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พระคณุแมทีต่ามไปคุมครองลกูหายไป
สงัคมไทยจงึตกอยูในอนัตรายทีรุ่นแรง

พระคุณแมนั้นคุมครองลูก และคุมครองโลก เร่ืองนี้ขอเนน ที่วา
พระคุณแมคุมครองลูกนั้น หมายความวา เม่ือเรามีความซาบซึ้งในพระ
คุณแม ซึ่งตามปกติคนไทยเราเปนอยางนี้ทุกคน พระคุณแมก็ตามไปคุม
ครอง คือ เวลาไปไหน ไปพบอะไร หรือจะทํ าอะไร ถาจะทํ าสิ่งที่ไมดี...
พอนึกถงึแม...เหมือนกับแมบอกวา หยุดนะลูก...ก็ย้ังเราไว

ในความสัมพันธกับเพ่ือนมนุษยก็เหมือนกัน เม่ืออยูกับแม เรา
มีความรูสึกที่ดีงามเปนคุณธรรม ซึ่งโนมนํ าจิตใจของเราทํ าใหมองเพ่ือน
มนุษยในแนวทางเดียวกัน คือมองเปนพ่ีเปนนองเปนญาติ เวลาออกไป
ขางนอก...พอเจอผูหญิง ก็จะนึกถึงแม แลวก็เกิดความรูสึกแบบญาติ
แบบพ่ีนอง ในทางที่ดีงาม

                                                                 
∗ จากเทปบนัทกึเสียง “ถาเชิดชูพระคณุแมข้ึนมาได การศกึษาไทยยงัไมส้ินความหวงั แตถา
ฟนพระคณุแมไมไหว สังคมไทยวอดวายแน” พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) สนทนาและ
ตอบปญหาธรรม ในโอกาสทีค่ณะผูบรหิาร คร ู จากโรงเรยีนอนุบาลหนนูอย และโรงเรียน
ทอสี ถวายหนังสือ “การศึกษาฉบับงาย – Education Made Easy” และขอคํ า
ปรึกษา เม่ือวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
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ทีน้ี ถาความสัมพันธเชิงคุณธรรมที่มีความซาบซึ้งใจหายไป
คนกจ็ะมองกนัในแงของเรือ่งทางเพศอยางเดียว แลวความเสีย่งอันตราย
ก็เกิดขึ้น

สังคมของเรามีวัฒนธรรมที่ไดปลูกฝงเรื่องพระคุณแมมาลึกซึ้ง
มาก จึงชวยปองกันปญหาไดมาก แตเวลานี้ความสัมพันธและความรู
สกึที่ดีงามนี้กํ าลังลดนอยลงหรือจะหมดไป จงึนาเปนหวง

ความสมัพันธในครอบครัวระหวางแมกับลูกที่ซาบซึ้งนั้น ฝงลึก
ลงไปในใจ ทํ าใหพระคุณแมมีความหมายอยางยิ่ง และมีกํ าลังอิทธิพล
มากจนกระทั่งเม่ือพูดขึ้นมาวา “แม” จะสามารถบันดาลจิตใจใหเกิดมี
ความรูสึกนึกคิดในทางที่เปนคุณธรรมทันที และทํ าลายความรูสึกใน
ทางไมดี เชน ความโกรธใหหมดไป

เหมือนอยางคนเขาไปในปา พอไดยินใครพูดขึ้นมาวา “เสือ” ก็
กลัวมาก ไมตองนึกไมตองคิดวาเสือเปนอยางไร นากลัวอยางไร พอได
ยินเทาน้ัน อาการกลัวก็เกิดขึ้นมาเองทันที อาจจะถึงกับเขาออน หมด
แรง หรือไมอยางนั้นก็วิ่งหนีสุดชีวิตไปเลย

“พระคุณแม” กเ็หมือนกัน ถาไดปลูกฝงกันไวดี ลกึซึ้งมาก จะ
ออกมาท ํางานเอง ในเวลาที่ตองการ ใหถึงขั้นที่วา ถาเงื้อมีดขึ้นจะแทง
หรอืทํ ารายใคร พอมีใครพูดขึ้นมาวา “แม” เทาน้ันแหละ...มือออนเลย
มีดหลุดมือ ตองอยางนี้

เราตองใหพระคุณแมมีอิทธพิลลกึซึง้ขนาดนัน้ และกเ็ปนความจรงิ
วาถาเราปลกูฝงกนัดี กจ็ะมีอิทธิพลขนาดนี้ คือพูดถึงแลวความหมายที่
ลกึซึง้ จะสงผลออกมาสูพฤติกรรมทันทีโดยไมรูตัว แตเวลานี้ที่นาเสีย
ดายกคื็อ พลังแหงพระคุณแมกํ าลังจะหมดไป
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เม่ือคํ าวา “แม” ไมมีอิทธิพลแลว เคร่ืองยับย้ังช่ังใจในทางคุณ
ธรรมของคนก็จะยิ่งหมดไป เพราะฉะนั้น เราก็จะตองเจอกับความ
เสื่อมตางๆ อยางมากมาย จึงไดบอกวาอยางไรๆ เราก็ตองชวยกันฟน
เร่ืองพระคุณแมกันขึ้นมาใหได

ถาจะกูสงัคมไทย
ตองฟนพระคณุแมข้ึนมาใหได

พระคุณแมน้ันฟนไดแน แตจะตองฟนชีวิตที่มีความรักอบอุน
เปนสุขในครอบครัว ใหพอแม-ลูกมีความสัมพันธใกลชิด ใหเมตตา
กรณุาแสดงออกมาในชีวิตที่เปนจริง ชนิดที่ฝงลึกสนิทแนนแฟน ติดมา
ต้ังแตเด็กแตเล็ก ถาทํ าอันนี้สํ าเร็จ ก็กูสังคมไทยได...

พระคุณแมน่ีแหละจะเชื่อมตอไปยังคุณพระรัตนตรัย
คุณพระรัตนตรัยน้ัน ถาไมมีพระคุณแมมาชวยเช่ือม...เด็กก็กาว

ไปถึงยาก
สงัคมไทยเราก็อาศัยเร่ิมจากจุดน้ี คือต้ังตนที่พระคุณแม แลวก็

โยงมาหาพอ แลวก็โยงไปถึงพระรัตนตรัย จากพระรัตนตรัยก็โยงไปยัง
สิง่ทัง้หลายที่ดีงาม แลวทํ าอยางไรเราจะเอาจริงเอาจังชวยกันรักษา
หลกัเรื่องพระคุณแมน้ีไวใหได

ทีว่าน้ีก็หมายความวา ทางโรงเรียนตองโนมตัวไปหาครอบครัว
แตถาคุณแมที่บานไมชวย ไมรวมมือ ก็ยาก ความสํ าเร็จก็อยูที่คุณแม
คุณครูก็ทํ าหนาที่คลายๆ กับพระ คือตองกลับยอนตนไปกระตุนใน
ครอบครัว ใหคุณแมคุณพอทํ าหนาที่ พอครอบครัวเขาดี พอแมทํ าหนา
ทีถ่กูตอง ก็เรียกวาเคร่ืองจักรเดินแลว เดินหนาไปได

เวลานี้ ที่เราทํ ากันอยูที่วัด หรือโรงเรียน ถาไมสามารถไปทํ า
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ใหเคร่ืองจักรที่บานเดิน ผลก็ไมไดตลอดรอดฝง ไมตลอดสาย ไมไดผล
เต็มที่ ก็เลยยํ้ าวา อยางไรๆ ก็ตองขอใหชวยกันเรื่อง “แม” เร่ือง
“ครอบครัว” ใหฟนสังคมไทยขึ้นมาใหได...

ตรงน้ีเปนพ้ืนฐาน เปนจุดเร่ิม เพราะจุดเร่ิมของชีวิตอยูที่น่ัน
เมือ่ชีวติเริ่มที่นั่น การศึกษาก็ตองเริ่มที่นั่น (ที่แม และที่บาน-ครอบครัว)

เมือ่สงัคมมปีจจยัลอเรามากในดานราย
ตองใหครูทีบ่านน ําลกูไปในการศกึษาทีด่ี

การศึกษาก็ตองมาทั้งดานความรูสึกและความรู เราตองการให
เด็กไดความรู แลวก็ใหความรูน้ีมากับความรูสึกที่ดีงามดวย ถาเราเดิน
ถกูทาง สองอยางนี้จะพ่ึงพากัน ทํ าใหเม่ือไดความรู ก็ไดความรูสึกที่ดี
งามดวย

ความรูสึกที่ดีงามนี้สํ าคัญมาก โดยจะเปนตัวที่
๑. ใหใชความรูเพ่ือสนองความรูสึกที่ดีงาม
๒. ความรูสกึที่ดีงามจะไปกระตุนใหหาความรูเพ่ิมขึ้นมา
แตถาเปนความรูสึกในฝายที่ไมดี
๑. ก็จะทํ าใหใชความรูเพียงเพื่อสนองกิเลส เพ่ือมาสนอง

ความตองการที่เปนความเห็นแกตัว หรือเพ่ือสนองความตองการที่จะ
ไปทํ ารายผูอ่ืน

๒. ถาไมมีเร่ืองที่จะสนองความตองการของกิเลสแบบน้ี ก็เลย
หยดุเฉยหรือเฉื่อย ก็จะไมหาความรู จึงไปจบที่โมหะ

ความรูสึกแบบนี้ทํ าใหคนหาความรูเพียงเพ่ือสนองความรูสึก 
แลวตอจากนั้นก็ไมหาความรู

แตถาเปนความรูสึกที่ดี มันจะไดทั้งสอง คือ
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๑. ทํ าใหหาความรูเพ่ือมาสนองความรูสึกที่ดี
๒. เปนปจจัยของการหาความรูโดยตรงเลยทีเดียว คือเปนตัว

กระตุนเราไปสูความรู เชน ความรูสกึทีอ่ยากรูความจริงของสิง่ทัง้หลาย
อยากเขาใจสิ่งทั้งปวงนี้ เปนคุณธรรมที่ทํ าใหเจริญปญญา แลวปญญาก็
มาสนองคุณธรรม ซึ่งเปนความรูสึกที่ดีอีก ทํ าใหเกิดความรูสึกที่อยาก
สรางสรรค และตัวปญญาเองก็เพ่ิมพูนไปสูการเขาถึงความจริง

ตองพยายามทํ าใหสังคมไทยเดินไปใหถูกทาง เวลานี้คนใช
เทคโนโลยีในทางที่กอมากกวาแกปญหา แลวเทคโนโลยีน้ันก็ใชมากทาง
ดานการสื่อสาร ซึ่งเอามากระตุนทางดานความรูสึกมาก และความรูสึก
ทีถ่กูกระตุนกมั็กจะเปนความรูสกึดานราย คือดานโลภะ โทสะ โมหะ ไดแก

๑) ดานหาสุขหาเสพสวนตัว ลาผลประโยชน
๒) ดานที่มุงราย คิดแยงชิง ประทุษรายผูอ่ืน ขมเหงรังแกกัน
๓) ดานมัวเมา ลุมหลง เพลิดเพลิน
จะเห็นวา เทคโนโลยีที่มากระตุนความรูสึกสามอยางเหลาน้ี

เต็มไปหมด แตเทคโนโลยีที่ใชเพ่ือกระตุนความรูสึกที่ดีงามไมคอยมี
เพราะฉะนั้น ก็ตองเปนอยางที่วา...มันก็เสี่ยงที่จะตองเกิดกลียุค ก็เปน
ไปตามเหตุปจจัย

คุณพอคุณแมน่ีแหละ เปนดานใหญที่จะรับมือกับเทคโนโลยี
ถาเลีย้งดูลูกดี ก็จะมีการศึกษาที่ทํ าใหลูกปฏิบัติตอเทคโนโลยีถูกตอง
และไดประโยชนจากเทคโนโลยี

ขอใหครูคนทีห่นึง่ กบัครูคนทีส่องมาประสานกนั และรวมมือกนั
ตอนนี้ครูที่สอง (ครูที่โรงเรียน) คนไหนที่ไหนที่รูปญหา และมีจิตสํ านึกที่
จะแกปญหา ตองกลับไปกระตุนครูที่หนึ่ง (ครูที่บาน, พอแม)
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ถาจะกูสงัคมขึน้มา
ตองใหครูมสีถานะทีถ่กูตอง

ครูน่ีสังคมนาจะเอาใจใสเปนพิเศษ เพราะเปนผูสรางคุณภาพ
ของคน เปนที่หลอหลอมลูกๆ ของทุกคนทุกครอบครัว เราจะตองคํ านึง
ถงึคร ู น่ีหมายถึงทั้งหมด ทั้งประเทศ มองใหถึงชนบท ตามบานนอก
โนน ไมใชวา...ขออภัย ไดยินบอยๆ  ครูบานนอกเดี๋ยวน้ีนะ เขาบอกวา
พอสอนเสร็จ หลังเลิกเรียน (บางแหง)มาต้ังวงเหลา ถาอยางนี้ก็นาเปน
หวง...

ครูตองเกิดจิตสํ านึกวา โอ...เราเปนครูนะ ความเปนครูคือผูทํ า
หนาทีอ่ยางนี้ๆ เราจะตองนึกถึงเด็ก คํ านึงถึงความสุข ความเจริญงอก
งาม และความดีงามของเด็ก แลวพยายามทํ าใหเด็กเจริญงอกงาม
อยางดีที่สุด อยางนี้เรียกวาเกิดฉนัทะ

ถาฉันทะเกิดขึ้น ก็มีจุดเร่ิมตน อยางที่วา แสงเงินแสงทอง
หรอืแสงอรุณมาแลว ก็จะเดินหนาสวางเจิดจาตอไป อันนี้เปนเรื่อง
ส ําคัญ จะตองสรางฉันทะขึ้นมา

ถาครูทํ างานดวยฉันทะนี้ คือมีความอยากที่จะทํ าใหชีวิตของ
เด็กเปนชีวิตที่ดี อยากใหเด็กเจริญงอกงาม อยากใหเด็กเปนคนดี อยาก
ใหประเทศชาติสังคมของเรานี้มีคนที่มีคุณภาพ แลวก็เจริญรุงเรืองขึ้น
ไป ถาครูมีเจาตัวความอยากที่พระเรียกวา ฉันทะอันนี้แลว ก็แนใจได
เลยวาตองเดินหนา ไมกี่ปเปลี่ยนหมดเลย สภาพสังคมอะไรตางๆ ...มัน
เปลี่ยนเองเลย

แตน่ี ฉันทะมันไมมีนะสิ ในเรื่องการสอน...ขออภัย ตองใชคํ า
วา บางทีครูก็สอนแบบซังกะตาย คือสักวาสอน แตก็อยางที่บอกแลว
ในแงหนึ่งก็ตองเห็นใจ เพราะมันมีเหตุปจจัยหลายอยางที่ทํ าใหครูเปน
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อยางนั้น เชนไมมีกํ าลังใจเลย อะไรที่จะมาชวยสงเสริมใหมีกํ าลังใจ ก็
ไมมี ความเอาใจใสของคนทั่วไปในสังคมก็นอย การใหเกียรติก็ไมคอยมี

แตกอนนั้น ครู...สังคมใหเกียรติมากใชไหม ครูน่ีแหม...ครอบ
ครัว คุณพอคุณแมใหความนับถือมาก แมแตวาคุณพอคุณแมของเด็ก
น้ันจะเปนผูใหญ ก็ตองนับถือครู เด๋ียวน้ีไดยินมาแลวนาหดหูใจ คือครู
ไปไหนนี่คนไมคอยใหเกียรติ  แลวนักการเมืองบางทีเอาครูมาเหมือน
เปนคนรับใช...ใชไหม

น่ี...อันนี้ตองติเตียนนักการเมืองละ นักการเมืองตองนํ าในเรื่อง
น้ี นักการเมืองตองใหเกียรติครู ตองแสดงออกใหรูสึกวาน่ี...เรานับถือ
ครูนะ เวลาไปไหน...ไปในชนบท จะตองใหเกียรติครู

เม่ือนักการเมืองนํ าอยางนี้ โดยแสดงใหเห็นวา ฉันใหเกียรติ
ใหความสํ าคัญแกครู ครูเองก็จะระวังตัวขึ้น ใชไหม คนที่คนอ่ืนใหความ
เคารพนับถือ ก็จะเปนปจจัยภายนอกอยางหนึ่งที่ทํ าใหเจาตัวตอง
ระมัดระวัง ที่จะปฏิบัติตนใหสมกับฐานะดวย ถาไมมีเกียรติ คนก็มักจะ
คิดวาเราจะทํ าอยางไรก็ได ใชไหม

เพราะฉะนั้น สังคมจะตองเชิดชูครูใหเห็นๆ นักการเมืองเปน
บคุคลทีท่ ํางานนีไ้ดทนัท ีจะตองยํ ้าวานักการเมอืงตองชวยหนอย ไปไหน
ไปชนบท ตองใหเกียรติครู แลวสังคมจะเปลี่ยนไปอยางเห็นๆ เลย

แลวก็ในสังคมทั่วไปและในชุมชนก็ตองใหเกียรติครู แตลอง
เถดิ ถานักการเมืองใหเกียรติครูนะ คนในถิ่นนั้นเด๋ียวก็ตองใหเกียรติ
ครู... มันก็เปนไปเอง เพราะฉะนั้น ถาจะเริ่มก็เร่ิมใหตรงจุด

เด๋ียวนี้เราไดยินในทางตรงขาม กลายเปนวานักการเมืองไป
เอาครูมารับใช อยางนี้ก็หมดกันเทาน้ันแหละสังคมเรา น่ี…เด๋ียวจะ
เปนการติเตียนนักการเมืองไปเสีย แตนักการเมืองที่ดีก็มี ทานก็ตองรับ
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ฟงเรา ใชไหม

ถาสงัคมจะไปไมไหวและแยแลวแน
คณุแมจะตองชวยเริม่ตนใหมใหได

เร่ืองที่วามาน้ี ถาคุณแมเอาดวยจริงๆ จังๆ จะพัฒนาไดเร็ว วา
ทีจ่รงิกผ็ูปกครอง ตองทั้งคุณแมคุณพอน่ันแหละ แตคุณแมน่ีใกลชิดที่
สดุ เรียกวาเปนแกน ถาคุณแมเร่ิมตนใหละก็ มีความหวังมาก

ความซาบซึ้งในพระคุณแม ตลอดจนคุณธรรมที่อิงอยูดวย
เหลาน้ี เราสรางขึ้นจากชีวิตจริงที่อยูใกลชิดกัน ซึ่งมีความรักที่แทของ
แม ซึมซาบลงไปซึ้งอยูในใจของลูก สามารถชักนํ าบันดาลจิตใจของลูก
ไดทันทีโดยไมตองบรรยายหรือเรียกหา

เหมือนอยางที่พูดวา เสือ! ก็ไมตองบรรยายวาเสือรูปรางเปน
อยางไร มันมีอันตรายอยางไร มันจะทํ าอะไรกับเรา ไมตองไปอธิบาย
พอพูดขึ้นมาคํ าเดียวเทาน้ัน ความรูสึกและอาการกลัวก็เกิดขึ้นทันที

พระคุณแมก็เหมือนกัน ถาหากวาไดปลูกฝงกันมาจริงๆ พอเอย
ถงึเทาน้ันแหละ ความซาบซึ้งเกิดขึ้นมา น้ํ าหูน้ํ าตาไหล ตองอยางนั้น
ตองใหมีผลออกมาจริงๆ ในชีวิตแทๆ ซึ่งทํ าได ถาเราต้ังใจทํ า และที่
จริงก็มีอยูแลว

ทีจ่รงิ การศึกษาของสังคมไทย และตัวสังคมไทยเอง เวลานี้
ทรุดมาก ก็ขอใหถอยอยางมีระเบียบ จะถอยไปไหน ก็ถอยกลับไปหา
พระคุณแม ใหคุณแมเร่ิมตนใหใหม แลวก็จะเดินหนาไดอีก เพราะฉะนั้น
คุณแมจะตองเปนผูเร่ิมตนเชิดชูการศึกษาขึ้นมาใหได
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คณุแมยิง่ท ําหนาทีไ่ดผลมาก
หากมกี ําลงัหนนุทัง้ทีบ่านและสถานทีเ่ลาเรยีน
แมก็เปนคุณครู  คุณครูก็เปนแมได
ความเปนแมมี ๒ นัย คือ แมโดยเปนผูใหกํ าเนิด และแมโดย

ธรรม คุณแมน้ันตามปกติไดครบทั้งสองนัย แตถึงเราจะไมใชเปนผูให
ก ําเนิด ก็เปนแมโดยธรรมได คือคุณธรรมของแมมีในผูใด ผูน้ันก็เปนแม
ได ความเปนแมอยูที่จิตใจที่มีคุณธรรม มีความรักแทจริงที่เปนเมตตา
กรุณา คุณธรรมนี้เกิดขึ้นมาเม่ือไร ความเปนแมก็เกิดเม่ือน้ัน

คุณพอคุณแมน่ีทางพระมองใน ๓ สถานะ คือ
๑. พฺรหฺมาติ มาตาปตโร  มารดาบิดาเปนพระพรหมของลูก
๒. ปพฺุพาจริยาติ วจุจฺเร เปนบรูพาจารย เปนครอูาจารยคนแรก
๓. อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ เปนอาหุไนยบคุคลของลูก
อาหุไนยนี้เปนคํ าเรียกพระอรหันต สังคมไทยเราจึงเรียกพอแม

วาเปนพระอรหันตของลูก คือ เปนผูมีจิตใจบริสุทธิ์ตอลูก ความเปน
พระอรหันตอยูที่ความบริสุทธิ์ พอแมก็บริสุทธิ์ใจตอลูก รักลูกดวยใจ
จรงิและจริงใจ

คุณพอคุณแมน้ันสวนหนึ่งก็มีหนาที่รวมกัน แลวอีกสวนหนึ่งก็มี
หนาที่ที่ชํ านาญพิเศษคนละอยาง

หนาที่รวมกันนั้นแนนอนวา ก็คือการที่จะตองเลี้ยงดูลูกให
เจริญเติบโตอยางดี แตพรอมกันนั้นคุณพอจะทํ าหนาที่หนักในสวนนอก
ทีส่มัพันธกับสังคม โดยเนนในแงของการใหความม่ันคงปลอดภัย
คลายๆ วาแมอยูใกลชิดคอยดูแลติดตัว แตก็ตองมีผูที่เหมือนกับคอย
ปกปกรักษา ระวังภัยตางๆ เปนดานรอบนอกดวย

ในดานการใหกํ าลัง สนับสนุน อุมชู ประคับประคอง คุมครอง
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รักษาความมั่นคงปลอดภัย แงน้ีคุณพอจะมาเดน อันนี้สัมพันธกับสภาพ
สงัคมของเราที่เปนมาดวย จะเห็นวาพอเดนดานนี้ ถาพออยูก็รูสึกวา
ปลอดภัย มีความม่ันคงม่ันใจ สวนแมน้ีเยือกเย็นลึกซึ้ง ใหความรูสึกที่
หนักในดานเมตตา มีความรักใกลชิดสนิทใจ

เม่ือมองในแงความสมดุล พอก็ไปชวยในขออุเบกขามากหนอย
เพราะถาเอาแตเมตตาแสดงความรักมากเกินไป บางทีก็เลยทํ าใหเด็ก
ถกูตามใจเกินไป แลวบางทีก็จะเอนเอียงงายดวย จึงตองมีอุเบกขาเพื่อ
ใหรักษาความพอดีไว ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางมนุษยกับความเปน
จรงิของธรรมชาติ และรักษากฎเกณฑกติกา หรือหลักการที่เรียกวา
ธรรมนั่นเอง

มองดใูหทัว่ถงึทัง้หมด ทัง้เลีย้งคน ทัง้รักษาธรรม
แลวลกูจะน ําชวีติของเขาไปไดอยางดี

อุเบกขา มีไวรักษาธรรม เมตตามีไวรักษาคน เรารักษาคน แต
ถาไมรักษาธรรมก็พลาด จะเสียความยุติธรรมระหวางมนุษย ทํ าใหไมมี
ความเปนธรรม และเม่ือเด็กไดรับการตามใจเกินไป พอแมทํ าอะไรๆ ให
หมด...ก็จะออนแอ พ่ึงตนเองไมได ทํ าอะไรไมเปน

ทน้ีีพอมีตัวที่ ๔ คืออุเบกขามาชวย ดานความรูสึกก็จะวางใจ
เปนกลาง ที่เรียกกันมาวา เฉย โดยไปเนนดาน รู–ปญญา คืออุเบกขานี้
ดานความรูสึกก็วางเปนกลาง แตไปเปดทางใหดานรู คือมองวาจะทํ า
อยางไรใหถูกตอง ใหตรงตามความเปนจริง เพ่ือใหเกิดความถูกตองลง
ตัวพอดีไว อุเบกขาจะไดคงอยูตอไป

๓ ขอแรก คือเมตตา กรุณา มุทิตา น้ันหนักดานความรูสึก ซึ่ง
เปนความรูสึกที่ดี แตคนเราจะอยูกับความรูสึกอยางเดียวไมพอ...ตองมี
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ความรูดวย ความรูก็ไปรออยูที่ขออุเบกขา และอาศัยขออุเบกขานั้น
ออกมาจัดมาปรับความรูสึกและการแสดงออกใหพอดี พูดงายๆ วา
อุเบกขาเปดโอกาสใหปญญาเขามาท ําใหวางใจและท ําการทัง้หลายไดพอดี

ทีพู่ดเนนบอยๆ ไดบอกวา ลูกมีสถานะเปน ๒ อยางในเวลา
เดียวกัน คือ

๑. เปนบคุคลทีอ่ยูในโลก หรือในสังคมมนุษย ในแงน้ีหรือใน
สถานะนี้ก็เปนเรื่องของการมีความสัมพันธกันระหวางมนุษย เราก็ให
สัมพันธกันดวยเมตตา กรุณา มุทิตา ชวยเหลือเกื้อกูล มีความรูสึกดี
งามตอกัน

๒. แตพรอมกันนั้นเด็กก็มีอีกสถานะหนึ่ง คือเปนชีวิต ที่อยูใน
ธรรมชาติและเปนธรรมชาติ ชีวิต ทั้งรางกายและจิตใจของเขา ตอง
เปนไปตามกฎธรรมชาติ รางกายของเขารับประทานอาหารดีก็เจริญ
เติบโตไดดี รับประทานอาหารไมดี...ก็ทองเสีย เสียสุขภาพ อะไรตางๆ
เหลาน้ี อันนี้เปนดานชีวิต ซึ่งเปนไปตามความเปนจริงของกฎธรรมชาติ

ในฐานะเปนบุคคล เด็กจะตองอยูไดกับมนุษย หรือกับสังคม
และในฐานะเปนชีวิต จะตองอยูไดกับความเปนจริงของธรรมชาติ

เม่ือเด็กอยูกับธรรมชาติ คืออยูกับความเปนจริงของโลกและ
ชีวติน้ัน ไมมีใครมาทํ าใหเขาได...เขาตองรูเขาใจแลวทํ าเองเปน เม่ือ
เด็กเปนชีวิตอยูกับความเปนจริงของธรรมชาติน้ัน แมแตรางกายของ
เขาก็เปนไปตามกฎธรรมชาติหมด

สิง่ทีพ่อแมและกัลยาณมิตรทั้งหลายจะชวยได ก็คือชวยใหเขา
มีความรู หรือพูดกวางๆ คือ ใหมีการศึกษา แลวเขาก็จะปฏิบัติจัดการ
กับดานธรรมชาติใหเปนผลดีได

พอแมจะตองเอาใจใสดานที่ลูกเปนชีวิตที่อยูกับธรรมชาติน้ี
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ดวย จะมัวมองในแงเปนบุคคลอยางเดียวไมได ตองมองไวดวยวาลูกจะ
ตองรับผิดชอบตัวเองได เขาจะตองอยูกับความเปนจริงของโลกและ
ชีวิตได ตอนนี้เราตองเตรียมเขาไว

พอแมจะตองใชปญญาคิดวา เออ...ทํ าอยางไรลูกของเราจะรับ
ผดิชอบตัวเองได ทํ าอยางไรเขาจะสนใจเรียนรูเหตุปจจัยตางๆ เพ่ือทํ า
อะไรๆ ใหถูกตองและไดผลดี เม่ือคิดอยางนี้ ก็จะตองหันมาเอาใจใสใน
การฝกลูก

ถงึตอนนี้พอแมจะไมใชเพียงทํ าใหอยางเดียว ถาพอแมมีแต
เมตตา กรุณา และมุทิตา ก็จะทํ าใหเร่ือย เพราะอะไรๆ ก็กลัวลูกจะ
ล ําบาก แตพอมีอุเบกขา โดยเขาใจถึงความเปนจริงของธรรมชาติ และ
มองลูกในฐานะเปนชีวิตที่ตองเปนไปตามความเปนจริง พอแมก็จะคิด
เตรียมวาทํ าอยางไรลูกจะรับผิดชอบตัวเองได จะเติบโตอยางดี ถึงแม
วาตอไปเราไมอยูกับเขา...เขาก็จะไปได

ตอนนี้เราก็คิดหาทางฝกใหเขาทํ าเองเปน ใหเขามีความเขม
แขง็ ใหสามารถพึ่งตนเองได น่ีคือดานที่อุเบกขารับหนาที่

จงึไดบอกวา ดวยเมตตา กรุณา มุทิตา พอแมก็ทํ าใหลูก
แตพออุเบกขา พอแมก็ดูใหลูกทํ า
ตองครบทั้งสองบทบาทนี้ ความเปนพอเปนแมจึงจะสมบูรณ

เมือ่พระคณุแมสมบรูณ ลกูกเ็ตบิโตเปนคนทีส่มบรูณ
น ําโลกขึน้สูวถิแีหงความดงีามทีส่มบรูณ

การดใูหลูกทํ าน้ัน ไมใชทิ้งลูก แตอุเบกขาเม่ือดูใหเขาทํ าแลวก็
เปนที่ปรึกษาดวย เพราะฉะนั้น อุเบกขากับเปนที่ปรึกษาจึงมาดวยกัน
อุเบกขา แปลวา ดูอยูใกลๆ คือคอยดูเขาทํ าวา เขาทํ าถูกไหม ถาทํ าไม
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ถกู เราก็จะไดแนะ หรือถาเขาทํ าไมเปน ติดขัดขึ้นมา เขาจะไดถามเรา
ปรึกษาเราได

ถาพอแมรูจักใชอุเบกขา เด็กจะเกงมาก แตถาพอแมไมมีขอ
อุเบกขา เด็กจะออนแอ เลี้ยงไมโต และทํ าอะไรไมคอยเปน

พอแมคนไหนรูจักใชอุเบกขา ลูกจะเขมแขง็ เกง ทํ าอะไรตอ
อะไรไดหมด เพราะพอแมรูจักคิดเตรียมการไวแลววา ลูกของเราจะเกง
จะตองฝกดานไหนบาง จะตองทํ าอะไรเปนบาง แลวก็หัดใหเขาทํ า

แตถาอะไรๆ ก็ทํ าใหเขาหมด ก็เทากับปลอยทิ้งไวรอใหเขาไป
ฝกเอาเองขางหนา ใหเขาเจอสถานการณบังคับที่จะตองหาทางเอา
เอง...เขาจะไมมีที่ปรึกษา เขาอาจจะทํ าผิดๆ ถูกๆ พอแมจะหมดโอกาส
ชวยเขา และเขาก็จะฝกลาชาไปหรือไมไดผลดีเทาที่ควร

ตอนที่ลูกยังเล็กอยูน้ี ในฐานะที่พอแมเปนผูมีความหวังดีที่สุด
เมตตาก็มาหนุนอุเบกขา ทํ าใหพอแมมาชวยเปนที่ปรึกษาในการฝก จึง
ฝกไดผลดีที่สุด จึงพูดวาพอแมจะเลี้ยงดูลูกไดดีที่สุด ถามีอุเบกขาไว
เพ่ือเปดโอกาสใหลูกไดพัฒนา

เร่ืองนี้สํ าคัญนะ...สังคมไทยไมคอยเห็นคุณคาของ อุเบกขา
ซึง่เปนคุณธรรมสํ าคัญที่สุด ที่จะทํ าใหทุกอยางลงตัวพอดี

ความหมายดานหน่ึงของอุเบกขา ก็คือ ลงตัวพอดี หมายความ
วาทกุอยางเขาที่หมด เม่ือองคประกอบ หรือเหตุปจจัยทุกอยาง
ประสานกลมกลืน ไดสัดสวนพอเหมาะแลว...ก็ใหอุเบกขามา

เม่ือมีอุเบกขาก็คอยดูวา ลูกเอียงไปทางโนน หรือเอียงไปทางนี้
ขาดดานนั้น หรือเกินดานนูน พอเห็นวาเสียดุล เราก็ออกมาจัดปรับให
พอดี เรียกวาใหธรรมะลงตัว

ไมวาจะเปนการทํ างาน หรือจะฝกลูก ทุกอยางตองมีอุเบกขา
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มาสรางโอกาสที่จะจัดปรับใหลงตัวพอดี ถาปฏิบัติธรรมไดอยางนี้ ลูกก็
จะเจริญงอกงามอยางดี

เปนอันวาอุเบกขาเปนตัวชวยใหเด็กพัฒนา พอแมอยามัววุน
วายอยูแค เมตตา กรุณา มุทิตา...ไมพอ

อุเบกขาเปนตัวเช่ือมกับปญญา ถามีแตเมตตา กรุณา มุทิตา ก็
อยูแคดานความรูสึก แมจะเปนความรูสึกที่ดี ซึ่งถาใชภาษาอังกฤษก็
เรียกวาเปน positive emotion แตเราจะอยูแค emotion ไมได ชีวิต
ตองอยูดวยปญญา ตองมีตองใชความรู และดานปญญาความรูน้ี ก็
อาศัยอุเบกขาเปนตัวเช่ือม

เม่ือมีความรู มีปญญามา อุเบกขาก็เปดโอกาสใหเราใชปญญา
น้ันจดัปรับทํ าอะไรตางๆ อยางถูกตองเที่ยงตรง ใหลงตัวพอดี ทั้งไม
ขาดไมเกิน และไมเอียง

เพราะฉะนั้น อยาปลอยใหสังคมไทยของเราหยอนในเรื่อง
อุเบกขา

พรอมน้ัน เม่ือคุณแมมีเมตตา กรุณา มุทิตา จนถึงอุเบกขา
บริบรูณ พระคุณแมก็จะมีพลังสมบูรณเต็มที่ ซึ่งจะทํ าใหลูกเจริญเติบโต
เปนบุคคลที่สมบูรณ ผูสามารถรวมสรางสรรคพัฒนาสังคมไปสูความ
สุขเกษมศานติ์อันสมบูรณ



คุณบิดามารดา
สุดพรรณนามหาศาล
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คุณบิดามารดา
สุดพรรณนามหาศาล∗

วนันี ้ เปนวันดีวันงาม สํ าหรับครอบครัว ที่จะไดเฉลิมฉลอง
โอกาสมงคลที่คุณแม มีอายุครบรอบปอีกครั้งหนึ่ง

ณ วนันี ้ ลูกหลานไดพรอมใจกันจัดงานทํ าบุญทํ ากุศลตาม
ประเพณทีีเ่รียกวาทํ าบุญอายุ เปนการแสดงออกซึ่งนํ้ าใจ ที่มีกตัญู
กตเวทติาธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา

ดังที่ไดกลาวแลวในเบื้องตนวาเปนวันสํ าคัญสํ าหรับครอบครัว 
ในฐานะทีม่ารดา เปนบุพการีที่สูงสุดของลูกๆ ลูกๆ นั้นมีบุพการีสูงสุด
คือพอแม มพีอคนเดียวแมคนเดียว เพราะฉะนั้นเราจึงทํ าบุญกันอยาง
จริงจังใหสมกับความสํ าคัญ

คุณบิดามารดานั้น สุดพรรณนามหาศาล
พอแมนัน้มอุีปการคุณแกเรามากมาย ในทางพระศาสนาทาน

บรรยายไวนานัปการ แมกวีทั้งหลายก็ไดเขียนบรรยายกันไวอยางไมมี

                                                          
∗ ในการพิมพครั้งน้ี ไดยกช่ือหัวขอยอยคือ “คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล” ข้ึนเปนช่ือธรรมกถา
แทนชื่อเดิมวา “จากสุขของครอบครัวในบานสูความเกษมศานติ์ท่ัวสังคม” และใชเปนช่ือเรื่องของ
หนังสือเลมน้ีดวย (ธรรมกถานี้แสดงเมื่อวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๓๕)
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ทีส้ิ่นสดุ ปรากฏเปนคํ ากลอนและคํ าประพันธตางๆ ที่บรรยายถึงคุณ
ของบดิามารดา เพื่อใหลูกไดรูตระหนักมองเห็นความสํ าคัญและแสดง
ความกตัญูกตเวทีตอทาน

เมือ่วาโดยยอ ตามหลกัพระศาสนา พอแมนัน้ท ําหนาทีสํ่ าคญั คือ
๑. ทานหามปรามเราไมใหทํ าความชั่วชาเสียหาย ปองกัน

เราไมใหตกไปในทางที่ต่ํ าทรามมีอันตราย
๒. ทานสัง่สอนแนะนํ าเราใหต้ังอยูในความดี ชักนํ าเราใหมุง

ไปในทางที่จะพบความสุขความเจริญ
๓. ทานใหเราไดเลาเรียนศลิปวทิยา มีความรูที่จะไป

ประกอบอาชีพการงานเพื่อต้ังตัวใหเปนหลักฐานตอไป
๔. ถึงเวลาถึงวัยที่จะมีครอบครัวทานก็เปนธุระเอาใจใสจัด

แจงชวยเหลือ โดยรับที่จะทํ าดวยความเต็มใจ
๕. ทรัพยสมบติัของทาน ก็เปนของลูกนั่นเอง ซึ่งทานจะมอบ

ใหในเวลาอันสมควรเปนระยะๆ ไป จนครั้งสุดทายที่เรียก
วามรดก

ทัง้หมดนี ้ เปนที่รูกันตามหลักการของพระศาสนา แตที่จริงนั้น
ทานเพยีงวางไวใหเปนหัวขอหรือรายการปฏิบัติที่สํ าคัญๆ เทานั้น การ
ปฏิบัติปลีกยอย ยังมีอีกมากมาย รวมความก็คือ พอแมนั้นทํ าทุกอยาง
เพือ่ลูกดวยความรัก วาโดยคุณธรรมก็คือ การกระทํ าที่ออกมาจาก
พรหมวิหาร ๔ ประการนั่นเอง คือ
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๑. ใจของพอแมนั้นประกอบดวยความรักความปรารถนาดี 
เอาใจใสเลี้ยงดูลูกใหเจริญเติบโตและงอกงามมีความสุข 
คือ มีเมตตา

๒. ประกอบดวยกรุณา มคีวามสงสาร คอยชวยเหลือใหพน
จากความยงุยากเดือดรอน ชวยแกไขปญหา และปลด
เปลื้องความทุกข

๓. มีมทุิตา คอยสงเสริม ใหกํ าลังใจ และพลอยยินดีเมื่อลูก
ประสบความสํ าเร็จ ประสบความกาวหนา หรือทํ าความ
ดีงามถูกตอง

๔. มีอุเบกขา ในเวลาที่สมควร เชน เมื่อลูกจะตองรับผิดชอบ
ตัวเอง หรือควรรจูกัฝกหัดทํ าอะไรดวยตนเอง ทานก็จะให
โอกาสแกลูกที่จะพัฒนาตัวเอง คือไมใชจะทํ าใหไปหมด
ทกุอยางจนกระทั่งลูกทํ าอะไรไมเปน อันนี้เรียกวา วาง
อุเบกขา

นีคื่อหลัก พรหมวิหาร ๔ เรารูกันวาพอแมนั้น เปนตัวอยางของ
คนทีม่พีรหมวหิารธรรม ๔ ประการ แตในเรื่องนี้มีขอสังเกตวา เราเนน
กนัมากในพรหมวิหารขอที่ ๑ เมื่อพูดถึงผูใหญ วาผูใหญจะตองมี
เมตตา แลวก็มักจะตามดวยขอ ๒ คือกรุณา วามีเมตตากรุณา และ
บุคคลผมูเีมตตากรุณา ที่แสดงออกอยางชัดเจน ก็คือ พอแมของเรานี่
แหละ
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ขอสังเกตสํ าคัญอีกอยางหนึ่ง คือ พอแมในเมืองไทยเรานี้
แสดงเมตตา กรุณา และมุทิตา ไดงาย หรือพรอมที่จะแสดงพรหม
วหิาร ๓ ขอแรกนี้ไดตลอดเวลา แตมักวางอุเบกขาไมเปน หรือแมแตไม
เขาใจหรือเขาใจผิดตอขออุเบกขา ทํ าใหลูกเติบโตอยางไมสมบูรณ เชน
ไมรจูักโต ทํ าอะไรไมเปน และไมรจูกัรับผิดชอบ พรหมวิหารขอสุดทาย
นีจ้ะปฏบัิติไดถูกตองจะตองใชปญญา จึงตองศึกษาใหดี ตอนแรกจะ
พดูเปนแนวไวกอน

พอแมมีเมตตา ในยามปกติ เมื่อลูกเจริญเติบโตอยูดีตามที่
ควรจะเปน (เขาปกติ)

พอแมมีกรุณา ยามลกูมทีกุข เชน เจ็บปวย หรือมีเร่ืองลํ าบาก
เดือดรอน (เขาตกตํ่ า)

พอแมมีมทุิตา ยามเมื่อลูกทํ าอะไรไดดีมีสุขหรือประสบความ
สํ าเรจ็ เชน สอบไดที่ดีๆ สอบเขางานได หรือไดเลื่อนยศเลื่อนตํ าแหนง
(เขาขึ้นสูง)

แตในบางกรณี พอแมไมอาจใชเมตตา กรุณา หรือมุทิตา
เพราะจะท ําใหเกิดความเสียหาย เชน อาจจะเสียหายแกชีวิตของลูก
เอง หรือเสียธรรม ในกรณีอยางนั้น จะตองรจูกัวางอุเบกขา โดยเฉพาะ
ในกรณีที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ คือ

พอแมมีอุเบกขา เมือ่จะฝกหัดใหลูกรูจักรับผิดชอบตนเอง จะ
ไดท ําอะไรๆเปน และพึ่งตนเองได เทากับเปดโอกาสใหลูกพัฒนา เชน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๑

ใหเดนิเอง ทํ าการบานเอง โดยพอแมวางทีเฉยดูใหเขาทํ า แตพรอมที่
จะชวยเมื่อถึงเวลา หรือเปนที่ปรึกษาให

พอแมมีอุเบกขา เมือ่ลูกสมควรตองรับผิดชอบการกระทํ าของ
เขา เชน ลูกท ําความผิด ลูกทะเลาะกัน พอแมวางตัวเปนกลาง เพื่อให
มกีารพจิารณา วินิจฉัย ตัดสิน และใหเขาปฏิบัติหรือไดรับการปฏิบัติ
อยางเปนธรรม

พอแมมีอุเบกขา เมือ่ลูกรับผิดชอบตนเองได เชน เรียนจบแลว
มกีารงานท ําเปนหลักฐาน ออกเรือนมีครอบครัวของตัวเขาเอง พอแมรู
จกัวางตวัวางเฉย ไมเขาไปกาวกายแทรกแซงในชีวิตสวนตัวของครอบ
ครัวของเขา

จากคณุธรรมในใจที่มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พอแมก็
แสดงออกมาภายนอก ดวยการลงมือทํ า คือปฏิบัติตอลูกโดยทํ าการ
เลีย้งด ู และฝกหัดอบรมส่ังสอน พรอมทั้งทํ าหนาที่ตางๆ อยางที่กลาว
มาขางตน ๕ ขอนั้น การปฏิบัติทั้งหมดนี้เรียกวาการสงเคราะห ซึ่งสรุป
ไดตามหลักสงัคหวตัถุ เปน ๔ อยาง คือ

๑. พอแมมีแตการใหแกลูก ที่เรียกวา ทาน
๒. พอแมพดูจาดวยนํ ้าใจปรารถนาด ี และอบรมสัง่สอนใหคํ า

แนะน ํา ชีแ้จงบอกเลาสิง่ทีเ่ปนประโยชน เรียกวา ปยวาจา
๓. พอแมลงมอืลงแรง เอาแรงกายของทานทํ าโนนทํ านี่ให

โดยเฉพาะเมื่อลูกยังเล็กอยูทํ าอะไรเองไมไดพอแมก็ทํ า
ให ต้ังแตอมุเรา จูงเรา ปอนขาว อาบนํ้ า แตงตัวให ฯลฯ
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การเลี้ยงดูตางๆ ทานตองลงมือปฏิบัติโดยใชเร่ียวแรง
ของทานชวยเราทั้งนั้น การเอาแรงกายเขาชวยนี้ เรียกวา
อัตถจริยา

๔. พอแมอยกูบัลูก รวมสขุรวมทกุขกบัลูก ท ําตวัเขากบัลูกได
ปฏิบัติตอลูกทุกคนอยางเสมอภาค เสมอตนเสมอปลาย
กบัลูก ไมถือเนื้อถือตัว อยางลูกสมัยปจจุบันนี้ บางทีเลน
ศีรษะพอแมขามไปขามมา ทานก็ไมถือสา แตคนอื่นมา
ท ําอยางนัน้ไมไดพอแมจะโกรธเอา ขอนีเ้รียกวา สมานตัตตา

อันนีเ้ปนหลักปฏิบัติที่ทานเรียกวา สังคหวัตถุ ๔ ประการ ซึ่ง
พอแมมตีอลูกเปนประจํ า แตทั้งหมดนั้น โดยสรุปแลวก็รวมเปนการ
สงเคราะห ๒ ประเภท คือ

๑. อามิสสงเคราะห สงเคราะหดวยอามิสคือวัตถุส่ิงของ เชน
อาหาร เครื่องนุงหม เปนตน ขอนี้ชัดเจนอยูแลว

๒. ธรรมสงเคราะห สงเคราะหดวยธรรมคือการแนะนํ าสั่งสอน
ใหรจูกัชั่วดี บาปบุญ เหตุผล ใหเจริญดวยคุณธรรมความดี มีสติ
ปญญา พฒันายิ่งขึ้นไป รวมทั้งการแสดงเมตตากรุณาที่ทานปฏิบัติตอ
ลูกอยตูลอดเวลา มีความรักความเอาใจใส มีความอดทนตอลูก ลูกจะ
ท ําอะไรเปนเหตุใหพอแมตองวนุวายยงุยาก ทานก็อดทน เปนตน

จากการสงเคราะหของพอแมนี่แหละ ลูกก็จะเอาไปเปนแบบ
อยางในการสงเคราะหซึ่งกันและกัน ส่ิงที่ควรยํ้ าไวก็คือการสงเคราะห
นัน้ ประการสํ าคัญอยูที่ตองใหครบทั้งสองอยางคือ อยามีเพียงอามิส
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สงเคราะห ซึ่งเปนการสงเคราะหดวยวัตถุส่ิงของอยางเดียว ตองมี
ธรรมสงเคราะหดวย จึงจะมีความเจริญพัฒนาที่สมบูรณ

รักของพอแม เปนรักแทที่ยั่งยืน∗

ไดบอกแลววา ที่พอแมทํ าทุกอยางเพื่อลูกนั้น ก็ดวยความรัก
เราจึงควรรจูกัความรักของพอแมใหดีสักหนอย

ความรกั ถาแยกตามหลักพระพุทธศาสนา ก็แบงงายๆ กอนวา
ม ี๒ แบบ

ความรักแบบที่ ๑ คือ ความชอบใจในบุคคลหรือส่ิงที่จะเอามา
บํ ารุงบ ําเรอความสุขของเรา ชอบใจคนนั้นเพราะวา จะมาสนองความ
ตองการชวยบํ ารุงบํ าเรอ ทํ าใหเรามีความสุขได อะไรที่จะทํ าใหเรามี
ความสขุ เราชอบใจ เราตองการมัน นี่คือ ความรักแบบหนึ่ง ซึ่งมีมากที
เดียว

ความรักแบบที่ ๒ คือ ความตองการใหคนอื่นมีความสุข หรือ
ความปรารถนาใหคนอื่นมีความสุข ความรักของพอแมเปนแบบที่ ๒ นี้
คือ อยากใหลูกมีความสุข

ความรกั ๒ อยางนี้ แทบจะตรงขามกันเลย แบบที่ ๑ อยากได
เขามาบ ําเรอความสุขของเรา (จะหาความสุขจากเขา หรือเอาเขามา
ท ําใหเราเปนสุข) แตแบบที่ ๒ อยากใหเขาเปนสุข (จะใหความสุขแก

                                                          
∗ เรื่องความรัก ๒ แบบตอไปนี้ ตัดตอนจาก จาริกบุญ-จารึกธรรม หนา ๙๕-๙๙ และ ความรัก: จากวา
เลนไทน สูความเปนไทย หนา ๑๐-๑๓
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เขา หรือท ําใหเขาเปนสุข) ความรักมี ๒ แบบอยางนี้ซึ่งเห็นไดในชีวิต
ประจํ าวัน

ความรกัทีเ่ดก็หนุมสาวพูดกันมาก ก็คือ ความรักแบบที่วา
ชอบใจอยากไดเขามาสนองความตองการของตน ทํ าใหตนมีความสุข
แตในครอบครัวจะมีความรักอีกแบบหนึ่งใหเห็น คือ ความรักระหวาง
พอแมกบัลูก โดยเฉพาะความรักของพอแมตอลูก คือความอยากใหลูก
เปนสุข

ฉะนัน้ ตอนแรกจะตองแยกระหวางความรัก ๒ แบบนี้เสียกอน
ความรกัชอบใจอยากไดคนอื่นมาบํ าเรอความสุขของเรานี้ ทางพระ
เรียกวา ราคะ สวนความรกัที่อยากใหคนอื่นเปนสุข ทานเรียกวา
เมตตา อะไรจะตามมาจากความรักทั้ง ๒ แบบนี้ ความรัก ๒ แบบนี้ มี
ลักษณะตางกัน และมีผลตางกันดวย

ถามคีวามรักแบบที่ ๑ ก็ตองการได ตองการเอาเพื่อตนเอง
เมือ่ทกุคนตางคนตางอยากได ความรักประเภทนี้ ก็จะนํ ามาซึ่งปญหา
คือ การเบยีดเบียนแยงชิงซึ่งกันและกัน พรอมดวยความเห็นแกตัว

สวนความรักแบบที่ ๒ อยากใหผูอ่ืนเปนสุข เมื่ออยากใหผูอ่ืน
เปนสขุ กจ็ะพยายามท ําใหเขาเปนสขุ เหมอืนพอแมรักลกู กจ็ะพยายาม
ท ําใหลูกเปนสุข และเมื่อทํ าใหลูกเปนสุขได ตัวเองจึงจะเปนสุข

ความรกัของพอแมคืออยากทํ าใหลูกเปนสุข และมีความสุข
เมือ่เหน็ลกูเปนสุข เมื่ออยากเห็นลูกมีความสุข พอแมก็หาทางทํ าทุก
อยางใหลูกมคีวามสุข วิธีสํ าคัญอยางหนึ่งที่จะทํ าใหลูกมีความสุข ก็
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คือการใหแกลูก เพราะฉะนั้นพอแมก็จะมีความสุขในการใหแกลูก
เพราะการใหนั้นเปนการทํ าใหลูกมีความสุข

ตามปกติ การใหคือการสละหรือการยอมเสียไป ซึ่งอาจจะทํ า
ใหฝนใจและเปนความทุกข แตพอมีความรักแบบที่สอง คือเมตตานี้มา
กใ็หดวยความสุข เพราะฉะนั้น ความรักคือเมตตาจึงมาสรางความ
เปลีย่นแปลงใหม ทํ าใหการใหกลายเปนความสุข

ความรกัแบบที่หนึ่ง เปนความตองการที่จะหาความสุขใหตน
เอง พอเขามีความทุกขลํ าบากเดือดรอน หรืออยใูนภาวะที่ไมสามารถ
สนองความตองการของเราได เราก็เบื่อหนาย รังเกียจ แตความรัก
แบบทีส่องตองการใหเขามีความสุข พอเขามีความทุกขเดือดรอน เราก็
สงสารอยากจะชวยปลดเปลื้องความทุกข ใหเขาพนจากความลํ าบาก
เดือดรอนนั้น

ความรกัประเภทที่หนึ่งนั้น ตองไดจึงจะเปนสุข ซึ่งเปนกระแส
กเิลสของปถุชุนทั่วไป มนุษยอยูในโลกนี้ เมื่อยังเปนปุถุชนก็ตองการได
ตองการเอา เมื่อไดเมื่อเอาแลว ก็มีความสุข แตถาตองใหตองเสีย ก็
เปนทกุข วถิีของปุถุชนนี้ จะทํ าใหไมสามารถพัฒนาในเรื่องของคุณ
ธรรม เพราะวาถาการใหเปนทุกขเสียแลว คุณธรรมก็มาไมได มนุษย
จะตองเบียดเบียนกัน แกปญหาสังคมไมได แตถาเมื่อไรเราสามารถมี
ความสขุจากการให เมื่อไรการใหกลายเปนความสุข เมื่อนั้นปญหา
สังคมจะถกูลดนอยลงไป หรือแกไขไดทันที เพราะมนุษยจะเกื้อกูลกัน
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ความรกัแบบทีส่อง ทํ าใหคนมีความสุขจากการให จึงเปนความรักที่
สรางสรรคและแกปญหา

เมือ่มนษุยมีความสุขจากการให จะเปนความสุขแบบสองฝาย
สุขดวยกนั คือ เราผูใหก็สุขเมื่อเห็นเขามีความสุข สวนผูไดรับก็มีความ
สุขจากการไดรับอยูแลว สองฝายสุขดวยกัน จึงเปนความสุขแบบ
ประสาน ความสุขแบบนี้ดีแกชีวิตของตนเองดวย คือ ตนเองก็มีทางได
ความสขุเพิม่ข้ึน แลวก็ดีตอสังคม เพราะเปนการเกื้อกูลกัน ชวยให
เพือ่นมนษุยมีความสุข ทํ าใหอยูรวมกันดวยดี

ความรักของพอแมตอลูกเปนความรักแบบที่อยากเห็นลูกมี
ความสขุ แลวก็พยายามทํ าอะไรตาง ๆ ใหลูกมีความสุข เมื่อเห็นลูกมี
ความสขุพอแมก็มีความสุขดวย ดังนั้น พอแมจึงมีความสุขในการที่ได
ใหแกลูก ในขณะที่คนทั่วไปตองไดจึงจะมีความสุข แตพอแมใหแกลูก
กม็คีวามสุข แมตัวเองจะตองทุกขเดือดรอนพอแมก็ยอม

บางทตัีวเองตองลํ าบากเดือดรอน แตพอเห็นลูกมีความสุขก็มี
ความสขุ ในทางตรงขามถาเห็นลูกไมสบายหรือตกทุกขลํ าบาก พอแม
กม็คีวามสงสาร ไมมีความรังเกียจ ไมมีความเบื่อหนาย แลวยังทนทุกข
ทนล ําบากเพื่อลูกไดดวย

รักของพอแมนี้เปนรักแทที่ยั่งยืน ลูกจะขึ้นสูง ลงตํ่ า ดีราย พอ
แมกรั็ก ตัดลกูไมขาด ลูกจะไปไหนหางไกล ยาวนานเทาใด จะเกิดเหตุ
การณผันแปรอยางไร แมแตจะถูกคนทั่วโลกรังเกียจ ไมมีใครเอาดวย
แลว พอแมผใูหก ําเนิดก็ยังเปนออมอกสุดทายที่จะโอบกอดลูกไว
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นีแ้หละทีว่า เปนการแยกความหมายของความรักเปน ๒ แบบ
พอแมมีความรักแบบที่ ๒ ซึ่งเปนรักแท คนทั่วไปเริ่มตนก็มีความรัก
แบบแรก คืออยากไดเขามาทํ าใหตัวเรามีความสุข แตคนควรจะพัฒนา
จากความรกัแบบที่หนึ่งไปสูความรักแบบที่สอง คือ ใหความรักแบบที่
สองเกดิมข้ึีนมาเพื่อชวยสรางดุลยภาพในเรื่องความรัก เชน ระหวาง
หนุมสาว ถามคีวามรักแบบที่หนึ่งอยางเดียวจะไมยั่งยืน ไมชาไมนานก็
จะตองเกดิปญหาแนนอน เพราะวาความรักแบบที่หนึ่งนั้น ตองการที่
จะเอาเขามาเปนเครื่องบํ ารุงบํ าเรอตัวเองเทานั้น ถาเมื่อไรตนไมสมใจ
ปรารถนา เมือ่นั้นก็จะเกิดโทสะ มีความชิงชัง หรือไมก็เบื่อหนาย แลว
ปญหาก็จะเกิดขึ้น

ฉะนัน้ คนเราอาจจะเริ่มตนดวยความรักแบบที่หนึ่งได ตาม
เร่ืองของปุถุชน แตจะตองรีบพัฒนาความรักแบบที่สองใหเกิดขึ้น พอ
อยูเปนคูครองกันแลว ถามีความรักแบบที่สองเขามาหนุน ก็จะทํ าให
อยูกนัไดยัง่ยืน ความรักแบบที่สองจะเปนเครื่องผูกพันสํ าคัญที่ชวยให
ชวีติครองเรอืนมคีวามมั่นคง ดังนั้นปุถุชนนี้อยางนอยก็ใหมีความรัก ๒
แบบ มามีดุลยภาพกันก็ยังดี ขอใหไดแคนี้ก็พอ

ในกรณีของสามีภรรยา ถามีความรักแบบแรกที่จะเอาแตใจ
ฝายตวัเอง ก็คือ ตัวเองตองการเขามาเพื่อบํ าเรอความสุขของตน ถา
อยางนีก้ต็องตามใจตัว ไมชาก็จะตองเกิดปญหาการทะเลาะวิวาท
หรือเบือ่หนาย แลวก็อยูกันไมได ไมยั่งยืน แตถามีความรักแบบที่สอง
คือ อยากใหเขาเปนสุข เราก็จะมีนํ้ าใจ พยายามทํ าใหเขาเปนสุข
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ถามคีวามรกัแบบที่สองอยู ความรักก็จะยั่งยืนแนนอน เพราะ
ตางฝายตางก็คิดวา ทํ าอยางไรจะทํ าใหอีกฝายหนึ่งมีความสุข สามีก็
คิดวาท ําอยางไรจะใหภรรยามีความสุข ภรรยาก็คิดแตวา จะทํ าอยาง
ไรใหสามีมีความสุข คิดกันอยางนี้ก็คือมีนํ้ าใจและมีแตจะเกื้อกูลกัน
ท ําใหครอบครัวอยูยั่งยืน ชีวิตก็มีความสุขได

ทีพ่ดูมานีก้เ็พือ่ใหเห็นวา เราจะตองพัฒนาคนในเรื่องความรัก
ใหรูจกัความรักทั้ง ๒ อยาง อยางนอยก็ใหมีดุลยภาพในเรื่องความรัก
๒ ขอนี ้ แลวพัฒนายิ่งขึ้น จนกระทั่งใหคนเราอยูกันดวยความรัก
ประเภทที่สอง

ลักษณะของความรัก มีอยูอยางหนึ่ง คือมันนํ าความสุขมาให
ดวย ความรักแบบที่หนึ่งก็ทํ าใหเกิดความสุข เมื่อไดสนองความ
ตองการทีตั่วจะได สวนความรักประเภทที่สอง ก็ทํ าใหเกิดความสุข
เมือ่ไดสนองความตองการที่จะใหเขามีความสุข

ฉะนัน้ คนที่ทํ าจิตใหมีเมตตาตอเพื่อนมนุษยไดหมด ก็จะมี
ความสขุไดมากเหลือเกิน คือเวลาเห็นเพื่อนมนุษยมีความสุข หรือเรา
ท ําใหเขามีความสุขได ตัวเราเองก็มีความสุขดวย คนประเภทนี้ก็เลยมี
โอกาสทีจ่ะมคีวามสุขมากยิ่งขึ้น คนที่พัฒนามาถึงระดับนี้ก็เชน พระ
โสดาบนั เปนตน พระโสดาบันนั้นไมมีมัจฉริยะ ไมมีความตระหนี่ ไมมี
ความหวงแหน มีความพรอมที่จะให เพราะฉะนั้น คุณธรรมคือเมตตา
กเ็จริญมากขึน้ดวย และทานก็มีความสุขยิ่งขึ้นมากมาย จนกระทั่งเปน
พระอรหันตก็มีแตสุข ไมมีทุกขเหลืออยูเลย
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ความรักของพอแมถึงแมจะจํ ากัดอยูกับลูกก็จริงอยู แตก็ไมใช
เปนการหวงแหนอยางความรักแบบที่หนึ่ง คือพอแมรักลูก ความหวง
นัน้จะมแีตในแงที่อยากใหลูกมีความสุข ไมยอมใหใครมาทํ าใหลูกทุกข
แตไมไดหวงแหนที่วาตองการครอบครองเอาไวเปนของตัว เพื่อบํ าเรอ
ความสขุของตัว ไมมีความหึง คือไมไดหวงผัสสะไวเพื่อตัว และไมได
หวงใจ แตตรงกันขาม ถาลูกมคีคูรองที่ดีมีความสุข พอแมก็พลอยมี
ความสุขไปดวย

ทุกคนตองเปนพรหม เพื่ออภิบาลสังคมใหยั่งยืน∗

พระคณุของพอแมมากมายหลายอยางที่พูดมานี้ รวมแลวก็
มาจากพรหมวหิาร ๔ นั่นเอง เนื่องจากพรหมวิหาร ๔ นี้ มีความสํ าคัญ
มาก ไมเฉพาะพอแมจะมีตอลูกเทานั้น แตจะตองขยายออกไปใหทุก
คนมตีอเพือ่นมนุษย หรือเพื่อนรวมโลกทั่วทุกตัวคน เพราะฉะนั้นจึงขอ
ถอืโอกาสอธบิายใหละเอียดกวาที่พูดไวขางตนนั้นอีกหนอย

เราทกุคนอยูรวมกับเพื่อนมนุษย เร่ิมต้ังแตพอแมพี่นองสามี
ภรรยาในครอบครัวเปนตนไป ในการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยนั้นมีหลัก
ธรรมประจํ าใจอยหูมวดหนึง่ สํ าหรับเปนหลักในการที่จะวางใจหรือมี

                                                          
∗ คํ าอธิบายพรหมวิหาร ๔ ตอไปนี้ ตัดตอนจาก ธรรมะสํ าหรับผูสูงอายุ หนา ๓๘-๔๙ และ เพ่ือชุมชน
แหงการศึกษา และบรรยากาศแหงวิชาการ หนา ๘๗-๙๗ (อาจดูเทียบเคียงใน จาริกบุญ-จารึกธรรม
หนา ๙๕-๑๑๑, เรื่องที่คนไทยควรเขาใจใหถูก หนา ๔๔-๖๑, รักษาใจยามรักษาคนไข หนา ๓๕-๔๙,
ธรรรมะกับการทํ างาน หนา ๘๔-๙๙)
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ทาทแีหงจิตใจตอผูคนรอบดาน ธรรมชุดนี้ที่จริงก็เปนหลักธรรมงายๆ
แตบางทเีราก็ใชไมเปน นี่ก็คือ พรหมวิหาร ๔ ที่พูดไวแลวขางตนนั่น
เอง ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา บางทีที่เราดํ าเนินชีวิตกันมา
จนบัดนี้ เราก็ยังเขาใจและใชธรรมชุดนี้ไดไมสมบูรณ

พรหมวิหาร แปลวา ธรรมประจํ าใจของพรหม พรหมนั้น
ศาสนาพราหมณเขาถือวา เปนผูสรางโลก เปนเทพเจาผูดลบันดาลสิ่ง
ทัง้หลาย เปนผูสรางสรรคและอภิบาลโลก แตพระพุทธเจาทรงสอนวา
เราไมตองไปรอพระพรหมใหมาสรางโลก อภิบาลโลก เราทุกคนควรจะ
เปนผูมสีวนรวมสรางสรรคอภิบาลโลกดวยกันทุกคน เพราะฉะนั้นจึง
มาท ําตวัใหเปนพรหมกันเถิด แลวพระพุทธเจาก็ตรัสแสดงพรหมวิหาร
ไวใหเราทุกคนปฏิบัติ เพื่อใหเราทุกคนเปนพระพรหม คือเปนผูสราง
สรรคและอภิบาลสังคม ดังนั้นเราจะเปนพระพรหมโดยสมบูรณ ก็ตอง
มธีรรมทั้ง ๔ ขอ คือมี

๑. เมตตา รัก ปรารถนาดี อยากใหเขามีความสุข
๒. กรุณา สงสาร อยากชวยเหลือใหเขาพนจากทุกข
๓. มทุิตา พลอยยินดีดวย เมื่อเขาสุขสํ าเร็จทํ าไดดี
๔. อุเบกขา วางทเีฉยเปนกลาง ใหทุกอยางเปนไปตามธรรม
เมตตา กับ กรุณา นีเ่มอืงไทยใชมาก พูดกันอยูเสมอจนเปนคํ า

ไทยสามญั แตแยกความหมายกนัไมคอยออก เพราะฉะนัน้ตอนแรกจะ
ตองแยกความหมายระหวาง เมตตา กบั กรุณา ใหชดัวาตางกนัอยางไร
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วธิแียกใหชัดงายๆ ก็คือ ธรรมหมวดนี้เปนทาทีของจิตใจ
สํ าหรบัแสดงตอผูอ่ืน เมื่อเปนธรรมสํ าหรับแสดงตอผูอ่ืน ความหมาย
ของมนัจะชดัดวยการพิจารณาดูสถานการณที่ผูอ่ืนเขาประสบวา เขา
อยูในสถานการณใดแลวเราจะใชธรรมขอไหน

สถานการณที่ ๑ คนอื่นเขาอยูดีเปนปกติ ไมมีเร่ืองเดือดเนื้อ
รอนใจ แตก็ไมไดประสบความสํ าเร็จอะไรเปนพิเศษ ในกรณีนี้เราจะ
ตองมี เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดี ความเปนมิตร

เมตตากม็าจากตนศัพทเดียวกับคํ าวามิตร มติตะ แปลง อิ
เปน เอ ก็เปน เมตตะ เตมิสระอาเขาไปเปนเมตตา รากศัพทเดียวกัน
เมตตาจึงแปลวา นํ้ าใจมิตร คุณสมบัติของมิตร หรือความเปนมิตร ใน
ภาษาสนัสกฤตเรียกวา ไมตรี เปนอันวา สํ าหรับคนที่อยูเปนปกติ เราก็
มคีวามเปนมิตร มีไมตรี มีเมตตา มีความรัก ปรารถนาดี อยากใหเขา
เปนสุข

สถานการณที่ ๒ คนอื่นเขาตกตํ่ าเดือดรอน พอเขาทรุดตํ่ าตก
ลงไปจากสถานะเดิม คือประสบความเดือดรอน เราก็ยายไปสูคุณ
ธรรมขอที่ ๒ คือ กรุณา ซึง่ไดแกความมีใจพลอยหวั่นไหวเมื่อผูอ่ืน
ประสบความทุกข แลวก็อยากจะชวยเหลือปลดเปลื้องความทุกขหรือ
แกไขปญหาของเขา ทํ าใหเขาขึ้นมาสูภาวะปกติ หายทุกข หายรอน

พดูสั้นๆวา เขาอยดีูเปนปกติ เราเมตตา แตถาเขามีทุกขเดือด
รอน เรากก็รุณา คนไทยพูดถึงเมตตา กรุณา กันบอย แสดงวาคนไทย
คงมเีมตตากรุณามาก แตขอตอไปคนไทยไมคอยพูดถึง



คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล๓๒

สถานการณที่ ๓ คนอื่นเขาขึ้นสภูาวะที่สูงขึ้นไป คือประสบ
ความส ําเรจ็ ท ําสิ่งที่ถูกตองดีงามนาชื่นชม มีความกาวหนา หรือมี
ความสขุ เรียกงายๆ วา เขาไดดีมีสุข เราก็ยายตอไปสูคุณธรรมขอที่ ๓
คือ มทุิตา ซึง่แปลวา พลอยยินดีดวย เอาใจสงเสริมสนับสนุน

คนเรานี้ที่ประสบสถานการณกันอยโูดยทั่วไปก็ ๓ อยางนี่
แหละ คือ เปนปกติ ตกตํ่ า ข้ึนสูง เราก็มีเมตตา กรุณา มุทิตา ไวปฏิบัติ
ตอเขาครบทั้ง ๓ สถานการณ แตแคนี้ไมจบ ยังมีอีกขอหนึ่ง เปนสถาน
การณที ่๔ ขอนี้นาสงสัย เพราะ ๓ สถานการณก็นาจะครบแลว ยังมี
อะไรอีก สถานการณที่ ๔ คืออะไร

สถานการณที่ ๔ ขอนีย้ากหนอย คงตองอธิบายยาวสักนิด
จะตองเขาใจวา สามขอแรกนั้น เปนความสัมพันธระหวาง

มนษุยกบัมนุษย หรือคนกับคน แตในโลกมนุษยเรานี้ เราไมไดอยูกับ
มนษุยดวยกนัเทานั้น เราตองอยูกับความเปนจริงของชีวิตในธรรมชาติ
ดวย หมายความวา โลกมนุษยนั้นตองตั้งอยูบนฐานของกฎธรรมชาติ
หรือความเปนจริงของธรรมชาติอีกชั้นหนึ่ง เราจงึมีความสัมพันธ ๒
ดาน หรือ ๒ ระดับ คือ

ดานหนึ่ง เราอยูกบัคนดวยกัน คือเพื่อนมนุษยที่เรียกวาสิ่งแวด
ลอมทางสงัคม เรามีความสัมพันธที่ดี เรามีเมตตา กรุณา มุทิตา ชวย
เหลือกันดี ก็อยกูนัดวยดี มีความรมเย็นเปนสุข

อีกดานหนึ่ง ลึกลงไป ชีวิตของเราอยูกับความเปนจริงของกฎ
ธรรมชาต ิ อยูกับความเปนจริงของโลกและชีวิต แมแตรางกายของเรา
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นีก้เ็ปนไปตามเหตุปจจัยของธรรมชาติ เปนไปตามกฎธรรมชาติ ซึ่งไม
ฟงใครทัง้สิ้น เปนหนาที่ของเราเองที่จะตองรเูขาใจมัน และปฏิบัติตัว
ใหถกูตองสอดคลองกับมัน ดานนี้แหละที่สํ าคัญ ซึ่งเราจะมองขามหรือ
ละเลยไมได

เมตตา กรุณา มุทิตา นั้น มาชวยในดานที่หนึ่ง ที่ชีวิตของเรา
ไปเกีย่วของกับเพื่อนมนุษย แตดานที่สอง ชีวิตของเราตองเกี่ยวของกับ
ความเปนจริงของโลกและชวีติทีเ่ปนไปตามกฎธรรมชาต ิ คือเปนไปตาม
เหตปุจจัยของมัน ในดานนี้คนจะตองมีปญญา รูจักรับผิดชอบตัวเอง
ทีจ่ะด ําเนนิชวีิตใหดีงามถูกตองดวยตนเอง จะรอใหคนอื่นมาชวยไมได

ในขอ ๑-๒-๓ นั้น คนชวยกันดวยความรสึูกที่ดีงาม แตขอส่ีใน
ความสัมพันธกับความเปนจริงของโลกและชีวิตที่ไมเขาใครออกใคร
นัน้ เราจะตองปฏิบัติตอมันใหถูกตอง โดยใชปญญา ทุกคนจึงตองรูจัก
รับผิดชอบตนเอง ไมใชรอการชวยเหลือพึ่งพา

ยกตวัอยาง พอแมเลี้ยงลูก ถาเอาแตเมตตา กรุณามุทิตา ก็ทํ า
ใหลูกหมดทุกอยาง แตลูกไมไดอยูกับพอแมหรืออยกูบัมนุษยดวยกัน
อยางเดยีว อีกดานหนึ่งชีวิตของลูกตองอยูกับความเปนจริงของโลก
และชวีติ เขาจะตองไปมีชีวิตของเขาเองในโลก ในสังคม ซึ่งเขาจะตอง
รับผิดชอบตัวเอง ปญหาก็คือเขารับผิดชอบชีวิตของเขาเองไดหรือไม

ถาเราเอาแตชวยเขาดวยเมตตากรุณามุทิตา เขาอาจจะไมรู
จกัท ําอะไรใหเปนดวยตัวเอง และรับผิดชอบตัวเองไมได คือไมสามารถ
พึง่ตนเอง ในระยะยาวพอแมไมไดอยูกับเขาตลอดไป เขาจะตองอยูกับ
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โลกแหงความเปนจริง ที่มันไมเขาใครออกใคร เขาจะตองรับผิดชอบ
ชวีติของตวัเองใหได ตอนนี้แหละที่ทานใหใชขอส่ี คือ สามขอแรกนี่พอ
แมจะทํ าใหลูก แตขอส่ี พอแมจะดูใหลูกทํ า ขอส่ีนี่แหละคืออุเบกขา

อุเบกขา แปลวา คอยดู หรือดูอยูใกลๆ มาจาก อุป แปลวา
คอย หรือ ใกลๆ และอิกข แปลวามองดู อุเบกขาจึงแปลวามองดูอยู
ใกลๆ หรือคอยมองดู แตไมใชดูเปลาๆ ดูใหเขาทํ า คือพอแมตองใช
ปญญาพจิารณาวา ตอไปลูกเราจะโต จะตองหัดดํ าเนินชีวิตเองใหได
จะตองรับผิดชอบตัวเองได จะตองทํ าอะไรเปนบาง เมื่อใชปญญา
พจิารณาเหน็แลว ก็มาฝกใหลูกทํ า ใหเขาฝกตัวเอง แลวเราดูอยูใกลๆ
เปนทีป่รึกษา ถาเขาทํ าไมถูก ทํ าไมไดผล ทํ าผิด จะไดชวยแกไข แนะ
น ํา จนเขาทํ าเปนหรือทํ าไดดีดวยตนเอง

ถาเราไมรีบใชอุเบกขาเสียแตบัดนี้ ตอไปเราไมไดอยูกับเขา
พอเขาโตขึ้น เขารับผิดชอบตัวเองไมเปน ทํ าไมเปน เขาทํ าผิดเราก็ไมมี
โอกาสไปแกไข ไมมีโอกาสจะชวยแนะนํ า เพราะฉะนั้น จึงตองฝกเขา
ต้ังแตบัดนี้ ตรงนี้แหละอุเบกขาจงึมา เพื่อใหเขามีโอกาสพัฒนาตัวเอง
ไมใชเอาแตรักแลวท ําใหเขาหมดทกุอยาง จนกลายเปนวาพอแมปดกัน้
การพฒันาของลูก หรือถึงกับทํ าลายลูกดวยความรักไมเปน อุเบกขานี่
มากบัปญญา ตองมีปญญาจึงจะมีอุเบกขาได นี่แหละขอส่ี และที่พูด
มานี้เปนแงที่หนึ่ง
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“รัก” ตองมี “รู” มาเขาคูใหสมดุล
ตามทีพ่ดูมานีจ้ะเห็นวา สถานการณที่ ๔ ก็คือ สถานการณที่

มนษุยสัมพนัธกับมนุษยในกรณีที่ไปเกี่ยวของกับตัวธรรม การรักษา
ความสมัพนัธกับธรรมนี้ยังมีอีกอยางหนึ่งเปนแงที่สอง

ธรรมคอืความเปนจริงของธรรมชาติ พูดอีกสํ านวนหนึ่งวาหลัก
การ หรือกติกาของธรรมชาติ คือ กฎธรรมชาติ ไดแก ความเปนไปตาม
เหตปุจจยั ความถูกตองตามกฎเกณฑแหงความเปนเหตุเปนผล ความ
สมเหตสุมผล หรือความสมควรตามเหตุและผล รวมทั้งสิ่งที่เรียกวา
ความเปนธรรม หรือความชอบธรรม

จากหลกัการหรือกฎของธรรมชาตินี้ มนุษยเราก็มาบัญญัติ
ระบบในสงัคมของตน เพื่อใหมนุษยดํ ารงอยูในความดีงาม ก็เกิดเปน
หลกัการหรอืกฎในสังคมมนุษย กลายเปนกฎหมาย กฎเกณฑ กติกา

เมือ่ใดความสัมพันธระหวางมนุษยไปสงผลกระทบเสียหายตอ
ธรรม คือ ท ําใหเสียหลักการแหงความเปนจริง ความถูกตองดีงาม
ความสมตามเหตุผล ความชอบธรรม ความเปนธรรม เชนผิดกฎหมาย
หรือกตกิาสังคม เราตองหยุดชวยเหลือ เพื่อใหเขารับผิดชอบตอธรรม
นี่คือ อุเบกขา เพราะฉะนัน้ อุเบกขาจึงเปนตัวคุมหมด ทํ าใหสามขอ
แรกมีขอบเขต

เมตตา กรุณา มุทิตาจะเลยขอบเขตไมได เมื่อชวยกันไปถาจะ
ละเมดิหลกัการ ละเมิดกติกา ละเมิดความเปนธรรม ตองหยุด เราเลย
แปล “อุเบกขา” วา เฉย หมายความวาเฉยตอคนนั้น ไมชวย(ในทางที่
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ผิด) ในภาษาบาลีทานอธิบายวาไมขวนขวาย(ที่จะชวย) เหมือนกับ
บอกวาฉันไมเอากะคุณละนะ

เราชวยเหลือกันตลอดเวลา โดยมีเมตตา กรุณา มุทิตา แตถา
จะท ําใหเสยีหลักการ เสียความเปนธรรม ฉันตองหยุด ฉันไมเอากับ
คุณแลวนะ กฎตองเปนกฎ ตรงนี้เรียกวาอุเบกขา

อุเบกขา คือเฉยตอคนนั้น เพื่ออะไร เพื่อไมละเมิด เพื่อไมกาว
กายแทรกแซงธรรม ธรรมจะออกผลอยางไรตองวาไปตามนั้น ในขณะ
ที ่เมตตา กรุณามุทิตา รักษาคน แตอุเบกขา รักษาธรรม

ทีจ่ริง อุเบกขาก็เปนความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันนั่น
แหละ แตในกรณีนี้ความสัมพันธนั้นไมอยูแคมนุษยแลว แตมันไปเกี่ยว
ของกบัธรรมดวย คือไปเกี่ยวของกับหลักการ กฎเกณฑ กติกา ทั้งใน
ธรรมชาติ และที่มาบัญญัติกันในสังคมมนุษย

ฉะนัน้ อะไรที่เปนเรื่องที่เขาสมควรจะชวยตัวเอง ควรรับผิด
ชอบตามความเปนจริงของความเปนเหตุเปนผล เราไมเขาไปแทรก
แซง ไมใชชวยเรื่อยเปอย ตองชวยในขอบเขตของความสมเหตุสมผล
และชวยเฉพาะในขอบเขตที่ไมละเมิดธรรม ไมละเมิดกฎเกณฑ กติกา
ตางๆ ฉะนัน้ อุเบกขาจึงเปนตัวคุม และรักษาดุล ใหการชวยเหลือกัน
ไมเลยขอบเขตจนเสียธรรม

ถงึตอนนีค้งจะประมวลคํ าอธิบายพรหมวิหารขอสุดทาย มา
สรุปลงเปนความหมายของอุเบกขาไดวา
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สถานการณที่ ๔ เมือ่เขาสมควรจะตองรับผิดชอบการกระทํ า
ของตน (รวมทัง้ฝกหัดความรับผิดชอบนั้น) คือในกรณีที่ถาเราเขาไป
ชวยเหลอืดวยเมตตาก็ตาม กรุณาก็ตาม มุทิตาก็ตาม จะเปนการ
ละเมดิกอความเสียหายตอธรรม ตอความจริงความถูกตองดีงาม
ความสมควรตามเหตุผล หรือทํ าลายหลักการ กฎ กติกาที่ชอบธรรม
ความสมัพนัธระหวางมนุษยในขอ ๑-๒-๓ จะตองถูกหยุดยัง้ เราจะ
ตองตั้งตัวหรือวางตนอยใูนอุเบกขา คือ หยุดการขวนขวายชวยเหลือ
เพือ่ใหมีการปฏิบัติไปตามธรรม ตามหลักการ หรือตามกติกา โดยไม
เขาไปกาวกายแทรกแซง

ขอยกตวัอยางเชน เด็กคนหนึ่งไปประสบความสํ าเร็จลักขโมย
เงนิเขามาได ๕,๐๐๐ บาท ดีใจใหญ เราเห็นวาเด็กนั้นประสบความ
สํ าเรจ็ เราจะไปมุทิตาถูกตองไหม ไมถูกตองใชไหม เพราะวา ถาเราไป
ดีใจ ไปสงเสริม ก็ไปกระทบกับตัวธรรม กลายเปนการทํ าลายหลักการ
แหงความถูกตองดีงาม ฉะนั้น ในกรณีนี้ เราก็ตองปฏิบัติไปตามธรรม

อีกตวัอยางหนึ่ง ลองดูในกรณีของผูพิพากษา เชน จํ าเลยทํ า
ความผิดจริง ไปฆาคนมา ผพูพิากษาคิดวาถาเราจะตัดสินใหเขาเขา
คุก เขากจ็ะมคีวามทุกข ก็เกิดกรุณา สงสาร เลยตัดสินใหพนผิด อยาง
นีไ้มถกู เพราะการมีกรุณาในกรณีนี้จะสงผลกระทบตอตัวธรรม ทํ าให
เสยีหลกัความจริงความถูกตองดีงาม ทํ าลายหลักการกฎเกณฑกติกา
ที่รองรับสังคมอยู
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ในกรณทีีค่วามสัมพันธระหวางบุคคล สงผลกระทบเสียหาย
ตอหลกัการแหงความเปนธรรม ชอบธรรม หรือตัวหลักการ ตลอดจน
กฎเกณฑกตกิาทั้งหลายที่จะยึดเหนี่ยวใหสังคมมนุษยอยูได เราจะ
ตองหยดุขอที่ ๑, ๒, ๓ ไว แลวยายไปขอที่ ๔ คือ อุเบกขา เพื่อใหเขา
รับผิดชอบตอความเปนจริง ตอตัวธรรม ตอหลักการและกฎเกณฑ
กตกิานัน้ๆ อันนี้แหละเรียกวาอุเบกขา

ไดบอกแลววา อุเบกขา แปลวาคอยมองดู มาจาก อุป (ใกลๆ
หรือคอย) + อิกขฺ (มอง) หมายความวา เพือ่ไมเขาไปกาวกายแทรกแซง
กระบวนการของธรรม เราจึงเฉยตอคนนั้น คือ ปลอยหรือเปดโอกาสให
มกีารปฏบัิติตอเขาไปตามธรรม ตามหลักการ หรือตามกฎเกณฑกติกา
ใครมหีนาทีอ่ยางไรก็ทํ าไปตามนั้น หลักการหรือกฎเกณฑวาอยางไร ก็
ท ําไปตามนั้น เราก็คอยมองดู ถามีอะไรตองทํ าเมื่อไร ก็ทํ า คือคอย
มองดูใหทุกอยางดํ าเนินไปอยางถูกตองตามที่มันควรจะเปนหรือตาม
ธรรม โดยใชปญญาพิจารณาปฏิบัติใหเหมาะ

อุเบกขานีต่องใชปญญา ตางจากเมตตา กรุณา มุทิตา ที่ใช
ความรูสึกมาก คือรูสึกเปนมิตร รสึูกเห็นใจสงสาร และรูสึกพลอยดีใจ
ชวยหนนุ สวนอุเบกขาตองมีปญญา คือตองรูวาอะไรถูกตอง อะไรเปน
ธรรม อะไรเปนความจรงิ แลวจงึเอาความรนูัน้มาปรบัความรูสึกใหลงตวั
พอด ีการทีป่ญญาความรูนั้นมาปรับความรูสึกใหลงตัวพอดีได วางตัว
ถกูตองเปนกลางอยใูนธรรม อันนีเ้รียกวา อุเบกขา เปนอนัวา เราจะตอง
มอุีเบกขาดวย จึงจะรักษาสังคมนี้ไวได มิฉะนั้น สังคมนี้ก็จะปนปวน
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ถาเราใชเมตตา กรุณา มุทิตามาก เราจะมีความสัมพันธ
ระหวางบคุคลดี แตถาขาดอุเบกขา คนจะชวยเหลือกันระหวางบุคคล
จนกระทัง่เสยีหลักการ ไมเหลียวแล ไมดูหลักการวา จะเสียความเปน
ธรรมในสงัคมไหม หลักเกณฑ กฎหมาย กติกาไมเอา จะชวยเหลือกัน
ระหวางบุคคลอยางเดียว

สังคมไทยนี ้นาจะหนักไปทาง ๓ ขอแรก สวนขอ ๔ นี่ขาดมาก
อุเบกขาแทบจะไมมี และไมรูจักดวยซํ้ า

ในสงัคมไทย เมือ่คนไมรูจกัอเุบกขาตวัจริง เวลาพดูถงึ อุเบกขา
กเ็ขาใจผิด นึกวาเฉยแลวเปนอุเบกขา เวลามีอะไรเกิดขึ้นก็เฉย แต
กลายเปนเฉยไมรูเร่ืองรูราว เฉยไมเอาเรื่องเอาราว และเฉยไมไดเร่ือง
ไดราว อยางนี้ทางพระทานมีศัพทใหดวย เรียกวา อัญญาณุเบกขา
แปลวา เฉยโง ซึ่งเปนอกุศล เปนบาป คนไทยเรานี้ถาไมระวังใหดีจะ
เฉยโงกนัมาก เฉยที่แทตองเปนเฉยดวยปญญา เพราะวาอุเบกขานี้จะ
มีไดตองอาศัยปญญา

สามขอตนนัน้หนักดานความ”รูสึก” ในการพัฒนามนุษยดาน
ความรสึูก ทีเ่รียกเพี้ยนกันไปวาดานอารมณนี้ เรามงุใหมีเมตตา กรุณา
มทุติา ซึ่งเปนฝายความรสึูก หรือ emotion ที่ดี แตความรสึูก หรือ
emotion นี้จะตองถูกคุมดวยปญญามิฉะนั้น emotion คือดานอารมณ
หรือดานความรูสึก อาจจะเลยขอบเขตไมถูกตอง และถาเราไมมี
ปญญาคมุ เมื่อเราชวยเขาไมได จิตใจเราจะรอนรน กระวนกระวาย
เปนทกุข แตพอปญญาคือดานความ”รู”มา ก็จะสรางดุลยภาพ ทํ าให
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จติใจสงบ จงึตองเอาความรูมาคุมความรูสึก ฉะนั้น พุทธศาสนาจึงไป
จบที่ปญญา

ดานรูตองคุมดานรูสึก แลวเมื่อปญญาดานรพูฒันาไป ก็จะ
พฒันาดานความรูสึกใหเปนกุศลยิ่งขึ้น เพราะดานความรูสึกนั้นมีฝาย
อกศุล เชน โกรธ เกลียด ชัง ริษยา ระแวง เห็นแกตัว เปนตน พอ
ปญญามากพ็ฒันาความรูสึก คือพวก emotion ใหมาเปน emotion ที่
ดี เปนฝายเมตตา กรุณา หรือความรัก เปนตน แตแมจะเปนความรูสึก
ทีดี่แลวก็ตองอยูในความควบคุมของปญญา

เปนอนัวา สามขอตนหนักในดานความรูสึก คือ ความรัก สวน
ขอส่ีหนักในดานปญญา คือ ความรู ตองใหปญญานํ าเอาอุเบกขามา
คุมความรูสึกไว

สามขอแรกคือ เมตตา กรุณา มุทิตา แทบไมตองใชปญญา
เพยีงแตมีความรูสึกที่ดีก็พอ คือ เขาอยูเปนปกติเราก็รสึูกรัก เขาทุกข
รอนเราก็รูสึกสงสาร เขาไดดีมีสุขเราก็รูสึกยินดีดวย แตในขอส่ีนี่ ถาไม
มปีญญาก็ปฏิบัติไมได เพราะตองรูวาอะไรเปนเหตุเปนผล อะไรเปน
ความจรงิ อะไรเปนความถูกตอง อะไรเปนหลักการ จึงจะปฏิบัติได ขอ
ส่ีจงึตองเนนปญญา และเปนตัวที่สํ าคัญที่สุด ซึ่งจะสรางดุลยภาพ
หรือความพอดีใหเกิดขึ้น

เมือ่มีความรักโดยไมขาดความร ู คือ ใชเมตตากรุณาโดยมี
ปญญามาโยงเขากบัอุเบกขา กจ็ะเกดิความสมดลุและความถกูตองพอดี
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เมตตากรุณาก็มี มุทิตาก็มา
พออุเบกขาบรรจบ ก็ครบสี่พักตรพระพรหม

เปนอันวาขอที่ ๔ คืออุเบกขา เปนตวัคุมทาย และคุมทั้งหมด
สํ าหรบัรักษาใหโลกนี้อยูในธรรม อยูในความถูกตองดีงาม รักษาหลัก
การของสงัคม ทํ าใหสังคมอยูในความเปนธรรม แตถาเรามีอุเบกขา
มากอยางเดียว ก็เอาแตตัวใครตัวมัน ทุกคนรับผิดชอบตอหลักการ
คุณท ําถกูตองตามหลักการ หรือตามกฎหมาย ฉันไมวา แตถาคุณทํ า
ผิดหลกัการและกฎเกณฑกติกาเมื่อไร ฉันจัดการทันที เวลาอื่นนอก
จากนัน้ ตางคนตางอย ู ไมชวยเหลือกัน ไมเอาใจใส ไมมีนํ้ าใจตอกัน
สังคมนัน้กข็าดความอบอุน แหงแลง คนก็เครียด ใจไมสบาย เปนโรค
จติกันมาก ก็เสียดุลอีก

เพราะฉะนัน้ สังคมจึงตองมีพรหมวิหารใหครบและใหเหมาะ
พอด ีตามทีพ่ระพุทธเจาตรัสไวสํ าหรับ ๔ สถานการณ ถาปฏิบัติใหถูก
ตองแลว สังคมจะมีดุลยภาพ เร่ิมต้ังแตในสังคมเล็กคือครอบครัว โดย
ปฏิบัติใหถูกตองตอลูกของตนเอง

หนึง่ เมือ่เขาอยูเปนปกต ิเรากม็เีมตตา เลีย้งดใูหเขามคีวามสขุ
สอง ถาเขาเกิดเรื่องเดือดรอนเปนทุกข มีโรคภัยไขเจ็บ เปนตน

เรากก็รุณาสงสาร ชวยเหลือแกไขใหหมดปญหา
สาม เมือ่เขาประสบความสํ าเร็จ ทํ าสิ่งที่ถูกตองดีงาม เราก็

มทุติา พลอยยินดีดวย ชวยสงเสริมสนับสนุนยิ่งขึ้นไป
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ส่ี แตในกรณีที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ จะตองพิจารณาใช
อุเบกขา

สถานการณที่จะตองวางอุเบกขาที่สํ าคัญมี ๓ กรณี คือ
๑. เมือ่ลูกสมควรจะตองหดัรับผิดชอบตวัเอง ฝกทํ าอะไรตอ

อะไรใหเปน เพราะวา ลูกของเรานั้นเขาไมไดอยูในโลกที่มีแตพอแม
หรือมนษุยดวยกันเทานั้น ชีวิตอีกดานหนึ่ง โดยเฉพาะตอไปเมื่อเขาโต
แลว เขาตองไปอยูในโลกแหงความเปนจริง โลกนั้นมีกฎเกณฑกติกา
ทัง้กฎเกณฑในธรรมชาติ และกฎเกณฑในสังคม ซึ่งจะตองเปนไปตาม
เหตผุลของเร่ืองนั้นๆ ซึ่งเขาจะตองไปอยูกับความเปนจริงเหลานั้น

 โลกนีไ้มไดตามใจเราเหมือนอยางพอแมตามใจลูก มันไมได
เปนไปตามใจปรารถนา เพราะฉะนั้นลูกจะตองหัดรับผิดชอบตัวเอง
อะไรทีส่มควรจะทํ าใหเปน ตองฝกทํ าไว ถาพอแมมัวแตเห็นแกลูกวา
เรารักเขา ไมอยากใหเขาลํ าบาก ไมอยากใหเขาเหน็ดเหนื่อย แลวไมวา
อะไรกไ็ปทํ าแทนใหทั้งหมด ลูกก็เลยไมรูจักโต แลวก็รับผิดชอบตัวเอง
ไมเปน

พอแมบางคนเลี้ยงลูกไมเปน โอลูกเกินไป เพราะขาดอุเบกขา
สวนพอแมที่รจูกัอเุบกขา เมื่อมาถึงสถานการณที่ ๔ คือมีเร่ืองอะไรที่
ลูกจะตองสมควรฝกไว ทํ าไว หัดใหเปน เราตองใหเขาฝกทํ าหัดทํ า
ตองยอมใหเขาเหนื่อยบาง ลํ าบากบาง แมแตหัดเดินก็ยังตองมีความ
เหนด็เหนือ่ยล ําบากบาง ถากลัวลูกลํ าบาก ไปอุมตลอดเวลาแลวลูกจะ
เดินเปนไดอยางไร



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๓

เหมอืนอยางคนสมัยกอน ตอนที่เร่ิมมีการเรียนหนังสือใหมๆ
เขาใชกระดานชนวน และใชดินสอหิน พอแมบางคนกลัวลูกจะเจ็บมือ
เพราะใชดินสอหิน ก็เลยไมใหเรียน นี่คือเพราะขาดอุเบกขา ลูกก็เลย
ไมไดรับการศึกษา

เปนอนัวาจะตองยอมใหลูกเหน็ดเหนื่อยยากลํ าบากบาง เพื่อ
ใหเขาหัดทํ าฝกทํ ารับผิดชอบตัวเอง จะไดทํ าอะไรๆ เปน และปญญา
จะเปนตวับอกวาควรจะใหเขาหัดทํ าสิ่งใด ฝกในเรื่องใด หรือหัดรับผิด
ชอบอะไร เพราะฉะนั้น ขออุเบกขา จึงตองมากับปญญา เมื่อปญญา
พจิารณาแลวก็ปฏิบัติไปตามปญญาโดยวางอุเบกขา เราเปนที่ปรึกษา
กค็อยด ู ถาเขาเพลี่ยงพลํ้ าเมื่อไร จะตองชวย ก็เขาไปชวย นี่คือ
อุเบกขาในสถานการณ ที่ ๑ ใหเขาหัดรับผิดชอบตัวเอง ทํ าอะไรตอ
อะไรใหเปน

๒. เมือ่ลูกจะตองรับผิดชอบการกระท ําของเขา ครอบครัวนั้น
เปนตวัแทนของสังคมใหญ ในสังคมมนุษยตองมีกฎเกณฑ กติกา ซึ่ง
ทกุคนในสังคมนั้นจะตองรับผิดชอบปฏิบัติตาม

ครอบครวัก็เชนเดียวกัน ตองมีกฎเกณฑกติกาเพื่อใหสมาชิก
ของครอบครัวอยกูนัสงบเรียบรอย มีวินัย และเปนการฝกเด็กใหพรอม
ทีจ่ะไปรับผิดชอบดํ าเนินชีวิตในสังคมตอไป เพราะฉะนั้นกฎตองเปน
กฎ ถาเขาทํ าอะไรผิดก็ตองรับผิดชอบตอการกระทํ าของเขา ทํ าถูกก็วา
ไปตามถกู ทะเลาะกันก็ตองมีความยุติธรรม นี่คือมีอุเบกขาเพื่อปฏิบัติ
ใหถูกตองตามธรรม
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๓. เมือ่ลูกรับผิดชอบตวัเองไดแลว เขาสํ าเร็จการศึกษาแลว มี
งานมกีารทํ า มีครอบครัวของเขาแลว ทานวาพอแมตองรูจักวาง
อุเบกขา ปลอยใหเขารับผิดชอบชีวิตและครอบครัวของเขาเอง ไมเขา
ไปกาวกายแทรกแซงในชีวิตและครอบครัวของเขา โดยวางใจเรียบสงบ
วา เขารับผิดชอบตัวเองไดแลว ไมใชเอาแตเมตตากรุณา รักเขามาก ก็
เลยเจากี้เจาการเขาไปจัดการในบานของเขา ในครอบครัวของเขา
เทีย่วจี้เที่ยวชีอ้ยเูร่ือยวา ลูกอยูอยางนี้นะ จัดของอยางนี้นะ ฯลฯ

ถาพอแมเขาไปจัดแจงวุนวายมาก ลูกแทนที่จะเปนสุข ก็ไม
เปนสขุ และจะรูสึกไมสบายใจ อาจจะอึดอัดพูดไมออก บางทีถาเขาไม
ขัดแยงกบัพอแม ก็ไปขัดแยงกับคูครองของเขาเอง ทานจึงวาถึงเวลาที่
จะตองวางอุเบกขา ใหเขารับผิดชอบตัวเขา ครอบครัวของเขาเปนของ
เขา เราไดแตคอยมองดู ใหเขาบริหาร เราเปนที่ปรึกษา ถาเขาตองการ
ความชวยเหลือเมื่อไร ก็เขาไปชวยเหลือ นี่เรียกวา อุเบกขา

ถาพอแมวางอุเบกขาถูก ก็เกิดความสมดุลในชีวิต และความ
สมดลุระหวางความสัมพันธระหวางมนุษยกับความสัมพันธกับธรรม

โดยเฉพาะเมื่อพอแมอายุมากขึ้น ก็จะตองวางใจกับลูกหลาน
ใหถกูตองวา ถึงเวลาแลวที่เขาจะตองรับผิดชอบชีวิตของเขาเอง เรา
วางใจเปนอุเบกขาเงียบสงบ พรอมจะชวยเหลือเขา แตเราไมเขาไป
จกุจกิ วุนวาย เจากี้เจาการ

ตอนนีถ้งึเวลาของพระพรหมที่จะวางอุเบกขา ถาทํ าใจไดอยาง
นี ้ใจจะสบายขึ้นเยอะ ถาเสียหลักนี้ก็จะไมเปนพระพรหมที่สมบูรณ
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สังคมทุกระดับ ตั้งแตครอบครัว                              
มักพัฒนาอยางเสียดุล เพราะขาดบูรณาการ

ในสงัคมที่ปฏิบัติธรรมไมครบ จะเกิดความเสียดุล สังคมที่มี
เมตตากรุณามาก จะเปนสังคมที่มีนํ้ าใจมาก คนจะมีนํ้ าใจชวยเหลือ
กนัอยางดี ซึ่งก็เปนขอดี ทํ าใหจิตใจคนมีความอบอุน ชุมฉ่ํ า รมเย็น มี
ความสุข สบาย แตผลเสียก็มีได คือ ถาไมมีอุเบกขามาคุม ก็เสียดุล

๑. คนจะชอบหวังพึ่งผูอ่ืน คือ คนจํ านวนไมนอยในสังคมนี้ที่มี
กเิลสของปถุชุน เมื่อหวังพึ่งผูอ่ืนไดวาจะมีคนมาชวย ก็จะไมด้ินรน
ขวนขวาย เขาชอบคิดวา ถาเราลํ าบาก ขาดแคลน ขัดสน ก็ไปหาผู
ใหญคนโนน ไปหาญาติผูนี้ หาเพื่อนคนนั้น เขาก็ตองชวยเรา ความที่
คอยหวังความชวยเหลือจากผอ่ืูนอยูเร่ือย ก็เลยไมด้ินรนขวนขวาย ก็
ออนแอ เพราะฉะนั้นสังคมที่มีนํ้ าใจ มักเสียดุลไปทางออนแอ คนมัก
หวงัพึง่ผูอ่ืน ทํ าใหเฉื่อยชา ไมกระตือรือรนขวนขวาย และอาจจะตกอยู
ในความประมาท

๒. ไมสามารถรักษาหลักการได เพราะคนจะชวยกันจนกระทั่ง
ละเมดิกฎหมายก็เอา ลองจะชวยเสียอยาง กฎหมายก็ไมมอง ความ
เปนธรรมกไ็มเอาทั้งนั้น ชวยกันอยางเดียวจนเสียความเปนธรรม และ
เสยีหลักการ

สวนสงัคมที่ขาดสาม หรือเพียงสองขอตน คือไมมีเมตตา
กรุณา จะเปนสังคมที่ไมมีนํ้ าใจ คนไมคอยชวยเหลือกัน อุเบกขาจะขึ้น
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มาเดน แตอาจจะเปนอุเบกขาแบบไมมีปญญาก็ได คือ เฉยไมเอาเรื่อง
ตัวใครตวัมนั ใครจะเปนอยางไรก็ชาง พอมีปญญาขึ้นมาหนอยก็วาง
กตกิาสงัคมไววา แกจะทํ าอะไรก็เร่ืองของแกนะ แกทํ าไปไดตราบเทาที่
ไมละเมิดกติกาหรือกฎหมาย ถาแกละเมิดกฎเมื่อไร ฉันจัดการทันที
แตถาไมละเมิดก็ปลอยแกทํ าไป แตฉันไมชวยนะ

ทนีีค้นทีไ่มมีใครชวยนี่ เมื่อหวังพึ่งใครไมได ตัวใครตัวมัน ก็
ตองดิน้สุดฤทธิ์สุดกํ าลัง เพราะถาไมด้ินก็ไมรอด จึงทํ าใหเขมแข็งและ
กาวหนา และเพราะเอากติกา เอากฎหมาย หรือหลักการเปนใหญ ก็
รักษาหลักการและกฎกติกาได แตเมื่อไปสุดโตง ก็กลายเปน สังคมที่
เอาแตกฎเขาวา ไรชีวิตชีวา ไมมีนํ้ าใจ

สังคมไทย นี่เนนความสัมพันธระหวางบุคคลในขอเมตตา
กรุณามาก ก็เสียดุล ทํ าใหออนแอ แลวก็ไมสามารถรักษาหลักการและ
ความเปนธรรม สวนสังคมแบบอเมริกันก็คอนขางขาดในดานเมตตา
กรุณา คือขาดนํ้ าใจ และหนักในอุเบกขา ทํ าใหคนดิ้นรนแบบตัวใครตัว
มนั จงึท ําใหเขมแข็ง และทํ าใหรักษาหลักการกติกาได แตเปนสังคมที่
แหงแลง เครียด จิตใจมีความทุกข ขาดความอบอุน ไดอยางเสียอยาง

เพราะฉะนั้น เพื่อใหพอดี จึงตองมีครบทั้งสี่ขอ แตในระดับ
สังคมนีแ่สนยากเหลือเกินที่จะพัฒนามนุษยใหมีครบทั้งสี่ขอ มันก็เลย
ไดเวาๆ แหวงๆ ไดหนึ่งบาง ไดสองบาง ไดสามบาง ที่จะครบ ๔ อยาง
พอดีไดดุลนั้นหาไดยาก
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พอแมกเ็หมือนกัน ถาพอแมมีเมตตา กรุณา มุทิตา มาก แตไม
รูจกัใชอุเบกขา ก็จะทํ าใหเด็กเติบโตขึ้นอยางไมสมบูรณ ทํ าใหเด็กรับ
ผิดชอบตวัเองไมได ทํ าอะไรไมเปน ไมรูจักโต เพราะฉะนั้นจึงตองไป
โดนอเุบกขาจากที่อ่ืนมาชวย ถึงจะเขมแขง็ เชนอยูเมืองไทยนี้พอแมทํ า
ใหหมด ใหคนใชทํ าใหหมด ก็เลยทํ าอะไรไมเปน แตพอสงไปอยูเมือง
ฝร่ัง โดนอเุบกขาของฝรั่งเขา ตอนนี้เขมแข็ง ทํ าเปนทุกอยาง ดังนี้
เปนตน เพราะฉะนั้นสังคมจะตองไดดุล โดยเฉพาะพอแมนี่สํ าคัญที่สุด

พอแมคนไทยนี่จะตองเนนดานอุเบกขาใหมากขึ้น วาทํ าอยาง
ไรจะใชปญญาใหมากขึ้น ลดดานความรสึูกลง และเติมดานความรูเขา
ไป แตปญญานี้ยาก มันไมเหมือนความรูสึก มันตองคิดและพิจารณา
วา เออ อะไรที่ลูกของเราควรจะทํ าใหเปน ควรจะฝกรับผิดชอบ คิด
แลวมองเหน็แลวก็มาดูใหเขาทํ า ซึ่งจะเปนการรักลูกระยะยาว ถารัก
ลูกมากดวยเมตตา กรุณา มุทิตาเกินไป จะกลายเปนวารักลูกระยะสั้น
มองการณใกล สายตาสั้น แลวจะปดกั้นการพัฒนาของเด็ก

เมตตากรณุาสามารถปดกั้นการพัฒนาของเด็กได เพราะเมื่อ
ไมมอุีเบกขากไ็มเปดโอกาสใหเดก็ไดพฒันา ฉะนัน้บางทเีดก็ทีถ่กูปลอย
ถกูทิง้นีแ่หละ ถกูอเุบกขาเขาเตม็ที ่ ถาไมเสยีกเ็กงไปเลย เขาจะเขมแขง็
จะชวยตวัเองไดดี แกรงกลา สามารถเจริญเติบโตงอกงามในสังคม

ควรจะยอมรับกันวาดุลยภาพระหวางธรรม ๔ ประการนี้เสีย
ไปแลวในสังคมไทย เพราะฉะนั้นตอนนี้จะตองเนนการปฏิบัติคุณธรรม
ชดุนีใ้หครบชุดที่วา ตองมีทั้งเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา โดย
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เฉพาะอเุบกขา เปนตัวโยงปญญามารักษาดุลยภาพไวใหเกิดความ
สมบูรณในชีวิตและในสังคม ต้ังแตในครอบครัวเปนตนไป

พอแมบริหารครอบครัว บางทานก็บริหารหนวยงาน องคกร
ตลอดจนประเทศชาติ แตโลกคือสังคมมนุษยนี้ ทุกคนรวมกันบริหาร
มนุษยทุกคนผบูริหารโลกนี้ จึงตองเปนพรหมผมูพีรหมวิหารใหครบทั้ง
๔ ประการ

ถงึแมวามนุษยจะสัมพันธกันดี คือมีเมตตากรุณาและมุทิตา
ตอกนั แตถามนุษยไมรักษาอุเบกขา พากันละเลยละเมิดธรรม โลก
มนษุยนั้นก็จะวิปริตแปรปรวน ต้ังอยูดีไมได

ถาทกุคนมีเมตตา กรุณา มุทิตา โดยมีอุเบกขากํ ากับอยู ก็จะมี
นํ ้าใจชวยเหลือสงเสริมกันดวยความสัมพันธอันดี พรอมทั้งดํ ารงรักษา
ความเปนธรรมในสังคม และความเขมแข็งรับผิดชอบในตัวคนไวได
และกจ็ะอภิบาลโลก ดํ ารงรักษาสังคมใหมีสันติสุข ต้ังแตสังคมเล็กใน
บาน ไปจนถึงสังคมสากลของมวลมนุษย

เล้ียงลูกดี เทากับทํ าหนาที่ตอสังคมทั้งหมด
ขอยอนกลับไปพูดถึงคํ าที่ยํ้ าไวเมื่อกี้นี้วา พอแมเลี้ยงดูลูกจะ

ตองท ําทัง้อามิสสงเคราะห และธรรมสงเคราะห ใหครบทั้งสองอยาง
ถาพอแมสงเคราะหลูกดวยอามิสส่ิงของอยางเดียว ไม

สงเคราะหดวยธรรม ไมใหคํ าแนะนํ าสั่งสอน ไมรูจักอบรม เลี้ยงดูลูก
แตกาย ไมเลี้ยงดูจิตใจ ตอไปอาจจะเกิดโทษไดเพราะอามิสส่ิงของนั้น
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เปนทีต้ั่งของความโลภได พอมคีวามโลภแลวกจ็ะมคีวามตองการขยาย
ออกไป อยากไดไมส้ินสุด แลวก็มีความหวงแหน ทํ าไปทํ ามาก็กลาย
เปนการสงเคราะหที่นํ ามาซึ่งการแกงแยงกัน และเกิดการทะเลาะวิวาท
ได เพราะฉะนั้น ถาพอแมใหแตอามิสสงเคราะหอยางเดียว ไมใหธรรม
สงเคราะห อยางนอยลูกก็ไมมีความสามัคคีกัน จึงเกิดโทษได

เพราะฉะนัน้ พอแมตองใหธรรมสงเคราะหดวย ตองสงเคราะห
ดวยธรรม โดยแนะนํ าอบรมสั่งสอนปลูกฝงจริยธรรม ศีลธรรม ใหคุณ
ธรรมความดีงามเจริญงอกงามขึ้นในจิตใจของลูก ใหลูกมีความซาบซึ้ง
ในความดงีาม และทราบซึ้งถึงคุณคาของสิ่งที่ดีงาม ใหเปนการเลี้ยงดู
ชนิดที่ เลีย้งทั้งกาย เลี้ยงทั้งใจ หรือ กายก็ให ใจก็เลี้ยง ไมใชเลี้ยงแต
กาย ใจไมเลี้ยงดวย ถาเลี้ยงแตกายไมเลี้ยงจิตใจดวย ก็จะเกิดผลเสีย
มากมายตอชีวิตของเด็กเอง และตอสังคม ฉะนั้นจึงตองเลี้ยงใจดวย
ใหใจเจริญงอกงาม เปนใจที่ดีงาม เปนคนที่เจริญสมบูรณพรอมทั้ง
กายและใจ จึงจะเรียกวาเปนการเลี้ยงดูที่ถูกตอง

ดวยเหตนุี ้ พระพุทธเจาจึงตรัสธรรมไวเปนคูกัน ใหมีทั้งอามิส
สงเคราะห และธรรมสงเคราะห ถาพอแมเลี้ยงลูกถูกตอง โดยใหทั้ง
อามสิสงเคราะห และธรรมสงเคราะหอยางนี้แลว ธรรมสงเคราะหก็จะ
มาจดัอามสิสงเคราะหใหเกิดขึ้นและพอดีอีกทีหนึ่ง เชนอยางลูกๆ นี้ ได
ธรรมสงเคราะหจากพอแมแลว ลูกๆ มีธรรมก็มีความรักใครกัน มีความ
สามคัคปีรองดองกัน พอไดอามิสจากพอแม ก็เอาอามิสวัตถุส่ิงของที่
ไดนัน้มาเผือ่แผแบงปนกัน ทํ าใหพี่นองรักกัน มีความสามัคคีกันยิ่งขึ้น
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ไปอีก แลวก็อยูรวมกันดวยความสุข ไมทะเลาะวิวาทกัน และลูกแตละ
คนนัน้กม็ทีนุดทีางจิตใจและทางปญญา ที่จะดํ าเนินชีวิตใหเจริญกาว
หนาเปนประโยชนตอไปในสังคม

ตอแตนัน้ จากการที่มีอามิสสงเคราะห และธรรมสงเคราะหใน
ครอบครวัระหวางพี่นอง ก็ขยายออกไปสูญาติมิตรเพื่อนบานและวง
สังคมชมุชน ท ําใหมีการสงเคราะหกันกวางขวางออกไป เพราะการ
สงเคราะหดวยอามิสวัตถุส่ิงของ และการสงเคราะหดวยธรรม ที่มี
ดุลยภาพ เปนไปอยางสมดุลตอกัน จะไมขัดขวางทํ าลายกัน แตจะ
เสริมกนัขยายวงกวางขวางออกไปสคูวามไพบูลย แลวก็จะทํ าใหสังคม
รมเยน็สขุสนัตกันโดยทั่ว การสงเคราะหที่เร่ิมตนจากจุดเล็กๆ ในบาน
ของเรา จากการตั้งตนของพอแมก็แผขยายไปกวางขวางทั่วทั้งสังคม

ดวยการดํ ารงอยูในฐานะของผใูหกํ าเนิด พรอมทั้งบํ าเพ็ญคุณ
ธรรม และปฏิบัติตามหลักการที่กลาวมาทั้งหมดนี้ คุณพอคุณแมจึงได
ชือ่วาเปนปชูนยีบคุคลของลูก ซึ่งพระพุทธเจาทรงยกยองไวในตํ าแหนง
สํ าคัญ ๓ อยางคือ

๑. เปนพระพรหม ของลูก โดยเปนผใูหกํ าเนิด ทํ าใหลูกไดชีวิต
นี้มาดูและเปนอยใูนโลก พรอมทั้งบํ ารุงเลี้ยงใหเจริญเติบโตทั้งกายและ
ใจ ดวยพรหมวิหารธรรม ๔ ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
และสงัคหวตัถ ุ๔ อยาง คือ ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา

๒. เปนบูรพาจารย ของลกู โดยเปนอาจารยคนแรก หรือครูตน
ผอูบรมส่ังสอนใหรูจักวิธีการที่จะมีชีวิตอยูในโลกตั้งแตข้ันพื้นฐาน เร่ิม
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แตวิธีกินอย ูหลบันอน ขับถาย หัดยืน หัดเดิน หัดพูดจาปราศรัย รูวิธี
สัมพนัธเกี่ยวของกับผอ่ืูน นํ าลูกเขาสสัูงคมของมนุษย ตลอดจนสอน
วธิดํี าเนนิชีวิตที่ดีงาม ฝกฝนความคิดและคุณธรรม กอนอาจารยใดอื่น

๓. เปนอาหุไนยบุคคล ของลูก โดยเปนดุจพระอรหันต ที่มีจิต
ใจบริสุทธิ์สะอาด ซื่อตรง ไมมีภัยอันตราย เขาใกลและอยูดวยไดอยาง
ไววางใจ และสนิทใจโดยสมบูรณ เปนผพูรอมที่จะใหอภัย และปลอบ
ขวญัยามมีภัย ควรแกการกราบไหวเคารพบูชาของลูกตลอดกาล

พอแมเปนหลักโดยเปนผูนํ าหรือผูปกครองสูงสุดและเปนศูนย
กลางการบริหารในบาน ครอบครวัเปนสังคมพื้นฐาน บานเปนโลกเริ่ม
แรกของลูกๆ เมือ่พอแมทํ าหนาที่สมบูรณดี และลูกๆ ดํ าเนินเขาสูวิถี
ชวีติทีถ่กูตอง ครอบครัวมีความสุขเจริญงอกงาม ความดีงามและ
ความสุขสันติ์ก็แผขยายออกไปในสังคมตามหลักอามิสสงเคราะหและ
ธรรมสงเคราะหดังไดกลาวมา ทํ าใหโลกอยูดีมีสันติสุข

แมในทางพระศาสนาก็เหมือนกัน การที่ญาติโยมถวายปจจัย
๔ และไทยธรรมตางๆ แกพระสงฆ ในแงหนึ่งก็เปนอามิสสงเคราะห
เหมอืนกนั แตเปนเรื่องของบุญกุศลที่มีความหมายเลยตอไปถึงการ
บํ ารุงรักษาพระพุทธศาสนา ในเวลาเดียวกันนั้น พระสงฆก็จะ
สงเคราะหญาติโยมดวยธรรมสงเคราะห คือสงเคราะหดวยธรรมเพื่อ
ใหโลกนีอ้ยใูนภาวะที่สมดุล หรือใหมีดุลยภาพเกิดขึ้น คือใหมีอามิส
และธรรม ๒ อยางคูกันไป โดยเอาธรรมมาชวยเสริม ตรึง และนํ าทาง
แกอามสิ แตตองยอมรับวาโดยทั่วไป ความสมดุลอยางนี้ หาไมคอยได
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เพราะคนมักทํ าไมครบถวน สังคมจึงมีปญหาอยเูร่ือย อยางนอยก็
รักษาความเจริญไวไมได พอสังคมหนักไปทางอามิสดานเดียวก็เกิด
ปญหาทุกที มีปญหาอยางไร

เจริญแตวัตถุ ธรรมเจริญไมทัน
ความเสื่อมจะตามมาเร็วพลัน

ขอพูดถึงภาวะที่เปนคกูนัอีกชุดหนึ่ง คือ ไพบูลย ๒ ไพบูลย คือ
ความเจรญิพรั่งพรอม หรือความดาษดื่นแพรหลาย ไพบูลยก็มี ๒
อยางเหมือนกัน คือ

๑. อามิสไพบูลย ความเจริญพรั่งพรอมทางวัตถุ มีส่ิงบริโภค
ใชสอยแพรหลายดาษดื่น

๒. ธรรมไพบูลย ความเจริญพรั่งพรอมทางธรรม มีความดีงาม
ความชอบธรรม และความเปนธรรมแพรหลายทั่วถึงกัน

ในสงัคมมักจะมีปญหาความไมสมดุลระหวางไพบูลย ๒
อยางนีอ้ยเูสมอ ถาเราพัฒนาบานเมืองไปในทางวัตถุมาก เราก็จะมี
อามสิไพบูลย คือมีวัตถุส่ิงของเครื่องใชพร่ังพรอมจนกระทั่งถึงขั้นฟุง
เฟอ ผูคนชอบเปนอยูหรูหราฟมุเฟอยและไมรูจักประมาณ จนกลาย
เปนหมกมนุมวัเมา ถาไมมีธรรมไพบูลยมาชวยตรึงไวและนํ าไปในทาง
ทีถ่กูตอง คนเหลานี้ก็จะเสื่อมจากธรรม เชนหมดความขยันหมั่นเพียร
อดทน และขาดความสามัคคี เปนตน ทั้งๆ ที่วาธรรมเหลานี้แหละได
ท ําใหเขาสรางไพบูลยขึนมาได เมื่อขาดธรรมเหลานี้แลว เขาก็จะรักษา
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แมแตอามิสไพบูลยไวไมได นอกจากนั้น เขาก็จะแยงชิงกัน เบียดเบียน
และเอารัดเอาเปรียบขมเหงกัน ทํ าใหเกิดความไมปกติสุข สังคมเดือด
รอนระสํ ่าระสาย ในที่สุดอามิสไพบูลยก็ตองสูญสลายไป เพราะฉะนั้น
พระพทุธเจาจงึเนนวาใหมีธรรมไพบูลยดวย แตโลกนี้ยากนักหนา
เพราะวา ในเวลาที่มีอามิสไพบูลยแลว ก็มักจะเกิดความประมาท
ความพรัง่พรอมสะดวกสบายมักชวนใหหลง ชวนใหมัวเมา พอหลงมัว
เมาแลวก็ละทิ้งธรรมไพบูลย เอาแตอามิสไมคิดถึงธรรม

ฉะนัน้ จะตองระลึกไว โดยเฉพาะในหมูชาวพุทธจะตองเตือน
ตนเองและเตือนกันอยเูสมอวา ไมวาจะทํ าอะไรจะตองใหเกิดไพบูลย
ทัง้สองอยางคูกันไปเสมอ หลักพระพุทธศาสนาสอนไวแลววา อามิส
ทานตองมีธรรมทานควบคู อามิสสงเคราะหตองมีธรรมสงเคราะหควบ
ค ู อามิสไพบูลยตองมีธรรมไพบูลยควบคู พอมีครบคูแลวไมเปนไร ไม
ตองกลวั อามิสไพบูลยจะไมเสียหาย เพราะอามิสไพบูลยที่มาพรอม
กบัธรรมไพบูลย จะเปนไปในทางเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือกัน และทํ า
ใหเกดิการสรางสรรคที่ถูกทาง ทํ าใหมีความสุขมากยิ่งขึ้น

แมแตในวงการพระศาสนาเราก็ตองคอยตรวจสอบเหมือนกัน 
เพราะถามอีามสิไพบูลยแลวไมระวงัใหดีกท็ ําใหเกดิโทษมากเหมอืนกนั

ในวงการพระศาสนาปจจุบันนี้ เปนที่รูกันอยวูาประชาชนใน
เมอืงไทยเราบ ํารุงพระสงฆกันมาก ประชาชนมีศรัทธาถวายทานแก
พระสงฆ ทัง้ปาฏิบุคลิกทาน คือถวายเจาะจงเฉพาะองค และสังฆทาน
คือถวายแกสงฆเปนสวนรวม เรามีพิธีทํ าบุญถวายทานประเภทตางๆ
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มากมาย ทัง้กฐนิทาน ทั้งทอดผาปา ทั้งงานพิธีตามบาน ตามสถานที่
ทางธรุกจิและราชการ มีงานวัดและพิธีตางๆ ไมรูปละกี่คร้ัง ทํ าบุญกัน
มากมายเหลอืเกิน จนกระทั่งพูดไดวา วงการพระศาสนาในเมืองไทยนี้
มีอามิสไพบูลย

แตพอมีอามิสไพบูลยข้ึนแลว ถาไมระวังก็จะเกิดความ
ประมาทขึน้ทนัท ี แลวก็จะเกิดความหลง เกิดความมัวเมา อยาวาแต
ญาตโิยมเลย พระสงฆเองก็มัวเมาเกิดความประมาทได เมื่อประมาท
แลวกไ็มเอาใจใสในธรรม มุงแตจะหาวัตถุปรนเปรอตัวเองใหอยูสุข
สบาย เสร็จแลวความเสื่อมก็คืบคลานเขามา

มองใหถูก พระไมดี หรือคนรายมาทํ าลายศาสนา
สภาพความเสื่อมนี้ในปจจุบันญาติโยมพูดกันมาก เพราะมี

ขาวรายตางๆ มากมาย เร่ืองอยางนี้พระสงฆก็ควรจะเอามาพูดบาง ไม
งัน้ญาตโิยมพดูฝายเดียวจะกลายเปนนินทาพระ แตถาพระเอามาพูด
บางในฐานะที่เปนผรูเูร่ืองทางธรรม พูดในทางแนะนํ าและหาทางแก
ปญหา ก็จะไดมีทางชวยกันใหรจูกัวางใจไดถูกตอง เพราะฉะนั้น เมื่อ
เร่ืองรายๆและปญหาเกิดขึ้น พระจํ าเปนตองเอามาพูดใหโยมรูวา
ความเสือ่มเกิดขึ้นไดอยางไร มีทางแกไขอยางไร เราจะไดชวยกันปอง
กนั และทีจ่ริงนัน้ตวัเราเองก็มีหนาที่ดวย เพราะวา ในฐานะที่เปนพุทธ
ศาสนิกชนเรามหีนาที่ชวยกันปองกันพระศาสนา
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อยางวนัสองวันนี้ก็ไดขาวอีกแลวรายใหม อาตมาเองก็ไมได
อานหนงัสอืพมิพ แตทานมหาและหลวงลุงทานก็อานและทานเลาให
ฟงวา มพีระองคหนึ่งไปหลอกรานคาเพชร เอาเพชรไปแลวไมจายเงิน
ใหแกเขา จํ านวนเปนลานๆ บาท และขอประทานอภัยก็ไปทํ าศิวลึงค
น ําไปแจกในตางประเทศ พอฟงหรืออานขาวพระประพฤติอยางนี้แลว
โยมกอ็าจจะพดูวา พระไมดี พระเสียหาย พระหลอกลวง พระเหลวไหล
ไมนานบัถือ จากพระไมดี ก็เลยพาลพาโลตอไปวาพระพุทธศาสนาไมดี
แลวกจ็ะไมนับถือพระ จะเลิกนับถือพระพุทธศาสนา

ทีจ่ริงนัน้ พระพุทธศาสนาเปนของเรา ไมใชเปนของพระองค
นัน้ เพราะวาคนทีจ่ะมีสิทธิเปนเจาของพระพุทธศาสนานั้นจะตองเปน
พทุธบรษิทั พทุธบรษิทัก็คือผูที่ทํ าหนาที่ของชาวพุทธอยางถูกตอง ถา
เปนพระก็ตองเปนพระที่ประพฤติปฏิบัติและทํ าหนาที่ของพระอยางถูก
ตอง ถาเปนอุบาสกอุบาสิกาก็เปนคฤหัสถที่ทํ าหนาที่ของชาวบาน
อยางถกูตอง ถาเราทํ าหนาที่ของพุทธศาสนิกชนถกูตอง เราเองนี่แหละ
เปนเจาของพระพุทธศาสนา

ในทางตรงขาม พระก็ตาม ญาติโยมก็ตาม แมจะประกาศตน
เปนชาวพทุธ แตถาปฏิบัติตนไมถูกตอง ทํ าตัวเหลวไหล ก็ไมมีสิทธิเปน
เจาของพระพทุธศาสนา ควรจะระแวงวาเปนคนรายที่แฝงซอนเขามา
หาประโยชนจากพระศาสนา ที่เรียกกันวาเขามาปลนศาสนา

เพราะฉะนัน้ พระที่ประพฤติเลวทรามเหลานั้นเราไมถือวาเปน
เจาของพระพุทธศาสนา โยมจะตองไมมองวาเปนพระประพฤติชั่ว โยม
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จะตองมองวาคนชั่วเขามาทํ าลายพระศาสนา ถาเราวางใจใหถูกตอง
อยางนีแ้ลวพระศาสนาก็จะดีข้ึน เราจะตองมีความรับผิดชอบตอพระ
ศาสนา อยาถือธุระไมใช อยายกสมบัติของเราใหเขาไป

อาตมาเคยเปรียบเทียบบอยๆวา ถามีโจรเขามาปลนบานแลว
เรายกสมบติัใหโจรไปเลย อยางนี้ถือวาวิปริตใชไหม ที่ถูกนั้นเราก็ตอง
รักษาทรพัยสมบัติของเรา แตที่เปนกันเวลานี้เราก็ทํ าวิปริตกันอยูโดย
ไมรูตัว คือ ทั้งๆที่พระศาสนานี้เปนของเรา แตพอมีโจรคือคนที่แฝงตัว
มาในเพศของพระประพฤติไมดี ทํ าเสียหาย เปนโจรปลนศาสนา พอมี
โจรเขามาปลนพระศาสนาของเราอยางนี้ แทนที่เราจะชวยกันรักษา
พระศาสนาของเราๆ กลับยกศาสนาใหโจรไปเสียนี่ อยางนี้เขาเรียกวา
ยกสมบติัใหโจร เพราะฉะนั้นอยาทํ าอยางนี้ เรากํ าลังทํ าผิดพลาด ตอง
ท ําใจใหถูกตอง เราตองรักษาพระพุทธศาสนาของเรา

ดูใหดี ปญหาอยูที่คนราย หรืออยูที่ตัวเรา
พระพทุธเจาทรงระวังมากในเรื่องอามิสไพบูลย และธรรม

ไพบลูย ทรงเตือนใหเตรียมสรางธรรมไพบูลยไวใหพรอม และใหไม
ประมาทในเวลามีอามิสไพบูลย เชน กอนที่จะปรินิพพาน พระองคก็ได
ทรงวางเงือ่นไขไววา ตองใหพุทธบริษัททุกฝายมีคุณสมบัติ อยางนอย
๓ ประการ จะเปนพระคือภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม เปนอุบาสก อุบาสิกา
กต็าม ทุกคนควรจะมีคุณสมบัติ ๓ ประการตอไปนี้ จึงจะถือวามีธรรม
ไพบลูยทีจ่ะทํ าใหพระพุทธศาสนาดํ ารงอยูยืนยาวได
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พระพทุธเจาทรงวางเงื่อนไข ๓ ประการนี้ไวในตอนจะรับ
อาราธนาปรนิพิพาน มีเร่ืองวามารมาอาราธนาพระพุทธเจาปรินิพพาน
พระองคตรัสวาจะยังไมปรินิพพาน และพระองคก็ทรงวางเงื่อนไขไว
สามประการ ตอมาครั้งสุดทายมารก็มาอาราธนาอีกโดยทวงวาเงื่อนไข
ทีพ่ระองคไดทรงวางไวนั้นสมบูรณแลว ขอนิมนตปรินิพพานได พระ
พทุธเจากท็รงสํ ารวจดู ปรากฏวาเงื่อนไขที่พระองคทรงกํ าหนดไว ๓
ประการ ครบแลวจริง พระองคก็เลยรับอาราธนาปรินิพพานแลวทรง
ปลงพระชนมายุสังขาร คือตกลงพระทยัวาจะปรินิพพาน ในที่นี้ส่ิงที่นา
สนใจยิง่กวาการปลงพระชนมายุสังขาร ก็คือเงื่อนไข ๓ ประการนี้ที่
พระพทุธเจาทรงวางไววา

 พทุธบรษิทัทกุประเภท คือทั้ง ๔ พวก จะตองมีความสามารถ
ทีจ่ะด ํารงพระศาสนาได พระองคจึงจะปรินิพพาน มิฉะนั้นพระองคก็
จะตองท ําหนาที่ของพระศาสดาตอไป หมายความวาพระองคทรงฝาก
พระศาสนาไวกับบริษัท ๔ ที่มีความสามารถ ๓ ประการ ความ
สามารถ ๓ ประการนี้มีอะไรบาง

๑. ภิกษ ุภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาจะตองรูหลักธรรม เขาใจคํ า
ส่ังสอนของพระองคแลวนํ าไปปฏิบัติไดถูกตอง พูดสั้นๆ วา รูคํ าสอน
และปฏิบัติไดถูกตอง

๒. ใหสามารถยิ่งกวานั้นอีก คือ นอกจากรูเขาใจปฏิบัติไดถูก
ตองดวยตนเองแลว ยังนํ าไปบอกกลาวชี้แจงสั่งสอนคนอื่นไดดวย คน
ทีจ่ะไปบอกกลาวแนะนํ าสั่งสอนชี้แจงคนอื่นไดนั้น
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(๑) จะตองมีความสามารถที่จะแนะนํ าสั่งสอน และ
(๒) ตองมีนํ้ าใจประกอบดวย เมตตากรุณา บางคนถึงจะ

มคีวามสามารถแตไมมีนํ้ าใจกรุณา ก็ไมใสใจที่จะสอน ก็ไมไดผล
เหมอืนกนั จงึตองมีทั้งนํ้ าใจ ตองมีทั้งความสามารถ แลวก็เอาธรรมไป
แนะนํ าสั่งสอนแกคนอื่นตอไป

๓. ขอสุดทายวา ถามีการจาบจวง คํ าวาจาบจวงนี่เปนภาษา
โบราณ หมายความวามีการกลาวรายตอพระศาสนา หรือมีการสั่ง
สอนลัทธทิีผิ่ดจากธรรมผิดจากพระวินัยขึ้น ก็สามารถกลาวแกชี้แจง
ก ําราบได เรียกวากํ าราบปรัปวาทได

เงือ่นไขคุณสมบัติของพุทธบริษัท ๓ ประการนี้เราจะตองเอา
มาใชเปนเกณฑมาตรฐานสํ าหรับสํ ารวจตรวจสอบพุทธศาสนิกชนวา 
จะสามารถรักษาพระศาสนาไดหรือไม เพราะวาเมื่อตรัสหลักการ ๓
ประการนีก้เ็ทากบัวา พระพุทธเจากอนจะปรินิพพาน ไดทรงฝากพระ
พทุธศาสนาไวแกเราแลว ถาพุทธศาสนิกชนไมมีคุณสมบัติ ๓ ประการ
นีแ้ลวกจ็ะรักษาศาสนาของพระพุทธเจาไวไมได พระพุทธศาสนาก็ตอง
เสื่อมแนนอน

เราไมตองไปคํ านึงมากนัก เร่ืองพระที่ประพฤติเสียหายอะไร
นัน้เปนเรื่องรองลงไป คุณสมบัติ ๓ อยางของตัวเราเองนี้แหละสํ าคัญ
กวา เร่ืองพระประพฤติเสียหายทํ าไมดีนั้น ถามีข้ึนมาเราถือวาเปนโจร
เปนคนรายเขามาทํ าลายพระศาสนา เราก็ตองชวยกันรักษาพระ
ศาสนา เพราะพระศาสนานี้เปนสมบัติสวนรวมของเรา แตถาเราไมมี
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คุณสมบติั ๓ อยางนั้น โจรจะเขามาหรือไม เราก็จะรักษาพระศาสนา
ไวไมได ดีรายตัวเราอาจจะกลายเปนโจรไปเสียเอง แตถาเรามีคุณ
สมบัติสามประการนี้แลวเราก็รักษาพระศาสนาของเราไวได ขอทวน
อีกครั้ง

๑. รูเขาใจธรรมวินัย และปฏิบัติไดถูกตองดวยตนเอง
๒. มคีวามสามารถและเอาใจใสทีจ่ะบอกกลาว ชีแ้จงสัง่สอน

ธรรมแกผูอ่ืน
๓ . เมื่อมี ลัทธิ คํ  าสอนที่ ผิดพลาดแปลกปลอมขึ้นมาก็

สามารถกลาวชี้แจงกํ าราบได
สามประการนี้แหละเปนธรรมไพบูลย ซึ่งจะทํ าใหพระพุทธ

ศาสนาเจริญรุงเรือง เพียงแตเราปฏิบัติถูกตอง ธรรมก็ไพบูลยอยูในตัว
เราแลว เมื่อเราเอาไปแนะนํ าสั่งสอนผูอ่ืนใหรูและปฏิบัติกันกวางขวาง
ยิง่ขึน้ ธรรมก็ไพบูลยกวางขวางออกไปทุกที แมจะมีคํ าสอนอะไรผิด
พลาดเกิดขึ้นมาก็ชี้แจงแกไขได อุปสรรคก็หมดไป นี่แหละเปนธรรม
ไพบูลยที่แทจริง

ถาธรรมไพบูลยนํ าหนา อามิสไพบูลยก็พาสูสันติสุข
 ฉะนัน้ ตามหลักที่ถูกตอง เมื่อมีอามิสไพบูลยก็ตองใหอามิส

ไพบลูยนัน้เปนพื้นฐานแกธรรมไพบูลย เวลานี้ในบานเมืองของเราที่
เคยมเีศรษฐกจิดีพอสมควร สถานการณก็เปลี่ยนไป คนที่ยากจนก็มาก
คนทีม่ัง่มกีต็กยาก พบความทุกขกันอยางทั่วถึง ซึ่งจะตองเขมแข็งมี
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ก ําลงัใจแกไขปญหากันตอไป แตอยางนอยเราก็ไดสวนหนึ่ง เพราะถา
เทยีบกบับางประเทศ ประเทศเราก็มีฐานะเศรษฐกิจดีไมนอย คนไทย
เราเคยอยูกนัสุขสํ าราญ ถึงขนาดที่วาฟุงเฟอฟุมเฟอยเลยเถิดไป พอ
ตกตํ ่าลงมา ทั้งที่ยังดีกวาหลายประเทศ ก็รสึูกเปนทุกขหนัก ปญหาอยู
ทีว่า ในยามทีพ่ร่ังพรอมสุขสบาย เราเอาสภาพอามิสไพบูลย ที่มีความ
พร่ังพรอมทางวัตถุนั้นมาเปนฐานใหแกธรรมหรือเปลา หรือเกิดความ
หลงละเลงิมวัเมาไปในทางตรงขาม อันนี้เปนจุดแยกที่สํ าคัญ

ถามคีวามพร่ังพรอมทางวัตถุแลว ความพรั่งพรอมของวัตถุ
กลายเปนปจจยัใหเราเกิดความประมาทมัวเมา อันนั้นก็เปนทางเสื่อม
แตถาเอาอามิสไพบูลยที่มีวัตถุพร่ังพรอมนั้นมาเปนอุปกรณเสริมธรรม 
สรางสรรคความดีงามทํ าประโยชนใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข มีความ
สามคัคกีนั กก็ลายเปนความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปอีก การกระทํ า
อยางนี้ก็เหมือนอยางพระเจาอโศกมหาราชตอนที่พระองคมีอํ านาจ
และกลับพระทัยหันมาประพฤติธรรมแลว

พระเจาอโศกมหาราชนั้น ตอนแรกพระองคก็เปนราชาที่เหี้ยม
โหด เรียกวา พระเจาจณัฑาโศก แปลวาอโศกผูดุราย คือคิดแตจะ
แสวงหาความยิ่งใหญและการบํ ารุงบํ าเรอความสุขของตน ยกกองทัพ
ไปรุกรานรบราฆาฟนประเทศอื่น เพื่อตัวจะไดเปนใหญ และแยงชิง
ทรัพยสมบัติของคนอื่น พอปราบเขาไดตนเองก็เปนใหญสมปรารถนา
แตเมื่อพระองคไดมาสดับธรรมก็เปลี่ยนพระทยักลบัใจใหม แลเห็นวา
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เราจะแสวงหาทรัพยสมบัติหาความยิ่งใหญไปทํ าไม ไมมีสาระแทจริง
แลวยงักอความทุกขยากเดือดรอนแกคนมากมาย

แตกอนนี้หาทรัพยสมบัติมาเพื่อบํ ารุงบํ าเรอปรนเปรอตนเอง 
และไปปราบปรามเขาเพื่อตัวจะไดเปนใหญ แตตอนนี้เห็นวาทรัพย
และอ ํานาจไมมีความหมาย มองเห็นวาเปนการไมถูกตองชอบธรรมที่
จะไปแยงชิงเงินทองเขาและไปปราบปรามเบียดเบียนเขา

ทนีี ้พระเจาอโศกจะทํ าอยางไร ลองทายกันดู พระเจาอโศกจะ
สละทรัพยสมบัติและสละความยิ่งใหญนั้นทั้งหมด หรืออยางไร พระ
เจาอโศกคิดออกวาไมจํ าเปน ไมตองสละโภคทรัพยและความยิ่งใหญ
แตพระองคเปลี่ยนใหม เอาทรัพยสมบัติและอํ านาจความยิ่งใหญมา
เปนอปุกรณของธรรม แตกอนนี้ ใชทรัพยและอํ านาจเปนเครื่องมือหา
ส่ิงบ ําเรอความสขุส ําราญของตนและแสดงความยิง่ใหญ แตคราวนีเ้อา
ทรัพยและอ ํานาจนัน้มาใชในแนวทางใหมใหเปนเครือ่งมอืแผขยายธรรม
สรางสรรคส่ิงที่ดีงาม และประโยชนสุข แกประชาชนและโลกทั้งหมด

 การปฏิบัติของพระเจาอโศกนี้ เปนคติสํ าคัญเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติธรรมในเรื่องทรัพยสมบัติและยศศักดิ์อํ านาจ คนบางคนมีความ
คิดด ีมสีติปญญาความสามารถ แตไมมีทรัพยสินเงินทอง ไมมีอํ านาจ
จะท ําอะไรก็ทํ าไดนิดเดียวและสํ าเร็จยาก เพราะไมมีเครื่องมือในการ
ท ํางาน ไมมคีนเชื่อฟง แตในทางตรงขาม ถามีทรัพยและอํ านาจ พอมี
ความคดิดีๆ  กเ็อาทรัพยและอํ านาจนั้นมาใชในทางทํ าความดีและทํ า
การสรางสรรค ก็ออกเปนงานเปนการไดผลดีอยางกวางขวางและ



คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล๖๒

สํ าเรจ็ทนัทเีลย เพราะฉะนั้น ถาเรารูจักใช คือเอามาเปนเครื่องมือของ
ธรรม หรือรับใชธรรม ทรัพยสินเงินทองและอํ านาจก็กลายเปนสิ่งที่มี
ประโยชน

พระเจาอโศกก็ไดเปลี่ยนทันทีวา ตอไปนี้จะเอาทรัพยสมบัติ
และอ ํานาจมาใชเปนอุปกรณเผยแผธรรม ขยายความดีงามและ
ประโยชนสุขออกไปในโลก ทรงประกาศไวในศิลาจารึกมีสาระสํ าคัญ
วา ยศ (ความยิง่ใหญ อํ านาจ ตลอดจนทรัพยสมบัติ) ไมมีความหมาย
ถามนัไมเปนไปเพื่อชวยใหคนประพฤติธรรม เพราะฉะนั้น พระองคก็
เลยสงเสริมการเผยแผธรรม สนับสนุนการประกาศพระศาสนาเปนการ
ใหญ การทีเ่ราไดพบเห็นพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ก็เปนผลมา
จากการปฏิบัติธรรมของพระเจาอโศก ที่ไดทรงใชทรัพยสมบัติและยศ
อํ านาจในทางที่ถูกตองตามหลักธรรม คือใชเปนอุปกรณเผยแพรธรรม

ทดแทนไมส้ิน คือพระคุณพอแม                            
จะตอบแทนใหแน ตองเล้ียงทั้งกายและใจของทาน

ตามทีไ่ดพดูมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อใหเห็นวา คนเราจะอยูกันในโลก
ไดดีก็ตองอยูดวยการสงเคราะห ๒ ประการ คือ อามิสสงเคราะหโดยมี
ธรรมสงเคราะหดวย สํ าหรับอามิสสงเคราะหนั้นในแตละครอบครัวก็
เร่ิมมาจากบิดามารดา คือคุณพอคุณแมของเรา และถาทานใหธรรม
สงเคราะหดวย ในบานเรือนในครอบครัวก็อยูเย็นเปนสุข ลูกหลานก็มี
ความสามคัคกีัน ลูกหลานนั้นก็จะเอาอามิสสงเคราะหและธรรม
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สงเคราะห ออกไปเผยแผขยายกวางขวางออกไปดวย เมื่อแตละครอบ
ครัวปฏิบัติไดตามหลักอยางนี้ประชาชนทั่วทั้งสังคมก็จะอยูกันรมเย็น
เปนสุข

คุณพอคุณแม ทานไดริเร่ิมไวแลว คือทานไดใหทั้งอามิส
สงเคราะหและธรรมสงเคราะหแกลูกหลาน ก็หวังวาลูกหลานจะไดนํ า
เอาอามสิสงเคราะห และธรรมสงเคราะหนั้นไปเผยแพรใหขยายกวาง
ขวางออกไป เพื่อความสุขความรมเย็นทั้งในครอบครัวของเรา และใน
ชมุชนตลอดจนสังคมทั้งหมดดวย

โดยเฉพาะก็เร่ิมอามิสสงเคราะหและธรรมสงเคราะหนั้น ที่ใน
บานหรอืในครอบครัวของเรานี่แหละ คือทํ าการเลี้ยงดูตอบแทนพระ
คุณของพอแม วิธีตอบแทนพระคุณพอแมนั้น ทํ าไดหลายขั้นหลายทาง
แตอยางนอยที่สุดก็ใหไดขอปฏิบัติข้ันพื้นฐานที่พระพุทธเจาตรัสไวใน
หลกัการไหวทิศเบื้องหนา ๕ ประการ คือ

๑. ทานเลีย้งเรามาแลว เลี้ยงทานตอบ
๒. ชวยทํ ากิจธุระการงานของทาน
๓. ดํ ารงวงศสกุล
๔. ประพฤตตินใหเหมาะสมกับความเปนทายาท
๕. เมือ่ทานลวงลับไปแลว ทํ าบุญอุทิศใหทาน
เมือ่วาโดยสาระสํ าคัญ ก็คือเอาใจใสใหทานมีความสุข โดย

เฉพาะดวยการรจูกัรักษานํ ้าใจของทาน ใหทานไดความสุขจากลูก
เพราะพอแมนั้น ทานรักลูกเปนที่สุด ทานจึงฝากความสุขไวที่ลูกอยาง
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มาก ทานอยากใหลูกมีความสุขความเจริญงอกงาม เมื่อลูกมีความสุข
ความเจรญิงอกงาม ทานก็มีความสุข เพราะฉะนั้น ถาลูกตั้งใจ
ประพฤตตัิวด ี ขยนัหมั่นเพียรเลาเรียนศึกษา ต้ังใจทํ าการงานใหกาว
หนา ทานก็พลอยดีใจปล้ืมใจมีความสุข แตถาลูกประพฤติตัวไมดี ทํ า
ความชัว่เสือ่มเสียหาย ไมเอาใจใสทํ าหนาที่ของตัว ไมวาจะเปนเรื่อง
เลาเรยีนศึกษา หรือการทํ าการงาน หรือการเปนอยทูัว่ไป ก็จะทํ าให
ทานหนักใจหดหหูอเหีย่วใจ กระทบกระเทือนใจ เสียใจ เปนการทํ าราย
ทานแมโดยไมไดต้ังใจ ฉะนั้นลูกๆ จึงจะตองตั้งใจทํ าตัวใหดี โดยคิดวา
เราจะทํ าใหพอแมของเรามีความสุขเอิบอ่ิมปลาบปลื้มใจ

ลูกท ําไดอยางที่วามานี้ ก็ดีอยางยิ่งแลว แตยังมีทางทํ าใหดียิ่ง
กวานี้อีก คือ ตอบแทนคุณพอแมในขั้นสูงสุด

พระพทุธเจาตรัสวา ถึงแมวาลูกจะรักพอแมมาก ต้ังใจทะนุ
ถนอมเลี้ยงทานดวยทรัพยสินเงินทองวัตถุบํ ารุงบํ าเรอใหพร่ังพรอม
สะดวกสบายอยางบริบูรณที่สุด ไมใหทานตองลํ าบากเหน็ดเหนื่อย
กระทบกระเทือนเลยแมแตนิดเดียว ก็ยังไมชื่อวาตอบแทนคุณพอแมได
จริง แตเมือ่ใดลูกหาทางทํ าพอแมที่ไมมีศรัทธา ใหมีศรัทธา ทํ าพอแมที่
ไมมศีีล ใหมีศีล ทํ าพอแมที่ไมมีจาคะ ใหมีจาคะ ทํ าพอแมที่ไมมี
ปญญา ใหมีปญญาได เมื่อนั้นแหละ ลูกจึงจะชื่อวาตอบแทนคุณพอ
แมไดแทจริง

เพราะฉะนัน้ ลูกจึงควรหาทางชวยใหพอแมไดเจริญพัฒนา
ชวีติจติใจของทานมากๆ ข้ึน ชวยจัดแจงขวนขวายเพื่อใหทานเจริญ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๕

ดวยศรัทธา ดวยศีล ดวยสุตะคือความร ูดวยจาคะคือความเสียสละทํ า
ประโยชน และดวยปญญา พูดงายๆ วาเจริญดวยบุญกุศล ชวยทํ าทาง
ขางหนาของทานใหเปนทางแหงสวรรค และอมฤตนิพพาน ใหทานมี
จิตใจดีงามไมขนุมวัเศราหมอง มีแตความสดชื่น ราเริง เบิกบาน ผอง
ใส ถาลกูทํ าไดถึงขั้นนี้ ก็เรียกวาเปนบุตรธิดาที่ประเสริฐเลิศลํ้ า เพราะ
ไดชวยใหพอแมไดส่ิงที่มีคุณคาแทจริงแกชีวิตของทาน

วนันีท้กุทานตั้งใจเปนบุญเปนกุศล ประกอบดวยศรัทธาและ
เมตตา สํ าหรับลูกหลานเองก็ประกอบดวยศรัทธาในพระศาสนา จึงทํ า
บุญท ํากุศล และประกอบดวยกตัญูกตเวทิตาธรรมตอคุณพอคุณแม
สวนญาติมิตรก็มาดวยเมตตาและไมตรีธรรม โดยมีความรักความ
ปรารถนาดตีอลูกหลาน และสวนมากก็เปนญาติมิตรกันทั้งนั้น

เมือ่ทานไดทํ าสิ่งดีงามเหลานี้เปนบุญกุศลแลว ก็ขอใหมีใจ
บันเทงิยนิดวีาเราไดทํ าสิ่งที่ดีงามถูกตอง และทํ าจิตใจใหเบิกบานสงบ
ผองใส

จึงขอเชิญชวนลูกหลานและญาติมิตรไดปฏิบัติดังที่กลาวมา 
ในการทีจ่ะตัง้ใจนํ าเอาหลักธรรม ทั้งสวนอามิสสงเคราะห และธรรม
สงเคราะห ไปปฏิบัติเพื่อความรมเย็นเปนสุขของครอบครัววงศตระกูล
และสังคมสืบตอไป

สุดทายนี้ ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยใหพร รตนตฺ-
ตยานุภาเวน รตนตฺตยเตชสา ดวยเดชานุภาพคุณพระพุทธเจา คุณ
พระธรรม และคุณพระสงฆ พรอมทั้งบุญกุศลที่ไดบํ าเพ็ญแลว ขอให
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คุณโยมเจาของวันเกิด มีกํ าลังแข็งแรงพรอมดวยสุขภาพพลานามัย มี
จิตใจเอิม่อ่ิมผองใสดวยกํ าลังแหงบุญกุศล ประสบสิริสวัสดิพิพัฒน-
มงคลชยั เปนมิง่ขวญัและก ําลงัใจของลกูหลานทัง้หลาย อยางยัง่ยนืนาน
และขอใหลูกหลานและญาติมิตรทั้งหลาย มีความเจริญงอกงาม ใน
การด ําเนนิชวีติและปฏิบัติกิจหนาที่การงานใหประสบความสํ าเร็จ กาว
หนา และมีความรมเย็นเปนสุขในพระธรรมของพระสัมมาสมัพุทธเจา
โดยทัว่กนัทกุทานตลอดกาลยั่งยืนนาน   




