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วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๑ คือวนันี ้ เปนวนัดีวนังาม สําหรับ
ครอบครวัอินสวาง ทีจ่ะไดเฉลิมฉลองโอกาสมงคลที่คุณแมกุศล อิน
สวาง มีอายุครบ ๙๐ ปบริบูรณ 

ณ วนันี ้ ลูกหลานไดพรอมใจกันจัดงานทําบุญทํากศุลตาม
ประเพณีที่เรียกวาทําบุญอายุ เปนการแสดงออกซึ่งน้ําใจ ที่มกีตัญู-
กตเวทิตาธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา 

โดยเฉพาะพธิใีนวนันี้เปนการแสดงออกซึ่งความกตัญกูตเวที
คร้ังพิเศษ ดังที่ไดกลาวแลวในเบื้องตนวาเปนวนัสําคัญสําหรับ
ครอบครัว ในฐานะที่มารดาคือคุณแมกุศล อินสวาง เปนบุพการทีี่
สูงสุดของลูกๆ ลูกๆ นัน้มีบุพการีสูงสุดคือพอแม มพีอคนเดียวแมคน
เดียว เพราะฉะนั้นเราจงึทาํบุญกนัอยางจริงจังใหสมกับความสาํคัญ 

คุณบิดามารดานั้น สุดพรรณนามหาศาล 
พอแมนัน้มีอุปการคุณแกเรามากมาย ในทางพระศาสนาทาน

บรรยายไวนานัปการ แมกวีทัง้หลายก็ไดเขียนบรรยายกันไวอยางไมมี
ที่ส้ินสุด ปรากฏเปนคํากลอนและคําประพันธตางๆ ทีบ่รรยายถงึคุณ
ของบิดามารดา เพื่อใหลูกไดรตระหนักมองเหน็ความสาํคัญและแสดง
ความกตัญกูตเวทีตอทาน  
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เมื่อวาโดยยอ ตามหลกัพระศาสนา พอแมนัน้ทาํหนาที่สําคัญ คือ 
๑. ทานหามปรามเราไมใหทําความชัว่ชาเสยีหาย ปองกนัเรา

ไมใหตกไปในทางที่ตํ่าทรามมีอันตราย 
๒. ทานสั่งสอนแนะนําเราใหต้ังอยูในความดี ชักนําเราใหมงไป

ในทางที่จะพบความสุขความเจริญ 
๓. ทานใหเราไดเลาเรียนศิลปวทิยา มีความรูที่จะไปประกอบ

อาชีพการงานเพื่อต้ังตัวใหเปนหลกัฐานตอไป 
๔. ถึงเวลาถึงวัยที่จะมีครอบครัวทานก็เปนธุระเอาใจใสจัดแจง

ชวยเหลือ โดยรับที่จะทาํดวยความเต็มใจ 
๕. ทรัพยสมบัติของทาน ก็เปนของลูกนัน่เอง ซึ่งทานจะมอบ

ใหในเวลาอนัสมควรเปนระยะๆ ไป จนครั้งสุดทายที่
เรียกวามรดก  

ทั้งหมดนี ้ เปนที่รูกนัตามหลักการของพระศาสนา แตที่จริงนั้น
ทานเพยีงวางไวใหเปนหวัขอหรือรายการปฏิบัติที่สําคญัๆ เทานัน้ การ
ปฏิบัติปลีกยอย ยงัมีอีกมากมาย รวมความก็คือ พอแมนั้นทําทุกอยาง
เพื่อลูกดวยความรัก วาโดยคุณธรรมก็คือ การกระทาํที่ออกมาจาก
พรหมวิหาร ๔ ประการนั่นเอง คือ 

๑. ใจของพอแมนั้นประกอบดวยความรักความปรารถนาด ี
เอาใจใสเลี้ยงดูลูกใหเจริญเติบโตและงอกงามมีความสขุ 
คือ มีเมตตา  

๒. ประกอบดวยกรุณา มีความสงสาร คอยชวยเหลือใหพนจาก
ความยงยากเดือดรอน ชวยแกไขปญหา และปลดเปลื้อง
ความทุกข  
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๓. มีมุทิตา คอยสงเสริม ใหกาํลังใจ และพลอยยินดีเมื่อลูก
ประสบความสําเร็จ ประสบความกาวหนา หรือทาํความดี
งามถูกตอง  

๔. มีอุเบกขา ในเวลาที่สมควร เชน เมื่อลูกจะตองรับผิดชอบ
ตัวเอง หรือควรรจักฝกหัดทาํอะไรดวยตนเอง ทานก็จะให
โอกาสแกลูกทีจ่ะพัฒนาตวัเอง คือไมใชจะทําใหไปหมดทุก
อยางจนกระทั่งลูกทําอะไรไมเปน อันนี้เรียกวา วางอุเบกขา  

นี่คือหลัก พรหมวิหาร ๔ เรารูกันวาพอแมนั้น เปนตัวอยางของ
คนที่มพีรหมวหิารธรรม ๔ ประการ แตในเรื่องนี้มีขอสังเกตวา เราเนน
กันมากในพรหมวิหารขอที่ ๑ เมื่อพดูถึงผูใหญ วาผใหญจะตองมี
เมตตา แลวกม็ักจะตามดวยขอ ๒ คือกรุณา วามีเมตตากรณุา และ
บุคคลผมีเมตตากรุณา ที่แสดงออกอยางชัดเจน ก็คือ พอแมของเรานี่
แหละ 

ขอสังเกตสําคญัอีกอยางหนึง่ คือ พอแมในเมืองไทยเรานี้ แสดง
เมตตา กรุณา และมทุิตา ไดงาย หรือพรอมที่จะแสดงพรหมวิหาร ๓ 
ขอแรกนี้ไดตลอดเวลา แตมักวางอุเบกขาไมเปน หรือแมแตไมเขาใจ
หรือเขาใจผิดตอขออุเบกขา ทาํใหลูกเตบิโตอยางไมสมบูรณ เชน ไมร
จักโต ทําอะไรไมเปน และไมรจักรับผิดชอบ พรหมวหิารขอสุดทายนี้จะ
ปฏิบัติไดถูกตองจะตองใชปญญา จึงตองศึกษาใหดี ตอนแรกจะพดู
เปนแนวไวกอน 

พอแมมีเมตตา ในยามปกติ เมื่อลูกเจริญเติบโตอยดีตามที่ควร
จะเปน (เขาปกติ) 

พอแมมีกรุณา ยามลกูมีทกุข เชน เจ็บปวย หรือมีเร่ืองลําบาก
เดือดรอน (เขาตกต่ํา) 
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พอแมมีมทุิตา ยามเมื่อลูกทาํอะไรไดดีมีสุขหรือประสบ
ความสาํเร็จ เชน สอบไดทีดี่ๆ สอบเขางานได หรือไดเลื่อนยศเลื่อน
ตําแหนง (เขาขึ้นสูง) 

แตในบางกรณี พอแมไมอาจใชเมตตา กรุณา หรือมทุติา เพราะ
จะทําใหเกิดความเสยีหาย เชน อาจจะเสยีหายแกชีวิตของลูกเอง หรือ
เสียธรรม ในกรณีอยางนั้น จะตองรจักวางอุเบกขา โดยเฉพาะในกรณี
ที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ คือ 

พอแมมีอุเบกขา เมื่อจะฝกหัดใหลูกรจักรับผิดชอบตนเอง จะได
ทําอะไรๆ เปน และพึง่ตนเองได เทากับเปดโอกาสใหลูกพัฒนา เชน ให
เดินเอง ทําการบานเอง โดยพอแมวางทีเฉยดูใหเขาทํา แตพรอมทีจ่ะ
ชวยเมื่อถึงเวลา หรือเปนที่ปรึกษาให 

พอแมมอุีเบกขา เมื่อลูกสมควรตองรับผิดชอบการกระทําของ
เขา เชน ลูกทาํความผิด ลูกทะเลาะกนั พอแมวางตวัเปนกลาง เพื่อให
มีการพจิารณา วินิจฉัย ตัดสิน และใหเขาปฏิบัติหรือไดรับการปฏิบัติ
อยางเปนธรรม 

พอแมมีอุเบกขา เมื่อลูกรับผิดชอบตนเองได เชน เรียนจบแลว มี
การงานทําเปนหลกัฐาน ออกเรือนมคีรอบครัวของตัวเขาเอง พอแมร
จักวางตัววางเฉย ไมเขาไปกาวกายแทรกแซงในชวีิตสวนตวัของ
ครอบครัวของเขา 

จากคุณธรรมในใจทีม่ีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พอแมก็
แสดงออกมาภายนอก ดวยการลงมือทาํ คือปฏิบัติตอลูกโดยทาํการ
เลี้ยงดู และฝกหัดอบรมส่ังสอน พรอมทัง้ทาํหนาที่ตางๆ อยางทีก่ลาว
มาขางตน ๕ ขอนั้น การปฏบัิติทั้งหมดนี้เรียกวาการสงเคราะห ซึง่สรุป
ไดตามหลักสงัคหวัตถ ุเปน ๔ อยาง คือ 
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๑.  พอแมมีแตการใหแกลูก ที่เรียกวา ทาน  
๒. พอแมพูดจาดวยน้าํใจปรารถนาด ี และอบรมสั่งสอนให

คําแนะนํา ชีแ้จงบอกเลาสิง่ที่เปนประโยชน เรียกวา ปย
วาจา  

๓. พอแมลงมือลงแรง เอาแรงกายของทานทําโนนทาํนี่ให 
โดยเฉพาะเมือ่ลูกยังเลก็อยูทําอะไรเองไมไดพอแมก็ทําให 
ต้ังแตอมเรา จงูเรา ปอนขาว อาบน้ํา แตงตัวให ฯลฯ การ
เลี้ยงดูตางๆ ทานตองลงมอืปฏิบัติโดยใชเร่ียวแรงของทาน
ชวยเราทั้งนัน้ การเอาแรงกายเขาชวยนี ้เรียกวา อัตถจรยิา  

๔. พอแมอยกับลูก รวมสุขรวมทุกขกับลูก ทาํตัวเขากบัลูกได 
ปฏิบัติตอลูกทุกคนอยางเสมอภาค เสมอตนเสมอปลายกับ
ลูก ไมถือเนือ้ถือตัว อยางลูกสมยัปจจบัุนนี ้ บางทีเลน
ศีรษะพอแมขามไปขามมา ทานก็ไมถือสา แตคนอื่นมาทาํ
อยางนัน้ไมไดพอแมจะโกรธเอา ขอนี้เรียกวา สมานัตตตา  

อันนี้เปนหลักปฏิบัติที่ทานเรียกวา สังคหวัตถุ ๔ ประการ ซึ่งพอ
แมมีตอลูกเปนประจํา แตทั้งหมดนัน้ โดยสรปุแลวก็รวมเปนการ
สงเคราะห ๒ ประเภท คือ 

๑. อามิสสงเคราะห สงเคราะหดวยอามสิคือวัตถุส่ิงของ เชน 
อาหาร เครื่องนุงหม เปนตน ขอนี้ชัดเจนอยแลว 

๒. ธรรมสงเคราะห สงเคราะหดวยธรรมคือการแนะนําสัง่สอน 
ใหรจักชั่วด ี บาปบุญ เหตุผล ใหเจริญดวยคุณธรรมความด ี มี
สติปญญา พฒันายิ่งขึน้ไป รวมทั้งการแสดงเมตตากรณุาทีท่านปฏิบัติ
ตอลูกอยูตลอดเวลา มีความรักความเอาใจใส มีความอดทนตอลูก ลูก
จะทําอะไรเปนเหตุใหพอแมตองวนวายยงยาก ทานก็อดทน เปนตน  
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จากการสงเคราะหของพอแมนี่แหละ ลูกกจ็ะเอาไปเปน
แบบอยางในการสงเคราะหซึง่กันและกัน ส่ิงที่ควรย้ําไวก็คือการ
สงเคราะหนัน้ ประการสําคัญอยูที่ตองใหครบทั้งสองอยางคือ อยามี
เพียงอามิสสงเคราะห ซึ่งเปนการสงเคราะหดวยวัตถุส่ิงของอยางเดียว 
ตองมีธรรมสงเคราะหดวย จงึจะมีความเจริญพัฒนาที่สมบูรณ 

รักของพอแม เปนรักแทที่ยั่งยืน∗ 
ไดบอกแลววา ทีพ่อแมทําทกุอยางเพื่อลูกนั้น ก็ดวยความรัก เรา

จึงควรรจักความรักของพอแมใหดีสักหนอย 
ความรัก ถาแยกตามหลักพระพุทธศาสนา ก็แบงงายๆ กอนวา 

มี ๒ แบบ  
ความรักแบบที่ ๑ คือ ความชอบใจในบคุคลหรือส่ิงทีจ่ะเอามา

บํารุงบําเรอความสุขของเรา ชอบใจคนนั้นเพราะวา จะมาสนองความ
ตองการชวยบาํรุงบําเรอ ทาํใหเรามีความสุขได อะไรที่จะทําใหเรามี
ความสุข เราชอบใจ เราตองการมัน นี่คือ ความรักแบบหนึ่ง ซึ่งมีมาก
ทีเดียว 

ความรักแบบที่ ๒ คือ ความตองการใหคนอื่นมีความสุข หรือ
ความปรารถนาใหคนอืน่มีความสุข ความรักของพอแมเปนแบบที่ ๒ นี้ 
คือ อยากใหลูกมีความสุข 

ความรัก ๒ อยางนี้ แทบจะตรงขามกนัเลย แบบที่ ๑ อยากได
เขามาบาํเรอความสุขของเรา (จะหาความสุขจากเขา หรือเอาเขามา
ทําใหเราเปนสขุ) แตแบบที่ ๒ อยากใหเขาเปนสุข (จะใหความสุขแก
                                                                    
∗ เรื่องความรัก ๒ แบบตอไปน้ี ตัดตอนจาก จาริกบุญ-จารึกธรรม หนา ๙๕-๙๙ และ ความรัก: 
จากวาเลนไทน สความเปนไทย หนา ๑๐-๑๓ 
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เขา หรือทาํใหเขาเปนสุข) ความรักม ี ๒ แบบอยางนี้ซึง่เหน็ไดใน
ชีวิตประจําวัน 

ความรักที่เด็กหนุมสาวพูดกนัมาก ก็คือ ความรักแบบทีว่า ชอบ
ใจอยากไดเขามาสนองความตองการของตน ทําใหตนมีความสุข แต
ในครอบครัวจะมีความรักอีกแบบหนึง่ใหเหน็ คือ ความรักระหวางพอ
แมกับลูก โดยเฉพาะความรักของพอแมตอลูก คือความอยากใหลูก
เปนสุข 

ฉะนั้น ตอนแรกจะตองแยกระหวางความรัก ๒ แบบนี้เสียกอน 
ความรักชอบใจอยากไดคนอื่นมาบาํเรอความสุขของเรานี้ ทางพระ
เรียกวา ราคะ สวนความรักที่อยากใหคนอืน่เปนสขุ ทานเรียกวา 
เมตตา อะไรจะตามมาจากความรักทั้ง ๒ แบบนี ้ความรัก ๒ แบบนี ้มี
ลักษณะตางกนั และมีผลตางกันดวย 

ถามีความรักแบบที่ ๑ ก็ตองการได ตองการเอาเพื่อตนเอง เมื่อ
ทุกคนตางคนตางอยากได ความรักประเภทนี้ ก็จะนาํมาซึ่งปญหา คือ 
การเบียดเบียนแยงชงิซึง่กนัและกัน พรอมดวยความเหน็แกตัว  

สวนความรักแบบที่ ๒ อยากใหผูอ่ืนเปนสุข เมื่ออยากใหผูอ่ืน
เปนสุข ก็จะพยายามทําใหเขาเปนสุข เหมือนพอแมรักลูก ก็จะพยายาม
ทําใหลูกเปนสขุ และเมื่อทาํใหลูกเปนสุขได ตัวเองจึงจะเปนสุข  

ความรักของพอแมคืออยากทําใหลูกเปนสขุ และมีความสุขเมื่อ
เห็นลกูเปนสุข เมื่ออยากเหน็ลูกมีความสขุ พอแมก็หาทางทาํทกุอยาง
ใหลูกมีความสุข วิธีสําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหลูกมีความสุข ก็คือการ
ใหแกลูก เพราะฉะนั้นพอแมก็จะมีความสุขในการใหแกลูก เพราะการ
ใหนัน้เปนการทําใหลูกมีความสุข 
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ตามปกต ิการใหคือการสละหรือการยอมเสียไป ซึง่อาจจะทําให
ฝนใจและเปนความทุกข แตพอมีความรักแบบที่สอง คือเมตตานี้มา ก็
ใหดวยความสขุ เพราะฉะนั้น ความรกัคือเมตตาจึงมาสรางความ
เปลี่ยนแปลงใหม ทําใหการใหกลายเปนความสุข 

ความรักแบบที่หนึ่ง เปนความตองการที่จะหาความสุขใหตนเอง 
พอเขามีความทุกขลําบากเดือดรอน หรืออยในภาวะที่ไมสามารถสนอง
ความตองการของเราได เราก็เบื่อหนายรังเกียจ แตความรักแบบที่สอง
ตองการใหเขามีความสุข พอเขามีความทุกขเดอืดรอน เราก็สงสาร
อยากจะชวยปลดเปลื้องความทุกข ใหเขาพนจากความลําบาก
เดือดรอนนั้น 

ความรักประเภทที่หนึง่นัน้ ตองไดจึงจะเปนสุข ซึ่งเปนกระแส
กิเลสของปุถุชนทัว่ไป มนษุยอยูในโลกนี้ เมื่อยังเปนปุถชุนก็ตองการได
ตองการเอา เมื่อไดเมื่อเอาแลว ก็มีความสุข แตถาตองใหตองเสยี ก็
เปนทกุข วถิีของปุถุชนนี ้ จะทาํใหไมสามารถพัฒนาในเรื่องของ
คุณธรรม เพราะวาถาการใหเปนทุกขเสียแลว คุณธรรมก็มาไมได 
มนุษยจะตองเบียดเบียนกัน แกปญหาสังคมไมได แตถาเมื่อไรเรา
สามารถมีความสุขจากการให เมื่อไรการใหกลายเปนความสุข เมื่อนัน้
ปญหาสงัคมจะถูกลดนอยลงไป หรือแกไขไดทันที เพราะมนุษยจะ
เกื้อกูลกนั ความรักแบบที่สอง ทาํใหคนมีความสุขจากการให จงึเปน
ความรักที่สรางสรรคและแกปญหา 

เมื่อมนษุยมีความสุขจากการให จะเปนความสุขแบบสองฝาย
สุขดวยกัน คือ เราผูใหก็สุขเมื่อเหน็เขามีความสุข สวนผูไดรับก็มี
ความสุขจากการไดรับอยูแลว สองฝายสุขดวยกัน จึงเปนความสขุ
แบบประสาน ความสุขแบบนี้ดีแกชีวิตของตนเองดวย คือ ตนเองกม็ี
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ทางไดความสขุเพิ่มข้ึน แลวก็ดีตอสังคม เพราะเปนการเกื้อกูลกนั ชวย
ใหเพื่อนมนุษยมีความสุข ทาํใหอยูรวมกนัดวยดี 

ความรักของพอแมตอลูกเปนความรักแบบที่อยากเห็นลูกมี
ความสุข แลวก็พยายามทาํอะไรตางๆ ใหลูกมีความสขุ เมื่อเหน็ลูกมี
ความสุขพอแมก็มีความสุขดวย ดังนั้น พอแมจึงมีความสุขในการทีไ่ด
ใหแกลูก ในขณะที่คนทั่วไปตองไดจึงจะมคีวามสุข แตพอแมใหแกลูก
ก็มีความสุข แมตัวเองจะตองทุกขเดือดรอนพอแมกย็อม  

บางทีตัวเองตองลําบากเดือดรอน แตพอเห็นลกูมีความสุขก็มี
ความสุข ในทางตรงขามถาเห็นลกูไมสบายหรือตกทกุขลําบาก พอแม
ก็มีความสงสาร ไมมีความรงัเกียจ ไมมีความเบื่อหนาย แลวยังทนทกุข
ทนลาํบากเพือ่ลูกไดดวย  

รักของพอแมนี้เปนรักแททีย่ั่งยนื ลูกจะขึ้นสูง ลงต่ํา ดีราย พอ
แมก็รัก ตัดลูกไมขาด ลูกจะไปไหนหางไกล ยาวนานเทาใด จะเกิด
เหตุการณผันแปรอยางไร แมแตจะถูกคนทัว่โลกรงัเกยีจ ไมมีใครเอา
ดวยแลว พอแมผใหกาํเนิดกย็ังเปนออมอกสุดทายที่จะโอบกอดลูกไว 

นี้แหละที่วา เปนการแยกความหมายของความรักเปน ๒ แบบ 
พอแมมีความรักแบบที่ ๒ ซึ่งเปนรักแท คนทั่วไปเริ่มตนก็มีความรกั
แบบแรก คืออยากไดเขามาทําใหตัวเรามคีวามสุข แตคนควรจะพัฒนา
จากความรักแบบที่หนึง่ไปสูความรักแบบที่สอง คือ ใหความรักแบบที่
สองเกิดมีข้ึนมาเพื่อชวยสรางดุลยภาพในเรื่องความรัก เชน ระหวาง
หนุมสาว ถามคีวามรักแบบที่หนึ่งอยางเดยีวจะไมยั่งยนื ไมชาไมนานก็
จะตองเกิดปญหาแนนอน เพราะวาความรักแบบทีห่นึ่งนั้น ตองการที่
จะเอาเขามาเปนเครื่องบํารุงบําเรอตัวเองเทานั้น ถาเมือ่ไรตนไมสมใจ
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ปรารถนา เมือ่นั้นกจ็ะเกิดโทสะ มีความชิงชัง หรือไมก็เบื่อหนาย แลว
ปญหากจ็ะเกดิขึ้น 

ฉะนั้น คนเราอาจจะเริ่มตนดวยความรักแบบที่หนึง่ได ตามเรื่อง
ของปุถุชน แตจะตองรีบพฒันาความรักแบบที่สองใหเกิดขึ้น พออยู
เปนคูครองกนัแลว ถามีความรักแบบที่สองเขามาหนุน ก็จะทําใหอยู
กันไดยั่งยืน ความรักแบบที่สองจะเปนเครื่องผูกพนัสําคัญทีช่วยให
ชีวิตครองเรือนมีความมัน่คง ดังนัน้ปุถุชนนี้อยางนอยก็ใหมีความรัก ๒ 
แบบ มามีดุลยภาพกนักย็ังดี ขอใหไดแคนี้ก็พอ 

ในกรณีของสามีภรรยา ถามีความรักแบบแรกที่จะเอาแตใจฝาย
ตัวเอง ก็คือ ตัวเองตองการเขามาเพื่อบําเรอความสุขของตน ถาอยาง
นี้ก็ตองตามใจตัว ไมชากจ็ะตองเกิดปญหาการทะเลาะวิวาท หรือเบือ่
หนาย แลวกอ็ยูกันไมได ไมยั่งยนื แตถามีความรักแบบที่สอง คือ 
อยากใหเขาเปนสุข เราก็จะมนี้ําใจ พยายามทําใหเขาเปนสุข  

ถามีความรักแบบที่สองอยู ความรักกจ็ะยัง่ยืนแนนอน เพราะ
ตางฝายตางกคิ็ดวา ทําอยางไรจะทาํใหอีกฝายหนึง่มคีวามสุข สามีก็
คิดวาทาํอยางไรจะใหภรรยามีความสขุ ภรรยาก็คิดแตวา จะทํา
อยางไรใหสามีมีความสุข คิดกันอยางนีก้็คือมีน้ําใจและมีแตจะเกื้อกูล
กัน ทาํใหครอบครัวอยูยั่งยนื ชวีิตก็มีความสุขได 

ที่พูดมานีก้็เพือ่ใหเหน็วา เราจะตองพัฒนาคนในเรื่องความรัก 
ใหรูจักความรักทั้ง ๒ อยาง อยางนอยก็ใหมีดุลยภาพในเรื่องความรกั 
๒ ขอนี ้ แลวพัฒนายิ่งขึน้ จนกระทัง่ใหคนเราอยูกนัดวยความรกั
ประเภทที่สอง 

ลักษณะของความรัก มีอยูอยางหนึ่ง คือมันนาํความสุขมาให
ดวย ความรักแบบที่หนึง่ก็ทาํใหเกิดความสุข เมือ่ไดสนองความ
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ตองการที่ตัวจะได สวนความรักประเภทที่สอง ก็ทาํใหเกิดความสุข 
เมื่อไดสนองความตองการทีจ่ะใหเขามีความสุข 

ฉะนั้น คนทีท่ําจิตใหมีเมตตาตอเพื่อนมนุษยไดหมด ก็จะมี
ความสุขไดมากเหลือเกิน คือเวลาเห็นเพื่อนมนษุยมีความสุข หรือเรา
ทําใหเขามีความสุขได ตัวเราเองกม็ีความสุขดวย คนประเภทนี้กเ็ลยมี
โอกาสที่จะมีความสุขมากยิง่ขึ้น คนทีพ่ัฒนามาถงึระดับนี้ก็เชน พระ
โสดาบัน เปนตน พระโสดาบันนัน้ไมมีมจัฉริยะ ไมมีความตระหนี ่ไมมี
ความหวงแหน มีความพรอมที่จะให เพราะฉะนัน้ คุณธรรมคือเมตตา
ก็เจริญมากขึน้ดวย และทานก็มีความสุขยิ่งขึ้นมากมาย จนกระทั่งเปน
พระอรหันตกม็ีแตสุข ไมมีทกุขเหลืออยเลย 

ความรกัของพอแมถงึแมจะจาํกัดอยกบัลูกก็จริงอย แตก็ไมใช
เปนการหวงแหนอยางความรักแบบที่หนึง่ คือพอแมรักลูก ความหวง
นั้นจะมีแตในแงที่อยากใหลูกมีความสุข ไมยอมใหใครมาทําใหลูกทุกข 
แตไมไดหวงแหนทีว่าตองการครอบครองเอาไวเปนของตวั เพื่อบําเรอ
ความสุขของตัว ไมมีความหึง คือไมไดหวงผัสสะไวเพือ่ตัว และไมได
หวงใจ แตตรงกนัขาม ถาลูกมีคครองทีดี่มีความสขุ พอแมกพ็ลอยมี
ความสุขไปดวย 
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ทุกคนตองเปนพรหม เพ่ืออภิบาลสังคมใหยั่งยืน∗ 
พระคุณของพอแมมากมายหลายอยางทีพู่ดมานี้ รวมแลวก็มา

จากพรหมวิหาร ๔ นัน่เอง เนื่องจากพรหมวหิาร ๔ นี้ มีความสาํคัญ
มาก ไมเฉพาะพอแมจะมีตอลูกเทานัน้ แตจะตองขยายออกไปใหทกุ
คนมีตอเพื่อนมนุษย หรือเพือ่นรวมโลกทัว่ทุกตัวคน เพราะฉะนั้นจงึขอ
ถือโอกาสอธบิายใหละเอียดกวาที่พูดไวขางตนนั้นอีกหนอย 

เราทุกคนอยูรวมกับเพื่อนมนุษย เร่ิมต้ังแตพอแมพีน่องสามี
ภรรยาในครอบครัวเปนตนไป ในการอยูรวมกับเพือ่นมนษุยนั้นมี
หลักธรรมประจําใจอยหมวดหนึง่ สําหรบัเปนหลักในการที่จะวางใจ
หรือมีทาทีแหงจิตใจตอผูคนรอบดาน ธรรมชุดนี้ที่จริงกเ็ปนหลกัธรรม
งายๆ แตบางทีเราก็ใชไมเปน นี่ก็คือ พรหมวิหาร ๔ ทีพ่ดูไวแลวขางตน
นั่นเอง ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา บางททีี่เราดําเนนิชีวิตกนั
มาจนบัดนี้ เราก็ยงัเขาใจและใชธรรมชุดนีไ้ดไมสมบูรณ 

พรหมวิหาร แปลวา ธรรมประจําใจของพรหม พรหมนั้น ศาสนา
พราหมณเขาถือวา เปนผูสรางโลก เปนเทพเจาผูดลบันดาลสิ่ง
ทั้งหลาย เปนผูสรางสรรคและอภิบาลโลก แตพระพุทธเจาทรงสอนวา
เราไมตองไปรอพระพรหมใหมาสรางโลก อภิบาลโลก เราทุกคนควรจะ
เปนผูมีสวนรวมสรางสรรคอภิบาลโลกดวยกันทุกคน เพราะฉะนัน้จงึ
มาทาํตัวใหเปนพรหมกนัเถดิ แลวพระพทุธเจาก็ตรัสแสดงพรหมวหิาร
ไวใหเราทุกคนปฏิบัติ เพื่อใหเราทุกคนเปนพระพรหม คือเปนผ
                                                                    
∗ คําอธิบายพรหมวิหาร ๔ ตอไปนี้ ตัดตอนจาก ธรรมะสําหรับผสูงอายุ หนา ๓๘-๔๙ และ เพ่ือชุมชน
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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สรางสรรคและอภิบาลสังคม ดังนั้นเราจะเปนพระพรหมโดยสมบูรณ ก็
ตองมีธรรมทัง้ ๔ ขอ คือม ี

๑. เมตตา รัก ปรารถนาดี อยากใหเขามีความสุข 
๒. กรุณา สงสาร อยากชวยเหลอืใหเขาพนจากทุกข 
๓. มุทิตา พลอยยินดีดวย เมื่อเขาสุขสําเร็จทาํไดดี 
๔. อุเบกขา วางทเีฉยเปนกลาง ใหทุกอยางเปนไปตามธรรม 
เมตตา กับ กรุณา นี่เมืองไทยใชมาก พดูกันอยูเสมอจนเปนคาํ

ไทยสามัญ แตแยกความหมายกันไมคอยออก เพราะฉะนั้นตอนแรก
จะตองแยกความหมายระหวาง เมตตา กับ กรุณา ใหชัดวาตางกนั
อยางไร 

วิธีแยกใหชัดงายๆ ก็คือ ธรรมหมวดนี้เปนทาทีของจิตใจสําหรับ
แสดงตอผูอ่ืน เมื่อเปนธรรมสําหรับแสดงตอผูอ่ืน ความหมายของมัน
จะชัดดวยการพิจารณาดูสถานการณที่ผูอ่ืนเขาประสบวา เขาอยูใน
สถานการณใดแลวเราจะใชธรรมขอไหน  

สถานการณที ่๑ คนอื่นเขาอยูดีเปนปกต ิไมมีเร่ืองเดือดเนื้อรอน
ใจ แตก็ไมไดประสบความสําเร็จอะไรเปนพิเศษ ในกรณีนี้เราจะตองมี 
เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาด ีความเปนมิตร  

เมตตาก็มาจากตนศัพทเดียวกับคําวามิตร มิตตะ แปลง อิ เปน 
เอ ก็เปน เมตตะ เติมสระอาเขาไปเปนเมตตา รากศพัทเดียวกนั เมตตา
จึงแปลวา น้ําใจมิตร คุณสมบัติของมิตร หรือความเปนมิตร ในภาษา
สันสกฤตเรียกวา ไมตรี เปนอันวา สําหรับคนที่อยูเปนปกติ เรากม็ี
ความเปนมิตร มีไมตรี มีเมตตา มีความรัก ปรารถนาดี อยากใหเขา
เปนสุข 



จากสุขในบาน สความเกษมศานติ์ท่ัวสังคม ๑๔

สถานการณที ่๒ คนอื่นเขาตกต่ําเดือดรอน พอเขาทรุดต่ําตกลง
ไปจากสถานะเดิม คือประสบความเดือดรอน เราก็ยายไปสูคุณธรรม
ขอที่ ๒ คือ กรุณา ซึ่งไดแกความมีใจพลอยหวัน่ไหวเมื่อผูอ่ืนประสบ
ความทุกข แลวก็อยากจะชวยเหลือปลดเปลื้องความทกุขหรือแกไข
ปญหาของเขา ทาํใหเขาขึน้มาสูภาวะปกติ หายทุกข หายรอน  

พูดสั้นๆวา เขาอยดีเปนปกติ เราเมตตา แตถาเขามีทกุข
เดือดรอน เราก็กรุณา คนไทยพูดถงึเมตตา กรุณา กนับอย แสดงวาคน
ไทยคงมีเมตตากรุณามาก แตขอตอไปคนไทยไมคอยพูดถึง 

สถานการณที ่ ๓ คนอื่นเขาขึ้นสภาวะที่สูงขึน้ไป คือประสบ
ความสาํเร็จ ทําสิง่ทีถู่กตองดีงามนาชื่นชม มีความกาวหนา หรือมี
ความสุข เรียกงายๆ วา เขาไดดีมีสุข เราก็ยายตอไปสคุณธรรมขอที่ ๓ 
คือ มุทิตา ซึ่งแปลวา พลอยยินดีดวย เอาใจสงเสริมสนบัสนุน  

คนเรานีท้ี่ประสบสถานการณกันอยโดยทัว่ไปก็ ๓ อยางนี่แหละ 
คือ เปนปกติ ตกต่ํา ข้ึนสงู เราก็มีเมตตา กรุณา มทุิตา ไวปฏิบัติตอเขา
ครบทั้ง ๓ สถานการณ แตแคนี้ไมจบ ยังมีอีกขอหนึง่ เปนสถานการณ
ที่ ๔ ขอนีน้าสงสัย เพราะ ๓ สถานการณก็นาจะครบแลว ยังมีอะไรอีก 
สถานการณที ่๔ คืออะไร 

สถานการณที ่๔ ขอนี้ยากหนอย คงตองอธิบายยาวสกันิด 
จะตองเขาใจวา สามขอแรกนั้น เปนความสัมพันธระหวาง

มนุษยกับมนษุย หรือคนกบัคน แตในโลกมนษุยเรานี้ เราไมไดอยูกับ
มนุษยดวยกันเทานั้น เราตองอยูกับความเปนจริงของชวีติในธรรมชาติ
ดวย หมายความวา โลกมนุษยนัน้ตองตัง้อยูบนฐานของกฎธรรมชาติ 
หรือความเปนจริงของธรรมชาติอีกชั้นหนึง่ เราจงึมีความสัมพันธ ๒ 
ดาน หรือ ๒ ระดับ คือ 
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ดานหนึง่ เราอยูกับคนดวยกนั คือเพื่อนมนุษยทีเ่รียกวา
ส่ิงแวดลอมทางสงัคม เรามีความสัมพนัธที่ดี เรามเีมตตา กรุณา 
มุทิตา ชวยเหลือกันดี ก็อยกนัดวยด ีมีความรมเย็นเปนสขุ 

อีกดานหนึง่ ลึกลงไป ชวีติของเราอยูกบัความเปนจริงของกฎ
ธรรมชาติ อยูกับความเปนจริงของโลกและชีวิต แมแตรางกายของเรา
นี้ก็เปนไปตามเหตุปจจัยของธรรมชาติ เปนไปตามกฎธรรมชาติ ซึ่งไม
ฟงใครทัง้สิ้น เปนหนาที่ของเราเองที่จะตองรเขาใจมนั และปฏิบัติตัว
ใหถูกตองสอดคลองกับมัน ดานนี้แหละทีสํ่าคัญ ซึ่งเราจะมองขามหรือ
ละเลยไมได  

เมตตา กรุณา มุทิตา นั้น มาชวยในดานทีห่นึง่ ที่ชวีิตของเราไป
เกี่ยวของกับเพื่อนมนุษย แตดานที่สอง ชวีิตของเราตองเกี่ยวของกับ
ความเปนจริงของโลกและชวีิตที่เปนไปตามกฎธรรมชาต ิ คือเปนไป
ตามเหตุปจจยัของมนั ในดานนี้คนจะตองมีปญญา รูจักรับผิดชอบ
ตัวเอง ที่จะดาํเนนิชีวิตใหดีงามถูกตองดวยตนเอง จะรอใหคนอื่นมา
ชวยไมได  

ในขอ ๑-๒-๓ นัน้ คนชวยกันดวยความรสึกที่ดีงาม แตขอส่ีใน
ความสัมพันธกับความเปนจริงของโลกและชีวิตที่ไมเขาใครออกใคร
นั้น เราจะตองปฏิบัติตอมันใหถูกตอง โดยใชปญญา ทุกคนจึงตองรูจกั
รับผิดชอบตนเอง ไมใชรอการชวยเหลือพึง่พา  

ยกตัวอยาง พอแมเลี้ยงลูก ถาเอาแตเมตตา กรุณา มุทติา กท็าํ
ใหลูกหมดทุกอยาง แตลูกไมไดอยกับพอแมหรืออยกบัมนุษยดวยกนั
อยางเดยีว อีกดานหนึ่งชวีิตของลูกตองอยูกับความเปนจริงของโลก
และชีวิต เขาจะตองไปมีชีวติของเขาเองในโลก ในสงัคม ซึ่งเขาจะตอง
รับผิดชอบตัวเอง ปญหาก็คือเขารับผิดชอบชีวิตของเขาเองไดหรือไม  
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ถาเราเอาแตชวยเขาดวยเมตตา กรุณา มุทิตา เขาอาจจะไมรูจัก
ทําอะไรใหเปนดวยตวัเอง และรับผิดชอบตัวเองไมได คือไมสามารถ
พึ่งตนเอง ในระยะยาวพอแมไมไดอยูกับเขาตลอดไป เขาจะตองอยูกบั
โลกแหงความเปนจริง ทีม่นัไมเขาใครออกใคร เขาจะตองรับผิดชอบ
ชีวิตของตัวเองใหได ตอนนีแ้หละทีท่านใหใชขอส่ี คือ สามขอแรกนีพ่อ
แมจะทาํใหลูก แตขอส่ี พอแมจะดูใหลูกทํา ขอส่ีนี่แหละคืออุเบกขา  

อุเบกขา แปลวา คอยดู หรือดูอยูใกลๆ มาจาก อุป แปลวา คอย 
หรือ ใกลๆ และอิกข แปลวามองดู อุเบกขาจึงแปลวามองดูอยูใกลๆ 
หรือคอยมองดู แตไมใชดูเปลาๆ ดูใหเขาทาํ คือพอแมตองใชปญญา
พิจารณาวา ตอไปลูกเราจะโต จะตองหดัดําเนินชีวิตเองใหได จะตอง
รับผิดชอบตัวเองได จะตองทําอะไรเปนบาง เมื่อใชปญญาพิจารณา
เห็นแลว ก็มาฝกใหลูกทํา ใหเขาฝกตัวเอง แลวเราดูอยูใกลๆ เปนที่
ปรึกษา ถาเขาทาํไมถูก ทาํไมไดผล ทําผดิ จะไดชวยแกไข แนะนํา จน
เขาทําเปนหรอืทําไดดีดวยตนเอง  

ถาเราไมรีบใชอุเบกขาเสียแตบัดนี้ ตอไปเราไมไดอยูกับเขา พอ
เขาโตขึ้น เขารับผิดชอบตัวเองไมเปน ทําไมเปน เขาทาํผิดเราก็ไมมี
โอกาสไปแกไข ไมมีโอกาสจะชวยแนะนํา เพราะฉะนัน้ จึงตองฝกเขา
ต้ังแตบัดนี้ ตรงนี้แหละอุเบกขาจึงมา เพือ่ใหเขามีโอกาสพัฒนาตวัเอง 
ไมใชเอาแตรักแลวทําใหเขาหมดทุกอยาง จนกลายเปนวาพอแมปดกั้น
การพัฒนาของลูก หรือถึงกบัทําลายลูกดวยความรักไมเปน อุเบกขานี่
มากับปญญา ตองมีปญญาจึงจะมีอุเบกขาได นี่แหละขอส่ี และที่พดู
มานี้เปนแงทีห่นึ่ง 
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“รัก” ตองมี “ร” มาเขาคูใหสมดุล 
ตามทีพู่ดมานีจ้ะเหน็วา สถานการณที่ ๔ ก็คือ สถานการณที่

มนุษยสัมพนัธกับมนษุยในกรณีที่ไปเกี่ยวของกับตัวธรรม การรักษา
ความสัมพันธกับธรรมนี้ยงัมอีีกอยางหนึ่งเปนแงที่สอง 

ธรรมคือความเปนจริงของธรรมชาติ พูดอีกสํานวนหนึง่วา
หลักการ หรือกติกาของธรรมชาต ิคือ กฎธรรมชาติ ไดแก ความเปนไป
ตามเหตุปจจยั ความถกูตองตามกฎเกณฑแหงความเปนเหตุเปนผล 
ความสมเหตุสมผล หรือความสมควรตามเหตุและผล รวมทั้งสิง่ที่
เรียกวา ความเปนธรรม หรือความชอบธรรม 

จากหลักการหรือกฎของธรรมชาตินี ้ มนุษยเราก็มาบัญญัติ
ระบบในสังคมของตน เพื่อใหมนษุยดํารงอยูในความดีงาม ก็เกิดเปน
หลักการหรือกฎในสังคมมนษุย กลายเปนกฎหมาย กฎเกณฑ กติกา  

เมื่อใดความสมัพันธระหวางมนุษยไปสงผลกระทบเสยีหายตอ
ธรรม คือ ทําใหเสียหลักการแหงความเปนจริง ความถูกตองดงีาม 
ความสมตามเหตุผล ความชอบธรรม ความเปนธรรม เชนผิดกฎหมาย 
หรือกติกาสงัคม เราตองหยดุชวยเหลือ เพื่อใหเขารับผิดชอบตอธรรม 
นี่คือ อุเบกขา เพราะฉะนัน้ อุเบกขาจงึเปนตัวคุมหมด ทําใหสามขอ
แรกมีขอบเขต  

เมตตา กรุณา มุทิตาจะเลยขอบเขตไมได เมื่อชวยกนัไปถาจะ
ละเมิดหลักการ ละเมิดกติกา ละเมิดความเปนธรรม ตองหยุด เราเลย
แปล “อุเบกขา” วา เฉย หมายความวาเฉยตอคนนัน้ ไมชวย(ในทางที่
ผิด) ในภาษาบาลทีานอธบิายวาไมขวนขวาย(ที่จะชวย) เหมือนกบั
บอกวาฉนัไมเอากะคุณละนะ  



จากสุขในบาน สความเกษมศานติ์ท่ัวสังคม ๑๘

เราชวยเหลือกนัตลอดเวลา โดยมีเมตตา กรุณา มทุิตา แตถาจะ
ทําใหเสียหลักการ เสียความเปนธรรม ฉันตองหยุด ฉันไมเอากบัคุณ
แลวนะ กฎตองเปนกฎ ตรงนี้เรียกวาอุเบกขา  

อุเบกขา คือเฉยตอคนนัน้ เพื่ออะไร เพื่อไมละเมิด เพือ่ไมกาว
กายแทรกแซงธรรม ธรรมจะออกผลอยางไรตองวาไปตามนัน้ ในขณะ
ที่ เมตตา กรุณามุทิตา รักษาคน แตอุเบกขา รักษาธรรม  

ที่จริง อุเบกขาก็เปนความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกนันัน่
แหละ แตในกรณีนี้ความสัมพันธนัน้ไมอยูแคมนุษยแลว แตมันไป
เกี่ยวของกับธรรมดวย คือไปเกี่ยวของกับหลักการ กฎเกณฑ กติกา ทั้ง
ในธรรมชาติ และที่มาบัญญัติกันในสงัคมมนุษย  

ฉะนั้น อะไรทีเ่ปนเรื่องที่เขาสมควรจะชวยตัวเอง ควรรับผิดชอบ
ตามความเปนจริงของความเปนเหตุเปนผล เราไมเขาไปแทรกแซง 
ไมใชชวยเรื่อยเปอย ตองชวยในขอบเขตของความสมเหตุสมผล และ
ชวยเฉพาะในขอบเขตที่ไมละเมิดธรรม ไมละเมิดกฎเกณฑ กตกิา
ตางๆ ฉะนั้น อุเบกขาจึงเปนตัวคุม และรักษาดุล ใหการชวยเหลือกัน
ไมเลยขอบเขตจนเสียธรรม 

ถึงตอนนี้คงจะประมวลคําอธิบายพรหมวหิารขอสุดทาย มาสรุป
ลงเปนความหมายของอุเบกขาไดวา 

สถานการณที ่ ๔ เมื่อเขาสมควรจะตองรับผิดชอบการกระทํา
ของตน (รวมทั้งฝกหัดความรับผิดชอบนัน้) คือในกรณีที่ถาเราเขาไป
ชวยเหลือดวยเมตตาก็ตาม กรุณาก็ตาม มทุิตาก็ตาม จะเปนการ
ละเมิดกอความเสียหายตอธรรม ตอความจริงความถูกตองดงีาม 
ความสมควรตามเหตุผล หรือทําลายหลักการ กฎ กติกาที่ชอบธรรม 
ความสัมพันธระหวางมนุษยในขอ ๑-๒-๓ จะตองถกูหยุดยัง้ เรา
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จะตองตั้งตัวหรือวางตนอยในอุเบกขา คือ หยุดการขวนขวาย
ชวยเหลือ เพื่อใหมกีารปฏิบัติไปตามธรรม ตามหลกัการ หรือตาม
กติกา โดยไมเขาไปกาวกายแทรกแซง 

ขอยกตัวอยางเชน เด็กคนหนึง่ไปประสบความสาํเร็จลักขโมย
เงินเขามาได ๕,๐๐๐ บาท ดีใจใหญ เราเหน็วาเด็กนัน้ประสบ
ความสาํเร็จ เราจะไปมุทิตาถูกตองไหม ไมถูกตองใชไหม เพราะวา ถา
เราไปดใีจ ไปสงเสริม ก็ไปกระทบกบัตัวธรรม กลายเปนการทําลาย
หลักการแหงความถูกตองดงีาม ฉะนัน้ ในกรณีนี้ เราก็ตองปฏิบัติไป
ตามธรรม 

อีกตัวอยางหนึ่ง ลองดูในกรณีของผูพิพากษา เชน จําเลยทาํ
ความผิดจริง ไปฆาคนมา ผพิพากษาคิดวาถาเราจะตัดสินใหเขาเขา
คุก เขาก็จะมคีวามทุกข กเ็กิดกรุณา สงสาร เลยตัดสินใหพนผิด อยาง
นี้ไมถูก เพราะการมีกรุณาในกรณีนี้จะสงผลกระทบตอตัวธรรม ทําให
เสียหลักความจริงความถูกตองดีงาม ทาํลายหลกัการกฎเกณฑกติกา
ที่รองรับสังคมอย 

ในกรณีที่ความสัมพนัธระหวางบุคคล สงผลกระทบเสยีหายตอ
หลักการแหงความเปนธรรม ชอบธรรม หรือตัวหลักการ ตลอดจน
กฎเกณฑกติกาทัง้หลายที่จะยึดเหนี่ยวใหสังคมมนุษยอยูได เรา
จะตองหยุดขอที่ ๑, ๒, ๓ ไว แลวยายไปขอที่ ๔ คือ อุเบกขา เพื่อให
เขารับผิดชอบตอความเปนจริง ตอตัวธรรม ตอหลักการและกฎเกณฑ
กติกานั้นๆ อันนี้แหละเรียกวา อุเบกขา  

ไดบอกแลววา อุเบกขา แปลวาคอยมองดู มาจาก อุป (ใกลๆ 
หรือคอย) + อิกฺข (มอง) หมายความวา เพื่อไมเขาไปกาวกาย
แทรกแซงกระบวนการของธรรม เราจึงเฉยตอคนนัน้ คือ ปลอยหรือ
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เปดโอกาสใหมีการปฏิบัติตอเขาไปตามธรรม ตามหลกัการ หรือตาม
กฎเกณฑกติกา ใครมีหนาที่อยางไรก็ทาํไปตามนั้น หลักการหรือ
กฎเกณฑวาอยางไร ก็ทาํไปตามนัน้ เราก็คอยมองด ู ถามีอะไรตองทํา
เมื่อไร ก็ทาํ คือคอยมองดูใหทุกอยางดําเนินไปอยางถกูตองตามที่มนั
ควรจะเปนหรอืตามธรรม โดยใชปญญาพจิารณาปฏิบัติใหเหมาะ  

อุเบกขานี่ตองใชปญญา ตางจากเมตตา กรุณา มุทติา ที่ใช
ความรูสึกมาก คือรูสึกเปนมติร รสึกเหน็ใจสงสาร และรูสึกพลอยดีใจ
ชวยหนนุ สวนอุเบกขาตองมปีญญา คือตองรูวาอะไรถูกตอง อะไรเปน
ธรรม อะไรเปนความจริง แลวจึงเอาความรนั้นมาปรับความรูสึกใหลง
ตัวพอดี การที่ปญญาความรูนัน้มาปรับความรูสึกใหลงตวัพอดีได 
วางตวัถูกตองเปนกลางอยในธรรม อันนี้เรียกวา อุเบกขา เปนอนัวา 
เราจะตองมีอุเบกขาดวย จงึจะรักษาสังคมนี้ไวได มิฉะนัน้ สังคมนี้กจ็ะ
ปนปวน  

ถาเราใชเมตตา กรุณา มุทิตามาก เราจะมีความสัมพันธ
ระหวางบุคคลดี แตถาขาดอุเบกขา คนจะชวยเหลือกนัระหวางบุคคล
จนกระทั่งเสยีหลักการ ไมเหลียวแล ไมดูหลักการวา จะเสียความเปน
ธรรมในสังคมไหม หลกัเกณฑ กฎหมาย กติกาไมเอา จะชวยเหลือกนั
ระหวางบุคคลอยางเดยีว  

สังคมไทยนี ้นาจะหนักไปทาง ๓ ขอแรก สวนขอ ๔ นี่ขาดมาก 
อุเบกขาแทบจะไมมี และไมรูจักดวยซ้าํ  

ในสังคมไทย เมื่อคนไมรูจักอุเบกขาตัวจริง เวลาพูดถงึอุเบกขา 
ก็เขาใจผิด นึกวาเฉยแลวเปนอุเบกขา เวลามีอะไรเกิดขึ้นก็เฉย แต
กลายเปนเฉยไมรูเร่ืองรูราว เฉยไมเอาเรือ่งเอาราว และเฉยไมไดเร่ือง
ไดราว อยางนี้ทางพระทานมีศัพทใหดวย เรียกวา อัญญาณุเบกขา 
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แปลวา เฉยโง ซึง่เปนอกุศล เปนบาป คนไทยเรานี้ถาไมระวงัใหดีจะเฉย
โงกนัมาก เฉยที่แทตองเปนเฉยดวยปญญา เพราะวาอุเบกขานี้จะมีไดตอง
อาศัยปญญา  

สามขอตนนัน้หนกัดานความ“รูสึก” ในการพัฒนามนษุยดาน
ความรสึก ทีเ่รียกเพีย้นกันไปวาดานอารมณนี้ เรามงใหมีเมตตา กรุณา 
มุทิตา ซึง่เปนฝายความรสึก หรือ emotion ที่ดี แตความรสึก หรือ 
emotion นี้จะตองถูกคุมดวยปญญา มิฉะนัน้ emotion คือดาน
อารมณ หรือดานความรูสึก อาจจะเลยขอบเขตไมถูกตอง และถาเรา
ไมมีปญญาคุม เมื่อเราชวยเขาไมได จิตใจเราจะรอนรน กระวน
กระวาย เปนทุกข แตพอปญญาคือดานความ“รู”มา ก็จะสรางดุลย-
ภาพ ทําใหจติใจสงบ จึงตองเอาความรูมาคุมความรูสึก ฉะนั้น พทุธ
ศาสนาจึงไปจบที่ปญญา  

ดานรูตองคุมดานรูสึก แลวเมื่อปญญาดานรพัฒนาไป ก็จะ
พัฒนาดานความรูสึกใหเปนกุศลยิ่งขึ้น เพราะดานความรูสึกนั้นมีฝาย
อกุศล เชน โกรธ เกลียด ชัง ริษยา ระแวง เหน็แกตัว เปนตน พอ
ปญญามากพ็ฒันาความรูสึก คือพวก emotion ใหมาเปน emotion ที่
ดี เปนฝายเมตตา กรุณา หรือความรัก เปนตน แตแมจะเปนความรสึก
ที่ดีแลวก็ตองอยูในความควบคุมของปญญา  

เปนอันวา สามขอตนหนักในดานความรูสึก คือ ความรัก สวน
ขอส่ีหนักในดานปญญา คือ ความรู ตองใหปญญานําเอาอุเบกขามา
คุมความรสึกไว  

สามขอแรกคือ เมตตา กรุณา มทุิตา แทบไมตองใชปญญา 
เพียงแตมีความรูสึกที่ดีกพ็อ คือ เขาอยูเปนปกติเราก็รสึกรัก เขาทุกข
รอนเราก็รูสึกสงสาร เขาไดดีมีสุขเราก็รูสึกยินดีดวย แตในขอส่ีนี่ ถาไม
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มีปญญาก็ปฏิบัติไมได เพราะตองรูวาอะไรเปนเหตุเปนผล อะไรเปน
ความจริง อะไรเปนความถูกตอง อะไรเปนหลักการ จงึจะปฏิบัติได ขอ
ส่ีจึงตองเนนปญญา และเปนตัวที่สําคญัที่สุด ซึ่งจะสรางดุลยภาพ 
หรือความพอดีใหเกิดขึ้น  

เมื่อมีความรักโดยไมขาดความร คือ ใชเมตตากรุณาโดยมี
ปญญามาโยงเขากับอุเบกขา ก็จะเกิดความสมดุลและความถูกตอง
พอดี 

เมตตากรุณาก็มี มุทิตาก็มา                                 
พออุเบกขาบรรจบ ก็ครบสี่พักตรพระพรหม 

เปนอันวาขอที ่ ๔ คืออุเบกขา เปนตวัคุมทาย และคุมทั้งหมด 
สําหรับรักษาใหโลกนี้อยูในธรรม อยูในความถกูตองดีงาม รักษา
หลักการของสงัคม ทาํใหสังคมอยูในความเปนธรรม แตถาเรามี
อุเบกขามากอยางเดยีว กเ็อาแตตัวใครตัวมัน ทุกคนรับผิดชอบตอ
หลักการ คุณทําถกูตองตามหลักการ หรือตามกฎหมาย ฉันไมวา แต
ถาคุณทาํผิดหลักการและกฎเกณฑกติกาเมื่อไร ฉันจัดการทันที เวลา
อ่ืนนอกจากนัน้ ตางคนตางอย ไมชวยเหลือกัน ไมเอาใจใส ไมมีน้าํใจ
ตอกัน สังคมนั้นก็ขาดความอบอุน แหงแลง คนก็เครียด ใจไมสบาย 
เปนโรคจิตกันมาก ก็เสียดุลอีก 

เพราะฉะนัน้ สังคมจงึตองมีพรหมวหิารใหครบและใหเหมาะ
พอดี ตามที่พระพุทธเจาตรสัไวสําหรบั ๔ สถานการณ ถาปฏิบัติให
ถูกตองแลว สังคมจะมีดุลยภาพ เร่ิมต้ังแตในสังคมเล็กคือครอบครัว 
โดยปฏิบัติใหถูกตองตอลูกของตนเอง  

หนึง่ เมื่อเขาอยูเปนปกติ เราก็มีเมตตา เลีย้งดูใหเขามีความสุข 
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สอง ถาเขาเกดิเรื่องเดือดรอนเปนทุกข มีโรคภัยไขเจ็บ เปนตน 
เราก็กรุณาสงสาร ชวยเหลือแกไขใหหมดปญหา 

สาม เมื่อเขาประสบความสําเร็จ ทําสิง่ที่ถูกตองดีงาม เราก็
มุทิตา พลอยยินดีดวย ชวยสงเสริมสนับสนุนยิ่งขึ้นไป 

ส่ี แตในกรณีที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ จะตองพิจารณาใช
อุเบกขา 

สถานการณทีจ่ะตองวางอุเบกขาที่สําคัญมี ๓ กรณี คือ 
๑. เมื่อลูกสมควรจะตองหดัรับผิดชอบตัวเอง ฝกทํา อะไรตอ

อะไรใหเปน เพราะวา ลูกของเรานั้นเขาไมไดอยูในโลกที่มีแตพอแม 
หรือมนษุยดวยกันเทานัน้ ชวีิตอีกดานหนึง่ โดยเฉพาะตอไปเมื่อเขาโต
แลว เขาตองไปอยูในโลกแหงความเปนจริง โลกนั้นมกีฎเกณฑกติกา 
ทั้งกฎเกณฑในธรรมชาติ และกฎเกณฑในสังคม ซึ่งจะตองเปนไปตาม
เหตุผลของเรื่องนัน้ๆ ซึง่เขาจะตองไปอยูกับความเปนจริงเหลานั้น 

 โลกนี้ไมไดตามใจเราเหมือนอยางพอแมตามใจลูก มันไมได
เปนไปตามใจปรารถนา เพราะฉะนัน้ลกูจะตองหัดรับผิดชอบตัวเอง 
อะไรที่สมควรจะทําใหเปน ตองฝกทาํไว ถาพอแมมัวแตเห็นแกลูกวา
เรารักเขา ไมอยากใหเขาลําบาก ไมอยากใหเขาเหน็ดเหนื่อย แลวไมวา
อะไรก็ไปทําแทนใหทัง้หมด ลูกก็เลยไมรูจักโต แลวก็รับผิดชอบตัวเอง
ไมเปน  

พอแมบางคนเลี้ยงลูกไมเปน โอลูกเกนิไป เพราะขาด อุเบกขา 
สวนพอแมที่รจักอุเบกขา เมื่อมาถงึสถานการณที่ ๔ คือมีเร่ืองอะไรที่
ลูกจะตองสมควรฝกไว ทาํไว หัดใหเปน เราตองใหเขาฝกทาํหัดทาํ 
ตองยอมใหเขาเหนื่อยบาง ลําบากบาง แมแตหดัเดินก็ยังตองมีความ
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เหน็ดเหนื่อยลาํบากบาง ถากลัวลูกลาํบาก ไปอุมตลอดเวลาแลวลกูจะ
เดินเปนไดอยางไร  

เหมือนอยางคนสมัยกอน ตอนที่เร่ิมมีการเรียนหนังสือใหมๆ 
เขาใชกระดานชนวน และใชดินสอหนิ พอแมบางคนกลวัลูกจะเจ็บมือ
เพราะใชดินสอหิน ก็เลยไมใหเรียน นี่คือเพราะขาดอุเบกขา ลูกก็เลย
ไมไดรับการศึกษา 

เปนอันวาจะตองยอมใหลูกเหน็ดเหนื่อยยากลําบากบาง เพื่อให
เขาหัดทาํฝกทาํรับผิดชอบตัวเอง จะไดทําอะไรๆ เปน และปญญาจะ
เปนตัวบอกวาควรจะใหเขาหัดทําสิ่งใด ฝกในเรื่องใด หรือหัด
รับผิดชอบอะไร เพราะฉะนัน้ ขออุเบกขา จึงตองมากบัปญญา เมือ่
ปญญาพิจารณาแลวก็ปฏิบัติไปตามปญญาโดยวางอุเบกขา เราเปนที่
ปรึกษา ก็คอยดู ถาเขาเพลี่ยงพล้าํเมื่อไร จะตองชวย ก็เขาไปชวย นี่คือ 
อุเบกขาในสถานการณ ที ่ ๑ ใหเขาหัดรับผิดชอบตัวเอง ทําอะไรตอ
อะไรใหเปน 

๒. เมื่อลูกจะตองรับผิดชอบการกระทําของเขา ครอบครัวนั้น
เปนตัวแทนของสังคมใหญ ในสงัคมมนษุยตองมกีฎเกณฑ กติกา ซึ่ง
ทุกคนในสังคมนั้นจะตองรับผิดชอบปฏิบัติตาม 

ครอบครัวก็เชนเดียวกัน ตองมีกฎเกณฑกติกาเพื่อใหสมาชิก
ของครอบครัวอยกันสงบเรียบรอย มีวนิัย และเปนการฝกเด็กใหพรอม
ที่จะไปรับผิดชอบดําเนนิชีวิตในสังคมตอไป เพราะฉะนัน้กฎตองเปน
กฎ ถาเขาทําอะไรผิดก็ตองรับผิดชอบตอการกระทําของเขา ทาํถกูก็วา
ไปตามถูก ทะเลาะกนัก็ตองมีความยุติธรรม นี่คือมีอุเบกขาเพื่อปฏิบัติ
ใหถูกตองตามธรรม 
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๓. เมื่อลูกรับผิดชอบตัวเองไดแลว เขาสาํเร็จการศึกษาแลว มี
งานมีการทาํ มีครอบครัวของเขาแลว ทานวาพอแมตองรูจักวาง
อุเบกขา ปลอยใหเขารับผิดชอบชีวิตและครอบครัวของเขาเอง ไมเขา
ไปกาวกายแทรกแซงในชวีิตและครอบครัวของเขา โดยวางใจเรียบสงบ
วา เขารับผิดชอบตัวเองไดแลว ไมใชเอาแตเมตตากรุณา รักเขามาก ก็
เลยเจากี้เจาการเขาไปจัดการในบานของเขา ในครอบครัวของเขา 
เที่ยวจี้เทีย่วชีอ้ยเร่ือยวา ลูกอยูอยางนีน้ะ จัดของอยางนีน้ะ ฯลฯ  

ถาพอแมเขาไปจัดแจงวุนวายมาก ลูกแทนที่จะเปนสุข ก็ไมเปน
สุข และจะรูสึกไมสบายใจ อาจจะอึดอดัพูดไมออก บางทีถาเขาไม
ขัดแยงกับพอแม ก็ไปขัดแยงกับคูครองของเขาเอง ทานจึงวาถงึเวลาที่
จะตองวางอุเบกขา ใหเขารบัผิดชอบตัวเขา ครอบครัวของเขาเปนของ
เขา เราไดแตคอยมองด ูใหเขาบริหาร เราเปนที่ปรึกษา ถาเขาตองการ
ความชวยเหลอืเมื่อไร ก็เขาไปชวยเหลือ นี่เรียกวา อุเบกขา  

ถาพอแมวางอเุบกขาถูก ก็เกิดความสมดลุในชีวิต และความ
สมดุลระหวางความสัมพันธระหวางมนุษยกับความสมัพนัธกับธรรม  

โดยเฉพาะเมือ่พอแมอายุมากขึ้น ก็จะตองวางใจกับลูกหลานให
ถกูตองวา ถึงเวลาแลวที่เขาจะตองรับผิดชอบชีวิตของเขาเอง เรา
วางใจเปนอุเบกขาเงยีบสงบ พรอมจะชวยเหลือเขา แตเราไมเขาไป
จุกจิก วุนวาย เจากี้เจาการ 

ตอนนี้ถงึเวลาของพระพรหมที่จะวางอุเบกขา ถาทําใจไดอยางนี ้
ใจจะสบายขึน้เยอะ ถาเสียหลักนี้ก็จะไมเปนพระพรหมทีส่มบูรณ 



จากสุขในบาน สความเกษมศานติ์ท่ัวสังคม ๒๖

สังคมทุกระดับ ตั้งแตครอบครัว                            
มักพัฒนาอยางเสียดลุ เพราะขาดบูรณาการ 

ในสังคมที่ปฏิบัติธรรมไมครบ จะเกิดความเสียดุล สังคมทีม่ี
เมตตากรุณามาก จะเปนสังคมทีม่ีน้าํใจมาก คนจะมีน้ําใจชวยเหลือ
กันอยางดี ซึ่งก็เปนขอดี ทําใหจิตใจคนมคีวามอบอุน ชุมฉํ่า รมเย็น มี
ความสุข สบาย แตผลเสียกม็ีได คือ ถาไมมีอุเบกขามาคมุ ก็เสยีดุล  

๑. คนจะชอบหวงัพึง่ผูอ่ืน คือ คนจํานวนไมนอยในสงัคมนีท้ี่มี
กิเลสของปุถุชน เมื่อหวงัพึง่ผูอ่ืนไดวาจะมีคนมาชวย ก็จะไมด้ินรน
ขวนขวาย เขาชอบคิดวา ถาเราลาํบาก ขาดแคลน ขัดสน ก็ไปหา
ผูใหญคนโนน ไปหาญาติผูนี้ หาเพื่อนคนนั้น เขาก็ตองชวยเรา ความที่
คอยหวงัความชวยเหลือจากผอ่ืนอยเร่ือย ก็เลยไมด้ินรนขวนขวาย ก็
ออนแอ เพราะฉะนัน้สังคมที่มีน้าํใจ มกัเสียดุลไปทางออนแอ คนมัก
หวงัพึง่ผูอ่ืน ทาํใหเฉื่อยชา ไมกระตือรือรนขวนขวาย และอาจจะตกอย
ในความประมาท  

๒. ไมสามารถรักษาหลักการได เพราะคนจะชวยกนัจนกระทั่ง
ละเมิดกฎหมายก็เอา ลองจะชวยเสียอยาง กฎหมายก็ไมมอง ความ
เปนธรรมก็ไมเอาทัง้นัน้ ชวยกันอยางเดียวจนเสยีความเปนธรรม และ
เสียหลักการ  

สวนสงัคมที่ขาดสาม หรือเพียงสองขอตน คือไมมีเมตตากรุณา 
จะเปนสงัคมทีไ่มมีน้ําใจ คนไมคอยชวยเหลือกัน อุเบกขาจะขึ้นมาเดน 
แตอาจจะเปนอุเบกขาแบบไมมีปญญาก็ได คือ เฉยไมเอาเรื่อง ตัวใคร
ตัวมัน ใครจะเปนอยางไรก็ชาง พอมีปญญาขึ้นมาหนอยกว็างกตกิา
สังคมไววา แกจะทาํอะไรก็เร่ืองของแกนะ แกทําไปไดตราบเทาทีไ่ม
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ละเมิดกติกาหรือกฎหมาย ถาแกละเมิดกฎเมื่อไร ฉันจัดการทนัที แต
ถาไมละเมิดกป็ลอยแกทาํไป แตฉันไมชวยนะ  

ทีนี้คนที่ไมมีใครชวยนี่ เมื่อหวงัพึง่ใครไมได ตัวใครตัวมัน ก็ตอง
ด้ินสุดฤทธิ์สุดกําลัง เพราะถาไมด้ินก็ไมรอด จึงทําใหเขมแข็งและ
กาวหนา และเพราะเอากติกา เอากฎหมาย หรือหลกัการเปนใหญ ก็
รักษาหลักการและกฎกติกาได แตเมื่อไปสุดโตง กก็ลายเปน สังคมที่
เอาแตกฎเขาวา ไรชีวิตชีวา ไมมีน้ําใจ 

สังคมไทย นี่เนนความสมัพนัธระหวางบุคคลในขอเมตตากรุณา
มาก ก็เสียดุล ทําใหออนแอ แลวก็ไมสามารถรักษาหลักการและความ
เปนธรรม สวนสังคมแบบอเมริกันก็คอนขางขาดในดานเมตตากรุณา 
คือขาดน้ําใจ และหนกัในอุเบกขา ทาํใหคนดิ้นรนแบบตวัใครตัวมัน จงึ
ทําใหเขมแข็ง และทําใหรักษาหลักการกติกาได แตเปนสังคมที่แหง
แลง เครียด จติใจมีความทกุข ขาดความอบอุน ไดอยางเสียอยาง  

เพราะฉะนัน้ เพื่อใหพอด ีจึงตองมีครบทั้งสี่ขอ แตในระดับสังคม
นี่แสนยากเหลอืเกินที่จะพัฒนามนุษยใหมคีรบทั้งสี่ขอ มันก็เลยได
เวาๆ แหวงๆ ไดหนึ่งบาง ไดสองบาง ไดสามบาง ที่จะครบ ๔ อยาง
พอดีไดดุลนั้นหาไดยาก  

พอแมก็เหมือนกนั ถาพอแมมีเมตตา กรุณา มทุิตามาก แตไม
รูจักใชอุเบกขา กจ็ะทาํใหเด็กเติบโตขึ้นอยางไมสมบูรณ ทาํใหเดก็
รับผิดชอบตัวเองไมได ทําอะไรไมเปน ไมรูจักโต เพราะฉะนั้นจึงตองไป
โดนอเุบกขาจากที่อ่ืนมาชวย ถึงจะเขมแข็ง เชนอยูเมืองไทยนีพ้อแมทาํ
ใหหมด ใหคนใชทาํใหหมด ก็เลยทาํอะไรไมเปน แตพอสงไปอยเมอืง
ฝร่ัง โดนอุเบกขาของฝรั่งเขา ตอนนี้เขมแข็ง ทาํเปนทุกอยาง ดังนีเ้ปน
ตน เพราะฉะนั้นสงัคมจะตองไดดุล โดยเฉพาะพอแมนีสํ่าคัญที่สุด  
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พอแมคนไทยนี่จะตองเนนดานอุเบกขาใหมากขึ้น วาทาํอยางไร
จะใชปญญาใหมากขึ้น ลดดานความรสึกลง และเติมดานความรเขา
ไป แตปญญานี้ยาก มันไมเหมือนความรูสึก มันตองคิดและพิจารณา
วา เออ อะไรที่ลูกของเราควรจะทาํใหเปน ควรจะฝกรับผิดชอบ คิด
แลวมองเห็นแลวก็มาดูใหเขาทาํ ซึ่งจะเปนการรักลกูระยะยาว ถารัก
ลูกมากดวยเมตตา กรุณา มทุิตาเกนิไป จะกลายเปนวารักลูกระยะสัน้ 
มองการณใกล สายตาสัน้ แลวจะปดกั้นการพัฒนาของเด็ก  

เมตตากรุณาสามารถปดกัน้การพัฒนาของเด็กได เพราะเมื่อไม
มีอุเบกขาก็ไมเปดโอกาสใหเด็กไดพัฒนา ฉะนั้นบางทีเด็กทีถู่กปลอย
ถูกทิง้นี่แหละ ถูกอุเบกขาเขาเต็มที ่ ถาไมเสียก็เกงไปเลย เขาจะ
เขมแข็ง จะชวยตัวเองไดดี แกรงกลา สามารถเจริญเติบโตงอกงามใน
สังคม  

ควรจะยอมรับกันวาดุลยภาพระหวางธรรม ๔ ประการนี้เสียไป
แลวในสังคมไทย เพราะฉะนั้นตอนนี้จะตองเนนการปฏิบัติคุณธรรมชุด
นี้ใหครบชุดทีว่า ตองมีทัง้เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา 
โดยเฉพาะอุเบกขา เปนตัวโยงปญญามารักษาดลุยภาพไวใหเกิด
ความสมบูรณในชีวิตและในสังคม ต้ังแตในครอบครัวเปนตนไป  

พอแมบริหารครอบครัว บางทานก็บริหารหนวยงาน องคกร 
ตลอดจนประเทศชาต ิ แตโลกคือสังคมมนุษยนี ้ ทกุคนรวมกนับริหาร 
มนุษยทกุคนผบริหารโลกนี้ จึงตองเปนพรหมผมพีรหมวหิารใหครบทั้ง 
๔ ประการ 

ถึงแมวามนุษยจะสัมพันธกนัดี คือมีเมตตากรุณาและมุทิตาตอ
กัน แตถามนษุยไมรักษาอุเบกขา พากนัละเลยละเมิดธรรม โลกมนษุย
นั้นก็จะวปิริตแปรปรวน ต้ังอยดีไมได 
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ถาทกุคนมเีมตตา กรุณา มุทิตา โดยมีอุเบกขากาํกับอย ก็จะมี
น้ําใจชวยเหลอืสงเสริมกนัดวยความสัมพนัธอันดี พรอมทั้งดาํรงรักษา
ความเปนธรรมในสังคม และความเขมแข็งรับผิดชอบในตัวคนไวได 
และก็จะอภิบาลโลก ดํารงรักษาสังคมใหมีสันติสุข ต้ังแตสังคมเล็กใน
บาน ไปจนถงึสังคมสากลของมวลมนุษย 

เลี้ยงลูกดี เทากับทําหนาที่ตอสังคมทั้งหมด 
ขอยอนกลับไปพูดถึงคาํทีย่้าํไวเมื่อกีน้ี้วา พอแมเลี้ยงดูลูก

จะตองทาํทัง้อามิสสงเคราะห และธรรมสงเคราะห ใหครบทั้งสองอยาง 
ถาพอแมสงเคราะหลูกดวยอามิสส่ิงของอยางเดียว ไมสงเคราะห

ดวยธรรม ไมใหคําแนะนําสัง่สอน ไมรูจักอบรม เลี้ยงดูลูกแตกาย ไม
เลี้ยงดูจิตใจ ตอไปอาจจะเกิดโทษไดเพราะอามิสส่ิงของนั้นเปนทีต้ั่ง
ของความโลภได พอมีความโลภแลวก็จะมีความตองการขยายออกไป 
อยากไดไมส้ินสุด แลวก็มีความหวงแหน ทําไปทํามาก็กลายเปนการ
สงเคราะหทีน่าํมาซึง่การแกงแยงกนั และเกิดการทะเลาะววิาทได 
เพราะฉะนัน้ ถาพอแมใหแตอามิสสงเคราะหอยางเดียว ไมใหธรรม
สงเคราะห อยางนอยลูกก็ไมมีความสามัคคีกัน จงึเกิดโทษได  

เพราะฉะนัน้ พอแมตองใหธรรมสงเคราะหดวย ตองสงเคราะห
ดวยธรรม โดยแนะนาํอบรมสั่งสอนปลกูฝงจริยธรรม ศีลธรรม ให
คุณธรรมความดีงามเจริญงอกงามขึ้นในจติใจของลูก ใหลูกมีความ
ซาบซึ้งในความดีงาม และทราบซึ้งถงึคุณคาของสิ่งที่ดีงาม ใหเปนการ
เลี้ยงดูชนิดที่ เลี้ยงทั้งกาย เลี้ยงทัง้ใจ หรือ กายก็ให ใจก็เลี้ยง ไมใช
เลี้ยงแตกาย ใจไมเลี้ยงดวย ถาเลี้ยงแตกายไมเลี้ยงจิตใจดวย ก็จะเกดิ
ผลเสียมากมายตอชีวติของเด็กเอง และตอสังคม ฉะนัน้จึงตองเลี้ยงใจ
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ดวย ใหใจเจริญงอกงาม เปนใจที่ดีงาม เปนคนที่เจริญสมบูรณพรอม
ทั้งกายและใจ จึงจะเรียกวาเปนการเลีย้งดทูี่ถูกตอง  

ดวยเหตนุี ้ พระพุทธเจาจงึตรัสธรรมไวเปนคูกัน ใหมทีั้งอามิส
สงเคราะห และธรรมสงเคราะห ถาพอแมเลี้ยงลกูถูกตอง โดยใหทัง้
อามิสสงเคราะห และธรรมสงเคราะหอยางนี้แลว ธรรมสงเคราะหกจ็ะ
มาจัดอามิสสงเคราะหใหเกดิขึ้นและพอดีอีกทีหนึง่ เชนอยางลกูๆ นี ้ได
ธรรมสงเคราะหจากพอแมแลว ลูกๆ มีธรรมก็มีความรักใครกัน มีความ
สามัคคีปรองดองกัน พอไดอามิสจากพอแม ก็เอาอามิสวัตถุส่ิงของที่
ไดนั้นมาเผื่อแผแบงปนกนั ทาํใหพี่นองรักกนั มคีวามสามัคคีกัน
ยิ่งขึ้นไปอีก แลวก็อยูรวมกนัดวยความสขุ ไมทะเลาะววิาทกนั และลกู
แตละคนนั้นกม็ีทุนดทีางจิตใจและทางปญญา ทีจ่ะดําเนนิชวีิตให
เจริญกาวหนาเปนประโยชนตอไปในสังคม 

ตอแตนั้น จากการทีม่ีอามสิสงเคราะห และธรรมสงเคราะหใน
ครอบครัวระหวางพีน่อง ก็ขยายออกไปสูญาติมิตรเพือ่นบานและวง
สังคมชุมชน ทาํใหมีการสงเคราะหกนักวางขวางออกไป เพราะการ
สงเคราะหดวยอามิสวัตถุส่ิงของ และการสงเคราะหดวยธรรม ที่มีดุลย
ภาพ เปนไปอยางสมดุลตอกัน จะไมขัดขวางทาํลายกัน แตจะเสริมกนั
ขยายวงกวางขวางออกไปสความไพบูลย แลวก็จะทําใหสังคมรมเยน็
สุขสันตกันโดยทั่ว การสงเคราะหที่เร่ิมตนจากจุดเล็กๆ ในบานของเรา 
จากการตั้งตนของพอแมก็แผขยายไปกวางขวางทัว่ทัง้สงัคม  

ดวยการดํารงอยในฐานะของผใหกาํเนิด พรอมทั้งบาํเพ็ญ
คุณธรรม และปฏิบัติตามหลักการที่กลาวมาทัง้หมดนี ้ คุณพอคุณแม
จึงไดชื่อวาเปนปูชนยีบุคคลของลูก ซึง่พระพทุธเจาทรงยกยองไวใน
ตําแหนงสําคญั ๓ อยางคือ 
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๑. เปนพระพรหม ของลูก โดยเปนผใหกําเนิด ทาํใหลูกไดชีวิตนี้
มาดูและเปนอยในโลก พรอมทั้งบาํรุงเลีย้งใหเจริญเติบโตทั้งกายและ
ใจ ดวยพรหมวิหารธรรม ๔ ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
และสังคหวัตถุ ๔ อยาง คือ ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา 

๒. เปนบูรพาจารย ของลกู โดยเปนอาจารยคนแรก หรือครูตน 
ผอบรมส่ังสอนใหรจักวิธีการที่จะมีชวีิตอยในโลกตัง้แตข้ันพื้นฐาน เร่ิม
แตวิธีกินอย หลับนอน ขับถาย หัดยืน หดัเดิน หัดพูดจาปราศรัย รวิธี
สัมพันธเกีย่วของกับผอ่ืน นาํลูกเขาสสังคมของมนษุย ตลอดจนสอน
วิธีดําเนินชีวิตที่ดีงาม ฝกฝนความคิดและคุณธรรม กอนอาจารยใดอื่น 

๓. เปนอาหุไนยบุคคล ของลูก โดยเปนดุจพระอรหันต ทีม่ีจิตใจ
บริสุทธิ์สะอาด ซื่อตรง ไมมีภัยอันตราย เขาใกลและอยดวยไดอยาง
ไววางใจ และสนิทใจโดยสมบูรณ เปนผพรอมที่จะใหอภัย และปลอบ
ขวัญยามมีภัย ควรแกการกราบไหวเคารพบูชาของลูกตลอดกาล 

พอแมเปนหลกัโดยเปนผูนาํหรือผปกครองสูงสุดและเปน
ศูนยกลางการบริหารในบาน ครอบครัวเปนสังคมพื้นฐาน บานเปน
โลกเริ่มแรกของลูกๆ เมื่อพอแมทําหนาทีส่มบูรณดี และลูกๆ ดําเนนิ
เขาสวิถีชวีิตทีถู่กตอง ครอบครัวมีความสุขเจริญงอกงาม ความดีงาม
และความสุขสันติ์ก็แผขยายออกไปในสังคมตามหลกัอามิสสงเคราะห
และธรรมสงเคราะหดังไดกลาวมา ทําใหโลกอยดีมีสันตสุิข 

แมในทางพระศาสนาก็เหมือนกนั การที่ญาติโยมถวายปจจัย ๔ 
และไทยธรรมตางๆ แกพระสงฆ ในแงหนึง่กเ็ปนอามิสสงเคราะห
เหมือนกนั แตเปนเรือ่งของบุญกุศลที่มีความหมายเลยตอไปถงึการ
บํารุงรักษาพระพุทธศาสนา ในเวลาเดียวกนันัน้ พระสงฆก็จะ
สงเคราะหญาติโยมดวยธรรมสงเคราะห คือสงเคราะหดวยธรรม
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เพื่อใหโลกนี้อยในภาวะที่สมดุล หรือใหมีดุลยภาพเกิดขึ้น คือใหมี
อามิสและธรรม ๒ อยางคูกนัไป โดยเอาธรรมมาชวยเสริม ตรึง และนาํ
ทางแกอามิส แตตองยอมรับวาโดยทั่วไป ความสมดลุอยางนี้ หาไม
คอยได เพราะคนมักทําไมครบถวน สังคมจึงมีปญหาอยเร่ือย อยาง
นอยก็รักษาความเจริญไวไมได พอสงัคมหนกัไปทางอามิสดานเดียวก็
เกิดปญหาทุกที มีปญหาอยางไร 

เจริญแตวัตถุ ธรรมเจริญไมทัน                      
ความเสื่อมจะตามมาเร็วพลัน 

ขอพูดถึงภาวะที่เปนคกันอกีชุดหนึ่ง คือ ไพบูลย ๒ ไพบูลย คือ 
ความเจริญพรัง่พรอม หรือความดาษดื่นแพรหลาย ไพบูลยกม็ี ๒ 
อยางเหมือนกนั คือ  

๑.  อามิสไพบูลย ความเจริญพรั่งพรอมทางวัตถุ มีส่ิงบริโภค
ใชสอยแพรหลายดาษดืน่ 

๒.  ธรรมไพบูลย ความเจริญพรัง่พรอมทางธรรม มีความดีงาม 
ความชอบธรรม และความเปนธรรมแพรหลายทัว่ถึงกนั 

ในสังคมมกัจะมีปญหาความไมสมดุลระหวางไพบูลย ๒ อยางนี้
อยเสมอ ถาเราพัฒนาบานเมืองไปในทางวัตถุมาก เราก็จะมีอามสิ
ไพบูลย คือมวีัตถุส่ิงของเครื่องใชพร่ังพรอมจนกระทั่งถึงขั้นฟุงเฟอ ผ
คนชอบเปนอยหรูหราฟมเฟอยและไมรูจักประมาณ จนกลายเปน
หมกมนมวัเมา ถาไมมีธรรมไพบูลยมาชวยตรึงไวและนําไปในทางที่
ถูกตอง คนเหลานี้ก็จะเสื่อมจากธรรม เชนหมดความขยันหมั่นเพียร
อดทน และขาดความสามคัคี เปนตน ทั้งๆ ที่วาธรรมเหลานี้แหละได
ทําใหเขาสรางไพบูลยข้ึนมาได เมื่อขาดธรรมเหลานี้แลว เขาก็จะรักษา
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แมแตอามิสไพบูลยไวไมได นอกจากนัน้ เขาก็จะแยงชิงกัน เบียดเบียน
และเอารัดเอาเปรียบขมเหงกัน ทาํใหเกิดความไมปกติสุข สังคม
เดือดรอนระส่ําระสาย ในทีสุ่ดอามิสไพบูลยก็ตองสูญสลายไป 
เพราะฉะนัน้พระพุทธเจาจงึเนนวาใหมีธรรมไพบูลยดวย แตโลกนี้ยาก
นักหนา เพราะวา ในเวลาที่มีอามิสไพบูลยแลว กม็ักจะเกิดความ
ประมาท ความพรัง่พรอมสะดวกสบายมักชวนใหหลง ชวนใหมัวเมา 
พอหลงมัวเมาแลวก็ละทิง้ธรรมไพบูลย เอาแตอามิสไมคิดถึงธรรม 

ฉะนั้น จะตองระลึกไว โดยเฉพาะในหมูชาวพุทธจะตองเตือน
ตนเองและเตอืนกันอยเสมอวา ไมวาจะทําอะไรจะตองใหเกิดไพบลูย
ทั้งสองอยางคูกันไปเสมอ หลักพระพทุธศาสนาสอนไวแลววา อามสิ
ทานตองมธีรรมทานควบคู อามิสสงเคราะหตองมธีรรมสงเคราะห
ควบค อามิสไพบูลยตองมีธรรมไพบูลยควบคู พอมีครบคูแลวไมเปนไร 
ไมตองกลัว อามิสไพบูลยจะไมเสียหาย เพราะอามิสไพบูลยที่มาพรอม
กับธรรมไพบูลย จะเปนไปในทางเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือกัน และทาํ
ใหเกิดการสรางสรรคที่ถูกทาง ทําใหมีความสุขมากยิง่ขึน้ 

แมแตในวงการพระศาสนาเราก็ตองคอยตรวจสอบเหมือนกนั 
เพราะถามีอามิสไพบูลยแลวไมระวังใหดีก็ทําใหเกิดโทษมากเหมือนกัน  

ในวงการพระศาสนาปจจุบันนี ้ เปนทีรู่กันอยวาประชาชนใน
เมืองไทยเราบาํรุงพระสงฆกนัมาก ประชาชนมีศรัทธาถวายทานแก
พระสงฆ ทัง้ปาฏิบุคลิกทาน คือถวายเจาะจงเฉพาะองค และสังฆทาน 
คือถวายแกสงฆเปนสวนรวม เรามพีิธทีําบุญถวายทานประเภทตางๆ 
มากมาย ทั้งกฐินทาน ทัง้ทอดผาปา ทั้งงานพิธีตามบาน ตามสถานที่
ทางธุรกิจและราชการ มงีานวัดและพธิีตางๆ ไมรูปละกี่คร้ัง ทาํบุญกัน
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มากมายเหลือเกิน จนกระทัง่พูดไดวา วงการพระศาสนาในเมืองไทยนี้
มีอามิสไพบูลย  

แตพอมีอามิสไพบูลยข้ึนแลว ถาไมระวังก็จะเกิดความประมาท
ข้ึนทนัที แลวก็จะเกิดความหลง เกิดความมัวเมา อยาวาแตญาติโยม
เลย พระสงฆเองก็มวัเมาเกิดความประมาทได เมื่อประมาทแลวก็ไม
เอาใจใสในธรรม มุงแตจะหาวัตถุปรนเปรอตัวเองใหอยูสุขสบาย เสร็จ
แลวความเสื่อมก็คืบคลานเขามา  

มองใหถูก พระไมดี หรือคนรายมาทําลายศาสนา 
สภาพความเสือ่มนี้ในปจจุบันญาติโยมพูดกันมาก เพราะมีขาว

รายตางๆ มากมาย เร่ืองอยางนีพ้ระสงฆก็ควรจะเอามาพูดบาง ไมงัน้
ญาติโยมพูดฝายเดียวจะกลายเปนนนิทาพระ แตถาพระเอามาพูดบาง
ในฐานะที่เปนผรเร่ืองทางธรรม พูดในทางแนะนาํและหาทางแกปญหา 
ก็จะไดมีทางชวยกันใหรจักวางใจไดถูกตอง เพราะฉะนั้น เมื่อเร่ืองรายๆ 
และปญหาเกดิขึ้น พระจาํเปนตองเอามาพูดใหโยมรูวา ความเสื่อม
เกิดขึ้นไดอยางไร มีทางแกไขอยางไร เราจะไดชวยกันปองกัน และที่
จริงนัน้ตัวเราเองก็มหีนาที่ดวย เพราะวาในฐานะที่เปนพุทธศาสนกิชน
เรามีหนาที่ชวยกันปองกนัพระศาสนา 

อยางวันสองวนันีก้็ไดขาวอีกแลวรายใหม อาตมาเองก็ไมไดอาน
หนงัสือพมิพ แตทานมหาและหลวงลุงทานก็อานและทานเลาใหฟงวา 
มีพระองคหนึง่ไปหลอกรานคาเพชร เอาเพชรไปแลวไมจายเงนิใหแก
เขา จํานวนเปนลานๆ บาท และขอประทานอภัยก็ไปทําศิวลงึคนาํไป
แจกในตางประเทศ พอฟงหรืออานขาวพระประพฤติอยางนี้แลวโยมก็
อาจจะพูดวา พระไมดี พระเสียหาย พระหลอกลวง พระเหลวไหล ไม
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นานับถือ จากพระไมดี ก็เลยพาลพาโลตอไปวาพระพทุธศาสนาไมดี 
แลวก็จะไมนับถือพระ จะเลกินับถือพระพทุธศาสนา  

ที่จริงนั้น พระพุทธศาสนาเปนของเรา ไมใชเปนของพระองคนัน้ 
เพราะวาคนทีจ่ะมีสิทธิเปนเจาของพระพทุธศาสนานัน้จะตองเปนพทุธ
บริษัท พุทธบริษัทก็คือผูทีท่าํหนาที่ของชาวพทุธอยางถกูตอง ถาเปน
พระกต็องเปนพระที่ประพฤติปฏิบัติและทําหนาที่ของพระอยางถูกตอง 
ถาเปนอุบาสกอุบาสิกาก็เปนคฤหัสถที่ทาํหนาที่ของชาวบานอยาง
ถูกตอง ถาเราทาํหนาที่ของพทุธศาสนิกชนถูกตอง เราเองนี่แหละเปน
เจาของพระพทุธศาสนา  

ในทางตรงขาม พระก็ตาม ญาติโยมก็ตาม แมจะประกาศตน
เปนชาวพทุธ แตถาปฏิบัติตนไมถูกตอง ทาํตัวเหลวไหล ก็ไมมีสิทธเิปน
เจาของพระพทุธศาสนา ควรจะระแวงวาเปนคนรายที่แฝงซอนเขามา
หาประโยชนจากพระศาสนา ที่เรียกกนัวาเขามาปลนศาสนา 

เพราะฉะนัน้ พระที่ประพฤติเลวทรามเหลานั้นเราไมถือวาเปน
เจาของพระพทุธศาสนา โยมจะตองไมมองวาเปนพระประพฤติชั่ว โยม
จะตองมองวาคนชั่วเขามาทาํลายพระศาสนา ถาเราวางใจใหถกูตอง
อยางนี้แลวพระศาสนาก็จะดีข้ึน เราจะตองมีความรับผิดชอบตอพระ
ศาสนา อยาถอืธุระไมใช อยายกสมบติัของเราใหเขาไป  

อาตมาเคยเปรียบเทียบบอยๆวา ถามีโจรเขามาปลนบานแลว
เรายกสมบัติใหโจรไปเลย อยางนี้ถือวาวปิริตใชไหม ทีถู่กนัน้เราก็ตอง
รักษาทรัพยสมบัติของเรา แตที่เปนกนัเวลานี้เรากท็าํวิปริตกนัอยูโดย
ไมรูตัว คือ ทัง้ๆที่พระศาสนานี้เปนของเรา แตพอมีโจรคือคนที่แฝงตัว
มาในเพศของพระประพฤติไมดี ทาํเสียหาย เปนโจรปลนศาสนา พอมี
โจรเขามาปลนพระศาสนาของเราอยางนี ้ แทนทีเ่ราจะชวยกันรักษา
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พระศาสนาของเราๆ กลับยกศาสนาใหโจรไปเสียนี่ อยางนี้เขาเรียกวา
ยกสมบัติใหโจร เพราะฉะนัน้อยาทาํอยางนี ้เรากาํลังทําผดิพลาด ตอง
ทําใจใหถูกตอง เราตองรักษาพระพุทธศาสนาของเรา 

ดูใหดี ปญหาอยที่คนราย หรืออยที่ตัวเรา 
พระพทุธเจาทรงระวังมากในเรื่องอามิสไพบูลย และธรรม

ไพบูลย ทรงเตือนใหเตรียมสรางธรรมไพบูลยไวใหพรอม และใหไม
ประมาทในเวลามีอามิสไพบูลย เชน กอนที่จะปรินพิพาน พระองคกไ็ด
ทรงวางเงื่อนไขไววา ตองใหพทุธบริษทัทกุฝายมีคุณสมบัติ อยางนอย 
๓ ประการ จะเปนพระคือภิกษุหรือภิกษณีุก็ตาม เปนอุบาสก อุบาสกิา
ก็ตาม ทกุคนควรจะมีคุณสมบัติ ๓ ประการตอไปนี้ จึงจะถือวามีธรรม
ไพบูลยที่จะทาํใหพระพทุธศาสนาดาํรงอยูยืนยาวได  

พระพทุธเจาทรงวางเงื่อนไข ๓ ประการนี้ไวในตอนจะรับ
อาราธนาปรินพิพาน มีเร่ืองวามารมาอาราธนาพระพทุธเจาปรินพิพาน 
พระองคตรัสวาจะยงัไมปรินพิพาน และพระองคกท็รงวางเงื่อนไขไว
สามประการ ตอมาครั้งสุดทายมารกม็าอาราธนาอีกโดยทวงวาเงื่อนไข
ที่พระองคไดทรงวางไวนั้นสมบูรณแลว ขอนมินตปรินพิพานได 
พระพทุธเจากท็รงสํารวจด ู ปรากฏวาเงื่อนไขทีพ่ระองคทรงกําหนดไว 
๓ ประการ ครบแลวจริง พระองคก็เลยรับอาราธนาปรินพิพานแลวทรง
ปลงพระชนมายุสังขาร คือตกลงพระทยัวาจะปรินพิพาน ในทีน่ี้ส่ิงที่
นาสนใจยิง่กวาการปลงพระชนมายุสังขาร ก็คือเงื่อนไข ๓ ประการนีท้ี่
พระพทุธเจาทรงวางไววา 

 พทุธบริษทัทกุประเภท คือทั้ง ๔ พวก จะตองมีความสามารถที่
จะดํารงพระศาสนาได พระองคจึงจะปรินิพพาน มิฉะนั้นพระองคก็
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จะตองทาํหนาที่ของพระศาสดาตอไป หมายความวาพระองคทรงฝาก
พระศาสนาไวกับบริษัท ๔ ที่มีความสามารถ ๓ ประการ 
ความสามารถ ๓ ประการนีม้ีอะไรบาง 

๑. ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสกิาจะตองรูหลักธรรม เขาใจ
คําสั่งสอนของพระองคแลวนาํไปปฏิบัติไดถูกตอง พูดสัน้ๆ วา รูคํา
สอนและปฏิบัติไดถูกตอง  

๒. ใหสามารถยิ่งกวานั้นอกี คือ นอกจากรูเขาใจปฏิบัติได
ถูกตองดวยตนเองแลว ยงันาํไปบอกกลาวชี้แจงส่ังสอนคนอืน่ไดดวย 
คนที่จะไปบอกกลาวแนะนาํสั่งสอนชี้แจงคนอื่นไดนัน้ 

(๑)  จะตองมีความสามารถที่จะแนะนาํสั่งสอน และ  
(๒) ตองมีน้าํใจประกอบดวย เมตตากรุณา บางคนถึงจะ

มีความสามารถแตไมมีน้ําใจกรุณา ก็ไมใสใจที่จะสอน ก็ไมไดผล
เหมือนกนั จึงตองมีทัง้น้าํใจ ตองมทีั้งความสามารถ แลวก็เอาธรรมไป
แนะนาํสั่งสอนแกคนอืน่ตอไป 

๓. ขอสุดทายวา ถามกีารจาบจวง คําวาจาบจวงนี่เปนภาษา
โบราณ หมายความวามีการกลาวรายตอพระศาสนา หรือมีการสัง่
สอนลัทธทิี่ผิดจากธรรมผิดจากพระวินยัขึน้ ก็สามารถกลาวแกชี้แจง
กําราบได เรียกวากําราบปรปัวาทได  

เงื่อนไขคุณสมบัติของพทุธบริษัท ๓ ประการนี้เราจะตองเอามา
ใชเปนเกณฑมาตรฐานสําหรับสํารวจตรวจสอบพุทธศาสนิกชนวา จะ
สามารถรักษาพระศาสนาไดหรือไม เพราะวาเมื่อตรัสหลักการ ๓ 
ประการนีก้็เทากับวา พระพุทธเจากอนจะปรินิพพาน ไดทรงฝาก
พระพทุธศาสนาไวแกเราแลว ถาพุทธศาสนิกชนไมมคุีณสมบัติ ๓ 
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ประการนี้แลวก็จะรักษาศาสนาของพระพทุธเจาไวไมได 
พระพทุธศาสนาก็ตองเสื่อมแนนอน  

เราไมตองไปคํานงึมากนกั เร่ืองพระที่ประพฤติเสียหายอะไรนั้น
เปนเรื่องรองลงไป คุณสมบติั ๓ อยางของตัวเราเองนี้แหละสําคัญกวา 
เร่ืองพระประพฤติเสียหายทําไมดีนัน้ ถามีข้ึนมาเราถอืวาเปนโจร เปน
คนรายเขามาทําลายพระศาสนา เรากต็องชวยกันรักษาพระศาสนา 
เพราะพระศาสนานี้เปนสมบัติสวนรวมของเรา แตถาเราไมมีคุณสมบติั 
๓ อยางนัน้ โจรจะเขามาหรือไม เราก็จะรักษาพระศาสนาไวไมได ดี
รายตัวเราอาจจะกลายเปนโจรไปเสียเอง แตถาเรามีคุณสมบัติสาม
ประการนี้แลวเราก็รักษาพระศาสนาของเราไวได ขอทวนอีกครั้ง  

๑. รูเขาใจธรรมวนิัย และปฏิบัติไดถูกตองดวยตนเอง 
๒. มีความสามารถและเอาใจใสที่จะบอกกลาว ชี้แจงสัง่สอน

ธรรมแกผูอ่ืน  
๓. เมื่อมีลัทธิคําสอนที่ผิดพลาดแปลกปลอมขึ้นมาก็สามารถ

กลาวชี้แจงกาํราบได  
สามประการนีแ้หละเปนธรรมไพบูลย ซึ่งจะทําให

พระพทุธศาสนาเจริญรุงเรือง เพยีงแตเราปฏิบัติถูกตอง ธรรมก็
ไพบูลยอยในตัวเราแลว เมื่อเราเอาไปแนะนาํสัง่สอนผูอ่ืนใหรูและ
ปฏิบัติกันกวางขวางยิง่ขึ้น ธรรมก็ไพบูลยกวางขวางออกไปทุกที แมจะ
มีคําสอนอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นมากช็ี้แจงแกไขได อุปสรรคก็หมดไป นี่
แหละเปนธรรมไพบูลยที่แทจริง  
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ถาธรรมไพบูลยนําหนา อามิสไพบูลยก็พาสสันติสุข 
ฉะนั้น ตามหลักที่ถูกตอง เมื่อมีอามสิไพบูลยก็ตองใหอามิส

ไพบูลยนัน้เปนพืน้ฐานแกธรรมไพบูลย เวลานี้ในบานเมืองของเราที่
เคยมีเศรษฐกจิดีพอสมควร สถานการณกเ็ปลี่ยนไป คนที่ยากจนก็มาก 
คนที่มัง่มีก็ตกยาก พบความทุกขกนัอยางทัว่ถงึ ซึง่จะตองเขมแข็งมี
กําลังใจแกไขปญหากนัตอไป แตอยางนอยเราก็ไดสวนหนึ่ง เพราะถา
เทียบกบับางประเทศ ประเทศเรากม็ีฐานะเศรษฐกจิดีไมนอย คนไทย
เราเคยอยูกนัสุขสําราญ ถงึขนาดที่วาฟุงเฟอฟุมเฟอยเลยเถิดไป พอ
ตกต่ําลงมา ทัง้ที่ยงัดีกวาหลายประเทศ กร็สึกเปนทุกขหนัก ปญหาอย
ที่วา ในยามทีพ่ร่ังพรอมสุขสบาย เราเอาสภาพอามิสไพบูลย ที่มีความ
พร่ังพรอมทางวัตถุนัน้มาเปนฐานใหแกธรรมหรือเปลา หรือเกิดความ
หลงละเลิงมวัเมาไปในทางตรงขาม อันนีเ้ปนจุดแยกที่สําคัญ  

ถามีความพรั่งพรอมทางวัตถุแลว ความพรั่งพรอมของวัตถุ
กลายเปนปจจัยใหเราเกิดความประมาทมัวเมา อันนัน้ก็เปนทางเสือ่ม 
แตถาเอาอามสิไพบูลยทีม่ีวตัถุพร่ังพรอมนั้นมาเปนอุปกรณเสริมธรรม 
สรางสรรคความดีงามทาํประโยชนใหประชาชนอยูเยน็เปนสุข มีความ
สามัคคีกัน ก็กลายเปนความเจริญงอกงามยิง่ขึ้นไปอีก การกระทํา
อยางนี้ก็เหมือนอยางพระเจาอโศกมหาราชตอนทีพ่ระองคมีอํานาจ
และกลับพระทัยหันมาประพฤติธรรมแลว 

พระเจาอโศกมหาราชนัน้ ตอนแรกพระองคกเ็ปนราชาที่
เหี้ยมโหด เรียกวา พระเจาจัณฑาโศก แปลวาอโศกผูดุราย คือคิดแต
จะแสวงหาความยิง่ใหญและการบํารุงบําเรอความสุขของตน ยก
กองทพัไปรุกรานรบราฆาฟนประเทศอืน่ เพื่อตัวจะไดเปนใหญ และ
แยงชิงทรัพยสมบัติของคนอืน่ พอปราบเขาไดตนเองกเ็ปนใหญสม
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ปรารถนา แตเมื่อพระองคไดมาสดับธรรมก็เปลี่ยนพระทัยกลับใจใหม 
แลเห็นวาเราจะแสวงหาทรัพยสมบัติหาความยิง่ใหญไปทําไม ไมมี
สาระแทจริง แลวยังกอความทุกขยากเดือดรอนแกคนมากมาย  

แตกอนนีห้าทรัพยสมบัติมาเพื่อบํารุงบําเรอปรนเปรอตนเอง 
และไปปราบปรามเขาเพื่อตัวจะไดเปนใหญ แตตอนนีเ้ห็นวาทรัพย
และอํานาจไมมีความหมาย มองเหน็วาเปนการไมถูกตองชอบธรรมที่
จะไปแยงชิงเงนิทองเขาและไปปราบปรามเบียดเบียนเขา  

ทีนี้ พระเจาอโศกจะทาํอยางไร ลองทายกันดู พระเจาอโศกจะ
สละทรัพยสมบัติและสละความยิ่งใหญนัน้ทั้งหมด หรืออยางไร พระเจา
อโศกคิดออกวาไมจําเปน ไมตองสละโภคทรัพยและความยิง่ใหญ แต
พระองคเปลี่ยนใหม เอาทรัพยสมบัติและอํานาจความยิ่งใหญมาเปน
อุปกรณของธรรม แตกอนนี้ ใชทรัพยและอํานาจเปนเครื่องมือหาสิง่
บําเรอความสขุสําราญของตนและแสดงความยิง่ใหญ แตคราวนี้เอา
ทรัพยและอํานาจนัน้มาใชในแนวทางใหมใหเปนเครื่องมอืแผขยายธรรม 
สรางสรรคส่ิงที่ดีงาม และประโยชนสุข แกประชาชนและโลกทัง้หมด 

 การปฏิบัติของพระเจาอโศกนี้ เปนคติสําคัญเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติธรรมในเรื่องทรัพยสมบัติและยศศักดิ์อํานาจ คนบางคนมี
ความคิดดี มสีติปญญาความสามารถ แตไมมีทรัพยสินเงนิทอง ไมมี
อํานาจ จะทาํอะไรก็ทําไดนดิเดียวและสําเรจ็ยาก เพราะไมมีเครื่องมอื
ในการทํางาน ไมมีคนเชื่อฟง แตในทางตรงขาม ถามทีรัพยและอํานาจ 
พอมีความคิดดีๆ ก็เอาทรัพยและอํานาจนั้นมาใชในทางทาํความดีและ
ทําการสรางสรรค ก็ออกเปนงานเปนการไดผลดีอยางกวางขวางและ
สําเร็จทันทีเลย เพราะฉะนัน้ ถาเรารูจกัใช คือเอามาเปนเครื่องมือของ
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ธรรม หรือรับใชธรรม ทรัพยสินเงินทองและอํานาจก็กลายเปนสิ่งทีม่ี
ประโยชน  

พระเจาอโศกก็ไดเปลี่ยนทันทีวา ตอไปนี้จะเอาทรพัยสมบัติและ
อํานาจมาใชเปนอุปกรณเผยแผธรรม ขยายความดงีามและประโยชน
สุขออกไปในโลก ทรงประกาศไวในศิลาจารึกมีสาระสําคัญวา ยศ 
(ความยิง่ใหญ อํานาจ ตลอดจนทรัพยสมบัติ) ไมมีความหมาย ถามนั
ไมเปนไปเพื่อชวยใหคนประพฤติธรรม เพราะฉะนัน้ พระองคก็เลย
สงเสริมการเผยแผธรรม สนับสนนุการประกาศพระศาสนาเปนการ
ใหญ การทีเ่ราไดพบเหน็พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ก็เปนผลมา
จากการปฏิบัติธรรมของพระเจาอโศก ทีไ่ดทรงใชทรัพยสมบัติและยศ
อํานาจในทางที่ถูกตองตามหลักธรรม คือใชเปนอุปกรณเผยแพรธรรม 

ทดแทนไมสิ้น คือพระคุณพอแม                               
จะตอบแทนใหแน ตองเลี้ยงทั้งกายและใจของทาน 

ตามที่ไดพูดมาทัง้หมดนี้ก็เพื่อใหเห็นวา คนเราจะอยูกันในโลก
ไดดีก็ตองอยูดวยการสงเคราะห ๒ ประการ คือ อามิสสงเคราะหโดยมี
ธรรมสงเคราะหดวย สําหรับอามิสสงเคราะหนั้นในแตละครอบครัวก็
เร่ิมมาจากบิดามารดา คือคุณพอคุณแมของเรา และถาทานใหธรรม
สงเคราะหดวย ในบานเรือนในครอบครัวก็อยูเยน็เปนสขุ ลูกหลานกม็ี
ความสามัคคีกัน ลูกหลานนัน้ก็จะเอาอามิสสงเคราะหและธรรม
สงเคราะห ออกไปเผยแผขยายกวางขวางออกไปดวย เมื่อแตละ
ครอบครัวปฏิบัติไดตามหลกัอยางนี ้ ประชาชนทัว่ทัง้สงัคมก็จะอยูกนั
รมเย็นเปนสุข  
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คุณพอคุณแม ทานไดริเร่ิมไวแลว คือทานไดใหทัง้อามิส
สงเคราะหและธรรมสงเคราะหแกลูกหลาน กห็วงัวาลูกหลานจะได
นําเอาอามิสสงเคราะห และธรรมสงเคราะหนั้นไปเผยแพรใหขยาย
กวางขวางออกไป เพื่อความสุขความรมเย็นทัง้ในครอบครัวของเรา 
และในชุมชนตลอดจนสังคมทั้งหมดดวย  

โดยเฉพาะก็เร่ิมอามิสสงเคราะหและธรรมสงเคราะหนัน้ ที่ใน
บานหรือในครอบครัวของเรานี่แหละ คือทาํการเลี้ยงดูตอบแทน
พระคุณของพอแม วิธีตอบแทนพระคุณพอแมนั้น ทําไดหลายขัน้หลาย
ทาง แตอยางนอยที่สุดก็ใหไดขอปฏิบัติข้ันพื้นฐานทีพ่ระพุทธเจาตรสั
ไวในหลกัการไหวทิศเบื้องหนา ๕ ประการ คือ 

๑. ทานเลี้ยงเรามาแลว เลีย้งทานตอบ 
๒. ชวยทํากจิธุระการงานของทาน 
๓. ดํารงวงศสกุล 
๔. ประพฤติตนใหเหมาะสมกบัความเปนทายาท 
๕. เมื่อทานลวงลบัไปแลว ทาํบญุอุทิศใหทาน 
เมื่อวาโดยสาระสําคัญ ก็คือเอาใจใสใหทานมีความสุข 

โดยเฉพาะดวยการรจักรักษาน้าํใจของทาน ใหทานไดความสุขจากลกู 
เพราะพอแมนัน้ ทานรักลกูเปนที่สุด ทานจึงฝากความสขุไวที่ลูกอยาง
มาก ทานอยากใหลูกมีความสุขความเจรญิงอกงาม เมือ่ลูกมีความสขุ
ความเจริญงอกงาม ทานก็มีความสุข เพราะฉะนัน้ ถาลูกตัง้ใจ
ประพฤติตัวด ี ขยนัหมั่นเพียรเลาเรียนศึกษา ต้ังใจทําการงานให
กาวหนา ทานก็พลอยดีใจปลื้มใจมีความสุข แตถาลูกประพฤติตัวไมดี 
ทําความชัว่เสือ่มเสียหาย ไมเอาใจใสทําหนาที่ของตัว ไมวาจะเปน
เร่ืองเลาเรียนศึกษา หรือการทําการงาน หรือการเปนอยทั่วไป ก็จะทาํ
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ใหทานหนกัใจหดหหอเหีย่วใจ กระทบกระเทือนใจ เสยีใจ เปนการทํา
รายทานแมโดยไมไดต้ังใจ ฉะนั้นลกูๆ จงึจะตองตัง้ใจทําตัวใหดี โดย
คิดวา เราจะทาํใหพอแมของเรามีความสุขเอิบอ่ิมปลาบปลื้มใจ 

ลูกทําไดอยางที่วามานี ้ ก็ดีอยางยิ่งแลว แตยังมีทางทําใหดียิ่ง
กวานี้อีก คือ ตอบแทนคณุพอแมในขั้นสงูสุด 

พระพทุธเจาตรัสวา ถึงแมวาลูกจะรักพอแมมาก ต้ังใจทะนุ
ถนอมเลีย้งทานดวยทรัพยสินเงนิทองวัตถบํุารุงบําเรอใหพร่ังพรอม
สะดวกสบายอยางบริบูรณที่สุด ไมใหทานตองลําบากเหน็ดเหนือ่ย
กระทบกระเทอืนเลยแมแตนิดเดียว กย็ังไมชื่อวาตอบแทนคุณพอแมได
จริง แตเมื่อใดลูกหาทางทําพอแมที่ไมมีศรัทธา ใหมีศรัทธา ทําพอแมที่
ไมมีศีล ใหมศีีล ทาํพอแมที่ไมมีจาคะ ใหมีจาคะ ทําพอแมที่ไมมี
ปญญา ใหมปีญญาได เมื่อนั้นแหละ ลูกจึงจะชื่อวาตอบแทนคุณพอ
แมไดแทจริง 

เพราะฉะนัน้ ลูกจึงควรหาทางชวยใหพอแมไดเจริญพัฒนาชวีิต
จิตใจของทานมากๆ ข้ึน ชวยจัดแจงขวนขวายเพื่อใหทานเจริญดวย
ศรัทธา ดวยศีล ดวยสุตะคือความร ดวยจาคะคือความเสียสละทาํ
ประโยชน และดวยปญญา พูดงายๆ วาเจริญดวยบุญกศุล ชวยทําทาง
ขางหนาของทานใหเปนทางแหงสวรรค และอมฤตนพิพาน ใหทานมี
จิตใจดีงามไมขนมัวเศราหมอง มีแตความสดชื่น ราเริง เบิกบาน ผอง
ใส ถาลูกทําไดถึงขั้นนี้ ก็เรียกวาเปนบุตรธิดาที่ประเสรฐิเลิศล้ํา เพราะ
ไดชวยใหพอแมไดส่ิงที่มีคุณคาแทจริงแกชวีิตของทาน 

วันนี้ทกุทานตัง้ใจเปนบุญเปนกุศล ประกอบดวยศรทัธาและ
เมตตา สําหรับลูกหลานเองก็ประกอบดวยศรัทธาในพระศาสนา จึง
ทําบุญทํากุศล และประกอบดวยกตัญกูตเวทิตาธรรมตอคุณพอคุณ
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แม สวนญาตมิิตรก็มาดวยเมตตาและไมตรีธรรม โดยมีความรักความ
ปรารถนาดีตอลูกหลาน และสวนมากก็เปนญาติมิตรกนัทั้งนั้น 

เมื่อทานไดทาํสิ่งดีงามเหลานี้เปนบุญกุศลแลว ก็ขอใหมีใจ
บันเทงิยนิดีวาเราไดทําสิ่งทีดี่งามถกูตอง และทาํจิตใจใหเบิกบานสงบ
ผองใส 

จึงขอเชิญชวนลูกหลานและญาติมิตรไดปฏิบัติดังที่กลาวมา ใน
การที่จะตั้งใจนําเอาหลกัธรรม ทัง้สวนอามิสสงเคราะห และธรรม
สงเคราะห ไปปฏิบัติเพื่อความรมเย็นเปนสุขของครอบครัววงศตระกูล
และสังคมสืบตอไป  

สุดทายนี้ ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยใหพร รตนตฺต-
ยานุภาเวน รตนตฺตยเตชสา ดวยเดชานุภาพคุณพระพทุธเจา คุณพระ
ธรรม และคุณพระสงฆ พรอมทัง้บุญกุศลทีไ่ดบําเพ็ญแลว ขอใหคุณโยม
เจาของวนัเกิด มีกําลงัแข็งแรงพรอมดวยสุขภาพพลานามัย มีจิตใจ
เอิบอ่ิมผองใสดวยกําลงัแหงบุญกุศล ประสบสิริสวัสดิพพิัฒนมงคลชยั 
เปนมิง่ขวัญและกําลงัใจของลูกหลานทัง้หลาย อยางยั่งยนืนาน และ
ขอใหลูกหลานและญาติมิตรทั้งหลาย มคีวามเจริญงอกงาม ในการ
ดําเนินชีวิตและปฏิบัติกิจหนาที่การงานใหประสบความสําเร็จ กาวหนา 
และมีความรมเย็นเปนสุขในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยทัว่
กันทุกทานตลอดกาลยั่งยืนนาน 
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