คุณบิดามารดา
สุดพรรณนามหาศาล∗
วันนี้ เปนวันดีวันงาม สําหรับครอบครัว ที่จะไดเฉลิมฉลอง
โอกาสมงคลที่คุณแม มีอายุครบรอบปอีกครั้งหนึ่ง
ณ วันนี้ ลูกหลานไดพรอมใจกันจัดงานทําบุญทํากุศลตาม
ประเพณีทเี่ รียกวาทําบุญอายุ เปนการแสดงออกซึ่งนํ้าใจ ที่มีกตัญู
กตเวทิตาธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา
ดังที่ไดกลาวแลวในเบื้องตนวาเปนวันสําคัญสําหรับครอบครัว
ในฐานะทีม่ ารดา เปนบุพการีที่สูงสุดของลูกๆ ลูกๆ นั้นมีบุพการีสูงสุด
คือพอแม มีพอคนเดียวแมคนเดียว เพราะฉะนั้นเราจึงทําบุญกันอยาง
จริงจังใหสมกับความสําคัญ

คุณบิดามารดานั้น สุดพรรณนามหาศาล
พอแมนนั้ มีอปุ การคุณแกเรามากมาย ในทางพระศาสนาทาน
บรรยายไวนานัปการ แมกวีทั้งหลายก็ไดเขียนบรรยายกันไวอยางไมมี
∗

ในการพิมพครั้งนี้ ไดยกชื่อหัวขอยอยคือ “คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล” ขึ้นเปนชื่อธรรมกถา
แทนชื่อเดิมวา “จากสุขของครอบครัวในบานสูความเกษมศานติ์ทั่วสังคม” และใชเปนชื่อเรื่องของ
หนังสือเลมนี้ดวย (ธรรมกถานี้แสดงเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๕)
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ทีส่ นิ้ สุด ปรากฏเปนคํากลอนและคําประพันธตางๆ ที่บรรยายถึงคุณ
ของบิดามารดา เพื่อใหลูกไดรูตระหนักมองเห็นความสําคัญและแสดง
ความกตัญูกตเวทีตอทาน
เมือ่ วาโดยยอ ตามหลักพระศาสนา พอแมนนั้ ทําหนาทีส่ าคั
ํ ญ คือ
๑. ทานหามปรามเราไมใหทําความชั่วชาเสียหาย ปองกัน
เราไมใหตกไปในทางที่ตํ่าทรามมีอันตราย
๒. ทานสัง่ สอนแนะนําเราใหตั้งอยูในความดี ชักนําเราใหมุง
ไปในทางที่จะพบความสุขความเจริญ
๓. ทานใหเราไดเลาเรียนศิลปวิทยา
มีความรูที่จะไป
ประกอบอาชีพการงานเพื่อตั้งตัวใหเปนหลักฐานตอไป
๔. ถึงเวลาถึงวัยที่จะมีครอบครัวทานก็เปนธุระเอาใจใสจัด
แจงชวยเหลือ โดยรับที่จะทําดวยความเต็มใจ
๕. ทรัพยสมบัตขิ องทาน ก็เปนของลูกนั่นเอง ซึ่งทานจะมอบ
ใหในเวลาอันสมควรเปนระยะๆ ไป จนครั้งสุดทายที่เรียก
วามรดก
ทัง้ หมดนี้ เปนที่รูกันตามหลักการของพระศาสนา แตที่จริงนั้น
ทานเพียงวางไวใหเปนหัวขอหรือรายการปฏิบัติที่สําคัญๆ เทานั้น การ
ปฏิบตั ปิ ลีกยอย ยังมีอีกมากมาย รวมความก็คือ พอแมนั้นทําทุกอยาง
เพือ่ ลูกดวยความรัก วาโดยคุณธรรมก็คือ การกระทําที่ออกมาจาก
พรหมวิหาร ๔ ประการนั่นเอง คือ
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๑๙

๑. ใจของพอแมนั้นประกอบดวยความรักความปรารถนาดี
เอาใจใสเลี้ยงดูลูกใหเจริญเติบโตและงอกงามมีความสุข
คือ มีเมตตา
๒. ประกอบดวยกรุณา มีความสงสาร คอยชวยเหลือใหพน
จากความยงุ ยากเดือดรอน ชวยแกไขปญหา และปลด
เปลื้องความทุกข
๓. มีมทุ ิตา คอยสงเสริม ใหกําลังใจ และพลอยยินดีเมื่อลูก
ประสบความสําเร็จ ประสบความกาวหนา หรือทําความ
ดีงามถูกตอง
๔. มีอุเบกขา ในเวลาที่สมควร เชน เมื่อลูกจะตองรับผิดชอบ
ตัวเอง หรือควรรจู กั ฝกหัดทําอะไรดวยตนเอง ทานก็จะให
โอกาสแกลูกที่จะพัฒนาตัวเอง คือไมใชจะทําใหไปหมด
ทุกอยางจนกระทั่งลูกทําอะไรไมเปน อันนี้เรียกวา วาง
อุเบกขา
นีค่ ือหลัก พรหมวิหาร ๔ เรารูก ันวาพอแมนั้น เปนตัวอยางของ
คนทีม่ พี รหมวิหารธรรม ๔ ประการ แตในเรื่องนี้มีขอสังเกตวา เราเนน
กันมากในพรหมวิหารขอที่ ๑ เมื่อพูดถึงผูใหญ วาผูใหญจะตองมี
เมตตา แลวก็มักจะตามดวยขอ ๒ คือกรุณา วามีเมตตากรุณา และ
บุคคลผมู เี มตตากรุณา ที่แสดงออกอยางชัดเจน ก็คือ พอแมของเรานี่
แหละ

๒๐

คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล

ขอสังเกตสําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ พอแมในเมืองไทยเรานี้
แสดงเมตตา กรุณา และมุทิตา ไดงาย หรือพรอมที่จะแสดงพรหม
วิหาร ๓ ขอแรกนี้ไดตลอดเวลา แตมักวางอุเบกขาไมเปน หรือแมแตไม
เขาใจหรือเขาใจผิดตอขออุเบกขา ทําใหลูกเติบโตอยางไมสมบูรณ เชน
ไมรจู ักโต ทําอะไรไมเปน และไมรจู กั รับผิดชอบ พรหมวิหารขอสุดทาย
นีจ้ ะปฏิบัติไดถูกตองจะตองใชปญญา จึงตองศึกษาใหดี ตอนแรกจะ
พูดเปนแนวไวกอน
พอแมมีเมตตา ในยามปกติ เมื่อลูกเจริญเติบโตอยูดีตามที่
ควรจะเปน (เขาปกติ)
พอแมมีกรุณา ยามลูกมีทกุ ข เชน เจ็บปวย หรือมีเรื่องลําบาก
เดือดรอน (เขาตกตํ่า)
พอแมมีมทุ ิตา ยามเมื่อลูกทําอะไรไดดีมีสุขหรือประสบความ
สําเร็จ เชน สอบไดที่ดีๆ สอบเขางานได หรือไดเลื่อนยศเลื่อนตําแหนง
(เขาขึ้นสูง)
แตในบางกรณี พอแมไมอาจใชเมตตา กรุณา หรือมุทิตา
เพราะจะทําใหเกิดความเสียหาย เชน อาจจะเสียหายแกชีวิตของลูก
เอง หรือเสียธรรม ในกรณีอยางนั้น จะตองรจู กั วางอุเบกขา โดยเฉพาะ
ในกรณีที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ คือ
พอแมมีอุเบกขา เมือ่ จะฝกหัดใหลกู รูจักรับผิดชอบตนเอง จะ
ไดทาอะไรๆเป
ํ
น และพึ่งตนเองได เทากับเปดโอกาสใหลูกพัฒนา เชน
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ใหเดินเอง ทําการบานเอง โดยพอแมวางทีเฉยดูใหเขาทํา แตพรอมที่
จะชวยเมื่อถึงเวลา หรือเปนที่ปรึกษาให
พอแมมีอุเบกขา เมือ่ ลูกสมควรตองรับผิดชอบการกระทําของ
เขา เชน ลูกทําความผิด ลูกทะเลาะกัน พอแมวางตัวเปนกลาง เพื่อให
มีการพิจารณา วินิจฉัย ตัดสิน และใหเขาปฏิบัติหรือไดรับการปฏิบัติ
อยางเปนธรรม
พอแมมีอุเบกขา เมือ่ ลูกรับผิดชอบตนเองได เชน เรียนจบแลว
มีการงานทําเปนหลักฐาน ออกเรือนมีครอบครัวของตัวเขาเอง พอแมรู
จักวางตัววางเฉย ไมเขาไปกาวกายแทรกแซงในชีวิตสวนตัวของครอบ
ครัวของเขา
จากคุณธรรมในใจที่มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พอแมก็
แสดงออกมาภายนอก ดวยการลงมือทํา คือปฏิบัติตอลูกโดยทําการ
เลีย้ งดู และฝกหัดอบรมสั่งสอน พรอมทั้งทําหนาที่ตางๆ อยางที่กลาว
มาขางตน ๕ ขอนั้น การปฏิบัติทั้งหมดนี้เรียกวาการสงเคราะห ซึ่งสรุป
ไดตามหลักสังคหวัตถุ เปน ๔ อยาง คือ
๑. พอแมมีแตการใหแกลูก ที่เรียกวา ทาน
๒. พอแมพดู จาดวยนําใจปรารถนาดี
้
และอบรมสัง่ สอนใหคาํ
แนะนํา ชีแ้ จงบอกเลาสิง่ ทีเ่ ปนประโยชน เรียกวา ปยวาจา
๓. พอแมลงมือลงแรง เอาแรงกายของทานทําโนนทํานี่ให
โดยเฉพาะเมื่อลูกยังเล็กอยูทําอะไรเองไมไดพอแมก็ทํา
ให ตั้งแตอมุ เรา จูงเรา ปอนขาว อาบนํ้า แตงตัวให ฯลฯ
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การเลี้ยงดูตางๆ ทานตองลงมือปฏิบัติโดยใชเรี่ยวแรง
ของทานชวยเราทั้งนั้น การเอาแรงกายเขาชวยนี้ เรียกวา
อัตถจริยา
๔. พอแมอยกู บั ลูก รวมสุขรวมทุกขกบั ลูก ทําตัวเขากับลูกได
ปฏิบตั ติ อลูกทุกคนอยางเสมอภาค เสมอตนเสมอปลาย
กับลูก ไมถือเนื้อถือตัว อยางลูกสมัยปจจุบันนี้ บางทีเลน
ศีรษะพอแมขามไปขามมา ทานก็ไมถือสา แตคนอื่นมา
ทําอยางนัน้ ไมไดพอ แมจะโกรธเอา ขอนีเ้ รียกวา สมานัตตตา
อันนีเ้ ปนหลักปฏิบัติที่ทานเรียกวา สังคหวัตถุ ๔ ประการ ซึ่ง
พอแมมตี อลูกเปนประจํา แตทั้งหมดนั้น โดยสรุปแลวก็รวมเปนการ
สงเคราะห ๒ ประเภท คือ
๑. อามิสสงเคราะห สงเคราะหดวยอามิสคือวัตถุสิ่งของ เชน
อาหาร เครื่องนุงหม เปนตน ขอนี้ชัดเจนอยูแลว
๒. ธรรมสงเคราะห สงเคราะหดวยธรรมคือการแนะนําสั่งสอน
ใหรจู กั ชั่วดี บาปบุญ เหตุผล ใหเจริญดวยคุณธรรมความดี มีสติ
ปญญา พัฒนายิ่งขึ้นไป รวมทั้งการแสดงเมตตากรุณาที่ทานปฏิบัติตอ
ลูกอยตู ลอดเวลา มีความรักความเอาใจใส มีความอดทนตอลูก ลูกจะ
ทําอะไรเปนเหตุใหพอแมตองวนุ วายยงุ ยาก ทานก็อดทน เปนตน
จากการสงเคราะหของพอแมนี่แหละ ลูกก็จะเอาไปเปนแบบ
อยางในการสงเคราะหซึ่งกันและกัน สิ่งที่ควรยํ้าไวก็คือการสงเคราะห
นัน้ ประการสําคัญอยูที่ตองใหครบทั้งสองอยางคือ อยามีเพียงอามิส
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สงเคราะห ซึ่งเปนการสงเคราะหดวยวัตถุสิ่งของอยางเดียว ตองมี
ธรรมสงเคราะหดวย จึงจะมีความเจริญพัฒนาที่สมบูรณ

รักของพอแม เปนรักแทที่ยั่งยืน∗
ไดบอกแลววา ที่พอแมทําทุกอยางเพื่อลูกนั้น ก็ดวยความรัก
เราจึงควรรจู กั ความรักของพอแมใหดีสักหนอย
ความรัก ถาแยกตามหลักพระพุทธศาสนา ก็แบงงายๆ กอนวา
มี ๒ แบบ
ความรักแบบที่ ๑ คือ ความชอบใจในบุคคลหรือสิ่งที่จะเอามา
บํารุงบําเรอความสุขของเรา ชอบใจคนนั้นเพราะวา จะมาสนองความ
ตองการชวยบํารุงบําเรอ ทําใหเรามีความสุขได อะไรที่จะทําใหเรามี
ความสุข เราชอบใจ เราตองการมัน นี่คือ ความรักแบบหนึ่ง ซึ่งมีมากที
เดียว
ความรักแบบที่ ๒ คือ ความตองการใหคนอื่นมีความสุข หรือ
ความปรารถนาใหคนอื่นมีความสุข ความรักของพอแมเปนแบบที่ ๒ นี้
คือ อยากใหลูกมีความสุข
ความรัก ๒ อยางนี้ แทบจะตรงขามกันเลย แบบที่ ๑ อยากได
เขามาบําเรอความสุขของเรา (จะหาความสุขจากเขา หรือเอาเขามา
ทําใหเราเปนสุข) 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 หรือทําใหเขาเปนสุข) ความรักมี ๒ แบบอยางนี้ซึ่งเห็นไดในชีวิต
ประจําวัน
ความรักทีเ่ ด็กหนุมสาวพูดกันมาก ก็คือ ความรักแบบที่วา
ชอบใจอยากไดเขามาสนองความตองการของตน ทําใหตนมีความสุข
แตในครอบครัวจะมีความรักอีกแบบหนึ่งใหเห็น คือ ความรักระหวาง
พอแมกบั ลูก โดยเฉพาะความรักของพอแมตอลูก คือความอยากใหลูก
เปนสุข
ฉะนัน้ ตอนแรกจะตองแยกระหวางความรัก ๒ แบบนี้เสียกอน
ความรักชอบใจอยากไดคนอื่นมาบําเรอความสุขของเรานี้ ทางพระ
เรียกวา ราคะ สวนความรักที่อยากใหคนอื่นเปนสุข ทานเรียกวา
เมตตา อะไรจะตามมาจากความรักทั้ง ๒ แบบนี้ ความรัก ๒ แบบนี้ มี
ลักษณะตางกัน และมีผลตางกันดวย
ถามีความรักแบบที่ ๑ ก็ตองการได ตองการเอาเพื่อตนเอง
เมือ่ ทุกคนตางคนตางอยากได ความรักประเภทนี้ ก็จะนํามาซึ่งปญหา
คือ การเบียดเบียนแยงชิงซึ่งกันและกัน พรอมดวยความเห็นแกตัว
สวนความรักแบบที่ ๒ อยากใหผูอื่นเปนสุข เมื่ออยากใหผูอื่น
เปนสุข ก็จะพยายามทําใหเขาเปนสุข เหมือนพอแมรกั ลูก ก็จะพยายาม
ทําใหลกู เปนสุข และเมื่อทําใหลูกเปนสุขได ตัวเองจึงจะเปนสุข
ความรักของพอแมคืออยากทําใหลูกเปนสุข และมีความสุข
เมือ่ เห็นลูกเปนสุข เมื่ออยากเห็นลูกมีความสุข พอแมก็หาทางทําทุก
อยางใหลกู มีความสุข วิธีสําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหลูกมีความสุข ก็
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คือการใหแกลูก
เพราะฉะนั้นพอแมก็จะมีความสุขในการใหแกลูก
เพราะการใหนั้นเปนการทําใหลูกมีความสุข
ตามปกติ การใหคือการสละหรือการยอมเสียไป ซึ่งอาจจะทํา
ใหฝน ใจและเปนความทุกข แตพอมีความรักแบบที่สอง คือเมตตานี้มา
ก็ใหดว ยความสุข เพราะฉะนั้น ความรักคือเมตตาจึงมาสรางความ
เปลีย่ นแปลงใหม ทําใหการใหกลายเปนความสุข
ความรักแบบที่หนึ่ง เปนความตองการที่จะหาความสุขใหตน
เอง พอเขามีความทุกขลําบากเดือดรอน หรืออยใู นภาวะที่ไมสามารถ
สนองความตองการของเราได เราก็เบื่อหนาย รังเกียจ แตความรัก
แบบทีส่ องตองการใหเขามีความสุข พอเขามีความทุกขเดือดรอน เราก็
สงสารอยากจะชวยปลดเปลื้องความทุกข ใหเขาพนจากความลําบาก
เดือดรอนนั้น
ความรักประเภทที่หนึ่งนั้น ตองไดจึงจะเปนสุข ซึ่งเปนกระแส
กิเลสของปุถชุ นทั่วไป มนุษยอยูในโลกนี้ เมื่อยังเปนปุถุชนก็ตองการได
ตองการเอา เมื่อไดเมื่อเอาแลว ก็มีความสุข แตถาตองใหตองเสีย ก็
เปนทุกข วิถีของปุถุชนนี้ จะทําใหไมสามารถพัฒนาในเรื่องของคุณ
ธรรม เพราะวาถาการใหเปนทุกขเสียแลว คุณธรรมก็มาไมได มนุษย
จะตองเบียดเบียนกัน แกปญหาสังคมไมได แตถาเมื่อไรเราสามารถมี
ความสุขจากการให เมื่อไรการใหกลายเปนความสุข เมื่อนั้นปญหา
สังคมจะถูกลดนอยลงไป หรือแกไขไดทันที เพราะมนุษยจะเกื้อกูลกัน
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ความรักแบบทีส่ อง ทําใหคนมีความสุขจากการให จึงเปนความรักที่
สรางสรรคและแกปญหา
เมือ่ มนุษยมีความสุขจากการให จะเปนความสุขแบบสองฝาย
สุขดวยกัน คือ เราผูใหก็สุขเมื่อเห็นเขามีความสุข สวนผูไดรับก็มีความ
สุขจากการไดรับอยูแลว สองฝายสุขดวยกัน จึงเปนความสุขแบบ
ประสาน ความสุขแบบนี้ดีแกชีวิตของตนเองดวย คือ ตนเองก็มีทางได
ความสุขเพิม่ ขึ้น แลวก็ดีตอสังคม เพราะเปนการเกื้อกูลกัน ชวยให
เพือ่ นมนุษยมีความสุข ทําใหอยูรวมกันดวยดี
ความรักของพอแมตอลูกเปนความรักแบบที่อยากเห็นลูกมี
ความสุข แลวก็พยายามทําอะไรตาง ๆ ใหลูกมีความสุข เมื่อเห็นลูกมี
ความสุขพอแมก็มีความสุขดวย ดังนั้น พอแมจึงมีความสุขในการที่ได
ใหแกลูก ในขณะที่คนทั่วไปตองไดจึงจะมีความสุข แตพอแมใหแกลูก
ก็มคี วามสุข แมตัวเองจะตองทุกขเดือดรอนพอแมก็ยอม
บางทีตวั เองตองลําบากเดือดรอน แตพอเห็นลูกมีความสุขก็มี
ความสุข ในทางตรงขามถาเห็นลูกไมสบายหรือตกทุกขลําบาก พอแม
ก็มคี วามสงสาร ไมมีความรังเกียจ ไมมีความเบื่อหนาย แลวยังทนทุกข
ทนลําบากเพื่อลูกไดดวย
รักของพอแมนี้เปนรักแทที่ยั่งยืน ลูกจะขึ้นสูง ลงตํ่า ดีราย พอ
แมกร็ กั ตัดลูกไมขาด ลูกจะไปไหนหางไกล ยาวนานเทาใด จะเกิดเหตุ
การณผนั แปรอยางไร แมแตจะถูกคนทั่วโลกรังเกียจ ไมมีใครเอาดวย
แลว พอแมผใู หกาเนิ
ํ ดก็ยังเปนออมอกสุดทายที่จะโอบกอดลูกไว
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นีแ้ หละทีว่ า เปนการแยกความหมายของความรักเปน ๒ แบบ
พอแมมีความรักแบบที่ ๒ ซึ่งเปนรักแท คนทั่วไปเริ่มตนก็มีความรัก
แบบแรก คืออยากไดเขามาทําใหตัวเรามีความสุข แตคนควรจะพัฒนา
จากความรักแบบที่หนึ่งไปสูความรักแบบที่สอง คือ ใหความรักแบบที่
สองเกิดมีขนึ้ มาเพื่อชวยสรางดุลยภาพในเรื่องความรัก เชน ระหวาง
หนุม สาว ถามีความรักแบบที่หนึ่งอยางเดียวจะไมยั่งยืน ไมชาไมนานก็
จะตองเกิดปญหาแนนอน เพราะวาความรักแบบที่หนึ่งนั้น ตองการที่
จะเอาเขามาเปนเครื่องบํารุงบําเรอตัวเองเทานั้น ถาเมื่อไรตนไมสมใจ
ปรารถนา เมือ่ นั้นก็จะเกิดโทสะ มีความชิงชัง หรือไมก็เบื่อหนาย แลว
ปญหาก็จะเกิดขึ้น
ฉะนัน้ คนเราอาจจะเริ่มตนดวยความรักแบบที่หนึ่งได ตาม
เรือ่ งของปุถุชน แตจะตองรีบพัฒนาความรักแบบที่สองใหเกิดขึ้น พอ
อยูเ ปนคูค รองกันแลว ถามีความรักแบบที่สองเขามาหนุน ก็จะทําให
อยูก นั ไดยงั่ ยืน ความรักแบบที่สองจะเปนเครื่องผูกพันสําคัญที่ชวยให
ชีวติ ครองเรือนมีความมั่นคง ดังนั้นปุถุชนนี้อยางนอยก็ใหมีความรัก ๒
แบบ มามีดุลยภาพกันก็ยังดี ขอใหไดแคนี้ก็พอ
ในกรณีของสามีภรรยา ถามีความรักแบบแรกที่จะเอาแตใจ
ฝายตัวเอง ก็คือ ตัวเองตองการเขามาเพื่อบําเรอความสุขของตน ถา
อยางนีก้ ต็ อ งตามใจตัว ไมชาก็จะตองเกิดปญหาการทะเลาะวิวาท
หรือเบือ่ หนาย แลวก็อยูกันไมได ไมยั่งยืน แตถามีความรักแบบที่สอง
คือ อยากใหเขาเปนสุข เราก็จะมีนํ้าใจ พยายามทําใหเขาเปนสุข
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ถามีความรักแบบที่สองอยู ความรักก็จะยั่งยืนแนนอน เพราะ
ตางฝายตางก็คิดวา ทําอยางไรจะทําใหอีกฝายหนึ่งมีความสุข สามีก็
คิดวาทําอยางไรจะใหภรรยามีความสุข ภรรยาก็คิดแตวา จะทําอยาง
ไรใหสามีมีความสุข คิดกันอยางนี้ก็คือมีนํ้าใจและมีแตจะเกื้อกูลกัน
ทําใหครอบครัวอยูยั่งยืน ชีวิตก็มีความสุขได
ทีพ่ ดู มานีก้ เ็ พือ่ ใหเห็นวา เราจะตองพัฒนาคนในเรื่องความรัก
ใหรจู กั ความรักทั้ง ๒ อยาง อยางนอยก็ใหมีดุลยภาพในเรื่องความรัก
๒ ขอนี้ แลวพัฒนายิ่งขึ้น จนกระทั่งใหคนเราอยูกันดวยความรัก
ประเภทที่สอง
ลักษณะของความรัก มีอยูอยางหนึ่ง คือมันนําความสุขมาให
ดวย ความรักแบบที่หนึ่งก็ทําใหเกิดความสุข เมื่อไดสนองความ
ตองการทีต่ ัวจะได สวนความรักประเภทที่สอง ก็ทําใหเกิดความสุข
เมือ่ ไดสนองความตองการที่จะใหเขามีความสุข
ฉะนัน้ คนที่ทําจิตใหมีเมตตาตอเพื่อนมนุษยไดหมด ก็จะมี
ความสุขไดมากเหลือเกิน คือเวลาเห็นเพื่อนมนุษยมีความสุข หรือเรา
ทําใหเขามีความสุขได ตัวเราเองก็มีความสุขดวย คนประเภทนี้ก็เลยมี
โอกาสทีจ่ ะมีความสุขมากยิ่งขึ้น คนที่พัฒนามาถึงระดับนี้ก็เชน พระ
โสดาบัน เปนตน พระโสดาบันนั้นไมมีมัจฉริยะ ไมมีความตระหนี่ ไมมี
ความหวงแหน มีความพรอมที่จะให เพราะฉะนั้น คุณธรรมคือเมตตา
ก็เจริญมากขึน้ ดวย และทานก็มีความสุขยิ่งขึ้นมากมาย จนกระทั่งเปน
พระอรหันตก็มีแตสุข ไมมีทุกขเหลืออยูเลย
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ความรักของพอแมถึงแมจะจํากัดอยูกับลูกก็จริงอยู แตก็ไมใช
เปนการหวงแหนอยางความรักแบบที่หนึ่ง คือพอแมรักลูก ความหวง
นัน้ จะมีแตในแงที่อยากใหลูกมีความสุข ไมยอมใหใครมาทําใหลูกทุกข
แตไมไดหวงแหนที่วาตองการครอบครองเอาไวเปนของตัว เพื่อบําเรอ
ความสุขของตัว ไมมีความหึง คือไมไดหวงผัสสะไวเพื่อตัว และไมได
หวงใจ แตตรงกันขาม ถาลูกมีคคู รองที่ดีมีความสุข พอแมก็พลอยมี
ความสุขไปดวย

ทุกคนตองเปนพรหม เพื่ออภิบาลสังคมใหยั่งยืน∗
พระคุณของพอแมมากมายหลายอยางที่พูดมานี้ รวมแลวก็
มาจากพรหมวิหาร ๔ นั่นเอง เนื่องจากพรหมวิหาร ๔ นี้ มีความสําคัญ
มาก ไมเฉพาะพอแมจะมีตอลูกเทานั้น แตจะตองขยายออกไปใหทุก
คนมีตอ เพือ่ นมนุษย หรือเพื่อนรวมโลกทั่วทุกตัวคน เพราะฉะนั้นจึงขอ
ถือโอกาสอธิบายใหละเอียดกวาที่พูดไวขางตนนั้นอีกหนอย
เราทุกคนอยูรวมกับเพื่อนมนุษย เริ่มตั้งแตพอแมพี่นองสามี
ภรรยาในครอบครัวเปนตนไป ในการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยนั้นมีหลัก
ธรรมประจําใจอยหู มวดหนึง่ สําหรับเปนหลักในการที่จะวางใจหรือมี

∗

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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ทาทีแหงจิตใจตอผูคนรอบดาน ธรรมชุดนี้ที่จริงก็เปนหลักธรรมงายๆ
แตบางทีเราก็ใชไมเปน นี่ก็คือ พรหมวิหาร ๔ ที่พูดไวแลวขางตนนั่น
เอง ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา บางทีที่เราดําเนินชีวิตกันมา
จนบัดนี้ เราก็ยังเขาใจและใชธรรมชุดนี้ไดไมสมบูรณ
พรหมวิหาร แปลวา ธรรมประจําใจของพรหม พรหมนั้น
ศาสนาพราหมณเขาถือวา เปนผูสรางโลก เปนเทพเจาผูดลบันดาลสิ่ง
ทัง้ หลาย เปนผูสรางสรรคและอภิบาลโลก แตพระพุทธเจาทรงสอนวา
เราไมตองไปรอพระพรหมใหมาสรางโลก อภิบาลโลก เราทุกคนควรจะ
เปนผูม สี ว นรวมสรางสรรคอภิบาลโลกดวยกันทุกคน เพราะฉะนั้นจึง
มาทําตัวใหเปนพรหมกันเถิด แลวพระพุทธเจาก็ตรัสแสดงพรหมวิหาร
ไวใหเราทุกคนปฏิบัติ เพื่อใหเราทุกคนเปนพระพรหม คือเปนผูสราง
สรรคและอภิบาลสังคม ดังนั้นเราจะเปนพระพรหมโดยสมบูรณ ก็ตอง
มีธรรมทั้ง ๔ ขอ คือมี
๑. เมตตา รัก ปรารถนาดี อยากใหเขามีความสุข
๒. กรุณา สงสาร อยากชวยเหลือใหเขาพนจากทุกข
๓. มุทิตา พลอยยินดีดวย เมื่อเขาสุขสําเร็จทําไดดี
๔. อุเบกขา วางทีเฉยเปนกลาง ใหทุกอยางเปนไปตามธรรม
เมตตา กับ กรุณา นีเ่ มืองไทยใชมาก พูดกันอยูเสมอจนเปนคํา
ไทยสามัญ แตแยกความหมายกันไมคอ ยออก เพราะฉะนัน้ ตอนแรกจะ
ตองแยกความหมายระหวาง เมตตา กับ กรุณา ใหชดั วาตางกันอยางไร
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วิธแี ยกใหชัดงายๆ ก็คือ ธรรมหมวดนี้เปนทาทีของจิตใจ
สําหรับแสดงตอผูอื่น เมื่อเปนธรรมสําหรับแสดงตอผูอื่น ความหมาย
ของมันจะชัดดวยการพิจารณาดูสถานการณที่ผูอื่นเขาประสบวา เขา
อยูใ นสถานการณใดแลวเราจะใชธรรมขอไหน
สถานการณที่ ๑ คนอื่นเขาอยูดีเปนปกติ ไมมีเรื่องเดือดเนื้อ
รอนใจ แตก็ไมไดประสบความสําเร็จอะไรเปนพิเศษ ในกรณีนี้เราจะ
ตองมี เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดี ความเปนมิตร
เมตตาก็มาจากตนศัพทเดียวกับคําวามิตร มิตตะ แปลง อิ
เปน เอ ก็เปน เมตตะ เติมสระอาเขาไปเปนเมตตา รากศัพทเดียวกัน
เมตตาจึงแปลวา นํ้าใจมิตร คุณสมบัติของมิตร หรือความเปนมิตร ใน
ภาษาสันสกฤตเรียกวา ไมตรี เปนอันวา สําหรับคนที่อยูเปนปกติ เราก็
มีความเปนมิตร มีไมตรี มีเมตตา มีความรัก ปรารถนาดี อยากใหเขา
เปนสุข
สถานการณที่ ๒ คนอื่นเขาตกตํ่าเดือดรอน พอเขาทรุดตํ่าตก
ลงไปจากสถานะเดิม คือประสบความเดือดรอน เราก็ยายไปสูคุณ
ธรรมขอที่ ๒ คือ กรุณา ซึง่ ไดแกความมีใจพลอยหวั่นไหวเมื่อผูอื่น
ประสบความทุกข แลวก็อยากจะชวยเหลือปลดเปลื้องความทุกขหรือ
แกไขปญหาของเขา ทําใหเขาขึ้นมาสูภาวะปกติ หายทุกข หายรอน
พูดสั้นๆวา เขาอยดู เี ปนปกติ เราเมตตา แตถาเขามีทุกขเดือด
รอน เราก็กรุณา คนไทยพูดถึงเมตตา กรุณา กันบอย แสดงวาคนไทย
คงมีเมตตากรุณามาก แตขอตอไปคนไทยไมคอยพูดถึง
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สถานการณที่ ๓ คนอื่นเขาขึ้นสภู าวะที่สูงขึ้นไป คือประสบ
ความสําเร็จ ทําสิ่งที่ถูกตองดีงามนาชื่นชม มีความกาวหนา หรือมี
ความสุข เรียกงายๆ วา เขาไดดีมีสุข เราก็ยายตอไปสูคุณธรรมขอที่ ๓
คือ มุทิตา ซึง่ แปลวา พลอยยินดีดวย เอาใจสงเสริมสนับสนุน
คนเรานี้ที่ประสบสถานการณกันอยโู ดยทั่วไปก็ ๓ อยางนี่
แหละ คือ เปนปกติ ตกตํ่า ขึ้นสูง เราก็มีเมตตา กรุณา มุทิตา ไวปฏิบัติ
ตอเขาครบทั้ง ๓ สถานการณ แตแคนี้ไมจบ ยังมีอีกขอหนึ่ง เปนสถาน
การณที่ ๔ ขอนี้นาสงสัย เพราะ ๓ สถานการณก็นาจะครบแลว ยังมี
อะไรอีก สถานการณที่ ๔ คืออะไร
สถานการณที่ ๔ ขอนีย้ ากหนอย คงตองอธิบายยาวสักนิด
จะตองเขาใจวา สามขอแรกนั้น เปนความสัมพันธระหวาง
มนุษยกบั มนุษย หรือคนกับคน แตในโลกมนุษยเรานี้ เราไมไดอยูกับ
มนุษยดว ยกันเทานั้น เราตองอยูกับความเปนจริงของชีวิตในธรรมชาติ
ดวย หมายความวา โลกมนุษยนั้นตองตั้งอยูบนฐานของกฎธรรมชาติ
หรือความเปนจริงของธรรมชาติอีกชั้นหนึ่ง เราจึงมีความสัมพันธ ๒
ดาน หรือ ๒ ระดับ คือ
ดานหนึ่ง เราอยูก บั คนดวยกัน คือเพื่อนมนุษยที่เรียกวาสิ่งแวด
ลอมทางสังคม เรามีความสัมพันธที่ดี เรามีเมตตา กรุณา มุทิตา ชวย
เหลือกันดี ก็อยกู นั ดวยดี มีความรมเย็นเปนสุข
อีกดานหนึ่ง ลึกลงไป ชีวิตของเราอยูกับความเปนจริงของกฎ
ธรรมชาติ อยูกับความเปนจริงของโลกและชีวิต แมแตรางกายของเรา
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นีก้ เ็ ปนไปตามเหตุปจจัยของธรรมชาติ เปนไปตามกฎธรรมชาติ ซึ่งไม
ฟงใครทัง้ สิ้น เปนหนาที่ของเราเองที่จะตองรเู ขาใจมัน และปฏิบัติตัว
ใหถกู ตองสอดคลองกับมัน ดานนี้แหละที่สําคัญ ซึ่งเราจะมองขามหรือ
ละเลยไมได
เมตตา กรุณา มุทิตา นั้น มาชวยในดานที่หนึ่ง ที่ชีวิตของเรา
ไปเกีย่ วของกับเพื่อนมนุษย แตดานที่สอง ชีวิตของเราตองเกี่ยวของกับ
ความเปนจริงของโลกและชีวติ ทีเ่ ปนไปตามกฎธรรมชาติ คือเปนไปตาม
เหตุปจ จัยของมัน ในดานนี้คนจะตองมีปญญา รูจักรับผิดชอบตัวเอง
ทีจ่ ะดําเนินชีวิตใหดีงามถูกตองดวยตนเอง จะรอใหคนอื่นมาชวยไมได
ในขอ ๑-๒-๓ นั้น คนชวยกันดวยความรสู ึกที่ดีงาม แตขอสี่ใน
ความสัมพันธกับความเปนจริงของโลกและชีวิตที่ไมเขาใครออกใคร
นัน้ เราจะตองปฏิบัติตอมันใหถูกตอง โดยใชปญญา ทุกคนจึงตองรูจัก
รับผิดชอบตนเอง ไมใชรอการชวยเหลือพึ่งพา
ยกตัวอยาง พอแมเลี้ยงลูก ถาเอาแตเมตตา กรุณามุทิตา ก็ทํา
ใหลูกหมดทุกอยาง แตลูกไมไดอยูกับพอแมหรืออยกู บั มนุษยดวยกัน
อยางเดียว อีกดานหนึ่งชีวิตของลูกตองอยูกับความเปนจริงของโลก
และชีวติ เขาจะตองไปมีชีวิตของเขาเองในโลก ในสังคม ซึ่งเขาจะตอง
รับผิดชอบตัวเอง ปญหาก็คือเขารับผิดชอบชีวิตของเขาเองไดหรือไม
ถาเราเอาแตชวยเขาดวยเมตตากรุณามุทิตา เขาอาจจะไมรู
จักทําอะไรใหเปนดวยตัวเอง และรับผิดชอบตัวเองไมได คือไมสามารถ
พึง่ ตนเอง ในระยะยาวพอแมไมไดอยูกับเขาตลอดไป เขาจะตองอยูกับ
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โลกแหงความเปนจริง ที่มันไมเขาใครออกใคร เขาจะตองรับผิดชอบ
ชีวติ ของตัวเองใหได ตอนนี้แหละที่ทานใหใชขอสี่ คือ สามขอแรกนี่พอ
แมจะทําใหลูก แตขอสี่ พอแมจะดูใหลูกทํา ขอสี่นี่แหละคืออุเบกขา
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
เปนทีป่ รึกษา ถาเขาทําไมถูก ทําไมไดผล ทําผิด จะไดชวยแกไข แนะ
นํา จนเขาทําเปนหรือทําไดดีดวยตนเอง
ถาเราไมรีบใชอุเบกขาเสียแตบัดนี้ ตอไปเราไมไดอยูกับเขา
พอเขาโตขึ้น เขารับผิดชอบตัวเองไมเปน ทําไมเปน เขาทําผิดเราก็ไมมี
โอกาสไปแกไข ไมมีโอกาสจะชวยแนะนํา เพราะฉะนั้น จึงตองฝกเขา
ตัง้ แตบัดนี้ ตรงนี้แหละอุเบกขาจึงมา เพื่อใหเขามีโอกาสพัฒนาตัวเอง
ไมใชเอาแตรกั แลวทําใหเขาหมดทุกอยาง จนกลายเปนวาพอแมปด กัน้
การพัฒนาของลูก หรือถึงกับทําลายลูกดวยความรักไมเปน อุเบกขานี่
มากับปญญา ตองมีปญญาจึงจะมีอุเบกขาได นี่แหละขอสี่ และที่พูด
มานี้เปนแงที่หนึ่ง
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“รัก” ตองมี “รู” มาเขาคูใหสมดุล
ตามทีพ่ ดู มานีจ้ ะเห็นวา สถานการณที่ ๔ ก็คือ สถานการณที่
มนุษยสมั พันธกับมนุษยในกรณีที่ไปเกี่ยวของกับตัวธรรม การรักษา
ความสัมพันธกับธรรมนี้ยังมีอีกอยางหนึ่งเปนแงที่สอง
ธรรมคือความเปนจริงของธรรมชาติ พูดอีกสํานวนหนึ่งวาหลัก
การ หรือกติกาของธรรมชาติ คือ กฎธรรมชาติ ไดแก ความเปนไปตาม
เหตุปจ จัย ความถูกตองตามกฎเกณฑแหงความเปนเหตุเปนผล ความ
สมเหตุสมผล หรือความสมควรตามเหตุและผล รวมทั้งสิ่งที่เรียกวา
ความเปนธรรม หรือความชอบธรรม
จากหลักการหรือกฎของธรรมชาตินี้ มนุษยเราก็มาบัญญัติ
ระบบในสังคมของตน เพื่อใหมนุษยดํารงอยูในความดีงาม ก็เกิดเปน
หลักการหรือกฎในสังคมมนุษย กลายเปนกฎหมาย กฎเกณฑ กติกา
เมือ่ ใดความสัมพันธระหวางมนุษยไปสงผลกระทบเสียหายตอ
ธรรม คือ ทําใหเสียหลักการแหงความเปนจริง ความถูกตองดีงาม
ความสมตามเหตุผล ความชอบธรรม ความเปนธรรม เชนผิดกฎหมาย
หรือกติกาสังคม เราตองหยุดชวยเหลือ เพื่อใหเขารับผิดชอบตอธรรม
นี่คือ อุเบกขา เพราะฉะนัน้ อุเบกขาจึงเปนตัวคุมหมด ทําใหสามขอ
แรกมีขอบเขต
เมตตา กรุณา มุทิตาจะเลยขอบเขตไมได เมื่อชวยกันไปถาจะ
ละเมิดหลักการ 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
จะทําใหเสียหลักการ เสียความเปนธรรม ฉันตองหยุด ฉันไมเอากับ
คุณแลวนะ กฎตองเปนกฎ ตรงนี้เรียกวาอุเบกขา
อุเบกขา คือเฉยตอคนนั้น เพื่ออะไร เพื่อไมละเมิด เพื่อไมกาว
กายแทรกแซงธรรม ธรรมจะออกผลอยางไรตองวาไปตามนั้น ในขณะ
ที่ เมตตา กรุณามุทิตา รักษาคน แตอุเบกขา รักษาธรรม
ทีจ่ ริง อุเบกขาก็เปนความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันนั่น
แหละ แตในกรณีนี้ความสัมพันธนั้นไมอยูแคมนุษยแลว แตมันไปเกี่ยว
ของกับธรรมดวย คือไปเกี่ยวของกับหลักการ กฎเกณฑ กติกา ทั้งใน
ธรรมชาติ และที่มาบัญญัติกันในสังคมมนุษย
ฉะนัน้ อะไรที่เปนเรื่องที่เขาสมควรจะชวยตัวเอง ควรรับผิด
ชอบตามความเปนจริงของความเปนเหตุเปนผล เราไมเขาไปแทรก
แซง ไมใชชวยเรื่อยเปอย ตองชวยในขอบเขตของความสมเหตุสมผล
และชวยเฉพาะในขอบเขตที่ไมละเมิดธรรม ไมละเมิดกฎเกณฑ กติกา
ตางๆ ฉะนัน้ อุเบกขาจึงเปนตัวคุม และรักษาดุล ใหการชวยเหลือกัน
ไมเลยขอบเขตจนเสียธรรม
ถึงตอนนีค้ งจะประมวลคําอธิบายพรหมวิหารขอสุดทาย มา
สรุปลงเปนความหมายของอุเบกขาไดวา
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สถานการณที่ ๔ เมือ่ เขาสมควรจะตองรับผิดชอบการกระทํา
ของตน (รวมทัง้ ฝกหัดความรับผิดชอบนั้น) คือในกรณีที่ถาเราเขาไป
ชวยเหลือดวยเมตตาก็ตาม กรุณาก็ตาม มุทิตาก็ตาม จะเปนการ
ละเมิดกอความเสียหายตอธรรม
ตอความจริงความถูกตองดีงาม
ความสมควรตามเหตุผล หรือทําลายหลักการ กฎ กติกาที่ชอบธรรม
ความสัมพันธระหวางมนุษยในขอ ๑-๒-๓ จะตองถูกหยุดยัง้ เราจะ
ตองตั้งตัวหรือวางตนอยใู นอุเบกขา คือ หยุดการขวนขวายชวยเหลือ
เพือ่ ใหมีการปฏิบัติไปตามธรรม ตามหลักการ หรือตามกติกา โดยไม
เขาไปกาวกายแทรกแซง
ขอยกตัวอยางเชน เด็กคนหนึ่งไปประสบความสําเร็จลักขโมย
เงินเขามาได ๕,๐๐๐ บาท ดีใจใหญ เราเห็นวาเด็กนั้นประสบความ
สําเร็จ เราจะไปมุทิตาถูกตองไหม ไมถูกตองใชไหม เพราะวา ถาเราไป
ดีใจ ไปสงเสริม ก็ไปกระทบกับตัวธรรม กลายเปนการทําลายหลักการ
แหงความถูกตองดีงาม ฉะนั้น ในกรณีนี้ เราก็ตองปฏิบัติไปตามธรรม
อีกตัวอยางหนึ่ง ลองดูในกรณีของผูพิพากษา เชน จําเลยทํา
ความผิดจริง ไปฆาคนมา ผพู พิ ากษาคิดวาถาเราจะตัดสินใหเขาเขา
คุก เขาก็จะมีความทุกข ก็เกิดกรุณา สงสาร เลยตัดสินใหพนผิด อยาง
นีไ้ มถกู เพราะการมีกรุณาในกรณีนี้จะสงผลกระทบตอตัวธรรม ทําให
เสียหลักความจริงความถูกตองดีงาม ทําลายหลักการกฎเกณฑกติกา
ที่รองรับสังคมอยู
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ในกรณีทคี่ วามสัมพันธระหวางบุคคล สงผลกระทบเสียหาย
ตอหลักการแหงความเปนธรรม ชอบธรรม หรือตัวหลักการ ตลอดจน
กฎเกณฑกติกาทั้งหลายที่จะยึดเหนี่ยวใหสังคมมนุษยอยูได เราจะ
ตองหยุดขอที่ ๑, ๒, ๓ ไว แลวยายไปขอที่ ๔ คือ อุเบกขา เพื่อใหเขา
รับผิดชอบตอความเปนจริง ตอตัวธรรม ตอหลักการและกฎเกณฑ
กติกานัน้ ๆ อันนี้แหละเรียกวาอุเบกขา
ไดบอกแลววา อุเบกขา แปลวาคอยมองดู มาจาก อุป (ใกลๆ
หรือคอย) + อิกขฺ (มอง) หมายความวา เพือ่ ไมเขาไปกาวกายแทรกแซง
กระบวนการของธรรม เราจึงเฉยตอคนนั้น คือ ปลอยหรือเปดโอกาสให
มีการปฏิบัติตอเขาไปตามธรรม ตามหลักการ หรือตามกฎเกณฑกติกา
ใครมีหนาทีอ่ ยางไรก็ทําไปตามนั้น หลักการหรือกฎเกณฑวาอยางไร ก็
ทําไปตามนั้น เราก็คอยมองดู ถามีอะไรตองทําเมื่อไร ก็ทํา คือคอย
มองดูใหทุกอยางดําเนินไปอยางถูกตองตามที่มันควรจะเปนหรือตาม
ธรรม โดยใชปญญาพิจารณาปฏิบัติใหเหมาะ
อุเบกขานีต่ องใชปญญา ตางจากเมตตา กรุณา มุทิตา ที่ใช
ความรูสึกมาก คือรูสึกเปนมิตร รสู กึ เห็นใจสงสาร และรูสึกพลอยดีใจ
ชวยหนุน สวนอุเบกขาตองมีปญญา คือตองรูวาอะไรถูกตอง อะไรเปน
ธรรม อะไรเปนความจริง แลวจึงเอาความรนู นั้ มาปรับความรูส กึ ใหลงตัว
พอดี การทีป่ ญญาความรูนั้นมาปรับความรูสึกใหลงตัวพอดีได วางตัว
ถูกตองเปนกลางอยใู นธรรม อันนีเ้ รียกวา อุเบกขา เปนอันวา เราจะตอง
มีอเุ บกขาดวย จึงจะรักษาสังคมนี้ไวได มิฉะนั้น สังคมนี้ก็จะปนปวน
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ถาเราใชเมตตา กรุณา มุทิตามาก เราจะมีความสัมพันธ
ระหวางบุคคลดี แตถาขาดอุเบกขา คนจะชวยเหลือกันระหวางบุคคล
จนกระทัง่ เสียหลักการ ไมเหลียวแล ไมดูหลักการวา จะเสียความเปน
ธรรมในสังคมไหม หลักเกณฑ กฎหมาย กติกาไมเอา จะชวยเหลือกัน
ระหวางบุคคลอยางเดียว
สังคมไทยนี้ นาจะหนักไปทาง ๓ ขอแรก สวนขอ ๔ นี่ขาดมาก
อุเบกขาแทบจะไมมี และไมรูจักดวยซํ้า
ในสังคมไทย เมือ่ คนไมรจู กั อุเบกขาตัวจริง เวลาพูดถึง อุเบกขา
ก็เขาใจผิด นึกวาเฉยแลวเปนอุเบกขา เวลามีอะไรเกิดขึ้นก็เฉย แต
กลายเปนเฉยไมรูเรื่องรูราว เฉยไมเอาเรื่องเอาราว และเฉยไมไดเรื่อง
ไดราว อยางนี้ทางพระทานมีศัพทใหดวย เรียกวา อัญญาณุเบกขา
แปลวา เฉยโง ซึ่งเปนอกุศล เปนบาป คนไทยเรานี้ถาไมระวังใหดีจะ
เฉยโงกนั มาก เฉยที่แทตองเปนเฉยดวยปญญา เพราะวาอุเบกขานี้จะ
มีไดตองอาศัยปญญา
สามขอตนนัน้ หนักดานความ”รูสึก” ในการพัฒนามนุษยดาน
ความรสู กึ ทีเ่ รียกเพี้ยนกันไปวาดานอารมณนี้ เรามงุ ใหมีเมตตา กรุณา
มุทติ า ซึ่งเปนฝายความรสู ึก หรือ emotion ที่ดี แตความรสู ึก หรือ
emotion นี้จะตองถูกคุมดวยปญญามิฉะนั้น emotion คือดานอารมณ
หรือดานความรูสึก อาจจะเลยขอบเขตไมถูกตอง และถาเราไมมี
ปญญาคุม เมื่อเราชวยเขาไมได จิตใจเราจะรอนรน กระวนกระวาย
เปนทุกข แตพอปญญาคือดานความ”รู”มา ก็จะสรางดุลยภาพ ทําให
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จิตใจสงบ จึงตองเอาความรูมาคุมความรูสึก ฉะนั้น พุทธศาสนาจึงไป
จบที่ปญญา
ดานรูตองคุมดานรูสึก แลวเมื่อปญญาดานรพู ฒ
ั นาไป ก็จะ
พัฒนาดานความรูสึกใหเปนกุศลยิ่งขึ้น เพราะดานความรูสึกนั้นมีฝาย
อกุศล เชน โกรธ เกลียด ชัง ริษยา ระแวง เห็นแกตัว เปนตน พอ
ปญญามาก็พฒ
ั นาความรูสึก คือพวก emotion ใหมาเปน emotion ที่
ดี เปนฝายเมตตา กรุณา หรือความรัก เปนตน แตแมจะเปนความรูสึก
ทีด่ แี ลวก็ตองอยูในความควบคุมของปญญา
เปนอันวา สามขอตนหนักในดานความรูสึก คือ ความรัก สวน
ขอสี่หนักในดานปญญา คือ ความรู ตองใหปญญานําเอาอุเบกขามา
คุมความรูสึกไว
สามขอแรกคือ เมตตา กรุณา มุทิตา แทบไมตองใชปญญา
เพียงแตมีความรูสึกที่ดีก็พอ คือ เขาอยูเปนปกติเราก็รสู ึกรัก เขาทุกข
รอนเราก็รูสึกสงสาร เขาไดดีมีสุขเราก็รูสึกยินดีดวย แตในขอสี่นี่ ถาไม
มีปญ
 ญาก็ปฏิบัติไมได เพราะตองรูวาอะไรเปนเหตุเปนผล อะไรเปน
ความจริง อะไรเปนความถูกตอง อะไรเปนหลักการ จึงจะปฏิบัติได ขอ
สีจ่ งึ ตองเนนปญญา และเปนตัวที่สําคัญที่สุด ซึ่งจะสรางดุลยภาพ
หรือความพอดีใหเกิดขึ้น
เมือ่ มีความรักโดยไมขาดความรู คือ ใชเมตตากรุณาโดยมี
ปญญามาโยงเขากับอุเบกขา ก็จะเกิดความสมดุลและความถูกตองพอดี

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๑

เมตตากรุณาก็มี มุทิตาก็มา
พออุเบกขาบรรจบ ก็ครบสี่พักตรพระพรหม
เปนอันวาขอที่ ๔ คืออุเบกขา เปนตัวคุมทาย และคุมทั้งหมด
สําหรับรักษาใหโลกนี้อยูในธรรม อยูในความถูกตองดีงาม รักษาหลัก
การของสังคม ทําใหสังคมอยูในความเปนธรรม แตถาเรามีอุเบกขา
มากอยางเดียว ก็เอาแตตัวใครตัวมัน ทุกคนรับผิดชอบตอหลักการ
คุณทําถูกตองตามหลักการ หรือตามกฎหมาย ฉันไมวา แตถาคุณทํา
ผิดหลักการและกฎเกณฑกติกาเมื่อไร ฉันจัดการทันที เวลาอื่นนอก
จากนัน้ ตางคนตางอยู ไมชวยเหลือกัน ไมเอาใจใส ไมมีนํ้าใจตอกัน
สังคมนัน้ ก็ขาดความอบอุน แหงแลง คนก็เครียด ใจไมสบาย เปนโรค
จิตกันมาก ก็เสียดุลอีก
เพราะฉะนัน้ สังคมจึงตองมีพรหมวิหารใหครบและใหเหมาะ
พอดี ตามทีพ่ ระพุทธเจาตรัสไวสําหรับ ๔ สถานการณ ถาปฏิบัติใหถูก
ตองแลว สังคมจะมีดุลยภาพ เริ่มตั้งแตในสังคมเล็กคือครอบครัว โดย
ปฏิบัติใหถูกตองตอลูกของตนเอง
หนึง่ เมือ่ เขาอยูเ ปนปกติ เราก็มเี มตตา เลีย้ งดูใหเขามีความสุข
สอง ถาเขาเกิดเรื่องเดือดรอนเปนทุกข มีโรคภัยไขเจ็บ เปนตน
เราก็กรุณาสงสาร ชวยเหลือแกไขใหหมดปญหา
สาม เมือ่ เขาประสบความสําเร็จ ทําสิ่งที่ถูกตองดีงาม เราก็
มุทติ า พลอยยินดีดวย ชวยสงเสริมสนับสนุนยิ่งขึ้นไป
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สี่ แตในกรณีที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ จะตองพิจารณาใช
อุเบกขา
สถานการณที่จะตองวางอุเบกขาที่สําคัญมี ๓ กรณี คือ
๑. เมือ่ ลูกสมควรจะตองหัดรับผิดชอบตัวเอง ฝกทําอะไรตอ
อะไรใหเปน เพราะวา ลูกของเรานั้นเขาไมไดอยูในโลกที่มีแตพอแม
หรือมนุษยดว ยกันเทานั้น ชีวิตอีกดานหนึ่ง โดยเฉพาะตอไปเมื่อเขาโต
แลว เขาตองไปอยูในโลกแหงความเปนจริง โลกนั้นมีกฎเกณฑกติกา
ทัง้ กฎเกณฑในธรรมชาติ และกฎเกณฑในสังคม ซึ่งจะตองเปนไปตาม
เหตุผลของเรื่องนั้นๆ ซึ่งเขาจะตองไปอยูกับความเปนจริงเหลานั้น
โลกนีไ้ มไดตามใจเราเหมือนอยางพอแมตามใจลูก มันไมได
เปนไปตามใจปรารถนา เพราะฉะนั้นลูกจะตองหัดรับผิดชอบตัวเอง
อะไรทีส่ มควรจะทําใหเปน ตองฝกทําไว ถาพอแมมัวแตเห็นแกลูกวา
เรารักเขา ไมอยากใหเขาลําบาก ไมอยากใหเขาเหน็ดเหนื่อย แลวไมวา
อะไรก็ไปทําแทนใหทั้งหมด ลูกก็เลยไมรูจักโต แลวก็รับผิดชอบตัวเอง
ไมเปน
พอแมบางคนเลี้ยงลูกไมเปน โอลูกเกินไป เพราะขาดอุเบกขา
สวนพอแมที่รจู กั อุเบกขา เมื่อมาถึงสถานการณที่ ๔ คือมีเรื่องอะไรที่
ลูกจะตองสมควรฝกไว ทําไว หัดใหเปน เราตองใหเขาฝกทําหัดทํา
ตองยอมใหเขาเหนื่อยบาง ลําบากบาง แมแตหัดเดินก็ยังตองมีความ
เหน็ดเหนือ่ ยลําบากบาง ถากลัวลูกลําบาก ไปอุมตลอดเวลาแลวลูกจะ
เดินเปนไดอยางไร
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๔๓

เหมือนอยางคนสมัยกอน ตอนที่เริ่มมีการเรียนหนังสือใหมๆ
เขาใชกระดานชนวน และใชดินสอหิน พอแมบางคนกลัวลูกจะเจ็บมือ
เพราะใชดินสอหิน ก็เลยไมใหเรียน นี่คือเพราะขาดอุเบกขา ลูกก็เลย
ไมไดรับการศึกษา
เปนอันวาจะตองยอมใหลูกเหน็ดเหนื่อยยากลําบากบาง เพื่อ
ใหเขาหัดทําฝกทํารับผิดชอบตัวเอง จะไดทําอะไรๆ เปน และปญญา
จะเปนตัวบอกวาควรจะใหเขาหัดทําสิ่งใด ฝกในเรื่องใด หรือหัดรับผิด
ชอบอะไร เพราะฉะนั้น ขออุเบกขา จึงตองมากับปญญา เมื่อปญญา
พิจารณาแลวก็ปฏิบัติไปตามปญญาโดยวางอุเบกขา เราเปนที่ปรึกษา
ก็คอยดู ถาเขาเพลี่ยงพลํ้าเมื่อไร จะตองชวย ก็เขาไปชวย นี่คือ
อุเบกขาในสถานการณ ที่ ๑ ใหเขาหัดรับผิดชอบตัวเอง ทําอะไรตอ
อะไรใหเปน
๒. เมือ่ ลูกจะตองรับผิดชอบการกระทําของเขา ครอบครัวนั้น
เปนตัวแทนของสังคมใหญ ในสังคมมนุษยตองมีกฎเกณฑ กติกา ซึ่ง
ทุกคนในสังคมนั้นจะตองรับผิดชอบปฏิบัติตาม
ครอบครัวก็เชนเดียวกัน ตองมีกฎเกณฑกติกาเพื่อใหสมาชิก
ของครอบครัวอยกู นั สงบเรียบรอย มีวินัย และเปนการฝกเด็กใหพรอม
ทีจ่ ะไปรับผิดชอบดําเนินชีวิตในสังคมตอไป เพราะฉะนั้นกฎตองเปน
กฎ ถาเขาทําอะไรผิดก็ตองรับผิดชอบตอการกระทําของเขา ทําถูกก็วา
ไปตามถูก ทะเลาะกันก็ตองมีความยุติธรรม นี่คือมีอุเบกขาเพื่อปฏิบัติ
ใหถูกตองตามธรรม
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๓. เมือ่ ลูกรับผิดชอบตัวเองไดแลว เขาสําเร็จการศึกษาแลว มี
งานมีการทํา มีครอบครัวของเขาแลว ทานวาพอแมตองรูจักวาง
อุเบกขา ปลอยใหเขารับผิดชอบชีวิตและครอบครัวของเขาเอง ไมเขา
ไปกาวกายแทรกแซงในชีวิตและครอบครัวของเขา โดยวางใจเรียบสงบ
วา เขารับผิดชอบตัวเองไดแลว ไมใชเอาแตเมตตากรุณา รักเขามาก ก็
เลยเจากี้เจาการเขาไปจัดการในบานของเขา
ในครอบครัวของเขา
เทีย่ วจี้เที่ยวชีอ้ ยเู รือ่ ยวา ลูกอยูอยางนี้นะ จัดของอยางนี้นะ ฯลฯ
ถาพอแมเขาไปจัดแจงวุนวายมาก 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
โดยเฉพาะเมื่อพอแมอายุมากขึ้น ก็จะตองวางใจกับลูกหลาน
ใหถกู ตองวา ถึงเวลาแลวที่เขาจะตองรับผิดชอบชีวิตของเขาเอง เรา
วางใจเปนอุเบกขาเงียบสงบ พรอมจะชวยเหลือเขา แตเราไมเขาไป
จุกจิก วุนวาย เจากี้เจาการ
ตอนนีถ้ งึ เวลาของพระพรหมที่จะวางอุเบกขา ถาทําใจไดอยาง
นี้ ใจจะสบายขึ้นเยอะ ถาเสียหลักนี้ก็จะไมเปนพระพรหมที่สมบูรณ
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สังคมทุกระดับ ตั้งแตครอบครัว
มักพัฒนาอยางเสียดุล เพราะขาดบูรณาการ
ในสังคมที่ปฏิบัติธรรมไมครบ จะเกิดความเสียดุล สังคมที่มี
เมตตากรุณามาก จะเปนสังคมที่มีนํ้าใจมาก คนจะมีนํ้าใจชวยเหลือ
กันอยางดี ซึ่งก็เปนขอดี ทําใหจิตใจคนมีความอบอุน ชุมฉํ่า รมเย็น มี
ความสุข สบาย แตผลเสียก็มีได คือ ถาไมมีอุเบกขามาคุม ก็เสียดุล
๑. คนจะชอบหวังพึ่งผูอื่น คือ คนจํานวนไมนอยในสังคมนี้ที่มี
กิเลสของปุถชุ น เมื่อหวังพึ่งผูอื่นไดวาจะมีคนมาชวย ก็จะไมดิ้นรน
ขวนขวาย เขาชอบคิดวา ถาเราลําบาก ขาดแคลน ขัดสน ก็ไปหาผู
ใหญคนโนน ไปหาญาติผูนี้ หาเพื่อนคนนั้น เขาก็ตองชวยเรา ความที่
คอยหวังความชวยเหลือจากผอู นื่ อยูเรื่อย ก็เลยไมดิ้นรนขวนขวาย ก็
ออนแอ เพราะฉะนั้นสังคมที่มีนํ้าใจ มักเสียดุลไปทางออนแอ คนมัก
หวังพึง่ ผูอ นื่ ทําใหเฉื่อยชา ไมกระตือรือรนขวนขวาย และอาจจะตกอยู
ในความประมาท
๒. ไมสามารถรักษาหลักการได เพราะคนจะชวยกันจนกระทั่ง
ละเมิดกฎหมายก็เอา ลองจะชวยเสียอยาง กฎหมายก็ไมมอง ความ
เปนธรรมก็ไมเอาทั้งนั้น ชวยกันอยางเดียวจนเสียความเปนธรรม และ
เสียหลักการ
สวนสังคมที่ขาดสาม หรือเพียงสองขอตน คือไมมีเมตตา
กรุณา จะเปนสังคมที่ไมมีนํ้าใจ คนไมคอยชวยเหลือกัน อุเบกขาจะขึ้น

๔๖

คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล

มาเดน แตอาจจะเปนอุเบกขาแบบไมมีปญญาก็ได คือ เฉยไมเอาเรื่อง
ตัวใครตัวมัน ใครจะเปนอยางไรก็ชาง พอมีปญญาขึ้นมาหนอยก็วาง
กติกาสังคมไววา แกจะทําอะไรก็เรื่องของแกนะ แกทําไปไดตราบเทาที่
ไมละเมิดกติกาหรือกฎหมาย ถาแกละเมิดกฎเมื่อไร ฉันจัดการทันที
แตถาไมละเมิดก็ปลอยแกทําไป แตฉันไมชวยนะ
ทีนคี้ นทีไ่ มมีใครชวยนี่ เมื่อหวังพึ่งใครไมได ตัวใครตัวมัน ก็
ตองดิน้ สุดฤทธิ์สุดกําลัง เพราะถาไมดิ้นก็ไมรอด จึงทําใหเขมแข็งและ
กาวหนา และเพราะเอากติกา เอากฎหมาย หรือหลักการเปนใหญ ก็
รักษาหลักการและกฎกติกาได แตเมื่อไปสุดโตง ก็กลายเปน สังคมที่
เอาแตกฎเขาวา ไรชีวิตชีวา ไมมีนํ้าใจ
สังคมไทย
นี่เนนความสัมพันธระหวางบุคคลในขอเมตตา
กรุณามาก ก็เสียดุล ทําใหออนแอ แลวก็ไมสามารถรักษาหลักการและ
ความเปนธรรม สวนสังคมแบบอเมริกันก็คอนขางขาดในดานเมตตา
กรุณา คือขาดนํ้าใจ และหนักในอุเบกขา ทําใหคนดิ้นรนแบบตัวใครตัว
มัน จึงทําใหเขมแข็ง และทําใหรักษาหลักการกติกาได แตเปนสังคมที่
แหงแลง เครียด จิตใจมีความทุกข ขาดความอบอุน ไดอยางเสียอยาง
เพราะฉะนั้น เพื่อใหพอดี จึงตองมีครบทั้งสี่ขอ แตในระดับ
สังคมนีแ่ สนยากเหลือเกินที่จะพัฒนามนุษยใหมีครบทั้งสี่ขอ มันก็เลย
ไดเวาๆ แหวงๆ ไดหนึ่งบาง ไดสองบาง ไดสามบาง ที่จะครบ ๔ อยาง
พอดีไดดุลนั้นหาไดยาก
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พอแมกเ็ หมือนกัน ถาพอแมมีเมตตา กรุณา มุทิตา มาก แตไม
รูจ กั ใชอุเบกขา ก็จะทําใหเด็กเติบโตขึ้นอยางไมสมบูรณ ทําใหเด็กรับ
ผิดชอบตัวเองไมได ทําอะไรไมเปน ไมรูจักโต เพราะฉะนั้นจึงตองไป
โดนอุเบกขาจากที่อื่นมาชวย ถึงจะเขมแข็ง เชนอยูเมืองไทยนี้พอแมทํา
ใหหมด ใหคนใชทําใหหมด ก็เลยทําอะไรไมเปน แตพอสงไปอยูเมือง
ฝรัง่ โดนอุเบกขาของฝรั่งเขา ตอนนี้เขมแข็ง ทําเปนทุกอยาง ดังนี้
เปนตน เพราะฉะนั้นสังคมจะตองไดดุล โดยเฉพาะพอแมนี่สําคัญที่สุด
พอแมคนไทยนี่จะตองเนนดานอุเบกขาใหมากขึ้น วาทําอยาง
ไรจะใชปญญาใหมากขึ้น ลดดานความรสู กึ ลง และเติมดานความรูเขา
ไป แตปญญานี้ยาก มันไมเหมือนความรูสึก มันตองคิดและพิจารณา
วา เออ อะไรที่ลูกของเราควรจะทําใหเปน ควรจะฝกรับผิดชอบ คิด
แลวมองเห็นแลวก็มาดูใหเขาทํา ซึ่งจะเปนการรักลูกระยะยาว ถารัก
ลูกมากดวยเมตตา กรุณา มุทิตาเกินไป จะกลายเปนวารักลูกระยะสั้น
มองการณใกล สายตาสั้น แลวจะปดกั้นการพัฒนาของเด็ก
เมตตากรุณาสามารถปดกั้นการพัฒนาของเด็กได เพราะเมื่อ
ไมมอี เุ บกขาก็ไมเปดโอกาสใหเด็กไดพฒ
ั นา ฉะนัน้ บางทีเด็กทีถ่ กู ปลอย
ถูกทิง้ นีแ่ หละ ถูกอุเบกขาเขาเต็มที่ ถาไมเสียก็เกงไปเลย เขาจะเขมแข็ง
จะชวยตัวเองไดดี แกรงกลา สามารถเจริญเติบโตงอกงามในสังคม
ควรจะยอมรับกันวาดุลยภาพระหวางธรรม ๔ ประการนี้เสีย
ไปแลวในสังคมไทย เพราะฉะนั้นตอนนี้จะตองเนนการปฏิบัติคุณธรรม
ชุดนีใ้ หครบชุดที่วา ตองมีทั้งเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา โดย
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เฉพาะอุเบกขา เปนตัวโยงปญญามารักษาดุลยภาพไวใหเกิดความ
สมบูรณในชีวิตและในสังคม ตั้งแตในครอบครัวเปนตนไป
พอแมบริหารครอบครัว บางทานก็บริหารหนวยงาน องคกร
ตลอดจนประเทศชาติ แตโลกคือสังคมมนุษยนี้ ทุกคนรวมกันบริหาร
มนุษยทุกคนผบู ริหารโลกนี้ จึงตองเปนพรหมผมู พี รหมวิหารใหครบทั้ง
๔ ประการ
ถึงแมวา มนุษยจะสัมพันธกันดี คือมีเมตตากรุณาและมุทิตา
ตอกัน แตถามนุษยไมรักษาอุเบกขา พากันละเลยละเมิดธรรม โลก
มนุษยนั้นก็จะวิปริตแปรปรวน ตั้งอยูดีไมได
ถาทุกคนมีเมตตา กรุณา มุทิตา โดยมีอุเบกขากํากับอยู ก็จะมี
นําใจช
้ วยเหลือสงเสริมกันดวยความสัมพันธอันดี พรอมทั้งดํารงรักษา
ความเปนธรรมในสังคม และความเขมแข็งรับผิดชอบในตัวคนไวได
และก็จะอภิบาลโลก ดํารงรักษาสังคมใหมีสันติสุข ตั้งแตสังคมเล็กใน
บาน ไปจนถึงสังคมสากลของมวลมนุษย

เลี้ยงลูกดี เทากับทําหนาที่ตอสังคมทั้งหมด
ขอยอนกลับไปพูดถึงคําที่ยํ้าไวเมื่อกี้นี้วา พอแมเลี้ยงดูลูกจะ
ตองทําทัง้ อามิสสงเคราะห และธรรมสงเคราะห ใหครบทั้งสองอยาง
ถาพอแมสงเคราะหลูกดวยอามิสสิ่งของอยางเดียว
ไม
สงเคราะหดวยธรรม ไมใหคําแนะนําสั่งสอน ไมรูจักอบรม เลี้ยงดูลูก
แตกาย ไมเลี้ยงดูจิตใจ ตอไปอาจจะเกิดโทษไดเพราะอามิสสิ่งของนั้น
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๔๙

เปนทีต่ งั้ ของความโลภได พอมีความโลภแลวก็จะมีความตองการขยาย
ออกไป อยากไดไมสิ้นสุด แลวก็มีความหวงแหน ทําไปทํามาก็กลาย
เปนการสงเคราะหที่นํามาซึ่งการแกงแยงกัน และเกิดการทะเลาะวิวาท
ได เพราะฉะนั้น ถาพอแมใหแตอามิสสงเคราะหอยางเดียว ไมใหธรรม
สงเคราะห อยางนอยลูกก็ไมมีความสามัคคีกัน จึงเกิดโทษได
เพราะฉะนัน้ พอแมตอ งใหธรรมสงเคราะหดว ย ตองสงเคราะห
ดวยธรรม โดยแนะนําอบรมสั่งสอนปลูกฝงจริยธรรม ศีลธรรม ใหคุณ
ธรรมความดีงามเจริญงอกงามขึ้นในจิตใจของลูก ใหลูกมีความซาบซึ้ง
ในความดีงาม และทราบซึ้งถึงคุณคาของสิ่งที่ดีงาม ใหเปนการเลี้ยงดู
ชนิดที่ เลีย้ งทั้งกาย เลี้ยงทั้งใจ หรือ กายก็ให ใจก็เลี้ยง ไมใชเลี้ยงแต
กาย ใจไมเลี้ยงดวย ถาเลี้ยงแตกายไมเลี้ยงจิตใจดวย ก็จะเกิดผลเสีย
มากมายตอชีวิตของเด็กเอง และตอสังคม ฉะนั้นจึงตองเลี้ยงใจดวย
ใหใจเจริญงอกงาม เปนใจที่ดีงาม เปนคนที่เจริญสมบูรณพรอมทั้ง
กายและใจ จึงจะเรียกวาเปนการเลี้ยงดูที่ถูกตอง
ดวยเหตุนี้ พระพุทธเจาจึงตรัสธรรมไวเปนคูกัน ใหมีทั้งอามิส
สงเคราะห และธรรมสงเคราะห ถาพอแมเลี้ยงลูกถูกตอง โดยใหทั้ง
อามิสสงเคราะห และธรรมสงเคราะหอยางนี้แลว ธรรมสงเคราะหก็จะ
มาจัดอามิสสงเคราะหใหเกิดขึ้นและพอดีอีกทีหนึ่ง เชนอยางลูกๆ นี้ ได
ธรรมสงเคราะหจากพอแมแลว ลูกๆ มีธรรมก็มีความรักใครกัน มีความ
สามัคคีปรองดองกัน พอไดอามิสจากพอแม ก็เอาอามิสวัตถุสิ่งของที่
ไดนนั้ มาเผือ่ แผแบงปนกัน ทําใหพี่นองรักกัน มีความสามัคคีกันยิ่งขึ้น
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ไปอีก แลวก็อยูรวมกันดวยความสุข ไมทะเลาะวิวาทกัน และลูกแตละ
คนนัน้ ก็มที นุ ดีทางจิตใจและทางปญญา ที่จะดําเนินชีวิตใหเจริญกาว
หนาเปนประโยชนตอไปในสังคม
ตอแตนนั้ จากการที่มีอามิสสงเคราะห และธรรมสงเคราะหใน
ครอบครัวระหวางพี่นอง ก็ขยายออกไปสูญาติมิตรเพื่อนบานและวง
สังคมชุมชน ทําใหมีการสงเคราะหกันกวางขวางออกไป เพราะการ
สงเคราะหดวยอามิสวัตถุสิ่งของ และการสงเคราะหดวยธรรม ที่มี
ดุลยภาพ เปนไปอยางสมดุลตอกัน จะไมขัดขวางทําลายกัน แตจะ
เสริมกันขยายวงกวางขวางออกไปสคู วามไพบูลย แลวก็จะทําใหสังคม
รมเย็นสุขสันตกันโดยทั่ว การสงเคราะหที่เริ่มตนจากจุดเล็กๆ ในบาน
ของเรา จากการตั้งตนของพอแมก็แผขยายไปกวางขวางทั่วทั้งสังคม
ดวยการดํารงอยูในฐานะของผใู หกําเนิด พรอมทั้งบําเพ็ญคุณ
ธรรม และปฏิบัติตามหลักการที่กลาวมาทั้งหมดนี้ คุณพอคุณแมจึงได
ชือ่ วาเปนปูชนียบุคคลของลูก ซึ่งพระพุทธเจาทรงยกยองไวในตําแหนง
สําคัญ ๓ อยางคือ
๑. เปนพระพรหม ของลูก โดยเปนผใู หกําเนิด ทําใหลูกไดชีวิต
นี้มาดูและเปนอยใู นโลก พรอมทั้งบํารุงเลี้ยงใหเจริญเติบโตทั้งกายและ
ใจ ดวยพรหมวิหารธรรม ๔ ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
และสังคหวัตถุ ๔ อยาง คือ ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา
๒. เปนบูรพาจารย ของลูก โดยเปนอาจารยคนแรก หรือครูตน
ผอู บรมสัง่ สอนใหรูจักวิธีการที่จะมีชีวิตอยูในโลกตั้งแตขั้นพื้นฐาน เริ่ม
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แตวิธีกินอยู หลับนอน ขับถาย หัดยืน หัดเดิน หัดพูดจาปราศรัย รูวิธี
สัมพันธเกี่ยวของกับผอู นื่ นําลูกเขาสสู งั คมของมนุษย ตลอดจนสอน
วิธดี าเนิ
ํ นชีวิตที่ดีงาม ฝกฝนความคิดและคุณธรรม กอนอาจารยใดอื่น
๓. เปนอาหุไนยบุคคล ของลูก โดยเปนดุจพระอรหันต ที่มีจิต
ใจบริสุทธิ์สะอาด ซื่อตรง ไมมีภัยอันตราย เขาใกลและอยูดวยไดอยาง
ไววางใจ และสนิทใจโดยสมบูรณ เปนผพู รอมที่จะใหอภัย และปลอบ
ขวัญยามมีภัย ควรแกการกราบไหวเคารพบูชาของลูกตลอดกาล
พอแมเปนหลักโดยเปนผูนําหรือผูปกครองสูงสุดและเปนศูนย
กลางการบริหารในบาน ครอบครัวเปนสังคมพื้นฐาน บานเปนโลกเริ่ม
แรกของลูกๆ เมือ่ พอแมทําหนาที่สมบูรณดี และลูกๆ ดําเนินเขาสูวิถี
ชีวติ ทีถ่ กู ตอง ครอบครัวมีความสุขเจริญงอกงาม ความดีงามและ
ความสุขสันติ์ก็แผขยายออกไปในสังคมตามหลักอามิสสงเคราะหและ
ธรรมสงเคราะหดังไดกลาวมา ทําใหโลกอยูดีมีสันติสุข
แมในทางพระศาสนาก็เหมือนกัน การที่ญาติโยมถวายปจจัย
๔ และไทยธรรมตางๆ แกพระสงฆ ในแงหนึ่งก็เปนอามิสสงเคราะห
เหมือนกัน แตเปนเรื่องของบุญกุศลที่มีความหมายเลยตอไปถึงการ
บํารุงรักษาพระพุทธศาสนา ในเวลาเดียวกันนั้น พระสงฆก็จะ
สงเคราะหญาติโยมดวยธรรมสงเคราะห คือสงเคราะหดวยธรรมเพื่อ
ใหโลกนีอ้ ยใู นภาวะที่สมดุล หรือใหมีดุลยภาพเกิดขึ้น คือใหมีอามิส
และธรรม ๒ อยางคูกันไป โดยเอาธรรมมาชวยเสริม ตรึง และนําทาง
แกอามิส แตตองยอมรับวาโดยทั่วไป ความสมดุลอยางนี้ หาไมคอยได

๕๒

คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล

เพราะคนมักทําไมครบถวน สังคมจึงมีปญหาอยเู รื่อย อยางนอยก็
รักษาความเจริญไวไมได พอสังคมหนักไปทางอามิสดานเดียวก็เกิด
ปญหาทุกที มีปญหาอยางไร

เจริญแตวัตถุ ธรรมเจริญไมทัน
ความเสื่อมจะตามมาเร็วพลัน
ขอพูดถึงภาวะที่เปนคกู นั อีกชุดหนึ่ง คือ ไพบูลย ๒ ไพบูลย คือ
ความเจริญพรั่งพรอม หรือความดาษดื่นแพรหลาย ไพบูลยก็มี ๒
อยางเหมือนกัน คือ
๑. อามิสไพบูลย ความเจริญพรั่งพรอมทางวัตถุ มีสิ่งบริโภค
ใชสอยแพรหลายดาษดื่น
๒. ธรรมไพบูลย ความเจริญพรั่งพรอมทางธรรม มีความดีงาม
ความชอบธรรม และความเปนธรรมแพรหลายทั่วถึงกัน
ในสังคมมักจะมีปญหาความไมสมดุลระหวางไพบูลย
๒
อยางนีอ้ ยเู สมอ ถาเราพัฒนาบานเมืองไปในทางวัตถุมาก เราก็จะมี
อามิสไพบูลย คือมีวัตถุสิ่งของเครื่องใชพรั่งพรอมจนกระทั่งถึงขั้นฟุง
เฟอ ผูคนชอบเปนอยูหรูหราฟมุ เฟอยและไมรูจักประมาณ จนกลาย
เปนหมกมนุ มัวเมา ถาไมมีธรรมไพบูลยมาชวยตรึงไวและนําไปในทาง
ทีถ่ กู ตอง คนเหลานี้ก็จะเสื่อมจากธรรม เชนหมดความขยันหมั่นเพียร
อดทน และขาดความสามัคคี เปนตน ทั้งๆ ที่วาธรรมเหลานี้แหละได
ทําใหเขาสรางไพบูลยขนึ มาได เมื่อขาดธรรมเหลานี้แลว เขาก็จะรักษา
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๕๓

แมแตอามิสไพบูลยไวไมได นอกจากนั้น เขาก็จะแยงชิงกัน เบียดเบียน
และเอารัดเอาเปรียบขมเหงกัน ทําใหเกิดความไมปกติสุข สังคมเดือด
รอนระสําระสาย
่
ในที่สุดอามิสไพบูลยก็ตองสูญสลายไป เพราะฉะนั้น
พระพุทธเจาจึงเนนวาใหมีธรรมไพบูลยดวย
แตโลกนี้ยากนักหนา
เพราะวา ในเวลาที่มีอามิสไพบูลยแลว ก็มักจะเกิดความประมาท
ความพรัง่ พรอมสะดวกสบายมักชวนใหหลง ชวนใหมัวเมา พอหลงมัว
เมาแลวก็ละทิ้งธรรมไพบูลย เอาแตอามิสไมคิดถึงธรรม
ฉะนัน้ จะตองระลึกไว โดยเฉพาะในหมูชาวพุทธจะตองเตือน
ตนเองและเตือนกันอยเู สมอวา ไมวาจะทําอะไรจะตองใหเกิดไพบูลย
ทัง้ สองอยางคูกันไปเสมอ หลักพระพุทธศาสนาสอนไวแลววา อามิส
ทานตองมีธรรมทานควบคู อามิสสงเคราะหตองมีธรรมสงเคราะหควบ
คู อามิสไพบูลยตองมีธรรมไพบูลยควบคู พอมีครบคูแลวไมเปนไร ไม
ตองกลัว อามิสไพบูลยจะไมเสียหาย เพราะอามิสไพบูลยที่มาพรอม
กับธรรมไพบูลย จะเปนไปในทางเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือกัน และทํา
ใหเกิดการสรางสรรคที่ถูกทาง ทําใหมีความสุขมากยิ่งขึ้น
แมแตในวงการพระศาสนาเราก็ตองคอยตรวจสอบเหมือนกัน
เพราะถามีอามิสไพบูลยแลวไมระวังใหดกี ท็ าให
ํ เกิดโทษมากเหมือนกัน
ในวงการพระศาสนาปจจุบันนี้ เปนที่รูกันอยวู าประชาชนใน
เมืองไทยเราบํารุงพระสงฆกันมาก ประชาชนมีศรัทธาถวายทานแก
พระสงฆ ทัง้ ปาฏิบุคลิกทาน คือถวายเจาะจงเฉพาะองค และสังฆทาน
คือถวายแกสงฆเปนสวนรวม เรามีพิธีทําบุญถวายทานประเภทตางๆ
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มากมาย ทัง้ กฐินทาน ทั้งทอดผาปา ทั้งงานพิธีตามบาน ตามสถานที่
ทางธุรกิจและราชการ มีงานวัดและพิธีตางๆ ไมรูปละกี่ครั้ง ทําบุญกัน
มากมายเหลือเกิน จนกระทั่งพูดไดวา วงการพระศาสนาในเมืองไทยนี้
มีอามิสไพบูลย
แตพอมีอามิสไพบูลยขึ้นแลว
ถาไมระวังก็จะเกิดความ
ประมาทขึน้ ทันที แลวก็จะเกิดความหลง เกิดความมัวเมา อยาวาแต
ญาติโยมเลย พระสงฆเองก็มัวเมาเกิดความประมาทได เมื่อประมาท
แลวก็ไมเอาใจใสในธรรม มุงแตจะหาวัตถุปรนเปรอตัวเองใหอยูสุข
สบาย เสร็จแลวความเสื่อมก็คืบคลานเขามา

มองใหถูก พระไมดี หรือคนรายมาทําลายศาสนา
สภาพความเสื่อมนี้ในปจจุบันญาติโยมพูดกันมาก เพราะมี
ขาวรายตางๆ มากมาย เรื่องอยางนี้พระสงฆก็ควรจะเอามาพูดบาง ไม
งัน้ ญาติโยมพูดฝายเดียวจะกลายเปนนินทาพระ แตถาพระเอามาพูด
บางในฐานะที่เปนผรู เู รือ่ งทางธรรม พูดในทางแนะนําและหาทางแก
ปญหา ก็จะไดมีทางชวยกันใหรจู กั วางใจไดถูกตอง เพราะฉะนั้น เมื่อ
เรือ่ งรายๆและปญหาเกิดขึ้น
พระจําเปนตองเอามาพูดใหโยมรูวา
ความเสือ่ มเกิดขึ้นไดอยางไร มีทางแกไขอยางไร เราจะไดชวยกันปอง
กัน และทีจ่ ริงนัน้ ตัวเราเองก็มีหนาที่ดวย เพราะวา ในฐานะที่เปนพุทธ
ศาสนิกชนเรามีหนาที่ชวยกันปองกันพระศาสนา
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๕๕

อยางวันสองวันนี้ก็ไดขาวอีกแลวรายใหม อาตมาเองก็ไมได
อานหนังสือพิมพ แตทานมหาและหลวงลุงทานก็อานและทานเลาให
ฟงวา มีพระองคหนึ่งไปหลอกรานคาเพชร เอาเพชรไปแลวไมจายเงิน
ใหแกเขา จํานวนเปนลานๆ บาท และขอประทานอภัยก็ไปทําศิวลึงค
นําไปแจกในตางประเทศ พอฟงหรืออานขาวพระประพฤติอยางนี้แลว
โยมก็อาจจะพูดวา พระไมดี พระเสียหาย พระหลอกลวง พระเหลวไหล
ไมนา นับถือ จากพระไมดี ก็เลยพาลพาโลตอไปวาพระพุทธศาสนาไมดี
แลวก็จะไมนับถือพระ จะเลิกนับถือพระพุทธศาสนา
ทีจ่ ริงนัน้ พระพุทธศาสนาเปนของเรา ไมใชเปนของพระองค
นัน้ เพราะวาคนทีจ่ ะมีสิทธิเปนเจาของพระพุทธศาสนานั้นจะตองเปน
พุทธบริษทั พุทธบริษทั ก็คือผูที่ทําหนาที่ของชาวพุทธอยางถูกตอง ถา
เปนพระก็ตองเปนพระที่ประพฤติปฏิบัติและทําหนาที่ของพระอยางถูก
ตอง
ถาเปนอุบาสกอุบาสิกาก็เปนคฤหัสถที่ทําหนาที่ของชาวบาน
อยางถูกตอง ถาเราทําหนาที่ของพุทธศาสนิกชนถูกตอง เราเองนี่แหละ
เปนเจาของพระพุทธศาสนา
ในทางตรงขาม พระก็ตาม ญาติโยมก็ตาม แมจะประกาศตน
เปนชาวพุทธ แตถาปฏิบัติตนไมถูกตอง ทําตัวเหลวไหล ก็ไมมีสิทธิเปน
เจาของพระพุทธศาสนา ควรจะระแวงวาเปนคนรายที่แฝงซอนเขามา
หาประโยชนจากพระศาสนา ที่เรียกกันวาเขามาปลนศาสนา
เพราะฉะนัน้ พระที่ประพฤติเลวทรามเหลานั้นเราไมถือวาเปน
เจาของพระพุทธศาสนา โยมจะตองไมมองวาเปนพระประพฤติชั่ว โยม
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จะตองมองวาคนชั่วเขามาทําลายพระศาสนา ถาเราวางใจใหถูกตอง
อยางนีแ้ ลวพระศาสนาก็จะดีขึ้น เราจะตองมีความรับผิดชอบตอพระ
ศาสนา อยาถือธุระไมใช อยายกสมบัติของเราใหเขาไป
อาตมาเคยเปรียบเทียบบอยๆวา ถามีโจรเขามาปลนบานแลว
เรายกสมบัตใิ หโจรไปเลย อยางนี้ถือวาวิปริตใชไหม ที่ถูกนั้นเราก็ตอง
รักษาทรัพยสมบัติของเรา แตที่เปนกันเวลานี้เราก็ทําวิปริตกันอยูโดย
ไมรตู วั คือ ทั้งๆที่พระศาสนานี้เปนของเรา แตพอมีโจรคือคนที่แฝงตัว
มาในเพศของพระประพฤติไมดี ทําเสียหาย เปนโจรปลนศาสนา พอมี
โจรเขามาปลนพระศาสนาของเราอยางนี้ แทนที่เราจะชวยกันรักษา
พระศาสนาของเราๆ กลับยกศาสนาใหโจรไปเสียนี่ อยางนี้เขาเรียกวา
ยกสมบัตใิ หโจร เพราะฉะนั้นอยาทําอยางนี้ เรากําลังทําผิดพลาด ตอง
ทําใจใหถูกตอง เราตองรักษาพระพุทธศาสนาของเรา

ดูใหดี ปญหาอยูที่คนราย หรืออยูที่ตัวเรา
พระพุทธเจาทรงระวังมากในเรื่องอามิสไพบูลย และธรรม
ไพบูลย ทรงเตือนใหเตรียมสรางธรรมไพบูลยไวใหพรอม และใหไม
ประมาทในเวลามีอามิสไพบูลย เชน กอนที่จะปรินิพพาน พระองคก็ได
ทรงวางเงือ่ นไขไววา ตองใหพุทธบริษัททุกฝายมีคุณสมบัติ อยางนอย
๓ ประการ จะเปนพระคือภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม เปนอุบาสก อุบาสิกา
ก็ตาม ทุกคนควรจะมีคุณสมบัติ ๓ ประการตอไปนี้ จึงจะถือวามีธรรม
ไพบูลยทจี่ ะทําใหพระพุทธศาสนาดํารงอยูยืนยาวได
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๕๗

พระพุทธเจาทรงวางเงื่อนไข ๓ ประการนี้ไวในตอนจะรับ
อาราธนาปรินพิ พาน มีเรื่องวามารมาอาราธนาพระพุทธเจาปรินิพพาน
พระองคตรัสวาจะยังไมปรินิพพาน และพระองคก็ทรงวางเงื่อนไขไว
สามประการ ตอมาครั้งสุดทายมารก็มาอาราธนาอีกโดยทวงวาเงื่อนไข
ทีพ่ ระองคไดทรงวางไวนั้นสมบูรณแลว ขอนิมนตปรินิพพานได พระ
พุทธเจาก็ทรงสํารวจดู ปรากฏวาเงื่อนไขที่พระองคทรงกําหนดไว ๓
ประการ ครบแลวจริง พระองคก็เลยรับอาราธนาปรินิพพานแลวทรง
ปลงพระชนมายุสังขาร คือตกลงพระทัยวาจะปรินิพพาน ในที่นี้สิ่งที่นา
สนใจยิง่ กวาการปลงพระชนมายุสังขาร ก็คือเงื่อนไข ๓ ประการนี้ที่
พระพุทธเจาทรงวางไววา
พุทธบริษทั ทุกประเภท คือทั้ง ๔ พวก จะตองมีความสามารถ
ทีจ่ ะดํารงพระศาสนาได พระองคจึงจะปรินิพพาน มิฉะนั้นพระองคก็
จะตองทําหนาที่ของพระศาสดาตอไป หมายความวาพระองคทรงฝาก
พระศาสนาไวกับบริษัท ๔ ที่มีความสามารถ ๓ ประการ ความ
สามารถ ๓ ประการนี้มีอะไรบาง
๑. ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาจะตองรูหลักธรรม เขาใจคํา
สัง่ สอนของพระองคแลวนําไปปฏิบัติไดถูกตอง พูดสั้นๆ วา รูคําสอน
และปฏิบัติไดถูกตอง
๒. ใหสามารถยิ่งกวานั้นอีก คือ นอกจากรูเขาใจปฏิบัติไดถูก
ตองดวยตนเองแลว ยังนําไปบอกกลาวชี้แจงสั่งสอนคนอื่นไดดวย คน
ทีจ่ ะไปบอกกลาวแนะนําสั่งสอนชี้แจงคนอื่นไดนั้น
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(๑) จะตองมีความสามารถที่จะแนะนําสั่งสอน และ
(๒) ตองมีนํ้าใจประกอบดวย เมตตากรุณา บางคนถึงจะ
มีความสามารถแตไมมีนํ้าใจกรุณา ก็ไมใสใจที่จะสอน ก็ไมไดผล
เหมือนกัน จึงตองมีทั้งนํ้าใจ ตองมีทั้งความสามารถ แลวก็เอาธรรมไป
แนะนําสั่งสอนแกคนอื่นตอไป
๓. ขอสุดทายวา ถามีการจาบจวง คําวาจาบจวงนี่เปนภาษา
โบราณ หมายความวามีการกลาวรายตอพระศาสนา หรือมีการสั่ง
สอนลัทธิทผี่ ดิ จากธรรมผิดจากพระวินัยขึ้น ก็สามารถกลาวแกชี้แจง
กําราบได เรียกวากําราบปรัปวาทได
เงือ่ นไขคุณสมบัติของพุทธบริษัท ๓ ประการนี้เราจะตองเอา
มาใชเปนเกณฑมาตรฐานสําหรับสํารวจตรวจสอบพุทธศาสนิกชนวา
จะสามารถรักษาพระศาสนาไดหรือไม เพราะวาเมื่อตรัสหลักการ ๓
ประการนีก้ เ็ ทากับวา พระพุทธเจากอนจะปรินิพพาน ไดทรงฝากพระ
พุทธศาสนาไวแกเราแลว ถาพุทธศาสนิกชนไมมีคุณสมบัติ ๓ ประการ
นีแ้ ลวก็จะรักษาศาสนาของพระพุทธเจาไวไมได พระพุทธศาสนาก็ตอง
เสื่อมแนนอน
เราไมตอ งไปคํานึงมากนัก เรื่องพระที่ประพฤติเสียหายอะไร
นัน้ เปนเรื่องรองลงไป คุณสมบัติ ๓ อยางของตัวเราเองนี้แหละสําคัญ
กวา เรือ่ งพระประพฤติเสียหายทําไมดีนั้น ถามีขึ้นมาเราถือวาเปนโจร
เปนคนรายเขามาทําลายพระศาสนา
เราก็ตองชวยกันรักษาพระ
ศาสนา เพราะพระศาสนานี้เปนสมบัติสวนรวมของเรา แตถาเราไมมี
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๕๙

คุณสมบัติ ๓ อยางนั้น โจรจะเขามาหรือไม เราก็จะรักษาพระศาสนา
ไวไมได ดีรายตัวเราอาจจะกลายเปนโจรไปเสียเอง แตถาเรามีคุณ
สมบัตสิ ามประการนี้แลวเราก็รักษาพระศาสนาของเราไวได ขอทวน
อีกครั้ง
๑. รูเ ขาใจธรรมวินัย และปฏิบัติไดถูกตองดวยตนเอง
๒. มีความสามารถและเอาใจใสทจี่ ะบอกกลาว ชีแ้ จงสัง่ สอน
ธรรมแกผูอื่น
๓ . เมื่ อ มี ลั ท ธิ คํ าสอนที่ ผิ ด พลาดแปลกปลอมขึ้ น มาก็
สามารถกลาวชี้แจงกําราบได
สามประการนี้แหละเปนธรรมไพบูลย ซึ่งจะทําใหพระพุทธ
ศาสนาเจริญรุงเรือง เพียงแตเราปฏิบัติถูกตอง ธรรมก็ไพบูลยอยูในตัว
เราแลว เมื่อเราเอาไปแนะนําสั่งสอนผูอื่นใหรูและปฏิบัติกันกวางขวาง
ยิง่ ขึน้ ธรรมก็ไพบูลยกวางขวางออกไปทุกที แมจะมีคําสอนอะไรผิด
พลาดเกิดขึ้นมาก็ชี้แจงแกไขได อุปสรรคก็หมดไป นี่แหละเปนธรรม
ไพบูลยที่แทจริง

ถาธรรมไพบูลยนําหนา อามิสไพบูลยก็พาสูสันติสุข
ฉะนัน้ ตามหลักที่ถูกตอง เมื่อมีอามิสไพบูลยก็ตองใหอามิส
ไพบูลยนนั้ เปนพื้นฐานแกธรรมไพบูลย เวลานี้ในบานเมืองของเราที่
เคยมีเศรษฐกิจดีพอสมควร สถานการณก็เปลี่ยนไป คนที่ยากจนก็มาก
คนทีม่ งั่ มีกต็ กยาก พบความทุกขกันอยางทั่วถึง ซึ่งจะตองเขมแข็งมี
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กําลังใจแกไขปญหากันตอไป แตอยางนอยเราก็ไดสวนหนึ่ง เพราะถา
เทียบกับบางประเทศ ประเทศเราก็มีฐานะเศรษฐกิจดีไมนอย คนไทย
เราเคยอยูก นั สุขสําราญ ถึงขนาดที่วาฟุงเฟอฟุมเฟอยเลยเถิดไป พอ
ตกตําลงมา
่
ทั้งที่ยังดีกวาหลายประเทศ ก็รสู กึ เปนทุกขหนัก ปญหาอยู
ทีว่ า ในยามทีพ่ รั่งพรอมสุขสบาย เราเอาสภาพอามิสไพบูลย ที่มีความ
พรัง่ พรอมทางวัตถุนั้นมาเปนฐานใหแกธรรมหรือเปลา หรือเกิดความ
หลงละเลิงมัวเมาไปในทางตรงขาม อันนี้เปนจุดแยกที่สําคัญ
ถามีความพรั่งพรอมทางวัตถุแลว ความพรั่งพรอมของวัตถุ
กลายเปนปจจัยใหเราเกิดความประมาทมัวเมา อันนั้นก็เปนทางเสื่อม
แตถาเอาอามิสไพบูลยที่มีวัตถุพรั่งพรอมนั้นมาเปนอุปกรณเสริมธรรม
สรางสรรคความดีงามทําประโยชนใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข มีความ
สามัคคีกนั ก็กลายเปนความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปอีก การกระทํา
อยางนี้ก็เหมือนอยางพระเจาอโศกมหาราชตอนที่พระองคมีอํ านาจ
และกลับพระทัยหันมาประพฤติธรรมแลว
พระเจาอโศกมหาราชนั้น ตอนแรกพระองคก็เปนราชาที่เหี้ยม
โหด เรียกวา พระเจาจัณฑาโศก แปลวาอโศกผูดุราย คือคิดแตจะ
แสวงหาความยิ่งใหญและการบํารุงบําเรอความสุขของตน ยกกองทัพ
ไปรุกรานรบราฆาฟนประเทศอื่น เพื่อตัวจะไดเปนใหญ และแยงชิง
ทรัพยสมบัติของคนอื่น พอปราบเขาไดตนเองก็เปนใหญสมปรารถนา
แตเมื่อพระองคไดมาสดับธรรมก็เปลี่ยนพระทัยกลับใจใหม แลเห็นวา
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เราจะแสวงหาทรัพยสมบัติหาความยิ่งใหญไปทําไม ไมมีสาระแทจริง
แลวยังกอความทุกขยากเดือดรอนแกคนมากมาย
แตกอนนี้หาทรัพยสมบัติมาเพื่อบํารุงบําเรอปรนเปรอตนเอง
และไปปราบปรามเขาเพื่อตัวจะไดเปนใหญ แตตอนนี้เห็นวาทรัพย
และอํานาจไมมีความหมาย มองเห็นวาเปนการไมถูกตองชอบธรรมที่
จะไปแยงชิงเงินทองเขาและไปปราบปรามเบียดเบียนเขา
ทีนี้ พระเจาอโศกจะทําอยางไร ลองทายกันดู พระเจาอโศกจะ
สละทรัพยสมบัติและสละความยิ่งใหญนั้นทั้งหมด หรืออยางไร พระ
เจาอโศกคิดออกวาไมจําเปน ไมตองสละโภคทรัพยและความยิ่งใหญ
แตพระองคเปลี่ยนใหม เอาทรัพยสมบัติและอํานาจความยิ่งใหญมา
เปนอุปกรณของธรรม แตกอนนี้ ใชทรัพยและอํานาจเปนเครื่องมือหา
สิง่ บําเรอความสุขสําราญของตนและแสดงความยิง่ ใหญ แตคราวนีเ้ อา
ทรัพยและอํานาจนัน้ มาใชในแนวทางใหมใหเปนเครือ่ งมือแผขยายธรรม
สรางสรรคสิ่งที่ดีงาม และประโยชนสุข แกประชาชนและโลกทั้งหมด
การปฏิบัติของพระเจาอโศกนี้ เปนคติสําคัญเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ธิ รรมในเรื่องทรัพยสมบัติและยศศักดิ์อํานาจ คนบางคนมีความ
คิดดี มีสติปญ
 ญาความสามารถ แตไมมีทรัพยสินเงินทอง ไมมีอํานาจ
จะทําอะไรก็ทําไดนิดเดียวและสําเร็จยาก เพราะไมมีเครื่องมือในการ
ทํางาน ไมมคี นเชื่อฟง แตในทางตรงขาม ถามีทรัพยและอํานาจ พอมี
ความคิดดีๆ ก็เอาทรัพยและอํานาจนั้นมาใชในทางทําความดีและทํา
การสรางสรรค
ก็ออกเปนงานเปนการไดผลดีอยางกวางขวางและ
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สําเร็จทันทีเลย เพราะฉะนั้น ถาเรารูจักใช คือเอามาเปนเครื่องมือของ
ธรรม หรือรับใชธรรม ทรัพยสินเงินทองและอํานาจก็กลายเปนสิ่งที่มี
ประโยชน
พระเจาอโศกก็ไดเปลี่ยนทันทีวา ตอไปนี้จะเอาทรัพยสมบัติ
และอํานาจมาใชเปนอุปกรณเผยแผธรรม
ขยายความดีงามและ
ประโยชนสุขออกไปในโลก ทรงประกาศไวในศิลาจารึกมีสาระสําคัญ
วา ยศ (ความยิง่ ใหญ อํานาจ ตลอดจนทรัพยสมบัติ) ไมมีความหมาย
ถามันไมเปนไปเพื่อชวยใหคนประพฤติธรรม เพราะฉะนั้น พระองคก็
เลยสงเสริมการเผยแผธรรม สนับสนุนการประกาศพระศาสนาเปนการ
ใหญ การทีเ่ ราไดพบเห็นพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ก็เปนผลมา
จากการปฏิบัติธรรมของพระเจาอโศก ที่ไดทรงใชทรัพยสมบัติและยศ
อํานาจในทางที่ถูกตองตามหลักธรรม คือใชเปนอุปกรณเผยแพรธรรม

ทดแทนไมสิ้น คือพระคุณพอแม
จะตอบแทนใหแน ตองเลี้ยงทั้งกายและใจของทาน
ตามทีไ่ ดพดู มาทั้งหมดนี้ก็เพื่อใหเห็นวา คนเราจะอยูกันในโลก
ไดดีก็ตองอยูดวยการสงเคราะห ๒ ประการ คือ อามิสสงเคราะหโดยมี
ธรรมสงเคราะหดวย สําหรับอามิสสงเคราะหนั้นในแตละครอบครัวก็
เริม่ มาจากบิดามารดา คือคุณพอคุณแมของเรา และถาทานใหธรรม
สงเคราะหดวย ในบานเรือนในครอบครัวก็อยูเย็นเปนสุข ลูกหลานก็มี
ความสามัคคีกัน
ลูกหลานนั้นก็จะเอาอามิสสงเคราะหและธรรม
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สงเคราะห ออกไปเผยแผขยายกวางขวางออกไปดวย เมื่อแตละครอบ
ครัวปฏิบัติไดตามหลักอยางนี้ประชาชนทั่วทั้งสังคมก็จะอยูกันรมเย็น
เปนสุข
คุณพอคุณแม ทานไดริเริ่มไวแลว คือทานไดใหทั้งอามิส
สงเคราะหและธรรมสงเคราะหแกลูกหลาน ก็หวังวาลูกหลานจะไดนํา
เอาอามิสสงเคราะห และธรรมสงเคราะหนั้นไปเผยแพรใหขยายกวาง
ขวางออกไป เพื่อความสุขความรมเย็นทั้งในครอบครัวของเรา และใน
ชุมชนตลอดจนสังคมทั้งหมดดวย
โดยเฉพาะก็เริ่มอามิสสงเคราะหและธรรมสงเคราะหนั้น ที่ใน
บานหรือในครอบครัวของเรานี่แหละ คือทําการเลี้ยงดูตอบแทนพระ
คุณของพอแม วิธีตอบแทนพระคุณพอแมนั้น ทําไดหลายขั้นหลายทาง
แตอยางนอยที่สุดก็ใหไดขอปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่พระพุทธเจาตรัสไวใน
หลักการไหวทิศเบื้องหนา ๕ ประการ คือ
๑. ทานเลีย้ งเรามาแลว เลี้ยงทานตอบ
๒. ชวยทํากิจธุระการงานของทาน
๓. ดํารงวงศสกุล
๔. ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท
๕. เมือ่ ทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน
เมือ่ วาโดยสาระสําคัญ ก็คือเอาใจใสใหทานมีความสุข โดย
เฉพาะดวยการรจู กั รักษานําใจของท
้
าน ใหทานไดความสุขจากลูก
เพราะพอแมนั้น ทานรักลูกเปนที่สุด ทานจึงฝากความสุขไวที่ลูกอยาง
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มาก ทานอยากใหลูกมีความสุขความเจริญงอกงาม เมื่อลูกมีความสุข
ความเจริญงอกงาม ทานก็มีความสุข เพราะฉะนั้น ถาลูกตั้งใจ
ประพฤติตวั ดี ขยันหมั่นเพียรเลาเรียนศึกษา ตั้งใจทําการงานใหกาว
หนา ทานก็พลอยดีใจปลื้มใจมีความสุข แตถาลูกประพฤติตัวไมดี ทํา
ความชัว่ เสือ่ มเสียหาย ไมเอาใจใสทําหนาที่ของตัว ไมวาจะเปนเรื่อง
เลาเรียนศึกษา หรือการทําการงาน หรือการเปนอยทู วั่ ไป ก็จะทําให
ทานหนักใจหดหหู อ เหีย่ วใจ กระทบกระเทือนใจ เสียใจ เปนการทําราย
ทานแมโดยไมไดตั้งใจ ฉะนั้นลูกๆ จึงจะตองตั้งใจทําตัวใหดี โดยคิดวา
เราจะทําใหพอแมของเรามีความสุขเอิบอิ่มปลาบปลื้มใจ
ลูกทําไดอยางที่วามานี้ ก็ดีอยางยิ่งแลว แตยังมีทางทําใหดียิ่ง
กวานี้อีก คือ ตอบแทนคุณพอแมในขั้นสูงสุด
พระพุทธเจาตรัสวา ถึงแมวาลูกจะรักพอแมมาก ตั้งใจทะนุ
ถนอมเลี้ยงทานดวยทรัพยสินเงินทองวัตถุบํ ารุงบํ าเรอใหพรั่งพรอม
สะดวกสบายอยางบริบูรณที่สุด ไมใหทานตองลําบากเหน็ดเหนื่อย
กระทบกระเทือนเลยแมแตนิดเดียว ก็ยังไมชื่อวาตอบแทนคุณพอแมได
จริง แตเมือ่ ใดลูกหาทางทําพอแมที่ไมมีศรัทธา ใหมีศรัทธา ทําพอแมที่
ไมมศี ลี ใหมีศีล ทําพอแมที่ไมมีจาคะ ใหมีจาคะ ทําพอแมที่ไมมี
ปญญา ใหมีปญญาได เมื่อนั้นแหละ ลูกจึงจะชื่อวาตอบแทนคุณพอ
แมไดแทจริง
เพราะฉะนัน้
ลูกจึงควรหาทางชวยใหพอแมไดเจริญพัฒนา
ชีวติ จิตใจของทานมากๆ ขึ้น ชวยจัดแจงขวนขวายเพื่อใหทานเจริญ
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ดวยศรัทธา ดวยศีล ดวยสุตะคือความรู ดวยจาคะคือความเสียสละทํา
ประโยชน และดวยปญญา พูดงายๆ วาเจริญดวยบุญกุศล ชวยทําทาง
ขางหนาของทานใหเปนทางแหงสวรรค และอมฤตนิพพาน ใหทานมี
จิตใจดีงามไมขนุ มัวเศราหมอง มีแตความสดชื่น ราเริง เบิกบาน ผอง
ใส ถาลูกทําไดถึงขั้นนี้ ก็เรียกวาเปนบุตรธิดาที่ประเสริฐเลิศลํ้า เพราะ
ไดชวยใหพอแมไดสิ่งที่มีคุณคาแทจริงแกชีวิตของทาน
วันนีท้ กุ ทานตั้งใจเปนบุญเปนกุศล ประกอบดวยศรัทธาและ
เมตตา สําหรับลูกหลานเองก็ประกอบดวยศรัทธาในพระศาสนา จึงทํา
บุญทํากุศล และประกอบดวยกตัญูกตเวทิตาธรรมตอคุณพอคุณแม
สวนญาติมิตรก็มาดวยเมตตาและไมตรีธรรม โดยมีความรักความ
ปรารถนาดีตอลูกหลาน และสวนมากก็เปนญาติมิตรกันทั้งนั้น
เมือ่ ทานไดทําสิ่งดีงามเหลานี้เปนบุญกุศลแลว ก็ขอใหมีใจ
บันเทิงยินดีวา เราไดทําสิ่งที่ดีงามถูกตอง และทําจิตใจใหเบิกบานสงบ
ผองใส
จึงขอเชิญชวนลูกหลานและญาติมิตรไดปฏิบัติดังที่กลาวมา
ในการทีจ่ ะตัง้ ใจนําเอาหลักธรรม ทั้งสวนอามิสสงเคราะห และธรรม
สงเคราะห ไปปฏิบัติเพื่อความรมเย็นเปนสุขของครอบครัววงศตระกูล
และสังคมสืบตอไป
สุดทายนี้ ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยใหพร รตนตฺตยานุภาเวน รตนตฺตยเตชสา ดวยเดชานุภาพคุณพระพุทธเจา คุณ
พระธรรม และคุณพระสงฆ พรอมทั้งบุญกุศลที่ไดบําเพ็ญแลว ขอให
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คุณโยมเจาของวันเกิด มีกําลังแข็งแรงพรอมดวยสุขภาพพลานามัย มี
จิตใจเอิม่ อิ่มผองใสดวยกําลังแหงบุญกุศล ประสบสิรสิ วัสดิพิพัฒนมงคลชัย เปนมิง่ ขวัญและกําลังใจของลูกหลานทัง้ หลาย อยางยัง่ ยืนนาน
และขอใหลกู หลานและญาติมิตรทั้งหลาย มีความเจริญงอกงาม ใน
การดําเนินชีวติ และปฏิบัติกิจหนาที่การงานใหประสบความสําเร็จ กาว
หนา และมีความรมเย็นเปนสุขในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา
โดยทัว่ กันทุกทานตลอดกาลยั่งยืนนาน
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