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 เกิดเปนคนในยุคนี้พบเจอแตเร่ืองที่ตองอดทนมากมาย ไมวาตองอดทนกับปญหาทางกาย เชน
ความเจ็บปวย ปญหาเรื่องงาน ปญหาครอบครัว เปนตน อดทนกับปญหาทางใจ อาทิ ความไมถูกใจ 
ความไมไดดังใจ อดทนกับความรักไมสมหวัง  และยังตองอดทนกับปญหาของบานเมืองเชนที่ทุกวันนี้
กําลังเกิดขึ้น ที่สงผลตอทุกคนในประเทศชาติและสังคมโลก  รวมทั้งปญหาของธรรมชาติไมวาอุทกภัย 
วาตภัย อักคีภัย ที่กลาวมาทั้งหมดยังเปนปญหาทั่วไปที่คนมักนึกถึง แตตนตอของปญหาที่ตองอดทนก็
คือ จิตใจของเรานี่เอง จิตใจที่มีโลภ โกรธ หลง กิเลส ตัณหาตาง ๆ แตปญหาทุกปญหายอมมีทางออก 
และทางออกทางหนึ่งคือ ความอดทน 

อดทน...เอาชนะทุกอยาง อดทนหรือขันติหมายถึง  ความอดทนหรือความสมควรที่จะไดรับผล  
ทานพุทธทาสไดใหความหมายไวในหนังสือ  “โชคดีมีโอกาสไดตามรอยพระยุคลบาท  โดย
ทศพิธราชธรรม” ซ่ึงขันติเปนหลักปฏิบัติขอที่ 9 ในทศพิธราชธรรม 10 ซ่ึงสวนใหญเรามักแปล
ความหมายของขันติวา ความอดทนอยางเดียว แตที่จริงยังหมายถึงความสมควรหรือพรอมแลวที่จะ
ไดรับผลนี้อยางหนึ่ง ที่จริงมันก็เปนเรื่องเดียวกัน คือเมื่อไดอดทนมา อดทนมา อดทนมา ก็มีความ
สมควรเกิดขึ้น เกิดขึ้น เกิดขึ้น ที่ไดรับผลนั้น การอดทนเปนปจจัยแหงความสําเร็จ 
 กอนอ่ืนขอทบทวนเรื่องทศพิธราชธรรมวาประกอบดวย 1. ทาน คือ การใหทางวัตถุ   2. ศีล คือ 
การรักษาสุจริต   3. ปริจาค คือ การใหทางนามธรรม เชน การใหอภัย    4. อาชชวะ คือ ความซื่อตรง    
5. มัททวะ คือความออนโยน  6. ตบะ คือ การเผากิเลส 7. อโกธะ คือ ความไมโกรธ 8. อวิหิงสา คือ 
ความไมเบียดเบียน 9. ขันติ คือ ความอดทน และ 10. อวิโรธนะ คือ ความไมพิรุธ   สําหรับขันติหรือ
ความอดทนทานพุทธทาสไดเขียนไวอีกวา ความอดทนนั้นเราจะตองอดทนกับอะไร   ขอสรุปขอสําคัญ  
ดังนี้ 1. อดทนตอความยากลําบากดวยโรคภัยไขเจ็บ 2. อดทนตอความตรากตรําเหน็ดเหนื่อยในการ
ทํางาน 3. อดทนตอความเจ็บใจเพราะถูกสบประมาท นินทา ดาทอ สามขอนี้มักเกิดกับปุถุชน แตที่จริง
มีมากกวานั้นและสําคัญไมนอยไปกวากัน คือ 1.อดทนตอความโงเขลาของตนเองเพราะประมาทเกิดผล
ราย 2. ความเปนผูใหญตองอดทนตอผูนอย 3. อดทนตอความโงเขลาเซอะซะของลูกนอง 4. อดทนตอ
คําแนะนําสั่งสอนของครูบาอาจารย 5. อดทนตอความพลั้งเผลอของแตละฝาย 6. อดทนตอการกระทํา
ของคนโง ทานพุทธทาสเขียนวา โบราณพูดวา “สูกับเสือเสียดีกวาไปเถียงกับคนโง” สูกับเสือยัง



 

ลําบากยากใจนอยกวาไปสูกับคนโง แตเราก็ยังตองอยูรวมโลกกับคนโง  แลวทําอยางไร ก็ตองอดทนตอ
การกระทําของคนโงอยูรวมโลกกัน  7.  อดทนตอส่ิงสกปรกนาเกลียด นารังเกียจ 9. อดทนในสังคมอัน
วิปริตยิ่งขึ้น 10. อดทนตอความวิปริตของธรรมชาติ เชน อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปจจุบันนี้ 11. อดทนตอ
หนาที่การงานอันถูกตอง  
 ยังมีความอดทนที่สูงขึ้นอีก คือ 1. อดทนตอความยากลําบากในการปฏิบัติธรรม 2. อดทนใน
การรักษาศรัทธาในความดี 3. อดทนตอผลกรรมหรือโทษทัณฑที่ตองไดรับ 4. อดทนตอการบีบคั้นของ
กิเลส 5. อดทนตอความเปนกาลิโก คือมันมีกาละอันจํากัดวาทําอะไรตามเวลาถูกตองแลวตองกินเวลา 
เชนปลูกขาวบางพันธุตอง 3 เดือน บางพันธุตอง 4 เดือน 5 เดือน  
 เมื่อรวม ๆ เร่ืองที่ตองอดทนแลวก็มีมากมาย แตตามความหมายที่วาเมื่อขันติหรืออดทนแลว ก็
สมควรที่จะชนะทุกอยาง มีเคล็ดลับจากทานพุทธทาสอีกวา อดทนอยางไร อดทนเทาไร อดทนเมื่อไร 
ทานบอกวา ตอบอยางกําปนทุบดินวา อดทนโดยหลักมัชฌิมาปฏิปทา ไมขาดไมเกิน ไมหยอนไมตึง  
อดทนอยางไร คือเปนผูรูเหตุ เปนผูรูผลของของทุกส่ิงที่กระทําก็อดทนได อดทนเทาไร ก็เปนผูรู
ประมาณอันถูกตอง อดทนเมื่อไร ก็ใหมันถูกตองกับกาลเวลาอันสมควร  แลวความอดทนมีผลอยางไร 
ความอดทนมีผลเปนบารมี ทําใหสติปญญาไมไรผล  
 สําหรับการประยุกตใชความอดทนตามหลักทานพุทธทาสที่วา อดทนอยางไร อดทนเทาไร 
และอดทนเมื่อไร  กลาวคือเมื่อพบกับปญหาตาง ๆ เชนปญหาทางภาคใตของประเทศไทยของเรา ทุก
ฝายตองมีความอดทนอยางผูรูเหตุ และรูผล ใชหลักไมขาดไมเกิน ไมหยอนไมตึง  ดําเนินไปตามแผนที่
วางไว โดยมีทุกคนในสังคมใหความรวมมือ ทั้งประชาชนในพื้นที่ที่คอยเปนหูเปนตาใหทางราชการ ทัง้
ความตั้งใจจริงของขาราชการในการทํางานอยางตั้งใจและมุงมั่น อยางเขาใจ เขาถึง และรวมทั้ง
ประชาชนไทยในจังหวัดอ่ืน ๆ ตองสงกําลังใจและความชวยเหลือเมื่อถึงยามจําเปน เชื่อวาเมื่ออดทน 
อดทน อดทน ความสงบรมเย็นของประเทศไทยของเราก็จะกลับมาอีกครั้ง  สําหรับผูนํายอมตองมีความ
อดทนมากกวาผูอ่ืนมาก ๆ เพราะตองเปนหลักใหกับผูตามหรือผูรวมไปดวย ในที่นี้คือ ขาราชการ ทหาร 
ประชาชนนั่นเอง  
 การประยุกตใชความอดทนกับนิสิต นักศึกษาในสังคมปจจุบันที่เกิดในยุคโลกาภิวัตน ความ
เปนปจเจกสูง กระแสของความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถม ทําใหเยาวชนไขวเขววาอยางไรคือความถูกตอง 
เพราะสวนใหญยึดหลักความพึงพอใจเปนหลัก เปนการตลาดนําจริยธรรมและคุณธรรม อยางเชนการ
แตงกายชุดนิสิต นักศึกษาในปจจุบันกลายเปนปญหาสังคมไป ถานิสิต นักศึกษาใชหลักความอดทน 
อดทนตอความคิดที่วา ตองการสวมใสชุดนิสิต นักศึกษาที่ฟตส้ันและเอวต่ําเพราะใคร ๆ ก็ทํากัน อดทน
อยางรูเหตุและรูผลวาสวมใสแลวไมสงาสมกับคําวาผูที่จะเปนบัณฑิต เวลาเดิน ยืน หรือนั่งก็ไมถนัด 



 

เวลาเรียนก็ไมสะดวก สบาย เพียงแคนี้ก็จะพบวามันไมสําเร็จ แตถาอดทนปฏิบัติบนความถูกตอง สงา
งาม สมกับเปนนิสิต นักศึกษาแลว อดทน อดทน อดทนก็สมควรสําเร็จ นิสิต นักศึกษาในวัยที่ยังเลา
เรียนยังมีเร่ืองที่ตองอดทนเพียงเล็กนอย แตเมื่อเติบโตไปทํางาน จะตองอดทนกับปญหาอีกมากมาย ดัง
ตัวอยางขางตน 
 จากความอดทนของปุถุชน 3 ขอ ความอดทนที่มากกวานั้นอีก 11 ขอ และที่สูงขึ้นอีก 5 ขอ อาจ
ดูมากมาย แตจากความหมายของคําวา อดทนหรือขันติ คือ ความอดทนหรือความสมควรที่จะไดรับผล 
จะเห็นวาถาคนเรามีความตั้งใจในการหาสาเหตุและหาหนทาง อดทนก็จะสมควรแกการสําเร็จ ซ่ึงพลัง
อันสําคัญคือการอดทน แมกําลังปญญามี แตถาไมมีความอดทน ปญญาก็ลมละลายเสียกอนถึง
ความสําเร็จ ทานพุทธทาสไดสรุปวา ขันติจะทําใหเกิดความเขมแข็ง ถาคนทั้งโลกมีความอดกลั้นอดทน
ตอการบังคับของกิเลส ก็จะเขมแข็ง จะละกิเลสได จะไมเห็นแกตัว จะไมเกิดราคะ โทสะ โมหะ จะไม
เบียดเบียนตนเอง จะไมเบียดเบียนผูอ่ืน จะเกิดความกาวหนาไปตามลําดับ ขอใหคนไทยทุกคนจงอดทน 
อดทน อดทน จนสําเร็จ 
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