
 

ความมั่นคงทางจิตใจ 
(Spiritual Security) 

 
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 
 



ความมั่นคงทางจิตใจ∗ 
(Spiritual Security) 

 
ความมั่นคงทางจิตใจ อยูในชุดความมั่นคงพื้นฐาน 

ความมั่นคงทางจิตใจน้ัน เปนความมั่นคงพื้นฐาน คืออยูใน
ชุดความมั่นคงของชีวิต ซ่ึงเริ่มดวยความมั่นคงปลอดภัยทางดาน
รางกาย ท่ีจะเปนฐานใหชีวิตเปนอยูได แลวก็มีความมั่นคงทางจิตใจ 
และอีกดานหนึ่ง คือ ความมั่นคงทางสังคม สามอยางนี้เปนพื้นฐานมา
แตเดิม สวนความมั่นคงดานอื่นๆ มักจะเปนของเพิ่มข้ึนมาทีหลัง ซ่ึง
ข้ึนตอกาละ เทศะ หรือยุคสมัย 

ยกตัวอยางงายๆ เชน environmental security ซ่ึงเพิ่มเริ่ม
ไดรับความนิยมหรือยอมรับกันในชวงที่คนตื่นเกี่ยวกับเรื่องความ
เสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมในยุคใหมใกลๆ น้ี ดังจะเห็นวา ใน
อเมริกาเพิ่งจะเริ่มยุคสิ่งแวดลอมเมื่อประมาณป 1969 / พ.ศ. 2512 
(ใน พ.ศ. 2512 เกิดองคการ Green Peace ตอมา พ.ศ. 2513 เริ่มมี 
Earth Day และรัฐบาลอเมริกันเริ่มตั้งหนวยราชการพิทักษ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ EPA) สวนระดับโลกนั้น ก็ถือเอา Earth 
Summit ในป 1972 หรือ พ.ศ.2515 เปนจุดกําหนด หลังจากนั้น จึงมี
                                                           
∗ คํากลาวของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) แหงวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม อาราธนา
โดยนายจํานงค สวมประคํา อดีตเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือมอบแกสํานักวิชาการชัยพฤกษ 
(จากเทปวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๖) 
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คําวา environmental security ข้ึนมา แมกระนั้น คํานี้ก็ยังไมไดใชกัน
ท่ัวไป ในสารานุกรมของฝรั่งที่สําคัญๆ ก็ยังไมบรรจุคํานี้  

อยางที่มาแยกเปน economic security กับ food security 
อะไรพวกนี้ สมัยกอนก็รวมอยูในขอเดียวกัน แตตอมาบางยุคบาง
สมัยมีความจําเปนเกิดขึ้น เชน แมวาสภาพเศรษฐกิจดานอื่นจะดี แต
เรื่องอาหารซึ่งสัมพันธกับสภาพแวดลอมดวยนี้ ก็อาจจะมปีญหา เชน
มีเงินแตไมสามารถหาอาหาร หรืออาหารไมปลอดภัย ก็เลยตองมีการ
เนนขึ้นมา 

รวมความวา security หลายอยางเปนเรื่องที่ข้ึนตอยุคสมัย 
ซ่ึงมีการเนนขึ้นมาทีละอยาง แต security หลักคือ ความมั่นคงทาง
จิตใจ ทางชีวิตรางกาย และทางสังคม เปนพื้นฐานมาแตเดิม 

สําหรับความมั่นคงทางจิตใจนี้ คําศัพทภาษาอังกฤษ ท่ีอยูใน
ขายจะพิจารณามีอยู 3 คํา คอื spiritual security แลวก็ 
psychological security และ mental security  

mental security น้ัน ตัดไปไดเลยเพราะวาไมใชกัน สวน 
psychological security มีใชบาง อยางในหนังสือจําพวกวารสาร
ฉบับหนึ่ง เมื่อป 1947 ก็มี แสดงวาใชมานานแลว แตก็ใชกันไมมาก 

คําที่ใชกันมากก็คือ spiritual security แปลวาความมั่นคง
ทางจิตใจ ซ่ึงเปนเรื่องจิตใจที่ลงลึก มักจะไปเกี่ยวของกับเรื่องทาง
ศรัทธาโดยเฉพาะเรื่องทางศาสนา อยางที่เดี๋ยวนี้มีคนไทยบางทาน
แปลวา จิตวิญญาณ ซ่ึงเปนคําที่ใชกันไปพลางกอน เพราะหาคําที่ถึง
ใจไมได แตยังไมปรากฏวาเปนที่ยอมรับของราชบัณฑิตยสถาน พูด
งายๆ ก็คือ ความมั่นคงทางจิตใจ น่ันเอง 
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ยกตัวอยาง เด็กที่ถูกทุบตีทํารายหรือถูกรังแกอยูเรื่อยๆ ก็จะ
ขาดความมั่นคงทางจิตใจ คือไมมี spiritual security น้ี 

นิตยสาร Time เมื่อป 2534 (ฉบับ 30 ก.ย. 1991) ลงพิมพ
เรื่องที่เขาสัมภาษณนักเขียนนวนิยายมีช่ือเสียงคนหนึ่งชื่อวา 
Norman Mailer  

นักเขียนผูน้ีไดพูดวิจารณประธานาธิบดีบุช (บิดาของ
ประธานาธิบดี George W. Bush คนปจจุบัน) เขาพูดถึงประเทศ
อเมริกาเวลานั้นวา ขาดหรือเสื่อมเสีย spiritual security ลงไป เพราะ
มีเรื่องรายๆ ท่ีกระทบกระเทือนใหบอบชํ้าหลายเรื่อง ท้ังเรื่องการสังหาร
บุคคลสําคัญของชาติ ตั้งแตประธานาธิบดีเคนเนดี สังหารมารติน ลู
เธอร คิง สังหารโรเบิรต เคนเนดี เรื่องอัปยศจากสงครามเวียดนาม 
แลวก็คดีวอเตอรเกต จิตใจบอบช้ําเสีย spiritual security เหมือนดัง
ภรรยาที่ถูกซอมอยูเรื่อยๆ เขาวาอยางนั้น เปนความมั่นคงทางจิตใจ
ระดับชาติกันเลย  

ยกตัวอยางแคน้ีก็คงพอเห็นชัดวา ความมั่นคงทางจิตใจ หรือ 
spiritual security น้ี เปนอยางไร 

เปนอันวา ศัพทท่ีจะสื่อความหมายกับพวกฝรั่งไดงาย ก็คือ 
spiritual security ซ่ึงเปนเรื่องทางดานจิตใจที่ลึกซึ้งลงไป อาจจะ
เกี่ยวกับศรัทธาในทางศาสนาดวย แตถาพูดในทางพุทธศาสนาก็ตอง
โยงมาหา “ปญญา” เพราะจิตใจจะมั่นคงแทจริงตองอาศัยปญญาดวย  
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จิตใจมั่นคงอยางสมบูรณ เมื่อเปนอิสระดวยปญญา 
ศรัทธาทําใหมีหลักที่ยึดเหนี่ยวใหเกิดความมั่นคงทางจิตใจใน

ระดับหนึ่ง แตจะมั่นจริงตองมีปญญา โดยเกิดความรูเขาใจดวย
ตนเอง ศรัทธาเปนความมั่นใจที่อาศัยหลักขางนอกคือสิ่งภายนอก
หรือสิ่งอื่นมาเปนเครื่องยึด เหมือนมีคนมาพาคนหลับตาเดิน ถาเรา
เชื่อมั่นในคนที่จูงนําพาเราไป เราก็มี security ได แตถาเราลืมตา
มองเห็นทางดวยตนเอง เราจะมีความมั่นใจโดยสมบูรณ คือมองเห็น
ทางนั้นชัดเจน รูวาจะไปถึงจุดหมายนี้ได ตองไปทางนี้ 

แมแตจะตาย คนที่จะตายก็ตองการ spiritual security คือ
ความมั่นคงทางจิตใจ หรือจิตลึกที่วานี้ คนที่ไมมีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ 
เวลาจะตายจิตใจก็มักฟุงซาน หวาดกลัว ไมมีสติ แตถาเปนคนมี
ศรัทธา มีความเชื่อมั่น อยางชาวพุทธที่ศรัทธาเชื่อมั่น ในบุญ ในกุศล 
เมื่อเขาไดทําบุญกุศลไว หรือมีจิตศรัทธายึดอยูกับพระรัตนตรัย พอ
จิตมีหลักอยางนี้ ก็สงบได ใจก็มั่นคงดี 

ทีน้ี กาวไปอีกขั้นหนึ่ง คือ คนที่มีปญญาเห็นแจง รูเขาใจหลัก
พระไตรลักษณ เขาถึงความจริงของชีวิต และกฎธรรมชาติ อันนี้จะไป
เหนือยิ่งกวาศรัทธาอีก คือคนที่รูเขาใจ รูเทาทันความจริงของโลกและ
ชีวิตแลว จิตยอมรับความจริงนั้น จิตใจของเขาจะสงบไดเลย แลวก็
เปนอิสระดวย สวนคนที่อาศัยศรัทธา ยังตองมีหลักเปนที่ยึดเพื่อให
เกิดความมั่นใจ ตองเกาะจึงมั่น  ตองยึดจึงมั่น แตถาเปนคนที่มี
ปญญารูแจงแลว ไมตองเกาะตองยึดอะไรเลย เปนอิสระ 
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เปนอันวา spiritual security น้ี ในความหมายของฝรั่งเปน
เรื่องของการที่จิตใจมีท่ีพึ่งพํานัก มีท่ียึดเหนี่ยว มีความรูสึกมั่นคง 
ปลอดภัย รวมทั้งมีคุณความดีท่ีทําใหเกิดความภูมิใจ (อยางในกรณี
ของชาติอเมริกันที่วาเมื่อกี้) ซ่ึงบรรยายไดหลายดาน แตถาวาในทาง
พุทธศาสนา ก็ตองโยงไปถึงปญญา ดังที่กลาวแลว 

อันนี้เปนเรื่องของความมั่นคงปลอดภัย ในระดบัท่ีสําคัญเปน
แกนหรือเปนแกนทีเดียว สวนความมั่นคงอยางอื่นเปนเพียงภายนอก 
ถาไมมี spiritual security แลว ก็จะมี security ที่แทจริง
ไมได 

เพราะวา security ท่ีแทจริงนี้ ไมใชมั่นคงขางนอกอยางเดียว 
ตองมีความมั่นคง ท่ีทําใหเกิดความมั่นใจอยางแทจริง และความ
มั่นใจนี่แหละจะเปนตัวที่จะทําใหตั้งหลักได และใจจึงจะสงบ 
หมายความวา จะมั่นคงแทตองถึงขั้นทําใหใจสงบได 

มั่นคงนั้นดีแท แตจะยั่งยืนตองไมประมาทดวย 
ท่ีพูดมานั้น เปนเรื่องของถอยคําและความหมาย ทีน้ีมี

ขอสังเกตที่สําคัญอยางหนึ่ง คือ แมวา security จะเปนสิ่งสําคัญ แต
ก็มีแงท่ีตองระวังไวเหมือนกัน หมายความวา แมวา security หรือ
ความมั่นคงนี้จะมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับมนุษยและสําหรับ
สังคม อยางคนทั่วไปนี้ถาไมมีความรูสึกใน security ก็ไมมีความหวัง
ท่ีชัดเจน ไมมีความมั่นใจ จะสรางสรรค จะทํางานอะไร ก็จะทําใหไม
มุง ไมแนว ไมเขมแข็ง ไมมีสมาธิ แมกระทั่งไมรูวาจะทําไปทําไม น่ีแง
หนึ่ง 
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แตอีกแงหนึ่ง ในทางตรงกันขาม ซ่ึงฝรั่งก็รูตัวเหมือนกัน คือ 
security หรือความมั่นคงนี้ ถาไมไดพัฒนามนุษยเพียงพอ มนุษย
เหลานี้พอมีความรูสึกมั่นคงปลอดภัย ก็จะเฉื่อยชา อยางที่ฝร่ังก็พูด
ถึงวาจะเกิด indolence ข้ึนมา คือเกิดความเฉื่อยชา หรือความขี้เกียจ 
พูดตามภาษาของเราก็คือ เกิดความประมาท ผัดเพี้ยน ไม
กระตือรือรน ไมขวนขวาย ซ่ึงเปนสภาพจิตสามัญของมนุษยปุถุชน 
ท่ีวา พออยูสบายก็ชักจะเฉื่อยชา  

ฝร่ังที่เจริญมานี่ เขาก็เห็นคุณคาของพวก stress, tension 
และ anxiety ซ่ึงเวลานี้เปนปญหาของเขาเอง สังคมฝรั่งไดรับพิษภัย
โทษของ stress, tension และ anxiety คือเรื่องของความเครียด 
ความกดดัน และความกระวนกระวายตางๆ ในวิถีชีวิตของเขาที่
เปนมาตลอดยุคอุตสาหกรรม ซ่ึงทําใหเขามีความทุกขมาก แตก็
เพราะ stress, tension และ anxiety นี่แหละ จึงทําใหฝร่ังตองดิ้นรน
กระตือ  รือรนขวนขวาย และทําใหเขาเจริญมาเปนอยางที่เห็นใน
ปจจุบันนี้ได 

ฉะนั้นในเรื่องเดียวกัน จึงมีมุมมองไดหลายแง ซ่ึงตองระวังที่
จะเอามาใชใหเปนประโยชน เมื่อพูดตามหลักในพุทธศาสนา การที่จะ
กระตือรือรน ขวนขวาย ก็คือความไมประมาท ฉะนั้น ถามี security คือ
มีความมั่นคงปลอดภัย ก็ตองระวังไมใหเกิดความประมาท ตองระวัง
วาสบายแลวจะเฉื่อยชา อยากจะนอน อยากจะผัดเพี้ยน เพราะฉะนั้น
จึงตองพัฒนาคนใหไมประมาท  

ถาพัฒนาคนใหไมประมาทไมสําเร็จ ก็อาจจะตองยอมใหมี 
stress และ tension ไวเปนเครื่องบีบใหคนกระตือรือรน ขวนขวาย 
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ตองรูทันความจริงที่วา มนุษยปุถุชนที่ไมไดมีการพัฒนา
เพียงพอ ท่ีตองอยูในวงจรของความเสื่อม-ความเจริญอยูอยางนี้ ก็
เพราะวา ในตอนที่มีทุกขภัยบีบคั้น มีความเครียด ก็กระตือรือรน 
เรงรัด ดิ้นรน ขวนขวาย ทําใหเจริญกาวหนา แตพอพนภัยอันตราย มี
ความสุข สบาย ก็เฉื่อยชา ผัดเพี้ยน ประมาท เพราะฉะนั้น พุทธ
ศาสนาจึงใหแกดวยการพัฒนาคนใหไมประมาท 

จะตองระลึกและคิดเตรียมไวใหดีวา คูกับ security คือความ
มั่นคงปลอดภัยนั้น จะตองพัฒนาคนใหไมประมาทไปดวย มิฉะนั้น
แลว security เองที่เปนหลักแสนดีอยางยิ่งนี้ ก็จะเปนเหตุปจจัยของ
ความเสื่อมไดเชนเดียวกัน เพราะเหตุของความเสื่อมน้ันมาอยูท่ีตัวคน 
เขาหลักที่ทานแสดงไววา กุศลเปนปจจัยแกอกุศลได และอกุศลเปน
ปจจัยแกกุศลได  

อกุศลเปนปจจัยแกกุศล ก็เชนความเครียด เปนตนนั้น มาเปน
ปจจัยใหเกิดการดิ้นรน ทําใหขยันหมั่นเพียร ในสวนที่กุศลเปนปจจัย
แกอกุศล ก็คือ ความสําเร็จ ความมั่นคงปลอดภัย สบาย กลับไปเปน
ปจจัยแกความเฉื่อยชา ประมาท  

ตัวแกก็คือ ตองใหการศึกษาพัฒนาคน ท่ีจะใหไมประมาทได
ท้ังที่อยูสบาย หรือทั้งทีส่บายก็ไมประมาท ตองควบคูกัน น่ีคือ
ความสําเร็จ 

หมายความวา ตองมีท้ัง security ดวย และจะตองไมม ี
negligence ไมมี indolence แตตองมี earnestness ตลอดเวลา 
และทําใหคนมี diligence การพัฒนามนุษยอยางนี้ จึงจะทําใหการ
พัฒนาสังคมสําเร็จได 
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รวมความวา พื้นฐานและจุดยอดของ security ท้ังหมดนั้น ไป
รวมอยูท่ี spiritual security คือความมั่นคงทางจิตใจ ซ่ึงโยงไปหา
ปญญา และจะตองโยงมาหาหลักความไมประมาท ดังไดกลาวแลว 
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