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- ๑ - 

ไทยถือพุทธ ท ำไมไม่เจริญ 

 

 

ฝรัง่เจริญเพราะอะไร 

 มีผูถ้ามว่า คนไทยนับถือพุทธศาสนาท าไมเมืองไทยจึง

ไม่พัฒนา อยู่ในสภาพอย่างน้ี แต่ฝรัง่นับถืออย่างอ่ืนกลับเจริญ

ไปไกล 

 เร่ืองน้ีมีแง่พิจารณาหลายอย่าง ขอ้ส าคัญคือ หลักการ

ใหญ่และลักษณะทัว่ไปของพระพุทธศาสนาไม่มีการบงัคบัศรัทธา 

การนับถือเป็นไปโดยเสรี ใหใ้ชปั้ญญาพิจารณา โดยไม่ถูกผูกมดั

ดว้ยขอ้ก าหนดตายตวัทั้งในดา้นความเชื่อและการปฏิบติั (อย่าง

ท่ีฝรัง่ว่าพุทธศาสนาไม่มี dogma) คนจะเขา้ถึงพระพุทธศาสนา

ไดเ้พียงใดก็อยู่ท่ีการศึกษา หลักการและลักษณะน้ี ท าใหค้นท่ี

เรียกว่านับถือพระพุทธศาสนายงัอาจจะอยู่ห่างไกลจากตัวจริง

ของพระพุทธศาสนามาก ระดับของคนท่ีนับถือก็ห่างกนัไดม้าก 

                                                         
 แยกคัดมาเรียบเรียงจากตอนหน่ึงใน “พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม”่ 
(จัดท าไว้ตามค าอาราธนาของคุณนพพร บุณยประสิทธิ์ ณ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๙) 
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และชาวพุทธก็ยงัอาจจะนับถืออะไรอ่ืนๆ ซ่ึงอาจเป็นตัวแปรท่ีมี

อิทธิพลมากยิ่งกวา่ตวัพระพุทธศาสนาเอง เพราะฉะน้ัน 

ประการแรก ไม่ใช่ว่าคนไทยเราจะเขา้ถึงแนวทางของ

พระพุทธศาสนากันทั้งหมดและทุกสมัย เราอาจจะพยายาม

เขา้ถึงพุทธศาสนา และในบรรดาชาวไทยทั้งหมดน้ัน บางส่วน

อาจจะเขา้ถึงบา้ง แต่คนส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ถึง ในบางยุคสมยัคน

อาจเขา้ถึงแก่นแทข้องพระพุทธศาสนามากหน่อย แต่บางยุค

สมยัก็อาจจะเหินห่างมาก โดยเฉพาะ  

ประการท่ีสอง เพราะไม่บงัคบัความเชื่อน่ีแหละ คนไทย

จึงไม่ไดนั้บถือเฉพาะพระพุทธศาสนาเท่าน้ัน แต่อาจจะนับถือ

ลทัธิศาสนาอยา่งอ่ืนๆ ไปพรอ้มๆ กนัดว้ย เชน่ ศาสนาพราหมณ์ 

ไสยศาสตร ์และลทัธิผีสางเทวดา ลัทธิความเชื่อเหล่าน้ัน จึงเขา้

มามีอิทธิพลดว้ย บางอย่างก็ถึงกับกา้วล่วงล ้าเขา้มาปะปนใน

พระพุทธศาสนาดว้ยซ ้า และก็อาจเป็นตัวแปรส าคญัท่ีท าใหค้น

ทัว่ไปอยู่ใตอิ้ทธิพล จึงไม่ไดห้มายความว่าพระพุทธศาสนาเป็น

ปัจจยัหลกัท่ีชกัน าชะตากรรมของสงัคมไทยอยา่งแทจ้ริง เรียกว่า

คนไทยยงัอยู่ใตอิ้ทธิพลของแนวความคิดและความเชื่ออย่างอ่ืน

อีกมาก มองในทางกลับกัน อาจจะพูดใหม่อีกอย่างหน่ึงว่า 

พระพุทธศาสนาช่วยมาได้แค่น้ี หรืออาจจะตั้งค าถามใหม่ว่า 

ท าไมพระพุทธศาสนาจึงชว่ยมาไดเ้พียงแคน้ี่ และ 
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ประการท่ีสาม ยงัมีองคป์ระกอบและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่

ทางลัทธิศาสนาหรือความเชื่ออีก เช่นปัจจัยทางด้านสภาพ  

แวดลอ้มเป็นตน้  

สภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ดีมี สุขท่ามกลางความอุดม

สมบูรณ์ของธรรมชาติแวดล้อม เป็นปัจจัยอย่างหน่ึงท่ีมี

ความส าคญัส าหรบัปุถุชน หมายความว่า มนุษยปุ์ถุชนจะด้ินรน

ขวนขวายต่อเมื่อมีทุกขบี์บคั้นหรือภยัคุกคาม ในแงน้ี่จะเห็นไดว้่า 

ในอารยธรรมตะวันตกน้ัน ปัจจัยอย่างหน่ึงท่ีท าให้เกิดการ

สรา้งสรรค์ความเจริญก็คือการถูกทุกข์บีบคั้นและภัยคุกคาม 

กล่าวคือ ความขาดแคลนปัจจัยส่ีและความบีบคั้นของภัย

ธรรมชาติ เช่นความหนาวเย็นท่ีรุนแรงถึงขนาดท่ีว่าถ้าไม่ได้

แกไ้ขป้องกนัแลว้ ชีวิตจะอยูไ่มไ่ด ้ 

ส าหรบัเมืองไทยเราน้ีเราอาจจะผัดผ่อนได้ เช่นว่า เออ้.. 

บา้นเราฝาผุแตก แต่เรายงัไม่มีเวลา ยังไม่ซ่อมนะ เอาไวเ้ดือน

หน้า พอถึงเดือนหน้าเราก็ผดัต่อไปอีก เอาไวอี้กเดือนหน่ึง เดือน

หน้าจึงจะซ่อม แลว้ก็เดือนหน้าๆๆ จนกระทัง่ครบปีก็ยังไม่ได้

ซ่อม แต่ในประเทศฝรัง่ จะผัดเพี้ ยนไม่ไดเ้ลย อีกสองเดือนฤดู

หนาวจะมา เดือนหน้าถา้ไมซ่่อมจะหนาวตาย  

ภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงและความขาดแคลนเน่ืองจาก

ธรรมชาติท่ีไม่อุดมสมบรูณ์น้ีเป็นอันตรายท่ีบีบคั้น ท าใหเ้ขาไม่

ประมาท หรือมัวประมาทอยู่ไม่ได ้คือจ าเป็นตอ้งไม่ประมาท 

ต่างจากของเราท่ีสุขสบายอุดมสมบรูณ์ ถา้เป็นมนุษยปุ์ถุชนท่ีไม่
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พฒันาพอ ปัจจยัตัวเอ้ือต่างๆจะน าไปสู่ความประมาท เช่น ท า

ใหน้อนเสพเสวยความสุข และชอบผัดเพี้ ยนเร่ือยไป เด๋ียวก็ได ้

เมื่อโน้นก็ได ้เมื่อน้ีก็ได ้น่ีก็คือลทัธิแห่งความประมาทนัน่เอง  

ตรงน้ีแหละท่ีอาจจะตัง้ค าถามวา่ ท าไมผูท่ี้ท าหน้าท่ีสอน

พระพุทธศาสนาจึงไม่ช่วยพัฒนาคนไทยให้พน้จากลัทธิแห่ง

ความประมาทน้ีไปได ้

นอกจากน้ัน ยงัมีความบีบคั้นทางอ่ืนอีก โดยเฉพาะทาง

จิตใจ และทางปัญญา สงัคมตะวนัตกน้ันเป็นสังคมท่ีผ่านประวติั

แห่ งการบีบคั้นทางปัญญามาอย่างมาก พวกเราก็ เ รียน

ประวติัศาสตรก์นัมา อยา่งในสมยักลางของยุโรป ศาสนาคริสต์มี

อ านาจครอบง ายุโรปทั้งทวีป โดยมีวาติกนัเป็นศูนยก์ลาง โป๊ป 

(Pope) ท่ีแปลว่าสันตะปาปา เป็นผูส้วมมงกุฏใหก้ษัตริย์ของ

ประเทศทั้งหลายทัว่ไปหมด ฉะน้ัน ถ้ามีกษัตริย์องค์ไหนเกิด

เร่ืองขดัแยง้ไม่เชื่อฟัง โป๊ปสามารถสัง่ลงโทษ เช่น เมื่อปี ๑๖๑๙ 

(ค.ศ. ๑๐๗๖) โป๊ป เกรกอรี ท่ี ๗ (Pope Gregory VII) สัง่ลงโทษ

คว า่บาตรพระเจา้เฮนรีท่ี ๔ (Henry IV) กษัตริยเ์ยอรมนัและเป็น

จกัรพรรดิโรมนัดว้ย พระเจา้ เฮนรีท่ี ๔ ตอ้งเดินทางขา้มเทือก  

เขาแอลป์ส์ (Alps) มาขอขมาโทษโป๊ป และตอ้งยืนพระบาทเปล่า

หนาวสัน่และอดอาหารอยูก่ลางหิมะ ๓ วนั โป๊ปจึงยกโทษให ้ 

ในยุคน้ัน ค าสอนในศาสนาคริสต์ ใครจะเถียงไม่ได ้

สงสยัไมไ่ด ้สงสยัพระเจา้ไม่ได ้ถา้พดูขึ้ นมาท านองน้ีนิดหน่อยก็

ถูกจับขึ้ นศาล ซ่ึงทางองค์กรศาสนาคริสต์และบ้านเมืองได้
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รว่มกนัตั้งขึ้ น เรียกวา่ Inquisition แปลวา่ ศาลไตส่วนศรทัธา ไม่

ว่าจะสงสัยในองคพ์ระเจา้หรือสงสัยค าสอนในพระคมัภีรไ์บเบิล 

(Bible) ก็จับขึ้ นศาลไดเ้ลย และถ้าไม่ละความเชื่อหรือความ

สงสยัน้ัน ก็ถูกเผาทั้งเป็น ศาลน้ีมีอยู่รวม ๖๐๐ ปี โดยเฉพาะใน

ประเทศสเปน ชว่ง ๑๑ ปีแรก คนถูกเผาตายราว ๒,๐๐๐ คน

 

กาลิ เลโอ (Galileo)  นักวิทยาศาสตร์คนส าคัญใน

ประวัติศาสตร์ก็โดนด้วย เพราะเขาไปสอนเร่ืองว่าโลกไม่ใช่

ศนูยก์ลางของจกัรวาล แต่พระอาทิตยเ์ป็นศนูยก์ลาง เท่าน้ีแหละ

ถือวา่ขดัแยง้กบัค าสอนในพระคมัภีร ์ถูกจบัขึ้ นศาลเลย แลว้ก็ถูก

ตดัสินจะใหด่ื้มยาพิษ แต่กาลิเลโอยอมบอกว่า ตัวเองหลงผิดไป 

ก็เลยรอด ไดร้ับการลดโทษลงมาเพียงใหข้ังตัวอยู่แต่ในบา้น 

รวม ๘ ปี ตั้งแต่ ค.ศ. ๑๖๓๓ จนตายเมื่อ ค.ศ. ๑๖๔๒ 

แต่ยอ้นไปก่อนกาลิเลโอตาย ๔๒ ปี คือ ในปี ๑๖๐๐ 

นักปราชญ์ฝรัง่ชื่อบรูโน (Bruno) ก็ถูกลงโทษด้วยความผิด

คลา้ยกนั คือ บรูโนมีความเห็นขดัแยง้กบัความเชื่อเร่ืองพระเจา้

สรา้งโลก เขาสอนวา่ดวงอาทิตยเ์ป็นศนูยก์ลางของจกัรวาฬ และ

สอนว่าเอกภพไม่มีท่ีส้ินสุด บรูโนถูกจับขึ้ นศาลไต่สวนศรัทธา 

(Inquisition) และถูกตดัสินใหถ้อนความเห็น แต่เขาไม่ยอมสละ

ความคิดของตน จึงถูกโป๊ปคลีเมนต์ท่ี ๘ (Pope Clement VIII) 

พิพากษาว่าเป็นคนนอกรีต (heretic) และใหป้ระหารชีวิตดว้ย

                                                         


 ดู ตอบจดหมายใน ภาคผนวก ท้ายเล่ม 
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การยดัปากแลว้เผาทั้งเป็น  

กรณีของกาลิเลโอ และบรูโน ก็เป็นตัวอย่างหน่ึงของการ

ท่ีศาสนาคริสต์บีบคั้นปิดกั้นท าให้คนไม่สามารถใชค้วามคิด

เหตุผลสงสยัถกเถียงปัญหากี่ยวกบัความจริงของโลกและชีวิต แต่

ธรรมชาติของมนุษยน้ั์นยิ่งบีบก็ยิ่งด้ิน เพราะฉะน้ัน มนุษยพ์วก

หน่ึง อย่างพวกกาลิเลโอน้ี ก็ยิ่งรวมตัวกนัแสวงปัญญา ถกเถียง

หาความรู ้ท าใหเ้กิดการพฒันาทางปัญญา  

รวมความว่า ในตะวนัตกยุคก่อนโน้น การด้ินรนเพื่อจะ

ใหพ้น้จากการบีบคั้นทางความคิดความเชื่อ ท าให้เกิดการใฝ่

แสวงปัญญา ต่างจากในสังคมของเราท่ีไม่มีการบีบคั้นทาง

ปัญญา เลยเกิดภาวะเร่ือยเป่ือย ใครจะคิดอย่างไร ใครจะสงสัย

อะไร ก็ไมว่า่ ก็ปล่อย เลยขี้ เกียจคิดขี้ เกียจพดู พดูไปก็ไมเ่ห็นใคร

สนใจ มีคนมาฟังไม่กี่คน แต่ฝรัง่เขาไม่อย่างน้ัน พอพูดแสดง

ความสงสยั เขาจบัเลย กลายเป็นการกระตุน้เรา้ใหพ้วกท่ีอยากรู ้

ยิ่งอยากมาฟัง ยิ่งลักลอบท าเป็นการลับก็ยิ่งเอาจริงเอาจงั เป็น

เหตุหน่ึงท่ีท าใหฝ้รัง่แสวงปัญญากนัจริงจงัยาวนานจนกระทัง่เกิด

เป็นนิสยัใฝ่รูข้ึ้ น  

จากการด้ินรนใหพ้น้จากการบีบคั้นทางปัญญาน่ีแหละ 

ในท่ีสุดก็มาผุดโพล่งออก เกิดเป็นยุคคืนชีพ (Renaissance) 

และตามมาดว้ยยุคปฏิรูป (Reformation) การฟ้ืนฟูทางปัญญา

จึงเกิดขึ้ นในยุโรป เพราะการถูกบีบคั้น จึงท าให้ฝรั่งมีการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมายอย่างรุนแรง ต่างจากของเราท่ีไม่
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คอ่ยมีการเปล่ียนแปลงอะไร ก็อยู่กนัมาเร่ือยๆ สบายๆ จนจะมี

นิสัยผัดเพี้ ยน ปล่อยปละละเลย เร่ือยเป่ือย เฉ่ือยชา ตกอยู่ใน

ความประมาท  

พดูไดว้า่ ถา้เราไมพ่ฒันาคนใหดี้พอ คือไมส่ามารถท าให้

คนอยู่ด ้วยความไม่ประมาทท่ีแท้ ตามหลักของพระพุทธเจ้า 

สังคมไทยจะเจริญในทางสรา้งสรรค์ไดย้าก เพราะเราไม่มีทั้ง

สภาพโหดรา้ยรุนแรงของธรรมชาติ และไม่มีประวติัศาสตรแ์ห่ง

การกดขี่บีบคั้นทางปัญญา หรือการบงัคบัความเชื่ออย่างในเมือง

ฝรัง่ 

ความไม่ประมาทท่ีแท้ ก็คือ การเร่งรัดแกไ้ข ป้องกัน

ความเส่ือม และสรา้งสรรค์ความเจริญดว้ยสติปัญญา ถา้เราไม่

สามารถพฒันาคนใหอ้ยูด่ว้ยความไมป่ระมาทท่ีแท ้คนก็จะตกไป

อยู่ใต้อ านาจกิเลสของปุถุชน คือ ต้องมีทุกข์บีบคั้นหรือภัย

คุกคามจึงจะด้ินรนขวนขวาย เมื่อไรสุขสบายประสบความส าเร็จ

ก็จะนอนหรือน่ิงเฉยเฉ่ือยชา และมัวเมาหลงเพลิดเพลินใน

ความสุข แล้วก็จะผัดผ่อนอะไรต่างๆ ไปเร่ือยๆ ยิ่งเรามาใช้

สันโดษในความหมายว่า พอใจในส่ิงท่ีมีอยู่ จะได้สบายมี

ความสุข ก็ไปกนัไดดี้เลย น้ีก็คือลทัธิแห่งความประมาทนัน่เอง  

จะตอ้งสอนย ้ากนัว่า ถา้ผ ูใ้ดสันโดษในกศุลธรรม ผ ูน้ั้นก็

เป็นคนประมาท พระพุทธเจา้ไมเ่คยสอนใหส้นัโดษในกุศลธรรม 

คือการสรา้งสรรค์บ าเพ็ญกิจกรณีย์ส่ิงท่ีดีงาม พระองค์สอนให้

สันโดษในวัตถุส่ิงเสพเท่าน้ัน เพราะถ้าคนไม่สันโดษในวัตถุส่ิง
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เสพ มัวแต่วุ่นวายหาความสุขมาบ ารุงบ าเรอตัวเอง เขาจะเอา

เวลา แรงงาน และความคิดท่ีไหนมาใส่ใจท าหน้าท่ีกิจการงาน

และสรา้งสรรคค์วามดีงาม แต่ถา้เราสันโดษในวตัถุส่ิงเสพ เราก็

มีเวลาแรงงานและความคิดเหลือเฟือท่ีจะเอาไปทุ่มอุทิศใหแ้ก่

การท าหน้าท่ีการงานและการสรา้งสรรคส่ิ์งท่ีดีงาม  

ถา้เราสันโดษในวตัถุส่ิงเสพ พรอ้มกบัไม่สันโดษในกุศล

ธรรมตามท่ีพระพุทธเจ้าสอน ก็จะ เกิดความเจริญในทาง

สรา้งสรรค์อย่างแน่นอน แต่น่ีคนไทยอยู่สุขสบายแลว้ยังแถม

สันโดษในกุศลธรรมอีกด้วย ก็ไม่ด้ินรนขวนขวาย ไม่เร่งรัด

ตวัเอง กลายเป็นคนปล่อยปละละเลย เฉ่ือยชา  

เป็นอนัวา่ สงัคมตะวนัตกน่ีดีอยา่ง ท่ีเขามีตวัเรง่ท าใหค้น

ไม่ประมาท ทั้งโดยธรรมชาติแวดลอ้มท่ีทารุณ และโดยการบีบ

คั้นกันเองในหมู่มนุษย์ เขา้หลักท่ีว่าคนถูกทุกข์บีบคั้นและภัย

คุกคามจึงลุกขึ้ นด้ินรนขวนขวาย  

 

ถกูบีบจึงเรง่พฒันา เรียกว่าไม่ประมาทอยา่งเทียม 

ยิ่งกว่าน้ัน ฝรัง่ยังมีทุกข์บีบคั้นและภัยคุกคามท่ีมนุษย์

สร้างขึ้ นเองซ้อนเข้าไปอีก จึงยิ่งท าให้เขาด้ินรนขวนขวาย

สรา้งสรรคพ์ัฒนาในความหมายแบบของเขามากยิ่งขึ้ น อาจจะ

พดูไดว้า่ ฝรัง่คุน้เคยหรือชินมากบัระบบทุกขบี์บคั้นภัยคุกคามน้ี

กระทัง่เขาพฒันามนัขึ้ นมาเป็นวิถีชีวิตในสังคมของเขา หรือเป็น
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วัฒนธรรมของเขาเลยทีเดียว ดังจะเห็นไดว้่า ในยุคเศรษฐกิจ

รุง่เรืองท่ีผ่านมาน้ีเขาใชร้ะบบแข่งขนั โดยเฉพาะคนอเมริกนัน้ัน

ถือการแขง่ขนั (competition) เป็นหวัใจของการสรา้งความเจริญ 

โดยท่ีเขาเชิดชลูทัธิปัจเจกนิยม (individualism) ซ่ึงแสดงออกมา

เด่นทางดา้นการแขง่ขนั รวมทั้งวิถีชีวิตแบบตวัใครตวัมนั  

การแข่งขนัน้ี อเมริกันถือว่าขาดไม่ไดใ้นการสรา้งความ

เจริญ แต่การแขง่ขนัน้ัน มองในแงข่องธรรม ก็คือการท่ีคนมาบีบ

คั้นกนัเองใหน่ิ้งเฉยเฉ่ือยชาอยู่ไม่ได ้เพราะระบบแข่งขนัน้ัน คือ

ลทัธิตวัใครตวัมนั ใครดีใครได ้ใครแข็งก็อยู ่ใครอ่อนก็ไป ถา้ใคร

ไม่ด้ินรนไม่ขวนขวาย คนน้ันก็ตาย ไม่มีใครช่วย ฉะน้ัน ตอ้งพึ่ง

ตวั ตอ้งด้ินรนขวนขวายเอาเอง จึงเท่ากบัมีภัยคุกคามท าใหต้อ้ง

ด้ินอยู่ตลอดเวลา เขาจึงสร้างสรรค์ความเจริญมาได้ ระบบ

แขง่ขนัก็ดีตรงน้ี คือดีส าหรบัมนุษยท่ี์ยงัมีกิเลส ซ่ึงไม่สามารถท่ี

จะไมป่ระมาทดว้ยสติปัญญา จึงเรียกระบบแขง่ขนัน้ีวา่ระบบทุกขภ์ยั

ประดิษฐ ์

อย่างไรก็ตาม พระพุทธเจา้ตอ้งการใหเ้ราพฒันาคนให้

ไม่ประมาทด้วยสติปัญญา คือ โดยท่ีมีสติตามระลึกเท่าทัน 

ต่ืนตวัต่อเหตุการณ์ มีอะไรเกิดขึ้ นเป็นไปท่ีจะมีผลกระทบต่อชีวิต 

ต่อสังคม ต่อพระศาสนา ก็ไม่น่ิงเฉยเฉ่ือยชา ไม่ปล่อยปละ

ละเลย แต่จับเอามาตรวจมาดูว่า เร่ืองน้ีเกิดขึ้ นแล้ว จะมีผลดี 

หรือผลรา้ย ถา้จะเป็นผลเสีย จะก่อใหเ้กิดความเส่ือม ก็รีบแกไ้ข

ป้องกนั อนัไหนจะท าใหเ้กิดความเจริญก็รีบจดัรีบท า 
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สติท าหน้าท่ี คอยระลึก คอยนึก คอยจบัเอามาดูอยู่เร่ือย 

ปัญญาก็พิจารณาวิเคราะห์เร่ืองราวและสืบสาวหาเหตุปัจจยั หา

เหตุหาผล แลว้ก็ท าไปตามเหตุปัจจยัน้ัน โดยไม่ตอ้งรอใหม้ีทุกข์

มาบีบคั้นหรือภัยมาคุกคาม ถา้เราอยู่ไดอ้ย่างน้ี เรียกว่าอย ูด่ว้ย

ความไม่ประมาท คือไม่ตอ้งรอใหท้กุขบี์บคัน้ภยัคกุคามจงึมาเรง่  

แต่ทีน้ีมนุษยเ์ราทัว่ๆ ไป ท าไดไ้หมถึงขนาดน้ี เท่าท่ีเห็น

กนัอยู ่โดยมากก็จะอยูใ่นวงจรของปุถุชนท่ีว่า พอมีสุข ส าเร็จ ได้

ดีแล้ว ก็นอนเสวยผล ลุ่มหลงเพลิดเพลิน มัวเมา เฉ่ือยชา 

ผดัผ่อน พอถูกทุกขบี์บคั้นภยัคุกคาม ก็ลุกขึ้ นมาด้ินรนขวนขวาย

กนัที ฉะน้ัน มนุษยก์็เลยหนีไม่พน้จากวงจรของความเส่ือมและ

ความเจริญ  

พระพุทธเจา้ทรงสอนหลักความไม่ประมาทไวโ้ดยทรง

เน้นวา่ เป็นหลกัธรรมส าคญัท่ีสุด ทั้งเปรียบกบัรอยเทา้ชา้ง และ

เป็นปัจฉิมวาจา จึงเป็นตวัคุมทั้งหมด  

ปฏิบัติธรรมไปอย่างไรๆ ในท่ีสุดก็มาจนท่ีตรงน้ี คือ 

หลกัธรรมต่างๆ น้ันมีไวม้ากมาย เพื่อช่วยคนใหพ้น้ความชัว่ มา

สู่ความดี ท่านอุตส่าห์สอนธรรมมามากมายใหค้นปฏิบติัจนพน้

จากความชัว่มาสู่ความดี แต่พอคนน้ันมาสู่ความดีแลว้ เจริญแลว้ 

ส าเร็จแลว้ หรือมีความสุขแลว้ ก็มาตกหลุมแห่งความประมาท

เสีย คือ ยินดี พอใจ เพลิดเพลิน เลยหยุดเพียร พักผ่อน นอน

เสวยผล กลายเป็นน่ิงเฉยเฉ่ือยชา หรือนอนใจ  

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจา้จึงสอนความไม่ประมาทควบ
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ไวอี้กที เพื่อใหค้นท่ีปฏิบติัธรรม เมื่อประสบความส าเร็จแลว้ ดี

แลว้ สุขแลว้ จะไดไ้มต่กหลุม จะไดไ้ม่เส่ือมลงอีก ท่านเอาความ

ไมป่ระมาทมารั้งทา้ย คุมไวอี้กที ฉะน้ัน ความไม่ประมาทจึงเป็น

ธรรมส าคญัอยา่งยิ่ง แต่มีปัญหาวา่ มนุษยจ์ะพฒันาไปถึงจุดน้ีได้

หรือไม ่ 

น่ีคือบทพิสูจน์มนุษยชาติ ว่ามนุษยเ์ราน้ีโดยส่วนรวมท่ี

เรียกวา่สงัคม จะสามารถพฒันาไปถึงขั้นน้ีไดไ้หม คือขั้นท่ีอยู่ได้

ดว้ยความไมป่ระมาท สามารถสรา้งสรรคค์วามเจริญขึ้ นมา แลว้

รกัษาความเจริญน้ันไวไ้ด ้และท าใหเ้จริญยิ่งๆ ขึ้ นไปโดยไมเ่ส่ือม 

ดว้ยความไมป่ระมาท หรือจะตอ้งตกอยูใ่ตว้งจรของการท่ีวา่ ตอ้ง

ถูกทุกข์บีบคั้น ภัยคุกคาม จึงด้ินรนขวนขวาย แลว้เมื่อประสบ

ความส าเร็จ สุขแลว้ ดีแลว้ ก็หลงมวัเมาเพลิดเพลินผัดเพี้ ยน มวั

เสวยผล นอนใจ แลว้ก็เส่ือมอีก เลยตอ้งใชร้ะบบแข่งขันท่ีเป็น

ระบบกิเลสมาบีบคั้นแทน  

เป็นอันว่า ฝรัง่ใชก้ิเลสของมนุษย์มาเป็นอุปกรณ์สรา้ง

ระบบทุกขภ์ยัประดิษฐ ์คือการแขง่ขนัขึ้ นมา แลว้การแข่งขนัน้ันก็

เป็นตัวเร่งตัวบีบคั้นใหทุ้กคนด้ินรนขวนขวายช่วยตัวเอง พรอ้ม

กนัน้ันก็ใหม้ีปัจจยัตัวอ่ืนในสังคมมนุษยม์าหนุนอีก เช่น การไม่

ช่วยเหลือกัน การอยู่แบบตัวใครตัวมัน และเอาหลักการของ

สงัคมตลอดจนกฎเกณฑ ์กติกาต่างๆ มาบีบมาก ากบั ถา้ใครไม่

ท า กฎหมายกฎเกณฑก์ติกาจะบีบใหแ้ยเ่อง ทุกคนตอ้งชว่ยเหลือ

ตวัเอง ก็เลยตอ้งด้ินรนขวนขวายตลอดเวลา  
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ฉะน้ัน ในแงน้ี่ ถา้เราไมส่ามารถสรา้งความไม่ประมาทท่ี

แทข้ึ้ นมา คือ ไมส่ามารถพฒันาคนใหม้ีความไม่ประมาทท่ีแทไ้ด ้

การใชร้ะบบแข่งขันก็อาจจะดีกว่าท่ีจะปล่อยคนไทยไวอ้ย่างน้ี 

เพราะมันจะบีบเค้นให้คนไม่ประมาท แม้ว่าจะเป็นความไม่

ประมาทอย่างเทียมดว้ยแรงบีบก็ตาม ขอใหพ้ิจารณาว่าระหวา่ง

การบีบใหด้ิ้น กบัปลอ่ยใหป้ระมาท อยา่งไหนจะดีกวา่กนั ขอใหเ้ลือก

วา่จะเอาอยา่งไหน 

 

ไทยสบายแลว้มวัประมาท 

ฝรัง่ขาดปัญญาก็เจริญไม่ตลอด 

อย่างไรก็ตาม จะต้องรูต้ระหนักไวว้่า ระบบแข่งขัน ท่ี

อาศัยกิเลสมนุษย ์เป็นระบบทุกขบี์บคั้นภัยคุกคาม ไม่ใช่ความ

ไม่ประมาทท่ีแทจ้ริงน้ี มีผลเสียมาก เพราะมันเป็นระบบท่ีเอา

กิเลสของมนุษยม์าปลุกเรา้ และเป็นไปเพื่อสนองกิเลส คือ ทุก

คนด้ินรนเพื่อตัวเอง ไม่ใช่เพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ด้ิน

รนเร่งท าเพื่อให้ตัวรอด เพื่อให้ตัวอยู่ดี เพื่อผลประโยชน์ของ

ตัวเองเท่าน้ัน จึงพยายามกอบโกยเอาเปรียบใหไ้ดม้ากท่ีสุด จึง

ตอ้งตั้งกติกากนัขึ้ น เพื่อจะมากีดกั้นป้องกนัไมใ่หรุ้กล ้าสิทธ์ิกนั  

สังคมตะวันตกเป็นอย่างน้ี คือ ในแง่หน่ึงเขาสนับสนุน

ความเห็นแก่ตัว และพรอ้มกนัน้ันเขาก็สรา้งกติกากฎหมายและ

หลักการต่างๆ ของสังคมขึ้ นมาเพื่อป้องกันการรุกล ้าสิทธ์ิกัน 

การพฒันาในทิศทางน้ีจึงไดท้ าใหเ้กิดส่ิงท่ีเรียกว่าสิทธิมนุษยชน 
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(human rights) ท่ีตะวนัตกเขาภมูิใจนักหนา สิทธิมนุษยชนเกิด

มีขึ้ นเพราะสังคมตะวนัตกเป็นมาอย่างน้ี ทั้งน้ีรวมทั้งกฎเกณฑ์

กติกา และกฎหมายต่างๆ ซ่ึงตะวนัตกช านาญมาก 

แมว้า่สงัคมตะวนัตกจะใชร้ะบบแขง่ขนั ซ่ึงเป็นระบบทุกข์

บีบคั้นภัยคุกคามแบบประดิษฐ์ ของมนุษย์เอง มาเร่งรัดคนให้

กระตือรือรน้ขวนขวาย มีความไม่ประมาทชนิดเทียมแลว้สรา้ง

ความเจริญกา้วหน้าขึ้ นมาได ้แต่มนัก็มีผลรา้ยในเบ้ืองปลาย คือ 

ท าให้คนมุ่งท่ีจะเอาแต่ตัวเองรอด เพื่อความอยู่ดีมีความสุข

สมบูรณ์ของตัวเอง โดยไม่ค านึงถึงผู้ อ่ืน และไม่ค านึงถึง

ธรรมชาติแวดลอ้ม  

ในท่ีสุด เมื่อแต่ละคนมุ่งหาประโยชน์ส่วนตน สังคมก็

มากไปดว้ยการเบียดเบียนกัน และธรรมชาติแวดลอ้มก็เส่ือม

โทรม ทรพัยากรธรรมชาติก็ร่อยหรอ ฉะน้ัน ระบบแข่งขนัจึงไม่

ปลอดภยั และโดยนัยน้ี ระบบท่ีดีท่ีสุด จึงหนีไม่พน้ท่ีจะตอ้งเป็น

ระบบแห่งความไมป่ระมาทท่ีแท ้ซ่ึงเป็นไปดว้ยสติปัญญา  

เมื่อเราใชส้ติปัญญาแลว้ มนัก็คลุมหมด ปิดชอ่งเสียไมใ่ห้

มี มีแต่ส่วนท่ีดี แต่ปัญหาอยู่ท่ีว่าเราท าอย่างไรจะพัฒนาคนให้

อยูด่ว้ยธรรม คือความไม่ประมาทน้ีได ้และการพฒันาคนใหถึ้ง

ขั้นท่ีอยู่ด ้วยความไม่ประมาทแท้ด้วยสติปัญญาน้ี เป็นส่ิงท่ี

เป็นไปไดห้รือไม ่ 

อยา่งน้อยท่ีเห็นอยู ่คือ ในสงัคมไทยน่ีเอง ท่ีมีพระพุทธ-

ศาสนาซ่ึงสอนหลักความไม่ประมาท แต่คนดูเหมือนจะเต็มไป
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ดว้ยความประมาท และยิ่งกว่าน้ัน น่าสังเกตว่า เราไม่ค่อยสอน

กนัดว้ยในเร่ืองความไมป่ระมาทน้ี 

ตามหลกัความไมป่ระมาท ส่ิงท่ีเราจะตอ้งท าใหไ้ดก้็คือ  

๑. ท าให้คนเจริญงอกงามอยู่ในความดีงาม มีความ

รม่เย็นเป็นสุข  

๒. เมื่อดีงาม ร่มเย็นเป็นสุขแล้วให้ไม่ประมาท เร่ง

สรา้งสรรค์เพื่อให้เจริญกา้วหน้าต่อไป โดยไม่ผัด

เพี้ ยน ไม่ปล่อยปละละเลย ไม่เพลิดเพลินมวัเมาตก

หลุมความประมาท  

เมื่อส ารวจตรวจดูสภาพสงัคม จุดออ่นของสังคมไทยน่าจะ

ไดแ้กค่วามประมาท คนไทยเราน้ีประสบความส าเร็จพอสมควรใน

การด ารงอยูด่ว้ยดี สังคมของเรามีความร่มเย็นเป็นสุข แต่แลว้ก็

เฉ่ือยชาเพราะว่าไม่เอาหลักความไม่ประมาทมาใช ้คนไทยไม่

ค่อยเห็นความส าคัญของหลักความไม่ประมาทเลย ทั้งๆ ท่ี

พระพุทธเจา้ตรสัเตือนไวนั้กหนา ไมรู่ก้ี่แห่ง 

จะดูคนวา่พฒันาหรือไมก่็ดูไดท่ี้ความไม่ประมาทน่ีแหละ 

ถา้คนไหนสงัคมใดทัง้ท่ีสขุสบายก็ยงัไม่ประมาท ก็แสดงวา่เป็นคน

และเป็นสงัคมท่ีพฒันาจรงิ ส่วนคนหรือสังคมท่ีมีความทุกขม์ีภัย

แลว้ไมเ่ฉ่ือยชาประมาทน้ัน คอ่นขา้งจะเป็นเร่ืองธรรมดา เพราะ

ถูกกดถูกบีบจึงต้องด้ิน แต่คนท่ีสุขสบายแล้วยังขวนขวาย

สรา้งสรรค ์ท่านจึงยอมรบัวา่ เป็นผูป้ระเสริฐจริง 

ความไม่ประมาทเป็นเหมือนกับรอยเทา้ชา้ง ธรรมทุก
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อยา่งรวมลงไดใ้นความไม่ประมาททั้งหมด เหมือนรอยเทา้สัตว์

บกทุกชนิดรวมลงไดใ้นรอยเทา้ชา้ง ธรรมทั้งหลายมากมายจะกี่

อยา่งก็ตาม ไม่ว่าเราจะเรียนจะรูจ้ะจ ามาเท่าไร ถา้ประมาทเสีย

อย่างเดียว ธรรมเหล่าน้ันก็ไม่มีประโยชน์ เพราะไม่ไดร้ับการ

ปฏิบติั แต่ในทางตรงขา้ม ธรรมกี่อยา่งก็ตาม แมเ้รียนเพียงน้อย

ขอ้ แต่ถ้าไม่ประมาทเสียอย่างเดียว มีกี่ขอ้ก็ได้รับการปฏิบัติ

ทั้งหมด เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจา้จึงทรงเน้นความส าคญัของ

ความไมป่ระมาท  

รวมความว่า ความไม่ประมาทเป็นบทพิสูจน์การพฒันา

มนุษยชาติ วา่มนุษยจ์ะไปรอดไหมโดยสงัคมส่วนรวม  

เป็นอันว่า ตอนน้ี ถา้เทียบกนัในแง่น้ี สังคมตะวนัตกอยู่

ดว้ยความไมป่ระมาทเทียมตามระบบแข่งขนั ท่ีท าใหส้รา้งความ

เจริญทางวัตถุได้ส าเร็จผลอย่างดี ส่วนสังคมไทยของเรา ได้

ประสบความส าเร็จในความดีงามอยู่สุขสบายพอสมควร แต่ตก

หลุมความประมาท อาจจะเป็นอย่างน้ี ขอตั้งสมมุติฐานหรือ

ขอ้สงัเกตใหไ้ปพิจารณากนั 

สรุปจุดเนน้ตอนน้ีว่า เกณฑ์วัดการพัฒนามนุษยคื์อ 

ส าหรับมนุษยท์ี่ยังไม่พัฒนา ตอ้งบีบเคน้จุดไฟลนจึงจะไม่

ประมาท (ไม่ประมาทเทียม) ส าหรบัมนุษยท์ี่พฒันาแลว้ ใช้

สตปัิญญาเร่งรดัตวัเองได ้จงึไม่ประมาท (ไม่ประมาทแท)้ 

เวลาน้ีฝรัง่ โดยเฉพาะอเมริกนั ก็ยงัหาทางออกไม่ได ้เขา

ยังไม่เห็นต้นตอของปัญหา หรือยังไม่เห็นโทษภัยแห่งฐาน
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ความคิดความเชื่อของตนด้วยซ ้า เขายังคิดว่า ระบบแข่งขัน 

(competition) เท่าน้ันท่ีจะท าใหเ้กิดความเจริญ ตอนน้ีสังคม

อเมริกนัเส่ือมลง เขาก็บอกว่า เป็นเพราะอเมริกนัสูญเสียความ

พรอ้มและความสามารถในการแข่งขนั แสดงว่าอเมริกนัน่ียงัคิด

อยู่ในแง่ของตัวเองอย่างเดียวเท่าน้ัน เพราะถือว่าตนประสบ

ความส าเร็จมาดว้ยการแขง่ขนั  

เวลาน้ี พอตัวเองเส่ือมลง ก็มองไดแ้ค่ว่าเป็นเพราะคน

ของตนสูญเสีย competitiveness คือความพรอ้มท่ีจะแข่งขัน 

หรือคุณสมบัติในการแข่งขัน หมายความว่า คนอเมริกันในยุค

ปัจจุบัน ไม่มีคุณสมบัติในการแข่งขัน เช่น ขาดจริยธรรมการ

ท างาน (work ethic) ขาดสันโดษ ไม่ขยนัหมัน่เพียร เป็นคน

ส ารวยหยิบโหย่ง เป็นตน้ เพราะฉะน้ันก็เลยบอกว่าเราจะตอ้ง

แกไ้ขกูฐ้านะความเป็นผูน้ าและความยิ่งใหญ่กลับมา ดว้ยการท่ี

จะต้องท าให้คนอเมริกันกลับมีความพร้อม ท่ีจะแข่งขัน 

(competitiveness) ก็ไดแ้ค่น้ีแหละ วนเวียนอยู่แค่การถือว่าตน

จะฟ้ืนตวัไดก้็ตอ้งใหแ้ขง่ขนั (competition) เกง่  

ท่ีจริง สาระความเจริญของอเมริกาก็อยู่ท่ีว่าในอดีต

ตัวเองถูกบีบคั้นคุกคามมาทุกดา้น ทั้งด้านธรรมชาติท่ีทารุณ

ขาดแคลน ทั้งดา้นชีวิตแห่งการบุกฝ่าพรมแดน รวมทั้งสงคราม

กบัอินเดียนแดง ทั้งดา้นวิถีชีวิตในสังคมแห่งการแข่งขนั รวมทั้ง

ลทัธิตวัใครตวัมนั (ไมต่อ้งพดูถึงเร่ืองเกา่แก ่คือความบีบคั้นดา้น

ศาสนา) ก็จึงด้ินรนขวนขวายขยันสู ้ แต่เวลาน้ีสังคมอเมริกัน
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ไดร้บัผลของความขยนัหมัน่เพียรเปล่ียนเป็นพรัง่พรอ้มสุขสบาย 

ก็เลยเขา้วงจรปุถุชนท่ีว่าพอสุขสบายก็ฟุ้งเฟ้อมวัเมาเร่ิมจะเฉ่ือย

ชาประมาท คนอเมริกนัก็ไดแ้ต่หวังใหก้ารแข่งขันมาบีบเร่งคน

ของตวัต่อไปอีก 

ในเวทีโลกเวลาน้ีจะเห็นไดช้ดัวา่ มีค าวา่แขง่ขนัน้ีใชท้ัว่ไป

หมด โดยเฉพาะการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ เวลาน้ีถือกันว่าโลก

เป็นเวทีของการแข่งขัน ประเทศชาติต่างๆ ก็คิดถึงแต่การท่ีจะ

แขง่ขนักนั เมืองไทยเราก็พลอยรบัเอาลัทธิน้ีเขา้มาดว้ย และพดู

กนัเกร่อถึงการพยายามแข่งขนัใหสู้เ้ขาได ้เมื่อมองในแง่น้ีก็เป็น

การเอาแต่ตวัของแต่ละประเทศ  

แต่ในการแกปั้ญหาของโลก ระบบการแข่งขนัแบบน้ีไม่มี

ทางแกปั้ญหาไดส้ าเร็จ มีแต่จะท าใหโ้ลกพินาศ เพราะในท่ีสุด 

มันจะกลับมาซ ้าเติมปัญหาท่ีว่ามาทั้งหมด เช่นท าให้ปัญหา

ธรรมชาติแวดลอ้มแกไ้ม่ได ้เพราะว่าเมื่อต่างคนต่างแข่งขันหา

ผลประโยชน์ หรือว่าต่างคนต่างคิดแบ่งแยกกัน มันก็แกไ้ม่ได ้

มนุษยจ์ึงมาถึงจุดติดตนั  

ทั้งๆท่ีคนเหล่าน้ีมองเห็นปัญหาโทษภยัของแนวความคิด

บางอยา่ง แต่เขาก็หนีไมพ่น้จากแนวความคิดน้ันเองอีกดา้นหน่ึง

ท่ีมองไม่เห็น เหมือนอย่างอเมริกันท่ีมองเห็นว่า ความคิดท่ีจะ

พิชิตธรรมชาติผิด แต่ก็มองไม่ออกว่าจะหาทางออกอ่ืนได้

อย่างไร ก็ต้องมาใชว้ิธีการสร้างความเจริญด้วยการแข่งขัน 

(competition) อีก  ซ่ึงก็อยู่ ในลัทธิ เ ดียวกัน คือการหาผล  
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ประโยชน์ด้วยการท าลายธรรมชาติ ก็วนไปวนมา เพราะ   

ฉะน้ันจึงบอกวา่ติดตนั  

พระพุทธศาสนาน้ีมีค าตอบใหอ้ย่างแน่นอน ยกตัวอย่าง

จริยธรรมก็เช่นเดียวกัน จริยธรรมตะวันตกท่ีพดูเมื่อกี้  ก็มาติด

ตนัท่ีจริยธรรมแห่งการจ าใจ อยา่งท่ีบอกเมื่อกี้ วา่ ถา้มนุษยจ์ะสุข

ท่ีสุด ธรรมชาติตอ้งพินาศ และมนุษยก์็พินาศดว้ย แต่ถา้ยอมให้

ธรรมชาติอยู่ มนุษย์ก็ไม่สามารถสุขท่ีสุด แต่ก็จ าเป็นต้อง

ประนีประนอมดว้ยการยอมใหธ้รรมชาติอยูไ่ดโ้ดยมนุษยย์อมอด

ยอมขาดความสุขบา้ง ซ่ึงก็คือจะตอ้งอยู่ดว้ยความจ าใจ เพราะ  

ฉะน้ัน เวลาน้ีแมเ้ขาจะใหค้วามส าคัญแก่จริยธรรม แต่ก็ไดแ้ค่

จริยธรรมแห่งความจ าใจดว้ยการประนีประนอม 

 

เม่ือขดัแยง้ จ าใจ จึงเจริญไดไ้ม่ยัง่ยืน 

พระพทุธศาสนาบอกทางออกให ้

จากภูมิหลังในประวัติศาสตร์ จริยธรรมตะวันตกเป็น

จริยธรรมแบบเทวบัญชา แล้วต่อมาก็เป็นจริยธรรมท่ีถือว่า

มนุษยป์รุงแต่งสมมติกนัขึ้ นเอง ไมม่ีความเป็นวิทยาศาสตร ์ครั้น

ถึงปัจจุบนัน้ีเมื่อมาประสบปัญหาทางจิตใจและทางสังคม ก็เร่ิม

เห็นความส าคัญของจริยธรรมขึ้ นมาอีก แต่ก็ยังไม่มากนัก 

จนกระทัง่มาประสบปัญหาธรรมชาติแวดลอ้มเขา้ ฝรัง่จึงไดห้วน

กลบัไปใหค้วามส าคญัแกจ่ริยธรรมอยา่งเต็มท่ี  
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เวลาน้ี จริยธรรม คือ ethics จึงไดก้ลับมามีความส าคญั

มากในสังคมตะวันตก เพราะปัญหาส่ิงแวดลอ้มซ่ึงท าใหเ้กิดมี

จริยธรรมส่ิงแวดลอ้ม (environmental ethics) ซ่ึงก็เป็นจริยธรรม

แห่งความจ าใจอยู่นั่นเอง เช่นบอกว่า มนุษย์ต้องมี restraint 

(ตรงกบั สังวร หรือ สัญญมะ) คือ ตอ้งมีการควบคุมยบัยั้งตนเอง

ในการท่ีจะปฏิบัติต่อธรรมชาติ โดยไม่เอาทรพัยากรธรรมชาติ

มาใชต้ามใจชอบ เป็นตน้  

ในเวลาเดียวกนั จริยธรรมก็ฟ้ืนฟู เฟ่ืองขึ้ นในดา้นอ่ืนๆ 

ทางฝ่ายสังคมด้วย อย่างในมหาวิทยาลัยต่างๆ เวลาน้ีก็มีการ

กลับมาศึกษาจริยธรรม เช่นมีจริยธรรมธุรกิจ (business 

ethics) ซ่ึงมีเป้าหมายส าคญัอยา่งหน่ึง คือ ท าอย่างไรจะด าเนิน

ธุรกิจโดยไม่ส่งผลใหเ้กิดการท าลายสภาพแวดลอ้ม เพราะการ

แขง่ขนักนัมากในทางธุรกิจ จะท าใหทุ้กคนต่างก็หาผลประโยชน์ 

แล้วก็ลงท้ายด้วยการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ฉะน้ัน 

จริยธรรมส่ิงแวดลอ้ม (environmental ethics) จึงมีอิทธิพล

ออกไปจนถึงวงการทางสังคม ท าใหก้ารศึกษาในมหาวิทยาลัย

เกิดมีจริยธรรมธุรกิจ (business ethics) ขึ้ นดว้ย จริยธรรมก็

กลบัฟ้ืนฟมูีความส าคญัขึ้ นมา  

อย่างไรก็ตาม ในเมื่อจริยธรรมของตะวันตกเป็น

จริยธรรมแบบจ าใจ ฝืนใจ มันก็ไม่มัน่คง ไม่ปลอดภัย ไม่มี

หลักประกัน เพราะเมื่อมนุษย์ฝืนใจก็ทุกข์ จึงคอยหาทางเล่ียง

จริยธรรมแบบท่ีว่าตลอดเวลา ฉะน้ัน จึงบอกว่าติดตันไม่มี
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ทางออก  

ส่วนจริยธรรมของพระพุทธศาสนาน้ัน ไม่เป็นจริยธรรม

แห่งการประนีประนอม ไม่ใช่จริยธรรมแบบท่ีว่าทั้งสองฝ่ายต่าง

ตอ้งยอมเสียบา้ง เพื่อต่างก็ได้บา้งดว้ยกัน แต่เป็นจริยธรรมท่ี

ต่างก็ประสานประโยชน์เกื้ อกูลซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงในท่ีสุดจะท าให้

องคป์ระกอบทั้ง ๓ ส่วนในอารยธรรมของมนุษยชาติอยู่ร่วมกัน

และเจริญงอกงามไปดว้ยกนัไดด้ว้ยดี คือ 

 ๑. ชีวิตมนุษย ์ 

 ๒. สงัคม และ 

 ๓. ส่ิงแวดลอ้ม 

ขณะน้ี องคป์ระกอบทั้งสาม ตกอยูใ่นกระบวนการพฒันา

ของมนุษย ์ท่ีเรียกว่า unsustainable คือเป็นวิธีการพฒันาท่ีไม่

ยัง่ยืน ซ่ึงท าใหผ้ลประโยชน์ของทั้งสามอย่างขดัแยง้กนัไปหมด 

คือ ถา้บุคคลไดส้ังคมก็สูญเสีย ถา้จะใหส้ังคมไดบุ้คคลตอ้งยอม

สละ ดงัน้ัน เพื่อบุคคล สงัคมตอ้งยอมเสีย หรือเพื่อสังคม บุคคล

ตอ้งยอมเสีย ต่อมาระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ถ้ามนุษย์ได้

ธรรมชาติก็สูญเสีย ถา้ธรรมชาติไดม้นุษยก์็สูญเสีย ขดักนัหมด 

ระบบน้ีจึงน ามาซ่ึงจริยธรรมแบบจ าใจ 

ท่ีน้ีในทางพุทธศาสนาน้ัน เราบอกว่า คนน้ีพัฒนาได ้

เมื่อพัฒนาคนแลว้ ทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับคนจะเปล่ียนไป พอคน

เปล่ียนไปแลว้ เราจะท าใหส้ามอย่างน้ีมาประสานประโยชน์กัน 

จนกระทัง่กลายเป็นวา่ บุคคลไดก้็ดีแกส่ังคมดว้ย สังคมไดก้็ดีแก่
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บุคคลด้วย มนุษย์ได้ก็ดีแก่ธรรมชาติดว้ย ธรรมชาติไดก้็ดีแก่

มนุษยด์ว้ย การพฒันาจะตอ้งมาถึงจุดน้ี จึงจะเป็น sustainable 

ท่ีแปลกนัวา่ยัง่ยืน แต่ปัญหาอยูท่ี่วา่มนุษยจ์ะท าไดไ้หม  

ถ้ามองในแง่ของปรัชญาตะวันตกตอนน้ี การพัฒนาท่ี

ยัง่ยืน (sustainable development) น้ันเห็นว่าไม่มีทาง ตันหมด 

เพราะแนวคิดของเขาแฝงความขดัแยง้ไวต้ลอดหมดทั้งสาย และ

มาลงท่ีจริยธรรมแห่งความจ าใจ ซ่ึงเป็นไปตามแนวความคิดท่ี

เร่ิมตั้งแต่มองมนุษย์แยกต่างหากจากธรรมชาติ และใหม้นุษย์

พิชิตธรรมชาติ แลว้จดัการกบัธรรมชาติตามชอบใจ เพื่อเอามา

สนองความต้องการของตนท่ีจะเสพให้มากท่ีสุด เพื่อจะไดสุ้ข

มากท่ีสุด  

แนวคิดของตะวนัตกน้ันต่างจากแนวคิดของพุทธ ซ่ึงสอน

ว่า จะตอ้งประสานใหส่ิ้งท่ีดีแก่บุคคลก็ดีแก่สังคมดว้ย ใหส่ิ้งท่ีดี

แก่สังคมก็ดีแก่บุคคลดว้ย ให้ส่ิงท่ีดีแก่มนุษย์ก็ดีแก่ธรรมชาติ

ด้วย ให้ส่ิงท่ีดีแก่ธรรมชาติก็ดีแก่มนุษย์ด้วย ถ้าถึงจุดน้ีได ้

องค์ประกอบทั้งสามก็ประสานประโยชน์กันได ้และกลายเป็น

เกื้ อกูลซ่ึงกนัและกนั ก็แกปั้ญหามนุษยไ์ด ้น่ีคือความส าเร็จของ

อารยธรรม อันน้ีแหละ เป็นบทสุดทา้ยท่ีจะพิสูจน์ว่าการพฒันา

มนุษยจ์ะท าไดแ้คไ่หน เป็นจุดสุดยอด เราไม่ไปยุ่งกบัเร่ืองเล็กๆ 

น้อยๆ ดว้ยซ ้า  

เอาเป็นว่า จุดศูนย์รวมทั้งหมดในการแก้ปัญหาของ

มนุษยชาติน้ี เราบอกวา่พระพุทธศาสนามีค าตอบให ้
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- ๒ - 

ใชธ้รรมเพ่ือกำ้วไป ไม่ใช่เพ่ือนอนสบำย 

 

 

ถา้สนัโดษเพ่ือสขุ ก็จบลงดว้ยความข้ีเกียจ 

คนไทยเราน้ีใชธ้รรมบางขอ้ไม่ถูก เมื่อเอาธรรมมาใชผิ้ด 

ก็เกิดโทษ แมแ้ต่กุศลธรรมเมื่อใชผิ้ดก็เกิดโทษ และอีกอยา่งหน่ึง 

บางทีชาวพุทธเราก็ใชกุ้ศลเป็นปัจจยัแก่อกุศลกนัเสียมาก ไม่ว่า

จะใชผิ้ดหรือใชไ้ม่ครบ ก็เสียหายทั้งน้ัน ใชผิ้ดกบัใชไ้ม่ครบน้ัน 

เป็นคนละอย่างกนั ท่ีว่าใชไ้ม่ครบ เช่น ใชไ้ม่ครบชุดของมนั ไม่

ครบถว้นตามระบบองคร์วม ใชเ้วา้ๆ แหว่งๆ มีตัวอย่างเยอะ จะ

พูดกันเร่ืองน้ีก็ยังว่ากันได้อีกมาก ตอนน้ี ก็เลยต้องขอยกเอา

เร่ืองสนัโดษมาพดูเสริมอีก 

เร่ืองสนัโดษน้ี ก็เป็นตัวอย่างของการใชธ้รรมท่ีไม่ครบถว้น

กระบวนการ สันโดษน้ันไม่ใช่จบแค่ความหมาย ความหมายว่า

ตามศพัท ์ก็แปลวา่ ความพอใจ อันน้ีแปลตามตัวหนังสือ แต่มนั

ไมใ่ชค่ าจ ากดัความทางวิชาการ  

ทีน้ีเราแปลใหก้วา้งออก ความสันโดษ ก็คือ ความพอใจ

ในส่ิงท่ีตนมีตนได ้จากน้ันก็ขยายความออกไปอีกในเชิงวัตถุว่า 

สนัโดษ คือความพอใจในส่ิงท่ีไดม้าเป็นของตน ดว้ยความเพียร

พยายามอันชอบธรรม น่ีเป็นค าจ ากัดความท่ีกวา้งขึ้ นไปอีก 
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เพราะบอกก ากบัไวว้า่ ในการท่ีจะสันโดษน้ันจะตอ้งขยนัหมัน่เพียร

ดว้ย และไดม้าโดยชอบธรรมดว้ย เพราะสนัโดษน้ีมุง่ก าจดัทุจริต

ดว้ย กล่าวคือ ถา้ไมส่นัโดษในของตนก็ไปยินดีในของคนอ่ืน แลว้

ก็ไปลักขโมยของเขา แต่ทั้งหมดน้ีก็ยงัเป็นเพียงส่วนหน่ึงของค า

จ ากดัความหรือความหมาย  

สันโดษไม่จบเท่าน้ัน เพราะธรรมน้ัน เป็นระบบแห่ง

ความสัมพันธ์ ธรรมทั้งหลายมีความสัมพันธ์ส่งผลต่อกันใน

ระบบองคร์วม เพื่อน าไปสู่จุดหมายรวมอนัเดียวกนั คือการบรรลุ

พระนิพพาน คือเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา 

ในเมื่อธรรมทุกขอ้ส่งผลไปรวมกัน ธรรมทุกขอ้ก็ต้องสัมพันธ์

ส่งผลต่อกนั ธรรมขอ้ยอ่ยก็ตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการขอ้ใหญ่ จึง

เรียกวา่ ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ท่ีแปลกนัมาวา่ปฏิบติัธรรมสมควรแก่
ธรรม ซ่ึงอรรถกถาท่านอธิบายว่า ธรรมน้อยตอ้งคลอ้ยแก่ธรรม

ใหญ่ ซ่ึงเป็นหลักการปฏิบัติเพื่อเจริญกา้วหน้าสู่จุดหมายของ

พระพุทธศาสนา  

ปัจจยัท่ีจะใชใ้นการสรา้งสรรคอ์ะไรสกัอยา่งหน่ึงน้ัน อย่า

มองตัวเดียวแยกออกมา ต้องมองตัวควบ ตัวประสาน ตัว

สัมพันธ์ หรือตัวประกอบอ่ืนดว้ย ปัจจัยตัวเดียวกันน้ัน เมื่อใช้

ประกอบกับปัจจัย อีกตัวห น่ึง  ท าให้เกิดการสร้างสรรค์

เจริญกา้วหน้า แต่พอปัจจัยตัวเดียวกันน้ันไปประกอบร่วมกับ

ปัจจยัอีกตวัหน่ึง ต่างออกไป กลบัท าใหเ้กิดความเส่ือมไปเลย  
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สนัโดษก็เชน่เดียวกนั ถา้เราไม่ใชส้ันโดษเป็นปัจจยัหน่ึง

ท่ีจะไปร่วมกับปัจจัยอ่ืนเพื่อท าให้เกิดการสร้างสรรค์ แต่ใช้

สันโดษลว้นๆ เฉพาะตัว ก็ไปหยุดอยู่ท่ีความพอใจ แลว้ก็สบาย 

พอแค่น้ี ก็ได้ความสุข แต่ผลตามมาก็ขี้ เกียจเท่าน้ันเอง นอน

สบาย ไมต่อ้งเอาอะไร แค่น้ีเราสุขแลว้ พระพุทธเจา้ไม่เคยสอน

สนัโดษแบบน้ี 

สันโดษมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร ธรรมทุกขอ้ตอ้งมีความ

มุ่งหมาย บางคนตอบว่า สันโดษเพื่อจะไดม้ีความสุข ยงัไม่เคย

พบท่ีไหนท่ีพระพุทธเจา้ตรสัวา่ สนัโดษเพื่อมีความสุข แต่สนัโดษ

น้ันท าใหม้ีความสุขในตัวของมันเองทันทีเลย แต่สันโดษไม่ใช่

เพื่อความสุข เวลาเราสันโดษแลว้เราก็สุขไดเ้ลย เราจะพอใจใน

ปัจจยั ๔ ท่ีมีน้อยๆ และเราก็มีความสุขในทนัที สนัโดษท าใหเ้รา

เป็นคนมีความสขุไดง้า่ย แต่สันโดษไม่ใช่เพื่ อความสขุ ความสุข

เป็นผลพลอยไดท่ี้เกิดตามมาเองจากสันโดษ แต่ไม่ใช่จุดหมาย

ของสนัโดษ 

ถา้ปฏิบติัสันโดษแลว้นอนสบายเป็นสุข มนัก็ไม่สอดคลอ้ง

กบัธรรมท่ีเป็นหลกัการใหญ่ หลักการใหญ่คือการท่ีจะกา้วไปให้

ถึงจุดหมาย ถ้าสันโดษแล้วนอนสบาย มันก็ไม่กา้ว สันโดษ

จะตอ้งสัมพนัธ์กับธรรมอ่ืนๆ เพื่อใหก้า้วไปสู่จุดหมายใหญ่ ใน

ระบบองคร์วมทั้งหมด เพราะฉะน้ัน ธรรมย่อยๆ จึงสัมพนัธ์กัน 

เมื่อกี้ จึงพดูถึงความหมายหลายแง ่ 
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ในแงค่วามหมาย เราอาจจะพดูสั้นหรือพดูยาวก็ได ้อย่าง

ท่ีพดูเมื่อกี้ วา่ สนัโดษคือความพอใจ สันโดษคือความพอใจในส่ิง

ท่ีตนมีตนได ้สนัโดษคือความพอใจตามมีตามไดใ้นส่ิงท่ีเป็นของ

ตน ตลอดจนว่าสันโดษคือความพอใจในส่ิงท่ีไดม้าเป็นของตน

ดว้ยความเพียรพยายามอนัชอบธรรม  

ท่ีใหค้วามหมายมาทั้งหมดก็อย่างน้ี แต่ยงัไม่จบเท่าน้ัน 

ในระบบความสัมพันธ์ตอ้งมีต่อ สันโดษต้องมีค าตามด้วยว่า 

สนัโดษในอะไร น่ีแหละ ตอนน้ีท่ีส าคญัมาก ในพระสูตรมีไหมท่ี

พระพุทธเจา้ตรัสท้ิงไวล้อยๆ นอกจากในคาถาเท่าน้ันท่ีตรัส

ลอยๆ เช่น สนฺตุฏฺฐี ปรมํ ธนํ แต่ถา้ตรสัในรอ้ยแกว้เป็นพระสูตร 
เป็นค าสอน ตอ้งตามมาดว้ยค าต่อตามว่า สันโดษในจีวร ...ใน

บิณฑบาต...ในเสนาสนะ ตามมีตามได ้และทา้ยสุดจะมีธรรมอ่ืน

มารับอีก เช่น ในอริยวงศ์ ๔ ขอ้ท่ี ๔ ว่ายินดีในการเจริญกุศล

ธรรม และพอใจในการละอกุศลธรรม แสดงว่ายงัตอ้งตามมาอีก

ว่า สันโดษแลว้ต่อดว้ยอะไร ซ่ึงก็จะเห็นว่าสันโดษ ๓ ขอ้ตน้มา

สอดคลอ้งกบัขอ้ท่ี ๔ น้ี โดยส่งผลมาสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการในขอ้

ท่ี ๔ ซ่ึงมาปิดทา้ย  

เพียงแคห่ลกัอริยวงศ ์๔ น้ี ก็ใหค้วามชดัเจนแลว้ในเร่ือง

ขอบเขตและความมุ่งหมายของสันโดษ ในระบบความสัมพันธ์

ขององค์ธรรมต่างๆ ต้องขอย ้าว่า สองอย่างน้ีส าคัญมาก คือ 

สันโดษในอะไร และ สันโดษแลว้ต่อดว้ยอะไร (=สันโดษแลว้

จะตอ้งท าอะไรต่อไป) แต่ตอนน้ีเอาแคน้ี่กอ่นวา่ สนัโดษในอะไร  
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สันโดษท่านบอกค าต่อตามไวเ้สร็จแลว้ว่า สันโดษดว้ย

วัตถุปัจจัยบ ารุงชีวิต ถ้าเป็นคฤหัสถ์เราก็ขยายความหมายว่า

พอใจในวัตถุบ ารุงบ าเรอปรนเปรอความสุข มีความสุขไดง้่าย

ดว้ยวัตถุส่ิงเสพตามมีตามได ้ไม่ตอ้งวุ่นวายทะเยอทะยานมัก

มากในส่ิงเสพเหล่าน้ัน  

เมื่ อ เ ราสัน โดษ ใน ส่ิ ง เสพ ส่ิ งบ ริ โภคอย่าง น้ีแล้ว 

พระพุทธเจา้ก็ตรสัธรรมไวอี้กคู่กนักบัความสันโดษในวตัถุบ ารุง

บ าเรอ คือตรสัความไมส่นัโดษ ไวเ้ป็นหลกัธรรมเหมือนกนั แต่ก็

มีค าต่อตามว่า ความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย ไม่ใชท้ิ้ง

ลอยๆ ถา้พดูว่าไม่สันโดษเฉยๆก็ผิดอีก ความไม่สันโดษในกุศล

ธรรม ขอใหไ้ปดูเถอะ ตรสัไวม้ากมาย แต่เราไมเ่อามาสอนกนั  

สันโดษอยู่ในกระบวนการปฏิบัติธรรม คือ เป็นปัจจัย

อย่างหน่ึงในระบบความสัมพันธ์ สู่จุดหมายใหญ่อันเดียวกัน 

ฉะน้ัน มันจึงตอ้งมีความมุ่งหมายเพื่อจะกา้วหน้าไปสู่ธรรมท่ี

สูงขึ้ นไป สันโดษเป็นปัจจัยตัวหน่ึงท่ีจะให้เรากา้วหน้าในการ

ปฏิบติั โดยท่ีมนัไปสนับสนุนความเพียร หมายความว่า สันโดษ

เป็นตวัเอ้ือใหเ้ราเพียร เพราะฉะน้ันพระพุทธเจา้จึงตรสัความไม่

สนัโดษ ไวคู้ก่นัดว้ย 

เป็นอนัวา่ พระพุทธเจา้ไม่ไดต้รสั ‘สันโดษ’ ไวล้อยๆ แต่

ต้องมีอะไรตามมาด้วย  ส าหรับพระภิกษุก็ตามด้วยจีวร 

บิณฑบาต เสนาสนะ ถา้ไม่มีตัวตาม เป็นสันโดษลอยๆ ใชไ้ม่ได ้

หรือถ้าตัวตามผิดไป เช่น ภิกษุไปสันโดษในกุศลธรรม ก็
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กลายเป็น ปมาทวิหารี (ผูอ้ยูด่ว้ยความประมาท) ไปเลย  

ในพระสูตรหน่ึงพระพุทธเจา้ตรัสไวว้่า ภิกษุแมจ้ะเป็น

อริยบุคคล เช่น เป็นโสดาบนั ปฏิบติัธรรมไดบ้รรลุคุณธรรมวิเศษ 

แลว้มาพอใจวา่เราน้ีไดบ้รรลุคุณธรรมเบ้ืองสูงถึงขนาดน้ีแลว้เกิด

สันโดษขึ้ น พระพุทธเจา้ตรัสว่า ภิกษุรูปน้ันเป็น ปมาทวิหารี 
แปลวา่ ผูอ้ยู่ดว้ยความประมาท เป็นผูท่ี้จะเส่ือม ฉะน้ัน สันโดษ

ในกุศลธรรมจึงผิด พระพุทธเจา้ไม่เคยตรสั มีแต่ตรสัว่า ใหไ้ม่

สนัโดษในกุศลธรรม  

รวมความว่า สันโดษน้ัน หน่ึง ตอ้งมีตัวตามว่า สันโดษ 

ในอะไร ไมใ่ชท้ิ่งไวด้ว้นๆ ลอยๆ สอง ตอ้งมีตัวควบว่าตอ้งมากบั

อะไรหรือต่อดว้ยอะไร สาม ตอ้งมีจุดหมายวา่เพื่ออะไร  

 

สขุง่ายดว้ยวตัถนุอ้ย เพ่ือออมแรง-เวลาไปท างาน 

ความไม่สันโดษในกุศลธรรมน้ี พระพุทธเจ้าตรัสถึง

ขนาดว่า ท่ีเราได้บรรลุโพธิญาณน้ี ได้เห็นคุณของธรรมสอง

ประการ คือ ความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้ งหลาย และการ

บ าเพ็ญเพียรไม่ระย่อ พระพุทธเจา้จึงเป็นตัวอย่างของการไม่

สนัโดษในกุศลธรรม  

พุทธพจน์น้ีมาในอังคุตตรนิกาย ตรัสแสดงไวใ้หเ้ราจ า

ตระหนักว่า พระองค์ได้ตรัสรู ้ คือบรรลุโพธิญาณ เพราะไม่

สนัโดษ ตามดว้ยค าวา่ ในกุศลธรรมทั้งหลาย เป็นอันว่า ธรรมท่ี



๒๘   เร่ืองท่ีคนไทยควรเขา้ใจให้ถูก 
 

ท าใหพ้ระพุทธเจา้ตรัสรู ้คือ หน่ึง อสนฺตุฏฺฐิตา กุสเลสุ ธมฺเมสุ 

ความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย สอง  อปฺปฏิวาณิตา จ 
ปธานสฺมึ ความไม่ระย่อในการบ าเพ็ญเพียร และพระองค์ได้

บรรยายต่อไปว่า เราน้ัน นัง่ลงท่ีควงโพธ์ิ แลว้ไดอ้ธิษฐานจิตว่า 

ถา้ยงัไมถึ่งธรรมท่ีจะพึงบรรลุไดด้ว้ยความเพียรของบุรุษตราบใด 

แมเ้ลือดเน้ือจะแหง้เหือดเหลือแต่เสน้เอ็น ก็จะไม่ลุกขึ้ น น่ีเป็น

ตวัอยา่ง  

พระพุทธเจ้าไม่เคยสันโดษเลยในเร่ืองกุศลธรรม 

พระองค์เสด็จออกไปหาความรู ้แสวงหาผลส าเร็จในทางจิตใจ 

ไปบ าเพ็ญสมาธิ ไปเขา้ส านักโยคะ ไปเขา้ส านักอาฬารดาบส กา

ลามโคตร ไดบ้รรลุถึง อากิญจญัญายตนสมาบติั ไม่สันโดษ ไม่

พอแค่น้ัน เสด็จต่อไปยังส านักอุททกดาบส รามบุตร ไดถึ้งเนว

สัญญานาสัญญายตนะ ก็ไม่สันโดษอีก เขาเชิญให้ทรงเป็น

อาจารยร์่วมส านักดว้ย ก็ไม่เอา พระองคย์งัไม่ถึงจุดหมาย ก็ไม่

หยุด คิดคน้เพียงพยายามต่อไปจนกระทัง่ตรสัรู ้จึงไดต้รสัยืนยนั

ไวว้า่ ท่ีพระองคต์รสัรูน้ั้น เพราะไมส่นัโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย  

ธรรม ๒ ขอ้น้ีมิใช่ตรัสไวใ้นพระสูตรเท่าน้ัน แมใ้นพระ

อภิธรรมปิฎกท่านก็แสดงไวเ้ป็นมาติกาหน่ึงในหมวดทุกมาติกา

ดว้ย ฉะน้ัน ความไมส่นัโดษน้ีวา่ไปแลว้ ส าคญัย่ิงกวา่ความสนัโดษอีก 

แต่เราแทบจะไมพ่ดูกนัเลย เราพดูถึงแต่สันโดษและเป็นสันโดษ

ดว้นๆ 
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เป็นอันว่า ประสานสอดคลอ้งกนัเลย คือสันโดษในวตัถุ

ส่ิงเสพ กับไม่สันโดษในกุศลธรรม ฉะน้ัน เราจะหยุดแค่ความ

สันโดษไม่ได ้ต้องต่อไปท่ีความไม่สันโดษดว้ย แล้วทีน้ีความ

สนัโดษมาเอ้ือต่อความไมส่นัโดษและความเพียรอยา่งไร  

เมื่อเราสนัโดษในวตัถุบ ารุงบ าเรอ เราก็ไมเ่สียเวลาไปกบั

การขวนขวายหาส่ิงเหล่าน้ี คนท่ีไมส่นัโดษ อยากจะหาวตัถุบ ารุง

บ าเรอตัว หาอาหารดีๆ กินเอร็ดอร่อย คิดจะหาความสุขจาก

การเสพการบริโภค แกก็เสียเวลาไปในการวุ่นวายหาส่ิงเหล่าน้ี 

แลว้แกก็เสียแรงงานดว้ย แรงงานของแกก็หมดไปกับการหาส่ิง

เหล่าน้ี ความคิดอีกล่ะก็มวัแต่หมกมุ่นครุ่นคิดว่า เอ...พรุ่งน้ีเรา

จะไปกินท่ีไหนใหอ้รอ่ยใหโ้ก ้จะไปกินอะไรใหเ้ลิศรส คิดแต่เร่ือง

เหล่าน้ี เวลา แรงงาน และความคิดหมดไปกับเร่ืองเหล่าน้ี ไม่

เป็นอันท าการท างานหรือสรา้งสรรค์อะไร ถ้าหมกมุ่นวุ่นวาย

เร่ืองน้ีมากนัก ก็เสียงานไปเลย หรือถา้หนักนักก็ตอ้งทุจริต 

ในทางตรงขา้ม พอเราสันโดษในวตัถุส่ิงเสพ เราก็สงวน

เวลา แรงงาน และความคิด ไวไ้ด้ทั้งหมด แลว้เราก็เอา เวลา 

แรงงาน และความคิดน้ันมาทุ่มใหก้บัความเพียรพยายามในการ

ปฏิบติักิจหน้าท่ีการงานและการสรา้งสรรคส่ิ์งท่ีดีงาม คือ ความ

ไม่สันโดษในกุศลธรรม ก็ท าหน้าท่ีและ ส่ิงดีงามได้เ ต็มท่ี 

สอดคลอ้งกนัหมด 

เร่ืองน้ีส าคญัมาก ขอย ้าอีกทีวา่ ถา้เราปฏิบติัถูกตอ้ง เมื่อ

เราสนัโดษในปัจจยั ๔ ตลอดจนในวตัถุบ ารุงบ าเรอทั้งหลายแลว้ 
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เราก็ไม่สันโดษในกุศลธรรมได้เต็มท่ี มันก็รับกันพอดี ความ

สนัโดษกบัความไมส่นัโดษน้ี ประสานสอดคลอ้งกนัอย่างยิ่ง เมื่อ

เราสนัโดษในปัจจยั ๔ และในวตัถุบ ารุงความสุขแลว้ เราก็มีเวลา 

แรงงาน และความคิด เหลือเฟือ เราก็เอาเวลา แรงงาน และ

ความคิดน้ันไปใชใ้นการไม่สันโดษในกุศลธรรม ท าใหบ้ าเพ็ญ

เพียรเพื่อบรรลุธรรมท่ียังไม่บรรลุ และเจริญกา้วหน้าในกุศล

ธรรมไดเ้ต็มท่ี  

ขอสรุปจุดเน้นว่า สันโดษในวัตถุสิ่งเสพ และสนัโดษ

แลว้ตอ่ดว้ยความเพียร หมายความว่า สนัโดษ ท าใหสุ้ขง่าย

ดว้ยปัจจัยน้อย จะไดไ้ม่กระวนกระวาย จิตใจจะไดพ้รอ้ม 

แลว้สงวนเวลา แรงงาน และความคิดไว ้เพื่อเอาไปทุ่มเท

อุทิศใหก้ับการเพียรพยายามพฒันากุศลธรรม ท ากิจหนา้ที่ 

สรา้งสรรคส่ิ์งดีงามและประโยชนสุ์ขใหย้ิ่งขึ้ นไป 

 

แสงสว่างใชส้่องทางไปขา้งหนา้ 

แต่แสงสีใชล้อ่พาใหห้ลงวน 

พอพดูถึงเรื่องเฉพาะตัวในทางจิตใจ เราก็สอนกนัว่า 

คุณตอ้งมีจิตใจดีดว้ยนะ คุณยงัไมม่ีสมาธิ เอา้ ! ฉนัสอนสมาธิให ้

แต่ไมใ่ชห่ยุดแคน้ี่ สมาธิถา้สอนไมดี่ก็เป็นตวักล่อมอีก  

ถา้พระพุทธเจา้ตอ้งการแคส่มาธิ พระองคก์็ไม่ตอ้งออกมา

จากส านักอาฬารดาบส กาลามโคตร และอุททกดาบส รามบุตร 
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ถ้า เอาแค่สมา ธิแล้วแก้ปัญหาของมนุษย์ได้ ก็ ไม่ต้องมี

พระพุทธเจา้ เพราะโยคี ฤษี ดาบสก่อนพุทธกาลเขาไดฌ้าน

สมาบติักนัเยอะแยะ เร่ืองสมาธิน่ีเขามีกันมาก่อนพุทธกาลแลว้ 

เราบอกว่าธรรมไม่ไดจ้บแค่ปัญหาจิตใจนะ คุณจะมาเอาแค่ท า

จิตใจสบายเท่าน้ันไม่ได้ ดีไม่ดี จะหลอกตัวเอง เพราะพวกท่ี

สบายใจแลว้น่ีอาจจะไดแ้คว่ิธีหนีปัญหาอยา่งหน่ึง พอหลบเขา้มา

อยูข่า้งในท าใจไดก้็เพลินเฉ่ือยชาไมจ่ดัการแกไ้ข ทั้งๆ ท่ีปัญหามี

ในโลกวุน่วายมากมายไมไ่ดห้ายไปไหน 

ปัญหาน้ันมีขอ้ดีอย่างหน่ึง คือมันบีบคนให้ด้ิน และถ้า

เราปฏิบติัต่อมนัไดถู้กตอ้ง ก็เป็นเวทีพฒันาคนพฒันาปัญญา แต่

พอเราท าใจได ้สบายเสียแลว้ ทีน้ีก็เฉ่ือย เท่ากับหลบปัญหา 

ปัญหาขา้งนอกเลยปล่อยท้ิง ไมแ่ก ้น่ีคือประมาทแลว้  

สมาธิน้ัน พระพุทธเจา้จึงสอนไวเ้ป็นหลักการส่วนหน่ึง 

แต่ไมใ่ชท่ั้งหมดของพระพุทธศาสนา อย่างในวิสุทธิมรรคก็บอก

ไวแ้ลว้ว่า สมาธิเขา้พวกกันไดก้ับโกสัชชะ คือความเกียจครา้น 

หมายความวา่สมาธิอาจจะหนุนหรือท าใหเ้กิดความขี้ เกียจ  

พอไดส้มาธิแลว้ สุข สงบ ใจสบายแลว้ หรือท าใจไดแ้ลว้ 

ฉันสบายแล้ว ปัญหาอย่างไรข้างนอก ช่างมัน ไม่แก้ ฉะน้ัน 

สมาธิก็เป็นตวักล่อมได  ้จึงบอกว่าระวังนะ ฝรัง่จะหลง เอียงสุด

ไปอีก และเราก็อย่าไปท าใหฝ้รัง่หลง แต่ตอ้งไปปลุกใหค้วามรูท่ี้

ถูกตอ้ง 

สมาธิน้ัน เป็นส่วนหน่ึงของระบบการฝึกฝนพฒันาคน ท่ี
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เรียกวา่ไตรสิกขา ตอ้งใชเ้พื่อท าคนใหก้า้วต่อไป เป็นเคร่ืองเสริม

ก าลังคนท่ีจะกา้วไปขา้งหน้า ถา้ใชเ้พียงเป็นเคร่ืองกล่อมใจ ท า

ใหสุ้ขใจหลบปัญหาไปไดค้ราวหน่ึงๆ ก็กลายเป็นท าใหป้ระมาท 

ดึงรั้งไวไ้ม่ใหก้า้วต่อไปในกุศลธรรม ผิดหลักการของพระพุทธ-

ศาสนา 

แมใ้นดา้นปัญญาก็เช่นกนั วิปัสสนาต้องท าใหค้นปฏิบติั

ต่อโลกและชีวิตอย่างถูกต้อง เข ้าถึงความจริงของส่ิงต่างๆ 

จนกระทัง่มีจิตหลุดพน้จริง วิปัสสนาเป็นหลักการใหญ่ของเรา 

แต่ตอ้งใหเ้ป็นวิปัสสนาท่ีถูก ซ่ึงท าใหม้นุษยอ์ยู่กบัความเป็นจริง 

ไม่ใช่ไปอยู่กับสภาพท่ีกล่อมตัวเอง ถ้าสุขด้วยวิปัสสนา หรือ

แมแ้ต่ปลงอนิจจังแลว้สบายใจ หายทุกข์ แต่หยุดแกปั้ญหาแก้

ทุกขต์่อไป ก็กลายเป็นประมาทอีก 

ตัวกล่อมหรือเคร่ืองกล่อมน้ัน มิใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์

และใชไ้ม่ได้เสียเลย แต่ต้องรู ้จักใช้ และมีขอบเขตท่ีถูกต้อง 

เหมือนอย่างคนเป็นโรคนอนไม่หลับหรือมีอาการไม่ปกติทาง

ประสาท เราก็อาจจะตอ้งใชย้านอนหลับหรือยากล่อมประสาท

ช่วย แต่เป็นการใชเ้พื่อแกไ้ขภาวะผิดปกติ เฉพาะกรณีๆ และ

ชัว่คราว เมื่อผ่านภาวะผิดปกติน้ันไปแลว้ก็ไม่ควรใช ้ถา้ขืนใชใ้น

ภาวะปกติทัว่ไป ก็กลายเป็นโทษ อย่างน้อย การท่ีตอ้งพึ่งพาขึ้ น

ต่อมนั จึงจะอยูดี่ได ้ก็ไมถู่กตอ้งแลว้  

เคร่ืองกล่อมทางด้านจิตใจและปัญญาก็เช่นเดียวกัน 

จะตอ้งรูจ้ักใชภ้ายในขอบเขตของการแกปั้ญหาเฉพาะชัว่คราว 
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พอใหไ้ดพ้กัหรือชว่ยใหพ้น้ออกมาจากส่ิงรา้ยอย่างอ่ืน เมื่อตั้งตัว

ไดแ้ลว้จะไดเ้ดินหน้าต่อไป ขอ้ตัดสินส าคญัคือ อย่าใหเ้ป็นเหตุ

น าไปสู่ความประมาท เชน่ นอนใจ เพลิน ผดัเพี้ ยน เป็นตน้  

เคร่ืองกล่อมและระบบกล่อมมนุษย์มีอยู่เยอะ มนุษย์

มากมาย นับถือลทัธิผีสางเทวดา เอาการดลบนัดาลของเทพเจา้

มาเป็นเคร่ืองกล่อมใจ คิดวา่หรือบอกตวัเองวา่มีเทพเจา้คอยช่วย

แลว้ก็สบาย ไมต่อ้งเดือดรอ้นหายทุกขไ์ปที ก็อุ่นใจ แลว้ก็นอนใจ 

พอพน้จากลัทธิดลบันดาล มาได้สมาธิ ก็กล่อมใจตัวเองอีก 

สบายไปที ไมต่อ้งท าอะไร มนุษยน่ี์ติดการกล่อมไดเ้ยอะ แมแ้ต่

ความดีและผลส าเร็จก็กลายเป็นเคร่ืองกล่อมอีก พอสบายใจแลว้

ก็นอนใจ ตกลงก็หนีความประมาทไม่พน้ ไปติดท่ีความประมาท

นัน่แหละ  

จะท าอย่างไรใหไ้ม่ประมาท ก็เอาหลักใหญ่น่ีแหละ ไป

ประยุกต์ไดห้มด คืออยู่ดว้ยสติไม่ประมาท หมัน่ใชส้ติปัญญา

พิจารณาชีวิตสังคมว่า อะไรเกิดขึ้ น มันเป็นอย่างไร เป็นไป

อย่างไร มีผลอย่างไร เกิดปัญหาอะไร เอาสติไปจับมาตรวจดู 

แลว้ใชปั้ญญาสืบสาว ก็ไดเ้ร่ืองไดร้าว ขอ้ย่อยเราไม่ตอ้งพดูกนันะ 

เอาแต่หลักการใหญ่ไป ไม่ว่าจะปฏิบติัอะไร ถา้ท าใหป้ระมาทก็

ไปไมร่อด  

เวลาน้ีสงัคมไทยประมาทหรือเปล่า มีบางท่านออกเสียง

ดังมาชัดเลยว่า “ประมาท” ผมก็เห็นดว้ยว่า สังคมไทยประมาท 

และยงัไปติดในส่ิงกลอ่มเยอะหมด ยิ่งกล่อมก็ยิ่งประมาท ก็เลยติด
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พนัอยู่นั่นแหละ ไม่คิดแกปั้ญหา และไม่คิดศึกษาดว้ย สบายใจ

แลว้ ฉันอยู่ได ้เอาส่ิงเสพส่ิงบ ารุงบ าเรอมากล่อมบา้ง เอาสุรา

และการพนันมากล่อมบา้ง เอาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิมาปลอบใจบา้ง เอา

สมาธิมากล่อมใจบา้ง  

อะไรก็ตาม ท าใหเ้กิดความประมาท ตอ้งรีบต่ืนทันทีว่า 

ผิดแลว้ อะไรก็ตามท่ีท าใหเ้กิดความประมาท ตอ้งถือว่าผิดหลัก

พระพุทธศาสนา แมม้นัจะดี  

เมื่อกี้ พดูถึงเร่ืองสันโดษ พอพดูไป ก็เลยออกไปเร่ืองอ่ืน 

เอาเร่ืองความสันโดษก็พอแลว้ เป็นอันว่า ธรรมแต่ละขอ้ตอ้ง

สมัพนัธ์กบัองคธ์รรมอ่ืนดว้ย 

 

ฝรัง่ก็ผิด ไทยก็พลาด ตอ้งแกไ้ขทัง้นัน้ 

ในการสรา้งสรรคค์วามเจริญ ฝรัง่เร่ิมตน้ทุนนิยมและยุค

อุตสาหกรรมดว้ยปัจจัยส าคญัตัวหน่ึงคือ “สันโดษ” แต่สันโดษ

ของฝรัง่เป็นสันโดษเทียม คือ ไม่ใช่เป็นการอ่ิมพอในการเสพ

วตัถุดว้ยความพอใจเองอย่างเป็นธรรมชาติ โดยมุ่งใหส้ามารถ

สงวนเวลาแรงงานและความคิดไว้เพื่อน าไปอุทิศให้แก่การ

สรา้งสรรคส่ิ์งดีงาม แต่เป็นการยอมอดยอมงดการเสพวตัถุใน

บัดน้ี ดว้ยอาศัยแรงศรัทธาทางศาสนามากดข่มหรือชดเชยไว ้

(ตามแนวคิดแบบ Protestant ethic) ซ่ึงไปๆ มาๆ ก็แปรไปเป็น

การข่มใจทนรอด้วยความหวังท่ีจะไปเสพให้มากท่ีสุดในกาล
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ขา้งหน้า โดยสงวนเวลาแรงงานและความคิดน้ันไปทุ่มใหก้บัการ

แสวงหาและผลิตวตัถุมาไวเ้สพต่อไปในอนาคต 

ผลเสียของสนัโดษเทียมแบบฝรัง่ คือ ในดา้นชีวิตจิตใจก็

กลายเป็นการจ าใจ ฝืนใจ เพราะใจจริงคือตอ้งการจะเสพใหม้าก

ท่ีสุด แต่อาศยัศรทัธามาชว่ยขม่หรือชดเชยไว ้หรือเพราะหวงัผล

ท่ีอยู่ขา้งหน้าจึงตอ้งรอไปก่อน และในแง่ธรรมชาติแวดลอ้ม ใน

เมื่อเป้าหมายในความหวังคือการจะไดเ้สพบริโภคอย่างเต็มท่ี 

ผลส าเร็จก็คือการลา้งผลาญทรพัยากรธรรมชาตินัน่เอง ส่วนใน

ดา้นสงัคมก็ไมช่ว่ยใหล้ดปัญหาการเบียดเบียนแยง่ชิงกนัในระยะ

ยาว 

ส่วนสันโดษของคนไทย (พิจารณาจากความเขา้ใจใน

ปัจจุบัน ซ่ึงจะเกิดจากการถือผิดสืบกันมา หรือคลาดเคล่ือน

ภายหลงั เน่ืองจากขาดการศึกษาก็ตาม) ก็เป็นสันโดษเทียมอีก

แบบหน่ึง คือเป็นสันโดษแบบด้วนๆ ลอยๆ ไม่มีจุดหมาย

ต่อเน่ืองไปวา่จะเอาเวลา แรงงานและความคิดท่ีสงวนไวไ้ด ้ไปใช้

ท าอะไรต่อไป ไม่เชื่อมต่อสู่ความเพียรพยายาม กลายเป็นเพียง

ความสนัโดษท่ีท าใหน้อนเสวยความสุขอยา่งเฉยๆ เส่ียงต่อการท่ี

จะท าใหเ้กียจครา้นเฉ่ือยชาตกอยูใ่นความประมาท 

เมื่อปรบัแกใ้หถู้กตอ้งเป็นสนัโดษท่ีแท ้ก็จะเกิดดุลยภาพ 

และการประสานประโยชน์ ทั้งของชีวิตกายใจของบุคคล ความ

สงบสุขของสังคม และการอนุรักษ์ธรรมชาติแวดลอ้ม เพราะ

ความอ่ิมพอต่อวตัถุ เป็นความพึงพอใจท่ีท าใหต้นเองมีความสุข 
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พรอ้มกนัน้ันก็มีจุดหมายท่ีจะน าเอาเวลา แรงงาน และความคิด

ท่ีสงวนไวไ้ด้ไปใช้สร้างสรรค์ความดีงามและประโยชน์สุขท่ี

เกื้ อกลูต่อสงัคม กบัทั้งในเวลาเดียวกนัก็ไม่ตอ้งมีการเบียดเบียน

เอาจากธรรมชาติเพื่อมาสนองความหวงัเสพสุขในกาลขา้งหน้า 

มนุษยจ์ะมีความสุขโดยไม่ตอ้งผลาญทรพัยากรธรรมชาติ และ

พรอ้มกันน้ันก็มีความพรอ้มมากยิ่งขึ้ นในการเพียรพยายาม

สรา้งสรรคช์ีวิตและสงัคมใหดี้งาม 

ความไม่ประมาทของตะวนัตกก็เช่นเดียวกัน เป็นความ

ไม่ประมาทเทียม ซ่ึงเกิดจากแรงบีบคั้นของระบบการแข่งขนั ท่ี

เรียกว่าระบบทุกข์ภัยประดิษฐ์ ไม่ใช่เกิดจากสติปัญญาแทจ้ริง 

แรงบีบคั้นน้ันยิ่งก่อปฏิกิริยา ให้ความเห็นแก่ตัวหรือความ

ตอ้งการสนองความตอ้งการของตนรุนแรงยิ่งขึ้ น การหาทางอยู่

รอดและแสวงผลประโยชน์ของตนเขม้ขน้ยิ่งขึ้ น โดยท่ีชีวิตจิตใจ

ยิ่งเครียด การเบียดเบียนกนัในสังคมยิ่งรุนแรง และธรรมชาติ

แวดล้อมยิ่งถูกท าลายรวดเร็วและรุนแรงยิ่งขึ้ นตามอัตราการ

แขง่ขนัหาผลประโยชน์กนัในสงัคม 

ส่วนสังคมไทยก็ดังท่ีกล่าวแลว้ว่า ไปในทางตรงขา้ม คือ

ตกอยูใ่นความประมาท 

เมื่อพัฒนาคนด้วยการศึกษาอย่างถูกต้อง ก็จะมีการ

ปรับแกใ้หเ้ป็นความไม่ประมาทแท ้ท่ีเกิดจากสติปัญญา ซ่ึงจะ

เป็นความไม่ประมาทท่ีเป็นไปเพื่อผลในทางสร้างสรรค์อย่าง

แทจ้ริง โดยท่ีสติปัญญาจะน ากิจกรรมของมนุษย์ใหด้ าเนินไป
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เพื่อผลดีท่ีตอ้งการภายในขอบเขตท่ีไม่ส่งผลกระทบในทางรา้ย

ต่อชีวิต สงัคม และธรรมชาติแวดลอ้ม 

เมื่อธรรมไดร้บัการปฏิบัติอย่างถูกตอ้งประสานกนัครบ

องคเ์ป็นระบบอย่างมีดุลยภาพดังตัวอย่างน้ี ผลดีก็เกิดขึ้ นแก่ทุก

ส่วนท่ีเกี่ยวขอ้ง คือทั้งชีวิต สังคม และธรรมชาติแวดลอ้ม อย่าง

กลมกลืนและเกื้ อกูลกัน โดยสัมพันธ์กับการพัฒนาคน ไม่เกิด

ภาวะท่ีตอ้งขดัขืนจ ายอมหรือตอ้งประนีประนอม 



- ๓ - 

ปฏิบติัธรรม ตอ้งใหส้มดลุ 

 

 

ธรรมอย ูใ่นระบบสมัพนัธ ์

ถา้มองแยกกระจาย ก็เห็นผิด ปฏิบติัพลาด กอ่ผลเสียหาย 

ยงัมีอีกอย่างหน่ึง คือ การใชธ้รรมไม่ครบองคร์วม อันน้ี

ก็ส าคัญท่ีจะท าใหเ้ห็นว่า ท าไมจึงใชธ้รรมกันผิด ขอพูดอีกสัก

ตัวอย่างหน่ึงให้เห็นว่า ธรรมน้ันถ้าใช้ไม่ครบองค์รวมก็จะมี

ปัญหา แมแ้ต่ธรรมท่ีเป็นกุศลก็เกิดโทษได ้เพราะอาจจะเป็น

ปัจจยัแกอ่กุศล 

ในประเทศไทยเราน้ี ในการสอนศีลธรรมเมื่อระยะ ๑๐ 

กว่าปีมาแล้ว ได้มีแนวโน้มของกระทรวงศึกษาธิการ โดย

นักวิชาการ ท่ีจบมาจากตะวนัตก คิดกนัใหญ่ ว่าเราจะตอ้งสอน

จริยธรรมสากล หลักศีลธรรมท่ีสอนกันอยู่น้ันอิงพระพุทธ-

ศาสนา จะเอาหลกัพุทธศาสนามาสอนไม่ได ้เพราะประเทศไทย

มีหลายศาสนา เราตอ้งเป็นกลาง ตอ้งใชจ้ริยธรรมสากล จาก

แนวโน้มน้ีต่อมาก็ปรากฏว่า วิชาศีลธรรมได้หมดไปจาก

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ วิชาพุทธศาสนาก็หมดไป 

แลว้มีวิชาจริยธรรมเขา้มา ซ่ึงพยายามจะใหเ้ป็นจริยธรรมสากล  

มีการประชุมกันในเร่ืองน้ี และคิดกันถึงขนาดท่ีว่า ขอ้
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ธรรมต่างๆ ท่ีเป็นบาลีไม่ควรใช ้เพราะมาจากพุทธศาสนา ไม่

เป็นกลาง ไม่เป็นสากล ในท่ีประชุมพิจารณากันว่าจะใชศ้ัพท์

จริยธรรมเป็นภาษาไทยใหห้มด เช่น สติน่ีเป็นค าบาลี ไม่ควรใช ้

ตอ้งหาค าไทยมาแทน จะเอาอะไรดี สัจจะก็ไม่ได ้เป็นค าบาลี 

ตอ้งเอาค าไทยว่าความจริง เมตตา ไม่ได ้เป็นค าบาลี ตอ้งใช้

ความรกั จริยธรรมสากลคิดกนัขนาดน้ี  

แต่ท่ีจริงน้ัน หน่ึง... ค าเหล่าน้ีมาจากพุทธศาสนาก็จริง 

แต่มันกลายเป็นค าไทยแล้ว มันเป็นค าสามัญ เป็นค าไทย

ธรรมดา สอง... ค าเหล่าน้ีเป็นบัญญัติ (concept) ท่ีมี

ความหมายกวา้งขวางมาก เราไม่สามารถหาค าไทยมาแทน

เท่ากนัได ้อยา่งค าวา่ “สติ” ค าเดียว ถา้แปลเป็นไทยแมแ้ต่สอง

บรรทดัก็ยงัไมไ่ดค้วามหมายเท่าสติค าเดียว เน่ืองจากค าเหล่าน้ี

มีความหมายลึกซ้ึง ครอบคลุม กินความกวา้ง เราจะไปเท่ียว

เปล่ียนตามใจชอบไมไ่ด ้

ท่ีหย่อนกว่าน้ันก็คือ เลือกขอ้ธรรมมาใช ้เร่ิมดว้ยไปท า

บญัชีหวัขอ้ธรรมมาว่ามีอะไรบา้ง แลว้ก็มาเลือกกนัดูว่า ขอ้ไหน

เป็นจริยธรรมท่ีเป็นสากล คือชาติไหนๆ ก็ยอมรบัทั้งน้ัน เช่นว่า 

เมตตา เอาไหม เมตตาน่ีใชไ้ด ้ก็เอาเมตตามาใส่ลงไป กรุณาเอา

ไหม เอา้ ! ใชไ้ด ้อุเบกขา เอย้! อย่าเพิ่ง เอาไวก้่อน ความ

รับผิดชอบ น่ีส าคัญ เอาไว ้ เมื่อเลือกธรรมแบบน้ีมาแล้ว ก็

จดัเป็นหลกัสูตร น่ีคือ เลือกธรรมเป็นขอ้ๆ มา ท่ีเห็นว่าจะใชใ้น

หลักสูตร แลว้ก็สอนกนัแบบน้ี น่ีคือจริยธรรมในระยะท่ีผ่านมา 
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ซ่ึงท าใหห้ลกัธรรมกระจดักระจายหมด ไมเ่ป็นหมวดหมู ่ 

ท่ีจริงในสังคมไทยก็มีแนวโน้มน้ีอยู่แลว้ คือปฏิบติัธรรม

กนัไมค่รบชุด เชน่ เมตตา กรุณา เราพดูกนับ่อย ส่วนมุทิตา ชกั

จะเลือนไป ไมค่อ่ยพดูถึง แต่อุเบกขา ไมเ่อาเลย ซ ้ายงัหลงเขา้ใจ

ผิดดว้ย เพราะไม่เขา้ใจว่าอุเบกขาคืออะไร หลักธรรมพลัดกัน

แตกกระจดักระจายหลุดออกไปจากชุดของมนัหมด  

เราไม่สังเกตหรือว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมเป็น

หมวดๆ เป็นชุดๆ การท่ีสอนเป็นชุดน้ันมีความหมาย นั่นคือ

ระบบองค์รวมท่ีฝรัง่ก าลังต่ืนแตกกัน เพราะว่าหัวข ้อธรรม

เหล่าน้ัน เป็นองคป์ระกอบของส่วนรวมท่ีสมบรูณ์ ถา้ขาดอันใด

อันหน่ึงไปแลว้ระบบก็ไม่สมบรูณ์ หมายความว่า ธรรม แต่ละ

หมวดๆ น้ันเป็นระบบดุลยภาพ เมื่อปฏิบติัครบแลว้ มนัจะดุลซ่ึง

กนัและกนัใหพ้อดี เกิดความพอดีขึ้ นมาในชุดของมนัท่ีเป็นระบบ

น้ัน น่ีคือระบบองค์รวม เพราะฉะน้ัน ธรรมตอ้งปฏิบัติครบชุด 

ถา้แยกออกมาเป็นขอ้ๆ กระจายหลุดจากกันแลว้จะเกิดปัญหา 

ยกตวัอยา่งงา่ยๆ 

หลกัธรรมท่ีเราคุน้กนันักหนา คือ พรหมวิหาร ๔ น้ี เป็น

ตัวอย่างท่ีชัดเจนมากของการปฏิบัติธรรมไม่ครบชุด ท าใหไ้ม่

เกิดดุลยภาพในองคร์วม เรามี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ไว ้

ใชป้ฏิบติัต่อเพื่อนมนุษย ์โดยเป็นท่าทีของจิตใจต่อเพื่อนมนุษย ์

ท่ีครบถว้นบริบรูณ์  
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มนุษยน้ั์นจะตกอยูใ่นสถานการณ์ ๔ อย่าง ซ่ึงเราจะตอ้ง

ปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องตามสถานการณ์น้ันๆ ถ้าปฏิบัติ ผิด

สถานการณ์ ธรรมน้ันแม้จะเป็นกุศล ก็อาจจะพลาด ท าให้

เกิดผลเสียได ้ 

สถานการณท่ี์ ๑ เพื่อนมนุษยข์องเรา เป็นอยู่ปกติ ไม่ได้

เดือดรอ้น ไม่มีภัยอันตราย ไม่มีปัญหาอะไร เราก็มีท่าทีของ

ธรรมขอ้ท่ีหน่ึง คือเมตตา ซ่ึงไดแ้ก่ความรกั ความอยากใหเ้ขา

เป็นสุข ความปรารถนาดี ความเป็นมิตร เมตตาก็มาจากราก

ศพัทเ์ดียวกบัมิตรนัน่เอง 

ต่อมา สถานการณท่ี์ ๒ เขาตกต า่ลง เดือดรอ้น เป็นทุกข ์

มีปัญหา เราก็ตอ้งยา้ยจากเมตตา ไปกรุณา คือพลอยหวัน่ใจ 

หวัน่ไหวในความทุกขข์องเขา คิดจะหาทางปลดเปล้ืองเขาใหพ้น้

จากทุกข ์ 

ต่อมาสถานการณท่ี์ ๓ เขาขึ้ นสูง ไดดี้ มีความสุข ประสบ

ความส าเร็จ ท าอะไรๆ ถูกทางแลว้ เราก็ยา้ยมาสู่คุณธรรมขอ้ท่ี

สาม คือมุทิตา หมายความวา่พลอยยินดีดว้ย ส่งเสริมสนับสนุน  

น่ีผ่านมา ๓ สถานการณ์แลว้ ในหมู่คนไทยเรา ปรากฏ

วา่หลายคนแยกไมอ่อกแมแ้ต่เมตตากบักรุณา ว่าต่างกนัอย่างไร 

ธรรมหมวดน้ีเป็นธรรมท่ีแสดงออกต่อคนอ่ืน คือ ต่อเพื่อน

มนุษย์ จึงก าหนดความแตกต่างได้ด้วยการปฏิบัติในความ  

สมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนน้ัน ตามสถานการณ์ท่ีเกิดกบัเขา ฉะน้ัน วิธี

แยกความหมาย ก็ดูท่ีสถานการณ์ท่ีเกิดแกเ่ขา คือ สถานการณ์ท่ี
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เขาเป็นปกติเราก็มีเมตตา สถานการณ์ท่ีเขาตกต า่เป็นทุกขเ์ราก็

มีกรุณา สถานการณ์ท่ีเขาขึ้ นสูงประสบความส าเร็จเราก็มีมุทิตา  

มนุษยท์ัว่ไปจะตกอยูใ่น ๓ สถานการณ์น้ี เราก็มีครบแลว้ 

ปฏิบติัใหถู้กสถานการณ์ สามอยา่งน้ี แลว้มีสถานการณ์อะไรอีก 

สามอย่างก็น่าจะครบแลว้ คน ถ้าไม่ปกติก็ตอ้งเดือดรอ้น เป็น

ทุกข ์หรือมิฉะน้ัน ก็ไดดี้มีสุข แลว้จะมีสถานการณ์อะไรอีก ท าไม

พระพุทธเจา้ยงัตรสัขอ้ท่ี ๔ อีก สถานการณ์อะไร 

บางท่านสอนว่า คือสถานการณ์ท่ีเขาได้ทุกข์จากผล

กรรมท่ีเขาท าของเขาเอง ในขอ้ท่ีเราไม่สามารถจะช่วยได ้การ

ตอบอยา่งน้ี ตอ้งระวงั ตอ้งใหเ้ห็นหลกัท่ีชดัเจน  

อาจารยผ์ูใ้หญ่มีชื่อเสียงมากของไทยท่านหน่ึงเอาอนัน้ีไป

พดูในการปาฐกถา ท่านบอกว่า พระพุทธศาสนาสอนใหค้นวาง

อุเบกขา กรรมของใครกรรมของมนั เห็นคนตกต า่ยากจน ก็บอก

ว่า โอ!้ เป็นกรรมของเขาเอง เขาก็รบัผลของกรรมของเขาไป ก็

เลยไมม่ีใครชว่ยเหลือกนั สงัคมไทยก็เลยแย ่น่ีแหละ ถา้พดูอย่าง

น้ี อุเบกขาก็โดนตี 

ฝรัง่คนหน่ึงเขียนหนังสือ Buddhism and Society เป็น

หนังสือหนาใชศึ้กษาในมหาวิทยาลัยของฝรัง่บางแห่งดว้ย เป็น

งานวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในพม่า ฝรัง่คนน้ีไปเอา

กรณีศึกษา (case study) ไวด้ว้ย  

เขายกตัวอย่างในเมืองพม่ามาเร่ืองหน่ึง จริงหรือไม่จริง

ผมก็ยังสงสัย แต่ฝรัง่คนน้ียกตัวอย่างมาเล่าว่า เขาไปท่ีชนบท
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แห่งหน่ึง มีคนตกน ้าแลว้ไมม่ีใครช่วย เพราะคนพม่าบอกว่าเป็น

กรรมของเขา แลว้ก็ใหว้างอุเบกขา ไดส้องหลักคือ หน่ึง หลัก

กรรม วา่เป็นกรรมของเขา สอง อุเบกขา วางเฉย ไมช่ว่ย  

ฝรัง่คนน้ีก็เลยบอกว่า น่ีเห็นไหม พุทธศาสนาท าใหค้น

เป็นอย่างน้ี เขาตี หน่ึง...หลักกรรม สอง...หลักอุเบกขา โยงกัน

ว่า คนพุทธอุเบกขาเพราะเห็นว่าเป็นกรรมของเขา เลยไม่

ชว่ยกนั เพราะฉะน้ันสงัคมก็เลยตกต า่เดือดรอ้นอย่างน้ี เขาไดที้

ก็ตีแพะไล่เลย เป็นการบอกไปดว้ยว่าในสังคมของเขา ไม่อย่างน้ี

หรอก ของเขาน่ีตอ้งช่วยกนัสุดฤทธ์ิเลย ฉะน้ัน สังคมฝรัง่จึงได้

เจริญขึ้ นมา เขาวา่อยา่งน้ัน เอาล่ะสิ อยา่งน้ีจะแกอ้ยา่งไรล่ะ  

ในท่ีน้ีเขาว่า ท่ีไม่ช่วย เพราะอา้งหลักกรรมกับอุเบกขา 

ไมใ่ชอ่า้งเร่ืองวา่ยน ้าเป็นหรือไมเ่ป็น เขาตีหลักกรรมกบัอุเบกขา

แลว้ ก็กลายเป็นวา่ เห็นคนจนก็วา่น่ีเป็นกรรมของเขา ไปเห็นคน

พิการ ก็ว่ากรรมของเขา เพราะฉะน้ันก็ใหเ้ขารบักรรมไป เราก็

อุเบกขา ใชไ่หม 

พระพุทธเจา้ทรงวางหลักจริยธรรมบนฐานแห่งสัจจธรรม

นะ จริยธรรมในพระพุทธศาสนาจึงไม่เป็นของบญัญัติตามชอบ

ใจของศาสนาหรือของคนผู้ใดกลุ่มใด พระพุทธเจา้ไม่ได้วาง

หลักธรรมเอาเองว่า อย่างน้ีดี อย่างน้ันไม่ดี เธอท าผิด ฉันไม่

ชอบใจ ตอ้งลงโทษ เธอท าดี ฉนัโปรดปราน ใหร้างวลั อยา่งน้ีไมม่ี  

พระพุทธศาสนาสอนว่า ธรรมเป็นธรรมดาของธรรม-  

ชาติ ส่ิงทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน เรียกว่าเป็นกฎ
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ธรรมชาติ พระพุทธเจา้ทรงสอนจริยธรรมไปตามกฎธรรมชาติ 

คือตามความเป็นไปตามเหตุปัจจยัน้ี จริยธรรมท่ีพระองคส์อน 

ตั้งอยู่บนฐานแห่งสัจจธรรมคือความจริงตามธรรมชาติ ฉะน้ัน 

จริยธรรมจึงเป็นความจริงดว้ย ไมใ่ชเ่ป็นของบญัญติัเอาตามชอบ

ใจ ของสงัคมน้ีวา่ดี สงัคมโน้นวา่ไมดี่ อยา่งท่ีฝรัง่วา่ ของเราไม่ใช่

อยา่งน้ัน  

เป็นอันว่า หลักพรหมวิหารก็ตอ้งตั้งอยู่บนฐานของสัจจ  

ธรรม เราจะมองพรหมวิหารไดค้รบทุกสถานการณ์ เมื่อเรามอง

ครบระบบของธรรมชาติทั้งหมด คือมองใหต้รงตามธรรมนัน่เอง 

เพราะฉะน้ันจะตอ้งมองไปใหถึ้งตวัธรรม 

 

เพ่ือใหส้งัคมยัง่ยืน คนตอ้งสมัพนัธก์นัแต่พอดี 

มนษุยช์่วยกนัดี แต่ตอ้งรกัษาธรรมไวด้ว้ย 

เร่ิมแรก พรหมวิหารเป็นธรรมท่ีเกี่ยวกบัความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ เราชัดเจนแล้วว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย ์มนุษยจ์ะอยู่ร่วมกนัดว้ยดี ก็ตอ้งมี เมตตา กรุณา มุทิตา 

ถ้ามนุษย์อยู่ด ้วยกัน โดยมีน ้ าใจเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือกันตาม

สถานการณ์ทั้งสาม ดว้ยคุณธรรมทั้งสามขอ้น้ีแลว้ โลกมนุษยก์็

อยูด่ว้ยดี แต่แคน้ี่พอท่ีจะใหอ้ยูด่ว้ยดีจริงหรือ? ขอใหดู้ต่อไป 

โลกมนุษยน้ี์ ไมไ่ดอ้ยูต่ามล าพงั ภายใตโ้ลกมนุษยน้ี์ มีส่ิง

ท่ีเป็นฐานรองรบัอยู ่คือความจริงของสจัจธรรม หรือธรรมท่ีเป็น
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หลกัการของธรรมชาติ ไดแ้กค่วามเป็นจริงแห่งความเป็นไปตาม

เหตุปัจจยั หรือหลกัการแห่งความจริง ความถูกตอ้งดีงาม ธรรม

คือความเป็นจริงของกฎธรรมชาติน้ี ครอบคลุมและควบคุม

ธรรมชาติทั้งหลาย รวมทั้งโลกมนุษยไ์วท้ั้งหมด โลกมนุษยต์ั้งอยู่

บนฐานของความเป็นจริงของธรรมน้ันซ่ึงใหญ่กว่า ฉะน้ัน

ความสัมพนัธ์ในหมู่มนุษยน้ี์ จะตอ้งไม่ไปกระทบกระเทือนหรือ

ท าลายธรรม แต่จะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัธรรม โลกมนุษยจ์ึงจะ

เป็นไปไดด้ว้ยดี  

ฉะน้ัน เราจึงมิใชม่ีหน้าท่ีแต่เพียงรกัษาความสัมพนัธ์ท่ีดี

ในหมู่มนุษย์เท่าน้ัน แต่เราจะตอ้งรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษยก์บัตวัธรรมท่ีเป็นกฎธรรมชาติน้ีดว้ย  

ทีน้ีหมูม่นุษยจ์ะปฏิบติัต่อกนัดว้ยดี จะเอ้ือเฟ้ือเกื้ อกูลกนั

อยา่งไรก็ตาม แต่ถา้ไปท าผิดต่อธรรม ท าใหเ้สียธรรมเขา้เมื่อไร 

โลกมนุษย์น้ันก็ตั้งอยู่ไม่ได ้เพราะฉะน้ัน เมื่อใดความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ในขอ้หน่ึงก็ตาม ขอ้สองก็ตาม ขอ้สามก็ตาม ไป

ส่งผลกระทบท าความเสียหายต่อตวัธรรมเขา้ น่ีคือสถานการณ์ท่ี 

๔ ซ่ึงจะต้องอุเบกขา ได้แก่สถานการณ์ท่ีว่าถ้าขวนขวายใน

ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์ก็จะไปกระทบต่อตัวธรรม จะท าให้

ระบบของธรรมคลาดเคล่ือนเสียหาย จึงตอ้งหยุดความสัมพนัธ์

ระหว่างมนุษย์ไวก้่อน เพื่อรักษาธรรมไว ้เพราะฉะน้ัน ในกรณี

เชน่น้ัน เมตตา กรุณา มุทิตา จะออกโรงไม่ได ้และจะตอ้งมาถึง

อุเบกขา 
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ขอยกตัวอย่าง เด็กคนหน่ึงไปลักขโมยของเขา ประสบ 

ความส าเร็จได้เงินมา ๕,๐๐๐ บาท ถ้าเราถือว่าเป็นสถาน-

การณ์ท่ี ๓ เราก็มุทิตา ดีใจดว้ย ส่งเสริมเลย แต่ถา้ท าอย่างน้ันก็

กระทบต่อธรรมท าใหธ้รรมเสียหาย หรือผูพ้ิพากษาพิจารณาคดี 

รูว้่าจ าเลยน้ีท าความผิดจริง ไปฆ่าเขาตาย แต่เมื่อคิดว่าจ าเลย

จะตอ้งตกทุกขไ์ดย้ากไปติดคุก ก็สงสาร อยากจะปลดเปล้ืองทุกข์

ของเขา นึกว่าเป็นสถานการณ์ท่ี ๒ ก็เลยกรุณา แต่กรุณาในท่ีน้ี 

แสดงออกไปก็เขา้สถานการณ์ท่ี ๔ ผิดธรรมทันที ท าให้เสีย

ความเป็นธรรม ท าใหเ้สียหลักการแห่งความถูกตอ้งดีงาม จึง

ตอ้งเปล่ียนเป็นอุเบกขา 

เป็นอันว่า ถา้การสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย ์จะเป็นสถาน-

การณ์ท่ีหน่ึงก็ตาม สองก็ตาม สามก็ตาม ไปกระทบต่อธรรมเขา้

เมื่อไร ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต้องหยุด แล้วเขา้เป็น

สถานการณ์ท่ีส่ี เราก็วางอุเบกขาต่อคนน้ัน คือ เฉยต่อเขา ไม่

เอาแลว้ ฉันไม่ดีใจต่อเธอ ไม่สนับสนุนเธอ ฉันไม่ช่วยเธอแลว้ 

เธอท าอย่างน้ีฉันไม่เอาดว้ยกบัเธอละ เราเฉย วางใจเป็นกลาง

ต่อเขา เพื่อใหธ้รรมมาจดัการ  

เราวางอุเบกขาต่อคน คือ เฉย หยุดขวนขวาย ไม่ช่วย  

เหลือเขา เพื่อจะไดไ้มเ่ขา้ไปกา้วก่ายแทรกแซงธรรม การปฏิบติั

ตามธรรมจะไดด้ าเนินไป กฎตอ้งเป็นกฎ ธรรมตอ้งเป็นธรรม 

ใครมีหน้าท่ีปฏิบัติตามธรรมก็มาจัดการไปตามธรรมน้ัน พูด
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สั้นๆ ว่า เพื่อปฏิบัติตามธรรม จึงต้องยกเว ้นสถานการณ์ท่ี 

๑,๒,๓ เสีย ขอ้หน่ึง สอง สาม ออกแสดงไมไ่ด ้เพื่อใหข้อ้ ๔ มา  

ฉะน้ัน อุเบกขา ตัวมนัจึงแปลว่า เขา้ไปมองดู หรือคอย

มองดูอยู่ใกล้ๆ  ใหเ้ขาไดร้ับผลถูกตอ้งตามธรรม และแสดงถึง

ปัญญาดว้ย เพราะว่า ๓ ขอ้แรกความเด่นอยู่ท่ีความรูสึ้ก พอ

สถานการณ์มาก็แสดงไดท้นัที แทบไมต่อ้งใชปั้ญญาเลย แต่ขอ้ท่ี 

๔ จะแสดงได ้ตอ้งมีปัญญา ตอ้งรูว้่าอะไรถูกตอ้ง อะไรผิด อะไร

เป็นธรรม อะไรไม่เป็นธรรม อะไรเป็นบาปเป็นบุญ เหตุผลเป็น

อยา่งไร  

น่ีแหละ สถานการณ์ ท่ี ๔ ท่ีเรามาอธิบายกันว่า ให้

เป็นไปตามกรรม เป็นอย่างน้ี คือเป็นสถานการณ์ ท่ีความ  

สมัพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์หรือระหว่างบุคคลจะไปกระทบต่อธรรม

เขา้ หมายความวา่ กรรมของเขาจะตอ้งถูกตดัสินดว้ยธรรม หรือ

ตอ้งบงัเกิดผลตามธรรม เพราะถา้กระทบต่อธรรมแลว้เรายงัขืน

เข ้าไปวุ่นวายแทรกแซง ฐานของสังคมมนุษย์ก็เสีย ธรรมท่ี

รองรับโลกมนุษย์อยู่ก็วิปลาส และโลกมนุษย์เองก็จะอยู่ไม่ได ้

ฉะน้ัน จึงตอ้งหยุดความสมัพนัธ์กบัคน เพื่อรกัษาธรรม 

พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ครบว่าจะอยู่แค่ความ  

สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เท่าน้ันไม่พอ ตอ้งรักษาความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับตัวธรรมด้วย โลกมนุษย์จึงจะอยู่ได้ ถ้าเรา

ปฏิบติัธรรมไม่ครบชุด ก็ยุ่งและเกิดโทษ เมตตากรุณา กลับท า

ใหเ้กิดปัญหา เสียความยุติธรรม เสียความชอบธรรม ท าใหห้ลัก   
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การของสงัคมตั้งอยูไ่มไ่ด ้สงัคมก็วุน่วายป่ันป่วน พระพุทธเจา้จึง

ทรงเรียกธรรมหมวดน้ีว่าพรหมวิหาร แปลว่า ธรรมเคร่ืองอยู่

ของพระพรหม คือ ธรรมประจ าใจของผูส้รา้งสรรคอ์ภิบาลโลก 

ในศาสนาพราหมณ์น้ันเขาถือว่า พรหมเป็นผูส้รา้งโลก 

พอส้ินกัปป์หน่ึงโลกทลาย พระพรหมก็สรา้งโลกใหม่อีกทีหน่ึง 

แลว้โลกก็อยูไ่ปอีกกปัป์หน่ึง ทีน้ี พระพทุธเจา้ตรสัสอนเราใหไ้ม่

ตอ้งรอพระพรหมท่ีเป็นเทวดาท่ีจะมาสรา้งโลก แต่ทรงสอนให้

มนุษย์ทกุคนน่ีแหละเป็นพรหม คือมาช่วยกันเป็นผูส้รา้งโลก 

เป็นผูอ้ภิบาลโลก หลอ่เลี้ยงบ ารงุรกัษาใหโ้ลกตัง้อย ูไ่ดด้ว้ยดี เมื่อ

เราปฏิบติัตามธรรม ๔ ขอ้น้ีเราทุกคนก็เป็นพรหม คือเป็นผูท่ี้มี

ส่วนในการสรา้งสรรค ์อภิบาลรกัษาบ ารุงโลก  

พระพุทธเจา้ตอ้งการใหทุ้กคนเป็นพรหม เบ้ืองแรกให้

มารดาบิดาเป็นพรหมก่อน ต่อมาให้มนุษย์ทุกคนเป็นพรหม 

เมื่อเราปฏิบติัตามธรรม ๔ ขอ้น้ีครบถว้นดี โลกมนุษยคื์อสงัคมก็

อยู่ได ้โลกอยู่ได ้เพราะทุกคนร่วมกันสรา้งสรรค์อภิบาล ไม่มี

ปัญหาเลย แต่เวลาน้ีเกิดความผิดพลาดมีปัญหา เพราะสังคม

เอียง เสียดุลในการปฏิบติัธรรม ๔ ขอ้น้ี 

พรหมวิหาร ๔ ขอ้น้ี ถา้เราจดัเป็นพวกเป็นฝ่าย จะเหลือ 

๒ เท่าน้ัน คือ ขอ้ ๑ ถึง ๓ ไดแ้กเ่มตตา กรุณา มุทิตา เป็นธรรม

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ หรือคนต่อคน 

ส่วนขอ้ท่ี ๔ เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยใ์นกรณีท่ีเกี่ยวกับ

ธรรม หรือพูดรวบรัดว่า เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
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ธรรม จึงเป็น ๒ ฝ่าย คือมนุษยก์บัมนุษยฝ่์ายหน่ึง และมนุษยก์บั

ธรรมอีกฝ่ายหน่ึง หรือคนกบัคน และคนกับธรรม จะเห็นว่าใน

หมูม่นุษยก์ารปฏิบติัระหวา่ง ๒ ฝ่ายน้ี มีการเอียงสุดได ้ 

ในสังคมบางสังคม มนุษยม์ีการเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือกนั มี

น ้ าใจต่อกันอย่างดี เด่นในเมตตา กรุณา ตลอดจนมุทิตามาก 

แต่สงัคมน้ันอ่อนในอุเบกขา สงัคมประเภทน้ีเป็นอย่างไร ในแง่ดี 

ก็จะมีความรูสึ้กอบอุ่น แช่มชื่นด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ มีการ

เอ้ือเฟ้ือเกื้ อกูลกันดี แต่ในแง่เสีย คนจะช่วยเหลือกันเป็นเร่ือง

ส่วนตัวจนกระทัง่มองข้ามหลักการ มองขา้มกฎเกณฑ์กติกา 

มองขา้มความเป็นธรรมและความชอบธรรม พอมีอะไรเกิดขึ้ นก็

คิดว่าจะไปหาเพื่อนไปหาผู้ใหญ่ให้ช่วย เส ร็จแล้ว กฎเกณฑ ์

กติกา กฎหมาย ไม่เอาเลย เล่ียงหมดเลย สังคมน้ีก็เสียดุล 

สังคมอย่างน้ีระยะยาวก็จะเส่ือม เพราะว่าอ่อนในอุเบกขา 

เรียกวา่เอียงสุดไปในดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เอาแต่จะ

ชว่ยเหลือกนัระหวา่งบุคคล 

ส่วนในบางสังคม ความสัมพันธ์จะเด่นในอุเบกขา คือ

เอาแต่กฎเกณฑ ์กติกา และหลกัการ ตลอดจนกฎหมาย สังคมมี

กติกาวางไวแ้ลว้ หลกัการมีอยูแ่ลว้ ทุกคนตอ้งปฏิบติัตามน้ัน ตัว

ใครตัวมัน ถา้แกผิดฉันฟัน แต่ระหว่างน้ัน ไม่มีน ้ าใจต่อกัน ไม่

ช่วยเหลือกัน ทุกคนด้ินรนขวนขวายเอาเอง ทุกคนช่วยตัวเอง 

และพึ่งตนเองสังคมแบบน้ีก็แห้งแลง้น ้ าใจ ขาดความอบอุ่น มี

ความเครียดสูง คนเป็นโรคจิตโรคประสาทกนัมาก 
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จากหลักท่ีพูดมาน้ี ก็ลองมาพิจารณาดูว่าเวลาน้ีสังคม

เป็นอย่างไร สังคมไทยของเรา น้ีเ อียงไหม จะเห็นได้ว่า 

สงัคมไทยของเรา เอียงมาในทางความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลใน

ขอ้ท่ี ๑ และ ๒ มาก ขอ้ท่ี ๓ ก็ยังหย่อน แต่ขอ้ท่ี ๑ ท่ี ๒ หนัก 

จนกระทัง่แสดงออกมาทางถอ้ยค าท่ีใชใ้นสงัคมของเรา คือ ค าว่า 

เมตตา กรุณา น้ีเราพูดกันเร่ือย เป็นศัพท์สามัญ แต่มุทิตาพูด

น้อยลง อุเบกขาไมพ่ดูเลย แสดงวา่ ธรรมเสียดุลแลว้  

ทีน้ี หันไปดูสังคมฝรัง่บา้ง เร่ืองเมตตา กรุณา มุทิตาน้ี 

เอาน้อย แต่อุเบกขามาแรง ทุกคนตอ้งอยู่กับหลักการ ทุกคน

ตอ้งเคารพกฎหมาย ทุกคนปฏิบติัตามกฎหมายก็แลว้กนั ถา้ท า

ผิดก็โดน ถ้าท าถูกแกไปได ้กฎเป็นกฎ ไม่เอาใครทั้งน้ัน สังคม

อย่างน้ีก็ดีเหมือนกนั เพราะรกัษาความเท่ียงธรรมไวไ้ด ้รักษา

กฎเกณฑก์ติกาของสังคมได ้แต่แหง้แลง้และเครียดอย่างท่ีว่า ก็

เสียดุลอีก 

สังคมท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สูงน้ัน นอกจาก

เสียความเป็นธรรม รกัษากฎเกณฑก์ติกาและหลักการไวไ้ม่ค่อย

ไดแ้ลว้ ในระยะยาว คนจะหวงัพึ่งกนัมากเกินไป คนจ านวนหน่ึง 

ซ่ึงมีนิสยัชอบหวงัพึ่งผูอ่ื้น คอยรบัความชว่ยเหลือจากคนอ่ืน โดย

คิดวา่ไมเ่ป็นไรหรอก เด๋ียวจนลงเราก็ไปขอยืมเพื่อนได ้ไม่เป็นไร 

เด๋ียวแม่เรา ญาติเรา ผู้ใหญ่ของเราก็ช่วยเราได้ เลยไม่ด้ินรน

ขวนขวาย ก็เลยเฉ่ือยชา เกียจครา้น ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล
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ด้วยเมตตา กรุณา มุทิตา จึงท าให้คนโน้มเอียงไปในทาง

ประมาท เฉ่ือยชา สงัคมก็จะเส่ือมหรืออืดอาด 

ส่วนสังคมท่ีหนักในอุเบกขา เอาแต่กฎเกณฑ์กติกา ไม่

เอาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ก็แหง้แลง้อย่างท่ีว่า แต่ก็เป็น

เคร่ืองบีบคั้นและเร่งรดัคนใหก้ระตือรือรน้ขวนขวาย สรา้งสรรค์

ความเจริญได ้ทุกคนจะด้ินรนขยนัตัวเป็นเกลียว เพราะฉะน้ัน 

จึงท าใหส้รา้งความเจริญกา้วหน้าไดดี้ แต่ถา้แหง้แลง้และเครียด

เกินไปก็อาจจะถึงจุดเดือด คนจะเกิดความโกรธ มีโทสะว่า อะไร

กัน มันไม่ช่วยเหลือกันบ้างเลยเชียวหรือ คนจะโกรธแค้น 

จนกระทัง่วา่หลกัการกติกาเหล่าน้ี เราไม่เอากบัมนัแลว้ ท าลาย

มนัเลย หลกัการของสงัคมก็อยูไ่มไ่ดเ้ชน่เดียวกนั  

เพราะฉะน้ัน ถา้เอียงสุดจนเกินไป ในท่ีสุดก็อยูไ่ม่ไดท้ั้งคู ่

จึงตอ้งปฏิบัติใหพ้อดี ซ่ึงอยู่ท่ีว่า ท าอย่างไรจะรักษาดุลยภาพ

ระหว่างธรรม ๔ ขอ้น้ีไว ้ซ่ึงแยกเป็น ๒ ฝ่าย คือเมตตา กรุณา 

มุทิตา ในส่วนของความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล และอุเบกขาในแง่

ความสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัธรรม เพราะฉะน้ัน ธรรมจึงเป็นชุด

และตอ้งปฏิบติัใหค้รบ เวลาน้ีเราปฏิบัติธรรมกัน แมแ้ต่ในชุด

พรหมวิหารน้ีก็วุ่น ธรรมท่ีมาในสังคมไทย แตกกระจดักระจาย

เป็นข้อๆ ไปหมด ยิ่งไปเรียนในโรงเรียน ยิ่งไปเรียนแบบ

จริยธรรมสากล ก็เลยไปกนัใหญ่ 
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ตอ้งมองหลกัใหช้ดั และปฏิบติัใหค้รบ 

จึงจะพบทางรอดส ู่อารยธรรมท่ียัง่ยืน 

เป็นอันว่า เมตตา กรุณา ถึงแมจ้ะดี แต่ถา้ปฏิบัติผิด ก็

เกิดโทษ นอกจากน้ันฝรัง่ยงัเอาไปติเตียนอีกดว้ย เช่นในหนังสือ

ของอัลเบิรต์ ชไวเซอร ์(Albert Schweitzer) ซ่ึงเป็นนักปราชญ์

ส าคญัคนหน่ึงของตะวนัตก มีชื่ออยู่ในสารานุกรม (encyclopaedia) 

ใหญ่ๆ แทบทุกชุด ท่านผูน้ี้เป็นหมอสอนศาสนา และมีอิทธิพล

มาก คราวหน่ึง ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะตั้งคณะรัฐ

ประศาสนศาสตรข์ึ้ น ก็มีการร่วมมือกบัมหาวิทยาลัยอินเดียน่า 

ซ่ึงส่งอาจารยท์างโน้นมาชว่ย  

ศาสตราจารยค์นหน่ึงชื่อโรเบิรต์ แอล ซัตตัน (Robert L. 

Sutton) ไดม้าสอนวิชารฐัประศาสนศาสตร ์และไดแ้ต่งหนังสือ

ขึ้ นเล่มหน่ึงดูเหมือนจะชื่อว่า Public Administration in Thailand 

แปลว่า รัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย เขาวิเคราะห์

ประเทศไทยและสังคมไทยแล้วก็บอกว่า ปัจจัยท่ีขัดขวางการ

พฒันาของสงัคมไทยคือ หน่ึง สถาบนักษัตริย ์สอง พุทธศาสนา 

แล้วเขาก็แจกแจงวิเคราะห์ว่าพุทธศาสนาเป็นเหตุปัจจัยให้

สงัคมไทยไม่พฒันาอย่างไร ตอนน้ัน ชาวพุทธเราส่วนหน่ึงก็ลุก

ขึ้ นมาด่าซัตตันเป็นการใหญ่ (ต่อมาคณะรฐัประศาสนศาสตรท่ี์

ธรรมศาสตรไ์ดโ้อนไปรวมกบัส่วนงานการศึกษาอ่ืนๆ ตั้งขึ้ นเป็น

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์คือ NIDA ในปัจจุบนั) 
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ในข้อความท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาน้ัน ตอนหน่ึง     

โรเบิรต์ แอล ซตัตนั ไดอ้า้งอลัเบิรต์ ชไวเซอร ์ท่ีเขียนไวว้่า พุทธ

ศาสนาสอนใหค้นท าความดี แต่การท าความดีของพุทธศาสนา

คืออยา่งไร? คือเวน้จากความชัว่ เช่น เวน้จากปาณาติบาต เวน้

จากอทินนาทาน ฯลฯ แคน้ี่คือท าความดี พุทธศาสนาสอนใหท้ า

ความดี ก็แคเ่วน้จากความชัว่ เวน้ความชัว่ก็คือท าดีแลว้ และใน

ท านองเดียวกัน พุทธศาสนาสอนให้คนช่วยเหลือกันโดยแผ่

เมตตา คือตั้งความปรารถนาดีใหเ้พื่อนมนุษยม์ีความสุข สรุปว่า 

พุทธศาสนาสอนความดีแบบ passive ไม่ active คือ สอนความ

ดีแบบอยูเ่ฉยๆ ไมต่อ้งท าอะไร เจริญเมตตา ก็แค่ตั้งใจดีนอนแผ่

อยู่ในมุง้ แค่น้ีก็ท าดีแลว้ เลยไม่ช่วยให้คนออกไปด าเนินการ

สรา้งสรรคใ์นสงัคม  

โรเบิร์ต แอล ซัตตัน ก็โจมตีพุทธศาสนาตามอัลเบิร์ต 

ชไวเซอร ์เขา้ไป แลว้หนังสือพวกน้ีมีอิทธิพล นักวิชาการไทยเรา

เช่ือไมน้่อย น่ีผมเอามาเล่าเป็นตวัอยา่งเท่าน้ัน  

เร่ืองกรรม เร่ืองอุเบกขา เร่ืองเมตตา และอะไรๆ หลาย

เร่ือง โดนฝรัง่ตี แลว้นักวิชาการไทยก็ตี แมแ้ต่ดอกเตอรค์นหน่ึง

ท่ีเป็นลูกหรือลูกสะใภห้รือหลานคนหน่ึงของท่านผูใ้หญ่อดีตคน

วดัท่ีมีชื่อเสียงมาก ก็ยังเขียนติเตียนไวว้่า เพราะคนภาคอีสาน

ถือหลักอนิจจงัตามค าสอนของพระพุทธศาสนาจึงท าใหม้ีชีวิต

แบบอยู่ไปวันๆ แลว้ก็เลยไม่เจริญ ไม่สามารถพัฒนาสังคมให้

เจริญกา้วหน้าได ้น่ีขนาดคนท่ีอยูใ่นเช้ือสายยงัวา่อยา่งน้ี  
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ฉะน้ัน เราจะตอ้งไม่ประมาทใหห้นักทีเดียว เพราะคน

ของเรา แมแ้ต่พระเอง ถ้าเขา้ใจธรรมไม่รอบคอบแล้ว อาจจะ

เป็นปัญหาไดอ้ย่างหนัก ในวงวิชาการน้ัน เรายังไม่ไดไ้ปสัมผัส

อีกมาก คนท่ีเขา้ใจกนัไดดี้กับเราก็เยอะ แต่คนท่ียังไม่เขา้ใจก็

มากอยู ่จะตอ้งต่ืนตวัรูเ้ท่าทัน โดยเฉพาะตัวเราเองจะตอ้งเขา้ใจ

ธรรมใหช้ดัเจน ชนิดโยงกนัไดท้ั้งระบบ 

เป็นอันว่า ธรรมน้ันจะต้องปฏิบัติ ให้ครบชุดองค์รวม

อยา่งท่ีวา่แลว้ เพราะมนัมีความประสานสมัพนัธ์กนัและเติมเต็ม

แก่กัน ถ้าขาดชุดแลว้ ชีวิตและสังคมมนุษยก์็จะเอียง เสียหลัก 

เสียดุล เกิดผลเสีย ธรรมท่ีเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลได้

อย่างไร ธรรมท่ีเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลได้อย่างไร จะใช้

อกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศล เช่น ใชต้ัณหาเป็นปัจจัยแก่ฉันทะได้

อย่างไร ดังน้ีเป็นตน้ จะตอ้งวิเคราะห์กันใหช้ัด จะไดไ้ม่พลาด 

เป็นการช่วยสังคมของเรา และแกค้วามเห็นผิด โดยเฉพาะของ

คนท่ีเป็นผูน้ าทางปัญญา  

ท่ีพูดมาทั้งหมดคราวน้ี ได้โยงไปหาหลักธรรมง่ายๆ 

เพียง ๒-๓ อย่างเท่าน้ัน แต่ท่ีจริงหลักธรรมเพียงแค่น้ีก็เพียง

พอท่ีจะสรา้งอารยธรรมใหมท่ี่ยัง่ยืนไดแ้ลว้ 

ท่ีว่าจะสรา้งอารยธรรมใหม่น้ัน ในท่ีน้ี ไม่ใช่ว่าจะตอ้ง

สรา้งขึ้ นใหม่โดยส้ินเชิง แต่หมายถึงการเปล่ียนจากอารยธรรม

ปัจจุบนัท่ีติดตันไม่ยัง่ยืน ใหก้ลายเป็นอารยธรรมท่ีแทท่ี้ถูกตอ้ง 

ท่ีจะน ามนุษยชาติไปสู่สนัติสุขไดอ้ยา่งแทจ้ริง 





 

 

 

 

ภาคผนวก 



ฝรัง่เจรญิเพราะด้ินรนใหพ้น้จาก 

การบีบคัน้ของศาสนาคริสต ์

 

 

๑๙ มิถุนายน  ๒๕๓๑ 

 

เรียน   พระปลัดเอ่ียม  อิสิทตฺโต 
ตามท่ีท่านไดเ้ขียนจดหมายไปถามปัญหา อยากจะใหต้อบ

ขอ้สงสัยน้ัน ตามปกติระยะน้ีผมมีงานเร่งมากไม่มีเวลาจะตอบ 

โดยมากตอ้งเก็บจดหมายไวน้านๆ แต่จดหมายของท่านน้ี เห็น

ว่า เป็นเร่ืองส าคัญ แมว้่าจะไม่มีเวลาเขียนก็ไดพู้ดบันทึกเสียง

แลว้ขอรอ้งใหพ้ระมหาอินศร ช่วยพิมพ์ให ้ขอ้สงสัยของท่านขอ้

ส าคญัก็คือ 

เวลาน้ีมีคนไปเขา้คริสต์กัน โดยท่ีเห็นไปว่าคนฝรัง่ชาว  

ตะวันตกถือศาสนาคริสต์ ฝรั่งจึงเจริญทุกอย่าง ไม่ว่าการ

เศรษฐกิจ การทหาร การเมือง ทางวิทยาศาสตร ์สรรพาวธุ

ทกุๆ อยา่ง ซ่ึงเป็นวิธีการของผูเ้ผยแพร่ศาสนาคริสต์ท่ีจะพดูให้

เขา้ใจกนัอยา่งน้ัน 

วิธีการเผยแพร่และชักจูงของนักสอนศาสนาคริสต์ ท่ีท า

อยา่งน้ี เป็นการกระท าท่ีน่ารงัเกียจ เพราะเป็นการกล่าวเท็จ ไม่

ตรงตามความเป็นจริง และเป็นการไมยุ่ติธรรมทั้งแกค่นไทยและ

แกพ่ระพุทธศาสนา ถา้เขาใชว้ิธีเผยแพร่แบบมีเล่ห์กลอย่างน้ี ก็
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ควรจะตอ้งเผยแพรค่วามจริงใหเ้ป็นท่ีรูเ้ขา้ใจกนัไว ้

 

ชาวพุทธน้ันเป็นมิตรกบัคนทัว่โลก โดยไม่แบ่งแยกศาสนา 

เพราะฉะน้ัน ตามปกติเราจะไม่ต าหนิติเตียนศาสนาไหนๆ แต่

เมื่อมีค ากล่าวจาบจา้งท่ีจะท าใหเ้ขา้ใจผิด ก็จ าเป็นตอ้งพดูชี้ แจง

เฉพาะในคราวท่ีจ าเป็นอย่างน้ี เพื่อใหรู้ค้วามจริงและเกิดความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 

การท่ีเขา้ใจกันไปว่า ฝรัง่เจริญเพราะนับถือศาสนาคริสต์

อย่างน้ีน้ัน ก็เป็นเพราะว่าพระเราก็ดี ชาวบา้นญาติโยมเราก็ดี 

ไมรู่ป้ระวติัศาสตรข์องประเทศตะวนัตกวา่เขาไดส้รา้งความเจริญ

น้ันมาอย่างไร ความจริงเร่ืองน้ีเป็นความรูท้างประวัติศาสตร์ท่ี

ง่ายๆ คนท่ีรูป้ระวัติศาสตรค์วามเป็นมา ของประเทศตะวนัตก 

ถา้ไดย้ินคนมาพดูวา่ฝรัง่เจริญเพราะนับถือศาสนาคริสต์ ก็จะนึก

รงัเกียจผูพ้ดูว่าเป็นคนไม่มีความรู  ้ หลงงมงายไปตามความ

เขา้ใจเอาเองต้ืนๆ หรือมิฉะน้ันก็อาจจะพดูออกมาดว้ยตั้งใจจะ

หลอกลวงคนอ่ืน ใหเ้ขาหลงเชื่อตน   

เรื่ องราวท่ีเป็นจรงิน้ันตรงกนัขา้มกบัค าท่ีเขาพดูเลยทีเดียว 

กลา่วคือ ฝรัง่ตะวนัตกเขาเจรญิขึ้นมาไดใ้นทางวิทยาศาสตรเ์ป็นตน้

น้ี ก็ดว้ยการท่ีเขาพยายามดิ้นรนใหพ้น้จากความครอบง าหรือ

การบีบคั้นของศาสนาคริสตต์่างหาก ไม่ใช่เพราะนับถือศาสนา

ครสิตแ์ลว้เจรญิ จะขอเล่าถวายตามประวติัศาสตรเ์ล็กน้อย 

                                                         
 ข้อความบางแห่ง เช่นในย่อหน้านี้ ได้เขียนแทรกเพิ่มหรือท าให้ชัดขึ้นกว่าฉบับเดิม 
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ศาสนาคริสต์น้ี ในประเทศตะวนัตก เคยมีอ านาจมาก มี

อ านาจในทางการเมือง ขนาดท่ีว่าสามารถครอบง าประเทศ

ต่างๆ ในยุโรปทั้งหมดตอ้งเช่ือฟัง แมแ้ต่กษัตริยป์ระเทศต่างๆ ก็

ตอ้งให้โป๊ปเป็นผู้สวมมงกุฎให ้ระยะท่ีศาสนาคริสต์มีอ านาจ

ครอบง าประเทศตะวนัตกน้ัน ฝรัง่เรียกวา่ ยคุมืด (Dark Ages)  

ในยุคมืดท่ีศาสนาคริสต์มีอ านาจมากน้ัน ทางศาสนา

คริสต์จะไม่ยอมให้คนมาสงสัยพระเจา้สงสัยค าสอนในคัมภีร์   

ไบเบิล แสดงความคิดเห็นขัดแยง้ หรือเห็นต่างไปจากคัมภีร์    

ไบเบิล เชน่ เร่ืองพระเจา้สรา้งโลก บนัดาลส่ิงต่างๆ สรา้งโลกใน 

๗ วนั ท าไมจึงสรา้งแสงสวา่งก่อน แลว้สรา้งดวงอาทิตยแ์ละดวง

จันทร์ทีหลัง พระเจา้มีอ านาจสรา้งโลกบันดาลทุกส่ิงทุกอย่าง 

และมีมหากรุณา ตอ้งการใหม้นุษยม์ีความสุข แต่ท าไมจึงสรา้ง

โรคภัยไข้เจ็บขึ้ นมา ท าไมสร้างให้บางคนเกิดมาพิกลพิการ

ปัญญาอ่อน ตอ้งมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ยากเดือดรอ้นแสนล าเค็ญ 

ท าไมจึงบงัคบัซาตานไม่ได ้ท าไมจึงปล่อยใหม้ีศาสนาอ่ืนๆ แลว้ 

กลบัไปลงโทษคนท่ีนับถือศาสนาอ่ืนๆ เหล่าน้ัน หาว่าเขานับถือ

ผิดๆ ท าไมพระเจา้ไมล่งโทษตัวเองท่ีปล่อยปละละเลยหรือสรา้ง

คนท่ีตั้งศาสนาอ่ืนๆ ขึ้ นมา ฯลฯ อะไรท านองน้ี ใครจะพดูแสดง

ความสงสัยไม่ได้เป็นอันขาด เพราะฉะน้ัน คนจะคิดในเร่ือง

ความจริงต่างๆ ก็พดูไมไ่ด ้ 

ยิ่งกวา่น้ัน เพื่อบงัคบัควบคุมใหไ้ดผ้ลเต็มท่ี ศาสนาคริสต์ก็

เลยตั้งศาลขึ้ นมา เขาเรียกว่าศาล Inquisition ซ่ึงแปลเป็นไทยว่า 
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ศาลสอบสวนศรทัธา ใครท่ีพดูออกมาแสดงความสงสัยเกี่ยวกบั

พระเจา้สงสัยค าสอนในคัมภีร์ไบเบิล เขาก็จับเอาไปขึ้ นศาลน้ี 

แลว้ก็ลงโทษต่างๆ เชน่ เผาทั้งเป็น หรืออาจจะประหารชีวิต หรือ

อาจจะขังคุก หรือใหด่ื้มยาพิษ ดังท่ีนักปราชญ์และนักวิทยา-

ศาสตร์อย่างบรโูน (Bruno) และกาลิเลโอ (Galileo) ถูกจับ

ตัดสินลงโทษมาแลว้ โดยเฉพาะบรูโนน้ันถูกเผาทั้งเป็น เพราะ

คิดเห็นขด้กบัเร่ืองพระเจา้สรา้งโลก 

ศาลของศาสนาคริสต์น้ีไดฆ้่าคน เผาคน ใหค้นด่ืมยาพิษ

ไปมากมาย เพื่อไม่ใหค้นรูเ้ขา้ใจโลกและชีวิตแปลกไปจากค าสอน

ในไบเบิล 

แต่เพราะการใชอ้ านาจบีบคั้นครอบง าน้ีแหละ จึงท าให้

พวกฝรัง่ท่ีตอ้งการแสวงหาความจริงพยายามด้ินรนกนั เมื่อพูด

ในท่ีเปิดเผยไมไ่ดก้็ลอบจบักลุ่มกนัเงียบๆ คน้ควา้หาความรู ้และ

เผยแพร่ความรูใ้นหมู่พวกตน ต่อมาความรูท้างวิทยาศาสตร์ก็

เจริญขึ้ น เพราะยิ่งกดก็ยิ่งด้ิน อนัน้ีเป็นธรรมดาของมนุษย ์ 

ในท่ีสุดต่อมา แมใ้นทางการเมือง ฝรัง่ก็ด้ินรน จนกระทัง่

พน้จากอ านาจครอบง าของศาสนาคริสตไ์ปได ้ประเทศต่างๆ ก็มี

การปกครองเป็นอิสระของตนเองอย่างท่ีเราเห็นๆ กันอยู่ใน

ปัจจุบนัน้ี ทางการศาสนาคริสต์ก็เส่ือมอ านาจลงมา จนกระทัง่

วา่ มีแต่ วาติกนั ท่ีเขายอมรบักนัใหเ้ป็นประเทศหน่ึง ซ่ึงว่าท่ีจริง

ก็เป็นเพียงเมืองเล็กๆ อยูใ่นกรุงโรม ประเทศอิตาลี 
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อันน้ีเป็นตัวอย่างท่ีชี้ ใหเ้ห็นว่า พวกฝรัง่เขามีความเจริญ

ทางวิทยาศาสตรข์ึ้ นมา ตลอดจนความเจริญอ่ืนๆ ท่ีเน่ืองมาจาก

วิทยาศาสตรห์รือเทคโนโลยีอะไรต่างๆ น้ี ก็เพราะว่าเขาด้ินรน

ต่อสูใ้หพ้น้จากการครอบง าบีบบงัคับของศาสนาคริสต์ต่างหาก 

ไมใ่ชว่า่เป็นเพราะเขานับถือศาสนาคริสตแ์ลว้ก็เลยเจริญ  

ทีน้ี ฝรัง่เขานับถือศาสนาคริสต์น้ัน ก็ไม่ใช่ว่านับถือกัน

มากมายอยา่งท่ีแสดงในตัวเลข เพราะเมื่อวิทยาศาสตรเ์จริญขึ้ น

แล้ว คนก็เลยไม่เชื่อถือค าสอนในศาสนาคริสต์ คนก็นับถือ

ศาสนาคริสต์น้อยลง ฉะน้ัน ความเจริญทางปัญญาและ

ความกา้วหน้าของวิทยาการท่ีเกิดขึ้ นในเมืองฝรัง่น้ี มนัสวนทาง

กับศาสนาคริสต์ มันคนละเร่ืองกัน มันเกิดจากคนท่ีไม่เชื่อ

ศาสนาคริสต์ และคนท่ีถูกศาสนาคริสต์บีบคั้น เช่น นักวิทยา-

ศาสตร์ท่ีด้ินรนคน้ควา้ ไม่ยอมเชื่อฟังศาสนาคริสต์ ไม่ยอมให้

บาทหลวงบังคับครอบง า เพราะฉะน้ัน อย่าเอามาปนกนัไม่ได ้

ตอ้งเขา้ใจใหถู้กตอ้ง 

เป็นเร่ืองน่าข า แต่คงหัวเราะไม่ออก ในเมืองไทยเราน้ีเอง 

ทางเมืองเหนือ เมื่อนักเผยแพร่ศาสนาคริสต์เร่ิมเขา้ไปท างาน 

ไดเ้อาความรูท้างวิทยาศาสตร ์เช่น เร่ืองสุริยคราส จนัทรคราส 

ไปชักจูงชาวพื้ นเมืองให้หันมานับถือคริสต์ ท่ีน่าข าก็เพราะว่า

ความรู ้น้ันไม่ใช่ เ ป็นเ ร่ืองศาสนาคริสต์ แต่ เ ป็นเ ร่ืองของ

นักวิทยาศาสตร ์ท่ีทางศาสนาคริสต์เองเคยบีบคั้นกีดกนั บา้งก็

ถึ งกับถูกประหารชี วิต  เ ป็นไม้เ บ่ื อไม่ เมากันมา แต่พอ
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วิทยาศาสตร์เจริญขึ้ น กั้นไม่อยู่ นักบวชศาสนาคริสต์กลับเอา

ความรูว้ิทยาศาสตร์ของคู่ปรปักษ์มาใชป้ระโยชน์ ล่อผูค้นใหดู้

เหมือนเป็นความรูข้องตวัเอง 

หนักลบัไปพดูเร่ืองเมืองฝรัง่ ส่วนคนท่ีนับถือศาสนาคริสต์

เอง ต่อมาก็แตกแยกกันไปเป็นนิกายต่างๆ นิกายท่ีส าคัญ ก็มี 

โรมันคาทอลิก กับ โปรเตสแตนท์ ซ่ึงมีการทะเลาะวิวาทกัน

อย่างรุนแรงมาก เพราะว่าศาสนาคริสต์น่ีเอาศรัทธาเป็นหลัก 

เมื่อศรทัธาแลว้ก็ท าไดทุ้กอย่าง ฆ่าฟันกนัก็ได ้และคนท่ีนับถือ

ต่างนิกายออกไปน่ี เขาถือวา่เป็นบาปอย่างรุนแรง เพราะเป็นคน

ท่ีถูกซาตานหลอกเอาไป ไปเชื่อซาตาน เพราะฉะน้ัน เขาก็

สามารถจะฆ่าท้ิงเสีย  

อยา่งในประเทศองักฤษ สองนิกายน้ีไดต้่อสูก้นัมาก บางที

ฝ่ายหน่ึงมีอ านาจขึ้ นก็ยกกองทัพไปฆ่าอีกฝ่ายหน่ึง ลา้งกนัเป็น

ถ่ินเป็นหมูบ่า้นเป็นต าบล ลกูเล็กเด็กแดงก็ไมไ่ว ้จึงเดือดรอ้นกนั

มาก จนกระทัง่ว่าอีกนิกายหน่ึงท่ีอ่อนแอกว่า สูท้นอยู่ไม่ไหวก็

ตอ้งล้ีภยั เดินทางเส่ียงภยัไปโลกใหม ่ 

ตอนน้ัน อเมริกาน้ีเป็นโลกใหม่ เพราะว่าเขาเพิ่งคน้พบ 

การเดินทางไปก็ล าบากยากเย็น ตอ้งผจญภยั เส่ียงอันตรายมาก 

อาจจะตายกลางทาง แต่เพราะเหตุท่ีวา่ ถา้อยู่ก็ตาย หนีไปยงัพอ

มีทางรอด ก็เลยหนีกันไป ขา้มน ้ าขา้มทะเลไป ท่ีรอดก็ไปขึ้ น

แผ่นดินใหม่ท่ีอเมริกาน้ัน ไปสูก้ับอินเดียนแดงบา้ง ไปต่อสูก้ับ
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ความยากล าบากต่างๆ ไปตั้งถ่ินฐานใหม่ ท าให้มีการบุกเบิก

แผ่นดินใหมน้ี่  

ประเทศอเมริกาซ่ึงเกิดขึ้ นมาในภายหลงั ก็เกิดจากการหนี

ภัยเบียดเบียนระหว่างนิกายของศาสนาคริสต์น้ี เป็นส่วนหน่ึงท่ี

ส าคัญ ฉะน้ัน เราจะเห็นว่า ประวัติศาสตร์ชาติตะวันตกที่

เกีย่วกบัความเจริญน้ี เป็นเรือ่งของการดิ้นรนจากภยั ทีเ่กิดจาก

ศาสนาคริสตน้ี์มากมาย  

คนไทยบางคนมานึกถึงสภาพปัจจุบนัของพระพุทธศาสนา

ในเมืองไทยเราว่า มีการแตกแยกทะเลาะวิวาทกันมากมาย ท า

ใหรู้สึ้กเส่ือมศรัทธา แต่ถา้เอาไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ใน

ศาสนาอ่ืนๆ อย่างในศาสนาคริสต์ท่ีเล่ามาน้ี เร่ืองราวแตกแยก

ขดัแยง้ในวงการพระพุทธศาสนา ก็เป็นเร่ืองเล็กน้อยอย่างแทบ

ไมม่ีความหมาย ในหมูช่าวพุทธจะขดัแยง้กนัอย่างมากก็โต้เถียง

พดูวา่ หรือเขียนวา่กนั ไมไ่ปรบราเขน่ฆ่ากนัเป็นสงคราม  

นอกจากน้ัน ศาสนาคริสต์ยงัมีประวตัิด่างพรอ้ยส าคัญท่ี

แกต้วัไม่ได ้ก็คือวา่ไดม้ากบัลัทธิอาณานิคม ในสมยัท่ีฝรัง่มาล่า

เมืองขึ้ น ซ่ึงประเทศไทยเองก็โดนมาแลว้ไมรู่จ้กัจดจ า คนไทยเอง

น่าจะรู ้ประวัติศาสตร์น้ี ในสมัยอยุธยา พวกฝรัง่นักเผยแผ่

ศาสนาคริสต์ก็เขา้มากับนักรบ กับทหารท่ีเขา้มาล่าเมืองขึ้ น 

หรือบางทีก็เป็นตัวน าทางให้แก่ทหารหรือกองทัพ โดยเขา้มา

กอ่น แลว้ก็ใหท้หารเขา้มายึดครองทีหลงั  
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อย่างในญ่ีปุ่น ก็มีเร่ืองแบบท่ีว่าน้ัน จนกระทัง่ว่า ทาง

บา้นเมืองผูป้กครองสมัยน้ันรูค้วามลับของฝรัง่เขา้ ก็ถึงกับปิด

ประเทศไปนาน พวกบาทหลวงเขา้ไปเผยแผศ่าสนา พรอ้มกับ

ท างานเปิดทางให้พรรคพวกจากประเทศของตนเองเขา้มา

ครอบง าเอาประเทศอ่ืนเป็นเมืองขึ้ น ฉะน้ัน เราจะเห็นว่า 

ศาสนาคริสต์น้ีแผ่ไปพรอ้มกับลัทธิอาณานิคม หรือลัทธิล่า

เมืองขึ้นของฝรัง่ ฝรัง่จึงไดเ้มืองขึ้นทั้งในเอเชีย ในแอฟริกา ใน

อเมรกิาใตอ้ะไรพวกน้ีมากมาย 

อย่างท่ีบอกเมื่อกี้ ว่า ตั้งแต่วิทยาศาสตรเ์จริญขึ้ นมา คนก็

ชกัห่างเหินไม่ค่อยเชื่อถือศาสนาคริสต์ การนับถือท่ีมีอยู่ก็มีมา

เร่ือยๆ อยา่งน้ันเอง จนกระทัง่ในประเทศอังกฤษหรือในอเมริกา

เป็นตน้ปัจจุบนัน้ี คนท่ีไม่ใส่ใจต่อศาสนาคริสต์ก็ผละกนัออกไป

มาก จนกระทัง่พวกเผยแผ่ศาสนาคริสต์ต้องขายโบสถ์กันก็

มากมาย  

วัดไทยท่ีไปตั้งในอเมริกาน้ัน บางวัดก็ไปซ้ือโบสถ์คริสต์

นั่นเองท่ีเขาเลิก เขารักษาไม่ไหวแล้ว ในอเมริกาน้ันฝรัง่ขาย

โบสถ์กนัมาก ในอังกฤษก็เหมือนกนั โบสถ์น้ันขายไป แลว้ก็เอา

ไปใชใ้นเร่ืองสนุกสนานบา้งก็มี อนัน้ีก็เป็นเร่ืองท่ีน่าจะรู ้ๆ  กนัอยู่ 

คนไทยท าไมถึงมาหลงฟังค าของคนเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ท่ีมา

ล่อหลอกดว้ยค าซ่ึงไม่เป็นความจริง ถ้ารูป้ระวัติศาสตร์สักนิด

หน่อยก็จะเขา้ใจ ไมม่ีปัญหาเร่ืองน้ี 
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ในประเทศตะวันตกน้ัน ศาสนาคริสต์ก็เส่ือมลงมาก คน

เขาก็ไม่เอาใจใส่ การหาเงินหาทองก็ยากล าบาก อ านาจก็ลด

น้อยลงไป และเวลาน้ีก็เห็นกนัอยูว่า่ เขาหนัมาสนใจท่ีจะเผยแพร่

ในทางตะวนัออกมาก  

น่าจะเป็นขอ้พิจารณาว่า เขาอาจจะหันเหความสนใจ หัน

นโยบายมาทางตะวนัออก เพราะวา่พวกประเทศตะวนัออกน้ีเป็น

ประเทศท่ีดอ้ยพฒันา คนไมค่อ่ยเจริญ ไม่ค่อยรูว้ิทยาศาสตร ์ไม่

ค่อยรู ้ประวัติศาสตร์ ไม่มีความรู ้สมัยใหม่ อาจจะถูกพูดจา

ล่อหลอกใหเ้ช่ือถือไดง้า่ย ส่วนทางตะวนัตกน้ันมีรอยแผลเก่าลึก

ใหญ่ ท่ี ไม่อาจจะ ลืมได้ เขาสอนจะให้คนเชื่ อ ก็ยากแล้ว 

เพราะฉะน้ัน เขาก็ตอ้งถอยจากทางด้านโน้นมาทางน้ี จึงควร

พิจารณาเองว่า ควรจะตกเป็นเหยื่อเขา ดว้ยการฟังค าล่อหลอก

หรือไม ่ขอใหต้ดัสินดว้ยปัญญา 

ท่ีบอกว่าฝรัง่น้ันเขาเบ่ือหน่ายทางศาสนาคริสต์มา เราก็

เห็นๆ กัน อย่างปัจจุบันน้ีก็มีฝรัง่ชาวตะวันตกหันมานับถือ

พระพุทธศาสนา มาปฏิบัติสมาธิวิ ปัสสนากัน ศูนย์สม าธิ

วิปัสสนาก็เกิดขึ้ นในประเทศตะวนัตกกนัมากมาย แลว้ก็มีฝรัง่มา

บวชพระมาเมืองไทย พระฝรัง่ท่ีบวชอยู่ตามส านักต่างๆ ก็มี

จ านวนมาก แลว้ฝรัง่เหล่าน้ีก็กลับไปเผยแผ่ศาสนาในประเทศ

เดิมของตนบา้ง ประเทศอ่ืนในหมู่ตะวันตกดว้ยกนับา้ง ก็เห็นๆ 

กนัอยู ่
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เราจะเห็นวา่ ในศาสนาคริสตน้ี์ เขาถือเร่ืองศรทัธาเป็น

ส าคญั และศรทัธาน้ีเขาบงัคบักนัดว้ย คือใครจะเชื่อต่างจากเขา

ไปไมไ่ด ้ ในเมื่อเขามีอ านาจเขาก็บีบคั้นเอา บงัคบัเอา ถึงกบั

ลงโทษ ฆ่าตาย และยกทพัท าสงครามกนั เร่ืองจึงไดเ้กิดอยา่ง

ท่ีวา่มา  

ฝรัง่มีบทเรียนเก่าในเร่ืองความรุนแรงน้ีมาก และจากการ

ด้ินรนใหพ้น้ปัญหาเหล่าน้ีฝรัง่ยุคต่อๆ มาจงึเพียรพยายามตั้งกฎ

กติกากนัมากมาย เพื่อเป็นหลกัประกนัความมัน่คงปลอดภยัและ

อิสรภาพ เช่น เร่ืองเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน เป็นตน้ ฝรัง่น า

ในเร่ืองเหล่าน้ีก็เพราะถูกกดบีบและด้ินมาทั้งมากทั้งนาน 

ในทางพระพุทธศาสนาน้ี เราไม่เป็นอย่างน้ัน ใครจะนับ

ถืออะไรก็เป็นไปโดยอิสระเสรี ใหใ้ชค้วามคิดของตนเอง เราจะไม่

มีการไปกดขี่เบียดเบียนในเร่ืองศรทัธาความเชื่อถือ ฉะน้ัน ใน

ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาน้ี ไม่ว่าใครจะสงสัย จะคิด

อย่างไร จะผิดแปลกไป เราก็ไม่จับไปฆ่าไปแกง จึงไม่มีการบีบ

คั้นเบียดเบียนกนัในเร่ืองน้ีขึ้ น ในแง่หน่ึงก็ท าใหค้นไม่ตอ้งไปด้ิน

รนต่อสู ้ 

ถา้จะว่าการด้ินรนต่อสูท้ าใหเ้กิดความเจริญรุ่งเรืองอย่าง

น้ัน ก็ยอมรับได้ เพราะฝรัง่เขาเจริญมาแบบน้ัน ส่วนในทาง

พระพุทธศาสนาน้ี เราไม่มีการบีบคั้น ไม่มีการกดขี่ข่มเหงดว้ย

เร่ืองความเชื่อ มนัก็เลยท าใหค้นไมด้ิ่นรน ก็เลยอยู่กนัไปสบายๆ 

อยูก่นัไปเร่ือยๆ  
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สรุปว่า ลักษณะท่ีจะเห็นไดว้่าต่างกันระหว่างพระพุทธ-

ศาสนากบัคริสต์ศาสนาน้ัน ถา้ไม่พดูถึงดา้นค าสอน พดูเฉพาะ

ลกัษณะอาการปฏิบติัในภายนอก  

 ประการท่ีหน่ึง ทางศาสนาครสิตน้ั์น ถือเอาศรทัธาเป็น

ใหญ ่และศรทัธาของเขาน้ีมีความหมายเป็นการก าหนดวา่ ตอ้ง

เ ป็นอย่า ง น้ันต้อ ง เ ป็นอย่า ง น้ี  คือ มีลักษณะบังคับด้ว ย 

เพราะฉะน้ัน ถา้หากใครไมเ่ช่ือก็ว่าเป็นบาป ทีน้ี ถา้เขามีอ านาจ 

เขาก็จะบีบบงัคบัวา่ตอ้งใหเ้ช่ืออยา่งท่ีเขาสอนไว ้จะไปสงสัยอะไร

ไม่ได ้จึงมีเหตุเกิดขึ้ นในท านองท่ีว่า มีการตั้งศาลจบักุมลงโทษ 

ถึงกบัฆ่าฟันประหารชีวิตอะไรกนั  

ส่วนในทางพระพุทธศาสนาน้ัน ก็ถือศรัทธาเป็นหลัก

ส าคัญในพระพุทธศาสนาดว้ยเหมือนกัน แต่ใหเ้ป็นศรัทธาท่ี

ประกอบดว้ยเหตุผล ใชปั้ญญา ใหค้นมีสิทธิท่ีจะสงสัยพิจารณา

ไตร่ตรอง เพราะฉะน้ัน เราก็จึงตอ้งใหโ้อกาสแก่คนท่ีจะคิด มี

เสรีภาพทางความคิด จึงไมม่ีเหตุท่ีจะไปบีบบงัคบักนั 

ประการท่ีสอง ลกัษณะการเผยแผข่องศาสนาครสิตน้ั์น มุ่ง

อ านาจทางการเมืองดว้ย โดยเขา้ไปมีอ านาจในการปกครองของ

ประเทศ ถา้หากวา่ตวัมีก าลงัมากก็สามารถท่ีจะครอบง าประเทศ

ไดห้ลายๆ ประเทศ อย่างในยุโรปน้ัน ก็เคยมีอ านาจครอบคลุม

ทั้งหมดทัว่ทั้งยุโรป อย่างท่ีไดเ้ล่าแลว้ว่า โป๊ปจะตอ้งเป็นผูส้วม

มงกุฎใหก้ษัตริยป์ระเทศต่างๆ และมีอ านาจท่ีจะบงัคบักษัตริย์

น้ันเดินเท้าเปล่ามาจากประเทศของตน มาคารวะหรือมา
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สารภาพผิดต่อโป๊ปอะไรท านองน้ี การท่ีมีอ านาจทางการเมือง 

หรือแสวงหาอ านาจทางการเมืองน้ีเป็นเร่ืองส าคญัมาก และเมื่อ

มีอ านาจทางการเมือง ก็เลยไปใชอ้ านาจบีบคั้นคนในเร่ืองความ

เช่ือถือดว้ย  

ส่วนในทางพระพุทธศาสนาน้ี ท่านสัง่สอนคนในทาง

การเมืองการปกครอง ใหผู้ป้กครองประเทศปกครองใหดี้ให้มี

คุณธรรม แต่วา่ทางฝ่ายพระน้ี จะไม่เขา้ไปยุ่งทางการเมือง ไม่มี

อ านาจทางการเมืองเอง ฉะน้ัน ก็จะไม่มีเหตุการณ์แบบท่ีว่า 

พระพุทธศาสนาน้ีไปกับลัทธิล่าอาณานิคม หาเมืองขึ้ นอะไร 

เพราะเราไม่ไปยุ่งกับการเมือง ไม่เขา้ไปครอบง าทางการเมือง 

ไม่ไปมีอ านาจทางการเมือง ฉะน้ัน ลักษณะน้ีจึงต่างกนั ซ่ึงควร

จะเขา้ใจไว ้น่ี 

ก็เป็นสภาพความเป็นจริง ความเป็นมาในประวัติศาสตร์

ถึงปัจจุบนัน้ี ถา้มีโอกาสมนัก็มีทางท่ีจะเป็นอย่างน้ีไดอี้ก จึงควร

จะศึกษาส่ิงเหล่าน้ีใหเ้ขา้ใจตามความเป็นจริง ถา้เราไดศึ้กษา มี

ความรูเ้ร่ืองประวติัศาสตรบ์า้งแลว้ ก็จะช่วยใหว้ินิจฉัยเร่ืองราว

ต่างๆ ไดถู้กตอ้ง ตนเองก็จะไม่หลงคิดผิดพลาดไป และก็จะไม่

ถูกใครมาล่อหลอกชักจูงให้ไขว ้เขวด้วยความไม่รู ้ หรือไร้

วิจารณญาณ 

อย่างไรก็ตาม ท่ีชี้ แจงมาน้ีมิใช่จะให้เกิดความชิงชังชาว

คริสตห์รือผูเ้ผยแผ่ศาสนาคริสต์ เพียงแต่เป็นความจ าเป็นท่ีตอ้ง

ชี้ แจงใหรู้เ้ขา้ใจกัน เมื่อมีเร่ืองเกิดขึ้ น คือมีการพูดใหเ้ข ้าใจผิด 



พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๙ 
 

และท่ีเราท าน้ีก็เป็นเร่ืองทางปัญญา ว่าไปตามเหตุผลและความ

จริง 

ท่ีจริงน้ัน เวลาน้ีองค์กรใหญ่ของศาสนาคริสต์เองก็ได้

เผยแพรน่โยบายท่ีจะสมัพนัธ์กบัศาสนาอ่ืนๆ ในทางสมคัรสมาน 

แต่ผูเ้ผยแพรท่ี่อยูใ่นถ่ินต่างๆ ก็อาจจะท าอะไรๆ ไปตามความคิด

ความต้องการของตน บางแห่งเมื่อเห็นว่าคนไทยโง่เขลา 

พระสงฆก์็ไมรู่เ้ท่าทนั เขาก็เลยเห็นเป็นโอกาสท่ีจะหลอกล่อไป 

ท่ีส าคญัอย่างยิ่งก็คือชาวพุทธนัน่เอง นอกจากจะตอ้งรูจ้กั

หาความรูห้าความจริงแลว้ ก็ตอ้งตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เช่น

วา่อยา่มวัติดเพลินกบัความสุขสบายและความอุดมสมบรูณ์ของ

แผ่นดิน แลว้มัวเร่ือยเป่ือยเฉ่ือยชา โดยเฉพาะพระสงฆ์จะตอ้ง

ตั้งใจเอาหลักธรรมท่ีแทข้องพระพุทธเจา้มาสอนประชาชน ให้

กระตือรือร้นขยันขันแข็งในการท าหน้าท่ีการงาน มุ่งมั ่น

สรา้งสรรคช์ีวิต ครอบครวั และประเทศชาติใหเ้จริญมัน่คงและมี

สนัติสุข 

ผมขอตอบจดหมาย โดยตอบขอ้สงสยัของท่านปลดัเพียง

เท่าน้ีกอ่น และหวงัวา่ค าตอบน้ีคงจะเป็นประโยชน์ท่ีจะชว่ยให้

ญาติโยมเขา้ใจความจริงไดต้ามสมควร 

 
ดว้ยความนับถือ 

พระเทพเวที 





 

 






