สังคมปวย เปนตนนี้ดวย

๒๖

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๗

ทีนี้ ในการแกปญหา ก็ตองรูจักมองยอนกลับ คือวา พอสังคม
หรือหนวยใหญมันปวยแลว แตละคนที่เปนหนวยยอยตองพลิกตัว
กลับขึ้นมาตั้งหลัก
สังคมที่ปวยจะหายไดอยางไร ก็ตองอาศัยคนนี่แหละมารักษา
ก็คนนี่แหละที่รวมกันขึ้นเปนสังคม และเปนกลไกในการนําและขับ
เคลื่อนสังคม ถาคนไปมัวปวย ยอบแยบๆ ระยอ ทอแท หดหู เหี่ยว
แหง หงอยเหงา ซึมเซา หมนหมอง ขุนมัว คับแคนใจอยู คนเปน
อยางนี้เสียเอง แลวสังคมมันจะฟนคืนดีไดอยางไร
เมื่อสังคมเสียสุขภาวะ คนในสังคมตองตั้งหลักใหได เพื่อมา
ชวยแกไข ตอนนี้กลายเปนวา คนนั่นแหละ ตองตั้งหลักขึ้นมาเพื่อไป
รักษาสังคมที่มันปวย ทุกทานจะตองตั้งหลักขึ้นมาใหม อยาไปคิดวา
สังคมปวย แลวเราก็ละเหี่ยใจ นั่นก็คือเราพลอยปวยตามสังคมไป
ดวย ก็จะยิ่งแยกันไปใหญ ถาเปนอยางนั้น สังคมก็หมดทาง และสิ้น
หวัง ถึงเวลาตองจับหลักใหได

ถาสังคมลม คนตองลุกขึน้ มาแกไข
ตอนแรกเมื่อคนปวยเปนรายๆ สังคมตองชวยแก แตถาสังคม
ปวยเอง คนตองตั้งหลักใหได แลวมาแกไข หมายความวา เราตอง
มาชวนกัน ทุกทานทุกคนมาชวยกันบําบัดเยียวยารักษาสังคมนี้
พอเราตั้งตัวขึ้นมา ใจคิดวาเราจะเปนผูเยียวยาแกไข เราก็จะ
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เปนผูกระทําขึ้นมาทันที พอรูสึกตัววาเปนผูกระทํา เราก็จะมีกําลัง
ขึ้นมา พอเรามีกําลัง เราก็มีสุขภาวะตามมาดวย ความเสียสุขภาวะ
ที่เปนอยูจะเบาไปเลย
เพราะฉะนั้น ตั้งใจใหถูก ตั้งหลักขึ้นมาเลย ตอนนี้ถึงเวลาแลว
ที่เราจะตองเปนผูมาแกไข มารักษาสังคมนี้ ฟนฟูกูสถาบันตางๆ
รวมถึงพระศาสนาดวย
ถาตั้งใจใหถูกอยางนี้แลว เราจะเขมแข็งขึ้นมา พอคนมีความ
เขมแข็งเปนหลัก ก็จะเกิดสติ สมาธิ ตามมาโดยงาย พอสติมา
สมาธิมี ปญญาจะเขาประจําที่ แลวก็เริ่มงานฟนชีพกันไดทันที
ถาสติไมมา สมาธิก็ไมมี ปญญาหาที่ลงไมได ก็ขาดที่ทํางาน
จะทํางานอะไรก็แกวงไปหมด ไมไดผลดี แตพอเราตั้งหลักได วางใจ
ถูก กําลังใจก็เกิดมีและเขมแข็งขึ้นมา สติก็มา สมาธิก็มี ปญญา
ทํางานได ก็จะเริ่มเห็นทาง จึงตองตั้งทาทีของจิตใจใหถูกกอน
เวลานี้ปญหาสําคัญของคนก็คือ เราปวยกันหลายอยาง ถา
ปวยทางกาย ก็จํากัดความปวยไวแคนั้น อยาขยายมันออกไป
วิธีงายๆ ก็เรียกสติมาและทําใจใหถูก บอกตัวเองวา “ปวยแต
กาย แตใจไมปวย” เพราะถาปวยใจ หรือปวยทางอารมณแลว ก็จะ
มีผลทําใหปญญางอย ไมมีกําลังทํางาน ปญญาก็จะปวยไปดวย
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ถาปวยทางปญญา นับวาแยทสี่ ดุ
เวลานี้สังคมไทยมีอาการปวยอยางรายที่สุด คือ ปวยทาง
ปญญา ขอใหพิจารณาดูเถิด เวลานี้ปญหาสุขภาวะที่นากลัวที่สุด
คือ ความปวยทางปญญา
ความปวยสองอยางนี้มันเนื่องกัน คือปวยทางใจ กับปวยทาง
ปญญา หรือปวยทางอารมณกับปวยทางปญญา พออารมณเสีย
จิตใจไมดี ปญญาก็มืดมัว ถาปญญาไมมี ใจก็อึดอัดอับจนหาทาง
ออกไมได ก็คิดเควงควางออกนอกลูนอกทาง ทําใจไมถูก เลยซ้ําเติม
ตัวเอง เปนวงจรราย ที่ทําใหปญหารุนแรงยิ่งขึ้น
ลองหันกลับไปมองดูเถิด ที่วา ดูทีวี ฟงขาววิทยุ เห็นหนาคน
ไดยินเสียงนายนั้นนายนี้ เห็นเหตุการณบานเมืองแลว เบื่อหนาย
หดหู หอเหี่ยว ละเหี่ยใจนั้น นี้คือความรูสึกที่ซบเซาหรืออารมณที่ฝอ
ซึ่งไมมีกําลัง มันปดกั้นปญญา
แลวถาดูลึกลงไป ก็จะเห็นวาความรูสึกหรืออารมณนั้น เกิด
จากการมีทาทีที่เอาตัวลงเปนผูถูกกระทํา มองตัวเปนผูถูกกระทํา
ถูกคนนั้นคนนี้กระทํา ถูกเหตุการณที่เปนไปอยางนั้นมันกระทํา
กระทบกระแทกเอา เมื่อรูสึกตัววาถูกกระทําๆ อยูตลอดเวลา ก็ตอง
แยแนเปนธรรมดา
แลวจะทําอยางไร ก็ตองวางทาทีใหม มองตัวเองใหม คือ ตั้ง
ตัวขึ้นมาเปนผูกระทํา กอนนี้ ความรูสึกเบื่อหนาย หอเหี่ยว มันกลบ
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มันฝงเราใหจมอยูกับมัน ก็เลยปดกั้นปญญา พอเราตั้งใจใหม บอก
ตัวเองวา เราจะตองหาทางชวยเยียวยาแกปญหาของสังคมนี้ เทานี้
แหละ กําลังก็เกิดมีขึ้น ก็เปดรับปญญาใหเขามาไดทันที พอปญญา
ทํางาน เราก็กลับเปนผูกระทํา
ไมตองอะไรมาก แคตั้งตัวขึ้นมาเปนผูดู เปนผูติดตามเรื่อง มี
ทาทีเปนผูศึกษาเหตุการณ หรือศึกษาคนนั้นๆ แคนี้ เราก็กลายเปนผู
กระทําขึ้นมาแลว
พอยกตัวขึ้นมาเปนผูกระทําเทานั้นแหละ ความรูสึกเบื่อหนาย
ละหอยละเหี่ย ก็จะหายไปทันที ถาไมหมด ก็แทบจะหมดไปเลย
ความเจ็บปวยทางอารมณก็หายไป สุขภาวะทางจิตใจก็กลับคืนมา
และดีขึ้นๆ พรอมกับความงอกงามของสุขภาวะทางปญญา
เพราะฉะนั้น ตั้งทาทีเสียใหถูก วางใจอยางที่บอกเมื่อกี้วา เรา
จะตองตั้งตัวขึ้นมาชวยกันเยียวยาสังคม แคนี้แหละก็แกปญหา
ความเจ็บปวยทางอารมณ หรือความปวยทางจิตใจไปไดตั้งครึ่งตั้ง
คอน ทําใหดานอารมณความรูสึกอยูตัวสงบได
คนไทยมั ก เอาความรู สึ ก เป น ใหญ อยู กั บ ความรู สึ ก มาก
เพราะฉะนั้น จะตองแกไข เอาปญญามาเปนใหญ ใชปญญาใหมาก
ตองพัฒนาใหเปนสังคมที่มีวัฒนธรรมทางปญญาสูง
ตองยอมรับตัวเองวา สังคมไทยนี้ออนวัฒนธรรมทางปญญา
เริม่ ตัง้ แตขาดวัฒนธรรมแสวงปญญาเปนตนไป จึงตองเรงสรางวัฒน-
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ธรรมทางปญญา รวมทั้งวัฒนธรรมแหงการแสวงปญญานั้นขึ้นมา
คนที่เอาความรูสึกเปนใหญนั้น เวลามองอะไร พิจารณาคิด
วินิจฉัยตัดสินเรื่องอะไร ไมวาเรื่องการเมือง หรือเรื่องไหนๆ ความรู
สึกหรืออารมณจะเขามากอน แลวความรูสึกนั้นก็มักจะครอบงํานํา
เขาไป เชน จะมองจะชี้วา คนนี้ กลุมนี้ พรรคนี้ ดี หรือไมดี จิตก็มัก
จะแวบไปที่ความรูสึกวาชอบใจหรือไมชอบใจกอน และติดอยูแคนั้น
แลวก็ตัดสินไปตามความรูสึกที่ชอบหรือไมชอบ จบแคนั้น
ถาอยูกันแบบนี้ ทั้งคนและสังคมก็ไมไปไหน ตัวคนก็ปวย แลว
ก็พาสังคมใหปวย ปวยไปดวยกันหมดทั้งสังคม

แสวงหาความรู เปนอยูด ว ยปญญา
ตามหลักธรรมนั้น ในการรับรูทางตาหู ดูฟง เปนตน ถาปลอย
ใหความรูสึกยินดียินรายชอบหรือชังขึ้นมาครอบงําจิตชักนําความ
คิด ก็ถือวาเปนความผิดพลาดขั้นพื้นฐานเลยทีเดียว บุคคลนั้นจะไม
เขาสูกระบวนการของการศึกษา จะขาดการพัฒนา ปญญาจะไม
เจริญงอกงาม
ความชอบใจ-ไมชอบใจ เปนความรูสึก เปนภาวะทางจิตใจที่
เรานิยมเรียกวาทางอารมณ ที่จริงเปนสีสันที่เราใสใหแกอารมณ
เมื่อเอาความรูสึกมาเปนตัวตัดสิน ก็กลายเปนวาไปอยูกับสีสันในใจ
ของตัวเอง คราวนี้ความรูสึกก็นําไปหมดเลย

๓๑

๓๒

ฟนสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤต

คนไหน พวกไหน ที่ตัวชอบ ไมวาจะทําอะไร ก็ดี ก็ถูกตองไป
หมด แตพอนายคนโนน พวกโนน ที่ตัวไมชอบ ไมวาจะทําอะไร จะ
พูดอะไร ก็ไมดี ไมถูกไปหมด มันกลายเปนอยางนี้ไป ขอใหสํารวจดู
เองวาเปนเชนนี้หรือเปลา
เรื่องนี้ ทางพระถือวาสําคัญอยางยิ่ง ทานใหรูจักแยกระหวาง
ความรู กับความรูสึก และไมใหติดอยูกบั ความรูสึก ไมใหรับรูไป
ตามที่รูสึก แตใหรับรูเพื่อใหรูตามที่มันเปน ใหเดินหนากาวไปกับ
ความรู หาความรูใหถองแทชัดเจน ใหเปนปญญา และใหคิด
พิจารณาวินิจฉัยดวยความรู ซึ่งเปนตัวโยงกับความจริง
อยางนอยก็ใหใชวิธีการที่จะตัดอิทธิพลของความรูสึกออกไป
โดยเอาธรรมเอาหลักมาเปนเกณฑในการพิจารณาตัดสิน ซึ่งเปนวิธี
การทางปญญาขั้นพื้นฐาน หมายความวา ไมเอาคนเปนประมาณ
ไมเอาความรูสึกเปนเกณฑ ไมเอาอารมณมาปรุงแตงความคิด แต
ใหเปนปฏิบัติการของปญญา
ปญญาเอาอะไรมาเปนเกณฑ ปญญาก็ถือธรรมเปนเกณฑ
หมายความวา เอาธรรมเปนประมาณ ตั้งหลักการเปนเกณฑ แลว
ที่วาเอาธรรมเปนประมาณ ตั้งหลักการเปนเกณฑนั้น ทําอยางไร
เราจะวัดจะตัดสินอะไร ก็ตั้งธรรม คือจับเอาตัวหลักหรือหลัก
การขึ้นมาตั้งเปนเกณฑ หลักวาอยางนี้ เชน หลักความผิดความถูก
ความดีความชั่ว หนาที่ของนักการเมือง ความรับผิดชอบของรัฐ
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ฯลฯ มีวาอยางนี้ๆ แลวก็ดูวา นายหรือนางคนนี้ คนกลุมนี้ เปนอยาง
ไรตามเกณฑนี้ ออ… ขอนี้เสีย ขอนี้ได รวมแลวไดคะแนนเทาไร ก็วา
กันไปตามหลักตามเกณฑนั้น

ปญญามานํา ก็ไดธรรมเปนเกณฑ
ยกตัวอยาง ในพระสูตรหนึ่ง เรียกวา กามโภคีสูตร ทานตั้ง
ธรรมงายๆ ขึ้นมาเปนหลักเปนเกณฑสําหรับวัดชาวบานที่ทํามาหา
กินกันประจําวัน ดูแตละคนวาจะไดคะแนนทางธรรมเทาไร
หลักนีพ้ ระพุทธเจาทรงจัดไวเอง เปนตัวอยางทีจ่ ะดูวา ชาวบาน
ทัง้ หลายมีความสําเร็จในการครองเรือนกันแคไหน ตามเกณฑนี้ คน
ไหนไดคะแนนดีหรือเสียเทาไร ทานไมใหตัดสินใครแบบเหมารวม
ธรรม คือเกณฑในการหาเลี้ยงชีพที่ดีที่งดงามและประสบ
ความสําเร็จ ทานแยกไวใหตรวจดู และใหคะแนนใน ๔ ดาน
๑. การแสวงหาทรัพย
๒. การดูแลเก็บรักษาทรัพย
๓. การใชประโยชนจากทรัพย
๔. การวางทาทีตอทรัพย
ดานที่ ๑ การแสวงหาทรัพยเปนอยางไร นายคนนี้แสวงหา
ทรัพยโดยสุจริต ชอบธรรม หรือโดยวิธีรุนแรง ในทางที่ไมชอบธรรม
เอา… เอาคะแนนไป หรือเสียคะแนนไป ๑ ละ
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ตอไป ดานที่ ๒ การเก็บรักษา เขาหาทรัพยไดมาแลว เก็บ
รักษาดีไหม รูจักประหยัดไหม ไมประมาทในการดูแลหรือไม ก็ดูวา
ดานที่ ๒ นี้ ไดคะแนน หรือเสียคะแนนเทาไร
ตอไป ดานที่ ๓ การใชทรัพย บางคนไดทรัพยมาอยางสุจริต
ชอบธรรม ทํางานขยันขันแข็ง แตขี้เหนียว เก็บอยางเดียว ไมรูจักใช
เงินทองก็เลยไมเปนประโยชนท้งั แกชีวิตของตนและแกคนอื่นๆ เมื่อ
กี้ไดคะแนนมาดี แตตอนนี้เสีย คะแนนศูนยเลยในหมวดนี้
อยาดูแความีทรัพยไหม รวยไหม ตองดูดวยวา เขาไดทรัพย
มาแลวใชใหเปนประโยชนไหม ตองรูจักเลี้ยงดูตัว เลี้ยงดูครอบครัว
บุตรบริวาร คนรับใช คนงาน คนในความรับผิดชอบ ใหอยูดีมีความ
สุข ตลอดจนใชทําบุญทํากุศล เอาไปบําเพ็ญสาธารณประโยชนชวย
เหลือผูคน ดูแลวก็ใหคะแนน หรือหักคะแนนกันไป
ตอไป หมวดที่ ๔ ทาทีตอทรัพย วาในทางจิตใจและปญญา
เขาปฏิบัติตอทรัพยอยางไร คนหนึ่งมองทรัพยดวยจิตใจที่หวงแหน
มีแตความรูสึกหวง กังวล เปนทุกขเพราะทรัพยนั้น
อีกคนหนึ่ง มีความรูเทาทันวา ทรัพยนี้เราตองหามาดวยความ
สุจริต ชอบธรรม ขยันหมั่นเพียร เก็บรักษาดวยความไมประมาทให
ดีที่สุด แตมันเปนของไมเที่ยง ขึ้นตอเหตุปจจัย บางที ถามีเหตุปจจัย
ที่เหลือวิสัย เรารักษาเต็มที่แลว เอาไวไมอยู มันสูญมันหาย ก็รูแลว
กันไปวา เราทําเรารักษาดีที่สุดของเราแลว ก็เปนไปตามเหตุปจจัย

๓๔

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๕

อยางนี้เรียกวา รูทันอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา วางใจถูกตอง อยูอยางรู
เทาทัน ไมทุกขเพราะทรัพย มีแตสุขอยางเดียว อยางนี้เปนดานที่ ๔
ก็วัดดู แลวก็ไดหรือเสียคะแนนกันไป
เวลานี้ เรามักจะเอาคนเปนประมาณ แทนที่จะเอาธรรมเปน
ประมาณ ก็เลยอยูกันดวยความรูสึก อยางนอยก็จะเปนสังคมที่ไม
เอาหลักไมเอาเกณฑ ก็จะตองเจอปญหาเสื่อมเสียสุขภาวะดานนั้น
ดานนี้กันเรื่อยไป
เพราะฉะนั้น รีบแกไขกันตั้งแตจุดพื้นฐานนี้เลย ตอไปนี้ ตั้ง
ธรรมขึ้นมาเปนหลัก เอาหลักการเปนเกณฑ แลวก็วัดกันไป อยางนี้
จึงจะเปนวิธีการที่ถูกตอง
ทีนี้ เวลาเถียงกัน ก็ไมตองเถียงเรื่องคนแลว ใครจะเปนฝาย
ไหน อยูพรรคใด ฉันไมเขาใครออกใครทั้งนั้น มาดูกันที่หลักการ เอา
ธรรมมาวัด ใครจะไดหรือจะเสียคะแนนเทาไร ก็วา กันไปตามเกณฑ
นี่คือแนววิธีปฏิบัติ ที่เปนเรื่องทางปญญา ซึ่งความรูสึกหรือ
อารมณจะเขามาครอบงําไดยาก
ถาไมมาถึงขั้นธรรมขั้นปญญา อยางที่วานั้น ความรูสึกหรือ
อารมณก็จะเขามาครอบงํา แลวก็จะทุมเถียงกัน เกิดเรื่องเกิดราวกัน
อยางที่วา ยิงกันตายคาวงเหลาในงานศพทีว่ ดั เพราะเถียงกันเรือ่ ง
การเมือง เรือ่ งก็เศรา สังคมก็เหลือแตซาก
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การเมือง เรือ่ งของทุกคน
การเมืองเปนเรื่องสําคัญ ตามหลักการที่เปนเรื่องของการแก
ปญหาชวยสรางสรรคสังคมนี้ใหดี ไมควรจะไปทําใหกลายเปนเรื่อง
เลวรายเสียหาย
ถาภาพของคําวาการเมือง ไดเสียหายตกต่ําไปเพราะการ
กระทําของคนที่เขาไปเกี่ยวของกับการเมือง ก็ตองแกไขใหมันกลับ
คืนดี ใหเปนไปตามหลักการ เพราะถึงอยางไร เมื่อบานเมืองยังอยู
การเมืองก็ยังตองมี ก็ตองทําใหมันดีใหได ทําใหมันเปนประโยชน
ตามความมุงหมายที่แทจริง
พระก็ตองเกี่ยวของกับการเมือง เกี่ยวอยางไร พระไมยุงกับ
การเมือง แตตองใหธรรมแกการเมือง พระใหธรรมะ โยมก็เอาธรรมะ
ไปเปนเกณฑสําหรับวัดคนและงานการเมืองนั้น แตพระไมตองเขา
ไปยุงกับการวัดโดยไมจําเปน พระใหแตหลักแตเกณฑที่จะเอาไปวัด
โยมก็ไปวัดกันเอง อันนี้เปนหลักการในการปฏิบัติตอการเมือง
การเมืองเกี่ยวของกับทุกคน แตทุกคนเกี่ยวของกับการเมือง
ไมเหมือนกัน แตละคนเกี่ยวของกับการเมืองดวยวิธีที่ตางๆ กัน มี
บทบาท มีหนาที่ตอการเมืองคนละอยาง
ถาบอกวาการเมืองเกี่ยวของกับพระ นั่นแนนอน พระเกี่ยว
ของกับการเมือง ก็แนนอนเหมือนกัน แตตองถามตอไปอีกวาเกี่ยว
ของอยางไร ไมใชเขาไปยุง เลยจะพูดถึงหลักกันนิดหนอย
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เวลานี้ญาติโยมก็อาจจะสงสัยวา พระจะเกีย่ วของกับการเมือง
อยางไร เอาหลักกอน หลักการก็พดู อยูบ อ ยๆ แตไมเห็นมีใครสนใจ คือ
พระมีหลักสําคัญที่จะตองปฏิบัติวา มิใหกระทําคิหิสังสัคคะอันไม
สมควร (คิหิสังสัคคะ=การคลุกคลีกับคฤหัสถ) คือไมใหคลุกคลีกับ
คฤหัสถ เพราะฉะนั้น พระจึงไมเขาเปนฝกฝายกับนักการเมืองฝาย
ไหนทั้งสิ้น เปนกลางตอทุกคนทุกฝาย
ที่วาเปนกลางนั้น คือเปนกลางอยางแท เปนกลางไมไดหมาย
ถึงอยูระหวางกลาง หรืออยูครึ่งทางระหวางสองฝาย แต “กลาง”
หมายถึงเสมอกันแกทุกคน ไมเขาใครออกใคร เอาความถูกตองเปน
หลัก เรียกวาถือธรรมเปนประมาณ
เหมือนกาลเวลา เหมือนฟาดิน หรือเหมือนดินน้ําลมไฟ เวลา
ไมรอใคร มีใหแกทุกคนเทากันหมด ไมเลือกรักผลักชัง
เปนกลางที่แทคืออยูกับธรรม ธรรมเปนของทุกคนเทาเทียม
กัน มันเลยเปนของกลางถวนทั่ว อยางที่วาไมเขาใครออกใครทั้งนั้น
พระก็เชนเดียวกัน ไมเขาใครออกใคร ถือธรรมเปนใหญ เอา
ธรรมเปนเกณฑวินิจฉัย อยูกับธรรม จะวาเปนตัวแทนของธรรม หรือ
เปนสื่อของธรรมก็ได พระก็แสดงธรรมไป แลวโยมก็เอาธรรมนั้นไป
วัดกันเขาไป ธรรมเปนเรื่องที่ตองตั้งเปนเกณฑไว
เวลานี้เราก็ไมคอยเอาใจใส ทั้งหลักการที่ถือธรรมเปนใหญ
ทั้งหลักการที่พระไมทําคิหิสังสัคคะ คนไทยแทบจะไมรูเลย
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กอนจะผานตรงนี้ไป ขอย้ําวา การที่พระตองเกี่ยวของกับการ
เมืองอยางที่วานั้น ไมใชเปนเพราะเหตุผลที่วาการเมืองมีผลกระทบ
ตอพระดวย เหมือนกับที่กระทบตอทุกคนในบานเมือง
เหตุผลของพระตางจากคนอื่นๆ คือ พระตองเกี่ยวของกับการ
เมือง เพราะการเมืองตองมีธรรม การเมืองตองชอบธรรม หรือวาการ
เมืองตองถูกตองตามธรรม และการเมืองจะตองมุงตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน เพราะฉะนั้น พระผูอยูกับธรรม เปนผูให
ธรรม จึงตองเกี่ยวของกับการเมือง ดวยการใหธรรมแกการเมือง
ตามหลักการที่พระไมเขาไปคลุกคลีกับคฤหัสถ ซึ่งรวมถึงผู
ปกครองและนักการเมืองนีแ่ หละ ประเทศพุทธศาสนาอยางไทยเรานี้
จึ ง มี ป ระเพณี ท างการเมื อ งการปกครอง ในเรื่ อ งความสั ม พั น ธ
ระหวางรัฐกับศาสนา หรือระหวางอาณาจักรกับพุทธจักร มาโดย
ตลอด
นั่นคือประเพณีที่นาจะเรียกวา แยกภูมิกันอยู-รวมแผนกันทํา
หรือ แยกภูมิ-ประสานแผน ระหวางพุทธจักรกับอาณาจักร
ขอใหไปพิจารณาดูเถิด ถาเขาใจเรื่องนี้ จะไมมัวมาเถียงกัน
อยูอยางไมเขาประเด็น แมแตกับเรื่องจะเอาพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติหรือไม
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Positive VS Negative Church-State Separation
ประเด็นเรื่องจะเอาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ
หรือไมนี้ ที่จริงไมสําคัญเทากับประเด็นเรื่องการแยกศาสนากับรัฐ
ควรตองรูเขาใจและพิจารณาเรื่องการแยกศาสนากับรัฐใหชัดกอน
แลวจึงมาพูดกันเรื่องจะเอาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ
หรือไม มิฉะนั้น ก็จะไปไดแคพูดคําเดียวกันคนละเรื่อง อยางที่เถียง
กันมาตั้งนาน ก็ยังไมรูวาเรื่องที่เถียงกันนั้นคืออะไร
การแยกศาสนากับรัฐมี ๒ แบบ ไดแก แบบที่ ๑ อยางของชาว
พุทธแบบไทย ขอใชศัพทวาเปน positive church-state separation
หรือ positive separation of church and state เปนการแยก
ระหวางศาสนจักรกับอาณาจักร แบบโอบเอื้อ หรือเกื้อกูล
แบบที่ ๒ คือ อยางสมัยใหมของชาวตะวันตก ดังเชนอเมริกัน
หรือแบบของฝรั่งทั้งหมด เรียกไดวาเปน negative church-state
separation หรือ negative separation of church and state เปน
การแยกระหวางศาสนจักรกับอาณาจักร หรือแยกรัฐกับศาสนา
แบบขัดแขง หรือแยงยื้อ
ของชาวตะวันตกนั้นชัดเจนวาเปนแบบ negative churchstate separation โดยเปนปฏิกิริยาตอภาวะที่คริสตศาสนากับรัฐ
เคยอยูรวมกันมา แตเต็มไปดวยการแกงแยงแขงอํานาจ การชวงชิง
ความเปนใหญและการครอบงํากันในอดีต จนทนไมไหว ตองหักลาง
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กั น ลงไป ส ว นในเมื อ งไทยเราเป น postive church-state
separation ตลอดมา
ถาศึกษาเรื่องนี้ใหดีแลว จะไปพิจารณาไดงายขึ้นในเรื่องที่วา
จะบัญญัติพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติหรือไม เพราะวา
ถาเขาใจเรื่องนี้ชัดเจนแลว ไมวาจะบัญญัติในรัฐธรรมนูญ หรือไม
บัญญัติ ก็จะมีวิธีปฏิบัติที่ไดผลดีทั้งสองอยาง บัญญัติก็ได ก็ตอง
วางวิธีปฏิบัติใหถูกดวย ไมบัญญัติก็ได แตก็ตองมีวิธีปฏิบัติใหไดผล
ดีดวย แลวก็จะไดประโยชน แตถาไมรูไมเขาใจ ไมวาจะบัญญัติ
หรือไมบัญญัติ ก็เอาดีไมไดอยูนั่นเอง
คนไทยเดี๋ยวนี้ ไมรูจักสังคมของตัวเองเลยวา เรามีประเพณีที่
เรียกวาเปน positive church-state separation นั้นมาอยางไร

ขุนหลวงหาวัด ก็มาจากหลักแยกรัฐกับศาสนา
ตัวอยางตางๆ มีเยอะแยะไป อาตมาเคยเลาบอยๆ อยางเรื่อง
ขุนหลวงหาวัด เมื่อครั้งกรุงเกาจะแตก กอนถึงแผนดินสุดทาย ก็มี
พระเจาแผนดิน คือ พระเจาอยูหัวบรมโกศ
เมื่อใกลจะเสด็จสวรรคต ทรงพิจารณาพระโอรสสองพระองค
เห็นวา องคพี่ คือเจาฟาเอกทัศน ไมไหวแน ถาขึ้นครองแผนดิน บาน
เมืองจะแย จะตองตั้งองคนอง ก็เลยไลองคพี่ไปบวช ถาเรียกอยาง
ชาวบานก็วา ตัดหางปลอยวัด
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๔๑

นี่เปนวิธีที่ดี อยาไปนึกวาไมดี พอเขาวัดแลวก็ไมยุงเกี่ยวกับ
กิจการบานเมือง เปนอันวาใหองคพี่ คือเจาฟาเอกทัศน ออกไปบวช
เอาองคนอง คือเจาฟาอุทุมพร ขึ้นครองราชยเปนพระเจาแผนดิน
เปนพระเจาอยูหัวอุทุมพร
ทีนี้ พอพระเจาอยูหัวบรมโกศสวรรคตแลว ตอนนี้จึงเกิด
ปญหา เพราะองคพี่ไมยอมอยูวัด และพระเจาอยูหัวอุทุมพรทรงมี
พระทัยดี กําลังครองแผนดินอยู ฝายองคพี่อยากครองแผนดิน ก็สึก
ออกมา องคนองรูวาองคพี่อยากจะไดแผนดินแลว จะทําอยางไรดี
ถาแยงกัน ก็ตองรบราฆาฟน บานเมืองและราษฎรก็ตองเดือดรอน
พระเจาอยูหัวอุทุมพรไมทรงหวงตําแหนงสถานะอะไร ก็สละราช
บัลลังก ยกแผนดินใหพระเจาเอกทัศน แลวพระเจาอยูหัวอุทุมพรก็
ออกผนวช พอออกบวชแลวก็ไมยุงกัน บานเมืองก็เปนปกติตอไป
นี่เปนวิธีของประเทศไทยตามแบบของพระพุทธศาสนา ที่วา
เปน positive church-state separation คือ แยกกัน แตเกื้อหนุนกัน
ไมใชแยกแบบขัดแยง หรือแยงอํานาจและผลประโยชนกัน เพราะวา
รังเกียจกัน กลัวกัน หรือระแวงกันแบบฝรั่ง
ฝรั่ ง นั้ น เดิ ม ทั้ ง ฝ า ยอาณาจั ก รและศาสนจั ก รเขาอยู ร ว ม
ทํางานดวยกัน แตกลายเปนแกงแยงแขงอํานาจครอบงํากัน ในที่สุด
ทนไมไหว ก็อยูดวยกันไมได เขาจึงตองแยกกันออกไป ถึงกับตอง
วางกฎเกณฑที่จะไมใหมากาวกายแทรกแซงกัน
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แตของเรานั้นตรงขามเลย พุทธจักรกับอาณาจักรเหมือนรวม
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตที่จริง ในความรวมนั้น เราแยกจากกัน
เด็ดขาดชัดเจน โดยเปนไปเองดวยระบบชีวิตตามพระวินัย และใน
ความแยกนั้น ก็กลับใกลชิดกัน รวมมือ อุดหนุนกัน ทํางานคนละบท
บาทเพื่อวัตถุประสงคที่รวมเปนอันเดียวกัน คือเพื่อความดีงามและ
ประโยชนสุขของประชาชน การพระศาสนามาเอื้อแกรัฐในบทบาท
ทางธรรม แตคนไหนไปบวชแลวก็ไมยุงกับบานเมือง และบานเมือง
ก็ไมไปยุงดวย
เปนอันวา พระเจาอยูหัวอุทุมพรไปผนวช พระเจาเอกทัศนก็
ขึ้นครองแผนดิน ตอมาพมายกทัพมาตี พระเจาเอกทัศนเห็นวาไม
ไหวแนแลว ก็เลยเรียกนองใหมาชวย นองก็ตองสึกออกมา นี่เปน
แบบไทย ของฝรั่งเขาไมตองสึกหรอก เปนนักบวชเปนบาทหลวงอยู
ก็เปนผูบัญชาการรบเลย แตของเราตองสึกออกมา
เจาฟาอุทุมพรสึกจากพระออกมาแลว ก็รบตีพมาจนถอยกลับ
ไป พอพมาถอยกลับไปแลว องคพี่พระเจาเอกทัศนก็มอง ชักจะไม
ไวใจ เอ… เจานองนี่มีกําลังขึ้นแลว เดี๋ยวจะคิดขึ้นครองแผนดินหรือ
เปลา ขุนหลวงอุทุมพรทรงทราบวาเจาพี่ระแวง ก็คิดวา เราเองไมได
ปรารถนาความยิ่งใหญอะไร มาชวยรักษาแผนดินเทานั้น เมื่อแผน
ดินพนภัยแลว ก็ทรงกลับไปผนวชอีก
ตอมาพมามาอีก รบกันจวนกรุงแตก แตคราวนี้ พระภิกษุเจา
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ฟาอุทุมพรไมลาสิกขาออกมาชวยรบ คงมีเหตุอะไรบางอยาง ใน
พงศาวดารเขียนวา ชาวบานที่ตักบาตร เขียนขอความใสบาตรเจา
ฟาอุทุมพรวา ขอใหทานสึกมาชวยแผนดินเถิด บานเมืองจะแยแลว
แตตอนนั้น เจาฟาอุทุมพรทรงตัดสินพระทัยแลววาจะไมสึก ทานก็
ไมสึกออกมา และกรุงศรีอยุธยาก็แตกไป
อั น นี้ เป น ตั ว อย า งหนึ่ ง ของ positive church-state
separation แบบไทย คือ เราจะไมยุงกันระหวางบานเมืองกับพระ
ศาสนา แตมีวิธีที่ใชความแยกตางหากกันนั้นมาหนุนกันและกันให
บรรลุจุดหมายในการสรางสรรคประโยชนสุขของประชาชน

พุทธศาสนาประจําชาติ คือแยกรัฐกับศาสนแบบไทย
เล า อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ถอยไปในรั ช สมั ย สมเด็ จ พระนารายณ
มหาราช เปนที่รูกันวา พระนารายณทรงเปนมหาราชที่ยิ่งใหญ มี
ความสัมพันธกับตางประเทศเปนอยางดี โดยเฉพาะฝรั่งเศสเขามา
มาก จนกระทั่งมีกองทหารฝรั่งตั้งเปนปอมใหญ
พอใกลจะสิ้นแผนดิน ทางฝายคนไทย อยางนอยขุนนางบาง
ทานก็ระแวงวา ฟอลคอน ที่เปนเจาพระยาวิชเยนทร จะสมคบกับ
พวกฝรั่งเศสยึดแผนดินแน แลวบานเมืองไทยจะตองตกเปนเมืองขึ้น
เปนอาณานิคมของฝรั่ง ก็เลยคิดกูแผนดิน
ฝายไหนจะถูก ฝายไหนจะผิด ก็แลวแต เรื่องก็ดําเนินไปวา

๔๓

๔๔

ฟนสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤต

พระเพทราชากับพระเจาเสือเปนกบฏ คือ ตอนนั้น สมเด็จพระ
นารายณมหาราชกําลังประชวรหนัก พระเพทราชาเห็นวาบานเมือง
จะสิ้นแผนดินแลว ก็เอาทหารมาลอมวังเลย
สมเด็จพระนารายณฯ ทรงกริ้วมาก ตามพงศาวดารเลาวา
ทรงฉวยพระขรรคจะลุกขึ้นมา แตก็ทรงสิ้นแรงลมลงไป พระองคไมรู
จะทรงทําอยางไร แตทรงทราบแนวา ถาพระองคสวรรคต พระเพท
ราชาและพระเจาเสือจะตองจับขุนนางผูใหญฝายตรงขามมากมาย
ประหารชีวิต พระองคจึงทรงคิดชวย ทีนี้ก็มาดูวิธีของไทย
วันหนึ่งสมเด็จพระนารายณฯ ทรงใหราชบุรุษไปที่วัดสมเด็จ
พระสังฆราช ขอนิมนตสมเด็จพระสังฆราชพรอมดวยคณะสงฆมา
บวชอํามาตยราชบริพาร สมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาพรอมคณะ
สงฆ จํานวนพอที่จะทําสังฆกรรมในการอุปสมบทได
พอมาถึงเรียบรอยเขาที่ดี สมเด็จพระนารายณฯ ก็ทรงมีพระ
ดํารัสแสดงความมุงหมายของพระองค แลวพระองคก็กลาวคําถวาย
วังเปนวัดแกพระศาสนา
พอถวายวังเสร็จ สมเด็จพระสังฆราชก็ทําพิธีผูกสีมา ทําวัง
เปนวัด พระราชนิเวศนก็เปนอยางโบสถ เปนที่บวชพระได แลวทีนี้
ในวังนั้น คนไหนที่จะมีภัยอันตราย ก็บวชเสีย
พอบวชเสร็จแลว สมเด็จพระสังฆราชก็พาพระใหม ซึ่งเปน
อํามาตย ราชบริพาร นายทหารผูใหญที่ถาไมบวชคงจะตองตาย
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ตามเสด็จสมเด็จสังฆราชออกไป ทั้งที่ขณะนั้น ทหารฝายพระเพท
ราชาลอมวังอยูเต็มที่ ถาเปนคฤหัสถก็ถูกฆาตายแนนอน แตพอเปน
พระไป เขาไมทําอะไรเลย หมายความวา อํามาตยราชบริพารผูใหญ
เหลานั้นติดตามสมเด็จพระสังฆราชไปอยูวัด เปนอันวา การเมืองไม
มายุงกับทานเหลานั้น และตัวทานก็ไมยุงกับการเมือง
นี่แหละวิธี church-state separation แบบไทย แบบพุทธ มี
มาแสนนาน แตเปนหลักการที่คนไทยปจจุบันไมรเู รื่อง ขออภัยที่ตอง
ใชคํานี้ เวลาเถียงกันเรื่องศาสนาประจําชาติ บอกใหศึกษาเรื่องนี้
กอน ก็ไมมีใครสนใจ ไมเอาใจใสกัน แลวมันจะไปไดเรื่องอะไร
อันนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับสังคมของตนเอง เปนตัวอยางหนึ่งที่จะ
ตองเขาใจ

รับพระราชอํานาจมา ตองเอาราชธรรมมาดวย
ทีนี้ก็กลับมาสูเรื่องที่วา พระมีหนาที่ใหธรรมแกการเมือง ธรรม
ดานนี้ พระพุทธเจาตรัสสอนไวมากมาย อยางธรรมสําหรับพระราชา
ก็มีทศพิธราชธรรม แลวก็มี จักรวรรดิวัตร และราชสังคหวัตถุ เปนตน
เวลาในหลวงจะเสด็จขึ้นครองราชยทุกแผนดิน ก็มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพระราชพิธีนั้น มีการอานเนื้อความที่เปนคํา
สอนทางพระศาสนา พราหมณเปนผูอาน แตสิ่งที่อาน เปนหลัก
ธรรมในพระพุทธศาสนา
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หลักธรรมที่อานประกาศในพระราชพิธีนั้นเปนประจํา ก็คือ
๑. ราชธรรม ๑๐ (ทศพิธราชธรรม)
๒. จักรวรรดิวัตร ๑๒
๓. ราชสังคหวัตถุ ๔
๔. ขัตติยะพละ ๕
หลักเหลานี้ เปนธรรมของนักปกครอง เริ่มที่ผูปกครองแผนดิน
สมัยกอนก็พระราชา เวลานีก้ ร็ ฐั บาล
เคยพูดวา เวลานี้เราเปลี่ยนแปลงการปกครองแลว จากราชาธิปไตยเปนประชาธิปไตย อํานาจก็เปลี่ยนจากพระมหากษัตริยมา
อยูที่ประชาชน แตประชาชนมีตัวแทนใชอํานาจ มีสภาผูแทน แลวมี
รัฐบาลเปนผูบริหาร ก็คือไดรับพระราชอํานาจมา
แตพระราชา นอกจากมีอํานาจแลว ตองทรงมีธรรมดวย
ในเมืองไทยเรานี้ รัฐบาลรับเอาพระราชอํานาจมาแลว แตมี
คําถามวา รับเอาราชธรรมมาดวยหรือเปลา
ตรงนี้คือจุดสําคัญ เมื่อรับพระราชอํานาจมา ตองรับพระ
ราชธรรมมาดวย ถาไมรับพระราชธรรมมา สุขภาวะทางการเมือง
ตองเกิดปญหาแน เวลานี้ ญาติโยมบนกันมาก ทานใดเปนนักการ
เมืองก็ตองชวยแกปญหา ดวยการหันไปสมาทานราชธรรม
เวลานี้เราใชพระราชอํานาจกันเต็มที่ แตราชธรรมไมเคยพูด
ถึง ย้ําวา ราชธรรมไมใชมีไวสําหรับพระราชามหากษัตริยพระองค
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เดียว แตใครมาเปนผูปกครองบานเมือง ก็ตองปฏิบัติราชธรรมทั้งนั้น
ราชธรรมทั้ง ๔ หมวดที่วามาแลว นักการเมืองไทยทุกคนควร
ตองรู ถาคลองไดก็จะดี แลวก็ปฏิบัติตามดวย เริ่มตั้งแตขอที่หนึ่ง
ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ เอาหลักการ เอาธรรม เปนหลักใหญ
เปนเกณฑตัดสินทั่วไป ไมใชเอาความชอบใจของตัว หรืออะไรๆ ก็
อัตตาธิปไตยทั้งนั้น อันนี้ก็เรื่องหนึ่ง

ใหธรรม คือหนาทีข่ องพระตอบานเมือง
กลับมาพิจารณาเรื่องบทบาทตอไป เปนอันวา พระมีบทบาท
เกี่ยวของกับการเมือง คือใหธรรมแกการเมือง ซึ่งแนนอนวาคนที่รับ
หนาที่สุด ก็คือนักการเมือง และเมื่อใหธรรม พระก็ตองเปนกลาง
อยางธรรมนั่นแหละ เรียกวาตองเปนหลักใหแกสังคม
เมื่อใชธรรมเปนเกณฑแลว ก็จะมีทางตัดสินโดยไมตกอยูใต
อํานาจของอารมณความรูสึก ความปวยทางอารมณ ปวยทางจิตใจ
และปวยทางปญญาก็จะหายไป
ถาสุขภาวะทางปญญากับสุขภาวะทางจิตใจมาแลว สุขภาวะ
อื่นจะตามมางายมาก แลวสุขภาวะก็จะดีไปหมด
การเอาธรรมเปนเกณฑอยางนี้มันใชไดหมด และสามารถ
แยกไดเปนระดับๆ ดวย อยางที่วา แมแตโจรก็ยังตองมีจริยธรรม
เมื่อกี้พูดถึงชาวบานวา เรามีธรรมสําหรับวัดชาวบานวาไดกี่คะแนน
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โจรก็มีเหมือนกัน
ในพระไตรปฎก พระพุทธเจาตรัสไวในพระสูตรหนึ่ง ไมใชสูตร
หนึ่ง แตสองสูตรเลย คือ โจรสูตรที่ ๑ และโจรสูตรที่ ๒ อันนี้จะถือวา
เปนจริยธรรมของโจรก็ได เทาที่จําคําคนเกาๆ พูดมา โจรโบราณใน
เมืองไทยก็ถือหลักเหลานี้
ลองยอนดูเถอะ พวกโจรไทยสมัยกอน พวกนักเลงโบราณ เขา
มีหลักที่ถือกันมา จะเรียกวาเปนจริยธรรมในระดับสัมพัทธก็ได แลว
ก็แนนอนวา โจรที่มีจริยธรรมยอมดีกวาโจรที่ไมมจี ริยธรรม ในขณะที่
เราไมสามารถไมมโี จร ก็ขอใหมโี จรทีด่ หี นอย
พระพุทธเจาตรัสไววา มหาโจรประกอบดวยองค ๘ ประการ
จะไมยอยยับฉับไว แตจะอยูไดนาน องค ๘ ประการนั้น คือ
๑. ไมทํารายผูไมทําราย เขาไมสูอยาไปทํารายเขา
๒. ไมปลนเอาจนเขาหมดตัว
๓. ไมลักพาสตรี
๔. ไมขมเหงกุมารี คือไมขมเหงเด็กผูหญิง
๕. ไมปลนบรรพชิต
๖. ไมปลนพระคลังหลวง
๗. ไมทาํ การประชิดถิน่ เกินไป หมายความวาอยางไร ก็ถนิ่ ทีต่ วั
อยูน นั่ แหละ ทําการประชิดถิน่ ก็จะกอภัยแกตวั กลายเปนฝายตัง้ รับ
๘. ฉลาดในการเก็บรักษา
ไดยนิ วา โจรสมัยโบราณนัน้ ชาวบานเขารูก นั วา พวกโจรหัวหนา
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๔๙

ใหญถอื จริยธรรมเครงมากในเรือ่ งเหลานี้ ในทํานองทีพ่ ระพุทธเจาตรัส
ไว แตเวลานี้มันขาดหลักไปหมด แมแตโจรก็ไมมีจริยธรรม ปลนฆา
กันเลอะเทอะ ไมมีหลักการเลย สังคมจึงงอนแงนเต็มที แลวบาน
เมืองจะอยูอยางไร อยางที่วาแมแตงานวัดก็กินเหลากัน ไปงานศพก็
กินเหลา ไมเคารพคนตาย แมแตจริยธรรมขั้นสัมพัทธก็ไมเหลือ
แลวสังคมจะไมใกลปากเหวไดอยางไร
เพราะฉะนั้น จะตองมาชําระสะสางสังคมนี้ ยกเครื่องกันใหม
เอาธรรมะกลับมา ธรรมะก็อยูไดที่คน คือทุกคนตองตั้งหลักขึ้นมา
วา เวลานี้สังคมมันปวย การเมืองมันปวย ศาสนาก็ปวย อะไรตอ
อะไรปวยไปหมด เรานี่แหละตองตั้งหลักขึ้นมาชวยกัน มาตั้งเจตนา
ที่ดี มีจิตใจที่ดี เอาปญญามาชวยกันคิดแกไขหาทาง ถือธรรมเปน
ประมาณ ใชธรรมเปนหลักการเปนเกณฑ พอตั้งตัวเริ่มตนอยางนี้
เราก็เดินหนาได
นี่ก็เปนวิธีการอยางหนึ่ง ที่คิดวาจะชวยแกปญหาของประเทศ
ชาติสังคมนี้ได อาตมภาพก็พูดมาไดพักหนึ่งแลว ไดยินวาญาติโยม
อยากใหมีเวลาสําหรับตอบปญหาบาง ไมทราบวาไดพูดครบจบ
ประเด็นหรือเปลา ถาไมจบก็เอามาพูดกันตอนตอบคําถามก็แลวกัน
เอาเปนวาชวงบรรยายพอเทานี้กอน ตอไปนี้ขอใหโยมถามปญหา

๔๙
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ปฏิกรรม ทําทุกอยางใหฟน

อยามัวแตรอรับผลกรรม จงลุกขึน้ มาทําปฏิกรรมเร็วไว
ผูฟง: ตอนแรกอยากถามทานเรื่องการเมืองที่มันรุมรอนในขณะนี้
แตทานก็ไดตอบมาหมดแลว

ทานเจาคุณฯ: อยางนั้นหรือ การเมืองรอน ใจเราอยารอน ใจเราสบาย ถา
มองเปนแลว ไมเรารอนไปดวย มองเปนสนุกบางก็ได แตอยาเอาแค
สนุกนะ
คนที่ทําเรื่องรอนใหสนุกได เปนคนมีความสามารถมาก แต
คนที่เอาแตสนุก ก็ใชไมได เอาแคเปนการพัฒนาความสามารถ ให
ทําเรื่องที่นากลัวใหกลายเปนเรื่องสนุก แลวเราก็จะไดพูดกันได
สบายๆ ไมเครียดใหสมองตื้อตัน แตถามัวเอาแตสนุก ก็เรียกวาตก
อยูในความประมาท บานเมืองก็คงจะตองพินาศลมจมแน
ผูฟ ง : อาจารยบางทานบอกวาเวลานีไ้ มมคี วามรูส กึ อะไรเลย จิตวาง

ทานเจาคุณฯ: ระวัง จะเปนการพูดแบบแคประชดสังคม ตองตั้งทาทีใหม
สังคมปวย การเมืองปวย ศาสนาปวย เราก็ตองตั้งหลักขึ้นมา เอาคน
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๕๑

กลับขึ้นไปเปนผูเยียวยาสังคม
แตที่อาตมาอยากจะย้ําแลวลืมพูดไป คือ เมื่อสังคมนี้รับผล
กรรมของตนเองแลว จะแกไขอยางไร
ตอบงายๆ ก็บอกวา ก็แกกรรมซิ การแกกรรมนี้ ไมใชเปนการ
พูดลอเลน แตเปนหลักธรรมสําคัญอยางหนึ่งเลยทีเดียว มีศัพทเรียก
ดวยวา ปฏิกรรม
เวลานี้ เราเอาคําวา “แกกรรม” มาใชกันเหมือนเปนเรื่องไสยศาสตร จะเรียกวานาสังเวช หรืออะไรก็แลวแต อาจถึงขั้นที่ควรเรียก
วา นาอเนจอนาถ ก็ได
การแกกรรมตามหลักที่แท คือปฏิกรรม นั้น เปนเรื่องสําคัญ
เวลานี้ เราเอาคําวา “ปฏิกรรม” ในรูปตางๆ มาใชเปนศัพทบัญญัติ
สมัยใหมในหลายความหมาย เชน คาปฏิกรรมสงคราม เครื่อง
ปฏิกรณปรมาณู พวกนั้นมีปฏิกิริยา ฯลฯ (ปฏิกรณ, ปฏิกรรม,
ปฏิกิริยา ตลอดจนปฏิการ เปนคําเดียวกันแตตางรูปทางไวยากรณ)
แตในภาษาพระ “ปฏิกรรม” เปนศัพทหลักสําคัญอยูในเรื่องกรรม ซึ่ง
ชาวพุทธไทยแทบจะไมพูดถึงเลย
ในความหมายแบบพื้นๆ ถาอะไรเสียหาย มันเสื่อมโทรมไป
หรือเราทําอะไรไปผิดพลาด ก็ใหปฏิกรรม
ฟงดูกง็ า ยๆ ปฏิกรรม ก็คอื การแกไข แตพอเอาจริง ก็เปนเรื่อง
ใหญ ถึงขั้นตองตั้งเปนกระบวนการแกไขเลย เวลานี้สังคมของเรา ก็

๕๑
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ถึงเวลาที่จะตองปฏิกรรม เขาขั้นนี้แลว
หลักปฏิกรรม พูดงายๆ คือ หลักการแกไข การทําใหกลับคืนดี
การละเลิกกรรมที่ชั่วเลวผิดพลาดเสียหาย เปลี่ยนหรือหันไปทํา
กรรมที่ดีแทน หรือเรื่องที่ทําไปขาดตกบกพรอง ก็ปรับแกใหมใหเต็ม
ใหสมบูรณ ตลอดจนการกลับตัว
หลักปฏิกรรมนี่มีอยางชัดเจน เพราะใชในทางพระวินัย ซึ่งเปน
เรื่องเกี่ยวกับพุทธบัญญัติที่จะตองปฏิบัติ
เริม่ ดวยการปลงอาบัติ ก็เปนปฏิกรรม ชนิดหนึง่ จะวาเปนขัน้ ตน
ของปฏิกรรมก็ได เรียกวา “อาปตติปฏิกรรม” มีสาระสําคัญวา ทําความ
ผิดแลว ก็รูตัว เปดเผยความผิดนั้น และบอกวาเลิกละจะไมทําอีก
ตอจากนั้น ก็มีสังฆกรรมประจําปตอนจบการจําพรรษา ก็
เปนปฏิกรรม เรียกชื่อเฉพาะวา “ปวารณา” มีความหมายเปนการ
บอกเปดโอกาสเชื้อเชิญวา เมื่อไดอยูรวมกันมาถึงบัดนี้ ถาไดเห็น ได
ยิน หรือมีเหตุใหนาระแวงสงสัยวาตนไดผิดพลาดบกพรองทําอะไร
เสียหาย ก็ขอใหบอกขอใหวา เมื่อมองเห็นแลว ก็จะไดปฏิกรรม ทํา
การแกไข
ทีนี้ เมื่อใดก็ตาม ถามีใครทําการละเมิด ลวงเกิน เขาใจผิด
หรือทําอะไรไมดีตอผูอื่น ตอมา รูตัว หรือสํานึกได ไปขอขมาอภัย ดัง
ที่ในหลายกรณี มีชาวบานบาง และพระบางรูปก็มี ไปทําผิดตอพระ
พุทธเจา เมื่อสํานึกได ก็ไปสารภาพผิด กราบทูลขอขมาอภัยตอพระ
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องค พระพุทธเจาก็ตรัสวา เมื่อไดทําผิดพลาดลวงเกินไปเพราะ
ความหลงความเขลา มองเห็นโทษแลว แกไขเสีย ก็ทรงรับขมา การ
ที่ใครก็ตามทําผิดพลาดแลว มองเห็นโทษ มาปฏิกรรม กลับตัวแกไข
ทําความสังวรตอไปนั้น เปนความเจริญงอกงามในวินัยของอารยชน
วิธีปฏิบัติอยางนี้ เรียกวา “อัจจยเทศนา”
การจัดการแกไขความผิดพลาดอะไรตางๆ เพื่อพลิกกลับให
เปนไปในทางที่ดี เปนปฏิกรรมทั้งนั้น รวมทั้งการเยียวยาแกไขบําบัด
โรค ก็เปนปฏิกรรมอยางหนึ่งดวย
ปฏิกรรมเปนหลักที่ดีมีอยู แตเรากลับไมรู แลวก็ไมใช มันก็
เปนสวนหนึ่งของหลักกรรมนั่นเอง เพราะฉะนั้น มันจึงรวมอยูใน
เรื่องใหญที่คนไทยเปนปญหากันนักหนา คือหลักใหญของพระพุทธ
ศาสนาเรื่องกรรม ที่คนไทยซึ่งบอกวาตัวเปนชาวพุทธ ไมรูไมเขาใจ
แถมถือเพี้ยนทําผิดพลาดออกนอกทางกันไปไกล จนแมแตเอากรรม
ไปทําเปนไสยศาสตร ที่ตรงกันขามกับพุทธศาสนา

ปฏิกรรมดวนของสังคมไทย คือแกไขพัฒนาคุณภาพของคน
ในเมื่อบอกวาคนไทย หรือสังคมไทย กําลังรับผลที่สมกับ
กรรมของตน กรรมของตนคือกรรมของสังคมนี้ ที่ทํากันมาเปนเวลา
ยาวนาน คือกรรมอะไร แลวเมื่อแกไข จะทําอยางไร
คําตอบมีวา ผลกรรมใหญของสังคมไทย เปนปญหาเรื่องคน
และปญหานั้นลึกเลยทีเดียว คือ ปญหาคุณภาพคน

๕๓
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ถาใชภาษาตามหลักกรรม ก็บอกวา คนไทยออนในกุศล คือ
กุศลมีกาํ ลังนอย อยากไดกศุ ลงายๆ โดยใชวธิ ลี ดั แตพอจะใหทาํ กุศล
จริงๆ ก็ไมสู พัฒนากาวไปอยางมุงแนวในกุศลจริงๆ จังๆ ไมได
เฉพาะอยางยิ่งกุศลขั้นปญญา เพราะฉะนั้น การแกปญหาเรื่องคุณ
ภาพของคน จึงเปนเรื่องใหญที่สุดของสังคมไทย การพัฒนาคุณ
ภาพคนนั้น จะตองทํากันใหจริงจัง
ปญหาคุณภาพคนไทยเปนอยางไร จับจุดที่เรื่องเดน บอกได
วา สังคมไทยเวลานี้ออนแอมาก ออนแออยางยิ่ง รางกายพอมีกําลัง
แตออนแอทางจิตใจ
สภาพออนแอที่รายที่สุด คือ ออนแอทางปญญา ถาออนแอ
ทางปญญาแลว แยที่สุด สังคมจะเอาดีไมได ตองทําใหมีความเขม
แข็งทางปญญา สรางความเขมแข็งทางปญญาขึ้นมา จึงจะไปได
แลวความเขมแข็งทางจิตใจ ความเขมแข็งทางสังคม และความเขม
แข็งอะไรตออะไรจะตามมาหมดเลย
ทีนี้ สังคมไทยของเรานี้มีอาการที่แสดงสภาพออนแออยางไร
หนึ่ง มีความรุนแรงมากๆ บอยๆ ความรุนแรงนั้นแสดงถึง
ความออนแอ เพราะความรุนแรงเกิดจากความออนแอ ที่วาความรุน
แรงเกิดจากความออนแอนั้น จะเห็นวา คนออนแอไมมีความเขม
แข็งที่จะควบคุมรักษาภาวะจิตใจของตน หรือปญญาคิดหาทางออก
ทางไปอยางอื่นไมได ก็เลยวูวาม เอาแตอารมณ ตองแสดงออกมา
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เปนความรุนแรง นี่ก็เพราะความออนแอ
สอง เห็นแกการเสพบริโภค หมกมุนมัวเมา มั่วสุรายาเสพติด
ปลอยตัวไปตามกระแสบริโภค ตั้งตัวอยูไมไดที่จะไมเลื่อนไหลลอง
ลอยไปตามกระแสนั้น จิตใจออนแอ ไมมีเรี่ยวแรงพอที่จะเหนี่ยวรั้ง
ตัวเองไว ขาดกําลังความรูเขาใจ คือปญญาที่จะรูเทาทันและที่จะ
เห็นทางไปที่ดีกวา หรือที่จะทวนจะยอนกระแสรายไมใหทวมทนพัด
พาตัวไป
สาม ไมมีความเขมแข็งอดทนที่จะรอผลจากการกระทําของ
ตนเอง จริงอยู มนุษยปุถุชนคนทั่วไป ตองอยูดวยความหวัง การที่มี
ความหวังก็ดีแลว แตตองหวังโดยรอผลจากการกระทําของตน ไมใช
หวังลอยๆ หวังแบบพึ่งพา
ถาเอาแตรอผลจากการดลบันดาล ไมวาจะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ของฤทธิ์ ของเทวดา หรือวาของคน ไดแคหวังผลที่รอใหคนอื่น
บันดาล ไมมีเรี่ยวแรง ไมมีความมุงมั่น และไมมีความคิดที่จะทําให
จริงจังจนกวาจะสําเร็จ ก็คือออนแอ
สังคมไทยเวลานี้เปนสังคมรอผลดลบันดาลอยางหนัก ไมวา
จะรอเทวดาบันดาล หรือรอมนุษยบันดาลก็แลวแต ก็คือจมอยูใน
ความออนแอและความประมาท เปนเรื่องที่ใชไมได
ถาจะใหสังคมของเราเขมแข็ง ก็ตองใหคนมีความเขมแข็งที่จะ
รอผลจากการกระทําของตน ก็คือ ตองเปนคนที่ห วังผลจากการ
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กระทํา ถาคนไทยหวังผลจากการกระทํา ไมวาจากการทํางาน จาก
การทําการศึกษาคนควา จากการทําเหตุปจจัยของความเจริญกาว
หนานั้นๆ ก็ตาม ถาอยางนี้แลว รับรองวาสังคมไทยเดินหนาแน

สังคมรอผลดลบันดาล ก็คอื คนไข ทีน่ อนรอการรักษาพยาบาล
พระพุทธศาสนา เปนศาสนาแหงการกระทํา พระพุทธเจาตรัส
ไวเลยวา “เราเปนกรรมวาท เราเปนกิรยิ วาท เราเปนวิรยิ วาท” คือ เรา
เปนผูถือหลักการกระทํา เราถือหลักความเพียร
ถาจะเอาคําชุดนี้ เปนชื่อของพระพุทธศาสนาก็ได บอกวา
พระพุทธศาสนาเรียกไดอีกอยางหนึ่งวาเปน กรรมวาท และวิริยวาท
เปนศาสนาแหงการกระทํา เปนศาสนาแหงความเพียรพยายาม
ถาใครมัวไปหวังผลจากการดลบันดาลของเทวดา ก็แสดงวา
หมดแรง และหลนจากพระพุทธศาสนาแลว
เวลานี้สังคมไทยเปนอยางไร เห็นชัดๆ วุนอยูกับเรื่องออนวอน
นอนคอย และรอผลดลบันดาล เลยปลอยเวลาไปเปลาๆ นานเขาก็
กลายเปนนิสัยที่วา ไมคิดไมอยากจะทําอะไร กลายเปนคนออน
เปลี้ย ไมมีกําลัง เมื่อคนออนแออยางนี้ ชุมชนก็ออนแอ แลวสังคมก็
เปนงอย มันจะไปไหวอยางไร
ถ า ปล อ ยให ค นอยู ใ นสภาพอย า งนี้ อ อ นแออย า งนี้ ก็ ไ ม
สามารถทําการสรางสรรคอะไรเปนชิน้ เปนอัน ก็แกปญ
 หาสังคมไมได
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คนที่รอการบันดาลจากภายนอกอยางนี้ ก็คือคนเจ็บปวยชนิด
หนึ่ง ก็เหมือนคนเจ็บไข ทีท่ าํ อะไรไมได ไดแตรอการรักษา แลวก็พาให
ชุมชนปวย ปวยกันไปหมด ปวยดวยความออนเปลี้ย
อาการออนเพลีย เปลีย้ ไมมแี รง เปนความปวยอยางหนึง่ ใชไหม
พอชาวบานปวย ชุมชนปวย ตอไปจังหวัดก็ปวย ตอจากนั้น
ประเทศไทยก็ปวย จึงตองพัฒนาคนใหมีกําลังแข็งแรงขึ้นมา
คนที่แข็งแรงนั้น ดูไดจากการที่วา เขาเปนคนทําจริงจัง มี
ความเพียร พยายาม ขยัน อดทน รอผลจากการกระทําของตนได

บริหารบานเมืองใหมนั่ คงปลอดภัย ใหคนมีโอกาสทําดีเต็มที่
เรื่องนี้ ไมตองเกรงใจ เวลานี้ มัวแตเอาใจชาวบานกัน จะให
เขารัก จะหาพวก หาคะแนน หรืออะไรก็แลวแต
ถาจะเอาใจดวยเจตนาดีจริง ตองใหเขามีหวังจากการกระทํา
ไปสนับสนุนใหเขาทํา คุณขาดทุนขาดรอน ขาดอุปกรณอะไร จะ
ชวย แตคุณตองทํา อันนี้สําคัญที่สุด แลวเขาจะเขมแข็งขึ้นมาได
ตรงนี้ ขอใหสังเกต จะเห็นวา ในพระพุทธศาสนาระดับชาว
บาน ก็มีเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ มีเรื่องเทวดาทรงฤทธิ์ มีบทสวดมนต
ตางๆ เฉพาะอยางยิ่ง ที่เรียกวาพระปริตร ที่วาขอใหทานปกปองคุม
ครอง เปนตน อันนี้มีอยู เห็นกันอยูชัดๆ
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แตมักจะไดแคมองเห็นวามีเรื่องอยางนี้ชัดๆ แตที่จริงไมไดมี
ความรูชัด คือไมรูความหมายที่แทจริง และแยกไมออกวา เรื่อง
ความศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนา กับความศักดิ์ในลัทธิผีสางเทวดา
ที่เรียกวาลัทธิรอผลดลบันดาลนั้น แตกตางกันอยางไร
พูดสั้นๆ วา ดูแคที่คําวาพระ “ปริตร” ก็ชัดแลว คํานี้บอกทั้ง
ความหมายและขอบเขตวา ความศักดิ์สิทธิ์ที่ทานยอมให ก็คือการ
ปกปองคุมครองใหเขาปลอดภัย มีโอกาสและใชโอกาสไดเต็มที่และ
อยางมั่นใจ หมายความวา คนนั้นมีกิจมีการมีงานมีเรื่องดีงามที่จะ
ตองทําอยู ถาเขารูสึกวามีภัยอันตรายคุกคาม ไมปลอดภัย มัวเกรง
กลัวหวาดระแวงอยู ก็จะไมเปนอันมุงมั่นที่จะทําการนั้นไดเต็มที่
และเสียโอกาสที่ดีไปเพราะความหวั่นกลัว เปนตน
“ปริตร” ก็คืออํานาจในการคุมครองปองกันใหมีความมั่นคง
ปลอดภัย มีใจสบาย ปลอดโปรงโลงใจ มีกําลังใจขึ้นมา แลวก็ใช
โอกาสไดเต็มที่ หนาที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีแคนี้
คุณมีงานมีหนา ที่มีค วามดีที่จะทําอยูแลว อันนั้นฉันไมไป
บันดาลให เปนเรื่องของผลที่จะเกิดจากการทําเหตุปจจัยดวยตัวของ
คุณเอง แตเมื่อคุณปลอดภัย มั่นใจ ก็จะไดใชโอกาสนั้นไปทํางานทํา
การเปนตนของคุณไปไดอยางเต็มที่ ไมตองหวาดหวั่นพรั่นกลัวอะไร
นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ที่กลับมาหนุนการกระทํา คือมาหนุนกรรม ตรง
ขามกันเลยกับลัทธิรอผลดลบันดาล ที่จะบันดาลใหโดยไมตองทํา
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อันนี้ก็ตรงกันเลยกับเรื่องราวกิจการของมนุษย เปนหลักของ
การบริหารประเทศชาติบานเมืองเลยทีเดียว คือ ผูใหญ ผูบริหาร ผู
ปกครอง ไมวาระดับไหน จนถึงทั้งรัฐ มีหนาที่สําคัญก็คือ ดูแลคุม
ครองใหชาวบานหรือราษฎรมีความมั่นคงปลอดภัย แกไขอุปสรรค
จัดสรรปจจัยเกื้อหนุน เปดชองทาง สรางโอกาส ประสานกลไกใน
ระบบ อํานวยเครื่องใหความสะดวก และเสริมบรรยากาศที่เอื้อ เพื่อ
ใหประชาชนสามารถเลาเรียนศึกษา พัฒนาชีวิต ทํางานทําการ หรือ
ทําการสรางสรรคตางๆ ไดอยางเต็มที่ แลวก็แนะนําใหความรู ชี้ชอง
ทาง หนุน สงเสริมเขาไป ไมใชไปดลบันดาลผลใหเขา

วิกฤตเปนโอกาสไมพอ ตองเอาโอกาสมาใชทาํ แบบฝกหัด
ทีนี้ ที่วาสังคมไทยเวลานี้ทรุดโทรมมากจนวิกฤตนั้น เราอยา
หยุดแคเอาวิกฤตเปนโอกาส เอาวิกฤตเปนโอกาสไมพอหรอก มันไม
ชัดวาจะเอาโอกาสนั้นทําอะไร เวลานี้ตองชัด ตองเจาะลงไป โอกาส
ที่จะตองใช คือ เปนโอกาสสําหรับสังคมไทยที่จะทําแบบฝกหัด
สังคมที่จะเจริญ คนที่จะเจริญ ตั้งแตเด็กที่จะเจริญ จะมี
ปญญา จะสําเร็จการศึกษา ตองทําแบบฝกหัดมากๆ สังคมไทยเรา
ตองทําแบบฝกหัดเยอะๆ
เวลานี้ สังคมมีแบบฝกหัดใหทํามากมาย เราจะเขมแข็งและ
เราจะเจริญ จะพัฒนาไปได ก็ดวยการหมั่นทําแบบฝกหัดนี้แหละ
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ตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนที่จะตองทําแบบฝกหัดแลว ตองลุกขึ้นมาทํา
แบบฝกหัดกัน อยามัวบนอยู
ทางดานของคนที่เรียกกันวาผูปฏิบัติธรรม ก็อยาแคมาปฏิบัติ
ธรรมพอใหใจสบายหายทุกข กลายเปนนักหลบหลีกปญหาไปเสีย
อยางนี้ไมได
เมื่อปฏิบัติธรรมแลว จิตใจตองเขมแข็งมากขึ้น ปญญาตอง
สวางมากขึ้น ตองตั้งทาทีของจิตใจตอชีวิตตอโลกไดถูกตอง มี
เมตตาการุณยมากขึ้น เปนอิสระมากขึ้น กลับไปอยูกับชีวิตในบาน
ในที่ทํางานอยางกระปรี้กระเปรา เขมแข็ง มีปญญาสดใส พรอมยิ่ง
ขึ้นที่จะสูไดเต็มที่ จะทําอะไรก็ทําไดผลดียิ่งขึ้น ชวยแกปญหารอบ
ตัวไดดียิ่งขึ้น มิฉะนั้น สมาธิจะกลายเปนสมาธิกลอมไป
สมาธินั้นมีไวเพื่อเปนฐานของปญญา ถาใครไมเอาสมาธิเปน
บาทฐานของปญญา สมาธินั้นก็เปนทางที่ตัน ถึงจะเกงไดฌานได
อะไรแคไหน ในที่สุดก็ตัน
ธรรมทุกอยางนั้น เปนองคประกอบอยูในกระบวนการสงตอ
ไปสูจุดหมาย ถายังไมถึงจุดหมายแลว อยาหยุด อยาใหขาดลอย
หรือคาง จะปฏิบัติธรรมขอไหนตองถามทันทีวา ธรรมขอนี้จะสงตอสู
ธรรมขอไหน จุดหมายใหญที่จะไปถึงในที่สุดคืออะไร แลวอันนี้จะ
เปนสวนรวม สวนเอื้อ เปนปจจัยเกื้อหนุนตอการไปถึงจุดหมายใหญ
นั้นอยางไร ถาตอบไมได ก็แสดงวายังสอบตกอยู
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สมาธิจะเกื้อหนุนการไปถึงจุดหมายสุดทายนั้นได ดวยการสง
ตอสูปญญา อันนี้ตองรูไว จึงตองกาวเดินหนาตอไป ไมใชจบที่สมาธิ
พระพุทธศาสนาบอกจุดหมายชีวติ ของบุคคลไววา คือนิพพาน
เมื่อใดบุคคลถึงนิพพานแลว เขาจะทําการเพื่อโลกไดอยางสมบูรณ
ทําไมจึงเปนอยางนั้น ก็เพราะวาคนนิพพาน ก็คือไมมีอะไร
ตองทําเพื่อตัวเองอีกตอไป ก็จึงโลง ไมมีอะไรกั้นขวางจํากัด จึงมอง
ไปไดทั่วทั้งโลก แลวก็ไปทําเพื่อโลกไดเต็มที่
นิพพานคืออะไร ตอบไดหลายแง นิพพานในแงหนึ่ง คือ ภาวะ
หมดกิจที่จะตองทําเพื่อตนเอง ไมมีอะไรตองทําเพื่อตนเองอีกตอไป
แมแตในการที่จะมีความสุข หมายความวา ความสุขนั้น
หนึ่ง เปนความสุขที่มีอยูตลอดเวลา เปนคุณสมบัติประจําอยู
กับตัว ไมตองหา
สอง ความสุขนั้นเปนอิสระ ไมขึ้นตอสิ่งภายนอก ไมขึ้นตอวัตถุ
เสพ ไมเปนความสุขที่พึ่งพา
สาม เปนความสุขที่เต็มเปยมสมบูรณ คนทั่วไปมีแตความสุข
ที่เจือทุกข หรือมีเชื้อทุกข ซึ่งพรอมที่จะกลายเปนทุกข อยางนอย
ขณะเสวยสุขอยู ก็มีความหวั่นใจหรือความกังวล เปนตน ยังแฝงยัง
ระคายหรือคอยกวนอยู แตความสุขที่เรียกวานิพพาน เปนความสุข
ที่ไรทุกข จึงเปนความสุขที่สมบูรณ
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นี้คือนิพพานที่ตอบในแงความสุข เมื่อตอบอยางนี้แลว ก็มี
ความหมายตอเนื่องไปอีกแงหนึ่งวา ในเมื่อบุคคลนั้นมีความสุขอยู
ในใจเต็มที่ตลอดเวลา เปนอิสระไมขึ้นตอสิ่งอื่นใดแลว เขาไมตองหา
ความสุข ไมตองทําอะไรเพื่อตนเอง ขณะนั้นตัวเขามีปญญามีความ
สามารถอยูอยางเต็มที่ เพราะกวาจะพัฒนามาเปนพระอรหันตบรรลุ
นิพพานได ตองผานมาการฝกตนมาอยางเต็มที่ ถึงตอนนี้ พลัง
ความสามารถเทาที่มี ซึ่งไมตองใชเพื่อตัวเองเลยแลว ก็เอาไปทําเพื่อ
โลกอยางเดียวโดยสมบูรณ
เพราะฉะนั้น หลักที่พันอยูดวยกันสองอยางนี้สําคัญมาก คือ
“บุคคลนิพพาน ทําการเพือ่ โลก” อันนี้คือจุดหมายของพระพุทธ
ศาสนา ซึ่งมีภาวะสัมพัทธในระหวางดวยวา ยิ่งคนไหนพัฒนาใกล
นิพพานเทาไร เขาก็ยิ่งมีความพรอมที่จะทําการเพื่อโลกไดมากขึ้น
เทานั้นดวย เพราะเขาจะมีความพึ่งพาขึ้นตอปจจัยภายนอกนอยลง
พรอมกับพึ่งตัวเองได เปนอิสระมากยิ่งขึ้น กับทั้งในขณะเดียวกัน ก็
มีความสามารถ มีสติปญญาที่จะทําอะไรๆ ไดดี ไดมากขึ้นดวย

ถาศรัทธายังมี ปญหาสุขภาวะก็ยังไมมา
อยางที่วาแลว เวลานี้เปนชวงตอนสําคัญ ที่เราจะตองลุกขึ้น
มาปฏิกรรม และปฏิกรรมที่สําคัญ ก็คือการแกไขพัฒนาเรื่องคุณ
ภาพของคนไทย อันนี้เปนเรื่องใหญอยางยิ่ง จะมัวนอนใจอยูไมได
ทีนี้ ในกรณีที่คนทั่วไปยังลุกขึ้นมาตั้งหลักตั้งตัวเปนผูกระทํา
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ยังไมไหว ก็ตองอาศัยศรัทธา คือ คนที่เปนผูนําตองมีดีมีปญญาให
คนในสังคมเห็น เมื่อคนเห็นแลว เกิดความมั่นใจ คนก็จะมีศรัทธา
เมื่อคนมีศรัทธา สุขภาวะก็จะดีขึ้นมาทันที
ศรัทธาเปนคุณสมบัติทางจิตใจที่สําคัญ แตไมใชศรัทธาแบบ
งมงาย ไมใชศรัทธามืดบอด แตเปนศรัทธาที่เชื่อมคนเขากับปญญา
คือศรัทธาในคุณธรรมความดี ศรัทธาในปญญาความสามารถ
ถาผูบริหารประเทศชาติบานเมืองมีคุณธรรม มีจิตใจดี มี
ความประพฤติดี มีปญญาแกปญหาไดเกง ประชาชนก็มีศรัทธา พอ
ประชาชนมีศรัทธาในบานเมือง ในนักการเมือง ในผูบริหารประเทศ
ชาติ สุขภาวะก็ดีขึ้นมาทันที
แตเวลานี้ ที่เปนปญหาสุขภาวะกันหนักหนา ก็เพราะปญหา
สําคัญ คือความขาดศรัทธา หมดศรัทธา แลวก็เลยเกิดภาวะไร
ศรัทธา คนที่เคยชินมากับระบบพึ่งพา ตั้งตัวไมทัน หรือที่จริงคือตั้ง
ตัวไมถูก ตั้งหลักไมเปน หรือไมมีหลัก ก็กลายเปนผูถูกกระทําอยาง
เต็มที่ ก็เลยกะปลกกะเปลี้ย เบื่อหนาย ถดถอย ทอแท หมดเรี่ยว
หมดแรง กลายเปนภาวะวิกฤตศรัทธา หรือสุญญากาศแหงศรัทธา
เวลานี้คนไมมีศรัทธา เห็นพระ ก็ไมมีศรัทธา เห็นผูบริหาร
ประเทศชาติ ก็ไมมีศรัทธา ก็ใจเสีย รูสึกอางวาง ขาดความเชื่อมั่น
ตอวิถีของสังคม และตอชะตากรรมของประเทศชาติ เปนตน สุข
ภาวะจะเหลือดีไดอยางไร ก็หงอยเหงา เศรา หมนหมอง หดหู หอ
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เหี่ยว ทอแท
แตถาคนมีศรัทธาขึ้นมา เห็นทานที่ทํางานเปนผูนํา มีจิตใจดี
มีปญญา มีความสามารถ มีเจตนาสุจริต หวังดีตอชาวบานจริงๆ ทํา
อะไรก็ตั้งใจทําเพื่อประชาชน มุงมั่นทํางานเพื่อประโยชนสุขของ
สังคม ศรัทธามันก็มา พอศรัทธามา ใจเขาก็มีแรงขึ้น ก็หายปวย
รวมความวา ศรัทธามีความสําคัญมากในขั้นพื้นฐานนี้ มัน
เปนตัวเชื่อมใหญในสถานการณทั่วไป ซึ่งผูทําหนาที่บริหารบาน
เมืองจะชวยประเทศชาติไดมาก ดวยการสรางศรัทธาขึ้นมา
พอสรางศรัทธาขึ้นมาได ประชาชนก็ใจดี สดชื่น มีเรี่ยวแรง ก็
หายปว ย แลวประชาชนก็จะรวมมือในการแกปญหาของสังคม
ประเทศชาติดวยศรัทธานั้น และศรัทธานั้นก็จะชวยใหเรามาฟงกัน
ทําใหไดปญญา ศรัทธาจึงเปนสะพานเชื่อมตอไปสูปญญา

ถาอยูเพียงดวยศรัทธา ความมั่นคงปลอดภัยแทก็ยังไมมี
แตนั่นเปนขั้นพื้นฐาน ในกรณีทั่วไป แตยังมีกรณีซับซอน ที่ทํา
ใหศรัทธาอาจจะไมปลอดภัย ถึงไดบอกวาศรัทธานั้นตองมากับ
ปญญา ถาคนไมมีหลัก คือไมมีปญญาที่รูหลักหรือรูทัน อาจจะ
กลายเปนศรัทธาตาบอด หรือศรัทธาไปตามหลอกก็ได และศรัทธา
ตามหลอกนั้นก็พาภัยอันตรายมาใหอยางยืดเยื้อยาวนาน จึงหนีไม
พนที่จะตองพัฒนาคนใหมีปญญาใหได
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ดูงายๆ ถึงจะมีศรัทธา แตถาคนทั่วไปยังออนเปลี้ยอยูดวย
สภาพจิตแบบรอผลดลบันดาลละก็ สังคมก็ไปไมไหว เขาอาจ
เปลี่ยนจากรอเทวดาบันดาล มาขอใหผูนําชวยบันดาล
ถาผูนํามีเจตนาดีจริง และถาคนเขามีศรัทธาในผูนํานั้น ผูนําก็
จะตองใชศรัทธาเปนเครื่องพาคนออกไปจากลัทธิรอผลดลบันดาล
ใหได ถาอยางนี้ ศรัทธาจึงจะเปนประโยชน
ขอย้ําอีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องรอเทวดามาบันดาลใหนั้น ไมวาจะ
เปนการรอเทวดาในสวรรค หรือรอเทวดาในโลกมนุษยก็ตาม ก็ตอง
ระวังทั้งนั้น เพราะวา ถาเปนเทวดาดี ทานจะไมใหคนมัวแตรอผลดล
บันดาล ไมใหมามัวหวังผลจากการบันดาลของทาน
อยางเรื่องพระมหาชนก ที่ในหลวงทรงพระราชนิพนธไว นาง
มณีเมขลาเปนเทพธิดา จะมาชวยพระมหาชนก เพราะพระมหาชนก
ออนวอนก็เปลา พระมหาชนกเปนผูที่ไมยอมออนวอนเทวดา
ตอนเรือแตก คนทั้งหลาย บางก็เอาแตพิไรรําพัน โศกเศราปริเทวนาการ บางก็มัววุนวายกับการออนวอนใหเทวดาชวย พระมหา
ชนกไมเอาดวย แตทานใชปญญา พิจารณาวา เราจะไปอยูที่จุดไหน
ของเรือดีนะ เพื่อวาในเวลาที่เรือลมลงในทองทะเลแลว เราจะอยูได
ดีที่สุด และจะตองเตรียมตัวอะไรบาง เชน มีไมสําหรับเกาะชวยลอย
ตัวในน้ํา เปนตน ก็เตรียมตัวใหพรอมเต็มที่ โดยใชปญญาคิดแก
ปญหาตอนวิกฤต
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พอเรือลม พวกออนวอนเทวดาก็ตายหมด พระมหาชนกวาย
น้ํามาได ๗ วัน ก็ยังไมเห็นฝง แตก็ไมหยุดความเพียร
ฝายนางมณีเมขลาเปนเทวดารักษามหาสมุทรเห็นเขา ก็เลย
มาดู เพราะมีหนาที่ดูแลรักษามหาสมุทร ตอนแรกก็มาเยาะเยยวา
วายน้ําไปทําไม วายมา ๗ วันแลวยังไมเห็นฝง มีหวังตายเปลา เลย
เกิดเปนบทสนทนาระหวางพระมหาชนกกับนางมณีเมขลา
พระมหาชนกพูดจาใหเห็นวา เมื่อเปนมนุษย ก็ตองทําความ
เพียรพยายามไป ตราบใดยังไมตาย ถึงไมเห็นทางก็ตองทําความ
เพียรเทาที่ปญญาของตัวเองจะมองเห็นได ทําไปจนถึงที่สุด ตาย
แลวไมเปนหนี้ใคร พูดเหตุผลไปจนกระทั่งนางมณีเมขลาเลื่อมใส
เลยพาขึ้นฝง
อันนี้เปนคติของพระพุทธศาสนา วาเราตองใชความเพียรของ
ตัวเองใหเต็มที่ เทวดาก็เหมือนผูใหญทั้งหลาย ตองชวยคนที่เขาทํา
ความดี และมนุษยคนนี้ คือมหาชนกนั้น ก็ไมไดออนวอนเทวดาเลย
ตัวก็ทําหนาที่ของตนเองไป ฝายผูใหญที่ดี ไดแลเห็นคุณความดี ก็
มาชวยตามหนาที่ของตน และตามเหตุผลที่ไดพิจารณา ไมไดชวย
เพราะเขาออนวอน
แมแตนิทานอีสปสั้นๆ ก็ใหคติสอนธรรมไว ชายคนหนึ่งขับ
เกวียนไปติดหลมอยูในปา ลงมาคุกเขาสวดมนตออนวอนขอให
เทวดาชวย เทพารักษก็เลยมาสอนเขาใหรูจักใชเรี่ยวแรงกําลังและ
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บาของตัวเองแกไขปญหา ก็เอาเกวียนขึ้นมาจากหลมได นี่ก็งายๆ
เทวดาดี ไมวาเมืองฝรั่ง หรือเมืองไหน ก็สอนคนใหรูจักพึ่งตนเอง
เทวดาที่ไมดีนั้น ไมตองการใหใครมีความดีงามมีความเจริญ
ขึ้นไปเหนือตัว ไมตองการใหสัตวทั้งหลายพนไปจากอํานาจของตน
หรือมิฉะนัน้ ก็หาทางทีจ่ ะดึงรัง้ ครอบงําสัตวไวใหอยูใ ตอาํ นาจของตน
เทวดาที่มุงรายเอาคนไวใตอาํ นาจนี้ เปนเทวดาใหญมากเสีย
ดวย เรียกวา “มาร”
วิธีของมารนั้น มี ๒ อยางตรงขามกัน อยางแรกก็คือ คอย
ทําลายลางและขัดขวางคนที่จะทําความดี หรือคนที่ทําการสราง
สรรค กีดกั้นคนไมใหเขาถึงสิ่งที่ดีงามหรือทางที่จะนําไปสูความสุข
ความเจริญ และอีกอยางหนึ่งที่ตรงขาม คือ คอยลอหลอกใหตดิ
เพลินอยูก บั สิง่ บํารุงบําเรอ หรือใหลมุ หลงมัวเมาจมอยูก บั ความสําเริง
สําราญตางๆ
ในการลอหลอกมนุษยนั้น มารมีอุปกรณสําคัญ ๒ อยาง คือ
เบ็ด กับ บวง เบ็ดสําหรับติดเหยื่อลอ อยางเวลานี้สังคมไทยก็ติด
เหยื่อลอที่เบ็ดกันเยอะแยะไปหมด นี่ก็คือติดเบ็ดมาร พอคนติดเบ็ด
มารก็โยนบวงมารัดมัดไว คราวนี้ติดบวงมารแลว ก็ไมตองฟนกันเลย
มารเปนเทวดาที่มีอํานาจยิ่งใหญ อยูในสวรรคชั้นสูงมาก
เรียกวา ปรนิมมิตวสวัตดี เทวดาใหญนี้ไมตองการใหใครพนไปจาก
อํานาจของตัว ก็เลยกําจัดขัดขวางคนดี พรอมทั้งใชวิธีการอันชาญ
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ฉลาดตางๆ มายั่วยวน ชักจูง ดักลอมนุษยไว
เทวดาดีกป็ ฏิบตั ใิ นทางทีถ่ กู ตอง ใหเปนไปตามธรรม ในทางที่
จะสงเสริมการพัฒนามนุษย เทวดาไมดกี ล็ อ หลอกตามวิธขี องมารไป
ถามีเรื่องขึ้นมา เราก็เอาธรรมเปนประมาณ ถือหลักการเปน
เกณฑ จะเอาคนมาวัดกับคน เปนมาตรฐานไมได เราจะวัดคน ก็วัด
กันที่ธรรมนั่น ไมตองเถียงกัน และไมตองเถียงกับคนที่มาชวยวัด
ดวย เพราะเราเอาธรรมเปนเกณฑ ดูซิวาตามเกณฑนี้ นายคนนั้นได
เทาไร นายคนนี้ไดเทาไร ก็วากันไป
ถาคนเกิดปญหากัน ก็ไมตองมาสูกันกับคน แตใหไปสูกับ
ธรรม สูกับความจริง สูหนาความจริงไปเถิด ตัวมีปญหาอะไร ก็สูกับ
ความจริงไป ไมตองมาเสียเวลาสูกับคน ซึ่งจะเกิดปญหาไมจบไม
สิ้น สูกับธรรมดีที่สุดแลว ธรรมจะวัดแลวตัดสินใหเลย

๖๘

-๔-

วิกฤตศรัทธา คือโอกาสฟน สุขภาวะทางปญญา

เปนโอกาสดีทเี่ กิดวิกฤตศรัทธา จะไดตนื่ ขึน้ มาใชปญ
 ญาเสียที
ผูฟง: ขณะนีม้ ี “วิกฤตศรัทธา” เกิดขึน้ รอบตัว ไมรจู ะทําอยางไร ทํา
อะไรไมได

ทานเจา คุณฯ: ศรัทธาในคนไมสาํ เร็จ ก็ศรัทธาในธรรมสิ แนนอนยัง่ ยืนกวา
ศรัทธาในธรรมตองมีเปนหลักอยูแ ลว เมือ่ คนไมตงั้ อยูใ นหลัก ก็ตัดคน
ไปเลย ไมเอาแลว เราศรัทธาในธรรม ในตัวหลักการตัวความจริง ถึง
คนจะเปนอยางไรไป ธรรมก็ยังอยูนี่ ธรรมก็เปนหลักอยู ไมไปไหน
เมื่อเอาธรรมเปนหลักแลว เราก็หันไปคิดที่จะเอาธรรมมาใช
แกปญหา เราก็ตั้งหลักตั้งตัวขึ้นมาใหเขมแข็ง ไมไปมัวรอหวังพึ่ง คือ
เมื่อเราศรัทธาใคร ก็คือเราเห็นวาทานผูนั้นพึ่งได ถาเราศรัทธาไมได
จริงๆ เราก็มาศรัทธาอยูกับธรรม ไมตองไปหมดศรัทธา
ศรัทธาในธรรมเปนหลักยืนตัว ศรัทธาในคนนั้นงอนแงนได
พระพุทธเจาทรงสอนใหรูจุดออนของศรัทธาในคน และไมใหหยุดอยู

๗๐
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แคนั้น พระสาวกมาศรัทธาในพระองค พระองคยังทรงเตือน คือ
ยอมใหใชเปนจุดเชื่อมในเบื้องตน แลวพระองคก็ตรัสบอกวา ศรัทธา
ในตัวบุคคลมีขอเสียอยางนั้นๆ หนึ่ง สอง สาม สี่ พระองคตรัสหมด
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหพระสาวกเปนอิสระ
คนที่มาอยูกับพระพุทธเจาก็เพื่อกาวไปสูอิสรภาพ แมแตอิสรภาพ
จากพระศาสดา ในพระพุทธศาสนา พระสาวกไมขึ้นตอพระศาสดา
มีตัวอยางใหเรารูกัน
ดังเชน วันหนึ่งพระพุทธเจาตรัสถามพระสารีบุตรวา สารีบุตร
… เรื่องนี้เปนอยางนี้ใชไหม… พระสารีบุตรตอบวา ใช พระพุทธเจา
ตรัสถามตอไปวา เรื่องนั้นเปนอยางนั้นใชไหม… ใช พระพุทธเจา
ตรัสถามตอไปวา เรื่องโนนเปนอยางนั้นใชไหม… ใช
พระพุทธเจาตรัสถามวา ที่เธอตอบอยางนี้เพราะเชื่อเราหรือ
อยางไร พระสารีบุตรทูลวา ที่ขาพระองคตอบอยางนี้ มิใชเพราะเชื่อ
พระองค แตเพราะมองเห็นดวยตนเองวาความจริงเปนอยางนั้น
พระพุทธเจาก็สาธุ
นี่คือพระพุทธศาสนา ทานใหเปนอิสระ พระพุทธเจามาชวยก็
เพื่อใหเราเปนอิสระ แตเมื่อเปนอิสระแลว ไมใชจะไมเชื่อฟง กลับยิ่ง
เชื่อฟงใหญ พระสารีบุตรยิ่งเคารพพระพุทธเจา เปนความเคารพใน
แงของคุณความดี โดยไดเห็นประจักษวา ทานมีปญญาถึงความจริง
แนนอน จึงมาสอนชวยใหเราเห็นความจริงไดดวย และทานหวังดีตอ

๗๐

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๗๑

เราจริงจัง ไมมีอะไรแอบแฝง ทําใหยิ่งมีความเคารพเต็มที่
เปนอันวา ศรัทธานั้นควรตองมี แตอยาใหตองไปขึ้นตอมัน
และเพราะฉะนั้น เมื่อโยมหาคนที่นาศรัทธาไมได ก็ศรัทธาในธรรม
ผูฟง: ตอนนีเ้ รายังปวยอยู เพราะเรายังศรัทธาในธรรมไมพอใชไหมคะ

ทานเจาคุณฯ: เรายังตั้งหลักไมถูก จับหลักไมได ยังเควงควางอยู บอก
แลววา ตอนนี้ทุกทานตองกลับตัวมาเปนผูเยียวยารักษาสังคม
เราจะมองตัวเองเปนผูถูกกระทําอยูตลอดเวลา มัวมาออน
เปลี้ย ละเหี่ยใจ ทอแท หงอยเหงา เศราซึม หดหู เบื่อหนาย อะไรตอ
อะไรอยูไมได อันนั้นเปนสภาพจิตที่ไมดี เราปลอยตัวอยูอยางนี้ ก็
เลยกลายเปนอยูกบั ความรูสึก เปนดานอารมณ เราก็เปนผูปวยทาง
อารมณนั่นเอง พอปวยทางอารมณแลว มันก็ปดกั้นปญญาไปดวย
เมื่อกี้นี้ ไดยินบอกวาเกิดมีวิกฤตศรัทธา ก็เราพูดกันนักหนา
วา ใหเอาวิกฤตเปนโอกาส นี่ก็ถึงเวลาแลว ตองเอาวิกฤตเปนโอกาส
อยางนอยวิกฤตศรัทธานี้ ก็ตองทําใหเราตื่นตัวขึ้นมา ตองรูตัว
วา นี่เราไดปลอยตัวกันมา ฝากชีวิตและสังคมใหขึ้นตอศรัทธาอยาง
เดียว หวังพึ่งแตศรัทธา จนจะกลายเปนคนที่ไมมีหลักของตัว จึงเห็น
ชัดวา พอเสียศรัทธา ก็ออนอกออนใจ มือไมปวกเปยก ถามิฉะนั้นก็
ตรงขาม กลายเปนเกิดเปนปฏิกิริยาจะทําความรุนแรง
วิกฤตนี้ตองมาทําใหเราตื่นขึ้นวา คนไทยสังคมไทยฝากชะตา

๗๑
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กรรมใหขึ้นตอศรัทธามากไปจนจะเสียดุลแลว หลงลืมดานปญญา
ไมพฒ
ั นามันเลย ก็เลยไมมหี ลัก ไมรธู รรม พอสูญเสียศรัทธา ก็ปอ แป
ทอแท เบื่อหนายอยางเดียว ตั้งหลักไมได เพราะไมมีหลักจะตั้ง
เอาละ ทีนี้ เราก็ตองตั้งหลักขึ้นมา จําไววา พระอรหันตอยู
ดวยปญญาอยางเดียวพอ แตปุถุชนยังอาศัยศรัทธา ก็ใหมีปญญา
คุม มีศรัทธากับปญญาใหพอดีที่จะหนุนกัน จะมีศรัทธาก็ตอเมื่อ
ป ญ ญามองเห็ น เหตุ ผ ลเห็ น ความจริ ง ว า น า เชื่ อ ถื อ แล ว ก็ เ จริ ญ
ปญญา เพราะศรัทธาที่ซาบซึ้งในคุณคาชวยใหศึกษาใสใจพิจารณา
เรื่องนั้นๆ อยางจริงจัง
ตอนนี้เอาปญญามาเปนหลัก ปญญานั้นรูธรรม ปญญาก็เอา
ธรรมเปนหลัก ปญญามีที่จับคือมันอยูกับธรรม เปนตัวเขาถึงธรรม
พอปญญามาปบ ใจก็มีกําลังเขมแข็งขึ้นมาทันที ก็หายปวยเลย คือ
หายปวยทางอารมณ มีความรูสึกดีขึ้น
ขอใหทุกทานเขมแข็งทางปญญา โดยมองไปที่ธรรม ปญญาก็
พาเอาธรรมมาตั้งเปนหลักให เราก็หายปวยทางปญญา เกิดมีพลัง
เขมแข็งทางปญญา มีสุขภาวะทางปญญา แลวทีนี้ละ สุขภาวะทาง
จิตใจ ทางสังคม ทางกาย ก็จะตามมา ไมมากก็นอย ตามมาแนๆ
ผูฟง: เวลานีร้ ฐั บาลจะแกไขปญหาเศรษฐกิจดวยการเปดบอน จะเปด
บอนคาสิโน ใหคนเลนการพนันไดถกู ตองตามกฎหมาย แลวไปถาม

๗๒

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๗๓

พระดังรูปหนึง่ วา ทําแบบนีถ้ กู ตองหรือไม ทานบอกวา ตามหลักพระ
พุทธศาสนามันก็ไมถกู หรอก แตอนั นีเ้ ห็นใจรัฐบาล ทีต่ อ งทําอยางนี้
เพราะแกไขคนไทยไมไดแลว เลยตองตามใจใหเขาเลน

ทานเจาคุณฯ: อาตมาไมวิจารณอะไรทั้งนั้น พระทานเห็นใจรัฐบาล เราก็
ตองเห็นใจพระที่ทานเห็นใจรัฐบาลอยางนั้น แตก็ไดบอกแลวตั้งแต
ตนวา เห็นใจ แตไมตามใจ จับตรงนี้ใหได
พูดไปแลววา พระบอกธรรมให แลวโยมก็ไปวัดกันเอาเอง
พระทานก็ลําบากใจเหมือนกันในการที่จะตอบ ทีนี้ ก็ตั้งหลักวา ฉัน
จะใหธรรมะ โยมไปคิดเอาเองนะ อยางนี้หมดเรื่อง
คือคนเรานี้ เมื่อปญญายังไมมาตั้งธรรมเปนหลักให สวนมาก
ก็จะไปขึ้นอยูกับความรูสึก วาชอบใจ หรือไมชอบใจ แลวความชอบ
ใจหรือไมชอบใจนั้น ก็จะครอบงําใจ เปนตัวนําความคิด ที่เรียกวาไป
กับอารมณ พอไปกับอารมณ ก็ลองลอย คือไมมีหลัก หรือไมอยูกับ
หลัก ตอนนี้ก็ปวยแลวละ
ที่วาพระบอกธรรมใหโยมเอาไปใชวัดคนนั้น ก็คือเปดโอกาส
ใหปญ
 ญาเขามานั่นเอง พอโยมเอาธรรมเอาหลักการไปใชวัดคน ก็
ตองใชปญญา พอปญญามาตั้งหลักให ก็มีทางไปขึ้นมาทันที
เพราะฉะนั้น เริ่มตนจึงใหมีสติ ไมยอมใหใจไปขึ้นอยูหรือเลื่อน
ไหลไปกับความชอบใจและไมชอบใจ ตั้งหลักทันทีวา ไมเอาความ
ชอบใจหรือไมชอบใจมาเปนตัวกําหนด แลวเราก็เอาธรรมมาเปนตัว

๗๓
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กําหนดอยางที่วา “เอาธรรมเปนประมาณ เอาหลักการเปนเกณฑ”
อารมณไมมี ความรูสึกหมดอิทธิพลไปเลย

คนไทยรูจ กั พระมานานนักหนา แตยงั ไมรวู า พระนัน้ คือใคร
ผูฟง: เวลานี้ เกิดวิกฤตศรัทธากับพระขึน้ มาแลว เราจะทําอยางไรให
คนศรัทธาธรรมะ โดยทีม่ องขามตัวบุคคล คือ พระ เพราะวาไมนา นับถือ
แลวเขาจะศรัทธาศาสนาไดอยางไร ก็ไมรจู ะสอนเขาใหแยกแยะอยางไร
เอาธรรมะอยางไร ขอเรียนเชิญทานเจาคุณฯ ชวยชีแ้ นะดวย

ทานเจาคุณฯ: นี้ละเปนบททดสอบญาติโยมอยางดีเลย พระที่วานั้น ไม
ตองพูดถึงละ แยเต็มที แตโยมที่มองพระนั้นแหละก็ตองดูตัวเองใหดี
ขอยอนกลับนิดหนึ่งกอน แลวโยมอาจจะตอบเองได ไมตอง
ไปถึงโยมที่มองพระไมดีหรอก มาดูที่ตัวหลักเลยวา โยมคฤหัสถมาก
หลายทานในพุทธกาลนั้น เปนอริยบุคคลชั้นสูงแลว ทานมองพระ
ปุถุชนอยางไร ถึงแมพระปุถุชนสวนใหญจะไมทําเสียหายมากมาย
แตเมื่อเทียบกับพระอริยะแลว ก็ประพฤติไมดีเทาไร
ทีนี้ นางวิสาขามหาอุบาสิกาก็เปนโสดาบัน อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เปนโสดาบัน จิตตคฤหบดีเปนถึงอนาคามี ทานเหลานี้เปน
อริยบุคคลชั้นสูงแลว แตทานก็กราบก็ไหวพระปุถุชน ทานมองพระ
อยางไร โยมตองมองใหชัดตรงนี้ ตามหลักธรรมทานมีเหตุผลแยกได
หมดในเรื่องนี้ แลวทําไมญาติโยมทั่วไปจะไหวพระในระดับเฉลี่ย

๗๔
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๗๕

ของสมัยนี้ไมได ตีหลักตรงนี้ใหออก นี่ตอบขั้นที่หนึ่ง
ตอไป ขั้นที่สอง ก็คือ มองพระแบบสังฆะ หมายความวามอง
พระเปนสวนรวมวา พระทั้งหลายแตละรูปนั้น เปนองคประกอบของ
สังฆะ เปนหนวยรวมในหนวยรวม หรือเปนองครวมในองครวม
ทีนี้ เมื่อมองภาพรวม องครวมใหญคือสังฆะนั้น เปนหลักใน
การรักษาพระศาสนามา แตเมื่อมองแยกกระจายออกไป พระที่เปน
องครวมในสังฆะนั้น แตละองค ก็มีดีบา ง ไมดีบาง ในสถานการณ
ตางๆ เรานั้นหวังจะใหดีใหหมดใหไดถาเปนไปได แตมันขึ้นตอเหตุ
ปจจัยที่ซับซอนมากมาย รวมทั้งตัวเราทุกคนนี้ดวย บางครั้งที่ไมดีก็
มีมาก ที่ดีก็มีบาง ปนๆ กันไป เมื่อมองในแงเปนองครวมในองครวม
ใหญ ก็เปนพระในสังฆะเหมือนกันหมด
ทีนี้ พระพุทธเจาทั้งที่เปนพระศาสดา ก็ตรัสวา “เราเคารพ
สงฆ” ทําไมอยางนั้นละ นี่แหละโยมตองตีใหแตก ที่พระพุทธเจาตรัส
วา เราเคารพสงฆ ถามองในแงบุคคล โยมตองกลั่นกรอง เราจะ
สนับสนุนพระแยกเปนรายรูปอยางไร นั่นวากันอีกขั้นหนึ่ง แตในขั้น
พื้นฐาน เรามุงทําเพื่อประโยชนสวนรวม ไมใชเรื่องสวนตัว ก็ตองทํา
โดยมุงไปที่สวนรวมนั้น รวมทั้งในระยะยาว วาจะใหสังฆะอยูได
อยางไร โดยการสนับสนุนจากครอบลงมา และจากหนวยยอยขึ้นไป
ทําไมพระพุทธเจาทรงวางสิกขาบทบัญญัติวินัยวา พระทั้ง
หลายอยูรวมกันในสังฆะ ตองมีการแสดงความเคารพกัน แลวจะใช
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เกณฑอะไรในการแสดงความเคารพ
ตอนที่จะบัญญัติเรื่องนี้ พระองคก็ใหพระสาวกเสนอ พระ
สาวกองคหนึ่งเสนอวา องคไหนบวชจากวรรณะศูทร ตองไหวองคที่
มาจากวรรณะกษัตริย องคไหนบวชจากวรรณะแพศย ตองไหวองค
ที่มาจากวรรณะพราหมณ องคที่มาจากวรรณะต่ํา ตองไหวองคที่มา
จากวรรณะสูง
พระพุทธเจาทรงฟง ถามองคนั้นแลว ก็ทรงถามองคอื่นตอไป
อีกองคหนึ่งกราบทูลวา องคไหนเปนปุถุชน ก็ตองไหวองคที่เปน
โสดาบัน องคไหนเปนโสดาบัน ก็ตองไหวองคที่เปนสกทาคามี อยาง
นี้เปนตน จนถึงพระอรหันต ฯลฯ ก็ตอบกันไปตางๆ
พระพุทธเจาก็ใหพระแสดงความเห็นกันไป จบแลวพระองคก็
สรุปวา เอาอยางนี้วา วางเกณฑกันที่ใครบวชกอนบวชหลัง ฉะนั้น
จะเปนปุถุชนหรือเปนอรหันต ก็ไมเกี่ยว วากันไปตามอายุพรรษา แต
ใชเกณฑนี้ในการแสดงความเคารพและวิธีปฏิบัติบางอยางในการ
อยูรวมกันเทานั้น ไมถือเปนเกณฑในเรื่องการงาน
ถาพูดในเรื่องการงานแลว ตองดูที่คุณสมบัติ ความรูความ
สามารถ ปญญา ความถนัด และความเหมาะกับงานนั้น ดังเชนพระ
สารีบุตร ถึงแมพรรษาจะออนกวาหลายองคอื่น บวชทีหลังพระ
เบญจวัคคียทั้งหมด แตมาเปนอัครสาวก เปนธรรมเสนาบดี นี่คือ
เอาที่สติปญญาความสามารถ เปนตน วากันไปเปนเรื่องๆ
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เมื่อจะเอาความอยูกันเปนระเบียบทางสังคม ในแงนี้ ทานให
เอาอายุพรรษาเปนเกณฑ จะไดใชปฏิบัติในเวลารับอาหาร เปนตน
ที่จะวากันไปตามลําดับ ใหสังคมมีเกณฑมีกติกาในการอยูกันเปน
ระเบียบเรียบรอย
ที่ใหไหวกันตามพรรษานั้น ก็เปนกติกาพื้นฐาน แลวก็มีขอ
ปฏิบัติหรือเกณฑยกเวนปลีกยอยไปอีก วาบางทีพรรษาแกแตไมไหว
ก็มี โดยมีเกณฑมีหลักใหไว เชนวา องคนี้มีความประพฤติไมดี ไม
สมควรไหว สงฆก็ประชุมกันลงมติ ภาษาวินัยของพระไทยเรียกวา
ยกวัตร (ภาษาบาลีเดิมวา อุกเขปนียกรรม) คือยกพระองคนั้นออก
จากหมู ไมมีใครไหวเลย รับไหวใครไมได นี้คือทําการดวยที่ประชุม
สงฆมีมติรวมกัน
อยางภิกษุณีทั้งหลายเห็นวา พระภิกษุองคนี้มีความประพฤติ
ไมดี ภิกษุณีก็ประชุมกันลงมติวา พระองคนี้เปนผูที่ภิกษุณีทั้งหลาย
ไมพึงไหว พระองคนั้นก็หมดทาไป
นีเ่ ปนระบบในพระพุทธศาสนา ทานแยกไดวา วินยั ทีเ่ ปนระบบ
ของสังคม กฎเกณฑสมมติของมนุษยเปนบัญญัติ วาอยางไร ก็วากัน
ใหเปนระเบียบแบบแผนไป สวน ธรรม คือหลักความจริง ความถูก
ตองตามธรรมชาติเปนอยางไร ก็วากันใหไดผลตามเหตุปจจัย ให
สองอยางนี้มาหนุนกันใหได ถาเชื่อมโยงเปนแลว วินัยตองตั้งอยูบน
ฐานของธรรม มาหนุนธรรม และนําไปใหถึงธรรมเปนจุดหมาย โยม
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ไดอันนี้เปนหลัก และเอาไปใชเปนเกณฑไดแลว ก็สบายใจ
ที่จริง เรื่องนี้อาตมาก็พูดกับพระใหมบอย และยาวมาก โยม
พุทธศาสนิกชนในเมืองไทย มองพระกันไมถูก คือ มองพระราวกะ
เปนเจาหนาที่ของศาสนา เหมือนในศาสนาอื่น คือ ศาสนาตางๆ เขา
มักจะมีเจาหนาที่ของศาสนา แลวเราก็เรียกทานเหลานั้นวานักบวช
แตในพระพุทธศาสนา ไมมีเจาหนาที่ของศาสนา (ถาจะเอาเจาหนา
ที่ ตองไปดูท่ี ศน. และที่ พศ.) พุทธบริษัทสี่มีหนาที่ฝกฝนพัฒนาตน
ทานเรียกวาสิกขา ทุกคน ไมวาพระวาโยม ตองพัฒนาตนทั้งนั้น
ทีนี้ ใครละไปเปนพระ หรือวาพระคือใคร ก็คือพวกเรานี่แหละ
บางคนอยากจะศึกษาปฏิบัติพัฒนาตนตามหลักที่พระพุทธเจาทรง
สอนใหเต็มที่ ก็มามองเห็นวา สภาพแวดลอม วิถีชีวิตความเปนอยู
เปนตน ในเพศคฤหัสถ มันไมเอื้อ มันขัดมันของ อยางที่ทานใชคําวา
“สัมพาโธ ฆราวาโส” ฆราวาส คือการอยูเปนคฤหัสถนี่มันคับแคบ มี
หวงมีกังวล มีเรื่องราวเครื่องเคราอะไรตางๆ ผูกรัดมัดตัวนุงนัง หรือ
พะรุงพะรัง แต “อัพโภกาโส ปพพัชชา” การบวชเหมือนที่โลงแจง
เบาตัว เปนอิสระดี เมื่อเห็นวา จะฝกหัดปฏิบัติตนในเพศคฤหัสถนี้
จะไมสะดวก ไมไดผลดี ก็เลยไปขอบวช
ทานก็ถามวา เธอมีคุณสมบัติพรอมไหม โดยมากก็คือขอที่จะ
ไมเปนภาระแกสวนรวม ตกลงมีสิทธิ์ ก็บวช เมื่อบวชแลวก็ไปเจริญ
ไตรสิกขา เพื่อพัฒนาตนไดอยางเต็มที่ โดยมีสภาพแวดลอมและวิถี
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ความเป น อยู ที่ เ อื้ อ ทั้ ง ในสั ง ฆะก็ มี กั ล ยาณมิ ต ร ทั้ ง สถานที่
บรรยากาศก็มีความสงบวิเวก เปนตน เรียกวาไดสภาพเอื้อที่จะ
ปฏิบัติขัดเกลาพัฒนาตนอยางเต็มที่ การบวชก็มีความหมายอยางนี้
แหละ คือเปนแหลงที่เอื้อตอการเจริญไตรสิกขาหรือการศึกษา
เปนอันวา ผูที่บวชนั้นก็เหมือนกับโยมทุกคน หมายความวา
โยมทุกคนกับพระเสมอกันโดยภาวะพื้นฐาน มาแยกกันตรงที่วา ผู
บวช คือผูตองการสภาพเอื้อในการศึกษาพัฒนาตน ก็เลยไปบวช
แลวเราก็ใหเกียรติแกกัน
เมื่อใครไปบวชแลว คนที่ไมไปบวชก็ใหเกียรติวา ทานผูนี้มี
เจตนาดีที่จะศึกษา และมีความตั้งใจจริงถึงกับสละเหยาเรือนทรัพย
สมบัติออกไป และเปนผูกําลังฝกหัดขัดเกลาตนเอง แถมไปเขาเปน
สมาชิกของสังฆะแลว เพราะฉะนั้น เราก็ใหเกียรติถวายความเคารพ
ตกลงกันไววา เราเปนคฤหัสถ ถึงจะเปนอริยะ ก็ไหวทานที่เพิ่ง
ไปบวชนะ เหมือนอยางพระอรหันตพรรษานอย ทานก็ไหวพระ
ปุถุชนพรรษามากกวา วาไปตามกติกาเพื่อรักษาสวนรวม ไมใชเรื่อง
ของการถือตัวถือตนเทียบสูงเทียบต่ําอะไรกัน
วาถึงในศาสนาอื่น โดยทั่วไป นักบวชก็คือเจาหนาที่ของ
ศาสนา และตามปกติก็ทําการในเรื่องประกอบพิธีกรรม เปนสื่อ
ระหวางสวรรคกับมนุษย หรือระหวางคนกับเทพเจา อยางเชน ถา
จัดเอาพราหมณเปนนักบวช ก็ทําหนาที่สําคัญยิ่งคือพิธีบูชายัญ
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หรืออยางบาทหลวงก็ตองเปนผูที่ไดรับพระกระแสเรียกจากองคพระ
ผูเปนเจา เรียกวาพระองคเลือกแลว ใหมาทําหนาที่ที่พระองคมีพระ
ประสงคตอมนุษย โดยเฉพาะก็ทํา sacraments
ตางกันไกลกับพระในพระพุทธศาสนาที่วา ใครอยากจะบวช
ก็เปนเรื่องของความพอใจและตัดสินใจเลือกของคนนั้นเอง ที่จะมา
ใชโอกาสและบรรยากาศในวัดในสังฆะ เปนที่ศึกษาฝกหัดขัดเกลา
ตน ถามีคุณสมบัติถูกตองเปนที่ยอมรับของที่ประชุม ก็บวชเขามา
โยมก็มองพระในฐานะผูรวมบริษัท ๔ ซึ่งมีสิทธิในพระพุทธศาสนาเท า กั น กั บ โยมเองนั่ น แหละ ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ห น า ที่ ต อ พระ
ศาสนาเทากันหมด แตเวลานี้ โยมมองพระในฐานะเจาหนาที่ของ
ศาสนา ก็เลยมองอะไรตออะไรผิดหมดเลย

มีพระไมดี ก็ไปเอาพลเมืองรายออกมา
ญาติโยมก็พูดกันอยูวา พระสงฆนี่เปนสมมุติสงฆ ที่วาเปน
สงฆ ก็คือเปนสังฆะ คือไมใชบุคคล สังฆะตองมีพระสี่องคขึ้นไปที่จะ
ทํากิจทําสังฆกรรม ซึง่ บางอยางก็ตอ งหาองค สิบองค จนถึงยีส่ บิ องค มี
เกณฑองคประชุมอยางต่ําเทานั้นๆ สําหรับการประชุมแบบนั้นๆ
สังฆะก็คือการประชุมของพระอยางต่ําสี่องค นี่เปนเรื่องของ
สมมุติสงฆ คือพระสงฆทั้งหมดโดยรวม ซึ่งไดมีมติ คือการรับรูยอม
รับตกลงกันไววา นี่คือพระสงฆ โดยตองมีวิธีการรับเขามาที่เรียกวา
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การบวชอยางนี้ๆ เราก็เรียกวาสงฆ แตเปนสงฆโดยสมมุติ
ทีนี้ ลึกลงไป ซึ่งเปนจุดหมายหรือเปนสาระที่มุงเอาแทๆ ก็คือ
อริยสงฆ ซึ่งหมายถึงผูที่ศึกษาปฏิบัติฝกหัดพัฒนาตนจนบรรลุธรรม
เปนโสดาบัน เปนตน จะเปนพระหรือคฤหัสถก็แลวแต มี ๔ ชั้นของ
อริยชนนัน้ ทีเ่ ปนชุมชนของผูบ รรลุธรรม ก็เปนอริยสังฆะ คือสังฆะแท
จริง อันเปนที่มุงหมาย คือพระพุทธเจาทรงตองการใหคนในสังคม
ทั้งหมดนี้ พัฒนาขึ้นไป ใหมีคุณสมบัติถึงระดับโสดาบันขึ้นไป แลว
นั่นแหละจะเปนสังฆะแหงอริยชน คือสังฆะที่แทจริง ถึงตอนนั้น ไมมี
พระ ไมมีคฤหัสถ ไมมีแมแตเปนหญิงเปนชาย
สวนสมมุติสงฆที่บวชกันนี่ ก็เปนระบบจัดตั้ง เพื่อเปนเครื่อง
มือที่จะทําใหการพัฒนามนุษยสูความเปนอริยชนนั้น เกิดมีผลเปน
จริงไดงายขึ้นในทางปฏิบัติ เพราะถาไมจัดตั้งองคกร ไมมีสังฆะที่
เป น สมมุ ติ อ ย า งนี้ แ ล ว สั ง ฆะของอริ ย ชนที่ เ ป น เป า หมายใน
นามธรรม จะเกิดขึ้นไดอยางไร ก็ยากใชไหม
จึงมีสมมุติสงฆ โดยจัดตั้งองคกร กฎ กติกา และสภาพแวด
ลอม เปนตน ใหเอื้อแกคนที่เขามาในระบบนี้ จะไดพัฒนาตัวขึ้นไป
เปนอริยบุคคล ที่จะไปเปนองคประกอบของสงฆที่หมายนั้นไดเต็มที่
เปนอันวา ถึงไมออกมาบวช ทั้งๆ ที่มีเวลานอย และสภาพ
แวดลอมก็ไมเอื้อ แตถามีความสามารถ มีปญญาดีมาก ศึกษา
ปฏิบัติเขาถึงธรรมไดเกงกวา เปนโสดาบัน เปนสกทาคามี เปน
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อนาคามี ทั้งที่เปนคฤหัสถ ก็เขาอยูในสังกัดของอริยสงฆ หรือสงฆ
แท ชุดใหญ
ก็เปนอันวา เรามีสงฆยอย กับสงฆใหญ ซอนกันอยู คือสมมุติ
สงฆ กับอริยสงฆหรือสาวกสงฆ
แทรกความรูนิดหนึ่งวา อริยสงฆนั้น เรียกอีกชื่อหนึ่งวาสาวกสงฆ คือสาวกสังโฆ ที่เราสวดในบทสวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ
พระสังฆคุณ ตอนที่วา “สุปฏิปน โน ภควโต สาวกสังโฆ” สาวกสังโฆ
นั้นแหละคืออริยสงฆ ที่วาคูแหงบุรุษสี่ บุรุษบุคคลแปดนั่นแหละ คือ
สังฆะที่แทจริง
แลวก็มี ภิกขุสังโฆ และภิกขุณีสังโฆ ชุดนี้แหละคือสมมุติสงฆ
โยมตองแยกอันนี้ใหได
ตกลง พระนี้ตองมองใหมวา ก็คือพวกเรานี่แหละ ทุกคนมีสิทธิ์
แลวมีบางคนมุง มัน่ จะปฏิบตั ขิ ดั เกลาใหเต็มที่ และตองการสภาพเอื้อ
ก็ใชสิทธิ์นี้ไปขอบวชอยูในสมมุติสังฆะนั้นดวย เมื่อที่ประชุมสมมุติ
สงฆเห็นวามีคุณสมบัติพรอมยอมรับได ก็ยอมรับเปนพระไป
ทีนี้ ผูที่บวชเปนพระแลวนี้ เมื่อทานทําไมดี สมัยกอนพระราชา
ซึ่งถือวาพระองคทรงมีหนาที่ปกปองดูแลพระศาสนา ผูที่ไปบวชนั้น
ก็คือพลเมืองของพระองค ถาบวชแลวไปทําไมดี ไมประพฤติปฏิบัติ
ใหสมที่จะเปนพระ ก็ถือ วาเปนพลเมืองที่ไมดีเ ขาไปทํารายพระ
ศาสนา ก็ตองเอาออกไป
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หมายความวา พระเจาแผนดิน หรือบานเมือง มีหนาที่รับผิด
ชอบ ที่จะไปเอาคนที่ไมดีของตัวที่เขาไปแอบแฝงตัวบวชนั้นออกมา
เพราะไมใชพระจริง แตเปนพลเมืองไมดีที่ไปทํารายพระศาสนา
เดี๋ยวนี้เรากลับไปมองวา พระไมดี จริงหรือ พระไมดีมีไดที่ไหน
มีแตพลเมืองไมดีเขาไปทํารายพระพุทธศาสนา ถาเปนพระราชา
สมัยกอน ก็จะทรงสอบสวน และเอาคนพวกนี้ออกมา
ตัวอยางเชน พระเจาอโศกมหาราชก็ตั้งกองสอบความรูพระ ดู
วารูคําสอน รูหลักธรรมหรือเปลา มาบวชหาลาภหรือเปลา พอไมมี
ความรู ตอบไมได ทานก็ยื่นผาขาวให รูกันเลย หมายความวาใหสึก
สมเด็จพระนารายณมหาราชก็ตั้งกองสอบความรู เอาพวกไมรูธรรม
ออกมา อันนี้เปนประเพณีสืบมา
เพราะฉะนั้น เรื่องพระศาสนานี้ ตองชําระสะสางกันหมดเลย
ญาติโยมนี่แหละตองชวยชําระการพระศาสนาดวย โดยเริ่มชําระที่
ตัวเอง เริ่มตั้งแตตองมอง ตองทําความเขาใจ ตั้งทัศนคติกันใหม
ถาเห็นพระประพฤตินอกธรรมวินยั ก็มองใหถกู วา นีค่ อื พลเมือง
ไมดเี ขาไปทํารายพระศาสนา ทําอยางไรพวกเราจะเอาเขาออกมาได
อยางนี้จึงจะจบ แตถามัวพูดแตวา พระไมดี พระศาสนาแย นั่นคือ
ตัวเองก็รวมทํารายพระศาสนาดวย
เวลานี้ พลเมืองไมดีเขาไปทํารายพระศาสนาจนย่ําแยแลว คน
ไทยทั่วไปยังใชความไมรูของตัวนี้ ซ้ําเติมเขาไปอีก
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ตรงนี้ อาตมาจะขออานกฎพระสงฆ ของในหลวงรัชกาลที่ ๑
ใหฟงเปนตัวอยาง ถาฟงใหดี จะเหมือนสรุปสาระที่พูดมาตอนนี้ไว
ทั้งหมด จะมองเห็นเลยวา พระสงฆคือใคร มีบทบาทหนาที่อยางไร
บวชเขามาเพื่ออะไร บานเมืองสมัยนั้นรูเขาใจเรื่องพระศาสนาชัด
เจนแคไหน และทานมีวิธีแกปญหาพลเมืองไมดีที่แอบเขาไปเปน
พระไดตรงจุดอยางไร แลวก็คิดดวยวา ทําไมบานเมืองและพลเมือง
ไทยสมัยนี้ จึงคิดเรื่องแคนี้ไมออก เพราะเหตุอะไร และถาเราเอาวิธี
ของทานมาใชในเวลานี้ จะแกปญหาที่โยมถามไดไหม ลองฟงดู
กฎพระสงฆ ฉบับที่ ๔: “เปนประเวณีในพระพุทธศาสนาสืบมาแตกอ น มีพระพุทธฎีกาโปรดไว ใหภกิ ษุ
สามเณรอันบวชแลวในพระศาสนา รักษาธุระสอง
ประการ คือ คันถธุระ วิปส นาธุระ เปนทีย่ ดุ หนวง… แตนี้
สืบไปเมือ่ หนา หามอยาใหมภี กิ ษุโลเล… มิไดรา่ํ เรียน
ธุระทัง้ สองฝาย อยาใหมไี ดเปนอันขาดทีเดียว”
กฎพระสงฆ ฉบับที่ ๒: “ถาสามเณรรูปใดมีอายุควร
จะอุปสมบทแลว ก็ใหบวชเขาร่าํ เรียนคันถธุระ วิปส นาธุระ อยาใหเทีย่ วไปมาเรียนความรูอ ทิ ธิฤทธิใ์ หผดิ ธุระ
ทั้งสองไป… ถาแลสามเณรรูปใดอายุถึงอุปสมบท
แลว มิไดบวช เที่ยวเลนโวเวอยู จับได จะเอาตัว
สามเณร แลชีตน อาจารย ญาติโยม เปนโทษจงหนัก”
ภาษาเกา (ไดปรับสะกดการันตใหเปนอยางปจจุบันแลว)
อาจจะยากสักหนอย แตคิดวาชัดพอ ไมตองอธิบาย
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สุขภาวะจะฟนเต็มที่ เมื่อยอดพระเจดียกลับเต็มขึ้นมา
รวมความวา การพัฒนาคุณภาพของคนไทย เปนจุดสําคัญใน
การพูดวันนี้ เราตองมีการพัฒนาคุณภาพพลเมือง อยางนอยก็อยา
ใหออนแอ ตองใหเขมแข็ง ใหคนไทยหวังผลจากการกระทําของตน
ไมไปมัวหวังผลจากการดลบันดาล ใหนับถือเทวดาใหมใหถูกตอง
แลวก็รวมมือกับเทวดาดี อยาไปหลงเชื่อมาร
เปนอันวา วันนี้ ก็ขออนุโมทนาคณะกรรมการประชุมวิชาการ
๑๒๐ ป ศิริราช ที่ไดกําหนดเรื่องนี้ขึ้นมา และไดนิมนตอาตมาพูด
ทั้งนี้ก็ดวยความหวังรวมกันวา ทําอยางไรเราจะชวยใหสังคมไทย
รวมไปถึงสังคมโลกทั้งหมด พนไปไดจากความเสื่อม สามารถตั้งตัว
ตั้งหลักได และพัฒนาไปสูความเจริญงอกงามที่เรียกกันวา เปน
ความยั่งยืนที่แท ไมใชยั่งยืนอยูแคสิ่งแวดลอมเทานั้น แตยั่งยืนใน
สันติสุขที่แทจริง ตั้งแตในจิตใจคนเปนตนไป
การที่จะเปนอยางนั้นได ก็ดวยการที่เราทุกคนตองมีกําลัง
และกําลังที่สําคัญก็มีหลายอยาง หมายถึง กําลังกาย โดยมีสุข
ภาวะทางกายดี กําลังใจ โดยมีสุขภาวะทางจิตใจ หรือสุขภาวะทาง
อารมณดี และมีสุขภาวะทางสังคมที่ดี
อยางนอยเมื่อยังเริ่มตั้งตัว ยังไมไดอะไร ก็ใหมีความสามัคคี
กันในหมูคนที่มีเจตนาดี เพื่อวาความสามัคคีนั้นจะไดเปนกําลังทาง
สังคม ซึ่งจะทําใหเกิดมีสุขภาวะทางสังคมขึ้นมา แลวเราก็จะมาเอื้อ
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ตอกัน มาเสริมสุขภาวะของกันและกัน เปนการยอนทางใหเกิดสุข
ภาวะทางจิตใจ และเปนเครื่องประกันสุขภาวะทางกาย แตทั้งนี้ ใน
ที่สุด จะตองใหมีสุขภาวะทางปญญาใหได
คนไทยจะตองมีปญญาที่เขมแข็ง จะมองเรื่องอะไร ตองมอง
ใหชัด จะศึกษาอะไร ตองใหรูเขาใจชัด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ของเรา จะตองใหเขาพัฒนาตัวขึ้นมาชนิดที่ไดปญญาที่แท ไมใชอยู
แคสักแตวาความโก แตจะตองกระจางแจมแจง เรียนรูอะไรตองชัด
เจน ใหเกิดปญญาที่แทจริง แลวเราก็จะมาชวยกันแกปญหาสราง
สรรคสังคมไดจริง สังคมก็จะเดินหนาไปได
เมื่อเราเดินหนาถูกตอง ศรัทธามันจะมาเอง ศรัทธามาก็ยิ่งมี
ความเขมแข็ง และทําใหสังคมของเราเดินไปขางหนาอยางมีจุด
หมาย ไมใชเควงควางเลื่อนลอย
เดี๋ยวจะบอกวา พมามาเผากรุงเกา ทําลายพระเจดียพังพินาศ
เจดียยอดหักไปตั้งนานแลว คนไทยยังปลอยปละละเลย ไมสราง
ยอดพระเจดีย คนไทยเดี๋ยวนี้ก็ยังเควงควางอยูเหมือนกับเจดียที่ไร
ยอด คือไมมีจุดหมาย
เจดียนั้นจะตองมียอด เราจะมีฐาน มีอะไรตออะไรอยางไรก็
ตาม ในที่สุด เจดียจะสมบูรณได ก็คือตองมียอด เจดียขาดยอดไม
ได ตอนนี้ตองทํายอดพระเจดียใหมีขึ้นใหได อยาใหเปนเจดียหักอยู
ที่กรุงเกาอยางเดียว แลวสังคมไทยก็จะเดินหนาไปไดดวยดี
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ตองฟนกรุงเทพกรุงไทยขึ้นมาอีกครั้ง เพราะกรุงเทพทวาราวดี
ศรีอยุธยา ก็มาตอดวย กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร เมื่อฟน
กรุงได และทําใหฟูขึ้นไปเจริญงอกงามแลว ก็จะไดเปนกําลังไปสราง
สรรคโลกตอไปดวย
ขอใหทุกทานมีกําลังทุกอยางดังที่กลาวมา ชวยกันเสริมสราง
ใหประเทศชาติสังคม มีความเจริญงอกงาม และมีความสุขที่แทจริง
ยั่งยืนสืบตอไป ขอใหทุกทานเจริญดวยจตุรพิธพรชัยทุกเมื่อ เทอญ
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