§ÿ≥∫‘¥“¡“√¥“ ÿ¥æ√√≥π“¡À“»“≈
C

æ√–æ√À¡§ÿ≥“¿√≥å (ª. Õ. ª¬ÿμ⁄‚μ)
ISBN : 974-8417-50-6

æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë ÒÙ - °√°Æ“§¡ Úıı
- ∑’Ë√–≈÷°ß“π¨“ªπ°‘®»æ §ÿ≥æàÕ√ÿàß ∑√—æ¬å¡’

æ‘¡æå∑’Ë

∫√‘…—∑ æ‘¡æå «¬ ®”°—¥
ı/ı ∂.‡∑»∫“≈√—ß ƒ…Æå‡Àπ◊Õ
·¢«ß≈“¥¬“« ‡¢μ®μÿ®—°√ °√ÿß‡∑æœ Ò˘
‚∑√. -Ú˘ıÛ-˘ˆ ·ø°´å -Ú˘ıÛ-˘ˆˆ
www.pimsuay.com

Ò, ‡≈à¡

Õπÿ‚¡∑π“
„π«“√– ”§—≠·Ààßß“π¨“ª“π°‘®»æ §ÿ≥æàÕ√ÿàß ∑√—æ¬å¡’
§≥–‡®â“¿“æ ¡’°ÿ»≈©—π∑–∑’Ë®–®—¥æ‘¡æåÀπ—ß Õ◊ §ÿ≥∫‘¥“¡“√¥“
ÿ ¥ æ√√≥“¡À“»“≈ ¢Õßæ√–‡¥™æ√–§ÿ≥æ√–æ√À¡§ÿ ≥ “¿√≥å
(ª. Õ. ª¬ÿμ⁄‚μ) ‡ªìπ∏√√¡∑“π ‡æ◊ËÕ‡ªìπ∑’Ë√–≈÷° ·≈–·®°¡Õ∫
μÕ∫·∑ππÈ”„®¢Õß∑à“πºŸâ¡“√à«¡ß“π æ√âÕ¡∑—Èß‡ªìπ°“√‡º¬·æ√à
À≈—°∏√√¡„ÀâÕ”π«¬ª√–‚¬™πå ÿ¢·°àª√–™“™π°«â“ß¢«“ßÕÕ°‰ª
°“√∫”‡æÁ≠∏√√¡∑“πÕÿ∑‘»°ÿ»≈„π«“√– ”§—≠π’È ‡ªìπ°“√
· ¥ßÕÕ° ´÷ËßπÈ”„®∑’Ëª√–°Õ∫¥â«¬°μ—≠êŸ°μ‡«∑‘μ“∏√√¡μàÕ∑à“πºŸâ
≈à « ß≈— ∫ ·≈–§«“¡ª√“√∂π“ª√–‚¬™πå ÿ ¢ ∑’Ë ‡ ªì π ·°à π “√·°à
ª√–™“™π∑—Ë«‰ª
¢ÕÕ”π“®·Ààß∏√√¡∑“π°ÿ»≈®√‘¬“ ∑’§Ë ≥–‡®â“¿“æ‰¥â∫”‡æÁ≠
§√—Èßπ’È ®ßÕ”π«¬ ÿ¢ ¡∫—μ‘·°à§ÿ≥æàÕ√ÿàß ∑√—æ¬å¡’ „π —¡ª√“¬¿æ
¡μ“¡¡‚πª≥‘∏“π¢Õß§≥–‡®â“¿“æ μ“¡§«√·°à§μ‘«‘ —¬∑ÿ°
ª√–°“√
«—¥≠“≥‡«»°«—π
Ú¯‹ °√°Æ“§¡ Úıı

สารบัญ
อนุโมทนา................................................................................................. (๑)
คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล......................................................๑
รักของพอแม เปนรักแทที่ยั่งยืน ...................................................................๖
ทุกคนตองเปนพรหม เพื่ออภิบาลสังคมใหยงั่ ยืน........................................๑๑
“รัก” ตองมี “รู” มาเขาคูใหสมดุล............................................................... ๑๖
เมตตากรุณาก็มี มุทิตาก็มา พออุเบกขาบรรจบ ก็ครบสี่พักตรพระพรหม... ๒๒
สังคมทุกระดับ ตั้งแตครอบครัว
มักพัฒนาอยางเสียดุล เพราะขาดบูรณาการ ..........................................๒๕
เลี้ยงลูกดี เทากับทําหนาที่ตอสังคมทั้งหมด................................................๒๙
เจริญแตวัตถุ ธรรมเจริญไมทัน ความเสื่อมจะตามมาเร็วพลัน ................... ๓๒
มองใหถูก พระไมดี หรือคนรายมาทําลายศาสนา.......................................๓๔
ดูใหดี ปญหาอยูที่คนราย หรืออยูที่ตัวเรา..................................................๓๖
ถาธรรมไพบูลยนําหนา อามิสไพบูลยก็พาสูสันติสุข ....................................๓๙
ทดแทนไมสิ้น คือพระคุณพอแม
จะตอบแทนใหแน ตองเลี้ยงทั้งกายและใจของทาน..................................๔๒

คุณบิดามารดา
สุดพรรณนามหาศาล

∗

คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล
พอแมนนั้ มีอุปการคุณแกเรามากมาย ในทางพระศาสนาทาน
บรรยายไวนานัปการ แมกวีทั้งหลายก็ไดเขียนบรรยายกันไวอยางไมมที ี่
สิ้นสุด ปรากฏเปนคํากลอนและคําประพันธตา งๆ ทีบ่ รรยายถึงคุณของ
บิดามารดา
เพื่อใหลูกไดรูตระหนักมองเห็นความสําคัญและแสดง
ความกตัญูกตเวทีตอทาน
เมื่อวาโดยยอ ตามหลักพระศาสนา พอแมนนั้ ทําหนาที่สําคัญ คือ
๑. ทานหามปรามเราไมใหทําความชัว่ ชาเสียหาย ปองกันเรา
ไมใหตกไปในทางที่ตา่ํ ทรามมีอันตราย
๒. ทานสั่งสอนแนะนําเราใหตงั้ อยูในความดี ชักนําเราใหมุง
ไปในทางทีจ่ ะพบความสุขความเจริญ
๓. ทานใหเราไดเลาเรียนศิลปวิทยามีความรูที่จะไปประกอบ
อาชีพการงานเพื่อตั้งตัวใหเปนหลักฐานตอไป
๔. ถึงเวลาถึงวัยที่จะมีครอบครัวทานก็เปนธุระเอาใจใส
จัดแจงชวยเหลือ โดยรับที่จะทําดวยความเต็มใจ
∗

ธรรมกถานี้แสดงเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๕

๒
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๕. ทรัพยสมบัติของทาน ก็เปนของลูกนัน่ เอง ซึง่ ทานจะมอบ
ใหในเวลาอันสมควรเปนระยะๆ ไป จนครั้งสุดทายที่
เรียกวามรดก
ทั้งหมดนี้ เปนที่รูกนั ตามหลักการของพระศาสนา แตที่จริงนั้น
ทานเพียงวางไวใหเปนหัวขอหรือรายการปฏิบัติที่สําคัญๆ เทานัน้ การ
ปฏิบัติปลีกยอย ยังมีอีกมากมาย รวมความก็คือ พอแมนั้นทําทุกอยาง
เพื่อลูกดวยความรัก วาโดยคุณธรรมก็คือ การกระทําที่ออกมาจาก
พรหมวิหาร ๔ ประการนัน่ เอง คือ
๑. ใจของพอแมนั้นประกอบดวยความรักความปรารถนาดี
เอาใจใสเลี้ยงดูลูกใหเจริญเติบโตและงอกงามมีความสุข
คือ มีเมตตา
๒. ประกอบดวยกรุณา มีความสงสาร คอยชวยเหลือใหพน
จากความยุง ยากเดือดรอน ชวยแกไขปญหา และปลด
เปลื้องความทุกข
๓. มีมุทิตา คอยสงเสริม ใหกาํ ลังใจ และพลอยยินดีเมื่อลูก
ประสบความสําเร็จ ประสบความกาวหนา หรือทําความดี
งามถูกตอง
๔. มีอุเบกขา ในเวลาที่สมควร เชน เมื่อลูกจะตองรับผิดชอบ
ตัวเอง หรือควรรูจักฝกหัดทําอะไรดวยตนเอง ทานก็จะให
โอกาสแกลูกทีจ่ ะพัฒนาตัวเอง คือไมใชจะทําใหไปหมด
ทุกอยางจนกระทั่งลูกทําอะไรไมเปน อันนี้เรียกวา วาง
อุเบกขา
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๓

นี่คือหลัก พรหมวิหาร ๔ เรารูกันวาพอแมนั้น เปนตัวอยางของ
คนที่มพี รหมวิหารธรรม ๔ ประการ แตในเรื่องนี้มีขอสังเกตวา เราเนน
กันมากในพรหมวิหารขอที่ ๑ เมื่อพูดถึงผูใ หญ วาผูใหญจะตองมีเมตตา
แลวก็มักจะตามดวยขอ ๒ คือกรุณา วามีเมตตากรุณา และบุคคลผูมี
เมตตากรุณา ที่แสดงออกอยางชัดเจน ก็คือ พอแมของเรานี่แหละ
ขอสังเกตสําคัญอีกอยางหนึง่ คือ พอแมในเมืองไทยเรานี้
แสดงเมตตา กรุณา และมุทิตา ไดงาย หรือพรอมที่จะแสดงพรหมวิหาร
๓ ขอแรกนี้ไดตลอดเวลา แตมักวางอุเบกขาไมเปน หรือแมแตไมเขาใจ
หรือเขาใจผิดตอขออุเบกขา ทําใหลกู เติบโตอยางไมสมบูรณ เชน ไม
รูจักโต ทําอะไรไมเปน และไมรูจักรับผิดชอบ พรหมวิหารขอสุดทายนี้
จะปฏิบัติไดถูกตองจะตองใชปญญา จึงตองศึกษาใหดี ตอนแรกจะพูด
เปนแนวไวกอน
พอแมมีเมตตา ในยามปกติ เมื่อลูกเจริญเติบโตอยูดีตามที่ควร
จะเปน (เขาปกติ)
พอแมมีกรุณา ยามลูกมีทุกข เชน เจ็บปวย หรือมีเรื่องลําบาก
เดือดรอน (เขาตกต่ํา)
พอแมมีมทุ ิตา ยามเมื่อลูกทําอะไรไดดีมีสุขหรือประสบความ
สําเร็จ เชน สอบไดที่ดีๆ สอบเขางานได หรือไดเลื่อนยศเลื่อนตําแหนง
(เขาขึ้นสูง)
แตในบางกรณี พอแมไมอาจใชเมตตา กรุณา หรือมุทิตา
เพราะจะทําใหเกิดความเสียหาย เชน อาจจะเสียหายแกชีวิตของลูก
เอง หรือเสียธรรม ในกรณีอยางนัน้ จะตองรูจักวางอุเบกขา โดยเฉพาะ
ในกรณีที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ คือ
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พอแมมีอุเบกขา เมื่อจะฝกหัดใหลูกรูจักรับผิดชอบตนเอง จะ
ไดทําอะไรๆเปน และพึง่ ตนเองได เทากับเปดโอกาสใหลกู พัฒนา เชน
ใหเดินเอง ทําการบานเอง โดยพอแมวางทีเฉยดูใหเขาทํา แตพรอมทีจ่ ะ
ชวยเมื่อถึงเวลา หรือเปนที่ปรึกษาให
พอแมมีอุเบกขา เมื่อลูกสมควรตองรับผิดชอบการกระทําของ
เขา เชน ลูกทําความผิด ลูกทะเลาะกัน พอแมวางตัวเปนกลาง เพื่อใหมี
การพิจารณา วินิจฉัย ตัดสิน และใหเขาปฏิบัติหรือไดรับการปฏิบัติ
อยางเปนธรรม
พอแมมีอุเบกขา เมื่อลูกรับผิดชอบตนเองได เชน เรียนจบแลว
มีการงานทําเปนหลักฐาน ออกเรือนมีครอบครัวของตัวเขาเอง พอแม
รูจักวางตัววางเฉย ไมเขาไปกาวกายแทรกแซงในชีวิตสวนตัวของครอบ
ครัวของเขา
จากคุณธรรมในใจทีม่ ีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พอแมก็
แสดงออกมาภายนอก ดวยการลงมือทํา คือปฏิบัติตอลูกโดยทําการ
เลี้ยงดู และฝกหัดอบรมสั่งสอน พรอมทัง้ ทําหนาที่ตางๆ อยางที่กลาว
มาขางตน ๕ ขอนั้น การปฏิบัติทั้งหมดนี้เรียกวาการสงเคราะห ซึง่ สรุป
ไดตามหลักสังคหวัตถุ เปน ๔ อยาง คือ
๑. พอแมมีแตการใหแกลูก ที่เรียกวา ทาน
๒. พอแมพูดจาดวยน้าํ ใจปรารถนาดี และอบรมสัง่ สอนใหคํา
แนะนํา ชี้แจงบอกเลาสิง่ ทีเ่ ปนประโยชน เรียกวา ปยวาจา
๓. พอแมลงมือลงแรง เอาแรงกายของทานทําโนนทํานี่ให
โดยเฉพาะเมือ่ ลูกยังเล็กอยูท ําอะไรเองไมไดพอแมก็ทําให
ตั้งแตอุมเรา จูงเรา ปอนขาว อาบน้าํ แตงตัวให ฯลฯ
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๕

การเลี้ยงดูตางๆ ทานตองลงมือปฏิบตั ิโดยใชเรี่ยวแรง
ของทานชวยเราทั้งนัน้ การเอาแรงกายเขาชวยนี้ เรียกวา
อัตถจริยา
๔. พอแมอยูกบั ลูก รวมสุขรวมทุกขกบั ลูก ทําตัวเขากับลูกได
ปฏิบัติตอลูกทุกคนอยางเสมอภาค เสมอตนเสมอปลาย
กับลูก ไมถือเนื้อถือตัว อยางลูกสมัยปจจุบันนี้ บางทีเลน
ศีรษะพอแมขามไปขามมา ทานก็ไมถือสา แตคนอื่นมาทํา
อยางนั้นไมไดพอแมจะโกรธเอา ขอนี้เรียกวา สมานัตตตา
อันนี้เปนหลักปฏิบัติที่ทานเรียกวา สังคหวัตถุ ๔ ประการ ซึ่งพอ
แมมีตอลูกเปนประจํา แตทั้งหมดนัน้
โดยสรุปแลวก็รวมเปนการ
สงเคราะห ๒ ประเภท คือ
๑. อามิสสงเคราะห สงเคราะหดวยอามิสคือวัตถุสิ่งของ เชน
อาหาร เครื่องนุงหม เปนตน ขอนี้ชัดเจนอยูแลว
๒. ธรรมสงเคราะห สงเคราะหดวยธรรมคือการแนะนําสัง่ สอน
ใหรูจักชั่วดี บาปบุญ เหตุผล ใหเจริญดวยคุณธรรมความดี มี
สติปญญา พัฒนายิ่งขึน้ ไป รวมทัง้ การแสดงเมตตากรุณาทีท่ านปฏิบัติ
ตอลูกอยูตลอดเวลา มีความรักความเอาใจใส มีความอดทนตอลูก ลูก
จะทําอะไรเปนเหตุใหพอแมตองวุน วายยุง ยาก ทานก็อดทน เปนตน
จากการสงเคราะหของพอแมนี่แหละ ลูกก็จะเอาไปเปนแบบ
อยางในการสงเคราะหซึ่งกันและกัน สิ่งที่ควรย้ําไวก็คอื การสงเคราะห
นั้น ประการสําคัญอยูที่ตองใหครบทัง้ สองอยางคือ อยามีเพียงอามิส
สงเคราะห ซึง่ เปนการสงเคราะหดว ยวัตถุสิ่งของอยางเดียว ตองมีธรรม
สงเคราะหดวย จึงจะมีความเจริญพัฒนาที่สมบูรณ
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รักของพอแม เปนรักแทที่ยั่งยืน∗
ไดบอกแลววา ที่พอแมทําทุกอยางเพื่อลูกนัน้ ก็ดวยความรัก
เราจึงควรรูจักความรักของพอแมใหดีสักหนอย
ความรัก ถาแยกตามหลักพระพุทธศาสนา ก็แบงงายๆ กอนวา
มี ๒ แบบ
ความรักแบบที่ ๑ คือ ความชอบใจในบุคคลหรือสิ่งทีจ่ ะเอามา
บํารุงบําเรอความสุขของเรา ชอบใจคนนั้นเพราะวา จะมาสนองความ
ตองการชวยบํารุงบําเรอ ทําใหเรามีความสุขได อะไรที่จะทําใหเรามี
ความสุข เราชอบใจ เราตองการมัน นี่คอื ความรักแบบหนึง่ ซึง่ มีมาก
ทีเดียว
ความรักแบบที่ ๒ คือ ความตองการใหคนอื่นมีความสุข หรือ
ความปรารถนาใหคนอืน่ มีความสุข ความรักของพอแมเปนแบบที่ ๒ นี้
คือ อยากใหลกู มีความสุข
ความรัก ๒ อยางนี้ แทบจะตรงขามกันเลย แบบที่ ๑ อยากได
เขามาบําเรอความสุขของเรา (จะหาความสุขจากเขา หรือเอาเขามาทํา
ใหเราเปนสุข) แตแบบที่ ๒ อยากใหเขาเปนสุข (จะใหความสุขแกเขา
หรือทําใหเขาเปนสุข) ความรักมี ๒ แบบอยางนี้ซึ่งเห็นไดในชีวิต
ประจําวัน
ความรักที่เด็กหนุมสาวพูดกันมาก ก็คือ ความรักแบบทีว่ า ชอบ
ใจอยากไดเขามาสนองความตองการของตน ทําใหตนมีความสุข แตใน
∗

เรื่องความรัก ๒ แบบตอไปนี้ ตัดตอนจาก จาริกบุญ-จารึกธรรม หนา ๙๕-๙๙ และ ความรัก: จากวา
เลนไทน สูความเปนไทย หนา ๑๐-๑๓
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ครอบครัวจะมีความรักอีกแบบหนึง่ ใหเห็น คือ ความรักระหวางพอแม
กับลูก โดยเฉพาะความรักของพอแมตอลูก คือความอยากใหลกู เปนสุข
ฉะนั้น ตอนแรกจะตองแยกระหวางความรัก ๒ แบบนีเ้ สียกอน
ความรักชอบใจอยากไดคนอื่นมาบําเรอความสุขของเรานี้ ทางพระ
เรียกวา ราคะ สวนความรักที่อยากใหคนอืน่ เปนสุข ทานเรียกวา
เมตตา อะไรจะตามมาจากความรักทั้ง ๒ แบบนี้ ความรัก ๒ แบบนี้ มี
ลักษณะตางกัน และมีผลตางกันดวย
ถามีความรักแบบที่ ๑ ก็ตองการได ตองการเอาเพื่อตนเอง เมื่อ
ทุกคนตางคนตางอยากได ความรักประเภทนี้ ก็จะนํามาซึ่งปญหา คือ
การเบียดเบียนแยงชิงซึง่ กันและกัน พรอมดวยความเห็นแกตัว
สวนความรักแบบที่ ๒ อยากใหผูอื่นเปนสุข เมื่ออยากใหผูอื่น
เปนสุข ก็จะพยายามทําใหเขาเปนสุข เหมือนพอแมรักลูก ก็จะพยายาม
ทําใหลูกเปนสุข และเมื่อทําใหลูกเปนสุขได ตัวเองจึงจะเปนสุข
ความรักของพอแมคืออยากทําใหลูกเปนสุข และมีความสุข
เมื่อเห็นลูกเปนสุข เมื่ออยากเห็นลูกมีความสุข พอแมก็หาทางทําทุก
อยางใหลูกมีความสุข วิธีสําคัญอยางหนึง่ ที่จะทําใหลูกมีความสุข ก็คอื
การใหแกลูก เพราะฉะนัน้ พอแมก็จะมีความสุขในการใหแกลูก เพราะ
การใหนั้นเปนการทําใหลูกมีความสุข
ตามปกติ การใหคือการสละหรือการยอมเสียไป ซึ่งอาจจะทํา
ใหฝนใจและเปนความทุกข แตพอมีความรักแบบที่สอง คือเมตตานีม้ า
ก็ใหดวยความสุข เพราะฉะนั้น ความรักคือเมตตาจึงมาสรางความ
เปลี่ยนแปลงใหม ทําใหการใหกลายเปนความสุข
ความรักแบบที่หนึ่ง เปนความตองการที่จะหาความสุขใหตน
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เอง พอเขามีความทุกขลําบากเดือดรอน หรืออยูในภาวะที่ไมสามารถ
สนองความตองการของเราได เราก็เบื่อหนาย รังเกียจ แตความรักแบบ
ที่สองตองการใหเขามีความสุข พอเขามีความทุกขเดือดรอน เราก็
สงสารอยากจะชวยปลดเปลือ้ งความทุกข ใหเขาพนจากความลําบาก
เดือดรอนนั้น
ความรักประเภทที่หนึง่ นัน้ ตองไดจึงจะเปนสุข ซึง่ เปนกระแส
กิเลสของปุถุชนทัว่ ไป มนุษยอยูในโลกนี้ เมื่อยังเปนปุถชุ นก็ตองการได
ตองการเอา เมื่อไดเมื่อเอาแลว ก็มีความสุข แตถาตองใหตองเสีย ก็
เปนทุกข วิถขี องปุถุชนนี้ จะทําใหไมสามารถพัฒนาในเรื่องของคุณ
ธรรม เพราะวาถาการใหเปนทุกขเสียแลว คุณธรรมก็มาไมได มนุษย
จะตองเบียดเบียนกัน แกปญ
 หาสังคมไมได แตถาเมื่อไรเราสามารถมี
ความสุขจากการให เมื่อไรการใหกลายเปนความสุข เมื่อนัน้ ปญหา
สังคมจะถูกลดนอยลงไป หรือแกไขไดทันที เพราะมนุษยจะเกื้อกูลกัน
ความรักแบบที่สอง ทําใหคนมีความสุขจากการให จึงเปนความรักที่
สรางสรรคและแกปญหา
เมื่อมนุษยมีความสุขจากการให จะเปนความสุขแบบสองฝาย
สุขดวยกัน คือ เราผูใหก็สุขเมื่อเห็นเขามีความสุข สวนผูไดรับก็มี
ความสุขจากการไดรับอยูแลว สองฝายสุขดวยกัน จึงเปนความสุขแบบ
ประสาน ความสุขแบบนี้ดีแกชีวิตของตนเองดวย คือ ตนเองก็มีทางได
ความสุขเพิม่ ขึ้น แลวก็ดีตอสังคม เพราะเปนการเกื้อกูลกัน ชวยให
เพื่อนมนุษยมคี วามสุข ทําใหอยูรวมกันดวยดี
ความรักของพอแมตอลูกเปนความรักแบบที่อยากเห็นลูก มี
ความสุข แลวก็พยายามทําอะไรตาง ๆ ใหลูกมีความสุข เมื่อเห็นลูกมี
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ความสุขพอแมก็มีความสุขดวย ดังนั้น พอแมจึงมีความสุขในการที่ได
ใหแกลูก ในขณะที่คนทั่วไปตองไดจึงจะมีความสุข แตพอแมใหแกลูกก็
มีความสุข แมตัวเองจะตองทุกขเดือดรอนพอแมก็ยอม
บางทีตัวเองตองลําบากเดือดรอน แตพอเห็นลูกมีความสุขก็มี
ความสุข ในทางตรงขามถาเห็นลูกไมสบายหรือตกทุกขลําบาก พอแมก็
มีความสงสาร ไมมีความรังเกียจ ไมมีความเบื่อหนาย แลวยังทนทุกข
ทนลําบากเพือ่ ลูกไดดวย
รักของพอแมนี้เปนรักแททยี่ ั่งยืน ลูกจะขึ้นสูง ลงต่ํา ดีราย พอ
แมก็รัก ตัดลูกไมขาด ลูกจะไปไหนหางไกล ยาวนานเทาใด จะเกิด
เหตุการณผนั แปรอยางไร แมแตจะถูกคนทัว่ โลกรังเกียจ ไมมีใครเอา
ดวยแลว พอแมผูใหกาํ เนิดก็ยังเปนออมอกสุดทายที่จะโอบกอดลูกไว
นี้แหละที่วา เปนการแยกความหมายของความรักเปน ๒ แบบ
พอแมมีความรักแบบที่ ๒ ซึ่งเปนรักแท คนทัว่ ไปเริ่มตนก็มีความรัก
แบบแรก คืออยากไดเขามาทําใหตัวเรามีความสุข แตคนควรจะพัฒนา
จากความรักแบบที่หนึง่ ไปสูความรักแบบที่สอง คือ ใหความรักแบบที่
สองเกิดมีขึ้นมาเพื่อชวยสรางดุลยภาพในเรื่องความรัก เชน ระหวาง
หนุมสาว ถามีความรักแบบที่หนึ่งอยางเดียวจะไมยงั่ ยืน ไมชาไมนานก็
จะตองเกิดปญหาแนนอน เพราะวาความรักแบบทีห่ นึ่งนั้น ตองการที่
จะเอาเขามาเปนเครื่องบํารุงบําเรอตัวเองเทานั้น ถาเมื่อไรตนไมสมใจ
ปรารถนา เมือ่ นั้นก็จะเกิดโทสะ มีความชิงชัง หรือไมก็เบื่อหนาย แลว
ปญหาก็จะเกิดขึ้น
ฉะนั้น คนเราอาจจะเริ่มตนดวยความรักแบบที่หนึง่ ได ตาม
เรื่องของปุถุชน แตจะตองรีบพัฒนาความรักแบบที่สองใหเกิดขึน้ พอ
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อยูเปนคูครองกันแลว ถามีความรักแบบทีส่ องเขามาหนุน ก็จะทําใหอยู
กันไดยั่งยืน ความรักแบบทีส่ องจะเปนเครื่องผูกพันสําคัญที่ชวยใหชวี ิต
ครองเรือนมีความมัน่ คง ดังนั้นปุถุชนนี้อยางนอยก็ใหมคี วามรัก ๒ แบบ
มามีดุลยภาพกันก็ยังดี ขอใหไดแคนี้ก็พอ
ในกรณีของสามีภรรยา ถามีความรักแบบแรกที่จะเอาแตใจ
ฝายตัวเอง ก็คือ ตัวเองตองการเขามาเพือ่ บําเรอความสุขของตน ถา
อยางนี้ก็ตองตามใจตัว ไมชา ก็จะตองเกิดปญหาการทะเลาะวิวาท หรือ
เบื่อหนาย แลวก็อยูกนั ไมได ไมยั่งยืน แตถามีความรักแบบที่สอง คือ
อยากใหเขาเปนสุข เราก็จะมีน้ําใจ พยายามทําใหเขาเปนสุข
ถามีความรักแบบที่สองอยู ความรักก็จะยัง่ ยืนแนนอน เพราะ
ตางฝายตางก็คิดวา ทําอยางไรจะทําใหอีกฝายหนึง่ มีความสุข สามีก็
คิดวาทําอยางไรจะใหภรรยามีความสุข ภรรยาก็คิดแตวา จะทําอยางไร
ใหสามีมีความสุข คิดกันอยางนี้ก็คือมีนา้ํ ใจและมีแตจะเกื้อกูลกัน ทํา
ใหครอบครัวอยูยั่งยืน ชีวิตก็มีความสุขได
ที่พูดมานี้ก็เพื่อใหเห็นวา เราจะตองพัฒนาคนในเรื่องความรัก
ใหรูจักความรักทั้ง ๒ อยาง อยางนอยก็ใหมีดุลยภาพในเรื่องความรัก
๒ ขอนี้ แลวพัฒนายิ่งขึ้น จนกระทั่งใหคนเราอยูกันดวยความรัก
ประเภทที่สอง
ลักษณะของความรัก มีอยูอ ยางหนึ่ง คือมันนําความสุขมาให
ดวย ความรักแบบที่หนึง่ ก็ทําใหเกิดความสุข เมื่อไดสนองความตอง
การที่ตัวจะได สวนความรักประเภทที่สอง ก็ทาํ ใหเกิดความสุข เมื่อได
สนองความตองการที่จะใหเขามีความสุข
ฉะนั้น คนทีท่ ําจิตใหมีเมตตาตอเพื่อนมนุษยไดหมด ก็จะมี
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ความสุขไดมากเหลือเกิน คือเวลาเห็นเพื่อนมนุษยมีความสุข หรือเรา
ทําใหเขามีความสุขได ตัวเราเองก็มีความสุขดวย คนประเภทนี้กเ็ ลยมี
โอกาสที่จะมีความสุขมากยิง่ ขึ้น คนทีพ่ ัฒนามาถึงระดับนี้ก็เชน พระ
โสดาบัน เปนตน พระโสดาบันนัน้ ไมมีมจั ฉริยะ ไมมีความตระหนี่ ไมมี
ความหวงแหน มีความพรอมที่จะให เพราะฉะนั้น คุณธรรมคือเมตตาก็
เจริญมากขึ้นดวย และทานก็มีความสุขยิ่งขึ้นมากมาย จนกระทัง่ เปน
พระอรหันตกม็ ีแตสุข ไมมีทกุ ขเหลืออยูเลย
ความรักของพอแมถึงแมจะจํากัดอยูกับลูกก็จริงอยู แตก็ไมใช
เปนการหวงแหนอยางความรักแบบที่หนึง่ คือพอแมรักลูก ความหวง
นั้นจะมีแตในแงที่อยากใหลกู มีความสุข ไมยอมใหใครมาทําใหลกู ทุกข
แตไมไดหวงแหนที่วา ตองการครอบครองเอาไวเปนของตัว เพื่อบําเรอ
ความสุขของตัว ไมมีความหึง คือไมไดหวงผัสสะไวเพือ่ ตัว และไมได
หวงใจ แตตรงกันขาม ถาลูกมีคูครองทีด่ ีมีความสุข พอแมก็พลอยมี
ความสุขไปดวย

ทุกคนตองเปนพรหม เพื่ออภิบาลสังคมใหยั่งยืน∗
พระคุณของพอแมมากมายหลายอยางทีพ่ ูดมานี้ รวมแลวก็มา
จากพรหมวิหาร ๔ นัน่ เอง เนื่องจากพรหมวิหาร ๔ นี้ มีความสําคัญ
∗

คําอธิบายพรหมวิหาร ๔ ตอไปนี้ ตัดตอนจาก ธรรมะสําหรับผูสูงอายุ หนา ๓๘-๔๙ และ เพื่อชุมชน
แหงการศึกษา และบรรยากาศแหงวิชาการ หนา ๘๗-๙๗ (อาจดูเทียบเคียงใน จาริกบุญ-จารึกธรรม
หนา ๙๕-๑๑๑, เรื่องที่คนไทยควรเขาใจใหถูก หนา ๔๔-๖๑, รักษาใจยามรักษาคนไข หนา ๓๕-๔๙,
ธรรรมะกับการทํางาน หนา ๘๔-๙๙)
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มาก ไมเฉพาะพอแมจะมีตอ ลูกเทานัน้ แตจะตองขยายออกไปใหทุกคน
มีตอเพื่อนมนุษย หรือเพื่อนรวมโลกทัว่ ทุกตัวคน เพราะฉะนัน้ จึงขอถือ
โอกาสอธิบายใหละเอียดกวาทีพ่ ูดไวขางตนนัน้ อีกหนอย
เราทุกคนอยูรว มกับเพื่อนมนุษย เริ่มตั้งแตพอแมพนี่ องสามี
ภรรยาในครอบครัวเปนตนไป ในการอยูร วมกับเพื่อนมนุษยนนั้ มีหลัก
ธรรมประจําใจอยูหมวดหนึง่ สําหรับเปนหลักในการที่จะวางใจหรือมี
ทาทีแหงจิตใจตอผูคนรอบดาน ธรรมชุดนี้ที่จริงก็เปนหลักธรรมงายๆ
แตบางทีเราก็ใชไมเปน นีก่ ค็ ือ พรหมวิหาร ๔ ทีพ่ ูดไวแลวขางตนนัน่ เอง
ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา บางทีที่เราดําเนินชีวิตกันมาจน
บัดนี้ เราก็ยงั เขาใจและใชธรรมชุดนี้ไดไมสมบูรณ
พรหมวิหาร แปลวา ธรรมประจําใจของพรหม พรหมนัน้ ศาสนา
พราหมณเขาถือวา เปนผูส รางโลก เปนเทพเจาผูดลบันดาลสิ่งทัง้ หลาย
เปนผูสรางสรรคและอภิบาลโลก แตพระพุทธเจาทรงสอนวาเราไมตอง
ไปรอพระพรหมใหมาสรางโลก อภิบาลโลก เราทุกคนควรจะเปนผูม ี
สวนรวมสรางสรรคอภิบาลโลกดวยกันทุกคน เพราะฉะนั้นจึงมาทําตัว
ใหเปนพรหมกันเถิด แลวพระพุทธเจาก็ตรัสแสดงพรหมวิหารไวใหเรา
ทุกคนปฏิบัติ เพื่อใหเราทุกคนเปนพระพรหม คือเปนผูสรางสรรคและ
อภิบาลสังคม ดังนั้นเราจะเปนพระพรหมโดยสมบูรณ ก็ตองมีธรรมทัง้
๔ ขอ คือมี
๑. เมตตา รัก ปรารถนาดี อยากใหเขามีความสุข
๒. กรุณา สงสาร อยากชวยเหลือใหเขาพนจากทุกข
๓. มุทิตา พลอยยินดีดวย เมื่อเขาสุขสําเร็จทําไดดี
๔. อุเบกขา วางทีเฉยเปนกลาง ใหทุกอยางเปนไปตามธรรม
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เมตตา กับ กรุณา นี่เมืองไทยใชมาก พูดกันอยูเสมอจนเปนคํา
ไทยสามัญ แตแยกความหมายกันไมคอยออก เพราะฉะนัน้ ตอนแรกจะ
ตองแยกความหมายระหวาง เมตตา กับ กรุณา ใหชัดวาตางกันอยางไร
วิธีแยกใหชัดงายๆ ก็คือ ธรรมหมวดนี้เปนทาทีของจิตใจ
สําหรับแสดงตอผูอื่น เมื่อเปนธรรมสําหรับแสดงตอผูอื่น ความหมาย
ของมันจะชัดดวยการพิจารณาดูสถานการณที่ผูอื่นเขาประสบวา เขา
อยูในสถานการณใดแลวเราจะใชธรรมขอไหน
สถานการณที่ ๑ คนอื่นเขาอยูดีเปนปกติ ไมมีเรื่องเดือดเนื้อรอน
ใจ แตก็ไมไดประสบความสําเร็จอะไรเปนพิเศษ ในกรณีนี้เราจะตองมี
เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดี ความเปนมิตร
เมตตาก็มาจากตนศัพทเดียวกับคําวามิตร มิตตะ แปลง อิ เปน
เอ ก็เปน เมตตะ เติมสระอาเขาไปเปนเมตตา รากศัพทเดียวกัน เมตตา
จึงแปลวา น้ําใจมิตร คุณสมบัติของมิตร หรือความเปนมิตร ในภาษา
สันสกฤตเรียกวา ไมตรี เปนอันวา สําหรับคนที่อยูเปนปกติ เราก็มีความ
เปนมิตร มีไมตรี มีเมตตา มีความรัก ปรารถนาดี อยากใหเขาเปนสุข
สถานการณที่ ๒ คนอื่นเขาตกต่ําเดือดรอน พอเขาทรุดต่าํ ตกลง
ไปจากสถานะเดิม คือประสบความเดือดรอน เราก็ยายไปสูคุณธรรมขอ
ที่ ๒ คือ กรุณา ซึง่ ไดแกความมีใจพลอยหวัน่ ไหวเมื่อผูอ ื่นประสบความ
ทุกข แลวก็อยากจะชวยเหลือปลดเปลือ้ งความทุกขหรือแกไขปญหา
ของเขา ทําใหเขาขึ้นมาสูภาวะปกติ หายทุกข หายรอน
พูดสั้นๆวา เขาอยูดีเปนปกติ เราเมตตา แตถาเขามีทกุ ข
เดือดรอน เราก็กรุณา คนไทยพูดถึงเมตตา กรุณา กันบอย แสดงวาคน
ไทยคงมีเมตตากรุณามาก แตขอตอไปคนไทยไมคอยพูดถึง
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สถานการณที่ ๓ คนอืน่ เขาขึ้นสูภาวะที่สูงขึน้ ไป คือประสบ
ความสําเร็จ ทําสิง่ ทีถ่ ูกตองดีงามนาชื่นชม มีความกาวหนา หรือมี
ความสุข เรียกงายๆ วา เขาไดดีมีสุข เราก็ยายตอไปสูค ุณธรรมขอที่ ๓
คือ มุทิตา ซึง่ แปลวา พลอยยินดีดวย เอาใจสงเสริมสนับสนุน
คนเรานีท้ ี่ประสบสถานการณกันอยูโดยทัว่ ไปก็ ๓ อยางนี่
แหละ คือ เปนปกติ ตกต่าํ ขึ้นสูง เราก็มีเมตตา กรุณา มุทิตา ไวปฏิบตั ิ
ตอเขาครบทั้ง ๓ สถานการณ แตแคนี้ไมจบ ยังมีอีกขอหนึง่ เปน
สถานการณที่ ๔ ขอนี้นา สงสัย เพราะ ๓ สถานการณก็นาจะครบแลว
ยังมีอะไรอีก สถานการณที่ ๔ คืออะไร
สถานการณที่ ๔ ขอนี้ยากหนอย คงตองอธิบายยาวสักนิด
จะตองเขาใจวา สามขอแรกนั้น เปนความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับมนุษย หรือคนกับคน แตในโลกมนุษยเรานี้ เราไมไดอยูกับ
มนุษยดวยกันเทานั้น เราตองอยูกับความเปนจริงของชีวิตในธรรมชาติ
ดวย หมายความวา โลกมนุษยนนั้ ตองตัง้ อยูบนฐานของกฎธรรมชาติ
หรือความเปนจริงของธรรมชาติอีกชั้นหนึง่ เราจึงมีความสัมพันธ ๒
ดาน หรือ ๒ ระดับ คือ
ดานหนึง่
เราอยูกับคนดวยกัน คือเพื่อนมนุษยที่เรียกวา
สิ่งแวดลอมทางสังคม เรามีความสัมพันธที่ดี เรามีเมตตา กรุณา มุทิตา
ชวยเหลือกันดี ก็อยูกนั ดวยดี มีความรมเย็นเปนสุข
อีกดานหนึง่ ลึกลงไป ชีวิตของเราอยูกับความเปนจริงของกฎ
ธรรมชาติ อยูก ับความเปนจริงของโลกและชีวิต แมแตรางกายของเรานี้
ก็เปนไปตามเหตุปจจัยของธรรมชาติ เปนไปตามกฎธรรมชาติ ซึ่งไมฟง
ใครทั้งสิ้น เปนหนาที่ของเราเองทีจ่ ะตองรูเขาใจมัน และปฏิบัติตัวให
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ถูกตองสอดคลองกับมัน ดานนี้แหละทีส่ ําคัญ ซึง่ เราจะมองขามหรือ
ละเลยไมได
เมตตา กรุณา มุทิตา นั้น มาชวยในดานทีห่ นึง่ ที่ชีวิตของเราไป
เกี่ยวของกับเพื่อนมนุษย แตดานที่สอง ชีวิตของเราตองเกี่ยวของกับ
ความเปนจริงของโลกและชีวิตที่เปนไปตามกฎธรรมชาติ คือเปนไปตาม
เหตุปจจัยของมัน ในดานนีค้ นจะตองมีปญ
 ญา รูจักรับผิดชอบตัวเอง ที่
จะดําเนินชีวิตใหดีงามถูกตองดวยตนเอง จะรอใหคนอื่นมาชวยไมได
ในขอ ๑-๒-๓ นั้น คนชวยกันดวยความรูส ึกที่ดีงาม แตขอสี่ใน
ความสัมพันธกับความเปนจริงของโลกและชีวิตที่ไมเขาใครออกใครนั้น
เราจะตองปฏิบัติตอมันใหถกู ตอง โดยใชปญญา ทุกคนจึงตองรูจกั
รับผิดชอบตนเอง ไมใชรอการชวยเหลือพึง่ พา
ยกตัวอยาง พอแมเลี้ยงลูก ถาเอาแตเมตตา กรุณามุทติ า ก็ทํา
ใหลูกหมดทุกอยาง แตลูกไมไดอยูกับพอแมหรืออยูก ับมนุษยดวยกัน
อยางเดียว อีกดานหนึ่งชีวิตของลูกตองอยูกับความเปนจริงของโลก
และชีวิต เขาจะตองไปมีชีวติ ของเขาเองในโลก ในสังคม ซึ่งเขาจะตอง
รับผิดชอบตัวเอง ปญหาก็คอื เขารับผิดชอบชีวิตของเขาเองไดหรือไม
ถาเราเอาแตชวยเขาดวยเมตตากรุณามุทติ า เขาอาจจะไมรูจกั
ทําอะไรใหเปนดวยตัวเอง และรับผิดชอบตัวเองไมได คือไมสามารถ
พึ่งตนเอง ในระยะยาวพอแมไมไดอยูกับเขาตลอดไป เขาจะตองอยูก บั
โลกแหงความเปนจริง ที่มนั ไมเขาใครออกใคร เขาจะตองรับผิดชอบ
ชีวิตของตัวเองใหได ตอนนีแ้ หละทีท่ านใหใชขอสี่ คือ สามขอแรกนีพ่ อ
แมจะทําใหลกู แตขอสี่ พอแมจะดูใหลูกทํา ขอสี่นี่แหละคืออุเบกขา
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อุเบกขา แปลวา คอยดู หรือดูอยูใกลๆ มาจาก อุป แปลวา
คอย หรือ ใกลๆ และอิกข แปลวามองดู อุเบกขาจึงแปลวามองดูอยู
ใกลๆ หรือคอยมองดู แตไมใชดูเปลาๆ ดูใหเขาทํา คือพอแมตองใช
ปญญาพิจารณาวา ตอไปลูกเราจะโต จะตองหัดดําเนินชีวิตเองใหได
จะตองรับผิดชอบตัวเองได จะตองทําอะไรเปนบาง เมื่อใชปญญา
พิจารณาเห็นแลว ก็มาฝกใหลูกทํา ใหเขาฝกตัวเอง แลวเราดูอยูใกลๆ
เปนที่ปรึกษา ถาเขาทําไมถกู ทําไมไดผล ทําผิด จะไดชวยแกไข แนะนํา
จนเขาทําเปนหรือทําไดดีดวยตนเอง
ถาเราไมรีบใชอุเบกขาเสียแตบัดนี้ ตอไปเราไมไดอยูกับเขา พอ
เขาโตขึ้น เขารับผิดชอบตัวเองไมเปน ทําไมเปน เขาทําผิดเราก็ไมมี
โอกาสไปแกไข ไมมีโอกาสจะชวยแนะนํา เพราะฉะนัน้ จึงตองฝกเขา
ตั้งแตบัดนี้ ตรงนี้แหละอุเบกขาจึงมา เพือ่ ใหเขามีโอกาสพัฒนาตัวเอง
ไมใชเอาแตรักแลวทําใหเขาหมดทุกอยาง จนกลายเปนวาพอแมปดกั้น
การพัฒนาของลูก หรือถึงกับทําลายลูกดวยความรักไมเปน อุเบกขานี่
มากับปญญา ตองมีปญญาจึงจะมีอุเบกขาได นี่แหละขอสี่ และที่พดู
มานี้เปนแงทหี่ นึ่ง

“รัก” ตองมี “รู” มาเขาคูใหสมดุล
ตามทีพ่ ูดมานีจ้ ะเห็นวา สถานการณที่ ๔ ก็คือ สถานการณที่
มนุษยสัมพันธกับมนุษยในกรณีที่ไปเกี่ยวของกับตัวธรรม การรักษา
ความสัมพันธกับธรรมนี้ยงั มีอีกอยางหนึ่งเปนแงที่สอง
ธรรมคือความเปนจริงของธรรมชาติ
พูดอีกสํานวนหนึง่ วา
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หลักการ หรือกติกาของธรรมชาติ คือ กฎธรรมชาติ ไดแก ความเปนไป
ตามเหตุปจจัย ความถูกตองตามกฎเกณฑแหงความเปนเหตุเปนผล
ความสมเหตุสมผล หรือความสมควรตามเหตุและผล รวมทั้งสิง่ ที่
เรียกวา ความเปนธรรม หรือความชอบธรรม
จากหลักการหรือกฎของธรรมชาตินี้ มนุษยเราก็มาบัญญัติ
ระบบในสังคมของตน เพื่อใหมนุษยดํารงอยูในความดีงาม ก็เกิดเปน
หลักการหรือกฎในสังคมมนุษย กลายเปนกฎหมาย กฎเกณฑ กติกา
เมื่อใดความสัมพันธระหวางมนุษยไปสงผลกระทบเสียหายตอ
ธรรม คือ ทําใหเสียหลักการแหงความเปนจริง ความถูกตองดีงาม
ความสมตามเหตุผล ความชอบธรรม ความเปนธรรม เชนผิดกฎหมาย
หรือกติกาสังคม เราตองหยุดชวยเหลือ เพื่อใหเขารับผิดชอบตอธรรม นี่
คือ อุเบกขา เพราะฉะนัน้ อุเบกขาจึงเปนตัวคุมหมด ทําใหสามขอแรกมี
ขอบเขต
เมตตา กรุณา มุทิตาจะเลยขอบเขตไมได เมื่อชวยกันไปถาจะ
ละเมิดหลักการ ละเมิดกติกา ละเมิดความเปนธรรม ตองหยุด เราเลย
แปล “อุเบกขา” วา เฉย หมายความวาเฉยตอคนนัน้ ไมชวย(ในทางที่
ผิด) ในภาษาบาลีทานอธิบายวาไมขวนขวาย(ที่จะชวย) เหมือนกับ
บอกวาฉันไมเอากะคุณละนะ
เราชวยเหลือกันตลอดเวลา โดยมีเมตตา กรุณา มุทิตา แตถา
จะทําใหเสียหลักการ เสียความเปนธรรม ฉันตองหยุด ฉันไมเอากับคุณ
แลวนะ กฎตองเปนกฎ ตรงนี้เรียกวาอุเบกขา
อุเบกขา คือเฉยตอคนนัน้ เพื่ออะไร เพื่อไมละเมิด เพือ่ ไมกาว
กายแทรกแซงธรรม ธรรมจะออกผลอยางไรตองวาไปตามนั้น ในขณะที่
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เมตตา กรุณามุทิตา รักษาคน แตอุเบกขา รักษาธรรม
ที่จริง อุเบกขาก็เปนความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันนัน่
แหละ แตในกรณีนี้ความสัมพันธนนั้ ไมอยูแ คมนุษยแลว แตมันไปเกีย่ ว
ของกับธรรมดวย คือไปเกี่ยวของกับหลักการ กฎเกณฑ กติกา ทัง้ ใน
ธรรมชาติ และที่มาบัญญัติกันในสังคมมนุษย
ฉะนั้น อะไรที่เปนเรื่องทีเ่ ขาสมควรจะชวยตัวเอง ควรรับผิด
ชอบตามความเปนจริงของความเปนเหตุเปนผล เราไมเขาไปแทรกแซง
ไมใชชวยเรื่อยเปอย ตองชวยในขอบเขตของความสมเหตุสมผล และ
ชวยเฉพาะในขอบเขตที่ไมละเมิดธรรม ไมละเมิดกฎเกณฑ กติกาตางๆ
ฉะนั้น อุเบกขาจึงเปนตัวคุม และรักษาดุล ใหการชวยเหลือกันไมเลย
ขอบเขตจนเสียธรรม
ถึงตอนนี้คงจะประมวลคําอธิบายพรหมวิหารขอสุดทาย มา
สรุปลงเปนความหมายของอุเบกขาไดวา
สถานการณที่ ๔ เมื่อเขาสมควรจะตองรับผิดชอบการกระทํา
ของตน (รวมทั้งฝกหัดความรับผิดชอบนั้น) คือในกรณีที่ถาเราเขาไป
ชวยเหลือดวยเมตตาก็ตาม กรุณาก็ตาม มุทิตาก็ตาม จะเปนการ
ละเมิดกอความเสียหายตอธรรม
ตอความจริงความถูกตองดีงาม
ความสมควรตามเหตุผล หรือทําลายหลักการ กฎ กติกาที่ชอบธรรม
ความสัมพันธระหวางมนุษยในขอ ๑-๒-๓ จะตองถูกหยุดยั้ง เราจะตอง
ตั้งตัวหรือวางตนอยูในอุเบกขา คือ หยุดการขวนขวายชวยเหลือ เพื่อให
มีการปฏิบัติไปตามธรรม ตามหลักการ หรือตามกติกา โดยไมเขาไป
กาวกายแทรกแซง
ขอยกตัวอยางเชน เด็กคนหนึง่ ไปประสบความสําเร็จลักขโมย
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เงินเขามาได ๕,๐๐๐ บาท ดีใจใหญ เราเห็นวาเด็กนั้นประสบ
ความสําเร็จ เราจะไปมุทิตาถูกตองไหม ไมถูกตองใชไหม เพราะวา ถา
เราไปดีใจ ไปสงเสริม ก็ไปกระทบกับตัวธรรม กลายเปนการทําลาย
หลักการแหงความถูกตองดีงาม ฉะนั้น ในกรณีนี้ เราก็ตองปฏิบัติไป
ตามธรรม
อีกตัวอยางหนึ่ง ลองดูในกรณีของผูพิพากษา เชน จําเลยทํา
ความผิดจริง ไปฆาคนมา ผูพ ิพากษาคิดวาถาเราจะตัดสินใหเขาเขาคุก
เขาก็จะมีความทุกข ก็เกิดกรุณา สงสาร เลยตัดสินใหพน ผิด อยางนี้ไม
ถูก เพราะการมีกรุณาในกรณีนี้จะสงผลกระทบตอตัวธรรม ทําใหเสีย
หลักความจริงความถูกตองดีงาม ทําลายหลักการกฎเกณฑกติกาที่
รองรับสังคมอยู
ในกรณีที่ความสัมพันธระหวางบุคคล สงผลกระทบเสียหายตอ
หลักการแหงความเปนธรรม ชอบธรรม หรือตัวหลักการ ตลอดจน
กฎเกณฑกติกาทัง้ หลายที่จะยึดเหนี่ยวใหสังคมมนุษยอยูได เราจะตอง
หยุดขอที่ ๑, ๒, ๓ ไว แลวยายไปขอที่ ๔ คือ อุเบกขา เพื่อใหเขา
รับผิดชอบตอความเปนจริง ตอตัวธรรม ตอหลักการและกฎเกณฑ
กติกานั้นๆ อันนี้แหละเรียกวาอุเบกขา
ไดบอกแลววา อุเบกขา แปลวาคอยมองดู มาจาก อุป (ใกลๆ
หรือคอย) + อิกฺข (มอง) หมายความวา เพื่อไมเขาไปกาวกายแทรกแซง
กระบวนการของธรรม เราจึงเฉยตอคนนั้น คือ ปลอยหรือเปดโอกาสให
มีการปฏิบัติตอเขาไปตามธรรม ตามหลักการ หรือตามกฎเกณฑกติกา
ใครมีหนาที่อยางไรก็ทําไปตามนัน้ หลักการหรือกฎเกณฑวาอยางไร ก็
ทําไปตามนัน้ เราก็คอยมองดู ถามีอะไรตองทําเมื่อไร ก็ทํา คือคอย
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มองดูใหทุกอยางดําเนินไปอยางถูกตองตามทีม่ ันควรจะเปนหรือตาม
ธรรม โดยใชปญ
 ญาพิจารณาปฏิบัติใหเหมาะ
อุเบกขานี่ตองใชปญญา ตางจากเมตตา กรุณา มุทิตา ที่ใช
ความรูสึกมาก คือรูสึกเปนมิตร รูสึกเห็นใจสงสาร และรูสึกพลอยดีใจ
ชวยหนุน สวนอุเบกขาตองมีปญญา คือตองรูวาอะไรถูกตอง อะไรเปน
ธรรม อะไรเปนความจริง แลวจึงเอาความรูนั้นมาปรับความรูสกึ ใหลงตัว
พอดี การที่ปญ
 ญาความรูน นั้ มาปรับความรูสึกใหลงตัวพอดีได วางตัว
ถูกตองเปนกลางอยูในธรรม อันนีเ้ รียกวา อุเบกขา เปนอันวา เราจะตองมี
อุเบกขาดวย จึงจะรักษาสังคมนี้ไวได มิฉะนั้น สังคมนีก้ จ็ ะปนปวน
ถาเราใชเมตตา กรุณา มุทิตามาก เราจะมีความสัมพันธ
ระหวางบุคคลดี แตถาขาดอุเบกขา คนจะชวยเหลือกันระหวางบุคคล
จนกระทั่งเสียหลักการ ไมเหลียวแล ไมดูหลักการวา จะเสียความเปน
ธรรมในสังคมไหม หลักเกณฑ กฎหมาย กติกาไมเอา จะชวยเหลือกัน
ระหวางบุคคลอยางเดียว
สังคมไทยนี้ นาจะหนักไปทาง ๓ ขอแรก สวนขอ ๔ นี่ขาดมาก
อุเบกขาแทบจะไมมี และไมรจู ักดวยซ้าํ
ในสังคมไทย เมื่อคนไมรูจักอุเบกขาตัวจริง เวลาพูดถึง อุเบกขา
ก็เขาใจผิด นึกวาเฉยแลวเปนอุเบกขา เวลามีอะไรเกิดขึ้นก็เฉย แต
กลายเปนเฉยไมรูเรื่องรูราว เฉยไมเอาเรื่องเอาราว และเฉยไมไดเรื่องได
ราว อยางนีท้ างพระทานมีศัพทใหดวย เรียกวา อัญญาณุเบกขา
แปลวา เฉยโง ซึ่งเปนอกุศล เปนบาป คนไทยเรานี้ถา ไมระวังใหดีจะเฉย
โงกนั มาก เฉยที่แทตองเปนเฉยดวยปญญา เพราะวาอุเบกขานี้จะมีได
ตองอาศัยปญญา
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สามขอตนนัน้ หนักดานความ”รูสึก” ในการพัฒนามนุษยดาน
ความรูสึก ที่เรียกเพีย้ นกันไปวาดานอารมณนี้ เรามุงใหมีเมตตา กรุณา
มุทิตา ซึง่ เปนฝายความรูสกึ หรือ emotion ที่ดี แตความรูสึก หรือ
emotion นี้จะตองถูกคุมดวยปญญามิฉะนั้น emotion คือดานอารมณ
หรือดานความรูสึก อาจจะเลยขอบเขตไมถูกตอง และถาเราไมมี
ปญญาคุม เมื่อเราชวยเขาไมได จิตใจเราจะรอนรน กระวนกระวาย
เปนทุกข แตพอปญญาคือดานความ”รู”มา ก็จะสรางดุลยภาพ ทําให
จิตใจสงบ จึงตองเอาความรูมาคุมความรูสึก ฉะนัน้ พุทธศาสนาจึงไป
จบที่ปญญา
ดานรูตองคุมดานรูสึก แลวเมื่อปญญาดานรูพฒ
ั นาไป ก็จะ
พัฒนาดานความรูสึกใหเปนกุศลยิ่งขึ้น เพราะดานความรูสึกนัน้ มีฝาย
อกุศล เชน โกรธ เกลียด ชัง ริษยา ระแวง เห็นแกตวั เปนตน พอปญญา
มาก็พัฒนาความรูสึก คือพวก emotion ใหมาเปน emotion ที่ดี เปน
ฝายเมตตา กรุณา หรือความรัก เปนตน แตแมจะเปนความรูสึกที่ดีแลว
ก็ตองอยูในความควบคุมของปญญา
เปนอันวา สามขอตนหนักในดานความรูสึก คือ ความรัก สวน
ขอสี่หนักในดานปญญา คือ ความรู ตองใหปญญานําเอาอุเบกขามา
คุมความรูสึกไว
สามขอแรกคือ เมตตา กรุณา มุทิตา แทบไมตองใชปญญา
เพียงแตมีความรูสึกที่ดีกพ็ อ คือ เขาอยูเปนปกติเราก็รูสึกรัก เขาทุกข
รอนเราก็รูสึกสงสาร เขาไดดีมีสุขเราก็รูสึกยินดีดวย แตในขอสี่นี่ ถาไมมี
ปญญาก็ปฏิบัติไมได เพราะตองรูวา อะไรเปนเหตุเปนผล อะไรเปน
ความจริง อะไรเปนความถูกตอง อะไรเปนหลักการ จึงจะปฏิบัติได ขอ
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สี่จึงตองเนนปญญา และเปนตัวทีส่ ําคัญทีส่ ุด ซึ่งจะสรางดุลยภาพ หรือ
ความพอดีใหเกิดขึ้น
เมื่อมีความรักโดยไมขาดความรู คือ ใชเมตตากรุณาโดยมี
ปญญามาโยงเขากับอุเบกขา ก็จะเกิดความสมดุลและความถูกตองพอดี

เมตตากรุณาก็มี มุทิตาก็มา
พออุเบกขาบรรจบ ก็ครบสี่พักตรพระพรหม
เปนอันวาขอที่ ๔ คืออุเบกขา เปนตัวคุมทาย และคุมทัง้ หมด
สําหรับรักษาใหโลกนี้อยูในธรรม อยูในความถูกตองดีงาม รักษาหลัก
การของสังคม ทําใหสังคมอยูในความเปนธรรม แตถา เรามีอุเบกขา
มากอยางเดียว ก็เอาแตตัวใครตัวมัน ทุกคนรับผิดชอบตอหลักการ คุณ
ทําถูกตองตามหลักการ หรือตามกฎหมาย ฉันไมวา แตถาคุณทําผิด
หลักการและกฎเกณฑกติกาเมื่อไร ฉันจัดการทันที เวลาอื่นนอกจาก
นั้น ตางคนตางอยู ไมชวยเหลือกัน ไมเอาใจใส ไมมนี ้ําใจตอกัน สังคม
นั้นก็ขาดความอบอุน แหงแลง คนก็เครียด ใจไมสบาย เปนโรคจิตกัน
มาก ก็เสียดุลอีก
เพราะฉะนัน้ สังคมจึงตองมีพรหมวิหารใหครบและใหเหมาะ
พอดี ตามทีพ่ ระพุทธเจาตรัสไวสําหรับ ๔ สถานการณ ถาปฏิบัตใิ ห
ถูกตองแลว สังคมจะมีดุลยภาพ เริ่มตัง้ แตในสังคมเล็กคือครอบครัว
โดยปฏิบัติใหถูกตองตอลูกของตนเอง
หนึ่ง เมื่อเขาอยูเปนปกติ เราก็มีเมตตา เลี้ยงดูใหเขามีความสุข
สอง ถาเขาเกิดเรื่องเดือดรอนเปนทุกข มีโรคภัยไขเจ็บ เปนตน
เราก็กรุณาสงสาร ชวยเหลือแกไขใหหมดปญหา
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สาม เมื่อเขาประสบความสําเร็จ ทําสิ่งที่ถูกตองดีงาม เราก็
มุทิตา พลอยยินดีดวย ชวยสงเสริมสนับสนุนยิ่งขึ้นไป
สี่ แตในกรณีที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ จะตองพิจารณาใช
อุเบกขา
สถานการณทจี่ ะตองวางอุเบกขาที่สาํ คัญมี ๓ กรณี คือ
๑. เมื่อลูกสมควรจะตองหัดรับผิดชอบตัวเอง ฝกทําอะไรตอ
อะไรใหเปน เพราะวา ลูกของเรานั้นเขาไมไดอยูในโลกที่มีแตพอแม
หรือมนุษยดวยกันเทานัน้ ชีวิตอีกดานหนึ่ง โดยเฉพาะตอไปเมื่อเขาโต
แลว เขาตองไปอยูในโลกแหงความเปนจริง โลกนัน้ มีกฎเกณฑกติกา
ทั้งกฎเกณฑในธรรมชาติ และกฎเกณฑในสังคม ซึง่ จะตองเปนไปตาม
เหตุผลของเรื่องนัน้ ๆ ซึง่ เขาจะตองไปอยูกับความเปนจริงเหลานั้น
โลกนี้ไมไดตามใจเราเหมือนอยางพอแมตามใจลูก มันไมได
เปนไปตามใจปรารถนา เพราะฉะนั้นลูกจะตองหัดรับผิดชอบตัวเอง
อะไรที่สมควรจะทําใหเปน ตองฝกทําไว ถาพอแมมวั แตเห็นแกลกู วา
เรารักเขา ไมอยากใหเขาลําบาก ไมอยากใหเขาเหน็ดเหนื่อย แลวไมวา
อะไรก็ไปทําแทนใหทงั้ หมด ลูกก็เลยไมรจู ักโต แลวก็รบั ผิดชอบตัวเอง
ไมเปน
พอแมบางคนเลี้ยงลูกไมเปน โอลูกเกินไป เพราะขาดอุเบกขา
สวนพอแมที่รจู ักอุเบกขา เมือ่ มาถึงสถานการณที่ ๔ คือมีเรื่องอะไรที่ลกู
จะตองสมควรฝกไว ทําไว หัดใหเปน เราตองใหเขาฝกทําหัดทํา ตอง
ยอมใหเขาเหนื่อยบาง ลําบากบาง แมแตหัดเดินก็ยงั ตองมีความเหน็ด
เหนื่อยลําบากบาง ถากลัวลูกลําบาก ไปอุมตลอดเวลาแลวลูกจะเดิน
เปนไดอยางไร
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เหมือนอยางคนสมัยกอน ตอนที่เริ่มมีการเรียนหนังสือใหมๆ
เขาใชกระดานชนวน และใชดินสอหิน พอแมบางคนกลัวลูกจะเจ็บมือ
เพราะใชดนิ สอหิน ก็เลยไมใหเรียน นี่คือเพราะขาดอุเบกขา ลูกก็เลย
ไมไดรับการศึกษา
เปนอันวาจะตองยอมใหลูกเหน็ดเหนื่อยยากลําบากบาง เพื่อ
ใหเขาหัดทําฝกทํารับผิดชอบตัวเอง จะไดทําอะไรๆ เปน และปญญาจะ
เปนตัวบอกวาควรจะใหเขาหัดทําสิ่งใด ฝกในเรื่องใด หรือหัดรับผิด
ชอบอะไร เพราะฉะนัน้ ขออุเบกขา จึงตองมากับปญญา เมื่อปญญา
พิจารณาแลวก็ปฏิบัติไปตามปญญาโดยวางอุเบกขา เราเปนที่ปรึกษา
ก็คอยดู ถาเขาเพลี่ยงพล้ําเมื่อไร จะตองชวย ก็เขาไปชวย นี่คือ อุเบกขา
ในสถานการณ ที่ ๑ ใหเขาหัดรับผิดชอบตัวเอง ทําอะไรตออะไรใหเปน
๒. เมื่อลูกจะตองรับผิดชอบการกระทําของเขา ครอบครัวนั้น
เปนตัวแทนของสังคมใหญ ในสังคมมนุษยตองมีกฎเกณฑ กติกา ซึ่ง
ทุกคนในสังคมนั้นจะตองรับผิดชอบปฏิบัติตาม
ครอบครัวก็เชนเดียวกัน ตองมีกฎเกณฑกติกาเพื่อใหสมาชิก
ของครอบครัวอยูกันสงบเรียบรอย มีวนิ ัย และเปนการฝกเด็กใหพรอมที่
จะไปรับผิดชอบดําเนินชีวิตในสังคมตอไป เพราะฉะนัน้ กฎตองเปนกฎ
ถาเขาทําอะไรผิดก็ตองรับผิดชอบตอการกระทําของเขา ทําถูกก็วาไป
ตามถูก ทะเลาะกันก็ตองมีความยุติธรรม นี่คือมีอุเบกขาเพื่อปฏิบัติให
ถูกตองตามธรรม
๓. เมื่อลูกรับผิดชอบตัวเองไดแลว เขาสําเร็จการศึกษาแลว มี
งานมีการทํา มีครอบครัวของเขาแลว ทานวาพอแมตองรูจักวาง
อุเบกขา ปลอยใหเขารับผิดชอบชีวิตและครอบครัวของเขาเอง ไมเขาไป
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กาวกายแทรกแซงในชีวิตและครอบครัวของเขา โดยวางใจเรียบสงบวา
เขารับผิดชอบตัวเองไดแลว ไมใชเอาแตเมตตากรุณา รักเขามาก ก็เลย
เจากี้เจาการเขาไปจัดการในบานของเขา ในครอบครัวของเขา เทีย่ วจี้
เที่ยวชี้อยูเรื่อยวา ลูกอยูอยางนี้นะ จัดของอยางนีน้ ะ ฯลฯ
ถาพอแมเขาไปจัดแจงวุน วายมาก ลูกแทนที่จะเปนสุข ก็ไม
เปนสุข และจะรูสึกไมสบายใจ อาจจะอึดอัดพูดไมออก บางทีถาเขาไม
ขัดแยงกับพอแม ก็ไปขัดแยงกับคูครองของเขาเอง ทานจึงวาถึงเวลาที่
จะตองวางอุเบกขา ใหเขารับผิดชอบตัวเขา ครอบครัวของเขาเปนของ
เขา เราไดแตคอยมองดู ใหเขาบริหาร เราเปนที่ปรึกษา ถาเขาตองการ
ความชวยเหลือเมื่อไร ก็เขาไปชวยเหลือ นี่เรียกวา อุเบกขา
ถาพอแมวางอุเบกขาถูก ก็เกิดความสมดุลในชีวิต และความ
สมดุลระหวางความสัมพันธระหวางมนุษยกับความสัมพันธกับธรรม
โดยเฉพาะเมือ่ พอแมอายุมากขึ้น ก็จะตองวางใจกับลูกหลาน
ใหถูกตองวา ถึงเวลาแลวที่เขาจะตองรับผิดชอบชีวิตของเขาเอง เรา
วางใจเปนอุเบกขาเงียบสงบ พรอมจะชวยเหลือเขา แตเราไมเขาไป
จุกจิก วุน วาย เจากี้เจาการ
ตอนนี้ถงึ เวลาของพระพรหมที่จะวางอุเบกขา ถาทําใจไดอยาง
นี้ ใจจะสบายขึ้นเยอะ ถาเสียหลักนี้ก็จะไมเปนพระพรหมที่สมบูรณ

สังคมทุกระดับ ตั้งแตครอบครัว
มักพัฒนาอยางเสียดุล เพราะขาดบูรณาการ
ในสังคมที่ปฏิบัติธรรมไมครบ จะเกิดความเสียดุล สังคมทีม่ ี
เมตตากรุณามาก จะเปนสังคมทีม่ ีนา้ํ ใจมาก คนจะมีน้ําใจชวยเหลือกัน
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อยางดี ซึ่งก็เปนขอดี ทําใหจิตใจคนมีความอบอุน ชุม ฉ่ํา รมเย็น มี
ความสุข สบาย แตผลเสียก็มีได คือ ถาไมมีอุเบกขามาคุม ก็เสียดุล
๑. คนจะชอบหวังพึ่งผูอื่น คือ คนจํานวนไมนอยในสังคมนี้ทมี่ ี
กิเลสของปุถุชน เมื่อหวังพึ่งผูอนื่ ไดวาจะมีคนมาชวย ก็จะไมดิ้นรน
ขวนขวาย เขาชอบคิดวา ถาเราลําบาก ขาดแคลน ขัดสน ก็ไปหาผูใหญ
คนโนน ไปหาญาติผูนี้ หาเพื่อนคนนัน้ เขาก็ตองชวยเรา ความที่คอย
หวังความชวยเหลือจากผูอื่นอยูเรื่อย ก็เลยไมดิ้นรนขวนขวาย ก็ออนแอ
เพราะฉะนัน้ สังคมทีม่ ีนา้ํ ใจ มักเสียดุลไปทางออนแอ คนมักหวังพึ่งผูอนื่
ทําใหเฉื่อยชา ไมกระตือรือรนขวนขวาย และอาจจะตกอยูในความ
ประมาท
๒. ไมสามารถรักษาหลักการได เพราะคนจะชวยกันจนกระทั่ง
ละเมิดกฎหมายก็เอา ลองจะชวยเสียอยาง กฎหมายก็ไมมอง ความ
เปนธรรมก็ไมเอาทัง้ นัน้ ชวยกันอยางเดียวจนเสียความเปนธรรม และ
เสียหลักการ
สวนสังคมที่ขาดสาม หรือเพียงสองขอตน คือไมมีเมตตากรุณา
จะเปนสังคมทีไ่ มมีน้ําใจ คนไมคอยชวยเหลือกัน อุเบกขาจะขึ้นมาเดน
แตอาจจะเปนอุเบกขาแบบไมมีปญญาก็ได คือ เฉยไมเอาเรื่อง ตัวใคร
ตัวมัน ใครจะเปนอยางไรก็ชาง พอมีปญญาขึ้นมาหนอยก็วางกติกา
สังคมไววา แกจะทําอะไรก็เรื่องของแกนะ แกทําไปไดตราบเทาทีไ่ ม
ละเมิดกติกาหรือกฎหมาย ถาแกละเมิดกฎเมื่อไร ฉันจัดการทันที แตถา
ไมละเมิดก็ปลอยแกทําไป แตฉันไมชวยนะ
ทีนี้คนที่ไมมีใครชวยนี่ เมื่อหวังพึง่ ใครไมได ตัวใครตัวมัน ก็ตอง
ดิ้นสุดฤทธิ์สุดกําลัง เพราะถาไมดิ้นก็ไมรอด จึงทําใหเขมแข็งและกาว
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หนา และเพราะเอากติกา เอากฎหมาย หรือหลักการเปนใหญ ก็รักษา
หลักการและกฎกติกาได แตเมื่อไปสุดโตง ก็กลายเปน สังคมที่เอาแต
กฎเขาวา ไรชีวิตชีวา ไมมนี า้ํ ใจ
สังคมไทย
นี่เนนความสัมพันธระหวางบุคคลในขอเมตตา
กรุณามาก ก็เสียดุล ทําใหออ นแอ แลวก็ไมสามารถรักษาหลักการและ
ความเปนธรรม สวนสังคมแบบอเมริกนั ก็คอนขางขาดในดานเมตตา
กรุณา คือขาดน้ําใจ และหนักในอุเบกขา ทําใหคนดิน้ รนแบบตัวใครตัว
มัน จึงทําใหเขมแข็ง และทําใหรักษาหลักการกติกาได แตเปนสังคมที่
แหงแลง เครียด จิตใจมีความทุกข ขาดความอบอุน ไดอยางเสียอยาง
เพราะฉะนัน้ เพื่อใหพอดี จึงตองมีครบทั้งสี่ขอ แตในระดับ
สังคมนี่แสนยากเหลือเกินทีจ่ ะพัฒนามนุษยใหมีครบทัง้ สี่ขอ มันก็เลย
ไดเวาๆ แหวงๆ ไดหนึง่ บาง ไดสองบาง ไดสามบาง ที่จะครบ ๔ อยาง
พอดีไดดุลนั้นหาไดยาก
พอแมก็เหมือนกัน ถาพอแมมีเมตตา กรุณา มุทิตา มาก แตไม
รูจักใชอุเบกขา ก็จะทําใหเด็กเติบโตขึ้นอยางไมสมบูรณ ทําใหเด็กรับ
ผิดชอบตัวเองไมได ทําอะไรไมเปน ไมรจู ักโต เพราะฉะนั้นจึงตองไป
โดนอุเบกขาจากที่อนื่ มาชวย ถึงจะเขมแข็ง เชนอยูเมืองไทยนี้พอแมทํา
ใหหมด ใหคนใชทาํ ใหหมด ก็เลยทําอะไรไมเปน แตพอสงไปอยูเมือง
ฝรั่ง โดนอุเบกขาของฝรั่งเขา ตอนนี้เขมแข็ง ทําเปนทุกอยาง ดังนี้เปน
ตน เพราะฉะนั้นสังคมจะตองไดดุล โดยเฉพาะพอแมนสี่ ําคัญที่สุด
พอแมคนไทยนี่จะตองเนนดานอุเบกขาใหมากขึ้น
วาทํา
อยางไรจะใชปญญาใหมากขึ้น ลดดานความรูสึกลง และเติมดาน
ความรูเขาไป แตปญญานี้ยาก มันไมเหมือนความรูสึก มันตองคิดและ
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พิจารณาวา เออ อะไรที่ลกู ของเราควรจะทําใหเปน ควรจะฝกรับผิด
ชอบ คิดแลวมองเห็นแลวก็มาดูใหเขาทํา ซึ่งจะเปนการรักลูกระยะยาว
ถารักลูกมากดวยเมตตา กรุณา มุทิตาเกินไป จะกลายเปนวารักลูก
ระยะสั้น มองการณใกล สายตาสั้น แลวจะปดกั้นการพัฒนาของเด็ก
เมตตากรุณาสามารถปดกัน้ การพัฒนาของเด็กได เพราะเมื่อ
ไมมีอุเบกขาก็ไมเปดโอกาสใหเด็กไดพัฒนา ฉะนั้นบางทีเด็กที่ถูกปลอย
ถูกทิ้งนี่แหละ ถูกอุเบกขาเขาเต็มที่ ถาไมเสียก็เกงไปเลย เขาจะเขมแข็ง
จะชวยตัวเองไดดี แกรงกลา สามารถเจริญเติบโตงอกงามในสังคม
ควรจะยอมรับกันวาดุลยภาพระหวางธรรม ๔ ประการนี้เสียไป
แลวในสังคมไทย เพราะฉะนั้นตอนนี้จะตองเนนการปฏิบัติคุณธรรมชุด
นี้ใหครบชุดทีว่ า ตองมีทั้งเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา โดยเฉพาะ
อุเบกขา เปนตัวโยงปญญามารักษาดุลยภาพไวใหเกิดความสมบูรณใน
ชีวิตและในสังคม ตั้งแตในครอบครัวเปนตนไป
พอแมบริหารครอบครัว บางทานก็บริหารหนวยงาน องคกร
ตลอดจนประเทศชาติ แตโลกคือสังคมมนุษยนี้ ทุกคนรวมกันบริหาร
มนุษยทกุ คนผูบ ริหารโลกนี้ จึงตองเปนพรหมผูมพี รหมวิหารใหครบทั้ง
๔ ประการ
ถึงแมวา มนุษยจะสัมพันธกนั ดี คือมีเมตตากรุณาและมุทิตาตอ
กัน แตถา มนุษยไมรักษาอุเบกขา พากันละเลยละเมิดธรรม โลกมนุษย
นั้นก็จะวิปริตแปรปรวน ตั้งอยูดีไมได
ถาทุกคนมีเมตตา กรุณา มุทิตา โดยมีอุเบกขากํากับอยู ก็จะมี
น้ําใจชวยเหลือสงเสริมกันดวยความสัมพันธอันดี พรอมทั้งดํารงรักษา
ความเปนธรรมในสังคม และความเขมแข็งรับผิดชอบในตัวคนไวได
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และก็จะอภิบาลโลก ดํารงรักษาสังคมใหมีสันติสุข ตั้งแตสังคมเล็กใน
บาน ไปจนถึงสังคมสากลของมวลมนุษย

เลี้ยงลูกดี เทากับทําหนาที่ตอสังคมทั้งหมด
ขอยอนกลับไปพูดถึงคําทีย่ า้ํ ไวเมื่อกีน้ ี้วา
พอแมเลี้ยงดูลูก
จะตองทําทัง้ อามิสสงเคราะห และธรรมสงเคราะห ใหครบทั้งสองอยาง
ถาพอแมสงเคราะหลูกดวยอามิสสิ่งของอยางเดียว
ไม
สงเคราะหดวยธรรม ไมใหคําแนะนําสัง่ สอน ไมรูจักอบรม เลี้ยงดูลูกแต
กาย ไมเลี้ยงดูจิตใจ ตอไปอาจจะเกิดโทษไดเพราะอามิสสิ่งของนั้นเปน
ที่ตั้งของความโลภได
พอมีความโลภแลวก็จะมีความตองการขยาย
ออกไป อยากไดไมสิ้นสุด แลวก็มีความหวงแหน ทําไปทํามาก็กลาย
เปนการสงเคราะหทนี่ ํามาซึ่งการแกงแยงกัน และเกิดการทะเลาะวิวาท
ได เพราะฉะนั้น ถาพอแมใหแตอามิสสงเคราะหอยางเดียว ไมใหธรรม
สงเคราะห อยางนอยลูกก็ไมมีความสามัคคีกัน จึงเกิดโทษได
เพราะฉะนัน้ พอแมตองใหธรรมสงเคราะหดว ย ตองสงเคราะห
ดวยธรรม โดยแนะนําอบรมสั่งสอนปลูกฝงจริยธรรม ศีลธรรม ให
คุณธรรมความดีงามเจริญงอกงามขึ้นในจิตใจของลูก ใหลูกมีความ
ซาบซึ้งในความดีงาม และทราบซึง้ ถึงคุณคาของสิ่งทีด่ ีงาม ใหเปนการ
เลี้ยงดูชนิดที่ เลี้ยงทั้งกาย เลี้ยงทัง้ ใจ หรือ กายก็ให ใจก็เลี้ยง ไมใช
เลี้ยงแตกาย ใจไมเลี้ยงดวย ถาเลี้ยงแตกายไมเลี้ยงจิตใจดวย ก็จะเกิด
ผลเสียมากมายตอชีวิตของเด็กเอง และตอสังคม ฉะนัน้ จึงตองเลี้ยงใจ
ดวย ใหใจเจริญงอกงาม เปนใจที่ดงี าม เปนคนที่เจริญสมบูรณพรอม
ทั้งกายและใจ จึงจะเรียกวาเปนการเลีย้ งดูที่ถูกตอง
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ดวยเหตุนี้ พระพุทธเจาจึงตรัสธรรมไวเปนคูกัน ใหมที งั้ อามิส
สงเคราะห และธรรมสงเคราะห ถาพอแมเลี้ยงลูกถูกตอง โดยใหทงั้
อามิสสงเคราะห และธรรมสงเคราะหอยางนี้แลว ธรรมสงเคราะหกจ็ ะ
มาจัดอามิสสงเคราะหใหเกิดขึ้นและพอดีอีกทีหนึง่ เชนอยางลูกๆ นี้ ได
ธรรมสงเคราะหจากพอแมแลว ลูกๆ มีธรรมก็มีความรักใครกนั มีความ
สามัคคีปรองดองกัน พอไดอามิสจากพอแม ก็เอาอามิสวัตถุสิ่งของทีไ่ ด
นั้นมาเผื่อแผแบงปนกัน ทําใหพนี่ องรักกัน มีความสามัคคีกันยิ่งขึน้ ไป
อีก แลวก็อยูรว มกันดวยความสุข ไมทะเลาะวิวาทกัน และลูกแตละคน
นั้นก็มีทนุ ดีทางจิตใจและทางปญญา ที่จะดําเนินชีวิตใหเจริญกาวหนา
เปนประโยชนตอไปในสังคม
ตอแตนั้น จากการทีม่ ีอามิสสงเคราะห และธรรมสงเคราะหใน
ครอบครัวระหวางพีน่ อง ก็ขยายออกไปสูญาติมิตรเพือ่ นบานและวง
สังคมชุมชน ทําใหมีการสงเคราะหกนั กวางขวางออกไป เพราะการ
สงเคราะหดวยอามิสวัตถุส่ิงของ และการสงเคราะหดวยธรรม ที่มีดลุ ย
ภาพ เปนไปอยางสมดุลตอกัน จะไมขัดขวางทําลายกัน แตจะเสริมกัน
ขยายวงกวางขวางออกไปสูค วามไพบูลย แลวก็จะทําใหสังคมรมเย็น
สุขสันตกันโดยทั่ว การสงเคราะหที่เริ่มตนจากจุดเล็กๆ ในบานของเรา
จากการตั้งตนของพอแมก็แผขยายไปกวางขวางทัว่ ทัง้ สังคม
ดวยการดํารงอยูในฐานะของผูใหกาํ เนิด พรอมทัง้ บําเพ็ญคุณ
ธรรม และปฏิบัติตามหลักการที่กลาวมาทัง้ หมดนี้ คุณพอคุณแมจึงได
ชื่อวาเปนปูชนียบุคคลของลูก ซึ่งพระพุทธเจาทรงยกยองไวในตําแหนง
สําคัญ ๓ อยางคือ
๑. เปนพระพรหม ของลูก โดยเปนผูใหกําเนิด ทําใหลูกไดชีวิต
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นี้มาดูและเปนอยูในโลก พรอมทั้งบํารุงเลี้ยงใหเจริญเติบโตทั้งกายและ
ใจ ดวยพรหมวิหารธรรม ๔ ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
และสังคหวัตถุ ๔ อยาง คือ ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา
๒. เปนบูรพาจารย ของลูก โดยเปนอาจารยคนแรก หรือครูตน
ผูอบรมสั่งสอนใหรูจักวิธีการที่จะมีชวี ิตอยูในโลกตัง้ แตขั้นพื้นฐาน เริ่ม
แตวิธีกินอยู หลับนอน ขับถาย หัดยืน หัดเดิน หัดพูดจาปราศรัย รูวิธี
สัมพันธเกีย่ วของกับผูอื่น นําลูกเขาสูสังคมของมนุษย ตลอดจนสอนวิธี
ดําเนินชีวิตที่ดีงาม ฝกฝนความคิดและคุณธรรม กอนอาจารยใดอื่น
๓. เปนอาหุไนยบุคคล ของลูก โดยเปนดุจพระอรหันต ที่มี
จิตใจบริสุทธิ์สะอาด ซื่อตรง ไมมีภัยอันตราย เขาใกลและอยูดวยได
อยางไววางใจ และสนิทใจโดยสมบูรณ เปนผูพรอมที่จะใหอภัย และ
ปลอบขวัญยามมีภัย ควรแกการกราบไหวเคารพบูชาของลูกตลอดกาล
พอแมเปนหลักโดยเปนผูนําหรือผูปกครองสูงสุดและเปนศูนย
กลางการบริหารในบาน ครอบครัวเปนสังคมพื้นฐาน บานเปนโลก
เริ่มแรกของลูกๆ เมื่อพอแมทําหนาที่สมบูรณดี และลูกๆ ดําเนินเขาสู
วิถีชีวิตที่ถูกตอง ครอบครัวมีความสุขเจริญงอกงาม ความดีงามและ
ความสุขสันติ์ก็แผขยายออกไปในสังคมตามหลักอามิสสงเคราะหและ
ธรรมสงเคราะหดังไดกลาวมา ทําใหโลกอยูดมี ีสันติสุข
แมในทางพระศาสนาก็เหมือนกัน การทีญ
่ าติโยมถวายปจจัย
๔ และไทยธรรมตางๆ แกพระสงฆ ในแงหนึง่ ก็เปนอามิสสงเคราะห
เหมือนกัน แตเปนเรือ่ งของบุญกุศลที่มีความหมายเลยตอไปถึงการ
บํารุงรักษาพระพุทธศาสนา
ในเวลาเดียวกันนัน้
พระสงฆก็จะ
สงเคราะหญาติโยมดวยธรรมสงเคราะห คือสงเคราะหดวยธรรมเพื่อให
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โลกนี้อยูในภาวะที่สมดุล หรือใหมีดุลยภาพเกิดขึน้ คือใหมีอามิสและ
ธรรม ๒ อยางคูกันไป โดยเอาธรรมมาชวยเสริม ตรึง และนําทางแก
อามิส แตตองยอมรับวาโดยทั่วไป ความสมดุลอยางนี้ หาไมคอยได
เพราะคนมักทําไมครบถวน สังคมจึงมีปญหาอยูเรื่อย อยางนอยก็รักษา
ความเจริญไวไมได พอสังคมหนักไปทางอามิสดานเดียวก็เกิดปญหา
ทุกที มีปญหาอยางไร

เจริญแตวัตถุ ธรรมเจริญไมทัน
ความเสื่อมจะตามมาเร็วพลัน
ขอพูดถึงภาวะที่เปนคูกันอีกชุดหนึ่ง คือ ไพบูลย ๒ ไพบูลย คือ
ความเจริญพรัง่ พรอม หรือความดาษดื่นแพรหลาย ไพบูลยก็มี ๒ อยาง
เหมือนกัน คือ
๑. อามิสไพบูลย ความเจริญพรั่งพรอมทางวัตถุ มีสิ่งบริโภคใช
สอยแพรหลายดาษดื่น
๒. ธรรมไพบูลย ความเจริญพรั่งพรอมทางธรรม มีความดีงาม
ความชอบธรรม และความเปนธรรมแพรหลายทัว่ ถึงกัน
ในสังคมมักจะมีปญหาความไมสมดุลระหวางไพบูลย ๒ อยาง
นี้อยูเสมอ ถาเราพัฒนาบานเมืองไปในทางวัตถุมาก เราก็จะมีอามิส
ไพบูลย คือมีวตั ถุสิ่งของเครือ่ งใชพรั่งพรอมจนกระทัง่ ถึงขั้นฟุงเฟอ ผูคน
ชอบเปนอยูห รูหราฟุม เฟอยและไมรูจักประมาณ จนกลายเปนหมกมุน
มัวเมา ถาไมมีธรรมไพบูลยมาชวยตรึงไวและนําไปในทางที่ถูกตอง คน
เหลานี้ก็จะเสือ่ มจากธรรม เชนหมดความขยันหมัน่ เพียรอดทน และ
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ขาดความสามัคคี เปนตน ทั้งๆ ที่วาธรรมเหลานี้แหละไดทําใหเขาสราง
ไพบูลยขึ้นมาได เมื่อขาดธรรมเหลานี้แลว เขาก็จะรักษาแมแตอามิส
ไพบูลยไวไมได นอกจากนัน้ เขาก็จะแยงชิงกัน เบียดเบียนและเอารัด
เอาเปรียบขมเหงกัน ทําใหเกิดความไมปกติสุข สังคมเดือดรอนระส่ํา
ระสาย ในที่สุดอามิสไพบูลยก็ตองสูญสลายไป เพราะฉะนัน้ พระ
พุทธเจาจึงเนนวาใหมธี รรมไพบูลยดวย แตโลกนี้ยากนักหนา เพราะวา
ในเวลาที่มีอามิสไพบูลยแลว ก็มักจะเกิดความประมาท ความพรั่ง
พรอมสะดวกสบายมักชวนใหหลง ชวนใหมัวเมา พอหลงมัวเมาแลวก็
ละทิ้งธรรมไพบูลย เอาแตอามิสไมคิดถึงธรรม
ฉะนั้น จะตองระลึกไว โดยเฉพาะในหมูช าวพุทธจะตองเตือน
ตนเองและเตือนกันอยูเสมอวา ไมวาจะทําอะไรจะตองใหเกิดไพบูลย
ทั้งสองอยางคูก นั ไปเสมอ หลักพระพุทธศาสนาสอนไวแลววา อามิส
ทานตองมีธรรมทานควบคู
อามิสสงเคราะหตองมีธรรมสงเคราะห
ควบคู อามิสไพบูลยตองมีธรรมไพบูลยควบคู พอมีครบคูแลวไมเปนไร
ไมตองกลัว อามิสไพบูลยจะไมเสียหาย เพราะอามิสไพบูลยที่มาพรอม
กับธรรมไพบูลย จะเปนไปในทางเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือกัน และทํา
ใหเกิดการสรางสรรคที่ถูกทาง ทําใหมีความสุขมากยิง่ ขึน้
แมแตในวงการพระศาสนาเราก็ตองคอยตรวจสอบเหมือนกัน
เพราะถามีอามิสไพบูลยแลวไมระวังใหดีก็ทําใหเกิดโทษมากเหมือนกัน
ในวงการพระศาสนาปจจุบนั นี้ เปนที่รูกันอยูว าประชาชนใน
เมืองไทยเราบํารุงพระสงฆกนั มาก ประชาชนมีศรัทธาถวายทานแก
พระสงฆ ทั้งปาฏิบุคลิกทาน คือถวายเจาะจงเฉพาะองค และสังฆทาน
คือถวายแกสงฆเปนสวนรวม เรามีพิธที ําบุญถวายทานประเภทตางๆ
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มากมาย ทั้งกฐินทาน ทัง้ ทอดผาปา ทัง้ งานพิธีตามบาน ตามสถานที่
ทางธุรกิจและราชการ มีงานวัดและพิธีตา งๆ ไมรูปละกี่ครั้ง ทําบุญกัน
มากมายเหลือเกิน จนกระทัง่ พูดไดวา วงการพระศาสนาในเมืองไทยนี้
มีอามิสไพบูลย
แตพอมีอามิสไพบูลยขึ้นแลว ถาไมระวังก็จะเกิดความประมาท
ขึ้นทันที แลวก็จะเกิดความหลง เกิดความมัวเมา อยาวาแตญาติโยม
เลย พระสงฆเองก็มวั เมาเกิดความประมาทได เมื่อประมาทแลวก็ไม
เอาใจใสในธรรม มุง แตจะหาวัตถุปรนเปรอตัวเองใหอยูสุขสบาย เสร็จ
แลวความเสื่อมก็คืบคลานเขามา

มองใหถูก พระไมดี หรือคนรายมาทําลายศาสนา
สภาพความเสือ่ มนี้ในปจจุบนั ญาติโยมพูดกันมาก เพราะมีขาว
รายตางๆ มากมาย เรื่องอยางนีพ้ ระสงฆก็ควรจะเอามาพูดบาง ไมงนั้
ญาติโยมพูดฝายเดียวจะกลายเปนนินทาพระ แตถาพระเอามาพูดบาง
ในฐานะที่เปนผูรูเรื่องทางธรรม พูดในทางแนะนําและหาทางแกปญหา
ก็จะไดมีทางชวยกันใหรูจักวางใจไดถูกตอง เพราะฉะนัน้ เมื่อเรื่องรายๆ
และปญหาเกิดขึ้น พระจําเปนตองเอามาพูดใหโยมรูว า ความเสือ่ ม
เกิดขึ้นไดอยางไร มีทางแกไขอยางไร เราจะไดชวยกันปองกัน และที่
จริงนัน้ ตัวเราเองก็มหี นาที่ดว ย เพราะวา ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน
เรามีหนาที่ชว ยกันปองกันพระศาสนา
อยางวันสองวันนีก้ ็ไดขาวอีกแลวรายใหม อาตมาเองก็ไมได
อานหนังสือพิมพ แตทา นมหาและหลวงลุงทานก็อา นและทานเลาให
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ฟงวา มีพระองคหนึ่งไปหลอกรานคาเพชร เอาเพชรไปแลวไมจายเงิน
ใหแกเขา จํานวนเปนลานๆ บาท และขอประทานอภัยก็ไปทําศิวลึงค
นําไปแจกในตางประเทศ พอฟงหรืออานขาวพระประพฤติอยางนี้แลว
โยมก็อาจจะพูดวา พระไมดี พระเสียหาย พระหลอกลวง พระเหลวไหล
ไมนานับถือ จากพระไมดี ก็เลยพาลพาโลตอไปวาพระพุทธศาสนาไมดี
แลวก็จะไมนับถือพระ จะเลิกนับถือพระพุทธศาสนา
ที่จริงนั้น พระพุทธศาสนาเปนของเรา ไมใชเปนของพระองค
นั้น เพราะวาคนที่จะมีสิทธิเปนเจาของพระพุทธศาสนานั้นจะตองเปน
พุทธบริษัท พุทธบริษัทก็คือผูที่ทําหนาที่ของชาวพุทธอยางถูกตอง ถา
เปนพระก็ตองเปนพระที่ประพฤติปฏิบัติและทําหนาที่ของพระอยางถูก
ตอง ถาเปนอุบาสกอุบาสิกาก็เปนคฤหัสถที่ทําหนาที่ของชาวบานอยาง
ถูกตอง ถาเราทําหนาที่ของพุทธศาสนิกชนถูกตอง เราเองนี่แหละเปน
เจาของพระพุทธศาสนา
ในทางตรงขาม พระก็ตาม ญาติโยมก็ตาม แมจะประกาศตน
เปนชาวพุทธ แตถาปฏิบัติตนไมถูกตอง ทําตัวเหลวไหล ก็ไมมีสิทธิเปน
เจาของพระพุทธศาสนา ควรจะระแวงวาเปนคนรายที่แฝงซอนเขามา
หาประโยชนจากพระศาสนา ที่เรียกกันวาเขามาปลนศาสนา
เพราะฉะนัน้ พระที่ประพฤติเลวทรามเหลานัน้ เราไมถอื วาเปน
เจาของพระพุทธศาสนา โยมจะตองไมมองวาเปนพระประพฤติชั่ว โยม
จะตองมองวาคนชั่วเขามาทําลายพระศาสนา ถาเราวางใจใหถูกตอง
อยางนี้แลวพระศาสนาก็จะดีขึ้น เราจะตองมีความรับผิดชอบตอพระ
ศาสนา อยาถือธุระไมใช อยายกสมบัติของเราใหเขาไป
อาตมาเคยเปรียบเทียบบอยๆวา ถามีโจรเขามาปลนบานแลว
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เรายกสมบัติใหโจรไปเลย อยางนี้ถือวาวิปริตใชไหม ที่ถูกนัน้ เราก็ตอ ง
รักษาทรัพยสมบัติของเรา แตที่เปนกันเวลานี้เราก็ทาํ วิปริตกันอยูโดยไม
รูตัว คือ ทั้งๆที่พระศาสนานี้เปนของเรา แตพอมีโจรคือคนที่แฝงตัวมา
ในเพศของพระประพฤติไมดี ทําเสียหาย เปนโจรปลนศาสนา พอมีโจร
เขามาปลนพระศาสนาของเราอยางนี้ แทนที่เราจะชวยกันรักษาพระ
ศาสนาของเราๆ กลับยกศาสนาใหโจรไปเสียนี่ อยางนี้เขาเรียกวายก
สมบัติใหโจร เพราะฉะนัน้ อยาทําอยางนี้ เรากําลังทําผิดพลาด ตองทํา
ใจใหถูกตอง เราตองรักษาพระพุทธศาสนาของเรา

ดูใหดี ปญหาอยูที่คนราย หรืออยูที่ตัวเรา
พระพุทธเจาทรงระวังมากในเรื่องอามิสไพบูลย
และธรรม
ไพบูลย ทรงเตือนใหเตรียมสรางธรรมไพบูลยไวใหพรอม และใหไม
ประมาทในเวลามีอามิสไพบูลย เชน กอนที่จะปรินพิ พาน พระองคกไ็ ด
ทรงวางเงื่อนไขไววา ตองใหพทุ ธบริษทั ทุกฝายมีคุณสมบัติ อยางนอย
๓ ประการ จะเปนพระคือภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม เปนอุบาสก อุบาสิกา
ก็ตาม ทุกคนควรจะมีคุณสมบัติ ๓ ประการตอไปนี้ จึงจะถือวามีธรรม
ไพบูลยที่จะทําใหพระพุทธศาสนาดํารงอยูยืนยาวได
พระพุทธเจาทรงวางเงื่อนไข ๓ ประการนี้ไวในตอนจะรับ
อาราธนาปรินพิ พาน มีเรื่องวามารมาอาราธนาพระพุทธเจาปรินพิ พาน
พระองคตรัสวาจะยังไมปรินพิ พาน และพระองคกท็ รงวางเงื่อนไขไว
สามประการ ตอมาครั้งสุดทายมารก็มาอาราธนาอีกโดยทวงวาเงื่อนไข
ที่พระองคไดทรงวางไวนั้นสมบูรณแลว ขอนิมนตปรินพิ พานได พระ
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พุทธเจาก็ทรงสํารวจดู ปรากฏวาเงื่อนไขที่พระองคทรงกําหนดไว ๓
ประการ ครบแลวจริง พระองคก็เลยรับอาราธนาปรินิพพานแลวทรง
ปลงพระชนมายุสังขาร คือตกลงพระทัยวาจะปรินพิ พาน ในทีน่ สี้ ิ่งที่
นาสนใจยิง่ กวาการปลงพระชนมายุสังขาร ก็คือเงื่อนไข ๓ ประการนี้ที่
พระพุทธเจาทรงวางไววา
พุทธบริษัททุกประเภท คือทัง้ ๔ พวก จะตองมีความสามารถที่
จะดํารงพระศาสนาได พระองคจึงจะปรินิพพาน มิฉะนั้นพระองคก็
จะตองทําหนาที่ของพระศาสดาตอไป หมายความวาพระองคทรงฝาก
พระศาสนาไวกับบริษัท ๔ ทีม่ ีความสามารถ ๓ ประการ ความสามารถ
๓ ประการนี้มอี ะไรบาง
๑. ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาจะตองรูหลักธรรม เขาใจ
คําสั่งสอนของพระองคแลวนําไปปฏิบัติไดถูกตอง พูดสัน้ ๆ วา รูคําสอน
และปฏิบัติไดถูกตอง
๒. ใหสามารถยิ่งกวานั้นอีก คือ นอกจากรูเขาใจปฏิบัติได
ถูกตองดวยตนเองแลว ยังนําไปบอกกลาวชี้แจงสั่งสอนคนอืน่ ไดดวย
คนที่จะไปบอกกลาวแนะนําสั่งสอนชี้แจงคนอื่นไดนนั้
(๑) จะตองมีความสามารถทีจ่ ะแนะนําสัง่ สอน และ
(๒) ตองมีนา้ํ ใจประกอบดวย เมตตากรุณา บางคนถึงจะ
มีความสามารถแตไมมีน้ําใจกรุณา ก็ไมใสใจที่จะสอน ก็ไมไดผล
เหมือนกัน จึงตองมีทงั้ น้าํ ใจ ตองมีทั้งความสามารถ แลวก็เอาธรรมไป
แนะนําสั่งสอนแกคนอืน่ ตอไป
๓. ขอสุดทายวา ถามีการจาบจวง คําวาจาบจวงนีเ่ ปนภาษา
โบราณ หมายความวามีการกลาวรายตอพระศาสนา หรือมีการสั่งสอน
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ลัทธิที่ผิดจากธรรมผิดจากพระวินัยขึน้ ก็สามารถกลาวแกชี้แจงกําราบ
ได เรียกวากําราบปรัปวาทได
เงื่อนไขคุณสมบัติของพุทธบริษัท ๓ ประการนี้เราจะตองเอามา
ใชเปนเกณฑมาตรฐานสําหรับสํารวจตรวจสอบพุทธศาสนิกชนวา จะ
สามารถรักษาพระศาสนาไดหรือไม เพราะวาเมื่อตรัสหลักการ ๓
ประการนีก้ ็เทากับวา พระพุทธเจากอนจะปรินิพพาน ไดทรงฝาก
พระพุทธศาสนาไวแกเราแลว ถาพุทธศาสนิกชนไมมีคณ
ุ สมบัติ ๓ ประ
การนี้แลวก็จะรักษาศาสนาของพระพุทธเจาไวไมได พระพุทธศาสนาก็
ตองเสื่อมแนนอน
เราไมตองไปคํานึงมากนัก เรื่องพระทีป่ ระพฤติเสียหายอะไร
นั้นเปนเรื่องรองลงไป คุณสมบัติ ๓ อยางของตัวเราเองนี้แหละสําคัญ
กวา เรื่องพระประพฤติเสียหายทําไมดีนนั้ ถามีขนึ้ มาเราถือวาเปนโจร
เปนคนรายเขามาทําลายพระศาสนา เราก็ตองชวยกันรักษาพระศาสนา
เพราะพระศาสนานี้เปนสมบัติสวนรวมของเรา แตถาเราไมมีคุณสมบัติ
๓ อยางนัน้ โจรจะเขามาหรือไม เราก็จะรักษาพระศาสนาไวไมได ดีราย
ตัวเราอาจจะกลายเปนโจรไปเสียเอง แตถา เรามีคุณสมบัติสามประการ
นี้แลวเราก็รักษาพระศาสนาของเราไวได ขอทวนอีกครั้ง
๑. รูเขาใจธรรมวินัย และปฏิบัติไดถูกตองดวยตนเอง
๒. มีความสามารถและเอาใจใสที่จะบอกกลาว ชี้แจงสั่งสอน
ธรรมแกผูอื่น
๓. เมื่อมีลัทธิคําสอนที่ผิดพลาดแปลกปลอมขึ้นมาก็สามารถ
กลาวชี้แจงกําราบได
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สามประการนีแ้ หละเปนธรรมไพบูลย ซึง่ จะทําใหพระพุทธ
ศาสนาเจริญรุงเรือง เพียงแตเราปฏิบัติถูกตอง ธรรมก็ไพบูลยอยูในตัว
เราแลว เมื่อเราเอาไปแนะนําสัง่ สอนผูอนื่ ใหรูและปฏิบัติกันกวางขวาง
ยิ่งขึ้น ธรรมก็ไพบูลยกวางขวางออกไปทุกที แมจะมีคําสอนอะไร
ผิดพลาดเกิดขึ้นมาก็ชี้แจงแกไขได อุปสรรคก็หมดไป นี่แหละเปนธรรม
ไพบูลยที่แทจริง

ถาธรรมไพบูลยนําหนา อามิสไพบูลยก็พาสูสันติสุข
ฉะนั้น ตามหลักที่ถูกตอง เมื่อมีอามิสไพบูลยก็ตองใหอามิส
ไพบูลยนนั้ เปนพืน้ ฐานแกธรรมไพบูลย เวลานี้ในบานเมืองของเราที่เคย
มีเศรษฐกิจดีพอสมควร สถานการณก็เปลี่ยนไป คนทีย่ ากจนก็มาก คน
ที่มั่งมีก็ตกยาก พบความทุกขกนั อยางทัว่ ถึง ซึง่ จะตองเขมแข็งมี
กําลังใจแกไขปญหากันตอไป แตอยางนอยเราก็ไดสวนหนึ่ง เพราะถา
เทียบกับบางประเทศ ประเทศเราก็มีฐานะเศรษฐกิจดีไมนอย คนไทย
เราเคยอยูกนั สุขสําราญ ถึงขนาดทีว่ าฟุงเฟอฟุม เฟอยเลยเถิดไป พอ
ตกต่ําลงมา ทัง้ ที่ยงั ดีกวาหลายประเทศ ก็รูสึกเปนทุกขหนัก ปญหาอยู
ที่วา ในยามทีพ่ รั่งพรอมสุขสบาย เราเอาสภาพอามิสไพบูลย ที่มีความ
พรั่งพรอมทางวัตถุนนั้ มาเปนฐานใหแกธรรมหรือเปลา หรือเกิดความ
หลงละเลิงมัวเมาไปในทางตรงขาม อันนีเ้ ปนจุดแยกที่สาํ คัญ
ถามีความพรั่งพรอมทางวัตถุแลว ความพรั่งพรอมของวัตถุ
กลายเปนปจจัยใหเราเกิดความประมาทมัวเมา อันนั้นก็เปนทางเสื่อม
แตถาเอาอามิสไพบูลยที่มีวัตถุพรั่งพรอมนั้นมาเปนอุปกรณเสริมธรรม
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สรางสรรคความดีงามทําประโยชนใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข มีความ
สามัคคีกัน ก็กลายเปนความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปอีก การกระทํา
อยางนี้ก็เหมือนอยางพระเจาอโศกมหาราชตอนที่พระองคมีอํานาจและ
กลับพระทัยหันมาประพฤติธรรมแลว
พระเจาอโศกมหาราชนัน้ ตอนแรกพระองคก็เปนราชาที่เหีย้ ม
โหด เรียกวา พระเจาจัณฑาโศก แปลวาอโศกผูดุราย คือคิดแตจะ
แสวงหาความยิ่งใหญและการบํารุงบําเรอความสุขของตน ยกกองทัพ
ไปรุกรานรบราฆาฟนประเทศอื่น เพื่อตัวจะไดเปนใหญ และแยงชิง
ทรัพยสมบัติของคนอื่น พอปราบเขาไดตนเองก็เปนใหญสมปรารถนา
แตเมื่อพระองคไดมาสดับธรรมก็เปลี่ยนพระทัยกลับใจใหม แลเห็นวา
เราจะแสวงหาทรัพยสมบัติหาความยิ่งใหญไปทําไม ไมมีสาระแทจริง
แลวยังกอความทุกขยากเดือดรอนแกคนมากมาย
แตกอนนี้หาทรัพยสมบัติมาเพื่อบํารุงบําเรอปรนเปรอตนเอง
และไปปราบปรามเขาเพื่อตัวจะไดเปนใหญ แตตอนนี้เห็นวาทรัพยและ
อํานาจไมมีความหมาย มองเห็นวาเปนการไมถูกตองชอบธรรมที่จะไป
แยงชิงเงินทองเขาและไปปราบปรามเบียดเบียนเขา
ทีนี้ พระเจาอโศกจะทําอยางไร ลองทายกันดู พระเจาอโศกจะ
สละทรัพยสมบัติและสละความยิ่งใหญนนั้ ทัง้ หมด หรืออยางไร พระ
เจาอโศกคิดออกวาไมจาํ เปน ไมตองสละโภคทรัพยและความยิ่งใหญ
แตพระองคเปลี่ยนใหม เอาทรัพยสมบัติและอํานาจความยิง่ ใหญมา
เปนอุปกรณของธรรม แตกอ นนี้ ใชทรัพยและอํานาจเปนเครื่องมือหา
สิ่งบําเรอความสุขสําราญของตนและแสดงความยิ่งใหญ แตคราวนีเ้ อา
ทรัพยและอํานาจนัน้ มาใชในแนวทางใหม ใหเปนเครื่องมือแผขยายธรรม
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สรางสรรคสิ่งที่ดีงาม และประโยชนสุข แกประชาชนและโลกทัง้ หมด
การปฏิบัติของพระเจาอโศกนี้
เปนคติสําคัญเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติธรรมในเรื่องทรัพยสมบัติและยศศักดิ์อํานาจ คนบางคนมีความ
คิดดี มีสติปญญาความสามารถ แตไมมีทรัพยสินเงินทอง ไมมีอํานาจ
จะทําอะไรก็ทาํ ไดนิดเดียวและสําเร็จยาก เพราะไมมเี ครื่องมือในการ
ทํางาน ไมมีคนเชื่อฟง แตในทางตรงขาม ถามีทรัพยและอํานาจ พอมี
ความคิดดีๆ ก็เอาทรัพยและอํานาจนัน้ มาใชในทางทําความดีและทํา
การสรางสรรค
ก็ออกเปนงานเปนการไดผลดีอยางกวางขวางและ
สําเร็จทันทีเลย เพราะฉะนัน้ ถาเรารูจักใช คือเอามาเปนเครื่องมือของ
ธรรม หรือรับใชธรรม ทรัพยสินเงินทองและอํานาจก็กลายเปนสิง่ ทีม่ ี
ประโยชน
ตอไปนี้จะเอาทรัพยสมบัติ
พระเจาอโศกก็ไดเปลี่ยนทันทีวา
และอํานาจมาใชเปนอุปกรณเผยแผธรรม
ขยายความดีงามและ
ประโยชนสุขออกไปในโลก ทรงประกาศไวในศิลาจารึกมีสาระสําคัญวา
ยศ (ความยิ่งใหญ อํานาจ ตลอดจนทรัพยสมบัติ) ไมมีความหมาย ถา
มันไมเปนไปเพื่อชวยใหคนประพฤติธรรม เพราะฉะนัน้ พระองคก็เลย
สงเสริมการเผยแผธรรม สนับสนุนการประกาศพระศาสนาเปนการ
ใหญ การที่เราไดพบเห็นพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ก็เปนผลมา
จากการปฏิบัติธรรมของพระเจาอโศก ที่ไดทรงใชทรัพยสมบัติและยศ
อํานาจในทางที่ถูกตองตามหลักธรรม คือใชเปนอุปกรณเผยแพรธรรม
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ทดแทนไมสิ้น คือพระคุณพอแม
จะตอบแทนใหแน ตองเลี้ยงทั้งกายและใจของทาน
ตามที่ไดพูดมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อใหเห็นวา คนเราจะอยูกันในโลก
ไดดีก็ตองอยูดวยการสงเคราะห ๒ ประการ คือ อามิสสงเคราะหโดยมี
ธรรมสงเคราะหดวย สําหรับอามิสสงเคราะหนั้นในแตละครอบครัวก็
เริ่มมาจากบิดามารดา คือคุณพอคุณแมของเรา และถาทานใหธรรม
สงเคราะหดวย ในบานเรือนในครอบครัวก็อยูเย็นเปนสุข ลูกหลานก็มี
ความสามัคคีกัน
ลูกหลานนั้นก็จะเอาอามิสสงเคราะหและธรรม
สงเคราะห ออกไปเผยแผขยายกวางขวางออกไปดวย
เมื่อแตละ
ครอบครัวปฏิบัติไดตามหลักอยางนี้ประชาชนทั่วทั้งสังคมก็จะอยูกัน
รมเย็นเปนสุข
คุณพอคุณแม ทานไดริเริ่มไวแลว คือทานไดใหทงั้ อามิส
สงเคราะหและธรรมสงเคราะหแกลูกหลาน ก็หวังวาลูกหลานจะไดนํา
เอาอามิสสงเคราะห และธรรมสงเคราะหนนั้ ไปเผยแพรใหขยายกวาง
ขวางออกไป เพื่อความสุขความรมเย็นทั้งในครอบครัวของเรา และใน
ชุมชนตลอดจนสังคมทั้งหมดดวย
โดยเฉพาะก็เริม่ อามิสสงเคราะหและธรรมสงเคราะหนนั้ ที่ใน
บานหรือในครอบครัวของเรานี่แหละ คือทําการเลี้ยงดูตอบแทนพระ
คุณของพอแม วิธีตอบแทนพระคุณพอแมนั้น ทําไดหลายขั้นหลายทาง
แตอยางนอยที่สุดก็ใหไดขอปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่พระพุทธเจาตรัสไวใน
หลักการไหวทศิ เบื้องหนา ๕ ประการ คือ
๑. ทานเลี้ยงเรามาแลว เลีย้ งทานตอบ
๒. ชวยทํากิจธุระการงานของทาน
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๓. ดํารงวงศสกุล
๔. ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท
๕. เมื่อทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทา น
เมื่อวาโดยสาระสําคัญ ก็คอื เอาใจใสใหทา นมีความสุข โดย
เฉพาะดวยการรูจักรักษาน้าํ ใจของทาน
ใหทานไดความสุขจากลูก
เพราะพอแมนนั้ ทานรักลูกเปนที่สุด ทานจึงฝากความสุขไวที่ลูกอยาง
มาก ทานอยากใหลกู มีความสุขความเจริญงอกงาม เมือ่ ลูกมีความสุข
ความเจริญงอกงาม ทานก็มคี วามสุข เพราะฉะนัน้ ถาลูกตั้งใจประพฤติ
ตัวดี ขยันหมัน่ เพียรเลาเรียนศึกษา ตั้งใจทําการงานใหกาวหนา ทานก็
พลอยดีใจปลืม้ ใจมีความสุข แตถาลูกประพฤติตัวไมดี ทําความชั่ว
เสื่อมเสียหาย ไมเอาใจใสทําหนาที่ของตัว ไมวา จะเปนเรื่องเลาเรียน
ศึกษา หรือการทําการงาน หรือการเปนอยูทั่วไป ก็จะทําใหทานหนักใจ
หดหูห อเหีย่ วใจ กระทบกระเทือนใจ เสียใจ เปนการทํารายทานแมโดย
ไมไดตั้งใจ ฉะนั้นลูกๆ จึงจะตองตั้งใจทําตัวใหดี โดยคิดวา เราจะทําให
พอแมของเรามีความสุขเอิบอิ่มปลาบปลื้มใจ
ลูกทําไดอยางที่วา มานี้ ก็ดอี ยางยิ่งแลว แตยังมีทางทําใหดียิ่ง
กวานี้อีก คือ ตอบแทนคุณพอแมในขั้นสูงสุด
พระพุทธเจาตรัสวา ถึงแมวาลูกจะรักพอแมมาก ตั้งใจทะนุ
ถนอมเลี้ยงทานดวยทรัพยสินเงินทองวัตถุบํารุง บําเรอใหพรั่งพรอม
สะดวกสบายอยางบริบูรณที่สุด ไมใหทานตองลําบากเหน็ดเหนื่อย
กระทบกระเทือนเลยแมแตนิดเดียว ก็ยังไมชื่อวาตอบแทนคุณพอแมได
จริง แตเมื่อใดลูกหาทางทําพอแมที่ไมมีศรัทธา ใหมีศรัทธา ทําพอแมที่
ไมมีศีล ใหมีศีล ทําพอแมที่ไมมีจาคะ ใหมีจาคะ ทําพอแมที่ไมมี
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ปญญา ใหมีปญญาได เมื่อนั้นแหละ ลูกจึงจะชื่อวาตอบแทนคุณพอแม
ไดแทจริง
เพราะฉะนัน้
ลูกจึงควรหาทางชวยใหพอแมไดเจริญพัฒนา
ชีวิตจิตใจของทานมากๆ ขึ้น ชวยจัดแจงขวนขวายเพื่อใหทานเจริญ
ดวยศรัทธา ดวยศีล ดวยสุตะคือความรู ดวยจาคะคือความเสียสละทํา
ประโยชน และดวยปญญา พูดงายๆ วาเจริญดวยบุญกุศล ชวยทําทาง
ขางหนาของทานใหเปนทางแหงสวรรค และอมฤตนิพพาน ใหทานมี
จิตใจดีงามไมขุนมัวเศราหมอง มีแตความสดชื่น ราเริง เบิกบาน ผองใส
ถาลูกทําไดถงึ ขั้นนี้ ก็เรียกวาเปนบุตรธิดาที่ประเสริฐเลิศล้ํา เพราะได
ชวยใหพอแมไดสิ่งที่มีคุณคาแทจริงแกชีวิตของทาน
วันนี้ทกุ ทานตัง้ ใจเปนบุญเปนกุศล ประกอบดวยศรัทธาและ
เมตตา สําหรับลูกหลานเองก็ประกอบดวยศรัทธาในพระศาสนา จึง
ทําบุญทํากุศล และประกอบดวยกตัญูกตเวทิตาธรรมตอคุณพอคุณ
แม สวนญาติมิตรก็มาดวยเมตตาและไมตรีธรรม โดยมีความรักความ
ปรารถนาดีตอลูกหลาน และสวนมากก็เปนญาติมิตรกันทั้งนั้น
เมื่อทานไดทาํ สิ่งดีงามเหลานี้เปนบุญกุศลแลว ก็ขอใหมีใจ
บันเทิงยินดีวา เราไดทาํ สิ่งทีด่ ีงามถูกตอง และทําจิตใจใหเบิกบานสงบ
ผองใส
จึงขอเชิญชวนลูกหลานและญาติมิตรไดปฏิบัติดังที่กลาวมา
ในการที่จะตั้งใจนําเอาหลักธรรม ทั้งสวนอามิสสงเคราะห และธรรม
สงเคราะห ไปปฏิบัติเพื่อความรมเย็นเปนสุขของครอบครัววงศตระกูล
และสังคมสืบตอไป

