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ชมรมกลัยาณธรรม โดยทันตแพทย์หญงิอจัฉรา กลิน่สวุรรณ์ 

ผูเ้ป็นประธานชมรม ได้ขออนญุาตพมิพ์หนังสือเร่ือง “ธรรมเพ่ือ

ครองใจคนและธรรมเพือ่ความส�าเรจ็” ข้าพเจ้าอนญุาตด้วยความ

ยนิดียิง่  เดิมทเีดยีวหนงัสอืทัง้ ๒  เรือ่งนี ้กรมวิชาการ กระทรวง

ศึกษาธิการได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าเขียน  เพื่อเป็นหนังสือส่งเสริม

การอ่าน ชุดพระพุทธศาสนาและจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษา 

เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๕๓๐

ต่อมา คณุรชันนีนัท์ ตรงัคานกูุลกิจ เจ้าของบรษิทัศรไีทยใหม่  

อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล�าภู  ได้ขออนุญาตพิมพ์เรื่อง  

“ธรรมเพื่อครองใจคน”  เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ในปีใหม่ พ.ศ.

๒๕๕๒

ค�ำอนุโมทนำ



บัดนี้ชมรมกัลยาณธรรมได้มองเห็นคุณค่าของหนังสือ 

ทัง้ ๒  เรือ่งนี ้ขออนญุาตพมิพ์รวมเล่มเดียวกนั  ด้วยเหน็ว่าเข้า

กันได้รับกันดี  ระหว่างธรรม ๒ หมวดนี้ กล่าวคือ “ธรรมเพ่ือ

ครองใจคน”  และ”ธรรมเพ่ือความส�าเร็จในชีวิต” ข้าพเจ้ารู้สึก

ปลืม้ใจและอนโุมทนาอย่างยิง่ ขอให้ทุกคนผูม้ส่ีวนร่วมในการท�า

หนังสือเรื่องนี้  ได้ประสบความส�าเร็จในการครองใจคน และ

ประสบความส�าเร็จในชีวิต  ในทิศทางที่ตนปรารถนาโดยทั่วหน้า

กัน ขอให้ชมรมกลัยาณธรรมสถิตสถาพรตัง้มัน่เพือ่ประโยชน์สขุ

แก่คนหมู่มากตลอดกาลนาน

ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕



การด�าเนนิชวีติทีด่ ีจ�าเป็นต้องมหีลกัธรรมเป็นแกนของใจ  

ซึ่งนอกจากการประคับประคองตนให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหา

ต่างๆ  ไปอย่างราบรื่นปลอดภัย ประสบความส�าเร็จในกิจที่ตน

ประสงค์อย่างถูกต้องตรงธรรมแล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้อง

เกีย่วข้องกบัผูอ้ืน่  เก่ียวข้องกับสังคม การรกัษาไมตรอีนัดรีะหว่าง

ตนและผู้อื่น  รวมทั้งสังคม  อันประกอบด้วยมิตรสหายและ 

ผู้ร่วมงาน ตลอดจนถึงผู้คนหลากหลายท่ีผ่านเข้ามาในชีวิต  

จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องเรียนรู้และปฏิบัติให้เหมาะสม

ค�ำน�ำของชมรมกัลยำณธรรม



พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องสังคหวัตถุ ๔ อันเป็นหลักธรรม

เพือ่ครองใจคน และอทิธบิำท ๔ อนัเป็นหลกัธรรมเพือ่ความส�าเรจ็ 

ของชวีติ  ไว้เป็นแนวปฏบิตัอินัประเสรฐิ ส�าหรบัผูมุ้ง่ความส�าเร็จและ

ความผาสุกในชีวิต หากจะให้ชั่งถึงความส�าคัญ ก็ยากจะตัดสินใจว่า 

สองเรือ่งนีอ้ะไรจะส�าคญักว่ากนั  โดยความเป็นจริงแล้ว ทกุชีวิตย่อม

ต้องการความสขุและความส�าเรจ็ จงึต้องเอาใจใส่และให้ความส�าคญั 

ปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งสองนี้ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน  ไม่ว่าเราจะรู้จัก

หัวข้อธรรมเหล่านี้หรือไม่ก็ตาม

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ที่เมตตาเขียน

เรื่อง “ธรรมเพื่อครองใจคนและธรรมเพื่อความส�าเร็จของชีวิต”  ไว้

อย่างชดัเจน เข้าใจง่าย มตีวัอย่างประกอบทีป่ระทบัใจ ด้วยภาษาธรรม 

อนัสละสลวยชวนตดิตาม ชมรมกลัยาณธรรมจงึน�าหลกัธรรมส�าคญั

ท้ังสองมารวมไว้ในเล่มเดยีว  เพ่ือมอบเป็นธรรมบรรณาการรบัศกัราช

ใหม่ ๒๕๕๖ แทนความปรารถนาดีแห่งธรรมมอบจากใจแด่ทุกท่าน



ขอน้อมบูชาอาจริยคุณ แด่ท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ขอ

อานิสงส์แห่งธรรมทาน จงเป็นพลวปัจจัยแห่งมรรค ผล นิพพาน 

ตามทีท่่านอาจารย์ตัง้จติปรารถนา และขอบุญกศุลอนัเลิศจงกลับมา

อภบิาลรกัษาท่านอาจารย์  ให้มชีวีติทีส่งบเยน็  เป็นประโยชน์ ปราศจาก 

ทกุข์  โศก  โรค ภยั มแีต่ความสขุกายสบายใจ ทกุทวิาราตร ีและขอ

ให้ท่านผู้อ่าน จงได้รับอานิสงส์แห่งพระธรรมเพือ่เป็นแสงสว่างทาง

ชวีติโดยทัว่กัน

กราบอนุโมทนาและสวัสดีปีใหม่ค่ะ
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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ธรรมเพือ่ครองใจคน



ควำมเบื้องต้น

นักปราชญ์แต่โบราณกาลมา กล่าวว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม 

และเป็นสัตว์มีเหตุผล นั้นคือ มนุษย์มีความโน้มเอียงในการอยู่ร่วม

กันเป็นพวกเป็นหมู ่และมเีหตผุลในการด�าเนนิชวีติ การใช้เหตผุลใน

การด�าเนินนี่แหละ ท�าให้สัตว์โลกประเภทมนุษย์โดดเด่นล�้าหน้าสัตว์

โลกประเภทอืน่ๆ  ในโลกเดยีวกัน และเป็นใหญ่เป็นประธานของสตัว์

โลกประเภทอื่นๆ สัตว์ทั้งหลายอื่นพลอยสุขทุกข์ตามมนุษย์ไปด้วย 

ความจริงข้อนี้พอสังเกตเห็นได้ ว่าท่ีใดมนุษย์มีธรรม ที่นั่นสัตว์โลก

ประเภทอืน่กพ็ลอยอยูเ่ยน็เป็นสขุ อนึง่ การรวมกลุม่กนัเป็นหมู ่ท�าให้

มนษุย์ผูม้คีวามสามารถต่างกัน น�าความสามารถของแต่ละคนออกมา 
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ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนแก่ครอบครัว  เพือ่การด�ารงชพีให้ผาสกุยัง่ยนื 

เมือ่รวมความสามารถเหล่านัน้เข้าด้วยกนั กก็ลายเป็นความสามารถ

อนัยิง่ใหญ่ของมนุษย์ สร้างสรรค์สงัคมให้เจรญิรดุหน้าอย่างรวดเรว็

แต่ในตวัมนษุย์มทีัง้ธรรมและอธรรม นัน่คอื มทีัง้ความดแีละ

ความชัว่ ความดช่ีวยสร้างสรรค์ ส่วนความช่ัวช่วยท�าลาย ท�าลายเกยีรต ิ

ของมนษุย์เอง ท�าลายอารยธรรม วฒันธรรมทีม่นษุย์ช่วยกนัสร้างสรรค์ 

มาเป็นเวลายืดยาวนาน  ให้ย่อยยับลงด้วยน�า้มือของมนุษย์เอง

ศาสดาเจ้าลทัธทิัง้หลายผูมี้ใจกรุณา หวงัความเจริญแก่สงัคมมนษุย์  

ได้พยายามค้นหาสจัจะแห่งชวีติ  ว่าอะไรเป็นไปเพือ่ความสขุความเจรญิ  

อะไรเป็นไปเพื่อความเสื่อม  เมื่อค้นพบแล้ว ก็แสดงหลักธรรมนั้นๆ 

ไว้ คนทัง้หลายลองปฏบิตัติามด ู ก็ปรากฏว่ามผีลตามทีท่่านสัง่สอน

ไว้จรงิ  ได้ความประทบัใจ  เลือ่มใสยึดถือปฏบัิตสิบืๆ  กันมา หลกัธรรม

ของศาสนาด�ารงอยูไ่ด้ด้วยเหตนุี ้หาใช่เพยีงแต่จ�ากนัไว้อย่างเดยีวไม่

ในทีน่ี ้ขอเสนอหลกัธรรม ๔ ประกำร ทีเ่รียกว่ำ สงัคหวตัถ ุ
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ธรรมเครือ่งยดึเหนีย่วน�ำ้ใจกนั หลกักำรสังคมสงเครำะห์ ประสำน

บุคคลไว้ในสำมัคคี  ท่ีพระพุทธเจ้ำทรงแสดงไว้ ปรำกฏในคัมภีร์ 

องัคตุตรนกิำย จตกุกนบิำต พระไตรปิฎกเล่มที ่๒๑ ข้อ ๓๒ หน้ำ 

๔๒ และข้อ ๒๕๖ หน้ำ ๓๓๕

จ�ำนวนและควำมหมำย
๑. ทำน การแบ่งปัน  เผื่อแผ่ การเสียสละวัตถุ สิ่งของ การ

แนะน�าพร�า่สอนชกัจูงไปในทางทีด่ ีการให้อภยัในความผดิพลาด  เปิด

โอกาสให้กลับตัว

๒. ปิยวำจำ หรือ  เปยยวัชชะ กล่าววาจาน่ารัก อ่อนหวาน 

ดดูดืม่ใจ ให้ความสขุในการฟัง และท�าใจให้ชืน่บาน กล่าววาจามปีระโยชน์  

ประสานสามัคคี มีเหตุมีผล ท�าตามแล้วให้เกิดประโยชน์ได้จริง

๓. อัตถจริยำ ประพฤติประโยชน์ ท�าสิ่งที่อ�านวยประโยชน์

แก่ตน แก่คนทั้งหลาย ช่วยส่งเสริมจริยธรรมให้มั่นคง อันจะส่ง

ประโยชน์แก่คนในสังคมทั่วหน้า



14 ธรรม เพื่ อ ค รอง ใ จคน

๔. สมำนัตตตำ การวางตนดี  ไม่ขาดไม่เกิน พอดีพองาม  

เสมอต้นเสมอปลาย  ไม่ถอืตวั  ไม่ปล่อยตวั  ร่วมสุขร่วมทกุข์ วางตน

เหมาะสมแก่ฐานะ ภาวะ บคุคล เหตกุารณ์ และสิง่แวดล้อม ถกูต้อง

สมควรในทุกกรณี

รำยละเอียดของสังคหวัตถุ
๑. ทำน

ทำน ตามตัวอักษรแปลว่า การให้ จ�าแนกเป็นการให้สิ่งของ

เคร่ืองอปุโภคบรโิภค เรยีก อำมสิทำน การให้ธรรม ค�าแนะน�าสัง่สอน 

ชักจูงในทางที่ดี  เรียก ธรรมทำน การให้อภัย  ไม่ถือโทษล่วงเกิน

ของผู้อืน่  โดยเฉพาะเมือ่เขารูส้�านึกผดิแล้วมาขอโทษ เรยีก อภยัทำน 

การงดเว้นไม่เบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น ก็เป็นอภัยทาน

เหมือนกัน

อำมสิทำน การให้วตัถสุิง่ของเครือ่งอปุโภคบรโิภค รวมเรยีก

ว่า ปัจจัย ๔ นั้น  เป็นความจ�าเป็นส�าหรับผู้อยู่ร่วมกันตั้งแต่ ๒ คน

ขึ้นไป  เป็นการแสดงน�้าใจต่อกัน ท�าให้มีใจผูกพันกันในด้านความ
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ส�านึกคุณ  เป็นสาราณียธรรมข้อหนึ่ง สาราณียธรรม คือสิ่งอันก่อ

ให้เกิดความระลึกถึงซึ่งกันและกันในด้านคุณ ด้วยเหตุนี้  เราจึงนิยม

ให้ของที่ระลึกกันในโอกาสต่างๆ  เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน วันเกิด 

และโอกาสอืน่เท่าทีจ่ะเปิดให้ท�าความดต่ีอกนัได้ พระพทุธเจ้าตรสัว่า 

การให้ย่อมผูกมิตรหรือไมตรีไว้ได้  (ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ)

กำรให้ด้วยวัตถุประสงค์ ๓ อยำ่ง

การให้วัตถุส่ิงของ ผู้ให้ย่อมมีวัตถุประสงค์ต่างกัน  ให้เพื่อ

อนเุคราะห์บ้าง  ให้เพือ่สงเคราะห์บ้าง  ให้เพือ่บชูาคณุบ้าง การให้แก่

คนล�าบากยากจนแร้นแค้น บากหน้าเข้ามาพึง่พงิขอความช่วยเหลอื 

การให้แก่ผู้น้อย ช่วยเหลือเขาให้พ้นความล�าบากด้วยความกรุณา 

เรียกว่า  ให้เพื่ออนุเครำะห์

การให้แก่คนเสมอกันเพ่ือรักษาไมตรีและน�้าใจกันไว้  เป็นการ

แบ่งปันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันตามโอกาสที่มาถึงเข้า  เรียกว่า  ให้เพื่อ

สงเครำะห์
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การให้สิ่งของแก่มารดาบิดา อุปฌายะอาจารย์ ครูผู้สั่งสอน

อบรม นกัพรตผูป้ระพฤตธิรรม  ด้วยความส�านกึคณุของท่านทีม่ต่ีอ

ตวัเราเองหรอืทีม่ต่ีอโลก ต่อสงัคม เรยีกว่า  ให้เพือ่บชูำคณุ แม้ท่าน

จะไม่ขาดแคลนกค็วรให้บ้างตามกาล ตามความเหมาะสมเพือ่ให้ท่าน

ได้ปลื้มใจและท�าหน้าที่ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

บุคคลที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว ย่อมมีผู้ที่ตนต้องอนุเคราะห์ ต้อง

สงเคราะห์ และต้องบชูาคณุอยูด้่วยกนัทกุคน มากบ้างน้อยบ้าง สดุ

แล้วแต่ความผกูพนัเกีย่วข้องของแต่ละคน ผูห้วงัความเจรญิในธรรม

ควรตั้งใจท�าให้สมบูรณ์เท่าที่ก�าลังความสามารถของตนมีอยู่

ทำน ๓ ประเภท หรือทำยก ๓ จ�ำพวก

๑. ทานทาสะ บางทเีรยีก ทาสทาน  ท่านหมายถงึ การให้ของ 

เลวเป็นทาน ค�าว่าเลวนั้น หมายถึง  เลวกว่าที่ตนบริโภคใช้สอยเอง 

ทีท่่านเรยีกทาสทาน เพราะอธบิายว่า ตกเป็นทาสของความตระหนี่ 

ถึงอย่างไร การให้ของที่เลวกว่าท่ีตนบริโภคใช้สอยเองแก่คนที่ควร

ได้รับเพียงแค่นั้น ก็ยังนับว่าดี  ดีกว่าการไม่ให้อะไรเสียเลย  เช่น  
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การให้แก่คนรบัใช้  ให้แก่ขอทาน ให้เสือ้ผ้าซึง่ตนไม่ใช้แล้วแก่คนยากจน 

ให้อาหารเหลือกินแก่สุนัข  เป็นต้น ผู้ให้ของดังกล่าว ท่านเรียกว่า 

ทานทาโส การให้ของทีเ่ขาต้องการ จ�าเป็นแก่เขา  ข้าพเจ้าเหน็ว่าไม่

ควรจัดเป็นการให้ที่เลว

๒. ทานสหาย บางทีเรียก สหายทาน หมายถึง การให้ของ

ที่เสมอกันอย่างเดียวกันกับที่ตนบริโภคใช้สอย ตนบริโภคใช้สอย

อย่างไร  เมือ่ถงึคราวจะให้ผูอ้ืน่ กใ็ห้อย่างนัน้  เหมอืนการให้แก่ผูเ้ป็น

เพื่อนฝูง ผู้ให้ของเช่นนั้น ท่านเรียกว่า ทานสหาโย

๓. ทานสามี บางทีเรียก สามีทาน การให้ของที่ดีกว่าตน

บริโภคใช้สอย ส่วนมากเมื่อจะให้แก่ผู้ควรเคารพ ทายกมักให้ของดี

เท่าที่ตนจะพอหาได้  เช่น ของที่น�าไปให้มารดาบิดา ครู อาจารย์  

พระสงฆ์ หรอืนกัพรตผูป้ระพฤติธรรม อนึง่  ท่านผูบ้รจิาคทานด้วย

ความไม่ตระหนี ่บริจาคด้วยจาคเจตนาอย่างแท้จรงิ  ท่านเรยีกผูเ้ช่น

นั้นว่า ทานบดี ผู้เป็นใหญ่ในทาน
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ประเภทของอำมิสทำน
กล่าวโดยย่อที่สุด ท่านจัดทานไว้ ๒ ประเภท คือ ทานที่ให้

เจาะจงบุคคล  เรียก ปาฏิปุคคลิกทาน ทานที่ให้ไม่เจาะจง  เรียก 

สังฆทาน * การให้แก่สงฆ์หรือให้แก่หมู่คณะ

คนส่วนมากเข้าใจสังฆทานผิดไป คือไปเข้าใจสังฆทานตาม

พิธีการ  ได้แก่ จัดเครื่องไทยธรรมให้ครบตามประเพณีนิยม  เช่น  

ต้องมข้ีาวของอะไรบ้างในการท�าสงัฆทานนัน้ แต่ตำมควำมเป็นจรงิ

แล้ว สงัฆทำนมคีวำมหมำยไปในทำงให้เจำะจงหรอืไม่เจำะจง ถ้ำ

ให้เจำะจงบุคคล แม้จะจัดข้ำวของมโหฬำรอย่ำงไร ก็หำเป็น

สังฆทำนไม่

ตัวอย่าง บุคคลผู้หนึ่งต้องการท�าสังฆทาน  ไปนิมนต์พระเอง

หรือส่งคนอื่นไปนิมนต์พระ แต่เจาะจงว่า พระ ก. ข. ค.  ... แม้จะ

นิมนต์สักร้อยรูป ทานนั้นไม่เป็นสังฆทาน คงเป็นปาฏิปุคคลิกทาน  

ถ้าเขาไปนมินต์กับเจ้าหน้าท่ีจัดพระ (ภตัตทุเทสก์) หรอืกบัพระทีต่น

*
  
ในพระบาลโีดยทัว่ไปไม่เรยีกสงัฆทาน แต่ใช้คําว่า สงฆคตา ทกขณิา แปลว่า ทกัษณิา
ที่ถึงแก่สงฆ์
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คุน้เคย  ว่าต้องการท�าบญุทีบ้่านหรอืทีว่ดักต็าม ขอนิมนต์พระ ๑ รูป 

หรอื ๒ รปู (สดุแล้วแต่ต้องกำร) ขอให้จดัพระให้ด้วย ไม่เจำะจง

ว่ำจะเป็นใคร ทำนนั้นเป็นสังฆทำนเต็มเม็ดเต็มหน่วย  โดยนัยน้ี 

การท�าบุญใส่บาตรตอนเช้าจึงเป็นสังฆทานเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์

อน่ึง  ในการท�าสังฆทานนั้น ท่านสอนให้ท�าใจให้ยินดีในบุญ

กุศล  ไม่ให้ยินดีในบุคคลผู้รับ ท�าใจให้ตรงแน่วต่อคุณพระรัตนตรัย 

คอืพระพทุธ พระธรรม และพระอรยิสงฆ์ ทานอย่างนีแ้หละมอีานสิงส์

มาก มผีลมาก เพราะเป็นการขดัเกลาจติใจของตนไปด้วย พระพุทธเจ้า

เคยตรสักบัพระอานนท์ว่า ปาฏปุิคคลกิทานจะมีผลมากกว่าสงัฆทาน

มิได้เลย  ไม่ว่ากรณีใดๆ* ตัวอย่างเช่น ถวายทานแก่พระพุทธเจ้า

เป็นการเจาะจงกม็อีานสิงส์สูถ้วายสงัฆทานไม่ได้ แต่ต้องเป็นสงัฆทาน

ทีถ่กูต้อง  ไม่ใช่สงัฆทานตามความเข้าใจของคนทัง้หลาย หรือสังฆทาน

ตามประเพณีนิยม

*
  
ทักขิณาวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
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อีกอย่างหนึ่ง ถ้าขยายความให้กว้างออกไปตามรูปศัพท์ คือ 

สงัฆะ  ท่ีแปลว่า หมูห่รอืคณะ สงัฆทาน ย่อมหมายถงึการให้แก่ส่วน

รวม เม่ือมุ่งถงึประโยชน์แล้ว การให้แก่ส่วนรวมย่อมอ�านวยประโยชน์

กว้างกว่าการให้เป็นส่วนตวั ผูใ้ห้จงึได้รบัอานสิงส์มากไปด้วย  ถ้าหมู่

นัน้เป็นหมูท่ีด่มีศีลีมธีรรม  เช่นพระอรยิะด้วยแล้ว อานสิงส์กย่็อมจะ

เพิ่มพูนขึ้น

ควรเลือกให้ หรือไม่ควรเลือกให้

บางคนเข้าใจว่า  เมือ่จะท�าบญุท�าทานแล้ว  ไม่ควรเลอืกให้ คอื

เห็นว่า  เมื่อเป็นพระแล้ว ก็เป็นพระเหมือนกันทั้งนั้น ความเห็นนี้ไม่

ตรงตามหลกัพระพทุธภาษติ เพราะพระพทุธองค์ตรสัว่า “ควรเลอืกให้ 

(วิเจยฺย ทานํ ทาตพฺพํ)  ในที่ที่จะมีผลมาก  (ยตฺถ ทินฺนํ มหปฺผลํ)”

ควำมจริงแล้ว เป็นพระเหมือนกันก็จริง แต่ก็ไม่เหมือนกัน

ในด้ำนคุณภำพ ก็เหมือนคนๆ เรำนี่แหละ ซ่ึงเป็นคนเหมือนกัน 

แต่ไม่เหมอืนกันในด้ำนคุณภำพ บำงคนดีมำก บำงคนดีน้อย แม้
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ในคนธรรมดา  เรากค็วรเลอืกสงเคราะห์คนทีค่วรได้รับการสงเคราะห์ 

ไม่ใช่ให้ตะพึดตะพือไป อันจะเป็นการก่อโทษมากกว่าก่อคุณ  เพราะ

ฉะนั้น พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่า  ให้แก่ผู้มีศีลย่อมจะมีผลมากกว่า

ให้แก่ผู้ไม่มีศีล  ให้แก่ผู้มีธรรมย่อมจะมีผลมากกว่าให้แก่ผู้ไม่มีธรรม

เพราะฉะนัน้ การให้ทานเจาะจงบคุคล (ปาฏิบคุคลิกทาน) ถ้าหวงั 

อานิสงส์มาก ก็ควรเลือกให้แก่คนดีมีศีลธรรม หรือคนท่ีควรได้รับ

การช่วยเหลือ ถ้าให้แก่หมู่คณะ ก็ควรเป็นหมู่ที่ดีเช่นเดียวกัน

มอีกีปัญหาหนึง่ทีค่นทัว่ไปยงัเข้าใจคลาดเคลือ่นอยู ่ คือ  เรือ่ง

การท�าบญุกบัการให้ทาน คนทัว่ไปเข้าใจว่า การท�าบญุคอืท�ากบัพระ 

ส่วนการให้ทานนัน้คอืการให้แก่คนทัว่ไป หรือให้แก่คนขอทาน ความจรงิ 

เรื่องนี้ชาวบ้านมาแยกออกเอง ตามหลักศาสนาท่านไม่แยกอย่างนี้ 

ไม่ว่ำให้แก่ใคร เรยีกว่ำทำนท้ังหมด เพรำะค�ำว่ำ “ทำน” แปลตรง

ตัวว่ำ “กำรให้” อยู่แล้ว และบุญก็เกิดขึ้นจำกกำรให้นั้น ไม่ว่ำให้

แก่ผูใ้ด  เมือ่เราท�าไปด้วยจติเมตตา ปรารถนาสงเคราะห์ อนเุคราะห์ 

หรือบูชาคณุ  ส่วนจะได้บญุมำกหรอืน้อยนัน้ ขึน้อยูก่บัองค์ประกอบ
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หลำยอย่ำง เช่น เจตนำของผู้ให้ คุณธรรมของผู้รับ ให้ในกำลที่

เขำก�ำลังต้องกำรหรือขำดแคลน เป็นต้น

กำรท�ำของน้อยให้มีผลมำก

เรื่องน้ีข้ึนอยู่กับความฉลาดรอบคอบของผู้บ�าเพ็ญทาน คือ

เลือกให้แก่คนทีค่วรให้  ในกาลทีค่วรให้ และด้วยเจตนาดขีองตน และ

ไทยธรรมคอืของทีใ่ห้นัน้ ตรงตามความต้องการหรอืส�าเรจ็ประโยชน์

แก่ผู้รับด้วยดี มิฉะนั้นจะได้ผลน้อยหรือไม่ได้ผลเลย  เข้าท�านองให้

แว่นแก่คนตาบอด  ให้แหวนแก่คนนิ้วด้วน  ให้หวีแก่คนไม่มีผม  

บางคนสงเคราะห์ผูอ้ืน่ด้วยความไม่เตม็ใจ  เขากร็บัการสงเคราะห์นัน้

เหมือนกัน แต่ความส�านึกคุณมีน้อย  เพราะผู้รับเขารู้เหมือนกันว่าผู้

ท�าท�าอย่างเสียไม่ได้  ไม่เต็มใจท�า

พดูส�าหรับการท�าบุญกบัพระก่อน ต�าราทางพระพทุธศาสนา

บอกเราว่า การท�าบญุจะให้มผีลมากนัน้  ต้องประกอบด้วยสมัปทาคณุ  

๔ ประการ
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สมัปทำ ๔ (ควำมถงึพร้อม ควำมพร้อมแห่งองค์ประกอบ) 

ซึ่งจะท�ำให้ทำนที่บริจำคแล้วมีผลยอดเยี่ยม

๑. วัตถุสัมปทำ ความพร้อมแห่งวัตถุ  ในที่นี้หมายถึง  ผู้รับ 

(ปฏคิาหก) หรอืทกัขไิณยบคุคลเป็นผูพ้รัง่พร้อมด้วยคณุธรรม ท่าน

มีคุณธรรมสูงมากเท่าใด ย่อมท�าให้ทานที่บริจาคแล้วมีผลมากขึ้น

เท่านั้น

๒. ปัจจัยสัมปทำ ความพร้อมแห่งปัจจัย  ในที่นี้หมายถึง 

สิ่งของที่ทายกน�ามาท�าบุญ (ไทยธรรม) นั้น  ได้มาโดยทางบริสุทธิ ์

ชอบธรรม

๓. เจตนำสัมปทำ ความพร้อมแห่งเจตนา  ในที่นี้หมายถึง  

มเีจตนาด ี เจตนาเพือ่สงเคราะห์ อนเุคราะห์ หรอืบชูาคณุโดยบริสุทธ์ิ

ใจ มไิด้หวงัลาภ ยศ หรอืชือ่เสยีง มเีจตนาดทีัง้ ๓ กาล คอื  ก่อนให้  

ก�าลังให้ หลังจากให้แล้วยังรักษาเจตนาอันเป็นกุศลไว้ได้ นอกจาก

นี้ยังประกอบด้วยปัญญาในการให้ มิใช่ให้ด้วยความเขลา
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๔. คุณำตเิรกสมัปทำ ความพร้อมแห่งคณุพเิศษของปฏคิาหก  

คือผู้รับมีคุณพิเศษ ท่านระบุไว้ในต�าราว่า ทักขิไณยบุคคลออกจาก

นิโรธสมาบัติใหม่ๆ  ในต�าราทางพุทธศาสนาได้เล่าไว้หลายเรื่องว่า  

พระสารีบุตรบ้าง พระมหากัสสปะบ้าง ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆ 

ก�าลังหิว พิจารณาหาคนที่ท่านควรจะไปโปรดในวันน้ัน  เพราะเม่ือ

ท่านไปรับอาหารจากท่านผู้ใดในวันนั้น  เขาจะต้องได้สมบัติเป็นอัน

มาก ท่านจึงมักไปสงเคราะห์คนจน  เพื่อให้เขาได้มีความสุขขึ้น

ส่วนการท�าบุญกบัคฤหัสถ์หรือคนทัว่ไปน้ัน  ถ้าจะให้มีผลมาก 

กอ็นโุลมอย่างเดียวกบัทีท่�าบญุกบัพระน่ันเอง ทีค่วรก�าหนดเป็นข้อส�าคญั 

อย่างหนึง่กค็อื  ให้สิง่ทีจ่�าเป็นแก่เขาและในเวลาทีเ่ขาต้องการ น�ำ้เพียง 

แก้วเล็กๆ กม็คีวำมหมำยมำกส�ำหรบัคนกระหำย เงนิเพยีง ๕ บำท 

๑๐ บำท กม็ค่ีำมำกส�ำหรบัคนผูก้�ำลงัขดัสน ถ้อยค�ำปลอบประโลม

ใจเพยีงเลก็น้อยมคีณุค่ำมำกส�ำหรบัคนทีว้่ำเหว่ต้องกำรค�ำหวำน

ประโลมใจ
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การให้แก่สตัว์ดริจัฉานนัน้  ถ้าให้ด้วยจิตเมตตาจรงิๆ มใิช่เพราะ

เหตุอื่นแล้ว พระพุทธองค์ตรัสว่ามีผลมาก มีผลไพศาลเหมือนกัน 

ไม่ต้องกล่าวถึงการให้กับคนทั่วไปและท่านผู้มีศีลมีธรรม

เพรำะเหตไุรกำรท�ำบุญให้ทำนแก่ท่ำนผูม้ศีีลธรรมจงึมผีลมำก?

ข้อนี้ ทรงเปรียบเหมือนการหว่านพืชลงในเนื้อดินที่ดี  เมื่อ

เมลด็พชืด ีหว่านลงในเนือ้ดนิด ีและได้น�า้หล่อเลีย้งตามสมควร พชื

นั้นย่อมเจริญงอกงามกว่าพืชท่ีหว่านลงในเนื้อดินเลวหรือดินจืด  

ฉันใด การท�าบุญท�าทานหรือการท�าความดีต่อผู้มีคุณธรรม ก็ย่อม

มีผลมากกว่าการท�าแก่ผู้ไร้คุณธรรม ฉันนั้น

พิจารณาในแง่ธรรมดาสามัญก็พอมองเห็น กล่าวคือ คนดี

เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที  ใครท�าความดีให้ ก็คิดตอบแทนตาม

ก�าลังความสามารถของตน เรียกว่าท�าให้ผู้ประกอบกรรมดีได้รับผล

ของกรรมดี ส่วนคนชั่ว  เมื่อใครท�าดีแล้วไม่คิดตอบแทน นอกจาก

นัน้ บางคนยงัคดิร้าย ท�าร้ายต่อท่านผูม้บีญุคณุเสยีอกี  เรยีกว่าท�าให้
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กรรมดีของท่านไม่มีผล หรือบางทีกลายเป็นโทษ ด้วยเหตุนี้แหละ 

ท่านจึงว่า ท�าดีกับคนดีมีผลมาก

ครำวหนึง่ พระเจ้ำปเสนทิโกศลทูลถำมพระพทุธเจ้ำว่ำ ควร

ท�ำบุญในที่ใด พระพุทธเจ้ำตรัสตอบว่ำ ในที่ที่เลื่อมใส พระเจ้ำ 

ปเสนทิฯ ทลูถำมต่อไปว่ำ ท�ำบญุในทีใ่ดจึงจะมผีลมำก ตรัสตอบ

ว่ำ  ถ้ำต้องกำรผลมำก ก็ต้องท�ำในท่ำนผู้มีศีลมีธรรม ถ้ำท�ำใน

ท่ำนผู้ไม่มีศีลมีธรรม หำมีผลมำกเช่นนั้นไม่

ในที่อื่น ตรัสอธิบายขยายความเรื่องนี้ว่า นาข้าวมีต้นหญ้า

เป็นโทษ ปลกูข้าวลงในนาทีม่ต้ีนหญ้ามาก  ข้าวย่อมไม่งอกงามเพราะ

ถกูต้นหญ้าเบยีดเบยีน  เรยีกว่าประทษุร้าย ฉนัใด บคุคลทัง้หลายมี

ราคะ  โทสะ  โมหะเป็นโทษ เป็นเครือ่งประทษุร้าย การท�าบญุให้ทาน

ในบคุคลผูเ้พยีบแปร้ไปด้วยราคะ โทสะ โมหะ ย่อมไม่มผีลมาก ฉนันัน้  

ส่วนการท�าบุญให้ทานในท่านผู้ปราศจากราคะ  โทสะ  โมหะ ย่อมได้

รับอานิสงส์ประมาณมิได้
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ด้วยเหตุนี้แหละ คนทั้งหลายจึงนิยมท�าบุญกับพระภิกษุ

สามเณร โดยเชือ่ว่าท่านเป็นผูม้คีณุธรรมสงูกว่าคนสามญั  ในบรรดา

ภกิษสุามเณรด้วยกนั พทุธบรษิทักน็ยิมท�าบญุกบัท่านทีม่อีายพุรรษา

มาก บวชมานาน ด้วยเชือ่ว่าท่านจติใจสงูกว่า บ�าเพญ็บารมมีามากกว่า 

เป็นต้น

อำนิสงส์ของอำมิสทำน

พระพทุธองค์ทรงแสดงอานสิงส์ของอามสิทาน* ไว้ ๕ ประการ 

แก่สีหเสนาบดี  เสนาบดีแห่งนครเวสาลี ดังนี้

๑. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักที่พอใจของคนเป็นอันมาก

๒. คนดีทั้งหลายย่อมพอใจคบหาสมาคมกับเขา

๓. ชื่อเสียงอันดีงามย่อมฟุ้งขจรไป

๔.  เป็นผู้แกล้วกล้า  เมื่อเข้าที่ประชุมไม่เก้อเขิน

๕.  เมื่อสิ้นชีพย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

*อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ๒๒/๕๑
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ตามเรื่องว่า  เสนาบดีทูลขอให้ทรงแสดงอานิสงส์ของทานที่

เหน็ได้เอง หรอืเหน็ได้ในปัจจบุนั พระพทุธองค์จึงทรงแสดงอานสิงส์

ของทานที่เห็นได้ในปัจจุบัน ๔ ข้อ อีก ๑ ข้อเป็นผลในสัมปรายภพ 

คือชาติหน้า

เมื่อแสดงจบ สีหเสนาบดีทูลว่า ๔ ข้อข้างต้น  เขาเห็นด้วย

ตนเองแล้วในปัจจุบัน แต่ข้อที่ ๕  เขาไม่เห็น แต่เชื่อพระตถาคตเจ้า

ว่าเป็นอย่างนั้นจริง

ธรรมทำน

ธรรมทาน แปลว่า การให้ธรรม กล่าวคอื  ให้ค�าแนะน�าสัง่สอน 

อันเป็นประโยชน์ในการด�ารงชีวิต  ในการท�าจิตใจให้ปลอดโปร่ง  

สงบสดใส การสั่งสอนศิลปะวิทยาการ  เป็นต้น  เหล่าน้ีรวมเรียกว่า 

ธรรมทาน ทั้งสิ้น
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ธรรมทำนมีควำมส�ำคัญต่อชีวิตของบุคคลมำก เพรำะทุก

คนจะดีได้ก็ด้วยอำศัยกำรได้ยินได้ฟังถ้อยค�ำพร�่ำสอนให้เว้นสิ่งที่

ควรเว้น ให้ประพฤติกระท�ำสิ่งที่ควรประพฤติกระท�ำ อนึ่ง วิชา

ส�าหรับประกอบอาชีพเล้ียงตนของทุกๆ คน ก็มีได้เพราะอาศัยท่าน

ผู้มีใจกรุณา สั่งสอนวิชานั้นๆ  ให้ จึงได้ติดตัวใช้เลี้ยงชีวิตไปจนตาย 

และยังเป็นอุปนิสัยติดไปในชาติหน้าอีก

วิถีชีวิตของคนจะด�าเนินไปอย่างไร ย่อมสุดแล้วแต่ค�าสอนที่

เขารูส้กึประทบัใจ ยดึไว้เป็นแนวทางชวีติ และมีอทิธิพลต่อความรูส้กึ

นกึคดิของเขาอยูต่ลอดเวลา ผูเ้ลือ่มใสในค�าสอนทีด่ ีกด็�าเนนิชวีติไป

ในทางทีด่ ีผูเ้ลือ่มใสในค�าสอนทีเ่ลว กด็�าเนนิชวีติไปในทางเลว  เพราะ

ฉะนั้น พระพุทธองค์จึงตรัสเตือนว่า “อย่าเสพธรรมเลว  หีน� ธมฺม� 

น  เสเวยฺย” แปลความว่า อย่าเลื่อมใสศรัทธาซึ่งธรรม  (ค�าสอน)  

ทีผ่ดิ หรอืลทัธทิีผ่ดิ  เพราะจะน�าตนไปในทางทีผิ่ด  เมือ่จมลงไปแล้ว 

ถอนตนได้ยาก บางคนก็จมอยู่ในลัทธิที่ผิดนั้นจนตาย และยังเป็น

อุปนิสัยอันเลวร้ายติดตัวไปในชาติหน้าอีก ช่างน่ากลัวจริงๆ ตาม
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ทรรศนะของพระศาสดา มิจฉาทิฏฐิ  คือความเห็นผิด จึงเป็น 

ยอดโทษ คือไม่มีโทษอื่นยิ่งกว่า ส่วนสัมมาทิฏฐิเป็นยอดคุณ คนท่ี

ต้องเป็นมจิฉาทฏิฐไิปก็เพราะอาศยัเหต ุ๒ อย่าง คอื  ได้ยนิได้ฟังจาก

คนอืน่ (ปรโต  โฆสะ) และไม่ใช้ปัญญาพจิารณาให้รอบคอบ (อโยนโิส 

มนสกิาร) จงึเชือ่ตามเหน็ตาม แล้วด่ิงลงไปในปลกัแห่งความเหน็ผดิ  

จึงพูดผิด ด�าเนินชีวิตและพยายามไปในทางที่ผิด ส่วนคนที่เป็น 

สมัมาทิฏฐิกเ็พราะได้ยนิได้ฟังจากผูอ้ืน่ในทางทีถ่กูต้อง และใช้ปัญญา

พิจารณาโดยรอบคอบ  (โยนิโส มนสิการ)  จึงเชื่อตามเห็นตาม  

ดิ่งลงไปในความเห็นถูก คิดถูก พูดถูก ท�าถูก พยายามในทางที่ถูก 

เลีย้งชีพในทางทีถ่กูทีด่ ีด�าเนนิชวีติถกู ดงันัน้ การให้ค�าสอนทีผ่ดิจงึ

เหมือนการโปรยยาพิษลงในจิตใจคน ยาพิษจริงเสียอีก กินทีเดียว

แล้วตายหนเดียว ก็เป็นอันพ้นภัยยาพิษนั้น แต่ยาพิษคือความ 

เหน็ผิด หลงในลทัธทิีผ่ดินัน้  เสพแล้วท�าให้ก่อกรรมท�าเขญ็ทัง้แก่ตน

และผูอ้ืน่ไปตลอดชีวิต  ยังเป็นปัจจยัให้เสพความเหน็ผดิอนันัน้ติดตัว

ไปในชาติหน้า ชาติต่อๆ  ไปอีก ต้องระก�าล�าบากหมกไหม้ในอบาย

ทุคติวินิบาตไม่รู้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติ
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ส่วนการให้ค�าสอนอนัถกูต้องแก่บคุคลนัน้  เหมอืนการให้ประทีป

ประจ�าตนแก่เขาไว้  เป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตให้ด�าเนินไปในทางที่

ถูก น�าชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญ  เมื่อยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน

สังสารวัฏ ก็เป็นผู้ไม่ตกต�่า ย่อมได้คติท่ีดี  เป็นสุคติ  เมื่อบารมีแก ่

กล้าแล้ว  ย่อมปลดเปลือ้งกเิลสได้โดยสิน้เชงิ บรรลคุวามเยน็สนทิที่

เรียกว่า นิพพาน  ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นความทุกข์อีกต่อ

ไป ด้วยเหตุนี้แหละ พระพุทธองค์จึงตรัสว่า “ธรรมทานย่อมชนะ

ทานท้ังปวง รสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวง ความส้ินตัณหาชนะทุกข์

ทั้งปวง”

อภัยทำน

ยังมีทานที่ส�าคัญอีกประการหน่ึง คือ อภัยทาน = การให้

อภัย การไม่ถือโทษในการล่วงเกินของผู้อื่น มีจิตเมตตาปรารถนา

ประโยชน์แกเ่ขา  ไม่ผูกเวร  ไม่ปองรา้ย  เปดิโอกาสให้เขาแกต้ัว กลบั

ตัวใหม่ การให้อภัยท�าให้ผู้ได้รับอภัยตื้นตันใจและพอใจที่จะกลับตัว 

รู้สึกซาบซึ้งใจในอาการของผู้ให้อภัย และผู้ให้อภัยเองก็รู้สึกว่าตน

เป็นผู้มีใจสูงขึ้น – สูงพอที่จะมองเห็นว่า ความผิดพลาดเป็นเร่ือง
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ธรรมดาของมนุษย์ ท่านมหาตมะคานธีได้เขียนเล่าไว้ในประวัติของ

ท่านว่า การที่ท่านถอือหิงสาประจ�าชวีิตนั้น สาเหตสุ�าคญักค็ือ  เมื่อ

ท่านยังเด็กอยู่ ท่านท�าความผิดแล้วเขียนจดหมายสารภาพแก่ท่าน

บดิา บดิาของท่านอ่านจดหมายแล้วน�า้ตาไหล แสดงความปลืม้ใจที่

ลกูส�านกึผดิ และให้อภยั  เรือ่งนีฝั้งใจท่านคานธตีลอดมา ท�าให้ท่าน

ถือลัทธิการให้อภัยแก่ผู้อื่น  ไม่ถือโทษ  ไม่เบียดเบียน มอบให้แต่

เมตตาปราณีแก่คนทั้งหลาย ท่านเป็นมหาบุรุษชาวอินเดียที่โลก

นับถือเป็นที่สองรองจากพระพุทธเจ้า
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๒. ปิยวำจำ

ปิยวาจา แปลว่า วาจาที่น่ารัก ก่อให้เกิดความดูดดื่มใจ  ใน

ทางธรรมหมายถึงวาจาสุภาษิต มีประโยชน์ มีเหตุผลที่ท�าตามแล้ว

ให้เกดิประโยชน์ได้จรงิ  ไม่ใช่วาจาทีพ่ดูหลอกลวง ประจบประแจงให้

คนรักคนหลงและเจือด้วยโทษ

วาจาสภุาษติน้ัน พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า* มอีงค์ประกอบ 

๕ ประการ คือ

๑. พูดถูกกาลเวลา  (กาเลน ภาสิตา)

๒. พูดค�าจริง  (สจฺจา ภาสิตา)

๓. พูดอ่อนหวาน  (สณฺหา ภาสิตา)

๔. พูดมีประโยชน์  (อตฺถสญฺหิตา ภาสิตา)

๕. พูดด้วยเมตตาจิต  (เมตฺตจิตฺเตน ภาสิตา)

ต่อไปนี้จะอธิบายองค์ ๕ แห่งวาจาสุภาษิตพอสมควร

*สุภาสิตสูตร จตุตถปัณณาสก์ ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๒๗๑
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๑. พูดถูกกำล

วาจาบางอย่างดีมีประโยชน์ แต่ถ้าผู้พูดพูดผิดกาลเวลา พูด

ในกาลที่ไม่ควรพูด วาจานั้นก็ไม่ส�าเร็จประโยชน์สมประสงค์ ตรง 

กันข้ามอาจก่อให้เกิดโทษเสียอีก  เหมือนเสื้อหนาวที่คนเอามาใส่ใน

หน้าร้อนหรือเวลาที่มีอากาศร้อนจัด ย่อมเพิ่มความร้อนขึ้น จะโทษ

เสือ้หนาวหาได้ไม่ ความจรงิเป็นโทษของคนทีใ่ช้เส้ือไม่ถกูกาลนัน่เอง

ของบางอย่างดีมปีระโยชน์ แต่ถ้าคนใช้ไม่ตรงกับกาลทีค่วรใช้ 

ของน้ันก็ไม่อ�านวยประโยชน์เท่าท่ีควร บางทีจะกลับให้โทษเสียอีก 

ตวัอย่างเช่น  ข้ำวปลำอำหำรซึง่จดัว่ำเป็นประโยชน์แก่ร่ำงกำย แต่

ถ้ำรบีกนิเมือ่ยงัดบิ กอ็ำจให้โทษแก่ร่ำงกำย หรอืปล่อยไว้ให้ล่วงกำล 

ไปแล้ว จนบูดเน่ำ กินเข้ำไปก็เป็นโทษอีก จึงต้องกินเมื่อสุก ซ่ึง

เป็นกำลที่ควรกิน และถ้าได้กินเมื่อสุกใหม่ๆ ก็จะดียิ่งขึ้น  โบราณ

ท่านจึงว่า “ให้ตีเหล็กเมื่อร้อน” คือคนจะดัดเหล็กให้เป็นรูปใด  เขา

เอาเหล็กเผาไฟ  เมื่อร้อนพอดี จึงตีและดัดให้เป็นรูปโค้งงออย่างไร

ตามต้องการ  เรยีกว่าตีในกาลทีค่วรต ีจะกนิผลไม้ให้อร่อยเมือ่มนัสกุ

พอดี  เป็นกาลที่ควรกิน
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ดงัน้ัน การท�าอะไรให้ถกูกาล จงึมคีวามส�าคญัมใิช่น้อย ผูท้�า

ต้องมีปัญญาใคร่ครวญให้ดี การพูดถูกกาล พูดในกาลที่ควรพูด  

นิง่ในกาลที่ควรนิง่  ย่อมกอ่ให้เกดิประโยชน ์ เปน็สง่าราศี  เป็นความ

ภาคภูมิ  เด็กนักเรียนบางคนชอบคุยกันเวลาครูก�าลังสอน  เรียกว่า

พดูในกาลทีค่วรนิง่ พอครถูามให้ตอบข้อความบางอย่างหรอืให้แสดง

ความคิดเห็น กลับนิ่งเฉย แม้มีเรื่องที่ควรจะถามอยู่ในใจ  เรียกว่า

นิง่ในกาลทีค่วรพดู  ไม่ถกูทัง้สองเวลา ทางทีค่วรปฏบิตัก็ิคอื  ในฐานะ

ผู้ฟังก็ควรตั้งใจฟัง  เมื่อฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา  (สุสฺสูสํ ลภเต 

ปญฺญํ – พระพุทธพจน์) นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ทางจิตวิทยา

และมนุษยสัมพันธ์อีกด้วย คือเป็นการให้เกียรติแก่ผู้พูด ท�าให้ผู้พูด 

(เช่นครู) มีใจเมตตาเอ็นดูต่อนักเรียนเช่นนั้น  เป็นบุญส่วนหนึ่งที่

นักเรียนท�าได้ในขณะนั่งเรียนหนังสือ ท่านเรียกว่า  ธัมมัสวนมัย  

(บญุทีไ่ด้จากการฟังเรือ่งทีด่มีปีระโยชน์) นอกจากนีย้งัเป็นการฝึกหดั

ตนเองให้เป็นคนส�ารวมระวังกริยิาวาจา อนัเป็นมรรยาทงาม ซึง่จดั

เป็นคุณสมบัติส�าคัญท่ีจะน�าติดตัวไปภายหน้า  ไม่รบกวนคนอื่นที่มี

ความตั้งใจฟัง นักเรียนที่ดื้อดึง ชอบพูดคุยกันในขณะนั่งฟังครูสอน 

ไม่สนใจเอือ้เฟ้ือต่อค�าตกัเตอืนขอร้องของครนูัน้ เป็นการมานัง่สร้างบาป  
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สะสมบาปให้แก่ตนเองทุกชั่วโมง ทุกวัน นานไปก็จะเป็นผู้ที่เต็มปรี่

ไปด้วยบาป นอกจากนี้ยังจะท�าให้ครูเกิดบาปที่ต้องมีใจเศร้าหมอง 

เช่น  โกรธ  ไม่พอใจนักเรียนเช่นนั้น  เป็นต้น แทนที่จะไปน่ังเรียน 

นัง่สอน กลายเป็นไปนัง่สร้างบาปสร้างกรรมให้แก่กนั ซึง่ไม่เป็นการ

สมควรเลย

เพราะฉะนัน้  ไม่ว่าเดก็หรอืผูใ้หญ่ จงึควรหดัส�ารวมตน พดูใน

กาลที่ควรพูด  น่ิงในกาลที่ควรนิ่ง ก็จะเป็นเสน่ห์แก่ตน น่ารัก น่า

เอ็นดู น่าเคารพนับถือ  เป็นที่ชื่นชมของคนทั้งหลายผู้มีโอกาสได้

คบหาสมาคมและได้ยินได้ฟังกิตติศัพท์ของผู้เช่นนั้น ฯลฯ

๒. พูดค�ำจริง

การพูดค�าจริงเป็นลักษณะงามอย่างหนึ่งของสุภาพชน แต่

ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแล้ว ค�าจริงที่ควรพูดนั้น คือค�าที่

เป็นธรรมและประกอบด้วยประโยชน์* ดงัเถรภาษติ (ทีพ่ระพทุธองค์

*
 
วาจาของพระวังคีสเถระ กล่าวเฉพาะพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ; จากพระ
ไตรปิฎกเล่ม ๑๕ หน้า ๒๗๘
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ทรงอนุโมทนา) ว่า สจฺเจ อตฺเถ จ ธมฺเม จ อหุ สนฺโต ปญิฏญิตา 

แปลว่า สัตบุรุษ  (คนดี) ย่อมด�ารงมั่นอยู่ในสัจจะที่เป็นธรรมและมี

ประโยชน์ ดังนี้

อธิบายว่า แม้จะเป็นค�ำจริง ก็มิใช่ว่ำจะควรพูดเสมอไป 

บณัฑติจะพดูวำจำใด แม้รูว่้ำจรงิ กย็งัต้องพจิำรณำถงึควำมเป็น

ธรรม คือควำมสมควร และพิจำรณำถึงประโยชน์ตนประโยชน์ 

ผู้อ่ืนเสียก่อน เมื่อเห็นว่ำสมควรและเป็นประโยชน์แล้ว จึงพูด  

แม้จะเป็นวำจำจรงิ แต่เม่ือพดูไปแล้วเป็นโทษแก่ผูอ้ืน่ เช่น ท�ำให้

เขำทะเลำะกัน หรือท�ำให้ครอบครัวเขำแตกร้ำวกัน ก็เว้นค�ำพูด

เช่นนั้นเสีย

ศาสตร์บางศาสตร์  เช่น วิทยาศาสตร์ ตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่า

ดทีีจ่รงิ คอืเป็นเรือ่งจรงิแล้วเปิดเผยออกมา ส่วนศาสนาและจรยิธรรม

นั้นตัดสินว่าดีที่จริงด้วย มีคุณค่ำด้วย ถ้าจริงกับคุณค่าเกิดขัดแย้ง

กนัขึน้ ทางศาสนาและจริยธรรมจะยอมให้ทิง้ความจรงิ ถอืเอาคณุค่า

ไว้ คือ ถึงไม่จริงก็พูดได้เมื่อเห็นว่ามีคุณค่า ค�าพูดเช่นนั้นไม่มีโทษ 
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เช่น หมอต้องการปลอบใจคนไข้ให้มีก�าลังใจดี ซึ่งส�าคัญมากในการ

หายโรคเรว็ หมออาจพดูไม่จรงิ แต่ค�าของหมอมคีณุค่า นทิานสอน

เด็ก (ความจรงิสอนผูใ้หญ่กไ็ด้)  เช่น นทิานอสีป เป็นคตสิอนใจ  ใครๆ 

ก็รู้ว่าไม่ใช่เรื่องจริง แต่มีคุณค่าในด้านจริยธรรม ความรู้สึกนึกคิด 

อันดี ประเทืองปัญญา  โลกจึงได้รักษาเรื่องราวเหล่าน้ันไว้มิให้สูญ 

ทีจ่รงินทิานอีสปนัน้  เป็นการจ�าลองความจริงในสงัคมมนษุย์ในสมยั

ของอสีปนัน่เอง  ไปไว้ในหมูส่ตัว์ดริจัฉาน แล้วให้สตัว์ดริจัฉานพดูกนั 

แปลว่าเอาสัตว์เป็นตัวละคร แสดงความมีอยู่และความเป็นไปจริงๆ 

ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วในสังคมมนุษย์

เรือ่งชาดกต่างๆ ทีแ่สดงว่าสตัว์พูดกบัมนษุย์  เช่น  ช้างเทศนา

สอนพระราชาด้วยภาษามนุษย์  เป็นต้น  น้ัน  ใครๆ  ก็ย่อมทราบว่า

ช้างพูดภาษามนุษย์ไม่ได้ แต่ที่คงรักษาเรื่องราวเหล่านั้นไว้ ก็ด้วย

ค�านึงถึงคุณค่าทางจริยธรรม หรือหลักแห่งความประพฤติที่แทรก

อยู่ในเรื่องนั้นๆ คนทั้งหลายจึงชอบจดจ�าและเล่าสืบๆ กันมา สนุก

กับท้องเรื่องและได้ประโยชน์ทางคติธรรม จึงมีคุณค่าควรแก่การ

รักษาไว้
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ค�ำเทจ็ ซึง่ตรงกนัข้ำมกบัค�ำจรงินัน้ จะมีโทษมำกถ้ำหกัรำน

ประโยชน์ของผู้อื่นมำก ท�ำลำยชื่อเสียงเกียรติยศหรือทรัพย์สิน

ของผูอ่ื้น เช่น เป็นพยำนเทจ็ในศำล ท�ำให้คนตดิคกุ หรอืท�ำให้เขำ 

เสียทรัพย์สิน ต้องเสียเกียรติ เสียชื่อเสียง เสียรำศีของสกุลวงศ ์

อนึ่ง ค�ำเท็จซึ่งเป็นไปในท�ำนองลบหลู่บุญคุณของท่ำนผู้มีคุณ ก็

มีโทษมำก  ท�ำให้ตนเสื่อมจำกอ�ำนำจและวิชำก็ได้ ดังเรื่องมำนพ

ผู้มีวิชำเสกมะม่วง

มีเรื่องเล่ำดังนี้

ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลจัณฑาลในหมู่บ้านคน

จณัฑาล (คนวรรณะต�า่ท่ีสุดของสังคมอนิเดยี) แต่เป็นบณัฑติเฉลยีว

ฉลาด รอบรู้มนต์ส�าหรับเสกมะม่วงให้สุกได้ตามต้องการ

วธีิเสกมะม่วง  ท่านท�าดงัน้ี ยนืห่างต้นมะม่วงออกไป ๗  ก้าว 

ร่ายมนต์  เอาน�้าฟายมือหนึ่งสาดต้นมะม่วง ทันใดนั้น  ใบเก่าๆ จะ

หล่นไป  ใบใหม่งอกออกมา ดอกบานแล้วหล่นลง ครู่เดียวเท่านั้น 

ต้นมะม่วงจะผลิตผลสุก มีรสอร่อยปานผลไม้ทิพย์
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พระโพธสิตัว์กนิเท่าทีต้่องการแล้ว หาบมะม่วงทีเ่หลอืมาสูเ่รอืน  

ขายมะม่วงเลี้ยงบุตรและภรรยา

ครัง้นัน้ มพีราหมณ์คนหนึง่ ขอเรยีนมนต์ในส�านกัพระโพธสิตัว์ 

พระโพธสิตัว์ให้เรยีนมนต์ แล้วเตือนไว้ว่า “มนต์น้ีมีค่ามาก ท่านอาศยั

มนต์นี้แล้ว  จักได้ทรัพย์เป็นอันมาก แต่เมื่อผู้ใดผู้หนึ่งถามว่า  

เรยีนมนต์มาจากทีใ่ด ขอให้บอกตามความเป็นจรงิ อย่าได้ปิดบงัเรา

เอาไว้ ถ้าท่านละอายไม่กล้าบอกความจริง และอ้างเอาผู้อื่นเป็นครู

ของท่าน มนต์จะเสื่อม”

พราหมณ์รบัค�าอย่างด ี ไหว้พระโพธสัิตว์แล้วเดนิทางไปยงักรงุ

พาราณสี  ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระราชา น�ามะม่วงเสกถวายพระราชา 

ได้รับพระราชทานทรัพย์เป็นอันมาก

ต่อมาวนัหนึง่ พระราชาตรสัถามว่า “ได้เรยีนมนต์มาจากส�านกั

ของผู้ใด?”
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พราหมณ์นั้นละอายที่จะทูลว่า  เรียนมาจากส�านักของคน

จณัฑาลคนหนึง่ จงึกราบทลูว่า  เรยีนมาจากส�านักอาจารย์ทศิาปาโมกข์ 

ในนครตักกสิลา

พอพดูขาดค�า มนต์กเ็สือ่มไปทนัท ีแต่พราหมณ์นัน้หารูต้วัไม่ 

วันต่อมา พระราชาเสด็จไปยังพระราชอุทยาน ตรัสให้พราหมณ์นั้น

น�ามะม่วงมาถวาย พราหมณ์ร่ายมนต์ แต่มนต์เสื่อมเสียแล้ว มนต์

ไม่ปรากฏเลย มะม่วงไม่สกุอย่างทีเ่คย รูส้กึละอายใจมาก ถูกพระราชา 

คาดคั้นถามหนักเข้า  ไม่อาจปิดบังอีกต่อไป จึงกราบทูลตามความ

เป็นจริง ว่าได้เรียนมนต์มาจากส�านักของคนจัณฑาล

พระราชาทรงกริ้วมากที่พราหมณ์หนุ่มคนนั้นลบหลู่คุณของ

อาจารย์ และตรัสให้ไล่ออกไป พร้อมด้วยทรงก�าชับว่า “จงกลับไป

หาอาจารย์ ท�าให้ท่านโปรดปรานพอใจ ขอเรยีนมนต์ใหม่  ถ้าได้มนต์

ก็จงกลับมา ถ้าไม่ได้มนต์ก็อย่ากลับมาอีกเลย”
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พราหมณ์นั้นกลับไปหาพระโพธิสัตว์ ขอเรียนมนต์ใหม่ แต่

พระโพธิสัตว์ไม่ยอมให้เรียนอีก ตะเพิดเอาว่า “ไปเสียเถิด  ไปให้พ้น 

เราไม่ยอมให้มนต์แก่คนมักพูดเท็จเช่นท่าน  ไปเสียเถิด”

พราหมณ์นั้นเสียใจมาก ซมซานไปตายในป่าอย่างอนาถา

๓. พูดอ่อนหวำน

ค�าพดูทีอ่่อนหวานท�าให้ผู้ฟัง  ฟังแล้วสบายใจ รืน่รมย์ใจ และ

ดูดดื่มใจ มีความสุขใจ สบายหู ตรงกันข้ามกับค�าหยาบ ซึ่งเป็น 

ทุพภาสิต ค�าอ่อนหวานย่อมพูดออกมาจากใจที่อ่อนโยน มีความรัก

ความเมตตาเป็นมูลฐาน ท�านองเดียวกับค�าหยาบพูดออกมาจากใจ

ทีห่ยาบ  เช่น  ใจโกรธ หวงัร้าย อาฆาตเคยีดแค้น คนทีม่ใีจอย่างนัน้ 

แม้จะพูดวาจาที่อ่อนหวาน ท่านก็ถือเป็นค�าหยาบ  เช่น มุ่งร้ายต่อ

เขา พูดจาดีให้เขากินขนมเจือด้วยยาพิษ วาจาเช่นนั้นเป็นค�าหยาบ 

เหมอืนขนมหวานทีเ่จอืด้วยยาพษินัน่เอง  ส่วนผูห้วงัดมีเีมตตาปราณี

ต่อคนทีพ่ดูด้วย แม้จะใช้ภาษาทีรุ่นแรงเหมอืนโกรธ  เช่น มารดาบดิา 

ครอูาจารย์ พดูต�าหนติเิตยีนลกูหรอืศษิย์ของตนเพือ่ให้เขาได้ด ีวาจา

เช่นนี้ ท่านไม่จัดเป็นค�าหยาบ
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ค�าหยาบ เช่น ค�าด่า ค�าประชด ค�ากระทบกระเทยีบเปรยีบเปรย  

ค�าอ่อนหวานตรงกนัข้ามกบัค�าหยาบ เป็นวาจาท่ีให้ก�าลงัใจ  ให้ความ

หวัง ติดอยู่ที่ใจนาน ดังที่ท่านสุนทรภู่ว่า

“อนัอ้อยตาลหวานลิน้แล้วสิน้ซาก แต่ลมปากหวานหไูม่รูห้าย”

เขาพูดอ่อนหวานดื่มด�่าใจของเราตั้งเมื่อ ๒๐ ปีก่อน  เดี๋ยวนี้

ก็ยังรู้สึกหวานอยู่ พอนึกขึ้นมาแล้วให้เกิดความสุขใจ วาจาที่อ่อน

หวาน สุภาพ จึงเป็นวาจาสุภาษิต จัดเป็นปิยวาจาอย่างหนึ่ง คนที่

พูดจาอ่อนหวาน แม้ใช้คนให้ท�างานหนัก คนท�างานก็รู้สึกไม่ค่อย

เหนือ่ย เพราะได้วาจาทีอ่่อนหวานนัน่เองหล่อเล้ียงดวงใจ เพิม่ก�าลังให้

๔. พูดมีประโยชน์

ค�าพูดมปีระโยชน์จดัเป็นส่ิงส�าคญัมาก  เป็นองค์คณุทีเ่ป็นแกน

กลางของปิยวาจา ปราศจากประโยชน์เสยีแล้ว แม้จะมอีงค์อย่างอืน่

ครบถ้วน วาจานั้นก็ด้อยคุณค่าลง
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ค�ำมีประโยชน์ตรงกันข้ามกับค�ำเพ้อเจ้อ ค�าเพ้อเจ้อคือ ค�า

เหลวไหลไร้สาระ ฟังแล้วเสียเวลาเปล่า  ไม่ได้ประโยชน์อันใด ค�ามี

ประโยชน์จดัเป็นวาจามค่ีามากเพราะเป็นแนวทางชวีติ  เป็นแสงสว่าง

ของการด�าเนินชีวิต ช่วยระงับดับทุกข์ ช่วยผ่อนคลายความทุกข์

บทกลอนของสุนทรภู่ที่ท่านเขียนไว้เป็นร้อยๆ ปีมาแล้ว แต่

ยงัมคีนพอใจอ่านพอใจจดจ�านัน้ นอกจากความไพเราะแล้ว ยงัแฝง

เอาถ้อยค�าอันมีประโยชน์เป็นคติเตือนใจไว้ด้วย คนจึงชอบ และ

บทกลอนนั้นยั่งยืนตลอดมา

ค�าสอนของนักปราชญ์สมัยเมื่อหลายพันปีมาแล้ว  เวลานี้ยัง

อยู ่ มีคนทัว่โลกช่วยกนัจ�า  ช่วยกนัเผยแพร่ ทัง้นีเ้พราะวาจาของท่าน

มีประโยชน์ ปฏิบัติตามแล้วละความทุกข์  ให้ความสุขได้จริง ดังเช่น

พระวาจาของพระพุทธเจ้า  เป็นวาจาสุภาษิตทั้งหมด พระองค์ท่าน

เองกท็รงปฏบิตัติามพระวาจาท่ีทรงสอนผูอ้ืน่ กล่าวอกีอย่างหนึง่ว่า 

ค�าสอนของท่านออกมาจากผลของการปฏบิตัแิละการรูแ้จ้งเหน็จรงิ
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วำจำมปีระโยชน์จงึเป็นปิยวำจำอย่ำงแท้จริง กำรทีจ่ะท�ำให้

คนพูดมีประโยชน์ พูดเป็นธรรมนั้น ก็ด้วยกำรฝึกฝนหรือฝึกหัด  

หดัเว้นจำกกำรพดูเพ้อเจ้อ เมือ่เว้นจำกกำรพดูเพ้อเจ้อได้แล้ว เมือ่

ถงึครำวจ�ำเป็นต้องพดู ย่อมต้องพดูวำจำทีเ่ป็นประโยชน์เป็นธรรม

ในวินัย พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระผู้น้อย คือบวชภาย

หลัง  เคารพนับถือพระภิกษุผู้บวชก่อน แก่พรรษากว่า แต่ถ้าภิกษุ

เถระรูปใดพูดไม่เป็นประโยชน์  พูดไม่เป็นธรรม  ไม่เป็นวินัย  ภิกษุผู้

อ่อนพรรษาจะไม่แสดงความเคารพก็ได้  ไม่ถอืเป็นผดิวนิยั  เรือ่งนีเ้ป็น

ตัวอย่างให้เห็นว่า ผู้ใหญ่ที่ต้องการได้รับความเคารพนับถือจากผู้

น้อยอย่างจรงิใจนัน้ ควรส�ารวมวาจาของตนให้พูดเป็นธรรมเป็นวินยั 

พูดเป็นสุภาษิต

วำจำเป็นกำรแสดงถึงภำยในของบุคคล ว่ำได้สะสมอะไรไว้ 

เหมือนคนกินอำหำรอย่ำงใด เมื่อเรอออก ย่อมมีกลิ่นสิ่งนั้นออก

มำ คนมสีิง่ใดสะสมอยูใ่นใจมำก เม่ือพดูออกมำ ย่อมอดทีจ่ะแสดง
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สิง่นัน้ออกมำไม่ได้  เพราะค�าพดูและดวงตาเป็นเสมอืนท่อระบายของ

จิตใจ  เมื่อดวงใจใสสะอาด วาจาที่ออกมาก็ใสสะอาด ดวงตาแจ่มใส 

มปีระกายแห่งความสขุ  เมือ่ใจขุน่มวั วาจาทีอ่อกมากข็ุน่มวั  ไม่ชวน

ดื่ม  ไม่เป็นวาจาเปยยะ ชวนดูดดื่ม ดวงตาก็ขุ่นมัว หม่นหมอง มี

แววเศร้าหรือประกายไฟแห่งโทสะ สุดแล้วแต่กรณี

ฉะนัน้ ผูท้ีต้่องการพดูจาเป็นประโยชน์ จงึต้องเริม่ต้นหดัทีใ่จ 

เมื่อใจใคร่ประโยชน์ หวังประโยชน์แก่ผู้อื่น วาจาที่ออกมาย่อมเป็น

ประโยชน์ ฝึกหัดใจให้มีธรรม อยู่กับธรรม วาจาที่ออกมาก็ย่อม

ประกอบด้วยธรรม  ให้เกิดประโยชน์สุขแก่คนทั้งหลายประมาณมิได้ 

วาจาไร้ประโยชน์แม้ตัง้พนั  ไม่มคีณุค่าเท่าวาจาทีป่ระกอบด้วยประโยชน์

เพยีงค�าเดยีวหรอืบทเดยีว  เหมอืนก้อนกรวดตัง้พนัก้อนหมืน่ก้อน ก็

หามีค่าเท่าเพชรเม็ดเดียวไม่ พระพุทธองค์ตรัสกับอภัยราชกุมารว่า 

วำจำจะเป็นทีร่กัหรอืไม่เป็นทีร่กัของผูอ้ืน่กต็ำม พระองค์มุ่งประโยชน์ 

เห็นวำ่เป็นประโยชน์ แล้วเลือกกำลเวลำตรัสพระวำจำนั้น
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๕. พูดด้วยจิตเมตตำ

เมตตาคือความสนิทสนม ความปรารถนาสุขแก่ผู้อื่น ความ

หวังดี  เมื่อบุคคลพูดด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยความหวังดีและปรารถนา

ประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น ค�าพูดนั้นย่อมมีอานุภาพรัดตรึงใจ  เพราะโดย

ปกติธรรมดา คนเรำส่วนมำกมีควำมสำมำรถพิเศษอยู่อยำ่งหนึ่ง

คอื ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนใจของผูพ้ดูว่ำ เขำพูดด้วยจติอย่ำงไร 

มคีวำมประสงค์อะไรแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ด้วย พดูด้วยควำมหวงัดี 

หรือหวังรำ้ย พูดเพื่อประโยชน์ของเรำหรือเพื่อประโยชน์ของเขำ 

แม้จะพูดดีอยำ่งไร ถำ้ใจคิดค�ำนึงค�ำนวณแต่ผลประโยชน์ของตน

แล้ว ควำมรู้สึกอันนั้นย่อมแลบออกมำให้คนรู้สึกและจับได้เสมอ 

เม่ือผู้ฟังรู้ว่ำผู้พดูพดูเพือ่ประโยชน์ของตนเสยีแล้ว กำรทีจ่ะยอมรบั

เชื่อและยินดีท�ำตำม ก็ลดน้อยลง หรืออำจไม่พอใจรับฟังเลย 

เพรำะฉะนั้น  ควรพูดด้วยจิตเมตตำปรำรถนำสุขแก่ผู้อื่น แม้จะ

รนุแรงไปบ้ำง กไ็ม่ระคำยหผูู้ฟัง และผู้ฟังจะรูส้กึประทบัใจมำกกว่ำ 

พูดอ่อนหวำนแต่ปรำศจำกควำมหวังดี กำรพูดด้วยจิตเมตตำจึง

เป็นองค์คุณอยำ่งหนึ่งของวำจำสุภำษิต
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อีกอย่ำงหนึ่งคือ สุภำสิตสูตร ขุททกนิกำย สุตตนิบำต  

พระไตรปิฎกเล่ม ๒๕ หน้ำ ๔๑๑ พระพุทธองค์ทรงแสดงวำจำ

สุภำษิตว่ำประกอบด้วยองค์ ๔ คือ

๑. กล่าวแต่วาจาที่ดี  ไม่กล่าววาจาชั่ว

๒. กล่าวเป็นธรรม  ไม่กล่าวค�าที่ไม่เป็นธรรม

๓. กล่าววาจาน่ารัก  ไม่กล่าววาจาอันไม่น่ารัก

๔. กล่าวค�าจริง  ไม่กล่าวค�าเหลาะแหละ

รวมควำมว่ำ ปิยวำจำก็คือวำจำสุภำษิต กำรพูดดี พูดถูก

กำลเวลำ พูดค�ำจริง พูดมีประโยชน์ พูดอ่อนหวำน และพูดด้วย

จติเมตตำ ส่วนค�ำพูดน่ำรกั พดูเพือ่ให้คนอืน่รกั ให้คนอืน่หลง แต่

ขำดลักษณะแห่งวำจำสุภำษิต โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งค�ำหลอกลวง 

แม้จะฟังดูน่ำรักเพียงไรตำมที่ผู้พูดประดิษฐ์คิดค้นขึ้น วำจำเช่น

นั้นก็ไม่เป็นปิยวำจำ เพรำะค�ำพูดนั้นไปท�ำลำยประโยชน์ของผู้ฟัง
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ผูก้ล่าวปิยวาจาซึง่ประกอบด้วยคณุลกัษณะดงักล่าวมา  ย่อม

เป็นที่รักที่เคารพยกย่องของคนทั้งหลาย จึงเป็นสังคหวัตถุอย่าง

หนึง่  เป็นการสร้างเสน่ห์ให้แก่ตนอย่างถกูต้องมรีากฐาน นัน่คอืการ

สร้างเสน่ห์ด้วยคุณธรรม  เป็นการสร้างที่มั่นคงไม่เลื่อนลอย  มีเหตุ

มีผล อธิบายได้ และใครๆ ก็ปฏิบัติได้ ถ้ามีความต้ังใจจริงและเห็น

ประโยชน์ของปิยวาจาด้วยความรู้สึกที่แท้จริง
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๓. อัตถจริยำ กำรประพฤติประโยชน์
ที่แปล อัตถจริยา ว่า การประพฤติประโยชน์ นั้น  เป็นการ

แปลตามตวัอกัษร ถอืเอาความหมายว่า การบาํเพ็ญประโยชน์ การ

ท�าตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อคนทั้งหลาย คนเราเกิดมามี

อวยัวะแขนขาเหมอืนกนั  ใครจะมค่ีาตวัมากหรอืน้อยเพยีงไร จะเป็น

คนสูงหรือต�่าอย่างไร  ก็สุดแล้วแต่เขาท�าตัวให้มีประโยชน์มากน้อย

เพียงใด

บคุคลผูบ้รรลปุระโยชน์ตนแล้ว กค็วรท�าประโยชน์แก่ผู้อ่ืนบ้าง

ตามก�าลังสามารถ พูดอีกอย่างหนึ่ง  เมื่อช่วยตัวเองได้แล้ว ก็ควร

ช่วยผูอ้ืน่ด้วย  ในกำรด�ำเนนิชวีตินัน้ ควรให้ประโยชน์ตนและประโยชน์

ผู้อื่นประสำนกัน คือให้ได้รับประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ำย อันที่

จริง  ไม่มีประโยชน์ตนที่ประกอบด้วยธรรม (คือถูกต้อง) อันใดที่

ไม่เป็นประโยชน์ผู้อื่น และในท�ำนองเดียวกัน ไม่มีประโยชน์ผู้อื่น

อันใดที่ถูกต้องจะไม่เป็นประโยชน์ตนด้วย ประโยชน์ทั้งสองย่อม

อำศัยซึ่งกันและกันด�ำเนินไป
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ทางด�าเนินของประโยชน์ ท่ีส�าคัญอย่างหนึ่งก็คือ หน้ำที ่

กล่าวคือ ผู้ต้องการท�าตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนหรือแก่ผู้อื่นก็ตาม 

หนทางที่จะท�าประโยชน์ให้ได้ดีที่สุดก็คือการท�าหน้าที่ของตนให้

สมบรูณ์ ตนเป็นอะไร อยูใ่นฐานะอย่างใด มหีน้าท่ีอะไร การท�าหน้าที่

ของตนให้สมบูรณ์นั่นแหละคือการท�าประโยชน์ ตัวอย่าง  ในฐานะ

เป็นลูก ท�าหน้าที่ของลูกอย่างดีท่ีสุดต่อพ่อแม่  ในฐานะเป็นพ่อแม่ 

ท�าหน้าทีข่องพ่อแม่อย่างดท่ีีสดุ  ในฐานะเป็นคร ูอาจารย์  เป็นเพ่ือน 

เป็นศาสนิกของศาสนา  เป็นพลเมืองของชาติ  เป็นสามีหรือภรรยา 

เป็นญาตพิีน้่อง เป็นนายจ้าง หรอืเป็นลกูจ้าง จะเหน็ได้ว่า คนคนเดยีว 

ซ่ึงมหีน้าทีเ่กีย่วข้องมากมายนัน้ การท�าหน้าทีข่องตนให้สมบรูณ์จงึ

เป็นการท�าประโยชน์แก่ผู้อื่นไปด้วยในตัว และการท�าประโยชน์แก่ผู้

อืน่กเ็ป็นการส่งเสรมิตนเองให้มฐีานะสงูขึน้ ดงันัน้ ประโยชน์ท้ังสอง 

คือประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น จึงอิงอาศัยกันอยู่อย่างแยกกัน

ไม่ออก
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คนเราเกิดมาแล้ว  ทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆ  ในฐานะ

ต่างๆ ซึ่งมีความผูกพันให้เราต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่เกี่ยวข้องนั้น 

การทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีท่กุๆ อย่างทีต่นมอียูใ่ห้บรบิรูณ์นัน้  ค่อนข้างจะ

ท�าได้ยาก  เพราะฉะนั้น คนที่ท�าหน้าที่ของตนให้บริบูรณ์ได้ จึงเป็น

บคุคลทีห่าได้ยาก และเราอาจสรปุลงได้ว่า คนทีด่ทีีส่ดุหรอืมีประโยชน์

ที่สุดนั้นก็คือ คนที่ท�ำหนำ้ที่ของตนดีที่สุดนั่นเอง

ดตูวัอย่างจากส่ิงทีไ่ม่มีชวีติ  เช่น  บ้านเรอืนหรอืเครือ่งจกัรกไ็ด้ 

เครื่องเรือนอันใดท�าหน้าที่ของมันดีที่สุด  เช่น  เสาหรือคานมีหน้าท่ี

ในการรบัน�า้หนกั  ถ้ามนัรบัน�า้หนกัได้ดทีีส่ดุ กถ็อืว่าเป็นเสาหรอืคาน

ทีด่ทีีส่ดุ ท�าประโยชน์ตามหน้าทีข่องมนัดทีีส่ดุ หลงัคามหีน้าทีใ่นการ

บังแดดบังฝน ถ้ามันบังแดดบังฝนได้ดีที่สุด  ไม่ทะลุ  ไม่รั่ว ก็ถือว่า

มันเป็นหลังคาที่ดีที่สุด มีประโยชน์ ถ้ามันไม่ท�าหน้าที่ของมัน หรือ

ท�าหน้าทีไ่ด้ไม่ดี  เขาก็เรยีกว่า หลังคาไม่ดี  ต้องซ่อมแซมหรอืต้องรือ้

ทิ้งในฐานะที่ไม่มีประโยชน์
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เครือ่งจกัรกเ็หมอืนกนั สมัภาระต่างๆ คมุกนัเข้าเป็นเครือ่งจกัร 

ตัวใดท�าหน้าท่ีของมันดีที่สุด  เราเรียกว่ามันมีประโยชน์ที่สุด ตัวใด

ท�าหน้าที่ไม่ดี  เราก็ไม่ชอบใจเครื่องตัวน้ัน  ตัวใดไม่ท�าหน้าที่เลย  

เจ้าของต้องถอดทิ้ง  เอาตัวอื่นใส่เข้าแทน อวัยวะในร่างกายของเรา

ก็เหมือนกัน ส่วนใดที่ท�างานตามหน้าที่ของมันดีที่สุด  เราก็เรียกว่า

อวยัวะนัน้ดทีีส่ดุตามฐานะของมนั  เราไม่ต้องการให้มอืไปหายใจแทน

ปอดและจมูก และท�านองเดียวกัน  เราไม่ต้องการให้จมูกและปอด

มาเดนิแทนเท้า แต่เราต้องการเพยีงว่า อวยัวะส่วนใดมหีน้าทีอ่ย่างไร 

ขอให้มันท�าหน้าที่ของมันให้ดีที่สุดเท่านั้น  ร่างกายของเราก็จะ 

แข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขภาพอนามัยที่ดีเลิศ

จะเห็นว่า การบ�าเพ็ญประโยชน์ก็คือการท�าหน้าที่ของตนให้

สมบูรณ์ พระราชามหากษัตริย์ที่ทรงบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศ

ชาติอย่างไพศาล ก็โดยวิธีการทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจหรือ

หน้าที่ของพระองค์ตามทศพิธราชธรรมนั่นเอง
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หลักหรือธรรมเพื่อบรรลุประโยชน์

พระพทุธศาสนาแสดงประโยชน์ทีจ่ะพงึบรรลุถงึไว้ ๓ ประการคือ

๑. ประโยชน์ในปัจจุบัน  (ทิฏฐธัมมิกัตถะ)

๒. ประโยชน์ภายหน้าหรือในชาติหน้า  (สัมปรายิกัตถะ)

๓. ประโยชน์อย่างยิ่ง หรือประโยชน์สูงสุด  (ปรมัตถะ)

เพื่อบรรลุถึงประโยชน์ในปัจจุบัน พระพุทธเจ้ำทรงแสดง

หลักธรรมหรือหลักปฏิบัติไว้ ๔ ประกำร คือ

๑. อฏุฐำนสัมปทำ ความขยนัหมัน่เพียร ขยันลกุข้ึนประกอบ

กรณียกิจตามหน้าที่ของตน  ไม่เกียจคร้าน ขยันประกอบคุณงาม

ความดี

๒. อำรกัขสมัปทำ รู้จักรักษาทรัพยท์ี่หามาได้โดยชอบธรรม 

ซ่อมแซมเครื่องใช้ที่ช�ารุดทรุดโทรมให้กลับคืนดีเท่าที่จะท�าได้ รักษา

คุณงามความดีที่ท�าให้เกิดขึ้นได้แล้ว  ไม่ให้เสื่อม

๓. กลัยาณมติตตา ความเป็นผูม้มีติรสหายด ี เว้นการสมาคม

คบหาคนพาลสันดานหยาบ อันจะชักน�าไปในทางที่ชั่ว
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๔. สมชีวติา ความรูจ้กัเลีย้งชวีติตามเหมาะสมแก่ก�าลงัทรพัย์

ที่หาได้  ไม่ฟุ่มเฟือย และไม่ฝืดเคือง

นอกจากหลกั ๔ ประการนีแ้ล้ว ควรด�าเนนิชวีติให้สอดคล้อง

ตามสภาพสังคม  ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม มี

ความตระหนกัรูว่้า สงัคมได้เปลีย่นแปลงไปแล้วอย่างไร การยดึหลกั

เก่าๆ อยู่  โดยไม่ค�านึงไม่ตระหนักรู้ถึงความเปล่ียนแปลงของสังคม 

มีแต่จะท�าให้เป็นคนล้าหลัง  ไม่ทันการณ์และกาล ดังที่สมเด็จพระ

มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ตรัสไว้ว่า

“การศึกษานั้น  เพิ่มความรู้แก่ผู้เรียนมากกว่าได้พบเห็นตาม

ล�าพังตน แต่คนผู้ศึกษาโดยมาก  เรียนรู้อย่างใดแล้ว  เทียมทันหรือ

ขึ้นหน้าคนทั้งหลายแล้ว ย่อมถือว่าความรู้อย่างนั้นเป็นดี ติดอยู่ใน

ความรูอ้ย่างนัน้ ถอืเอาความรูอ้ย่างนัน้เป็นทฏิฐานคุต ิ (คอืสิง่ท่ีเอา

เป็นอย่าง) พอใจอยู่ในความรู้เพียงเท่านั้น  ไม่อาศัยความศึกษานั้น

ใช้ความคดิของตนเพือ่ได้ความรูอ้นัสงูหรอืกว้างขวางกว่านัน้อีก คน
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พวกใดติดแน่นในการศึกษาอย่างนั้น คนจ�าพวกนั้นย่อมไม่ทันคน 

จ�าพวกอ่ืนผูอ้าศัยการศึกษานัน้  ใช้ความคดิของตนแล้ว  ย่อมได้ความ

รู้ที่เยี่ยมกว่า หรือแปลกกว่า*........”

ควรรูจ้กัปรบัตวัให้เข้ำกบัสถำนกำรณ์ปัจจบุนั ยดึมัน่อยูใ่น

ธรรม แต่ตำมโลกทัน เป็นคนทันโลกโดยไม่ต้องท้ิงธรรม ฉลำด

รอบรูใ้นเรือ่งควำมเสือ่มควำมเจรญิ และเหตแุห่งควำมเสือ่มควำม

เจริญ  มีอุบำยรู้จักหลบหลีกควำมเสื่อม ด�ำเนินไปสู่ควำมเจริญ 

เช่น เว้นอบำยมุขต่ำงๆ ถอนตนขึ้นจำกควำมเสื่อมโทรม ยืนอยู่

บนฐำนอันมัน่คงแห่งควำมดี มีควำมเชือ่มั่นในตนเองว่ำจะน�ำตน

ไปสู่ควำมสุขควำมเจริญได้ แม้จะเพลี่ยงพล�้ำไปบ้ำงในกำลบำง

ครำว อนัเป็นธรรมดำของชวีติ กไ็ม่ท้อถอย มกี�ำลงัใจในกำรต่อสู้

อุปสรรค ฝำ่ฟันไปจนประสบควำมส�ำเร็จ

*จากหนังสือ พระมหาสมโณวาท มหามกุฎราชวิทยาลัย จัดพิมพ์ ๒๕๒๑
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เพือ่บรรลถุงึประโยชน์ในภำยหน้ำหรอืชำตหิน้ำ ทรงแสดง

หลักธรรมหรือหลักปฏิบัติไว้ ๔ ประกำร คือ

๑. สัทธาสัมปทา  มีศรัทธาสมบูรณ์  เช่ือส่ิงท่ีควรเชื่อ  เช่น 

เชื่อกรรม  เชื่อผลของกรรม  เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของๆ ตน 

เชือ่พระปัญญาตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า  เชือ่อย่ำงมีเหตผุล ไม่งมงำย 

มศีรทัธำมัน่คงไม่คลอนแคลนในคณุควำมด ี ไม่ลังเลสงสยัเรือ่งท�า

ดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว

๒. สีลสัมปทา  มีศีลสมบูรณ์ตามฐานะของตนๆ  เว้นกำร

เบียดเบียนผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย 

อ่อนโยน  เคารพในสิทธิของผู้อื่นโดยชอบธรรม

๓. จาคสมัปทา มใีจเสยีสละ  ไม่เหน็แก่ตวั มใีจมุง่ประโยชน์

ส่วนรวมยิง่กว่ำประโยชน์ส่วนตวั หรอือย่างน้อย  เหน็ประโยชน์ของ

ผู้อื่นเสมอด้วยประโยชน์ของตัว  ไม่หักรานประโยชน์ของเขาเพื่อ

ประโยชน์ของตัว

๔. ปัญญาสัมปทา สมบูรณ์ด้วยปัญญา รูจ้กับำป บญุ คณุ 

โทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ มีแสงสว่างในใจ  ใจไม่มืดด้วยโมหะ 
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รูจ้กัเว้นสิง่ทีค่วรเว้น ท�าสิง่ทีค่วรท�า ฉลาดรอบรูว่้าอะไรควรท�าก่อน 

อะไรควรท�าทีหลัง ท�าใจได้ ปลงได้ในเหตุการณ์ที่ควรปลง  ไม่ตีโพย

ตพีายอย่างคนไร้สตปัิญญา ประคองใจไว้ได้เมือ่มทีกุข์  ไม่หลงระเรงิ

เมื่อมีสุข

พระพทุธศาสนาแสดงว่า มนษุย์เรำมไิด้เกดิมำเพยีงชำตเิดยีว 

แต่มสีงัสำรวฏัคอืกำรเวยีนว่ำยตำยเกดิ จนกว่ำจะส้ินกเิลสส้ินกรรม  

เมือ่จะต้องเกดิอกี กค็วรบ�ำเพญ็กรณยีกจิอนัจะอ�ำนวยผลให้มสีขุ

ในชำตหิน้ำ เพือ่มชีวีติทีด่ขีึน้ ไม่ตกต�ำ่ล�ำบำก  เรยีกว่าสอนให้เป็น

คนมีสายตายาว มองกาลไกล  ไม่เห็นแต่ความสุขความส�าเร็จใน

ปัจจุบันเท่านั้น แต่ให้ค�านึงถึงอนาคตอันยาวนานด้วย จึงทรงสอน

เรื่องสัมปรายิกัตถะ (ประโยชน์ในชาติหน้า)  ไว้ด้วย

เพือ่บรรลถุงึประโยชน์อย่ำงยิง่ หรอืประโยชน์อนัสงูสดุ คอื

นิพพำน อันได้แก่กำรดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ ทรงแสดง

อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ คือ
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๑. สมัมาทฐิ ิความเหน็ชอบ มคีวามเหน็อนัถกูต้อง อย่างต�า่

เช่น  เหน็ว่าท�าด ี ย่อมได้รบัผลด ีท�าชัว่  ได้รบัผลชัว่ อย่างสงูคอื  เหน็

อริยสัจ ๔ ตามความเป็นจริง

๒. สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ ตั้งใจไว้ในทางที่ถูก

๓. สัมมาวาจา พูดชอบ  เว้นวจีทุจริต ๔ อย่าง ประพฤติวจี

สุจริต ๔ อย่าง

๔. สัมมากัมมันตะ กระท�าชอบ  เว้นการกระท�าในทางที่ผิด

๕. สมัมาอาชวีะ  เลีย้งชพีชอบ เว้นมิจฉาชพีท้ังปวง ประกอบ

แต่สัมมาชีพ

๖. สัมมาวายามะ  เพียรชอบ  เช่น  เพียรละความชั่ว  เพียร

ท�าความดี  เพียรรักษาความดีให้คงอยู่ และให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

๗. สัมมาสติ  ระลึกชอบ มีสติระลึกในทางที่จะให้จิตเจริญ 

มั่นคง สะอาด ผ่องใส และว่องไวด้วยสติปัญญา  เช่น ระลึกอยู่ใน

สตปัิฏฐานทัง้ ๔ คอื กาย  เวทนา จติ ธรรม อนัพระองค์ทรงยกย่อง

ว่า  เป็นทางสายเอกอนัจะน�าสตัว์ผู้ปฏบิตัใิห้ล่วงพ้นทกุข์โศก  เป็นไป

เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย
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๘.  สัมมาสมาธ ิสมาธชิอบ คอืมใีจต้ังมัน่  ไม่หวัน่ไหวในอารมณ์

อันบริสุทธิ์ ท�าให้ใจมีก�าลัง ต่อต้านกิเลสได้ดี  เป็นบาทฐานให้จิตใช้

ปัญญาได้โดยสะดวก ในขัน้ธรรมดาสามัญ คนทีจ่ติสงบ ย่อมสะดวก

ในการใช้ปัญญาประกอบกจิการต่างๆ  ในขัน้สงูขึน้ไป คนทีจ่ติตัง้มัน่

อยูใ่นฌาน ย่อมสะดวกในการอาศยัฌานนัน้เป็นบาทฐานให้วปัิสสนา

พลุ่งโพลง ท�าลายกิเลสให้สิ้นไปหรืออ่อนก�าลังลง

มรรคมอีงค์ ๘ นี ้ เป็นวถิชีวีติอนัยอดเยีย่ม  ใครด�าเนนิตามได้ 

ย่อมได้พบกบัความประเสรฐิเย่ียม  ไม่ว่าจะเป็นชวิีตแบบฆราวาสหรือ

ชีวิตแบบสมณะ จะต่างกันบ้างก็แต่เพียงความเข้มข้นหรือความ 

เจือจางขององค์มรรคเท่านั้น

พระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญมรรคมีองค์ ๘  ไว้ว่า

“บรรดำทำงทั้งหลำย อริยมรรคมีองค์ ๘ ประเสริฐที่สุด

บรรดำบททั้งหลำย บท ๔ คืออริยสัจ ๔ ประเสริฐที่สุด

บรรดำธรรมทัง้หลำย วริำคะ (นพิพำน) ควำมปรำศจำกรำคะ  

ประเสริฐที่สุด
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บรรดำสตัว์สองเท้ำท้ังหลำย พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำผูม้จีกัษ ุ

(ทั้ง ๕*) ประเสริฐที่สุด

ทำงนี ้(คอืมรรคมอีงค์ ๘) เท่ำนัน้ หำใช่ทำงอืน่ไม่ ทีเ่ป็นไป 

เพือ่ควำมบรสิทุธิแ์ห่งญำณทรรศนะ ท่ำนทัง้หลำยจงตัง้ใจด�ำเนนิ

ตำมทำงนีเ้ถดิ จะท�ำให้มำรและเสนำมำรหลง (คอืตำมไม่พบเพรำะ

ไม่ใช่ทำงเดินของมำร) เมื่อท่ำนทั้งหลำยด�ำเนินตำมทำงนี้แล้ว 

จักท�ำทกุข์ให้สิน้สดุได้ เรำได้บอกทำงเพือ่นพิพำนไว้แล้ว ควำมเพยีร 

ส�ำหรบัเผำบำป ท่ำนทัง้หลำยต้องท�ำเอง ตถำคตเป็นเพยีงผูบ้อก

เท่ำนัน้ ผูม้ฌีำน (เพ่งพนิจิด้วยด)ี ปฏบิติัตำมทำงนีแ้ล้ว ย่อมพ้น 

จำกเครื่องผูกของมำร”

*จักษุ ๕ คือ ๑. มังสจักษุ = ตาเนื้อ ตาธรรมดา ๒. ทิพจักษุ = ตาทิพย์ ๓. พุทธจักษ ุ
= ทรงใช้ในการตรวจดอูปุนสิยัของเวไนยสตัว์ ๔. ปัญญาจกัษุ = ความเข้าพระทัยอย่าง
แจ่มแจ้งแตกฉานในธรรม ๕. สมนัตจกัษ ุ= หมายถึง พระสัพพญัญตญาณ ทาํให้ทรง
เป็นพระสัพพัญญ
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รวมความว่าอตัถจรยิำน้ัน คอืการประพฤตตินให้เป็นประโยชน์ 

หรอืการบ�าเพญ็ประโยชน์ท้ังแก่ตนและแก่ผูอ้ืน่  ให้ได้รบัประโยชน์ทัง้ 

๓ คือ ประโยชน์ในโลกนี้ ประโยชน์ในโลกหน้า และประโยชน์สูงสุด 

คือมรรคผลนิพพาน อันเป็นการพ้นจากทุกข์แห่งการเวียนว่ายตาย

เกิดโดยประการทั้งปวง

คนที่ดีที่สุด ที่โลกยกย่องมำกที่สุด ก็คือคนที่มีประโยชน์

ที่สุดนั่นเอง เพรำะฉะนั้น จึงควรท�ำตนให้เป็นคนมีประโยชน์
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๔. สมำนัตตตำ
ค�ำ สมำนตัตตำ แปลได้หลำยนยั และมคีวำมหมำยดีๆ  ทัง้นัน้ 

เช่น ควำมไม่ถือตัว คือไม่หยิ่งทะนงตน กำรวำงตนเหมำะสมแก่

ฐำนะ  ควำมเป็นคนเสมอต้นเสมอปลำย ควำมเป็นผู้เสมอกันใน

สขุและทกุข์ คอื ร่วมสขุร่วมทกุข์ กำรประพฤตตินให้เหมำะสมแก่

ภำวะ บุคคลและเหตุกำรณ์

กำรประพฤตไิด้ดังนี ้เป็นข้อหนึง่ทีเ่ป็นเหตยึุดเหน่ียวน�ำ้ใจกนั

ต่อไปนี้จะได้ขยายความพอสมควร

๑. ความไม่ถือตัว  ไม่หยิ่งทะนงตน ไม่กระด้าง อวดเก่ง แต่

เป็นคนสุภาพ อ่อนโยน ท�าให้น่ารัก น่าเคารพนับถือ

คนบางคนมีมานะจัด คือถือตัวจัด กระด้างขึ้นเพราะปรารภ

ชาติสกุลบ้าง ทรัพย์บ้าง ยศบ้าง ความมีชื่อเสียงบ้าง แล้วดูหมิ่น 

ผู้อื่น การดูหมิ่นผู้อื่นด้วยกิริยาหรือวาจาก็ตาม  เป็นการสร้างความ

เจ็บใจให้แก่ผู้ได้รับ ท�าให้เขาเกลียดชัง  ไม่เป็นไปเพื่อการผูกมิตร  
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ดังเรื่องของชาวศากยะ มีท้าวมหานาม  เป็นต้น ที่ดูหมิ่นเจ้าชาย

วิฑูฑภะจนถูกฆ่าเสียเป็นอันมาก

ความถือตัวทะนงตน  เป็นกิเลสร้ายอย่างหนึ่งที่คอยบั่นทอน

ความน่ารักในตัวคน และเป็นเหตุแห่งทุกข์ในใจของบุคคลผู้น้ันเอง 

เหมือนแบกเอาของหนักไว้ วางไม่ลง ปลงไม่ได้ ความทะนงตนยัง

เป็นสาเหตแุห่งอาชญากรรมมากมาย  เช่น  เพยีงแต่รูส้กึว่าฝ่ายหน่ึง

พูดจาหรือมีกิริยาท่าทางในเชิง “ลบเหลี่ยม”  เท่านั้น ก็อาจยิงหรือ

แทงเขาถึงตาย หรืออาจผูกใจเจ็บ  โกรธกันไปจนตายก็ได้ ทั้งนี้ก็

เพราะผูล้บเหลีย่มน้ันไปท�าลาย “ปมเขือ่ง” ของเขา การพยายามรกัษา 

ปมเขื่องเอาไว้นั้น  เป็นภาระอันหนักยิ่งนักอย่างหนึ่ง *“การทําลาย

ปมเขือ่ง หรอือัสมมิานะ เสยีได้ จงึเป็นความสขุอย่างยิง่” เป็นความสขุ 

ทั้งตนเองที่ไม่ต้องแบกเอาทิฐิมานะไว้ และเป็นความสุขแก่ผู้อื่นที่ไม่

ต้องถูกเขี้ยวงาแห่งอัสมิมานะท่ิมแทงขบกัดเอา คนท่ีทะเลาะวิวาท

กันน้ัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะฝ่ายหนึ่งไปลบเหลี่ยมหรือปมเขื่องของ

อกีฝ่ายหนึง่ ซึง่พยายามรกัษาเหลีย่มของตนไว้ให้มากทีส่ดุ อกีส่วน

*อสฺมิมานสฺส วินโย เอตํ เว ปรมํ สุขํ ขุททกนิกาย อุทาน ๒๕/๕๑/๘๖
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หนึ่งเป็นเพราะผลประโยชน์ขัดกัน  อันเป็นเรื่องกาม กล่าวอย่างสั้น

ก็คือ ทะเลาะกันเพราะเรื่องทิฐิและเรื่องกาม

๒. การวางตนเหมาะสมแก่ฐานะ คอืเมือ่ส�ารวจตนเองเรยีบร้อย 

แล้ว  ว่าตนอยู่ในฐานะอย่างไร ก็วางตนไว้ในฐานะอย่างนั้น  เช่น  

มารดา บดิา ครอูาจารย์ บตุรธดิา หรอืศษิย์ การวางตนผิดฐานะมแีต่ 

จะก่อความยุ่งเหยิงแตกร้าว  ไม่เป็นไปเพื่อความสามัคคี ส่วนคนที่

วางตนเหมาะสมแก่ฐานะ ท�าให้ดงูาม น่ากราบไหว้ น่าบชูา น่าเคารพ

นบัถอื หรอืน่ารกัใคร่ตามฐานะของตนๆ พระพทุธรปูนัน้ วางอยูท่ีใ่ด 

ก็เป็นพระพุทธรูปอยู่นั่นเอง แต่ถ้าได้วางไว้ในที่อันสมควร ก็ท�าให้ดู 

สง่างามและน่ากราบไหว้ยิ่งขึ้น

๓. ความเป็นผูเ้สมอต้นเสมอปลาย คณุข้อนีห้มายถงึ ความเป็น 

คนสม�า่เสมอ ประพฤติตนสม�่าเสมอ  เคยดีกับเขาอย่างไรก็อย่างนั้น 

เคยเป็นนกัเรยีนร่วมรุน่กนัมา จบแล้วแยกย้ายกนัไปท�างานตามความ

ถนดั บางคนอาจไปรบัราชการ มยีศศกัดิ ์ต�าแหน่งหน้าทีส่งู บางคน 

อาจไปประกอบการงานส่วนตวั ไม่มยีศศักดิ ์ด�ารงตนเพยีงพอครองชพี 
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อยู่ได้โดยไม่เดอืดร้อน บางคนอาจถึงล�าบากยากจน ผูม้สีมานตัตตา

ย่อมแสดงความสนิทสนมคุ้นเคยอย่างเดิม แต่ทั้งนี้ต้องเริ่มต้นจาก

ผู้มียศศักดิ์ก่อน มิฉะนั้น ผู้ไม่มียศศักดิ์ย่อมเกรงใจ  ไม่กล้าตีสนิท  

ผู้มปัีญญาย่อมมองเหน็ว่า มติรท่ีด�ารงอยูใ่นมติรธรรมนัน้  ไม่ต�า่ต้อย

เลย กล่าวอีกทีหนึ่งว่า  ไม่มีความต�่าต้อยส�าหรับมิตรผู้ด�ารงอยู่ใน

มิตรธรรม นิทานเรื่องหนูกับราชสีห์ ซึ่งเป็นมิตรกันและช่วยเหลือ

กันได้ทั้งนั้น น่าจะเป็นคติอันดีส�าหรับคนใหญ่คนโตที่จะด�าเนินตาม 

และไม่รังเกียจที่จะเป็นมิตรกับคนซึ่งมีฐานะต�่ากว่าตน

๔. ความร่วมสขุร่วมทกุข์ คณุข้อนีห้มายถงึ แสดงความยนิดี

ปรดีาเมือ่เขาได้สขุ  ไม่รษิยา และมใีจกรณุาคดิจะช่วยให้พ้นทกุข์เมือ่

เขาได้ทุกข์ บันเทิงใจร่วมกันเมื่อประสบความส�าเร็จ และไม่ทอดทิ้ง

ยามวิบัติ มิตรในยามทุกข์ย่อมเป็นมิตรที่แท้จริง  เคยเห็นนักการ

เมืองที่ยามรุ่งเรืองก็มีบริวารบ่าวไพร่นอบน้อมล้อมหน้าล้อมหลัง 

ออกปากอะไรกไ็ด้ดงัประสงค์ แต่พอหมดอ�านาจลง อย่าว่าแต่เพยีง

ออกปากเปรยๆ  เลย แม้ไปขอร้องอ้อนวอนเขาเพือ่ให้ช่วยขจัดปัดเป่า 

ทุกขร์้อน ก็หาคนยินดีชว่ยเหลือได้ยาก ยิ่งถ้าท�าผิดไว้อันเป็นเหตุให้
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ถกูเนรเทศไปอยูน่อกบ้านนอกเมอืงของตนด้วยแล้ว กเ็หน็มแีต่ภรรยา

เท่านั้นที่ติดสอยห้อยตามไปทุกหนทุกแห่ง มิตรในยามทุกข์จึงหาได้

ยากจริงๆ ใครประพฤตตินเป็นคนร่วมทกุข์ของผูอ้ืน่  ย่อมได้รบัความรกั 

จากผู้นั้นเป็นอันมาก  เป็นบ่วงคล้องใจอันส�าคัญ

๕. ประพฤตตินเหมาะสมแก่ภาวะ บคุคล และเหตกุารณ์ ข้อว่า  

ประพฤติตนเหมาะสมแก่ภาวะ  คือความเป็นอยู่ของตนนั้น  ได้กล่าว

แล้วในข้อว่า วำงตนเหมำะสมแก่ฐำนะ  เพราะมคีวามหมายคล้ายคลงึ

กัน คือตนเป็นอย่างไร อยู่ในฐานะใด ก็วางตนเหมาะสมอย่างนั้น 

ส่วนข้อว่าเหมาะแก่บุคคลและเหตุการณ์นั้น จะอธิบายต่อไป

กำรวำงตนให้เหมำะสมแก่บคุคล จดัเป็นส่ิงส�ำคญัอย่ำงหนึง่ 

ไม่เป็นคนบุม่บ่ำม ไม่เป็นคนไม่มต้ีนมปีลำย แต่เป็นคนรูจ้กัทีต่�ำ่ทีส่งู 

รู้ว่ำคนใดควรประพฤติอ่อนน้อม หรือประพฤติให้พอดีอย่ำงไร ก็

ท�ำอย่ำงนัน้ ไม่มากไม่น้อย ไม่ขาดไม่เกิน ไม่เป็นคนล้น และไม่เป็น

คนขาด
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ที่ว่า  วางตนให้เหมาะสมแก่เหตุการณ์น้ัน  คือมีปัญญารู้ว่า 

เหตุการณ์ใดอยู่ในสภาพอย่างไร  ได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างไร ควรปรับ

ตนอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆ อย่างที่สุภาษิตท่าน

เตือนไว้ว่า “น้ําเชี่ยว อย่าเอาเรือไปขวาง อย่าหักด้ามพร้าด้วยเข่า 

อย่าเอามดีไปกรดีหนิ อย่าเอาไข่ไปทบุกบัหนิ”  เป็นต้น  ล้วนแต่สอน

ให้ประพฤตตินให้เหมาะแก่สถานการณ์ท้ังสิน้  เมือ่น�้าก�าลังเชีย่ว  ใคร

เอาเรอืไปขวาง  เรอืกล่็ม คนหกัด้ามพร้าด้วยเข่า  ด้ามพร้าไม่หกั แต่

เข่าจะแตกหรอืถลอก คนเอามดีไปกรดีหนิ มดีกเ็สยีเอง คนเอาไข่ไป

ทุบหินด้วยหวังว่าจะให้หินแตก แต่ไข่ต้องแตกเสียเองอย่างแน่นอน 

นี่เป็นค�าเปรียบเทียบให้คนใช้ปัญญาพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ แล้ว

ปฏิบัติตนให้เหมาะสมแก่เหตุการณ์ ค�าท�านองสอนให้ท�าก็มี  เช่น 

ให้ตีเหล็กเมื่อร้อน  แปลว่า  ให้รีบท�าการงานเมื่อถึงกาลอันควร 

(เพราะพอเหล็กเย็นเสียแล้ว ตีไม่ได้)  น้ําขึ้นให้รีบตัก  (เพราะมันตัก

ได้ง่าย) แปลว่า  เมื่อเห็นโอกาสแล้วรีบท�าเสีย ปล่อยให้โอกาสล่วง

เลยไปแล้วท�าล�าบาก  ดังนี้  เป็นต้น  เป็นการสอนให้ท�าตนให้เหมาะ

สมแก่สถานการณ์หรือเหตุการณ์ และโอกาสอันควรจะท�ากิจนั้นๆ
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สรุปควำม

ได้กล่าวรายละเอียดแห่งสังคหวัตถุ  (ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว

น�า้ใจ  เครือ่งประสานสามคัค)ี ๔ ประการ มาพอสมควรแล้ว จงึขอ

สรุปความตามนยัแห่งสงัคหวตัถคุาถา (คาถา = บทร้อยกรอง)  ว่า

“ธรรม ๔ ประการ คือ ทาน ปิยวาจา  อัตถจริยา และสมา 

นตัตตา นี ้ เป็นธรรมเคร่ืองสงเคราะห์ในโลก  เปรยีบเหมอืนลิม่สลกั

ของรถทีเ่ชือ่มโยงส่วนต่างๆ ของรถไว้ด้วยกนั แล้วแล่นไปได้  ถ้าธรรม

เครือ่งสงเคราะห์เหล่านีไ้ม่มแีล้ว มารดาบดิากย่็อมไม่ได้ความนบัถอื

และการบูชาจากบุตร แต่เพราะเหตุที่สังคหวัตถุเหล่านี้มีอยู่  และ

บัณฑิตทั้งหลายได้เพ่งพิจารณาประพฤติตามอยู่ จึงได้บรรลุคุณอัน

ยิ่งใหญ่ และเป็นผู้ควรได้รับการสรรเสริญ”*

*
 
บรรยาย ณ สถานีวิทยุศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างเดือน พ.ค.-ก.ค. 
พุทธศักราช ๒๕๒๒



หลกัธรรมเพือ่
ความส�าเรจ็ในชวีติ



อทิธบิำท แปลตามตวัอกัษรว่า บาทแห่งฤทธิ ์หรือ ฐานอนั

ก่อให้เกิดความส�าเร็จ  ให้บรรลุผลตามที่มุ่งหมาย แปลเอาความว่า 

เหตุแห่งความส�าเร็จ  บุคคลจะประสบความส�าเร็จในเร่ืองใด  ไม่ว่า

เล็กหรือใหญ่  ต้องประพฤติตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัต ิ 

๔ ประการ คือ

ฉันทะ  ความพอใจในสิ่งนั้น

วิริยะ  ความพากเพียรในสิ่งนั้น

จิตตะ  เอาใจใส่อย่างจริงจังต่อสิ่งนั้น

วิมังสำ  ไตร่ตรองพิจารณาด้วยปัญญาในสิ่งนั้น
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ฉันทะ ถ้ายังไม่มีก็ปลูกขึ้นได้โดยการพิจารณาให้เห็นคุณของ

สิ่งที่เราจะท�า  เมื่อเห็นคุณแล้วก็เริ่มท�า ทีแรกๆ อาจต้องฝืนใจบ้าง 

แต่พอท�าไปๆ  เหน็คณุเข้ากช็อบไปเอง  เมือ่เกดิฉนัทะแล้ว ความเพียร

พยายาม การไตร่ตรอง พิจารณาด้วยปัญญาก็เกิดตามขึน้มา บางที

วมิงัสาคอืปัญญาเกดิขึน้ก่อน ฉนัทะ วริยิะ จติตะ จงึเกดิตามขึน้มา 

อย่างไรก็ตาม หลักทั้ง ๔ ประการนี้ควรจะต้องใช้ให้ไปด้วยกัน  จึง

จะส�าเร็จประโยชน์ในการสร้างความส�าเร็จแก่ชีวิต

อันที่จริง การสร้างความส�าเร็จแก่ชีวิตนั้นเป็นเร่ืองยากมาก 

แต่เป็นส่ิงที่ท�าได้  มีตัวอย่างของผู้ประสบความส�าเร็จในชีวิตในด้าน

ต่างๆ มากมาย ทัง้ในประเทศไทยของเราและต่างประเทศ แต่ผูท้ีจ่ะ

ประสบความส�าเร็จในทางใด ก็ต้องมีความนิยมชมชอบในทางน้ัน 

คอืฉันทะ มคีวามพากเพยีรพยายามไม่หยดุหย่อน ไม่ท้อถอย ก้าวไป 

ข้างหน้าอยูเ่สมอ เมือ่เห็นส่ิงใดด ีตกลงใจทีจ่ะท�าแล้ว กม็คีวามเพยีร

ไม่ย่อหย่อน พยายามไปจนกว่าจะประสบความส�าเร็จ คือวิริยะ 

นอกจากนี้ยังต้องเอาใจใส่ต่อการงานที่ท�าน้ันอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ 

คือท�าอย่างเป็นชีวิตจิตใจ ถือว่าการงานนั้นเป็นส่วนส�าคัญของชีวิต 
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เป็นการงานที่คู่กับชีวิตของตน และตนมีความสุขจากการที่เอาใจ

ฝักใฝ่อยู่กบัสิง่นัน้ คอืจติตะ นอกจากนีค้วรจะต้องใช้ปัญญาพจิารณา

ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอยู่เสมอ คือวิมังสำ

เมื่อบุคคลใดใช้ฉันทะ วิริยะ สร้างความส�าเร็จให้แก่ตนเองได้

แล้ว ก็ควรมีน�้าใจเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อ่ืนหรือสังคมให้ประสบความ

ส�าเร็จด้วย  โดยการอุดหนุนช่วยเหลือให้ผู้อื่นมีความขยันหมั่นเพียร 

ถ้าพอช่วยทางทนุทรพัย์ได้กช่็วย การช่วยให้ผูอ้ืน่ตัง้ตวัได้นัน้  เป็นบญุ 

กุศลอันยั่งยืนและเขาจะระลึกถึงบุญคุณอยู่เสมอ นอกจากนี้ ถ้ามี

โอกาสท�าสาธารณประโยชน์ได้ก็ควรท�า

พระยำภกัดนีรเศรษฐ์  (เลศิ  เศรษฐบุตร)  เป็นคนไทยคนหน่ึง

ทีส่ร้างความส�าเรจ็ให้แก่ชวีติของท่านเอง และได้ช่วยเหลอืผู้อ่ืนเป็น

อนัมาก ท่านสร้างตวัจากไม่มอีะไรเลยจนเป็นเศรษฐคีนหนึง่ของไทย 

ผลงานของท่านเป็นประโยชน์แก่ครอบครวั วงศ์สกลุ และสงัคมไทย

มาจนถึงปัจจุบันนี้  เช่น  โรงพยาบาลเลิศสิน บริษัทรถเมล์นายเลิศ

จ�ากดั  (รถเมล์ขาว) ซึง่เพิง่รวมเข้ากบัองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ 
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(ขสมก.)  เมื่อเร็วๆ นี้  โรงแรมใหญ่ทันสมัยแห่งหนึ่งคือ  โรงแรม 

ฮิลตัน ณ ปาร์กนายเลศิ กเ็ป็นของทายาทของพระยาภกัดนีรเศรษฐ์

เหมอืนกนั

พระยาภกัดนีรเศรษฐ์ได้กล่าวคตเิตอืนใจไว้ว่า “ควำมซ่ือสตัย์

สุจริต ควำมพำกเพียรและควำมอดทน เป็นต้นทุนอันส�ำคัญซึ่ง

ทุกคนมีอยู่ ส่วนทุนทรัพย์นั้น มีเทำ่ไรก็ลงทุนไปเทำ่นั้นก่อน คน

ที่มักพูดว่ำไม่มีทุนน้ัน เพรำะนึกถึงแต่จะท�ำกำรใหญ่เลยทีเดียว 

ไม่เริ่มจำกเล็กน้อยไปหำใหญ่”

เพรำะฉะนั้น ผู้มุ่งหมำยควำมส�ำเร็จในทำงใด จึงต้องปลูก

ควำมพอใจ มคีวำมเพยีรพยำยำม เอำใจใส่และใช้ปัญญำพิจำรณำ

ในทำงนั้นอยำ่งจริงจัง สม�่ำเสมอ

นกัเรยีนนัน้มหีน้าทีโ่ดยตรงในการศกึษาเล่าเรยีน จงึต้องปลกู

ฉนัทะลงไปในการศกึษา พจิารณาให้เหน็คณุประโยชน์ของการศึกษา

เล่าเรยีน แม้จะล�าบากบ้างในเบือ้งต้น กม็ผีลดใีนเบือ้งปลาย เหมอืน



อ . ว ศิ น  อิ นทสร ะ  79  

รดน�้าต้นไม้ที่โคน แต่มีผลที่ปลาย  เมื่อมีผลแล้วก็ให้ผลไปเป็นเวลา 

๓๐-๔๐ ปีกม็ ี เป็นร้อยปีกม็ ี เป็นการลงทุนทีเ่กนิคุม้ นอกจากนี ้การ

ศึกษาเล่าเรียนยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

เมื่อว่างจากการศึกษาเล่าเรียนก็ควรช่วยพ่อแม่ญาติพี่น้อง 

หรอืครบูาอาจารย์ท�าการอนัเป็นประโยชน์ การท�างานเป็นการเรยีน

โดยตรงอย่างหนึง่  เรยีกว่า  เรยีนโดยการกระท�าให้เรามปีระสบการณ์

ตรงและฉลาดขึ้นทุกวัน  เมื่อท�างานจริง งานนั่นเองจะสอนเราให้ได้

บทเรียนอย่างดีที่สุด  เราจึงไม่ควรดูหมิ่นการงานใดๆ
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ลองอ่ำนเรือ่งต่อไปนีแ้ล้วพจิำรณำว่ำ เจ้ำของประวตัไิด้สร้ำง 

ควำมส�ำเร็จในชีวิตมำอย่ำงไร ท่ำนต้องใช้อิทธิบำท ๔ เพียงใด

ผู้ให้พลังงำนแก่โลก

ชายชราวยั ๗๐ ปีและหญงิวยัไล่เลีย่กนั นัง่หนัหน้าสูท่ศิตะวนั

ตก มองดดูวงอาทติย์สแีดงเข้มก�าลงัจะลบัขอบฟ้า  เขาชอบมองดวง

อาทติย์ตกดนิ  เพราะให้ความคดิอันลกึซึง้หลายอย่างแก่เขา  เขาโอบ

ไหล่ภรรรยาเบาๆ พลางเปรย

“ตลอดเวลา ๔๐ ปี  เธอให้ความสุขแก่ฉันเสมอมา”

“ฉันเคยคิดว่า นักวิชาการ นักปราชญ์จะเป็นสามีที่ดีได้ยาก 

แต่เธอเป็นได้ดีทั้งสองอย่าง ฉันภูมิใจเสมอมา”

“เราเกิดห่างจากกาลิเลโอถึง ๒๒๗ ปี แต่ท่านก็ครองความ

ยิ่งใหญ่ในหัวใจของนักวิทยาศาสตร์มาจนถึงปัจจุบันนี้ ฉันบูชาท่าน

จริงๆ”  เขาพูด
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“คนจะเป็นปราชญ์ในทางใด จะต้องมหีวัใจบชูาปราชญ์ในทาง

นั้น ซึ่งเคยเดินทางมาก่อน” ฝ่ายภรรยายกย่อง “คนที่ไม่บูชาใคร

เลยนั้น ยากนักที่จะประสบผลส�าเร็จในทางวิชาการได้”

เขายิม้ออกมานดิหนึง่ มอืโอบภรรยาของเขากระชบัเข้า ทอด

สายตาไปเบื้องหน้า มองดูพระอาทิตย์เหลืออยู่เพียงนิดเดียว ก�าลัง

จะลบัขอบฟ้าไป สญัลกัษณ์แห่งทวิากาลจวนสิน้ และแน่นอนความมดื 

ก�าลังแผ่วงกว้างเตรียมครอบคลุมโลกส่วนนี้  จินตนาการของชาย

ชรากลบัย้อนไปถงึอดตี ซึง่ชวีติของเขาได้ผ่านมาทัง้ความสขุ ความเศร้า  

ความขมขื่นและความชื่นชมมาแล้ว

เขาเกดิทีป่ระเทศองักฤษ พ.ศ. ๒๓๓๔ บดิาเป็นช่างตเีหลก็อยู่

บ้านนอก ฐานะยากจนมาก จึงเรียนหนังสือได้เพียงเล็กน้อยแล้ว

ต้องออก  เพราะบิดาไม่สามารถส่งเสียให้เล่าเรียนได้อีกต่อไป การ

ท�างานตีเหล็กของพ่อซึ่งอยู่ห่างไกลชุมชนนั้น รายได้ไม่พอเลี้ยงชีพ 

จึงตัดสินใจหอบหิ้วกันไปอยู่ในกรุงลอนดอน  ได้ที่อยู่อาศัยซอมซ่อ  
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มีอาหารเพียงขนมปังแห้ง  เนยไม่ต้องพูดถึง  ไม่มีเงินซื้อ ขนมปัง

แห้งก้อนหนึง่ต้องรบัประทานให้ได้หนึง่สปัดาห์  เพราะไม่มทีางจะหา

ได้อกีแล้ว  เมือ่ได้ขนมปังมาก้อนหนึง่ต้องตดัเป็น ๑๔ ชิน้ รบัประทาน

วันละ ๒  ม้ือ คือ  เช้า  เย็น มื้อละชิ้น นี่คือสภาพของครอบครัวที่

ยากจนในมหานครลอนดอน

เขาต้องท�างานช่วยเหลือบิดาในเรื่องการตีเหล็กตั้งแต่อายุ 

ยังน้อย  เม่ืออาย ุ๑๓ ปี จงึได้ท�างานเป็นส่วนตวั  ในร้านขายหนงัสอื

แห่งหนึง่  เจ้าของร้านชือ่ ยอร์จ รโีบ  เป็นคนใจด ี มีเมตตากรุณาต่อ

เขา หน้าทีข่องเขาคอื การน�าหนงัสอืพมิพ์ออกไปให้ชาวบ้านเช่าอ่าน

หนังสือพิมพ์ในสมัยนั้นหายากและแพงมาก ฉบับหนึ่งม ี

แผ่นเดยีว ชาวบ้านมไิด้ซือ้  ใช้วธิเีช่าอ่านจากร้านขายหนงัสอื  เขาเอา

หนังสือพิมพ์ดังกล่าวนี้ไปให้ชาวบ้านอ่าน แล้วต้องรอจนบ้านหนึ่ง

อ่านจบ จึงน�าไปให้บ้านอื่นอ่านต่อไป บางทีเขาต้องรอนานๆ ด้วย

ความกระวนกระวาย  เพราะคนอ่านซึ่งนั่งกันอยู่หลายคน  เมื่ออ่าน
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แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องในหนังสือพิมพ์ และยังไม่ยอมคืนให้เขา 

เขาต้องรอ รอ บางทต้ีองยอมเสยีมารยาท เร่งให้ผู้รบัหนังสอืรีบส่ง

คืนเขา  เพราะเขาจะน�าหนังสือพิมพ์ไปยังบ้านอื่นอีก

มอียูค่รัง้หนึง่ คนรบัหนังสอืพิมพ์โกรธมาก ปิดประตกูระแทก

หน้าเขาจนเลอืดไหล เขาไม่มทีางจะฟ้องร้องเรยีกค่าท�าขวญัอะไรเลย 

เพราะเขาเป็นเด็กยากจน ความยากจนท�าให้พูดอะไรไม่ออก

เขามีชีวิตอยู่ในมหานครลอนดอนด้วยความล�าบาก แต่เขาก็

พยายามท�างานในหน้าที ่คอืส่งหนงัสอืพมิพ์อย่างดทีีส่ดุ  เท่าท่ีก�าลงั

ความสามารถจะอ�านวยให้ได้ การเอาใจใส่ในการงานของเขาไม่พ้น

สายตาของนายจ้าง ดงันัน้เมือ่ส่งหนงัสือพมิพ์อยูค่รบหนึง่ปี นายจ้าง

คือ ยอร์จ  รีโบ  ก็ได้เลื่อนต�าแหน่งให้เขาท�าหน้าที่ฝึกหัดการเย็บปก

หนงัสอื  เขาภมูใิจอย่างมากทีไ่ด้ต�าแหน่งใหม่ บดิามารดากส็นบัสนนุ 

เพราะเห็นว่าเป็นอาชีพที่จะยึดเป็นอาชีพถาวรได้ หรืออาจแยกตัว

ออกมาท�าของตัวเองในภายหลังเพื่อก่อร่างสร้างตัวต่อไปก็ได้
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เวลาพักผ่อนจากการเยบ็ปกหนงัสอื  เขาชอบอ่านข้อความใน

หนังสือนั้น ประเภทหนังสือที่ชอบมากคือ ต�าราเคมีและไฟฟ้า  เขา

มีเงินเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยจากการสะสมของเขาเอง  ได้น�าไปซื้อ

เครือ่งมอืทดลองบางอย่างและท�าการทดลองเท่าทีจ่ะท�าได้ อย่างไร

ก็ตามงานในหน้าที่ของลูกจ้างคือการเย็บปกหนังสือนั้น  เขาไม่ยอม

ให้เสีย และท�าอย่างประณีตสวยงาม  เป็นที่พอใจของนายจ้างเสมอ 

ท�าให้นายยอร์จ  รีโบ มีเมตตากรุณาต่อเขามากข้ึน และเขาก็มี 

ความสุขขึ้น

ต่อมาวันหนึ่ง  เขาได้อ่านพบประกาศที่ริมถนนแห่งหนึ่งว่า 

อาจารย์เตตุม จะแสดงปาฐกถาเร่ือง ปรัชญาธรรมชาติ  เขาอยาก

ฟังปาฐกถานั้น แต่ขัดข้องด้วยเหตุ ๒ ประการคือ ขาดเงิน ๑ ชิล

ลิง และเวลาในการที่จะเข้าฟังปาฐกถา  เพราะเขาไม่ใช่นักเรียนแต่

เป็นคนท�างาน ต้องแล้วแต่นายจ้าง บังเอญิโชคด ีนายจ้างผูม้เีมตตา

กรณุาได้อนญุาตให้เขาไปฟังปาฐกถา ส�าหรบัเงนิ ๑ ชลิลงิทีจ่ะต้อง

เสียทุกครั้งท่ีเข้าฟังปาฐกถานั้น พี่ชายของเขาคนหนึ่งซึ่งหาเช้ากิน

ค�่าเหมือนกันได้ช่วยออกให้
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เขาจงึมีโอกาสเข้าฟัง ทีว่่าปาฐกถานัน้ ความจรงิกค็อืการสอน

ตามหลกัสตูรนัน่เอง  เขามโีชคดทีีไ่ด้เรยีนวทิยาศาสตร์ตามหลกัสตูร

ในตอนนี้

เขาพยายามเรยีนจนจบหลกัสตูรของอาจารย์เตตมุ มคีวามรู้

เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์พอสมควร แต่จะเทียบกับผู้ซึ่งเรียน

วิทยาศาสตร์โดยตรงนั้นคงไม่ได้

อย่างไรก็ตาม งานเย็บปกหนังสือเขามิได้ทอดทิ้งเลย ท�าจน

ช�านาญจนกระทัง่เป็นช่างท�าปกหนงัสอืท่ีมฝีีมอืดีคนหน่ึง และต่อมา

ก็มีร้านท�าปกหนังสือร้านหนึ่งจ้างเขาให้ไปท�าปกหนังสือ  เห็นว่ามี

รายได้สูงกว่า  เขาจึงยอมทิ้งร้านเดิม คือ ร้านของนายยอร์จ รีโบ 

แต่เขาต้องเสยีใจในภายหลงั  เพราะเจ้าของร้านใหม่มไิด้มเีมตตากรณุา

เหมือนนายยอร์จ รีโบเลย  เจ้าของร้านใหม่เป็นคนหยาบกระด้าง 

ชอบด่าว่าไม่เหน็ใจลกูจ้าง  เขาเสยีใจในเรือ่งนีม้าก ทนไม่ไหว  ในท่ีสดุ

ต้องลาออก จะกลับไปหานายจ้างคนเดิมก็ไม่ได้เสียแล้ว  ในที่สุดเขา

ตกงาน มีความล�าบากอย่างมาก
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ประจวบกบัเวลาน้ัน พ่อของเขากต็ายลง เขาว่างงานเงนิกห็มด  

เป็นเวลาทีย่ากล�าบากทีส่ดุในชวีติของเขา  เขารู้สกึว่าการเปลีย่นงาน

และเปลีย่นชวีตินัน้ไม่ใช่เรือ่งง่าย  ต้องท�าด้วยความรอบคอบ เกิดผิด

พลาดขึ้นแล้ว แก้ไขได้ยาก การก้าวไปข้างหน้านั้นเป็นความดี แต่

หากก้าวอย่างไม่ระมัดระวัง ความเสียใจก็ตามมาในภายหลัง และ

แก้ไขยาก ความผดิพลาดทกุอย่างจะต้องทิง้ร่องรอยแห่งความขมขืน่

ไว้ให้เสมอ อย่างทีเ่ขาต้องขมขืน่อยูเ่วลานี ้แต่เขากไ็ม่ลดละ ได้พยายาม 

หางานท�าอยูเ่รือ่ยๆ ความพยายามเป็นสิง่มผีลตอบแทนคุม้ค่า หาก

บคุคลไม่ละทิง้ความพยายามเสยีก่อน ความพยายามนัน้จะให้ผลเป็น

ความชืน่ใจและความสมหวงัเสมอ อย่านกึว่าจะมชีวีติใดด�าเนนิไปโดย

ราบรื่นปราศจากความทุกข์ร้อนกังวล แต่ความทุกข์นั่นเองมิใช่หรือ

เป็นเหตุของความสุข ถ้าไม่มีแสงแดดที่ร้อนจ้า ร่มเงาอันเย็นสบาย

จะมีประโยชน์อะไร

แล้วความพยายามและความตั้งใจอย่างแน่วแน่เด็ดเดี่ยวของ

เขากมี็ผล บคุคลทีต่ัง้ใจจรงิ มคีวามพยายามจรงิ  โชคชะตาย่อมชกัจูง 

ไปสู่ความส�าเร็จเสมอ
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คร้ังหน่ึงปาฐกถาพิเศษโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่  เซอร์ 

ฮมัฟร ี เดว ี เขาเลด็ลอดเข้าไปฟัง เมือ่ฟังแล้วกจ็ดจ�าข้อความในปาฐกถา 

นั้นได้โดยตลอด  เขาเขียนปาฐกถาของเซอร์ ฮัมฟรี  เดวี ตั้งแต่ต้น

จนจบ เย็บปกอย่างสวยงาม  เพราะเขามฝีีมอืทางนีอ้ยูแ่ล้วสมยัเมือ่

ท�างานเย็บปกหนังสืออยู่กับยอร์จ  รีโบ  เสร็จแล้วก็ส่งไปให้เซอร ์ 

ฮมัฟร ี เดว ี อ่านพร้อมด้วยใบสมคัรขอเข้าท�างานกบันกัวทิยาศาสตร์

ผู้ยิ่งใหญ่คนนั้น

ปกทีส่วยงามย่ัวใจให้เซอร์ ฮมัฟร ีอยากเปิดดขู้างใน  เมือ่เปิด

ดโูดยตลอดแล้ว เขาได้เหน็ความมหศัจรรย์ทีเ่ดก็หนุม่ผูห้นึง่อายยุงัน้อย  

สามารถเขยีนข้อความจากปาฐกถาของเขาได้ถูกต้องตลอด ไม่มคีวาม

ผดิพลาดเลย ทัง้ๆ ทีภ่าษาซึง่เขาใช้ปาฐกถานัน้เป็นภาษาทางวชิาการ

ทั้งสิ้น แสดงว่าเด็กหนุ่มผู้นั้นมีพื้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างดี 

และมีมันสมองเลิศเหลือเกิน  เซอร์ ฮัมฟรี  เดวี  ได้ค้นพบคนสมอง

แก้วเข้าแล้ว  รู้สึกปลืม้ใจมากจงึตกลงรบัเขาเข้าท�างานทนัท ีและให้

เป็นเดก็รับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์ ทแีรกๆ กใ็ห้ล้างหลอดแก้ว ล้างขวด  

ปัดกวาด  เช็ดถพูืน้ห้อง  เขาท�าได้ดเีป็นทีพ่อใจของเซอร์  ฮัมฟร ี เดวี 



อ . ว ศิ น  อิ นทสร ะ  89  

อย่างมาก  เพราะงานนั้นเป็นงานที่เขารัก ที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง

คือ  เขามิได้แสดงตัวว่ามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เลย นี่คือวิสัยของ

คนฉลาด ย่อมไม่แสดงความรูข้องตนเมือ่เวลายงัไม่มาถงึ  เขาพยายาม

ท�างานเท่าทีไ่ด้รบัมอบหมายอย่างดีทีส่ดุ และนายจ้างเมือ่เหน็ความ

สามารถของเขาแล้วก็ค่อยๆ  เลื่อนงานให้สูงขึ้นไป  โดยใช้ให้หยิบ

โน่นหยิบนี่  และในที่สุดทดลองให้ผสมเคมีอย่างง่ายๆ  เขาก็ท�าได ้

ถูกต้อง

เขาค่อยๆ  เลือ่นฐานะขึน้ทลีะน้อย จากเดก็รบัใช้ในห้องทดลอง

มาเป็นผูช่้วยของเซอร์ ฮมัฟร ี เพราะคณุธรรมคอืความขยนัหมัน่เพยีร  

ความอดทน ความเสงีย่มเจียมตวั  เขาขออ่านต�าราทางวทิยาศาสตร์

ของเซอร์ ฮัมฟรี  เดวี ขอค้นคว้าในห้องสมุด  ในที่สุดเขาก็มีความรู้

ดทีางวทิยาศาสตร์คนหนึง่  เขากลายเป็นผูช่้วยอย่างแท้จรงิของเซอร์ 

ฮัมฟรี  เดวี

ครัง้หนึง่  เซอร์  ฮัมฟรี  เดวี  ได้รับเชิญจากสถาบนัวทิยาศาสตร์

หลายแห่งในภาคพื้นยุโรป  ให้ไปแสดงปาฐกถาในประเทศต่างๆ  เช่น 
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อติาล ี เยอรมัน และฝรัง่เศส และเขากไ็ด้รบัเลอืกให้เป็นผูช่้วยตดิตาม

ไปครั้งนี้  โชคดีอะไรเช่นนั้น

อปุสรรคทีเ่ขาต้องประสบในการเดนิทางคร้ังน้ีมีเพยีงเรือ่งเดยีว 

คอื การกดีกนัและความรงัเกยีจของเลดี ้ เดว ีภรรยาของเซอร์  ฮัมฟรี  

เดวี  เมื่อออกสมาคม  เซอร์ ฮัมฟรี  เดวี พยายามแนะน�าทุกแห่งว่า 

เดก็หนุม่ผูน้ัน้เป็นผูช่้วยของเขา แต่เลดี ้ เดว ีพยายามอยูเ่สมอเหมอืน

กันที่จะแสดงให้ใครๆ ทราบว่า  เด็กหนุ่มคนน้ันเป็นเพียงเด็กรับใช้ 

บางคราวเขานัง่โต๊ะอาหารแล้วในฐานะของผูช่้วยนกัวทิยาศาสตร์เรอืง

นาม แต่เมื่อเลดี้  เดวี มาถึง  เธอก็บอกเจ้าของงานว่า  เด็กคนนั้น

เป็นเพยีงเด็กรบัใช้  ไม่มีสทิธิจ์ะนัง่โต๊ะกบันายได้  เจ้าภาพจ�าเป็นต้อง

เชิญเขาออกไปน่ังรับประทานอีกแห่งหนึ่ง และเซอร์  ฮัมฟรี  เดวี  

ก็พูดอะไรไม่ออก

“ท�าไมเธอจึงตัง้ใจยกย่องให้เกยีรตเิดก็คนนัน้นกั” วนัหนึง่เลดี้ 

เดวี ถามสามี
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“เขาเป็นคนที่ควรได้รับการยกย่องมิใช่หรือ” ฮัมฟรี พูด

“เขาเป็นเพียงเด็กรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์”  เลดี้  เดวี ว่า

“แต่เดก็คนนีส้มองแก้วจรงิๆ ฉนัภมูใิจเหลอืเกนิทีไ่ด้ค้นพบเดก็

คนนี้  เขาจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกต่อไปภายหน้า”

“ถึงอย่างไร  เธอก็ไม่ควรลดตัวลงมายกย่องเด็กคนนั้นเป็นผู้

ช่วยของเธอ”

“ฐานะของคนเราเปลีย่นแปลงได้”  เซอร์ ฮมัฟร ี เดว ีพดู ยิม้

น้อยๆ  เป็นเชงิว่าไม่เหน็ค�าพูดของภรรยาเป็นสิง่ส�าคัญท่ีควรสนใจ “เขา

เคยเป็นเด็กรับใช้ก็จริง แต่เวลาน้ีฐานะของเขาเปล่ียนแปลงไปแล้ว 

เพราะความรู้ความฉลาด รวมความว่ามันสมองของเขาเป็นสิ่งที่เรา

ไม่ควรดูหมิ่น”

“พระเจ้านโปเลียนน้ัน  เดิมเป็นใคร”  เซอร์ ฮัมฟรี พูดต่อ ก็

เป็นแต่เพยีงเดก็บ้านนอกคนหนึง่ทีม่คีวามพยายาม มคีวามทะเยอทะยาน 

เวลานีพ้ระเจ้านโปเลยีนเป็นจกัรพรรดไิปแล้ว  เธออย่าวัดคนจากฐานะ

เดิม ควรจะวัดเขาที่มันสมอง

“ยกย่องเขาไปเถอะ อกีหน่อยเธอจะเดอืดร้อนเพราะเดก็คนนี”้  

เลดี้  เดวี พูดเท่านั้นแล้วไม่พูดอะไรอีก
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การถูกเหยียดหยามจากสุภาพสตรีผู้สูงศักดิ์ครั้งน้ี ท�าให้เขา

รู้สึกเกลียดชังฐานันดรศักดิ์ แม้ต่อมาภายหลัง  เขาได้ก้าวขึ้นสู่ฐานะ

ผู้ยิ่งใหญ่แล้ว ก็ไม่ยอมรับฐานันดรใดๆ  เลย คงเป็นคนเดิม

“คนเดิม” มีน้อยคนนักในโลกน้ีท่ีจะเป็นคนเดิมอยู่ได้  ในเมื่อ

หลายๆ อย่างในชีวิตได้เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว

เมื่อกลับจากภาคพื้นยุโรปครั้งนั้นแล้ว  เขาได้ท�างานแห่งใหม ่

ณ ห้องวทิยาศาสตร์ แห่งราชบณัฑติยสถานขององักฤษนัน่เอง  เป็น

ความสขุอย่างแท้จรงิของเขา  เขาไม่ต้องการอะไรอกีแล้ว  เขาค้นคว้า

ศึกษาพยายามให้ก้าวหน้าในด้านวิชาการความรู้แต่เพียงอย่างเดียว 

๕ ปีล่วงไป ๑๐ ปีล่วงไป มนัล่วงไปด้วยการศกึษาค้นคว้าและทดลอง

ในที่สุดโชคอันมหาศาลก็เดินเข้าสู่วงจรชีวิตของเขา  เขาได้รับ

อนุญาตให้แสดงปาฐกถา ณ ราชบัณฑิตยสถานนั่นเอง
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เป็นความภาคภมูใิจอย่างใหญ่หลวง  เพราะสถานทีน่ัน้ล้วนแต่

เป็นทีชุ่มนมุนักปราชญ์ราชบณัฑติ การแสดงปาฐกถาทีน่ัน้เป็นเกยีรติ

ที่น้อยคนนักจะได้รับ

หลังจากแสดงปาฐกถาครั้งนั้นแล้ว ราชบัณฑิตยสถานแห่ง

อังกฤษก็ได้ยอมรับเขาว่าเป็นปราชญ์คนหนึ่ง

ตอนนี้เองเขานึกถึงการแต่งงาน  เขาได้แต่งงานกับสตรีที่เขา

รักคนหนึ่ง นอกจากเป็นนักปราชญ์ที่ค่อยๆ  ไต่เต้าขึ้นมาจากเด็กส่ง

หนังสือพิมพ์  เด็กล้างขวด ล้างหลอดแก้วและท�าความสะอาดพื้น

ห้องแล้ว  เขายงัเป็นสามทีีด่ขีองภรรยาอกีด้วย มน้ีอยนกัทีน่กัปราชญ์

จะเป็นสามทีีด่ขีองภรรยาพร้อมๆ กนัไป แต่เขาท�าได้และท�าได้สม�า่เสมอ

ชือ่เสยีงของเขาค่อยๆ  โด่งดงัขึน้ทีละน้อยๆ และต่อมาโลกกไ็ด้

ยอมรับเขาแล้วว่า  เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ส�าคัญยิ่งคนหนึ่งซึ่งโลก 

จะลมืมไิด้  ในฐานะเขาเป็นผูส้ร้างความก้าวหน้าทางวชิาเคมมีากมาย 
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เป็นผูส้ร้างแรงไฟฟ้าให้เป็นก�าลงัใช้งานได้ น�าไฟฟ้ามาเป็นเคร่ืองมอื

ของมนุษย์  เป็นเหตุให้โลกมีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมอย่าง

มโหฬารอยู่จนถึงทุกวันนี้

“ฉันมีเรื่องเสียใจมากอยู่เรื่องหนึ่งในชีวิตที่ผ่านมา”  เขาพูด

กับภรรยา

“เรื่องอะไรคะ”

“เรื่องตะเกียงส�าหรับกรรมกรใช้ในบ่อถ่านหิน”

“ที่เซอร์ ฮัมฟรี  เดวี ประดิษฐ์ขึ้นใช่ไหม” ภรรยาถาม

“ใช่  และท่านประดิษฐ์ขึ้นเพื่อความปลอดภัยของกรรมกร

ถ่านหนิ และตามค�าสัง่ของรฐัสภาหรอืรฐับาล ตะเกยีงทีก่รรมกรใช้

อยู่ก่อนนั้นไม่สู้ปลอดภัย  เมื่อถูกแก๊สของถ่านหินมันก็ระเบิดเสมอ 

กรรมกรได้รับอันตรายมาก”

“แล้วไงคะ”

“เมื่อท่านเซอร์ ท�าเสร็จแล้วก็น�าเสนอรัฐสภา รัฐสภาก็ตั้ง

คณะกรรมการข้ึนคณะหนึง่เพือ่พจิารณาตรวจสอบคุณภาพและความ
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ปลอดภัยอีกครั้งหนึ่ง ฉันเป็นกรรมการในคณะนั้นด้วย และฉันเป็น

คนออกความเหน็ว่า ตะเกยีงนัน้ยังไม่ปลอดภยัอย่างแท้จรงิ ฉนัต้อง

คิดอย่างหนัก ต้องเผชิญปัญหา ๒ ด้าน คือ อุปการะคุณของท่าน

อาจารย์เดวี กับความปลอดภัยของกรรมกร  ในที่สุดฉันเลือกเอา

ความปลอดภยัของกรรมกร จงึได้แสดงความคดิเหน็เสนอรัฐสภาว่า 

ตะเกียงน้ันยงัไม่ปลอดภยั มบีางสิง่บางอย่างจะต้องแก้ไข กรรมการ

คนอืน่ๆ กเ็ห็นด้วย ท่านอาจารย์ฮมัฟร ีเดว ี โกรธฉนัมาก เธอคงจ�าได้

ว่าเมือ่ฉนัได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกราชบัณฑิตยสถานน้ัน  มีท่านอา

จารย์เดว ีคดัค้านอยูเ่สยีงเดยีว  เรือ่งตะเกยีงเป็นเรือ่งทีฉ่นัไม่สบายใจ

เสมอมา”

“แต่ฉนัคดิว่า  เธอได้เลอืกทางทีถ่กูต้องแล้วนีค่ะ หากน�าตะเกียง

นัน้ไปใช้จรงิและไม่ปลอดภยั  ท่านอาจารย์เดวกีเ็สยีชือ่เสยีงยิง่กว่าที่

ถูกคัดค้านเสียอีก”

เขานิง่ มองตรงไปเบือ้งหน้า บรเิวณนัน้สลวัลงทกุท ี เขาระลกึ

ย้อนหลังต่อไปอีก



96 หลั ก ธ ร รม เพื่ อ ค ว ามส� า เ ร็ จ ใ นชี วิ ต

วันหนึง่ มนีกัวทิยาศาสตร์หนุ่มคนหน่ึงเข้ามาในห้องวทิยาศาสตร์

ของราชบณัฑติยสถาน พบเขาน่ังอยู ่ เข้าใจว่าเป็นเด็กรบัใช้  จึงถาม

อย่างกรุณา

“เธออยู่ที่นี่นานแล้วหรือ”

“นานแล้วครับ”  เขาตอบ

“เธอเป็นคนรับใช้ในห้องนี้หรือ”

“ครับ”

“ได้เงินพอเลี้ยงชีพหรือ”

“พอไปได้ครับ”

“เธอชื่ออะไร”

“ไมเคิล ฟาราเดย์ครับ”  เขาตอบหน้าตาเฉย

“ไมเคลิ ฟำรำเดย์!” นกัวทิยาศาสตร์หนุม่คนนัน้อุทาน ท่าทาง

เหมือนจะเป็นลม
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ดวงอาทติย์ตกดนิแล้ว ทัว่บรเิวณมแีต่ความมดื แต่ดวงใจของ

ฟาราเดย์ยงัสว่างไสวด้วยแสงแห่งปัญญา ความภูมใิจ และความสงบ 

เยือกเย็น 

ฟำรำเดย์ ผู้ให้พลังมหำศำลแก่โลก

จะเห็นได้ว่าท่านที่ประสบความส�าเร็จในชีวิตนั้น ท่านจะต้อง

ใช้ฉันทะความพอใจมุ่งลงเป็นหนึ่ง และต้องใช้ความพากเพียรเอาใจ

ใส่และปัญญามากเพียงใด
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บุคคลผู้มีควำมเพียรกล้ำ ย่อมตระหนักว่ำควำมเพียรเป็น

หน้ำทีอ่นัตนพงึท�ำ เมือ่ได้ท�ำควำมเพยีรเตม็ก�ำลงัของตนแล้ว ถงึ

จะไม่ส�ำเร็จ ใครเล่ำจะต�ำหนิได้ นักปรำชญ์ต�ำหนิคนที่ล้มเหลว

เพรำะท�ำควำมเพียรย่อหย่อนตำ่งหำก

ผูม้คีวามเพียรย่อมไม่ท�าเวลาให้สูญเปล่า  เมือ่เวลาล่วงไปโดย

ไม่ใช้ประโยชน์  เขาจะเสียใจและเสียดายเวลาเป็นอันมาก  เพราะเห็น

ว่าไม่ได้ท�าสิ่งอันเป็นประโยชน์ควบคู่ไปกับเวลาด้วย  เขาจะเห็นเวลา

เป็นสิ่งมีค่าซึ่งไม่ควรปล่อยให้ล่วงไปเปล่าๆ แม้จะมีเวลาเพียงเล็ก

น้อย ถ้าเขามีก�าลังกายแข็งแรงพอไม่อ่อนเพลีย  ไม่เจ็บป่วย  เขาก็

จะท�าความเพียรเป็นการเก็บเล็กผสมน้อย นานวันเข้าก็จะพอกพูน

ข้ึนเอง คนมีความเพียรย่อมตระหนักว่า  เขาจะล่วงพ้นความทกุข์และ

อุปสรรคต่างๆ  ได้ ก็ด้วยความเพียร  ไม่ใช่ด้วยการอ้อนวอน ถ้าจะมี

การอ้อนวอนก็น่าจะเป็นว่า “ขออย่ำให้ข้ำพเจ้ำรู้สึกย่อท้อ ขอให้

ข้ำพเจ้ำมีวิริยะอุตสำหะอย่ำงเต็มก�ำลัง ขออย่ำให้ข้ำพเจ้ำต้อง

อ้อนวอนสิ่งใดเลย”



100 หลั ก ธรรม เพื่ อ ค ว ามส� า เ ร็ จ ใน ชี วิ ต

ในการแสวงหาทรัพย์นั้น ผู้มีความเพียรย่อมหาทรัพย์ได้ด้วย

การท�างานที่เหมาะสม มีธุระอยู่เสมอไม่ว่าง ขยันท�าการงานหรือ

ประกอบกจิอนัเป็นหน้าทีข่องตน ไม่เหน็แก่การหลบันอนมากเกนิไป

คนท่ีมีชีวิตอยู่อย่างเกียจคร้าน  ไม่ท�างานหรือหน้าที่ของตน

ให้เตม็ก�าลงั  ย่อมเปิดโอกาสให้ความฟุง้ซ่านเกดิขึน้ในใจได้มาก  ส่วน

คนที่ขยันหมั่นเพียร ย่อมได้ความสงบใจ อย่างน้อยก็ได้ขณิกสมาธิ 

คอื สมาธชิัว่ขณะในเวลาทีจ่ติใจจดจ่ออยู่กบัการงานนัน้ ความเพยีร

ย่อมก่อให้เกดิผลดแีก่ผู้ท�าความเพยีรทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต เหมอืน

เรารดน�า้ต้นไม้ที่โคนแต่มีผลที่ปลาย

ผู้ที่จับจด  เบื่อหน่ายง่าย ท�าการงานไม่มั่นคง ย่อมไม่ท�า

ประโยชน์อันดีงามให้ส�าเร็จได้ ประโยชน์อันดีงามย่อมส�าเร็จแก่ผู้

ที่ท�าการงานโดยไม่เบ่ือหน่าย ท�าความเพียรเหมือนไฟสุมขอน  คือ 

กรุ่นอยู่เสมอ  ไม่ท�าความเพียรแบบไฟไหม้ฟาง คือ ลุกวูบวาบขึ้น

ชั่วคราว แล้วดับไปมอดไป  ไม่ติดขึ้นอีก
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อนึ่ง ควรทราบว่า อะไรควรท�าก่อน อะไรควรท�าทีหลัง อย่า

ให้สับกัน ถ้าส่ิงท่ีควรท�าก่อนกลับไม่ท�า ประมาท นอนใจ  เมื่อล่วง

กาลผ่านโอกาสเสียแล้วท�าไม่ได้ จะต้องเสียใจว่า  ถ้าเราท�าอย่างนัน้ๆ

เสยีแต่แรกกจ็ะไม่วบัิตอิย่างนี ้ซึง่เรามกัจะได้ยนิคนจ�านวนไม่น้อยพดู

อย่างนีเ้สมอ ตวัอย่างเด็กท่ีอยูใ่นวยัเรยีน โอกาสทีจ่ะเรยีนกม็ ี พ่อแม่ 

ก็มีเงินทองเพียงพอที่จะส่งเสียให้เล่าเรียนได้ แต่เกียจคร้าน มัวไป

เพลิดเพลินในการเล่น การเที่ยว พอล่วงกาลผ่านวัยไปแล้ว มีภาระ

ผูกพันมากมาย  ไม่สะดวกในการศึกษาเล่าเรียนเสียแล้ว จึงนึกย้อน

เสียใจและเสยีดาย แต่ทกุอย่างได้ล่วงไปแล้วเรียกคนืไม่ได้  ย้อนกลบั

ไม่ได้ วันเวลาไม่ย้อนหลัง วันนี้มีเพียงหนเดียว  เพราะฉะนั้น จงท�า

วนันีใ้ห้ดีทีสุ่ด อย่าผลดัวนัประกนัพรุง่ให้มากนกั ความเพยีรต้องรบี

ท�าวันน้ีทีเดียว  ใครจะรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนี้หรือไม ่ 

พงึตัง้ใจไว้ว่า  เป็นคนควรพยายามจนกว่าจะส�าเรจ็ประโยชน์ทีป่ระสงค์
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การท�าความเพียรติดต่อเป็นการสร้างสมบารมี พระโพธิสัตว์

ในสมยัเป็นพระมหำชนก ชาติหนึง่ในอดีตของพระพทุธเจ้า  ได้ชือ่ว่า

เป็นผู้มีความเพียรอย่างยิ่งยวด ท่านมีทรรศนะว่า “อำนิสงส์แห่ง

ควำมเพยีรนัน้มอียู ่ถงึแม้จะมองไม่เหน็ฝ่ังมหำสมทุร ขณะท่ีว่ำย

อยูก่จ็ะพยำยำมเรือ่ยไป สกัวนัหนึง่จะต้องถงึฝ่ังนัน้ถ้ำไม่ตำยเสีย

ก่อน แต่ถงึจะตำยในขณะท�ำควำมเพยีรกไ็ม่มใีครตเิตยีนได้ ถ้ำเลกิ

ท�ำควำมเพียรเสีย ส่ิงทีจ่ะเข้ำมำแทนกค็อื ควำมเกยีจคร้ำน คงจะ

ต้องได้รับผลแห่งควำมเกียจคร้ำนของตน เมื่อมองเห็นผลที่ต่ำง

กันของควำมเพียรและควำมเกียจคร้ำนแล้ว ควรประกอบกิจอัน

เป็นหน้ำที่ของตน แม้จะไม่ส�ำเร็จก็ชำ่งเถิด”

เมือ่ได้เสวยราชย์แล้ว พระมหาชนกโพธสิตัว์ทรงหวนระลกึถงึ

ความเพียรที่เคยทรงท�ามา จึงทรงเปล่งอุทานด้วยความเบิกบาน

พระทัยว่า

“บุคคลผู้เป็นบณัฑติ ควรมีควำมหวงัอยูเ่สมอ ไม่ควรเบือ่หน่ำย 

กำรงำน ควำมปรำรถนำของเรำ ๒ ประกำร ส�ำเรจ็ได้กเ็พรำะเรำ
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ไม่สิ้นหวัง คือได้ขึ้นบกสมปรำรถนำ และได้ครองรำชสมบัติ

สมปรำรถนำ”

“ผูม้ปัีญญำแม้ได้รบัทกุข์ กไ็ม่ควรสิน้หวังในควำมสขุ คนส่วน

มำกเมื่อได้รับทุกข์ก็มักท�ำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ต่อเมื่อมีควำมสุข 

จงึท�ำสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ พวกเขำขำดควำมส�ำนกึทีว่่ำ คนมปัีญญำ

แม้ได้รับทกุข์ก็ไม่สิน้หวังในควำมสขุ บำงอย่ำงเรำเคยคดิว่ำจะเป็น

ก็เป็นไปได้ บำงอย่ำงเรำเคยคิดแต่ก็ไม่เป็นไปอย่ำงที่คิด เช่นเรำ

ไม่เคยคิดว่ำเรำจะได้รำชสมบัติโดยไม่ต้องรบ แต่สิ่งนั้นก็ปรำกฏ

แก่เรำแล้ว เรำคดิว่ำ เรำจะได้รำชสมบตัใินสวุรรณภมิู แต่กห็ำเป็น

เช่นนั้นไม่ โภคทรัพย์ไม่อำจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุเพียงควำมคิดอย่ำง

เดยีว แต่จะส�ำเรจ็ได้ด้วยควำมเพยีร จงึควรท�ำควำมเพยีรโดยแท้”

พระวิริยบารมีของพระโพธิสัตว์ได้สืบเนื่องมาในตัวท่านโดย

ตลอด จนถึงพระชาตสิดุท้ายท่ีเป็นพระสทิธัตถะ ทรงท�าความเพยีร

อย่างไม่ย่อท้อจนได้ส�าเร็จพระโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า ทรงเป็น

มหาบุรุษของโลก 
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ในระหว่างทีใ่ช้ความเพยีรพยายามท�าสิง่ใดเพือ่บรรลผุลส�าเร็จ

นั้น อาจมีส่ิงย่ัวยวนให้เราเกียจคร้านหรือออกนอกทาง จึงต้องใช้

คุณธรรมอย่างอื่นเช่น  ขันติความอดทนเป็นต้น ช่วยด้วย ความ

อดทนนัน้มอียู ่๓ ประเภท เพือ่ต่อต้านสิง่ ๓ อย่างคอื ชอบแต่ความ

สุขสบาย การเจ็บป่วยและอารมณ์ยั่วยวน คือ

ธีติขันติ หมายถึง อดทนต่อหนาวร้อน หิวกระหาย อดทน

ต่อความล�าบากตรากตร�าต่างๆ หนักเอาเบาสู้  เพื่อให้การศึกษาและ

การงานส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

อธิวำสนขันติ อดทนต่อความเจ็บป่วยต่างๆ อันมาท�าให้

ร่างกายกระวนกระวาย พยายามรกัษาใจให้สงบ ไม่ให้กระวนกระวาย

ไปด้วย ผู้มีความอดทนในเรื่องนี้  เจ็บมากเหมือนเจ็บน้อย  เจ็บน้อย

เหมือนไม่เจ็บเลย อนึ่ง ผู้มีปัญญาพึงพิจารณาทุกขเวทนาทางกาย

ให้เป็นประโยชน์แก่จิตใจ  ให้เห็นว่ากายนี้เป็นที่รองรับทุกข์นานา

ประการ  เพ่ือไม่หลงใหลมัวเมาในกายนี้จนไม่รู้ความจริงของชีวิต 

ดังกล่าวแล้ว
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ตีติกขำขันติ อดทนต่ออารมณ์ยั่วยวนต่างๆ  เช่น สิ่งที่มา

ยัว่ยวนให้โลภบ้าง  โกรธบ้าง หลงบ้าง คนทีต้่องท�าความชัว่ต่างๆ ก็

เพราะอดทนต่ออารมณ์เหล่านี้ไม่ได้  จิตใจต้านทานต่อกระแสอัน

รนุแรงของอารมณ์ไม่ได้ ก�าลงัต้านทานมไีม่พอ ความโลภ โกรธ หลง 

จงึครอบง�าย�า่ยไีด้  ต้องเสยีคนไปกม็าก จงึควรหดัอดทนต่อสิง่ยัว่ยวน

ใจต่างๆ คอื รปู  เสยีง กลิน่ รส สมัผสัทางกาย อนัน่าใคร่  น่าปรารถนา 

น่าพอใจ

เป็นเรือ่งน่าประหลาดอยูป่ระการหนึง่ในหมูม่นษุย์ คอื มกัจะ

อดทนต่อเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ  ไม่ค่อยได้ แต่จะอดทนในเรื่องใหญ่ๆ  ได้ 

เช่น  ใครมาด่าว่าเสียดสีเขาเล็กๆ น้อยๆ หรือมีกิริยาท่าทีดูหมิ่นเขา

เล็กๆ น้อยๆ  เขาทนไม่ได้ ต้องทะเลาะวิวาท ประหัตประหารกัน แต่

พอตดิคกุ ถกูจองจ�า  ต้องท�างานหนกั กนิอยูห่ลบันอนล�าบากแร้นแค้น 

เขากลับทนได้ถึง ๕ ปีบ้าง ๑๐ ปีบ้าง ๒๐ ปีบ้าง หรือตลอดชีวิต

บ้าง  ถ้าเขาหดัอดทนเรือ่งเลก็ๆ  น้อยๆ  เสยี  ก็คงไม่ต้องมาอดทนต่อ

เรื่องใหญ่ๆ อุปมาเหมือนคนที่ระวังไฟเล็กๆ น้อยๆ  เช่น  ไฟไม้ขีด  

ไฟในครวั  ไฟธูปเทยีน  เป็นต้น  ไม่เผลอเรอจนไหม้บ้านเรอืน  เขากไ็ม่
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ต้องเสียแรงเสยีเวลา และเสยีทรพัย์สนิเป็นอนัมากเพราะไฟไหม้บ้าน 

การหัดอดใจและสร้างก�าลังใจให้ทนทานต่ออารมณ์ยั่วยวน จึงมี

ประโยชน์มหาศาลต่อชีวติทกุด้าน มคี�ากล่าวเป็นคตทิีน่่าสนใจ  น่าคดิ

ว่า  “คนอ่อนแอ พอทนต่ออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจได้ แต่คนเข้มแข็ง

เท่านัน้ทีจ่ะอดทนอารมณ์อนัน่าพอใจได้” หมายความว่า การอดทน

ต่อสิง่ทีน่่าปรารถนาน่าพอใจนัน้  ต้องใช้ก�าลงัใจทีเ่ข้มแขง็กว่า  เพราะ

สิง่ทีน่่าพอใจมอี�านาจยัว่ยวนมาก แปลว่า  เราจะต้องอดทนต่ออารมณ์

ทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจ คนที่อดทนต่ออารมณ์ที่น่าพอใจได ้ 

ไม่ให้หวั่นไหวไปตามส่ิงยั่วยวนอันน่าพอใจนั้น ต้องมีจิตใจเข้มแข็ง

กว่าคนทีอ่ดทนต่ออารมณ์อนัไม่น่าพอใจ  เพราะอารมณ์อนัไม่น่าพอใจ

นั้น  เราจ�าเป็นต้องอดทนอยู่แล้ว

การฝึกจติให้อดทนกเ็หมอืนการหดัยกน�า้หนกั  เมือ่ค่อยๆ  เพิม่

น�า้หนักขึน้ทลีะน้อยและยกทกุวนั กจ็ะยกน�า้หนกัได้มาก  เพราะก�าลงั

ของผู้ยกกเ็พิม่ขึน้ตามก�าลงัของน�า้หนกั มเีรือ่งเล่ากนัว่า  เดก็คนหน่ึง

เลีย้งลกูววัไว้และเขาอุม้ลกูววัทกุวนั  เมือ่ลกูววัโตเป็นววัใหญ่แล้ว  เขา

ก็ยังอุ้มได้ นี่คือตัวอย่าง
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ควำมเพียรกับควำมอดทนจึงต้องไปด้วยกัน เพื่อให้ควำม

เพยีรนัน้ด�ำเนินไปต่อเน่ืองและมีมำกพอทีจ่ะให้ประสบควำมส�ำเรจ็

ได้ ควำมขยนัหมัน่เพยีรเมือ่ท�ำไปตดิต่อไม่ขำดสำย กจ็ะกลำยเป็น

นิสัยที่เคยชินต่อควำมขยันนั้น เกียจครำ้นไม่เป็น

ควำมเคยชินที่ดีมีคุณคำ่กับชีวิต

ทัง้คนชัน้สงูและคนชัน้ต�า่ย่อมเหมอืนกนัทัง้นัน้ คอื ความเคย 

ชินย่อมสามารถกลืนมนุษย์ได้ ฉะนั้น ขอให้เราคิดดูให้ดีและละท้ิง

ความเคยชินที่ชั่วร้ายเสีย  ย่ิงมีความรู้สึกและเคยชินมากขึ้นเพียงใด 

ก็ย่ิงประจักษ์แจ้งขึ้นเพียงนั้นว่า มนุษย์เรานี่แหละคือ สาเหตุแห่ง

ทุกข์และสุขของตนเอง

ควำมเคยชนิเปรยีบเหมอืนเชอืกทีข่วัน้เป็นเกลยีว ค่อยๆ เพ่ิมขึน้ 

ทลีะน้อย เมือ่หนำแน่นเสยีแล้วกต็ดัให้ขำดได้ยำก ไม่ว่ำควำมเคยชิน 

ในทำงดหีรอืทำงชัว่ เม่ือเป็นเช่นน้ีเรำฝึกให้มคีวำมเคยชนิในทำงดี 

จะมดิกีว่ำหรือ เช่น เคยชนิต่อควำมขยันหมัน่เพียร เคยชนิต่อควำม 

อดทน ย่อมจะดกีว่ำเคยชนิต่อควำมเกยีจคร้ำนและไม่มนี�ำ้อดน�ำ้ทน
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ทกุคนต้องประกอบการงาน ต้องประกอบอาชพีอย่างใดอย่าง

หนึง่ หลกัส�าคญัในการเลอืกอาชพีอย่างหนึง่กค็อื จงหางานทีท่�าให้

เราเพลิดเพลินในการท�า  เพราะนั่นเป็นสิ่งจ�าเป็นขั้นแรกที่จะก้าวไป

สู่ความส�าเร็จในการงาน
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ธอมสั เอดสัิน นกัประดษิฐ์ผูย้ิง่ใหญ่ชาวอเมรกินั  ได้กล่าวไว้

ว่า  เขาได้ประสบความส�าเร็จใหญ่หลวงในด้านการประดิษฐ์ทาง

วิทยาศาสตร์  เพราะเขาสนุกเพลิดเพลินกับงาน  ไม่เฉพาะแต่เอดิสัน

เท่านัน้ คนทกุคนผูป้ระสบความส�าเร็จในด้านใด  เขาต้องชอบงานนัน้ 

สนกุสนานเพลดิเพลนิอยูก่บังานนัน้ มคีวามพากเพยีรพยายามเอาใจ

ใส่และทุม่เทปัญญาความรูค้วามสามารถท้ังหมดลงในงานนัน้ คนที่

ท�างานด้วยเบื่อหน่ายไม่มีทางที่จะเจริญรุ่งโรจน์ขึ้นมาได้เลย

เจ.เอส.มลิล์ ปราชญ์ชาวอังกฤษ (ค.ศ. ๑๘๐๖ – ๑๘๗๓)  ได้

กล่าวไว้อย่างน่าฟังและน่าคิดที่สุดว่า “ความไม่เหมาะสมกับหน้าที่

การงานในวงการอตุสาหกรรม นบัว่าเป็นความเสยีหายอนัมหาศาล

ที่สุดในสังคมมนุษย์”

ใครๆ ก็จะต้องเห็นด้วยกับค�าของมิลล์ และอาจจะเพิ่มลงไป

ได้ว่า คนท่ีต้องทุกข์ทรมานที่สุดในโลกก็คือ ผู้ที่ต้องท�างานอันไม่

เหมาะสมกบัอปุนสิยัของเขาและเขาเกลยีดงานน้ัน คนทีไ่ม่ชอบงาน

ของตนจนถึงขั้นเกลียด หรือรู้สึกว่าสติปัญญาของเขาถูกน�าไปใช้ใน
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ทางทีผ่ดิเสยีแล้วนัน้ จะท�างานให้ดไีด้อย่างไร  เมือ่งานเลวลง ตวัเขา

เองก็ไม่มีความภูมิใจ ผู้บังคับบัญชาหรือคนทั้งหลายก็มองเขาในแง่

ต�า่หรอืต�าหน ิ เขาไม่ได้รบัการยกย่องจากสงัคม ลงท้ายทีส่ดุกล้็มเหลว 

ทั้งงานและคน

ในกำรท�ำงำนนัน้ ย่อมจะต้องพบกับอปุสรรค เพรำะควำม

ผิดพลำดบกพร่องของเรำเองบ้ำง เพรำะสิ่งอื่นบ้ำง เมื่อใดพบ

อปุสรรค จงเอำใจใส่พจิำรณำปัญหำและอปุสรรคนัน้อย่ำงรอบคอบ 

และสร้ำงก�ำลงัใจ คดิต่อสูเ้ผชญิปัญหำและอปุสรรคนัน้ ด้วยควำม

อดทนเข้มแข็งบึกบึน ไม่ท้อถอยง่ำย พยำยำมแก้ปัญหำด้วย

ปัญญำ ไม่ใช่ด้วยอำรมณ์
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เรื่องต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่า บัณฑิตท่านแก้ปัญหาด้วยการใช้ 

อิทธิบำท คือ วิมังสำ ซึ่งได้แก่ ปัญญาและความเพียรอย่างไร

ในสมัยของพระพุทธเจ้า มีพระภิกษุสาวกของพระพุทธองค์

รูปหน่ึง  เรียนกรรมฐานในส�านักของพระพุทธองค์ แล้วไปท�าความ

เพียรอยู่ในป่าถึง ๓  เดือน ก็ไม่อาจบรรลุมรรคผลใดๆ  ได้ จึงคิดว่า 

“บรรดาบคุคล ๔ จ�าพวกทีพ่ระศาสดาตรัส เปรยีบกบัดอกบวั ๔ เหล่า

ไว้ เราคงเป็นผู้อาภพัในศาสนา  ไม่อาจบรรลมุรรคผลได้ อยู่ป่าต่อไป

กไ็ม่มปีระโยชน์  เราควรกลับไปอยูใ่นเมืองฟังพระธรรมอนัไพเราะของ

พระศาสดาดีกว่า” คิดดังน้ีแล้วกลับมายังวัดเชตวัน  เล่าเรื่องนั้นให้

ภิกษุเพื่อนพรหมจารีทราบ

ภิกษุทั้งหลายน�าสาวกผู้นั้นไปยังส�านักพระศาสดา กราบทูล

เรือ่งราวให้ทรงทราบว่า “ภกิษุรูปนีเ้ป็นผูค้ลายความเพยีรเสยีแล้ว” 

พระศาสดาตรสัว่า “เธอบวชในศาสนาของเรา ผูส้รรเสรญิความเพยีร 

ไฉนจึงคลายความเพียรเล่า  เธอไม่ควรท�าตนให้คนทั้งหลายรู้จักใน

ฐานะผู้คลายความเพียร แต่ควรท�าตนให้เขารู้จักในฐานะผู้มีความ
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เพยีรสม�า่เสมอ ไม่ท้อถอย ครัง้อดตีเธอกเ็ป็นผูม้คีวามเพยีรมาอย่าง

ดแีล้ว คนเหล่านัน้ได้รบัความสุขเพราะความเพียรของเธอแต่ผูเ้ดยีว 

ได้ดืม่น�า้ในทะเลทรายทีกั่นดาร คนเหล่านัน้ได้รบัความสุขเพราะความ

เพียรไม่ถอยหลังของเธอ”

เมือ่ภกิษทุัง้หลายกราบทลูให้ทรงแสดงเรือ่งในอดตีของภกิษุ

นั้น พระพุทธองค์จึงทรงน�าเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้

ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์เป็นพ่อค้าเกวียนในกรุงพาราณส ี

เที่ยวค้าขายด้วยเกวียน ๕๐๐  เล่ม มาถึงทะเลทรายอันกันดารแห่ง

หนึง่ ระยะทางกนัดารยาวถงึ ๖๐ โยชน์ หรอืประมาณ ๙๖๐ กโิลเมตร 

ทรายละเอียดขนาดก�าแล้วไม่ติดอยู่ในมือเลย ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้น

ร้อนเหมอืนกองถ่านเพลงิ  เพราะฉะนัน้พวกพ่อค้าเกวียนเหล่านัน้จงึ

บรรทกุเอาเสบียงอาหาร  เช่น  ฟืน น�า้ น�า้มนั และข้าวสาร  เป็นต้น 

เดินทางเฉพาะกลางคืนเท่านั้น พอรุ่งอรุณก็ท�ากระโจมแล้วหยุดพัก 

พอตกเย็นบริโภคอาหารเย็นแล้ว แผ่นดินแผ่นทรายเย็นแล้วก็เดิน

ทางต่อไป 
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พระโพธสิตัว์  เป็นหวัหน้าพ่อค้าเกวยีนเดนิทางผ่านทางกนัดาร

ในทะเลทรายนั้นได้ ๕๙  โยชน์แล้ว  เหลืออีกราตรีเดียวก็จะพ้นทาง

กันดาร จึงสั่งให้บริวารเทน�้าทิ้งเสียสิ้น

พ่อค้าเกวียนผู้น�าทางนั่งอยู่ที่เกวียนคันหน้า คอยดูดาว และ

บอกทางว่า  “ท่านทั้งหลายจงหันเกวียนไปทางนี้  จงขับเกวียนไป

ทางนั้น” และเนื่องจากเขาไม่ได้นอนมาหลายเวลารู้สึกเหน็ดเหนื่อย

อ่อนเพลีย จึงหลับไป พอรุ่งอรุณก็ถึงที่ที่พวกเขาเริ่มออกเดินทาง

เมื่อวันวาน

คนน�าทางตื่นขึ้นเวลารุ่งอรุณ บอกให้ชาวเกวียนกลับเกวียน 

แต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเสยีแล้ว  พ่อค้าเกวยีนทัง้หลายเสยีใจมาก  เมือ่

รู้ว่าพวกตนทัง้หลายเดนิทางกนัทัง้คนืมาหยดุอยูท่ีเ่ดมิ ตอนเริม่ออก

เดินทางนั่นเอง  เขาบ่นกันว่า “น�้าของพวกเราหมดแล้ว พวกเราจะ

ฉิบหายในครั้งนี้อย่างแน่นอน” แล้วพากันนอนอยู่ใต้เกวียนของตน
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ส่วนพระโพธิสัตว์เทีย่วเดนิตรวจดพูืน้ทีบ่ริเวณนัน้  เหน็กอหญ้า

แพรกกอหนึง่ จงึเกดิความคดิขึน้ว่า  เมือ่มหีญ้าอย่างนี ้จกัต้องมนี�า้

อยูภ่ายใต้แน่นอน จงึให้บรวิารของตนขดุสถานทีน่ัน้ คนทัง้หลายขดุ

ลกึลงไป ๖๐ ศอก ไม่พบน�า้ พบแต่หนิแผ่นหนึง่  พ่อค้าทัง้หมดหมด

สิ้นความพยายาม พากันนอนรอความตายอยู่

ฝ่ายพระโพธสิตัว์คิดว่า “ภายใต้แผ่นหนิอาจมีน�า้กไ็ด้ จงึไต่ลง

ไปเงีย่หฟัูงได้ยนิเสยีงน�า้ไหล จงึขึน้มาแล้วบงัคบัคนใช้ของตนว่า “เมือ่

เจ้าจะละความพยายามเสยีแล้ว พวกเราจกัพากนัฉบิหายหมด เจ้าจง 

เอาก้อนเหล็กนี้ต่อยแผ่นหินให้แตก คนใช้ท�าตามนั้นแล้ว แผ่นหิน

แตกเป็นสองซีก กระแสน�า้ ๒ ข้างพุง่ขึน้เป็นเกลยีวประมาณเท่าล�าตาล

พ่อค้าทั้งหมดจึงได้ดื่มอาบ และเดินทางต่อไปได้ตามความ

ประสงค์ของตน
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พระศาสดาทรงน�าเรื่องนี้มาเล่าจบ แล้วตรัสต่อไปว่า

“คนผูไ้ม่เกยีจคร้ำนทัง้หลำยช่วยกนัขดุแผ่นดนิในทะเลทรำย 

ได้น�ำ้ในทะเลทรำยอนัเป็นทีด่อนฉนัใด มนุผีูไ้ม่เกยีจคร้ำนกฉ็นันัน้ 

เป็นผูป้ระกอบด้วยก�ำลงัแห่งควำมเพยีร ย่อมได้ประสบควำมสงบ

แห่งใจ”

นีค่อืคุณของปัญญาและความเพยีร ความเพยีรและการเอาใจ

ใส่ต่อการงานยงัมคีณุอกีอย่างหนึง่คอื  ช่วยท�าลายความทกุข์ ความ

วติกหมกมุน่ให้หมดไป  ไม่มเีวลำส�ำหรบัทกุข์  เพราะต้องเอาเวลาไป

ท�าการงานหรอืท�าหน้าทีอ่ยูต่ลอดเวลา จนไม่มเีวลาส�าหรบัทกุข์ร้อน

ยอร์จ เบอร์นำร์ด ชอว์ นักแต่งบทละครผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง

ชาวไอรชิได้กล่าวไว้ว่า  เวลำว่ำง ท่ำนมกัปล่อยให้ควำมคดิวติกกงัวล 

มำรบกวนใจว่ำมีควำมสุขดีอยู่หรือ นั่นแหละคือสำเหตุแห่งทุกข์
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ขณะทีส่งครามโลกครัง้ทีส่องก�าลงัรนุแรงอยูน่ัน้  เซอร์วนิสตนั  

เชอร์ชิลล์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษผู้มีนามอุโฆษ ต้องท�างานวันละ 

๑๘ ชั่วโมง มีคนถามท่านว่า มีความรู้สึกหนักใจมากหรือไม่ในความ

รับผิดชอบอันยิ่งใหญ่นั้น  เชอร์ชิลล์ตอบว่า ฉันมีภำรกิจมำกมำย

จนไม่มีเวลำจะกังวล

คนที่อยู่ว่ำงไม่ท�ำอะไรให้เป็นประโยชน์ มักต้องตกเป็นทำส

แห่งควำมวติกหมกมุน่ทกุข์ร้อน ส่วนนกัท�ำงำน นกัค้นคว้ำ ซึง่เวลำ 

ต้องหมดไปกับกำรแสวงหำควำมรู้และควำมจริงใหม่ๆ นั้น โรค

วิตกกังวลไม่อำจกล�้ำกรำยเข้ำมำในชีวิตของเขำได้ เพรำะเขำไม่มี

เวลำพอที่จะคิดอะไรอย่ำงฟุ่มเฟือย แม้แต่งำนของเขำก็ไม่มีเวลำ

ท�ำพออยู่แล้ว

ท�าไมการท�างาน การท�าความเพียรชอบ (สัมมาวายามะ) 

อย่างใดอย่างหนึง่ จงึสามารถท�าลายความวติกกงัวลเสยีได้ ค�าตอบ

กค็อื ธรรมชาตขิองจติใจมีกฎอันแน่นอนตายตวัอยูอ่ย่างหนึง่คอื  ไม่

อาจคิดอะไรครั้งละ ๒ อย่างได้ คือ  ไม่อาจมีอารมณ์ ๒ อารมณ์ใน
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ขณะเดยีวกนัได้ มนัต้องเกิดข้ึนทีละอย่าง  เมือ่เป็นดงันีข้ณะทีเ่ราคดิ

เรื่องงาน ท�างานอย่างเอาใจจดจ่ออยู่ อารมณ์อย่างอื่นก็ไม่อาจเข้า

มาได้ ความทกุข์ ความกงัวล จะไม่มารบกวนเรา การท�างานด้วยวริยิะ 

อตุสาหะ  ด้วยความพอใจ  ด้วยปัญญา จงึเป็นอบุายอนัดย่ิีงในการขับ

ไล่อารมณ์ร้ายหรือความทุกข์ร้อนออกไปจากจิตใจของเรา  เมื่อนาน

เข้าจติกไ็ด้พลังและเคยชนิกบัการท�างาน เพิม่พลงัมากขึน้ๆ จนบคุคล

นั้นเป็นผู้ทุกข์ไม่เป็น หรือไม่มีเวลาส�าหรับทุกข์

การท�างานทีไ่ม่มโีทษ การใช้ความเพยีรไปในทางทีดี่จงึเป็นยา

รักษาชนิดหนึ่ง แพทย์ชาวกรีกสมัยก่อนได้เคยใช้วิธีนี้รักษาคนป่วย

ผู้เป็นโรคทางจิตแล้ว และแม้ในสมัยปัจจุบันน้ีก็เป็นท่ีนิยมของ

จิตแพทย์ทั่วไปในการรักษาคนป่วยผู้เป็นโรควิตกกังวล

นักเรียนนักศึกษาและประชาชน ผู้มักวิตกกังวลใจเลื่อนลอย 

เศร้าซึม ลงโทษตัวเอง ลองเอาวิธีการน้ีมาใช้ดูก็จะได้ผลประจักษ์

เป็นที่พอใจ
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นอกจากการเรียน การท�างานแล้ว  เราควรปลูกฝังอิทธิบาท

ในการประกอบคณุงามความด ีคอืสร้างความพอใจ ความพากเพียร  

ความเอาใจใส่และปัญญาพิจารณาเหตุผลในการประกอบคุณงาม

ความดี ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่จะให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข

กำรสร้ำงควำมดเีป็นภำรกจิอนัยิง่ใหญ่ของมนษุย์ เป็นสิง่ที ่

จะต้องท�ำตลอดชวีติหรอืถ้ำจะกล่ำวให้หนกัแน่นเข้ำไปอกี กก็ล่ำว

ได้ว่ำตลอดเวลำที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสำรวัฏนั้น ควำมดีเป็นสิ่งที่

เลิกท�ำไม่ได้ คนเรำจะท�ำอะไรหรือไม่ก็ตำม แต่สิ่งหนึ่งซึ่งจะไม่ท�ำ

ไม่ได้ สิ่งน้ันคือ ควำมดี แต่คนที่จะท�ำควำมดีได้มั่นคงยั่งยืนนั้น 

จะต้องมพีืน้ฐำนทำงจติใจดี มพีืน้ฐำนอันมัน่คงเหมอืนกำรสร้ำงตกึ 

หรืออำคำรใหญ่ อำคำรถำวรจะต้องลงรำกตอกเข็มอย่ำงแน่น

หนำมั่นคง

อปุสรรคของการท�าความดนีัน้มมีาก จงึท�าให้คนจ�านวนน้อย

ท้อถอยในการท�าความด ี เหน็ว่าการไม่ต้องท�าอะไรแล้วอยูไ่ปวนัหนึง่ๆ
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สขุสบายกว่า จะท�าให้เหนือ่ยยากล�าบากท�าไมกนั  เพราะฉะนัน้  เพือ่

ให้มพีืน้ฐานทางจติใจทีด่มีัน่คง จงึควรน้อมจิตให้รักความดอียู่เสมอ

เหมือนคนหนุ่มสาวที่รักสวยรักงาม รักความสะอาด การรักความดี

กเ็พือ่ความดนีัน่เอง แม้เราจะท�าความดเีพือ่ความด ีแต่เมือ่ได้สัง่สม

ความดีบริบูรณ์ดีแล้ว ความดีนั่นเองจะย้อนกลับมาคุ้มครองให้อยู่

เป็นสขุ  เหมอืนคนปลกูต้นไม้ไว้ด้วยความรกัต้นไม้  เม่ือมันเจรญิเตบิโต

เต็มที่แล้ว ย่อมให้ร่มเงาดอกผล ความร่มเย็นเป็นสุขแก่เจ้าของผู้

ปลกูน่ันเอง สมตามทีพ่ระพทุธองค์ตรัสว่า ธรรมย่อมรกัษำผูป้ระพฤติ

ธรรม ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้ว ย่อมน�ำควำมสุขมำให้

ด้วยเหตุนี้ คนดีมีปัญญา ย่อมไม่ละเลยคุณงามความดี  ไม่ดู

หมิ่นว่าเล็กน้อยแล้วเพิกเฉยเสีย  เขาย่อมหมั่นส่ังสมคุณความดีวัน

ละเล็กละน้อย  เท่าที่ก�าลังกาย ก�าลังทรัพย์และโอกาสจะอ�านวย 

เหมือนคนเข้าไปในสวนดอกไม้เก็บดอกไม้ใส่กระเช้าหรือตระกร้า  

ไม่นานนักกระเช้าหรือตระกร้านั้นย่อมเต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีและ

รูปทรง
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ความดทีีจ่ะต้องท�านัน้มมีาก ทีต้่องใช้ทนุทรพัย์กม็ ี ไม่ต้องใช้

ทุนทรัพย์ก็มี  โดยที่สุดการนั่งอยู่เฉยๆ แล้วแผ่เมตตาจิตไปยังสรรพ

สัตว์ทั่วสากลโลก  น่ันก็เป็นความดี การท�าใจให้สงบผ่องแผ้วก็เป็น

ความดี จะเห็นว่าเราสามารถท�าความดีได้ทุกโอกาส

พระพทุธเจ้ำทรงแสดงบญุกริยิำวตัถ ุ(วธิที�ำบญุ) ไว้ ๑๐ อย่ำง  

จะกลำ่วโดยย่อดังนี้

๑. ทำนมยั  บุญจากการบรจิาค การให้แบ่งปันช่วยเหลอืผูอ้ืน่ 

ด้วยอาหาร  เสื้อผ้าหรือที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค

๒. สีลมัย บุญจากการรักษาศีล  เว้นจากการเบียดเบียนกัน

๓. ภำวนำมัย บุญจากการอบรมจิตใจให้ผ่องแผ้ว

๔. อปจำยนมยั บญุจากการเคารพอ่อนน้อมต่อผูท้ีค่วรเคารพ

อ่อนน้อม

๕. ไวยำวัจจมยั บญุจากการช่วยขวนขวายในกจิธรุะอนัชอบ

ธรรมของผู้อื่น

๖. ปัตติทำนมัย บุญจากการให้ส่วนบุญ
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๗. ปัตตำนุโมทนำมัย บุญจากการอนุโมทนาส่วนบุญ

๘. ธมัมเทสนำมยั บญุจากการแสดงธรรม ชีข้้อดชีัว่ ถกูผดิ 

อะไรควรเว้น อะไรควรท�าแก่ผู้อื่น

๙. ธัมมัสสวนมัย บุญจากการฟังธรรม

๑๐. ทิฏฐุชุกรรม การท�าความเห็นให้ตรง  เป็นสัมมาทิฏฐ ิ

เห็นชอบตามท�านองคลองธรรม

ตามนี้ จะเห็นว่าวันหนึ่งเรามีโอกาสท�าบุญมากเหลือเกิน ถ้า

เรามีความต้ังใจดี  ท่ีต้องออกทรัพย์อยู่บ้างก็มีเพียงข้อ ๑ ข้อเดียว

เท่านั้น อีก ๙ ข้อ  ไม่ต้องออกทรัพย์เลย

ไม่ว่าอยู่ที่ไหน  เกี่ยวข้องกับใคร  เรามีโอกาสได้บุญ มีโอกาส

สั่งสมบุญอยู่เสมอ ถ้าเรารู้จักท�ากาย วาจา  ใจ  ให้เป็นบุญ

การส่ังสมทรพัย์ อาจมทีัง้คณุและโทษ คนต้องเสียชวิีตเพราะ

คุ้มครองทรัพย์ก็มาก แต่การส่ังสมบุญ สั่งสมความดีมีแต่คุณโดย

ส่วนเดยีว บญุกศุลย่อมคอยพทิกัษ์รกัษาคนผูม้คีวามดใีห้มคีวามสขุ
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ความปลอดภยั บญุกศุลเป็นผูคุ้ม้ครองทีด่กีว่าผูคุ้ม้ครองใดๆ ความดี 

เป็นสิ่งที่น่าท�าจริงๆ

เพราะฉะนัน้ ผูห้วงัความเจรญิรุง่เรอืง ความส�าเรจ็ในชวีติและ

การอยูเ่ยน็เป็นสขุ จึงควรปลกูฝังเพิม่พนูอทิธิบาท ๔ ทัง้ในส่วนทีเ่กีย่ว 

กบัการศกึษาเล่าเรียน การท�างานและการสัง่สมคณุงามความดีต่างๆ

ผลย่อมมำจำกเหตุ เมื่อเรำต้องกำรผลดีก็ควรสร้ำงเหตุดี 

ย่อมจะต้องประสบผลดีอย่ำงแน่นอน ขอให้สร้ำงควำมมั่นใจใน

เรื่องนี้  รู้จักรอคอย ไม่ใจร้อนด่วนได้ ต้นไม้พันธุ์บำงอย่ำงให้ผล

เรว็ บำงอย่ำงให้ผลช้ำฉนัใด กำรท�ำควำมดีกฉ็นันัน้ บำงอย่ำงให้

ผลเร็ว บำงอย่ำงให้ผลช้ำ ควำมหวงัผลจะส�ำเรจ็ได้ด้วยดแีก่ผูรู้จ้กั

รอคอย ขอให้สร้ำงเหตุดีไว้เถิด ผลดีย่อมไม่ไปไหนเสีย เหมือน

หวำ่นพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้น





ประวัติของอำจำรย์วศิน อินทสระ

ชำติภูมิ
เกิดที่หมู่บ้านท่าศาลา  อ�าเภอรัตตภูมิ  จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่  ๑๗  กันยายน 

พ.ศ. ๒๔๗๗ เม่ือจ�าความได้ พ่อแม่ได้ย้ายไปอยู่ทีห่มูบ้่านตากแดด ต�าบลปากรอ อ�าเภอเมอืง 
จังหวัดสงขลา

กำรบรรพชำอุปสมบท
บวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๓ ปี ที่วัดบุปผาราม เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เมื่อพ.ศ. 

๒๔๙๐ และอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๗ ลาสิกขา (สึก) เมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๐๗

กำรศึกษำ
มัธยม ๘ (สมัครสอบ)
นักธรรมเอก
เปรียญ ๗ (ป.ธ.๗)
ศาสนศาสตร์บัณฑิต (มหามกุฎราชวิทยาลัย)
M.A. (ทางปรัชญา มหาวิทยาลัยบานารัส อินเดีย)
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ สาขาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช

วิทยาลัย

หน้ำที่กำรงำน
สอนวิชาศีลธรรม

- ที่โรงเรียนราชินี
- ที่โรงเรียนพณิชยการสีลม (อาจารย์ผู้ปกครอง)
- ทีโ่รงเรยีนเตรยีมทหาร และเป็นหวัหน้าแผนกสารบญั มยีศเป็นร้อยโท



สอนวิชาพุทธปรัชญาเถรวาท-มหายาน ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ประมาณ 
๑๒ ปี ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๓)

สอนวชิาพทุธศาสนาในประเทศไทยและวชิาจรยิศาสตร์ทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
ประมาณ ๑๐ ปี ตั้งแต ่พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓

สอนท่ีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  เกี่ยวกับศาสนาและปรัชญาตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๕๐๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ (เป็นระยะเวลา ๔๖ ปีเต็ม)

สอนพิเศษประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับความรู้ทางพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย์ที่
มหาวทิยาลยัมหากฎุฯ ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ มาจนถงึ พ.ศ. ๒๕๕๓ (เป็นระยะเวลา ๒๘ ปีเตม็)

บรรยายพิเศษในที่ต่างๆ ตามที่ได้รับเชิญ

บรรยายธรรมทางวิทยุตั้งแต ่พ.ศ. ๒๕๓๙ จนถึงปัจจุบัน โดยออกเป็นรายการ
สดบ้าง ใช้เทปบ้าง ปัจจุบันใช้เทป

กำรประพันธ์
เขียนหนังสือประเภทต่างๆ  เช่น  นวนิยายอิงหลักธรรม  อธิบายหลักธรรมฯลฯ 

ตั้งแต ่พ.ศ. ๒๕๐๖ มาจนถึงปัจจุบัน มีประมาณ ๑๓๐ ชื่อเรื่อง บางชื่อเรื่องก็มีหลาย
เล่มเช่น ทางแห่งความดี เป็นต้น

ท�ำนิตยสำร
เป็นบรรณาธกิารนติยสารธรรมจกัษ ุของมลูนธิมิหามกฎุราชวทิยาลยั ตัง้แต่ 

ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ถึง ๒๕๓๙
เป็นบรรณาธกิารนิตยสารศุภมิตรของมูลนิธิส่งเสริมกจิการศาสนาและมนษุยธรรม 

(กศม.) ของวัดมกุฎกษัตริยาราม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑



รำงวัลพิเศษ
ป ีพ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับโล่รางวัลชมเชยจากคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์หนังสือ

แห่งชาต ิประเภทสารคดี หนังสอืเร่ือง “จริยาบถ” ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ หนงัสอืเรือ่งจรยิศาสตร์

ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจกัร เป็นรางวัลในฐานะผูบ้�าเพญ็
คณุประโยชน์แก่พระพทุธศาสนาประเภทวรรณกรรม เน่ืองในโอกาสสมโภชกรงุรตันโกสนิทร์ 
๒๐๐ ปี

ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับเกยีรตคิณุบตัรจากกระทรวงศกึษาธกิารในฐานะเป็นรางวลั
ชมเชย ประเภทสร้างสรรค์ด้านศาสนาจากบทความเร่ือง “หลกักรรมกบัการพึง่ตนเอง”

๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ ได้รับโล่พุทธคุณูปการ กาญจนเกียรติคุณและเกียรติบัตร
ในฐานะผู้บ�าเพญ็คณุประโยชน์แก่พระพทุธศาสนา จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้รบัรางวลัปชูนยีบคุคลด้านภาษาไทย เนือ่งในวนัภาษาไทย
แห่งชาต ิประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จากกระทรวงวัฒนธรรม

เรื่องพระอำนนท์พุทธอนุชำ
เรือ่ง พระอานนท์พทุธอนชุา นอกจากจะได้รบัความนยิมอย่างแพร่หลายในสงัคม

ไทยแล้ว  สารานุกรมวรรณกรรมโลกในศตวรรษที่  ๒๐  (Encyclopedia  of  World 
Literature  in  20th  Century)  ได้น�าเร่ืองพระอานนท์พุทธอนุชาไปสดุดีไว้ในหนังสือ 
ดังกล่าวนั้น  เป็นท�านองว่าได้ชี้ทางออกให้แก่สังคมไทยท่ีสับสนวุ่นวายอยู่ด้วยปัญหา
นานัปการ
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พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องสังคหวัตถุ ๔ 

อันเป็นหลักธรรมเพื่อครองใจคน และอิทธิบาท ๔ 

อันเป็นหลักธรรมเพื่อความส�าเร็จ ของชีวิต  ไว้เป็น

แนวปฏิบัติอันประเสริฐ ส�าหรับผู้มุ่งความส�าเร็จและ

ความผาสุกในชีวิต หากจะให้ชั่งถึงความส�าคัญ ก็ยากจะ

ตัดสินใจว่า สองเรื่องนี้อะไรจะส�าคัญกว่ากัน  โดยความ

เป็นจริงแล้ว ทุกชีวิตย่อมต้องการความสุข และความ

ส�าเร็จ จึงต้องเอาใจใส่และให้ความส�าคัญ ปฏิบัติตาม

หลักธรรมทั้งสองนี้ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน  ไม่ว่าเรา

จะรู้จักหัวข้อธรรมเหล่านี้หรือไม่ก็ตาม


