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ค�ำน�ำจากผู้เรียบเรียง

มงคลสูตร เป็นสูตรหนึง่ ในคัมภีรข์ ทุ ทกปาฐะ ในพระสุตตันตปิฎก เป็นพระพุทธภาษิตทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นภาษาบาลี
มีจำ� นวน ๑๑ คาถา มีความยาวเพียง ๒๒ บรรทัด เริม่ ตัง้ แต่คาถา
ที่ขึ้นต้นว่า อเสวนา จ พาลานํ เป็นต้น ไปจนถึงคาถาที่ขึ้นต้นว่า
ผุฏฐสฺส โลกธมฺเมหิ ซึง่ มีความไพเราะ ทัง้ เบือ้ งต้น ท่ามกลาง และทีส่ ดุ
เป็นพุทธพจน์ว่าด้วยมงคล ๓๘ ประการ อันเป็นสูตรพัฒนาการ
ทางจิตแบบอมตะ เป็นค�ำสั่งสอนที่เสริมสร้างสังคมให้เจริญด้วย
ศีล สมาธิ ปัญญา ตามหลักพระพุทธศาสนา แต่เนือ่ งด้วยพระสูตรนี้
มีความย่อมาก ยากทีจ่ ะเข้าใจและน�ำมาปฏิบตั ิ เมือ่ ประมาณ พ.ศ.
๙๐๖ พระพุทธโฆษจารย์ แห่งอินเดีย ได้รจนาคัมภีรอ์ รรถกถาชือ่
ปรมัตถโชติกา ขึน้ อธิบายสูตรต่างๆ ในคัมภีรข์ ทุ ทกปาฐะ ท่านได้
อธิบายเนือ้ ความในมงคลสูตรนีใ้ ห้เข้าใจง่ายขึน้ ด้วย แต่ไม่สพู้ สิ ดาร
มากนัก
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ขอนอบน้อมแด่

สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้ทรงตรัสค�ำสอนนี้

และท่านสิริมังคลาจารย์ผู้รจนามงคลทีปนี

ตลอดจน ผู้ที่ได้เรียบเรียงเรื่องนี้มาแล้วทุกท่าน

ต่อมาเมือ่ จุลศักราช ๘๘๖ (พ.ศ. ๒๐๖๗) ท่านสิรมิ งั คลาจารย์
พระมหาเถระผู้เปรื่องปราดทางภาษาบาลีรูปหนึ่งแห่งล้านนาไทย
ได้รจนาคัมภีร์ มังคลัตถทีปนี ขึน้ เป็นภาษาบาลี ซึง่ นิยมเรียกสัน้ ๆ
ตามภาษาไทยว่า มงคลทีปนี คัมภีรน์ ไี้ ด้อธิบายขยายความมงคลสูตร
อย่างวิจติ รพิสดาร ให้ความรูท้ งั้ ทางวรรณคดี ศัพท์ศาสตร์ และหลัก
ธรรม พร้อมทัง้ มีอทุ าหรณ์ประกอบค�ำอธิบายอย่างแจ่มแจ้ง นับเป็น
คัมภีรท์ ลี่ ำ�้ ค่าคัมภีรห์ นึง่ ซึง่ เป็นผลงานของคณะสงฆ์ไทย เป็นทีน่ ยิ ม
แพร่หลายในวงการศึกษาและปฏิบัติธรรม
และต่อมาก็ได้มผี รู้ จนา มงคลสูตรแปลพิสดาร โดยแปลเป็น
ส�ำนวนเทศนาของ พระครูสริ ปิ ญ
ั ญามุนี (อ่อน) ได้รจนาขึน้ โดยแปล
ถอดความจากบาลีมงคลสูตร แล้วอธิบายหลักธรรม ยกอุทาหรณ์
ประกอบค�ำอธิบาย ตามแนวคัมภีร์มังคลัตถทีปนีของท่านสิริมังคลาจารย์ และคัมภีร์อื่นๆ
ส่วนส�ำนวนภาษาไทย ปัจจุบันก็มีผู้รู้หลายท่านได้แต่ง โดย
เฉพาะชั้นพระเถระก็มีอยู่สองส�ำนวน คือของพระเดชพระคุณ
ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคณ
ุ ปู มาจารย์ (สิรจิ นฺโท จันทร์) วัดบรมนิวาส
กับของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (จวน อุฏฐายี ป. ๙) วัด
มกุฏกษัตริยาราม และผลงานของท่านผู้รู้อีกหลายท่าน เช่น
ของพันเอกปิน่ มุทกุ นั ต์ อาจารย์เกษม บุญศรี และเจ้าคุณพระเทพสิทธิมนุ ี (โชดก) วัดมหาธาตุฯ ซึง่ ปัจจุบนั เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
พระอริยวงศาคตญาณ ท่านเหล่านีไ้ ด้แต่งไว้อย่างเรียบร้อยสวยงาม
แต่เนื่องจาก คุณสุรวิทย์ ไชยพงศาวลี เจ้าของส�ำนักพิมพ์
เจริญวิทยาการ ได้มคี วามประสงค์จะเผยแพร่หลักธรรมในมงคลสูตร
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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นี้อีก ซึ่งได้เคยบอกแล้วว่าได้มีผู้เขียนไว้หลายส�ำนวน ขอให้เลือก
พิมพ์เอา แต่เจ้าของไม่มคี วามประสงค์เช่นนัน้ จึงให้ขา้ พเจ้าเรียบเรียง
ขึ้นใหม่อีกฉบับหนึ่ง
ซึง่ การเรียบเรียงนี้ ได้อาศัยค�ำอธิบายจากท่านผูร้ ทู้ ไี่ ด้อธิบาย
ไว้แล้วเป็นแนวโดยตลอด ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงถือว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้
เรียบเรียงจากความรูท้ ไี่ ด้ศกึ ษามาจากคัมภีร์ และหนังสือของท่าน
ผู้รู้ดังกล่าว ดังนั้นจึงมิได้ถือว่าเป็นงานเขียนโดยตรงของข้าพเจ้า
เป็นแต่เพียงเรียบเรียงผลงานนีข้ นึ้ มาใหม่ และบางตอนได้สอบทาน
จากพระไตรปิฎก และได้แทรกไว้ใหม่บ้าง ซึ่งเป็นการเรียบเรียง
ด้วยกุศลเจตนาเพือ่ ให้ค�ำสัง่ สอนของพระพุทธองค์ทา่ นแพร่หลาย
ทัว่ ไปเท่านัน้ มิได้มเี จตนาเป็นอืน่ เมือ่ มีความผิดพลาดใดๆ เกิดขึน้
ข้าพเจ้าขอน้อมรับว่าเป็นความเบาปัญญาของข้าพเจ้า ส่วนความดี
ทีม่ อี ยู่ ขออุทศิ ให้แก่บรรดาท่านผูเ้ ป็นผูร้ จนาเริม่ ต้นทีก่ ล่าวมาแล้ว
ทุกประการ
สิริคุตฺโต ภิกฺขุ
(วัดเขาอิติสุคะโต หัวหิน)
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ค�ำน�ำ
จากชมรมกัลยาณธรรม

หนังสือมงคล ๓๘ ประการ เล่มนี้ มีที่มาจากความตั้งใจดี
ที่จะตอบแทนพระคุณครูบาอาจารย์เป็นที่ตั้ง เนื่องจากสมัยที่
ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ มีโอกาสเข้าเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่ส�ำนัก
วัดหัวหิน เรียนอยู่หลายปี และท่านสิริคุตฺโต ภิกฺขุ เป็นพระ
อาจารย์สอนท่านหนึง่ ท่านมีความเมตตาข้าพเจ้ามาก ต่อมาบัดนี้
ท่านลาสิกขานานแล้ว และปรารภว่าต้องการท�ำหนังสือเล่มนี้
อีกครัง้ เพือ่ เผยแผ่ให้กว้างขวาง ข้าพเจ้าจึงรับปากว่าจะท�ำให้ทา่ น
เพราะเนื้อหาแห่ง มงคล ๓๘ ประการ เล่มนี้ เป็นหลักธรรม
ส�ำคัญอันสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะน�ำให้
เราชาวพุทธถือปฏิบตั เิ ป็นมงคลเป็นแนวทางด�ำเนินชีวติ และท่าน
อาจารย์ได้อธิบายไว้เข้าใจง่าย มีตวั อย่างมากมายและมีความเห็น
ที่คมคาย ชวนอ่าน
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดท�ำหนังสือส�ำเร็จแล้วด้วยความร่วมมือ
ร่วมใจของทีมงานชมรมกัลยาณธรรม ขอขอบคุณทุกท่านผู้มี
อุ ป การคุ ณ ต่ อ ชมรมกั ล ยาณธรรม ในโอกาสนี้ ข อน้ อ มถวาย
อานิสงส์แห่งธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นอาจริยบูชาแด่ครูบา
อาจารย์ทุกท่าน และขออุทิศผลแห่งบุญกุศลนี้ให้แก่ดวงวิญญาณ
ของคุณพ่อฉัตร และคุณแม่บุญเลื่อม กลิ่นสุวรรณ์ บิดามารดา
ผูเ้ ป็นทีร่ กั บูชายิง่ ขอให้ทา่ นทัง้ สองมีความสุขในสัมปรายภพและมี
ความเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์
สาระแห่งมงคลชีวิตจากธรรมทานนี้โดยทั่วกัน
กราบอนุโมทนาและขอบพระคุณทุกท่าน
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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สารบัญ
ทางพัฒนาชีวิต
มูลเหตุแห่งมงคล
ความหมายของค�ำว่ามงคล
อย่างไหนขลัง
มงคลข้อที่ ๑ อเสวนา จ พาลานํ (ไม่คบคนพาล)
มงคลข้อที่ ๒ ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา (คบบัณฑิต)
มงคลข้อที่ ๓ ปูชา จ ปูชนียานํ (บูชาบุคคลที่ควรบูชา)
มงคลข้อที่ ๔ ปฏิรูปเทสวาโส (อยู่ในประเทศอันสมควร)
มงคลข้อที่ ๕ ปุพฺเพ จ กตปุญฺตา (มีบุญวาสนามาก่อน)
มงคลข้อที่ ๖ อตฺตสมฺมาปณิธิ (ตั้งตนไว้ชอบ)
มงคลข้อที่ ๗ พาหุสจฺจณฺจ (มีความรอบรู้, ความเป็นพหูสูต)
มงคลข้อที่ ๘ สิปปญฺจ (มีศิลปะ)
มงคลข้อที่ ๙ วินโย จ สุสิกฺขิโต (มีวินัยดี)
มงคลข้อที่ ๑๐ สุภาสิตา จ ยา วาจา (มีวาจาเป็นสุภาษิต)

สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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๑๒
๑๕
๑๙
๒๓
๒๘
๔๕
๕๘
๗๕
๘๒
๙๖
๑๐๖
๑๑๕
๑๒๑
๑๓๑

มงคลข้อที่ ๑๑
มงคลข้อที่ ๑๒
มงคลข้อที่ ๑๓
มงคลข้อที่ ๑๔
มงคลข้อที่ ๑๕
มงคลข้อที่ ๑๖
มงคลข้อที่ ๑๗
มงคลข้อที่ ๑๘
มงคลข้อที่ ๑๙
มงคลข้อที่ ๒๐

มาตาปิตุอุปฏานํ (การบ�ำรุงบิดามารดา)
ปุตฺตสงฺคโห (เลี้ยงดูบุตร)
ทารสฺส สงฺคโห (การสงเคราะห์ภรรยา-สามี)
อนากุลา จ กมฺมนฺตา (การงานไม่คั่งค้าง)
ทานญฺจ (บ�ำเพ็ญทาน)
ธมฺมจริยา จ (ประพฤติธรรม)
าตกานญฺจ สงฺคโห (สงเคราะห์ญาติ)
อนวชฺชานิ กมฺมานิ (ท�ำงานไม่มีโทษ)
อารตี วิรตี ปาปา (งดเว้นจากบาปกรรม)
มชฺชปานา จ สญฺโม
(ส�ำรวมจากการดื่มน�้ำเมา)
มงคลข้อที่ ๒๑ อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ (ไม่ประมาทในธรรม)
มงคลข้อที่ ๒๒ คารโว จ (มีสัมมาคารวะ)
มงคลข้อที่ ๒๓ นิวาโต จ (มีความถ่อมตน)
มงคลข้อที่ ๒๔ สนตุฏี (มีความสันโดษ)
มงคลข้อที่ ๒๕ กตญฺญุตา (มีความกตัญญู, เป็นสัตบุรุษ)
มงคลข้อที่ ๒๖ กาเลน ธมฺมสวนํ (ฟังธรรมตามกาลอันสมควร)
มงคลข้อที่ ๒๗ ขนฺตี จ (ความอดทน)
มงคลข้อที่ ๒๘ โสวจสฺสตา (เป็นคนว่าง่าย)
มงคลข้อที่ ๒๙ สมณานญฺจ ทสฺสนํ (เห็นสมณะ)
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๑๓๙
๑๕๒
๑๖๔
๑๗๖
๑๘๓
๑๙๒
๒๐๐
๒๐๗
๒๑๔
๒๒๑
๒๒๘
๒๓๓
๒๔๐
๒๔๖
๒๕๔
๒๕๙
๒๖๔
๒๗๐
๒๗๖

มงคลข้อที่ ๓๐
มงคลข้อที่ ๓๑
มงคลข้อที่ ๓๒
มงคลข้อที่ ๓๓
มงคลข้อที่ ๓๔
มงคลข้อที่ ๓๕
มงคลข้อที่ ๓๖
มงคลข้อที่ ๓๗
มงคลข้อที่ ๓๘

กาเลน ธมฺมสากัจฉา (สนทนาธรรมตามกาล)
ตโป จ (การบ�ำเพ็ญตบะ)
พฺรหมจริยญฺจ (ประพฤติพรหมจรรย์)
อริยสจฺจาน ทสฺสนํ (เห็นอริยสัจ)
นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ
(ท�ำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน)
ผุฏสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ
(จิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม)
อโสกํ (จิตไม่โศก)
วิรชํ (จิตปราศจากธุลี)
เขมํ (จิตหลุดพ้น, จิตเกษม)

สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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๒๘๒
๒๘๗
๒๙๔
๓๐๐
๓๑๐
๓๑๘
๓๒๕
๓๓๐
๓๓๓

ทางพัฒนาชีวิต
ในปัจจุบันนี้ เป็นสมัยของการพัฒนา ทุกคนต่างก็มีความ
ต้องการความก้าวหน้าด้วยกันทัง้ นัน้ และต่างก็พยายามทุกวิถที าง
ที่จะได้มาซึ่งความก้าวหน้าของชีวิตนั้น เป็นต้นว่าต้องการท�ำมา
ค้าขายขึน้ ท�ำราชการก็มงุ่ หวังทีจ่ ะให้เจ้านายรัก และอีกหลายประการ
ซึง่ ก่อให้เกิดมีขบวนการแปลกๆ เช่น ประเดีย๋ วเครือ่ งรางของขลัง
อาจารย์วิปัสสนา ไม่ว่าจะไปทางไหนก็มีผู้อ้างตัวว่าเป็นผู้วิเศษ
ทัง้ นัน้ ซึง่ ในยามปรกติอาจารย์ทมี่ คี ณ
ุ วิเศษทางของขลัง จะต้องเป็น
ผูท้ มี่ อี ายุราวๆ คุณปู่ แต่ถา้ คนเราลองคลัง่ กันแล้วบางทีสามเณรน้อย
หรือไม่กย็ ายแก่อะไรคนหนึง่ เท่านัน้ ก็มคี วามขลังวิเศษแล้ว โดยอ้างว่า
เจ้าพ่อนั้นเจ้าแม่นี้มาเข้าประทับทรง แจกของขลัง บอกหวยเบอร์
บ�ำบัดโรคภัยไข้เจ็บไปตามเรือ่ งตามราว ปัญหาว่าท�ำอย่างไรจึงจะรวย
ท�ำอย่างไรจึงจะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ฯลฯ เหล่านี้เป็นปัญหา
ส�ำหรับสังคมปัจจุบัน
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ถ้าเราจะย้อนกลับไปอีกประมาณ ๒๖ ศตวรรษ คือก่อนที่
พระพุทธเจ้าของเราจะตรัสรูธ้ รรม ประชาชนชาวชมพูทวีปก็มคี วาม
คิดเห็นเหมือนกับเราในปัจจุบนั นีเ้ หมือนกัน แต่การแสวงหาของเขา
ครั้งกระนั้นแตกต่างกว่าของเราในปัจจุบันนี้ คือมุ่งหวังแสวงหา
คุณวิเศษเข้าตัว
ปรากฏเรือ่ งตามคัมภีรท์ างศาสนาว่า คนสมัยนัน้ ก�ำลังตืน่ ตัว
ในการค้นคว้าปัญหาเกีย่ วกับชีวติ จิตใจ เช่นปัญหาว่า คนเราเกิดมา
อย่างไร เกิดมาแล้วท�ำไมจึงต้องตาย ตายแล้วไปไหน ตลอดจนปัญหา
เกีย่ วกับเรือ่ งความสุขความทุกข์ เคราะห์ดหี รือเคราะห์รา้ ย และต่างก็
แสดงความคิดเห็นกันแต่ละทัศนะ แล้วก็โฆษณาความคิดของตนว่า
ถูกต้อง อย่างอื่นผิด พอเผยแพร่ไปหนักๆ เข้า เมื่อมีคนเชื่อมาก
ตัวเองก็เลยเป็นคณาจารย์ มีลกู ศิษย์คนละมากๆ และต่างคนต่างก็
มุ่งอวดคุณวิเศษของตัวเอง เพื่อมุ่งหวังแสวงหาศิษย์ และศิษย์ก็
แสดงคุณของอาจารย์ สับสนวุน่ วาย จนกระทัง่ ย่างเข้าสูส่ มัยพุทธกาล คือสมัยทีพ่ ระพุทธเจ้าของเราตรัสรูแ้ ล้ว การแข่งขันประชันดี
กันระหว่างศิษย์ต่างอาจารย์ก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
ในครั้งกระนั้น มีการชุมนุมสาธารณะกันอย่างกว้างขวาง
ตามหัวเมืองต่างๆ เกือบจะทัว่ เจ็ดแคว้นของภาคกลางในชมพูทวีป
สถานทีช่ มุ นุมใช้สถานทีภ่ ายใต้รม่ ไม้บา้ ง ศาลากลางเมืองบ้าง สวน
สาธารณะ และจัตรุ สั ต่างๆ บางแห่งบ้าง บางแห่งเจ้าบ้านผ่านเมือง
นิยมในเรือ่ งการอภิปราย ก็อนุญาตให้ใช้สณ
ั ฐาคารหรือหอประชุม
ส�ำหรับเมืองนั้นๆ พอถึงวันนัดก็ไปประชุมกัน และผลัดกันพูด
ผลัดกันอภิปรายเสนอความคิดความเห็นจนถึงกับตัง้ รางวัลเอาแพ้
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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ชนะกันก็มี
ส่วนทางด้านพุทธสาวก ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงสนับสนุน
ในเรื่องการโต้วาทะนี้ แต่ก็มีบางปัญหาที่ขัดแย้งกันในวงอภิปราย
มาทูลถามพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ และพระองค์ก็ทรงวินิจฉัยชี้ถูก
ชีผ้ ดิ ให้เสร็จสิน้ ไป เมือ่ ถึงตอนนีแ้ ล้วก็มปี ญ
ั หาขึน้ ว่า ท�ำไมพระองค์
จึงไม่ส่งสาวกออกไปโต้วาทะกับเขาหรือ พระองค์ทรงเป็นห่วงใน
สาระธรรม เกรงว่าจะไม่สามารถจะทนต่อการวิพากษ์วจิ ารณ์ ตรง
กันข้าม พระองค์กลับท้าอยู่ตลอดเวลาว่า “เอหิปสฺสิโก” แปลว่า
“เชิญมาพิสูจน์” และข้อความเหล่านี้ก็ได้ถูกประกาศออกไปอย่าง
กว้างขวาง ทั้งนี้เพื่อที่จะท้าพวกนักอภิปรายทั้งปวงให้มาพิสูจน์ดู
พระธรรมของพระพุทธเจ้านัน้ นอกจากจะทนต่อการเพ่งพิสจู น์แล้ว
ยังสามารถทีจ่ ะท�ำให้คนทีม่ าพิสจู น์นนั้ เกิดความเลือ่ มใสศรัทธาได้
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มูลเหตุแห่งมงคล

ในขณะที่ทุกคนต่างด�ำเนินการอภิปรายกันอยู่อย่างถึงพริก
ถึงขิงนัน้ ก็เกิดปัญหาขึน้ แรกในระหว่างวงสนทนาขึน้ ว่า “อะไรเป็น
มงคล”
เมื่อเราดูรูปของปัญหาแล้วไม่น่าที่จะยาก แต่ว่าก็ก่อให้เกิด
ความสับสนอยูไ่ ม่นอ้ ยในวงของนักอภิปราย และนักอภิปรายต่างก็
เสนอความคิดเห็นของตนออกมาว่า
“ท่านทัง้ หลายโปรดฟังทางนี”้ นักคิดคนหนึง่ พูด “ข้าพเจ้ารูด้ วี า่
อะไรเป็นมงคล”
“ไหนลองเสนอความคิดของท่านมาดูซิว่า ท่านมีความเห็น
ว่าอย่างไร” นักคิดอีกคนหนึ่งถามขึ้น
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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“อ๋อ แน่นอนทีส่ ดุ ข้าพเจ้าจะต้องแถลงแน่” นักคิดคนนัน้ พูด
อย่างมัน่ ใจ “ตามธรรมดาในร่างกายของคนเรานัน้ มีสงิ่ หนึง่ ทีเ่ ชิดชู
อวัยวะทัง้ หลาย สิง่ นัน้ คือ “ตา” ตาสามารถทีจ่ ะเห็นสิง่ สวยๆ งามๆ
เป็นต้นว่า เห็นปราสาททีง่ ดงาม เห็นนางงาม เห็นแสงสีอนั สวยงาม
ตลอดจนได้ถา่ ยทอดความรูส้ กึ ของธรรมชาติมาสูจ่ ติ ใจได้ ฉะนัน้ สิง่ ที่
ตาเห็นนั่นแหละเป็นมงคล”
“ประเดี๋ยวก่อนท่าน” นักคิดอีกผู้หนึ่งแย้ง “ที่ท่านว่าสิ่งที่ดี
ทีเ่ ห็นนั้นเป็นมงคลจริงแน่หรือ” นักคิดอีกคนหนึ่งเริ่มจะแย้ง
“ไม่นา่ จะถามเลยนีท่ า่ น ข้าพเจ้าได้บอกแล้วอย่างไรละว่า ตานี้
เปรียบเหมือนเทพเจ้าแห่งชีวติ ฉะนัน้ สิง่ ทีต่ าเห็นก็ตอ้ งเป็นมงคล”
เจ้าของความคิดตอบอย่างภาคภูมใิ จและนึกกระหยิม่ ว่า วาทะของตน
จะต้องถูกแน่
“ถูกแล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจตามทีท่ า่ นพูด แต่ยงั ไม่มนั่ ใจจึงถามดู
ขอถามสักหน่อยเถอะว่า ตาของคนเราเห็นของดี ของสวยงามเสมอ
ไปหรือ คนร่างกายผุดผ่องสวยงามก็เห็น และไอ้ตาดวงเดียวกัน
นั้นแหละก็เห็นคนรูปร่างน่าเกลียด คนเป็นโรคเรื้อน มีน�้ำเลือด
น�ำ้ หนองไหลเยิม้ ไปหมดทัง้ ตัว เงินทองตาก็เห็น สิง่ สกปรกโสโครก
มูตรคูถตาก็เห็น ยาส�ำหรับรักษาโรคตาก็เห็น ยาพิษตาก็เห็น
ปราสาทสวยงามตาก็เห็น เรือนจ�ำและขือ่ คาทีต่ าเห็นก็ตอ้ งเป็นมงคล
ไปด้วยละสิ เพราะสิ่งเหล่านี้ตาก็เห็น”
วาทะของนักคิดคนแรก เป็นอันว่าล้มพับไป “โปรดฟังข้าพเจ้า
บ้าง” นายสุตมังคลิกะ นักอภิปรายคนที่สองเริ่มเสนอตัว “เป็น
ความคิดที่เบาเหลือเกินที่นายคนนั้นว่าตาเป็นอวัยวะส�ำคัญ ซึ่ง
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ความจริงแล้ว ตาเป็นอวัยวะหยาบๆ ส่วนหนึ่งเท่านั้น คนเราถ้า
ลองหลับตาเสียแล้ว ร่างกายก็ไม่มคี วามหมายอย่างไร สิง่ หนึง่ ทีม่ ี
ความส�ำคัญของร่างกายก็คอื “หู” เพราะหูของคนเรานัน้ ตืน่ ท�ำงาน
เกือบตลอดเวลา ขณะทีเ่ ราหลับอยู่ ถ้ามีอะไรเกิดขึน้ หูจะรีบรายงาน
ทันที แม้สงิ่ ทีต่ าไม่สามารถเห็นได้ แต่หกู ส็ ามารถได้ยนิ ไม่วา่ เสียง
นั้นจะมาทางทิศไหนหูเป็นได้ยินทั้งนั้น นอกจากนั้นเสียงเพลงที่
เพราะๆ ซึ่งเราไม่สามารถจะรับด้วยตา จมูก ลิ้น และไม่สามารถ
จะถูกต้องลูบคล�ำได้ด้วยร่างกายได้ รวมความแล้วเสียงที่หูได้ยิน
แล้ว เป็นของที่พ้นจากสี กลิ่น รส และสัมผัส เป็นของที่ละเอียด
สะอาดแท้ ฉะนั้นเสียงที่หูได้ยินจึงเป็นมงคล”
“น่าคิดเหมือนกัน ท่านสุตมังคลิกะ” นักพูดอีกคนหนึง่ เริม่ จะ
คัดค้าน “แต่ขอโทษเถอะ เสียงทีเ่ ราได้ยนิ นัน้ เป็นมงคลไปทุกอย่าง
หรือ”
“อ๋อ แน่นอน” นายสุตมังคลิกะตอบ
“ถ้าอย่างนัน้ เสียงด่าทอ เสียงสาปแช่ง เสียงขูเ่ ข็ญ เสียงโกหก
ตอแหล เสียงส่อเสียดยุยง เหล่านี้ก็จัดเป็นมงคลด้วยละสิ ท่าน
สุตมังคลิกะ” นายสุตมังคลิกะนิ่งเงียบ เป็นอันว่าวาทะของนาย
สุตมังคลิกะได้ถูกหักล้างแล้วอย่างสิ้นเชิง
“ท่านผูเ้ จริญทัง้ หลายโปรดฟังทางนี้ ถ้าท่านอยากทราบความ
จริง” นักอภิปรายคนที่สามเริ่มเสนอตัวเอง “ข้าพเจ้ารู้สึกสงสาร
ท่านทัง้ สองเป็นอย่างยิง่ ทีม่ คี วามคิดเห็นผิดๆ อย่างนัน้ ความจริง
แล้วท่านได้ลมื ไปแล้วหรือว่า สิง่ ทีส่ �ำคัญภายในร่างกายของเรานัน้
นอกจาก “ปาก” แล้วจะมีอะไรส�ำคัญกว่าเป็นไม่มี เพราะปากของ
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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เรานี้สามารถที่จะกินอาหารเพื่อน�ำไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย และท�ำให้รา่ งกายเป็นอยูไ่ ด้ ปากและลิน้ ของเราสามารถที่
จะลิ้มรสอาหารที่เอร็ดอร่อยได้ ฉะนั้นสิ่งที่ลิ้นได้ลิ้มรสนั้นแหละ
เป็นมงคล”
“ประเดีย๋ วก่อนท่าน ท่านว่าทุกอย่างทีล่ นิ้ ลิม้ รสนัน้ เป็นมงคล
ทั้งหมดใช่ไหม” นักคิดอีกคนเริ่มแย้ง
“อ๋อ แน่นอนที่สุดละท่านเอ๋ย” นายมุตมังคลิกะตอบ
“ถ้าอย่างนัน้ ของต่างๆ เป็นต้นว่าของขมๆ รสเผ็ดจัดๆ และ
รสเฝื่อนๆ จนเหลือจะกินเข้าไปได้ก็เป็นมงคลละซี” เป็นอันว่า
ความคิดของนายมุตมังคลิกะได้ถูกลบล้างไปอีก
ในทีส่ ดุ ก็ไม่มใี ครสามารถจะตอบได้วา่ อะไรเป็นมงคล ญัตติ
เรื่องมงคลนี้ได้กลายเป็นข้อพิพาทและไม้เบื่อไม้เมาของบรรดา
คณาจารย์ตา่ งๆ ปัญหาเรือ่ งนีไ้ ด้ถกู น�ำมาคิดกันอยูเ่ นืองๆ ตามคัมภีร์
ได้กล่าวไว้วา่ เรือ่ งมงคลนีไ้ ม่คดิ กันเฉพาะในหมูม่ นุษย์ แม้แต่เหล่า
เทวดาก็น�ำเอาไปคิดกัน กาลได้ล่วงไปด้วยความวุ่นวายถึง ๑๒ ปี
ครัน้ แล้วได้มผี นู้ ำ� เรือ่ งราวนีไ้ ปทูลถามต่อพระผูม้ พี ระภาคเจ้า
ซึ่งขณะนั้นเสด็จประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันใกล้ๆ เมืองสาวัตถี
และพระองค์กไ็ ด้ตรัสเรือ่ งมงคลในทางพระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์
และประชาชนฟัง เรื่องที่พระองค์แสดงมีทั้งหมด ๓๘ ข้อ ทุกข้อ
เป็นผลจากการตรัสรูข้ องพระองค์ทงั้ สิน้ เพราะพระองค์มไิ ด้คดิ เอา
เดาเอา ฉะนั้นแต่ละข้อของพระองค์จึงเข้าถึงสัจธรรมทั้งสิ้น ไม่มี
ใครผูใ้ ดคัดค้านหรือทักท้วง เรือ่ งราวทัง้ หลายทีส่ บั สนกันอยูถ่ งึ ๑๒ ปี
ก็เป็นอันหมดไป
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ความหมาย
ของค�ำว่ามงคล
เมือ่ พูดถึงเรือ่ งมงคลแล้ว บางคนอาจจะนึกวาดภาพไปว่าคงจะ
เป็นเรือ่ งอภินหิ าร เรือ่ งมหัศจรรย์ เรือ่ งลงขม่อม เครือ่ งรางของขลัง
อะไรท�ำนองนั้น ความจริงก็น่าจะให้คิดอย่างนั้น เพราะสมัยเมื่อ
ข้าพเจ้ายังเด็กอยู่ก็มักจะได้ยินเรื่องนี้ในท�ำนองของขลังอยู่บ่อยๆ
ถ้าเราคิดไปในท�ำนองนัน้ ก็เป็นเรือ่ งทีน่ า่ เสียใจไม่นอ้ ยทีเ่ รายังพากัน
คิดอย่างนั้น
ความจริงแล้วก็ไม่นา่ ทีจ่ ะต�ำหนิ เพราะว่าเมือ่ เราได้ยนิ ว่า มงคล
แล้วท�ำให้เราเกิดความคิดเช่นนัน้ จริงๆ ความจริงแล้วมันเป็นเรือ่ งที่
เราเข้าใจผิดกันในเรือ่ งของภาษา ฉะนัน้ เมือ่ พระจะแสดงเรือ่ งมงคล
หรือว่าเห็นหนังสือทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งของมงคลแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่
พวกหนุ่มๆ สาวๆ จะรู้สึกว่าหัวใจและตาปรือลงไปถนัดเมื่อได้ยิน
ค�ำว่ามงคล บางทีก็คิดเลยไปว่าควรจะน�ำไปอ่านเมื่อเราแก่แล้ว
หรือน�ำไปฝากคุณย่าคุณยายทางบ้านตามเรื่อง
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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ทีนเี้ ราลองมาศึกษาเรือ่ ง “มงคล” กันเสียก่อนเพือ่ ความเข้าใจ
ค�ำว่ามงคล มงคลนีใ้ นทางภาษาไทยของเราก็ยากทีจ่ ะหาค�ำแปลที่
ตรงตัวได้ยากสักหน่อย แต่ถา้ จะเอาความหมายแล้ว ค�ำว่า “มงคล”
หมายถึงเหตุที่ท�ำให้คนเจริญขึ้น มีฐานะดีขึ้น มีวิชาความรู้ดีขึ้น
มียศ มีต�ำแหน่งสูงขึ้น ได้บรรลุความส�ำเร็จ ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
เหล่านีล้ ว้ นแต่เป็นความหมายของค�ำว่ามงคลทัง้ สิน้ ในขณะทีเ่ ขียน
เรื่องนี้อยู่ก็ยังหาความหมายของค�ำนี้ให้กะทัดรัดกินใจความยาก
ได้พยายามหาหนังสือที่ท่านผู้รู้ได้แต่งเอาไว้ก็ยังไม่สู้กระจ่าง ใน
หนังสือมงคลชีวติ ของ พันเอกปิน่ มุทกุ นั ต์ อธิบดีกรมการศาสนา
ได้ให้ความหมายของค�ำว่ามงคลว่า “ทางก้าวหน้า” แต่ขา้ พเจ้าก็เลย
มาได้แง่คดิ อีกอย่างหนึง่ ว่า “ทางพัฒนาชีวติ ” ดูจะเหมาะกว่า เพราะว่า
สมัยนีเ้ ป็นสมัยทีเ่ ราก�ำลังแข่งขันกันในด้านพัฒนาและอีกประการ
หนึง่ ก็เป็นค�ำแปลทีก่ นิ ใจความทัง้ บาลีเดิมและภาษาปัจจุบนั เป็น
อันตกลงกันในที่นี้ว่าข้าพเจ้าจะถือแปลค�ำว่า “มงคล” หมายถึง
“ทางพัฒนาชีวิต” นี่หมายถึงความเข้าใจของข้าพเจ้าเท่านั้น
เป็นอันว่า มงคล หมายถึงทางพัฒนาชีวิตนั่นเอง ในสมัยนี้
เป็นสมัยแห่งการพัฒนา ไม่ว่าประเทศใดก็ต่างเร่งรัดพัฒนากัน
เป็นการใหญ่ เช่น พัฒนาชนบท พัฒนาการศึกษา และอีกหลายๆ
อย่างที่เราตื่นเต้นกับความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาของชาติ
ต่างๆ ซึ่งความจริงไม่ใช่อะไร คือมงคลของเรานั่นเอง การพัฒนา
ก็หมายความถึงการท�ำสิ่งหนึ่งให้เจริญก้าวหน้าขึ้นอีก
การพัฒนาไม่ใช่จะมาเริ่มกันแต่ยุคนี้เท่านั้น ความจริงแล้ว
เป็นเรือ่ งทีผ่ คู้ นในชมพูทวีปได้สงสัยและพยายามหากันมานานแล้ว
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ถึงกับเถียงกันเป็นระยะเวลา ๑๒ ปี ความคิดการพัฒนาของคน
สมัยก่อนนั้นเขาคิดกันรอบคอบมาก และถึงกับอภิปรายกันถึง
แตกหักเลย แต่ความคิดของเขาเป็นไปอย่างช้าๆ แต่ว่าได้ผลดี
ไม่เหมือนคนสมัยนีค้ ดิ ทีจ่ ะพัฒนาตัวเองในทางลัด บางคนสูบบุหรี่
ไม่เป็น ริสูบบุหรี่เพื่อที่จะเข้าสังคมง่าย บางคนริดื่มสุราเพื่อหา
เพื่อนฝูง บางคนคิดอยากจะรวยทางลัด ถึงกับลงทุนไปหาหลวงพ่อ
นั้นเจ้าพ่อนี้กั น ให้ วุ ่ น ไปหมด ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ จะพั ฒ นาตั ว เองและ
ครอบครัวนั่นเอง แต่น่าเสียดายที่ใช้ความพยายามในการนึกเอา
เดาเอา ผลทีส่ ดุ ก็ไม่ได้รับผลตามความมุ่งหมาย
ถ้าเราเดากันอย่างในสมัยเมือ่ ๒,๕๐๐ ปีกอ่ นนัน้ ก็ไม่เป็นไร
เพราะในสมัยนัน้ บ้านเมืองยังไม่เจริญและก็ยงั ไม่มผี รู้ คู้ อยแนะน�ำ
เหมือนคนทีเ่ ดินบุกป่าฝ่าดง เพราะว่าในสมัยนัน้ ถนนหนทางยังไม่มี
เหมือนในสมัยนี้ แต่เดี๋ยวนี้ทางเขามีไว้ให้เดินอย่างสบาย ถ้าใคร
ขืนยอมบุกป่าอย่างเดิมก็น่าจะต�ำหนิ เรื่องมงคลนี้ก็เหมือนกัน
ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าของเราได้แสดงไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด
แต่แล้วเราก็ยังแสวงหาทางพัฒนาที่ล้าสมัยกันอยู่ก็เป็นเรื่องที่
น่าสังเวช
เป็นอันยุตไิ ด้วา่ มงคล แปลว่า ทางพัฒนาชีวติ ทีนกี้ เ็ กิดเป็น
ปัญหาขึ้นมาอีกว่า เราจะท� ำอย่างไรจึงจะเป็นการพัฒนาชีวิต
ปัญหานีก้ ม็ ตี อบกันเป็นสองสายคือ จากฝ่ายคณาจารย์เจ้าลัทธิตา่ งๆ
ซึง่ ท�ำให้ตอ้ งถกเถียงกันอยูถ่ งึ ๑๒ ปี นัน่ ทางหนึง่ และจากพระพุทธเจ้าทางหนึ่ง มงคลแรกเป็นมงคลของนักคิด ส่วนมงคลของพระ
พุทธเจ้า เป็นมงคลของผูต้ รัสรู้ และเรือ่ งมงคลต่างๆ ก็มเี ชือ้ สายติดกัน
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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มาอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ เป็นต้นว่า เราจะท�ำการมงคลใดๆ ก็ตาม จะต้อง
มีใบไม้อย่างนัน้ อย่างนีจ้ งึ จะเป็นมงคล เช่นต้องใส่ใบมะตูม เพือ่ จะ
ให้ชื่อเสียงโด่งดัง ใส่ใบทอง ใบนาก ใบเงิน ผิวมะกรูด ขมิ้นชัน
หญ้าแพรก ใบมะขาม ฝักราชพฤกษ์ เหล่านี้เรียกว่าเบญจมงคล
เพราะว่าจะท�ำให้เจ้าของงานได้เป็นใหญ่เป็นโต
นีเ่ ราก็สงั เกตได้วา่ มงคลของนักคิดนัน้ ถือวัตถุตา่ งๆ ว่าเป็น
มงคล ถ้าใครมีสงิ่ นัน้ ไว้แล้วเป็นอันว่ามีมงคลทีเดียว เพราะฉะนัน้
เวลาจะท�ำงานมงคลต่างๆ จึงต้องวิง่ หากัน เช่น งานแต่งงานต้องมี
หอยสังข์ มีมงคลแฝด เป็นต้น มีไว้เองไม่ได้ ก็ตอ้ งไปขอยืมหรือไม่
ก็ตอ้ งเช่าเขามา ทัง้ นีเ้ พราะอยากได้มงคล เรือ่ งพิธกี รรมนีย่ งิ่ หลายคน
ยิง่ หลายความคิด ยากทีจ่ ะประมวลกันมาหมดสิน้ ได้ เพราะเจ้าลัทธิ
เหล่านี้ถือจากการเดานั่นเอง เมื่อต่างคนต่างเดาก็เดากันไปต่างๆ
นานา อย่างเช่นเราจะให้ใครเขียนรูป “พระปฐมเจดีย์” ถ้าคน
ไม่ได้เห็นพระปฐมเจดีย์เลย จะเขียนภาพไม่ถูก และถ้าเขียน
ร้อยภาพก็เป็นร้อยอย่าง ถ้าได้เคยเห็นแล้วร้อยคนหรือพันคน
ก็เขียนได้เหมือนกัน
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อย่างไหนขลัง

มงคลทั้งสองอย่างนี้ เราลองมาพิจารณากันดูว่า อย่างไหน
จะขลังกว่ากัน อันนี้ก็ต้องอาศัยที่ท่านผู้อ่านได้ตัดสินพิจารณากัน
เอาเอง คือการตั้งมงคลของนักคิดนั้น ใช้วิธีถามตัวเอง เอาความ
ต้องการของตัวเองไปตัง้ เป็นมงคล และความคิดเหล่านีเ้ มือ่ จะสรุป
แล้วจะได้อยู่ ๖ ทาง คือ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อย่างไหน
ต้องการอะไร ชอบอะไร แล้วก็ยกเอาสิ่งนั้นขึ้นมาเป็นมงคล เช่น
พวกที่เอาตาเป็นเกณฑ์ ได้แก่ พวกที่ถือขนาดรูปร่าง เช่น
ตะพดต้องยาวขนาดนัน้ ไม้เท้ายาวเท่านัน้ พวกทีถ่ อื สี ก็นยิ มใช้สี
ตามวัน เช่น วันอาทิตย์สแี ดง วันจันทร์สเี หลือง เป็นต้น นีเ่ ป็นการ
ถือโดยเอาตาเป็นเกณฑ์ ถือเป็นมงคล
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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พวกทีเ่ อาหูเป็นเกณฑ์ ได้แก่พวกทีถ่ อื เสียงอย่างพวกพราหมณ์
ถือหอยสังข์ และทีถ่ อื ว่าใบมะตูมเป็นไม้มงคลเพราะเอาชือ่ มันเป็น
เกณฑ์ ได้ยนิ ค�ำว่า “ตูม” ก็รสู้ กึ ว่าเป็นเสียงดัง ฉะนัน้ พวกทีอ่ ยาก
จะดังทัง้ หลาย เวลาประกอบการมงคลก็เลยเอาใบมะตูมมาร่วมด้วย
หรือบางทีก็ใช้ใบเงิน ใบทอง เพราะชื่อของมันกระเดียดไปทาง
เงินๆ ทองๆ เหล่านี้เอาเสียงหูมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินเรื่อง
มงคล
แต่มงคลอย่างพระพุทธเจ้า ไม่ได้เอาสิง่ ทีค่ นชอบมาเป็นเกณฑ์
แต่ทรงเอาเหตุผลเป็นทีต่ งั้ เช่น คนอยากจะเจริญก้าวหน้า ทรงพบว่า
อย่างไหนทีจ่ ะท�ำให้เจริญก้าวหน้า ก็ทรงแสดงว่าการท�ำอย่างนัน้ ๆ
เป็นมงคล และในชีวติ ของคนๆ หนึง่ ถ้าได้ฝกึ ฝนตนเองอย่างเต็มที่
แล้วก็จะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้เจริญได้เท่าไร ทรงแสดงไว้
หมดสิน้ รวม ๓๘ ขั้นด้วยกัน
เมื่อกล่าวถึงมงคลภายนอกแล้วเช่นนี้ ก็จะมีปัญหาถามว่า
ถ้าอย่างนั้น เมื่อวัตถุที่ท�ำกันในศาสนพิธีนั้น เช่น ใบเงิน ใบทอง
ใบนาก ใบทับทิม เหล่านีจ้ ะไม่มผี ลทางมงคลเลยหรือ เรือ่ งนีก้ ข็ อ
ตอบว่าตามธรรมดาของคนเราทีอ่ ยูใ่ นสังคมและอยูใ่ นสิง่ แวดล้อม
ของขนบประเพณี ฉะนัน้ การท�ำสิง่ ใดทีช่ อบด้วยขนบประเพณี แล้ว
เป็นผลดีทางด้านจิตใจแลความสามัคคี แต่สำ� คัญอยูท่ วี่ า่ เราไม่ควร
ที่จะฝากความส�ำคัญ หรือความเจริญก้าวหน้าไว้กับสิ่งเหล่านั้น
ซึ่งถึงแม้วา่ เราจะมีของครบตามทีน่ กั คิดทัง้ หลายระบุไว้แล้วในพิธี
มงคลสมรส ถ้าคู่มงคลสมรสไม่มีมงคลของพระพุทธเจ้าเลย เช่น
ไม่ซอื่ สัตย์ต่อกัน ไม่เอื้อเฟื้อต่อกัน ชีวิตของคู่สมรสจะไม่ราบรื่น
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เลย น�ำ้ สังข์จากมงคล นักคิดนัน้ จะเปียกชุม่ เฉพาะทีร่ ดมือเท่านัน้
แต่มงคลของพระพุทธเจ้าจะให้ความชุ่มฉ�่ำไปตลอดชีวิต
เพื่อพิสูจน์ความจริง ขอเชิญท่านศึกษามงคลทั้ง ๓๘ ข้อ
ของพระพุทธเจ้าได้
๑. ไม่คบคนพาล
๒. คบบัณฑิต
๓. บูชาบุคคลที่ควรบูชา
๔. อยู่ในประเทศอันสมควร
๕. มีบุญวาสนามาก่อน
๖. ตั้งตนไว้ชอบ
๗. มีความรอบรู้ (ความเป็นพหูสูต)
๘. มีศิลปะ
๙. มีวินัยดี
๑๐. มีวาจาเป็นสุภาษิต
๑๑. การบ�ำรุงบิดามารดา
๑๒. เลี้ยงดูบุตร
๑๓. การสงเคราะห์ภรรยา-สามี
๑๔. ท�ำงานไม่คั่งค้าง
๑๕. บ�ำเพ็ญทาน
๑๖. ประพฤติธรรม
๑๗. สงเคราะห์ญาติ
๑๘. ท�ำงานไม่มีโทษ
๑๙. งดเว้นบาปกรรม
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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๒๐. ส�ำรวมจากการดื่มน�้ำเมา
๒๑. ไม่ประมาทในธรรม
๒๒.มีสัมมาคารวะ-มีความเคารพ
๒๓. มีความถ่อมตน
๒๔. มีความสันโดษ
๒๕. มีความกตัญญู (เป็นสัตบุรุษ)
๒๖. ฟังธรรมตามกาลอันสมควร
๒๗. ความอดทน
๒๘. เป็นคนว่าง่าย
๒๙. เห็นสมณะ
๓๐. สนทนาธรรมตามกาล
๓๑. การบ�ำเพ็ญตบะ
๓๒. ประพฤติพรหมจรรย์
๓๓. เห็นอริยสัจ
๓๔. ท�ำให้แจ้งซึ่งนิพพาน
๓๕. จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
๓๖. จิตไม่โศก
๓๗. จิตปราศจากธุลี
๓๘. จิตหลุดพ้น (จิตเกษม)
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มงคล
ข้อที่

๑

อเสวนา จ พาลานํ
(ไม่คบคนพาล)

ในบรรดาสัตว์โลกทัง้ หลาย สิง่ ทีน่ า่ สนใจทีส่ ดุ คือคน เพราะว่า
ตัวเราเองก็เป็นคน พ่อแม่พนี่ อ้ งตลอดจนเพือ่ นฝูงก็เป็นคน เมือ่ เรา
โตขึน้ พอทีจ่ ะได้รบั การศึกษาได้ เราก็ไปเรียนอยูก่ บั ครูซงึ่ ก็เป็นคน
ตลอดจนการค้าขายเราก็ตอ้ งพบปะอยูก่ บั คน แม้ตวั ตายเราก็ไม่วาย
ที่จะต้องยุ่งกับคน เพราะว่าคนนั่นเองเป็นผู้น�ำเราไปเผาไปฝัง
เมือ่ สิง่ แวดล้อมทัง้ หลายของเราขึน้ อยูก่ บั คนเช่นนีแ้ ล้ว สิง่ ที่
เราจะต้องศึกษาหาความเข้าใจให้ดเี กีย่ วกับเรือ่ งของคน เพราะคนเรา
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จะดีก็เพราะคน และจะเสียคนก็เพราะคน จะร�่ำรวยหรือยากจน
ก็เพราะคนอีกเหมือนกัน ส่วนสิง่ อืน่ สัตว์อนื่ เป็นแต่เพียงส่วนประกอบ
เท่านัน้ ฉะนัน้ ในมงคลหรือทางพัฒนาชีวติ ข้อต้นนัน้ พระพุทธองค์
จึงทรงสอนเรื่องคนและข้อที่ ๒ ก็เกี่ยวกับคน
ไม่วา่ เราจะท�ำงานอะไร จะเป็นการค้าหรือว่าการแต่งงานก็ตาม
สิง่ ทีเ่ ราจะต้องค�ำนึงอยูเ่ ป็นประการแรกก็คอื คน ถ้าสมมติวา่ ท่าน
จะแต่งงานกับใครสักคนหนึง่ แทนทีจ่ ะเป็นห่วงเรือ่ งสินสอดทองหมัน้
แทนที่จะเป็นห่วงน�้ำหอยสังข์มงคลแฝด และห่วงจ�ำนวนคนที่จะ
มารดน�้ำอวยพร แต่ควรที่จะห่วงคนที่จะร่วมกับเรานั่นแหละเป็น
ประการส�ำคัญ ดูว่าเขาจะเป็นคนดีหรือไม่ดี เป็นปัญหาแรกที่สุด

คนพาล
คนในโลกนี้มีอยู่สองประเภท คือ คนดีกับคนพาล ในมงคล
ข้อแรกของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงสั่งสอนให้เว้นจากการคบ
คนพาล ก่อนที่เราจะเว้นจากการคบกับคนพาลนั้น เราก็ควรที่
จะทราบเสียก่อนว่าคนพาลมีลักษณะอย่างไร เพราะเป็นเรื่องที่
ยากมากทีจ่ ะรูไ้ ด้วา่ คนไหนเป็นคนพาล เพราะเราไม่สามารถทีจ่ ะ
พิสูจน์ได้ โดยทางเครื่องแต่งตัวหรืออาภรณ์ประดับร่างกาย ทั้งนี้
เพราะว่าคนพาลบางคนแฝงมาในร่างของผู้ดีก็มี วิธีที่จะสังเกต
คนพาลได้นนั้ ก็อาศัยจากการสังเกต กิรยิ าอาการทีแ่ สดงออก เพราะ
คนพาลนั้นย่อมจะมีอาการที่จะแสดงออกมาอยู่ ๕ อย่างด้วยกัน
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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เพื่อความเข้าใจในเรื่องของคนพาลจึงใคร่ที่จะยกนิทานมา
ให้ได้ฟังสักเรื่อง เป็นเรื่องสมัยก่อนพุทธกาล คือ มีดาบสคนหนึ่ง
มีนามว่าอกิตติ ท่านดาบสผู้นี้เมื่อก่อนจะบวชท่านเป็นคนมั่งคั่ง
โดยได้รบั มรดกจากมารดาบิดา ท่านเป็นคนชาวเมืองพาราณสี ทาง
ภาคเหนือของประเทศอินเดีย แต่ท่านจะออกบวชด้วยเรื่องอะไร
ไม่ทราบได้ แต่ความในท้องเรื่องนั้นบ่งชัดว่าท่านบวชเพราะได้รับ
ความกระทบกระเทือนใจจากคนบางพวก หลังจากทีท่ า่ นได้บวชแล้ว
ก็ได้ออกจาริกไปทางภาคเหนือจนกระทัง่ เข้าไปตัง้ ส�ำนักท�ำความเพียร
อยูท่ แี่ คว้นกาฬะ และในทีน่ นั้ ท่านต้องได้ประสบกับความอดอยาก
ยากแค้นจนกระทั่งต้องฉันเปลือกไม้ทีเดียว ข่าวนี้ได้ทราบไปถึง
ท้าวสักกะ พระองค์จึงเสด็จมายังส�ำนักของดาบส
“พระคุณเจ้า โยมขอปวารณา หากพระคุณเจ้าต้องประสงค์
สิง่ ใดแล้วโปรดเรียกร้องเอาเถิด โยมจะจัดถวาย” ท้าวสักกะปวารณา
ต่อดาบส
“ขอถวายพระพร การทีม่ หาบพิตรได้ปวารณานัน้ เป็นพระมหากรุณาอย่างหาที่เปรียบมิได้” พระดาบสตอบ
“โปรดบอกมาเถิดพระคุณเจ้า ต้องการปัจจัยสิง่ ใดโยมจะจัด
ถวาย”
“ปัจจัยเครื่องขบฉันไม่สู้จะเดือดร้อน ขอถวายพระพร”
“โยมได้ทราบว่าเวลานี้พระคุณเจ้าถึงกับฉันเปลือกไม้ใบไม้
แล้วมิใช่หรือ”
“ถูกแล้วถวายพระพร แต่เวลานีเ้ ปลือกไม้ใบไม้ยงั พอประทัง
ชีวติ อยู่ ถ้ามหาบพิตรจะโปรดประทานพรแล้ว อาตมาภาพมีขอ้ อืน่
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ที่จะประสงค์ยิ่งกว่า”
“อ๋อ ไม่เป็นไร พระคุณเจ้า บอกโยมมาซิพระคุณเจ้าประสงค์
สิ่งใด เภสัชแก้โรคหรือ หรือขัดข้องด้วยเครื่องบริขารอย่างไร”
“เภสัชก็ดี บริขารอื่นๆ ก็ดี อาตมาไม่ต้องการ มหาบพิตร”
“ถ้าเช่นนั้นพระคุณเจ้าประสงค์สิ่งใด”
“มหาบพิตร ประการแรกทีส่ ดุ ขอให้อาตมาอย่าได้พบ อย่า
ได้เห็นคนพาล...”
“อ้าว...” ท้าวสักกะอุทานด้วยความแปลกพระทัย เพราะทรง
คาดคิดว่าพระดาบสคงจะขอเครื่องขบฉัน หรือไม่ก็ให้หาพาหนะ
อพยพไปยังถิน่ อืน่ แต่แล้วความคาดหมายของพระองค์กก็ ลายเป็น
อืน่ ไป จึงตรัสถามซ�ำ้ อีกว่า “ไหน พระคุณเจ้าว่าอย่างไรนะ พระคุณ
เจ้าต้องการอะไร”
“ขอถวายพระพร ขออย่าให้อาตมาภาพอย่าได้พบได้เห็น
คนพาลเลย...”
“แล้วอย่างไรอีก” ท้าวสักกะตรัสถาม
“ขออย่าได้ยนิ ได้ฟงั เรือ่ งราวของคนพาลด้วย ขอถวายพระพร”
“เท่านี้หรือ พระคุณเจ้า”
“ขออย่าได้อยู่ร่วมกับคนพาลอีก”
“แล้วอย่างไรอีก”
“ขออย่าได้ แม้แต่จะท�ำงานเกี่ยวข้องกับคนพาลเลยทีเดียว
ขอถวายพระพร”
“แหม พระคุณเจ้านี่เกลียดคนพาลเอามาก...”
“มิใช่แต่เท่านัน้ มหาบพิตร ขออย่าให้จติ ใจของอาตมาหลงใหล
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ

31

มงคลข้อที่

๑

ไม่คบคนพาล

นิยมชมชอบกับคนพาลเป็นอันขาด...” พระดาบสทูลในที่สุด
“หมายความว่า พระคุณเจ้าไม่ประสงค์ทจี่ ะเกีย่ วข้องกับคนพาล
อย่างเด็ดขาด ไม่ว่าในกรณีใดๆ”
“ใช่แล้วมหาบพิตร”
“เอาละ โยมขอถามพระคุณเจ้าสักนิดเถอะ คนพาลน่ะท�ำอะไร
ให้กับพระคุณเจ้าหรือ บอกโยมหน่อยได้ไหม”
“มหาบพิตร ขออย่าให้อาตมาได้เล่าเรือ่ งทีไ่ ด้ผา่ นมาแล้วเลย
เมื่อเรื่องมันผ่านมาแล้วก็ให้มันแล้วไป แต่อาตมาจะขอสรุปพฤติการณ์ของคนพาล เพื่อทรงทราบดังนี้คือ
๑. คนพาลชักน�ำในทางผิด
๒. คนพาลชอบท�ำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ
๓. คนพาลเห็นผิดเป็นชอบ
๔. คนพาลแม้เราพูดดีก็โกรธ
๕. คนพาลไม่รู้จักระเบียบวินัย
คนพาลเป็นอย่างนีแ้ หละมหาบพิตร อาตมาภาพจึงไม่ปรารถนา
จะพบ หรือได้ยนิ ได้ฟงั ข่าวคราวว่ามีคนพาลอยูท่ นี่ นั่ ทีน่ ี่ มหาบพิตร”
พระดาบสเน้นความประสงค์ของตนในที่สุด
เมือ่ เราได้อา่ นเรือ่ งนีจ้ บลง เราก็พอทีจ่ ะรวบรวมความหมาย
ของค�ำว่า คนพาล แล้วว่าเป็นอย่างไร มีลกั ษณะอย่างไร และคงจะ
ท�ำให้ทา่ นดาบสป่นปีม้ าแล้วเมือ่ คราวครองฆราวาส ซึง่ แทนทีจ่ ะกลัว
อดตาย กลับกลัวจะต้องเผชิญกับคนพาล ด้วยเหตุนี้เองท่านจึง
ตั้งข้อสังเกตคนพาลได้อย่างเหมาะสม
อีกประการหนึง่ ความหมายของค�ำว่า พาละ ค�ำนีเ้ ป็นค�ำบาลี
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แปลว่า เยาว์ อ่อน อย่างเช่น พาลทารกะ เด็กเยาว์ ฉะนัน้ เมือ่ เอา
ความหมายของค�ำนีม้ าเป็นฉายาของคน เราเรียกว่าคนพาล หมายถึง
คนมีก�ำลังน้อย หรือคนอ่อนแอ ตามทัศนะทางพุทธศาสนานั้น
เห็นว่าคนพาลคือคนอ่อนแอ เป็นคนประเภทมีก�ำลังน้อย ซึง่ ถ้าจะ
เทียบกับความเข้าใจของชาวบ้านแล้วออกจะไม่ถูกต้องนัก ซึ่ง
ชาวบ้านเข้าใจว่าคนพาลคือคนแข็ง
ทีนเี้ หตุไรจึงว่าคนพาลเป็นคนอ่อนแอ ก่อนอืน่ เราจะต้องเข้าใจ
เสียก่อนว่า ตามธรรมดาคนเรานัน้ มีก�ำลังอยูใ่ นตัวด้วยกันทัง้ หมด
๓ กอง คือ
๑. ก�ำลังความดี
๒. ก�ำลังความรู้
๓. ก�ำลังกาย
นีแ่ หละเป็นกองก�ำลังของคนเราละ ใครจะสามารถทีจ่ ะพัฒนา
ชีวติ ของตนเองได้มากน้อยเพียงไร ก็ตอ้ งแล้วแต่จะมีกำ� ลัง ๓ กองนี้
มากเพียงไร และจะต้องใช้ประกอบให้ครบ ไม่ให้สกั แต่วา่ จะมีเฉยๆ
บางคนมีไม่ครบ หรือมีแต่ใช้ไม่ครบ นิยมใช้แต่กำ� ลังกายอย่างเดียว
เช่นเวลาเกิดขัดแย้งกับใคร แทนที่เราจะเอาชนะกันด้วยความรู้
หาเหตุผลตามความเป็นจริงเข้าสูก้ นั แต่เรากลับไม่ใช้ ชอบใช้ก�ำลัง
เข้าสู้กันแต่อย่างเดียว พึ่งแต่ก�ำลังกายอย่างเดียว คนประเภทนี้
เรียกว่าคนมีกำ� ลังน้อย ในเมือ่ คนทัว่ ไปเขามีก�ำลัง ๓ อย่าง แต่เรา
ใช้เพียงอย่างเดียว ฉะนัน้ ตามหลักศาสนาจึงถือว่าผูน้ เี้ ป็นคนอ่อนแอ
ซึง่ ความอ่อนแอนีต้ ามภาษาบาลีเรียกว่า พาโล หรือพาละ ถูกต้อง
ทุกประการ
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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เมื่อเราจะสรุปคนพาลตามนัยของพระไตรปิฎก ในพาล
บัณฑิตสูตร ในอุปริปัณณาสก์ พระพุทธองค์ทรงแสดงลักษณะ
ของคนพาลแก่พระภิกษุสงฆ์ว่า คนพาลมีลักษณะ ๓ คือ
๑. มีความคิดชั่ว
๒. พูดจาชั่ว
๓. ชอบท�ำชั่ว
เมื่อได้อธิบายลักษณะของคนพาลมาพอสมควรแล้ว คิดว่า
ท่านคงสามารถทีจ่ ะรูโ้ ฉมหน้าของคนพาลแล้วว่ามีลกั ษณะอย่างไร
ต่อไปนีจ้ ะอธิบายถึงว่าการคบ การคบ ในทางภาษาบาลีทา่ นเรียกว่า
เสวนา ชาวบ้านเรียกว่า ส้องเสพ คบหาสมาคม ทีนี้การคบของ
คนเราก็มีอยู่ ๒ ขั้น คือ
ใกล้กัน
คบกัน
ค�ำว่าใกล้กนั หมายความว่า เดินใกล้กนั ยืนใกล้กนั นัง่ ใกล้กนั
นอนใกล้กนั อย่างเช่นเราท�ำงานอยูใ่ นทีเ่ ดียวกัน การเข้าใกล้กนั นัน้
ไม่ใช่หมายความว่าจะคบกันเสมอไป
คบกัน หมายถึงการร่วมจิตใจด้วย เห็นพร้อมกับเขา ผสม
กับเขา ต่างจากลักษณะทีก่ ล่าวว่าใกล้กนั เพราะเมือ่ ถึงตอนนีแ้ ล้วก็
เป็นอันว่าคบ คือถ่ายทอดเอานิสยั ใจคอตลอดจนการกระท�ำของเขา
มาทีเดียว ตามทัศนะของทางพระพุทธศาสนา ถือว่าคนพาลเป็น
บุคคลทีพ่ งึ รังเกียจ ทีห่ า้ มโดยตรงก็คอื การห้ามคบ เพราะแม้ไม่รว่ ม
กินร่วมอัธยาศัยก็ยังเป็นข้อเสียหายหลายอย่าง เช่น อาจถูก
คนพาลท�ำอันตราย รังแก ข่มเหง อาจถูกคนต�ำหนิติเตียน อาจ
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พลาดพลั้งคบคนพาลเข้าจริงๆ
ทุกอย่างทีย่ กมาล้วนแต่เป็นสิง่ ทีไ่ ม่เป็นมงคลแก่ตวั ทัง้ สิน้ ถึง
แม้วา่ เราจะเป็นคนดี แต่ลงได้คลุกคลีกบั คนพาลแล้ว ย่อมเป็นทีห่ วาด
ระแวงแก่คนทั้งหลาย
จะอย่างไรก็ตาม บางครัง้ เราจ�ำเป็นจะต้องอยูใ่ กล้กบั คนพาล
ซึง่ ไม่มที างทีจ่ ะหลีกเลีย่ งได้ เช่นบิดามารดาเป็นคนพาล บุตรต้อง
คอยปรนนิบตั ติ ามหน้าที่ หรือสามีภรรยาเป็นคนพาล อีกฝ่ายหนึง่
ก็จะต้องเลีย้ งดู แต่การกระท�ำดังกล่าวนีไ้ ม่ได้ชอื่ ว่าคบคนพาล หรือ
บางทีพระสงฆ์กจ็ ะต้องไปเทศน์โปรดคนพาลก็มี คนควบคุมนักโทษ
ต้องคลุกคลีอยู่กับนักโทษตลอดวัน ก็ไม่จัดว่าเป็นคนพาล
ในขณะทีเ่ ราอยูใ่ กล้คนพาล จ�ำเป็นจะต้องคิดไว้เสมอว่า เรา
อยูใ่ กล้สงิ่ ทีเ่ ป็นอันตราย เหมือนเราก�ำลังอยูใ่ กล้คนทีเ่ ป็นโรคติดต่อ
คนที่อยู่ใกล้คนพาลจะต้องระวังตัวแจ คือระวังความพาลของเขา
จะมาติดต่อเอาเราเข้า ถ้าเผลอก็นับว่าเป็นกรรมของเรา

คบพาล
การคบคนพาลนั้นมีลักษณะที่จะพอแสดงให้เห็นเป็น ๓
ลักษณะคือ การร่วม ๑ การรับ ๑ และการให้ ๑
การร่วมนัน้ หมายความว่า ตกลงปลงใจร่วมกัน ร่วมการงาน
ร่วมกิน ร่วมนอน ร่วมสุข ร่วมทุกข์ ร่วมเทีย่ วเตร่ ร่วมพรรค ร่วม
ความคิด กิริยาอย่างนี้เป็นลักษณะของการคบ
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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การรับ หมายความว่ารับเป็นนาย รับเป็นลูกน้อง รับเป็นครู
รับเป็นผัว รับเป็นเมีย รับเป็นผูอ้ ดุ หนุนเชือ้ เชิญ เหล่านีเ้ ป็นเครือ่ ง
แสดงออกซึ่งการคบเหมือนกัน
การให้ หมายถึงการให้ความสนับสนุนยกย่อง ให้ยศ ให้
ต�ำแหน่งให้บ�ำเหน็จ ให้ค�ำชมเชย แม้แต่จะปรบมือให้ก็เข้าใน
ลักษณะคบทั้งสิ้น
การทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดงมงคลข้อแรกว่าอย่าคบคนพาล
ก็หมายความว่าอย่าร่วม อย่ารับ อย่าให้แก่คนพาล เพราะเมือ่ เรา
ไปคบเข้าแล้ว ก็จะถ่ายเอาความเสียมาสูต่ วั เรา และเป็นอัปมงคล
คือไม่เป็นมงคลแก่เราเลย เพื่อประกอบเรื่องให้ชัดในมงคลข้อนี้
จึงจะขอยกเรื่องราวมาแสดงสัก ๒-๓ เรื่อง

นิทานกุมารโจรและเทวทัต
เรือ่ งมีอยูว่ า่ มีชายหนุม่ คนหนึง่ เป็นคนมีนสิ ยั เกกมะเหรกเกเร
บิดาจะว่ากล่าวสัง่ สอนก็ไม่ยอมฟัง ในทีส่ ดุ ก็ถกู บิดาขับไล่ออกจาก
บ้านไป ชายหนุม่ นัน้ ก็เทีย่ วซัดเซพเนจรไปคบหากับพวกโจร พวกโจร
ได้พากันไปโจรกรรมในทีต่ า่ งๆ บางทีก่ ป็ ล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ตาย ปล้น
วัวปล้นควายเอามาขาย แบ่งปันทรัพย์ที่ได้ การกระท�ำนี้ได้ล่วงรู้
ไปถึงพระมหากษัตริย์ พระองค์จงึ ตรัสสัง่ ให้เสนาอ�ำมาตย์ยกไพร่พล
ทหารไปจับพวกเหล่าโจร รวมทัง้ ชายหนุม่ นัน้ ด้วยเอามาประหารสิน้
ชายหนุม่ คนนัน้ ต้องตายลงอย่างน่าอนาถ เพราะโทษทีค่ บกับคนพาล

36

มงคล ๓๘ ประการ

จึงถึงความพินาศในที่สุด
อีกเรือ่ งหนึง่ ก็คอื เรือ่ งของพระเทวทัตกับพระเจ้าอชาตศัตรู มี
เรือ่ งด�ำเนินความว่า พระเทวทัตซึง่ เป็นคูเ่ วรคูก่ รรมกับพระพุทธเจ้า
ได้เกิดมาร่วมวงศ์ศากยะกับพระพุทธเจ้า และได้ออกบวชพร้อมกับ
ศากยวงศ์อนื่ ๆ เมือ่ บวชแล้วก็เจริญฌานจนได้ฌานโลกีย์ สามารถ
ทีจ่ ะแสดงฤทธิต์ า่ งๆ ได้ พระเทวทัตมีความน้อยพระทัยเป็นอย่างมาก
ทีบ่ รรดาพุทธบริษทั เมือ่ มาสูพ่ ระอารามแล้วต่างถามหาแต่พระพุทธเจ้า พระอัครสาวกทัง้ สอง พระอนุรทุ พระอานนท์ ไม่มใี ครถามหา
พระเทวทัตเลย จึงบังเกิดความริษยา มีความคิดทีจ่ ะหาอ�ำนาจและ
ผู้อุปัฏฐาก ได้เล็งเห็นว่าพระเจ้าอชาตศัตรูราชกุมารของพระเจ้า
พิมพิสารเป็นกุมารยังเยาว์อยู่ เมื่อพระเทวทัตได้แสดงอิทธิฤทธิ์
แปลงตัวเป็นกุมารน้อยมีอสรพิษพันกาย ยังความเลือ่ มใสแก่พระกุมารเป็นอย่างมาก พระกุมารได้ถวายตัวเป็นโยมอุปัฏฐากเลย
ท�ำให้ฐานะของพระเทวทัตดีขึ้นมาก แต่ต่อมาพระเทวทัตเกิดมี
ความคิดร้ายต่อพระพุทธเจ้า โดยตนเองจะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเอง
และได้ยุยงให้พระเจ้าอชาตศัตรูปลงพระชนม์พระบิดาเสีย
“ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้านัน้ ก็มฐี านะทีจ่ ะได้รบั พระราชบัลลังก์
แทนเสด็จพ่ออยู่แล้ว” พระเจ้าอชาตศัตรูแย้ง
“มหาบพิตรไม่รอู้ ะไร” พระเทวทัตแหย่ “พระองค์รหู้ รือไม่วา่
เดี๋ยวนี้คนเราไม่แน่นอน บางทีลูกตายก่อนพ่อก็มีมาก ขอมหาบพิตรเชื่อหม่อมฉันเถิด”
เมือ่ โดนไม้นเี้ ข้า พระกุมารซึง่ ยังอ่อนต่อความคิดก็คล้อยตาม
ดังนัน้ ในวันหนึง่ พระกุมารจึงได้เหน็บกริชเข้ามาในวัง แต่เนือ่ งจาก
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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ไม่เคยท�ำความผิดมาก่อน ฉะนัน้ การท�ำจึงส่อพิรธุ และถูกอ�ำมาตย์
จับได้ พระเจ้าพิมพิสารเมือ่ ได้ทราบว่าอ�ำมาตย์จบั พระกุมารได้ จึง
ได้สอบถามว่า
“การที่ลูกของพ่อเหน็บกริชเข้ามาในวังนี้ มีความประสงค์
อย่างไร”
“หม่อมฉันต้องการราชสมบัติพระเจ้าข้า” พระกุมารตอบ
“เมื่อลูกต้องการอย่างนั้นก็จะเป็นไร เอาเถอะพ่อยกให้”
แล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ได้สถาปนาพระเจ้าอชาตศัตรูให้เป็น
พระราชาแห่งมคธต่อไป เมือ่ แผนของตนได้รบั ความส�ำเร็จ พระเจ้า
อชาตศัตรูจงึ ได้แจ้งแก่พระเทวทัต ว่าบัดนีต้ นได้รบั มอบราชสมบัติ
แล้ว
“มหาบพิตร การท�ำอย่างนี้จะได้ชื่อว่าส�ำเร็จก็หาไม่” พระ
เทวทัตกล่าวขึน้ เมือ่ ได้รบั รายงานจากพระกุมาร “การกระท�ำอย่างนี้
เปรียบเหมือนพระองค์ขังสุนัขไว้ในกลอง เมื่อสุนัขมันหิวขึ้นมา
มันก็จะกัดหนังกลองกินฉันใด ราชสมบัติที่บิดายกให้ท่านโกรธ
ขึ้นมาเมื่อไร ท่านก็จะเอาคืนไปเมื่อนั้น อาตมาคิดว่า ฆ่าเสียให้
ตายนั่นแหละ สมบัติจึงจะเป็นสิทธิ์แก่มหาบพิตรโดยแท้”
“อะไรท่านอาจารย์” พระเจ้าอชาตศัตรูอุทาน “ข้าพเจ้าไม่
สามารถที่จะประหารพระราชบิดาด้วยศาสตราได้หรอก”
“มหาบพิตรไม่ต้องท�ำถึงอย่างนั้นหรอก เพียงแต่พระองค์
จับพระราชบิดากักขังให้อดพระกระยาหาร ในไม่ช้าก็จะต้องตาย
ไปเอง” พระเทวทัตแนะ
พระเจ้าอชาตศัตรูก็เห็นด้วยกับความคิดของพระเทวทัต จึง
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ตรัสสัง่ ให้จบั บิดาไปขังไว้ในเรือนจ�ำ สัง่ ไม่ให้ใครเข้าเยีย่ มนอกจาก
พระราชมารดา
พระนางเวเทหิ ซึ่งเป็นพระมเหสีมีความกตัญญูต่อพระราช
สวามียิ่ง จึงได้จัดอาหารใส่ขันทองคลุมด้วยผ้าห่มนอนซ่อนเข้าไป
ถวายพระสวามี พระเจ้าพิมพิสารก็อาศัยอาหารนัน้ ยังพระชนม์อยู่
ต่อมาเมือ่ พระเจ้าอชาตศัตรูจบั ได้ ก็หา้ มไม่ให้พระมารดาห่มผ้าคลุม
เข้าไป พระนางก็เอาอาหารซ่อนไปในฉลองพระบาทเข้าไปถวายแก่
พระราชสวามี พระเจ้าอชาตศัตรูทราบเข้าก็สงั่ ห้ามไม่ให้พระมารดา
ใส่ฉลองพระบาทเข้าไปเยีย่ ม พระนางก็ใช้อาหารมาเคล้าขย�ำบดทา
พระกายของนาง คลุมพระกายด้วยผ้าเข้าไปเยีย่ ม และให้พระเจ้า
พิมพิสารเลียอาหารตามร่างกายนั้น พระเจ้าพิมพิสารก็อยู่ได้
ต่อมาเมือ่ พระเจ้าอชาตศัตรูทราบความจึงสัง่ ห้ามเยีย่ มโดยเด็ดขาด
พระราชมารดาถึงกับเศร้าโศกพระทัยอยู่ในเคราะห์กรรมของ
พระสวามี คร�่ำครวญด้วยน�้ำเสียงละห้อยแต่ภายนอกว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นราชสวามี ตั้งแต่บัดนี้ไปเบื้องหน้า
หม่อมฉันจะไม่ได้เห็นพระองค์สบื ไป นับแต่จะไกลกันไม่มกี ำ� หนด
ราวกับว่าพระจันทร์ดับลับบรรพตเหลี่ยมพระสุเมรุ โทษานุโทษ
อันใดทีข่ า้ พเจ้าท�ำผิดมาแต่กอ่ นด้วยกาย วาจา ใจ ขอพระองค์ทรง
ให้อภัยแก่หม่อมฉันในวันนี้ ถึงพระองค์จะทรงสิ้นพระชนม์ เกล้า
กระหม่อมฉันก็มไิ ด้เห็นพระองค์อกี แล้ว ขอทูลกระหม่อมแก้ว จงให้
อภัยโทษแก่เกล้ากระหม่อมผู้เป็นอัครชายาในกาลบัดนี้”
เมือ่ พระเจ้าพิมพิสารไม่ได้เสวยพระกระยาหารเลย แต่อาศัย
ทีว่ า่ พระองค์ทรงเป็นพระอริยบุคคลชัน้ ต้นคือพระโสดาบัน พระองค์
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ก็อาศัยการเดินจงกรม มีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ ยังปีตใิ ห้บงั เกิด
ขึน้ ท�ำให้รา่ งกายและวรรณะของพระองค์นนั้ ผ่องใส มีปตี หิ ล่อเลีย้ ง
พระชนมชีพอยู่โดยมิต้องเสวยอะไรเลย
พระเจ้าอชาตศัตรู หลังจากทีไ่ ด้สงั่ ห้ามไม่ให้พระราชมารดา
เข้าเยี่ยมพระเจ้าพิมพิสารแล้ว ก็คอยฟังข่าวการสิ้นพระชนม์ของ
พระราชบิดาอยู่ เมือ่ ทรงทราบว่า พระราชบิดามิได้ทรงสิน้ พระชนม์
เพราะอาศัยการเดินจงกรม มีปตี หิ ล่อเลีย้ งพระชนม์ชพี อยู่ จึงสัง่ ให้
ช่างกัลบกเอามีดโกนกรีดฝ่าพระบาททัง้ สองข้างแล้วทาด้วยน�ำ้ เกลือ
พระเจ้าพิมพิสารได้เสวยทุกขเวทนากล้า ไม่สามารถจะทรงพระ
ชนมายุอยู่ได้ ในที่สุดก็ทรงสิ้นพระชนม์
ในวันเดียวกันนั้นเอง ได้เกิดมีเหตุ ๒ อย่างพร้อมกัน กล่าว
คือในขณะทีพ่ ระเจ้าพิมพิสารได้สวรรคตลง พระมเหสีของพระเจ้า
อชาตศัตรูได้ประสูตพิ ระราชโอรส เมือ่ มีเหตุเกิดขึน้ อย่างนี้ อ�ำมาตย์
จึงปรึกษากันว่า เราจะควรกราบทูลเรือ่ งอะไรก่อน ในทีส่ ดุ ก็ลงมติ
กันว่า ควรทีจ่ ะกราบทูลเรือ่ งการประสูตพิ ระราชโอรสก่อน เพราะ
เป็นเรื่องมงคล เมื่อได้ปรึกษากันตกลงแล้วก็คอยอยู่
พอพระเจ้าอชาตศัตรูเสด็จมา อ�ำมาตย์ผหู้ นึง่ ก็กราบทูลเรือ่ ง
การประสูตพิ ระราชโอรส เมือ่ พระเจ้าอชาตศัตรูได้ทรงสดับ ก็บงั เกิด
ความปีติโสมนัสอย่างแรงกล้า ถึงกับร�ำพึงในพระทัยของพระองค์
เองว่า
“อา...นี่พระบิดาของเรานั้นจะมีความรู้สึกเหมือนกับที่เรานี้
รูส้ กึ ปีตขิ ณะนีห้ รือไม่ พระบิดาของเราก็คงจะรักเราเหมือนอย่างทีเ่ รา
มีความรูส้ กึ อยูข่ ณะนี้ แล้วป่านนีพ้ ระบิดาของเราจะเป็นอย่างไรบ้าง
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ก็ไม่รู้”
เมื่อทรงร�ำพึงในพระทัยเช่นนั้นแล้วก็ทรงรับสั่งถามว่า
“นีอ่ ำ� มาตย์ แล้วพระราชบิดาของข้ายังมีพระชนม์ชพี สบายดี
อยู่หรือ”
“หามิได้ พระอาญามิพน้ เกล้า บัดนีพ้ ระเจ้าพิมพิสารพระบิดา
ได้สิ้นพระชนม์เสียแล้วพระเจ้าข้า”
“หา เจ้าว่าอย่างไรนะ พระบิดาข้าสิน้ พระชนม์แล้วกระนัน้ หรือ”
ตรัสถาม
“พะย่ะค่ะ”
พระเจ้าอชาตศัตรูได้ทรงสดับเรือ่ งราว ก็มคี วามโทมนัสพระทัย
ยิง่ นัก ยิง่ เมือ่ ได้ทราบข่าวถึงความรักของพระบิดาทีม่ ตี อ่ ตนเมือ่ ยัง
เยาว์วยั ก็ยงิ่ มีความโทมนัสเป็นทวีคณ
ู ทรงวิปโยคโศกเศร้าทีไ่ ด้ทรง
พลัดพรากจากพระราชบิดา ถึงกับเสวยมิได้ บรรทมก็ไม่หลับ
พระกายผ่ายผอมลง นายแพทย์โกมารภัจจ์จงึ ได้ทลู แนะน�ำให้ไปเฝ้า
พระผูม้ พี ระภาคเจ้า แล้วพระพุทธเจ้าก็ได้เทศนา สามัญญผลสูตร
ให้ฟงั ยังความเลือ่ มใสในพระรัตนตรัย มีพระทัยเบิกบาน เสือ่ มสิน้
จากความเศร้าโศก
ตัง้ แต่บดั นัน้ มา พระเจ้าอชาตศัตรูกส็ นิ้ ความเลือ่ มใสในพระ
เทวทัต ไม่ไปมาหาสู่และคอยอุปัฏฐากเหมือนอย่างเคย
พระเทวทัต เมือ่ สิน้ ความอุปถัมภ์เสือ่ มจากลาภสักการะจึงเข้า
ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ทูลขอทีจ่ ะปกครองสงฆ์ และพร้อมกันนัน้ ก็ทลู
ขอให้พระองค์บัญญัติวัตถุ ๕ ประการแก่สงฆ์ คือ
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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๑. พึงเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ผู้ใดเข้าบ้านต้องอาบัติ
๒. พึงเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร
๓. พึงถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร
๔. พึงอยู่โคนไม้เป็นวัตร
๕. ห้ามฉันปลาและเนื้อ
พระพุทธองค์ทรงเห็นว่า บัญญัตทิ พี่ ระเทวทัตขอนัน้ เป็นการ
ตึงจนเกินพอดี จึงไม่ทรงประทานอนุญาตให้ และพระเทวทัตก็ได้
ท�ำร้ายพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆ ตั้งแต่ให้นายขมังธนูยิง ให้
ช้างซับมันไล่แทง และในทีส่ ดุ ก็กลิง้ หินบนยอดเขาคิชกูฏลงมาทับ
แต่ท�ำได้เพียงยังพระโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห้อเท่านั้น
ในทีส่ ดุ พระเทวทัตก็คดิ การใหญ่ ยุยงพระสงฆ์ทบี่ วชใหม่ยงั ไม่รู้
พระธรรมวินยั แยกพวกออกไป พระพุทธเจ้าจึงได้รบั สัง่ ให้พระโมคคัลลานะและพระสารีบตุ ร อัครสาวกทัง้ สอง ไปน�ำพระสงฆ์กลับคืน
มาได้ พระเทวทัตซึง่ ต่อมาก็ได้ลม้ ป่วยลง เมือ่ เห็นอาการจะไปไม่รอด
ก็สำ� นึกในความผิดของตนทีไ่ ด้กระท�ำมา จึงขอร้องให้ศษิ ย์ของตน
ให้หามไปทีก่ รุงสาวัตถีเพือ่ ท�ำการขอขมากรรม เมือ่ ลูกศิษย์ได้หาม
พระเทวทัตมาถึงสระโบกขรณี ใกล้พระเชตวัน พระเทวทัตก็ให้วาง
เตียงลงเพื่อจะสรงน�้ำ
พอพระเทวทัตหย่อนเท้าถึงพืน้ แผ่นดินไม่สามารถจะทนทาน
ความบาปของพระเทวทัตได้จึงสูบลงไป พระเทวทัตได้ยกสองมือ
ขึน้ ถวายบังคมพระศาสดาบูชาด้วยกระดูกคางทัง้ สอง แล้วแผ่นดิน
ก็สบู ลงไปสูอ่ เวจีมหานรก ได้เสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส เท้า
ทั้งสองจมลงไปในพื้นเหล็กเพียงข้อเท้า มือทั้งสองจมลงไปเสมอ
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ข้อมือ ศีรษะนัน้ จมลงไปในเหล็กแดงถึงขอบหูบน มีหลาวเหล็กโต
เท่าล�ำตาลทิ่มแทงกายอยู่ตลอดเวลา ทั้งมีเปลวไฟลุกโชติช่วงทั้ง
สี่ทิศ คือ ด้านข้างทั้งสอง เบื้องบน เบื้องล่าง กายของพระเทวทัต
เหมือนดังเหล็กแดงทีถ่ กู ไฟเผา ฉะนัน้ ได้รบั ทุกขเวทนาอยูใ่ นอเวจี
มหานรกนั้น
แต่พระเทวทัตจะพ้นทุกข์กเ็ มือ่ สิน้ ภัทรกัปป์นี้ คือหมายความว่า
จะต้องสิน้ พระศาสนาของพระศรีอาริยแ์ ล้ว นัน่ แหละจึงจะพ้น และ
ก็จะได้มาตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า เพราะผลที่ได้บวชใน
พระพุทธศาสนานี้ ส่วนพระเจ้าอชาตศัตรูนั้นได้รับผลกรรมชั่วใน
ชาตินี้ คือไม่สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ แต่พระเจ้า
อชาตศัตรูได้สำ� นึกผิดรูซ้ งึ่ บาปบุญคุณโทษ และทูลขออัจจโยโทษแก่
พระพุทธเจ้า พระองค์ก็ทรงอภัยให้ด้วยพระกรุณา โทษที่พระเจ้า
อชาตศัตรูฆา่ พระบิดาจึงเสวยเพียงโลหกุมภีนรก ซึง่ เป็นเพียงบริวาร
ของอเวจีมหานรกเท่านัน้ เมื่อพ้นจากโทษนั้นแล้วก็จะได้มาตรัสรู้
เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า เพราะผลทีไ่ ด้อปุ ถัมภ์การสังคายนา และ
ก่อสถูปบรรจุพระบรมธาตุไว้
เมือ่ ได้อา่ นเรือ่ งนิทานกุมารโจร และเรือ่ งของพระเทวทัตมา
แล้ว ก็คงจะเห็นได้แล้วว่า การที่เราคบกับคนพาลนั้น ย่อมเสีย
ผลประโยชน์ทงั้ ในชาตินแี้ ละชาติหน้า ฉะนัน้ การคบคนจึงเป็นเรือ่ ง
ส�ำคัญ เพราะมันจะท�ำให้เราได้รับความพินาศในที่สุด พระพุทธองค์จึงตรัสถึงการเว้นจากการคบคนพาลเป็นข้อต้น
ข้อส�ำคัญบางคนอาจจะคิดว่า คนพาลนั้นมีประโยชน์ในการ
แผ่อำ� นาจ จึงแสดงความยิง่ ใหญ่ดว้ ยการชุบเลีย้ งคนพาลไว้เป็นพวก
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พยายามทีจ่ ะฝืนพุทธวจนะซึง่ เป็นสัจธรรมความจริงมีอยูว่ า่ ความ
รุ่งโรจน์ที่ได้จากคนพาลนั้น เป็นความรุ่งโรจน์ที่แฝงไปด้วยความ
หายนะ อย่างเช่นเดียวกับไฟทีล่ กุ ไหม้บา้ นเรือน มันจะสว่างไสวไป
ทั่วบริเวณ แต่แสงสว่างที่เกิดจากเปลวไฟไหม้บ้านเรานั้น ไม่มี
คนฉลาดคนไหนหลงยินดี เพราะมันเป็นแสงสว่างที่แฝงไว้ด้วย
ความหายนะของเราเอง มันเป็นแสงสว่างเพียงชัว่ ครูท่ จี่ ะน�ำความ
มืดมนมาสู่ชั่วกาลนาน
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มงคล
ข้อที่

๒

ปณฑิตานญฺจ เสวนา
(คบบัณฑิต)

ตามธรรมดาเมื่อเรารู้จักช�ำระร่างกายให้สะอาดแล้วยังไม่
พอ จะต้องแสวงหาสิง่ ทีม่ าประดับตกแต่ง และอบตัวให้เกิดความ
งดงามหรือมีกลิ่นหอมอีกด้วย เรื่องนี้ก็เหมือนกัน การที่เราเว้น
จากการไม่คบคนชัว่ แล้ว ยังไม่ได้ชอื่ ว่าจะเป็นคนดีได้ เหมือนคนที่
ช�ำระร่างกายแล้วจะยังได้ชอื่ ว่า เป็นผูท้ สี่ วยงามก็ยงั ไม่ถกู ต้องนัก
ลักษณะค�ำสอนในมงคลข้อที่ ๒ นี้แตกต่างจากข้อที่ ๑ คือ
มงคลข้อที่ ๑ เป็นค�ำสอนทีท่ วนกระแส เพราะว่าคนเรานัน้ ย่อมมี
การคบหาสมาคมกัน ทีนเี้ มือ่ มาห้ามเสียแล้วก็เป็นการฝืนหลักการ
ไป พระพุทธองค์ทรงเห็นความส�ำคัญของคน เพราะว่าสิง่ แวดล้อม
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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ต่างๆ นั้นก็เกิดมาจากคนเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงได้ทรงชี้ให้เห็น
สิ่งที่สามารถจะเห็นได้ชัดมาแสดง ปัญหาส�ำคัญของทางพัฒนา
ชีวติ ข้อนี้ คือลักษณะของบัณฑิต เพราะท่านสอนให้เราคบบัณฑิต
ฉะนั้นเราจึงจะต้องรู้เสียก่อนว่า บัณฑิตมีลักษณะอย่างไรเราจึง
จะคบหาถูก เหมือนว่าเราจะไปหาใครสักคนหนึ่ง เราจะต้องรู้จัก
ลักษณะ ชื่อ ที่อยู่ แล้วจึงจะหาได้ถูก ถ้าไม่อย่างนั้นต่อให้อยู่ตรง
หน้าเราก็หาไม่ถูก

ลักษณะอย่างไรเรียกว่าบัณฑิต
ลักษณะคนทีพ่ ระพุทธองค์ทรงให้คบนัน้ ทรงเรียกว่า บัณฑิต
ชื่อนี้เป็นคุณลักษณะที่บอกถึงคุณความดีของคนๆ นั้น ก่อนอื่น
เราจะต้องท�ำความเข้าใจเสียก่อนว่า บัณฑิต นั้นหมายความว่า
อย่างไร
เพราะความหมายของทางโลกกับทางธรรมนั้น ดูเหมือนจะ
ให้ความหมายเหลือ่ มล�ำ้ กันอยู่ ความจริงค�ำว่า “บัณฑิต” เมือ่ แปล
แล้วจะได้ความหมายว่า ดวงปัญญาที่ฉลาดรอบรู้เหมือนกัน แต่
เวลาตีความหมายแล้วจะไม่ตรงกันนัก ชาวบ้านถือกันว่า บัณฑิต
คือคนมีความรู้ ซึ่งต่อมาก็ได้ถือเอาเป็นดีกรีประกาศคุณความรู้
ของผูน้ นั้ เช่น ผูส้ อบในทางกฎหมายเราก็เรียก เนติบณ
ั ฑิต ผูส้ อบ
ทางแพทย์เราก็เรียก แพทยศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต นีเ่ ป็น
ตัวอย่าง หรือในวงการศึกษาของคณะสงฆ์ปัจจุบัน อย่างที่มหา

46

มงคล ๓๘ ประการ

จุฬาลงกรณ์ วิทยาลัยสงฆ์ วัดมหาธาตุฯ ผู้จบหลักสูตรเรียกว่า
พุทธศาสตร์บณ
ั ฑิต ทีม่ หามกุฏฯ ก็เรียก ศาสนศาสตร์บณ
ั ฑิต คือ
เอาค�ำว่าบัณฑิตนีม้ าวัดความรูก้ นั หมายความว่าใครมีความรูม้ าก
ก็เรียกว่า บัณฑิต นี่เป็นความหมายของทางโลก
แต่ความหมายในทางธรรมนัน้ ค�ำว่า บัณฑิต นัน้ ไม่ใช่หมาย
เอาความรูเ้ ป็นเกณฑ์ในการตัดสินความเป็นบัณฑิตแต่อาศัยอาการ
ที่ใช้ความรู้มาตัดสิน เมื่อจะแปลเอาใจความแล้ว ก็จะได้ความว่า
“ผูท้ ดี่ ำ� เนินชีวติ ด้วยความรู”้ ขอเปรียบเทียบให้เห็นชัดอีกสักหน่อย
คือ บัณฑิต ทางโลกหมายถึงคนทีม่ คี วามรู้ ส่วนในทางธรรมนัน้
หมายถึงผูท้ ใี่ ช้ความรูน้ นั้ ให้เป็นประโยชน์ โดยความหมายนีถ้ งึ แม้
ว่าผูน้ นั้ จะมีความรูท้ างศาสนาจบพระไตรปิฎก แต่ถา้ ไม่สามารถที่
จะปฏิบตั ติ ามความรูน้ นั้ ได้ หาได้ชอื่ ว่าเป็นบัณฑิตไม่ ยกตัวอย่าง
เช่น คนตาบอดกับคนตาดี คนตาดีนั้นหมายถึงคนที่มีนัยน์ตา
ครบสองข้างอยูใ่ นสภาพดี นีใ่ นความรูส้ กึ ของชาวบ้าน ถือว่าคนมี
นัยน์ตาสว่าง แต่ความจริงแล้ว ถ้าคนตาดีนั้นลองหลับตาเดิน ก็
จะมีสภาพไม่ผดิ อะไรกับคนตาบอด ฉะนัน้ คนทีม่ นี ยั น์ตาดีนนั้ ต้อง
หมายถึงต้องลืมตาด้วย ไม่ใช่สักแต่ว่ามีตาเท่านั้น

รู้อย่างไรจึงได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต
เพราะว่าความรูใ้ นโลกนีม้ มี าก ฉะนัน้ จึงยากทีจ่ ะตัดสินลงไป
ได้วา่ จะมีความรูอ้ ย่างไรท่านจึงเรียกว่า บัณฑิต เรือ่ งนีพ้ ระพุทธเจ้า
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ของเราได้ตรัสไว้อย่างชัดเจน ในทีน่ จี้ ะถอดเอาเฉพาะใจความ ไม่
แปลตามตัวอักษรนัก เพราะถ้าจะแปลตามตัวอักษรแล้วก็จะกลาย
เป็นหนังสือของชาววัดไป เพราะไม่มีความประสงค์จะให้เป็นเช่น
นั้น
ลักษณะความรู้ที่จะท�ำให้คนเป็นบัณฑิตนั้น พระพุทธเจ้า
ได้ทรงแสดงว่า “คนที่ฉลาดรู้ประโยชน์ชาตินี้ ประโยชน์ชาติหน้า
และประโยชน์อย่างสูงสุด เรียกว่าบัณฑิต” ถ้าเราจะสรุปเอาสาระ
ใจความก็จะได้ดังนี้ คือ
• รู้จักผิดชอบ
• รู้จักบาปบุญ
• รู้จักประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์
ลักษณะความรูด้ งั กล่าวนี้ ในทางศาสนาเรียกว่า ปัญญา ซึง่
แปลความว่า รูร้ อบหรือรูท้ วั่ ฉะนัน้ คนทีเ่ ป็นบัณฑิตจะต้องเป็นคน
มีปัญญา มีความรู้จักผิดชอบชั่วดี ถึงจะมีความรู้อย่างอื่นมากสัก
เพียงใด แต่ถ้าขาดความรู้จักผิดชอบชั่วดีแล้ว ก็เป็นบัณฑิตไม่ได้

ลักษณะของบัณฑิต
ถ้ า พู ด ถึ ง เรื่ อ งลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ทางโลกนั้ น เราจะดู
ลักษณะได้ไม่ยาก เพราะว่าเมื่อเราเข้าไปในบ้านของเขา เราก็จะ
สามารถทีจ่ ะเห็นได้ โดยถ้าเขาเป็นบัณฑิตก็จะมีใบประกาศความ
เป็นบัณฑิตให้เรารูไ้ ด้ แต่บณ
ั ฑิตทางธรรมไม่มใี บรับรอง ไม่มบี ตั ร
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แสดง จะดูทไี่ หนก็รไู้ ม่ได้วา่ เป็นบัณฑิต นอกจากดูทตี่ วั ผูน้ นั้ แต่นนั่
ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะดูทหี่ น้าของเขาหรือว่าดูทเี่ ครือ่ งแต่งตัว
นั่นไม่ใช่ทางที่เราจะสามารถจะทราบได้ แต่สิ่งที่เราจะสามารถ
ทราบได้ก็คือ ดูความประพฤติหรือพฤติการณ์ที่เขาแสดงออกมา
ในพาลบัณฑิตสูตร พระพุทธเจ้าได้แสดงลักษณะของบัณฑิต
ไว้ ๓ อย่าง คือ
• มีปกติท�ำดี
• มีปกติพูดดี
• มีปกติคิดดี
ค�ำว่าปกตินนั้ หมายเอาถึงพืน้ เพของจิตใจ คือโดยทัว่ ๆ ไปแล้ว
เขาท�ำอย่างนั้น ไม่ใช่เวลานี้ท�ำไปอย่างอีกเวลาท�ำไปอย่าง เช่น
ปกติทำ� ดีกต็ อ้ งท�ำดีเป็นปกติ ไม่ใช่ทำ� พอเอาหน้า กลัวถูกฟ้องร้อง
ก็ท�ำดีที หรือคนที่มีปกติพูดดี คือพูดจาสุภาพเรียบร้อยซื่อสัตย์
เป็นปกติ มีพื้นเพนิสัยใจคอเป็นอย่างนั้นจริงๆ ไม่ว่าจะพูดกับใคร
เมื่อไร ที่ไหน ไม่ใช่ต่อหน้าคนรักพูดจาอ่อนหวาน แต่กับผู้อื่นพูด
หยาบคาย หรือปกติคดิ ดีกเ็ หมือนกัน ถึงแม้วา่ จะตกอยูใ่ นฐานะใด
ก็ตาม จะต้องคิดในทางดีอยูเ่ สมอ เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งทีเ่ ราจะต้องดูกนั
นานหน่อย แต่ทงั้ นีไ้ ม่ได้หมายความว่าจะต้องดีตลอดกาล เพราะ
คนเรานัน้ เป็นปุถชุ น ฉะนัน้ จึงต้องมีบางครัง้ ย่อมพลัง้ พลาดบ้าง แต่
ส่วนใหญ่แล้ว เป็นคนดีก็แล้วกัน
อาการคบหากับบัณฑิต ก็เป็นเช่นเดียวกับที่ได้แสดงเรื่อง
คบหากับคนพาล ทีไ่ ด้แสดงแล้วในทางพัฒนาข้อแรก ส่วนการทีเ่ รา
จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดของการพูด การท� ำ การคิดนั้น ว่า
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อย่างไหนดี อย่างไหนไม่ดีนั้น เราก็ต้องอาศัยเรื่องของศีลธรรม
ถ้ามีการกระท�ำเพื่อเป็นไปในทางเบียดเบียนตนและผู้อื่นให้ได้รับ
ความเดือดร้อนแล้ว ก็จดั ว่าไม่ดี การคบบัณฑิตนัน้ ได้รบั ประโยชน์
ทั้งชาตินี้และชาติหน้า รวมทั้งประโยชน์อย่างยิ่งคือ พระนิพพาน

นิทานเรื่องลูกนกแขกเต้า
ในอดีตกาลนานมาแล้ว ยังมีนกแขกเต้าสองพีน่ อ้ งอาศัยอยูใ่ น
รังของป่าไม้งวิ้ และทีเ่ หนือลมขึน้ ไปเป็นหมูบ่ า้ นของพวกโจร ๕๐๐
ทางข้างใต้ลมเป็นที่ตั้งอาศรมของพวกฤๅษี ๕๐๐ ลูกนกทั้งสองนี้
ยังมีปีกอ่อนอยู่ ไม่สามารถที่จะบินไปที่ไหนตามความปรารถนา
ได้ ดังนั้นเมื่อเกิดพายุใหญ่ ก็ได้หอบเอาลูกนกทั้งสองไปตกอยู่ที่
ของโจรและฤๅษี
ลูกนกตัวหนึง่ ทีต่ กลงไปในหมูข่ องโจรนัน้ ตกลงไปท่ามกลาง
กองอาวุธ จึงได้ชื่อว่า สัตติคุมพะ ส่วนอีกตัวหนึ่งได้ตกลงไปใน
กองดอกไม้ของฤๅษีจึงได้นามว่า ปุปผกะ ลูกนกที่ตกลงไปในหมู่
ของโจร ก็ได้รับการสั่งสอนในเรื่องของโจรและเรื่องของคนพาล
ส่วนลูกนกที่ตกอยู่ในหมู่ของฤๅษีก็ได้รับการสั่งสอนทางเรื่องของ
นักปราชญ์
กาลได้ผ่านมา ยังมีพระมหากษัตริย์ครองกรุงปัญจาละ
ได้เสด็จออกประพาสยิงเนือ้ ในป่า และได้สงั่ แก่เหล่าเสนาทีม่ ากับ
พระองค์ว่า ถ้าเนื้อหนีหลุดรอดออกไปทางผู้ใด ผู้นั้นจะต้องได้รับ
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โทษ แต่เนื้อนั้นได้หนีออกไปทางที่พระราชายืนอยู่ พระองค์จึงมี
ความแค้นพระทัยขับม้าออกกวดตามมฤคีนนั้ แต่พอกวดตามไปได้
สักพัก เนือ้ นัน้ ก็หายไป พระองค์มคี วามกระหายน�้ำเป็นอย่างมาก
จึงได้เสด็จไปเสวยอุทกวารีในล�ำธาร และได้ทรงพักผ่อนพระวรกาย
ที่โคนต้นไทรใหญ่ใกล้กับที่อยู่ของหมู่บ้านโจร
เวลานั้นพวกโจรไม่อยู่ออกไปสู่ป่าใหญ่กันหมด คงอยู่แต่
พ่อครัวกับนกแขกเต้าเท่านัน้ นกแขกเต้าตัวทีอ่ ยูก่ บั พวกโจรได้บนิ
มาพบพระราชาบรรทมอยู่ จึงได้บินไปที่พ่อครัวแล้วพูดว่า
“นี่แน่ะนายท่าน เราได้พบบุรุษผู้หนึ่งนอนหลับอยู่ที่โคน
ต้นไทรใหญ่ มีเครือ่ งประดับร่างกายมาก เราจงออกไปช่วยกันฆ่า
เสียแล้วเปลื้องเอาเครื่องประดับมา ลากเท้าของเขาเอาตัวไปทิ้ง
เสียในที่ไกลๆ เร็วเข้าเถิด”
ขณะนัน้ พระราชาได้ตนื่ จากบรรทม ได้สดับเสียงสนทนาของ
นกกับพ่อครัวก็มคี วามตกพระทัย เสด็จขึน้ สูม่ า้ พระทีน่ งั่ แล้วตรง
มายังทีอ่ ยูข่ องฤๅษี ๕๐๐ และในวันนัน้ พระดาบสทัง้ ๕๐๐ ก็ไม่อยู่
ออกไปป่าหาผลไม้ จึงคงอยู่แต่นกแขกเต้าตัวเดียวเท่านั้น
นกแขกเต้าเมือ่ เห็นพระราชาเสด็จมาแต่ไกล จึงได้บนิ เข้าไป
ใกล้ แล้วปฏิสันถารต้อนรับด้วยวาจาอันไพเราะอ่อนหวานว่า
“ข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐ พระองค์เสด็จมาในที่นี้ นับว่า
เป็นบุญอย่างใหญ่หลวงนักแล้ว เชิญพระองค์เสด็จไปยังอาศรม
ทรงประทับพักพระวรกายให้สบายอารมณ์ แล้วจึงค่อยเสด็จต่อไป
ในเบื้องหน้า”
พระราชาได้ฟงั ค�ำกล่าวของนกแขกเต้าตัวนี้ ก็มคี วามชืน่ ชม
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เป็นอันมาก พระองค์ได้กล่าวสรรเสริญนกแขกเต้ามีประการต่างๆ
และพร้อมกันนั้นก็ได้ทรงติเตียนนกแขกเต้าตัวแรกให้ฟังจนสิ้น
เมือ่ นกแขกเต้าได้ยนิ พระราชาตรัสเช่นนัน้ จึงได้กราบทูลแก่
พระราชาว่า
“ข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐ อันนกแขกเต้าที่อยู่กับโจรนั้น
เป็นพี่น้องท้องเดียวกันกับข้าพเจ้า แต่ไปอยู่กับพวกโจร โจรจึง
สัง่ สอนแต่ในเรือ่ งของพวกคนพาล นกนัน้ เป็นพาลใจบาปหยาบช้า
ส่วนตัวข้าพเจ้านั้นได้มาอยู่ในหมู่ของฤๅษี จึงได้รับการสั่งสอน
ในทางปราชญ์ ตัวข้าพเจ้าจึงฉลาดในทางธรรม ข้าแต่พระองค์
ผูเ้ จริญ บุคคลใดก็ตามทีค่ บค้าสมาคมอยูก่ บั คนพาลก็ยอ่ มจะเป็น
พาล อาจารย์เป็นพาลแล้วศิษย์ก็เป็นพาล บุคคลใดคบหาสมาคม
กับนักปราชญ์แล้วก็จะเป็นนักปราชญ์ คนพาลเปรียบเหมือนยาพิษ
บุคคลใดบริโภคเข้าไปแล้ว ก็ย่อมได้รับอันตราย คนพาลเปรียบ
เหมือนปลาเน่า เอาใบไม้มาห่อก็พาให้ใบไม้เหม็นไปด้วย คนพาล
สันดานหยาบช้าก็ยอ่ มชักน�ำไปสูอ่ บายภูมทิ งั้ ๔ คนพาลย่อมน�ำมา
ซึง่ ความฉิบหายทัง้ ชาตินแี้ ละชาติหน้า ขอพระองค์ผปู้ ระเสริฐจงใช้
วิจารณญาณใคร่ครวญดูเถิด”
พระราชาได้ฟงั ค�ำของนกแขกเต้าก็มคี วามชืน่ ชมหรรษา ทรง
สรรเสริญนกนัน้ มีประการต่างๆ ขณะนัน้ บรรดาพระฤๅษีได้กลับ
มาจากป่า เมื่อพระราชาได้ท�ำอภิวันทนาและได้สนทนากันเป็นที่
ต้องอัธยาศัยแล้ว พระองค์กอ็ าราธนาให้บรรดาฤๅษีทงั้ หลายไปพัก
ทีส่ วนหลวง แล้วสัง่ ให้อภัยแก่บรรดานกแขกเต้าทัง้ มวลอย่าให้ใคร
ท�ำอันตรายเป็นอันขาด ส่วนพระองค์เองก็ได้ถวายอาหารแก่ฤๅษี
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ทัง้ ๕๐๐ ตราบจนเท่าอายุ จุตจิ ากมนุษย์แล้วก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์
ด้วยอ�ำนาจของกุศลที่ได้ท�ำไว้
ตัวอย่างเรื่องของการคบคนพาลและการคบบัณฑิต หาได้มี
เพียงเท่านี้ไม่ ยังมีอีกหลายเรื่อง ดังจะน�ำมาเล่าเพื่อเป็นตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้

เรื่องช้างมหิฬามุข
ช้างมหิฬามุข เป็นช้างทรงรูปงามของพระเจ้ากรุงพาราณสี
เป็นช้างที่ไม่ดุร้าย มีความละมุนละม่อม สมกับเป็นช้างทรงของ
พระราชาทีเดียว
แต่ในกาลต่อมา มีเหตุการณ์อย่างหนึง่ เกิดขึน้ กล่าวคือ ได้มี
พวกโจรได้ลกั ลอบเข้ามาปรึกษาความกันในเรือ่ งของการโจรกรรม
เป็นต้นว่า ให้ฆ่าเจ้าของทรัพย์ชิงเอาทรัพย์มา พบปะใครเดินทาง
มามีขา้ วของแล้ว ก็ฆา่ ให้ตายแล้วเอาข้าวของมาแบ่งปันกัน โจรทัง้
หลายมาพูดกันอยูอ่ ย่างนีท้ กุ วันๆ ช้างนัน้ ก็มคี วามส�ำคัญว่ามาสอน
ให้มันท�ำอย่างนั้น ช้างที่มีใจอ่อนก็เกิดความดุร้าย ฆ่าหมอควาญ
และผู้อื่นถึงแก่ความตาย และก็มีจิตใจหยาบช้ายิ่งขึ้น
เมือ่ พระราชาได้ทราบข่าวเช่นนัน้ จึงมีรบั สัง่ ให้พระโพธิสตั ว์
ออกสืบสวนดูว่ามันมีเหตุอย่างไร ในเมื่อช้างที่ไม่เคยดุร้ายกลับ
ดุรา้ ย พระโพธิสตั ว์ได้รบั ค�ำสัง่ ก็ออกตรวจสอบ ในทีส่ ดุ ก็ได้ความ
จริงว่า การทีช่ า้ งดุรา้ ยเพราะว่าได้ฟงั ค�ำปรึกษาของพวกโจร จึงได้
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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กราบทูลให้พระเจ้ากรุงพาราณสีให้ทรงทราบ แล้วจัดการให้พวก
พราหมณ์ผู้มีความรู้ได้มานั่งสนทนาถึงเรื่องทางธรรม ในที่สุด
ช้างนั้นก็เสื่อมจากพยศร้าย กลับมีจิตใจเมตตาปราณีดังเดิม

เรื่องพระยาโสมราช
ในอดีตกาล มีพระราชาพระองค์หนึ่งนามว่าโสมราชอยู่ใน
เมืองพาราณสี ครั้งนั้น พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิต
สัง่ สอนอรรถธรรมแก่พระราชา และพระราชาก็มมี า้ พระทีน่ งั่ อยูต่ วั
หนึ่งชื่อว่า ปัณฑวะ และก็มีคนเลี้ยงม้าเป็นคนพิการคือเดินขา
กระเผลก ชื่อนายคิริทัตต์ นายคิริทัตต์แกเป็นคนขากระเผลกอยู่
แล้ว เมื่อเดินจูงม้าก็เดินขากระเผลกไปข้างหน้า ฝ่ายม้าทรง
ของพระราชาเมื่อเห็นเช่นนั้น ก็มีความส�ำคัญว่าสอนให้มันเดิน
อย่างนั้น ม้าก็เลยเดินขากระเผลกอย่างนายคิริทัตต์
เมือ่ พระราชาได้ทราบเหตุ ก็ได้ให้นายแพทย์ไปตรวจอาการ
ของม้าว่าเป็นอย่างไร แต่นายแพทย์กต็ รวจดูแล้วว่าไม่มอี าการผิด
ปกติทางร่างกายอย่างไร จะเป็นกีห่ มอๆ ก็ลงความเห็นกันว่าไม่มี
โรคแต่อย่างไร จึงได้กราบทูลให้พระราชาทรงทราบ พระราชาจึง
ให้พระโพธิสัตว์ไปพิจารณา
เมื่อพระโพธิสัตว์ไปพิจารณาดู ก็ทราบชัดว่าการที่ม้าเดิน
อย่างนั้น เพราะว่ามันเดินตามคนที่เลี้ยง พระราชาจึงมีรับสั่งให้
เปลีย่ นคนเลีย้ งใหม่ ม้าทรงของพระราชาก็เดินเป็นปกติเหมือนเดิม

54

มงคล ๓๘ ประการ

เรื่องมะม่วงพระยาทธิวาหนะ
ในอดีตกาล มีพระมหากษัตริยพ์ ระองค์หนึง่ ทรงพระนามว่า
พระยาทธิวาหนะ ครองกรุงพาราณสี และพระโพธิสัตว์ได้ไปเกิด
เป็นครูปโุ รหิตสอนอรรถธรรมแก่พระราชา อยูม่ าวันหนึง่ พระองค์
พร้อมด้วยเหล่าสนมได้ไปสรงน�้ำที่ล�ำธารแห่งหนึ่ง ในขณะนั้น
มีมะม่วงสุกผลหนึ่งลอยตามน�้ำมาและมาติดอยู่ที่ตาข่าย ที่เหล่า
ข้าราชการได้กั้นไว้ป้องกันอันตรายต่างๆ เมื่อพระราชาเสด็จขึ้น
จากการสรงน�ำ้ แล้ว พนักงานก็ได้จดั การเลิกตาข่ายขึน้ และได้พบ
มะม่วงผลหนึ่งสุกงอมงดงามประหลาด บุรุษนั้นจึงน�ำไปถวาย
พระราชา พระองค์ได้ทรงเสวยมะม่วงผลนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่า
มะม่วงผลนีม้ รี สหอมหวานอย่างประหลาดกว่าทีไ่ ด้เคยเสวยมา จึง
มีรบั สัง่ ให้พนักงานน�ำไปปลูกไว้ โดยให้รดด้วยน�้ำนมและทนุบำ� รุง
อย่างดี มะม่วงนั้นก็เจริญงอกงามเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาใหญ่โต
ผลิตดอกออกผลตามฤดูกาล เมื่อออกผลแล้วก็มีรสหวานอย่าง
ประหลาด พระองค์ได้โปรดให้ส่งไปยังเมืองต่างๆ แต่ก็ได้ท�ำลาย
เมล็ดมะม่วงนั้นเสียเพื่อไม่ให้เพาะขึ้น เมื่อพระราชาต่างนครได้
เสวยก็มคี วามพอพระทัย เพราะไม่เคยประสบมาก่อน รับสัง่ ให้น�ำ
เมล็ดไปปลูกก็ไม่ขึ้น เพราะเมล็ดนั้นได้ถูกท�ำลายเสียแล้ว
ยังมีอกี นครหนึง่ พระราชาแห่งนครนัน้ เมือ่ ทราบข่าวว่า เจ้า
กรุงพาราณสีมีมะม่วงรสหอมหวานก็มีความริษยา จึงได้มีรับสั่ง
ให้นายอุทยานผู้มีความสามารถผู้หนึ่งมาเข้าเฝ้า แล้วจ้างให้นาย
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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อุทยานนั้นไปท�ำลายรสของมะม่วงนั้นเสีย นายอุทยานนั้นเมื่อได้
รับพระราชโองการแล้ว ก็มาสูก่ รุงพาราณสีและได้ทลู ขออาสาเป็น
ผู้ดูแลอุทยานหลวง
เมื่อได้โอกาสเช่นนั้นแล้ว นายอุทยานคนใหม่ก็ดำ� เนินการ
บ่อนท�ำลายทันทีตามวิธกี ารทีไ่ ด้คดิ ไว้ กล่าวคือได้ปลูกต้นบอระเพ็ด
ไว้โดยรอบ ให้พนั ตัง้ แต่โคนต้นจนตลอดถึงยอด เมือ่ แผนการณ์ของ
ตนเสร็จแล้วก็หนีกลับไปเมืองของตน
ครัน้ ปีตอ่ มา เมือ่ มะม่วงได้ผลิดอกออกผลก็มรี สขม พระราชา
ได้เสวยแล้วก็มีความขมขื่นจนไม่อาจที่จะเสวยได้ จึงได้มีรับสั่งให้
พระโพธิสตั ว์ไปพิจารณาดู พระโพธิสตั ว์เมือ่ เข้าไปพิจารณาดูอย่าง
ถี่ถ้วนแล้วก็ทราบความ จึงกราบทูลแก่พระราชาว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ต้นมะม่วงนี้มีของขมเป็นบริวาร
ตั้งแต่รากไปยังโคนและยอดโดยตลอด เหตุนั้นมะม่วงจึงมีรสขม
เพราะปะปนอยู่กับของขม”
พระราชาจึงมีรบั สัง่ ให้ตดั ต้นบอระเพ็ดออกให้หมด ทัง้ ขุดดิน
ทีโ่ ดยรอบนัน้ ออกหมด แล้วให้นำ� ดินใหม่มาใส่ รดด้วยน�ำ้ หอมและ
นมสด ครั้นมะม่วงออกผลมาใหม่ก็มีรสหวานหอมอย่างเดิม
เรื่องนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า แม้ของที่ไม่มีวิญญาณเมื่ออยู่
ปะปนกับของขมดังคนพาลก็ขมตามไปด้วย เมื่อระคนด้วยของ
หอมหวาน ก็มีความหอมหวานดุจคบกับนักปราชญ์ก็ย่อมได้รับ
ประโยชน์อันดี พระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่า การคบคนพาลนั้นให้
ความฉิบหายทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ส่วนการคบกับบัณฑิตนั้น
ให้ความสุขความเจริญ ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ดังนิทานสาธก
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ดังต่อไปนี้

เรื่องศิษย์พระมหากัสสป
มีเรื่องเล่ามาว่า ศิษย์ของพระมหากัสสป ได้บวชเป็นพระ
ภิกษุได้ฌานโลกีย์ สามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้ แต่ต่อมา
เกิดความรักใคร่ในตัวของหญิงสาวชาวบ้าน ฌานนัน้ จึงเสือ่ ม และ
ได้สกึ ออกมาครองชีวติ ฆราวาส นอกจากนัน้ ยังประพฤติผดิ สมคบ
กับพวกโจร ท�ำการโจรกรรมต่างๆ ในทีส่ ดุ ก็ถกู จับได้ และจะถูกน�ำ
ไปประหาร พระมหากัสสปได้บณ
ิ ฑบาตผ่านมาทางนัน้ ได้เห็นศิษย์
ของท่านก็มจี ติ กรุณา จึงได้เข้าไปบอกศิษย์ของตนเจริญกรรมฐาน
ศิษย์ได้เจริญกรรมฐานจนเกิดฌาน แม้เพชฌฆาตจะท�ำการประหาร
ก็ไม่สามารถทีจ่ ะท�ำอันตรายได้ จึงได้นำ� ความไปกราบทูลแก่พระเจ้า
พิมพิสาร พระองค์มรี บั สัง่ ให้ปล่อยตัวไป ต่อมาได้เจริญกรรมฐาน
จนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในพุทธศาสนา
นี่เป็นเรื่องสาธกให้เห็นถึงผลของการคบคนพาลและคบ
บัณฑิตว่าให้ผลต่างกันอย่างไร พระพุทธองค์จงึ ตรัสว่า เว้นจากการ
คบคนพาล คบบัณฑิตเป็นมงคลอันประเสริฐ ดังบรรยายมานี้
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ปูชา จ ปูชนียานํ
(บูชาบุคคลที่ควรบูชา)

ในมงคลหรือทางพัฒนาข้อที่ ๓ ซึง่ พระพุทธองค์ตรัสว่า ปูชา
จ ปูชนียานํ แปลความว่า บูชาบุคคลที่ควรบูชา ซึ่งมีเรื่องที่เราจะ
ต้องท�ำความเข้าใจในหัวข้อนีส้ กั เล็กน้อยก่อน ปัญหาแรกคือ บูชา
และที่ ๒ บุคคลทีค่ วรบูชา ๒ ประการนีแ้ หละทีเ่ ราจะต้องมาศึกษา
ท�ำความเข้าใจกัน บางคนอาจจะคิดว่าเรื่องบูชา ไม่จ�ำเป็นต้อง
ศึกษา เพราะว่าการทีเ่ ราเอาดอกไม้ธปู เทียนมาสักการะพระพุทธรูปหรือปูชนียวัตถุอะไรสักอย่างก็จดั เป็นบูชาแล้ว ถ้าเราเข้าใจอย่าง
นัน้ ก็เป็นการทีเ่ ราเข้าใจในความหมายของค�ำนีเ้ บาเกินไป หรือว่า
มีความดูแคลนในความหมายของค�ำนี้มาก ซึ่งถ้าเราเข้าใจอย่างนี้
แล้ว ค�ำว่า บูชา ก็เป็นค�ำที่ไร้คุณค่า
ความหมายของค�ำว่า บูชา ในมงคลข้อนี้ เมื่อได้ศึกษาจาก
อรรถกถาโดยตลอดแล้ว เราก็จะได้ความหมายของค�ำว่า บูชา นี้
อยู่ ๓ ประการ คือ

58

มงคล ๓๘ ประการ

๑. ปัคคัณหะ ยกย่อง
๒. สักการะ บูชาด้วยสิ่งของ
๓. สัมมานะ นับถือ

๑. การบูชาแบบปัคคัณหะ
การบูชาแบบปัคคัณหะนีห้ มายถึงการยกย่อง ถ้าหากจะกล่าว
ตามความหมายสมัยนี้ ก็ได้แก่การสนับสนุนนัน่ เอง เหมือนกับการ
ทีเ่ ราจะเลือกใครสักคนหนึง่ เข้าเป็นตัวแทนของเรา เช่น การเลือก
ผู้แทน เป็นต้น
เมื่อกล่าวเช่นนี้แล้ว เราก็จะเห็นว่า การบูชานี้ไม่จ�ำเป็นจะ
ต้องใช้ดอกไม้ธูปเทียนก็มีแล้ว ฉะนั้นความหมายที่เรานึกเอา
คิดเอาว่า การเอาดอกไม้ธปู เทียนไปสักการะนัน้ ไม่ใช่ค�ำตอบทีถ่ กู
ต้อง เพราะอย่างน้อยค�ำตอบในเรื่องบูชานี้ ก็ให้ความกระจ่างชัด
อยูใ่ นตัวแล้ว และความจริงของเราชาวบ้านหรือชายหนุม่ หญิงสาว
ก็ใช้กันอยู่แล้ว อย่างเช่นชายหนุ่มบอกหญิงสาวว่า “คุณเป็นยอด
บูชาของผม” หรือว่า “ผมจะบูชาคุณไปตลอดชีวติ ของผม” อย่างนี้
เราก็เห็นได้แล้วว่าการบูชาไม่จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องใช้ดอกไม้ธปู เทียนแต่
ประการใด แต่การบูชาแบบปัคคัณหะทีว่ า่ มานี้ ถ้าเรายกย่องคนที่
ไม่สมควรแล้วแทนทีจ่ ะให้ประโยชน์กลับจะเกิดโทษ ดังตัวอย่างใน
คัมภีร์มงคลทีปนีกล่าวเรื่องเป็นอุทาหรณ์ว่า
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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เรื่องหนุ่มเสกเสือ
ในอดีตกาล ที่ส�ำนักท่านอาจารย์ทิศาปาโมกข์ เมืองตักศิลา
มีเด็กหนุม่ เป็นจ�ำนวนมากได้มาขอเป็นลูกศิษย์เรียนวิชากับอาจารย์
ตามความสมัครใจของตน และในจ�ำนวนนั้นมีสัญชีวมาณพอยู่ใน
จ�ำนวนนัน้ ด้วย สัญชีวมาณพได้มาขอเรียนวิชาชุบชีวติ ให้ฟน้ื ขึน้ มา
มนต์ประเภทนี้ ปกติแล้วจะต้องเรียนทั้งสองอย่างคือ เรียนท�ำให้
ตาย กับเรียนท�ำให้เป็น แต่สญ
ั ชีวมาณพเรียนเพียงอย่างเดียว คือ
เรียนแต่ผูกไม่ได้เรียนแก้
ครั้นอยู่มาวันหนึ่ง สัญชีวมาณพและเพื่อนๆ ได้เข้าไปในป่า
เพือ่ หาฟืน ซึง่ เป็นหน้าทีข่ องศิษย์ทจี่ ะต้องท�ำเป็นกิจวัตร เมือ่ เข้าไป
ถึงดงลึกก็ได้พบเสือตัวหนึง่ นอนตายอยูใ่ นป่า สัญชีวมาณพเลยเอ่ย
อวดตัวเองขึ้นว่า
“อย่างนี้ข้าเป่าพรวดเดียวก็ฟื้น”
“ลูกพี่ท�ำได้จริงรึ” เพื่อนคนหนึ่งถาม
“ท�ำไมจะท�ำไม่ได้ เสกเสือตัวเดียว ปอกกล้วยเข้าปากยังยาก
กว่า” สัญชีวมาณพคุย
“ลูกพี่แน่อย่างนั้นเชียวหรือ” เพื่อนอีกคนถาม
“พูดแล้วจะว่าคุย ใครอยากจะดูบ้างล่ะ” สัญชีวมาณพถาม
อย่างโอ่
“ผมอยากดูจังเลยพี่” เสียงสนับสนุนกันหลายคน
สัญชีวมาณพได้รบั แรงสนับสนุนจากเพือ่ น ก็เกิดความฮึกเหิม
ใจคิดว่าเรานี่แหละเป็นฮีโร่คนหนึ่ง จึงร่ายมนต์แล้วเป่าพรวดไปที่
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ร่างของเสือนั้นทันที พยัคฆ์ร้ายคืนชีพขึ้นมาอย่างประหลาด มัน
ลืมตาลุกขึน้ สะบัดตัว เหลียวไปรอบๆ ข้างรูส้ กึ หิวโหยโรยแรงมาก
เพราะตั้งแต่ตายมาอาหารยังไม่ตกถึงท้องเลย พอมันเห็นมาณพ
๔-๕ คน รวมทัง้ สัญชีวมาณพด้วย มันก็ไม่รอช้า กระโดดตะปบร่าง
สัญชีวมาณพและเพื่อนอีกเป็นอาหารเสียสิ้น
จากนิทานเรือ่ งทีย่ กมานี้ ก็จะเห็นได้แล้วว่าการบูชาบุคคลที่
ไม่ควรบูชานัน้ ให้ผลอย่างไร แทนทีจ่ ะให้คณ
ุ กลับจะเป็นโทษ เป็น
เรือ่ งทีเ่ ราจะต้องพึงสังวรไว้ให้มากในการสนับสนุนใครสักคนหนึง่
เพราะการบูชานัน้ จะหมายความว่าสนับสนุนด้วยก็ไม่ผดิ การบูชา
นัน้ อาจมีได้ทงั้ ทางถูกทางผิด บูชาไม่ใช่หมายความว่าจะนัง่ สงบใจ
ภาวนา พุทโธ ธัมโม สังโฆ เสมอไป แม้ใครสักคนหนึ่งจะชูก�ำปั้น
แล้วเชียร์ว่า เอามันเลยลูกพี่ ตะบันมันเลย อย่างนี้ก็เป็นการบูชา
เหมือนกัน ที่ผิดถูกยังไม่ว่ากัน ว่าตามความหมายของรูปศัพท์ที่
ว่า ปัคคัณหะ

๒. การบูชาแบบสักการะ
มาถึงการบูชาแบบนี้ก็ตรงกับความคิดของท่านหลายคน
ทีเดียว ที่ตีความหมายว่าได้แก่การน�ำสิ่งของต่างๆ มีดอกไม้ธูป
เทียน เป็นต้น ไปสักการะปูชนียสถานและพระพุทธรูป ตลอดจน
โคม ธงทิว และอืน่ ๆ ตามธรรมดานิยม ของใช้ดงั กล่าวนี้ รวมเรียก
ว่า “เครือ่ งสักการะ” ฉะนัน้ ค�ำว่าสักการะจึงแปลว่า เครือ่ งประกอบ
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ

61

มงคลข้อที่

๓

บูชาบุคคลที่ควรบูชา

พิธกี าร ถ้าจะเรียกตามภาษาของนักเรียนก็แปลว่าอุปกรณ์ประกอบ
การสอน
เมื่อได้กล่าวมาถึงตอนนี้ ก็จะขอท�ำความเข้าใจเสียก่อนว่า
การทีเ่ ราเอาดอกไม้ ธูป เทียน และเครือ่ งประดับอืน่ ๆ ไปประดับ
ทีแ่ ท่นพระนัน้ ไม่ใช่เราเอาของเหล่านัน้ ไปให้พระ การให้เป็นเรือ่ ง
ของ “ทาน” แต่นเี่ ป็นการบูชา เราจัดของเหล่านัน้ บูชาพระ และ
เครือ่ งบูชาเหล่านีเ้ ป็นเครือ่ งชักจูงให้จติ ใจของผูท้ ไี่ ด้พบเห็นเกิด
ความปสาทะและแช่มชืน่ เกิดมุมานะในการท�ำความดี เรามีความ
มุ่งหมายอย่างนี้ต่างหาก
ถ้าเราจะลองคิดดูให้ดีแล้ว เราจะเห็นความลึกซึ้งของผู้คิด
ริเริม่ ในการจัดเครือ่ งประกอบในการบูชาขึน้ กล่าวคือพระพุทธรูป
เป็นสื่อจูงใจให้เรานึกถึงศาสนา นึกถึงคุณความดีต่างๆ เราจะ
สังเกตให้ดี เวลาที่เราเข้าไปในโบสถ์หรือในห้องพระของเรา เรา
จะมีความรูส้ กึ ปลอดโปร่ง รูส้ กึ คลายความทุกข์ได้อย่างประหลาด
เมื่อได้พบพระพักตร์อันงดงามของพระพุทธรูป นึกถึงบาปบุญ
คุณโทษ นึกถึงความดีงามต่างๆ มีความเมตตาอย่างประหลาด สิง่
ประกอบอีกอย่างหนึง่ ซึง่ เป็นวัตถุประกอบทีย่ อดทีส่ ดุ ทีธ่ รรมชาติได้
สร้างสรรค์มา ความหมายของดอกไม้ ได้อมคติและความหมายไว้
หลายอย่างหลายประการ ซึง่ เราจะหาจากสิง่ อืน่ ไม่ได้เลย เปลวไฟ
จากเทียนขีผ้ งึ้ ตลอดจนความหอมของมวลดอกไม้ทมี่ ารวมกันเป็น
ธูป มันเป็นกลิ่นหอมอย่างประหลาด เป็นความหอมที่ไม่เจือด้วย
กามารมณ์ เป็นกลิ่นหอมที่หยุดยั้งความชั่วร้าย ท�ำให้นึกถึงบาป
บุญได้อย่างน่าอัศจรรย์ ฉะนัน้ เครือ่ งสักการะเหล่านีจ้ งึ เป็นทีห่ ยุด
ความว้าวุ่นใจของเราอย่างหนักให้หยุดลง
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๓. บูชาแบบสัมมานะ
แปลว่า ยอมรับนับถือ คือหมายความว่าไม่ใช่แต่เพียงนับถือ
เฉยๆ จะต้ อ งยอมรั บ และนั บ ถื อ ด้ ว ย หมายถึ ง ถื อ เอาเป็ น คติ
ตัวอย่างด้วย เป็นการฝากกายถวายชีวติ อันเป็นลักษณะหนึง่ ของ
การบูชา ตัวอย่างเช่น
ชาวพุทธ ยอมรับนับถือพระรัตนตรัย
ชาวมุสลิม ยอมรับนับถือพระอัลเลาะห์ หรือ นบีมูฮัมมัด
ชาวคริสต์ ยอมรับนับถือพระยะโฮวาห์ หรือพระเยซู
การนับถืออย่างนี้ เป็นการยอมรับนับถือแบบสัมมานะ การที่
ใครยอมรับนับถือศาสนาใดก็หมายความว่าบูชาศาสนานั้น การ
บูชายกย่องของชาวพุทธนัน้ ไม่ใช่การนับถือหรือบูชาอย่างงมงาย
ถ้าเราบูชาอย่างปราศจากปัญญา ก็นบั ว่าเป็นกรรมของคนนัน้ และ
ย่อมทีจ่ ะเป็นเครือ่ งมือของคนบางคน พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญการ
บูชาอย่างปราศจากปัญญา
เมือ่ เข้าใจความหมายของค�ำว่า “บูชา” แล้ว ประเด็นต่อไปที่
เราจะต้องเข้าใจในประเด็นข้อที่ ๒ คือค�ำว่า “คนที่ควรบูชา”
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คนที่ควรบูชา
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะสนใจมาก เพราะว่าการที่เราจะ
ยกย่องหรือยอมรับนับถือสักการะคนใด เราก็จะต้องเลือกบูชา
เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว เราอาจจะไม่ได้รับมงคลที่เราปรารถนาได้
เพราะเราอยูก่ นั ทุกวันในโลกนี้ เราก็ตอ้ งคบกับคนจึงต้องระวัง เรา
จะเจริญหรือเสือ่ มก็ขนึ้ อยูก่ บั คน ถ้าเราบูชาคนผิดแล้วก็จะให้โทษ
อย่างเรือ่ งสัญชีวมาณพเป็นต้น ในหนังสือของพันเอกปิน่ มุทกุ นั ต์
ได้ให้แยกการบูชาออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ คน ค�ำ คณะ
คน หมายถึง บุคคลเราธรรมดานีแ่ หละ อย่างเช่นพุทธศาสนิกชนบูชาพระพุทธเจ้า หรือคนทัง้ หลายทีเ่ ราสนับสนุนให้เป็นหัวหน้า
ค�ำ หมายถึง ค�ำสั่งสอน ข้อบัญญัติ และคติธรรมต่างๆ ซึ่ง
ไม่ใช่ตัวคนแต่ออกมาในลักษณะ ศาสนา ลัทธิ นโยบาย โอวาท
และอืน่ ๆ ใครเทิดทูนปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ สอนชนิดใดก็เรียกว่า บูชาค�ำ
คณะ หมายถึง หมูค่ น เช่น คณะสงฆ์ พรรคการเมือง นิกาย
รัฐบาล วัด สมาคม ส�ำนัก หน่วยราชการ เป็นต้น ใครเลื่อมใส
ศรัทธาสนับสนุนคณะใครก็เป็นการบูชาคณะนั้น
ผลของการบูชาที่ถูกต้องนั้นย่อมได้รับผลของการบูชาหรือ
เกิดความสุขหลายประการด้วยกัน กล่าวคือ ไล่เสนียด ป้องกัน
ความหลงผิด อบรมจิตให้ดีขึ้น และผลทางอภินิหาร
ที่กล่าวว่า ไล่เสนียดนั้น หมายความว่าเราจะต้องยึดหลัก
บูชาตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ บูชา
สนับสนุนแต่คนดี ถ้ารูว้ า่ เป็นคนชัว่ แล้วเราก็ไม่เล่นด้วย ไม่เชิญไป
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ปราศรัย ไม่เชิญไปในงานมงคล ไม่ออกเสียงเลือกตั้งให้เป็นนั้น
เป็นนี่ นอกจากไม่เจริญแล้ว ก็ไม่ยอมรับเชิญด้วย ถ้าเป็นคนดีแล้ว
เราก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ ผลที่เราจะได้รับก็คือ จะได้คนดีมา
บริหารบ้านเมือง เมือ่ บ้านเมืองมีผบู้ ริหารดีแล้ว เราซึง่ เป็นประชาชน
ก็ย่อมได้รับความสงบสุข การที่เราได้รับความทุกข์ยากเกีย่ วกับ
ปัญหาต่างๆ อยู่ทุกวันนี้ เพราะว่าเราใช้การบูชาที่ไม่ถูกต้องไป
สนับสนุนให้ความร่วมมือกับคนชั่ว เห็นแก่อามิสบางอย่างที่เขา
หยิบยื่นให้ เมื่อเราต่างช่วยกันสนับสนุนแต่คนดีแล้ว คนไม่ดี
ซึ่งเปรียบเหมือนเสนียดของบ้านเมืองก็หลบหนีไป
บูชาป้องกันการหลงผิด ข้อนีเ้ ป็นเรือ่ งทีเ่ ราจะต้องตระหนัก
อย่างยิ่ง เพราะในสังคมปัจจุบันมักจะมีสิ่งนี้ปะปนอยู่มาก ถ้าเรา
จะมองกันดีๆ แล้ว เราจะเห็นได้อย่างชัดเจน อย่างเช่น เราบูชาพระ
อุตส่าห์เอาพระเลีย่ มทองมาแขวนคอ แต่ตวั เราเองกลับไปเทีย่ ว จี้
ปล้น หรือดื่มสุราตั้งอยู่ในความประมาทจะใช้ได้อย่างไรกัน ปาก
เราบอกว่านับถือพระ แต่เรากลับเดินตามหลังมาร นีแ่ หละคนหลง
ผิด พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราบูชาพระ ก็เพือ่ ป้องกันความหลง
ผิดอย่างนี้ ทุกครัง้ ทีเ่ ราอยูต่ อ่ หน้าพระและมีพระติดตัวเราอยู่ เรา
ควรที่จะสอบตัวเองอยู่เสมอว่า เราเป็นอะไรและอยู่ต่อหน้าใคร
เมือ่ เรานึกถึงพระแล้วเราก็ไม่ประมาท เชือ่ พระ บูชาพระแล้ว เราก็
ไม่ทำ� ความชัว่ ถ้าเราประมาทท�ำความชัว่ ลงไป ก็หมายความว่าเรา
ไม่เชื่อพระ ไม่บูชาพระแล้ว มงคลจะเกิดขึ้นไม่ได้ การบูชานั้นให้
มงคลคือกันความไม่หลงอย่างนี้
การบูชาอบรมจิตให้ดีขึ้น ในประเด็นข้อนี้ดูเหมือนว่าจะไม่
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ต้องขยายความมาก เพราะว่าได้อธิบายในเรือ่ งเกีย่ วกับบูชาไปแล้ว
หมายความว่า ผู้ที่มีความเคารพในพิธีกรรม มีความเลื่อมใสใน
ค�ำสั่งสอนแล้ว จะท�ำให้จิตใจของเขาเหล่านั้นมีความเยือกเย็น
ท่านลองสังเกตดูคนในครอบครัวของท่านก็ได้วา่ ถ้าคนใดคนหนึง่
เป็นผูท้ มี่ คี วามเคารพในค�ำสอนอย่างเคร่งครัดแล้ว จะท�ำให้กริ ยิ า
อาการของเขานุม่ นวล มีความสุภาพอ่อนโยน ตรงข้ามผูท้ ไี่ ม่มหี ลัก
เคารพจะเป็นคนใจหยาบกระด้าง นี่เป็นผลของการบูชา
ประการสุดท้ายเกีย่ วกับผลในทางอภินหิ าร ข้อนีเ้ ป็นเรือ่ งที่
ยากมาก เพราะเป็นสิง่ ทีเ่ ราไม่สามารถจะเห็นได้ดว้ ยตาเพราะเป็น
นามธรรม เป็นเรื่องของอ�ำนาจทางจิตของเรา ยกตัวอย่างเช่น
พระพุทธรูป ซึ่งเป็นสิ่งรวบรวมของชาวพุทธทั้งหลาย เป็นสิ่งที่
ใครๆ ก็เอาใจจดจ่ออยู่กับรูปเคารพบูชานั้น การที่เราเคารพบูชา
ก็เหมือนเราเอากระแสจิตของเราเอง ถ่ายทอดไปสูพ่ ระพุทธรูปนัน้
และสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ต่อกระแสจิตของคนทั้งหลาย ทุกครั้งที่เรา
เคารพบูชาพระพุทธรูป เราก็จะได้อานุภาพที่ได้ถ่ายทอดจาก
กระแสจิตของคนทัง้ หลาย ซึง่ ก่อให้เกิดผลอย่างน่าอัศจรรย์ ถ้าเรา
เชือ่ เรือ่ งอ�ำนาจของจิตแล้ว เราก็จะไม่ปฏิเสธอ�ำนาจของการบูชา
การที่เราเคารพสิ่งที่คนอื่นเคารพ ท่านก็จะได้รับสิ่งตอบแทนคือ
การเคารพจากมวลชน แต่ถ้าเราดูถูกหรือเหยียบย�ำ่ สิ่งที่มวลชน
เคารพ ท่านนัน่ แหละจะต้องถูกคนอืน่ เหยียบย�ำ่ เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งที่
เราจะต้องศึกษากันอีกมาก
สรุ ป ความหมายของค� ำ ว่ า “บู ช า” หมายถึ ง ปั ค คั ณ หะ
ยกย่อง ๑ สักการะ บูชาด้วยสิง่ ของ ๑ และสัมมานะ ความยอมรับ
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นับถือ ๑ นีเ่ ป็นความหมายของค�ำว่า “บูชา” ในมงคลนี้ และบุคคล
ทีค่ วรบูชานัน้ ในมงคลทีปนีทา่ นจ�ำแนกไว้หลายประเภทด้วยกันคือ
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ พระปัจเจกพุทธ ครูอาจารย์
บิดา มารดา และผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
การบูชาก็จ�ำแนกโดยหัวข้อใหญ่ๆ มีอยู่ ๒ คือ อามิสบูชา
และปฏิบัติบูชา อามิสบูชาหมายถึงการสักการะด้วยอามิสต่างๆ
มีดอกไม้ธปู เทียน เป็นต้น ส่วนปฏิบตั บิ ชู า ได้แก่ การถือไตรสรณคม การรักษาศีล ๕ ศีล ๘ และกุศลกรรมบถ ๑๐ เจริญสมถวิปัสสนา เป็นต้น เป็นปฏิบัติบูชา เพื่อความเข้าใจในมงคลข้อนี้
ขอยกเรื่องราวที่มีมาในอดีตซึ่งเป็นผลของการบูชาดังต่อไปนี้

เรื่องนายสุมนะ
นายสุมนะเป็นช่างร้อยกรองดอกไม้ อยู่ที่เมืองราชคฤห์ ได้
เคยถวายดอกมะลิแก่พระเจ้าพิมพิสารวันละ ๘ ทะนาน เป็นประจ�ำ
ทุกวันและได้รับพระราชทานรางวัลครั้งละ ๘ กหาปณะ
อยูม่ าวันหนึง่ นายสุมนะก็ออกไปเก็บดอกมะลิเช่นเคย และ
เตรียมที่จะไปถวายพระเจ้าพิมพิสาร ในระหว่างที่เดินทางมานั้น
ได้พบกับพระพุทธเจ้าก็เกิดความเลื่อมใสจึงคิดในใจว่า
“ในวันนีถ้ า้ เราไม่ได้ถวายดอกไม้แก่พระราชา พระองค์กค็ งจะ
กริ้วและลงอาญาแก่เราประการใดก็ตาม เราจะยอมรับอาญานั้น
ส่วนการทีเ่ ราได้ถวายดอกไม้แก่พระพุทธเจ้านัน้ ย่อมได้รบั ความสุข
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ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เราถวายแก่พระราชาก็มีผลแต่ในชาตินี้
เท่านั้น”
เมื่อคิดดังนั้นแล้ว นายสุมนะก็มีความเลื่อมใสเกิดความปีติ
อย่างมาก ได้ซดั ดอกมะลิออกไปก�ำแรกเป็นการบูชา ดอกมะลินนั้
แผ่เป็นตาข่ายอยูเ่ บือ้ งบน ครัง้ ที่ ๒ ซัดไปก็แผ่เป็นตาข่ายทางเบือ้ ง
ขวา ครั้งที่ ๓-๔ ก็อยู่ทางเบื้องซ้ายและเบื้องหน้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ล้อมรอบทัง้ ๔ ด้าน และติดตามพระองค์พระพุทธเจ้า
ไปทุกแห่ง ไม่วา่ พระองค์จะย่างพระบาทไปทางใด ดอกไม้กต็ ามไป
ถึงนัน่ และดอกไม้นนั้ ก็หนั ทางดอกออกและหันทางก้านเข้าทัง้ สิน้
ประชาชนในนครนัน้ เห็นเป็นอัศจรรย์ จึงได้พากันมาสักการะพระ
ผู้มีพระภาคอย่างเนืองแน่น
นายสุมนะมีความชื่นชมในบุญกุศลที่ตนได้กระท� ำไปแล้ว
อย่างมาก กลับมาบอกความเรือ่ งการบูชาแก่พระพุทธเจ้าให้ภรรยา
ทีบ่ า้ นฟัง แต่แทนทีภ่ รรยาจะมีความชืน่ ชมยินดีกบั สามี นางกลับมี
ความโกรธแค้นในการกระท�ำของสามีมาก ได้กล่าววาจาหยาบคาย
แก่นายสุมนะเป็นอันมาก แล้วได้น�ำบุตรของตนไปเพื่อเข้าเฝ้า
กราบทูลการกระท�ำของสามีให้พระราชาทราบ
พระเจ้าพิมพิสารได้ฟังภรรยาของนายสุมนะเล่าเรื่องแล้ว ก็
ด�ำริในพระทัยว่าหญิงคนนี้เป็นคนพาล มีสันดานไม่เลื่อมใสใน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้การสักการะของสามีกห็ ามีจติ ยินดีดว้ ย
ไม่ เมื่อได้ทรงด�ำริเช่นนั้นแล้วพระองค์จึงได้ทรงขับไล่นางนั้นไป
เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จด�ำเนินมา พระเจ้าพิมพิสารจึงได้
ออกไปอุปฏั ฐากต้อนรับพระพุทธเจ้าด้วยความเลือ่ มใส พระพุทธ-
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องค์ มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะประกาศคุ ณ ความดี ข องนายสุ ม นะ
พระองค์จึงได้ส่งบาตรให้พระเจ้าพิมพิสาร พระราชาได้รับบาตร
นั้นมา แล้วถวายอาหารแก่พระพุทธองค์ พระพุทธองค์ได้ท� ำ
ภัตตกิจเสร็จแล้วก็อนุโมทนาในทานนัน้ แล้วถวายพระพรลามาสู่
พระเชตวัน ดอกไม้ทั้งหลายก็ล้อมพระองค์จนกระทั่งถึงประตู
พระวิหาร
พระเจ้าพิมพิสารได้เห็นความมหัศจรรย์เช่นนั้น ก็มีความ
เลื่อมใสในการบูชาของนายสุมนะ จึงได้ตรัสเรียกนายสุมนะมา
แล้วได้พระราชทานทรัพย์ทั้งหลาย มี ๘ สิ่งๆ ละ ๘ คือ ช้าง ๘
ม้า ๘ ข้าหญิง ๘ ข้าชาย ๘ นารีรปู งาม ๘ บ้านส่วย ๘ เงิน ๘ พัน
ต�ำลึง นายสุมนะได้รับพระราชทานรางวัลเป็นอันมาก เพราะผล
ของการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยความเลือ่ มใส พระอานนท์ได้ทลู ถาม
พระพุทธเจ้าว่า
“ข้าแต่พระองค์ผเู้ ป็นนาถะของโลก นายสุมนะได้รบั ผลจาก
การบูชาเป็นอันมาก ในเบื้องหน้านั้นคติของเธอจะเป็นอย่างไร
พระเจ้าข้า”
“นี่แน่ะอานนท์” พระพุทธเจ้าตรัสตอบ “นายสุมนะท�ำพุทธ
บูชาครัง้ นีเ้ สมอด้วยชีวติ ของตน ในชาตินยี้ อ่ มได้รบั ผลเป็นอันมาก
ต่อเบือ้ งหน้านายสุมนมาลาจะไม่ไปเกิดในอบายถึงแสนกัลป์ จะไป
เกิดอยูใ่ นมนุษย์และสวรรค์ ในชาติสดุ ท้ายจะมาเกิดเป็นมนุษย์และ
ได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธ ชื่อว่าพระสุมนะ แล้วเสด็จดับขันธ์
ปรินิพพานในที่สุด”
นีเ่ ป็นตัวอย่างในอดีตซึง่ มีมาในมงคลทีปนี ซึง่ กล่าวถึงผลของ
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การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตเลื่อมใส และยังมีตัวอย่าง
อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวถึงผลของการบูชาในพระพุทธเจ้าคือเรื่อง
พราหมณ์จูเฬกสาฎก
พราหมณ์จเู ฬกสาฎกเป็นพราหมณ์ทยี่ ากจน อาศัยอยูใ่ นกรุง
สาวัตถี แกมีภรรยาคนหนึ่ง แต่ด้วยความยากจนของแกปรากฏ
ตามท้องเรือ่ งว่ามีผา้ นุง่ คนละผืน และมีผา้ ห่มผืนเดียวผลัดกันห่ม
อยู่ตลอดเวลา ซึ่งนับว่าเป็นคนที่มีความยากจนมากที่สุด
อยู่มาวันหนึ่ง มีคนได้มาป่าวประกาศให้คนทั้งหลายไปฟัง
พระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พราหมณ์ทงั้ สองได้ฟงั
ป่าวประกาศเช่นนั้น ก็มีความปรารถนาที่จะไปฟังธรรมอย่างแรง
กล้า แต่ทงั้ สองขัดสนด้วยเรือ่ งผ้าห่ม เพราะมีเพียงผืนเดียว จึงได้
ปรึกษากันว่า
“นี่แน่ะแม่นาง ในวันนี้จะมีพระธรรมเทศนาจากพระบรม
ศาสดาซึง่ เป็นนาถะของโลก เราและเจ้าก็มคี วามต้องการทีจ่ ะไปฟัง
พระธรรมเทศนาในวันนี้เหมือนกัน แต่ว่าเรามาคิดดูว่าเรานี้มี
ผ้าห่มเพียงผืนเดียวจะไปพร้อมกันไม่ได้ เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน”
“เอาอย่างไรเล่าพ่อ” นางพราหมณีถาม
“เราทัง้ สองผลัดกันไปก็แล้วกัน เจ้าเลือกเอาดูวา่ เจ้าจะไปฟัง
ธรรมในเวลากลางคืนหรือกลางวัน” พราหมณ์ผู้สามีแนะ
“เอาละ ฉันเป็นหญิงการไปกลางคืนนั้นไม่เหมาะสม ฉันขอ
ไปเวลากลางวันก็แล้วกัน”
เป็นอันว่า ทัง้ สองได้ตกลงกันผลัดกันไปฟังพระธรรมเทศนา
โดยฝ่ายภรรยาไปฟังก่อนในเวลากลางวัน ส่วนสามีก็ไปในเวลา
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กลางคืน ในคืนวันนัน้ พระบรมศาสดาได้ตรวจดูอปุ นิสยั ของเวไนย
สัตว์ ก็ทราบด้วยพระญาณว่าพราหมณ์นมี้ คี วามเลือ่ มใสในการบูชา
จึงแสดงเทศนาในเรือ่ งของทาน ศีล ภาวนา มีใจความว่า บุคคลใด
จะเป็นชายหรือหญิงก็ตามไม่ทำ� ทานการบูชา ในชาติหน้าจะเป็น
คนยากจนอนาถา จะหาข้าวกิน ผ้าจะนุ่งห่มก็ยากและย่อมได้รับ
ความล�ำบากนานาประการ เมื่อพราหมณ์ได้ฟังอย่างนั้นก็บังเกิด
จิตศรัทธาเลื่อมใส คิดจะเปลื้องผ้าที่ห่มมานั้นถวายเป็นพุทธบูชา
แต่ถึงกระนั้นความมัจฉริยะความตระหนี่ยังครอบง�ำจิตใจอยู่ไม่
สามารถเปลือ้ งผ้าออกถวายได้ พราหมณ์ได้ฟงั พระธรรมเทศนาอยู่
จนถึงยามสามก็มคี วามศรัทธากล้าหาญ ตัดความตระหนีอ่ อกจาก
สันดาน เปลื้องผ้าห่มออกจากกายถวายเป็นพุทธบูชา เปล่งวาจา
ขึ้นด้วยความโสมนัสยินดีในทานของตน
“เราชนะแล้ว เราชนะแล้ว”
เสียงของตาพราหมณ์ ทีเ่ ปล่งออกมานัน้ ดังก้อง เพราะเปล่ง
ด้วยความดีใจอย่างที่สุด เสียงของพราหมณ์นี้ได้ยินถึงพระเจ้า
ปเสนทิโกศล ซึง่ ฟังพระธรรมเทศนาอยู่ จึงได้ตรัสให้นำ� ตัวพราหมณ์
นัน้ เข้าเฝ้าและซักถามว่า
“นี่แน่ะพราหมณ์ ที่ท่านว่าท่านชนะแล้วนั้น ท่านชนะอะไร
หรือ”
“พระอาชญามิพ้นเกล้า” พราหมณ์ตอบ “การที่ข้าพระองค์
ได้เปล่งวาจาว่า ชนะแล้ว ชนะแล้วนั้น ข้าพระองค์หมายถึงว่าข้า
พระองค์ได้มีชัยชนะข้าศึกภายในของข้าพเจ้า คือความตระหนี่ที่
ครอบคลุมจิตใจของข้าพเจ้ามาแต่เพลาค�ำ่ บัดนีค้ วามตระหนีน่ นั้ ได้
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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หมดไปจากใจของข้าพระองค์แล้ว ข้าพระองค์จึงได้กล่าวว่า ชนะ
แล้ว ดังนี้แหละพระเจ้าข้า”
พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ฟังค�ำกราบทูลของพราหมณ์ผู้นั้น
แล้วก็มีความยินดี จึงได้พระราชทานผ้านุ่งห่มแก่พราหมณ์คู่หนึ่ง
พราหมณ์นั้นก็น�ำมาถวายเป็นพุทธบูชา พระเจ้าปเสนทิโกศล
เลื่อมใสในความศรัทธา จึงได้พระราชทานผ้าให้ใหม่ ๒ คู่ ๓ คู่
จนถึง ๘ คู่ พราหมณ์ได้แยกผ้าไว้ ๒ คู่ เพือ่ ตนเองและเพือ่ ภรรยา
ของตน เหลือนอกนั้นได้ถวายเป็นพุทธบูชาสิ้น
พระเจ้าปเสนทิโกศลประทานผ้ารัตนกัมพลมีราคามากสอง
ผืนแก่พราหมณ์ ครัน้ พราหมณ์ได้ผา้ นัน้ มาก็คดิ ว่าผ้านีม้ รี าคามาก
ไม่สมควรทีจ่ ะน�ำมานุง่ ห่มปกปิดร่างกาย ควรจะน�ำไปเป็นพุทธบูชา
เมื่อคิดเช่นนั้นจึงน�ำผ้าทั้งสองผืนไปท�ำเพดานที่บรรทมพระพุทธเจ้า อีกผืนหนึ่งไปท�ำเป็นเพดานที่ส�ำหรับสงฆ์นั่งฉันอาหาร
ครัน้ เวลาเย็นพระเจ้าปเสนทิโกศลได้เสด็จมา ทอดพระเนตร
เห็นผ้ากัมพล ๒ ผืน มีพระทัยเต็มไปด้วยความปีติพระทัย จึงได้
พระราชทานทรัพย์แก่พราหมณ์นั้นอย่างละ ๔ คือ ช้าง ๔ ม้า ๔
ข้าทาสชายหญิงอย่างละ ๔ นี่เป็นผลของการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อีกเรือ่ งหนึง่ เป็นเรือ่ งทีก่ ล่าวถึงผลของการบูชาพระสถูปเจดีย์
ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปนี้
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เรื่องนางโกสาตกี
เป็นเรื่องหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระเจ้า
อชาตศัตรูได้นำ� เอาพระบรมสารีรกิ ธาตุมาจากเมืองกุสนิ ารา ด้วย
ความศรัทธาเลื่อมใส มาก่อเป็นพระเจดีย์ใหญ่บรรจุพระบรมธาตุ
เพือ่ เป็นทีบ่ ชู าสักการะของเทพยดาและมนุษย์ทงั้ หลาย ในเมืองนัน้
มีหญิงสาวคนหนึง่ นามว่าโกสาตกี นางมีความเลือ่ มใสใคร่ทจี่ ะบูชา
พระบรมธาตุ ดังนั้นนางจึงได้ออกแสวงหาดอกไม้นานาพันธุ์เพื่อ
จะน�ำไปสักการบูชาพระบรมธาตุ นางแสวงหาได้ดอกโกสาตกี ๔
ดอกมีสีสวยสดงดงาม นางมีความชื่นชมหรรษา ออกจากบ้าน
เดินไปยังสถูปพระบรมธาตุ ในขณะทีน่ างเดินทางไปนัน้ ได้มวี วั แม่
ลูกอ่อนตัวหนึ่งได้วิ่งมาอย่างรวดเร็ว และพุ่งเข้าชนนางนั้นล้มลง
และสิ้นชีวิตลงในที่นั้น
ขณะที่จิตของนางดับลงนั้น ดับด้วยอาการเต็มไปด้วยความ
เลื่อมใสศรัทธา นางจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ มีนางฟ้าพันหนึ่งเป็น
บริวาร และเทพยดาทั้งหลายเรียกนางว่านางโกสาตกี นางเป็น
ทีร่ กั ใคร่ของบรรดาเทพบุตรเทพธิดาทัง้ ปวง ทัง้ นีด้ ว้ ยอานิสงส์ของ
การที่นางมีจิตเลื่อมใสศรัทธาบูชาพระบรมธาตุ
คราวหนึ่ง ท้าวสักกะเทวราชซึ่งเป็นประมุขของเทวดา ได้
เสด็จประพาสนันทวันอุทยาน ได้ทอดทัศนาเห็นนางโกสาตกี ก็มี
เทวบัญชาถามว่า
“ดูกรนางผู้เจริญ นางได้สร้างกุศลอย่างไรจึงได้ประสบโภคสิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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ทรัพย์ถึงปานนี้”
นางโกสาตกีได้ฟงั เทวบัญชาถามเช่นนัน้ นางจึงมีวาจาตอบแก่
จอมสวรรค์ว่า
“ข้าแต่ทา่ นผูเ้ ป็นจอมเทพ หม่อมฉันมีความเลือ่ มใสศรัทธาใน
การบูชาพระบรมธาตุ ด้วยจิตทีป่ ระกอบด้วยกุศลจิต ด้วยอานิสงส์
นี้ จึงท�ำให้หม่อมฉันได้เสวยทิพยสมบัติอย่างนี้เพคะ”
ท้าวอินทราธิราชเมือ่ ได้สดับค�ำของนางแล้ว จึงสรรเสริญผล
แห่งการสักการบูชาแก่มาตุลีเทพบุตรว่า
“ดูกรมาตุลี เครือ่ งบูชาจะน้อยหรือมากก็ดี ไม่เป็นประมาณ
ในการท�ำกุศล กุศลจะมากหรือน้อยก็อาศัยจิตทีเ่ ลือ่ มใสเป็นประธาน
พระพุทธเจ้าจะอยู่หรือดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตาม บุคคลใด
มีจิตศรัทธาเลื่อมใสกราบไหว้บูชาอยู่แล้วย่อมมีผลเสมอกัน จะ
มากน้อยกว่ากันก็หาไม่ ท่านผู้นิรทุกข์ ท่านจงประกอบการกุศล
ในการสักการบูชา แม้พระบรมสารีริกธาตุก็ย่อมมีอานิสงส์มาก”
เมือ่ ตรัสดังนัน้ แล้ว ท้าวมัฆวานก็ได้เสด็จไปจากนันทวันอุทยาน
เสด็จไปสักการบูชาพระบรมธาตุจุฬามณีในดาวดึงส์พิภพ
นีเ่ ป็นผลของการสักการบูชาพระบรมธาตุ ซึง่ ได้ยกมาแสดง
เป็นอุทาหรณ์ ส่วนเรื่องราวอื่นยังมีอีกมาก ท่านผู้ที่มีความสนใจ
พึงหาอ่านจากมงคลทีปนีเถิด
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มงคล
ข้อที่

๔

ปฏิรูปเทสวาโส

(อยู่ในประเทศอันสมควร)

ในมงคลข้อที่ ๔ พระพุทธเจ้าได้วางหลักไว้วา่ ให้อยูใ่ นปฏิรปู
เทส และเราจะต้องท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับค�ำนี้เสียก่อนว่า ปฏิรูป
เทส แปลว่าอย่างไร และมีความหมายว่าอย่างไร
ค�ำว่า ปฏิรูปเทสวาสะ แยกออกเป็นสองค�ำ คือ ปฏิรูปะ
ค�ำหนึ่ง เทสะ ค�ำหนึ่ง ค�ำว่าเทสะนั้นไม่เป็นปัญหา เพราะแปล
ใจความว่า สถานที่ หรือถิ่น ปัญหาที่เราจะต้องเข้าใจให้มากก็คือ
ปฏิรูปะ ซึ่งแปลความว่าสมควร เมื่อรวมทั้งสองค�ำนี้แล้วก็จะได้
ความว่า “อยู่ในประเทศอันสมควร”
อย่างไรเป็นประเทศทีเ่ หมาะสมหรือสมควร เป็นปัญหาทีเ่ รา
จะต้องเข้าใจให้ดี เพราะมงคลข้อนีพ้ ระพุทธองค์ทรงมีความหมาย
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของ ปฏิรปู เทส เพราะเป็นของส�ำคัญยิง่
อย่าเข้าใจว่าทีอ่ ยูไ่ ม่ส�ำคัญ เพราะคนเราจะมีความเจริญหรือความ
เสื่อม ก็ต้องขึ้นอยู่กับปฏิรูปเทสวาสะ ไม่ใช่ว่าจะอยู่ที่ไหนได้ผล
เท่ากัน จะลองเปรียบดูวา่ ต้นสัก ต้นตะเคียน เป็นต้นไม้ใหญ่ ถ้า
น�ำมาปลูกอยู่ในกระถางมันจะมีความเจริญไปไม่ได้ ดังนั้นเราจะ
เห็นได้แล้วว่า ต้นไม้แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งไม่มีวิญญาณมันก็ยังต้อง
เลือกที่อยู่เหมือนกัน อีกอย่างหนึ่งนั้นมีความหมายถึงว่า ในถิ่นที่
เราอยูอ่ าศัยนัน้ มีอาชีพหรือความเป็นอยูเ่ หมาะสมกับความรูค้ วาม
สามารถของเราหรือไม่ สิ่งที่เราจะต้องค�ำนึงในการปฏิบัติมงคล
ข้อนี้ มีความหมายอยู่ ๒ อย่าง คือ
๑. เราต้องเลือกอยู่ในปฏิรูปเทส
๒. เราต้องท�ำที่อยู่ให้เป็นปฏิรูปเทส
ประการแรก ทีว่ า่ ต้องเลือกอยูใ่ นปฏิรปู เทสนัน้ หมายความ
ว่าเราจะอยูท่ ไี่ หนก็ตอ้ งเลือก วิธเี ลือกนัน้ ให้ถอื เอาหลักความเจริญ
ของเราเป็นเกณฑ์ คือ ทรัพย์เจริญ ชีวติ เจริญ และคุณความดีเจริญ
ที่บางแห่งทรัพย์เจริญ การท�ำมาหากินคล่องแต่มีสิ่งที่เป็นภัยแก่
สุขภาพและชีวติ บางแห่งทรัพย์กพ็ อควร ชีวติ ไม่ตอ้ งห่วง แต่เป็นที่
ห้อมล้อมด้วยสิง่ ทีจ่ ะดึงดูดจิตใจของเราและบริวารให้ถอยต�ำ่ ชัว่ ช้า
ลงไป ฉะนั้นเราจึงต้องเลือกที่ๆ เราจะอยู่ ตัวอย่างเช่น
จะเข้าโรงเรียน
จะบวชวัดไหน
ท�ำงานหาเลี้ยงชีพที่ไหน ฯลฯ
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การเลือกเป็นสิง่ จ�ำเป็นมาก ไม่อย่างนัน้ แล้ว พระพุทธเจ้าไม่
ตรัสไว้ว่าเป็นมงคล ตัวอย่างแม้พระพุทธเจ้าของเราเมื่ออยู่ใน
สวรรค์ชนั้ ดุสติ เวลาเทวดามาอาราธนาพระองค์ยงั ต้องพิจารณาดู
ประเทศเหมือนกัน โรงเรียนก็เหมือนกัน ไม่ใช่วา่ เป็นโรงเรียนแล้ว
จะสอนดีเหมือนกันหมด หรือว่าเป็นวัดมีกุฏิอยู่แล้วก็เหมือนกัน
หมด ถ้าทุกอย่างมันเหมือนกันแล้วพระพุทธเจ้าคงไม่สอนให้เรา
เลือก หรือเราจะมาพิจารณาดู เอาความคิดของเราเป็นเครื่องวัด
ก็ได้ ถ้าสมมติวา่ ท่านไปเข้าโรงเรียนทีไ่ ม่เป็นโรงเรียนอย่างแท้จริง
มีการสอนไม่ได้ความ หรือครูไม่มคี วามสามารถ ท่านลองนึกดูเอา
ว่าจะท�ำให้เรามีความรู้ความสามารถเจริญพัฒนาไปได้ไหม หรือ
ว่าท่านจะบวช เราไปบวชในวัดที่ไม่มีการศึกษา หรือวัดที่คลุกคลี
ด้วยหมูบ่ า้ น อย่างนีท้ า่ นลองนึกดูวา่ จุดมุง่ หมายของการบวชเพือ่
หาความสงบ หาความรู้ ท่านจะได้ไหม หรือทีท่ ำ� มาหากินของเรา
มันถนัดต่อความสามารถของเราหรือไม่ การเลือกงานให้ถูกกับ
นิสัยความสามารถของเราก็จัดเป็นปฏิรูปเทสวาสะได้เหมือนกัน
อย่างเช่นเรามีความสามารถในทางเกษตร แต่ไปอยูใ่ นหน่วยทีเ่ กีย่ ว
กับเครือ่ งจักรเป็นต้น เราก็เป็นอันว่าหมดความสามารถและสร้าง
ความเจริญแก่ชวี ติ ไม่ได้ ฉะนัน้ เรือ่ งปฏิรปู เทสวาสะนัน้ เป็นเรือ่ งที่
ส�ำคัญมาก ท่านจึงได้จัดเป็นมงคล
การท�ำทีอ่ ยูใ่ ห้เป็นปฏิรปู เทสวาสะนัน้ ก็ยดึ หลักอย่างเดียวกัน
คือ ทรัพย์ ชีวิต ความดี ผู้ที่เป็นฆราวาสถ้าจะด�ำเนินตามค�ำของ
พระ จะต้องปรับปรุงสถานที่อยู่อาศัยให้เรียบร้อย ด้านทรัพย์ ท�ำ
บ้านเรือนให้เป็นที่ปลอดภัย มีอุปกรณ์เครื่องใช้ในการแสวงหา
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ทรัพย์ สิ่งใดที่จะน�ำความพินาศล่มจมแก่ทรัพย์สินและครอบครัว
เราก็ก�ำจัดเสีย และพยายามปรับปรุงที่อยู่ของเราให้เป็นที่น่า
รื่นรมย์ แสวงหาสิ่งประกอบอันจะโน้มน้าวจิตใจของเราให้มุ่งใน
ความดี นี่เป็นความมุ่งหมายของมงคลหรือหลักพัฒนาในข้อนี้
นอกจากนั้น ในมงคลสูตรท่านแสดงไว้ว่า ที่ซึ่งเป็นปฏิรูป
เทสวาสะนั้นหมายถึงเอาสถานที่มีพระพุทธศาสนา มีการให้ทาน
รักษาศีล เป็นต้น การอยู่ในประเทศอันสมควรนั้นย่อมให้ความ
เจริญแก่จิตใจและความก้าวหน้าของเราอย่างนี้
ต่อไปนี้ จะได้ยกเรื่องราวประกอบในเรื่องของมงคลข้อนี้
มาเป็นการประกอบความเข้าใจในมงคลข้อนี้อีก

เรื่องพราหมณ์วักกลิ
พราหมณ์วกั กลิเป็นผูท้ อี่ าศัยอยูท่ กี่ รุงสาวัตถี ได้เห็นพระรูป
พระโฉมของพระบรมศาสดา ก็มคี วามเลือ่ มใสในรูปร่าง พยายาม
ติดตามไปทุกแห่งหน และต่อมาเมือ่ อ�ำนาจความปรารถนามีกำ� ลัง
แรงก็มีความคิดว่า การที่อยู่ครองเรือนนั้น นานๆ จะได้เห็นพระ
พุทธเจ้าสักครั้ง ถ้าเราได้ออกบวชก็จะได้อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้า
ตลอดเวลา เมือ่ คิดดังนัน้ แล้วจึงได้ขอบวชในพระพุทธศาสนา พระ
ศาสดาก็บวชให้
พราหมณ์วักกลิ เมื่อเข้ามาบวชก็ไม่เป็นอันศึกษาพระธรรม
วินยั ได้แต่เฝ้าดูพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านัน้
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พระองค์จะเสด็จไปทางใดวักกลิก็ติดตามไปทางนั้น พระพุทธเจ้า
รอจนอุปนิสัยของวักกลิแก่กล้าพอที่จะรับพระสัทธรรมเทศนาได้
แล้ว จึงในวันหนึ่งขณะที่วักกลิได้เล็งแลดูพระรูปพระโฉมอยู่นั้น
พระพุทธองค์ก็มีด�ำรัสว่า
“นีแ่ น่ะวักกลิ เธอจะมาดูอะไรกันกับร่างกายอันเน่าเปือ่ ยของ
เราตถาคตเล่า ท่านบวชมาไม่เล่าเรียนพระธรรมวินยั เอาแต่ดเู รา
เท่านั้น ดูก่อนวักกลิ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นได้ชื่อว่าเห็นตถาคต ไป
ออกไปเสีย วักกลิ”
เมือ่ พระพุทธเจ้าได้ทรงขับไล่พระวักกลิเช่นนัน้ พระวักกลิกม็ ี
ความเสียใจเป็นอันมาก ทีค่ วามจงรักภักดีของตนถูกพระพุทธเจ้า
มองในแง่ไม่ดี จึงมีความน้อยใจ จึงคิดว่าเราอย่าอยูเ่ ลย คิดแล้วจึง
ขึ้นไปสู่ยอดเขาคิชฌกูฏเพื่อที่จะกระโดดเขาลงมาให้ตาย
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าได้ทรงทราบถึงการกระท�ำของพระวักกลิ
จึงได้เปล่งพระรัศมีต่อหน้าของพระวักกลิ แล้วตรัสด้วยพระทัย
เมตตาว่า
“วักกลิ เธอจงดูรา่ งของตถาคตเถิด วักกลิ บุคคลผูใ้ ดมีความ
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้ว ย่อมได้รับมรรคผลหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ทั้งมวล วักกลิ เธออย่าเป็นผู้มีความประมาทเลย”
เมือ่ พระบรมศาสดาตรัสเช่นนัน้ แล้ว พระวักกลิได้ฟงั ก็มปี ตี ิ
เป็นก�ำลัง บังเกิดขึน้ ในสันดานของท่าน ด้วยความปีตทิ ำ� ให้รา่ งของ
ท่านลอยไปในอากาศ ปลงปัญญาพิจารณาตามพุทธโอวาท ข่มเสีย
ซึ่งปีติได้ส�ำเร็จพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณในครั้งนั้น พระวักกลิ
ได้เห็นพระศาสดา ได้ฟังธรรมของพระองค์จนส�ำเร็จพระอรหันต์
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ตัดกิเลสขาดจากสันดาน ก็อาศัยอยูใ่ นปฏิรปู เทส เป็นประเทศอัน
สมควร จึงจัดเป็นมงคลอันประเสริฐดังนี้

เรื่องนายอริยะ
นายอริยะแกเป็นพรานเบ็ด อาศัยอยูใ่ นกรุงสาวัตถี แกมีอาชีพ
ในการตกปลาขายเป็นนิจ วันหนึ่งแกก็ออกไปยังนอกเมืองเพื่อ
หาตกปลาอย่างที่เคยกระท�ำมา
ในวันนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระอัครสาวกได้
ออกโคจรบิณฑบาตในนครสาวัตถี หลังจากทีไ่ ด้อาหารพอสมควร
แล้ว จึงเสด็จออกจากพระนครมาทางที่นายอริยะก�ำลังจะตกปลา
อยู่ เมือ่ นายอริยะได้แลเห็นพระผูม้ พี ระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลก็มี
ความละอาย จึงได้นำ� คันเบ็ดนัน้ ซ่อนไว้แล้วยืนอยูใ่ นทีน่ นั้ พระผูม้ ี
พระภาคพาพระภิกษุมาหยุดยืนอยูใ่ นทีใ่ กล้ๆ กับนายอริยะยืนอยู่
แล้วจึงตรัสถามเหล่าพระสาวกว่า ท่านชื่ออะไร พระสาวกก็ได้
กราบทูลชือ่ ของตนๆ เป็นล�ำดับลงไปว่า ข้าพเจ้าชือ่ สารีบตุ ร ข้าพเจ้า
ชือ่ โมคคัลลานะ ข้าพเจ้าชือ่ กัสสปะ เมือ่ พระสาวกบอกชือ่ ของตนๆ
ดังนัน้ นายอริยะก็คดิ ในใจว่า พระสมณโคดมถามชือ่ พระสาวกแล้ว
เดี๋ยวก็คงจะถามชื่อของเรา
พระพุทธเจ้าทรงรูว้ าระจิตของนายพรานเบ็ดแล้ว จึงหันมาตรัส
ถามว่า “ดูกรอุบาสก ตัวของท่านชื่อว่าอย่างไร”
“ข้าพเจ้าชื่ออริยะ พระเจ้าข้า” นายอริยะทูลตอบ
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พระพุทธองค์จึงตรัสว่า “ดูกรอุบาสก คนทั้งหลายประหาร
สัตว์เหมือนอย่างตัวท่านนี้ จะเรียกชือ่ ว่าอริยะนัน้ ไม่สมควร คนทัง้
หลายใดทีไ่ ม่ฆา่ สัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์ มีจติ เมตตากรุณาแก่สตั ว์
ทัง้ หลายเป็นเบือ้ งหน้า และมีปญ
ั ญารูเ้ ท่าทันสังขาร นักปราชญ์ทงั้
หลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ย่อมเรียกบุคคลนั้นว่าอริยะ”
เมือ่ พระองค์ได้ตรัสพระธรรมเทศนาแก่นายอริยะพรานเบ็ด
โดยพิสดาร แล้วสรุปเป็นคาถาว่า “บุคคลใด หญิงก็ดี ชายก็ดี
เบียดเบียนสัตว์ทงั้ หลายให้ลำ� บาก คือ เฆีย่ นตี ผูกมัดจองจ�ำ เป็น
ต้น หรือฆ่าสัตว์ทงั้ หลายให้ตายลงด้วยมีเจตนา คนเหล่านัน้ จะชือ่
ว่าอริยะก็หาไม่ คนเหล่าใดมีความสุจริตกายวาจาใจ ไม่เบียดเบียน
สัตว์ทั้งหลายให้ล�ำบาก คือไม่เฆี่ยนตี ผูกมัดจองจ�ำ เป็นต้น มีศีล
สมาธิปัญญาบริบูรณ์ในสันดาน จึงได้นามว่า อริยะ”
เมือ่ พระองค์ตรัสพระธรรมเทศนาจบลง นายอริยะก็ได้บรรลุ
พระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนา ปิด
ประตูอบายภูมิทั้ง ๔ คือไม่ไปเกิดในนรก ๑ ไม่เกิดเป็นเปรต ๑
ไม่ไปเกิดเป็นอสุรกาย ๑ ไม่ เ กิ ด เป็ น สั ต ว์ เ ดรั จ ฉาน ๑ การที่
นายพรานเบ็ ด ได้ ส� ำ เร็ จ เป็ น พระอริ ย ะบุ ค คลนั้ น เพราะอยู ่ ใ น
ประเทศอันสมควร จึงจัดเป็นมงคลอันประเสริฐ
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(มีบุญวาสนามาก่อน)

ตามความหมายของมงคลในข้อนี้ มีความหมายว่า การที่มี
ปุ พฺ เ พ จ กตปุ ญฺ  ตา ซึ่ ง เมื่ อ แปลแล้ ว จะได้ ค วามอย่ า งภาษา
ธรรมดาว่า “บุญเก่า” เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาในเรื่อง
ความหมายของมงคลในข้อนี้เสียก่อน
ความหมายของมงคลในข้อนี้ หมายถึงบุญที่ได้ท�ำไว้แล้วใน
อดีต ก่อนอืน่ เราจะต้องเข้าใจเรือ่ งบุญกันเสียก่อน เพราะค�ำว่าบุญ
เป็นค�ำทีเ่ ราใช้อยูก่ นั อย่างแพร่หลาย ค�ำว่า บุญ หมายถึงความดีขนึ้
ของจิต หมายความว่าการกระท�ำใดก็ตามที่ท�ำให้เกิดความสบาย
โดยไม่ท�ำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเพราะการกระท�ำของเรา
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สิง่ นัน้ เรียกว่า บุญ บุญทีไ่ ด้สงั่ สมอยูใ่ นจิตใจเป็นเวลานาน เราเรียก
ว่าบุญเก่า หรืออย่างบางทีเราเรียกกันอย่างติดปากว่า บุญวาสนา
ซึง่ ก็มคี วามหมายอย่างเดียวกันนัน่ เอง บุคคลเราทีเ่ กิดมาในโลกนี้
เราจะสังเกตเห็นว่ามีสภาพต่างกันไม่เหมือนกัน บางคนสวยงาม
บางคนรูปร่างน่าเกลียด บางคนด�ำ บางคนขาว บางคนสติปญ
ั ญาดี
บางคนสติปญ
ั ญาทราม บางคนยากจน บางคนมัง่ มี เหล่านีเ้ กิดมา
จากผลของการกระท� ำ ไว้ ใ นชาติ ป างก่ อ นทั้ ง สิ้ น ไม่ ใ ช่ อ� ำ นาจ
พระเจ้าบันดาลแต่อย่างใด
จะขอยกตัวอย่าง เช่น เด็กคนหนึง่ มีความเกียจคร้าน ไม่เรียน
หนังสือ เอาแต่เที่ยวเตร่ เด็กอีกคนหนึ่งเป็นคนขยันหมั่นเพียร
ไม่เกียจคร้าน ผลของคนทั้งสองก็ย่อมจะปรากฏขึ้น คือ คนที่
เกียจคร้านไม่เรียนหนังสือเอาแต่เทีย่ วเตร่ ท�ำให้อา่ นหนังสือไม่ออก
มีความยากจน ส่วนคนทีห่ มัน่ เพียร ไม่เกียจคร้าน ผลทีไ่ ด้รบั ก็คอื
อ่านหนังสือออก มีความมัง่ มี มีงานทีม่ เี กียรติ เหล่านีเ้ ป็นผลของ
การท�ำความดีทั้งนั้น นี่หมายให้เห็นถึงบุญเก่าที่ท�ำในปัจจุบัน
ส่วน ปุพฺเพ กตปุญฺตา นั้นหมายถึงผลที่ท�ำในอดีตแล้วส่ง
ผลมาในภพปัจจุบนั เช่น คนทีไ่ ด้ทำ� ความดีไว้ในชาติกอ่ น บุญนัน้
จะส่งผลให้เกิดมาในตระกูลทีม่ งั่ คัง่ มีสติปญ
ั ญาเฉลียวฉลาด หรือ
เราจะสังเกตดูก็ได้ว่า ในการท�ำการค้า คนแต่ละคนมีความเจริญ
ผิดกันมาก บางคนท�ำการค้าได้รับผลดีสมความมุ่งหมาย บางคน
ยิ่งท�ำการค้ายิ่งขาดทุน ทั้งๆ ที่ท�ำอย่างรอบคอบแล้วก็ตาม หรือ
บางคนเกิดในตระกูลทีย่ ากจน และพร้อมกันนัน้ อีกคนหนึง่ ก็อยูใ่ น
ฐานะเดียวกัน แต่คนหนึ่งไปได้ดิบได้ดีเป็นนายกรัฐมนตรี แต่
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อีกคนหนึ่งยังท�ำไร่ท�ำนาอยู่ เหล่านี้เป็นผลของ “ปุพฺเพ กตปุญฺตา” ทั้งนั้น แต่ที่พระพุทธองค์กล่าวเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่า
ให้ เ รามี ค วามท้ อ ถอยในการงาน แต่ พ ระองค์ ท รงชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
“ปุพเฺ พ กตปุญ
ฺ ตา” เป็นผลทีจ่ ะคอยสนับสนุนการกระท�ำของเรา
ในภพปัจจุบันให้ได้รับผลไพบูลย์ยิ่งขึ้น ถ้าเรามีความท้อถอย
ไม่ทำ� อะไรเลย แล้วเราจะไม่ประสบผลเลย เพราะถ้าเราได้กระท�ำ
บุญในปัจจุบนั นีแ้ ล้ว ถึงแม้วา่ จะไม่ได้รบั ผลในชาตินี้ แต่จะเป็นเชือ้
ซึ่งเรียกว่า ปุพฺเพ กตปุญฺตา ในชาติต่อไป
ฉะนั้น มงคลในข้อนี้พระองค์ชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่มีความดีได้
กระท�ำแล้วในชาติปางก่อนนั้น ย่อมเป็นเครื่องสนับสนุนความ
ส�ำเร็จให้มขี นึ้ พูดง่ายๆ ก็คอื คนทีม่ พี นื้ ฐานดีนนั่ เอง เหมือนกับว่า
เรามีพื้นฐานการเรียนดีย่อมเป็นปัจจัยในการที่เราจะท�ำกิจการ
งานทัง้ หลายได้งา่ ยและรวดเร็วขึน้ ซึง่ ผิดกับคนทีไ่ ม่มพี นื้ ฐานการ
ศึกษาเลย หรือมีพนื้ ฐานการศึกษาน้อยก็ยอ่ มจะมีความยากล�ำบาก
และช้าในการประกอบการงานต่างๆ ท่านจึงว่าจะต้องมี “ปุพฺเพ
กตปุญฺตา” คือสั่งสมความดีเอาไว้ หมายถึงเมื่อเล็กน้อยหมั่น
ประกอบการศึกษา เมือ่ วัยหนุม่ แสวงหาทรัพย์ และเมือ่ วัยแก่เฒ่า
ก็ได้รบั ความสุขสบาย เพราะผลทีเ่ ราได้กระท�ำไว้เมือ่ คราวเป็นเด็ก
หรือขวนขวายหาทรัพย์เมือ่ เป็นหนุม่ ผลทีไ่ ด้รบั ก็คอื ความสบาย นี่
คือ “ปุพฺเพ กตปุญฺตา”
เป็นอันสรุปความได้วา่ ความดีทกุ อย่างทีค่ นเราท�ำไว้ แม้จะ
ไม่ให้ผลในปัจจุบันทันตาเห็น ก็ไม่สูญเปล่า ความดีเหล่านี้จะมา
ปรับปรุงจิตของเราให้ดีขึ้น ซึ่งเรียกว่า บุญเก่า
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ปุพฺเพ กตปุญฺตา เป็นพลังวิเศษอย่างหนึ่ง ที่จะท�ำให้เรา
ได้พบความเจริญก้าวหน้า พัฒนาตัวเองให้มีความรุ่งเรืองในชีวิต
จากมงคลข้อนี้ ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องระลึกไว้สองสถาน คือเมื่อ
ตนได้รับความเจริญก้าวหน้า ก็นึกว่านั่นเป็นผลดีแห่งความที่เรา
สู้พยายามกระท�ำมา หาควรที่จะฉวยโอกาสที่เราได้รับผลบุญนั้น
ไปสร้างกรรมท�ำบาปไม่ จะเข้าต�ำราทีว่ า่ เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า
อีกประการหนึง่ ความเชือ่ ในบุญเก่าของตนและของคนอืน่
ย่อมป้องกันความริษยาเสียได้ เมือ่ เห็นคนอืน่ ได้ดกี ว่าก็คดิ ว่า นัน่
เป็นบุญวาสนาของเขา ถึงตัวเราเมือ่ ตกต�ำ่ ก็คดิ เสียว่าหมดบุญเก่า
ของเราที่ได้ท�ำไว้ หาควรเสียใจไม่ เร่งสร้างสมบุญใหม่ดีกว่า อีก
สถานหนึ่ง เมื่อทราบว่า การท�ำบุญเป็นการสั่งสมความดีไว้ช่วย
ตัวเองแล้ว ไม่ควรประมาทในการท�ำบุญ ท�ำเท่าทีก่ ำ� ลังความสามารถ
ของเราจะอ�ำนวย คนทีม่ คี วามสามารถอยูแ่ ต่เพิกเฉยในการท�ำบุญ
เสมือนหนึ่งว่าชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วแจกจ่ายไปหมด ไม่ได้
สงวนไว้ท�ำพันธุ์เลย หรือเหมือนคนที่หาได้เท่าไรแล้วใช้หมดเลย
การกระท�ำกิจการทัง้ ทางโลกและทางธรรม ก็ตอ้ งอาศัยบุญ
เก่าเหมือนกัน อย่างเช่น คนทีจ่ ะบรรลุมรรคผลในชาตินกี้ จ็ ะต้องมี
อุปนิสยั ปัจจัยแต่ปางก่อนเป็นเครือ่ งสนับสนุน หรือถ้าเราไม่มบี ญ
ุ
เก่าแล้ว ถึงมีของอยูก่ ไ็ ม่สามารถทีจ่ ะรักษาได้ ดังจะได้ยกเรือ่ งราว
มาเล่าประกอบดังต่อไปนี้
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เรื่องพระยามหากัปปินะ
ในอดีตกาลล่วงมาแล้วช้านาน ที่เมืองพาราณสี มีหมู่บ้าน
ของช่างหูกจ�ำนวนพันหนึ่งตั้งอยู่ในเมืองนี้ ครั้งนั้น มีพระปัจเจกพุทธเจ้าจ�ำนวนพันหนึ่ง เหาะมาจากป่าหิมพานต์เพื่อจะอาศัยอยู่
ในชนบท ก�ำหนด ๔ เดือน ครั้นเมื่อมาแล้วก็แสวงหาที่จะอยู่
จ�ำพรรษาในกาลฤดูฝน
ในวันหนึง่ ภรรยาของหัวหน้าช่างหูกได้เข้าไปในกรุงพาราณสี
พบพระปัจเจกพุทธเจ้า มีความเลือ่ มใสจึงเข้าไปนมัสการเรียนถาม
ก็ได้ความว่า ท่านจะแสวงหาที่อยู่จ�ำพรรษา นางมีจิตเลื่อมใสใน
พระปัจเจกพุทธเจ้านั้น จึงได้เรียนกับท่านว่า
“ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นนายช่างหูก
มีบา้ นอยูป่ ระมาณพันหนึง่ ข้าพเจ้าขอนิมนต์พระคุณเจ้าทัง้ หมดนี้
เข้ า รั บ บิ ณ ฑบาตในบ้ า นของข้ า พเจ้ า ทั้ ง หลายในวั น พรุ ่ ง นี้ เ ถิ ด
ข้าพเจ้าทั้งหลายจะจัดเสนาสนะถวายให้อยู่จ�ำพรรษา”
เมื่อนางได้กล่าวอาราธนาแล้ว พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย
ก็รบั อาราธนา ภรรยาหัวหน้าช่างหูกก็กลับไป และป่าวประกาศให้
พวกชาวบ้านทั้งหลายมาถวายทานในวันพรุ่งนี้
ครั้นวันรุ่งเช้า พระปัจเจกพุทธเจ้าก็พากันมารับบิณฑบาต
ช่างหูกทัง้ หลายก็ถวายทานตามศรัทธา แล้วก็พากันสร้างกุฏถิ วาย
ให้จำ� พรรษาบ้านละองค์ และท�ำส�ำรับส่งถวายจนตราบเท่าวันออก
พรรษา จึงได้ถวายผ้าจ�ำน�ำพรรษาแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า เมือ่ ช่างหูก
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ทัง้ หลายท�ำกาลกิรยิ าตาย ก็ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาในดาวดึงส์
ครั้นกาลล่วงมา ในศาสนาของพระพุทธกัสสป เทพบุตร
เทพธิดาได้พากันจุติลงมาบังเกิดในตระกูลต่างๆ ซึ่งมีโภคทรัพย์
อยู่ในเมืองพาราณสี ช่างหูกซึ่งเป็นหัวหน้าและภรรยามาเกิดใน
ตระกูลกฎุมพีผใู้ หญ่ ช่างหูกอีก ๙๙๙ คน กับภรรยาได้มาบังเกิด
ในตระกูลต�่ำลงมาตามล�ำดับ และได้มาเป็นสามีภรรยากันอย่าง
เช่นเคย เมือ่ มีโภคทรัพย์ ได้มศี รัทธาสร้างวิหารพันห้องถวาย และ
ท�ำการฉลองถวายแก่สงฆ์หมื่นหนึ่ง มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน
สิ้นเวลา ๗ วัน วันสุดท้ายได้ถวายผ้าไตรจีวรบริขาร แต่ภรรยา
กฎุมพีผู้ใหญ่นั้นมีความปรารถนาจะท�ำบุญให้ยิ่งกว่าคนทั้งปวง
จึงได้น�ำผ้ามีสีดังดอกอังกาบ มีราคาพันหนึ่ง กับดอกอังกาบมา
สักการะถวายแก่พระกัสสปพุทธเจ้า แล้วตั้งความปรารถนาว่า
ถ้าข้าพเจ้ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตราบใด ขอให้ข้าพเจ้า
มีสีกายงามเหมือนสีดอกอังกาบ และมีชอื่ ว่า อโนชากุมารี เมือ่ ได้
ตัง้ ความปรารถนาเช่นนั้นแล้ว พระพุทธเจ้าก็ทำ� การอนุโมทนาว่า
ขอความปรารถนาของนางจงส�ำเร็จทุกประการ
หลังจากได้ตายจากภพนั้นแล้ว ก็ได้กลับมาเกิดในสวรรค์
ดาวดึงส์เทวโลก เกิดท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์และมนุษย์เป็นเวลา
ชั่วพุทธันดรหนึ่ง ครั้นกาลล่วงมา คนเหล่านั้นได้ลงมาเกิดเป็น
มนุษย์ ก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าจะลงมาตรัส กฎุมพีผใู้ หญ่มาบังเกิดเป็น
กษัตริย์ มีพระนามว่าพระยามหากัปปินะอยูใ่ นเมืองกุกกุฏวดีนคร
ฝ่ายภรรยาได้เกิดเป็นมเหสีนามว่านางอโนชาเทวี เพราะนางมี
ผิวกายดังสีดอกอังกาบ คนทัง้ หลายทีท่ ำ� บุญร่วมกันมาก็ได้บงั เกิด
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เป็นอ�ำมาตย์ตามล�ำดับ
เมื่อพระบรมศาสดาของเราลงมาตรัสรู้ในโลกนี้ และเสด็จ
ประทับอยูท่ กี่ รุงสาวัตถี ขณะทีพ่ ระยากัปปินะเสด็จประทับอยูใ่ นราช
อุทยาน ได้ฟังข่าวจากนายพานิชว่า บัดนี้พระพุทธเจ้า พระธรรม
พระสงฆ์ได้เกิดขึน้ แล้ว บังเกิดความปีตอิ ย่างมาก ได้พระราชทาน
ทรัพย์พนั หนึง่ แก่นายพานิชนัน้ แล้วสัง่ ให้นายพานิชน�ำความเรือ่ งนี้
ไปบอกแก่นางอโนชาเทวี ส่วนพระองค์กไ็ ด้ทรงเสด็จด้วยม้า พร้อม
กับบริวารพันหนึ่ง มุ่งตรงต่อพระพุทธเจ้า
พระพุทธองค์ได้เล็งเห็นอุปนิสัยแห่งมรรคผลของพระยา
กัปปินะและบริวาร จึงเปล่งรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระกายปรากฏ
โชติช่วง ส่วนพระยากัปปินะพร้อมด้วยบริวารได้เสด็จเดินทาง
มาได้ระยะทางสองร้อยโยชน์ จนถึงแม่น�้ำจันทภาคา พระองค์
ก็ทรงประทับพัก ณ ร่มไทรใหญ่ เมื่อเสด็จมาถึงในที่แห่งหนึ่ง มี
มหานทีสามแถวขวางหน้าอยู่ แม่น�้ำสายที่หนึ่งชื่อว่าอารวปัจฉา
กว้างคาพยุตหนึง่ กับเส้น ๑๕ วา แม่นำ�้ ที่ ๒ ชือ่ ว่านิลวาหนา กว้าง
กึ่งโยชน์ แม่น�้ำที่ ๓ ชื่อจันทภาคา กว้างหนึ่งโยชน์ เมื่อมาถึง
แม่น�้ำทั้ง ๓ สาย พระองค์ก็ได้ทรงตั้งสัตยาธิษฐาน เอาคุณของ
พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง พระองค์และบริวารข้ามพ้นห้วงน�้ำทั้งสาม
ไปโดยปลอดภัย ครัน้ พระองค์พาบริวารมาถึงฝัง่ ก็ได้เห็นพระรัศมี
๘ ประการ จึงเสด็จลงจากหลังอาชา พาบริวารเข้าไปเฝ้าพระบรม
ศาสดาถวายนมัสการ พระองค์จงึ แสดงพระธรรมเทศนาให้พระยา
กัปปินะและบริวารได้ส�ำเร็จโสดาปัตติผล แล้วทูลขอบรรพชา
อุปสมบท พระองค์ก็ได้ทรงประทานอุปสมบทให้
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ทางฝ่ายนางอโนชาเทวี เมื่อได้ทราบข่าวจากนายพานิชว่า
พระสวามีได้เสด็จออกไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนางก็มี
ความเลื่อมใส และประทานทรัพย์แก่นายพานิชนั้น ๙ แสน น�้ำ
พระทัยของพระนางมีความหนักแน่นอยูใ่ นพระพุทธคุณ พระนาง
จึงตรัสเรียกเหล่าบรรดาสนมทั้งปวงเข้ามา แล้วพากันเข้าไปเฝ้า
พระบรมศาสดา
พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นแล้วว่า เมือ่ สองสามีภรรยาได้
เห็นกันก็จะเป็นอันตรายแก่มรรคผล พระองค์จงึ ทรงบันดาลไม่ให้
ทั้งสองฝ่ายได้แลเห็นกัน พระนางอโนชาได้เข้าไปถวายอภิวาท
พระบรมศาสดา พระองค์จงึ ได้ตรัสพระธรรมเทศนาให้นางทัง้ หมด
ได้รับโสดาปัตติผล ส่วนภิกษุผู้สามีทั้งพันองค์ ได้ฟังพระธรรม
เทศนานั้นแล้วส�ำเร็จเป็นพระอรหัตปฏิสัมภิทา แล้วพระองค์ก็ได้
ทรงคลายปาฏิหาริย์ให้คนทั้งสองพวกได้เห็นกัน แล้วพระนาง
อโนชาพร้ อ มด้ ว ยบริ ว ารได้ ข อบรรพชาอุ ป สมบทเป็ น ภิ ก ษุ ณี
พระองค์กอ็ นุญาตให้บวชในส�ำนักอุบลวรรณาเถรี และได้บรรลุเป็น
พระอรหันต์ทงั้ สิน้ ท่านทัง้ หลายทีไ่ ด้พน้ จากความทุกข์นนั้ เพราะ
ด้วยกุศลผลเก่าที่ได้สั่งสมไว้มาสนับสนุน พระองค์จึงตรัสว่าเป็น
มงคล คือท�ำความพ้นทุกข์ได้ และคนทีไ่ ม่มบี ญ
ุ เก่าสนับสนุนถึงว่า
มีของดีอยูก่ ไ็ ม่สามารถจะรักษาไว้ได้ เพราะไม่มกี ศุ ลทีจ่ ะรักษา ดัง
เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้
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นิทานเรื่องพระเจ้าทธิวาหนะ
ในอดีตกาลนานมาแล้ว ยังมีพราหมณ์ ๔ คนพีน่ อ้ งอยูใ่ นกรุง
พาราณสี และได้เกิดเบือ่ หน่ายในการครองฆราวาส จึงได้ออกบวช
เป็นฤๅษีอยูใ่ นป่าหิมพานต์ ฤๅษีซงึ่ เป็นพีต่ อ่ มาได้ตายลง และได้ไป
เกิดเป็นพระอินทร์อยูใ่ นสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์ รูว้ า่ น้องนัน้ มีความทุกข์
จึงได้ลงมาจากสวรรค์เพื่อที่จะช่วยสงเคราะห์น้องของตน เมื่อมา
ถึงก็ได้นมัสการฤๅษีนั้น
“พระคุณเจ้า พระองค์สบายดีอยู่หรือ” พระอินทร์ถาม
“สบายอย่างไรกันได้เล่าท่าน” ฤๅษีตอบ “เวลานี้เราเองก็ได้
รับความทุกข์อย่างหนักทีเดียว เพราะอากาศหนาว”
“แล้วพระคุณเจ้าต้องการอะไรเล่าครับ”
“เวลานีเ้ ราต้องการไฟ เพือ่ ผิงในเวลาอากาศหนาว” ฤๅษีตอบ
ท่าทางของฤๅษีขณะนัน้ มีทกุ ข์อย่างหนักจนถึงกับซูบซีดผอมเหลือง
อย่างเห็นได้ชัด
“กระผมจะถวายมีดวิเศษให้พระคุณเจ้าเล่มหนึง่ เมือ่ พระคุณ
เจ้ามีความประสงค์ทจี่ ะได้อะไร ก็เคาะด้ามมีดวิเศษนี้ พระคุณเจ้า
ก็จะได้สมปรารถนา” แล้วพระอินทร์กไ็ ด้มอบมีดวิเศษนัน้ แก่ดาบส
หลังจากนั้นแล้วพระอินทร์ก็ไปยังที่อยู่ของฤๅษีรูปที่ ๒ แล้ว
ถามสารทุกข์สุกดิบตามธรรมเนียม ฤๅษีจึงบอกว่า
“เราจะสบายได้อย่างไรกันเล่า” ฤๅษีถอนหายใจอย่างหนัก
“เราถูกช้างมารบกวนอยู่เนืองๆ แล้วเราก็ไม่มีปัญญาที่จะไปต่อสู้
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กับมัน ไอ้จะย้ายไปทีอ่ นื่ หรือมันก็ไม่เหมาะสมก็ตอ้ งทนอยูอ่ ย่างนี้
แหละ”
“กระผมจะช่วย” พระอินทร์ตอบ “กระผมจะถวายกลองวิเศษ
ให้พระคุณเจ้า” แล้วพระอินทร์ก็น�ำกลองวิเศษมามอบให้ฤๅษีนั้น
พร้อมกับกล่าวว่า
“หน้ากลองข้างนี้เมื่อตีแล้วข้าศึกศัตรูจะหนีไป และเมื่อตี
กลองหน้านี้แล้วจะมีพลโยธามาแวดล้อมไว้ ขอพระคุณเจ้าจงใช้
ตามความปรารถนาเถิดขอรับ”
แล้วพระอินทร์ก็ไปยังที่อยู่ของฤๅษีคนที่ ๓ ซึ่งขณะนั้นมี
ความเจ็บป่วยอยู่ และมีความอดอยากอย่างหนัก จึงได้บอกแก่
พระอินทร์ว่า
“อาตมาก�ำลังอาพาธอยู่และมีความต้องการอยู่อย่างเดียว
ในเวลานี้คือ อาตมามีความต้องการนมเปรี้ยว (หมายถึงนมวัวที่
เก็บไว้จนขึน้ ฝา แปรจากรสเดิมเป็นรสเปรีย้ ว) เพราะสามารถทีจ่ ะ
ท�ำให้อาตมาหายจากการเจ็บป่วยได้”
“เอาเถิ ด กระผมจะถวายหม้ อ วิ เ ศษให้ พ ระคุ ณ เจ้ า เมื่ อ
พระคุณเจ้ามีความต้องการนมเปรี้ยวเมื่อไรแล้วก็คว�่ำหม้อใบนี้ลง
จะมีนมมาให้อย่างไม่รู้จักหมด” แล้วพระอินทร์ก็ถวายหม้อวิเศษ
นั้นแก่ดาบสรูปที่ ๓ แล้วก็ลาจากไปสู่วิมานของตน
ตั้งแต่นั้นมา ฤๅษีก็ได้อาศัยมีดวิเศษนั้นช่วยก่อไฟ รูปที่ ๒
ใช้กลองวิเศษไล่ช้าง และองค์ที่ ๓ ก็อาศัยหม้อวิเศษเรียกเอานม
เปรี้ยวตามความปรารถนา จึงท�ำให้มีความสุขสบายต่อมา
ในครัง้ นัน้ ได้มหี มูบา้ นตัวหนึง่ ได้ออกเทีย่ วแสวงหาอาหารกิน
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ในวันนัน้ ก็ได้พบกับแก้ววิเศษดวงหนึง่ ซึง่ สามารถทีจ่ ะท�ำให้ตวั ของ
มันเหาะได้เข้าก็มคี วามดีใจ ได้อาศัยแก้ววิเศษนัน้ พาตัวมันเหาะไป
แสวงหาอาหารในเกาะแห่งหนึง่ กลางมหาสมุทร และได้อาศัยอยูใ่ น
เกาะแห่งนั้น โดยนอนอยู่ใต้ต้นมะเดื่อในเกาะนั้น และได้วางแก้ว
วิเศษไว้ข้างหน้าของตนและหลับไป
ต่อมาได้มชี ายชาวเมืองกาสิกราช ซึง่ ได้ออกไปค้าขายยังแดน
ไกล และเรือของตนได้อบั ปางลงกลางมหาสมุทร ส่วนตัวของชาย
คนนัน้ ได้รอดมาได้โดยว่ายเข้าสูฝ่ ง่ั ซึง่ เป็นบนเกาะทีห่ มูตวั นัน้ นอน
อยู่ เมื่อไปถึงก็พบหมูนอนอยู่ใต้ต้นมะเดื่อ และเห็นแก้ววิเศษอยู่
เบือ้ งหน้าหมูนนั้ จึงได้หยิบมาดู ด้วยอานุภาพของแก้ววิเศษท�ำให้
ชายคนนั้นเหาะขึ้นไปในอากาศ แล้วกลับมานั่งอยู่บนกิ่งมะเดื่อ
ความดีใจที่ได้แก้ววิเศษท�ำให้ชายคนนั้นลืมความหิวไปชั่วครู่ เมื่อ
ความดีใจได้ผ่อนคลายลงแล้วก็เกิดความหิวขึ้นมา จึงไม่รู้ว่าจะ
หาอาหารกินได้ทไี่ หน เพราะว่าตนก็เพิง่ จะขึน้ มาใหม่ไม่รวู้ า่ จะหา
อาหารได้ที่ไหน จึงคิดว่า
“เราจะต้องฆ่าหมูตวั นีแ้ ล้วกินเนือ้ ของมันเป็นอาหาร เพราะ
ไม่รู้ว่าเราจะไปหาอาหารได้ที่ไหน”
เมื่อคิดอย่างนั้นแล้วจึงได้หักกิ่งมะเดื่อแล้วขว้างลงไปยังตัว
หมูนนั้ เมือ่ หมูตนื่ ขึน้ มาไม่เห็นแก้วของตัวก็เทีย่ วแสวงหาแก้วตาม
ทีบ่ ริเวณนัน้ อาการทีห่ มูหาแก้วอยูน่ นั้ เป็นภาพทีน่ า่ ขบขัน จึงท�ำให้
ชายคนนัน้ ก็หวั เราะขึน้ ด้วยความขบขันในกิรยิ าท่าทางของหมู เสียง
หัวเราะนัน้ ได้ยนิ ไปถึงหมูทอี่ ยูข่ า้ งล่าง จึงแหงนหน้ามองขึน้ ไปเบือ้ ง
บนก็เห็นคนอยู่บนนั้นก็รู้ว่าต้องเสียท่าเจ้ามนุษย์นั้นเสียแล้ว จึงมี
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ความโกรธ พุง่ ศีรษะของตนชนต้นมะเดือ่ นัน้ ตายลง เป็นอันว่าหมู
นั้นก็กลายเป็นอาหารอันโอชะของชายผู้นั้นอย่างอิ่มเอม นี่แหละ
หนอ ความโง่ของหมู
เมือ่ ได้ฆา่ หมูตายแล้วและได้บริโภคอาหารมือ้ นัน้ อย่างอิม่ เอม
แล้ว บุรษุ นัน้ ก็ได้อาศัยแก้วนัน้ เหาะไปยังทีต่ า่ งๆ และก็ได้มาถึงยัง
ที่อยู่ของฤๅษีตนที่ ๑ เป็นเวลา ๒-๓ วันก็ได้เห็นอานุภาพของมีด
วิเศษจึงมีความอยากได้ของนั้น
“พระคุณเจ้าผู้เจริญ” ชายผู้นั้นเอ่ยขึ้น “มีดของท่านวิเศษ
เหลือเกิน ผมคิดว่าไม่มขี องวิเศษใดๆ จะเท่าของพระคุณเจ้า” ชาย
หนุ่มยอ
“อ๊ะ แน่ละท่าน ของนี้วิเศษมากเราได้รับมาจากพระอินทร์
เชียวนา” พระฤๅษีสนับสนุนค�ำพูดนัน้ “ของวิเศษนีส้ ามารถทีจ่ ะดล
บันดาลได้หลายอย่างตามที่เราต้องการ”
“กระผมมีของวิเศษอยู่อย่างหนึ่ง อยากจะแสดงให้ท่านดู
ของวิเศษนีส้ ามารถทีจ่ ะท�ำให้เราเหาะไปไหนมาไหนทางอากาศได้”
แล้วชายคนนั้นก็แสดงให้ดู ท�ำให้ฤๅษีตนนั้นมีความอยากได้
“ของๆ ท่านวิเศษเหลือเกิน” ฤๅษีกล่าวขึน้ หลังจากได้ชมของ
วิเศษนั้นแล้ว
“กระผมก็ได้อาศัยอยูก่ บั พระคุณเจ้ามาหลายเวลาแล้ว ก็รสู้ กึ
ว่าเป็นบุญคุณอย่างยิง่ กระผมจึงอยากจะตอบแทนคุณของพระคุณ
เจ้า โดยกระผมจะขอแลกเปลี่ยนกับพระคุณเจ้าๆ จะว่าอย่างไร”
“ฮ้า นี่เป็นความจริงหรือ” ฤๅษีถามอย่างไม่แน่ใจ
“แน่นอนทีเดียวพระคุณเจ้า” ชายคนนัน้ กล่าวอย่างหนักแน่น
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เป็นอันว่าฤๅษีนั้นหลงกลชายเจ้าเล่ห์คนนั้น ได้ยอมแลก
เปลีย่ นด้วยโดยหาได้เฉลียวใจไม่วา่ นัน่ จะน�ำความหายนะถึงชีวติ
มาสูต่ น เมือ่ ชายคนนัน้ ได้มดี วิเศษไปแล้วก็ลาจากไป และได้ยอ้ น
กลับมาภายหลังและได้ใช้มดี วิเศษนัน้ แหละฆ่าดาบสตายลง แล้วก็
ยึดแก้ววิเศษกลับคืนมา
จากดาบสตนที่ ๑ มาแล้ว ชายคนนั้นก็ได้ไปหาดาบสตนที่
๒-๓ ตามล�ำดับ พร้อมกันนัน้ ก็ได้บอกขอแลกเปลีย่ นของวิเศษ และ
ดาบสทั้งสองก็ยอมแลกเปลี่ยนด้วย แล้วชายคนนั้นก็ใช้มีดวิเศษ
ฆ่าดาบสอีกสองตนตายทั้งสิ้น เป็นอันว่าชายคนนั้นได้ของวิเศษ
ถึง ๔ อย่าง คือ แก้ววิเศษ มีดวิเศษ กลองวิเศษ หม้อวิเศษ มาเป็น
สมบัติของตน
เมือ่ ได้ของวิเศษทัง้ หลายมาแล้ว ชายคนนัน้ ก็ได้เหาะมุง่ ตรง
ไปยังกรุงพาราณสี เมือ่ ถึงกรุงพาราณสี ก็ได้มสี าสน์ไปยังพระเจ้า
กรุงพาราณสี ให้ออกมารบกัน พระเจ้ากรุงพาราณสีก็กรีฑาทัพ
ออกมาเพื่อจะจับบุรุษคนนั้นฆ่าเสีย
ชายผูม้ ขี องวิเศษก็ได้ใช้กลองวิเศษตีขนึ้ ๓ ครัง้ ก็กลายเป็น
รี้พลแวดล้อมตัวมากมาย เจ้ากรุงพาราณสีได้สั่งให้โยธาของตน
บุกเข้าไปฆ่าให้ได้ แต่ชายคนนั้นใช้หม้อวิเศษคว�ำ่ ลง ปรากฏเป็น
น�้ำนมไหลออกมามากมายท่วมเหล่าทหารนั้นจนสิ้น แล้วใช้มีด
วิเศษฆ่าพระเจ้ากรุงพาราณสีสนิ้ พระชนม์ลง แล้วตนเองก็ขนึ้ ครอง
เมืองแทน
เรือ่ งทีย่ กมาแสดงนี้ เป็นเรือ่ งทีจ่ ะชีใ้ ห้เราเห็นว่าบุคคลทีไ่ ม่มี
บุญกุศลแล้ว ถึงแม้วา่ จะได้ของดีเหล่านัน้ มาก็ไม่สามารถทีจ่ ะรักษา
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ของนั้นไว้ได้ อย่างตัวอย่างในปัจจุบันนี้ บางคนพอถูกล็อตเตอรี่
รางวัลทีห่ นึง่ ก็เป็นลมตายด้วยความดีใจ นีเ่ ป็นเพราะไม่มวี าสนาที่
จะได้เงินจ�ำนวนมากเช่นนั้น ดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่า บุคคล
ผูม้ บี ญ
ุ เก่าอันได้สงั่ สมไว้แล้วเป็นมงคลอย่างยิง่ อย่างทีว่ า่ “แข่งเรือ
แข่งพายก็พอจะแข่งได้ แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้” ดังนี้
แล
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การด�ำเนินชีวติ ของคนเรานัน้ เป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของชีวติ
ถ้าเราเดินทางในทางที่ถูกต้องก็สามารถที่จะท�ำให้เราได้รับความ
สบายในที่สุด ถ้าเราด�ำเนินชีวิตในทางที่ผิดก็ท�ำให้เราได้รับความ
ล�ำบากอย่างมาก ฉะนั้นความส�ำคัญที่สุดของชีวิตจึงอยู่ที่การ
ด�ำเนินในทางที่ถูกต้อง
ตามความหมายของมงคล หรือทางพัฒนาชีวิตข้อนี้ พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า อตฺตสมฺมาปณิธิ การตั้งตนไว้ชอบ
ซึ่งเมื่อเราแปลความหมายอย่างนี้แล้ว คนที่ไม่คุ้นต่อภาษาธรรม
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ก็จะเกิดความสงสัยว่าหมายความว่าอย่างไรกันแน่ ถ้าเราจะถอด
เอาใจความแล้วก็จะได้ความหมายว่า “ตัง้ ตนถูกทาง” นัน่ เอง เมือ่
เราได้เข้าใจความหมายของมงคลข้อนีแ้ ล้ว เราก็จะต้องเข้าใจความ
หมายของค�ำว่า ‘ตน’ เสียก่อน ค�ำว่า ตน นัน้ เป็นค�ำทีเ่ ราสมมติกนั
ขึ้น หมายถึงร่างกายทั้งหมดที่รวมกันเป็นตัวตนที่เรียกกันว่านาย
ก. นาย ข. นั่นแหละ
เมือ่ มาถึงความหมายทีว่ า่ “ตัง้ ตนถูก” บางคนอาจจะคิดเลย
ไปถึงสิ่งต่างๆ ภายนอกร่างกาย เป็นต้นว่า ต้องมีเงินทอง ต้อง
มีต�ำแหน่งหน้าที่จึงจะตั้งตนได้ ซึ่งความจริงแล้ว เงินทอง หรือ
ต�ำแหน่งหน้าที่นั้น เป็นเพียงสิ่งประกอบภายนอกเท่านั้น ซึ่งเป็น
งานที่มีความส�ำคัญรองลงไปจากตนอีกทีหนึ่ง การมีทรัพย์สมบัติ
กับเงินทองเป็นคนละทางกัน จะขอยกตัวอย่างให้ดถู งึ ความหมาย
ของค�ำว่า “ตั้งตัว” เช่น เราจะแบกของหนักๆ สักสิ่งหนึ่ง เราจะ
ต้องตั้งตัวให้มั่นคงเสียก่อน ถ้าเราไม่ตั้งตัวให้มั่นคงเสียก่อนแล้ว
พอของมาถึงเราก็จะเสียหลักล้มลงก็ได้ ดีไม่ดีของนั้นก็จะทับเอา
ตัวเราเจ็บเข้าอีก นี่เห็นหรือยังละว่าการตั้งตนนั้นเป็นสิ่งที่เราจะ
ต้องท�ำก่อน ส่วนของทีเ่ ราจะแบกจะหามนัน้ มาทีหลัง งานอืน่ ๆ ก็
เหมือนกัน เราจะต้องแยกงานให้ถกู คนทีแ่ ยกงานไม่ถกู ไปคิดตัง้
ตัวเอาเมือ่ มีเงินมีทองแล้วมักจะพลาด บางคนได้รบั มรดกจากพ่อ
แม่มามากมาย ผลทีส่ ดุ ก็รกั ษามรดกนัน้ ไม่ได้ ทัง้ นีเ้ พราะเราไม่ได้
ตั้งตัวไว้ก่อนเลยรับไม่ไหว บางคนตั้งตัวยังไม่พร้อม สมัครพรรค
พวกยัดเยียดเอาต�ำแหน่งรัฐมนตรีไปให้ ก็เลยเซ็นผิดเซ็นถูก แล้วก็
ล้มลุกอย่างน่าสงสาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีเ่ ห็นได้งา่ ยในปัจจุบนั นี้
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เด็กหนุม่ เด็กสาวบางคน เพิง่ จะสอนตัง้ ไข่ แบกการเรียนยังไม่คอ่ ย
จะไหว เกิดไปริขอความรักใครๆ มาแบกเข้าไปอีก ไหนจะเรือ่ งเรียน
ไหนจะเรือ่ งรัก ผลทีส่ ดุ ก็ไปไม่รอด นีเ่ ป็นเรือ่ งทีจ่ ะชีใ้ ห้เห็นว่าการ
ตั้งตนให้ถูกนั้นเป็นงานที่จะต้องท�ำก่อน ด้วยเหตุนี้เองมงคลของ
พระพุทธเจ้าข้อที่ ๖ นี้ จึงชี้จุดที่การตั้งตน
เมือ่ เราได้ทำ� ความเข้าใจในเรือ่ งของการตัง้ ตัวแล้ว ต่อไปนีเ้ รา
ก็จะต้องศึกษาถึงประเด็นของการตัง้ ตัว ว่าการตัง้ ตัวนัน้ ตัง้ อย่างไร
เพื่อความเข้าใจในปัญหาข้อนี้จึงใคร่ที่จะขออัญเชิญเอาพุทธวจนะ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ในธรรมบทว่า
ทิโส ทิสํ ยนฺตํ กยิรา เวรี วา ปน เวรินํ
มิจฉาปณิหิตํ จิตฺตํ
ปาปิโย นํ ตโต กเร
โจรหัวโจกเห็นโจรหัวโจก หรือคนทีม่ เี วรเห็นคนทีผ่ กู เวรกันไว้
พึงท�ำความพินาศให้แก่กนั จิตทีต่ งั้ ไว้ผดิ พึงท�ำบุคคลให้เลวเสียยิง่
กว่าโจรหรือคนมีเวรที่ท�ำแก่กันนั้น
และอีกบทว่า
น ตํ มาตา ปิตา กยิรา อญฺเ วาปิจ ญาตกา
สมฺมาปณิหิตํ จิตฺตํ
เสยฺยโส นํ ตโต กเร
มารดาบิดาก็ดี ญาติเหล่าอื่นก็ดี ไม่พึงท�ำสมบัติอันใดให้ได้
จิตที่ตั้งตนไว้ชอบ พึงท�ำบุคคลให้ประเสริฐกว่าการท�ำของบุคคล
เหล่านั้น
จากพุทธวจนะสองบทที่ได้อัญเชิญมานี้ เราจะเห็นได้แล้วว่า
จุดใหญ่ของการตัง้ ตนได้นนั้ อยูท่ จี่ ติ ใจนัน่ เอง ฉะนัน้ ความหมาย
ของมงคลข้อทีว่ า่ อตฺตสมฺมาปณิธิ ตัง้ ตนไว้ชอบ ก็คอื ตัง้ ใจดีนนั่ เอง
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เรื่องการตั้งใจนั้นตามภาษาธรรมเรียกว่า เจตนา
เมื่อเราเข้าใจแล้ว ปัญหาต่อไปที่เราจะท�ำความเข้าใจต่อไป
ก็คือ ตั้งอย่างไร การตั้งใจนั้นจะต้องตั้งให้ถูกทาง ที่ว่าถูกทางนั้น
เราจะเอาอะไรเป็นเครือ่ งตัดสิน เพราะว่าต่างคนต่างก็คดิ ว่าการท�ำ
ของตนนั้นถูกทั้งสิ้น ไม่มีใครยอมรับว่าตนผิด
ข้อนี้เป็นเรื่องที่ส�ำคัญ ก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจเสียก่อน
ว่าทางในโลกนี้มีอยู่ ๒ ทาง คือ ทางถูก และทางผิด เราจะรู้ได้
อย่างไรเล่าว่าผิด ก่อนอื่นเราต้องตั้งปัญหาถามตัวของเราเอง
เสียก่อนว่า มีความต้องการอย่างไร ทุกคนก็ต้องตอบเป็นเสียง
เดียวกันว่า ต้องการ “ความสบาย” ซึ่งทุกคนก็ต้องยอมรับ และ
เท่าที่แสวงหากันอยู่ทุกวันนี้ เป็นต้นว่าการศึกษาเล่าเรียน การ
ค้าขาย เหล่านีก้ เ็ พือ่ ต้องการความสบาย แต่กม็ อี ยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก
ที่ไม่เข้าใจการด�ำเนินทางว่าท�ำอย่างไรจึงจะสบาย บางคนคิดว่า
กินเหล้าแล้วสบาย แล้วก็กินเหล้า บางคนว่าสูบฝิ่นสบาย แล้ว
ก็สูบฝิ่น หรือสูบกัญชาสบาย แล้วก็สูบกัญชา เหล่านี้เป็นต้น ซึ่ง
ความจริงแล้วนี่ไม่ใช่เจตนาดั้งเดิม แต่เป็นเจตนาที่ถูกมารหรือ
ความมัวเมาท�ำให้เราหลงไป ฉะนัน้ เมือ่ เราจะด�ำเนินชีวติ อย่างไร
ก็ตาม เราจะต้องมีหลักอยู่ที่ตัวของเราว่ามีความต้องการอย่างไร
แล้วด�ำเนินการให้ถูกต้อง ทางใดที่เราด�ำเนินไปแล้วได้รับความ
ส�ำเร็จ ได้ลาภ เกียรติยศ ชื่อเสียง ความสุขความสบาย โดยไม่
ท�ำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนแล้ว ทางนั้นเป็นทางที่ถูก ทางใด
เป็นทางที่เสีย คือผู้ด�ำเนินไปแล้วได้รับความเสียหาย จะเป็นเสีย
ทรัพย์เสียเกียรติ หรือเสียศีลธรรมก็ตาม ทางนัน้ เป็นทางผิด ดังนัน้
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เป็นอันได้ความว่า
ทางถูก ก็คือ ทางดี
ทางผิด ก็คือ ทางเสีย
เพราะฉะนั้นค�ำสอนในมงคลข้อนี้ของพระพุทธเจ้า ที่ว่าตั้ง
ตนในทางทีช่ อบนัน้ หมายถึงตัง้ ตัวในทางทีด่ เี ท่านัน้ ซึง่ ทางนี้ พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ปกั เครือ่ งหมายบอกทางไว้แล้ว แต่ถา้
ใครไม่ดู หรือดูแล้วไม่เชือ่ ป้าย ถ้าไม่นงั่ น�ำ้ ตาเช็ดหัวเข่าก็จนใจ โทษ
ใครไม่ได้ ต้องโทษตัวเอง
เมือ่ พูดถึงตอนนีแ้ ล้วก็ขอกล่าวอีกสักนิดเถอะ คือมักจะมีคน
ทีเ่ ห็นแก่ตวั ชอบโฆษณาในทางทีผ่ ดิ ๆ อยูเ่ สมอ หรือไม่บางทีกร็ อื้
ป้ายทิง้ หรือไม่กป็ ดิ ป้ายทับป้ายเดิมเสียก็มี ทีเ่ ห็นตัวอย่างมากมาย
ทุกวันนี้ก็คือ เรื่องการพนัน พระพุทธเจ้าได้สอนแล้วว่าเป็นทาง
แห่งความฉิบหาย แต่ก็ยังมีลูกศิษย์ใจบาปของพระองค์เที่ยวท�ำ
เล่หก์ ลบอกใบ้หวย เสีย้ มสอนชาวบ้านว่าต้องเลขนัน้ เลขนีจ้ งึ จะถูก
รางวัล แล้วแนะน�ำให้เล่นการพนัน ทางตรงบ้าง ทางอ้อมบ้าง ทีท่ ำ�
อย่างนีเ้ ป็นเรือ่ งนอกครู นอกอาจารย์ ลูกศิษย์แท้ๆ อวดฉลาดเกิน
อาจารย์ไปได้ อย่าหลงเชื่อ
เนือ้ ความของมงคลในข้อนี้ ทีว่ า่ ตัง้ ตนในทางทีช่ อบนัน้ หมาย
ถึงตั้งตนอยู่ในสัมมาปฏิบัติ กล่าวคือ เมื่อเราเป็นคนไม่มีศรัทธา
ก็ท�ำตนให้มีศรัทธา เมื่อเราไม่มีศีลก็ท�ำตนให้มีศีล และท�ำตนให้
มีการบริจาคทาน ประกอบกุศลอันจะท�ำให้ตนมีความสุขในชาตินี้
และในชาติหน้า การทีจ่ ะท�ำตนให้เป็นคนมีศรัทธานัน้ จะต้องอาศัย
กัลยาณมิตร คือเพือ่ นทีด่ เี ป็นเครือ่ งชักจูง ดังตัวอย่างเช่น เรือ่ งพระ
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พุทธเจ้าของเราเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ได้ไปเกิดอยู่
ในตระกูลมิจฉาทิฐิ คือตระกูลที่มีความเห็นผิดภายนอกพระพุทธ
ศาสนา พระโพธิสัตว์ก็มีความเห็นผิดไปตามบิดามารดา คือไม่มี
ศรัทธาความเลือ่ มใส ต่อมาได้อาศัยเพือ่ นทีด่ ซี งึ่ มีศรัทธาชักชวนไป
ฟังธรรม และก็เกิดศรัทธาคิดท�ำทานแก่ผยู้ ากจนและในสงฆ์ ทัง้ นี้
ก็เพราะอาศัยกัลยาณมิตร อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เล่าไว้เกี่ยวกับ
บุคคลที่ไม่มีศีลแต่ต่อมาได้เกิดความส�ำนึกผิดสมาทานรักษาศีล
เหมือนเรื่องโจรห้าร้อย

เรื่องโจรห้าร้อย
มีเรือ่ งเล่ามาว่า มีพวกโจรพวกหนึง่ เป็นโจรทีม่ คี วามร้ายกาจ
มาก ได้ ป ล้ น สะดมฆ่ า ฟั น ชาวบ้ า นตายลงเป็ น อั น มาก ความ
ร้ายกาจของโจรเหล่านีเ้ ป็นทีเ่ กรงขามของพวกชาวบ้านมาก แต่ใน
ทีส่ ดุ ความร้ายกาจของโจรนีท้ ำ� ให้ชาวบ้านเกิดความสามัคคีรว่ มแรง
กันต่อต้าน และพากันออกล่าโจรเป็นการใหญ่ จนพวกโจรเห็นว่า
ท่าจะไปไม่รอด จึงได้พากันหลบหนีเข้าไปในป่า
พวกโจรได้พากันหลบหนีเข้าไปในป่าจนกระทั่งมาพบพระ
ภิกษุรปู หนึง่ เข้า ด้วยความรักตัวกลัวตายจึงขอร้องให้พระภิกษุชว่ ย
เหลือ ซึง่ เป็นธรรมดาของคนเราโดยทัว่ ไป เวลายังมีความสุขดีอยู่
ก็ไม่ใคร่จะนึกถึงพระกันนักหรอก มิหน�ำซ�้ำกลับเห็นว่าพระภิกษุ
เป็นทีน่ า่ รังเกียจ ต่อมาเมือ่ ถึงคราวอับจนเข้าก็นกึ ถึงพระ ซึง่ ก็ยงั ดี
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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ทีย่ งั มีความระลึกถึงพระ โจรห้าร้อยนีก่ เ็ หมือนกัน พากันขอร้องให้
พระภิกษุรูปนั้นเป็นที่พึ่ง พระภิกษุรูปนั้นจึงกล่าวว่า
“นีแ่ น่ะอุบาสก เราจะเป็นทีพ่ งึ่ ของท่านไม่ได้หรอก นอกจากการ
รักษาศีลเท่านัน้ ทีจ่ ะเป็นทีพ่ งึ่ ของท่านได้ ท่านจงสมาทานศีลเถิด”
เมือ่ โจรได้ฟงั อย่างนัน้ ก็ยนิ ดีรบั ศีล ซึง่ ก็เป็นธรรมดา คนเรา
พอจวนตัวเข้าใครจะให้ทำ� อะไรก็ทำ� ทัง้ นัน้ ขอให้ตนเองได้รบั ความ
สุขเถอะ โจรก็ยอมสมาทานศีล ๕ ในส�ำนักของพระภิกษุนนั้ แล้วก็
จากพระภิกษุรูปนั้นไป พอจากไปไม่ทันไร พวกชาวบ้านก็ตามมา
ทันจึงได้ฆ่าโจรนั้นตายเสียสิ้น
ด้วยผลของการรักษาศีลของโจรนัน้ ท�ำให้เมือ่ ตายไปก็ได้ไป
เกิดในสวรรค์ และต่อมาในพุทธศาสนานี้ โจรห้าร้อยนัน้ ก็ได้มาเกิด
ในหมูบ่ า้ นเกวัฏฏคาม บ้านนายพรานเบ็ด ๕๐๐ อยูใ่ กล้เมืองสาวัตถี
นีเ่ ป็นผลของการรักษาศีล ซึง่ บางท่านทีอ่ า่ นมาถึงตอนนีก้ ค็ งจะเกิด
ความสงสัยว่า ท�ำไมพวกโจรฆ่าคนมามากมายจึงไม่ตกนรก ซึง่ จะ
บรรยายในที่นี้คงจะไม่พอเพราะจะต้องอธิบายกันหลายแง่หลาย
มุม จึงจะได้เขียนอีกเล่มหนึ่งต่างหากที่เกี่ยวกับเรื่องกรรม
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เรื่องปลากปิละ
เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งสืบเนือ่ งมาจากเรือ่ งก่อน กล่าวคือชาวประมง
ทั้ ง ๕๐๐ นั้ น ได้ อ อกหาปลาตามปกติ ข องตนในแม่ น�้ำ อจิ ร วดี
ทอดแหได้ปลาทองตัวหนึง่ น�ำปลาทองนัน้ ใส่เรือมาเพือ่ ทีจ่ ะถวาย
แก่พระเจ้าปเสนทิโกศลราชาแห่งสาวัตถี พระเจ้าปเสนทิโกศลเห็น
ปลานั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์ จึงได้น�ำปลานั่นไปยังเชตวันที่ประทับ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พอปลาทองตัวนั้นอ้าปากขึ้นก็ปรากฏ
ว่ามีกลิ่นเหม็นตลบไปทั่วเชตวัน พระเจ้าปเสนทิโกศลจึงได้ทูล
ถามถึงบุพกรรมของปลานีก้ บั พระพุทธเจ้า พระพุทธองค์กต็ รัสเล่า
เรื่องของปลานั้นแก่พระราชาและบริวาร
“ดูกรมหาบพิตร ปลาทองตัวนีแ้ ต่กอ่ นนีไ้ ด้เกิดเป็นพระภิกษุ
อยูใ่ นศาสนาของพระกัสสปพุทธเจ้า มีนามว่า กปิลภิกษุ กปิลภิกษุ
นี้เป็นพหูสูตมีความรอบรู้ในพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา
นั้น มีลาภสักการะมาก แต่กปิลภิกษุนี้เป็นผู้ที่ปากกล้า ชอบด่า
ภิกษุสามเณรทีไ่ ม่นบั ถือตน และประพฤติความเสียหายแก่ศาสนา
ครัน้ ตายลงก็ไปบังเกิดในอเวจีนรก พอพ้นจากนรกก็มาบังเกิดเป็น
ปลาทองในชาตินี้ ด้วยกุศลที่กปิลภิกษุเป็นผู้ทรงจ�ำพุทธวจนะ
สัง่ สอนธรรม จึงท�ำให้รา่ งกายของปลานีเ้ ป็นทอง แต่ดว้ ยผลบาปที่
ชอบด่ า พระภิ ก ษุ ส ามเณรจึ ง ท�ำ ให้ ป ากเหม็ น ถ้ า มหาบพิ ต รมี
ความปรารถนาที่จะทราบความพิสดารของปลานี้ ตถาคตจะถาม
บุพกรรมของปลานี้”
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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แล้วพระองค์กท็ รงมีพระด�ำรัสถามปลากปิลว่า “กปิล ตัวท่าน
เมื่อชาติก่อนได้เกิดเป็นภิกษุชื่อกปิลหรือ?”
“ถูกแล้วพระเจ้าข้า” ปลาทองทูลตอบ
“แล้วตัวท่านมาแต่ไหน จึงได้มาเกิดเป็นปลาทองในแม่น�้ ำ
แห่งนี้”
“ข้าพระองค์มาจากอเวจีมหานรกพระเจ้าข้า”
“แล้วพี่ชายของท่านเล่า”
“พีช่ ายของข้าพระองค์ได้ดบั ขันธปรินพิ พานไปแล้วพระเจ้าข้า”
“แล้วมารดาและน้องสาวของท่านเล่าอยู่ที่ไหน” พระองค์
ถามต่อไป
“มารดาและน้องสาวของข้าพระองค์เป็นคนปากร้าย ด่าว่า
พระภิกษุทั้งหลาย ขณะนี้ตกอยู่ในอเวจีมหานรกพระเจ้าข้า”
“แล้วท่านเมื่อละจากชาตินี้แล้วจะไปเกิดในที่ใด”
“ข้าพระองค์ตายจากชาตินี้แล้ว ก็จะไปบังเกิดในอเวจีมหา
นรกอีกพระเจ้าข้า” เมื่อกล่าวจบลงปลาทองนั้นก็บังเกิดความ
ละอายในบาปกรรมทีต่ นได้กระท�ำ จึงใช้ศรี ษะของตนฟาดกับขอบ
เรือตายลง และไปบังเกิดในอเวจี
เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม ทั้ ง หมดได้ ฟ ั ง เรื่ อ งราวของปลาทองจบลงก็
บังเกิดความสลดใจ พระพุทธองค์จงึ ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา
แสดงคุณและโทษของการท�ำกุศลและอกุศลโดยพิสดาร จบพระ
ธรรมเทศนาแล้ว บรรดาชาวประมงทัง้ ๕๐๐ ก็บงั เกิดความสลดใจ
ในการท�ำอกุศลกรรม จึงได้ทูลขอบรรพชาในพระพุทธศาสนา ได้
เจริญวิปัสสนากรรมฐานส�ำเร็จมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลใน
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พระพุทธศาสนา เพราะผลของการตั้งตนในทางที่ถูก
เท่ า ที่ ย กเรื่ อ งราวซึ่ ง มี ม าในชาดกและธรรมบทเพื่ อ เป็ น
ตัวอย่าง แสดงผลของการตั้งตนในทางที่ชอบว่าเป็นผลดีอย่างไร
และเป็นมงคลคือความดีอย่างไร เรื่องราวยังมีอีกมาก แต่ยกมา
พอเป็นตัวอย่างประกอบเพียง ๒ เรือ่ งเท่านัน้ ดังนัน้ ผูห้ วังตัง้ อยูใ่ น
ความเจริญพึงประพฤติธรรมข้อนี้ คือตัง้ ตนในทางทีถ่ กู ต้องจะเป็น
ความก้าวหน้าของชีวิตในที่สุด
เมือ่ ได้ศกึ ษามงคลทัง้ สามข้อนีแ้ ล้วจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์
กันอย่างไร ขอให้ดูภาพประกอบที่เขียนประกอบข้างล่างนี้แล้วจะ
เข้าใจดี
ปฏิรูปเทส
เปรียบเหมือนเนื้อที่
ตั้งตัวถูก
เปรียบเหมือนขุดหลุมปลูกพืช
บุญเก่า 		
เปรียบเหมือนเชื้อยางภายในเมล็ดพืช
เมื่อเหตุทั้งสามอย่างนี้บรรจบกัน ผู้นั้นมีหวังเจริญก้าวหน้า
อย่างมาก
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ความหมายของมงคลข้อนี้ หมายความว่า ความเป็นผูไ้ ด้สดับ
ตรับฟังมาก หรือความที่ได้เล่าเรียนมาก เราจะต้องเข้าใจความ
หมายของภาษาวัดค�ำนี้เสียก่อน เพื่อเป็นแนวทางของความเข้าใจ
หัวข้อธรรมต่อไป
ค�ำว่า พาหุสัจจะ มูลศัพท์เดิมว่า พาหุสุต สุต แปลว่า ฟัง
พหุ แปลว่า มาก เมื่อรวมกันเข้าแล้วจะได้ความว่า พหุสุต หมาย
ถึง การได้ยินได้ฟังมาก เมื่อได้เขียนมาถึงตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่ว่า
การได้ยนิ ได้ฟงั มากนัน้ หมายถึงได้ยนิ ได้ฟงั อะไรมาก เพราะเรือ่ งที่
ได้ยินได้ฟังนั้นมากมายเหลือเกิน จะหมายเอาได้ยินได้ฟังมาก
หรือหมายเอาการทีไ่ ด้ฟงั มากกันแน่ เพือ่ ความเข้าใจขอได้โปรดดู
ข้อความในอรรถกถาต่อไปนี้ ซึ่งท่านได้ให้ความหมายว่า
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“พาหุสจฺจํ นาม พหุสุตภาโว อตฺถโต พุทฺธวจนํ วา พหิร
สิปฺปํ วา อุคฺคณฺหิตวา วา อุปฺปนฺนํ ตตฺถ โกสลฺลํฯ” แปลความว่า
ธรรมข้อพาหุสัจจะนั้น ได้แก่ความเป็นผู้คงแก่เรียน ผู้คงแก่เรียน
หมายความว่าความรูใ้ นงานแขนงนัน้ ๆ อันเกิดจากการเรียน หรือ
การฟังพุทธวจนะ หรือวิชาภายนอก
เมือ่ ได้พจิ ารณาตามความหมายของอรรถกถาจารย์แล้วก็จะ
ได้ความว่า อาการทีฟ่ งั มากหรือฟังบ่อยๆ ไม่ได้หมายเอาความมาก
ของเรือ่ งหรือวิชาทีเ่ ราฟัง เพราะค�ำอธิบายของพระอรรถกถาจารย์
ทีย่ กมาอ้างข้างต้นนี้ เป็นหลักยืนยันอยูใ่ นตัวแล้วคือค�ำอธิบายนัน้
ท่านระบุสงิ่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มาเพียงสองเรือ่ งเท่านัน้ คือฟังพระพุทธวจนะกับฟังเรือ่ งภายนอกเท่านัน้ การเรียนหรือการศึกษานัน้ มีอยู่
๒ ทาง คือ
เรียนจากครูอาจารย์
เรียนด้วยตนเอง
เรียนจากครูอาจารย์นนั้ ได้แก่ การเรียนจากโรงเรียน ถ่ายทอด
วิชาความรู้ความเห็นจากคนอื่น การเรียนกับครูนั้น ขึ้นอยู่กับวัย
ของผูเ้ รียน โดยปกตินนั้ ก็จะเรียนตัง้ แต่ปฐมวัย ส่วนการเรียนเมือ่
วัยสูงนัน้ มีเป็นบางกรณี ขึน้ อยูก่ บั วาสนาของคนๆ นัน้ ด้วย เพราะ
ส่วนมากแล้วเมือ่ อยูใ่ นวัยสูงจะต้องท�ำมาหากิน ไม่มเี วลาจะเรียน
ส่วนการศึกษาด้วยตนเองนัน้ ได้แก่ การศึกษาจากการอ่าน
หนังสือพิมพ์ ฟังวิทยุ และการสังเกตจากสิง่ ต่างๆ ทัว่ ไป การศึกษา
นี้เหมาะแก่ผู้ที่ผ่านปฐมวัยมาแล้ว
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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ความดีของพาหุสุตตะ
การศึกษานัน้ เราต้องเลือกทัง้ สองวิธตี ามความเหมาะสมและ
โอกาสอันควร เมือ่ มีครูกเ็ รียนกับครู เมือ่ ไม่มคี รูกเ็ รียนด้วยตนเอง
วิชาความรู้ยิ่งมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นประโยชน์แก่ตนเองมากเท่านั้น
และคนเราก็จะต้องมีความรู้ให้เกินไว้เสมอ คือมีความรู้มากเกิน
กว่าธุรกิจทีต่ นจะท�ำ เช่น รูจ้ กั อ่านหนังสือ ถ้าจะรูแ้ ต่พอว่าอ่านให้
ออก ผสมตัวได้ และรูถ้ งึ อรรถรสเรือ่ งราวนัน้ ด้วย ความรูท้ เี่ กินไป
อย่างนี้แหละเป็น “พาหุสัจจะ” รู้มากเรียนมาก
ถ้าจะมองกันในแง่ของความก้าวหน้าแล้วเราจะเห็นได้ว่า
ความรู้ที่เกินไปนั่นแหละเป็นความก้าวหน้า หรือสามารถที่จะ
พัฒนาตัวเองไปสู่ความเจริญไปได้ เหมือนคนที่ประกอบการค้า
ที่กิจการเจริญก้าวหน้าได้ จะต้องมีก�ำไรเกินอยู่แล้ว จึงจะน�ำ
ส่วนทีเ่ กินนัน้ มาพัฒนาหรือท�ำกิจการของตนให้กา้ วหน้ากว้างขวาง
ออกไป ถ้ามีก�ำไรพอดีปากพอดีท้องแล้วจะมั่งมีหรือขยายกิจการ
ไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นแทนที่พระพุทธองค์จะทรงตรัสว่าการ
เรียนเป็นมงคล หรือว่าความรู้เป็นมงคล หรือว่าความรู้เป็นมงคล
แต่พระองค์ทรงตรัสว่า “พาหุสัจจะเป็นมงคล” พระพุทธด�ำรัสนี้
เท่ากับตรัสว่า ความรูท้ เี่ กินเป็นเหตุให้พฒ
ั นาชีวติ ไปสูค่ วามเจริญ
เมือ่ บรรยายมานีค้ ดิ ว่าเราก็คงจะมีความเข้าใจในความหมาย
ดีแล้ว แต่ขอท�ำความเข้าใจในเรื่องพาหุสัจจะนี้อีกสักนิด เพราะมี
ข้อความที่จะต้องอธิบายอีกเล็กน้อย ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า พาหุ
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สัจจะนัน้ มีอยูส่ องเรือ่ งทีจ่ ะต้องศึกษาท�ำความเข้าใจคือ พาหุสจั จะ
ภายนอก และพาหุสัจจะภายใน พาหุสัจจะภายนอกได้แก่การ
ศึกษาวิชาการอาชีพทางโลก พาหุสัจจะภายในได้แก่การศึกษาใน
เรื่องของศีลธรรม ซึ่งเป็นวิชาที่ประคองชีพอีกต่อหนึ่ง เมื่อเราจะ
ประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่พร้อมกันนี้ ก็อย่าลืมต้องใช้
วิชาศีลธรรมเป็นเครือ่ งประกอบด้วย จะขาดอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่ได้
คนที่มีแต่ความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะหาความเจริญไม่ได้เลย
เช่น เรามีแต่ความรูท้ างโลกแต่ขาดศีลธรรม ขาดความเมตตา ขาด
ความซื่อสัตย์แล้ว เราจะอยู่กับใครไม่ได้ หรือคนที่ไม่มีศีลธรรมก็
มักจะใช้วิชาการเหล่านั้นไปในทางที่ผิดและสร้างความเดือดร้อน
แก่ผอู้ นื่ จะเข้าท�ำนองทีว่ า่ “ความรูท้ ว่ มหัว เอาตัวไม่รอด” ตามเรือ่ ง
ของมงคลในข้อนี้จะขอยกนิทานประกอบสักเรื่องหนึ่ง เพื่อชี้ให้
เห็นความเป็นมงคลของพาหุสัจจะ มีเรื่องดังต่อไปนี้

เรื่องเสนกบัณฑิต
ในอดีตกาล เมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้เสวยพระชาติเป็น
พระโพธิสตั ว์ ได้ถอื ก�ำเนิดในตระกูลพราหมณ์ปโุ รหิต ชือ่ ว่าเสนก
บัณฑิต เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญามาก อยูใ่ นกรุงพาราณสี เสนกบัณฑิตได้เล่า
เรียนอยู่ในส�ำนักอาจารย์ทิศาปาโมกข์ เมืองตักศิลา และได้เป็น
ปุโรหิตาจารย์ในส�ำนักของพระชนกราชเมืองพาราณสีนนั้ และได้
เป็นอาจารย์สั่งสอนธรรมแก่พระราชา
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เมือ่ ถึงวัน ๘ ค�ำ่ ๑๔ ค�ำ่ ๑๕ ค�ำ่ เสนกบัณฑิตก็ได้แสดงธรรม
แก่ประชาชนในเมืองนั้นเป็นประจ�ำตลอดมา
ในครั้งนั้น มีพราหมณ์แก่คนหนึ่ง แกมีอาชีพในการขอทาน
เมื่อแกได้เงินมาแกก็น�ำไปฝากเพื่อนพราหมณ์ด้วยกันในเมืองนั้น
เป็นประจ�ำเสมอมา ต่อมาพราหมณ์ผเู้ ป็นเพือ่ นเกิดความขัดสนใน
เรื่องการเงิน จึงน�ำเอาเงินที่พราหมณ์แก่ฝากไว้นั้นมาใช้จนหมด
เมือ่ ตาพราหมณ์แก่กลับมาทวงเอาเงิน แกก็ไม่มจี ะให้ จึงได้ยกเอา
บุตรสาวของตนให้เป็นภรรยาแก่พราหมณ์แก่นั้น
ตาพราหมณ์แก่ เมือ่ ได้เมียสาว ก็มคี วามกระหยิม่ ยิม้ ย่องใน
ลาภของตน พาเมียสาวกลับมายังบ้านของตนใกล้เมืองพาราณสี
อยูก่ นั ฉันสามีภรรยามาเป็นเวลาพอสมควร เมียสาวของแกก็เล่นไม่
ซือ่ โดยไปคบชูก้ บั ชายอืน่ ซึง่ เป็นธรรมดาของผัวแก่เมียสาวทัว่ ไป
นางได้รว่ มนอกใจสามีของนางมาเป็นเวลานานเท่าใดก็ไม่รู้ ต่อมา
นางก็มีความต้องการที่จะให้สามีของตนออกไปให้ไกลเพื่อที่จะได้
สะดวกในการคบชูส้ ชู่ าย ดังนัน้ นางจึงเริม่ วางแผนทันที โดยแกล้ง
ท�ำเป็นโกรธผัวของนาง ฝ่ายผัวเฒ่าเมือ่ เห็นเมียมีอาการผิดปกติไป
เช่นนั้นก็ถามว่า
“สุนทรี วันนี้น้องเป็นอย่างไรไปจึงไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือน
อย่างเคย น้องเจ็บป่วยเป็นอย่างไรไป บอกให้พี่รู้บ้างซี น้องท�ำ
อย่างนี้พี่ไม่สบายใจไปด้วย” ตาพราหมณ์เฒ่าออดอ้อนเมียสาว
“นีอ่ ย่ามายุง่ นะตาแก่” ภรรยาสาวแหวอย่างทีไ่ ม่เคยมาก่อน
“โธ่ น้องท�ำไมกล่าวกับพี่อย่างนั้น มีเรื่องอะไรก็บอกกันมา
พี่จะได้ช่วย”
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“พี่จะช่วยน้องจริงๆ หรือ” นางเสียงอ่อนลง
“ช่วยซี ไม่ช่วยน้องแล้วจะช่วยใครเล่า”
“พีฟ่ งั นะ ทีน่ อ้ งมีความทุกข์อยูน่ กี้ เ็ พราะว่า น้องนีต้ อ้ งท�ำงาน
หนักอยู่ตลอดเวลา ถ้าพี่ไม่หาคนใช้มาให้แล้วเห็นจะตายเป็นแน่
ทีเดียว” นางว่า
“โธ่ แล้วพี่จะหาได้ที่ไหนล่ะ เงินเราก็ไม่มีจะจ้าง”
“ถ้าพีร่ กั น้องต้องท�ำได้ พีต่ อ้ งออกไปขอเงินชาวบ้านมาให้ได้
มาก แล้วหาจ้างคนใช้มาให้น้องให้ได้ ไม่อย่างนั้นแล้วน้องจะมีผัว
ใหม่ ไม่เชื่อคอยดู”
เมือ่ โดนไม้นเี้ ข้า ตาพราหมณ์เฒ่าก็มคี วามกลัวภรรยาจะไปมี
ผัวใหม่ จึงได้รบั ปากตกลง เพราะความทีห่ ลงรักภรรยาสาวนัน่ เอง
โดยหารู้ไม่ว่าภรรยาก�ำลังจะสวมเขาให้แล้ว แกจัดแจงเครื่องเดิน
ทางมีอาหารคือข้าวตูลงใส่ถงุ แล้วออกเดินทางไปเทีย่ วขอทานตาม
บ้านเมืองใหญ่น้อย
แกขอทานอยูน่ านเท่าไรก็ไม่ปรากฏ จนกระทัง่ ได้เงินถึง ๙๐๐
กหาปนะ แล้วจึงเดินทางกลับหวังจะได้ชนื่ ชมให้สมใจทีไ่ ด้จากไปนาน
ระหว่างทางที่ได้เดินมานั้นพราหมณ์เฒ่าก็มีความหิว จึงได้แวะที่
โคนต้นไม้ใหญ่นงั่ พักใกล้โพรงไม้ แก้หอ่ ข้าวตูออกกิน เมือ่ กินเสร็จ
แล้วก็จะไปกินน�ำ้ แต่แกลืมปิดปากถุงไว้ แกเดินไปทีล่ ำ� ธารเพือ่ กินน�ำ้
ในระหว่างที่ตาพราหมณ์เฒ่าไปกินน�ำ้ อยู่นั้น มีงูเห่าตัวหนึ่ง
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นโพรงไม้ เมือ่ ได้กลิน่ ข้าวตูกอ็ อกมาจากโพรงแล้วเลือ้ ย
เข้าไปในถุงนัน้ ครัน้ แกกลับมาก็ไม่ได้พจิ ารณา รีบผูกปากถุงแล้ว
แบกถุงมุ่งกลับไปบ้านอย่างเร่งรีบ
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เทพยดาที่อาศัยอยู่ที่ต้นไม้ มีความสงสารตาพราหมณ์เฒ่า
จึงได้บอกแก่ตาพราหมณ์เฒ่าเป็นปริศนาว่า
“นี่แน่ะพราหมณ์ ตัวท่านนี้ถ้าอยู่แรมคืนในกลางทางวันนี้
ท่านจะถึงแก่ความตายในวันนี้ ถ้าท่านรีบกลับบ้านในวันนี้ ภรรยา
ของท่านจะถึงแก่ความตาย”
ตาพราหมณ์เมื่อได้ฟังเทพยดากล่าวเป็นปริศนาเช่นนั้นก็มี
ความกลัวตาย จึงได้แบกถุงเดินร้องไห้มาตลอดทาง จนถึงกรุง
พาราณสี วันนั้นเป็นวันพระ ๑๔ ค�่ำ ชาวเมืองต่างถือดอกไม้ธูป
เทียนมาเพื่อฟังธรรม ตาพราหมณ์เฒ่าก็ติดตามไปฟังธรรมด้วย
ทัง้ นีเ้ พือ่ จะดับความเศร้าโศก ครัน้ ถึงทีแ่ ล้ว แทนทีแ่ กจะนัง่ ลง แก
กลับยืนแบกถุงข้าวตูร้องไห้อยู่ที่ท้ายของหมู่คนทั้งหลาย
เสนกบัณฑิตเมื่อได้ยินเสียงตาพราหมณ์ร้องไห้ ก็คิดว่าจะ
ต้องมีความทุกข์ จึงได้ถามถึงเรื่องที่ร้องไห้ พราหมณ์ก็เล่าเรื่องที่
เทพยดาบอกมาทุกประการ เมื่อพระโพธิสัตว์ได้ฟังเรื่องราวจาก
ค�ำบอกเล่าของตาพราหมณ์แล้วก็รู้ได้ทันทีว่ามีอะไรเกิดขึ้น จึงได้
สอบถามความจากพราหมณ์เฒ่าว่า
“นี่แน่ะพราหมณ์ในวันนี้ท่านได้พักกินอาหารที่ไหน”
“ข้าพเจ้าพักกินอาหารที่ร่มไทรใหญ่ขอรับ”
“แล้วเมือ่ ท่านกินอาหารเสร็จแล้วลงไปกินน�ำ้ ทีล่ ำ� ธาร ท่านได้
ผูกปากถุงนั้นเรียบร้อยหรือไม่” พระโพธิสัตว์ซักถาม
“ข้าพเจ้าหาได้ผูกปากถุงไม่”
“ถ้าอย่างนัน้ ” พระโพธิสตั ว์เริม่ แน่ใจในการคาดคะเนของตน
“เราเข้าใจว่างูได้กลิน่ ข้าวตูจงึ ได้เลือ้ ยออกจากโพรงไม้แล้วเข้าไปอยู่

112

มงคล ๓๘ ประการ

ในถุงของท่านแน่นอน ถ้าท่านแรมคืนในระหว่างทางวันนี้ เวลาที่
ท่านล้วงมือเข้าไปเพื่อจะกินข้าวตูท่านจะถูกงูกัดตาย ถ้าท่านรีบ
ไปให้ถึงบ้านในวันนี้ ภรรยาของท่านล้วงมือเข้าไปเพื่อเอาทรัพย์
ก็จะถูกงูกัดตาย ดังนั้น เทพยดาจึงกล่าวแก่ท่านดังนี้ เอาละท่าน
วางถุงนัน้ ลงแล้วแก้ปากถุงออก ออกมาให้หา่ งแล้วใช้ไม้ตที ถี่ งุ งูจะ
เลื้อยออกมา”
พระโพธิสตั ว์กล่าวอย่างนัน้ แล้ว พราหมณ์เฒ่าก็วางถุงลงแล้ว
แก้ปากถุง ออกมาให้ห่างพอควรใช้ไม้เคาะที่ถุง ก็มีงูเลื้อยออกมา
แผ่พังพานขู่ฟ่อๆ สมจริงดังที่พระโพธิสัตว์กล่าวทุกประการ พวก
บรรดาหมองูจงึ ได้จบั งูนนั้ ไปปล่อยในป่า บรรดาผูท้ มี่ าฟังธรรมในที่
นัน้ ต่างชืน่ ชมในปัญญาของพระโพธิสตั ว์เป็นอันมาก พราหมณ์เฒ่า
เกิดความศรัทธา ได้น้อมเอาทรัพย์ที่ตนขอได้มานั้นถวายแก่พระ
โพธิสัตว์ แต่พระโพธิสัตว์ไม่รับ กลับเพิ่มให้อีก ๑๐๐ กหาปนะ
รวมเป็นพันหนึ่งพอดี แล้วพระโพธิสัตว์ก็ถามว่า
“การที่ท่านมาหาทรัพย์นี้ ผู้ใดเป็นคนใช้ให้ท่านมาหา”
“ภรรยาของข้าพเจ้าเป็นผู้ให้มาหาขอรับ” พราหมณ์ตอบ
“ภรรยาของท่านสาวหรือแก่” พระโพธิสัตว์ซักต่อไป
“ภรรยาของข้าพเจ้าอยูใ่ นวัยสาว อายุราวๆ ๑๕-๑๖ ปี ก�ำลัง
อยู่ในวัยงามทีเดียว”
“ถ้าอย่างนั้น ภรรยาของท่านเล่นไม่ซื่อกับท่านเสียแล้ว”
แล้วพระโพธิสตั ว์กไ็ ด้บอกอุบายทีจ่ ะจับชายชูใ้ ห้แก่พราหมณ์
เฒ่าฟังจนสิน้ เมือ่ กลับไปถึงบ้าน ก่อนจะเข้าบ้านก็ได้นำ� เงินนัน้ ไป
ฝังเอาไว้ แล้วเข้าไปเรียกภรรยาให้เปิดประตู ภรรยาขณะนัน้ ก�ำลัง
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อยูก่ บั ชายชู้ เมือ่ ได้ยนิ เสียงเรียกก็ให้ชแู้ อบซ่อนเสียแล้วออกมาเปิด
ประตูรบั พร้อมกับถามว่าได้เงินมาไหม พราหมณ์กบ็ อกว่าได้ และ
ฝังเอาไว้ในทีน่ นั้ ๆ ภรรยาจึงน�ำความนัน้ ไปบอกแก่ชายชู้ ชายชูจ้ งึ
ได้แอบไปขุดลักเงินนั้นมาจนหมด
รุ่งเช้าตาพราหมณ์ได้ไปขุดเงินที่ตนฝังอยู่ ปรากฏว่าเงินนั้น
หายไปจนหมด จึงน�ำความไปแจ้งแก่เสนกบัณฑิต เสนกบัณฑิต
จึงได้มอบทรัพย์ให้พราหมณ์มาพอเป็นค่าใช้สอยและท�ำบุญตาม
ธรรมเนียมพราหมณ์กะได้สัก ๗ วัน พร้อมกับแนะอุบายว่า
“นีพ่ อ่ พราหมณ์ ท่านจงออกอุบายท�ำบุญสัก ๗ วัน โดยท่าน
นิมนต์พราหมณ์ของฝ่ายท่าน ๗ คน ฝ่ายภรรยา ๗ คน แล้วผ่อน
ออกวันละคน โดยทางท่านออกคนหนึ่งภรรยาออกคนหนึ่ง แล้ว
คอยสังเกตว่าพราหมณ์ฝา่ ยภรรยาท่านผูใ้ ดทีม่ าเป็นประจ�ำแล้วน�ำ
ความมาบอกเรา”
พราหมณ์เฒ่าก็ทำ� ตามแผนการทุกประการ และก็ได้ผลโดย
มีพราหมณ์หนุม่ คนหนึง่ มาเป็นประจ�ำมิได้ขาด ตาพราหมณ์จงึ น�ำ
ความไปแจ้งแก่เสนกบัณฑิตๆ ก็มา และได้จบั พราหมณ์ชนู้ นั้ ได้ โดย
พราหมณ์ชนู้ นั้ ยอมรับสารภาพหมดสิน้ ว่าตนเป็นผูเ้ อาเงินไป และ
เป็นชู้กับภรรยาพราหมณ์เฒ่าด้วย
เท่าที่ยกนิทานเรื่องนี้มาประกอบ ก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าการที่
เสนกบัณฑิตสามารถปลดเปลื้องความทุกข์ของพราหมณ์เฒ่าได้
นัน้ เพราะอาศัยการทีต่ นเป็นผูม้ คี วามรอบรูใ้ นวิชาทัง้ ปวง ซึง่ เป็น
ผลเพราะ พาหุสจั จะ ความเป็นผูไ้ ด้เล่าเรียนมามากนัน่ เอง การที่
ได้เล่าเรียนมามากเป็นมงคลดังที่ได้อธิบายมานี้
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ค�ำว่า ศิลปะ นัน้ มีใช้กนั อยูม่ ากทัง้ ภาษาพูด ภาษาเขียน และ
ค�ำว่าศิลปะนีก้ เ็ กิดปัญหาขัดแย้งกันอยูม่ าก ต�ำรวจจับชายหญิงทีไ่ ม่
นุง่ ผ้า เอามาตัง้ ประเด็นฟ้องร้องว่าลามกอนาจาร แต่ฝา่ ยผูต้ อ้ งหา
ก็ว่านั่นเป็นภาพศิลปะ ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีอยู่บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น
วงการไหนๆ และก็มกั จะอ้างว่านัน่ เป็นศิลปะ ซึง่ เป็นปัญหาทีย่ าก
แก่การจะตัดสินว่า ภาพเปลือยนัน้ เป็นศิลปะ หรือ อนาจาร ซึง่ ใน
ที่นี้จะไม่ขอให้ความเห็นในเรื่องนี้ เพราะไม่ใช่อยู่ในข่ายที่จะต้อง
ศึกษา สิง่ ทีจ่ ะต้องศึกษาก็อยูท่ วี่ า่ ศิลปะ ตามความหมายในมงคล
ข้อนี้มีความหมายว่าอย่างไร และเป็นมงคลอย่างไร
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ค�ำว่า สิปปะ เป็นภาษาบาลี ตรงกับภาษาสันสกฤตทีเ่ ราเอา
มาใช้เป็นภาษาไทยว่า ศิลปะ นั่นเอง ดังนั้นเพื่อความสะดวกใน
การจดจ�ำ จึงจะใช้ เรียกว่า ศิลปะ แทนค�ำว่า สิปปะ ความหมาย
ของค�ำนี้ท่านอรรถกถาจารย์ผู้รจนามงคลทีปนีได้ให้อรรถาธิบาย
ว่า “สิปปฺ ํ นาม อนาคาริยาอาคาริยวเสน ทุวธิ หตฺถ โกศลฺลฯํ แปล
ความว่า ศิลปะหมายถึงหัตถโกศลสองประเภท คือของบรรพชิต
และของคฤหัสถ์”
ความหมายของค�ำว่า หัตถโกศล แปลว่า ฉลาดท�ำ ถ้าเราจะ
พูดให้เป็นภาษาไทยของเราก็จะได้ความว่า ท�ำเป็น ฉะนั้น ค�ำว่า
ศิลปะในที่นี้ ก็หมายความว่าท�ำเป็นนั่นเอง ความหมายของค�ำว่า
ท�ำเป็น กับ ท�ำได้ นัน้ มีความหมายแตกต่างกัน คนทีท่ �ำได้นนั้ ไม่ได้
หมายความว่าท�ำเป็น ซึ่งเราก็จะได้ศึกษากันต่อไป
เมือ่ เราได้อา่ นค�ำสอนในมงคลที่ ๗ พระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน
ให้เราศึกษาหาความรู้ใส่ตัว พอมาถึงมงคลที่ ๘ นี้ทรงสั่งสอนให้
เป็นคนมีศลิ ปะ แสดงว่าความรูก้ บั ศิลปะนัน้ เป็นคนละอย่างแน่นอน
จะเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้ ไม่อย่างนั้นท่านคงไม่แยกเอาไว้
ความแตกต่างระหว่างพาหุสัจจะกับศิลปะนั้น ต่างกันตรงที่
ว่า พาหุสจั จะเป็นการเรียนหลักวิชา รูว้ า่ อะไรเป็นอะไร รูว้ า่ จะท�ำ
อย่างไร ส่วนศิลปะนัน้ เป็นความสามารถในการปฏิบตั ิ คือเอาวิชา
ความรูท้ ไี่ ด้เรียนมาแล้วใช้ให้บงั เกิดผล ความรูก้ บั ศิลปะนัน้ คนละ
อย่าง คนทีม่ วี ชิ าความรูไ้ ม่แน่เสมอไปว่าจะมีศลิ ปะทุกคน ตัวอย่าง
เช่น การหุงข้าว ทุกคนมีความรู้อยู่ว่าท�ำอย่างไร เป็นต้นว่าเอา
ข้าวสารซาวน�ำ้ แล้วเอาน�ำ้ ใส่ไปในหม้อยกขึน้ ตัง้ ไฟ พอเดือดแล้วเท
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น�ำ้ ทิง้ ดงเสียสักพักหนึง่ ก็เอามากิน นีเ่ ป็นหลักวิชา แต่คนทีร่ หู้ ลัก
วิชาไม่แน่เสมอไปว่าจะหุงข้าวกินได้ทุกคน บางทีดิบ บางทีแฉะ
บางทีกไ็ หม้ ทัง้ นีเ้ พราะไม่มศี ลิ ปะในการหุงข้าว ถึงกับข้าวก็เหมือน
กัน เช่น แกงเผ็ด สูตรของมันก็อย่างเดียวกัน วิธที ำ� อย่างเดียวกัน
แต่คนหนึง่ ท�ำได้อร่อย บางคนท�ำไม่เป็นท่า เหล่านีเ้ ป็นต้น ไม่วา่ จะ
เป็นงานอื่นๆ ก็จะต้องมีศิลปะ เช่น เล่นกีฬาเตะฟุตบอล เราเห็น
แล้วนั่นก็ไม่ยากแต่อย่างไร แต่พอเตะเข้าจริงแล้วมันไม่ได้อย่างที่
เราคิด จะเตะถูกแต่ละทีก็ดูจะยาก ถึงถูกก็ไม่ไปตามที่ต้องการ
รวมความแล้วความรู้กับความเป็นมันคนละทาง หรืออย่างที่ได้
กล่าวไว้ขา้ งต้นนัน้ ว่า การท�ำได้กบั ท�ำเป็นไม่เหมือนกัน เช่น คนพูด
ได้ใครๆ ก็พดู ได้ แต่การทีจ่ ะพูดให้ได้จงั หวะท่วงทีนนั้ ไม่ได้ หรือการ
ร้องเพลง ใครๆ ก็รอ้ งได้ แต่จะให้รอ้ งเป็น ยากมาก เหล่านีเ้ ป็นต้น
ฉะนั้น อย่าได้เข้าใจผิดว่าความรู้กับความเป็นมีค่าเท่ากัน ซึ่งคน
ประเภทนีม้ กั จะเสีย กล่าวคือเมือ่ ตนมีความรูอ้ ะไรบ้างแล้ว มักจะ
เข้าใจว่าตัวเป็น นึกว่าตัวมีฝมี อื ตัวมีศลิ ปะเหมือนกัน คนจ�ำพวกนี้
ท�ำให้สังคมยุ่งเอามาก
การที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมงคลข้อนี้ไว้ เพื่อให้เรารู้จักว่า
ล�ำพังความรู้หาเป็นการเพียงพอไม่ ต้องมีศิลปะ คือท�ำเป็นแล้ว
จึงจะดีแท้
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ศิลปะเป็นมงคลอย่างไร
ก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจความหมายของค�ำว่า เป็นมงคล
อย่างไร เราจะต้องนึกถึงต้นไม้ ดอกไม้ทเี่ ราปลูกเสียก่อน เป็นต้น
ว่า ขนุน ทุเรียน เงาะ ดอกกุหลาบ ทานตะวัน และอื่นๆ ความ
งอกงามของมันมีอยูส่ องระยะ คือระยะสร้างตัวมันเองและระยะให้
ผล ระยะเริม่ ต้นมันมีกงิ่ มีใบ มีลำ� ต้น ระยะนีแ้ ม้จะมีมากก็ไม่ได้ให้
ประโยชน์อย่างไร เพราะใบ เปลือก กินไม่ได้ ขายก็ไม่ได้ (ยกเว้น
ไม้บางประเภทที่ขายทั้งใบและผล หรือขายต้น อย่างเช่น กล้วย
หรือต้นไม้สัก ไม้ตะแบก ฯลฯ) ทั้งกลิ่นและทั้งรสก็ไม่เป็นที่น่า
ชอบใจ ต้องรอคอยจนถึงอีกระยะหนึ่งคือระยะให้ดอกและให้ผล
เช่นเดียวกัน ความรู้ทุกอย่างที่เรามีอยู่ มันจะช่วยตัวเราได้
ก็เพราะเรามีศลิ ปะเท่านัน้ คือเอาความรูอ้ อกมาใช้ให้เป็นประโยชน์
ความรูต้ า่ งๆ ทีเ่ รามีเปรียบเหมือนเปลือกไม้กบั ต้นไม้เท่านัน้ ส่วน
ศิลปะนัน้ เปรียบเหมือนผลและดอก ซึง่ ท�ำให้เราอิม่ ได้ เราร�ำ่ รวยได้
เปรียบเหมือนเรามีข้าวกิน ไม่ได้หมายความว่าเราจะอิ่มเพราะมี
ข้าวกิน แต่จะอิ่มเพราะกินข้าวที่เรามีแล้วนั้นด้วย เพราะฉะนั้น
พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่า การมีศิลปะประจ�ำตัวเป็นมงคล คือ
ท�ำให้มีความเจริญก้าวหน้าได้
ได้กล่าวมาเสียนานเกี่ยวกับการมีศิลปะของฆราวาส ส่วน
ทางพระภิกษุนนั้ พระพุทธองค์กท็ รงตรัสถึงความเป็นผูม้ ศี ลิ ปะไว้
ใน ทสกนิบาต อังคุตตรนิกาย สัตตมสูตร ทุติยวรรค ว่า
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“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระพุทธศาสนานี้มีความฉลาด
ในกิจการต่างๆ ทางบรรพชิตพึงกระท�ำ ซึ่งกิจการน้อยใหญ่ใน
พระพุทธศาสนา กิจน้อยนั้นก็คืออาคันตุกกิจ (การต้อนรับแขก)
ภิกษุผู้มาสู่อาวาสและกลับไปจากอาวาส และปฏิบัติอุปัชฌาย์
อาจารย์ กวาดลานพระอุ โ บสถและลานพระเจดีย์และอาวาส
เป็นต้น กิจใหญ่นั้นคือ ตัดจีวรและเย็บจีวร ตลอดจนปฏิสังขรณ์
วั ด วาอาวาสกุ ฏิ วิหารที่ช�ำรุดให้ปกติ ตั้งมั่นถาวรเป็นที่สุด กิจ
ทัง้ สองนีเ้ ป็นกิจของภิกษุในพระพุทธศาสนาจะพึงกระท�ำ ถ้าภิกษุ
ทั้งหลายท�ำได้ดังนี้ จัดว่าเป็นผู้ฉลาดในพระพุทธศาสนา ย่อม
เป็นคุณแก่ตนและผู้อื่นจัดเป็นมงคลอันประเสริฐ”
ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้ทรงยกย่องสรรเสริญ
พระอานนท์ว่าเป็นผู้มีศิลปะ ดังมีเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้

พระพุทธเจ้าทรงยกย่อง
สรรเสริญพระอานนท์
แต่ก่อนนี้จีวรของพระเราไม่เหมือนในปัจจุบันนี้ และเป็นผ้า
ผืนเดียวไม่เย็บปะติดปะต่อเหมือนอย่างทุกวันนี้ ปรากฏว่าผ้าของ
พระในครั้งนั้นมีราคา ถูกพวกโจรแย่งชิงผ้าอยู่เนืองๆ ต่อมาเมื่อ
พระพุทธเจ้าได้เสด็จด�ำเนินมาถึงแคว้นมคธ ได้ทอดพระเนตร
กระทงนาของชาวแคว้นมคธ จึงมีรบั สัง่ แก่พระอานนท์วา่ “อานนท์
ท่านอาจสามารถจะท�ำจีวรให้เหมือนกับกระทงนาของชาวแคว้น
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มคธนี้ได้หรือไม่ เพราะการกระท�ำดังนี้ จะท�ำให้ผ้านี้ไม่มีราคาไม่
เป็นที่ปรารถนาของโจรทั้งหลาย”
พระอานนท์ได้รับพุทธบัญชา ไปตัดจีวรเป็นรูปกระทงนา
ของชาวแคว้นมคธแล้วย้อมด้วยสีน�ำมาถวายแก่พระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าเมื่อได้รับแล้วก็ทรงยกย่องสรรเสริญพระอานนท์ว่า
เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญา และทรงอนุญาตให้ภกิ ษุทงั้ หลายถือเป็นแบบอย่าง
ในการตัดเย็บจีวรพระต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้
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๙

วินโย จ สุสิกฺขิโต
(มีวินัยดี)

ในความหมายของมงคลข้ อ ที่ ๗ ได้ เ คยกล่ า วไว้ แ ล้ ว ว่ า
พระพุทธองค์ได้ทรงสัง่ สอนให้คนเราต้องเรียนความรูท้ างโลก และ
ทางศีลธรรมด้วย เพราะว่าจะมีความรูแ้ ต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ เรา
มาลองพิจารณาดูว่า ถ้าคนเรามีความรู้ ความเป็น แต่ขาดความรู้
ทางศีลธรรมที่เรียกว่า วินัย แล้วก็จะมีทั้งคุณและทั้งโทษเท่ากัน
เพราะความรู้และความเป็นนั่นแหละ คนเราจึงสามารถที่จะท�ำ
ทุจริตต่อหน้าที่ คดโกงต่างๆ แล้วก็ต้องติดคุกติดตารางเป็นปีๆ
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เพราะความรูแ้ ละความเป็นนัน่ เอง จึงท�ำให้คดิ อ่านท�ำความผิดทาง
อาญาแผ่นดิน จนกระทัง่ ตัวเองต้องระเหเร่รอ่ นไม่มแี ผ่นดินจะอยู่
พระพุทธองค์ของเราได้ทรงสอนให้เป็นผูม้ คี วามรอบรู้ รูจ้ กั ท�ำแล้ว
จึงทรงสั่งด้วยว่า ต้องมีวินัย
ตามมงคลข้อนี้พระพุทธวจนะว่า วินโย จ สุสิกฺขิโต แปลว่า
มีวนิ ยั ทีไ่ ด้ศกึ ษาดีแล้ว ในพระพุทธศาสนามีอยู่ ๒ อย่างคือ ค�ำสัง่
กับ ค�ำสอน วินยั เป็นค�ำสัง่ หมายความว่า สัง่ ให้ทำ� อย่างนัน้ อย่างนี้
ไม่ให้ท�ำอย่างนั้นอย่างนี้ นี่เป็นลักษณะของค�ำว่า วินัย
การด�ำเนินชีวิตของเรานั้นมีอยู่ ๒ ทาง คือทางโลกกับทาง
ธรรม ในตัวของเรามีความส�ำคัญอยู่ ๒ อย่างคือ ชีวิตกับจิตใจ
ชีวติ แปลว่าความเป็นอยูต่ อ้ งขึน้ กับโลก ต้องพึง่ โลกชีวติ จึงจะเจริญ
ก้าวหน้าได้ ส่วนจิตใจนั้น ต้องอาศัยธรรม การอบรมจิตใจทาง
ธรรม จึงจะท�ำให้จิตใจของเราเจริญก้าวหน้าได้ เพราะฉะนั้น เรา
จึงต้องด�ำเนินชีวิตให้สอดคล้องทั้งสองทาง ฉะนั้นวินัยที่จะใช้เป็น
เครื่องมือก�ำกับความรู้นั้นจึงมีอยู่สองทางด้วยเหมือนกัน คือ
วินัยทางโลก เรียกว่า อาคาริยวินัย
วินัยทางธรรม เรียกว่า อนาคาริยวินัย
การอยูร่ วมกันเป็นหมูม่ ากทีจ่ ะให้ความสุขได้นนั้ จะต้องอาศัย
วินัยเป็นเครื่องควบคุมความเป็นอยู่ ชาวบ้านที่อยู่ทางโลกก็ต้อง
รักษาวินยั ทางธรรมด้วย ส่วนพระสงฆ์สามเณรทีอ่ ยูท่ างธรรม ก็จะ
ต้องรักษาวินยั ทางโลกด้วย ถ้าเราทิง้ ทางใดทางหนึง่ แล้วจะเป็นผลเสีย
อย่างมาก เช่น ทางโลกไม่มวี นิ ยั ทางธรรมก�ำกับ ก็เสียผลทางด้าน
อบรมจิตใจ ทางธรรมไม่มีวินัยทางโลก ถึงจะไม่เสียผลทางด้าน
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จิตใจ แต่กไ็ ม่มคี วามราบรืน่ ในชีวติ ถ้าใครทิง้ ทัง้ สองทาง ก็เหมือน
หลับตาเดิน มีแต่ภยั อันตรายรอบด้าน พระพุทธองค์จงึ ทรงตรัสว่า
“โน เจ อสฺส สกา พุทธฺ ิ วินโย วาสุสกิ ขฺ โิ ต วเน อนฺธมฺหโี สว
จเรยฺย พาหุโก ชโน”
แปลความว่า พฤติการณ์ของคนหมูม่ าก ทีไ่ ม่มคี วามรูร้ กั ษา
ตัว หรือไม่มีวินัยจะเป็นเหมือนควายบอดที่เที่ยวอยู่ในป่าดง
ความหมายของทางรูปศัพท์ว่า วินัย มูลศัพท์เดิมว่า วิ + นี
ค�ำว่า นี แปลว่า น�ำไป ค�ำว่า วิ แปลได้ ๓ อย่างคือ แปลว่า วิเศษ
ก็ได้ หรือแปลว่า แจ้ง ก็ได้ และแปลว่า ต่างๆ ก็ได้ เมื่อเอาค�ำว่า
วิ มาน�ำหน้า ค�ำว่า นี ส�ำเร็จรูปเป็น วินัย
วินัยทางโลก หมายถึงระเบียบการควบคุมในสังคมหนึ่งๆ
ซึง่ เป็นข้อบังคับของสังคม ซึง่ เรียกกันหลายอย่าง เป็นต้นว่า พระ
ราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ
แบบแผน ธรรมเนียม ค�ำสัง่ กติกา และอีกหลายๆ อย่าง สิง่ เหล่า
นี้เป็นวินัยทั้งสิ้น
นักปราชญ์ทกุ ชาติทกุ ภาษา ต่างกล่าวกันเป็นเสียงเดียวกันว่า
วินัย เป็นข้อแตกต่างที่ท�ำให้มนุษย์มคี วามแตกต่างจากสัตว์ทวั่ ไป
มนุษย์มีจารีตประเพณี เพื่อด�ำเนินวิถีชีวิตของหมู่คณะ มีศาสนา
เป็นเครื่องคุ้มครองใจ มีปัญญาสามารถถอดเอาความรู้สึกทางดี
งามสร้างขึ้นเป็นศิลปกรรม เพื่อความสดชื่นบันเทิงแก่จิตใจ และ
มีภาษาเป็นเครือ่ งถ่ายทอดความรูต้ า่ งๆ เหล่านีเ้ ป็นเครือ่ งแตกต่าง
ที่มนุษย์มีมากกว่าสัตว์ทั้งหลาย การเป็นอยู่ในชีวิตประจ�ำวันของ
สังคมทีอ่ ยูก่ นั ด้วยความสงบนัน้ ต้องมีวนิ ยั เป็นเครือ่ งควบคุม เช่น
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จะค้าขาย จะแต่งงาน จะหย่าร้าง จะไปทางบกทางอากาศ มีวินัย
ควบคุมไว้ทั้งสิ้น แม้เวลาที่ชกต่อยกันก็ต้องมีวินัย คือกติกา หรือ
แม้แต่จะรบราฆ่าฟันกันก็มีวินัย เรียกว่ายุทธวินัย นี่แสดงให้เห็น
แล้วว่าวินัยเป็นสิ่งที่ทั่วโลกยอมรับรอง แม้แต่กระทั่งเราจะเลือก
บุคคลใดเป็นผู้น�ำเราก็จะต้องดูว่า ผู้นั้นมีวินัยไหม หรือว่าเคารพ
วินัยหรือไม่ การเลือกคนที่ไม่มีวินัย ไม่รู้จักวินัย ไปเป็นผู้บัญญัติ
วินยั นับว่าเป็นการกระท�ำทีผ่ ดิ อย่างช่วยไม่ได้ทเี ดียว เหมือนเลือก
เอาปีศาจไปเป็นหมอรักษาคนไข้ทีเดียว
ในทางธรรมก็เหมือนกัน ทุกๆ ศาสนาย่อมจะมีขอ้ บัญญัตไิ ว้
ส�ำหรับศาสนิกชนในศาสนานั้นๆ ในพุทธศาสนาก็ได้บัญญัติวินัย
ส�ำหรับพุทธศาสนิกชนไว้อย่างครบถ้วน โดยแยกเป็นสองพวก คือ
อาคาริยวินัย เป็นวินัยของชาวบ้าน และอนาคาริยวินัย เป็นวินัย
ของชาววัด มีพระภิกษุ สามเณร เป็นต้น ใครอยูใ่ นประเภทไหนก็
รักษาวินัยของประเภทนั้นไว้

อาคาริยวินัย
อาคาริยวินยั เป็นวินยั ของชาวบ้าน เป็นคนครองเหย้าครอง
เรือน ได้แก่ ศีล ๕ ศีล ๘ ใครจะเลือกปฏิบตั เิ อาอย่างหนึง่ อย่างใด
ก็ได้ในสองอย่างนี้ ตัวอย่างวินัยของชาวบ้าน
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ศีล ๕  

ศีล ๘

เว้นจากฆ่าสัตว์
เว้นจากการลักทรัพย์
เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
เว้นจากการเสพเมถุน
เว้นจากการพูดเท็จ 	
เว้นจากการดื่มสุรา เมรัยต่างๆ

(เหมือนศีล ๕)
(เหมือนศีล ๕)
(เหมือนศีล ๕)
(เหมือนศีล ๕)
(เหมือนศีล ๕)
(เหมือนศีล ๕)
เว้นจากการบริโภคอาหาร
ในเวลาวิกาล เว้นจากการ
ตบแต่งร่างกาย
และดูการละเล่น
เว้นจากการนอนบนที่นอน
อันสูงใหญ่ภายใน
ยัดด้วยนุ่นหรือส�ำลี

นีเ่ ป็นโครงประกอบโดยย่อของคฤหัสถ์ นอกจากนีแ้ ล้วยังจะ
ต้องมีขอ้ ปฏิบตั นิ อกเหนือไปจากนี้ ทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนจะต้องศึกษา
อีก เรามาพิจารณาถึงวินัยของชาวบ้านเสียก่อนว่ามีความส�ำคัญ
และเป็นมงคลอย่างไร มาพิจารณาเรื่องศีล ๕ ก่อน
ความมุง่ หมายของศีล ๕ นัน้ เป็นการรักษาความสงบ ความ
สามัคคี และเมตตาธรรมแก่สังคม ซึ่งเราจะเห็นได้ดังตัวอย่างข้อ
ที่ ๑ ทีว่ า่ ห้ามฆ่าสัตว์ เรามานึกถึงตัวของเราเองเป็นเกณฑ์วา่ เรามี
ความรักชีวิตหรือไม่ เราก็จะต้องยอมรับว่ารักชีวิตด้วยกันทุกคน
และถ้าใครมาฆ่าเรา เราจะท�ำอย่างไร แน่นอนทุกคนจะต้องสู้
ป้องกันตัว ถ้าสมมุตวิ า่ เราไม่มวี นิ ยั ข้อนีแ้ ล้ว เราคิดดูทหี รือว่า เรา
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จะมีความสงบสุขอยูไ่ ด้หรือไม่ จะต้องรบราฆ่าฟันประหัตประหาร
ชีวติ กัน วินยั ข้อนีเ้ ป็นการรักษาสิทธิชวี ติ ของกันและกัน และพร้อม
กันนั้น ก็เป็นเหตุให้มีความเมตตาซึ่งกันและกัน ในข้อที่ ๒ ห้าม
การลักทรัพย์ เพราะเป็นการท�ำให้ได้รับความเดือดร้อน เพราะ
ทรัพย์เป็นของที่หามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของตน การลัก
ทรัพย์ไม่ทำ� คนให้เป็นคนได้ เพราะว่าการลักนีแ้ ม้แต่สตั ว์เดรัจฉาน
เช่น สุนัข กา ก็รู้จักลักของๆ คนอื่น แล้วเราเป็นมนุษย์ แต่การ
กระท�ำไม่แตกต่างจากสัตว์กเ็ ป็นทีน่ า่ ละอาย ในวินยั ข้อที่ ๓ ห้าม
ประพฤติผดิ ในลูกเมียผูอ้ นื่ เพราะการเป็นชูน้ นั้ เป็นการข่มเหงน�้ำใจ
กัน ก่อให้เกิดความแตกร้าวของสังคม วินัยข้อที่ ๔ เว้นจากการ
พูดเท็จ เพราะการพูดโกหกกันนั้นเป็นการท�ำลายประโยชน์ของ
ผูอ้ นื่ ทางศาสนาต�ำหนิมาก และในวินยั ข้อที่ ๕ คือเว้นจากการดืม่
สุราเมรัยเครื่องมึนเมา เพื่อต้องการให้คนเรามีสติสัมปชัญญะ มี
ความรูส้ กึ รับผิดชอบ ไม่เป็นคนทีป่ ระมาทมัวเมา เพราะสุราเป็นที่
ตั้งของความประมาท
การรักษาวินัยเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการบังคับหรือฝืน
จิตใจ เพราะการท�ำอย่างนัน้ เป็นการกระท�ำทีเ่ ปรียบเสมือนลูกจ้าง
ทีท่ ำ� ไปเพราะหวังให้เจ้านายรัก คนประเภทนีเ้ มือ่ มีอ�ำนาจเหมือน
คนอืน่ เมือ่ ใด ก็จะกลายเป็นผูน้ �ำในทางผิดวินยั หมายความว่า ตัว
เขาเองจะเป็นผู้เปิดช่องให้ความหายนะหลั่งไหลเข้ามาสู่หมู่คณะ
การรักษาวินัยคือการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น เป็นผลภายในของ
ตัวเองแท้ๆ และถ้าใครกล้าลบหลู่ระเบียบวินัยเหยียบย�่ำระเบียบ
วินัย ก็เหมือนกับว่าเหยียบย�่ำตัวเอง
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อนาคาริยวินัย
วินยั นีเ้ ป็นวินยั ส�ำหรับพระภิกษุโดยเฉพาะ ซึง่ เราไม่สามารถ
ทีจ่ ะน�ำมาชีแ้ จงให้ถถี่ ว้ นได้ เพราะถ้าท�ำอย่างนัน้ ก็จะกลายเป็นว่า
อธิบายวินัยของพระไป ซึ่งไม่ใช่จุดประสงค์ของหนังสือนี้ แต่จะ
กล่าวโดยย่อเกีย่ วกับวินยั ของพระก็มอี ยู่ ๔ คือ ปาฏิโมกขสังวรศีล
ความส�ำรวมในพระปาฏิโมกข์ ได้แก่ ศีลของพระ ๒๒๗ ข้อ เริม่ แต่
ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ เป็นต้น อินทรียสังวรศีล คือการ
ส�ำรวมในอินทรียท์ งั้ ๖ มี ตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจ อาชีวปาริสุทธิศีล การแสวงหาเลี้ยงชีพในทางที่บริสุทธิ์ ไม่หลอกลวงเขา
เลี้ยงชีพ เช่น ท�ำเล่ห์กะเท่บอกใบ้หวย เพื่อหวังลาภสักการะ
เป็นต้น ปัจจัยสันนิสสิตศีล ให้ภิกษุพิจารณาปัจจัย ๔ ที่ได้มา มี
บิณฑบาต เป็นต้น เหล่านี้เป็นกุศลโดยย่อ หรือวินัยของพระ ซึ่ง
เรียกว่า อนาคาริยวินัย ถ้าจะมีค�ำถามว่า ผู้ที่ไม่รักษาวินัยทั้ง ๔
อย่างนีจ้ ะเป็นอย่างไร ข้อนีท้ า่ นแก้วา่ ภิกษุผไู้ ม่รกั ษาวินยั ทัง้ ๔ นี้
ชื่อว่า เป็นอลัชชี ผู้ไม่มียางอาย เป็นผู้ย�่ำยีศาสนา ครั้นตายลงไป
แล้วย่อมไปเกิดในอบาย
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ผลของการมีวินัย
เมื่อเราเข้าใจถึงเรื่องของวินยั มาพอสมควรแล้ว ขอให้เรามา
พิจารณาถึงผลทีเ่ ราจะได้รบั จากการมีวนิ ยั เราจะสังเกตเห็นง่ายๆ
จากดอกไม้ ซึง่ แต่ละดอกก็มคี วามงามอยูใ่ นตัวของมันแล้ว แต่ถา้
เราน�ำเอามันมาร้อยรวมกันเข้าเป็นพวงมาลัย หรือน�ำมาจัดรวมกัน
ในแจกัน ก็จะท�ำให้มคี วามงามมากยิง่ ขึน้ คนเราก็เหมือนกัน ต้อง
ได้รบั การปรุงแต่งด้วยวินยั ดีอยูใ่ นตัวของแต่ละบุคคลแล้วจะท�ำให้
หมู่คณะงามไปด้วย
ดังได้กล่าวถึงความหมายของค�ำว่า วินยั ในตอนต้นแล้วว่ามี
ความหมายว่าอย่างไร เพราะค�ำว่า วิ นัน้ แปลว่าวิเศษ แปลว่า แจ้ง
แปลว่า ต่าง ก็ได้ เมื่อรวมกันแล้วก็จะได้ความหมายว่า
น�ำไปดี (วิเศษ)
น�ำไปแจ้ง
น�ำไปต่าง
ค�ำว่า น�ำไปดี หมายความว่า ท�ำให้ผรู้ กั ษาเป็นคนดีขนึ้ หรือ
วิเศษขึ้น ตรงกันข้าม คนที่ไม่มีวินัยก็คือคนที่ไม่ดี ดีไม่ได้มีแต่จะ
เลวลง แม้จะเข้าใจว่าตัวดีวเิ ศษก็เป็นการเข้าใจเพราะความหลงผิด
วินัยน�ำไปดี
วินัยน�ำไปดีหรือท�ำให้เป็นคนวิเศษ นั้นหมายความว่า วินัย
ท�ำให้พลเรือนเป็นทหาร วินัยท�ำให้เด็กกลางถนนเป็นนักเรียน
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นักศึกษา วินยั ท�ำให้เด็กชาวบ้านเป็นสามเณร และวินยั อีกนัน่ แหละ
ท�ำให้สามเณรเป็นพระ วินัยนี้เป็นของประหลาดและศักดิ์สิทธิ์
มีอิทธิพลอย่างประหลาด ท�ำให้คนที่เข้าบวชในพระพุทธศาสนา
แม้วา่ จะมีอายุเพียงคราวลูกคราวหลาน ก็ทำ� ให้ญาติพนี่ อ้ งเพือ่ นฝูง
ตลอดจนผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา พากั น กราบไหว้ ด ้ ว ยความอ่ อ นน้อม
นอกจากนั้นแม้แต่พระมหากษัตริย์ก็ทรงถวายความเคารพแก่
ผูท้ คี่ รองวินยั สงฆ์ นีเ่ ป็นผลของวินยั ทุกคนทีท่ ำ� ตัวอยูใ่ นแบบของ
วินัยแล้ว จะเป็นคนดีขึ้นทั้งนั้น และตรงกันข้ามคนที่ไม่มีวินัยจะ
เป็นคนไม่ดขี นึ้ เลย นอกจากนัน้ ถ้าเราจะมองดูภายนอกอีก เป็นต้น
ว่า การที่เราจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามจะต้องมีระเบียบวินัย เช่น
ท�ำตามกฎของการจราจรอย่างเคร่งครัดจึงจะท�ำให้เกิดความปลอดภัย
ในทางฆราวาสผูห้ วังความสุขในภายหน้า พระพุทธองค์กท็ รง
สอนให้เป็นผู้ที่อยู่ในวินัยก่อน นั่นคือศีล ๕ และศีล ๘ เสียก่อน
พึงจะท�ำให้เจริญงอกงามในการท�ำกุศลอื่นๆ
และในชัน้ ของผูท้ มี่ คี วามต้องการจะท�ำให้จติ บริสทุ ธิห์ ลุดพ้น
บรรลุถึงพระนิพพาน พระพุทธองค์ก็ทรงสอนไว้ ๓ ขั้น คือ ศีล
สมาธิและปัญญา คือจะต้องเป็นคนมีศลี บริสทุ ธิด์ ว้ ย สมาธิ ปัญญา
จึงจะบริสุทธิ์บรรลุผลสมความมุ่งหมาย
วินัยน�ำไปแจ้ง
หมายความว่า วินัยเป็นเครื่องส่องให้เรารู้ว่าธาตุแท้ของคน
ผูน้ นั้ ว่าเป็นอย่างไรกันแน่ จะเป็นพระ อุบาสก อุบาสิกา เป็นทหาร
เป็นต�ำรวจ เป็นนักเรียน เป็นข้าราชการ และอื่นๆ ถ้าปากว่าเป็น
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วินัยไม่เป็น ไม่อยู่ในขอบเขตวินัยของคนประเภทนั้น ก็เป็นอันว่า
ผิดทีไ่ ป ถ้าค�ำปฏิญญาเพศ และทีทา่ กับวินยั ทีเ่ ขาประพฤติผดิ หรือ
ขัดกันแล้ว ก็ถอื วินยั เป็นเครือ่ งตัดสินชีข้ าด วินยั เปรียบเหมือนแสง
สว่างที่ส่องดูคนให้รู้แจ้งว่าอะไรเป็นอะไร ผิดหรือถูกอย่างไร
วินัยน�ำไปต่าง
หมายความว่า วินัย นี้เป็นเครื่องจ�ำแนกคนเราให้มีลักษณะ
ไปต่างๆ เพื่อที่จะจ�ำแนกความเป็นอยู่ของคน หรือหมู่คณะนั้นๆ
ความแตกต่างจึงอยู่ที่วินัย ตัวอย่างเช่น
คนที่ซ่องสุมสมัครพรรคพวกและศัตราวุธไว้สู้รบกับคนอื่น
นัน้ ฝ่ายทีม่ วี นิ ยั เราเรียกว่า กองทหาร เป็นมิง่ ขวัญของประเทศชาติ
ฝ่ายที่ไม่มีวินัยเราเรียกว่า กองโจร เป็นภัยแก่ประเทศและหมู่ชน
คนที่พกอาวุธเดินส่ายอาดๆ เข้าไปในที่ชุมชน ถ้าเป็นคนมี
วินัยเราเรียกว่า ต�ำรวจ แต่ถ้าคนนั้นไม่มีวินัยเราเรียกว่า นักเลง
คนที่เที่ยวภิกขาจารพึ่งคนอื่นเลี้ยงชีพ ถ้าเป็นผู้รักษาสิกขา
วินัย เราก็เรียกว่า ภิกษุ เป็นเนื้อนาบุญของคนทั่วไป ถ้าเป็นคน
ไม่มีสิกขาวินัย เราก็เรียกว่า ยาจก
เหล่านี้เป็นเครื่องจ�ำแนกบุคคลและหมู่คณะให้เป็นไปต่างๆ
ดังที่ได้อธิบายมานี้ ความเป็นมงคลของผู้มีวินัยนั้นก็คือ ท�ำตนให้
เป็นคนดี ท�ำหมู่คณะให้อยู่ในความเรียบร้อยสงบสุข คนที่มีวินัย
จึงย่อมจะเป็นทีเ่ คารพเชือ่ ถือของคนทัว่ ไป บุคคลทีไ่ ม่มวี นิ ยั ชือ่ ว่า
เป็นอัปมงคล ไม่เป็นมงคล
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มงคล
ข้อที่

๑๐

สุภาสิตา จ ยา วาจา
(มีวาจาเป็นสุภาษิต)

ค�ำโบราณมีอยู่ค�ำหนึ่งว่า “ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือ
เป็นตรี” ซึง่ เป็นเครือ่ งยืนยันแล้วว่า ในบรรดาสิง่ ส�ำคัญในร่างกาย
ของเรานัน้ ปากเป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ปากใช้กนิ อาหารมาเลีย้ งร่างกาย
และปากก็นำ� ความดีแลความชัว่ มาให้เจ้าของเหมือนกัน เข้าท�ำนอง
ที่ว่า “ปลาหมอตายเพราะปาก” ดังนี้เป็นต้น
ด้วยความส�ำคัญซึ่งน�ำมาทั้งคุณและโทษดังนี้ มงคลในข้อที่
๑๐ จึงได้ชลี้ งไปทีป่ าก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ลมปาก เพราะบรรดาลม
ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลก ไม่ว่าจะเป็นพายุ ไต้ฝุ่น ลมสลาตัน ซึ่งเรา
ถือกันว่าร้ายแรงมาก แต่ก็ยังเป็นรองความร้ายกาจของลมปาก
ลมปากของเรานี้ ไม่พดั รุนแรงพัดแผ่วๆ เท่านัน้ แต่วา่ ฤทธิข์ องมัน
ร้ายแรงนัก ลมสลาตัน ลมพายุ ไต้ฝนุ่ เมือ่ มันพัดแรงมาก็พดั เอา
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หลังคาบ้านเรือนปลิวกระจายไปคนละทิศละทาง แต่ลมปากมันพัด
หลังคาบ้านเรือนไม่กระดิก ทว่าท�ำให้พอ่ บ้านแตกจากแม่บา้ น ทิง้
ลูกเต้าหนีไปคนละทิศละทาง ปากคนท�ำให้เกิดความสามัคคีก็ได้
หรือความพินาศก็ได้ จึงเป็นลมที่ร้ายแรงมาก โบราณท่านจึงถือ
เอาว่า ปากเป็นเอก เลขเป็นโท เพราะความส�ำคัญต่างๆ อยูท่ ปี่ าก
เป็นใหญ่
มงคลที่ ๑๐ จึงว่าด้วยเรื่องความส�ำคัญของปากโดยตรง ซึ่ง
ตามพระบาลีว่า สุภาสิตา จ ยา วาจา แปลตามศัพท์ว่า วาจา
สุภาษิต หมายความว่า วาจาชนิดนี้ใครท�ำขึ้นได้เป็นมงคล ทั้งแก่
ผูน้ นั้ เองและผูฟ้ งั ด้วย ค�ำพูดของคนเราในโลกนี้ เมือ่ นับอย่างรวบ
ยอดแล้วจะได้อยู่ ๒ ชนิดคือ
ค�ำพูดดี		
ทั้งหมดเรียกว่า สุภาษิต
ค�ำพูดเสีย
ทั้งหมดเรียกว่า ทุพภาษิต
ค�ำว่า สุภาษิต หรือ สุภาสิตา วาจา แปลว่า ค�ำพูดที่พูดดี
แล้ว มูลศัพท์เดิมคือ สุ+ภาสิตา สุ แปลว่า ดี ภาสิตา แปลว่า พูด
แล้ว ค�ำว่า ภาสิตา รากศัพท์อนั เดียวกันกับค�ำว่า ภาษา คือ ค�ำพูด
เพราะฉะนัน้ เมือ่ รวมกันเข้าแล้วจะได้ความว่า สุภาสิตา คือ ค�ำพูด
ที่ผู้พูดๆ ดีแล้ว
เราจะต้องสังเกตค�ำนีด้ วู า่ ท่านหมายถึงว่า สุภาษิตนัน้ ไม่ได้
หมายความว่าพูดดีเฉยๆ จะต้องหมายถึงว่าพูดเพราะด้วย บางคน
พูดดีแต่ไม่มีความไพเราะ อาจจะท�ำให้คนอื่นเข้าใจผิดได้ง่ายๆ
อย่างที่เรียกกันว่า พูดมะนาวไม่มีน�้ำ ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ใน
มงคลที่ ๘ ว่า พูดได้ กับ พูดเป็น นัน้ เป็นคนละอย่าง คนทีม่ วี าจา
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สุภาษิต ไม่ใช่หมายถึงพูดดีอย่างเดียว ต้องพูดเพราะด้วย
ลักษณะ สุภาสิตา ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดง กล่าวไว้ ๕ ชนิด
ซึ่งได้ทรงแสดงไว้ใน สุภาสิตคสูตร พระสุตตันตปิฎกว่า
๑. กาเลน ภาสิตา
ค�ำพูดที่ถูกกาลเทศะ
๒. สจฺจา ภาสิตา
ค�ำที่เป็นความจริง
๓. สณฺหา ภาสิตา
ค�ำที่สุภาพ
๔. อตฺถสญฺหิตา ภาสิตา ค�ำที่มีประโยชน์
๕. เมตฺตจิตเตน ภาสิตา ค�ำพูดที่ประกอบด้วยเมตตา
จากองค์ประกอบเหล่านี้ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ ซึ่ง
เป็นเครื่องแสดงว่า วาจาภาษิตนั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ทั้ง ๕
จะขาดอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่ได้ ซึง่ ต่อไปนีเ้ ราก็จะได้ศกึ ษาท�ำความ
เข้าใจในหัวข้อธรรมต่อไป

๑. กาเลน ภาสิตา
ค�ำพูดที่ถูกกาลเทศะ
ความหมายขององค์ประกอบในข้อนี้ มีความหมายถึงว่า การ
ที่เราจะพูดอะไรนั้น ประการแรกทีเดียวนั้นเราจะต้องดูกาลเทศะ
คือ เวลาและสถานที่ เพราะถ้าเราไม่ดูกาลดูสถานที่แล้ว บางที
ความหวังดีของเราก็จะกลับกลายเป็นว่าให้โทษก็เป็นได้ จะเข้า
ท�ำนองทีว่ า่ ท�ำคุณบูชาโทษ อะไรท�ำนองนัน้ ด้วยเหตุนที้ า่ นจึงต้อง
ให้เราดูกาลเสียก่อนว่า เวลานี้เราควรพูดหรือไม่ และสถานที่นี้
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ควรจะพูดไหม เป็นต้น เรื่องการพูดที่ถูกตามกาลเวลาสถานที่นี้
พระพุ ท ธเจ้ า ของเราก็ ต ระหนั ก ถื อ เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ มาก ดั ง ที่
พระองค์ได้ตรัสไว้ใน มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ อภัยราช
กุมารสูตร สุตตันตปิฎก ว่า
“วาจาทีไ่ ม่จริงไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานัน้
ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้นๆ
อนึง่ ตถาคตย่อมรูว้ าจาทีจ่ ริงทีแ่ ท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และ
วาจานัน้ ไม่เป็นทีร่ กั ไม่เป็นทีช่ อบใจของผูอ้ นื่ ตถาคตไม่กล่าววาจา
นั้ น ๆ อนึ่ ง ตถาคตย่ อ มรู ้ ว าจาที่ จ ริ ง ที่ แ ท้ และประกอบด้ ว ย
ประโยชน์ แต่วาจานัน้ ไม่เป็นทีร่ กั ไม่เป็นทีช่ อบใจของผูอ้ นื่ ในข้อนัน้
ตถาคตย่อมรู้กาลที่จะพยากรณ์วาจานั้นๆ ตถาคตย่อมรู้วาจาที่
ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นเป็นที่รัก ที่
ชอบใจของผู้อื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้นๆ ตถาคตย่อมรู้วาจาที่
จริงแท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นเป็นที่รัก ที่ชอบใจ
ของผู้อื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้นๆ อนึ่งตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริง
ทีแ่ ท้ และประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานัน้ เป็นทีร่ กั เป็นทีช่ อบ
ใจของผูอ้ นื่ ในข้อนัน้ ตถาคตย่อมรูก้ าลทีจ่ ะพยากรณ์วาจานัน้ ฯ...”
จากพุทธวจนะข้อนี้ เราก็จะเห็นได้แล้วว่า แม้สิ่งเหล่านั้นจะ
เป็นของจริง และเป็นประโยชน์ ก็ต้องรู้กาลที่จะกล่าวเหมือนกัน
ไม่ใช่ว่าเป็นของจริงแล้วจะกล่าวได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ฉะนั้นจึง
ควรท�ำความเข้าใจในที่นี้เสียเลยว่า เราจะพูดเรื่องจริงก็ตาม จะ
ต้องรู้กาล รู้สถานที่ด้วยจึงจะเป็นมงคล ไม่อย่างนั้นแล้วจะน�ำ
ความอัปมงคลมาสู่ตัวเอง
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๒. สจฺจา ภาสิตา
ค�ำที่เป็นความจริง
ตามความหมายของข้อนี้ หมายถึงวาจาที่เป็นความจริง ค�ำ
ว่า สัจวาจานี้ มีความหมายอยู่ ๒ อย่างคือ
๑. เรื่องที่พูดนั้นเป็นความจริง
๒. เจตนาของผู้พูดก็พูดด้วยใจจริง ไม่ใช่แกล้งหรือสับปลับ
ตลบตะแลง พูดคลุมเครือ
ขอให้สังเกตดูว่า ทัศนะในทางพระพุทธศาสนานั้น นิยม
ความจริง เฉพาะเรือ่ งทีพ่ ดู นัน้ ค�ำพูดทีถ่ อื ว่าดีและถูกต้องทุกกรณี
จะต้องมีความจริงเป็นหลัก ถ้าค�ำพูดไม่จริงแล้ว จะพูดอย่างไรๆ
ก็เอาดีไม่ได้ ลักษณะที่เป็นค�ำพูดที่เรียกว่าความเท็จหรือมุสานั้น
มีอยู่ ๗ วิธีด้วยกันคือ
๑. ปด คือพูดโกหกชัดๆ ไม่รู้ว่ารู้ ไม่เห็นว่าเห็น
๒. ทนสาบาน คือกลบความจริงด้วยการทนสาบาน
๓. ท�ำเล่ห์ คืออวดอ้างคุณวิเศษเกินความจริง
๔. มารยา คือหลอกคนอื่นด้วยอาการมารยา
๕. ท�ำเลส คือพูดคลุมเครือท�ำให้คนอื่นเข้าใจผิด
๖. เสริมความ คือความจริงมีน้อยพูดเสริมให้มาก
๗. ก�ำความ คือความจริงมีมากอ�ำพรางให้น้อยลง
นี่คือค�ำมุสา มีอยู่ ๗ แบบด้วยกัน เห็นจะไม่ต้องอธิบาย
เพราะเป็นค�ำทีเ่ ข้าใจง่ายๆ อยูแ่ ล้ว เราจะเห็นว่า ความจริงนัน้ เป็น
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แกนของค�ำพูด ค�ำพูดทีจ่ ะเป็นสุภาษิต น่าเชือ่ น่าฟัง และน่านับถือ
ก็ต้องมีความจริงเป็นแกน ถ้าไม่มีความจริงแล้ว ก็จะเป็นค�ำพูดที่
เป็นสุภาษิตไม่ได้

๓. สณฺหา ภาสิตา
ค�ำที่สุภาพ
ลักษณะที่ ๓ ค�ำพูดสุภาพ หมายความว่าค�ำทีพ่ ดู ออกมานัน้
เป็นค�ำสุภาพ ตามภาษาบาลีทา่ นว่า สัณหา ซึง่ แปลว่า เกลีย้ งเกลา
ละมุนละไม หรือราบเรียบ ถือเอาความไทยๆ ว่า ค�ำพูดที่สุภาพ
ก็คือค�ำพูดดี เพราะค�ำพูดที่ออกมานั้นมีทั้งดีและไม่ดี จึงต้องวาง
หลักเกณฑ์ให้รู้ว่าอย่างไหนดีและไม่ดี
ค�ำสุภาพนั้นตรงข้ามกับค�ำหยาบคาย หมายความว่าค�ำที่
ไม่ใช่คำ� หยาบคายทัง้ หมดนัน่ เอง เรียกว่าค�ำสุภาพ ท่านได้วางหลัก
เกณฑ์ของค�ำหยาบคายมีอยู่ ๖ ชนิด คือ
๑. ค�ำด่า คือค�ำพูดกดให้เขาต�ำ่ ลง เช่น เขาเป็นคนว่าเขาเป็น
หมา เขาเป็นนายว่าเขาเป็นขี้ข้า นี่เป็นค�ำด่า
๒. ค�ำประชด คือพูดยกย่องให้สูงเกินเหตุ เช่น พ่อเทวดา
แม่คุณหญิง
๓. ค�ำกระทบ คืออยากว่าคนนี้ แต่ไพล่ไปพูดเรือ่ งอืน่ ให้ผถู้ กู
ว่าไปคิดเอาเอง เช่น จะว่าคนเตีย้ ก็พดู ถึงไหกระเทียม พูดถึงคนผม
น้อยว่านกตะกรุม เป็นต้น
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๔. ค�ำแดกดัน เรียกง่ายๆ ว่าค�ำกระแทก ซึง่ เรามักจะพูดควบ
กันว่า “กระแทกแดกดัน” อย่างเช่น จะให้กินหรือให้นอนก็บอก
อย่างแดกดัน อย่างจะให้กินข้าวก็บอกว่า แดกเสียซี ยัดห่าเสียซิ
๕. ค�ำต�ำ่ คือค�ำระคายหู สุภาพชนไม่นยิ ม เช่น ค�ำว่า ไอ้ อี มึง
กู ทัง้ นีเ้ อาความนิยมของสุภาพชนเป็นเกณฑ์ หากค�ำเหล่านัน้ เป็นที่
นิยมอยู่ในเวลานั้นก็ไม่หยาบ เช่นค�ำว่า กู ในสมัยโบราณ
๖. ค�ำสบถ คือค�ำแช่งชักหักกระดูก เช่น เรียกห่ามากิน เรียก
ผีมากิน ไอ้ฉบิ หาย ตลอดจนค�ำคาดคัน้ ทีเ่ กินดี เช่น ให้พระมาหักคอ
แช่งให้ฟ้าผ่า รวมค�ำเหล่านี้เรียกว่า ค�ำสบถ
ตกลงว่า ค�ำด่า ค�ำประชด ค�ำกระทบ ค�ำแดกดัน ค�ำต�่ำ ค�ำ
สบถ รวม ๖ ค�ำ เป็นค�ำหยาบคาย ฉะนั้น ผู้ที่มีความต้องการจะ
ให้เป็นวาจาสุภาษิตก็พึงเว้นค�ำเหล่านี้เสีย

๔. อตฺถสญฺหิตา ภาสิตา
ค�ำที่มีประโยชน์
ลักษณะที่ ๔ ของวาจาภาษิต คือ ค�ำนัน้ มีประโยชน์ ไม่ใช่คำ�
ที่ไร้ประโยชน์ ถึงแม้จะเป็นค�ำจริง ค�ำสุภาพ แต่เป็นค�ำพูดที่ไม่มี
ประโยชน์ก็ใช้ไม่ได้ ประโยชน์ที่ว่านี้หมายถึงผลดี หมายความว่า
ผูพ้ ดู ได้พดู ค�ำนีแ้ ล้ว ผลดีบงั เกิดแก่ผพู้ ดู ฝ่ายผูฟ้ งั เมือ่ ได้ฟงั ค�ำนัน้
แล้ว ก็ได้รบั ผลดี อย่างน้อยก็ดกี ว่าทีไ่ ม่ได้ฟงั เช่น ค�ำสุภาษิตต่างๆ
เหล่านี้เป็นต้น
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๕. เมตฺตจิตเตน ภาสิตา
ค�ำพูดประกอบด้วยเมตตา
เราทราบได้ดีอยู่แล้วว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาฝ่ายกรรม
นิยม ถือว่า กรรม (การกระท�ำ) เป็นเรื่องส�ำคัญ คนจะดีหรือเลว
ก็เพราะกรรม และกรรมจะดีหรือเลวก็อยู่ที่เจตนา ถ้าเจตนาดี ก็
เป็นกรรมดีถา้ เจตนาเลว ก็เป็นกรรมชัว่ ฉะนัน้ เจตนาจึงเหมือนผูใ้ ห้
ก�ำเนิดกรรม
องค์ของสุภาษิตข้อที่ ๕ นี้ ท่านวางเจตนา เมตตา ไว้เป็น
พื้นฐานในสมัยก่อนครูอาจารย์มักจะสอนศิษย์ว่า ให้เสกเมตตา
เสียก่อนจึงพูดกับคนอืน่ หมายความถึงว่า ต้องมีเจตนาเมตตาเป็น
พืน้ ฐานเสียก่อนทีจ่ ะพูด คือหวังความดีความงาม ความเจริญแก่ผทู้ ี่
เราจะพูดด้วย ไม่ใช่พดู เพือ่ หวังเครือ่ งตอบแทน อย่างเช่นคนขายยา
เป็นต้น ทีพ่ ดู เพราะหวังทีจ่ ะให้คนซือ้ ยา ไม่ใช่ปรารถนาดีแต่อย่างไร
องค์ ป ระกอบของสุ ภ าสิ ต า หรื อ วาจาภาษิ ต นั้ น จะต้ อ ง
ประกอบด้วยองค์ ๕ ประการดังที่ได้อธิบายมานี้ จึงจะจัดว่าเป็น
วาจาภาษิตได้ ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่จัดเป็นวาจาภาษิต
ฉะนั้นใครมีวาจาภาษิตอยู่ในตัวแล้ว ย่อมจะก่อความเจริญแก่
ตนเอง เป็นทีร่ กั ของเพือ่ นฝูง ผูบ้ งั คับบัญชาและคนทัว่ ไป ดังภาษิต
ที่ว่า “พูดดีเป็นศรีแก่ปาก พูดมากปากจะมีสี” ซึ่งจะเป็นของใคร
ก็ไม่รแู้ ต่กเ็ ป็นคติดอี ยูเ่ หมือนกัน เมือ่ เราหวังความเป็นมงคลพึงเว้น
วาจาทุพภาษิต หันมาใช้วาจาภาษิต ก็จะเป็นมงคลทุกเมื่อ
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(การบ�ำรุงบิดามารดา)

ในมงคลข้อนี้ท่านได้ให้เลี้ยงดูบิดามารดาให้เป็นสุข ซึ่งตาม
บาลีข้างต้นว่า มาตาปิตุอุปฏฺานํ แปลความว่า การบ�ำรุงบิดา
มารดาให้เป็นสุข
ก่อนอื่น เราจะต้องท�ำความเข้าใจค�ำว่า มารดา บิดา เสีย
ก่อน ซึง่ ความจริงเมือ่ เขียนมาถึงตอนนีบ้ างท่านก็จะคิดว่า จะต้อง
ท�ำความเข้าใจอะไรกันอีก เพราะทุกคนก็ยอ่ มจะรูจ้ กั มารดา บิดา
เป็นอย่างดีแล้ว และท�ำไมจะต้องท�ำความเข้าใจ ซึ่งความจริงแล้ว
ไม่น่าจะต้องมีปัญหา
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ในภาษาธรรมของเราใช้คำ� นีอ้ ยู่ ๔ ค�ำ คือ ชนก ชนนี มารดา
บิดา ซึง่ ค�ำเหล่านีม้ คี วามหมายแตกต่างกัน และเป็นค�ำทีเ่ ราจะต้อง
ท�ำความเข้าใจด้วย
ค�ำว่า ชนก แปลว่า ชายผูท้ ใี่ ห้กำ� เนิด ชนนี แปลว่า หญิงผูใ้ ห้
ก�ำเนิด ค�ำสองค�ำนีแ้ ม้จะได้รบั การเทิดทูนในภาษาไทยว่าเป็นค�ำสูง
แต่มูลศัพท์เดิมอันมีความหมายทางธรรมะไม่มีอะไรดีวิเศษหนัก
หนา เป็นค�ำบอกชือ่ พ่อแม่ในขัน้ ธรรมชาติเท่านัน้ ไม่ถงึ ขัน้ คุณธรรม
ความหมายเพียงแต่วา่ คนผูถ้ กู เรียกนัน้ เป็นคนท�ำให้ลกู เกิดเท่านัน้
เอง ซึ่งไม่มีอะไรน่าสนใจ
ส่วนค�ำว่า บิดา มารดา แปลว่าผูเ้ ลีย้ งลูก คือ บิดา หมายถึง
ชายทีไ่ ด้เลีย้ งลูก มารดาหมายถึงหญิงทีไ่ ด้เลีย้ งลูก ค�ำทัง้ สองค�ำนี้
เป็นค�ำที่แสดงถึงคุณธรรมของพ่อแม่อย่างครบถ้วน ดังนั้นเมื่อค�ำ
ทัง้ ๔ มีความหมายแตกต่างกันเช่นนี้ ค�ำทีน่ า่ ภูมใิ จทีส่ ดุ น่าจะได้แก่
ค�ำว่า มารดา บิดามากกว่าค�ำอืน่ ทัง้ นีเ้ พราะว่า ธรรมนัน้ มีอยูส่ อง
ขัน้ คือ สภาวธรรม กับ คุณธรรม ทัง้ สองนีม้ คี วามหมายแตกต่าง
กันมาก สภาวธรรม หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเอง บางทีเราก็เรียกว่า
ธรรมดา ไม่ตอ้ งมีใครมาท�ำมันๆ ก็เป็นของมันเอง อย่างเช่น ความ
เป็นเด็ก ความเป็นหนุม่ เป็นสาว ความแก่ ความหิวกระหาย ฯลฯ
สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเองทั้งนั้นเรียกว่า สภาวธรรมหรือธรรมดา ส่วน
คุณธรรม เป็นสิ่งที่ทำ� ไว้มีจึงมีขึ้น ถ้าไม่ทำ� ก็ไม่มี ธรรมนี้เกิดจาก
ธรรมปฏิบัติ คือการปฏิบัติธรรม
เพื่อความเข้าใจธรรมทั้งสองประการนี้ จะเปรียบเทียบให้ดู
ยกตัวอย่างเช่น ดินที่เป็นของมันเอง หมายถึงดินที่อยู่ตามท้องไร่
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ท้องนา หรือตามใต้ถนุ บ้านเรือนของเราเอง มันเป็นดินของมันเอง
ตามธรรมชาติ แต่ถา้ เราเอาดินนัน้ มาปัน้ เป็นโอ่ง เป็นไห เป็นถ้วย
ชาม ดินนั้นก็จะเปลี่ยนสภาพจากธรรมชาติขึ้นมาทันที ดินตาม
ธรรมชาตินั้น เป็นสภาวธรรม ส่วนที่ปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆ นั้น
เป็นคุณธรรม ซึ่งคุณธรรมนี้ทำ� ให้สิ่งที่เป็นธรรมดากลายเป็นของ
มีราคาไปได้
คนเราก็เหมือนกัน คือเป็นเองกับท�ำให้เป็น ความเป็นเองนัน้
เป็นเพียงสิง่ ทีเ่ กิดจากธรรมชาติ ไม่ใช่คณ
ุ ธรรม ความดี ยกตัวอย่าง
เช่น การร้องไห้ มันเป็นไปของมันเอง ไม่ตอ้ งมีครูมอี าจารย์สงั่ สอน
ลงได้เกิดมาเป็นลูกคนแล้วร้องไห้เป็นทุกคน ทั้งๆ ที่ไม่มีโรงเรียน
สอนการร้องไห้ แต่ตรงกันข้าม “การร้องเพลง” ต้องเรียนต้องหัด
จึงจะร้องเป็น รวมความแล้วว่าการร้องไห้มันเป็นของมันเอง การ
ร้องเพลงท�ำให้เป็น และอีกหลายๆ อย่างทีเ่ ป็นของมันเองและต้อง
ท�ำให้เป็น
เมือ่ เราเปรียบเทียบดูแล้ว ค่าของการทีเ่ ป็นเองกับการทีท่ �ำให้
เป็นอย่างไหนจะมีราคาดีกว่ากัน เอาการร้องไห้กับการร้องเพลง
ก็ได้ ร้องทั้งสองอย่างนี้จะมีใครนิยมมากกว่ากัน และจะมีที่ไหน
บ้างที่เขาประกวดร้องไห้ เพราะการร้องไห้มีแต่ให้ความร�ำคาญ
มากกว่าความส�ำราญ ที่ว่านี้ไม่ได้หมายเอาที่คนรับจ้างร้องไห้ใน
เวลางานศพ หรือว่าการที่ดาราภาพยนตร์ร้องไห้ นั่นเป็นการฝืน
ให้ร้องไม่ใช่ร้องธรรมชาติ เป็นศิลปะของการแสดง ถ้าร้องตาม
ธรรมชาติแล้วไม่มีใครจ้างและไม่ต้องใช้ศิลปะ
การแสดงออกของลูกต่อพ่อแม่ เพียงแต่รู้จักตัวพ่อตัวแม่ว่า
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นีเ่ ป็นพ่อเป็นแม่เรา รูเ้ ท่านีเ้ ป็นเพียงธรรมชาติ ใครๆ ก็รไู้ ด้ ลูกเป็ด
ลูกไก่กร็ จู้ กั แม่ของมัน วิง่ ตามแม่ไปเป็นฝูงๆ ส่วนการรูจ้ กั บุญคุณ
ของพ่อแม่ เป็นคุณธรรม คนเท่านั้นที่ท�ำได้ดี ระหว่างผัวเมียกัน
การเห็นแก่เมถุนร่วมสังวาสกันเป็นชัน้ ของธรรมชาติ มีเหมือนกัน
กับสัตว์ดิรัจฉาน ในมนุษย์เราแม้แต่คนเลวที่สุดก็มีความรู้สึก
เช่นนัน้ ได้ เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติ แต่การเห็นอกเห็นใจกันนัน้
เป็นชั้นคุณธรรม คนเท่านั้นท�ำได้ดี
ระหว่างพ่อแม่กับลูก การให้ก�ำเนิดลูกเป็นเพียงธรรมชาติ
สัตว์ชนิดใดๆ ก็ให้กำ� เนิดลูกได้ แต่การอุปการะแก่ลกู คนเท่านัน้ ที่
ท�ำได้ดี
โดยนัยดังกล่าวมานี้ เราอาจจะสรุปตามทัศนะทางศาสนาจะ
ได้ว่า คนที่เป็นพ่อแม่ของลูกนั้นมีอยู่ ๓ ประเภท คือ
เป็นชนกชนนีด้วย
เป็นมารดาบิดาด้วย
เป็นชนกชนนี		
ไม่ได้เป็นมารดาบิดา
เป็นมารดาบิดา		
แต่ไม่ได้เป็นชนกชนนี
ประเภทแรก พ่อแม่ที่เป็นผู้ให้ก�ำเนิดแก่ลูก และได้เลี้ยงดู
ลูกด้วย พ่อแม่ประเภทนี้นับว่าประเสริฐสุด เป็นบุญของผู้เป็นลูก
ประเภท ๒ หมายถึงคนที่ให้ก�ำเนิดลูกแล้ว ไม่ได้เลี้ยงลูก
อย่างที่บางคนได้เสียกับหญิงแล้วทอดทิ้งเสีย หญิงตั้งครรภ์แล้ว
ออกลูกมา
ประเภทที่ ๓ คนที่เป็นมารดาบิดาแต่ไม่ได้เป็นชนกชนนี
ได้แก่คนทีเ่ อาลูกเขามาเลีย้ งเป็นลูกของตัว ตนเองไม่ได้ให้ก�ำเนิด
จึงไม่จัดเป็นชนกชนนี
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ถ้าจะกล่าวถึงคุณของพ่อแม่แล้ว ยากที่จะให้ละเอียดถี่ถ้วน
ได้ในที่นี้ จะต้องใช้เวลามากและก็ไม่แน่ใจว่าจะบรรยายได้อย่าง
ถีถ่ ว้ น เพราะมีคำ� โบราณกล่าวว่า แม้จะเอาท้องฟ้ามาเป็นกระดาษ
เอาน�ำ้ ในมหาสมุทรเป็นน�ำ้ หมึก เอาเขาพระสุเมรุเป็นปากกาก็ยากที่
จะพรรณนาคุณได้หมดสิน้ ดังนัน้ จึงจะขอยกเอาพุทธวจนะ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงคุณลักษณะของพ่อแม่ไว้ในสิงคาลกสูตรว่า
มารดาบิดาย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วย ๕ สถานคือ ห้ามไม่
ให้ท�ำความชั่ว ๑ ให้ตั้งอยู่ในความดี ๑ ให้ศึกษาศิลปวิทยา ๑
หาภรรยาที่สมควรให้ ๑ มอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัย ๑ นี่เป็น
คุณลักษณะของบิดามารดา นอกจากนี้แล้วในมงคลทีปนี ท่านยัง
ได้แสดงคุณของบิดามารดาว่า บิดามารดานัน้ จัดว่าเป็นพรหมของ
บุตร มารดาบิดาจัดว่าเป็นบุพเทวดา มารดาบิดาจัดว่าเป็นบุพพาจารย์ มารดาบิดาจัดว่าเป็นอาหุเนยยะ
ทีจ่ ดั ว่าเป็นพรหมนัน้ หมายความว่า มารดาบิดานัน้ มี เมตตา
กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งจัดเป็นพรหมวิหารธรรม เป็นประดุจ
พรหม หมายความว่า เมื่อบุตรก�ำลังอยู่ในครรภ์ มารดาบิดาทั้ง
สองนั้นท่านประกอบไปด้วยเมตตา อยากจะให้ทารกมีความสุข
ความเจริญ ไม่ต้องการที่จะให้ทารกที่อยู่ในครรภ์นั้นมีความทุกข์
อุตส่าห์อุ้มท้องประคองครรภ์มาด้วยความทะนุถนอม ครั้นเมื่อ
ทารกได้คลอดออกมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย มารดาบิดา
ก็มีจิตกรุณาเลี้ยงดูด้วยความชื่นชมยินดี คอยขับกล่อมไกวเปล
ป้องกันมิให้เหลือบยุงริ้นไรมาไต่ตอมให้ได้รับความล�ำบาก ครั้น
เมื่อเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็ให้ได้รับการศึกษาบุตรต้องการสิ่งใด
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ก็แสวงหาให้ด้วยจิตมุทิตา คือด้วยความยินดีหรือเมื่อบุตรได้รับ
ความส�ำเร็จ บิดามารดาก็มีความชื่นชมยินดีในความส�ำเร็จนั้น
ครั้นบุตรได้เจริญเติบใหญ่พอที่จะรักษาตัวได้แล้ว มีสามีภรรยา
มารดาบิดาก็มีจิตเป็นอุเบกขา คือความวางเฉย เพราะไม่ต้อง
พิทักษ์รักษาเหมือนแต่ก่อน
ที่ว่ามารดาบิดาเป็นบุพพเทวดานั้น คือได้พิทักษ์รักษาบุตร
ธิดานั้นมาก่อนเทพยดาทั้งปวง ตั้งแต่อยู่ในครรภ์
ทีว่ า่ มารดาบิดาเป็นบุพพาจารย์นนั้ หมายความว่ามารดาบิดา
ได้เป็นผูส้ งั่ สอนบุตรธิดาก่อนอาจารย์อนื่ เป็นต้นว่าสอนให้นงั่ ให้ยนื
ให้พูด ตลอดจนสั่งสอนให้รู้จักสิ่งต่างๆ
ทีว่ า่ มารดาบิดาเป็นอาหุเนยยะนัน้ หมายความว่ามารดาบิดา
ควรที่จะรับของที่บุตรน�ำมาให้ เป็นต้นว่าผ้าผ่อนท่อนสไบ ฟูก
หมอน เสือ่ สาดอาสนะ ตลอดจนขนมนมเนยต่างๆ ทีบ่ ตุ รชายหญิง
น�ำมาสักการะบูชา
เมือ่ เราได้ศกึ ษาเรือ่ งความหมายของค�ำว่า มารดาบิดา พร้อม
กันนัน้ เราก็ได้รถู้ งึ บุญคุณของบิดามารดามาพอสมควรแล้ว ฉะนัน้
ต่อไปนี้เราจึงจะต้องรู้ถึงหน้าที่เราจะพึงกระท�ำต่อมารดาบิดา
เพราะการทีเ่ ราตอบสนองคุณของท่านนัน้ เป็นความดีของคนทัว่ ไป
และเป็นเครือ่ งหมายของคนดี ดังมีพทุ ธวจนะรับรองว่า นิมติ ตฺ ํ สาธู
รูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา แปลความว่า กตัญญูกตเวทีเป็นเครื่อง
หมายของคนดี
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กตัญญู
เรื่องของค�ำว่า กตัญญู นั้น เป็นปัญหาที่เราจะต้องท�ำความ
เข้าใจอีกว่า กตัญญูทแี่ ปลว่ารูค้ ณ
ุ หมายความเอาแค่ไหน และเรียน
กันไปถึงขั้นไหนจึงจะถือว่ารู้คุณบิดามารดาแล้ว
การรูค้ ณ
ุ บิดามารดานัน้ หมายถึงการรูเ้ ห็นด้วยใจ ไม่ใช่หมาย
เพียงจดจ�ำ ถึงแม้วา่ เราจะสามารถจดจ�ำหนังสือทีเ่ ขาได้แต่งพรรณนา
คุณความดีของมารดาบิดาอย่างมากมายและจดจ�ำได้หมด ถ้าใจจริง
ยังไม่เห็นคุณของท่านก็ยังไม่นับว่ามีกตัญญู ความที่รู้เห็นด้วยใจ
จึงเป็นเรื่องส�ำคัญ ความจ�ำและความรู้สึกมีผลต่างกัน เพียงแต่
ความจ�ำไม่ช่วยให้พ้นจากการท�ำผิดได้ คือผิดทั้งๆ ที่ได้ทรงจ�ำไว้
อย่างมากนัน่ เอง ดังนัน้ จึงกล่าวได้วา่ ความรูก้ บั ความเห็นนัน้ ต่างกัน
อย่างเช่นเราได้ศกึ ษาว่าไฟนัน้ เป็นของร้อน เราก็รวู้ า่ ไฟนัน้ มีลกั ษณะ
อย่างไรด้วย แต่เราไม่มโี อกาสได้เห็นได้สมั ผัส ฉะนัน้ ความรูส้ กึ ที่
เกี่ยวกับไฟนั้นย่อมไม่ซาบซึ้งได้ว่า ที่ว่าร้อนนั้นร้อนอย่างไร
คุณธรรมข้อ กตัญญู ก็เหมือนกัน ถ้าเราจะแปลให้ได้ความ
หมายแล้ว เราจะต้องแปลว่า เห็นคุณท่าน คือเห็นด้วยปัญญา
ความเห็นนีแ่ หละส�ำคัญ คนทีท่ ำ� ผิดต่อพ่อแม่นนั้ ผิดเพราะไม่เห็น
คุณของท่าน ถ้าเห็นเสียแล้วคงไม่ผิด เหมือนเราเห็นทางเดินก็
ก้าวเดินไม่ผิดทาง คนที่ตาบอดนั้นเวลาจะเดินไปทางไหนมักจะ
ชนนั่นชนนี่เพราะตามองไม่เห็น คนที่มีความรู้แต่ไม่มีความเห็น
ก็เหมือนคนตาบอดตาใส คือมองแต่ภายนอกจะเห็นได้ว่าเขาก็มี
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ตาบริบูรณ์เหมือนเรา ถ้าไม่ลุกเดินแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าตาบอด
จะรูก้ ต็ อ่ เมือ่ ลุกเดินเท่านัน้ คนทีม่ คี วามรูก้ เ็ หมือนกัน เราไม่รไู้ ด้เลย
ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือไม่ จะรูก้ ต็ อ่ เมือ่ เขาแสดงออกทางการกระท�ำ
นัน่ แหละจึงจะรู้ บางคนพูดได้เขียนได้วา่ พ่อแม่มคี ณ
ุ อย่างนัน้ อย่าง
นี้ พรรณนาได้อย่างหยดย้อย แต่การปฏิบัติแล้วตรงกันข้าม นั่น
เพราะมีแต่ความรู้ไม่มีความเห็น
การทีเ่ ราจะรูค้ ณ
ุ พ่อคุณแม่ได้นนั้ เราจะต้องพยายามฝึกฝน
ให้ความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นกับใจของเราให้ได้ หมั่นใช้ความรู้ที่
เรียนมาพร้อมกับขบคิดด้วยปัญญาอย่างรอบคอบ เราลองคิดดูวา่
คุณของพ่อแม่ทไี่ ด้อปุ การะเรามา คือประโยชน์ทที่ า่ นท�ำให้แก่เรา
มีอะไรบ้างทีต่ า่ งจากคนอืน่ ตามธรรมดาของคนทัว่ ไป เขาจะลงทุน
ให้ความช่วยเหลือเรานัน้ เขาจะต้องมองเห็นทางได้จงึ จะท�ำ อย่าง
เช่นว่า ผูน้ นั้ มีหลักทรัพย์ไหม พ่อแม่พนี่ อ้ งอยูไ่ หน และมีอะไรเป็น
ประกัน ถ้าเราไม่มี เขาก็ไม่ช่วยเหลือ หรือเขาจะต้องดูว่าเราจะ
แทนคุณของเขาไหม บางทีตอ้ งมีหนังสือสัญญาอะไรให้วนุ่ ไปหมด
แต่พอ่ แม่เรานัน้ ช่วยเหลือเราด้วยความบริสทุ ธิใ์ จ ไม่ได้มองถึงหลัก
ประกันอะไรเลย เราเองเกิดมาไม่มอี ะไรติดตัวมาสักชิน้ ทัง้ ก็ไม่มี
ใครรูด้ ว้ ยซ�ำ้ ไปว่ามาจากไหน มีนสิ ยั ใจคออย่างไร โตขึน้ มาแล้วจะ
ตอบแทนบุญคุณหรือไม่ก็ไม่รู้ หนังสือสัญญาระหว่างเรากับท่าน
สักค�ำเดียวก็ไม่มี ทั้งที่สิ่งทั้งหลายที่จะเป็นหลักประกันไม่มีท่าน
ก็ยงั ทุม่ เทจิตใจช่วยเราอย่างเต็มที่ เมือ่ เราพิจารณาพระคุณของท่าน
ด้วยจิตที่เป็นกุศล มีความรู้สึกนึกคิดในพระคุณของท่านด้วยใจ
อย่างนี้แหละ เรียกว่า กตัญญู
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กตเวที
กตเวที เมื่อแปลตามตัวว่า ประกาศคุณ แต่แปลตามความ
ความหมายของภาษาไทยว่า ตอบแทนคุณท่าน ที่ว่าประกาศคุณ
ท่าน หมายความว่าท�ำให้คนอื่นรู้ว่า ท่านมีคุณแก่เราอย่างไรบ้าง
มากน้อยเพียงไร การประกาศคุณของท่านนัน้ ไม่ใช่หมายความว่า
เราจะยกย่องสรรเสริญท่านด้วยค�ำพูด หรือว่าด้วยการเขียนเป็น
หนังสือ แท้ที่จริงแล้ว การประกาศคุณท่านนั้นจะต้องอยู่ที่การ
ปฏิบตั ติ วั ของเราเอง คือตัวเราเองจะต้องท�ำตัวของเราให้เป็นคนดี
ตามทีท่ า่ นมุง่ หมาย ไม่ใช่วา่ เรายกย่องสรรเสริญท่านว่า เป็นคนดี
มีศีลธรรม แต่ตัวเราเองประพฤติส�ำมะเลเทเมา ศีลสักข้อเดียวก็
ไม่สนใจรักษา สดุดวี า่ พ่อแม่ของเราเป็นคนสุภาพเรียบร้อย แต่วา่
เราเองกลับประพฤติตัวเป็นนักเลงอันธพาล อย่างนี้แทนที่จะ
ประกาศคุณของท่านกลับเป็นว่าช่วยประจานท่าน อย่างน้อยทีส่ ดุ
ก็ประจานแก่ชาวบ้านว่าพ่อแม่ของเราเลีย้ งลูกไม่เป็นภาษา
ดังนั้น เมื่อเราจะประกาศคุณของท่านโดยให้ท่านได้รับ
ความชืน่ ใจ เมือ่ เราเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนทีด่ ี เป็นทหารก็เป็น
ทหารทีด่ ี เป็นต�ำรวจก็เป็นต�ำรวจทีด่ ี การกระท�ำอย่างนีเ้ ป็นการกระท�ำ
ทีท่ ำ� ให้ทา่ นได้รบั ความสุขใจยิง่ ซึง่ การกระท�ำเหล่านีม้ ผี ลมากกว่า
ที่เราจะตอบแทนท่านด้วยเงินทองเสียอีก เพราะว่าท่านที่เลี้ยงดู
ให้การศึกษาเรามา ก็เพือ่ ทีจ่ ะเห็นว่าเราเป็นคนดี ยิง่ มีใครสรรเสริญ
ว่าบุตรของนายคนนั้นแม่คนนี้ดี พ่อแม่ก็มีความอิ่มอกอิ่มใจที่
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ไม่เสียทีทเี่ ลีย้ งดูมา ฉะนัน้ เราอย่าคิดว่าเราจะต้องมีเงินมีทองเท่านัน้
เท่านีจ้ งึ จะตอบแทนคุณท่านได้ การกระท�ำนัน่ แหละเป็นปัจจัยส�ำคัญ
กว่าเงินทองที่เราตอบแทนเสียอีก การตอบแทนท่านด้วยเงินทอง
หรือการเลีย้ งดูทา่ นนัน้ อยูใ่ นประเด็นทีส่ องซึง่ จะได้บรรยายต่อไป
ความหมายของค�ำว่ากตเวทีประการที่ ๒ คือทดแทนคุณท่าน
การทดแทนคุณท่านนัน้ ในสิงคาลกสูตร ในสุตตันตปิฎก พระพุทธองค์ทา่ นแสดงไว้วา่ “ดูกรคฤหบดีบตุ ร มารดาบิดาเป็นทิศเบือ้ งหน้า
บุตรพึงบ�ำรุงท่านด้วยสถาน ๕ คือ
ภโต เนส กริสฺสามิ
กิจฺจ เนส กริสฺสามิ
กุลวสฺ เปสฺสามิ
ทายชฺช ปฏิปชฺชามิ
เปตาน กาลกตาน ทกฺขินํ

เลี้ยงดูท่าน
ช่วยท�ำธุระให้ท่าน
ด�ำรงวงศ์สกุลท่านไว้
ท�ำตัวเป็นทายาทที่ดี
เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว
ท�ำบุญอุทิศให้ท่าน”

ตามพุทธวจนะทีย่ กมานีเ้ ราก็จะเห็นได้วา่ การตอบแทนคุณ
บิดามารดานั้นแบ่งเป็นสองภาคคือ เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ภาคหนึ่ง
และอีกภาคหนึง่ เมือ่ ท่านได้ลว่ งลับไปแล้ว ในสองอย่างนี้ การตอบแทน
คุณท่านเมื่อยังมีชีวิตอยู่ส�ำคัญมากกว่า ธุระที่เราจะท�ำก็มีมาก
การตอบแทนบุญคุณของท่านในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยูน่ นั้ เราจะต้อง
พิจารณาตามความเหมาะสม ตามสภาพของสังขาร ถ้าท่านยังอยู่
ในวัยแข็งแรง เช่น ท่านอายุระหว่าง ๔๐-๕๐ สังขารร่างกายของท่าน
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ยังคงทน เราจะคอยเอาใจใส่อยูห่ า่ งๆ ก็เป็นการสมควร และหมัน่
เยี่ยมเยือนท่านตามสมควร หาของกินของใช้ไปให้ท่าน เป็นการ
ค�ำนับคุณของท่านเป็นบางครัง้ บางคราวเท่านัน้ ก็ได้ แต่เมือ่ ท่านมี
อายุมาก เราก็ต้องคอยเข้าใกล้ชิดท่าน รับเป็นธุระหมดทุกอย่าง
เหมือนที่ท่านได้ดูแลเราเมื่อวัยเด็ก
การตอบแทนคุณบิดามารดาอีกภาคหนึง่ คือเมือ่ ท่านล่วงลับ
ไปแล้ว ลูกจะต้องดูแลรับเป็นเจ้าภาพจัดงานปลงศพของท่านตาม
ประเพณีทางศาสนา แม้จะเป็นการเหน็ดเหนือ่ ยสิน้ เปลืองก็ตอ้ งยอม
นอกจากนั้นเราก็ต้องท�ำกุศลอุทิศให้ท่านเป็นครั้งคราวก็เป็นการ
สมควร
รวมความแล้วว่า การแสดงกตเวทีของมารดาบิดานั้นมีงาน
ทีเ่ ราจะต้องท�ำอยู่ ๒ ประการ คือ ประกาศคุณท่านและตอบแทน
คุณท่าน การตอบแทนคุณบิดามารดานั้นแม้ในทางพุทธศาสนา
ภิกษุจะน�ำอาหารทีไ่ ด้มาแล้วเลีย้ งบิดามารดาก่อนก็ไม่เป็นการเสียหาย
แต่อย่างไร นอกจากนัน้ พระพุทธองค์ยงั ทรงสรรเสริญอีกด้วย ดัง
เรื่องต่อไปนี้
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เรื่องภิกษุเลี้ยงบิดามารดา
ในกาลอดีต มีบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถี มีความ
ศรัทธาลามารดาบิดาออกบวช และเล่าเรียนพระธรรมวินยั ในพระพุทธศาสนาอยูม่ าเป็นเวลานาน ในกาลต่อมา เศรษฐีซงึ่ เป็นบิดาของ
พระภิกษุนั้นก็เกิดยากจนลง จนต้องขอทานเขาเลี้ยงชีพ ซึ่งเมื่อ
พระภิกษุนนั้ รูข้ า่ วเข้า จึงได้เข้าไปขออนุญาตสึกออกมาเลีย้ งดูบดิ า
มารดา พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า เป็นภิกษุก็สามารถที่จะเลี้ยงดูบิดา
มารดาได้
ภิกษุนั้นจึงได้หมั่นไปมาเยี่ยมเยือนบิดามารดาอยู่เนืองๆ
และเมือ่ บิณฑบาตอาหารมาได้ ก็นำ� เอาอาหารนัน้ มาให้บดิ ามารดา
ของตนกินเสียก่อน ส่วนตัวของท่านเองก็สู้อด จนกระทั่งร่างกาย
ซูบผอม ภิกษุทงั้ หลายเห็นผิดสังเกตจึงได้สอบถาม ท่านก็บอกตาม
ความจริงว่า ท่านได้นำ� อาหารที่ได้มาไปเลี้ยงมารดาบิดาของท่าน
ภิกษุทงั้ หลายก็เทีย่ วยกโทษท่านว่า บิณฑบาตมาเพือ่ เลีย้ งฆราวาส
และน�ำความนีไ้ ปทูลแก่พระพุทธเจ้า พระองค์ก็สั่งให้ประชุมสงฆ์
แล้วสอบถามท่านก็ให้การตามความเป็นจริง เมือ่ พระพุทธองค์ได้
ทรงทราบว่าผู้นั้นเป็นบิดามารดาของท่าน พระพุทธองค์ก็ทรง
ยกย่องสรรเสริญว่า
“ดูกรภิกษุ ท่านปฏิบตั บิ ดิ ามารดานีเ้ ป็นประเพณีของตถาคต
ได้ปฏิบัติมา” แล้วทรงแสดงเรื่องสุวรรณสามชาดก ยกข้อปฏิบัติ
มารดาบิดาว่า
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“ภิกษุใดเลี้ยงบิดามารดา ไปบิณฑบาตได้อาหารมายังไม่ได้
ฉันจะให้แก่บิดามารดาก็ควร อนึ่งบิดามารดาเจ็บไข้ จะท�ำยาให้
และตักน�ำ้ มาให้อาบก็ควร บิดามารดาเจ็บไข้ในพรรษาจะสัตตาหะ
ไปรักษาก็ควร ด้วยบิดามารดานี้มีคุณมากควรจะปฏิบัติ” แล้ว
พระองค์กไ็ ด้แสดงอริยสัจ ๔ ยังพระภิกษุนนั้ ให้สำ� เร็จพระโสดาบัน
เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา
การทีเ่ ราตอบแทนคุณของท่าน เลีย้ งดูทา่ นให้ได้รบั ความสุข
นัน้ จัดเป็นมงคล คือ ความเจริญ เพราะว่าเป็นทีย่ กย่องสรรเสริญ
แก่คนทัว่ ไป ตรงข้ามการทีเ่ ราไม่เลีย้ งดูทา่ น ไม่ยกย่องท่าน ก็เป็น
การลบหลู่ตนเอง เป็นที่เหยียดหยามของคนทัว่ ไป หาความเจริญ
มิได้เลย
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ในมงคลที่แล้วแสดงการเลี้ยงดูบิดามารดา ในมงคลนี้ท่าน
สอนให้เราสงเคราะห์บตุ ร เราจะเห็นได้วา่ ในโลกนีบ้ รรดาคนต่างๆ
ทีอ่ ยูต่ ดิ ต่อกับชีวติ เรานัน้ คนทีใ่ กล้กบั เราทีส่ ดุ คือ พ่อ แม่ ลูก เมีย
และอืน่ ๆ ตามล�ำดับ ท�ำไมจึงยกเอามารดาบิดาว่าเป็นใกล้ และรอง
ลงไปคือ บุตร ข้อนีน้ า่ คิด เราลองนึกดูอย่างนีก้ แ็ ล้วกัน เรานึกดูถงึ
เลือดเนือ้ ในตัวของเรานัน้ ได้แบ่งมาจากบิดามารดาเข้ามาอยูใ่ นตัวเรา
นีเ้ อง เพราะเราเอาท่านมาเป็นตัวเรา เพราะฉะนัน้ ท่านกับเราจึง
เปรียบเป็นเลือดเนือ้ ก้อนเดียวกัน ด้วยเหตุนเี้ รากับตัวท่านจึงใกล้
ที่สุด
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ทีนรี้ ะหว่างเรากับลูกเมีย (หรือผัว) เรากับลูกเป็นเลือดก้อน
เดียวกัน เพราะลูกก็คอื ก้อนเลือดของเราทีแ่ บ่งออกไปจากเรานีเ่ อง
ลูกจึงเป็นอีกผูห้ นึง่ ทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ ตัวเรามากทีส่ ดุ รองจากบิดามารดา
ของเรา
ส่วนเมีย (หรือผัว) นัน้ ไม่ใช่เลือดเนือ้ ก้อนเดียวกัน เป็นคน
ละก้อน ได้มาคนละทางไม่เหมือนลูก ฉะนัน้ (เมียหรือผัว) เราจึง
ถือว่าเป็นคนอื่น ที่กล่าวมานี้เราเอาความจริงเป็นเครื่องวัด ไม่ได้
หมายเอาสิง่ ทีก่ ฎหมายก�ำหนด กฎหมายก�ำหนดว่าผัวเมียเปรียบ
เหมือนคนเดียวกัน นี่ว่าตามกฎหมาย แต่ในทางหลักธรรม สามี
ภรรยาไม่ใช่ญาติฝ่ายโลหิต แต่ก็เป็นญาติทางธรรม
เรานีส้ ามารถทีจ่ ะหย่าขาดจากสามีหรือภรรยาได้ เพราะเป็น
คนละคนอยูแ่ ล้ว เอาใจมาเกีย่ วกันไว้เท่านัน้ ปลดออกเสีย ผัวกับเมีย
ก็เป็นคนละคน เมือ่ หย่าขาดก็ขาดกันจริงๆ ทางวินยั ไม่เอาโทษเลย
เช่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปมีคู่ครองใหม่ก็มีได้ ไม่ถือว่าผิดศีลข้อกาเม
แต่พ่อแม่กับลูกนั้นชาตินี้ทั้งชาติหย่าขาดกันไม่ได้ ถึงแม้ว่า
อีกฝ่ายหนึง่ จะชัว่ ช้าเลวทรามอย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ เราจะโกรธกัน
ถึงขนาดตัดพ่อตัดลูกกันก็ตาม นัน่ ว่ากันตามกระแสโลก แต่ในทาง
ธรรม ถ้าลูกทีพ่ อ่ แม่บอกตัดขาดแล้วไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ ก็เป็นบาปหนัก
ถึงขัน้ อนันตริยกรรมตามเดิม จะอ้างว่าเป็นคนอืน่ หาได้ไม่ เพราะ
มันก็บอกอยูท่ นโท่แล้วว่าเรามาจากท่าน และลูกก็มาจากเรา ดังนัน้
ตัวเราก็เป็นเหมือนตัวของท่าน ลูกเราก็เหมือนตัวของเรา
เมือ่ เราเข้าใจความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกันอย่างนีแ้ ล้ว ต่อจากนี้
ไปเราก็จะได้มาศึกษาถึงเรื่องประเภทของลูกที่ท่านได้แบ่งไว้ตาม
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ลักษณะโดยก�ำเนิดตามพุทธวจนะโดยตรง ซึ่งทรงตรัสการนับไว้
คนละด้าน คือทางก�ำเนิด ทางคุณธรรม

ทางก�ำเนิด
ในพระสุตตันตปิฎก ปัณฑรกชาดก กล่าวว่าบุตรมีอยู่ ๓
ประเภท คือ
๑. อันเตวาสี ลูกศิษย์
๒. ทินนโก ลูกเลี้ยง
๓. อตรโช ลูกเกิดจากตัว
ในประเภทที่ ๑ อันเตวาสี หมายถึงคนทีย่ อมมอบกายถวาย
ตัวเรียนศิลปศาสตร์ตา่ งๆ กับเรา เราเป็นผูป้ ระสาทความเจริญให้
แก่เขา ซึง่ หมายเอาทีม่ าอยูก่ นิ กับเรา เรารับเป็นภาระดูแลทุกข์สขุ
ความเจ็บไข้ได้ปว่ ยอยูใ่ นภาระของเรา ซึง่ เราเรียกว่า ลูก เหมือนกัน
แต่เรียกว่า ลูกศิษย์
ประเภทที่ ๒ ทินนโก แปลว่าบุตรทีเ่ ขาให้ คือตัวเราเองไม่ได้
ให้กำ� เนิด เป็นแต่คนอืน่ เอามาให้เป็นลูก อย่างทีค่ นไปขอลูกคนอืน่
เขามาเลี้ยง เราเรียกลูกประเภทนี้ว่า ลูกเลี้ยง
ประเภทที่ ๓ อตรโช แปลว่าลูกเกิดจากตัว คือลูกทีเ่ กิดเพราะ
เราเป็นผูท้ ำ� ให้เกิด หมายถึงลูกในไส้ของเราจริง ไม่มอี นื่ แปลกปน
มา อย่างตามที่เราเรียกกันว่า ลูกตัว หรือลูกในไส้
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ลูกโดยภูมิธรรม
ทางด้านภูมิธรรม คือความดีในตัวลูก พระพุทธองค์ได้ตรัส
ไว้ใน พระสุตตันตปิฎก ตโตปุตตสูตร ทรงแบ่งไว้ ๓ ชั้นเหมือน
กัน คือ
อภิชาตบุตร หมายถึงลูกที่สูงกว่าบิดามารดา
อนุชาตบุตร หมายถึงลูกที่เสมอบิดามารดา
อวชาตบุตร หมายถึงลูกที่ต�่ำกว่าบิดามารดา
ทีจ่ ดั ประเภทอย่างนี้ ถือเอาความดีของลูกนัน่ เองเป็นเกณฑ์
และเอาความดีของพ่อแม่เป็นเครื่องเทียบ ลูกคนใดท�ำความดี
ท�ำความเจริญมาสูว่ งศ์สกุลเดิมของตน ท�ำให้วงศ์สกุลของตนได้รบั
ความรุ่งเรือง เกิดมาแล้วท�ำความเจริญแพร่เกียรติคุณของวงศ์
ตระกูลให้กว้างขวางออกไป ลูกคนนั้นจัดว่าเป็นอภิชาตบุตร คือ
เกิดมาแล้วดีกว่าบิดามารดา
ลูกคนใดเกิดมาแล้วไม่ดีหรือไม่ต�่ำกว่าบิดามารดา ไม่ท�ำให้
วงศ์ตระกูลเสื่อมหรือเจริญขึ้น ลูกที่พอจะอาศัยวงศ์ตระกูลมีชีวิต
อยูอ่ ย่างนีเ้ รียกว่า อนุชาตบุตร แปลว่าบุตรทีเ่ สมอบิดามารดา หรือ
วงศ์ตระกูล
ลูกที่สาม อวชาตบุตร เป็นลูกชั่วเกิดมาแล้วมีแต่ล้างผลาญ
วงศ์ตระกูลให้ฉิบหายวายวอดไป มีความประพฤติต�่ำทราม นิสัย
ชั่วช้าเลวทราม ฉุดเอาศักดิ์ศรีของพ่อแม่ลงสู่ฐานะอันต�่ำทราม
ลูกประเภทนีฉ้ ดุ เอาพ่อแม่ลงสูอ่ เวจี ซึง่ ไม่ตอ้ งพูดถึงความตาย แม้
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ยังเป็นๆ อยูก่ ท็ ำ� ให้ตกนรกวันละหลายๆ ครัง้ คือเมือ่ นึกถึงทีไรก็มี
แต่ความชัว่ ช้าของลูก ไม่มคี วามชืน่ ชมยินดีแต่อย่างไรเลย ซึง่ ลูกนี้
ถึงแม้จะมีความชัว่ ช้าเลวทรามอย่างไร พ่อแม่กไ็ ม่สามารถทีจ่ ะตัด
ให้ขาดได้ เพราะเป็นเสมือนตัวของเราเอง ซึ่งเรื่องนี้พ่อแม่ทุกคน
ก็มีความปรารถนาดีต่อลูก พยายามส่งเสียให้ลูกได้รับการศึกษา
ให้ได้รบั การอบรม แต่ถงึ กระนัน้ ลูกก็ไม่เอาใจใส่ เมือ่ เราพยายามท�ำ
จนสุดความสามารถของเราแล้วไม่ได้ดี ก็เป็นเรือ่ งทีเ่ ราจะต้องวาง
อุเบกขา นึกเสียว่าเป็นกรรมของเรา อย่าได้มคี วามคิดวิตกทุกข์รอ้ น
จนเกินไปซึง่ จะท�ำให้เสียการงาน ซึง่ ลูกประเภทนีก้ ไ็ ม่ใช่วา่ จะมีแต่
ของเราคนเดียว แม้คนอื่นก็มีเช่นกัน

การสงเคราะห์บุตร
ธุระของพ่อแม่ที่จะพึงท� ำให้แก่บุตรนั้น มีอยู่หลายอย่าง
เริ่มตั้งแต่อาบน�้ำ ป้อนข้าว เอาลงเปล ล้างขี้ล้างเยี่ยว จนกระทั่ง
แต่งงานให้เป็นฝั่งเป็นฝา แล้วในที่สุดเลี้ยงลูกให้เขาอีกในฐานะที่
เป็นคุณตาคุณยายของเขา ถ้าจะนับงานของพ่อแม่นั้นยังจะมีอีก
มาก แต่หน้าที่ที่ส�ำคัญซึ่งเราพอจะประมวลมาได้นั้น เราพอที่จะ
จ�ำแนกออกเป็นประเภทใหญ่ได้ ๒ ประการคือ
เลี้ยงลูกให้โต
เลี้ยงลูกให้ดี
ทั้งสองประการนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่เราจะพึงศึกษา ดังได้
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กล่าวไว้ในตอนแรกแล้วว่า ธรรมนั้นมีอยู่ ๒ ประการ คือ สภาว
ธรรม และคุณธรรม ในประการแรกที่ว่าเลี้ยงลูกให้โตนั้น เป็น
สภาวธรรม เพราะในการทีจ่ ะเลีย้ งลูกให้โตนัน้ ไม่สจู้ ะเป็นภาระมาก
แม้แต่สตั ว์ทวั่ ๆ ไปก็สามารถทีจ่ ะท�ำได้ เพราะความเติบโตนัน้ เป็น
ธรรมชาติอย่างหนึ่งของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายซึ่งมีอยู่ประจ�ำตาม
ธรรมชาติแล้ว ส่วนประเด็นทีส่ องทีว่ า่ เลีย้ งลูกให้ได้ดนี นั้ คนเท่านัน้
ที่จะสามารถท�ำได้ดี
มีคติอยูบ่ ทหนึง่ ในศาสนาพราหมณ์ทวี่ า่ ลูกไม่มี ๑ ลูกตาย ๑
ลูกโง่ ๑ สามอย่างนี้เป็นทุกข์ของพ่อแม่อย่างมาก ประการต้น
และประการทีส่ องนัน้ ไม่เท่าไร ประการทีส่ ามนีส้ เิ ป็นทีร่ า้ ยยิง่ กว่า
เพราะการไม่มีลูก หรือว่าลูกตายนั้นยังพอท�ำเนา เพราะมันไม่มี
และลูกก็ตายไปแล้ว แต่การทีล่ กู โง่นสี่ เิ ป็นของร้าย เพราะเลีย้ งไม่
โตจะต้องเป็นภาระของพ่อแม่อยูต่ ลอดเวลา ถึงแม้วา่ จะตายลงไป
ก็ยังมีความห่วงกังวลลูกอยู่อีก นอกจากนั้นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมา
ก็เพื่อมุ่งหวังที่จะให้ลูกได้ดี ซึ่งเป็นคุณธรรมประการหนึ่งของพ่อ
แม่ ลูกที่ไม่ดีนั้นต้องท�ำให้พ่อแม่ได้รับความล�ำบากและขายหน้า
ชาวบ้านอย่างมากมาย ไม่เป็นทีแ่ ช่มชืน่ แก่ผเู้ ป็นพ่อแม่เลย ฉะนัน้
ในมงคลข้อนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่า การสงเคราะห์บุตรนั้นเป็น
มงคลคือความดีอนั ประเสริฐข้อหนึง่ พ่อแม่จะพึงสงเคราะห์ลกู ด้วย
ประการใดบ้าง พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ใน สิงคาลกสูตร พระ
สุตตันตปิฎกว่า
ปาปา นิวาเรนฺติ กันลูกจากความชั่ว
กลฺยาเณ นิวาเสนฺติ ปลูกฝังความดี
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สิปฺปํ สิกฺขาเปนฺติ ให้ได้รับการศึกษา
ปฏิรูเปน ทาเรน สํโยเชนฺติ หาภรรยาที่สมควรให้
สมเย ทายชฺชํ นิยยาเทนฺติ มอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัย
อันควร
ข้อที่ ๑ กันลูกจากความชั่ว
ตามภาษาบาลีว่า ปาปา นิวาเรนติ เมื่อจะแปลตามตัวแล้ว
จะได้ความว่า ห้ามลูกจากความชัว่ ข้อนีใ้ นหนังสือของพันเอกปิน่
มุทกุ นั ต์ ท่านได้แปลความว่า กันลูกจากความชัว่ ทีแ่ ปลจาก ห้าม
เป็น กัน ท่านให้เหตุผลว่าเพือ่ ให้ความมีนำ�้ หนักขึน้ เพราะท่านให้
ความหมายว่า ค�ำว่าห้ามนัน้ เป็นค�ำทีอ่ อกจะมีนำ�้ หนักไปในทางบีบ
บังคับจิตใจของบุตร เพราะว่าการห้ามนัน้ แทนทีจ่ ะได้รบั ผลดี บาง
ครั้งกลับกลายเป็นผลเสีย เพราะเด็กบางคนเมื่อพ่อแม่ห้ามหรือ
ว่ากล่าวตักเตือนในสิง่ ทีไ่ ม่ชอบต่อความดีงาม แทนทีจ่ ะเห็นความ
หวังดีของพ่อแม่ กลับเห็นว่า พ่อแม่นชี้ อบแทรกแซงในชีวติ ส่วนตัว
ของตนเกินไป แทนทีจ่ ะกลับตัว กลับจะหนีเตลิดเปิดเปิงออกจาก
บ้านไปเสียก็มี หรือบางทีก็ฆ่าตัวตายเพื่อประท้วงการห้ามปราม
ของพ่ อ แม่ ก็ มี ซึ่ ง เรามั ก จะพบกั น อยู ่ บ ่ อ ยๆ ในข่ า วตามหน้ า
หนังสือพิมพ์อยู่ตลอดเวลา
ดั ง นั้ น ในความหมายของข้ อ นี้ จ ะถื อ เอาความหมายของ
หนังสือดังกล่าว ซึ่งคิดว่าเป็นค�ำแปลที่มีความหมายชัดเจน การ
ห้ามเป็นเหมือนสิ่งที่บุตรเมื่อไม่เข้าใจ จะเกิดความคิดไปในทางที่
ไม่ถูกต้องแล้วจะเป็นผลเสียมากกว่าผลได้ ดังนั้นความหมายใน
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ข้อนี้ จึงอยู่ที่ บิดา มารดา จะต้องใช้ กุศโลบาย ที่ชอบแก่เหตุผล
พยายามที่จะท�ำความเข้าใจในสิ่งที่บุตรต้องการมากกว่าที่จะใช้
การบังคับ การที่อยู่ใกล้ชิดและพยายามที่จะเข้าใจความต้องการ
ของบุตรให้มากที่สุดจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสีย ทั้งนี้เพราะเด็กที่
อยูใ่ นวัยนีม้ กั จะเป็นผูม้ อี ารมณ์รอ้ น และมักจะใช้อารมณ์มากกว่า
เหตุผล แต่จะอย่างไรก็ดีบุตรก็ควรที่จะท�ำความเข้าใจในเจตนาดี
ของพ่อแม่ให้มาก ทั้งนี้เพราะพ่อแม่ทุกคนมีความปรารถนาดีต่อ
บุตรของตน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เต็ม มากกว่าจะหวังร้ายต่อบุตร การ
ป้องกันบุตรไม่ให้ทำ� ความชัว่ นัน้ เป็นการสงเคราะห์บตุ รในข้อแรกนี้
ข้อ ๒ ปลูกฝังความดี
ค�ำว่า ความดี ในทีน่ หี้ มายถึงความประพฤติดี อยูใ่ นระบอบ
ของศีลธรรม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องได้รบั การอบรม ทั้งนีเ้ พราะ
ว่าคนเราจะดีหรือชั่วนั้นขึ้นอยู่กับจิตใจเป็นส�ำคัญ ถ้าหากว่าจิตใจ
ได้รับการอบรมในทางดี การกระท�ำที่ปรากฏออกมาทางกายและ
วาจาก็จะเป็นความดี ถ้าใจคิดชั่วเสียอย่างเดียว การกระท�ำทาง
กายและวาจาก็พลอยชัว่ ไปด้วย เรือ่ งของจิตใจจึงเป็นปัญหาข้อแรก
ที่เราจะต้องแก้ไข
เมื่อพูดถึงเรื่องของใจแล้วก็มีปัญหาอยู่ว่า ท�ำไมจึงต้องท�ำใจ
ของเราให้ดี หมายความว่าใจของเด็กทีเ่ กิดมานัน้ ไม่ดหี รืออย่างไร
จะว่าไม่ดีทีเดียวก็ไม่ได้ เพราะว่ากันตามหลักแล้วถ้าไม่ดีก็คงจะ
ไม่เกิดมาเป็นคน เพราะผูท้ เี่ กิดมาเป็นคนนัน้ จะต้องมีจติ ใจดี หรือ
ที่เรียกว่าเป็นกุศลจึงจะเกิดมาได้ แต่ว่าความดีนั้นเป็นความดีขั้น
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อุปนิสัย คือมีแววพอเหมาะแก่การฝึกเท่านั้น เราลองนึกดูว่า มือ
ของเราทุกคนนัน้ ดีมาก่อนแล้ว คือดีมาแต่เกิด มีสบิ นิว้ ครบบริบรู ณ์
แต่ความดีนนั้ มันเป็นเพียงทุน ไม่ใช่วา่ เมือ่ มีมอื แล้วเราจะสามารถ
ที่จะเขียนหนังสือได้ หรือเขียนภาพเป็น เราจะต้องมาฝึกกันใหม่
ส่วนดีเดิมก็เหมือนกัน มันเหมาะทีจ่ ะฝึกเท่านัน้ ใจของเราก็เหมือน
กัน จะต้องใช้การฝึกฝนให้รจู้ กั ความดี ให้รจู้ กั เว้นจากการท�ำความ
ชั่ว โดยที่เราพยายามที่จะปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ ไว้ในใจของเด็ก
ฝึกให้มีความคุ้นเคยกับความดีอยู่เสมอ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะ
ต้องศึกษากันอีกมาก แต่ที่ส�ำคัญที่สุดในข้อนี้นั้น การสงเคราะห์
บุตรจ�ำเป็นที่จะต้องปลูกฝังความดีให้แก่บุตร ซึ่งเป็นหน้าที่การ
สงเคราะห์บุตรในข้อที่ ๒
ข้อที่ ๓ ให้ลูกได้รับการศึกษา
ข้อนีม้ คี วามหมายชัดเจนอยูแ่ ล้วว่า การให้ได้รบั การศึกษานัน้
ก็คอื การให้เล่าเรียนหนังสือนัน่ เอง ส่วนวิชานัน้ ได้แก่อะไรบ้าง ก็ได้
กล่าวไว้แล้วในข้อที่ว่า พาหุสัจจะ และสิปปะ การกวดขันให้บุตร
ไปโรงเรียนนั้น นอกจากจะให้เด็กได้วิชาความรู้แล้ว ยังเป็นการ
ป้องกันไม่ให้เด็กเสียอีกด้วย การศึกษานีท้ �ำให้มคี วามฉลาดในการ
ทีจ่ ะประกอบอาชีพ การให้สมบัตอิ ย่างอืน่ นัน้ มีวนั ทีจ่ ะหมดได้ แต่
ให้การศึกษานั้นไม่มีวันหมดและใช้ได้ตลอดชีวิต มีคำ� อยู่ค�ำหนึ่ง
ซึง่ จ�ำไม่ได้วา่ ใครพูด แต่มคี ตินา่ คิดเหมือนกัน คือคติทวี่ า่ “มีเงินให้
ฝังไว้ในหัว อย่าให้แก่บตุ ร” ทีว่ า่ ฝังไว้ในหัวนัน้ หมายความว่าให้ได้
รับการศึกษาตามความสามารถทีจ่ ะเรียนได้ เพราะถ้าลูกไม่มกี าร
ศึกษาแล้วจะเป็นภาระแก่เราจนตายทีเดียว
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ข้อที่ ๔ จัดแจงหาคู่ครองที่สมควรให้
การสงเคราะห์บุตร นอกจากที่ได้กล่าวไว้ในข้อต้นๆ แล้ว
พ่อแม่จะต้องเป็นภาระในการแต่งงานของลูก และต้องให้ลูกได้
คูค่ รองทีด่ ี ซึง่ เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งส�ำคัญ เพราะจะว่าเป็นหัวเลีย้ วหัวต่อ
ของชีวติ ก็ได้ ซึง่ บางทีจะท�ำความเจริญหรือความเสือ่ มให้กไ็ ด้ บาง
คนแต่งงานแล้วมีหลักฐาน มีความสบาย บางคนแต่งงานแล้วแย่ไป
เลยก็มี ฉะนัน้ ประเด็นปัญหาในข้อนีจ้ งึ ต้องพิจารณา ๒ ประเด็นคือ
ประเด็นแรก วัยสมควรต่อการทีจ่ ะมีครอบครัวแล้วหรือไม่ ประเด็น
ที่สอง คู่ครองนั้นสมควรหรือไม่
เรื่องวัยนั้นก็ส�ำคัญ ถ้าเป็นวัยเด็กเกินไปก็ไม่เหมาะสมที่จะ
ครองเรือน เพราะเป็นวัยทีม่ แี ต่อารมณ์มากกว่าเหตุผล เรือ่ งนีเ้ ป็น
เรื่องที่พ่อแม่จะต้องพิจารณา
ประการที่สอง เรื่องคู่ครอง เป็นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่เหมือน
กัน เพราะเรื่องนี้มักจะเป็นปัญหา เพราะบางครั้งพ่อแม่ก็เห็นแต่
ความชอบของตนเอง โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงความต้องการหรือความ
พอใจของลูก เรือ่ งนีเ้ ราจะต้องให้อสิ ระแก่ลกู พอควร พยายามให้มี
ความเห็นสอดคล้องกัน อย่าได้ใช้แต่วา่ เราเป็นคนใหญ่เกิดมาก่อน
อย่างเดียว หรือทางฝ่ายลูกก็เหมือนกัน อย่าคิดว่าขอให้ฉนั รักเสีย
อย่างเดียว ต้องใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ เพราะไม่อย่างนั้นแล้ว
การสงเคราะห์บตุ รก็จะกลายเป็นการหาเคราะห์ให้แก่บตุ รไป แต่ที่
ส�ำคัญพ่อแม่ควรจะถือหลักว่า “คนทีเ่ ราไม่ชอบแต่ลกู เรารัก ดีกว่า
คนที่เรารักแต่ลูกเราไม่ชอบ” เพราะถ้าขืนให้เขาแต่งงานไปโดย
เขาไม่รกั แล้ว จะท�ำให้เกิดความทุกข์มากกว่าความสุข จะเป็นการ
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ท�ำลายมากกว่าการสร้างสรรค์
ข้อที่ ๕ มอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัย
เรือ่ งการมอบทรัพย์สมบัตใิ ห้ในสมัยนัน้ หมายความถึงว่าใน
กรณีทบี่ ดิ ามารดามีทรัพย์สมบัติ ถ้าไม่มที รัพย์สมบัตกิ เ็ ป็นเรือ่ งที่
จนปัญญาอยู่ ท�ำไมจึงจะต้องมอบทรัพย์สมบัตใิ ห้ เรือ่ งทีเ่ ราไม่ตอ้ ง
คิดก็คอื เพือ่ เป็นทุนในการสร้างตัว แต่ทสี่ ำ� คัญทีพ่ ระพุทธองค์ทรง
แสดงไว้ก็คือ มอบให้ในสมัย ที่ว่ามอบให้ในสมัยนั้น หมายความ
ถึงว่า ดูความเหมาะสม อย่างเช่นว่าบุตรนีม้ อี ายุสมควรทีจ่ ะรักษา
ทรัพย์สมบัติแล้วหรือไม่ หรือว่าบุตรของเราเป็นคนประพฤติ
อย่างไร พอทีจ่ ะรักษาทรัพย์สมบัตแิ ล้วหรือไม่ เหล่านีเ้ ป็นต้น และ
ไม่ใช่หมายความว่าให้เมื่อตอนตัวจะตาย
เรื่องการท�ำธุระเกี่ยวกับทรัพย์มรดกไว้ให้เสร็จสิ้นก่อนตาย
นั้น เป็นการชอบด้วยพุทธประสงค์ เพราะถ้ารายไหนไม่ท�ำไว้ให้
เรียบร้อย ปล่อยให้ลูกแย่งกันเอาเอง มักจะเป็นเรื่องแตกแยกใน
หมูพ่ นี่ อ้ ง จนถึงกับฟ้องร้องกันถึงโรงถึงศาล บางทีกฆ็ า่ กันเองตาย
เพราะมรดกก็มี แทนทีจ่ ะเอาทรัพย์สมบัตทิ พี่ อ่ แม่ให้มาท�ำกิน กลับ
ไปเป็นค่าทนายหมด หนักเข้าศพพ่อศพแม่กไ็ ม่มใี ครจัดท�ำ การท�ำ
ตามหลักพุทโธวาทนั้นจะเกิดเป็นมงคลแก่ตนและวงศ์ตระกูล
ต่อไป
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การสงเคราะห์บุตร
เป็นมงคลอย่างไร
เป็นที่ทราบกันอย่างดีดังที่ได้อธิบายไว้แล้วว่า พ่อแม่ทุกคน
มีความปรารถนาทีจ่ ะให้บตุ รของตนเป็นคนดี เป็นคนทีส่ มบูรณ์เช่น
คนอื่น ดังนั้นการสงเคราะห์บุตรนี้ก็เป็นการท�ำให้บุตรมีความสุข
และมีความคิดถึงคุณธรรมของพ่อแม่ในที่สุด เราจะลองเปรียบ
เทียบกับร่างกายของเราดูกไ็ ด้ คนทีเ่ กิดมานัน้ จะต้องบริบรู ณ์ดว้ ย
สิง่ ห้า ซึง่ เราเรียกว่า เบญจสาขา คือ ขา ๒ ขา แขน ๒ แขน ศีรษะ ๑
ถ้าร่างกายเราไม่ครบห้าแล้ว ก็ไม่เป็นที่ปลื้มปีติแก่บิดามารดา
ซึ่งเป็นความจ�ำเป็นในสายตาของคนธรรมดา (สิ่งอื่นนอกจาก
นี้ เช่น ตา หู จมูก ฯ เหล่านี้สงเคราะห์อยู่ในส่วนของศีรษะ) แต่
พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมครู ได้ทรงมีพระญาณมองเห็นเหตุ
แห่ ง ความเจริ ญ ความเสื่ อ มลึ ก ซึ้ ง จึ ง ทรงสอนให้ ม ารดาบิ ด า
สงเคราะห์บตุ รของตนด้วยสถาน ๕ เหมือนกันคือ ตัดชัว่ ท�ำตัวดี
มีวิชา มีคู่บุญ เพิ่มพูนความมี นี่แหละเป็นสิ่งที่บิดามารดาจะต้อง
ช่วยแต่งเติมให้แก่บุตรนอกเหนือจากให้กำ� เนิดแล้ว และลูกก็จะ
ต้องมอบกายถวายชีวิตแก่บิดามารดาเป็นแน่ นี่แหละมงคลที่เรา
จะได้รับละ

สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ

163

มงคล
ข้อที่

๑๓

ทารสฺส สงฺคโห

(การสงเคราะห์ภรรยา - สามี)

การมีภรรยานั้นจะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก ทั้งนี้มันมี
ประเด็นปัญหาอยูเ่ พียงว่า ท�ำอย่างไรผัวเมียจึงจะอยูก่ นิ ด้วยกันยืด
เช่นเราตัง้ ปัญหาอย่างนีแ้ ล้ว ก็จะมีคำ� ตอบด้วยมากมายหลายความ
คิดแล้วแต่ความถนัดหรือความชอบของตน ถ้าจะถามหมอดู หมอ
ก็จะว่ามันเกีย่ วกับดวงชะตา คูธ่ าตุคสู่ มพงศ์ แล้วจะต้องให้ฤกษ์ให้
เหมาะๆ บางทีกต็ อ้ งท�ำอย่างนัน้ อย่างนี้ การแต่งงานต้องหามงคล
แฝดบ้าง ใช้หอยสังข์ซงึ่ เป็นหอยมงคลบ้าง ถ้าจะถามคนทีห่ วั สมัย
ใหม่กจ็ ะว่า จะต้องมีเงิน ต้องมีรถ มีตึก จึงจะท�ำให้อยู่ดว้ ยกันยืด
เมือ่ ความคิดเห็นต่างกันดังนีแ้ ล้ว เราลองสอบดูเถอะว่าทีก่ ล่าวมานี้
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อยู่ด้วยกันยืดไหม แม้จะมีเงินมีทอง มีตึก มีรถเก๋ง เครื่องบ�ำรุง
ความสุขต่างๆ แต่กไ็ ม่ได้ปอ้ งกันความแตกร้าวของครอบครัวได้เลย
แล้วทางพุทธศาสนาเล่ามีความคิดเห็นอย่างไร
ในทางพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึงมงคลที่ ๑๓
ว่า ทารสฺส สงฺคโห ซึง่ ค�ำทัง้ สองนีเ้ มือ่ เราจะแยกออกก็จะได้ความ
ว่า ทาระ แปลว่า เมีย กับค�ำว่า สังคหะ แปลว่า สงเคราะห์ เมื่อ
แปลรวมกันก็จะได้ความว่า การสงเคราะห์เมีย หมายความว่า
ผู้ชายที่มีเมียต้องสงเคราะห์เมียจึงจะเกิดมงคล
แต่ที่ว่ามานี้ อย่าหมายว่าเมียจะไม่ต้องสงเคราะห์ผัวบ้าง
เพราะสิ่งทั้งสองนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กัน เหมือนกับว่าเมื่อเรา
กินข้าวก็ต้องมีกับข้าว ขนม ร่วมอยู่ด้วย เพราะค�ำว่ากินนั้นรวม
ความหมายอยู่แล้ว ในมงคลข้อนี้ก็เหมือนกัน แม้จะระบุเพียง
ข้างเดียวว่า ให้ชายสงเคราะห์เมีย แต่เมียก็จะต้องถือปฏิบัติด้วย
ไม่ใช่คอยนัง่ ๆ นอนๆ ให้ผวั ปฏิบตั อิ ยู่ ส่วนเมียนัง่ กรีดเล็บ ประเดีย๋ ว
พระเอกของเราเกิดโมโหขึ้นมา อัปมงคลก็เล่นงานเอาเท่านั้น

ความหมายของค�ำว่าสามี ภรรยา
ค�ำแรกคือค�ำร้องเรียกผัวว่า สามี ถ้าจะแปลตามมูลศัพท์
แล้ว ค�ำว่า สามี แปลว่า นาย ก็ได้ แปลว่า เจ้าของ ก็ได้ ที่ว่าเจ้า
นาย ไม่ใช่หมายความว่าเป็นสามีแล้วจะตัง้ ตัวเป็นนายของภรรยา
ค�ำว่า เจ้านาย นี้หมายถึงผู้ที่ให้ความคุ้มครอง ให้ความอุปถัมภ์
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เพราะว่าค�ำว่าเจ้านายโดยตรงมีอยูค่ ำ� หนึง่ ซึง่ เราใช้วา่ อัยยะ แปล
ว่า เจ้านาย ดังนั้น
นายแบบสามี คู่กับผู้รับเลี้ยง
นายแบบอัยยะ คูก่ ับข้าทาส บ่าว
ฝ่ายหญิง ซึง่ ก็มอี ยูห่ ลายศัพท์อยูเ่ หมือนกันทีใ่ ช้เรียกว่าเมีย
เช่น ทาระ ชายา ปริจาริกา และภรรยา ค�ำว่า ทาระและชายา เรา
แปลว่า เมีย ตรงตัว ส่วนค�ำว่า ปริจาริกา เป็นความหมายที่ค่อน
ข้างจะเหยียดผู้หญิงอยู่นิดๆ แปลว่า ผู้ปรนนิบัติ (บ�ำเรอ) บางที
กดลงถึงว่า บาทปริจาริกา แปลว่า นางบ�ำเรอเท้า
ส่วนค�ำที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือค�ำว่า ภริยา หรือภรรยา ซึ่ง
แปลว่า คนควรเลี้ยง เป็นค�ำคู่กับสามี ซึ่งแปลเอาความว่า ผู้เลี้ยง
ลักษณะของภรรยาหรือสามี ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ใน
สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต ว่า ภรรยามีอยู่ ๗ ชนิด
ดังความต่อไปนี้
ครัง้ หนึง่ พระพุทธองค์เสด็จเข้าไปบิณฑบาตทีค่ ฤหาสน์ของ
ท่านอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีในกรุงสาวัตถี เมื่อเสด็จเข้าไปถึง
แล้ว พระองค์กท็ รงประทับนัง่ อยูบ่ นบวรพุทธอาสน์ทเี่ ศรษฐีปลู าด
ถวาย เวลานัน้ ผูค้ นในบ้านของเศรษฐีพากันส่งเสียงเอ็ดอึงเอะอะ
โวยวายกันลัน่ บ้าน ขณะนัน้ ท่านเศรษฐีได้เข้าไปถวายบังคมพระพุทธองค์ แล้วนัง่ เฝ้าอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์ พระพุทธองค์จงึ ทรงตรัส
ถามเศรษฐีวา่ คหบดี ท�ำไมทีบ่ า้ นของคหบดี ผูค้ นจึงส่งเสียงเอ็ดอึง
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เอะอะมากนัก ดูเหมือนชาวประมงส่งเสียงร้องกันเวลาจับปลาเทียว
ท่ า นอนาถบิ ณ ฑิ ก มหาเศรษฐี จึ ง กราบทู ล ว่ า พระเจ้ า ข้ า
ลูกสะใภ้ของข้าพระองค์คนหนึ่ง ชื่อสุชาดา เป็นน้องสาวของนาง
วิสาขา ธิดาของท่านธนัญชัยเศรษฐี เป็นคนถือตัวจัด ถือว่าเป็น
ลูกสาวเศรษฐี เป็นคนขี้โกรธ ขี้โมโห พูดจาหยาบคาย ก้าวร้าว
รุนแรง ไม่ยอมเชือ่ ฟังพ่อผัว แม่ผวั และสามี แม้พระองค์ เธอก็ไม่
นับถือ ไม่ยอมสักการะบูชา พระเจ้าข้า พระพุทธองค์ได้ทรงสดับ
เรือ่ งราวเช่นนัน้ ก็ทรงพระมหากรุณาตรัสเรียกนางสุชาดาให้เข้าไป
เฝ้า นางสุชาดาสะใภ้ของท่านอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี จึงเข้าไป
ถวายบังคมแล้วนั่งเฝ้าอยู่ ณ ที่อันควรข้างหนึ่ง พระพุทธองค์จึง
ประทานพระโอวาทว่า
สุชาดา ภรรยาของชายมีอยู่ ๗ จ�ำพวก คือ ภรรยาเสมือน
เพชฌฆาต ๑ ภรรยาเสมือนโจร ๑ ภรรยาเสมือนนาย ๑ ภรรยา
เสมือนแม่ ๑ ภรรยาเสมือนพีส่ าวน้องสาว ๑ ภรรยาเสมือนเพือ่ น
๑ ภรรยาเสมือนทาส ๑ บรรดาภรรยา ๗ จ�ำพวกนี้ เธอจะเป็น
ภรรยาจ�ำพวกไหน
นางสุชาดาไม่เข้าใจจึงกราบทูลว่า พระเจ้าข้า ข้อความที่
พระองค์ตรัสนีย้ อ่ นัก หม่อมฉันยังไม่เข้าใจความหมายเลยพระเจ้า
ข้า ขอพระองค์ได้โปรดแสดงธรรม อธิบายความหมายให้หม่อมฉัน
เข้าใจด้วยเถิด พระเจ้าข้า
พระพุทธองค์จึงตรัสเตือนให้นางสุชาดาตั้งใจฟังพระโอวาท
ด้วยความเคารพ แล้วทรงอธิบายความหมายโปรดนางสุชาดาว่า
๑. ภรรยาเสมือนเพชฌฆาตนัน้ หมายความว่าภรรยาใจร้าย
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ไม่มคี วามรักใคร่ในสามี ไม่เกือ้ กูลสามี เป็นหญิงมักมากในกามารมณ์ นิยมรักใคร่กับชายอื่น ดูถูกดูหมิ่นสามี สามีเป็นคนท�ำงาน
หาเงินหาทองมาเลีย้ งปากเลีย้ งท้องแท้ๆ ก็ไม่มคี วามเห็นอกเห็นใจ
มีแต่ข่มเหงน�้ำใจ คอยพิฆาตฆ่า เสมือนเพชฌฆาตถือดาบคอย
ประหารสามีอยู่ทุกเวลา นี่เรียกว่า ภรรยาเสมือนเพชฌฆาต
๒. ภรรยาเสมือนโจรนั้น หมายความว่า ภรรยาเป็นคนใจ
ขโมย คอยลัก คอยผลาญสมบัติ คอยท�ำลายทรัพย์สินเงินทองที่
สามีทำ� งานหามาด้วยความเหนือ่ ยยาก ให้ฉบิ หายไป พยายามลัก
เล็กขโมยน้อย เป็นหญิงคดในข้องอในกระดูก ไม่ซอื่ ตรงต่อสามี นี่
เรียกว่า ภรรยาเสมือนโจร
๓. ภรรยาเสมือนนายนัน้ หมายความว่า ภรรยาใจชัว่ ตัง้ ตัว
เป็นนายของสามี เป็นคนหยาบคาย ใจเหี้ยม พูดแต่ค�ำกักขฬะ
กับสามี ชอบใช้สามี ข่มขู่ ข่มเหงสามีเหมือนนายท�ำกับทาส สามี
เป็นคนขยันหมัน่ เพียร แต่ตวั เองเป็นคนขีเ้ กียจขีค้ ร้าน ไม่เอาการ
เอางาน เอาแต่กนิ แต่นอน มัวแต่แต่งเนือ้ แต่งตัว นีเ่ รียกว่า ภรรยา
เสมือนนาย
๔. ภรรยาเสมือนแม่นนั้ หมายความว่า ภรรยาเป็นคนใจสูง
มีความหนักแน่นเหมือนแม่ มีความรัก ความปรารถนาดีต่อสามี
คอยเฝ้าดูแลสามีเหมือนแม่ดูแลลูก สามีหาทรัพย์สินเงินทองใดๆ
มาได้กพ็ ยายามเก็บไว้ ออมไว้ รักษาไว้ดว้ ยดี มิให้เสือ่ มสูญ นีเ่ รียก
ว่า ภรรยาเสมือนแม่
๕. ภรรยาเสมือนพี่สาวน้องสาวนั้น หมายความว่า ภรรยา
เป็นคนมีสมั มาคารวะ มีความเคารพย�ำเกรงสามี มีความละอายแก่
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ใจ ไม่ประพฤติอะไรล่วงล�้ำก�ำ้ เกินสามี เป็นหญิงอยูใ่ นอ�ำนาจสามี
เชื่อถ้อยฟังค�ำของสามี มีความรักฉันพี่น้อง นี่เรียกว่า ภรรยา
เสมือนพี่สาวน้องสาว
๖. ภรรยาเสมือนเพือ่ นนัน้ หมายความว่า ภรรยามีใจรักสามี
ประพฤติดีต่อสามีฉันเพื่อนที่ดีประพฤติต่อกัน เป็นคนมีตระกูล
มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติสามีด้วยน�้ำใจ รักใคร่สนิทสนม
เมื่อสามีไปไหนกลับมา ก็ยินดีต้อนรับด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส
เสมือนเพือ่ นทีด่ ตี อ้ นรับเพือ่ นทีจ่ ากกันไปนานๆ จึงกลับมาพบกัน
ฉะนั้น นี่เรียกว่า ภรรยาเสมือนเพื่อน
๗. ภรรยาเสมือนทาสนัน้ หมายความว่า ภรรยาเป็นหญิงมี
น�ำ้ ใจอดทน สงบเสงีย่ ม แม้จะถูกสามีขม่ ขู่ ดุดา่ ตบตี เมือ่ คราวผิด
พลาด ก็มคี วามยิม้ แย้มแจ่มใส ไม่โกรธตอบ ไม่โต้เถียง ไม่เป็นคน
ใจร้าย รู้จักอด รู้จักกลั้น เป็นคนอยู่ในอ�ำนาจของสามี ไม่เป็นคน
ขี้โกรธ ขี้โมโห นี่เรียกว่า ภรรยาเสมือนทาส
สุชาดา ภรรยาของชายมี ๗ จ�ำพวกดังกล่าวนี้ เธอจะเป็น
ภรรยาจ�ำพวกไหน
ฯลฯ
ตามนัยพุทธโอวาทนี้จะเห็นได้ว่า หญิงใดประพฤติตนเป็น
ภรรยาจ�ำพวกที่ ๑-๒-๓ หญิงนั้นชื่อว่าตั้งตนเป็นศัตรูของสามี
ครอบครัวก็จะต้องไม่มีความสุข จะมีแต่ความวิวาทบาดหมาง
เดือดร้อนวุน่ วาย และสามีกจ็ ะรูส้ กึ ว่าตนอาภัพเพราะมีเมียผิด เมือ่
จะเลิกกันก็เลิกไม่ได้ ก็มแี ต่จะคิดกลุม้ อกกลุม้ ใจ ไม่มกี ำ� ลังใจทีจ่ ะ
ขวนขวายเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต
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หญิงที่จัดว่าเป็นภรรยาที่ดี คือเป็นภรรยาที่ ๔-๕-๖-๗ ซึ่ง
ถือว่าเป็นภรรยาที่ดี ท�ำให้สามีมีความภาคภูมิใจว่ามีภรรยาดี
เลื อ กคู ่ ค รองไม่ ผิ ด จิ ต ใจก็ จ ะเบิ ก บาน มี ก� ำ ลั ง ใจในการที่ จ ะ
ประกอบกิจการงาน มีอตุ สาหะพยายามทีจ่ ะสร้างฐานะให้ดยี งิ่ ๆ ขึน้
ครอบครัวก็จะมีความก้าวหน้า มีความสงบสุข

แต่ง - งาน
ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวอยูเ่ สมอในมงคลต่างๆ โดยเปรียบเทียบ
ธรรม ว่ามีอยู่ ๒ อย่างคือ สภาวธรรมและคุณธรรม การกระท�ำของ
ชายหญิง เพียงแต่ได้เสียกันด้วยอ�ำนาจกามราคะ นัน่ เป็นเพียงเรือ่ ง
ของธรรมชาติ ไม่ใช่คุณธรรม ไม่ใช่ความดี แม้แต่สัตว์ทั้งปวงก็
สามารถทีจ่ ะกระท�ำได้เช่นนัน้ คุณธรรมแท้จริงอันจัดว่าเป็นมงคล
ของชีวิตสมรส พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า สังคหะ ซึ่งเป็นเครื่อง
เชื่อมความรักระหว่างภรรยาสามีไม่ให้เกิดความแตกร้าวกัน
ประเพณีการแต่งงานของไทยเรา ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมา
จากลัทธิพราหมณ์ เวลาเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะรับหลัง่ น�ำ้ สังข์ เรามีการ
สวมมงคลแฝด คือด้ายมงคลทีท่ ำ� เป็นห่วงสองห่วง ส�ำหรับไว้สวม
ศีรษะเจ้าบ่าวข้างหนึง่ เจ้าสาวข้างหนึง่ เวลาสวมแล้วดูคล้ายๆ จะล่าม
คนสองคนให้ตดิ กันไว้ ความมุง่ หมายนัน้ ก็เพือ่ ทีจ่ ะยึดกันไว้ ไม่ให้
แยกจากกัน นั่นเป็นการยึดแบบพราหมณ์ ยึดคนด้วยเส้นด้าย
ในทางพระพุทธศาสนา พระองค์ก็ได้ทรงสั่งสอนให้เรายึด
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เหมือนกัน แต่แทนทีแ่ ต่จะทรงสอนให้ยดึ ด้วยด้าย แต่ทรงสัง่ สอน
ให้ยึดด้วยคุณธรรมที่เรียกว่า สังคหะ เราลองมานึกดูว่า การยึด
อย่างไหนจะมีความมั่นคงต่อกัน การสวมมงคลแฝดนั้นด้ายที่
สวมไว้สวมไว้หมิน่ เหลือเกิน แตะๆ ไว้นดิ เดียวเท่านัน้ ถ้าทัง้ สองยัง
ก้มหัวอยูอ่ ย่างนัน้ ก็ไม่เป็นไร แต่ถา้ เกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ สลัดหัวนิด
เดียว หรือเกิดชะเง้อมองใครๆ เข้าหน่อยเดียว มงคลก็หลุด
มงคลของพระพุทธเจ้าเหนียวกว่า และคล้องแน่นกว่า มงคล
ของพระพุทธเจ้านั้นคล้องด้วยสัจจธรรม ซึ่งเรียกว่า สังคหธรรม
มีความเหนียวแน่นกว่า ต่อให้มนุษย์หน้าไหนก็มายือ้ แย่งของเราไป
ไม่ได้ แม้แต่ความตายมาพราก ก็พรากได้แต่รา่ งกายเท่านัน้ ส่วน
ใจนั้นคล้องกันแน่นชั่วนิรันดร
สังคหธรรม ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ถึงหน้าที่ของสามี
ภรรยา ดังต่อไปนี้
ผัวสงเคราะห์เมีย
เมียสงเคราะห์ผัว
๑. ยกย่องว่าเป็นภรรยา
จัดการงานดี
๒. ด้วยไม่ดูหมิ่น
สงเคราะห์คนข้างเคียงของผัว
๓. ด้วยไม่ประพฤติล่วงใจ ไม่ประพฤติล่วงใจผัว
๔. ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ไว้
๕. ด้วยให้เครื่องแต่งตัว
ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการ
ทั้งปวง
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สถานแรก สามีบ�ำรุงภรรยา “ด้วยยกย่องว่าเป็นภรรยา”
นั้น นอกจากจะสงเคราะห์กันแล้วยังส่อให้เห็นถึงน�้ำใจอันซื่อตรง
ต่อกันอีกด้วย การแสดงความรักใคร่ไว้วางใจให้ปรากฏแก่ญาติ
มิตร เป็นลักษณะยกย่องที่ออกจากใจจริง เป็นการให้เกียรติแก่
ภรรยา เปิดโอกาสให้ภรรยามีภาวะเสมอตน และมีสิทธิที่จะแทน
กันได้ทุกอย่างตรงกับที่กฎหมายเรียกว่า เป็นคนๆ เดียวกัน
สถานที่ ๒ สามีบ�ำรุงภรรยา “ด้วยไม่ดหู มิน่ ” นอกจากจะ
ยกย่องตามข้อแรกแล้ว ประการทีส่ องรองลงมานัน้ ได้แก่ ไม่ดหู มิน่
ค�ำว่าไม่ดหู มิน่ นัน้ หมายถึงการดูหมิน่ ในทางกายและวาจา เช่นไม่
ทุบตีดา่ ว่าภรรยา ด้วยลักษณะอาการทีห่ ยาบคาย ซึง่ จะก่อให้เกิด
ความอับอายขายหน้าแก่ภรรยา นอกจากนัน้ ก็ตอ้ งพยายามให้อภัย
ซึ่งกันและกัน ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มต่อกัน เหล่านี้เป็นลักษณะที่
ไม่ดูหมิ่นทั้งนั้น
สถานที่ ๓ สามีบำ� รุงภรรยา “ไม่ประพฤติลว่ งใจ” ข้อนีเ้ ป็น
ประเด็นปัญหาส�ำคัญในสังคมปัจจุบันซึ่งมักจะมีปรากฏอยู่บ่อยๆ
ทั้งนี้เพราะว่า ภรรยานั้นต้องการที่จะมีตนผู้เดียวเท่านั้นที่เป็น
ขวัญใจของสามี การกระท�ำโดยแอบไปมีภรรยาใหม่ เป็นเครื่อง
เฉือนใจภรรยาเดิม ท�ำให้คลายความรัก ความนับถือและความ
ตั้งใจดีของภรรยาเสียสิ้น ยิ่งกว่านั้นจะเป็นศัตรูที่ทำ� ลายน�้ำใจกัน
ไม่มีที่สิ้นสุด การอยู่กันด้วยความถนอมน�้ำใจ เคารพสิทธิซึ่งกัน
และกัน ย่อมน�ำมาซึ่งความเจริญของครอบครัว
สถานที่ ๔ สามีบำ� รุงภรรยา “ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้”
คือมอบความเป็นใหญ่ในการจัดกิจการภายในบ้านเรือน เป็นต้นว่า
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ปกครองดูแลบ่าวไพร่ ตลอดจนการปกครองทรัพย์สมบัติทั้งปวง
ให้เป็นสิทธิขาดเท่าๆ กับสามี
สถานที่ ๕ สามีบำ� รุงภรรยา “ด้วยให้เครือ่ งแต่งตัว” เมือ่ ได้
ศึกษาข้อตอนต่อไปในหน้าทีข่ องภรรยาแล้ว เราจะเห็นได้วา่ ภรรยา
นัน้ ท�ำงานจนแทบจะไม่มเี วลาว่าง ดังนัน้ เรือ่ งการแต่งตัวก็บางครัง้
แทบจะไม่สนใจ สามีผมู้ ใี จเผือ่ แผ่กต็ อ้ งคอยตักเตือนให้ภรรยาหา
เครื่องแต่งกายตามสมควร หรือว่าเราไปพบเห็นสิ่งใดเป็นที่พอใจ
เราก็ซอื้ มาฝากด้วยความเอือ้ เฟือ้ อย่างน้อยภรรยาก็ตอ้ งเห็นว่าเรา
ยังเห็นเขามีความส�ำคัญอยู่
เมือ่ ภรรยาได้รบั การสงเคราะห์จากสามีแล้ว ก็พงึ สงเคราะห์
แก่สามีดว้ ยสถาน ๕ เหมือนกัน ดังทีไ่ ด้แสดงแผนผังตัง้ แต่ตน้ ดัง
ต่อไปนี้
สถานที่ ๑ ภรรยาสงเคราะห์สามี “ด้วยการงานดี” เรื่อง
จัดการงานดีนนั้ หมายถึงความเป็น แม่เรือนทีด่ ี เช่น จัดกิจการทุก
อย่างทีอ่ ยูภ่ ายในบ้านให้อยูใ่ นสภาพเรียบร้อย ตลอดจนดูแลความ
เป็นอยู่คอยรับใช้สามี จัดหาเครื่องล้างหน้าหรือเครื่องอาบน�้ำให้
สามีในเวลาตืน่ นอน จัดแจงตรวจตรากิจการภายในบ้าน หาอาหาร
ปรุงอาหารให้สามี จัดเครือ่ งแต่งกาย ซักเสือ้ ผ้าให้สามี ดูแลเครือ่ ง
ใช้ไม้สอยต่างๆ ให้อยู่ในระเบียบ ต้อนรับสามีซึ่งกลับจากงานมา
ใหม่ๆ เหล่านีเ้ ป็นต้น เป็นหน้าทีๆ่ ภรรยาจะต้องสงเคราะห์แก่สามี
และก็ยงั มีอกี มากถ้าจะพรรณนาแล้วก็จะได้หนังสืออีกเล่มทีเดียว
สถานที่ ๒ ภรรยาสงเคราะห์สามี “ด้วยการสงเคราะห์คน
ข้างเคียงของผัว” ซึ่งได้แก่ญาติทั้งหลายตลอดจนคนที่มีความ
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ใกล้ชิดสนิทสนมของสามีมาก่อน และผู้ที่มาติดต่อกับสามี การ
สงเคราะห์นั้นก็มีอยู่ ๒ ทาง คือ ก�ำลังกาย และก�ำลังทรัพย์ ซึ่ง
ส่วนมากก็มักจะเป็นก�ำลังทรัพย์มากกว่า นอกจากนั้นมีอัธยาศัย
ไมตรีตอ่ คนทัว่ ไปทีม่ าติดต่อด้วย ทัง้ นีเ้ พราะว่า การกระท�ำนัน้ อาจ
จะเป็นที่ยกย่อง สรรเสริญและนินทาแก่คนทั่วไปได้ ภรรยานั้น
จึงเหมือนศักดิ์ศรีของสามีด้วย
สถานที่ ๓ ภรรยาสงเคราะห์สามี “ด้วยไม่ประพฤติลว่ งใจ”
ก็มคี วามหมายอย่างเดียวกันกับของสามี คือจะต้องมีความละอาย
รู ้ จั ก ออมถนอมตน เพราะการกระท� ำ ตั ว นอกใจสามี นั้ น เป็ น
ของที่น่าละอายที่สุด ทั้งเป็นการท�ำลายเกียรติของสามีอีกด้วย
การกระท�ำตนให้เป็นที่กว้างขวางในหมู่สังคม ให้ความสนิทสนม
จนเกินไปเป็นอาจิณอยู่นั้น แม้ว่าจะไม่เป็นการกระท�ำในท�ำนอง
ชู้สาว แต่ก็เป็นที่ต�ำหนิแก่คนทั่วไป ความที่มีสัตย์ต่อกันอย่าง
มั่นคงนี้เป็นเครื่องผูกความสุขภายในครอบครัวอย่างดี
สถานที่ ๔ ภรรยาสงเคราะห์สามี “ด้วยรักษาทรัพย์ทผี่ วั หา
มาได้” หมายความว่าทรัพย์ตา่ งๆ ทีผ่ วั หามาได้นนั้ ภรรยาจะต้อง
เป็นผูด้ แู ลรักษา และใช้จา่ ยในทางทีเ่ ป็นประโยชน์ รูจ้ กั การใช้จา่ ย
ทรัพย์ รู้จักเก็บออม ทั้งพยายามที่จะให้ทรัพย์ที่ได้มานั้นงอกเงย
ออกไปอีก (ไม่ได้หมายความว่าเอาไปเล่นไพ่)
สถานที่ ๕ ภรรยาสงเคราะห์สามี “ด้วยความขยันไม่เกียจคร้าน” ซึง่ ความหมายข้อนีม้ คี วามหมายตรงตัวอยูแ่ ล้ว ซึง่ หมายถึง
ความขยันในกิจการของแม่บ้านที่จะพึงกระท�ำ
การสงเคราะห์ซึ่งกันและกันระหว่างภรรยากับสามีนั้น เรา
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จะเห็นได้ว่า ค�ำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้วาง
หลักไว้อย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ไม่ล้าสมัย แม้ว่าเราจะน�ำมา
ปฏิบัติก็จะเกิดความเจริญแก่ครอบครัว ท�ำให้มีความสุขยิ่งขึ้น
ดังนั้นมงคลของพระพุทธเจ้าจึงเป็นมงคลที่สามารถจะสวมใจของ
ทั้งสองให้อยู่กันชั่วนิรันดร
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ความก้าวหน้าของคนเรานอกจากจะเป็นผลจากการคบมิตร
การเรียน การฝึก และการปฏิบัติบำ� รุงพ่อแม่ลูกเมีย ดังกล่าวมา
แล้วในมงคลสิบสามข้อก่อน ยังจะต้องขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยส�ำคัญอย่าง
ยิง่ อีกอย่างหนึง่ ก็คอื การท�ำงาน ความจริงแล้วงานกับคนนัน้ เป็น
สิ่งที่แยกกันไม่ได้
เมื่อเราเกิดมาเป็นคนแล้ว จ�ำเป็นเหลือเกินที่จะต้องท�ำงาน
แต่กย็ งั มีบางคนเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองนัน้ ไม่ได้เกิดมาเพือ่ ท�ำงาน แต่
เกิดมาเพือ่ จะกินและนอนเฉยๆ ถ้าคิดอย่างนัน้ แล้วก็เหมือนกับว่า
ตนนัน้ ได้ตายไปแล้ว เพราะคนตายไม่ตอ้ งท�ำงาน นอนวันยังค�ำ่ คืน
ยันรุ่งก็ได้ ไม่มีใครว่า

176

มงคล ๓๘ ประการ

แท้จริงแล้ว การงานเป็นสมบัติของคน คนที่มีงานคือคนที่มี
สมบัติ ตรงข้ามคนที่ไม่มีงาน คือคนที่ไม่มีสมบัติ เป็นคนที่วิบัติ
ดังนั้น คนที่วิบัติเพราะไร้งาน หรือเพราะมีความเกียจคร้านไม่
ท�ำงาน จึงเป็นคนที่อาภัพน่าสงสารที่สุด เพราะว่าหลักฐานที่จะ
พิสูจน์คนว่าดีหรือไม่ดีนั้น อยู่ที่การงาน โรงงานทุกแห่งก็คือโรง
ท�ำเงิน ท�ำเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่ตนเอง
การงานนัน้ เป็นอุดมการณ์ของมนุษย์ทรี่ กั จะครองชีวติ อยูใ่ น
โลก มนุษย์ทมี่ กี ารงานเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ เพราะการท�ำงานตาม
ปกติย่อมสร้างก�ำลังกาย สร้างก�ำลังใจ สร้างก�ำลังปัญญา สร้าง
ความเจริญ สร้างความสุขให้แก่ชีวิตในโลก ท�ำให้ชีวิตสูงด้วยค่า
ตรงข้ามคนทีเ่ กียจคร้านไม่เอาการเอางาน จึงเป็นคนทีโ่ ง่ อ่อนแอ
ไม่มเี รีย่ วแรง เป็นคนรกโลก ด้วยเหตุทคี่ วามส�ำคัญของกิจการงาน
นัน้ เป็นความส�ำคัญของชีวติ ด้วยเหตุนใี้ นมงคลข้อนี้ พระพุทธเจ้า
จึงได้ทรงชี้ความเป็นมงคลลงไปที่การงานอีกแผนกหนึ่ง
พระพุทธเจ้าของเรา ทรงเป็นนักท� ำงานตัวอย่างของคน
ท�ำงานทีด่ เี ด่นทีส่ ดุ ชัว่ ในระยะ ๒,๕๐๐ ปีเศษมาแล้ว ยังไม่มผี ใู้ ด
ท�ำงานได้เกินกว่าพระองค์ งานก็ดี ผลก็ดี คนก็นิยม พระองค์ได้
ทรงท�ำงานตลอดพระชนมชีพของพระองค์ ตลอด ๘๐ พรรษา เรา
ลองส�ำรวจดูการท�ำงานของพระองค์อย่างคร่าวๆ ทุกสิ่งทุกอย่าง
ได้เป็นไปตามแผนทีท่ รงก�ำหนดไว้ตงั้ แต่เสด็จออกผนวช ตัง้ พระทัย
ทีจ่ ะแสวงหาความพ้นทุกข์ให้ได้ ก็ทรงกระท�ำความเพียรจนได้พบ
ทางพ้นทุกข์จริง ครัน้ ตรัสรูแ้ ล้วทรงวางแผนในการประกาศศาสนา
และตั้งพระทัยว่า เมื่อพระศาสนาได้ประดิษฐานมั่นคงแล้ว จึงจะ
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ปรินิพพาน การทั้งปวงก็เป็นไปตามแผนทุกประการ
มงคลชีวิตข้อที่ว่า การท�ำงานที่ไม่คั่งค้างเป็นมงคล ซึ่งข้อนี้
พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสเอาไว้ ก่อนอื่นเราก็จะได้มาท�ำความเข้าใจ
ในความหมายของมงคลข้อนีเ้ สียก่อน ค�ำทีว่ า่ อนากุลา ซึง่ แปลว่า
คัง่ ค้าง งานอากูลคืองานค้าง ทีว่ า่ ค้างนัน้ หมายความว่าคนท�ำๆ ให้
ค้าง ไม่ใช่หมายความถึงงานทีท่ ำ� ต่อกันแต่ยงั ไม่สำ� เร็จ คืองานบาง
อย่างนั้น จะต้องอาศัยปัจจัยและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งผู้ท�ำจ�ำเป็น
จะต้องรอ การท�ำงานอย่างนีไ้ ม่เรียกว่างานอากูล การท�ำงานแบบ
นี้เป็นนิสัยของคนจ�ำพวกหนึ่ง ซึ่งแรงใจมีไม่พอจะท�ำงาน ท�ำงาน
แล้วต้องทิง้ ลงกลางคัน ท�ำงานไม่ถงึ ทีเ่ สร็จทิง้ เสียก่อน ไปริท�ำงาน
อย่างใหม่ตอ่ ไป คว้างานใหม่มาท�ำ ก็ทำ� ไม่เสร็จอีกเหมือนกัน เป็น
คนดีแต่ขึ้นต้น แต่ท�ำงานจริงๆ แล้วไปไม่รอด คนที่มีนิสัยทิ้งๆ
ขว้างๆ ก็เพราะเป็นนิสัยจับจดของตัวเอง อะไรก็ไม่เสร็จสักอย่าง
สานกระด้งไว้หน่อยแล้วทิ้งไปสานกระจาดอีกนิด และก็ไพล่ไป
ทอกระสอบ แล้วก็ทิ้งอีกเหมือนกัน งานที่สานกระจาดก็ไม่เป็น
กระจาด กระด้งก็ไม่เป็นกระด้ง กระสอบก็ไม่เป็นกระสอบ นีแ่ หละ
เรียกว่างานคั่งค้างอากูล
คนทีท่ ำ� งานคัง่ ค้างนัน้ เสียเปรียบอยูห่ ลายอย่าง คืองานอย่าง
เดียวจะต้องท�ำซ�ำ้ ถึงสองหนสามหน ชาวไร่ทหี่ กั ร้างถางพงแล้วไม่
ลงพืช ครัน้ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องปลูกจริง ก็จะต้องท�ำใหม่ ตกลงว่าต้อง
ท�ำถึงสองหน ยิง่ คนทีท่ ำ� งานราชการแล้วยิง่ เสียหายใหญ่ โดยปล่อย
งานของตนไว้ให้คั่งค้างมาก พอถึงเวลาที่จะต้องท�ำเข้าจริงๆ แล้ว
จะต้องอดหลับอดนอนท�ำสิ่งนั้นให้สำ� เร็จลงไป และยิ่งต้องท�ำงาน
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อย่างเร่งรีบแล้วจะเกิดความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง เราลองนึกดู
ก็แล้วกันว่า เราจะมีความก้าวหน้าหรือไม่ถา้ เราต้องท�ำงานคัง่ ค้าง
อย่างเช่นทีย่ กตัวอย่างว่าคนท�ำไร่ เมือ่ หักร้างถางพงแล้วไม่ท�ำการ
ปลูกพืช ครั้นถึงเวลาแล้วก็ต้องท�ำใหญ่ แทนที่เราจะจับงานใหม่ก็
จะต้องท�ำงานนั้นซ�้ำอีก ซึ่งเป็นการไม่ทำ� ให้เราก้าวหน้าไปได้เลย
การทีป่ ล่อยงานให้คงั่ ค้างไว้นนั้ เป็นอัปมงคลใหญ่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ถ้าสิง่ นัน้ เราไม่ได้จดบันทึกไว้ นานวันเข้าเราก็ลมื หรือเราจดไว้
เกิดทีเ่ ราจดไว้นนั้ มันสูญหายไปแล้ว ถ้าเป็นบัญชีเงินแล้วเราจะเสีย
หายเพียงไร ดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่า การท�ำงานไม่คั่งค้าง
นั้นเป็นมงคล

จะท�ำอย่างไรที่จะไม่ให้งานนั้นคั่งค้าง
พระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักของการท�ำงานเอาไว้ ซึ่งเป็น
หลักทีป่ ระกันความคัง่ ค้างของการงาน และสามารถทีจ่ ะท�ำให้เรา
ส�ำเร็จสมความปรารถนาในกิจการทัง้ ปวง ถ้าเรามีธรรมะนีอ้ ยูใ่ นใจ
ของเราแล้วก็จะไม่ท�ำงานนัน้ ให้คงั่ ค้าง หลักทีว่ า่ นีค้ อื อิทธิบาท ๔
หลักอิทธิบาท ๔ นี้ เป็นหลักทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและ
ได้ทดลองท�ำได้รับความส�ำเร็จมาแล้ว จึงได้ทรงวางหลักสูตรเอา
ไว้ให้เราได้ศกึ ษา และปฏิบตั ติ ามเพือ่ ความก้าวหน้าของชีวติ คนที่
มีความส�ำเร็จสมความปรารถนาของตนเพราะมีหลักอิทธิบาท ๔
คนที่ท�ำงานไม่ส�ำเร็จเพราะขาดหลักอิทธิบาท ๔ คือ
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ขาดฉันทะ
ความพอใจท�ำ
ขาดวิริยะ
ความเพียรในการท�ำ
ขาดจิตตะ
ความสนใจท�ำ
ขาดวิมังสา
ความรอบคอบ
หลักธรรมทั้ง ๔ ประการดังกล่าวมานี้ เป็นหลักการที่ท�ำ
ความส�ำเร็จให้เกิดขึ้น และที่ไม่มีความส�ำเร็จเพราะขาดหลักการ
ทั้ง ๔ ข้อนี้ ซึ่งเราจะได้ศึกษากันตามล�ำดับไป
อิทธิบาทข้อที่ ๑
งานทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ก่อนอื่นนั้นเราจะต้องมีความพอใจที่
จะท�ำเสียก่อน ไม่ใช่ความจ�ำใจท�ำ เพราะความจ�ำใจท�ำนั้นเป็น
สาเหตุแห่งการละทิง้ งาน ไม่วา่ จะเป็นงานท�ำไร่ ท�ำนา ค้าขาย บวช
พระ หรือเป็นนักเรียน เพราะถ้าท�ำด้วยความไม่พอใจหรือไม่ตงั้ ใจ
แล้ว จะส�ำเร็จไม่ได้ ซึ่งในกรณีนี้เราไม่ได้หมายถึงว่างานนั้นจะดี
หรือชัว่ ก่อน เราต้องการอยูท่ วี่ า่ จะส�ำเร็จหรือไม่สำ� เร็จ ถ้าท�ำด้วย
ความพอใจแล้วก็จะพบกับความส�ำเร็จและท�ำได้ดีด้วย ถ้าท�ำด้วย
ความจ�ำใจท�ำแล้วจะไม่พบกับความส�ำเร็จเลย ดังนัน้ พระพุทธองค์
จึงสอนให้เราท�ำความพอใจให้เกิดขึ้นก่อน
เพราะความพอใจนี่เป็นเสมือนยาชูก�ำลังให้เราเกิดความ
มุมานะ ซึ่งเป็นเหตุผลทางจิตวิทยาประการหนึ่ง เพราะลองได้
พอใจแล้วเป็นอันว่าไม่หวัน่ ดูแต่คนหนุม่ คนสาวทีร่ กั กันสิ ลองได้มี
ความรักเสียอย่างเดียว จะดึกดืน่ เทีย่ งคืนอย่างไรก็ทนได้ หรือแม้วา่
จะเป็นคนกลัวผีอยูก่ อ่ น แต่ถา้ ลองได้เกิดความรัก แม้วา่ บ้านคนรัก
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จะอยูใ่ กล้ปา่ ช้าก็ไม่กลัว เพราะความรักนีไ้ ด้ทำ� ลายความกลัวเสีย
ได้ นั่นแสดงว่าความรักนั้นได้เพิ่มก�ำลังใจให้อย่างประหลาด ที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักความพอใจไว้เป็นการวางตามหลัก
จิตวิทยาโดยตรง ไม่วา่ งานใดลองมีความรักงานเสียอย่างเดียวเท่า
ไหร่เท่ากัน ดังนั้นการปลูกความพอใจเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ แต่ความ
พอใจที่จะเกิดขึ้นได้นั้น เราจะต้องอาศัยการศึกษาเป็นพื้นฐาน ที่
ว่าการศึกษานั้น หมายความว่า เราจะต้องศึกษาให้รู้ผลของการ
ท�ำงานนั้นเสียก่อน เมื่อเราเห็นผลแล้วความรักงานก็จะเกิดขึ้น
เรื่องของฉันทะคือการท�ำงานด้วยความพอใจ แล้วจะได้ผลสมใจ
อิทธิบาทข้อที่ ๒
ได้แก่ความเพียร หรือความกล้า การท�ำงานทุกอย่างนั้นจะ
ต้องมีอปุ สรรค และอุปสรรคนัน้ จะลุลว่ งไปด้วยดีกต็ อ้ งอาศัยความ
เพียร ความกล้า ที่ว่าเป็นความกล้านั้นอย่างไร เราลองกลับมา
มองดูวา่ คนทีเ่ กียจคร้านนัน้ คือคนทีข่ ลาดกลัว คือกลัวความหนาว
ความร้อน กลัวหิว กลัวแดด กลัวฝน กลัวความง่วง และอีกสารพัด
ก็ตรงอยูท่ คี่ วามกลัวตาย คือกลัวว่าร้อนมากจะตาย หนาวมากจะ
ตาย การเอาชนะความกลัวเหล่านีเ้ สียได้เรียกว่า วิรยิ ะ ความเพียร
หรือความกล้า คือกล้าทีจ่ ะสูก้ บั อุปสรรค เหล่านีเ้ ป็นคุณธรรมทีจ่ ะ
สนับสนุนข้อแรกให้ส�ำเร็จ
อิทธิบาทข้อที่ ๓
การท�ำงานทีจ่ ะได้รบั ผลสมความมุง่ หมาย นอกจากคุณธรรม
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ดังกล่าวมาแล้ว จะต้องอยู่ที่การเอาใจใส่ ซึ่งตามภาษาบาลีว่า
จิตตะ ได้แก่ความเอาใจใส่ในกิจการงานทีเ่ รากระท�ำอยู่ คอยสอด
ส่องดูความเสียหายทีจ่ ะได้รบั อย่างเช่นชาวไร่ทปี่ ลูกพืช นอกจาก
จะรดน�้ำแล้วยังจะต้องคอยเอาใจสอดส่องในผลงานของเราด้วย
เพราะถ้าไม่สอดส่องดูแล้วผลงานก็จะเสียไปได้เหมือนกัน ดังนั้น
ธรรมข้อนี้จึงเป็นเครื่องสนับสนุนข้อ ๑-๒
อิทธิบาทข้อที่ ๔
สุดยอดของการท�ำงานอยู่ที่อิทธิบาทข้อสุดท้าย คือวิมังสา
ความรอบคอบ ความพินิจพิเคราะห์ หมายถึงการท� ำงานด้วย
ปัญญา ด้วยสมอง ไม่ใช่สกั แต่วา่ ท�ำ ถึงเราจะรักงาน มีความเพียร
มีความสอดส่องแต่ขาดการใช้ปัญญาแล้ว ผลที่สุดงานก็อากูล
คัง่ ค้างจนได้ คนทีท่ ำ� งานไม่ใช้ปญ
ั ญาก็ทำ� งานไม่รจู้ กั เสร็จ ความที่
เราวิจัยงานนั้นเป็นเรื่องส�ำคัญมาก เราจงยกตัวอย่างนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถไปดวงจันทร์ได้ส�ำเร็จ เพราะอาศัยการพินิจ
พิเคราะห์ด้วยปัญญา พยายามทดลองแก้ไขส่วนที่บกพร่องจน
ส�ำเร็จขึ้นมาได้ ฉะนั้นความส�ำคัญของงานจึงอยู่ที่การใช้ปัญญา
เมื่อเรามีคุณธรรมคืออิทธิบาท ๔ แล้ว การท�ำงานของเราก็
ไม่คั่งค้าง เมื่อการงานไม่คั่งค้างแล้วเราก็สามารถที่จะท�ำงาน
อย่างอื่นต่อไปได้ ซึ่งไม่ต้องมาท�ำของเก่าอีก จัดเป็นความเจริญ
ก้าวหน้าทั้งในด้านการท�ำราชการ การค้าขาย การศึกษา ความ
เจริญอยู่ที่การท�ำงานไม่คั่งค้างนั่นเอง
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ทานญฺจ

(บ�ำเพ็ญทาน)

พระพุทธองค์ทรงค้นพบว่าความสูงของใจได้ถูกกดไว้ด้วย
อ�ำนาจความต�่ำทรามของใจนั่นเอง เพิกถอนความต�่ำทรามของใจ
ออกเสียเราก็จะเป็นคนใจสูง และได้ทรงค้นพบความจริงว่า สิ่งที่
กดใจให้ตำ�่ ลงเพราะความเห็นแก่ตวั อันเป็นลักษณะของความโลภ
โดยปรกติใจทีเ่ ห็นแก่ตวั แล้วจะเป็นใจทีใ่ ฝ่ตำ�่ สูงขึน้ ไม่ได้ ดูคนเห็น
แก่ตวั ก็แล้วกัน ต�ำ่ ก็ไม่เลือก ทรามก็ไม่เกลียด เอาทัง้ นัน้ ด้วยเหตุนี้
การที่จะท�ำใจของเราให้สูงขึ้น พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้เราละ
ความเห็นแก่ตวั ออกไปจากใจเสียก่อน การทีจ่ ะละความเห็นแก่ตวั
นั้นจะต้องอาศัยการฝึก และฝึกด้วยใจจริง คือหยิบทรัพย์ของเรา
ให้แก่คนอื่นไป เป็นการทวนกระแสใจที่เห็นแก่ตัว และวิธีนี้ทาง
ศาสนาเรียกว่า “ทาน” ซึ่งแปลว่าการให้
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ท่านผูอ้ า่ นทราบอยูแ่ ล้วว่า ความมุง่ หมายทีแ่ ท้จริงของการให้
อยูท่ กี่ ารเพิกถอนความเห็นแก่ตวั ออกจากจิตใจ จิตใจของเราจะได้
สูงขึน้ ดังนัน้ วิธบี ริจาคทานจึงได้วางกฎเกณฑ์ในทางทีจ่ ะปฏิบตั ใิ น
การบริจาคทานไว้ดังนี้
การให้ที่จะท�ำให้จิตใจบริสุทธิ์สะอาด และเป็นบุญมาก ผู้ให้
จะต้องพยายามท�ำให้ครบองค์ มี ๓ อย่าง
๑. วัตถุบริสุทธิ์
๒. เจตนาบริสุทธิ์
๓. บุคคลบริสุทธิ์
๑. วัตถุบริสุทธิ์ หมายถึงของที่จะบริจาคทาน จะเป็นข้าว
ปลาอาหารหรือเงินทองใดๆ ก็ตาม ต้องเป็นของที่เราท�ำมาหาได้
โดยความสุจริต จะเป็นของที่ซื้อมา ขอเขาก็เป็นไปด้วยความ
บริสุทธิ์ โดยไม่ได้ฉ้อโกงเขามาแต่ประการใด ถ้าเป็นของที่ซื้อมา
เงินที่ซื้อก็จะต้องท�ำมาหาได้ด้วยความสุจริต ทานจึงจะบริสุทธิ์
๒. เจตนาบริสุทธิ์ หมายถึงว่าเจตนาของผู้ให้จะต้องตั้ง
เจตนาบริจาคเพื่อความบริสุทธิ์ในจิตใจของตน ไม่ได้แฝงเจตนา
ด้วยความเห็นแก่ตวั ไว้ในการให้ทาน เช่นท�ำบุญเพือ่ โฆษณาตัวเอง
หรือเพือ่ หาเสียงนิยม นิมนต์พระก็เลือกนิมนต์ทตี่ นเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์แก่ตนในภายหน้า อย่างนีเ้ รียกว่ามีเจตนาไม่บริสทุ ธิ์ ไม่
ได้มุ่งหวังความบริสุทธิ์แห่งจิตใจอย่างแท้จริง อย่างนี้ก็ท�ำให้ผล
ทานนั้นลดน้อยลง
๓. บุคคลบริสทุ ธิ์ หมายความว่า คนให้กบั คนรับต้องเป็นคน
บริสทุ ธิ์ เรือ่ งการให้ทานโดยเลือกบุคคลนัน้ พระพุทธเจ้าได้เปรียบ
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เหมือนการหว่านพืชลงในพืน้ ดิน ดังมีปรากฏอยูใ่ นอังคุตตรนิกาย
พระสุตตันตปิฎก ดังต่อไปนี้
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พืชที่บุคคลหว่านลงในนาอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ ประการ ย่อมมีผลมาก มีความดีใจมาก มีความเจริญ
มาก นาประกอบด้วยองค์ ๘ ประการเป็นไฉน
๑. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นาในโลกที่ไม่เป็นที่ลุ่มๆ ดอนๆ
๒. ไม่ปนหินปนกรวด
๓. ไม่เป็นดินที่เค็ม
๔. เป็นที่ไหลลงลึกได้
๕. เป็นที่มีทางน�้ำเข้าได้
๖. เป็นที่มีทางน�้ำออกได้
๗. เป็นที่มีเหมือง
๘. เป็นที่มีคันนา
ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย บุคคลหว่านพืชลงในนาอันประกอบด้วย
องค์ ๘ ประการนีย้ อ่ มมีผลมาก มีความดีใจมาก มีความเจริญมาก
และในสูตรเดียวกันนี้ พระพุทธองค์กไ็ ด้แสดงถึงบุคคลทีค่ วร
จะได้รบั ไทยทานนัน้ จะต้องประกอบด้วยองค์ ๘ ประการเช่นกัน
โดยกล่าวว่า
ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย ฉันนัน้ เหมือนกัน ทานทีบ่ คุ คลในสมณพราหมณ์ผปู้ ระกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์
มาก มีความรุ่งเรืองมาก มีความแพร่หลายมาก สมณพราหมณ์
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการนั้นเป็นอย่างไร
๑. ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย สมณพราหมณ์ในโลกนีเ้ ป็นสัมมาสิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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		 ทิฏฐิ (มีความเห็นถูกต้อง)
๒. เป็นสัมมาสังกัปปะ (ความคิดชอบถูกต้อง)
๓. เป็นสัมมาวาจา (มีค�ำพูดที่ดี)
๔. เป็นสัมมากัมมันตะ (ท�ำการงานที่ปราศจากโทษ)
๕. เป็นสัมมาอาชีวะ (เลีย้ งชีพในทางทีถ่ กู ไม่หลอกลวงเขา
		 เลี้ยงชีพ)
๖. เป็นสัมมาวายามะ (มีความเพียรทีถ่ กู ต้องในการละกิเลส)
๗. เป็นสัมมาสติ (มีความระลึกที่ดี)
๘. เป็นสัมมาสมาธิ (มีความตัง้ มัน่ ในจิตใจทีด่ ี ประกอบด้วย
		 กุศล)
พืชอันหว่านลงในนาที่สมบูรณ์ เมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาล
ธัญชาติยอ่ มงอกงาม ไม่มศี ตั รูพชื ย่อมแตกงอกงามถึงความไพบูลย์
ให้ผลเต็มที่ฉันใด โภชนะที่บุคคลถวายในสมณพราหมณ์ผู้มีศีล
สมบูรณ์ก็ฉันนั้น ย่อมน�ำมาซึ่งกุศลอันสมบูรณ์เพราะกรรมที่เขา
ท�ำนัน้ สมบูรณ์แล้ว เพราะฉะนัน้ บุคคลในโลกนี้ ผูห้ วังกุศลสัมปทา
จะเป็นผู้มีประโยชน์ถึงพร้อม พึงคบหาท่านผู้มีปัญญาสมบูรณ์
ปุญญสัมปทาย่อมส�ำเร็จได้ดังนี้ ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและ
จารณะในจิ ต สั ม ปทาแล้ ว กระท�ำ กรรมให้ บ ริ บู ร ณ์ ย ่ อ มได้ ผ ล
สมบูรณ์ รูโ้ ลกนีต้ ามความเป็นจริง พึงถึงทิฏฐิสมั ปทา อาศัยมรรค
สัมปทา มีใจบริบรู ณ์ ย่อมบรรลุอรหัตตผลเพราะก�ำจัดมลทินทัง้ ปวง
ได้แล้ว บรรลุนพิ พานสัมปทาได้แล้ว ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทงั้ ปวง
นั้น จัดเป็นสรรพสัมปทา
หลักของการเลือกให้ทานดังทีก่ ล่าวมานี้ เราก็จะเห็นได้แล้ว
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ว่า เราควรจะท�ำทานอย่างไรและควรที่จะแสวงหาบุญอย่างไร
การที่ท่านสอนให้เราบริจาคทานนี้ ไม่ได้มีความมุ่งหวังที่จะให้เรา
อุดหนุนวัด หรือให้เลี้ยงพระ หรือท�ำให้พระร�่ำรวย จุดมุ่งหมายก็
เพื่อที่จะขจัดความเห็นแก่ตัวให้หลุดออกไปจากใจของเราเท่านั้น
เพื่อจะท�ำให้ใจของเราสูงขึ้น จุดมุ่งหมายอยู่ตรงนี่ ส่วนข้อที่เมื่อ
เราบริจาคทานแล้ว ทางวัดเจริญขึน้ นัน้ ก็อกี เรือ่ งหนึง่ ต่างหาก เป็น
ผลพลอยได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าพ่อแม่เราสอนให้เราซักเสือ้ ผ้า เพือ่
ทีจ่ ะให้เราได้ใช้เสือ้ ผ้าทีส่ ะอาด แต่เมือ่ เราซักเสือ้ ผ้า เราก็จะต้องใช้
ผงซักฟอกหรือสบูม่ าซัก แล้วเลยท�ำให้บริษทั ผงซักฟอกหรือสบูม่ ี
ก�ำไรเจริญก้าวหน้า นัน่ ก็เป็นเรือ่ งหนึง่ แต่จดุ มุง่ หมายทีแ่ ท้จริงของ
เราอยู่ที่ต้องการไล่สิ่งสกปรกออกจากเสื้อผ้าเท่านั้น การบริจาค
ทานก็เช่นกัน มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ใจของเราสะอาดและสูง
ขึ้น ขับไล่ความเห็นแก่ตัวออกไปจากสันดาน
ทานทีจ่ ะให้นนั้ ท่านแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ วัตถุ
ทาน และธรรมทาน การที่เราให้เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย
ยารักษาโรค ตลอดจนดอกไม้ธปู เทียนนัน้ จัดเป็นวัตถุทาน ส่วนการ
ให้ค�ำสั่งสอน การสร้างหนังสือถวายเพื่อให้พระภิกษุสามเณรเล่า
เรียน หรือการทีเ่ ราแนะน�ำให้เขาประพฤติปฏิบตั ชิ อบ ให้ความเห็น
ที่ถูกต้อง ทั้งแนะน�ำและชี้ทางสวรรค์ให้ อีกอย่างหนึ่งที่อยู่ใน
ประเภทธรรมทานนีเ้ หมือนกันเรียกว่า อภัยทาน ซึง่ หมายถึงการที่
เราให้อภัยซึ่งกันและกัน ไม่อาฆาตจองเวรกันและกัน เพราะการ
จองเวรซึ่งกันและกันนั้นไม่ใช่ทางแห่งความสุข ท่านจึงได้สอนให้
เราอภัยซึ่งกันและกัน เราเรียกว่า อภัยทาน
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ทานสองประเภท
การท� ำ ทานในพระพุ ท ธศาสนา นอกจากสองประเภท
ดังกล่าวแล้ว ยังแบ่งออกจากสองประเภทนั้นออกเป็นอีกสอง
ประเภทใหญ่ คือ ปาฏิปคุ คลิกทาน แปลว่าการให้ทานโดยจ�ำเพาะ
เจาะจงบุคคล และสังฆทาน แปลว่า การให้ทานถวายเป็นสงฆ์หรือ
ทานทีเ่ ป็นประโยชน์แก่สาธารณะทัว่ ไป เช่น การสร้างโรงเรียน โรงพยาบาลอุทิศเป็นสาธารณะ ในทานทั้งสองอย่างนี้ พระพุทธเจ้า
ได้ทรงสรรเสริญ “สังฆทาน” ว่าเป็นทานทีม่ อี านิสงส์ และมีผลมาก
กว่าปาฏิปุคคลิกทาน คือทานที่จ�ำเพาะเจาะจง
ท� ำ ไมสั ง ฆทานจึ ง มี ผ ลมากกว่ า ปาฏิ ปุ ค คลิ ก ทาน การที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงสรรเสริญ สังฆทาน ว่ามีผลมากกว่าทานข้างต้น
เพราะว่าพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่า การที่พระพุทธศาสนาจะ
อยู่ได้นั้นก็ต้องอาศัยพระสงฆ์เป็นผู้ด�ำรงไว้ และบุคคลนั้นมีอายุ
เพียงเล็กน้อย ครั้นเมื่อบุคคลล่วงลับไปแล้วก็จะท�ำให้ผู้ที่ติดอยู่
ในบุคคลจะไม่ทำ� นุบ�ำรุงสงฆ์ และพระสงฆ์ก็ต้องเป็นผู้ที่เล่าเรียน
ทรงจ�ำพระพุทธวจนะ การทีเ่ ราให้ความอุปถัมภ์แก่ทา่ นก็เป็นการ
อุปถัมภ์แก่ศาสนาด้วย
อนึ่ง ถ้าเราจะมาพิจารณาเราจะเห็นได้ว่า การบริจาคทาน
ของเรานั้นก็เพื่อที่จะมุ่งความบริสุทธิ์ของจิตใจเป็นส�ำคัญ การที่
เราบริจาคเป็นสังฆทานนั้น เป็นการขจัดความเห็นแก่ตัว เห็นแก่
พวกพ้องอันจะก่อให้เกิดอคติแก่ตัวเองและบุคคลที่เรามีความรัก
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ความชังโดยสิน้ เชิง และเมือ่ เราจะนิมนต์พระในวัด ก็ขอให้นมิ นต์
เป็นกลางๆ แล้วแต่สมภารจะจัดมาให้ แล้วเมื่อท่านจัดมาแล้ว
ก็จะต้องพอใจ จะดีใจเป็นพิเศษว่าเราได้พระที่คุ้นเคยกัน หรือจะ
เสียใจว่าเราได้พระที่ไม่ชอบใจกันมา ได้พระใหม่มา อย่างนี้ไม่ได้
ผู้ให้ทานต้องนึกว่าเราท�ำทานอุทิศต่อพระสงฆ์ในศาสนา การให้
ทานแบบสังฆทานนี้ถือว่าเป็นทานที่มีผลสูงสุด เพราะผู้ให้ตัด
เจตนาเห็นแก่ตัวออกโดยสิ้นเชิง ตรงกับวัตถุประสงค์ของการให้
ทานอย่างแท้จริง
ใคร่จะขอกล่าววิธที �ำสังฆทานในทีน่ ใี้ ห้เข้าใจเสียก่อน เพราะ
ว่าได้เห็นชาวพุทธท�ำสังฆทานแบบผิดๆ มามาก โดยมากมักจะ
ไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้แล้ว ทานที่เราท�ำ
ไปบางทีก็จะเป็นปาฏิปุคคลิกทานไป ตัวอย่างเช่น บางท่านจะท�ำ
สังฆทาน แต่เวลาไปนิมนต์กลับไปเลือกเอาพระทีเ่ รารูจ้ กั มักคุน้ กัน
แล้วบอกว่านิมนต์ท่านมารับสังฆทาน หรือว่านิมนต์พระองค์นั้น
องค์นมี้ ารับสังฆทาน อย่างนัน้ ไม่ถกู ต้องตามหลักทีท่ า่ นวางไว้ ฉะนัน้
จึงต้องท�ำให้ถูกต้องตามที่กล่าวแล้วว่า เราจะต้องนิมนต์ไว้เป็น
กลาง แล้วแต่ทา่ นผูเ้ ป็นหัวหน้าจะจัดมาให้ อย่างนีจ้ งึ เป็นสังฆทาน
มงคลหรือความเจริญก้าวหน้าแห่งชีวิตในข้อนี้ การให้ทาน
เป็นการท�ำใจของตนให้สะอาด และความสะอาดของจิตใจนัน้ เป็น
ปัจจัยทีจ่ ะท�ำให้ผทู้ �ำนัน้ มีความเจริญก้าวหน้า เป็นทีเ่ คารพรักใคร่
ของคนทัว่ ไป ท่านลองนึกเอาเองก็แล้วกัน สมมุตวิ า่ มีคนอยูส่ องคน
คื อ คนใจบุ ญ กั บ คนที่ ใ จบาปหยาบช้ า ท่ า นเองควรที่ จ ะรั ก ใคร
มากกว่า ท่านอยากมีเพื่อนใจบุญ หรือใจบาป
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ

189

มงคลข้อที่

๑๕

บ�ำเพ็ญทาน

พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสผลของการให้ทานและอานิสงส์ของ
การให้ทานไว้ใน อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาตว่า
“นรชนผูไ้ ม่ตระหนีใ่ ห้ทาน ย่อมเป็นทีร่ กั ของชนเป็นอันมาก
ชนเป็นอันมากได้คบหานรชนนัน้ นรชนนัน้ ย่อมได้เกียรติมยี ศเจริญ
เป็นผูไ้ ม่เก้อเขิน แกล้วกล้าในทีป่ ระชุม เพราะเหตุฉะนีแ้ ล บัณฑิต
ผู้มีความสุข จงขจัดมลทินคือความตระหนี่แล้วให้ทาน บัณฑิต
เหล่านัน้ ย่อมประดิษฐานในไตรทิพย์ ถึงความเป็นสหายของเทวดา
ร่าเริงอยู่ตลอดกาลนาน บัณฑิตเหล่านั้นได้ท�ำสิ่งที่มุ่งหวัง ได้ท�ำ
กุศลแล้วจุติจากโลกแล้ว ย่อมมีรัศมีเปล่งปลั่ง เที่ยวชมในอุทยาน
ชือ่ นันทวัน สาวกทั้งปวงของพระสุคตผู้ไม่มีกิเลส ผู้คงที่ ท�ำตาม
พระด�ำรัสของพระองค์แล้ว ย่อมร่าเริงทุกเมื่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ของการให้ทาน ๕ ประการนี้
เป็นไฉน
๑. พหุโน ชนสฺส ปิโย โหติ ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจ
ของคนหมู่มาก
๒. มนาโป สนฺโต สปฺปรุ สิ า ภชนฺติ สัปบุรษุ ผูส้ งบย่อมคบหา
ผู้ให้ทาน
๓. กลฺยาโณ กิตติสทฺโท อพฺภคุ คจฺฉติ กิตติศพั ท์อนั งามของ
ผู้ให้ทานย่อมขจรทั่วไป
๔. คิหิธมฺมา อนปคโต โหติ ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจาก
ธรรมของคฤหัสถ์
๕. กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคติ สคฺคํ โลกํ อุปฺปชฺชติ
ผู้ให้ทานเมื่อตายแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
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ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักแก่ชนเป็นอันมาก ชื่อว่าด�ำเนินตาม
กรรมของสัปบุรษุ สัปบุรษุ ผูส้ งบผูส้ ำ� รวมอินทรีย์ ผูป้ ระกอบพรหมจรรย์ยอ่ มคบหาผูใ้ ห้ทานทุกเมือ่ สัปบุรษุ เหล่านัน้ ย่อมแสดงธรรม
เป็นทีบ่ รรเทาทุกข์ทงั้ ปวงแก่เขา เขาทราบได้ชดั แล้ว ย่อมเป็นผูห้ า
อาสวะมิได้ปรินิพพานในโลกนี้
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ธมฺมจริยา จ
(ประพฤติธรรม)

ในมงคลข้อนี้ ท่านสอนให้ประพฤติธรรมว่าเป็นมงคลคือ
ความเจริญ เมื่อพูดถึงธรรมแล้วบางคนอาจจะคิดลึกออกไปถึง
ภาวะที่ละเอียด จะต้องดูด้วยวิปัสสนาจึงจะเห็น หรือแบกกลด
เข้าป่านั่งดูกันอย่างจริงจังจึงจะพบธรรม ดังนั้นเพื่อความเข้าใจ
ก่อนทีเ่ ราจะได้ศกึ ษามงคลข้อนี้ เราก็จะได้มาศึกษาถึงค�ำว่า ธรรม
เสียก่อน
เรื่องของธรรมนั้น เป็นเรื่องที่มีความหมายกว้างขวางมาก
และมีความหมายอยูห่ ลายนัย แล้วแต่เราจะน�ำเอามา แต่เพือ่ ทีจ่ ะ
ให้ความเข้าใจ และไม่เกิดความฟัน่ เฝือเกีย่ วกับธรรม ในทีน่ ี้ จะให้
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ความหมายของธรรม ส�ำหรับมงคลในข้อนี้เพื่อให้เข้าใจชัด จึงจะ
ต้องเอาสภาพตรงกันข้ามมาเปรียบเทียบกัน ค�ำตรงกันข้ามกับคือ
อธรรม
ความถูก ความดีทั้งสิ้น รวมเรียกว่า ธรรม
ความผิด ความเสียทั้งสิ้น รวมเรียกว่า อธรรม
ทั้งนี้หมายถึงเรื่องความประพฤติ หรือการกระท� ำของคน
เท่านั้น ไม่ได้หมายความถึงอย่างอื่น เมื่อกล่าวอย่างนี้แล้ว บาง
ท่านอาจจะนึกสงสัยว่า ความหมายของธรรมเพียงเท่านี้แล้วค�ำ
สอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่มากมายไม่เรียกว่าธรรมหรือ ข้อนี้ขอ
ตอบว่า เรียกว่าธรรมเหมือนกัน แต่วา่ เป็นหัวข้อธรรม ทีว่ ่าหัวข้อ
ธรรมนั้นหมายความว่า หัวข้อซึ่งเป็นความถูก ความดี ส่วนธรรม
ในที่นี้หมายถึงว่าท�ำอย่างไรจึงจะเป็นความถูก ความดี มีความ
หมายอย่างนี้ ฉะนั้นความหมายของธรรมหรือธรรมะ หมายถึง
ความถูกกับความดี ใครจะท�ำอะไรก็ตาม ถ้าท�ำให้ถูกให้ดีแล้วก็
เป็นการปฏิบัติธรรม
เมือ่ ถึงปัญหาข้อนีก้ เ็ ป็นเรือ่ งทีจ่ ะต้องคิดอีกเหมือนกันว่า เรา
จะเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินความถูก ความดี ทั้งนี้เพราะว่าการ
ตัดสินใจของคนเรานัน้ ย่อมเป็นไปตามอ�ำนาจความเห็นของแต่ละ
บุคคล ซึง่ ความเห็นนี้ ในทางศาสนาเรียกว่า อธิปไตย ท่านจ�ำแนก
ออกเป็น ๓ คือ
๑. อัตตาธิปไตย ความเห็นของตนเอง
๒. โลกาธิปไตย ความเห็นของคนอื่น
๓. ธรรมาธิปไตย ความเห็นตามธรรม คือ ตามเหตุผล
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อัตตาธิปไตย
หลักการข้อนี้ ถือเอาความถูกความผิด ด้วยความชอบใจของ
ตัวเองเป็นใหญ่ ถ้าอะไรตัวเองชอบใจหรือว่าดี ก็เป็นความดี ถ้าสิง่
ใดที่เราไม่ชอบใจ แม้คนทั้งเมืองเขาชอบกันก็ว่าของเขาไม่ดี
การตัดสินความถูกผิดในท�ำนองนี้ เข้าในลักษณะที่ว่าเป็น
ตัวของตัวเองก็ดีเหมือนกัน แต่นั่นต้องหมายความว่าเราจะต้อง
เป็นคนมีจติ ใจดีพอตัวเสียก่อน คนทีร่ กั ดีและรูต้ วั ว่าดีอยูแ่ ล้ว และ
ความชอบใจนั้นคงเส้นคงวาอยู่ในทางที่ดีแน่นอน คงตัดสินความ
ถูกผิดด้วยความชอบใจของตนเองได้ แต่สำ� หรับคนทีพ่ นื้ จิตใจยังไม่
ดีพอ คือยังไม่รกั ความดีแท้ ถ้าเป็นอย่างนีแ้ ล้วการตัดสินความถูก
ความผิดก็เป็นเรือ่ งทีเ่ สีย่ งอันตราย การทีป่ ระพฤติธรรมด้วยความ
ชอบใจของตัวเองนั้น ไม่ใช่ความประพฤติธรรมเสมอไป ไม่ใช่ท�ำ
ตามกรรม แต่ท�ำตามใจตัวเอง ไม่ใช่นับถือธรรม นับถือตัวเอง
ไม่ใช่เคารพธรรม เคารพตัวเอง คนทีเ่ ดินตามตัวเองนัน้ จะไปได้ไกล
ที่สุดก็ได้แต่ตามตัวเองเท่านั้น

โลกาธิปไตย
การตัดสินใจแบบนี้เป็นการตัดสินใจโดยเอาความเห็นข้าง
มากของคนอืน่ เป็นประมาณ คือ หมายความว่าตามใจเขา เขาว่าดี
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เราก็ดดี ว้ ย เขาว่าไม่ดเี ราก็ไม่ดดี ว้ ย ซึง่ ความจริงแล้วการถือตามนี้
ก็ไม่ผดิ กับการถืออัตตาธิปไตย เพราะว่าต่างคนต่างก็ถอื เอาความ
เห็นของตัวด้วยกันทั้งสิ้น เมื่อความเห็นมันตรงกันแล้วก็ถือว่าถูก
ผลที่ได้รับก็คงจะพอๆ กัน ดีอยู่หน่อยก็ตรงที่ว่ารับความเห็นของ
คนอืน่ ด้วย หลายคนหลายความคิดรวมกันเข้า ก็อาจจะท�ำให้การ
ตัดสินใจดีกว่าความคิดล�ำพังคนเดียว แต่การที่ตามใจคนอื่นนั้น
เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่สนิ้ สุด ทัง้ นีเ้ พราะว่าหลายคนก็หลายความคิด ไม่รจู้ กั
สิน้ สุด คนทีไ่ ม่ชอบใจเราก็จะว่าร้ายติฉนิ นินทา ถ้าเขาดี เราก็ดดี ว้ ย
ถ้าเขาร้ายเราก็รา้ ยด้วย ดีไม่ดกี จ็ ะพาเราเข้ารกเข้าพงไปเท่านัน้ ซึง่
ในปัจจุบันนี้เราก็พอที่จะหาดูเป็นตัวอย่างได้ไม่ยาก
เรือ่ งการถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์นนั้ ทางพระพุทธศาสนา
ก็สนับสนุน ตัวอย่างเช่น ทรงแนะน�ำและบัญญัติให้สงฆ์ประชุม
ท�ำสังฆกรรม และทรงสอนให้ชาวพุทธหมั่นประชุมกัน ให้เคารพ
ที่ประชุมตามนัยอปริหานิยธรรมเป็นต้น แต่ในทางปฏิบัติธรรม
พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ยึดเหตุผลที่ถูกต้องเป็นเกณฑ์ ในการ
ฟังเสียงคนข้างมากนั้น จะต้องวิเคราะห์ลงไปอีกว่า คนพวกนั้น
เป็นใคร คนประเภทไหน ดีหรือเลว ถ้าคนไม่ดกี เ็ ป็นอันว่าใช้ไม่ได้
ฉะนั้นจึงใคร่ขอเตือนชาวพุทธไว้สักเล็กน้อยเกี่ยวกับการที่เรามัก
จะหลงเสียงเล่าลือ เป็นต้นว่าอย่างนั้นอย่างนี้ดี วิเศษ ก็จะต้องใช้
เหตุผลเข้าพิจารณาเสียก่อนจะได้ไม่เป็นคนงมงาย ตืน่ ผูว้ เิ ศษตาม
เขา ซึ่งเป็นการผิดวิสัยของชาวพุทธ
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ธรรมาธิปไตย
คือหลักการใช้เหตุผลเป็นการวินจิ ฉัย ไม่ได้คดิ อะไรด้วยความ
งมงาย ซึง่ การคิดโดยใช้เหตุผลนัน้ ท่านให้ยดึ เอาหลักศาสนาเป็น
หลักเกณฑ์ พระพุทธเจ้าของเรานัน้ ได้รบั การยกย่องจากนักปราชญ์
ทัว่ โลกเป็นเวลานับพันปีมาแล้ว ว่าพระองค์นนั้ ทรงคุณลักษณะ ๓
อย่าง คือทรงปัญญารูย้ งิ่ เห็นจริง ทรงมีนำ�้ พระทัยบริสทุ ธิ์ และทรง
หวังดีต่อมหาชนจริง ดังนั้นค�ำสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงเป็น
ค�ำสั่งสอนที่เชื่อถือได้ เช่น พระองค์ตรัสว่าการท�ำอย่างนี้เสีย เรา
ลองไปท�ำเข้าก็เสียจริงๆ ถ้าพระองค์ตรัสว่าสิง่ นีด้ ี ใครท�ำไปแล้วก็
จะได้รับผลดีจริงๆ การที่เรายึดเอาค�ำสอนของท่านเป็นหลักแล้ว
ย่อมเป็นทางปลอดภัยที่สุด
ตามมงคลข้อนี้ ท่านสอนให้เราประพฤติธรรม การประพฤติ
ธรรมนั้ น เราจะท� ำ อย่ า งไร ประการแรกที เ ดี ย วนั้ น เราจะต้ อ ง
ประพฤติเป็นธรรม ทีว่ า่ ประพฤติเป็นธรรมนัน้ หมายความว่าปรับ
ความประพฤติของตนเองเข้าหาธรรม ใครมีหน้าที่ท�ำงานอะไร
และมีอาชีพอย่างไรอยู่แล้ว ก็ท�ำงานอย่างนั้นอย่างดีที่สุดให้ถูก
และดียงิ่ ขึน้ เช่นการค้าขายก็คา้ ขายให้ถกู ให้ดี เป็นข้าราชการก็ท�ำ
ราชการให้ถูกให้ดี และไม่ว่าจะท�ำอะไรก็ตามก็ต้องท�ำให้ถูกให้ดี
อย่าท�ำงานนั้นให้ผิดให้เสีย อย่างนี้เรียกว่าประพฤติเป็นธรรม
ประการที่สองเรียกว่าประพฤติตามธรรม หมายความว่า
การเปลี่ยนแปลงตัวเองจากธรรมดาสามัญ แล้วอบรมตัวเองตาม
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แนวทางของธรรม สูงขึน้ ประณีตขึน้ ตามล�ำดับ เช่นเราเคยท�ำอาชีพ
บางอย่างทีผ่ ดิ ธรรม หรือเป็นทีน่ า่ รังเกียจของผูป้ ระพฤติธรรม เรา
ก็เลิกเสียหาทางท�ำมาหากินใหม่ ไม่เคยรักษาศีล ก็ฝกึ รักษาศีล ไม่
เคยเจริญภาวนา ไหว้พระสวดมนต์ เราก็หดั เจริญภาวนา ไหว้พระ
สวดมนต์ ฯลฯ การที่ท�ำตามอย่างนี้ เรียกว่าประพฤติตามธรรม
ในบางแห่งท่านได้ให้อรรถาธิบายว่า การประพฤติธรรมจริยา
คือ เว้นจากอกุศลกรรมบถ ตัง้ อยูใ่ นกุศลกรรมบถ ทีนเี้ ราก็ตอ้ งมา
ตรวจดูการประพฤติธรรมของเราว่า เราควรที่จะประพฤติธรรม
แบบไหน การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องที่พระพุทธองค์ทรงชมเชยนั้น
เราจะต้องยึดหลักไว้ ๒ ข้อ คือ
๑. สุปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติดี
๒. อุชุปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติตรง
ประการแรก การปฏิบตั ดิ ี เรือ่ งของการปฏิบตั ดิ นี นั้ เป็นเรือ่ ง
ทีอ่ ธิบายยาก ว่าปฏิบตั ดิ นี นั้ ท�ำอย่างไร ก่อนอืน่ เราก็จะต้องเข้าใจ
เสียก่อนว่า ความดีนนั้ มีอยูส่ องชัน้ คือดีทงี่ าน กับ ดีทที่ ำ� อย่างเช่น
การศึกษาเล่าเรียน การรักษาศีล การฟังธรรม การท�ำบุญ เหล่านี้
เป็นงานทีด่ ที งั้ นัน้ ใครท�ำคนนัน้ ก็ได้ชอื่ ว่าเป็นคนมีเกียรติ นีเ่ รียกว่า
ดีชั้นที่หนึ่ง ดีที่งาน ทีนี้บรรดาคนท�ำงานเหล่านี้ก็มีอยู่หลายพวก
อย่างเช่นคนเรียนหนังสือ บางทีกส็ กั แต่วา่ เรียนเท่านัน้ หรือว่าการ
รักษาศีลก็สักแต่ว่ารักษาเท่านั้น
การฟังธรรมก็สักแต่ว่าฟังเท่านั้น การท�ำบุญก็สักแต่ว่าท�ำ
เท่านัน้ ดังนัน้ พวกทีเ่ ป็นสุปฏิปนั โนนัน้ จะต้องท�ำดีสองชัน้ คืองาน
ดีและท�ำดี
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การท�ำความดีที่จะให้ได้รับผลนั้น จะต้องท�ำแบบสุปฏิบัติ
คือท�ำดีให้ดี เรือ่ งการท�ำดีให้ดนี นั้ ก็จะขอยกตัวอย่างทีเ่ ราเห็นกัน
อยู่อย่างดาษดื่น ทั้งในเมืองหลวงและนอกเมืองหลวง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในชนบทมีมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพราะเราไม่เข้าใจว่าท�ำ
อย่างไรจึงจะได้ดี ตัวอย่างที่เห็นง่ายๆ ซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้พบ
มาและเป็นปัญหาอยู่บ่อยๆ คือเรื่องของการบวชพระ ทอดกฐิน
เจตนาเหล่านี้เป็นไปในทางดีทั้งนั้น แต่เวลาท�ำเกิดมีการเลี้ยง
เหล้ายาปลาปิ้งกันอย่างเอิกเกริก ครั้นเมื่อกินเหล้าเข้าไปแล้วก็มี
ความเมามาย เกิดการทะเลาะวิวาทกัน บางทีกฆ็ า่ เจ้าภาพตายก็มี
หรือการไปทอดกฐินต่างจังหวัดก็เต็มไปด้วยความประมาท รถคว�่ำ
ตายก็มมี าก นีเ่ ป็นเพราะท�ำดีไม่ดี แล้วมาโทษว่าท�ำดีแทบตายแล้ว
ไม่ได้ดี ซ�้ำแล้วยังมีความทุกข์เสียอีก บางรายจะบวชลูกทั้งที่ไม่มี
เงิน หรือมีเงินไม่เพียงพอ ก็กเู้ ขามาเพือ่ บวชลูก โดยมีงานมหรสพ
อย่างเอิกเกริก เลีย้ งเหล้าเลีย้ งคนหมดไปเป็นเรือนหมืน่ แต่ทำ� บุญ
จริงแล้วไม่ถงึ พันบาท เสร็จแล้วมานัง่ ทุกข์จะต้องใช้หนีเ้ ขา อย่างนี้
เรียกว่าท�ำดีไม่ถูกดี แล้วเราก็มาโทษว่าค�ำสอนของพระที่ว่าท�ำดี
ได้ดีนั้นไม่จริง ขอได้โปรดพิจารณาดูเอาเถิดว่าที่ทำ� ดีนั่น ท่านท�ำ
ดีให้เสีย หรือว่าท�ำดีให้ดี แบบการท�ำดีที่ถูกนั้น ก็คือ ท�ำดีให้ดี
อย่างนี้จึงจะมีผลดี
ประการที่สอง อุชุปฏิบัติ ค�ำว่าอุชุปฏิบัตินั้น หมายถึงการ
ปฏิบัติให้ตรง คือ ตรงต่อที่หมาย ตรงต่อหลักวิชา ตรงต่อบุคคล
อืน่ ทีว่ า่ ตรงต่อทีห่ มายนัน้ คือเราประพฤติธรรมเพือ่ อะไร จะมุง่ สู่
จุดไหน เช่นอย่างเราบวชพระ จุดมุง่ อยูท่ กี่ ารประพฤติพรหมจรรย์
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เพือ่ บรรลุมรรคผล จุดมุง่ หมายอยูท่ นี่ นั่ ครัน้ เราบวชแล้วก็ตอ้ งท�ำ
ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสิ่งนั้น
ตรงต่อหลักวิชานัน้ คือยึดหลักธรรมเป็นใหญ่ ดึงตัวเราเข้าหา
ธรรม ไม่ใช่ดงึ ธรรมมาหาเรา การทีค่ นพยายามทีจ่ ะอธิบายธรรม
ให้เอนเอียงมาเพื่อให้เข้ากับการปฏิบัติของตนนั้น เป็นการไม่ตรง
ต่อหลักวิชา ถึงท�ำได้ก็จะไม่ได้ผลดีแก่ตัวเอง การปฏิบัติที่ตรงต่อ
หลักวิชาจึงจะได้ผล
ตรงต่อคนอืน่ ก็หมายความว่า เราต้องปฏิบตั ธิ รรมแบบไม่มี
เจ้าเล่ห์มารยา ไม่ท�ำเพื่อเรียกร้องเอาผลประโยชน์แก่ผู้อื่น การ
กระท�ำทีม่ เี ล่หเ์ หลีย่ มเพือ่ หวังประโยชน์แก่ผอู้ นื่ นัน้ ไม่ใช่อชุ ปุ ฏิบตั ิ
เมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมตามหลักที่ท่านได้วางเอาไว้ ดังที่ได้
อธิบายมานี้ ย่อมเป็นมงคลแก่ตัวเองและผู้อื่น ท�ำงานของเราให้
ก้าวหน้า เพราะการท�ำงานทุกอย่างต้องการความถูกและความดี
เป็นส�ำคัญ การที่เราท�ำถูกและท�ำดีนั่นแหละจัดเป็นการปฏิบัติ
ธรรมในมงคลข้อนี้
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าตกานญฺจ สงฺคโห
(สงเคราะห์ญาติ)

เรื่องของการสงเคราะห์ญาตินี้ จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็
ยาก คนที่ทิ้งญาติพี่น้องเสียผู้เสียคนไปก็มี คนที่เอาพี่เอาน้องจน
ตัวเองต้องตายทั้งเป็นก็มี ดังนั้นเรื่องนี้จึงต้องมีขอบเขต ไม่ใช่ว่า
ใครจะท�ำอะไรให้ญาติแล้วจะดีเสมอไป คนทีม่ วี าสนาในอดีต และ
พระสงฆ์ก็เสียชื่อเสียงเพราะเอาพี่เอาน้องมากเกินไปก็มี
ค�ำว่าญาติ หรือ ญา-ติ แปลว่าคนรูจ้ กั กัน ทีนกี้ ารรูจ้ กั กันนัน้
จะเอาขนาดไหน รู้ชื่อรู้นามสกุล หรือรู้เรื่องราวขนาดไหนจึงจะ
เรียกว่าญาติ การรูจ้ กั กันฉันญาตินนั้ ต้องมีขอบเขต ไม่ใช่วา่ พอรูจ้ กั
กันบ้างจะเหมาเอาเป็นญาติไปหมด ญาตินนั้ เมือ่ เราจะจับประเด็น
แล้วก็จะได้อยู่ ๒ ประการ คือ
๑. เครือญาติสาโลหิต (สายโลหิต)
๒. เครือญาติทางธรรม
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ญาติสายโลหิต ได้แก่คนทีม่ สี ายเลือดอันเดียวกัน เช่นญาติ
ผูใ้ หญ่มี ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ลุง ป้า น้า อา พี่ ญาติผนู้ อ้ ยรองจาก
ตัวเราไป เช่น ลูก หลาน เหลน น้อง เหล่านีเ้ รียกว่าญาติโดยสาย
โลหิต
ญาติทางธรรม คือคนทีร่ จู้ กั มักคุน้ กันทางศาสนา ถือว่าเป็น
ญาติทางธรรม ญาติประเภทนีเ้ กิดจากสองทาง คือ เกิดจากคุน้ เคย
สนิทสนมระหว่างเรากับเขาโดยตรงก็มี อย่างเช่นเพื่อนฝูงมิตร
สหาย เกิดจากความสนิทสนมกับสายโลหิตของเราก็มี อย่างเช่น
ลูกชายของเราไปแต่งงานกับหญิงคนใด ผู้หญิงคนนั้น ตลอดจน
พ่อแม่ พีน่ อ้ ง ของเขา ก็กลายมาเป็นญาติของเรา ญาติประเภทนี้
หาเอาขอบเขตยาก
ค�ำว่าญาติ แปลว่ารู้จักกันก็จริง แต่ไม่ได้หมายความว่ารู้จัก
ตัว หรือรู้จักกัน เพราะการรู้จักกันนั้นมีอยู่หลายชั้น
รู้จักตัวแต่ไม่ใช่เผ่าพันธุ์ ก็มี
รู้จักกันแต่ไม่ใช่ญาติ ก็มาก
ท่านเคยเห็นคนทีม่ อี ำ� นาจวาสนาไหม เวลาทีม่ อี �ำนาจวาสนา
ก็มีคนอยากที่จะท�ำความรู้จัก มีคนอยากจะเป็นญาติ แต่พอเรา
อับวาสนาเข้า จะหันหน้าไปหาใครก็ยาก บางคนยังขัดสนจนยาก
จะบ่ายหน้าไปหาใครก็ไม่มีใครยอมรับว่าเป็นญาติ มองหาญาติ
สักคนมองทั้งวันก็ไม่เห็น แต่พอเรามีวาสนา มีโชคร�่ำรวยขึ้นมาสิ
ทีนแี้ หละต้อนรับญาติไม่หวาดไหว มีแต่คนพยายามทีจ่ ะหาทางมา
เป็นญาติเราให้ได้ นี่แหละเรื่องของโลก
คนที่รู้จัก ที่เรียกว่าญาตินั้น ไม่ใช่เพียงรู้จักตัว ไม่ใช่รู้จักว่า
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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เวลานี้เขาจะช่วยอะไรเราได้บ้าง แต่จุดหมายปลายทางที่ส�ำคัญก็
คือ รู้จักญาติธรรม หรือญาติสงเคราะห์
คนทีร่ จู้ กั ญาติสงเคราะห์นนั้ จะต้องคอยสอดส่องดูแลเราอยู่
เสมอ อย่างน้อยก็มีใจผูกพันกับผู้ที่ตนนับถือว่าเป็นญาติ ถ้าแยก
ย้ายกันไป ก็อยากรู้ข่าวคราวว่าผู้นั้นไปตกระก�ำล�ำบากหรือเป็น
ตายร้ายดีอย่างไร ถ้ามีเรือ่ งเดือดร้อนก็จะได้ชว่ ยสงเคราะห์ คนที่
อยากรูเ้ พือ่ สงเคราะห์อย่างนีเ้ รียกว่าญาติ ญาติแท้ตอ้ งมีใจผูกพัน
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

การสงเคราะห์ญาติ
ในบรรดาคนต่างๆ ที่เรารู้จักมักคุ้น และที่เป็นญาติของเรา
นัน้ มีอยูห่ ลายประเภทดังกล่าวมาแล้ว บางทีคนดีแท้ๆ ทีต่ อ้ งเสีย
ชื่อเพราะการช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติก็มี
จริงอยู่การสงเคราะห์ญาติเป็นความดี เป็นมงคลแก่ตัว แต่
ทัง้ นีต้ อ้ งท�ำตามวิถที างทีถ่ กู ต้องเท่านัน้ ข้อส�ำคัญอยูท่ วี่ า่ เราจะต้อง
รูจ้ กั การแบ่งหน้าทีอ่ อกให้ถกู ถ้าท�ำถูกแล้วไม่เสีย ทีเ่ สียเพราะท�ำ
ไม่ถูก ถ้าเราจะศึกษาถึงพุทธจริยาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่ง
เป็นพระบรมครูของเรา พระพุทธองค์ทรงแบ่งการช่วยเหลือออก
เป็น ๓ ตอน แล้วทรงบ�ำเพ็ญให้พอเหมาะพอสม ไม่ให้ปะปนกัน
ซึ่งเรียกว่าพุทธจริยา คือ
๑. โลกตฺถจริยา ทรงท�ำงานเพื่อช่วยเหลือโลก
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๒. ญาตตฺถจริยา ทรงท�ำงานเพื่อช่วยเหลือพระญาติ
๓. พุทธตฺถจริยา ทรงท�ำงานเพื่อช่วยเหลือชาวพุทธ
ทีว่ า่ ทรงช่วยชาวโลกนัน้ คือพระองค์ทรงอ�ำนวยความสุขแก่
ชาวโลก ทุกชาติทกุ ภาษา และทุกศาสนา เช่นทรงสอนให้มเี มตตา
กรุณาแก่กัน ให้เว้นจากการเบียดเบียนกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใคร
ก็ตาม
ด้านที่ทรงช่วยพระญาตินั้น พระองค์ได้ทรงช่วยเหลือพระ
ญาติโดยที่มิได้มุ่งหวังความช่วยเหลือ โดยทรงให้ความช่วยเหลือ
ในคราวทีพ่ ระญาติทงั้ สองฝ่ายเกิดทะเลาะกันเรือ่ งแย่งน�ำ้ กันท�ำนา
และทรงช่วยเหลือในคราวที่ทรงไปยับยั้งพระเจ้าวิทูฑภะถึงสาม
ครัง้ สามคราว เรือ่ งเหล่านีเ้ ป็นตัวอย่างแก่การบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่
พระญาติของพระองค์
เมื่อเราได้พิจารณาถึงพุทธจริยาดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า
การช่วยเหลือพระญาติของพระพุทธองค์ พระองค์ทรงแยกการ
ช่วยเหลือพระญาติไว้ต่างหาก จากหน้าที่ของพระพุทธเจ้า ถ้าเรา
ท�ำอย่างพระองค์ โดยแยกหน้าที่ออกจากญาติเสีย ญาติเป็นเรื่อง
ญาติ หน้าทีเ่ ป็นหน้าทีก่ จ็ ะไม่เสีย ทีเ่ สียนัน้ เพราะไม่แยกต่างหาก
แต่การทีจ่ ะท�ำได้อย่างนี้ พีน่ อ้ งจะต้องเข้าใจกันและให้ความ
ร่วมมือกัน ทางญาติผใู้ ห้การสงเคราะห์จะต้องแยกเรือ่ งพีๆ่ น้องๆ
ออกจากหน้าที่ ไม่อย่างนั้นแล้วจะเกิดความเสียหายมาก โดย
เฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีหน้าที่ในราชการแล้วจะท�ำให้เสียความเที่ยง
ธรรม ถ้าเราท�ำผิดแนวทางแล้วจะมาโทษธรรมของพระพุทธเจ้า
ไม่ได้
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วัตถุประสงค์ในมงคลข้อนี้ก็เพื่อที่จะให้การสงเคราะห์ญาติ
เป็นการผูกความสามัคคี คือรวมน�้ำใจของญาติให้เป็นปึกแผ่น
มัน่ คง เพราะฉะนัน้ วิธสี งเคราะห์ญาติกต็ อ้ งถือหลักสังคหวัตถุ ๔
คือ
๑. ทาน การให้ปันสิ่งของ
๒. ปิยวาจา การเจรจาด้วยถ้อยค�ำไพเราะ
๓. อัตถจริยา การบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่กัน
๔. สมานัตตตา การวางตัวเสมอ
ข้อที่ ๑ ทาน นั้นหมายถึงการแบ่งปันสิ่งของแก่กันและ
กัน ให้ของฝากยามเยีย่ มเยือน ให้ของกินของใช้ในยามตรุษสารท
ตลอดจนให้ทนุ ท�ำมาหากิน งานเหล่านีร้ วมเรียกว่า ทาน เป็นการ
สงเคราะห์อย่างหนึ่ง
ข้อที่ ๒ ปิยวาจา พูดจากันด้วยความสุภาพอ่อนหวานไม่
ด่าทอซึง่ กันและกัน ให้ความเคารพซึง่ กันและกันในค�ำพูด แนะน�ำ
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันด้วยความหวังดี
ข้อที่ ๓ อัตถจริยา ท�ำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ญาติ คือการ
ช่วยเหลือญาตินนั่ เอง เมือ่ ญาติมธี รุ การงาน เช่นแต่งงาน บวชนาค
เจ็บไข้ได้ป่วย เป็นความท�ำศพ และอื่นๆ เมื่อญาติต้องการ หรือ
อย่างน้อยก็ให้ก�ำลังใจ ผ่อนคลายความวิตกกังวล
ข้อที่ ๔ สมานัตตตา การวางตัวกับญาติดว้ ยอาการอันเสมอ
กับฐานะ เคารพต่อผู้ใหญ่ เอ็นดูญาติผู้น้อย ไม่แสดงอาการเย่อ
หยิ่งจองหอง หรือดูหมิ่นดูแคลน แม้ว่าตนจะมีฐานะแตกต่างกัน
ก็ตาม
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การสงเคราะห์ต่อญาติ เมื่อจะสรุปโดยใจความแล้วก็จะได้
เพียง ๒ คือ สงเคราะห์ด้วยอามิส เช่น การแบ่งปันวัตถุสิ่งของ
เป็นต้น และสงเคราะห์ดว้ ยธรรม เช่นการเจรจาอ่อนหวาน ชักชวน
ให้ญาติให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นต้น แต่การกระท�ำอะไรก็ตาม
ก็จะต้องดูกาล ดูฐานะความเหมาะสม ไม่อย่างนัน้ แล้วก็อาจจะให้
โทษก็ได้ จึงอยู่ที่เราจะต้องพิจารณาด้วยปัญญาตามสมควร

มงคลของการสงเคราะห์ญาติ
เพือ่ ให้เห็นความเป็นมงคลของการสงเคราะห์ญาติ จึงใคร่ยก
เรือ่ งมาประกอบ ซึง่ เรือ่ งนีม้ าในขุททกนิกาย เอกนิบาต รุกขธรรม
ชาดก วรุณวรรค เรื่องมีอยู่
ครั้งหนึ่ง ท้าวเวสสุวัณ ซึ่งได้เกิดใหม่แทนผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
ได้ทรงป่าวประกาศให้เทวดาซึง่ อยูบ่ นต้นไม้ กอไม้ เครือไม้ เลือก
จับจองต้นไม้ตามชอบใจ ในคราวนัน้ รุกขเทวดาโพธิสตั ว์ได้ประกาศ
แก่เหล่าญาติวา่ ท่านทัง้ หลายอย่าได้จบั จองวิมานในกลางทุง่ หรือ
ต้นไม้โดดเดี่ยว จงจับจองวิมานในป่ารังใหญ่ ล้อมวิมานของเรานี้
พวกเทวดาทีม่ ปี ญ
ั ญาก็กระท�ำตามค�ำของพระโพธิสตั ว์ พวกทีไ่ ม่มี
ปัญญา ก็เห็นว่าควรทีจ่ ะไปหาอยูใ่ กล้หมูบ่ า้ นมนุษย์จงึ จะได้เครือ่ ง
เซ่นเครื่องบูชา พวกนี้ได้พากันไปจับจองวิมานตามต้นไม้ใหญ่ ซึ่ง
อยู่ตามทุ่งนาหรือตามทางคนเดินไปมา ไม่เลือกว่าเป็นต้นไม้ที่
โดดเดี่ยวหรือเกี่ยวข้องกับต้นไม้อื่นอย่างไร
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อยู่มาวันหนึ่งก็เกิดลมพายุและฝนใหญ่ขึ้น ต้นไม้ที่อยู่โดด
เดีย่ วก็หกั โค่นล้มลง ท�ำให้วมิ านของเทวดาเหล่านัน้ พลอยหักพังไป
ด้วย เทวดาเหล่านัน้ จึงพาลูกหลานไปหาพระโพธิสตั ว์ในป่ารังใหญ่
เล่าเรือ่ งให้ฟงั แล้วขออาศัยอยูด่ ว้ ย พระโพธิสตั ว์จงึ กล่าวขึน้ ว่า ผูไ้ ม่
กระท�ำตามถ้อยค�ำของนักปราชญ์มกั ได้รบั ความฉิบหาย ไร้ทพี่ งึ่ พา
อาศัยดังนี้ เมื่อกล่าวเช่นนั้นแล้วก็กล่าวเป็นภาษิตว่า
สาธุ สมพหุลา ญาติ อปิรุกฺขา อรญฺญชา
วาโต วทติ เอกฏฺฐํ
พฺรหนฺตมฺปิ วนปฺปตึฯ
แปลความว่า ต้นไม้ที่เกิดรวมกันอยู่ในป่าดง แต่ละต้นย่อม
ช่วยปะทะลมพายุให้แก่กนั จึงยืนต้นอยูไ่ ด้นาน ผิดจากต้นไม้ทเี่ กิด
อยู่โดดเดี่ยว แม้จะเป็นจ้าวป่าสูงใหญ่ก็ตาม มันต้องโต้พายุตาม
ล�ำพังและโค่นลงโดยง่าย
ฉันใดก็ฉันนั้น คนที่มีญาติอยู่พร้อมหน้าก็ย่อมมีผู้คอยช่วย
เหลือปะทะมรสุมชีวิตให้หลายคน ที่หนักก็กลายเป็นเบา เมื่อเรา
ท�ำดีก็มีหลายคนคอยช่วยสนับสนุน
ดังนั้นการสงเคราะห์ญาติเป็นมงคลดังนี้แล
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มงคล
ข้อที่

๑๘

อนวชฺชานิ กมฺมานิ
(ท�ำงานไม่มีโทษ)

ในมงคลข้อที่ ๑๘ นี้ เป็นเรื่องของความก้าวหน้าของชีวิต
คือท�ำดีตามบาลีพุทธวจนะข้างต้นว่า “อนวชฺชานิ กมฺมาทิ” เมื่อ
แปลแล้วจะได้ความหมายว่า การท�ำงานที่ปราศจากโทษ ซึ่งเรียก
ว่า “อนวัชชกรรม” ซึ่งหมายความถึงงานที่ไม่มีโทษ การท�ำงานที่
ไม่มีโทษนับเป็นมงคล
จากมงคลข้อนีเ้ ราจะเห็นว่า พระพุทธองค์ทรงแสดงว่า ให้เรา
มีงานท�ำจึงจะเกิดเป็นมงคล ถ้าเป็นคนว่างงานไม่มงี านท�ำจะท�ำให้
เกิดมงคลไม่ได้ ดังได้กล่าวไว้แล้วในข้อที่เกี่ยวกับการงานว่า การ
งานนัน้ เป็นเครือ่ งแสดงออกถึงคุณความดีของบุคคล งานเป็นแหล่ง
ประกอบชือ่ เสียงเกียรติยศ นีเ่ ป็นชัน้ หนึง่ อีกชัน้ หนึง่ คนเราท�ำงาน
นัน้ ไม่ใช่วา่ จะเป็นมงคลเสมอไป เหมือนอย่างการกินนัน้ ท�ำให้ชวี ติ
ของเรายังอัตภาพอยูไ่ ด้ แต่การกินนัน้ ถ้าเรากินไม่ถกู เรือ่ งหรือไม่รู้
จักอาหารการกินแล้วก็เป็นโทษ อย่างเรากินอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ก็
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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บ�ำรุงร่างกาย แต่ถ้าตรงกันข้าม ถ้าเรากินยาพิษ หรืออาหารเป็น
พิษเข้าก็เกิดโทษแก่รา่ งกาย ดังนัน้ การกินไม่ใช่วา่ จะเป็นประโยชน์
แก่รา่ งกายเสมอไปฉันใด การท�ำงานก็เช่นกันไม่ใช่วา่ จะมีประโยชน์
เสมอ ดังนั้นเมื่อเรามีงานท�ำก็จัดเป็นมงคลชั้นที่หนึ่ง ในประการ
ต่อไปทีเ่ ราจะต้องศึกษาและท�ำความดีเป็นชัน้ ทีส่ อง เพือ่ ให้ความดี
นั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ท่านจึงสอนให้เรา “ท�ำงานที่ปราศจากโทษ”
เมื่อพูดถึงงานแล้วก็ใคร่ที่จะขอวกท�ำความเข้าใจอีกสักเล็ก
น้อย ดังได้กล่าวแล้วว่าคนที่ท�ำงาน หรือมีงานท�ำนั้นจึงจัดเป็น
มงคล ส่วนคนทีว่ า่ งงานคือคนทีไ่ ม่มงี านจัดว่าไม่มมี งคล เมือ่ กล่าว
อย่างนีแ้ ล้วบางคนทีค่ ดิ มากก็อาจจะคิดเลยไปอีกถึงคนแก่คนเฒ่า
รุ่นคุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย ถ้าเราจะมองในสายตาของคน
ทั่วไปจะเห็นว่าเป็นคนว่างงาน ถึงแม้ความรู้สึกของท่านเหล่านี้
ก็เหมือนกัน คือรู้สึกว่าไม่ได้ท�ำอะไร เพราะอยู่ในวัยชรา ซึ่งเรา
เรียกสามัญว่า “ปลดชรา” ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วคนแก่คนเฒ่า
ประเภทนีม้ เิ ป็นคนทีเ่ ปล่าจากมงคลข้อนีไ้ ปหรือ เราก็จะต้องตอบ
ว่าไม่แน่ ที่ว่าไม่แน่นั้นอย่างไร
ที่ว่าไม่แน่นั้นเพราะเหตุว่า ในทางศาสนาของเรานั้นจัดการ
กระท�ำออกเป็น ๓ ประเภท คือหมายความว่าคนเราสามารถ
ท�ำงานได้ถึง ๓ ทาง คือ
๑. กายกรรม การท�ำงานทางกาย
๒. วจีกรรม การกระท�ำทางวาจา
๓. มโนกรรม การกระท�ำทางใจ
งานเหล่านี้เราจะพูดสั้นๆ ได้ว่า ท�ำ พูด คิด
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เมือ่ เราได้เห็นอย่างนีแ้ ล้วก็พอทีจ่ ะคิดออกแล้วซิวา่ ทีก่ ล่าวว่า
ไม่แน่นั้นอย่างไร แต่บางท่านก็ยังคงคิดไม่ออกอยู่ดี ดังนั้นเราจึง
ต้องมาท�ำความเข้าใจในงาน ๓ ประเภทนีเ้ สียก่อน ขอเวลาสักนิด
กายกรรม การกระท�ำทางกายหรือท�ำงานด้วยแรงกาย ตัง้ แต่
การแบกหาม หุงข้าว ซักผ้า รีดผ้า กวาดเรือน อ่านหนังสือ กราบ
ไหว้พระ ใส่บาตร ไกวเปลให้หลาน และงานทุกอย่างทีใ่ ช้แรงกาย
งานเหล่านี้ขึ้นอยู่กับก�ำลังกาย
วจีกรรม การท�ำงานทางวาจา เช่น พูดสอน พูดให้โอวาท
พูดแนะน�ำ จนกระทั่งพูดนินทา พูดส่อเสียดยุยง เหล่านี้ล้วนเป็น
วจีกรรมทั้งนั้น รวมทั้งการร้องเพลง สวดมนต์ ก็อยู่ในประเภทนี้
มโนกรรม คือการกระท�ำทางใจ เช่นการนึกคิดตริตรอง การ
ท�ำสมาธิ การฝึกจิต การรับการอบรมทางใจ การบังคับทางจิต การ
ค้นคว้าทางปัญญา
เมื่อได้แจกแจงออกมาอย่างนี้แล้วก็พอที่จะคิดออกแล้ว
ว่า คนแก่คนเฒ่ามีอะไรบ้างที่ท่านสามารถท�ำได้ใน ๓ ประเภทนี้
ส�ำหรับงานทางกาย เช่น ขุดดิน ถากหญ้า หรือแบกหาม ก็ขอบอก
ได้เลยว่า ท่านท�ำไม่ได้ เพราะก�ำลังของท่านลดถอยลงไปแล้ว อย่า
ว่าแต่จะให้ท�ำงานเลย แม้แต่สังขารของท่านเองก็แทบจะประคอง
ไม่ไหวแล้ว ถ้าอย่างนั้นอย่างอื่น เช่นไหว้พระสวดมนต์ ก็ยังไหว
มิใช่หรือ เมื่อเป็นอย่างนั้นท่านก็ท�ำงานทางกายได้ หรือว่าอ่าน
หนังสือไหวไหม แม้แต่การไกวเปลหลาน ก็ยงั จัดว่าท�ำงานเหมือน
กัน นี่เราเห็นแล้วใช่ไหมว่าท่านไม่ใช่คนว่างงาน
เข้ามาอีกขัน้ คือทางวาจา ซึง่ เรียกว่า “วจีกรรม” อย่างนีค้ นแก่
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ท�ำได้แน่และท�ำได้ดีเสียด้วย เพราะคนแก่มีปรกติเป็นคนชอบบ่น
แล้วก็บ่นไม่รู้จักหยุดเสียด้วย บางทีก็ทำ� เอาลูกๆ หลานๆ พากัน
หลบหน้าไปเป็นแถวๆ เพราะขี้เกียจร�ำคาญ แต่ก็อีกนั่นแหละ
คนแก่จะเกณฑ์ให้ทา่ นไปนัง่ เทศน์ยนื เทศน์สอนเป็นชัว่ โมงๆ อย่าง
คนหนุ่มๆ ไม่ได้ แต่ถ้าท่านหันมาสอนลูกสอนหลานอยู่กับบ้าน
ท่านก็เรียกว่าท�ำงานทางวาจาแล้ว ถ้าไม่ถนัดในการสอน แม้แต่
การเปล่งวาจา สวดพุทธคุณ อิติปิโส ภควาฯ ก็เป็นวจีกรรมแล้ว
ทางใจซึ่งเรียกว่า “มโนกรรม” ซึ่งเรื่องของการคิดนี้มีปรกติ
อยูท่ กุ คน แม้แต่ทางอภิธรรมก็แสดงว่าธรรมชาติของจิตหรือใจนัน้
มีปรกติมีความคิดเป็นอารมณ์อยู่แล้ว ซึ่งเราก็สามารถที่จะท�ำได้
ตั้งแต่เกิดจนตาย ฯลฯ ซึ่งข้อนี้เป็นงานที่เหมาะอย่างยิ่งส� ำหรับ
คนแก่ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาทีม่ งุ่ อบรมทางใจโดยตรง ฉะนัน้
ในทางพระพุทธศาสนาจึงมีการท�ำงานทางใจอยู่ ๒ อย่าง ที่จะ
สามารถหักห้ามใจ ควบคุมใจ ฝึกใจ จนกระทัง่ ท�ำใจให้บริสทุ ธิจ์ าก
กิเลสตัณหา คนทีอ่ าภัพ ท�ำงานทางใจไม่ได้จริงๆ คือ คนวิกลจริต
หรือคนบ้า อย่างนี้นับว่าเป็นกรรมของเขา
ดั ง นั้ น รวมความแล้ ว ว่ า ทุ ก คนมี ท างท�ำ งาน ตั้ ง แต่ พ อรู ้
เดียงสาจนกระทัง่ สิน้ ลม ท�ำงานทางกายไม่ไหวก็ผอ่ นลงมาท�ำงาน
ทางวาจาและทางใจตามล�ำดับ การท�ำงานทางใจนั้นสมควรที่เรา
จะท�ำกันอย่างจริงๆ จังๆ กันเสียที เคยสอนคนมามากแล้ว เมือ่ แก่
ลงลองฝึกใจนัน้ ดูสกั ที นีเ่ ราเห็นแล้วใช่ไหมว่า แม้คนแก่คนเฒ่าตาม
สายตาของคนทัว่ ไปว่าไม่มงี านท�ำ ความจริงมี ดังนัน้ อย่าไปลงโทษ
ท่าน จะเป็นบาปเปล่าๆ
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งานที่ไม่มีโทษ
เมื่อเราศึกษาถึงเรื่องการท�ำงานแล้ว ก็มีปัญหาอยู่ที่จะต้อง
ศึกษาต่อไปคือ เรื่องโทษ เพราะในมงคลข้อนี้ท่านสอนให้เรา
ท�ำงานชนิดหนึ่งคืองานไม่มีโทษ งานอย่างไหนเป็นงานไม่มีโทษ
ค�ำว่า วัชชะ (วัชชกรรม) ซึง่ แปลว่าโทษนัน้ ต้องเข้าใจว่าไม่ได้
หมายความเพี ย งโทษที่ ผู ้ มี อ� ำ นาจสั่ ง ให้รับเพื่อชดใช้ความผิด
อย่างการปรับไหม จองจ�ำ หรือการถอดยศถอดต�ำแหน่ง ไม่ได้
หมายความอย่างนั้น ค�ำว่า “วัชชะ” ในทางศาสนาหมายถึงข้อที่
ควรต�ำหนิ หรือน่าติ อย่างเช่นในวินยั ของพระสงฆ์มขี อ้ ต�ำหนิอยู่ ๒
ประเภทคือ ความผิดบางประเภท ผิดทางวินยั และชาวบ้านติเตียน
อาบัตอิ ย่างนีเ้ รียก “โลกวัชชะ” แปลว่าชาวโลกเขาติเตียน อีกอย่าง
หนึ่งชาวโลกเขาไม่ติ แต่ทางวินัยสงฆ์ติ เรียก “ปัณณัตติกวัชชะ”
ตัวอย่างเช่น พระฉันอาหารไม่รบั ประเคน ชาวบ้านเขาไม่ถอื แต่ผดิ
วินยั ทางสงฆ์ นีแ่ ปลกันโดยความหมายของรูปศัพท์ แต่ทที่ า่ นแปล
ว่า “โทษ” นั้นไม่ผิด แต่เป็นส�ำนวนซึ่งชาวบ้านและชาววัดเข้าใจ
ไม่ตรงกัน ถ้าแปลว่าต�ำหนิทุกคนเข้าใจ ดังนั้นเมื่อเราจะจ�ำแนก
ประเภทของการงาน ซึง่ บัณฑิตใช้ตชิ มนัน้ มีอยู่ ๔ หลักด้วยกัน มี
ทางโลกเสียสอง ทางธรรมเสียสอง
ทางคดีโลก มีกฎหมาย ประเพณี ทางคดีธรรมมีศีล ธรรม
เพือ่ ทดสอบความเข้าใจในมงคลข้อนี้ ขอให้ทา่ นได้สำ� รวจข้อความ
ข้างล่างดังต่อไปนี้
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๑. งานบางอย่าง ต�ำหนิโดยกฎหมาย
๒. งานบางอย่าง กฎหมายไม่มีที่ติ (โทษ) แต่น่าต�ำหนิทาง
จารีตประเพณี
๓. งานบางอย่าง ทางกฎหมายและจารีตประเพณีไม่มีที่ติ
แต่ติได้ทางศีล
๔. งานบางอย่าง จะติโดยกฎหมาย ประเพณี และศีลไม่ได้
เลย แต่ทางธรรมติได้
๕. งานบางอย่าง หาทีต่ ไิ ม่ได้โดยตลอดทัง้ สีท่ าง นัน่ คือยอด
ของงาน อนวัชชกรรม
การท�ำงานที่ต�ำหนิทางกฎหมายก็มี การฆ่าคน การท�ำร้าย
ร่างกายกันและกัน การลักทรัพย์ ปล้น ค้าของเถื่อน หลอกลวง
ต้มเหล้าเถื่อน ตั้งบ่อนการพนัน รับจ้างท�ำความผิด การกบฏต่อ
บ้านเมือง ฯลฯ เหล่านี้เป็นความผิดทางกฎหมาย
ทางประเพณีหมายถึง ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี
ของมหาชนในถิ่นหนึ่งๆ หรือในสังคมหนึ่งๆ ซึ่งไม่ใช่กฎหมายแต่
เป็นกฎหมู่ เช่น การแต่งงาน การเผาศพ การปลูกบ้าน ฯลฯ
ในทางศีลนัน้ ได้แยกออกเป็นประเภท เช่น ของภิกษุ ภิกษุณี
สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ปฏิบตั ขิ องแต่ละชัน้ มีน�้ำหนักมากน้อย
ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะศีล ๕ ศีล ๘ ก็มกี ารไม่ฆา่ สัตว์ ไม่ลกั ทรัพย์
ไม่ประพฤติผดิ ลูกเมียคนอืน่ การพูดเท็จ การดืม่ สุรา งานบางอย่าง
ไม่ผดิ กฎหมายแต่ผดิ ศีล เช่น การท�ำการประมง การฆ่าสัตว์ ไม่ผดิ
กฎหมาย แต่ทางศีลผิด เป็นอาทิ
ในทางธรรม บางอย่างแม้จะไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดจารีต
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ประเพณี ไม่ ผิ ด ศี ล เลย แต่ อ าจผิ ด ธรรมได้ ยกตั ว อย่ า งเช่ น
ความโกรธ การคิดพยาบาท ความเกียจคร้าน การเป็นนักเลงเจ้าชู้
ประพฤติงมงาย
การกระท�ำอย่างนี้ ในสามประเภทแรกไม่มีผิด แต่ผิดหลัก
ธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า การแสดงอาการโกรธฉุนเฉียว และ
การผูกพยาบาท ผิดหลักอกุศลกรรมบถ ความเกียจคร้าน ผิดหลัก
อิทธิบาท เหล่านี้เป็นวัชชกรรม
ในมงคลทีปนีท่านแสดงงานที่จัดเป็นอนวัชชกรรม คืองาน
ที่ไม่มีโทษ คือ การรักษาศีลอุโบสถ ในวัน ๘ ค�่ำ ๑๔ ค�่ำ ๑๕ ค�่ำ
การกระท�ำความขวนขวายในการช่วยการกุศลของผูอ้ นื่ เช่น ปลูก
ต้นไม้ สร้างถนนหนทาง สะพาน สร้างโรงพยาบาล สร้างโรงเรียน
ตลอดจนสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ทั่วไป
การท�ำงานทีป่ ราศจากโทษ คือ ไม่เป็นทีต่ ำ� หนิของกฎหมาย ๑
ไม่เป็นที่ต�ำหนิทางประเพณี ๑ ไม่เป็นการต�ำหนิของศีล ๑ และ
ไม่เป็นที่ต�ำหนิของทางธรรม ๑ เหล่านี้เป็นงานที่ปราศจากโทษ
ดังทีย่ กตัวอย่างมาแล้วข้างต้นนี้ เช่น การสร้างวัด สร้างสาธารณประโยชน์ ล้วนแต่การมุง่ ผลประโยชน์แก่ชนทัว่ ไป สมควรทีเ่ ราจะ
พึงกระท�ำเพื่อความเจริญแก่ตน แก่หมู่คณะ ประเทศชาติและ
พระศาสนา เหล่านี้เป็นความเจริญทั้งสิ้น เป็นความเจริญทั้งใน
ชาตินี้และชาติหน้า
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อารตี วิรตี ปาปา
(งดเว้นจากบาปกรรม)

ในมงคลข้อ ๑๙ นี้ เป็นการสร้างความเจริญของจิตใจโดยตรง
ซึง่ ใน ๑๘ มงคลเบือ้ งต้นส่วนมากเป็นการสร้างชีวติ เกีย่ วกับสังคม
การเรียน การท�ำมาหากิน เรือ่ งพ่อแม่ ลูกเมีย แม้แต่การท�ำงาน ก็
มุง่ ให้เว้นงานทีม่ โี ทษ อันจะเป็นความผิดทางบ้านเมือง และเป็นที่
ครหาติเตียนของผูอ้ นื่ แต่มงคลข้อที่ ๑๙ นี้ เป็นการปรุงแต่งจิตใจ
ให้สูงขึ้นโดยเฉพาะ

214

มงคล ๓๘ ประการ

ความดีและความชั่วนั้นเราจะวัดได้อย่างไร เราวัดได้ด้วย
การกระท�ำของบุคคล
ถ้าใจใครเกลียดชั่ว-รักดีแน่วแน่ ใจคนนั้นสูงยิ่ง
ถ้าใจใครในบางคราวรักดี-บางคราวรักชัว่ ใจคนนัน้ ปานกลาง
ถ้าใจใครเกลียดดี-รักชั่วทางเดียว ใจคนนั้นต�่ำมาก
ในมงคลที่ ๑๙ ตามบาลีวา่ “อารตี วิรตี ปาปา” แปลว่าการ
งดเว้นจากบาปกรรม ในมงคลข้อแรกเราจะเห็นว่ามีการงดเว้น
เหมือนกัน คือเว้นจากการคบคนพาล มาตอนนี้เป็นการสร้างคุณ
ความดีทางใจโดยตรง ท่านจึงเริ่มต้นด้วยการงดเว้นจากบาป คน
เราเวลาก่อนทีจ่ ะแต่งตัว เราจะต้องช�ำระล้างสิง่ สกปรกของร่างกาย
เป็นต้นว่าเหงื่อไคลให้หมดเสียก่อนจึงจะแต่งตัว การแต่งใจก็
เช่นกัน จะต้องช�ำระสิง่ สกปรกทางใจออกเสียก่อน สิง่ สกปรกทาง
ใจนี้ ในทางศาสนาเรียกว่า “บาป” ซึง่ ถ้าจะแปลแล้วก็ได้แก่ ความ
สกปรกทางใจ
ในมงคลข้อนี้ พระพุทธองค์ตรัสว่าให้เว้นจากบาปเสีย ตัวเรา
ยังท�ำบาปอยู่ตราบใด การแต่งใจก็ไม่เป็นผล เมื่อมาถึงประเด็นนี้
ปัญหาต่อไปที่เราจะต้องเข้าใจ คือค�ำว่า ‘บาป’
ค�ำว่าบาปนัน้ ได้แก่ความเศร้าหมองของจิตใจ ซึง่ การกระท�ำ
อะไรก็ตาม ถ้าการกระท�ำนั้นเป็นการก่อความเดือดร้อน ท�ำให้
จิตใจของเรานัน้ ผิดปกติไปจากความเป็นจริงของธรรมชาติ เป็นต้น
ว่า ใจร้าย ใจด�ำ ใจต�่ำ จิตเศร้าหมอง เหล่านี้เป็นบาปทั้งนั้น
ในทางศาสนานัน้ มุง่ หวังการกระท�ำทางจิตใจเป็นเกณฑ์ การ
กระท�ำใดๆ ก็ตาม เมื่อท�ำแล้วท�ำให้เกิดความเสื่อมเสียทางจิตใจ
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สิ่งนั้นเป็นบาป ที่ว่าเสื่อมเสียทางจิตใจนั้น หมายถึงการกระท�ำที่
ท�ำให้ใจของบุคคลนั้น มีสภาพต�่ำลงจากปกติคนทั่วไป เราทราบ
ความหมายของมนุษย์เป็นอย่างดีแล้วว่า แปลว่า ผู้มีจิตใจสูง คือ
สูงจากสัตว์ทั่วไปในด้านของคุณธรรม ถ้าการกระท�ำใดๆ ของเรา
มีเจตนาในทางชั่วร้ายแล้ว ก็ไม่ท�ำให้ต่างอะไรกับสัตว์ทั่วๆ ไป
ดังนัน้ ความหมายของมนุษย์ หรือคน ไม่ใช่อยูท่ วี่ า่ มีหวั มีแขนสอง
แขน มีขาสองขา มีการกินอยู่ หลับนอน เหล่านีเ้ ท่านัน้ แต่จะต้อง
มีคุณธรรมที่สูงกว่าสัตว์ทั่วไป คือ มีจารีตประเพณี มีคุณธรรม
เหล่านีเ้ ป็นเครือ่ งหมายของมนุษย์ทที่ ำ� ให้แตกต่างจากสัตว์ทวั่ ๆ ไป
การกระท�ำที่ศาสนาต่างๆ สอนว่าเป็นบาปนั้นผิดแผกกัน
เป็นส่วนมาก ศาสนาใดสอนว่าโลกและสรรพสัตว์มีพระเจ้าสร้าง
ศาสนานั้นก็สอนว่าการกระท�ำผิดต่อพระเป็นเจ้าเป็นบาป ดังนั้น
บาปก็หมายถึงการผิดจากค�ำสัง่ สอนของท่าน และท่านอาจมีสทิ ธิ
ยกบาปให้ดว้ ย เช่น คริสต์ศาสนา เป็นต้น ถือว่าคนจะบริสทุ ธิน์ นั้
ด้วยการทีพ่ ระเจ้าไถ่บาปให้ แต่พทุ ธศาสนาไม่ได้สอนเรือ่ งพระเจ้า
สร้าง เรือ่ งบาปเป็นเรือ่ งเหตุผลทางจิตใจ คือการกระท�ำใดๆ ก็ตาม
เมือ่ ท�ำลงไปแล้วจิตใจของคนนัน้ แปรสภาพในทางเสียนัน้ เป็นบาป
ทั้งสิ้น บาปคงเป็นบาป ไม่มีการหยิบยื่นบาปให้แก่ผู้ใด และไม่มี
การงดเว้นหรือไถ่บาปให้แก่ผใู้ ด ใครท�ำผูน้ นั้ ก็จะต้องได้รบั ดังพุทธ
ภาษิตว่า “ผู้ท�ำบาปเอง ผู้นั้นย่อมเศร้าหมองเอง” หรือ “ความ
บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์มีอยู่เฉพาะตน” เหล่านี้เป็นต้น
การท�ำบาปของบุคคลเรามีอยู่ ๓ ทาง ดังเช่นที่ได้กล่าวมา
แล้วในมงคลที่ ๑๘ คือทางกาย ทางวาจา และทางใจ ทัง้ ๓ ทางนี้
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รวมเป็นบาป ๑๐ ประการ คือ
ทางกาย ๓
ทางวาจา ๔
ทางใจ ๓
ทั้ง ๑๐ ทางนี้ นับเฉพาะหัวข้อใหญ่ๆ ซึ่งเป็นแม่บทโดย
เฉพาะ ไม่ได้หมายความถึงวิธกี ารกระท�ำอืน่ ๆ เช่น การท�ำร้ายกัน
ด้วยวิธกี ารต่างๆ หรือว่าการหลอกลวงด้วยเล่หก์ ลอืน่ ๆ ซึง่ จะแยก
ให้เห็นดังต่อไปนี้
ทางกาย
๑. การฆ่า
๒. การลักทรัพย์
๓. การผิดประเวณี
และได้แยกสาขาออกไปอีก เช่น การฆ่า รวมไปถึงการฆ่าคน
ยิงนกตกปลา ทรมานสัตว์ กัดปลา ชนไก่ ท�ำร้ายร่างกาย
การลักทรัพย์ มีการขโมย ปล้น ฉ้อโกง หลอกลวง หนีภาษี
หากินทางทุจริต คอรัปชั่น
การผิดประเวณี คือ การท�ำชู้ ฉุดคร่า อนาจาร ฯลฯ

ฯลฯ

ทางวาจา มีการพูดเท็จ แยกออกเป็นสาขาดังนี้
๑. พูดโกหก เสริมความ บิดพลิ้ว ท�ำหลักฐานเท็จ ฯลฯ
๒. พูดค�ำหยาบ มีด่า ประชด แช่งชัก ว่ากระทบกระแทก
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๓. พูดส่อเสียด มี ยุยง ใส่ร้ายป้ายสี ฯลฯ
๔. พูดเหลวไหล เช่น พูดเหลาะแหละ พูดโปรยประโยชน์ พูด
พล่าม พูดเพ้อเจ้อ ฯลฯ
ทางใจ มีอยู่ ๓ คือ
๑. คิดโลภมาก คือ อยากได้ในทางทุจริต เพ่งเล็งทรัพย์ผอู้ นื่
วางแผนทุจริต ฯลฯ
๒. พยาบาท คิดอาฆาต คิดแก้แค้น คิดปองร้าย ฯลฯ
๓. เห็นผิด เห็นว่าบาปบุญไม่มี เห็นว่าบิดามารดาไม่มีคุณ
เห็นว่าตายแล้วสูญ เห็นว่าท�ำดีไม่ได้ดี ฯลฯ
เหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งของบาป ซึง่ แยกออกเป็น ๑๐ ประการ มีทาง
กาย ๓ ทางวาจา ๔ ทางใจ ๓ ดังทีไ่ ด้แสดงมาแล้ว สิง่ เหล่านีล้ ว้ น
เป็นบาปอกุศลทั้งสิ้น
ในทางศาสนา ได้แสดงโทษของบุคคลผู้กระท�ำบาปไว้ดังนี้
คนทีฆ่ า่ สัตว์ เมือ่ ตายไปแล้วก็จะบังเกิดในอบาย คือนรก ครัน้ เกิด
มาเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนที่มีอายุสั้น จะตายตั้งแต่อายุยังน้อย
คนที่ทรมานสัตว์ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บ
เบียดเบียนอยูเ่ นืองๆ คนทีล่ กั ทรัพย์ ก็เป็นหนทางไปอบาย ถ้าเกิด
มาเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนยากจนอนาถา มีทรัพย์ก็จะฉิบหายด้วย
ไฟไหม้ ด้วยโจรสลัด เป็นต้น คนทีช่ อบประพฤติผดิ หรือเสพเมถุน
ก็จะได้รบั โทษทัณฑ์ในอบาย และต้องเวียนว่ายตายเกิดอยูใ่ นวัฏฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุด โทษของการกล่าวมุสาวาท เป็นหนทางไป
อบาย ครั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้รับความบริสุทธิ์ มีแต่คนมา
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ล่อลวงให้เสียทรัพย์ขา้ วของ และถูกโจทก์ดว้ ยความเท็จ เอาของที่
ต้องห้ามมาลักใส่ให้เกิดความเสียหาย โทษของการดืม่ สุราเมรัย ก็
ให้เกิดในอบาย นายนิรยบาลกรอกด้วยน�้ำทองแดง ครัน้ มาบังเกิด
เป็นมนุษย์ ก็เป็นคนโง่เขลาไม่มีสติปัญญา เป็นบ้าใบ้ผิดมนุษย์
ทั้งปวง นี่เป็นโทษของผู้ล่วงละเมิดการท�ำบาปอกุศล
ในทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมงคลข้อนี้ บุคคล
ผู้กลัวต่อผลของการกระท�ำบาปอกุศล ก็พึงมีธุระที่จะต้องละอยู่
๒ อย่าง คือ
อารตี งด
วิรตี เว้น
อารตี แปลว่า งด หมายถึงงดการก่อกรรมท�ำบาป หมาย
ความว่า ถ้าหากมีบาปกรรมอันใดที่เราได้ท�ำอยู่แล้วด้วยความ
หลงใหลเห็นผิดเป็นชอบมาก่อน จนการกระท�ำนัน้ ได้ตดิ เป็นนิสยั
อย่างเช่นติดสุราเมรัย ชอบโกหก มีจิตเหี้ยมโหด ชอบตกปลา
ล่าสัตว์ เมื่อรู้ว่าเป็นบาปกรรมก็งดเสีย คือเลิกท�ำ การหยุดเลิก
บาปกรรมที่ท�ำอยู่แล้วอย่างนี้ เรียกว่า อารตี แปลว่า งด
ส่วน วิรตี แปลว่า เว้น ซึง่ เราชาวพุทธมักจะได้ยนิ อยูเ่ สมอๆ
แต่เป็นอีกรูปแบบหนึง่ คือ มัชชวิรตั ิ เว้นดืม่ น�ำ้ เมา มังสวิรตั ิ เว้นการ
กินเนือ้ สัตว์ เวรวิรตั ิ เว้นจากการจองเวร ทีว่ า่ เว้นบาปหมายความ
ว่า ไม่รอิ า่ นท�ำบาปกรรมขึน้ อีก รูว้ า่ งานใดเป็นบาปกรรมก็เว้นเสีย
เช่นเว้นจากการปล้น เว้นจากการฉ้อโกง เว้นจากการทุจริต อย่างนี้
เรียกว่า เว้น
เจตนาในการงดและเจตนาในการเว้นต่างกัน การงด เรามี
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เจตนาในการช�ำระสะสางบาปกรรมเก่าในตัวเรา ส่วนการเว้น เป็น
เจตนาระวังตัว ไม่ให้พลัดลงไปในทางบาป
การงดเว้นจากบาปอกุศลเหล่านี้ เป็นเหตุให้สังคมมนุษย์
ปกติสขุ พ้นจากความเบียดเบียนก่อทุกข์แก่กนั และกัน เหล่านีเ้ ป็น
มงคลแห่งความเจริญ
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มงคล
ข้อที่

๒๐

มชฺชปานา จ สญฺโม
(ส�ำรวมจากการดื่มน�้ำเมา)

ในมงคลข้อนี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า “มชฺชปานา จ สญฺ
โม” แปลว่า ส�ำรวมจากการดื่มน�้ำเมา ในปัญหาข้อนี้เป็นข้อที่จะ
ต้องท�ำความเข้าใจในค�ำว่า “มัชชปานะ” เสียก่อน
“มัชชปานะ” แปลว่า ของเมา ซึ่งกินความรวมไปถึงของ
มึนเมาทุกอย่าง น�้ำหนักของค�ำนี้ตรงในภาษาไทยว่า “ของเสพ
ติดให้โทษ” ซึ่งไม่ได้หมายถึงสุราอย่างเดียว แต่หมายถึงของเสพ
ติดให้โทษทุกอย่าง เช่น เหล้า ฝิน่ กระแช่ น�ำ้ ตาลเมา เบียร์ กัญชา
ใบกระท่อม และของอื่นๆ อีก
“ปานะ” แปลตามตัวว่า ดื่ม คืออมเข้าปากแล้วกลืนลงท้อง
แต่โดยความหมายแล้ว ค�ำว่า ดืม่ หมายถึงการท�ำสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ซึม
เข้าไปในตัว จะเป็นการกิน การอม การอัด การนัตถุ์ การฉีด การ
สูบ รวมอยู่ในค�ำว่า ปานะ ทั้งสิ้น
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เพราะฉะนั้นค�ำว่า มัชชปานะ หมายถึงการเสพของเสพ
ติดให้โทษทุกอย่าง และทุกวิธี เจตนาของมงคลข้อนีอ้ ยูท่ กี่ ารรักษา
ตัวไม่ให้เป็นทาสของยาเสพติดให้โทษ ถ้าใครติดเข้าแล้วก็ให้ถอน
ตัวออก ท�ำตัวให้เป็นอิสระเสีย ก็จะเกิดมงคล
ส�ำหรับในมงคลข้อนีจ้ ะแสดงถึงโทษของการดืม่ น�ำ้ เมา เพราะ
เป็นเครื่องท�ำให้เกิดความประมาท ในทางศาสนาถือว่าเป็นวัตถุ
อันตราย แต่ก็ยังรับว่าสุราอาจเป็นประโยชน์ได้ เช่น ใช้ปรุงผสม
กับยา หรือปรุงอาหารให้มีรสดีขึ้น นั่นไม่ได้หมายความว่าจะให้
เราหลีกเลีย่ งการดืม่ สุรา อย่างบางคนทีเ่ คยเห็นกินยาดองผสมสุรา
แล้วใส่ยาดองเพียงนิดเดียว แต่เติมสุราเข้าไปบ่อยๆ และกินจน
เมามายไม่ได้สติ อย่างนี้เรียกว่าขาดความส�ำรวม ค�ำว่าส�ำรวมนี้
ท่านมุ่งหมายเหมือนกับฉลากยาที่บอกว่า “ยาอันตราย” ให้ระวัง
คือระวังว่าจะเสีย หรือห้ามขาดเลย อย่างเช่นมีใครมาเตือนเรา
ว่า “ระวังจะตาย” เราก็จะต้องเข้าใจว่าต้องระวังขนาดที่ไม่เฉียด
เข้าไปหาความตาย พยายามเว้นจากที่ๆ มันจะท�ำให้เราตายเด็ด
ขาด ไม่ใช่หมายความว่าเราลองตายเล่นๆ ดูกไ็ ด้ หรือตายอย่างนัน้
อย่างนีจ้ งึ จะผิดค�ำเตือน ในทางศาสนา พระศาสดาของเราตรัสว่า
ให้สำ� รวมจากการดืม่ น�ำ้ เมา ก็หมายความว่าให้เราเลิกโดยเด็ดขาด
เลิกกินเหล้าเมายาเสีย
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โทษของการดื่มสุรา
พระพุทธศาสนาประณามการดื่มสุราและการซ่องเสพของ
มึนเมาเสพติดให้โทษทุกชนิด แต่จดุ หนักอยูท่ สี่ รุ า โทษของการดืม่
สุรา ทีท่ า่ นแสดงไว้ในสิงคาลกสูตร ซึง่ ทรงสอนแก่สงิ คาลกมาณพ
ว่า
๑. ธนชานิ ท�ำให้เสื่อมเสียทรัพย์
๒. กลฺหปฺปวฑฺฒนี ก่อการทะเลาะวิวาท
๓. โรคานํ อายตนํ จะเกิดโรคหลายอย่าง
๔. อกิตฺติ สญฺชนณี เสื่อมเสียชื่อเสียง
๕. หิริ โกปินนิทฺทํสนี ท�ำให้ขาดความละอาย
๖. ปญฺาย ทุพฺพลีกรณี ท�ำให้สติปัญญาเสื่อมถอย
การดื่มสุราชื่อว่าไม่รักตัว ล้างผลาญทรัพย์สมบัติลูกเมีย
ผลาญคุณงามความดีทุกอย่าง จึงชื่อว่าไม่รักตัว ไม่รักคุณความดี
ของตัว ไม่รกั ลูกเมีย ทรัพย์สมบัติ ไม่รกั เกียรติยศของตัวทุกอย่าง
คนที่ดีมีศีลมีสัตย์ เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป ถ้าเวลาเขาจะ
คิดท�ำลายเสีย เขาก็ใช้อุบายมอมเหล้าให้เมาเสียจนลืมตัวชวนให้
ท�ำผิดท�ำชัว่ ทีเ่ ขาได้เตรียมเอาไว้ เพราะเมาจนลืมตัวไปท�ำชัว่ เข้าก็
เสียคน พอเวลาหายเมาแล้วนึกถึงการกระท�ำต่างๆ ที่ตัวท�ำไป ก็
เกิดมีความเดือดร้อนใจ เหมือนกับว่าหน้าของตัวเองเป็นใบหน้าที่
เกลี้ยงเกลาสะอาดไม่มีต�ำหนิเลย ต้องมาเป็นแผล เห็นแล้วก็เกิด
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ความไม่สบายใจฉันใด คนทีไ่ ม่เคยท�ำบาปท�ำชัว่ แต่เพราะประมาท
ท�ำชั่วเพราะขาดสติ นึกถึงบาปที่ไม่ดีก็ย่อมไม่สบายใจทุกที สิ่งที่
เราท�ำไปแล้วก็ให้มันแล้วไป เราต้องตั้งต้นด้วยการส�ำรวมใหม่
อย่ากระท�ำเช่นนัน้ อีกเป็นครัง้ ทีส่ อง แต่บางคนไม่เข้าใจ เมือ่ ท�ำชัว่
ท�ำเสียเกิดความเสียใจก็หนั ไปดืม่ สุราอีกเป็นการดับกลุม้ ซึง่ ย่อม
เป็นไปไม่ได้จะยิง่ ซ�ำ้ หนักอีก เปรียบเหมือนร่างกายของเราหรือพืน้
สกปรก แต่แทนทีเ่ ราจะใช้น�้ำสะอาดล้าง กลับใช้น�้ำสกปรกมาล้าง
แล้วลองคิดดูว่ามันจะสะอาดได้อย่างไร เมื่อเราสกปรกแล้วต้อง
อาบน�้ำช�ำระร่างกาย ฟอกสบู่ให้สะอาด แล้วไม่เข้าไปเกลือกกลั้ว
กับสิ่งสกปรกอื่นๆ อีก ก็ไม่เปื้อนสกปรกอีกเช่นกัน
เพื่ อ แสดงโทษของการดื่ ม น�้ ำ เมานั้ น จะขอยกนิ ท านชุ ด
ประกอบสัก ๓ เรื่องเพื่อเป็นแนวทางของการพิจารณา ซึ่งเรื่อง
หนึ่งเป็นเรื่องต้นก�ำเนิดของสุรา ซึ่งมีเรื่องเล่าดังนี้

เรื่องต้นก�ำเนิดสุรา
มีเรือ่ งเล่าว่า มีนายพรานคนหนึง่ เป็นผูห้ าเนือ้ มาส่งพระเจ้า
กรุงพาราณสีเป็นประจ�ำ และได้พบต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่ง ที่ปลาย
มีโพรง พวกนกแขกเต้าคาบข้าวสาลีมากินที่โพรงไม้นั้น และนก
อืน่ ๆ ก็คาบชะเอม พริกไทย มากินทีโ่ พรงไม้นนั้ ไม่ขาด ของเหล่า
นัน้ ก็ตกลงไปในโพรงไทรเป็นอันมาก ครัน้ ฝนตกลงมาน�้ำขังอยูใ่ น
โพรงไทร และมีสแี ดง มีรสเมาบังเกิดขึน้ เมือ่ นกทัง้ หลายมากินน�้ำ
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ในโพรงไม้นั้นก็เกิดความมึนเมาพลัดตกลงมา นายพรานได้ดูอยู่
สักครูก่ เ็ ห็นนกนัน้ บินไป เดีย๋ วเดียวก็ตกลงมาอีก ก็เกิดความสงสัย
จึงได้ขึ้นไปบนต้นไทรเห็นน�้ำสีแดงก็ยังไม่รู้ว่าเป็นน�้ำอะไร นาย
พรานก็กินเข้าไปสองสามอึก ก็เกิดจิตใจครึกครื้น มีความสนุก
สนานแล้วก็นอนหลับไป พอตืน่ ขึน้ มาก็ได้ปนี ขึน้ ไปบนต้นไทร ตัก
เอาน�ำ้ นัน้ ไปถวายพระเจ้ากรุงพาราณสี พระองค์ให้ราชบุรษุ ทดลอง
ราชบุรษุ เมือ่ ทดลองแล้วก็เกิดใจแกล้วกล้า พระองค์กเ็ รียกน�้ำนัน้ ว่า
สุรามาจนบัดนี้ อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องโทษของการดื่มสุรา
ในอดีตกาลพระราชาองค์หนึ่ง ในกรุงพาราณสี เป็นผู้ที่ดื่ม
สุราเป็นนิจ และชอบเสวยเนือ้ เป็นประจ�ำจะขาดเนือ้ เสียไม่ได้เลย
อยู่มาวันหนึ่ง เป็นวันอุโบสถซึ่งไม่มีใครฆ่าเนื้อขายในวันนั้น พ่อ
ครัวก็เกิดร้อนใจไม่มีเนื้อสดจะถวาย จึงเข้าไปกราบทูลแก่พระ
อัครมเหสีให้ทรงทราบ พระนางจึงตรัสว่า ถ้ากระนั้นเมื่อท่านจะ
น�ำโภชนาหารไปถวายแล้ว เราจะให้พระโอรสเข้าไปก่อน เพราะ
พระโอรสเป็นที่รักของพระราชา
เมื่อพ่อครัวได้น�ำโภชนาหารเข้าไปถวาย จึงได้น�ำพระโอรส
เข้าไปก่อน เพราะเป็นทีด่ บั ร้อนของพระราชา ซึง่ ก็เป็นเวลาทีพ่ ระ
ราชาก�ำลังเมาสุราอยู่ ครัน้ เห็นพระโอรสทีเ่ ป็นทีร่ กั ก็อมุ้ ขึน้ นัง่ บนตัก
แล้วชมเชย เมือ่ พ่อครัวน�ำอาหารไปถวาย พระราชาไม่เห็นมีเนื้อ
จึงถามขึน้ ว่าท�ำไมจึงไม่มเี นือ้ พ่อครัวก็ทลู ให้ทราบว่า วันนีเ้ ป็นวัน
อุโบสถไม่มใี ครฆ่าเนือ้ ขาย พระราชาก็จงึ ได้จบั พระราชบุตรหักคอ
แล้วโยนไปให้พ่อครัว “ท่านจงเอาเนื้อนี้แกงมาให้เรา” พระราชา
ตรัส พ่อครัวก็นำ� เนือ้ นัน้ มาปรุงเป็นอาหารถวาย ครัน้ ทรงเสวยแล้ว
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ก็ทรงบรรทมหลับไป
ครั้นรุ่งเช้า เมื่อสร่างเมาก็ทรงเรียกหาพระโอรส พระมเหสี
ก็ทรงพิลาปร�ำพันกราบทูลว่า พระราชโอรสนั้นได้ถูกพระองค์ฆ่า
แล้วประทานให้พ่อครัวไปท�ำอาหารเสียแล้ว เมื่อพระราชาได้ทรง
สดับก็ระลึกได้ ร้องไห้ปริเทวนาต่างๆ แล้วทรงอธิษฐานว่า ต่อนี้
ไปเราจะไม่เสวยสุราจนตราบเท่าสู่นิพพาน
นีเ่ ป็นเรือ่ งแสดงให้เห็นว่า การดืม่ น�ำ้ เมาก่อความพินาศใหญ่
หลวง แม้พระโอรสที่รักยิ่ง ก็ทรงประหารเสียได้เพราะความเมา
อีกเรื่องหนึ่ง หลานชายของอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ผลาญ
เงินทองเป็นจ�ำนวนมาก แม้จะได้รบั การช่วยเหลือจากเศรษฐีกย็ งั
ประพฤติเช่นนัน้ อีก พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงให้ฟงั ว่า ในกาลก่อน
เราแม้ได้ให้หม้อวิเศษอ�ำนวยสิ่งที่ต้องการทุกอย่างแก่เขา ยังไม่
สามารถท�ำให้พอใจได้ แล้วทรงแสดงเรื่องอดีตมาเล่าให้ฟังว่า
ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์เป็นเศรษฐี ฝังทรัพย์ไว้ในแผ่นดิน
สีส่ บิ โกฏิ ในกรุงพาราณสี ได้บำ� เพ็ญทานเป็นอันมาก เมือ่ ตายแล้ว
ก็ไปเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชฯ เศรษฐีนั้นมีบุตรชายอยู่คนหนึ่ง
เมื่อบิดาตายแล้วก็เอาแต่ดื่มสุรา ตบรางวัลแก่นักเต้นร�ำ นักขับ
ประโคมครัง้ ละพัน และกลายเป็นนักเลงผูห้ ญิง นักเลงสุรา ผลาญ
เงินทองจนหมดสิน้ และได้กลายเป็นคนยากจน ท้าวสักกะได้ทรง
ทราบว่าเขาเป็นคนเข็ญใจแล้วก็เกิดความสงสาร จึงได้ประทาน
หม้อวิเศษที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการ แล้วตรัสว่า “เจ้าจง
รักษาหม้อนี้ไว้ อย่าให้มันแตกท�ำลายลงเป็นอันขาดทีเดียว เมื่อ
หม้อยังมีอยู่ เจ้าจะไม่ขาดทรัพย์ เจ้าจงไม่เป็นผู้ประมาทนะ”
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แล้วเสด็จกลับ จ�ำเดิมแต่นั้นชายคนนั้นก็ดื่มสุราอีกและเที่ยวไป
วันหนึง่ เขาเมาแล้วโยนหม้อนัน้ ขึน้ ไปในอากาศแล้วรับ โยนแล้วรับ
ครัง้ หนึง่ เกิดรับผิด หม้อตกลงพืน้ แตก ตัง้ แต่นนั้ มาเขาก็กลายเป็น
คนยากจนอีก
นี่แสดงให้เห็นว่า การดื่มน�้ำเมา คือสุราเมรัยเป็นเหตุแห่ง
ความฉิบหาย ท�ำให้บุคคลผู้ดื่มได้ตกทุกข์ได้ยาก แม้บิดามารดา
ญาติกไ็ ม่อาจอุปถัมภ์อมุ้ ชูได้ ผูด้ มื่ สุราท�ำตนเองให้หมดค่า ไม่เป็น
ทีต่ อ้ งปรารถนาของผูใ้ ด ดังนัน้ พระบรมศาสดาจึงตรัสว่า “การดืม่
สุราเป็นเหตุให้ตั้งอยู่ในความประมาท” และอบายมุขคือหนทาง
แห่งความฉิบหายแห่งโภคทรัพย์
ผู้หวังความเจริญก้าวหน้า และความเป็นมงคลแห่งชีวิตพึง
เว้นจากการดื่มสุราเมรัย และสิ่งเสพติดให้โทษทั้งหลาย ความ
สวัสดีจะเกิดแก่ตนทุกเมื่อ
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อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ
(ไม่ประมาทในธรรม)

ในมงคลข้อนี้ท่านได้แสดงไว้ว่า ความไม่ประมาทในธรรม
ทั้งหลาย ซึ่งเราก็พอที่จะแยกความหมายของมงคลข้อนี้ได้ ๒
ประการ คือ ความไม่ประมาท ๑ และธรรมทั้งหลาย ๑
ความไม่ประมาทคืออย่างไร เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งทีก่ นิ ความหมาย
กว้างมาก อัปปมาทะ ซึ่งเมื่อแปลแล้วก็จะได้ใจความว่า ความไม่
ประมาท ความไม่ประมาทนั้นท่านได้ให้ความหมายไว้ว่า ความที่
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ไม่อยูป่ ราศจากสติ หรือความมัวเมาในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ในวัย
ในความที่ไม่มีโรค เหล่านี้เป็นลักษณะของความประมาททั้งสิ้น
สตินนั้ เป็นธรรมชาติอย่างหนึง่ ทีเ่ ป็นเครือ่ งคุม้ ครองรักษาใจ
ตลอดจนการกระท�ำทางกาย วาจาของเราให้เป็นไปในทางที่ถูก
ที่ควร สติ ได้แก่ความระลึกได้ คือระลึกไว้ก่อนที่จะท�ำ ก่อนที่จะ
พูด ก่อนที่จะคิดกิจการทั้งปวง บุคคลที่ขาดสติเหนี่ยวรั้งในการ
งานทีต่ นกระท�ำ ก็ทำ� ให้เสียหายมากทัง้ ทรัพย์สมบัตแิ ละชีวติ เช่น
เราประกอบการค้าขาดการเอาใจใส่ในสินค้า ท�ำไปโดยไม่รู้จัก
กาลเทศะย่อมได้รับความพินาศป่นปี้ในที่สุด หรือในส่วนร่างกาย
ไม่เอาใจใส่บริหารรักษา ยิง่ กว่านัน้ ยังกล้าประกอบเหตุอนั เป็นทาง
มาแห่งโรค เมือ่ เป็นเช่นนีแ้ ล้ว โรคทีย่ งั ไม่เกิดก็เกิดขึน้ ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
ก็ก�ำเริบมากขึ้น และในที่สุดก็ท�ำลายชีวิตของตนเองในที่สุด หรือ
คนทีข่ บั รถมีความประมาทขับรถเร็วเกินอัตรา โดยคิดว่าฝีมอื ของ
ตัวเองนั้นดีแล้ว ก็ย่อมได้รับความตายในที่สุด ดังนั้นการที่เราจะ
กระท�ำกิจการใดๆ ก็ตาม ท่านสอนให้เรานั้นมีสติ คือคิดให้ดีเสีย
ก่อนที่จะกระท�ำการใดๆ ลงไป
ลักษณะของความมีสตินแี้ หละทีเ่ รียกว่าไม่ประมาท ส่วนคน
ที่ขาดสติ ความยับยั้งชั่งใจ ท่านเรียกว่าคนประมาท
ส่วนค�ำว่า ธรรม นัน้ มีความหมายหลายประการซึง่ ค�ำนีไ้ ม่ได้
หมายความว่าค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสมอไป ค�ำว่าธรรมนั้น
เป็นค�ำในภาษาอินเดียทีเ่ ขาใช้กนั มานานแล้ว ซึง่ พอทีจ่ ะสรุปความ
หมายของค�ำว่า ธรรม ว่าหมายถึงสภาพ สิง่ ของ หรือเรือ่ งเท่านัน้
เอง ซึ่งใช้ได้ทั้งทางดีและทางเลว อย่างเช่น
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รูปธรรม		
อรูปธรรม
โลกธรรม
สภาวธรรม
มรณธรรม
วัฒนธรรม
หายนธรรม

สิ่งที่มีรูปร่าง
สิ่งที่ไม่มีรูปร่าง
เรื่องของโลก
สิ่งที่เป็นขึ้นเอง
ความตาย
ความเจริญ
ความเสื่อม

ฯลฯ
ซึง่ สิง่ ทีย่ กมานี้ ล้วนแต่เป็นความหมายของค�ำว่าธรรมทัง้ สิน้
ดังนัน้ ความหมายของค�ำว่า ธรรม หรือความไม่ประมาทในธรรม
ในมงคลข้อนี้ หมายถึงไม่ประมาทในค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่ง
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้านัน้ เป็นสัจธรรม ความไม่ประมาทในธรรม
ก็คือความไม่ประมาทในสัจธรรมนั่นเอง หรือถ้าจะให้ความหมาย
ชิดเข้ามา ธรรมนั้นหมายถึงเหตุหรือต้นเหตุ อย่างข้อความใน
สัปปุรสิ ธรรมข้อทีว่ า่ ธัมมัญญตา แทนทีจ่ ะแปลว่ารูจ้ กั ธรรมะ ท่าน
แปลเอาความหมายทีเดียวเลยว่า ความเป็นผูร้ จู้ กั เหตุ ซึง่ ถ้าเราจะ
ศึกษาค�ำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ทุกข้อล้วนแต่ค�ำบอกเหตุทงั้ สิน้
คือบอกว่าท�ำเหตุอย่างนีแ้ ล้วจะได้รบั ผลอย่างนัน้ หรือไม่กบ็ อกว่า
ผลอย่างนีเ้ กิดมาจากเหตุอย่างนัน้ ซึง่ เป็นค�ำสอนทีบ่ อกเหตุทงั้ สิน้
ดังนัน้ ความไม่ประมาทในธรรม คือความไม่ประมาทในเหตุ
นัน่ เอง คนทีด่ เู บาต่อการกระท�ำของตนเอง เพราะการกระท�ำของ
เราเองทีเ่ รียกว่าธรรมนัน่ แหละ เป็นเหตุทจี่ ะให้เกิดผลต่อไป คนที่
ดูเบาต่อการกระท�ำของตนเอง คนนัน้ เรียกว่าคนประมาทในเหตุ
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ผู้ที่รู้ความนี้แล้ว ก็ต้องละความประมาทเสีย ตั้งอยู่ในความไม่
ประมาท เมือ่ หมัน่ ท�ำให้เกิดในจิตใจของผูใ้ ดแล้ว ก็ยอ่ มจะเตือนให้
ผูน้ นั้ ประกอบการอันหาโทษมิได้ ดังนัน้ บัณฑิตจึงสรรเสริญความ
ไม่ประมาทไว้อเนกประการ ความไม่ประมาทนั้นมีคุณานิสงส์
มากมายหลายประการ ทั้งในทางคดีโลกและคดีธรรม ความไม่
ประมาทในธรรมทั้งหลายเป็นมงคลอันสูงสุด ซึ่งหมายถึงความ
ชั่ว และความดีทั้งปวง ในความชั่วก็ไม่ประมาท คือไม่ดูหมิ่นว่า
ไม่เป็นไร แม้เพียงเล็กน้อย ก็รีบละเสียไม่ปล่อยให้เพิ่มพูนขึ้น
หมั่นขจัดอยู่เสมอ ความชั่วก็มีแต่จะหมดไป ในความดีก็ตั้งใจ
ขะมักเขม้นกระท�ำ ไม่ดหู มิน่ ว่าเล็กน้อย แล้วทอดธุระเสีย ความดี
ย่อมเพิม่ พูนขึน้ เมือ่ ความชัว่ หมดไป ความดีเต็มเปีย่ มย่อมบริบรู ณ์
ด้วยสันติสขุ ซึง่ ตนปรารถนา บุคคลทีไ่ ม่ประมาท ย่อมไม่คลาดจาก
ประโยชน์อนั ตนควรได้ควรถึง ดังนัน้ จึงควรทีจ่ ะบ�ำเพ็ญให้บริบรู ณ์
ในตน
ความไม่ประมาทนี้มีคุณมาก ดังที่เราจะเห็นได้ว่า คนที่ไม่
ประมาทนั้นย่อมจะประกอบกิจการงานของตนได้ผลดี ตรงข้าม
ถ้าเราประมาทแล้วก็จะเกิดโทษ ดังทีไ่ ด้กล่าวแล้วว่า แม้แต่กน้ บุหรี่
เพียงก้นเดียวก็สามารถทีจ่ ะท�ำลายทรัพย์สนิ ของตนและของผูอ้ นื่
ให้มอดไหม้ไปในพริบตาเดียว ความไม่ประมาทจึงเป็นความเจริญ
คือต้องท�ำเหตุให้ดี และท�ำเต็มที่ และท�ำให้สมผล การปฏิบัติตน
อย่างนี้เรียกว่า ไม่ประมาทในธรรม
ในจตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย พระพุทธองค์ทรงชีเ้ หตุส�ำคัญ
ไว้ ๔ ประการด้วยกัน ที่บุคคลไม่ควรประมาทอย่างยิ่งคือ
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๑. ในการละกายทุจริต ประพฤติกายสุจริต
๒. ในการละวจีทุจริต ประพฤติวจีสุจริต
๓. ในการละมโนทุจริต ประพฤติมโนสุจริต
๔. ในการเลิกละมิจฉาทิฐิ ตั้งอยู่ในสัมมาทิฐิ
รวมความสีเ่ รือ่ งเข้าด้วยกัน คือไม่ให้ประมาทในการท�ำ การ
พูด การคิด และการปรับปรุงความคิดเห็นของตนให้ถูกต้อง เมื่อ
เราประพฤติในความไม่ประมาทแล้ว ความเจริญก็บังเกิดขึ้น
แก่ตนในที่สุด
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ข้อที่

๒๒

คารโว จ

(มีสัมมาคารวะ)

มนุษย์ทุกคนอยากเป็นคนดี อยากให้ตนเป็นที่รักที่ชอบใจ
ของคนทัว่ ไปๆ อยากเป็นคนเฉลียวฉลาดรอบรูส้ งิ่ ทัง้ ปวง อยากให้
ตนเป็นทีน่ ยิ มยกย่องของคนอืน่ แต่สงิ่ เหล่านีจ้ ะเกิดขึน้ มาได้เพราะ
ผูน้ นั้ ประกอบเอาไว้ เช่น อยากให้มคี นรักใคร่ยกย่องนับถือ ก็ตอ้ ง
เป็นคนมีสมั มาคารวะ รูจ้ กั เคารพซึง่ กันและกัน เหล่านีเ้ ป็นเหตุให้
เราเป็นทีร่ กั ใคร่ของคนทัว่ ไป ด้วยเหตุนพี้ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้
สอนในมงคลข้อนี้ว่า ให้มีความเคารพ
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ถ้าเราจะดูความหมายของมงคลข้อนี้แล้วก็คิดว่า เป็นความ
หมายที่ตื้นๆ ถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วขอบอกได้เลยว่า ท่านดูเบา
ธรรมะข้ อ นี้ ไ ปเสี ย แล้ ว ถ้ า ความหมายมี อ ยู ่ เ พี ย งเท่ า นี้ แ ล้ ว
พระพุทธเจ้าไม่จัดเอาไว้ในอันดับเกือบจะสุดท้าย ความจริงความ
หมายของ คารโว จ นี้ มีความหมายมากกว่าที่เราเข้าใจ ที่เรา
เข้าใจความหมายของค�ำว่า คารวะ ในทีน่ สี้ ว่ นมากแล้วจะมุง่ หมาย
ถึงการกราบไหว้ ซึง่ ความเป็นจริงแล้วไม่ได้หมายความว่าอย่างนัน้
ความหมายของค�ำว่า คารวะ นั้น มูลศัพท์เดิมคือ ครุ เมื่อ
ประกอบกรรมวิธที างไวยากรณ์แล้วรูปศัพท์กถ็ กู แปลงไป ซึง่ ความ
หมายของค�ำว่า ครุ นี้ ที่เราแปลกันทั่วๆ ไปว่าหนัก ความหนักนี้
เป็นความหมายที่ออกจะมีความหมายไปทางที่ไม่ดีในทางภาษา
ไทย เช่นว่า ป่วยหนัก อาการหนัก โทษหนัก อะไรเหล่านี้ ถ้าจะ
แปลเอาความหมายที่ได้ใจความแล้ว ควรจะแปลว่า ตระหนัก
ความตระหนักที่เป็นความหมายของคารวะนั้น หมายถึง
ความตระหนักในความดีอนั มีอยูใ่ นตัวคนอืน่ และสิง่ อืน่ คุณความดี
ที่มีอยู่ในคนหรือในสิ่งใดก็ตาม ถ้าเราไปใส่ใจ สนใจ ปลงใจใน
คนนั้นสิ่งนั้น เรียกว่าตระหนักในความดี นี่แหละเป็นเนื้อแท้ของ
คารวธรรม หรือความเคารพ
เมือ่ เราเข้าใจอย่างนีแ้ ล้วอย่าได้คดิ ว่า กิรยิ ากราบไหว้ ท่าโค้ง
ท่าหมอบ เหล่านี้เป็นคารวะ นี่เป็นเพียงกิริยาแสดงคารวะเท่านั้น
บางคนอาจจะแสร้งท�ำก็ได้ คารวธรรมนั้นเป็นคุณธรรมที่มีอยู่ใน
ใจ เราไม่สามารถที่จะดูด้วยตาเปล่า หรือจะใช้กล้องขยายก็มอง
ไม่เห็น เปรียบเหมือนคนที่รู้หนังสือ ความรู้นั้นอยู่ที่ใจของคนที่มี
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ความรู้ เราดูดว้ ยสายตาก็รไู้ ม่ได้วา่ คนนัน้ มีความรูห้ รือไม่ ต่อเมือ่
เขาแสดงความรูอ้ อกมาโดยการเขียนหนังสือ หรืออ่านหนังสือ ซึง่
เป็นกิรยิ าทีแ่ สดงออกมาจากความรูท้ มี่ อี ยูใ่ นใจแล้ว ข้อนีฉ้ นั ใดก็ดี
คารวะ กับ การแสดงความเคารพก็ฉันนั้น
ความเคารพนี้เป็นคุณสมบัติของหมู่ชนที่เจริญแล้ว ดังจะ
เห็นได้จาก หมูช่ นทีเ่ จริญแล้วย่อมมีความเคารพกัน เป็นระเบียบ
แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูส้ งู สุดในโลก หาบุคคลผูม้ คี ณ
ุ ธรรม
เสมอพระองค์ไม่ได้เลย ถึงกระนัน้ พระองค์กย็ งั ทรงเคารพในธรรม
ที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้ว เพราะทรงเห็นว่าความที่ไม่มีความ
เคารพนั้นเป็นสิ่งล�ำบาก ดังนี้แสดงว่า ความเคารพเป็นคุณธรรม
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับโลก
ในมงคลทีปนีและในคัมภีร์พระไตรปิฎก ท่านได้แสดงสิ่งที่
พุทธบริษัทท�ำคารวะ ๖ สถาน คือ
๑. พุทฺธคารวตา ความเคารพในพระพุทธเจ้า
๒. ธมฺมคารวตา ความเคารพในพระธรรม
๓. สงฺฆคารวตา ความเคารพในพระสงฆ์
๔. สิกฺขคารวตา ความเคารพในการศึกษา
๕. อปฺปมาทคารวตา เคารพในความไม่ประมาท
๖. ปฏิสนฺถารคารวตา ความเคารพในปฏิสนั ถารการต้อนรับ
นอกจากนั้นก็มีความเคารพในบิดามารดา ครูอาจารย์ และ
ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา ลุง ตลอดจนคนทีม่ อี ายุ การเคารพใน
ท่านเหล่านี้เรียกว่า คารวะ ซึ่งการเคารพนั้นจ�ำแนกออกเป็น ๓
อย่าง คือ การเคารพด้วยกาย ด้วยวาจา และด้วยใจ
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เคารพพระพุทธเจ้าด้วยกายนั้นคือ เมื่อเห็นท่านแล้ว ก็ย่อ
กายคารวะด้วยองค์ ๕ คือ เข่าทั้ง ๒ มือทั้ง ๒ หน้าผาก ๑ ให้
จรดพื้น ถ้าเป็นภิกษุสามเณรให้ลดผ้าเฉวียงบ่า และลดร่ม ถอด
รองเท้า ผ้าคลุมศีรษะ ให้อยูใ่ นที่ ๑๒ ศอก ถ้าอยูใ่ นทีไ่ กล ต้องไป
สู่ที่อุปัฏฐาก ถ้าพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้ว ได้เห็นพระเจดีย์
ไม้โพธิ์และพระพุทธรูป ก็ให้เคารพเหมือนอย่างนั้น การเคารพ
พระพุทธเจ้าด้วยวาจานัน้ คือ ได้เห็นพระองค์แล้วก็กล่าวสรรเสริญ
พระคุณ มีอรหังเป็นต้น หรืออยู่ที่เฉพาะหน้า ก็ไม่พูดจาหัวเราะ
เฮฮาให้มีเสียงดังเป็นต้น เมื่อเห็นพระเจดีย์พระพุทธรูปก็มีความ
คารวะเหมือนอย่างนั้น การเคารพพระพุทธเจ้าด้วยใจนั้น จะได้
เห็นหรือไม่ได้เห็นก็ตาม ก็ให้ใจของเราน้อมจิตไปถึงพระคุณของ
ท่านทุกอิริยาบถ
การเคารพพระธรรมด้วยกายนั้น ก็คล้ายกับความเคารพ
ในพระพุทธเจ้า แปลกอยู่แต่ว่าเมื่ออยู่ในที่ใกล้ไม่ไปฟังธรรมเป็น
อคารวะ ขาดความเคารพในพระธรรม เคารพพระธรรมด้วยวาจา
นัน้ ถ้าเป็นคฤหัสถ์การฟังธรรมเป็นใหญ่ ถ้าเป็นภิกษุสามเณร การ
เล่าเรียนศึกษาท่องบ่นสาธยายเป็นใหญ่ ถ้าจะฟังธรรมอย่าได้พูด
เสียงดัง อย่าคุยกันในเวลาฟังธรรม การกระท�ำอย่างนีเ้ ป็นคารวะ
การเคารพในธรรมด้วยใจนัน้ ให้ระลึกถึงคุณพระธรรม คือ พระวินยั
พระสูตร และพระปรมัตถ์ ซึง่ รวมเรียกว่าปริยตั ธิ รรม ส�ำหรับเล่า
เรียนศึกษาให้รู้ข้อปฏิบัติ ให้ระลึกถึงพระธรรม ข้อปฏิบัติคือ ศีล
สมาธิ ปัญญา ให้ระลึกถึงปฏิเวธธรรม คือ มรรค ผล นิพพาน
ความเคารพในพระสงฆ์ดว้ ยกายนัน้ เมือ่ เห็นพระสงฆ์กย็ กมือ
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ไหว้นมัสการ หรือไปถึงวัดอาวาสวิหารและสีมา ให้ถอดรองเท้า
และลดร่ม อย่าห่มผ้าคลุมไหล่ อย่าคลุมศีรษะหรือใส่หมวกเข้าไป
ในอาราม เคารพพระสงฆ์ดว้ ยวาจานัน้ คือ เห็นพระสงฆ์แล้วกล่าว
สรรเสริญคุณพระสงฆ์ มีสปุ ฏิปนั โนเป็นต้น และอย่าพูดให้พระสงฆ์
เดือดร้อนใจด้วยค�ำหยาบ และยุยงพระสงฆ์เป็นต้น เคารพใน
พระสงฆ์ด้วยใจนั้น คือจะเห็นพระสงฆ์หรือไม่ก็ตาม ให้มีจิตน้อม
ถึงคุณของพระสงฆ์ มีสุปฏิปันโนเป็นต้น
สิกขฺ าคารวตา ความเคารพในสิกขาบทและการศึกษา มีการ
รักษาศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ให้บริสุทธิ์ มีการปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบตามค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นต้น
อปฺปมาทคารวตา เคารพในความไม่ประมาทนั้น คือ ให้มี
สติระลึกถึงในสติปัฏฐานทั้ง ๔ ไม่ปล่อยกาย วาจาและใจเป็นไป
ตามอ�ำนาจของอกุศล หมั่นประกอบการกุศล มีให้ทาน รักษาศีล
เจริญภาวนาอยู่เสมอ อย่างนี้เรียกว่า เคารพในความไม่ประมาท
ปฏิสนฺถารคารวตา เคารพในการต้อนรับคือ ธมฺมปฏิสนฺถาร
การต้อนรับด้วยธรรม และอามิสปฏิสนฺถาร การต้อนรับด้วยอามิส
การต้อนรับด้วยธรรมนัน้ คือการแสดงธรรม กล่าวให้คำ� อบรมสัง่
สอน ให้ค�ำแนะน�ำทีด่ ี กล่าววาจาทีไ่ พเราะ การต้อนรับด้วยอามิส
มีการให้ข้าว ให้น�้ำ ให้ที่อยู่อาศัย ให้ที่นั่ง หมากพลูบุหรี่ เป็นต้น
เหล่านี้จัดเป็นการปฏิสันถาร
ความเคารพใน ๖ ประการดังกล่าวมาแล้วนั้น ท�ำให้ศาสนา
เจริญ และได้ชอื่ ว่ายกย่องพระพุทธศาสนา ถ้าเราจะมาดูในปัจจุบนั
บุคคลที่มีความเคารพในหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายให้ท� ำ
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ตั้งใจท�ำให้บริบูรณ์ไม่บกพร่อง ผู้เคารพต่อหน้าที่ของผู้อื่น โดย
อ�ำนวยความสะดวกแก่เขา เพือ่ ทีจ่ ะท�ำหน้าทีน่ นั้ ให้สำ� เร็จโดยชอบ
คือผูใ้ หญ่กบั ผูน้ อ้ ยหรือผูเ้ สมอกัน ต่างเอือ้ เฟือ้ ต่อหน้าทีข่ องกันและ
กัน และเห็นว่ามีความส�ำคัญต่อเนือ่ งกันและเท่ากัน ทีจ่ ะท�ำงานให้
ส�ำเร็จด้วยกัน ไม่ดดู ายในหน้าทีข่ องกันและกัน และไม่ขดั ขวางกัน
แต่ชว่ ยกันให้สำ� เร็จทันกาลทันเวลา แม้เป็นผูใ้ หญ่กใ็ ห้ความเคารพ
ในหน้าที่ของผู้น้อย ไม่ควรที่จะดูหมิ่นว่ามีตำ� แหน่งเพียงเล็กน้อย
เพราะหน้าที่ทั้งหลายย่อมจะต่อเนื่องกัน ถ้าส่วนน้อยไม่สะดวก
แล้วส่วนใหญ่ก็ล่าช้าลง
ธรรมดาตึกทีจ่ ะสูงได้นนั้ ต้องอาศัยอิฐทีร่ องล่างเป็นฐาน ลอง
ถ้าเรายกอิฐข้างล่างออกเสียแล้ว ตอนบนถึงจะมีความแข็งแรง
มีความสวยงามสักเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ต้องทลายลง
ฉันใดผู้ใหญ่จะมีอ�ำนาจมีความสง่าได้ต้องอาศัยผู้น้อยเป็นเครื่อง
สนับสนุน และต่อเนือ่ งกัน ถ้าเราขาดความเคารพในหน้าทีข่ องกัน
และกันเสียแล้วก็จะเป็นผลให้ความเจริญไม่เกิดขึน้ พูดง่ายๆ ก็คอื
คารวตา หรือความเคารพในทีน่ หี้ มายถึงความทีเ่ รารูจ้ กั หน้าทีข่ อง
ตนว่ามีอย่างไร แล้วเราท�ำตามหน้าทีน่ นั้ อย่างเช่นในร่างกายของ
เราซึง่ ตามภาษาธรรมเรียกว่าอินทรีย์ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย
และใจ ตามีหน้าทีด่ ู หูมหี น้าทีฟ่ งั จมูกมีหน้าทีด่ มกลิน่ ลิน้ มีหน้าที่
ลิม้ รส กายมีหน้าทีร่ บั สัมผัส ใจมีหน้าทีค่ ดิ ต่างท�ำงานประสานกัน
และรูจ้ กั หน้าทีข่ องกันและกัน มีความเคารพในความส�ำคัญของกัน
และกัน ไม่กา้ วก่ายหน้าที่ของกัน ก็ทำ� ให้เรามีความสะดวกสบาย
แต่ถ้าตาเกิดอยากจะฟัง หูเกิดอยากจะดู จมูกเกิดอยากจะลิ้มรส
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ขึ้นมาแล้ว ร่างกายของเราจะเป็นอย่างไร หรือว่าสิ่งต่างๆ มันไม่
ยอมท�ำงานตามหน้าที่แล้ว เราจะท�ำอย่างไร
ในสังคมของเราก็เหมือนกัน ความสงบความสามัคคีจะเกิด
ขึ้นได้ก็ต้องอาศัยที่เรามีคารวะ หรือความเคารพในหน้าที่ คุณ
ความดีของกันและกัน จึงท�ำให้เกิดความพร้อมเพรียงกัน พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสไว้ใน อปริหานิยธรรมสูตร ทัง้ ฝ่าย
บรรพชิตและคฤหัสถ์ว่า ภิกษุทั้งหลายยังเคารพนับถือบูชาภิกษุ
ผู้เป็นเถระบวชมานาน เป็นบิดาสงฆ์ เป็นผู้น�ำของหมู่ จักเชื่อฟัง
ถ้อยค�ำของท่านอยูเ่ พียงไร ก็พงึ หวังความเจริญไม่มเี สือ่ มเพียงนัน้ ฯ
ในทางฆราวาส ถ้าชนทัง้ หลายยังเคารพผูใ้ หญ่โดยอายุหรือโดยคุณ
ความดี หรือโดยต�ำแหน่งหน้าทีอ่ ยูเ่ พียงไรแล้ว ก็พงึ หวังความเจริญ
อย่างเดียว ไม่มีเสื่อมเพียงนั้นฯ
ในทางปกครอง บุตรธิดาเคารพเชื่อฟังค�ำสั่งสอนของบิดา
มารดา ศิษย์เคารพเชื่อฟังค�ำสั่งสอนของครูอาจารย์ ทหาร ข้าราชการเคารพเชื่อฟังค�ำสั่งโดยชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือตน
พลเมืองเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง และพระสงฆ์เคารพพระวินยั
พระบัญญัตขิ องพระศาสดาไม่ละเมิด ย่อมเป็นทางเจริญแก่ตนเอง
แก่วงศ์ตระกูล หมู่คณะ แก่ชาติ ศาสนา ดังนั้นความเคารพหรือ
คารวตา จึงจัดเป็นมงคลด้วยประการฉะนี้
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ตามพระบาลีในมงคลข้อนีว้ า่ นิวาโต จ แปลว่า ถ่อมตน ซึง่ มี
ความหมายแตกต่างจากความหมายในมงคลข้อทีแ่ ล้ว อย่ามีความ
เข้าใจว่าเป็นอย่างเดียวกัน หรือว่าเป็นธรรมที่ต่อเนื่องกัน ทั้งนี้
เพราะว่า พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงมงคลคือความเจริญก้าวหน้า
ถ้าเป็นข้อเดียวกันแล้วจะไม่เป็นความก้าวหน้าเลย ในมงคลข้อที่
๒๒ ท่านแสดงไว้ว่าให้มี คารวตา ความเคารพ และในมงคลข้อนี้
แสดงว่าให้มคี วามถ่อมตัว ถ้าจะดูเผินๆ แล้ว เราจะเห็นว่ามีความ
หมายคล้ายคลึงกัน เพราะตามสายตาของชาวบ้านแล้ว จะเห็นว่า
อาการอย่างนี้มีลักษณะอย่างเดียวกัน คือเข้าใจว่าการเคารพคือ
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กิรยิ ากราบๆ ไหว้ๆ และการถ่อมตัวคืออาการก้มศีรษะ หรือหมอบ
เราไปถือกิริยาอาการเหล่านี้ว่าเป็นเนื้อแท้ของคารวตา กับนิวาโต
ซึง่ การแสดงอย่างนีเ้ ป็นเพียงมรรยาทเท่านัน้ คุณธรรมอย่างนีม้ นั
อยู่ที่ใจ จะขอแยกออกให้ดู
คารวะ คือความตระหนักในคุณความดีของผู้อื่น
นิวาตะ คือถ่อมใจของเราเอง
การบ�ำเพ็ญคารวะนัน้ ปรารภผูอ้ นื่ ส่วนนิวาตะนัน้ ปรารภ
ตนเอง บางคนมีคารวะแล้วแต่ไม่มีนิวาตะก็ได้ อย่างเช่นเรารู้ว่า
เขาดีและตระหนักในความดีของเขาเหมือนกัน ซึ่งนับว่ามีคารวะ
แต่ในขณะเดียวกัน นิสัยความทะนงตนถือตนมีอยู่ในจิตใจ ก็มี
ความคิดว่า “แกเก่งจริง ดีจริง ข้ารู้ แต่ข้าเองก็หนึ่งเหมือนกัน”
อย่างนี้เรียกว่าทะนงตน หรือในภาษาปัจจุบันนี้เราเรียกว่า “เบ่ง”
คือคนประเภทที่ขาดนิวาตะนี้ พอเห็นความดีของคนอื่นแล้วเป็น
ต้อง “เบ่ง” หรือพองตัวเข้าหาทันที เหมือนกับอึง่ อ่างทีพ่ องตัวเอง
เพื่อจะให้เทียมเท่าโค ดังนั้นท่านจึงสอนให้เราแก้ตรงนี้ คือแก้ที่
ตัวของเราเอง
ค�ำว่า นิวาตะ แปลตามตัวว่า ลมออก (นิ = ออก วาตะ=ลม)
นิวาโต ก็หมายความว่า ผูม้ ลี มออกแล้ว คือให้คลายจากความเบ่ง
ตามธรรมดาเราจะเห็นได้วา่ คนเรานัน้ เมือ่ เวลาทีไ่ ม่สบายอย่างเช่น
ท้องอืด ท้องเฟ้อ เพราะว่ามีลมมาก จะกินอะไรเข้าไปก็ไม่ได้ เรา
จะต้องก�ำจัดลมในท้องที่ท�ำให้ท้องอืดท้องเฟ้อเสียก่อน จึงจะกิน
อาหารเข้าไปได้ คุณความดีก็เหมือนกัน ตราบใดที่เรายังมีมานะ
ถือตัว หรือพองลมอยู่แล้ว คุณความดีหรือวิชาการก็ไม่สามารถที่
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จะเข้าไปได้ เพราะมันติดอยูท่ คี่ วามถือตัวเสียแล้ว และความถือตัว
หรือมีทฐิ นิ ที้ ำ� ให้คนพินาศมามากแล้ว ไม่มใี ครทีอ่ ยากจะคบค้าด้วย
มีแต่คนรังเกียจ นานเข้าก็กลายเป็นคนทีส่ งั คมรังเกียจไป เหมือน
กับลูกโป่งทีถ่ กู อัดแน่นมากเพราะแรงลม พอนานเข้าก็แตกเพราะ
ว่าลมนัน้ ดัน ความถือตัวก็เหมือนกัน เมือ่ มีมากเข้าก็ทำ� ให้ระเบิด
ออกมา ทางกาย ทางวาจา เป็นที่น่ารังเกียจของคนทั่วไป ที่เรียก
ว่า “ไอ้หมอนีม่ นั เบ่งมาก” บางทีความเบ่งของตัวเองนัน่ แหละเป็น
หนทางให้เจ็บตัวได้ง่ายๆ เหมือนกัน
คนทีม่ มี านะถือตัวหรือ “เบ่งจัด” เหล่านีเ้ ป็นคนทีท่ �ำความดี
ยาก ที่ว่าท�ำความดียากนั้น ไม่ใช่ยากที่ความดี แต่ยากที่คนท�ำ
เพราะคนประเภทนี้เป็นคนเจ้ามานะ เจ้าทิฐิ คิดว่าตนเองนั้นมี
ความประเสริฐเลิศลอยกว่าคนธรรมดา หรืออย่างน้อยก็พอๆ กับ
คนที่ว่าเก่ง ยิ่งเบ่งมากก็ยิ่งหาโอกาสท�ำความดียาก เพราะถือว่า
เราดีแล้ว อย่างเช่น สัญชัยปริพพาชก อาจารย์ของอุปติสสะ หรือ
พระสารีบุตร เมื่อตอนที่ศิษย์ชวนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมมา
เพราะถือตัวว่าเราเป็นอาจารย์คนแล้ว และมีอายุพรรษามากกว่า
เลยพลาดจากคุณความดี
และนอกจากนั้นคนประเภทนี้ เป็นคนที่ไม่ยอมรับความมีดี
จากบุคคลอื่น คนเราที่จะมีความดี มีความรู้ ก็ต้องอาศัยจากการ
ถ่ายทอดความดีความรู้จากคนอื่น เช่นจากอาจารย์ถ่ายทอด
เอาความดีมาจากผู้ที่ประพฤติชอบ ถ่ายทอดเอาแนวการปฏิบัติ
จากพระสงฆ์ การที่เราจะถ่ายเอามาได้นั้น จะต้องอาศัยการยอม
นอบน้อมถ่อมตน ยอมรับนับถือท่าน ต้องเทิดท่านไว้ในฐานะสูง
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และถ่อมตัวเราลงต�ำ่ อย่างเช่นเราจะถ่ายน�ำ้ หรือน�ำ้ มันจากถังหนึง่
ไปยังอีกถังหนึง่ ตามหลักแล้วจะต้องเอาถังทีจ่ ะรับถ่ายไว้ต�่ำ ถังที่
มีน�้ำไว้สูง ไม่อย่างนั้นแล้วน�้ำก็จะไม่ยอมลงมา หรือกรณีที่ส่งน�้ำ
ประปา เขาจะตั้งถังจ่ายน�้ำไว้สูงแล้วจึงจะจ่ายน�้ำได้ ฉันใดคนเรา
ลองได้มคี วามเสมอกันแล้ว หรือมีความสูงกว่าคนทีเ่ ราจะถ่ายทอด
แล้ว ไม่มีวันที่เราจะได้ความดีหรือความรู้มาได้ ดังนั้นคนที่ขาด
นิวาตะ จึงเป็นคนที่ยากจะถ่ายทอดเอาความดีหรือความรู้มาจาก
ผู้อื่นได้
ดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงสอนให้เรางดเบ่งเสีย แล้ว
ประพฤตินวิ าโต คือความถ่อมตน ผ่อนลมเบ่งออกมาเสียบ้าง การ
ที่เราลดทิฐิมานะนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะท�ำให้เราเสียศักดิ์ศรี
หรือฐานะของตนแต่อย่างใด การวางตัวตามฐานะของคนนัน้ ไม่ใช่
เป็นมานะทิฐิ แต่เป็นการท�ำงานตามฐานะของตน ไม่อย่างนัน้ แล้ว
ความเป็นบ่าวเป็นนาย เป็นเด็กเป็นผูใ้ หญ่จะมีได้อย่างไร ลักษณะ
คนมีมานะทิฐนิ นั้ เป็นลักษณะของคนทีห่ ลงผิดต่างหาก หลงผิดคิด
ว่าเราดีเลิศกว่าเขาอะไรท�ำนองนี้ แต่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้
เราเห็นความดีของคนอื่น แล้วหันมาเปรียบเทียบความดีของเรา
ละมานะทิฐิของเราลงเสียบ้าง
ความเย่อหยิง่ หรือมานะทิฐนิ นั้ เกิดด้วยลักษณะ ๒ คือ เกิด
ด้วยชาติและตระกูล ๑ เกิดด้วยลาภยศและบริวาร ๑ ความจริง
แล้วการทีบ่ คุ คลทีม่ กี ำ� เนิดชาติตระกูลสูงนัน้ เป็นเพราะกุศลกรรม
เก่า คือความประพฤติอ่อนน้อมต่อบุคคลที่ควรเคารพ เพราะมี
คุณความดีสงู จึงได้ให้ก�ำเนิดสูง ความทีม่ ชี าติสงู นัน้ เป็นของทีท่ กุ
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คนปรารถนาต้องการ เพราะเป็นเหตุให้คนทัง้ หลายเคารพยกย่อง
แต่ถ้าเกิดมีความเย่อหยิ่งถือตนเพราะว่าเราเกิดในชาติตระกูลสูง
แล้ว ก็เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่น่านับถือ แสดงว่าผู้มีชาติสูงนั้น ไม่รู้
คุณค่าของความมีชาติสงู ของตน น�ำไปใช้ในทางทีผ่ ดิ คือทะนงตน
เหยียดหยามผู้อื่น ควรจะเป็นที่ยกย่องนับถือ ก็เลยกลายเป็นคน
ที่น่าเกลียดชัง ไม่น่านับถือไปเสียฯ
ความมัง่ มีนนั้ ก็เหมือนกัน เป็นผลของกุศลกรรมในชาติกอ่ น
มาสนับสนุน เพราะจะได้ใช้ทรัพย์ที่มีอยู่เป็นเครื่องบ�ำรุงตนและ
ผูท้ อี่ ยูใ่ นบังคับให้ได้รบั ความสุข ตลอดจนสงเคราะห์เพือ่ นร่วมชาติ
ตามสมควร เพือ่ สร้างความรักความนับถือ และชือ่ เสียงเกียรติคณ
ุ
ซึง่ รวมเรียกว่ายศและเกียรติ แต่ถา้ เรามีทรัพย์แล้วกลับทะนงตน ดู
หมิน่ ผูอ้ นื่ ทีม่ กี ำ� ลังทรัพย์ไม่เท่าเทียมตน แทนทีจ่ ะใช้ทรัพย์ทมี่ อี ยู่
สร้างคุณความดีให้เกิดแก่ชมุ ชน เพือ่ ให้เกิดไมตรีและความเคารพ
นับถือ กลับใช้ทรัพย์ไปในทางที่ก่อความเดือดร้อน สร้างความ
รังเกียจแก่คนทัว่ ไป คนทีม่ คี วามรูก้ เ็ หมือนกัน ถ้าเราใช้ความรูไ้ ป
ในทางที่ข่มผู้อื่นแล้ว ความรู้นั้นแทนที่จะเกิดคุณกลับจะให้โทษ
แก่ตนเอง ซึ่งความดูถูกเหยียดหยาม ความเย่อหยิ่งถือตนเพราะ
ชาติ ตระกูล ทรัพย์ วิชานัน้ ก่อให้เกิดโทษมาก ซึง่ เรามักจะได้รบั
ข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยๆ ดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัส
ไว้ในปราภวสูตรว่า
ชาติถทฺโธ ธนถทฺโธ โคตฺตถทฺโธ จโย นโร
สญฺญาติมติมญฺเญติ ตํ ปราภวโต มุขํ
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นรชนใดเย่อหยิ่งเพราะชาติ เย่อหยิ่งเพราะทรัพย์ เย่อหยิ่ง
เพราะโคตร ย่อมดูหมิน่ ซึง่ ญาติของตน ความเย่อหยิง่ นัน้ เป็นทาง
ของผู้เสื่อม
ความไม่เย่อหยิง่ ความทีป่ ระพฤตินอบน้อมถ่อมตนไม่ถอื ตัว
ดูหมิ่นผู้อื่น เป็นเหตุให้ผู้อื่นรักใคร่และเอ็นดู ชวนใจให้ผู้อื่นมี
เมตตากรุณาหวังให้มคี วามสุขความเจริญ ผูใ้ ดเป็นทีร่ กั ของคนเป็น
อันมาก ผูน้ นั้ ย่อมได้รบั ความสะดวกในกิจการต่างๆ น�ำตัวเองไปสู่
ความเจริญด้วยอิสริยยศและบริวาร ดังนั้นผู้ที่มีความเจริญด้วย
ชาติตระกูล ลาภยศและบริวาร จึงควรทีจ่ ะระวังตนเพราะชาติและ
ทรัพย์เป็นต้น อย่าให้เป็นเหตุให้เราเป็นคนเย่อหยิ่งถือตน โปรด
ระลึกอยูเ่ สมอว่า คนทีจ่ ะไปสูค่ วามเจริญได้นนั้ จะต้องอาศัยความ
นอบน้อมถ่อมตน คนที่ไม่มีนิวาตะ จะไปสู่ที่สูงไม่ได้เลย เหมือน
คนทีจ่ ะกระโดดสูงจะต้องย่อตัวเสียก่อนจึงจะกระโดดได้สงู ถ้าลอง
เราไม่ย่อตัวซิ เราท�ำตัวแข็งๆ จะกระโดดสูงได้หรือไม่ ความถ่อม
ตนก็ฉันนั้น ย่อมที่จะน�ำตนไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ ด้วยเหตุนี้
พระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่า ความถ่อมตนนี้เป็นมงคลอย่างสูงสุด
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(มีความสันโดษ)

ในมงคลข้อนี้ พอท่านได้อ่านหัวมงคลแล้วก็จะเกิดความ
คลางแคลงใจขึ้นมาทันทีว่า ความสันโดษนั้นเป็นมงคลได้อย่างไร
ซึง่ เรือ่ งความสันโดษนีเ้ องเป็นเรือ่ งราวใหญ่โตเกรียวกราวกันมาก
และท�ำให้เป็นการเข้าใจผิดกันอย่างใหญ่โตจนถึงกับมีการวิพากษ์
วิจารณ์กนั อยูพ่ กั หนึง่ เรียกว่าวิจารณ์กนั เป็นระดับชาติทเี ดียว และ
ก็หาว่าสันโดษนัน้ ท�ำให้ยากจนบ้างล่ะ หาว่าสันโดษขัดขวางความ
เจริญของชาติบา้ งล่ะ ทัง้ นีเ้ พราะสันโดษนัน้ ไปคล้ายคลึงกับความ
มักน้อยเท่านัน้ เอง ซึง่ มีคนเป็นอันมากเข้าใจกันว่า ความสันโดษก็
คือความมักน้อย จนเรียกกันติดปากว่า “สันโดษมักน้อย”
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เพื่อความเข้าใจขอให้ท่านได้ดูความหมายของค�ำสองค�ำนี้
ในพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ซึ่งพระพุทธองค์
ตรัสว่า
ทสยิมานิ ภิกขฺ เว กถาวตฺถนู ิ กตมานิ ทส อปฺปจิ ฺ ฉิกถา สนฺ
ตุฏิกถา ปริเวกฺถา อสงฺสคฺคกถา วิริยาสมฺภกถา สีลกถา สมาธิ
กถา ปญฺากถา วิมุตฺติกถา วิมุตฺติาณทสฺสณกถา อิมานิ โข
ภิกฺขเว กถาวตฺถุนิติ
แปลความว่า ภิกษุทงั้ หลาย เรือ่ งทีภ่ กิ ษุควรสนทนากันมีอยู่
๑๐ เรื่อง คือ
๑. อัปปิจฉิกถา เรื่องความมักน้อย
๒. สันตุฏฐิกถา เรื่องความสันโดษ
๓. ปวิเวกกถา เรื่องความสงบวิเวก
๔. อสังสัคคกถา เรื่องความไม่คลุกคลีกับหมู่
๕. วิริยาสัมภกถา เรื่องท�ำความเพียร
๖. สีลกถา เรื่องการรักษาศีล
๗. สมาธิกถา เรื่องการท�ำสมาธิ
๘. ปัญญากถา เรื่องการอบรมปัญญา
๙. วิมุตติกถา เรื่องท�ำให้พ้นทุกข์
๑๐. วิมุติญาณทัสนกถา เรื่องญาณเครื่องเห็นความพ้นทุกข์
ธรรมทั้ง ๑๐ ข้อนี้ท่านเรียกว่า กถาวัตถุ แปลว่าเรื่องที่ควร
กล่าว ดังนัน้ เมือ่ เราได้มาพิจารณาตามหัวข้อธรรมเหล่านีแ้ ล้ว เราก็
จะเห็นได้วา่ มีความหมายแตกต่างกันอยู่ ไม่อย่างนัน้ พระพุทธเจ้า
ไม่ทรงจ�ำแนกไว้อีกข้อหนึ่งต่างหาก ขอให้พิจารณาดูทั้งสองข้อดู
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อัปปิจฉา ความมักน้อย
สันตุฏฐิ ความสันโดษ
ดังนั้นเมื่อเราได้ความกระจ่างแล้วว่า ความมักน้อย กับ
ความสันโดษ นั้นเป็นคนละข้อแล้ว ก็ขอให้เราเลิกเข้าใจในทางที่
ไม่งามเสีย ซึ่งต่อไปนี้เราจะได้มาศึกษาค�ำว่า สันโดษ ต่อไป
ค�ำว่า สันตุฏฐิ มูลศัพท์เดิมว่า สันโตสะ (สํ + ตุสะ) เขียน
ตามแบบสั น สกฤต เป็ น สั น โตษะ เรามาเขี ย นเป็ น ค� ำ ไทยว่ า
สันโดษสันตุฏฐิ หรือ สันโดษ แปลตามความหมายแล้วจะได้ความ
หมายว่า ยินดีพอใจกับของๆ ตน ซึ่งแยกในทางปฏิบัติออกเป็น
ระหว่างชาววัดกับชาวบ้าน ชาววัดคือพระก็เคร่งครัดกว่าชาวบ้าน
ซึ่งบางทีก็ใช้ความมักน้อยเลยก็มี

ลักษณะของสันโดษ
สันโดษ ท่านได้จ�ำแนกออกเป็น ๓ ประการ คือ สกํ ตุฏิ
ยินดีของๆ ตน ๑ สนฺตํ ตุฏิ ยินดีของที่มีอยู่ ๑ สมํ ตุฏิ ยินดี
สม�่ำเสมอ ๑ ถ้าจะให้เข้าใจสั้นๆ ก็จะได้ความดังนี้ คือ
๑. ยินดีตามมี
๒. ยินดีตามได้
๓. ยินดีตามควร
ข้อแรก ยินดีตามมี หมายความว่า ยินดีกับของที่ตนมีอยู่
แล้ว หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่า ความยินดีกับของๆ ตนนี่แหละ
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คือสันโดษ เรือ่ งความยินดีกบั ของๆ ตนนีจ้ ะต้องท�ำความเข้าใจให้ดี
บางท่านเข้าใจผิดคิดว่า มัวแต่พอใจกับของๆ ตัวเอง ท�ำให้คนคิด
ไม่ก้าวหน้า ท�ำให้ตนเองและบ้านเมืองไม่เจริญ เพื่อป้องกันความ
เข้ า ใจผิ ด ในท� ำ นองนี้ จึ ง ใคร่ ที่ จ ะยกตั ว อย่างบุคคลสองคนมา
เปรียบเทียบให้เห็นเพื่อประกอบในการพิจารณา คือ คนหนึ่งเป็น
คนที่รักตัว รักพ่อแม่ของตัว รักลูกของตัว รักสามีภรรยาของตัว
รักประเทศชาติของตัว คนทีส่ อง เป็นคนไม่รกั ตัว ไม่รกั พ่อแม่ของ
ตัว ไม่รกั ลูกของตัว ไม่รกั สามีภรรยาของตัว ไม่รกั ประเทศชาติของ
ตัว คนทั้งสองประเภทนี้ท่านจะว่าคนไหนดี ท่านก็ต้องตอบว่าคน
ประเภทแรกดี คนประเภทแรกเป็นคนที่มีความสันโดษ มีความ
รักตัว รักความก้าวหน้าของตัว ท�ำให้ตัวเองเจริญ พ่อแม่ลูกเมีย
ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า ตรงข้ามกับบุคคลประเภทที่สอง เป็น
คนไม่มีสันโดษ เป็นคนท�ำลายตนเอง ท�ำลายพ่อแม่ลูกเมียตลอด
จนประเทศชาติของตนเอง
เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน สมมติว่าท่านเป็นผู้หญิง และก็มีชาย
สองคนมาขอความรักจะขอแต่งงานด้วย ชายคนหนึง่ บอกกับท่าน
ว่า เมื่อแต่งงานแล้วจะรักลูกเมียของตน แต่อีกคนหนึ่งมาบอกว่า
เมือ่ แต่งงานแล้วจะไม่รกั ลูกเมียของตน จะเทีย่ วไปรักลูกเมียคนอืน่
แล้วท่านเป็นผู้หญิงท่านจะเลือกใคร หรือต่างว่ามีเจ้านายสองคน
คนหนึง่ รักลูกน้องของตัว อีกคนหนึง่ ไม่รกั ลูกน้องของตัว ไปเทีย่ ว
รักและยกย่องคนอื่น แล้วท่านจะเลือกเจ้านายประเภทไหน
เมือ่ กล่าวมาถึงตอนนีแ้ ล้วก็จะมีคนหัวหมอเกิดความสงสัยว่า
ถ้าอย่างนัน้ แล้วของทีม่ นั ไม่ดมี อี ยูใ่ นตัวของเรา เราก็จะต้องรักมัน
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ด้วยหรือ เช่นโรคภัยไข้เจ็บบางชนิดทีอ่ ยูใ่ นตัว เช่น โรคกลาก โรค
เกลือ้ น มันอยูใ่ นตัวของเราๆ เราก็ตอ้ งรักมันด้วยหรือ หรือว่าบิดา
มารดาของเราติดฝิน่ ติดกัญชา ติดสุรา เราก็ตอ้ งติดตามหรือรักษา
สิง่ นีด้ ว้ ยหรือเปล่า ข้อนีข้ อตอบได้เลยว่าไม่ตอ้ งรัก เพราะสิง่ เหล่านี้
จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บ กลาก เกลือ้ น หรือฝิน่ กัญชา สุรา เหล่านีม้ นั
ไม่ใช่ของๆ เรา มันเป็นเรื่องที่มาทีหลัง และท�ำอันตรายแก่ตัวเรา
เอง
ข้อทีส่ อง ยินดีตามได้ หมายความว่ายินดีกบั ส่วนที่ได้ เช่น
เดิมเราตัง้ ใจว่าจะได้เงินสักพันบาท แต่ผลทีส่ ดุ มันได้เพียงร้อยบาท
อีกเก้าร้อยบาทสูญเสียไป เราก็หนั มายินดีกบั เงินร้อยบาททีเ่ ราได้
ส่วนอีกเก้าร้อยบาททีเ่ ราไม่ได้เราก็เฉยเสีย อย่างนีเ้ รียกว่ายินดีกบั
ส่วนทีไ่ ด้ แต่ความจริงเท่าทีป่ รากฏแก่ตาและใจคนส่วนมากนัน้ มัก
จะเอาความยินดีไปฝากไว้กบั ส่วนทีไ่ ม่ได้ ความรูส้ กึ ของคนชนิดนี้
ขาดสันโดษในตามได้ ได้สงิ่ ใดมาแทนทีจ่ ะพอใจว่านัน่ เป็นลาภอันมี
ส�ำหรับตน กลับคิดว่าสูญเสียลาภส่วนใหญ่ไปเสียแล้ว ที่ได้มาได้
เพียงเลาๆ เหลือเดนจากคนอื่นเขา ใจคนที่ไม่สันโดษตามได้ มี
ความรูส้ กึ อย่างนีท้ งั้ นัน้ คือพยายามทีจ่ ะใส่ไฟตัวเอง ให้มนั เร่าร้อน
อยูต่ ลอดเวลาแทนทีจ่ ะชอบส่วนทีไ่ ด้ กลับเกลียด แต่แล้วเอาความ
ชอบใจไปฝากไว้กบั ส่วนทีไ่ ม่ได้ แล้วอย่างนีจ้ ะมีความสุขได้อย่างไร
ดังนั้นเราจึงต้องฝึกหัดใจให้รับรู้ความจริงเหล่านี้ไว้เสมอ
ข้อทีส่ าม ยินดีตามควร เป็นยอดของความสันโดษทีเดียว ที่
ว่าเป็นยอดของความสันโดษนัน้ ก็เพราะว่าความยินดีตามควร เป็น
ความยินดีทปี่ ระกันความสุขใจได้ตลอด ถ้าจะเปรียบเอาความยินดี
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ตามควรเป็นเครือ่ งกลัน่ กรอง ก็เป็นเครือ่ งกลัน่ กรองทีล่ ะเอียด เป็น
เครือ่ งกลัน่ กรองอันสุดท้าย ความยินดีตามมีอนั ดับแรก เป็นธรรมะ
ทีช่ ว่ ยให้เรายินดีกบั ของทีเ่ รามี เลิกยินดีกบั สิง่ ทีเ่ ราไม่มี อันดับสอง
ยินดีตามได้ ธรรมะข้อนีส้ งู ขึน้ มาอีกระยะหนึง่ อันดับสามยินดีตาม
ควร เท่ากับเป็นธรรมะก�ำกับความยินดีตามมีตามได้อกี ทีหนึง่ ของ
ทีเ่ รามีอยูก่ บั ของทีเ่ ราได้มา บางอย่างก็เป็นของทีค่ วรใช้ควรบริโภค
บางอย่างก็ไม่ควรใช้ไม่ควรบริโภค อย่างเช่น เราได้ผลไม้มา ๒ ผล
และได้มาใหม่อกี ๑ ผล ผลทีม่ อี ยูม่ นั เกิดเน่าเกิดเสียขึน้ เราก็เลิก
ยินดีทิ้งมันไป อย่าเก็บไว้ให้เน่าคาบ้าน เหม็นเน่าเปล่าๆ ไม่ใช่ว่า
เป็นของๆ เราแล้วต้องยินดีเรือ่ ยไป เน่าก็เก็บไว้ เสียก็เก็บไว้ ส่วน
ผลที่สองที่ได้มาใหม่ เรายินดีกับการที่เราได้มา แต่พร้อมกันนี้
เมือ่ ถึงคราวกินก็ตอ้ งเลือกกินแต่ทมี่ นั ควรกิน เมล็ดและเปลือกเรา
ก็ตอ้ งฝานมันทิง้ ไป ไม่ใช่วา่ ถ้าได้มาแล้วต้องกินทัง้ หมดผล เปลือก
เมล็ดก็กนิ ด้วย เราต้องเลือกกินเท่าทีม่ นั จะกินได้ฉนั ใด ความยินดี
ตามควร ซึง่ เป็นความยินดีสดุ ยอดก็เช่นเดียวกัน มีอะไรได้มาต้อง
พิจารณาถึงความทีค่ วรหรือไม่ควรด้วย ความยินดีตามควรนี้ ท่าน
วางหลักไว้ส�ำหรับพิจารณา ๓ ประการ คือ
๑. ยถาลาภะ ควรแก่ฐานะ
๒. ยถาพละ ควรแก่สมรรถภาพ
๓. ยถาสารุปะ ควรแก่ศักดิ์ศรี
ยถาลาภะ ควรแก่ฐานะนั้น ได้แก่ฐานะของเรา คือเราต้อง
นึกถึงฐานะของเราว่า เราอยู่ในฐานะอย่างไร เป็นบรรพชิต เป็น
คฤหัสถ์ เป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้น้อย แต่ละฐานะก็ยังมีจำ� แนกชั้นออก
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ไปอีก ตัวอย่างเช่น ในฝ่ายคฤหัสถ์กแ็ ยกออกไปอีกทางยศ มีนาย
พล นายพัน นายร้อย นายสิบ พลทหาร ทางพลเรือนก็มี หัวหน้า
กอง หัวหน้าแผนกประจ�ำแผนก ลดหลั่นกันลงไป รวมความแล้ว
เราแต่ละคนมีฐานะไม่เหมือนกัน คนมีสนั โดษประเภทนี้ เป็นคนรู้
ประมาณตัว วางตัวได้เหมาะสมกับฐานะของตน เข้าหลักของคนดี
ข้อที่ว่า อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักตน และข้อว่า มัตตัญญุตา ความ
เป็นผูร้ จู้ กั ประมาณ ถ้าเป็นผูน้ อ้ ยก็เป็นผูน้ อ้ ยทีน่ า่ รัก ถ้าเป็นผูใ้ หญ่
ก็เป็นผูใ้ หญ่ทนี่ า่ เคารพนับถือ คนทีข่ าดสันโดษประเภทนี้ ไม่มที าง
ดีมแี ต่ทางเสีย เสียถึงสองทาง คือ ๑. เสียในทางใฝ่สงู เกินฐานะ คิด
แต่จะเอาดีเอาเด่น หนักเข้าก็กลายเป็นคนทีส่ งั คมรังเกียจ ๒. เสีย
ในทางเห่อเหิมในสิ่งที่เกินวาสนาของตน
ยถาพละ ควรแก่ก�ำลัง หรือสมรรถภาพ ก�ำลังของคนหรือ
สมรรถภาพของคนนัน้ มีไม่เท่ากัน ไม่วา่ จะเป็นก�ำลังกาย ก�ำลังใจ
บางคนก�ำลังกายเข้มแข็ง แต่กำ� ลังใจอ่อนแอมาก กระทบอะไรนิด
อะไรหน่อยไม่ได้ พลอยตายเอาง่ายๆ บางคนก�ำลังกายอ่อนปวกเปียก
แต่ก�ำลังใจเข้มแข็งเด็ดขาด สามารถเอาชนะคนที่มีก� ำลังกาย
แข็งแรงได้อย่างน่าอัศจรรย์ รวมความแล้วว่าคนเรานีไ้ ม่เหมือนกัน
แน่ อย่าไปหลงเข้าใจผิดว่าเป็นคนแล้วเหมือนกันหมด
ยถาสารุปะ ยินดีตามศักดิ์ศรี หมายความว่า ให้ยินดีตาม
ในสิง่ ทีเ่ หมาะทีค่ วรแก่ภมู ศิ ลี ธรรมของตน หรือจะพูดว่ายินดีตาม
ความดีของตนก็ได้ ถ้าจะพูดให้เข้าใจชัดตามค�ำสามัญก็จะได้ว่า
“ศักดิ์ศรี”
ของใครก็ตาม แม้ว่าเราจะพอใจตามได้และตามก�ำลังที่เรา
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มีอยู่ แต่ถา้ ไปเกิดยินดีกบั สิง่ นัน้ เข้าแล้วมันเสียศักดิศ์ รีของเรา คือ
เสียศีลเสียธรรม เสียชื่อเสียของ สิ่งนั้นเราก็ไม่ควรยินดี
เมื่อได้อธิบายมาเสียนานก็ใคร่ที่จะให้เราคิดดูว่า ธรรมะใน
ข้อสันโดษนี้เป็นภัยต่อความเจริญก้าวหน้าของใครหรือไม่ ทั้งใน
ทางส่วนตัวและในทางส่วนรวมและประเทศชาติ ความมีสันโดษ
นัน้ ท�ำให้เกิดความสุข คือคนเราถ้ามีความพอใจเสียอย่างเดียวแล้ว
ความสุขก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้าคอยไม่มีความพอใจแล้ว ความสุขจะ
เกิดขึน้ ไม่ได้ ความมีสนั โดษนัน้ ท�ำให้เกิดความก้าวหน้าและมีความ
เจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความก้าวหน้าทางจิตใจ ในทางโลก เรา
ลองมาดูกันว่า ระหว่างคนที่รักหน้าที่ของตัว กับคนที่ไม่รักหน้าที่
ของตัวเองนั้น ใครจะมีความก้าวหน้ากว่ากัน คนที่มีหน้าที่ของ
ตัวเองแล้วแต่ไม่รกั หน้าที่ ไปเทีย่ วท�ำงานอืน่ ซึง่ ไม่ใช่หน้าที่ ถ้าท่าน
เป็นผูบ้ งั คับบัญชา ท่านจะเลือ่ นคนไหนขึน้ ในต�ำแหน่งสูง แน่นอน
ท่านจะต้องเลือกเอาคนทีร่ กั หน้าทีม่ าท�ำงาน เพราะคนทีร่ กั หน้าที่
ของตนนั้ น สามารถที่ จ ะท�ำ งานให้ เ จริ ญ ก้าวหน้าต่อไป ดังนั้น
พระพุท ธองค์จึ งทรงชี้ ให้ เราเห็ นว่ า ความมีสันโดษเป็นมงคล
อย่างยิง่ ก่อนจบมงคลข้อนี้ ขอยกเอาอุทานธรรมของท่านเจ้าคุณ
ศาสนโสภณ (แจ่ม จตฺตสลฺโล) วัดมกุฏกษัตริยารามว่า
ความไม่พอใจจนเป็นคนเข็ญ
พอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาล
จนทั้งนอกจนทั้งในไม่ได้การ
จงคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอ
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(มีความกตัญญู, เป็นสัตบุรุษ)

โลกทีจ่ ะตัง้ อยูไ่ ด้ โดยอาการราบรืน่ เป็นปกติสขุ พ้นจากทุกข์
ยากล่มจม ด้วยอาศัยเหตุ ๒ ประการคือ ผูม้ อี ปุ การะเกือ้ กูลอุดหนุน
กัน ๑ ปฏิการะ การตอบแทนคุณท่าน ๑ เช่นบิดามารดาอุปการะ
บุตรด้วยการเลีย้ งดู ปกครองรักษาให้เจริญเติบโต จนสามารถช่วย
เหลือตัวเองได้แล้ว บุตรส�ำนึกอุปการคุณของท่านแล้วแสดงความ
เคารพนับถือไม่ดูหมิ่น ตั้งใจปฏิบัติตามโอวาทของท่านผู้แนะน�ำ
พร�ำ่ สอนให้เว้นชัว่ ให้ประพฤติดี ไม่ฝา่ ฝืน ตัง้ ใจเล่าเรียนศิลปวิทยา
เพือ่ เป็นคนฉลาดตามความประสงค์ของท่าน ท�ำตนให้เป็นทีเ่ บาใจ
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ของท่านในปฐมวัย เมื่อพ้นปฐมวัยไปแล้ว เสร็จจากการศึกษา
ศิลปวิทยาแล้วตั้งใจประกอบอาชีพที่ชอบ เพื่อตั้งตนให้เจริญด้วย
ทรัพย์ ยศ เกียรติ ไมตรี และความสุข ด้วยความขยันหมั่นเพียร
แสดงความเป็นคนดีให้ท่านเห็น ให้ท่านเชื่อถือไว้วางใจว่าจะเป็น
ผูส้ ามารถปกครองตน ปกครองทรัพย์ ด�ำรงวงศ์ตระกูลให้เจริญได้
เมื่อท่านเจ็บป่วยก็ช่วยดูแลรักษา ช่วยเหลือกิจการงานของท่าน
เหล่านีเ้ ป็นหน้าทีข่ องบุตรทีจ่ ะพึงกระท�ำต่อผูม้ อี ปุ การคุณ ดังทีไ่ ด้
แสดงไว้ในมงคลข้อทีว่ า่ เลีย้ งดูบดิ ามารดาให้เป็นสุข ซึง่ ในทีน่ จี้ ะไม่
ขออธิบายให้มากความเพราะจะกลายเป็นว่าอธิบายซ�้ำข้อ
ตามความหมายข้างบนทีไ่ ด้แสดงมาแล้ว หรือผูอ้ นื่ ทีใ่ ห้ความ
หมายในมงคลข้อนี้ว่า กตัญญู แปลว่า รู้คุณที่ท่านอุปการะแล้ว
เหล่านี้เป็นการแปลตามความหมาย ถ้าเราจะมาพิจารณาดูแล้ว
ความหมายในมงคลข้อนี้จะต้องมีความหมายยิ่งไปกว่าที่เรารู้ๆ
กันอยู่ ทั้งนี้ได้กล่าวไว้แล้วว่า พระพุทธองค์แสดงมงคลไว้เพื่อที่
จะท�ำให้ผู้ปฏิบัติตามเจริญก้าวหน้าต่อไป ดังนั้น ความหมายของ
มงคลข้อนี้ที่ว่า กตัญญู จะต้องมีความหมายสูงกว่าที่เรามีความ
เข้าใจกันอยู่ ลองดูความหมายของมงคลข้อนี้ในมงคลทีปนี ตอน
ปลายของมงคลท่านสรุปไว้ว่า
“กตญฺ ญุ ต าย สปฺ ปุ ริ ส ภู มิ ยํ ตวา” แปลว่ า ตั้ ง อยู ่ ใ นภู มิ
สัตตบุรษุ โดยความเป็นคนกตัญญู ซึง่ ความหมายนีม้ คี วามหมาย
ว่า กตัญญูในมงคลที่ ๒๕ เป็นกตัญญูชนั้ สูง ทีเ่ รียกว่าชัน้ สัตตบุรษุ
ท่านพันเอกปิ่น มุทุกันต์ ได้อธิบายความหมายของค�ำนี้ว่า
“...ความกตัญญูสามัญทั่วไป (ซึ่งเป็นคู่กันกับกตเวที) เป็นการรู้
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อุปการคุณทีค่ นอืน่ ท�ำแก่ตน จะรับรองว่าใครมีคณ
ุ ก็ตอ่ เมือ่ เขาท�ำ
อะไรให้แก่ตวั เท่านัน้ เช่นรับว่าพ่อแม่มคี ณ
ุ ก็เพราะท่านเลีย้ งดูเรา
มา รับว่าครูอาจารย์มีคุณ ก็เพราะท่านได้สอนวิชาความรู้แก่เรา
มา รู้ว่าญาติพี่น้องมีคุณ ก็เพราะท่านเหล่านี้ได้เคยให้ข้าวน�้ำเรา
รับประทาน รวมความว่ากตัญญูอย่างสามัญทั่วไป หมายถึงรู้
อุปการคุณที่เขาท�ำให้เรา นี่กตัญญูสามัญ
ส่วนกตัญญูชนั้ สัตตบุรษุ หมายถึงการรูเ้ ห็นความดีอนั มีอยู่
ในตัวของคนอืน่ ใครมีความดีกร็ วู้ า่ เขาดี ไม่วา่ เขาจะท�ำอะไรให้เรา
หรือไม่ก็ตาม”
เมื่อได้ยกเอาข้อความทั้งในฝ่ายบาลี และความคิดเห็นของ
ท่านผู้เป็นปราชญ์มาเสนอแล้ว เราก็จะมีความเข้าใจได้อย่าง
ถ่องแท้วา่ กตัญญู ในมงคลข้อนีส้ งู กว่ากตัญญูสามัญตรงทีว่ า่ เป็น
กตัญญูซงึ่ อยูใ่ นภูมขิ องสัตตบุรษุ ซึง่ มีความเห็นต่างจากคนสามัญ
ทัว่ ๆ ไป คนทีไ่ ม่ใช่สตั ตบุรษุ นัน้ ยากทีจ่ ะรับรูว้ า่ คนอืน่ ดี ถ้าตัวเอง
ไม่ได้รบั ประโยชน์จากเขา แม้วา่ คนนัน้ จะเป็นคนดีทำ� คุณประโยชน์
ช่วยเหลือคนทัง้ เมือง ถ้าเราคนเดียวไม่ได้รบั แล้ว ก็ไม่ยอมทีจ่ ะรับรู้
ความดีของคนอืน่ เท่านัน้ ยังไม่พอ ยังแถมโพนทนาว่าร้ายเขาเสีย
ด้วย เพราะว่าตัวไม่ได้ประโยชน์ ซึ่งความกตัญญูชั้นสามัญถ้าเรา
จะพิจารณาแล้วก็จะเห็นได้ว่า ต้องได้รับประโยชน์จึงจะรู้คุณ ซึ่ง
ความกตัญญูแบบนีก้ ไ็ ม่พน้ เห็นแก่ตวั อยูน่ นั่ เอง ดังนัน้ ความกตัญญู
ในมงคลข้อนี้จึงสูงกว่ากตัญญูสามัญ
คนมีกตัญญูแบบสัตตบุรุษแล้ว ไม่ยอมเอาตัวเองเป็นเครื่อง
วัดความดีของคนอืน่ ใครดีกร็ บั รูว้ า่ ดี เป็นการตัดสินความดีดว้ ย
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ความดี ซึง่ อยูใ่ นหลักข้อทีว่ า่ ธรรมาธิปไตย ปรารภธรรมเป็นใหญ่
ดั ง นั้ น เราจะเห็ น ได้ ว ่ า กตั ญ ญู แ บบสามัญนั้น เป็นเหตุให้เกิด
กตเวที ส่วนกตัญญูแบบสัตตบุรษุ เป็นเหตุให้มี ธรรมสวนะ การ
ฟังธรรม เป็นการยอมรับถ่ายทอดความดีจากคนอื่น ซึ่งก็มีความ
สัมพันธ์กับมงคลข้อต่อไป คือข้อ ๒๖
ก่อนทีจ่ ะข้ามไป จะใคร่ขอให้ความหมายของค�ำว่า สัตตบุรษุ
เสียก่อน เพราะว่าผูท้ ไี่ ม่คนุ้ เคยกับภาษาธรรมก็จะสงสัยว่า สัตตบุรุษ นั้นแปลว่าอย่างไร สัตตบุรุษ นั้นแปลว่าผู้สงบ หรือผู้ที่มี
คุณธรรม ๗ ประการ (สัตต = เจ็ด, บุรษุ = บุคคล) ซึง่ มีภมู ธิ รรม
ดังนี้
๑. ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้จักเหตุ
๒. อัตถัญญุตา เป็นผู้รู้จักผล
๓. อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักตน
๔. มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณ
๕. กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จักกาล
๖. ปริสัญญุตา เป็นผู้รู้จักชุมชน
๗. ปุคคลปโรปรัญญุตา เป็นผู้รู้จักบุคคล
คุณธรรมทัง้ ๗ ประการนีแ้ หละเป็นภูมขิ องสัตตบุรษุ ซึง่ เมือ่
บุคคลใดท�ำให้มีในตนแล้วก็จะเป็นผู้มีความสงบ เพราะเป็นผู้ไม่
ฟุ้งซ่านทะเยอทะยานจนเกินเหตุ นอกจากนั้น ความหมายของ
ค�ำว่า กตัญญู ในมงคลข้อนีท้ า่ นยังได้ให้ความหมายคลุมไปถึงว่า
รู้คุณของบุญกุศล คือความดีที่ตนเองได้ท�ำสืบต่อกันมาโดยไม่
ขาดสาย อันเป็นเหตุดที สี่ ง่ เสริมให้ตนเจริญรุง่ เรือง ก็จะได้ตงั้ ใจ
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ท�ำความดีที่จัดว่าเป็นบุญกุศลนั้นสม�่ำเสมอ ไม่ทอดธุระเสีย เมื่อ
เรายิ่งท�ำความดี ความดีก็ยิ่งแสดงผลให้เห็นชัด น�ำให้ท�ำดียิ่งขึ้น
ซึ่งนับว่าเป็นมงคลอย่างสูงประการหนึ่ง
ดังนัน้ เราก็จะได้ความรูว้ า่ กตัญญูในมงคลข้อที่ ๒๕ นี้ หมาย
ถึงความกตัญญูอย่างสัตตบุรุษ คือรู้จักคุณความดีและคุณธรรม
อันมีอยูใ่ นตัวผูอ้ นื่ ตลอดจนรูจ้ กั บุญคุณของบุญกุศลทีต่ นท�ำมาแล้ว
ว่ามีคุณค่าอย่างไร และตั้งหน้าที่จะประกอบคุณความดีต่อไป
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๒๖

กาเลน ธมฺมสวนํ

(ฟังธรรมตามกาลอันสมควร)

ได้กล่าวแล้วในมงคลที่ ๒๕ ว่าความมีกตัญญูตามแบบสัตตบุรษุ นัน้ เป็นเหตุให้เกิดธรรมสวนะ คือการฟังธรรม ดังนัน้ ในมงคล
นี้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “กาเลน ธมฺมสวนํ การฟังธรรมตาม
กาลเป็นมงคล”
ความรูแ้ ละความฉลาดของโลกทีส่ บื ต่อกันมาและเจริญขึน้ นัน้
อาศัยจากการถ่ายทอดกันมาด้วยการฟังต่อๆ กันมา แม้การรูม้ งคล
ในพระพุทธศาสนาทุกอย่าง ก็อาศัยฟังจากท่านที่รู้มาก่อน เล่า
บอกฟังต่อๆ กันมา ดังนัน้ การฟังจึงเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาความรู้
ต่างๆ ทั้งที่เป็นฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม นิยายต่างๆ ที่เป็นสารคดี
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หรือเป็นสุภาษิตสอนให้เว้นชัว่ ประพฤติดี สืบต่อกันมาไม่ขาดสาย
ก็ดว้ ยการเล่าบอกให้ฟงั ต่อๆ กันมา ผูฟ้ งั เห็นว่าเป็นประโยชน์กเ็ ลย
เล่าให้ลกู หลานฟัง เพือ่ รูจ้ กั ประพฤติตนให้เหมาะสมกับภาวะกาล
ของตนและของโลก เพราะว่าคนเราในโลกนีม้ คี วามปรารถนาอยาก
จะให้คนดี บิดามารดา ครูอาจารย์ ทีอ่ ตุ ส่าห์สงั่ สอนบุตรและศิษย์
ก็มคี วามปรารถนาทีอ่ ยากจะให้บตุ รหรือศิษย์ของตนเองเป็นคนดี
มีวชิ าความรู้ ไม่ตอ้ งการให้ศษิ ย์และบุตรของตนเป็นคนชัว่ ดังนัน้
คนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฏิบัติตามค�ำสั่งสอนจึงเป็น
คนดี ส่วนผู้ที่ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไม่ตั้งใจประพฤติดีตามค�ำ
สั่งสอน ก็ย่อมเป็นคนชั่วและไร้วิชาความรู้ คนที่เป็นคนดีมีวิชา
ความรู้ท�ำให้โลกเจริญ ส่วนคนที่ไม่มีวิชาความรู้และประพฤติชั่ว
เป็นคนที่ท�ำให้โลกเข้าสู่ความเสื่อม ไม่เป็นที่ต้องการของชาวโลก
ดังนั้นการฟังหรือการศึกษาจากผู้รู้นั้นจัดว่าก่อให้เกิดความเจริญ
ตามความหมายของมงคลข้อนีว้ า่ “กาเลน ธมฺมสวนํ” แปลว่า
การฟังธรรมตามกาล หมายความว่าการที่เราฟังธรรมตามระยะ
เวลาอันสมควร เป็นการท�ำให้ตัวเกิดความเจริญก้าวหน้าอีกทาง
หนึ่ง ในทางโลกถ้าเราจะพิจารณาแยกประเภทของเสียงแล้วก็จะ
ได้อยู่ ๓ ประเภท
เสียงที่ท�ำให้จิตใจเลวลง
เสียงที่ท�ำให้จิตใจเสมอตัว
เสียงที่ท�ำให้จิตใจดีขึ้น
เสียงแรกที่ท�ำให้จิตใจเลวลง ได้แก่เสียงด่าทอกันต่างๆ
ตลอดจนเสียงทีก่ ล่าวค�ำไม่ไพเราะสุภาพ เสียงทีส่ อง ฟังแล้วเสมอ
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ตัว ได้แก่เสียงที่เป็นไปตามภาษาโลก อย่างเช่นเสียงร้องเรียกกัน
เสี ย งเจรจากั น เสี ย งเพลงที่ ขั บ กล่ อ มอารมณ์เหล่านี้ เป็นต้น
เสียงทีส่ าม ฟังแล้วเกิดความเจริญขึน้ ฟังแล้วท�ำให้เกิดความสว่าง
ความรู้แก่จิตใจ เสียงเหล่านี้ได้แก่เสียงธรรม
เสียงทีเ่ รียกว่า เสียงธรรม นัน้ ได้แก่คำ� สัง่ สอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด ที่ทรงสั่งสอนโดยมีวัตถุประสงค์ได้บรรลุประโยชน์
ในปัจจุบัน ๑ ทรงสั่งสอนเพื่อให้บรรลุประโยชน์ในเบื้องหน้า ๑
และทรงสั่งสอนให้บรรลุประโยชน์อย่างสูงสุด เช่นทรงสั่งสอนให้
เจริญสมถะ และวิปัสสนา เป็นต้น
เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้ว ปัญหาต่อไปก็คือ กาลอย่างไรเป็น
กาลทีค่ วรฟังธรรม เมือ่ จะแยกประเภทของกาลฟังธรรมแล้วจะได้
อยู่ ๒ ประเภท คือ
กาลฟังธรรมตามพุทธบัญญัติ
กาลฟังธรรมตามพุทโธวาท
กาลฟังธรรมตามพุทธบัญญัตนิ นั้ มีหลักฐานตามพุทธวจนะว่า
“จาตุทฺทสี ปณฺณรสี ยา จ ปกฺขสฺส อฏฺมี กาลา พุทฺเธน
ปญฺตฺตา สทฺธมฺมสวนสฺสิเม”
แปลความว่า วันที่ ๑๔ ค�่ำ ๑๕ ค�่ำ และวัน ๘ ค�่ำแห่งปักษ์
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ให้ฟังธรรม หมายความว่า
วันพระ ๘ ค�่ำ ๑๔ ค�่ำ ๑๕ ค�่ำ เป็นกาลฟังธรรมตามพุทธบัญญัติ
ส่วนในด้านพระพุทโธวาท คือค�ำสั่งสอนเชิงแนะน�ำของ
พระพุทธเจ้า กาลส�ำหรับฟังธรรมนัน้ ไม่ได้กำ� หนดเป็นการตายตัว
เพียงแต่เมือ่ ไรมีเรือ่ งสมควรให้ฟงั ธรรมก็ฟงั ท่านยกตัวอย่างกาล
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อันสมควรฟังธรรมไว้ ๒ ข้อ คือ
๑. เมื่อจิตของตนถูกวิตกครอบง�ำ
๒. เมื่อมีผู้แสดงธรรม
ในข้อแรกทรงหมายความว่า เมือ่ ใดจิตของเราถูกอกุศลวิตก
เช่นความคิดไปในทางต�ำ่ ถูกกิเลสเข้ารบกวนจิตใจ ก็ให้ชว่ ยตัวเอง
โดยการฟังธรรม ไม่จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องรอให้ไปถึงวันพระ เหมือนกับ
ว่าในเวลาใดที่เรารู้สึกว่าจะมีโรคแก่ตัว เราก็ควรไปหาหมอเพื่อ
เช็คร่างกาย ไม่ต้องรอให้ถึงก�ำหนด
ประการทีส่ อง หมายความว่า เมือ่ มีผแู้ สดงธรรมเช่น มีเทศน์
มีปาฐกถา มีอภิปราย ก็ควรทีจ่ ะหาโอกาสทีจ่ ะไปฟังเพราะโอกาส
เหล่านีห้ ายาก จึงควรทีจ่ ะหาโอกาสเปิดฟังโดยทีเ่ ราไม่จำ� เป็นต้อง
ออกจากสถานที่ถ้าเราไม่มีเวลาว่างออก
การฟังธรรมนัน้ มีประโยชน์อย่างไร ซึง่ เป็นปัญหาทีม่ กั จะถูก
ตั้งอยู่ในสมองของคนเกือบจะทั่วไป และอย่างไรท่านจึงจัดว่าเป็น
มงคล ประโยชน์ของการฟังธรรมนั้นมีมาก แต่ที่พระพุทธองค์ได้
ทรงแสดงไว้ใน พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ว่า
๑. อสฺสุตํ สุณาติ ผู้ฟังย่อมได้ฟังเรื่องที่ยังไม่เคยฟัง เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ความฉลาดของตนเอง เพราะผู้แสดงธรรมย่อม
จะต้องศึกษา ค้นคว้า และขบคิดข้อธรรมใหม่ๆ มาแสดง
๒. สุตํ ปริโยทปติ ผู้ฟังย่อมเข้าใจเรื่องที่เคยฟังแล้ว แต่
ไม่แจ่มแจ้ง หมายความว่า ถ้าหัวข้อธรรมที่ตนได้ฟังมาแล้ว ผู้ฟัง
ก็จะได้ใช้การฟังนัน้ เป็นเครือ่ งทบทวนความรูท้ างธรรมะ และท�ำให้
เกิดความแม่นย�ำและแตกฉานยิ่งขึ้น
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๓. กงฺขํ วิหนติ ผู้ฟังย่อมท�ำลายความสงสัยของตนเสียได้
หมายความว่า ถ้าผู้ฟังยังมีความลังเลสงสัยในธรรมะบางอย่าง
หรือท�ำความดีบางอย่าง เมื่อได้มาฟังธรรมะเพิ่มเติม จะท� ำให้
ความสงสัยลังเลใจนั้นหมดสิ้นไป และตัดสินใจละความชั่วและ
ท�ำความดีง่ายขึ้น
๔. ทิฏฺ ิ อุชุ กโรติ ท�ำความเห็นให้ตรง คือปรับความคิดเห็น
ของตนเองให้ถูกต้องตามความหมายของธรรมะ ที่ใคร่จะมุ่งไปสู่
การเรียน การท�ำงาน การครองเรือน การท� ำบุญ การบ�ำเพ็ญ
ภาวนาเพราะในระหว่างที่เราด�ำเนินชีวิตสู่จุดหมายปลายทางของ
ชีวิต เราจะถูกมารคือกิเลสรบกวน ท�ำให้เกิดความเห็นผิด การ
ฟังธรรมจะท�ำให้เราเกิดความรูว้ า่ ความคิดเห็นของเราได้บดิ เบือนไป
อย่างไร แล้วก็จะได้เลิกความคิดความเห็นนั้นเสีย
๕. จิตตฺ มสฺส ปสีทติ จิตของผูฟ้ งั ย่อมผ่องใส หมายความว่า
การฟังธรรมเป็นการฝึกหัดอบรมจิตให้เกิดความสงบผ่องใส
ดังนัน้ การฟังธรรมตามกาลอันสมควร จึงเป็นอุดมมงคลอัน
สูงสุด เพราะเป็นเหตุให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความฉลาด และ
เป็นการอบรมจิตของเราให้สูงขึ้นดังกล่าวมาแล้ว
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ความอดทนเป็นเครื่องตบแต่งจิตใจของเราไม่ให้เกิดความ
ท้อถอย ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่จะส�ำเร็จด้วยความง่ายโดยไม่มี
อุปสรรคเป็นไม่มี ทุกอย่างจะต้องมีอุปสรรคทั้งสิ้น ต่างกันแต่ว่า
จะมากจะน้อยกว่ากันเท่านั้น ด้วยเหตุนี้บุคคลผู้ที่หวังความเจริญ
ในกิจการต่างๆ ต้องปลูกฝังความอดทนให้มีอยู่ในใจ เพื่อจะเป็น
เครื่องต้านทานสิ่งที่จะมาท�ำให้สิ่งที่เราปรารถนาต้องสูญเสียไป
เหมือนกับว่าร่างกายของเรานี้มีก�ำลังต้านทานโรคเอาไว้ หรือไม่
อย่างนัน้ เราก็ตอ้ งฉีดวัคซีนป้องกันตัวเอาไว้ฉนั ใด บุคคลทีม่ ขี นั ติอยู่
ในตนแล้ว ก็เหมือนมีก�ำลังต้านทาน หรือมีวคั ซีนป้องกันตัวฉะนัน้
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ขันติ เมื่อแปลตามตัวก็จะได้ความหมายว่า ความอดทน
ท่านได้จำ� แนกความอดทนเอาไว้สามประการคือ ทนล�ำบาก ๑ ทน
ตรากตร�ำ ๑ และทนเจ็บใจ ๑
ทนล�ำบาก นัน้ อธิบายว่า ความทีม่ คี วามอดทนต่อความเจ็บ
ป่วยอันเกิดจากการทีเ่ ราได้รบั ความทุกขเวทนาทางกาย หรือได้รบั
บาดเจ็บอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่แสดงอาการทุรนทุรายหรือส่งเสียง
ร้องครวญคราง ซึ่งอาจจะท�ำให้เกิดความล�ำบากแก่ผู้พยาบาลอีก
ด้วย ความอดทนต่อทุกขเวทนาอย่างนี้เรียกว่า ทนล�ำบาก ทน
ตรากตร�ำ ได้แก่การทนต่อ ความหนาว ความร้อน แดด ฝน ใน
ระหว่างทีเ่ ราประกอบกิจการงานต่างๆ ซึง่ จะต้องประสบกับความ
หนาว ความร้อน ลม แดด สัมผัสเหลือบยุงต่างๆ เราก็มีความ
อดทน ไม่ทอดทิง้ กิจการงานกลางคัน ฟันฝ่าอุปสรรคนัน้ ๆ จนกว่า
จะบรรลุถึงที่ตนปรารถนา ความทนเจ็บใจ ได้แก่การอดทนต่อ
การถูกด่าว่า เสียดสีจากคนทั่วๆ ไป ไม่แสดงอาการโกรธเคือง
หรือความอาฆาต เหล่านี้เรียกว่าทนเจ็บใจ นี่เป็นลักษณะของ
ความหมายของค�ำว่า ขันติ
แต่ความหมายของค�ำว่า ขันติ ในมงคลข้อนี้ ท่านให้ความ
หมายว่า ได้แก่ อธิวาสนขันติ ซึง่ ในมงคลทีปนีภาค ๒ ตอนอธิบาย
มงคลข้ อ ขั น ติ ในที่ นั้ น ท่ า นอ้ า งหลั ก ฐานจากคั ม ภี ร ์ อ รรถกถา
ปรมัตถ โชติกา ขุททกปาฐะ ว่า
“...ขนฺติ นาม อธิวาสนขนฺติ ยาย สมนฺนาคโต ภิกขุ - ฯลฯ ภทฺรกโต มนสิกโร ตโต อุตฺตรึ อปราธภาเภน อายสฺมา ปุณฺณตฺเถโร วิยาติ... แปลความว่า ค�ำว่าขันติ (ในมงคลข้อนี)้ หมายถึง
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อธิวาสนขันติ ซึ่งถ้าภิกษุมีขันติข้อนี้แล้ว แม้ว่าถูกคนอื่นด่าด้วย
ค�ำด่าถึง ๑๐ อย่าง* หรือถูกข่มเหงจิตใจ ก็จะด�ำรงจิตของตนไว้ใน
ฐานะดีกว่าคนทีม่ าด่ามารังแกตน โดยทีท่ า่ นไม่ทำ� ชัว่ (ตอบ) เช่น
ท่าน พระปุณณะได้ท�ำตัวอย่างมาแล้ว
จากบาลีทยี่ กมานี้ ก็แสดงให้เห็นว่า ขันติ ในมงคลข้อนี้ ท่าน
หมายเอา อธิวาสนขันติ ความหมายของค�ำว่า อธิวาสนขันตินั้น
หมายความถึง ความอดทนต่อค�ำว่าร้ายหรือค�ำด่าทอ เสียดสีของ
บุคคลอืน่ ซึง่ หมายความเอาบุคคลทีล่ ว่ งเกินเรานัน้ มีฐานะต�ำ่ กว่า
เรา แต่ถ้าผู้นั้นมีฐานะสูงกว่าเราและเราไม่มีทางจะตอบโต้ได้
เพราะเขามีอำ� นาจกว่า ความอดทนทีม่ เี พราะกลัวอ�ำนาจไม่จดั เป็น
อธิวาสนขันติ ซึ่งมีพระบาลีในมงคลทีปนีภาค ๒ แสดงว่า
ภยา หิ เสฏฺวโจ ขเมถ สารมฺภเหตุ ปน สาทิสสฺส โย จีธ
หีนสฺส วโจ ขเมถ เอตํ ขนฺติ อุตฺตมมาหุ สนฺโต
ค�ำแปลโดยใจความ คนอดทนต่อถ้อยค�ำของคนที่สูงกว่า
เพราะความกลัว อดทนค�ำของคนเสมอกันได้เพราะแข่งดี แต่ถา้
ผู้ใดในโลกนี้ ทนค�ำของคนเลวกว่าได้ สัตตบุรุษกล่าวว่าความ
อดทนนั้นสูงสุด
และอีกท่อนหนึ่งกล่าวว่า
* หมายถึง อักโกสวัตถุ ๑๐ อย่าง (เรือ่ งทีย่ กขึน้ ด่ากัน ๑๐ ข้อ) คือ ด่าว่า แกเป็น
โจร แกเป็ น พาล แกเป็ น คนหลง แกเป็ น วั ว แกเป็ น หมา แกเป็ น อู ฐ แกเป็ น
สัตว์นรก แกเป็นสัตว์ดริ จั ฉาน คนอย่างแกไม่มหี วังจะได้ไปสวรรค์ คนอย่างแกจะ
ไปสู่ทุคติ”
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ตตฺต เอตํ ขนฺตินฺติ ยญฺจ เอตํ
ชาติโคตฺตาทีหิ หีนสฺส วจนกฺขมํ เอตํ
ขนฺติ อุตฺตมนฺติ โปราณกปณฺฑิตา วทนฺติ
ยมฺปเนตํ ชาติอาทีหิ เสฏฺสฺส
ภเยน สทิสสฺส การณุตฺริยลกฺขเณ
สารมุเภ อาทีนวทสฺสเนน ขมนํ เนสา
อธิวาสนขนฺติ นาม.
แปลความว่า “ค�ำว่า ขันติ ในบาลี (ท่อนก่อน) นั้นหมายถึง
ความอดทนต่อถ้อยค�ำของคนผูต้ ำ�่ กว่าโดยชาติตระกูล เป็นต้น เป็น
บัณฑิต แต่โบราณกล่าวว่าเป็นขันติสูงสุด”
ส่วนความอดทนต่อถ้อยค�ำของคนผู้สูงกว่า เพราะกลัวเขา
และความอดทนต่อถ้อยค�ำของคนเสมอกัน เพราะด้วยการชิงไหว
ชิงพริบกับเขา ขันติอย่างนี้ไม่เรียก อธิวาสนขันติ
เมือ่ ยกบาลีมาแสดงก็เป็นอันว่าเราได้เข้าใจความหมายของค�ำว่า
ขันติ ในข้อนี้แล้วว่า ท่านหมายถึงขันติขั้นสูงสุด คืออธิวาสนขันติ
บุคคลผูท้ มี่ อี ธิวาสนขันติอย่างดีเยีย่ ม ในครัง้ พุทธกาลพระพุทธเจ้า
ได้ทรงยกย่อง พระปุณณะ ในปุณโณวาทสูตร ซึ่งมีเรื่องเล่าว่า

พระปุณณะผู้อดทน
พระปุณณะนี้เป็นพระภิกษุชาวสุนาปรันตะ มีอาชีพเป็น
พ่อค้า มีฐานะดีพอควร และท่านปุณณะได้เดินทางไปยังกรุง
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สาวัตถีเพือ่ กิจการค้า และได้มโี อกาสไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ฟงั ธรรมะ ก็เกิดความเลือ่ มใสศรัทธา จึงทูลขอบรรพชาอุปสมบท
ในพระพุทธศาสนา
ครัน้ อุปสมบทแล้วการบ�ำเพ็ญเพียรไม่ได้ผล ท่านมีความคิด
ว่าหากได้จาริกไปท�ำความเพียรในแคว้นสุนาปรันตะอันเป็นบ้านเกิด
ของท่าน จะได้ผลดีกว่า ทัง้ นีก้ เ็ นือ่ งจากว่า อากาศในแคว้นสาวัตถี
นั้นไม่เหมาะกับท่านก็เป็นได้ จึงได้เข้าไปทูลลาพระพุทธเจ้าว่า
“ในชนบทแถวสาวัตถีนั้นไม่ค่อยสบายพะย่ะค่ะ ไม่เหมาะ
ส�ำหรับการท�ำความเพียรของข้าพระองค์”
“แล้วเธอคิดว่า ทีไ่ หนจะสบายเล่าปุณณะ” พระพุทธเจ้าทรง
รับสั่งถาม ซึ่งพระองค์ก็ทรงทราบได้ดีว่า สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นส่วน
ส�ำคัญในการท�ำความเพียรอยู่เหมือนกัน
“ข้าแต่พระองค์ ข้าพระองค์คิดว่า ทางต�ำบลสุนาปรันตะ
คงจะสบายกว่าทีน่ ี้ จึงใคร่จะขอทูลลาไปท�ำความเพียรทางโน้นดู”
“เธอแน่ใจหรือปุณณะ” พระองค์ทรงถาม “ชาวสุนาปรันตะ
นั้นมีนิสัยดุร้ายมากนะ ทั้งเป็นคนหยาบคายด้วย เธอจะมีความ
อดทนไหวหรือ”
“ไหวพะย่ะค่ะ”
“นี่ปุณณะ ถ้าคนพวกนั้นเขาด่าเธอ เธอจะท�ำอย่างไร”
“ถึงเขาด่าก็ยังดี ดีกว่าที่เขาจะทุบตีด้วยมือ”
“ถ้าเผื่อเขาทุบตีละปุณณะ”
“ก็ยังดีพะย่ะค่ะ ดีกว่าที่เขาจะขว้างเราด้วยก้อนดิน”
“ถ้าเขาเอาก้อนดินขว้างล่ะ”
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“ก็คิดว่ายังดี ดีกว่าที่เขาจะใช้ไม้ตีเรา”
“แล้วถ้าเขาใช้ไม้ตีเอาละ”
“ก็ยังดีพะย่ะค่ะ ดีกว่าที่เขาจะใช้อาวุธมาประหาร”
“ถ้าเขาใช้อาวุธมาประหารเธอเล่า ปุณณะ”
“ข้าพระองค์ก็คิดว่าเป็นการดีเหมือนกันพะย่ะค่ะ”
“ดีอย่างไรปุณณะ”
“ก็คนบางพวกที่คิดอยากตาย ต้องเสียเวลาในการเที่ยว
แสวงหาอาวุธมาฆ่าตัวเอง แต่ข้าพระองค์มีโชคดีกว่าคนพวกนั้น
ไม่ต้องเสียเวลาไปหาอาวุธอย่างพวกนั้น”
“ดีมาก ปุณณะ เธอคิดดีมาก เป็นอันตกลง เราอนุญาตให้
เธอไปพ�ำนักท�ำความเพียรในเขตสุนาปรันตะได้”
จากเรื่องตัวอย่างที่ยกขึ้นมานี้เราจะเห็นได้ว่า พระปุณณะ
เป็นผูท้ มี่ คี วามอดทนอย่างยอดเยีย่ ม เพราะการกระท�ำความดีนนั้
เราอาจจะได้รบั ความกระทบกระเทือนจากคนเลวได้ ไม่วา่ สมัยใด
หรือในสมัยนีก้ เ็ หมือนกัน ลงใครได้เข้าวัดจ�ำศีลแล้วก็จะเป็นถูกว่า
ค่อนขอดเอา บางทีก็รังแกข่มเหงเอาก็มี แม้จนที่สุดพระสงฆ์
องค์เจ้าก็ถกู ข่มเหงรังแกเอาจนต้องหลบหนีเข้าป่าเข้าดง ปล่อยให้
วัดร้างไปก็มี ดังนั้นผู้ที่มีอธิวาสนขันติจึงไม่ตอบโต้ด้วยความเลว
ไม่อย่างนั้นก็จะเสียการบ�ำเพ็ญธรรม เป็นการที่จะขัดเกลา หรือ
ฝึกใจของเราให้สงู ขึน้ ไปในการทีจ่ ะบ�ำเพ็ญมงคลข้ออืน่ ๆ ได้สะดวก
ความอดทนเท่านัน้ ทีจ่ ะท�ำให้เราบรรลุคณ
ุ ความดีในทีส่ ดุ ได้ ดังนัน้
พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า ความมีขันตินั้นเป็นมงคลอย่างยิ่ง
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(เป็นคนว่าง่าย)

เรื่องของมงคลข้อนี้ท่านแสดงไว้ว่า “โสวจัสสตา” แปลว่า
ความว่าง่าย หรือได้แก่ความไม่ดอื้ นัน่ เอง ความว่าง่ายนัน้ ท่านใช้
ค�ำว่า โสวจัสสตา หรือ สุวโจ คือแปลว่าคนว่าง่าย ดังนัน้ เพือ่ ความ
เข้าใจในเรื่องนี้ จึงใคร่ขอตั้งจุดที่จะพิจารณาไว้ ๓ จุด คือ
๑. คนอย่างไรเรียกว่าคนว่าง่าย
๒. ท�ำอย่างไรจึงจะเป็นคนว่าง่าย
๓. และผลดีของความว่าง่าย
อันดับแรก คนว่าง่าย ได้แก่คนทีฟ่ งั ค�ำสัง่ สอนหรือค�ำตักเตือน
จากผูอ้ นื่ แล้ว ใจของตนมีความรูส้ กึ ยินดีรบั ค�ำสัง่ สอนและค�ำเตือน
นัน้ ด้วยดี ถ้าตรงกันข้ามไม่ถอื ว่าเป็นคนว่าง่าย ข้อสังเกตเกีย่ วกับ
ความเป็นผูว้ า่ ง่ายทีเ่ ราๆ ท่านๆ มักจะมีความเข้าใจไขว้เขวอยูเ่ สมอๆ
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ก็มีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ คนเห็นแก่ได้ และคนหัวอ่อน คนที่เห็น
แก่ได้และคนหัวอ่อนนี้ มีกิริยาอาการคล้ายคลึงกันมาก ถ้าไม่
ท�ำความเข้าใจเสียให้ถูก ก็จะคว้าผิด คิดไปว่า คนเห็นแก่ได้ เป็น
คนว่าง่ายไปเสีย ดังนัน้ ควรทีจ่ ะได้ทำ� ความเข้าใจเสียเป็นเบือ้ งแรก
ความเข้าใจจะได้ไม่สับสน
คนเห็นแก่ได้ ทีท่ ำ� อาการเหมือนคนว่าง่ายนัน้ ความจริงไม่ใช่
คนว่าง่าย แต่แสร้งท�ำกิริยาอาการเป็นคนว่าง่าย เพื่อผลอย่างใด
อย่างหนึง่ พอได้ผลทีต่ นต้องการแล้วก็เลิกเป็นคนว่าง่าย ตัวอย่างเช่น
ลูกบางคนแสร้งท�ำตนเป็นคนว่าง่าย เพียงปรารภอะไรสักอย่างหนึง่
ก็รีบรับ ท�ำทีว่าเชื่อฟังและจะน�ำไปปฏิบัติ เพื่อให้พ่อแม่เข้าใจผิด
คิดว่าลูกของตนเป็นคนว่าง่ายสอนง่าย แล้วท่านก็มอบทรัพย์สมบัติ
ให้ พอได้สมบัติก็เลิกกระท�ำอย่างนี้ เจตนาอย่างนี้พระพุทธเจ้า
ไม่ทรงรับรองว่าเป็นคนว่าง่าย ทรงยืนยันไว้ในกกจูปมสูตรว่า
“ภิกษุทั้งหลาย พระที่ท�ำตัวเป็นคนว่าง่ายสอนง่าย เพราะ
เห็นแก่อามิสต่างๆ มีอาหารการกินเป็นต้น เราไม่เรียกว่าคนว่าง่าย
เพราะเหตุไรเราจึงไม่เรียก ก็เพราะว่าถ้าพระรูปนัน้ เกิดไม่ได้ขนึ้ มา
ก็จะเลิกเป็นคนว่าง่ายเสีย
แต่ถ้าพระรูปใด เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย โดยที่ตนมีความ
เคารพหนักแน่นต่อธรรมะจริงๆ พระรูปนั้นเท่านั้นที่เราเรียกว่า
คนว่าง่าย”
ตามพระบรมพุทโธวาสนี้ ชี้ให้เห็นว่าคนเห็นแก่ได้ไม่ใช่คน
ว่าง่าย เขาแสร้งท�ำกิริยาว่าเป็นคนว่าง่ายไปอย่างนั้นเอง จึงควรที่
จะตั้งข้อสังเกตไว้เพื่อจะได้ไม่เข้าใจผิดต่อไป
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คนหัวอ่อนอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับคน
ว่าง่าย ถ้าไม่ทำ� ความเข้าใจเสียให้ดีก็อาจจะเข้าใจผิด โดยเฉพาะ
เยาวชนของชาติเป็นบุคคลทีน่ า่ เป็นห่วงมาก ถ้าลงได้เข้าใจผิดแล้ว
เป็นผลร้ายอย่างมากทีเดียว ซึง่ เคยมีตวั อย่างมาแล้ว คือเขาคิดว่า
คนว่าง่ายนัน้ ก็คอื คนหัวอ่อน กลัวคนจะว่าเป็นคนหัวอ่อน ก็ทำ� เป็น
คนหัวแข็ง เลยยุ่งกันใหญ่
ที่จริงคนหัวอ่อนกับคนว่าง่ายนั้นไม่เหมือนกัน คนหัวอ่อน
เป็นคนที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง ยอมให้คนอื่นจูงจมูกได้ง่ายๆ ใคร
จะสอนให้ท�ำดีก็ท�ำ ใครสอนให้ท�ำชั่วก็ท�ำ แล้วแต่คนอื่นจะปลุก
เสก คนว่าง่ายที่เรียกว่า โสวจัสสตา เป็นคนที่เป็นตัวของตัวเอง
ใครจูงจมูกไม่ได้
พูดง่ายๆ คนหัวอ่อนกับคนว่าง่ายต่างกันตรงที่ว่า คนว่าง่าย
มีจดุ มุง่ หมายไว้ในใจเท่านัน้ เอง ตัวอย่างเช่น นักเรียนสองคน คน
หนึ่งตั้งจุดหมายไว้ว่าจะสอบให้ได้ แล้วท�ำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะ
ให้ตนสอบได้ ครูสอนก็ฟงั เพือ่ นนักเรียนสอนให้กเ็ อา ทีส่ ดุ แม้แต่
ภารโรงบอกความรู้ให้ก็เอา เพื่อให้ตนได้บรรลุถึงจุดหมาย คือ
สอบไล่ได้ นี่คนว่าง่าย ส่วนคนหัวอ่อนเป็นคนไม่มีจุดหมาย คือ
ไม่ได้ตงั้ จุดหมายไว้ทสี่ อบไล่ให้ได้ เรียนหนังสือก็สกั แต่วา่ เรียน ครู
สอนก็ฟงั เพือ่ นชวนหนีโรงเรียนก็เอา เพือ่ นทีเ่ กเรชวนไปชกต่อย
กับเขาก็เอา คนอย่างนี้เรียกว่า คนหัวอ่อน
เมื่อทราบถึงลักษณะของคนว่าง่ายอย่างแท้จริงแล้ว ก็มาถึง
อันดับที่สองว่า ท�ำอย่างไรจึงจะเป็นคนว่าง่าย ปัญหาตอนนี้ไม่
ยากเย็นอะไร เพราะความว่าง่ายเป็นลักษณะตรงกันข้ามกับความ
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ว่ายาก เมือ่ ถอนสิง่ ทีท่ ำ� ให้เป็นคนว่ายากออกเสียแล้ว ความเป็นคน
ว่าง่ายก็จะเกิดขึ้นเอง เหมือนคนที่ต้องการความสุขแต่ยังเป็นสุข
ไม่ได้ เพราะตัวของตัวเองก�ำลังเป็นทุกข์เพราะยังมีโรคทางกายอยู่
เมื่อเขาท�ำลายโรคทางร่างกายออกหมดแล้ว ทุกข์ทางร่างกายก็
หมดไป เมือ่ ทุกข์มนั ไม่มกี ก็ ลายเป็นสุข ฉันใด เรือ่ งของคนว่าง่าย
ก็เป็นเช่นเดียวกัน คือเมือ่ ถอนสิง่ ทีท่ ำ� ให้เป็นคนว่ายากออกไปแล้ว
ความเป็นคนว่าง่ายก็จะปรากฏขึ้นมาเอง ฉันนั้น
เหตุทที่ ำ� ให้คนเราเป็นคนว่าง่ายนัน้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้
ในมูลปัณณาสก์ มัชฌิมนิกายว่า มีอยู่ ๑๖ อย่างคือ
๑. 		ความใฝ่ต�่ำ (อาปิจฺฉา ปรารถนาลามก)
๒. ยกตัว (อตฺตุกฺกํสโก โหติ ปรวมฺกี)
๓.		เดือดดาล (โกธโน โกธาภิภูโต)
๔.		ผูกโกรธ (โกธเหตุ อุปนาห)
๕.		รังเกียจเหยียดหยาม (โกธเหตุ อภิสงฺก)ี รังเกียจด้วยฤทธิ์
		โกรธ
๖. 		คิดต่อว่าต่อขาน (โกธสามนฺตํ วาจ นิจฺฉา เรนตา)
๗. 		คิดแย้ง (โจทิโต โจทเกน ปฏิปฺปยติ)
๘. 		คิดตะเพิด (โจทิโต โจทเกน โจทกํ อป สาเทติ)
๙. 		คิดย้อน (โจทิโต โจทเกน โจทกสฺส ปจฺจาโร เปติ)
๑๐.		คดิ กลบเกลือ่ น (โจทิโต โจทเกน โจทกํ อญฺเอญฺํ ปฏิ			จรติ)
๑๑.		คดิ นอกเรือ่ ง (โจทิโต โจทเกน พหิทธฺ า กตํ อปนาเมติ)
๑๒. คิดปิดบัง (โจทิโต โจทเกน อปทาเน นสมฺปายติ)
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๑๓. ลบหลู่ - ตีเสมอ (มกฺขี ปลาสี)
๑๔.		ริษยา - ตระหนี่ (อิสสุกิ มะฉรี)
๑๕.		โอ้อวด - เจ้าเล่ห์ (สโฐมายาวี)
๑๖.		กระด้าง - หัวรั้น (ถิทฺโธ อติมานี)
เมือ่ ถอนรากเหง้าของคนว่ายากทัง้ ๑๖ อย่าง ออกได้แล้ว ก็
จะกลายเป็นคนว่าง่าย เป็นคนทีใ่ ครๆ ก็ตกั เตือนได้ แม้แต่เด็กเล็กๆ
ก็ตกั เตือนได้ ไม่โกรธแม้คนทีโ่ ง่กว่า ต�ำ่ กว่ามากตักเตือนก็ไม่โกรธ
ยินดีรับฟังเอาไปคิดไปนึก เมื่อเป็นคนว่าง่ายแล้ว ก็จะกลายเป็น
คนอ่อนโยน ไม่มีความกระด้างด้วยมานะทิฐิ พึงรู้ไว้เถิดว่า ความ
เป็นผู้ว่าง่ายเป็นคุณสมบัติของพระอริยบุคคลชั้นต้น แต่การถอน
เหตุแห่งความเป็นคนว่ายากนั้น เป็นของยาก ต้องใช้อุบายวิธี ๔
อย่างด้วยกันคือ
๑. ปวารณา
๒. มีปกติอภิวาท
๓. มีความเคารพ
๔. มีความนอบน้อม
ปวารณา คืออนุญาตให้เขาว่ากล่าวตักเตือนและแนะน�ำสั่ง
สอน เหตุที่ต้องท�ำดังนี้ เพราะตามธรรมดาคนเรานั้นโดยมาก
ไม่ยอมใคร ความไม่ยอมแก่กนั และกันนีแ่ หละท�ำให้บคุ คลฉิบหาย
ท�ำบ้านเมืองให้พนิ าศ หรืออาจท�ำให้โลกพินาศได้ ความไม่ยอมให้
ใครเตือนนี้เกิดจากมานะทิฐินั่นเอง ดังนั้นการที่ยอมเพื่อความดี
เป็นการยอมรับความตักเตือนของผูอ้ นื่ การปวารณาก็เหมือนเรา
มีกระจกส�ำหรับส่องดูตัวเอง
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ประการที่สอง การอภิวาท ก็เกิดจากการฝึกฝนมาจากการ
ปวารณาก่อน แล้วท�ำใจของเราให้มปี กติอภิวาทภายหลัง การอภิวาท
เป็นการท�ำลายกิเลส คือ ทิฐิมานะ ความกระด้างของตัวเอง
ประการที่สาม การท�ำตนให้มีความเคารพ ท�ำให้เกิดความ
เจริญทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ ซึง่ ได้กล่าวไว้แล้วในมงคลที่ ๒๒
แล้ว
อันดับที่สี่ ความอ่อนน้อม คือความถ่อมตนซึ่งได้กล่าวไว้ใน
มงคลที่ ๒๓ ซึ่งท�ำตนให้เป็นผู้ที่เป็นที่รักใคร่ของผู้อื่น และท�ำให้
เรามีที่พึ่งได้
โลกเราทุกวันนี้ เกิดความเสื่อมเสียขึ้นก็เพราะความว่ายาก
สอนยากทั้งสิ้น ไม่เลือกว่าผู้ใหญ่ผู้น้อย อันความว่ายากสอนยาก
นี้ ตามปกติเรามักจะเพ่งเล็งเอาผูน้ อ้ ย คือเด็กๆ เท่านัน้ หาได้คดิ
เฉลียวใจไม่ว่าผู้ใหญ่ที่เป็นคนว่ายากสอนยากก็มี ผู้น้อยว่ายาก
สอนยากยังพอที่จะมีทางแก้ไขได้ เพราะสติปัญญายังอ่อน มานะ
ทิฐยิ งั อ่อน เหมือนไม้ทอี่ อ่ นอยูก่ ด็ ดั ได้งา่ ย ส่วนผูใ้ หญ่ซงึ่ เหมือนไม้
แก่แล้วดัดยาก การว่ากล่าวตักเตือนคนแก่นนั้ ดูเหมือนว่าจะมีทาง
ส�ำเร็จยาก ความเดือดร้อนที่มีอยู่ทุกวันนี้ ส่วนมากมักจะเกิดมา
จากความคิดเห็นของคนใหญ่ทมี่ อี ำ� นาจ ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น และท�ำให้ประชาชนและประเทศชาติเดือดร้อนในที่สุด
ดังนั้นเพื่อความเจริญแก่ตัวเองและประเทศชาติ พระพุทธองค์จงึ สอนให้เราเป็นคนว่าง่าย ซึง่ ไม่เสียเกียรติเสียศักดิศ์ รีของเรา
แต่ประการใด ผู้ใดประพฤติได้ก็จะเกิดเป็นมงคลแก่ตัวเอง
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เมื่อได้จับเขียนมงคลข้อนี้ ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องหวาดเสียวอยู่
มาก ทั้งนี้เพราะว่าการเขียนในมงคลข้อนี้ได้พาดพิงไปถึงพระ
ด้วย ซึง่ การเขียนความหมายของมงคลข้อนีก้ อ็ าจจะเป็นทีก่ ระทบ
กระเทือนแก่บุคคลบางคนด้วย และดีไม่ดีก็อาจจะท�ำให้มีคนมอง
ในแง่รา้ ยมากกว่าทีจ่ ะมองในแง่ดี และประกอบกับผูเ้ ขียนเองก็เป็น
พระด้วย จึงเป็นเรื่องที่ออกจะดูไม่งามอยู่สักหน่อย แต่เมื่อความ
จริงมีอยู่อย่างไรก็เขียนตามความเป็นจริง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเขียนให้
คนเข้าหาธรรม ไม่ได้มงุ่ เอาธรรมเข้าหาคน ดังนัน้ เมือ่ ได้อา่ นตอนนี้
แล้ว จึงใคร่ที่จะขอให้ท่านได้ใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างถี่ถ้วน
ก่อนที่จะกระท�ำอะไรลงไปในทางที่ไม่งามเกี่ยวกับพระ เพราะ
ความเกีย่ วพันระหว่างฆราวาสกับพระก็มอี ยู่ ดังนัน้ เพือ่ ทีจ่ ะไม่ให้
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เราหลงเข้าใจผิด ซึ่งบางคนได้มีอคติเกี่ยวกับพระอยู่แล้วจะได้มี
ความเข้าใจกัน อย่าได้มองกันในแง่ของความระแวง เพราะเป็นการ
พร่าประโยชน์ของตนเอง และจะพลอยให้พระทีป่ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ
ต้องพลอยเสียหายไปด้วย
ก่อนทีเ่ ราจะท�ำความเข้าใจในความหมายของมงคลข้อนีท้ วี่ า่
สมณานญฺจ ทสฺสนํ การได้พบเห็นสมณะเป็นมงคลนัน้ เพือ่ ความ
เข้าใจจึงจะขอแยกออกเป็น ๓ ประเด็น คือ
๑. คนอย่างไรเรียกสมณะ
๒. การเห็นสมณะนั้นคือท�ำอย่างไร
๓. พบเห็นสมณะแล้วได้อะไร
ประการแรกที่ว่า คนอย่างไรเรียกว่าสมณะ เราอย่าเพิ่งไป
ตีความหมายเอาว่าการเห็นภิกษุสามเณรซึง่ โกนผมนุง่ ห่มผ้าเหลือง
ซึง่ อันนีเ้ ป็นต้นเดิมของความเข้าใจผิด และท�ำให้เกิดความเสียหาย
มามากแล้วซึ่งก็ปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยๆ อันที่จริงคนที่ครองเพศ
เป็นนักบวชนั้นเรียกว่าบรรพชิต และบรรพชิตนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็น
นักบวชทุกรูปก็หาไม่ เพือ่ ความแน่นอนใจว่าจะไม่กล่าวตูพ่ ระพุทธ
พจน์ ขอเชิญท่านได้โปรดพิจารณาพระบาลีโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่ง
พระองค์ตรัสว่า
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาติ
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต ฯ
ฯลฯ
แปลความว่า บรรพชิตผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่
หาใช่สมณะไม่ ฯ
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ตามพระพุทธพจน์นที้ า่ นก็คงเห็นแล้วใช่ไหมว่า พระพุทธองค์
ได้ทรงแสดงว่า บรรพชิตกับสมณะนัน้ เป็นคนละพวก คือ บรรพชิต
และสมณะ ทัง้ สองนีม้ ภี มู ธิ รรมต่างกัน คนละชัน้ คนละราคา อย่า
ได้เหมาเอาว่าเป็นพวกเดียวกัน
บรรพชิต เราแปลว่า นักบวช คือท่านผู้ทรงศีล อยู่ด้วยศีล
เอาศีลก�ำกับตัว เมื่อไม่ละเมิดศีล (ตามชั้นของบรรพชิต) ก็คงมี
ศักดิเ์ ป็นบรรพชิตทุกองค์ แต่ในบรรดาผูท้ เี่ ป็นบรรพชิตนัน้ ก็มอี ยู่
หลายชั้นรักษาศีลวินัยได้มั่นคงก็มี รักษาได้ขาดๆ วิ่นๆ ก็มี
ส่วนสมณะ แปลว่า ผู้สงบ หมายถึงผู้สงบจากการท�ำบาป
นอกจากเว้นการท�ำบาปทางวินัยหรือทางศีลแล้ว ยังเว้นจากบาป
ทางธรรมด้วย ยกตัวอย่างเช่น ทางศีลห้ามลักทรัพย์ ศีลจะขาด
ต่อเมื่อลักจริงๆ เพียงแต่คิดจะลักศีลยังไม่ขาด แต่ทางธรรมถือ
ละเอียดไปกว่า แม้แต่คิดจะลัก จิตก็ เ ป็ น อกุ ศ ล ก็ เ สี ย ธรรมะ
สมณะกั บ บรรพชิ ต ต่ า งกั น ตรงที่ ว ่ า บรรพชิ ต ถื อ เอาศี ล เป็ น
ขอบเขต ส่วนสมณะนั้นถือทั้งศีลและธรรมเป็นขอบเขต
เพือ่ ความแน่ใจ ขอได้โปรดดูบาลีพทุ ธวจนะทีม่ าในธรรมบท
ขุททกนิกายว่า
“น มุณฑเกน สมโณ อพฺพโต วลิกํ ภณํ
อิจฺฉา โลภสมาปนฺโน สมโก กิ ภวิสฺสติ”
แปลว่า คนเราไม่ใช่จะเป็นสมณะเพราะหัวโล้น คนทีไ่ ม่มวี ตั ร
มีแต่พูดพล่อยๆ มีความริษยากัน เป็นคนละโมบ จัดเป็นสมณะ
ได้อย่างไร
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และอีกบทหนึ่งว่า
“โย จ สเมติ ปาปานิ อนุํ ถูลานิ สพฺพโส
สมิตตฺตาหิ ปาปานํ สมโณติ ปวุจฺจติ”
แปลว่า คนที่เราตถาคตเรียกว่าสมณะ จะต้องเป็นผู้ระงับ
การท�ำบาปน้อยใหญ่เสีย
รวมความแล้วว่า เฉพาะคนที่สงบเท่านั้น ที่เรียกว่าสมณะ
และที่ว่าสงบนั้นหมายถึง สงบกาย สงบวาจา และสงบใจตนเอง
สงบกายนั้น หมายความว่า เลิกแสดงกิริยาอาการร้าย เช่น ทุบตี
ชกต่อย ฆ่าฟัน สะพายดาบ พกปืน หรือยกพวกเข้าชิงดีชงิ เด่นกัน
คนที่เป็นสมณะแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ย่อมไม่ท�ำความชอกช�้ำแก่
ผู้ใด สงบปาก หมายถึงไม่เป็นคนปากร้าย เว้นจากการด่า นินทา
ส่อเสียด ใส่รา้ ยป้ายสีกนั โดยอาศัยเอาหมูค่ ณะเป็นเครือ่ งบังหน้า
และพูดเคาะแคะผู้หญิงเล่นสนุก ซึ่งผิดสมณสารรูป สงบใจนั้น
หมายความว่า ท�ำใจของตนเองให้สงบจากปากด้วย ไม่ใช่ท�ำตัว
สงบแต่ภายนอก อย่างเสือเฒ่าจ�ำศีล สมณะจะต้องเป็นผูเ้ ปีย่ มด้วย
เมตตาธรรม
นี่เป็นการขยายความจาก ปรูปฆาติ กับ ปรํ วิเหฐยนฺโต
ซึ่ ง แสดงความเว้ น ของสมณะเท่ า นั้ น ส่ ว นในทางปฏิ บั ติ นั้ น
พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกว่า
“โอโณทโร โย สเหเต ชิคจฺฉํ ทนฺโต ตปสี มิตปานโภชโน
อาหารเหตุ น กโรติปาปํ ตํ เว นรํ สมณมาหู โลเก”
แปลว่า บุคคลใดทนต่อความหิว ฝึกตน บ�ำเพ็ญตบะ จ�ำกัด
อาหาร ไม่ ท� ำ บาปเพราะเห็ น แก่ ป ากแก่ ท ้ อ ง บุ ค คลนั้ น แหละ
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เรียกว่า สมณะในโลก เหล่านี้เป็นลักษณะของสมณะที่ยกขึ้นมา
แสดงให้เห็นว่า บรรพชิตไม่ใช่ว่าจะเป็นสมณะทุกรูป ซึ่งเป็นการ
แสดงตามหลักฐานที่มีมาในพระไตรปิฎกเป็นหลักฐาน ไม่ใช่
เป็นการกล่าวเอาเองโดยพละการ
ประเด็นต่อไปทีจ่ ะแสดงก็คอื การเห็นสมณะ การเห็นสมณะ
นัน้ เราอาจจะเห็นได้ ๓ ทาง คือ เห็นด้วยตา เรียกว่า พบเห็น เห็น
ด้วยใจ เรียกว่า คิดเห็น และ เห็นด้วยปัญญา เรียกว่า รู้เห็น
การเห็นด้วยตานัน้ ได้แก่การเห็นคนทีเ่ ป็นสมณะอย่างทีเ่ รา
เห็นกันทั่วๆ ไป ส่วนสมณธรรมหมายถึงความดีที่มีอยู่ในผู้นั้นฯ
ความดีของสมณะในทีน่ ี้ หมายถึงความดีอย่างพระ ไม่ใช่ดอี ย่างอืน่
เช่นว่าดีในทางเสกเป่า ผูกดวงหมอดูทางเสน่ห์มหานิยม หรือ
บอกใบ้หวย ดังนั้นเมื่อเราจะเอาดีอย่างพระ ก็เลยไปเกณฑ์ให้
พระดีอย่างเราไปเสีย เพราะคิดว่าให้พระดีอย่างที่ตัวชอบ
อย่างไรก็ตาม การดูสมณธรรมหรือความดีของคนส�ำคัญทีใ่ จ
ของเรา คือเราอย่าได้หลงโลกธรรม หรือหลงสิง่ ทีแ่ บ่งแยกของโลก
เช่น หลงก๊ก หลงเหล่า หลงส�ำนัก หลงนิกาย การกระท�ำแบบนี้
เป็นการแบ่งตามโลก ดังนั้นเราจึงต้องระวังให้มาก และใช้ปัญญา
พิจารณาอย่างถี่ถ้วน อย่าลุแก่อ�ำนาจความพอใจของเรา จึงจะ
ท�ำให้เราเป็นคนผู้มองโลกในแง่ของความดีมากกว่าความระแวง
เห็นสมณะแล้วได้อะไร
ปัญหาต่อไปอยู่ที่ว่า การเห็นสมณะที่ว่าเป็นมงคลแก่ผู้เห็น
นั้น เป็นอย่างไร
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เรือ่ งนีข้ อตอบว่า ถ้าเห็นถูกแบบแล้ว ความดีจะเกิดขึน้ ในใจ
ของผูเ้ ห็นเอง ตัง้ แต่ในขณะทีเ่ ห็นทีเดียว ดังทีไ่ ด้กล่าวแล้วว่า การ
เห็นสมณะทีถ่ กู นัน้ ต้องเห็นสองชัน้ คือเห็นคนผูเ้ ป็นสมณะ แล้วก็
เห็นความดีในตัวของผูเ้ ป็นสมณะด้วย การเห็นสมณธรรมนัน้ เรา
จ�ำเป็นจะต้องแหวกโลกออกเสียก่อน จึงจะเห็น ทีว่ า่ แหวกโลกนัน้
ได้แก่แหวกกิเลสออกจากใจของเรานัน่ เอง ทุกครัง้ ทีเ่ ราเห็นสมณะ
กิเลสนัน้ จะค่อยๆ สลายออกไปจากใจของเรา และเบาลงทุกขณะ
การเห็นสมณะจึงเป็นการช่วยให้เราหลุดพ้นจากกิเลส แต่ทั้งนี้
จะต้องเห็นสมณธรรม ไม่ใช่เห็นแต่เพียงสมณบุคคลเท่านัน้ หากจะ
เปรียบให้ฟงั ก็เหมือนกับว่าเราเห็นดอกบัวทีล่ อยอยูเ่ หนือน�ำ้ มอง
เห็นแล้วเย็นตา สบายใจ ส่วนคนที่เห็นสมณธรรมด้วยใจ เหมือน
คนด�ำลงไปถอนเอาเหง้าบัวใต้นำ�้ สิง่ ทีเ่ ราจะได้รบั ก็คอื มีความเย็น
สบาย เหงือ่ ไคลหลุดออกจากตัว เนือ้ ตัวสะอาดขึน้ และถ้าสามารถ
ถอนเอาเหง้าบัวขึน้ มาได้ดว้ ย ก็ยงั จะได้กนิ อิม่ ท้องอีกด้วย การเห็น
สมณธรรมในตัวสมณบุคคลก็เหมือนกัน ท�ำให้กิเลสคลายจากใจ
ใจบริสุทธิ์ขึ้น และยังได้ธรรมะจากท่านมาปฏิบัติอีกด้วย
การเห็นสมณะเป็นอุดมมงคลอย่างนี้
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กาเลน ธมฺมสากัจฉา
(สนทนาธรรมตามกาล)

การสนทนากันได้แก่การพูดคุยกันตัง้ แต่สองคนขึน้ ไป น�ำเรือ่ ง
ต่างๆ ที่แต่ละคนได้เห็นได้ฟังหรือได้ทราบมาเล่าสู่กันฟัง เฉลี่ย
ความรู้ให้กันและกัน เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน เพราะการสนทนากันนัน้ เป็นการเพิม่ ความรูค้ วามฉลาดเฉลียว
แก่ตนและผู้ที่ร่วมสนทนากัน ต่างคนต่างคิดเหตุผลแล้วน�ำมาพูด
มาแสดงความรู้ ความเห็นของตนในเรือ่ งนัน้ ๆ เมือ่ มีผไู้ ม่เห็นด้วย
ก็แสดงเหตุผลคัดค้าน ผูท้ เี่ ห็นด้วยก็ให้การสนับสนุนความคิดของ
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เรา แต่เรื่องการสนทนานั้นออกจะเป็นเรื่องที่เฮี้ยนอยู่หน่อย บาง
คนซึ่งเป็นถึงต�ำแหน่งครูบาอาจารย์ มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วเมือง แต่
แล้วพอร่วมแสดงธรรมสากัจฉากับใครเข้าเป็นวงแตกทุกที เพราะ
ทนต่อการขัดแย้งไม่ได้ ทัง้ นีเ้ พราะว่ากิเลสมันหลบใน และด้วยเหตุ
นีว้ งสนทนาธรรมจึงอยูไ่ ม่ยดื พอสนทนากันเข้าก็เลยเป็นการวิวาท
กันมากกว่าทีจ่ ะสนทนากัน บางคนถึงกับมองหน้ากันไม่ได้เลยก็มี
นีแ่ หละเป็นเรือ่ งทีเ่ ราจะต้องท�ำความเข้าใจเสียก่อน ในมงคลข้อนี้
พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงว่า “การสนทนาธรรมตามกาลอันสมควร”
ใครปฏิบัติได้ก็จะเกิดมงคลแก่ผู้นั้น
การสนทนาธรรมของเรานี้ เป็นการทดสอบความรู้ความ
อดทนของผูท้ ไี่ ด้ฝกึ มาแล้ว เราจะเห็นได้วา่ มงคลต่างๆ ทีไ่ ด้ผา่ นมา
นัน้ เป็นการเตรียมตัวส�ำหรับต้อนรับมงคลข้อนี้ กล่าวคือ ข้อที่ ๗
ทรงสอนให้เราหาความรู้ ข้อที่ ๑๐ ทรงสอนให้เรามีวาจาไพเราะ
ข้อที่ ๒๗ ทรงสอนให้เรามีความอดทน ข้อที่ ๒๖ ทรงสอนให้เรา
ฟั ง ธรรม นั บ ว่ า เป็ น การฝึ ก ตั ว เราเองตามล�ำ ดั บ ในข้ อ นี้ เ ป็ น
บททดสอบความรูข้ องเราทีไ่ ด้ฝกึ มาว่าจะฝึกได้แค่ไหน การสนทนา
ธรรมนัน้ ย่อมเป็นทีก่ ระทบกระทัง่ กันบ้าง บางทีถกู ขัด ถูกแขวะ ถูก
ค้าน ถูกติ ถูกชมซึ่งๆ หน้า นี่แหละเป็นการยั่วกิเลสของเราอย่าง
ชัดๆ ดังนั้นผู้สนทนาธรรมจึงต้องควบคุมใจของตัวเอง มากกว่า
การพูด การฟังมาแล้วสักสิบเท่า เผลอไม่ได้เลยทีเดียว กิเลสมัน
จะออกมายุง่ กันนุงนังทีเดียว เคยเห็นมานักแล้ว ขึน้ ต้นคุยธรรมะ
กันไปได้ไม่กี่น�้ำ กิเลสมันก็ออกมายุ่งกับเราทีเดียว
ดังนัน้ การสนทนาธรรมเราจึงจะต้องตัง้ หลักเกณฑ์ของเราไว้
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สนทนาธรรมตามกาล

ในใจ โดยจะต้องยึดหลัก ๓ ประการ คือ
๑. สนทนาในธรรม
๒. สนทนาด้วยธรรม
๓. สนทนาเพื่อธรรม
สนทนาในธรรม หมายความว่าเรือ่ งทีจ่ ะสนทนากันต้องเป็น
เรือ่ งธรรมะ ให้อยูใ่ นวงธรรมะ อย่าออกนอกวง ถึงกิเลสมันจะผลัก
หลังให้ออกก็ฝืนไว้อย่ายอมออก เช่นถ้าจะพูดถึงการท�ำดีก็ให้มัน
สุดทีท่ ำ� ดี อย่าให้ไปถึงอวดดี พูดถึงเรือ่ งท�ำชัว่ ก็สดุ แค่ทำ� ชัว่ อย่าให้
เลยไปถึงนินทาคนอื่น อย่างนี้เรียกว่าสนทนาในธรรม
สนทนาด้วยธรรม หมายถึงบุคคลที่สนทนากัน จะต้องไม่
แสดงกิริยาวาจาให้ผิดธรรมะ เช่น ทางกายก็มีสัมมาคารวะกัน
ตามฐานานุรปู ควรไหว้-ไหว้ ควรกราบ-กราบ อย่าคิดทรนงตัวว่ามี
ความรูม้ ากกว่า ในทางวาจาควรใช้ถอ้ ยค�ำสุภาพ ถ้าฝ่ายหนึง่ ถูกก็
ชม ถ้าฝ่ายหนึง่ ผิดก็ทกั โดยสุภาพ ไม่กล่าววาจาล่วงเกินเหน็บแนม
ถ้าพลาดพลั้งก็ขอโทษ อย่างนี้เรียกว่าสนทนาด้วยธรรม ไม่ใช่
สนทนาด้วยกิเลส
สนทนาเพื่อธรรม คือผู้สนทนาต้องตั้งจุดมุ่งหมายไว้ในใจ
เสมอว่า เราจะหาความรู้ ความเข้าใจในธรรมให้ยงิ่ ขึน้ ไป ไม่ใช่จะ
อวดรู้หรืออวดธรรมะ การสนทนาธรรมนั้นเราต้องคิดอยู่เสมอว่า
การทีเ่ ราแสดงความรูอ้ อกไป ก็คดิ ว่าเราเอาความรูเ้ ก่าไปต่อความ
รู้ใหม่ ไม่ใช่คิดจะอวดรู้ อย่างนี้เรียกว่าสนทนาธรรมเพื่อธรรมะ
เมื่อตั้งหัวข้อส�ำหรับสนทนาไว้ในใจและรักษาระเบียบการ
สนทนาไว้ได้โดยตลอดแล้ว การสนทนาธรรมก็เป็นไปโดยราบรืน่
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และเป็นการสนทนาเพือ่ ความรู้ การสนทนาอย่างนีจ้ งึ จะเกิดมงคล
ด้วยกันทั้งสองฝ่าย
อีกประการหนึ่ง การสนทนาธรรมที่ดีนั้น เราจะต้องรู้เรื่อง
บัญญัติโลก บัญญัติธรรมด้วย จึงจะเป็นการทนต่อการสนทนา
ธรรมได้สะดวก ทีเ่ ราไม่คอ่ ยจะเข้าถึงธรรมก็เพราะเรายังติดอยูใ่ น
เรือ่ งของโลก ติดรูป จะต้องคนนัน้ พูดคนนีพ้ ดู จึงจะฟัง เด็กกว่าพูด
ไม่ยอมเอาใจใส่ ต้องผู้ใหญ่คราวพ่อคราวปู่จึงจะยอมฟัง บางคน
ติดรั้วติดก�ำแพง ชอบแต่เจ้าคุณวัดนี้ เกลียดเจ้าคุณวัดนั้น ฯลฯ
เหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งของการติดอยูใ่ นบัญญัตขิ องโลกทัง้ นัน้ ของเหล่านี้
ไม่ใช่เรื่องของธรรมะ แต่เป็นเพียงเครื่องช่วยในการพูดการฟัง
ธรรมะเท่านั้น
อุปสรรคของการที่ท�ำไม่ให้เข้าถึงธรรม ก็คือความติดโลก
นีเ่ อง ด้วยเหตุนใี้ นหลักของโพชฌงค์ คือองค์ประกอบทีท่ �ำให้เข้าถึง
ธรรมะ พระพุทธองค์จึงทรงวางหลักไว้ข้อหนึ่ง คือ “ธัมมวิจยะ”
การวิจัยธรรม หรือเลือกเฟ้นธรรม หมายความว่าผู้นั้นจะต้อง
ปฏิบัติข้อนี้ด้วยจึงจะบรรลุธรรมได้
การวิจัยธรรมนั้นมีอยู่หลายชั้น แล้วแต่ผู้ปฏิบัติอยู่ในภูมิ
ไหน เช่น การวิจัยธรรมะของคนชั้นสามัญทั่วไป จะต้องสามารถ
ที่จะแยกให้รู้ว่าอย่างไหนเป็นธรรม อย่างไหนเป็นอธรรม แล้วยึด
เอาเฉพาะในส่วนที่เป็นธรรม ทิ้งอธรรมเสีย และจะต้องรู้สูงขึ้น
ไปว่า อย่างไหนเป็นโลกบัญญัติ อะไรเป็นสัจธรรม แล้วปล่อยวาง
บัญญัติโลกเสีย ยึดเฉพาะสัจธรรมจึงจะบรรลุจุดหมายของการ
สนทนาธรรมได้
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คือ

สนทนาธรรมตามกาล

การสนทนาธรรมนัน้ มีอานิสงส์เหมือนกับการฟังธรรม กล่าว
๑. ผู้สนทนาหรือฟังธรรมย่อมได้รับสิ่งที่ตนไม่เคยได้รู้และ
ได้ฟัง
๒. สิ่งไหนที่เรารู้แล้วก็มีความเข้าใจชัดยิ่งขึ้น
๓. ท�ำลายความสงสัยเสียได้
๔. ท�ำความเห็นของตนให้ถูกต้อง
๕. และเกิดความผ่องใสแก่ผู้ได้สนทนาและผู้ฟัง
การสนทนาธรรมจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งดังที่บรรยายมานี้
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(การบ�ำเพ็ญตบะ)

ตบะ แปลว่า การท�ำให้ร้อน หรือแปลว่า การแผดเผา ใน
ภาษาบาลีนนั้ การท�ำอะไรให้รอ้ น ใช้คำ� ว่า ‘ตบะ’ ทัง้ นัน้ เช่นต้มน�ำ้
ให้ร้อนก็ใช้ค�ำว่า “อุทกํ ตาเปติ” ร้อนใจก็ใช้ค�ำว่า “ปจฺฉาตปฺปติ
ทุกกฺ ฏํ” แปลว่า การท�ำความผิดท�ำให้รอ้ นใจภายหลัง ดังนัน้ ค�ำว่า
ตบะ หรือ ตโป นี้ หมายถึงการให้รอ้ นทุกอย่าง ตรงกับค�ำในภาษา
ไทยเราว่า เผา ลน ย่าง ต้ม ปิง้ อบ คัว่ ฯลฯ คือพวกค�ำอืน่ ทีห่ มาย
ถึงการท�ำให้ร้อนทุกค�ำ นี่ว่าตามภาษาเดิมของเขา
ตบะ ในค� ำ สอนทางพุ ท ธศาสนา ก็เพ่งถึงการท� ำให้ร้อน
เหมือนกัน แต่หมายถึงการท�ำให้ความชัว่ ร้อนตัว ธรรมใดเผาอกุศล
บาปธรรมให้มอดไหม้ไป ธรรมนัน้ ชือ่ ว่า ตบะ เช่น ทาน เป็นเครือ่ ง
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แผดเผาความตระหนี่ ความโลภให้หมดไป เมตตาก็เป็นเครือ่ งเผา
โทสะให้หมดไปจากใจ ผู้ที่เจริญเมตตาเป็นธรรมประจ�ำใจ ย่อมมี
ใจสงบเย็นฯ
ความจริงแล้ว ค�ำว่า ตบะ ไม่ใช่ค�ำใหม่ที่มีในเฉพาะพุทธศาสนานี้เท่านั้น มีมาก่อนในศาสนาพราหมณ์ ครั้นมาภายหลัง
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัทให้บ�ำเพ็ญตบะเหมือนกัน แต่
วิธีบ�ำเพ็ญต่างกัน
ตามพระพุทธประวัติ เห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าของเราเคยทรง
บ�ำเพ็ญตบะแบบพราหมณ์มาก่อน คือในระยะ ๖ ปีทแี่ สวงหาทาง
ตรัสรูน้ นั่ เอง ครัน้ มาได้ตรัสรูส้ จั ธรรมแล้ว ทรงพบเห็นทางทีถ่ กู ต้อง
จึงตรัสประกาศในทีป่ ระชุมสงฆ์ ทีเ่ มืองราชคฤห์ ซึง่ เป็นเวลาหลัง
จากตรัสรู้แล้ว ๙ เดือนเท่านั้น พระด�ำรัสนั้นว่า
ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
ความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่ง
จากพระพุทธด�ำรัสนี้ แสดงให้เราเห็นว่า พระองค์ทรงรับเอา
ตบะมาใช้ในทางพระพุทธศาสนา ความมุง่ หมายในการทีท่ รงสอน
ให้บ�ำเพ็ญตบะนี้ เพื่อต้องการขับไล่กิเลสทั้งหลาย เป็นข้อปฏิบัติ
ที่ฝืนความต้องการของกิเลส ขับไล่กิเลสออกจากใจ ไม่ใช่ท�ำเพื่อ
อย่างอื่น การขับไล่กิเลสออกจากใจ การท�ำให้กิเลสร้อนตัว มีอยู่
๒ ชั้นคือ
๑. ชั้นสัลเลขะ ขัดเกลา
๒. ชั้นธุตังคะ ก�ำจัด
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ชัน้ สัลเลขะ หมายถึงการปฏิบตั ทิ กุ อย่างทีเ่ ป็นการฝืนกิเลส
อย่างเช่นความโลภเกิดขึน้ ก็ขจัดด้วยการบริจาค ความเกียจคร้าน
เกิดขึ้น ปฏิบัติด้วยความขยัน การเห็นแก่กิน ก็งดกินอาหารยาม
วิกาล ชอบเจ้าชู้ ก็งดเสพเมถุน เมื่อโกรธ ก็ฝึกแผ่เมตตา
การปฏิบัติเหล่านี้ พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ข้อธรรมเหล่านี้
ล้วนแต่เป็น “สัลเลขธรรม” ทัง้ สิน้ คือเป็นวิธปี ฏิบตั เิ พือ่ ก�ำจัดกิเลส
ทุกข้อ ดังนัน้ เราจึงก�ำหนดตายตัวลงไปไม่ได้วา่ สัลเลขธรรมมีเท่าไร
การปฏิบตั ธิ รรมเหล่านี้ เป็นการบ�ำเพ็ญตบะเบือ้ งต้นอยูใ่ นตัวด้วย
ชั้นธุตังคะ ธุตังคะ แปลว่า การก�ำจัด หมายถึงการขับไล่
กิ เ ลสอย่ า งรุ น แรง แรงกว่ า สั ล เลขะ ธุ ตั ง คะ หรื อ การบ�ำ เพ็ ญ
ธุดงควัตรส่วนมากเป็นพระภิกษุ เมือ่ บ�ำเพ็ญธุดงควัตร เราก็เรียก
ว่าพระธุดงค์
เมื่อพูดถึงเรื่องพระธุดงค์ ก็ขอท�ำความเข้าใจกับท่านผู้อ่าน
ไว้สักหน่อย คือมีคนเข้าใจว่า พระธุดงค์จะต้องเป็นผู้เก่งกล้าทาง
คาถาอาคม ปลุกเสกเลขยันต์ บอกใบ้ให้หวย ข้อนีไ้ ม่เป็นความจริง
เลย เพราะธุดงควัตรไม่มีทางจะเป็นอย่างนั้นได้ พระธุดงค์ที่ชอบ
ปักกลดแล้วรับท�ำน�ำ้ มนต์ แจกเครือ่ งรางของขลัง ไม่ใช่พระธุดงค์
จริง เป็นพระธุดงค์อาชีพ ธุดงควัตรนั้น เป็นวิธีบ� ำเพ็ญตบะ มี
ทัง้ หมดด้วยกัน ๑๓ หัวข้อ แบ่งออกเป็น ๘ ลักษณะ ตามแหล่งของ
กิเลสที่มันซุ่มอยู่ในกายของเรา คือ
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หมวดที่ ๑
เกี่ยวกับเครื่องแต่งตัว (จีวร)
๑. ปังสุกลู กิ งั คะ ใช้แต่ผา้ บังสุกลุ ทีซ่ กั มาได้เท่านัน้ งดเว้นผ้า
ที่หามาได้จากทางอื่น เช่น ผู้อื่นถวายก็ใช้ไม่ได้
๒. เตจีวริกังคะ ใช้เฉพาะผ้าไตรจีวร คือผ้า ๓ ผืนเท่านั้น
(สบง จีวร สังฆาฏิ) ใช้ผ้าอื่นๆ นอกจากสามผืนนี้ไม่ได้
ดังนัน้ เมือ่ ได้ถงึ ข้อนีแ้ ล้ว ความทีเ่ ราชอบความโอ้อวดมัง่ มี ซึง่
มีเสือ้ ผ้าเป็นตูๆ้ นัน้ เมือ่ โดนธุดงค์สองข้อนีเ้ ท่านัน้ ก็เป็นเครือ่ งขจัด
ไปได้แล้ว

หมวดที่ ๒
เกี่ยวกับการกิน
๑. ปิณฑปาติกังคะ ฉันเฉพาะอาหารที่ได้มาจากบิณฑบาต
เท่านั้น ได้มาโดยวิธีอื่นไม่รับ
๒. สัมปทานจาริกังคะ เดินรับบิณฑบาตไปตามแนวทางที่
ก�ำหนดใจไว้ ไม่ได้ไปตามทีน่ กึ ว่าทางโน้นจะได้มาก ทางนีจ้ ะได้นอ้ ย
๓. เอกาสนิกงั คะ ฉันหนเดียว คือวันหนึง่ ฉันอาหารหนเดียว
ซึ่งเรามักจะพูดกันว่า ฉันเอกา
๔. ปัตตปิณฑิกงั คะ ฉันอาหารในบาตร คือไม่ใช้ภาชนะอืน่ เอา

290

มงคล ๓๘ ประการ

อาหารทัง้ คาวทัง้ หวานวางไว้ในบาตรแล้วฉัน ซึง่ เราเรียกว่าฉันส�ำรวม
๕. ขลุปัจฉาภัตติกังคะ คือเมื่อได้ลงมือฉันแล้วจะมีผู้ให้
อาหารมาอีกก็ไม่ฉัน
ทั้งห้าข้อนี้เป็นตบะเกี่ยวกับการกิน ขอให้สังเกตดูว่าทั้งห้า
ข้อนีเ้ ป็นการฝืนกิเลสคนทัง้ นัน้ ไม่ตอ้ งพูดถึงว่าจะลักของกินโกงเขา
กิน แม้ของทีไ่ ด้มาดีๆ นีแ่ หละ ก็ตดั ความฟุง้ เฟ้อลง กิเลสใดๆ ทีจ่ ะ
ยุใจให้เราท�ำผิดเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้อง ตลอดจนความโลเลจะ
กินไอ้นนั่ จะกินไอ้นี่ จูจ้ จี้ กุ จิกไม่รจู้ กั ก�ำลังปากก�ำลังท้องของตัวเอง

หมวดที่ ๓
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (เสนาสนะ)
๑. อารัิกังคะ อยู่ในป่า คือนอกละแวกบ้าน
๒. รุกขมูลิกังคะ อยู่ตามร่มไม้ ไม่อยู่ในเรือนโรง
๓. อัพโภกาสิกังคะ อยู่กลางแจ้ง
๔. โสสานิกังคะ อยู่ในป่าช้า
๕. ยถาสันถติกังคะ อยู่ในที่ๆ คนอื่นจัดให้ (ไม่เลือก)
ดังนั้น เมื่อเราได้สมาทาน หรือบ�ำเพ็ญตบะข้อนี้แล้ว เรื่อง
โกงทีโ่ กงทางก็ไม่ตอ้ งพูดถึง พอกิเลสโดนธุดงค์ ๕ ข้อนีแ้ ล้วก็เกิด
ร้อนตัวขึ้น
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หมวดที่ ๔
เกี่ยวกับดัดนิสัย
๑. เนสัชชิกังคะ นั่งตลอดเวลา เช่น อธิษฐานใจว่าจะนั่ง
สมาธิตลอดคืน และนัง่ ให้ได้ไม่เอนกายเลย ไม่พงิ เลย ข้อนีด้ ดั นิสยั
เกียจคร้าน ผลัดวันประกันพรุ่ง
รวมเป็นธุดงค์ ๑๓ ข้อ ในทางปฏิบัติจะเลือกท�ำข้อใดบ้าง
ก็ได้ และจะท�ำในระยะใด ก็ตั้งใจอธิษฐาน ไม่จ�ำเป็นจะต้องเอา
ทัง้ หมด ทัง้ นีแ้ ล้วแต่วา่ ความพอใจของเรา เช่นเรารูส้ กึ ตัวว่าตัวเรา
นัน้ มักจะชอบไปทางไหนมาก ตามใจตัวเองมาก ก็ตดั ตรงนัน้ เมือ่
เราได้ฝกึ ฝนจนเคยชินแล้ว กิเลสทัง้ หลายต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นใจของเรา
ก็จะสิ้นไป
นอกจากทั้งสองประการ คือ สัลเลขธรรม และธุตังคธรรม
๑๓ นีแ้ ล้ว ในมงคลทีปนีทา่ นยังได้แสดงไว้อกี ว่า ตบะนัน้ หมายถึง
ขันติ อินทรียสังวร และวิริยะ
อินทรียสังวร ได้แก่การส�ำรวมอินทรียท์ งั้ ๖ ได้แก่ตา หู จมูก
ลิ้น กาย และใจ ชื่อว่า ตบะ เพราะเป็นเครื่องเผาอกุศลธรรม คือ
ความยินดีและยินร้าย เพราะกระทบกับอารมณ์ที่ชอบใจหรือไม่
ชอบใจ เหล่านีเ้ ป็นต้นฯ ความเพียรได้ชอื่ ว่า ตบะ เพราะเป็นเครือ่ ง
แผดเผา โกสัชชะ คือความเกียจคร้านให้มอดไหม้ไปฯ
ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ จะเห็นได้ว่าการที่เรามี ตบะ เป็นเครื่อง
แผดเผากิเลสนั้น เป็นการขจัดสิ่งที่เป็นอัปมงคลต่างๆ อันเป็น
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อุปสรรคต่อความก้าวหน้าของชีวิตตัวเองและครอบครัว
การบ�ำเพ็ญ ตบะ ทีจ่ ะให้ผลแก่ตวั ผูป้ ฏิบตั ไิ ด้เพียงไรนัน้ ขึน้
อยูก่ บั คุณธรรมอีกข้อหนึง่ ซึง่ เป็นเครือ่ งสนับสนุน ตบะ ให้สมบูรณ์
เหตุที่ท�ำให้ตบะแตก ท�ำให้ไม่บรรลุถึงคุณความดีที่ต้องการ
ได้ เพราะขาดความอดทนทีเ่ รียกว่า “ขันติ” ดังข้อความพุทธพจน์
ที่ยกขึ้นตอนต้นว่า ยอดของตบะนั้นคือ ความอดทน
มีปัญหาอยู่ว่า การที่เราจะขับไล่ความชั่วร้ายออกจากตัว
เป็นการท�ำให้ตัวเราสบายขึ้น เหตุใดจึงต้องใช้ขันติ และท�ำไมจึง
ต้องทน เรื่องนี้ขอให้เราคิดถึงความเจ็บป่วยในร่างกายของเรา
การทีเ่ ราจะสามารถรักษาโรคในกายของเราให้หายได้นนั้ จะต้องท�ำ
พิธีกรรมหลายอย่าง ต้องงดสิ่งที่เราชอบและต้องท�ำในสิ่งที่เรา
เกลียด เพราะฉะนั้นจึงต้องอดทน อย่างเช่นเราเป็นฝี จะต้อง
ท�ำการผ่าตัดฝีจึงจะหาย ถึงแม้ว่าจะต้องเจ็บปวดเราก็ต้องยอม
ทั้งนี้เพื่อให้โรคร้ายนั้นหายไป ถ้าเรามัวกลัวต่อความเจ็บปวด
เพราะการผ่าตัดแล้ว เราก็จะไม่มโี อกาสทีจ่ ะหายจากโรคนีไ้ ด้เลย
และนับวันจะท�ำให้เราได้รบั ความทรมานยิง่ ขึน้ หรือบางทีกอ็ าจจะ
ท�ำให้เราเกิดอาการเจ็บป่วยอย่างอื่นอีกก็ได้ การที่เราจะละกิเลส
ก็เหมือนกัน จะต้องอาศัยความอดทนเป็นเครือ่ งก�ำกับตบะ ถ้าเรา
ไม่มีความอดทนเป็นทุนแล้ว ตบะก็แตกแน่ๆ
การประพฤติธรรมในข้อนี้ พระพุทธองค์ทรงมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อจะให้เราละกิเลส ซึ่งเป็นส่วนบาปธรรมให้สิ้นไปจากสันดาน
การละกิเลสจึงต้องอาศัยการแผดเผาซึง่ เรียกว่า ‘ตบะ’ จึงจัดว่าเป็น
มงคลเพราะน�ำความเกษมส�ำราญมาสู่ผู้ปฏิบัติ
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พฺรหฺมจริยญฺจ

(ประพฤติพรหมจรรย์)

ในมงคลข้อนีท้ า่ นแสดงว่า การประพฤติพรหมจรรย์เป็นมงคล
ค�ำว่า “พรหมจรรย์” นั้น แปลว่า การประพฤติตัวอย่างพรหม
ค�ำว่า พรหม นั้น เป็นค�ำที่ใช้อยู่ในศาสนาพราหมณ์มาก่อน
ลัทธิพราหมณ์หรือฮินดูนั้น หมายถึงพระพรหมผู้สร้างโลก และ
หมายถึงผู้ที่ท�ำความดีแล้วไปเกิดเป็นพรหมอยู่ นับพระพรหมนั้น
ด้วย และก็เชือ่ กันว่า ผูท้ จี่ ติ บรรลุถงึ ความเป็นพรหมแล้ว จะหมด
ความรู้สึกทางเพศ เพราะพรหมไม่มีเพศ ไม่มีพรหมผู้ชาย ไม่มี
พรหมผูห้ ญิง พวกพรหมจึงไม่ยงุ่ ในการเสพกาม ไม่มกี ารสืบพันธุ์
ด้วยเหตุที่ว่า ความรู้สึกทางเพศเป็นเครื่องตัดสินความเป็น
พรหมตามที่ว่ามานี้ ความเข้าใจที่ว่าผู้หญิงที่ไม่เคยสมสู่กับชาย
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เขาเรียกว่าหญิงพรหมจารี ก็นา่ จะต้องเพ่งถึงความรูส้ กึ ทางเพศด้วย
คือหญิงที่เป็นพรหมจารีนั้นย่อมมีเฉพาะเยาว์วัย คือยังไม่มีความ
รู้สึกทางเพศเท่านั้น
ดังนั้น การประพฤติพรหมจรรย์นั้น ในทางศาสนาฮินดูได้มี
มาก่อนแล้ว ซึ่งมีจุดประสงค์อยู่ที่การขจัดความรู้สึกทางเพศ แต่
จุดหมายปลายทางของเขาอยู่ที่การท�ำเพื่อให้ตนบรรลุถึงพรหม
โลกเท่านั้น

ในทางพุทธศาสนา
พุทธศาสนามีหลักการอยูว่ า่ การทีค่ นเราจะบรรลุโลกุตตรภูมิ
ได้ จะต้องปลีกตัวออกจากกามารมณ์ และได้วางวิธีการนี้เอาไว้
แต่ได้ขอยืมค�ำพูดของพราหมณ์ทวี่ า่ “พรหมจรรย์” นัน้ มาเป็นชือ่
ของวิธีการทางพุทธด้วย เพราะเป็นเรื่องตัดกามารมณ์เหมือนกัน
เว้นแต่วิธีและจุดหมายต่างกัน แต่จะอย่างไรก็ตาม พระพุทธเจ้า
ก็มไิ ด้ทรงปฏิเสธพรหมจรรย์แบบของพราหมณ์ ทีเ่ ชือ่ ว่าประพฤติ
พรหมจรรย์แล้วจะได้เป็นพรหม ทรงรับรองอยูบ่ างส่วน แต่ทรงเผย
ว่าพรหมจรรย์อย่างนั้นไม่อาจบรรลุโลกุตตรภูมิได้ ซึ่งตอนนี้
พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในสีหนาทสูตรว่า
หีเนน พฺรหฺมจริเยน ขตฺติเย อุปฺปชฺชติ มชฺฌิเมน จ เทวตฺตํ
อุตฺตเมน วิสุชฺฌติ
แปลว่า
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พรหมจรรย์อย่างเลว คนจะได้เกิดเป็นกษัตริย์
พรหมจรรย์อย่างกลาง คนจะได้เกิดเป็นเทวดา
พรหมจรรย์อย่างสูง คนจะได้บรรลุโลกุตตระ
ดังนัน้ ตามพระพุทธวจนะนี้ แสดงว่าพรหมจรรย์มอี ยู่ ๓ ชัน้
คืออย่างเลว อย่างกลาง และอย่างสูงสุด และให้ผลต่างกันตาม
ขนาดของการบ�ำเพ็ญ และทรงแสดงว่าพรหมจรรย์ของพราหมณ์
ทีท่ ำ� เพือ่ ความเป็นพรหมนัน้ เป็นพรหมจรรย์อย่างกลาง แต่กม็ ไิ ด้
ทรงวิจารณ์วา่ วิธปี ระพฤติพรหมจรรย์อย่างทีเ่ ขาท�ำกันนัน้ ผิดหรือ
ถูก

พรหมจรรย์ในพุทธศาสนา
เรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์นั้น เรายังมีความเข้าใจ
กันไขว้เขวและผิดพลาดกันอยู่ เพราะทุกคนเข้าใจว่าการประพฤติ
พรหมจรรย์นั้น หมายถึงการบวชพระ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ถูก
เหมือนกันแต่อยูใ่ นวงแคบ และก็ทำ� ให้ฆราวาสบางคนคิดว่าตนเอง
ไม่มโี อกาสประพฤติมงคลข้อนีไ้ ด้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูเ้ ป็นสตรีแล้ว
ก็จะเป็นผู้อาภัพอับโชคเอาเสียจริงๆ โดยเข้าใจว่าถ้าจะประพฤติ
พรหมจรรย์กันแล้ว ต้องโกนหัว โกนคิ้ว มีเพศแตกต่างจากชาว
บ้าน นุ่งห่มผ้าเหลือง
ดังนัน้ ขอให้ทา่ นพิจารณาพระบาลีซงึ่ ในมงคลทีปนีได้แสดง
ไว้ โดยอธิบายเรื่องของมงคลนี้โดยตรง ท่านอธิบายว่า
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“พฺรหฺมจริยํ นาม ทาน เวยฺยาวจฺจ ปญฺจสีล อปฺปมญฺญา
เมถุน วิรติ สทาร สนฺโตส วิริย อุโบสถงฺค อริยมคฺ คสาสนวเสน
ทสวิธํ โหติ”
แปลว่า
“ธรรมชาติอนั ได้ชอื่ ว่าพรหมจรรย์นนั้ มีประเภท ๑๐ ประการ
คือ ทาน ๑ เวยยาวัจจะ ๑ เบญจศีล ๑ เมตตา อัปปมัญญา ๑
เมถุนวิรัต ๑ สทารสันโดษ ๑ วิริยะ ๑ อุโบสถ ๑ อริยมรรค ๑
ศาสนา ๑”
หมายความว่า ข้อปฏิบัติ ๑๐ ข้อนี้ แต่ละข้อเรียกว่าพรหมจรรย์ พรหมจรรย์ทงั้ สิบนี้ ถ้าแบ่งเป็นชัน้ ก็ได้ ๓ ชัน้ คือ ต�่ำ-กลาง
และสูง
ขอให้ผอู้ า่ นได้สงั เกต เรือ่ งของการประพฤติพรหมจรรย์ตาม
แนวทางทีท่ า่ นได้อธิบายเอาไว้กจ็ ะได้เห็นถึงความมุง่ หมายของการ
ประพฤติพรหมจรรย์ในมงคลข้อนี้ได้อย่างชัดเจน
ในข้อที่ ๑ ได้สอนให้สละความเห็นแก่ตวั ความตระหนี่ และ
ความโลภอันเป็นข้าศึกของการประพฤติพรหมจรรย์ โดยการให้
ทาน มีการให้ขา้ ว น�้ำ เสือ้ ผ้าเครือ่ งนุง่ ห่ม ทีอ่ ยูอ่ าศัย ตลอดจนยา
รักษาโรค แก่คนยากคนจนทัว่ ไป แม้ทสี่ ดุ กระทัง่ สัตว์ดริ จั ฉาน เป็น
องค์ของการประพฤติพรหมจรรย์ข้อ ๑
ในข้อ ๒ การช่วยเหลือช่วยขวนขวายในกิจการทีเ่ ป็นการกุศล
ทั่วไป ด้วยจิตที่ชื่นชมโสมนัส คือให้สละแรงกายช่วยด้วย
ข้อ ๓ สอนให้รักษาศีล ๕ คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจาก
การลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติผดิ ในสามีภรรยาผูอ้ นื่ เว้นจาก
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การพูดเท็จ และเว้นจากการดืม่ สุราเมรัย อันเป็นเครือ่ งยังให้ตนเอง
ปราศจากสติ เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท นี่เป็นการประพฤติ
พรหมจรรย์ข้อสาม
ในข้อที่ ๔ นอกจากเราจะเว้นจากการกระท�ำความชั่วทาง
กายและวาจาแล้ว ในข้อที่ ๔ นัน้ ได้แสดงถึงการแผ่พรหมวิหาร ๔
คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา แก่บรรดาสรรพสัตว์ทั่วกัน
โดยไม่มปี ระมาณ ซึง่ เรียกว่า ‘อัปปมัญญา’ อัปปมัญญานี้ เป็นการ
ประพฤติ พ รหมจรรย์ ที่ ต ่ า งกั บ ‘พรหมวิ ห าร’ พรหมวิหารนั้น
เป็นการแผ่ความเมตตาเฉพาะผู้ที่รักใคร่ชอบพอเท่านั้น ส่วน
อัปปมัญญานั้น แผ่ไปทั่ว แม้กระทั่งศัตรูของเราเอง
ในข้อที่ ๕ เว้นจากการเสพเมถุน (คือการร่วมเพศ) แม้ผนู้ นั้
จะเป็นสามีภรรยาของเราเอง
ในข้อที่ ๖ มีความยินดี หรือความพอใจเฉพาะสามีภรรยา
ของเราเท่านัน้ นีเ่ ป็นอีกข้อหนึง่ ของการประพฤติพรหมจรรย์ เรียกว่า
‘สทารสันโดษ’
ในข้อที่ ๗ การมีความเพียรอย่างแรงกล้า ไม่มคี วามท้อถอย
ต่อการท�ำกุศลต่างๆ แม้ว่าสิ่งนั้นจะยากล�ำบาก ก็สามารถท�ำจน
ลุล่วงไปได้
ข้อที่ ๘ เป็นการรักษาศีลอุโบสถ เป็นการเว้นจากสิ่งที่เป็น
ข้าศึกของกุศล ซึง่ มีการเว้นอย่างเดียวกันกับศีล ๕ แต่แตกต่างกัน
ในข้อที่ ๓ และเพิ่มมาอีกสามข้อ ในข้อที่สามของศีล ๕ เป็นการ
เว้นจากเสพเมถุนกับสามีภรรยาผูอ้ นื่ แต่ในศีลอุโบสถแม้แต่วา่ จะ
เป็นสามีภรรยาเราเองก็ไม่ได้ เป็นการถือที่อุกฤษฏ์ยิ่งกว่าศีล ๕
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และนอกจากนั้นก็มีการเว้นจากการกินอาหารในเวลาวิกาล คือ
ตัง้ แต่เทีย่ งวันล่วงไปแล้ว เป็นการตัดปลิโพธกังวลเรือ่ งการกิน เว้น
จากการประดับตน แต่งด้วยเครือ่ งหอมลูบไล้ทาตัว เว้นจากการดู
การละเล่นต่างๆ ซึง่ อาจจะก่อให้เกิดความก�ำหนัดยินดี เช่น ดูภาพยนตร์ ดูละคร ฯลฯ เว้นจากการนอนบนทีน่ อนอันอ่อนนุม่ ทีน่ อน
สูงใหญ่ เพราะอาจเป็นช่องทางของความก�ำหนัดยินดีเกิดขึน้ การ
รักษาศีลอุโบสถก็มปี ระจ�ำในวันขึน้ ๘ ค�ำ่ ๑๕ ค�ำ่ แรม ๘ ค�ำ่ ๑๕ ค�ำ่
ในข้อที่ ๙ การที่เจริญสมถกัมมัฏฐาน วิปัสสนากัมมัฏฐาน
ตามอริยมรรคมีองค์ ๘ มีปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจจ ๔ คือ ทุกข์
นิโรธ สมุทัย มรรค (ซึ่งจะได้กล่าวพิสดารในมงคลต่อไป)
ในข้อ ๑๐ เป็นการประพฤติพรหมจรรย์รวบยอด คือประพฤติ
โดยบริบูรณ์ทั้ง ศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งเรียกว่า ศาสนธรรม
พอได้เห็นค�ำอธิบายเหล่านี้แล้ว ท่านก็คงจะมองเห็นแล้วว่า
การประพฤติพรหมจรรย์นนั้ ไม่ได้มขี อบเขตจ�ำกัดเฉพาะบรรพชิต
เท่านัน้ แม้ฆราวาสก็สามารถทีจ่ ะท�ำได้ ดังนัน้ ความน้อยเนือ้ ต�่ำใจ
ที่ว่าไม่มีโอกาสประพฤติพรหมจรรย์ ก็เป็นอันว่าหมดสิ้นไป
การประพฤติพรหมจรรย์ทงั้ ๑๐ ข้อนี้ แม้วา่ เราจะรักษาข้อใด
ข้อหนึ่งก็เป็นมงคลแก่ตนเอง และเป็นทางแห่งความสุขในที่สุด
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อริยสจฺจาน ทสฺสนํ
(เห็นอริยสัจ)

ในมงคลข้อที่ ๓๓ นี้ เป็นการปฏิบตั สิ งู ขึน้ ตามล�ำดับ เป็นการ
ปฏิบตั เิ พือ่ ความพ้นทุกข์ ซึง่ เรียกว่า “อริยสจฺจาน ทสฺสนํ” การเห็น
อริยสัจ ก่อนอืน่ จะต้องรูเ้ สียก่อนว่า “อริยสัจ” หมายถึงอะไร และ
มีอะไรบ้าง จะได้เป็นเครื่องสังเกต ถ้าเราไม่รู้อริยสัจแล้ว ก็เห็น
ไม่ได้ เพราะถึงแม้ว่าเราเห็น เราก็ไม่รู้ว่านั่นเป็นอริยสัจ
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อริยสัจ
อริยสัจ เป็นธรรมทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ในพระพุทธศาสนา เพราะ
ในคัมภีรต์ า่ งๆ ได้กล่าวว่า เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะรู้อริยสัจ คนที่รู้ทั่วถึงธรรมในพระพุทธศาสนา ก็คือคน
ที่รู้ในอริยสัจนั่นเอง
อริยสัจเป็นงานค้นคว้า วิจัยปัญหาเรื่องของความทุกข์ด้วย
ปัญญาของพระองค์เอง ไม่ได้มผี หู้ นึง่ ผูใ้ ดมาสัง่ สอน ไม่ตอ้ งอ้างว่า
ค�ำสอนนีเ้ ป็นค�ำสอนของพระเจ้าเบือ้ งบน เป็นการวางรากฐานจาก
ความเป็นจริง กล้ารับรองความเป็นจริงด้วยตัวเอง ซึง่ ผิดกับศาสนา
อืน่ ซึง่ เมือ่ ค้นพบอะไรแล้วจะต้องโยนให้พระเจ้า เพราะเกรงว่าจะ
ไม่มีผู้ใดเชื่อมั่น แต่พระองค์ไม่ทรงท�ำอย่างนั้น
อริยสัจ เป็นศาสตร์อสิ ระอีกชนิดหนึง่ ต่างหากว่าด้วยการท�ำ
ตนให้บริสทุ ธิห์ ลุดพ้นจากทุกข์ และความมืดมนทัง้ ปวง หากจะนับ
ว่าเป็นศาสตร์หนึ่งอีก ก็เรียกได้อย่างเดียวว่า “พุทธศาสตร์” คือ
หลักวิชาที่จะท�ำให้คนบรรลุเป็นพุทธะ เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า
ผู้ค้นพบ
อริยสัจ ซึง่ เป็นผลจากการค้นคว้าวิจยั เรือ่ งความทุกข์และการ
พ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้ามีอยู่ ๔ หัวข้อด้วยกัน คือ
๑. ทุกข์		
๒. สมุทัย
๓. นิโรธ		๔. มรรค
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เรื่องของอริยสัจ นับเป็นของที่มีอยู่ในตัวของเราทุกคนอยู่
แล้ว ความทุกข์และเหตุของทุกข์มีอยู่แล้วในตัวของเรา ไม่ต้องไป
ศึกษาค้นคว้าทีไ่ หน ไม่ตอ้ งลงทุนลงแรงในการศึกษา ซึง่ ผิดกับการ
ศึกษาสภาวะสัจจะบางอย่าง ทีน่ กั วิทยาศาสตร์กระท�ำกันอยูน่ นั้ ต้อง
ลงทุนนับเป็นพันๆ ล้านดอลล่าร์ ต้องสร้างจรวดออกไปศึกษาถึง
ในอวกาศ บางคนถึงกับเสียชีวติ ในขณะศึกษา นับว่ามีภยั อันตราย
รอบด้าน เมื่อรู้สัจจะที่ต้องการรู้แล้ว ก็ไม่สามารถท�ำให้ผู้รู้ดีขึ้น
แต่อย่างใด ส่วนการศึกษาในอริยสัจนั้นไม่มีโทษไม่มีภัย ไม่ต้อง
ลงทุนลงแรงอะไร เมื่อรู้แล้วก็มีคุณประโยชน์อย่างเดียว
อริ ย สั จ ถ้ า จะแปลตามความหมายแล้ ว ก็ จ ะได้ ค วามว่ า
“ความจริงอันยังให้ผรู้ เู้ ป็นอริยะ” คือหมายความว่าใครก็ตามเมือ่ รู้
อริยสัจแล้วก็สามารถเป็นพระอริยะได้ แต่ความรู้ในที่นี้ไม่ได้
หมายความว่ารู้จากตัวหนังสือหรือท่องบ่น การรู้แบบตัวหนังสือ
หรือท่องบ่นเป็นความรู้แบบ “สัญญา” คือความจ�ำ ความรู้นี้เป็น
พระอริยะไม่ได้ แต่เป็นบันไดทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามรูอ้ ย่างแท้จริงคือ “รู้
ด้วยปัญญา” อันเกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนา

๑. ทุกข์อริยสัจ

ความทุกข์ในอริยสัจนี้แตกต่างจากความทุกข์ในไตรลักษณ์
ความทุกข์ในไตรลักษณ์นนั้ หมายถึงสภาพทีท่ นอยูไ่ ม่ได้ แต่ความ
ทุกข์ในอริยสัจนัน้ หมายถึงความทุกข์อนั เกิดจากความเบียดเบียน
ต่างๆ นานา เมือ่ จะแยกก็จะได้ประเภทออกเป็น ๒ ลักษณะใหญ่ๆ
คือ
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๑. สภาวทุ ก ข์ ได้ แ ก่ ค วามทุ ก ข์ อั น เป็ น ผลโดยตรงของ
ความเกิด ความแก่ และความตาย ทุกข์ประเภทนี้เราไม่สามารถ
หลีกเลีย่ งได้ เพราะเมือ่ เราเกิดมาแล้วก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
วิธีป้องกันความทุกข์นี้ก็คือ “ไม่เกิด”
๒. ปกิณณกทุกข์ ได้แก่ความทุกข์อนั เกิดจากไม่สามารถทน
ต่อการกระทบของเหตุภายนอกได้ ซึ่งมีอยู่ ๘ อย่างด้วยกันคือ
๑. โสกะ ความเสียใจ
๒. ปริเทวะ อาการคร�่ำครวญ
๓. ทุกขะ มีอาการเจ็บทางกายและใจ
๔. โทมนัสสะ อาการเสียใจ น้อยใจ
๕. อุปายาสะ อาการท้อแท้ใจ-กลุ้มใจ
๖. สัมปโยคะ ไม่สบายเพราะประสบในสิ่งที่ไม่รัก
๗. วิปปโยคะ ความไม่สมหวัง-ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก
๘. อลาภะ ความเสียดาย
นี่เป็นผลจากการวิจัยความทุกข์ในทางพระพุทธศาสนาที่
พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ

๒. สมุทัยสัจ

กล่าวถึงมูลเหตุแห่งความทุกข์และได้ทรงค้นพบความจริงว่า
เหตุทที่ ำ� ให้คนเราทุกข์นนั้ เกิดมาจาก ความทะยานอยาก ซึง่ เรียก
ว่า “ตัณหา” และได้ทรงแสดงอาการของความอยากออกไว้เป็น ๓
ลักษณะ คือ
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๑. กามตัณหา ความอยากได้
๒. ภวตัณหา ความอยากเป็น
๓. วิภวตัณหา ความอยากไม่เป็น
การค้นพบของพระพุทธเจ้านัน้ เป็นการค้นพบเหตุของความ
ทุกข์โดยตรง และเป็นการค้านลัทธิศาสนาฝ่ายเทวนิยมทัง้ สิน้ ซึง่
สอนว่า ความทุกข์ของมนุษย์เกิดจากการลงโทษลงทัณฑ์ของ
พระผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่บนสวรรค์ รวมทั้งเชื่อเรื่องผีสางนางไม้มา
ท�ำให้คนทุกข์นนั้ ด้วย ถ้าจะเปรียบหลักค�ำสอนของพระพุทธเจ้ากับ
เจ้าลัทธิอื่นๆ ก็คล้ายกับคนโบราณ เมื่อเป็นโรคอหิวาต์ หรือเป็น
ไข้มาเลเรีย แล้วก็มคี วามเชือ่ ถือว่าเกิดมาจากผีในป่า ในมหาสมุทร
ในทะเล มาลงโทษเรา แล้วก็มีการเซ่นไหว้อ้อนวอนกับผีสางนั้น
แต่เมือ่ วิทยาการได้กา้ วหน้าและค้นพบว่า การทีเ่ ป็นโรคอหิวาต์นนั้
ไม่ได้เกิดจากผีป่า ผีทะเลแต่อย่างไร มันเกิดมาจากเรากินของที่
ผิดส�ำแดง หรือเกิดจากเราได้รับเชื้อโรคจากการกินน�้ำไม่ได้ต้ม
ฯลฯ ส่ ว นไข้ ม าเลเรี ย นั้ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด มาจากผี ท ะเลอี ก เช่ น กั น
ปัจจุบันค้นพบว่ายุงก้นปล่องน�ำเชื้อมา และยุงจะเกิดได้เพราะ
เราท�ำให้มีที่ขังน�้ ำไว้ เป็นที่เพาะเชื้อยุงซึ่งเป็นพาหะน� ำเชื้อไข้
มาเลเรียมาสูเ่ รา แต่คนเรากลับมองข้ามไป โดยไปโทษผีสางนางไม้
หรือเทวดาซึ่งท�ำให้เกิดทุกข์ ตรงข้าม พระพุทธเจ้าทรงชี้มาที่
ตัวเองว่า ใจเรานั่นแหละท�ำให้เราทุกข์
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๓. นิโรธสัจ

นิโรธะ คือความดับทุกข์ คือทรงค้นพบลักษณะของความ
ทุกข์ทแี่ ท้จริง ทีป่ ลอดภัยทีส่ ดุ ว่าเป็นอย่างไร ซึง่ ได้คำ� ตอบว่า ความ
พ้นทุกข์ทแี่ ท้จริงนัน้ จิตจะต้องหมดกิเลสโดยสิน้ เชิง ตราบใดทีเ่ รา
ยังมีกเิ ลสอยู่ ความทุกข์กจ็ ะต้องมีอกี ยังไม่พน้ เด็ดขาด จิตทีห่ มด
กิเลสแล้ว เราเรียกสัน้ ๆ ว่า “นิพพาน” (นิ+วานะ) ซึง่ แปลว่า หมด
จากกิเลส หรือเครื่องร้อยรัด
ความพ้นทุกข์ที่ว่านี้ ก็ไม่ตรงกับทัศนะของเจ้าลัทธิอื่นๆ อีก
เหมือนกัน ตามทัศนะของเจ้าลัทธิศาสนาต่างๆ สอนความพ้นทุกข์
ในลักษณะต่างกัน เช่น
การคอยให้ผู้วิเศษรับไปอยู่สวรรค์
การทรมานตัวให้มึนชาต่อความรู้สึก
การตัดความรู้สึกทางกายเสีย
ลักษณะความพ้นทุกข์ดงั กล่าวมานี้ พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธ
ว่าไม่ใช่ความหลุดพ้นทุกข์อย่างแท้จริง เป็นแต่เพียงการข่มทุกข์เอา
ไว้ชวั่ คราวเท่านัน้ เป็นความพ้นทุกข์ทยี่ งั ไม่พน้ ทุกข์ แต่คนเหล่านัน้
นึกเอาเองว่าพ้นแล้ว เหมือนคนเป็นไข้แต่อาการของมันสงบชั่ว
ขณะ ก็เข้าใจว่าไข้หายแล้ว แท้จริงมันยังมีเชือ้ ไข้อยูเ่ ต็มอัตรา เพียง
แต่มันสงบอยู่เท่านั้น
การคอยรับความช่วยเหลือจากผูอ้ นื่ โดยทีไ่ ม่มกี ำ� หนดแน่นอน
ก็เป็นเพียงความสุขด้วยความหวังของตนเท่านั้นเหมือนคนที่ไม่มี
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ
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อาหารจะกิน แต่เมื่อความหวังว่าจะต้องมีคนเชิญไปกินอาหาร
ระหว่างการรอคอยนั้น ก็คงต้องกลืนน�ำ้ ลายตัวเองไปพลาง มันก็
เป็นการสร้างความสุขได้ แต่ไม่ใช่ความพ้นทุกข์ที่แท้
การทรมานตัวให้มนึ ชาต่อความทุกข์ เช่นคนทีม่ คี วามเห็นว่า
ความทุกข์ทั้งหลายเกิดมาจากร่างกาย ได้รับความสะดวกสบาย
มากไป ต้องทรมานร่างกายให้ได้รับความล�ำบากอย่างที่เรียกว่า
“ทุกรกิริยา” แล้วจะได้เห็นความทุกข์อื่นเป็นเรื่องเล็กไป เพราะ
จิตใจหรือร่างกายได้รบั การทรมานจนตายด้านเสียแล้ว วิธนี กี้ ไ็ ม่ใช่
ความพ้นทุกข์ที่แท้จริง ตัวเองก็ยังอยู่ในกองทุกข์นั่นเอง แต่ท�ำตัว
ไม่ให้รู้จักทุกข์ คล้ายๆ คนที่อยู่กลางป่า มีสัตว์ร้ายและอสรพิษ
มาก ตัวเองนี่นึกกลัวอันตราย อยากท�ำให้ตัวเองพ้นอันตราย แต่
ใช้วิธีท�ำให้ตาตัวเองบอดเสีย ท�ำหูให้หนวกเสีย งูมาจะได้ไม่เห็น
เสือร้องก็ไม่ได้ยินแล้วก็คิดว่าตัวเองพ้นอันตรายแล้ว
ส่วนการท�ำใจให้เข้าภวังค์ ตัดความรู้สึกทางกายเสีย ไม่รู้
สึกหนาว ไม่รู้สึกร้อน แล้วคิดว่าตัวเองพ้นทุกข์แล้ว นั่นเป็นเพียง
ความฝัน เหมือนคนไข้ทนี่ อนหลับ และฝันว่าตัวเองหายจากไข้แล้ว
มีกำ� ลังร่างกายแข็งแรงดี พอตืน่ แล้วก็ยงั คงเป็นไข้อยูอ่ ย่างเดิม นีก่ ็
ไม่ใช่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
เราจะสังเกตได้วา่ ค�ำสอนของเจ้าลัทธิอนื่ ๆ เป็นการสอนให้
หลบทุกข์ แต่พระพุทธศาสนาสอนให้รู้ทุกข์ ก�ำหนดทุกข์ และ
ท�ำลายทุกข์ ความทุกข์จะหมดไปได้ต้องท�ำใจให้หมดจากกิเลส
เหมือนกับไฟที่ยังลุกอยู่เพราะมีเชื้อ การใช้นำ�้ ดับเป็นการระงับที่
ปลายเหตุ ตราบใดทีย่ งั มีเชือ้ อยู่ พอได้รบั เหตุปจั จัย ไฟนัน้ ก็ยงั ติด
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ได้อกี ส่วนการท�ำลายไม่ให้มเี ชือ้ เหลืออยู่ ไฟก็ตดิ ไม่ได้ ดังนัน้ เมือ่
พระองค์ได้แสดงอย่างนี้แล้ว ได้ทรงแสดงต่อไปถึงหนทางแห่ง
ความดับทุกข์ที่เรียกว่า “มรรค”

๔. มรรคสัจ

มรรคสัจ หมายถึงวิถที างแห่งความพ้นทุกข์ ซึง่ ท่านได้แสดง
ถึงทางปฏิบัติก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์ มีอยู่ด้วยกัน ๘ ข้อ เรียกว่า
มรรค ๘ คือ
๑. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้อง
๒. สัมมาสังกัปปะ ความคิดที่ถูกต้อง
๓. สัมมาวาจา เจรจาถูกต้อง
๔. สัมมากัมมันตะ ท�ำงานถูกต้อง
๕. สัมมาวายามะ ท�ำความเพียรถูกต้อง
๖. สัมมาอาชีวะ หาเลี้ยงชีพในทางถูกต้อง
๗. สัมมาสติ ระลึกถูกต้อง
๘. สัมมาสมาธิ ความตั้งใจถูกต้อง
ทั้ง ๘ ข้อนี้ เป็นวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ตามหลักอบรม
จิตให้ด�ำเนินตามวิถีทางที่ถูกต้อง ไม่ต้องมีการวิงวอนขออ�ำนาจ
ลึกลับใดๆ มาช่วย
สัมมาทิฏฐิ ความเห็นทีถ่ กู ต้อง คือเห็นในเรือ่ งของอริยสัจ ๔
เห็นตามเหตุและผลโดยอาศัยปัญญา
สัมมาสังกัปปะ ความคิดทีถ่ กู ต้อง คือคิดในทางออกจากกาม
คิดในการไม่โลภของผู้อื่น หรือคิดไม่พยาบาท
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สัมมาวาจา เจรจาที่ถูกต้อง คือเจรจาด้วยถ้อยค�ำไพเราะ
เว้นการพูดปด พูดส่อเสียด พูดค�ำหยาบ พูดเพ้อเจ้อฯ
สัมมากัมมันตะ ท�ำงานที่ถูกต้อง คือเว้นจากการท�ำงานใน
การให้โทษ เช่น ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์
สัมมาวายามะ ความเพียรทีถ่ กู ต้อง คือเพียรละอกุศล เจริญ
กุศล เป็นต้น
สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพในทางถูกต้อง คือประกอบอาชีพ
ในทางสุจริต ไม่ล่อลวงเขาเลี้ยงชีพ หรือไม่ท�ำการค้าขายของผิด
กฎหมาย
สัมมาสติ ระลึกที่ถูกต้อง คือระลึกทั่วไปในการพิจารณา
สติปัฏฐาน ๔ ระลึกในทางประกอบกุศล
สัมมาสมาธิ ความตั้งใจที่ถูกต้อง คือตั้งใจในการประกอบ
กุศล ละความฟุ้งซ่าน ท�ำนิพพานให้เป็นอารมณ์ ในบาลีแสดงว่า
จิตที่เข้าสู่องค์ฌาน เรียก สัมมาสมาธิได้
สูตรของอริยสัจ ที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบคือ หลักเหตุผล
พระพุทธศาสนาสอนให้เรารูจ้ กั เหตุ-ผล ถ้าจะสรุปตามเหตุผลแล้ว
เราก็จะได้ดังนี้
เหตุ คือ สมุทยั มรรค-ผล ทุกข์-นิโรธ สาเหตุของความทุกข์
ทัง้ หลายทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เราจะต้องสอบสวนหาเหตุและหาทางดับเหตุ
นัน้ และไม่ใช่การบวงสรวงเทวดา หรือผีสางนางไม้ เหมือนกับเรา
เจ็บป่วย เราจะต้องค้นหาสาเหตุวา่ เราเป็นอะไรแล้ว หาทางรักษา
ให้ถูกกับโรคที่เราเป็น เราก็หายจากโรคร้ายนั้นได้
การเห็ น อริ ย สั จ นั้ น เป็ น การเห็ น ๒ ชั้ น คื อ ชั้ น ธรรมดา
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สามารถที่จะใช้ธรรมนี้ในทางด�ำเนินชีวิตในทางถูกต้อง และต้อง
ท�ำใจของเราให้รับฟังเหตุผลด้วย
ในชัน้ สูง การเห็นอริยสัจนัน้ ไม่ใช่หมายถึงการเห็นอริยสัจใน
หนังสือที่ว่ามานี้ แต่จะต้องปฏิบัติตามมรรค ๘ จนถึงข้อ “สัมมา
สมาธิ” ท�ำสมาธิให้เกิดสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์จนเกิดดวงปัญญา
ขึ้น แล้วเห็นอริยสัจครบทุกข้อด้วยปัญญานั้น จึงเรียกว่าเห็น
อริยสัจ
การเห็นอริยสัจด้วยปัญญานัน้ ท�ำให้เราเป็นคนหายมืด หาย
หลงในสิง่ ทีไ่ ม่เป็นประโยชน์ เลิกงมงายในลัทธิพธิ ที ไี่ ร้สาระเสีย ถ้า
เราปฏิบัติได้ขั้นนี้แล้วผลที่จะเกิดขึ้นคือความดับทุกข์ได้อย่างเด็ด
ขาด ซึ่งเป็นที่ปรารถนาของคนทั้งปวงที่แสวงหากันอยู่ ด้วยเหตุนี้
การเห็นอริยสัจจึงเป็นมงคลอย่างสูงสุด
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นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ
(ท�ำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน)

เรื่องของพระนิพพาน ซึ่งมีอยู่ในมงคลข้อนี้ เป็นเรื่องที่สุด
เอือ้ มจริงๆ เพราะว่าแม้ตวั ผูเ้ ขียนเองก็ยงั ไม่เฉียดใกล้พระนิพพาน
ดังนั้น การที่จะบรรยายเรื่องของนิพพานให้แจ้งนั้นเป็นการยาก
ถึงแม้ว่าจะมีผู้รู้ก็ไม่สามารถจะบรรยายคุณของนิพพานให้แจ้งได้
เหมือนกับคนที่ไม่เคยลิ้มรสของน�้ำตาลเลย แต่จะให้พรรณนาว่า
น�ำ้ ตาลมีรสหวานนัน้ ค�ำว่าหวานๆ อย่างไร เราก็จนด้วยเกล้าทีจ่ ะ
บรรยายรสให้ชัดเจนได้ นอกจากจะเปรียบอุปมาอุปไมยให้ฟัง
เท่านัน้ ซึง่ การเปรียบเทียบนีไ้ ม่ใช่วา่ จะเข้าสูเ่ ป้า แต่กเ็ ป็นการแสดง
ไว้โดยสังเขปเท่านั้น
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เรื่ อ งนิ พ พานเป็ น เรื่ อ งที่ ย ากและเหลื อ วิ สั ย ที่ ส ามารถจะ
บรรยายได้ถกู ต้อง แต่ถงึ กระนัน้ ก็จะต้องอธิบายตามแนวทางของ
คัมภีร์ที่แสดงไว้
ค�ำว่า นิพพาน เมือ่ แยกออกแล้วมี ๒ บท คือ นิ + วาน, นิ =
พ้น, วาน = ธรรมทีเ่ ป็นเครือ่ งเกีย่ วโยงไว้ หมายถึงตัณหา เมือ่ รวม
๒ บทเข้าด้วยกันแล้วเป็น นิวาน = ธรรมทีพ่ น้ จากเครือ่ งเกีย่ วโยง
หมายถึงพ้นจากตัณหา ท่านให้ความหมายไว้ว่า
วินติ สํสิพฺพตีติ วานํ ธรรมชาติใดย่อมเป็นผู้เกี่ยวไว้ ฉะนั้น
ธรรมชาตินั้นชื่อว่า วาน ได้แก่ ตัณหา
วานโต นิกฺขนฺตนฺติ = นิพฺพานํ ธรรมชาติใดย่อมพ้นจาก
เครื่องเกี่ยวโยง คือ ตัณหา ฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่านิพพาน
เท่าที่แสดงมานี้คิดว่าผู้อ่านคงจะปวดหัวชอบกล เพราะได้
บอกแล้วว่าเรือ่ งนิพพานนีเ้ ป็นเรือ่ งทีย่ ากยิง่ ส�ำหรับคนสามัญ ท่าน
ได้ให้ค�ำอธิบายไว้ว่า
ตามธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในโลกนี้ ความเกิดและ
ความตายของแต่ละบุคคลทีผ่ า่ นมาแล้ว มากมายจนไม่สามารถจะ
ค�ำนวณได้ว่า เคยเกิดเคยตายมาแล้วเท่าไหร่ และต่อไปข้างหน้า
ความเกิดและความตายจะมีตอ่ ไปเรือ่ ยๆ ก�ำหนดไม่ได้วา่ จะสิน้ สุด
ลงเมือ่ ไร ทีเ่ ป็นเช่นนีก้ เ็ พราะอาศัย ตัณหา คือ ความทะยานอยาก
ความพอใจติดใจ ต้องการในอารมณ์ตา่ งๆ นัน่ เอง เป็นเครือ่ งเกีย่ ว
สัตว์ไว้ไม่ให้หลุดพ้นจากความเกิดและความตายไปได้ ท่านเปรียบ
เหมือนช่างเย็บผ้าที่เอาผ้าหลายๆ ชิ้นมาเย็บให้ติดต่อกันฉันใด
ตัณหาเปรียบเหมือนช่างเย็บผ้า คือเกีย่ วสัตว์ในภพเก่าให้ตดิ อยูใ่ น
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ภพใหม่เรื่อยๆ ไป ด้วยเหตุอย่างนี้จึงเรียกตัณหาว่า ‘วาน’
ส�ำหรับพระนิพพานนัน้ เป็นธรรมชาติทพี่ น้ จากตัณหาไปแล้ว
จึงชือ่ ว่า นิวาน ตามความหมายของภาษาแล้ว ค�ำว่า วาน เป็นชือ่
ของธรรมชาติที่ไม่ดี แต่เมื่อมีค�ำ นิ ประกอบอยู่ข้างหน้าแล้ว ก็
กลายเป็นของดีที่สุดไป เช่นเดียวกับค�ำว่า พระขีณาสพ ค�ำว่า
ขีณาสพ นี้ เมื่อแยกออกแล้วได้ ๒ บท คือ ขีณ + อาสว, ขีณ =
หมด, อาสวะ = ธรรมชาติทไี่ หลไปใน ๓๐ ภูมิ ได้แก่ โลภะ ทิฏฐิ
โมหะ
ซึ่งก็เป็นตัวกิเลสทั้งนั้น ชื่ออาสวะจึงเป็นชื่อไม่ดี แต่เมื่อมี
ขีณ อยูข่ า้ งหน้าแล้วก็กลายเป็นสิง่ ดีไป แปลว่า ผูส้ นิ้ อาสวะ ได้แก่
พระอรหันต์ทงั้ หลาย มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น หมายความ
ว่า ‘นิพพาน’ คือ ดับอวิชชา ตัณหา อุปาทาน และกิเลสหมดสิ้น
นิพพาน ๒ อย่าง ในคัมภีร์ ขุททกนิกาย อิตวิ ตุ กกะ และ อัง
คุตตรนิกาย นวกนิบาต ท่านจ�ำแนกนิพพานไว้ ๒ ลักษณะ คือ
๑. สอุปาทิเสสนิพพาน
๒. อนุปาทิเสสนิพพาน
และโดยการเข้าถึง มี ๓ ลักษณะคือ
๑. สุญญตนิพพาน
๒. อนิมิตตนิพพาน
๓. อัปปณิหิตนิพพาน
พระนิพพานนั้น ว่าโดยสภาวะลักษณะแล้วมีอย่างเดียวคือ
สันติลกั ขณะ หมายถึงสงบจากกิเลสและขันธ์ ๕ ทัง้ หลาย ทีก่ ล่าว
ว่าพระนิพพานว่าโดยสภาวะลักษณะของตนแล้ว มีอยู่อย่างเดียว
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นั้น หมายความว่า ไม่เหมือนกับวัตถุสิ่งของที่มีสิ่งเดียว แต่มี
เจ้าของหลายๆ คน ฉะนั้นจะใช้ของสิ่งนั้นพร้อมๆ กันไม่ได้ ต้อง
ผลัดกันใช้ทลี ะคน ส่วนพระนิพพานนัน้ ไม่เป็นเช่นนัน้ พระอรหันต์
ทัง้ หลาย เมือ่ ปรินพิ พานแล้วย่อมเข้าสูส่ นั ติสขุ ด้วยกันทัง้ นัน้ แสดง
ให้เห็นว่า นิพพาน คือสภาพสันติสุขที่นับไม่ถ้วน แล้วแต่จ�ำนวน
พระอรหันต์ที่ปรินิพพานไปแล้ว
ท่านผูอ้ า่ นคงจะหนักสมองชอบกล เพราะเรือ่ งนีไ้ ด้กล่าวแล้ว
ว่าเป็นของที่ยากจะบรรยาย โปรดดูค�ำอธิบายของนิพพาน ๒ นัย
ที่กล่าวแล้วดังนี้
๑. สอุปาทิเสสนิพพาน หมายถึงพระอรหันต์ทดี่ บั กิเลสแล้ว
ยังมีเบญจขันธ์อยู่
๒. อนุปาทิเสสนิพพาน หมายถึงนิพพานทีไ่ ม่มขี นั ธ์ ๕ ได้แก่
นิพพานของพระอรหันต์ที่ปรินิพพานแล้ว
อีกอย่างหนึ่ง สอุปาทิเสสนิพพาน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
‘ทิฏฐธัมมนิพพาน’ ก็ได้ เพราะพระอรหันต์ผู้ซึ่งเข้าไปรู้แจ้งพระ
นิพพานนั้น ยังมีชีวิตอยู่ ยังไม่ได้ปรินิพพาน
อนุปาทิเสสนิพพาน เรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า สัมปรายิกนิพพาน
ก็ได้ เพราะพระอรหันต์ทงั้ หลาย เมือ่ ปรินพิ พานแล้ว จึงเข้าถึงพระ
นิพพานนั้น
สุญญตนิพพาน หมายความว่า ความเป็นอยูข่ องพระนิพพาน
นั้น สูญสิ้นจากกิเลสและขันธ์ ๕ ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย ดังนั้นจึง
เรียกว่า สุญญตนิพพาน
อนิมติ ตนิพพาน หมายความว่า ความเป็นอยูข่ องนิพพานนัน้
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ไม่มีนิมิต เครื่องหมาย รูปร่างสัณฐาน สีสันวรรณะอย่างใดเลย
อัปปณิหติ นิพพาน หมายความว่า ความเป็นอยูข่ องนิพพาน
นัน้ ไม่มอี ารมณ์ทนี่ า่ ปรารถนาด้วยโลภะ และไม่มตี ณ
ั หาทีเ่ ป็นตัว
ต้องการอยูใ่ นนิพพานนัน้ คือหมายความว่าสังขตธรรม คือธรรมที่
ถูกปรุงแต่ง ทีเ่ ป็นรูปก็ตาม นามก็ตาม ต้องมีอารมณ์ทนี่ า่ ปรารถนา
ด้วยโลภะ หรือมีตณ
ั หา ทัง้ สองอย่างนี้ อย่างใดอย่างหนึง่ หรือทัง้
สองอย่าง แต่นิพพานไม่มีอย่างนั้น นิพพานคือผลส�ำเร็จทางจิต
นิพพานนั้น เป็นผลส�ำเร็จทางจิตใจของบุคคล ซึ่งอาจท�ำให้
เกิดมีขึ้นได้ในชีวิตนี้เอง กระบวนการของการสร้างหรือท�ำให้
‘แจ้งนิพพาน’ ตามความหมายของมงคลนี้คือ
๑. ปฏิบัติตามมรรคมีองค์ ๘
๒. ดวงปัญญา หรือวิชชา หรือญาณเกิดขึ้น
๓. อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ฯลฯ หายไป
๔. สภาพนิพพานเกิดขึ้น
๕. ผลพลอยได้จากนิพพานคือ สะอาด สว่าง สงบ
เรื่องของนิพพานเป็นเรื่องที่พูดกันยาก และยากที่จะชี้ลงไป
ได้ว่าอยู่ที่ไหน ส�ำหรับนิพพานของพระอรหันต์ผู้ยังมีชีวิตอยู่ เรา
อาจกล่าวได้ว่า นิพพานอยู่ที่จิตใจของท่านนั่นเอง แต่นิพพาน
โดยสภาวะที่ ‘มี อ ยู ่ ’ นั้ น อยู ่ ไ หน คนเราตั้ ง ค� ำ ถามแบบนี้ จ าก
ประสบการณ์ของตนเอง เพราะในชีวิตประจ�ำวันของเรานั้น เมื่อ
เราพูดว่าสิง่ ใดสิง่ หนึง่ มีอยู่ ย่อม ‘มีทอี่ ยู’่ เช่น ปัตตานีอยูท่ างใต้ของ
ประเทศไทย วัดพระศรีรตั นศาสดารามอยูใ่ นกรุงเทพฯ เป็นต้น แต่
สิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราพูดถึงนัน้ เป็นวัตถุซงึ่ มีรปู ร่างจ�ำกัด จึงมีทอี่ ยูอ่ นั จ�ำกัด
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เราสามารถบอกที่อยู่ได้แน่นอน
นิพพานเป็นสภาวธรรมอันไม่จำ� กัดสถานที่ และไม่ถกู จ�ำกัด
ด้วยกาลเวลา เพราะฉะนัน้ จึงบอกไม่ได้วา่ นิพพานนัน้ อยูท่ ไี่ หนแน่
ถ้าขืนบอกว่าอยูท่ นี่ นั่ ทีน่ ี่ ก็เท่ากับไปจ�ำกัดขอบเขตของพระนิพพาน
ไป ซึง่ เป็นการผิด เช่นเดียวกับการบรรยายคุณลักษณะของนิพพาน
นิพพานมีคุณลักษณะซึ่งไม่มีคุณลักษณะใดๆ ที่เรารู้แล้วเหมือน
ฉะนั้นการบรรยายคุณลักษณะของนิพพาน จึงเท่ากับไปจ�ำกัด
คุณลักษณะของนิพพาน ซึ่งเป็นการผิด
เพราะนิพพานมีความไม่จำ� กัดขอบเขตนีเ้ อง พระพุทธเจ้าจึง
ทรงบอกทีอ่ ยูข่ องนิพพานด้วยการปฏิเสธ เช่นในขุททกนิกายว่า “ดู
ก่อนภิกษุทั้งหลาย อายตนะ (สภาวะ) นั้นมีอยู่ที่ ดิน น�้ำ ไฟ ลม
ไม่มีแล อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ก็ไม่ใช่ โลกนี้ก็ไม่ใช่ โลกอื่นก็
ไม่ใช่ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ทัง้ สองก็ไม่ใช่ อนึง่ ภิกษุทงั้ หลาย เรา
ไม่กล่าวเลยซึ่งอายตนะนั้น ว่าเป็นการมา การไป เป็นการตั้งอยู่
เป็นการจุติ เป็นการเกิด อายตนะนั้นหาที่ตั้งมิได้ มิได้เป็นไป หา
อารมณ์มิได้ นั่นแล ที่สุดแห่งทุกข์”
นิพพานเป็นธรรมชาติทเี่ ห็นได้ยากอย่างยิง่ เหตุทเี่ ห็นได้ยาก
ก็เพราะนิพพานเป็นธรรมชาติอนั ละเอียดลึกซึง้ ไม่เหมือนกับสิง่ ที่
มนุษย์รู้เห็นอยู่ในภพทั้ง ๓ ความรู้ ความคิด การคาดคะเนของ
มนุษย์ ย่อมจ�ำกัดขอบเขตอยูใ่ นภพทัง้ ๓ เกีย่ วข้องอยูก่ บั อารมณ์
ในภพทั้ง ๓ เท่านั้น ถ้าสิ่งใดอยู่นอก
เหนืออารมณ์ของภพทัง้ ๓ มนุษย์กไ็ ม่สามารถจะรูไ้ ด้ แม้ผทู้ ี่
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บรรลุถึงนิพพานแล้ว เช่นพระอรหันต์ที่ไม่สามารถจะอธิบายหรือ
บรรยายคุณลักษณะของนิพพานให้คนธรรมดาเข้าใจได้ เพราะไม่มี
ค�ำพูดใดๆ ในภาษามนุษย์จะอธิบายลักษณะของนิพพานได้ถกู ต้อง
เพราะค�ำพูดของมนุษย์ย่อมถูกบัญญัติขึ้นตามประสบการณ์ของ
มนุษย์เท่านั้น
เรือ่ งการเปรียบเทียบลักษณะนิพพานนี้ ท่านมีนทิ านเกีย่ วกับ
เต่าและปลาสนทนากันดังนี้
มีปลาตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในน�้ำตลอดชีวิตของมันเช่นเดียวกับ
ปลาทั้งหลาย และรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างภายในน�้ำเท่านั้น วันหนึ่ง
ปลาตัวนัน้ ได้พบกับเต่าเพือ่ นเก่า ซึง่ เพิง่ กลับจากขึน้ ไปเทีย่ วบนบก
“สวัสดี เพื่อนเต่า” ปลาตัวนั้นทักทาย “ไม่เห็นเสียนาน ไป
ไหนมา”
“ฉันขึ้นไปเที่ยวบนบกเพิ่งกลับมา” เต่าตอบ
“บนบก!” ปลาอุทานออกมาอย่างประหลาดใจ “บนบกอะไร
ของคุณ ฉันไม่เคยเห็นบนบก บนบกไม่มีแน่ๆ คุณฝันไปละมั้ง”
“ถ้าคุณอยากเข้าใจอย่างนัน้ ฉันก็หา้ มคุณไม่ได้ แต่ฉนั ก็เพิง่
กลับมาจากบนบกจริงๆ ”
“บอกฉันหน่อยซิ ‘บนบก’ ของคุณน่ะเหมือนอะไร มันเปียก
ตลอดเหมือนน�้ำหรือเปล่า”
“เปล่า”
“มันเยือกเย็นสดชื่นหรือเปล่า”
“เปล่า”
“มันใสแสงส่องผ่านทะลุได้หรือเปล่า”
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“เปล่า”
“มันลื่นๆ นิ่มๆ พอที่ฉันจะเอาจมูกจิ้มเข้าไปได้หรือเปล่า”
“เปล่า”
“ฉันจะว่ายไปมา ‘บนบก’ ได้หรือเปล่า”
“มันเคลื่อนไหวไปมาตามกระแสน�้ำได้หรือเปล่า”
“เปล่า”
ปลาสั่นศีรษะอย่างเบื่อหน่ายแล้วพูดว่า “เมื่อฉันถามอะไร
คุณก็ตอบได้ค�ำเดียวว่าเปล่าๆ ในที่สุด ‘บนบก’ อะไรที่คุณว่านั้น
ก็หลอกลวงทั้งเพ ลาก่อน” ว่าแล้วปลาก็ว่ายหนีไปในน�้ำอันจ�ำกัด
ของมัน
ปลารู้เรื่องบนบกไม่ได้ฉันใด คนสามัญก็ไม่สามารถจะรู้จัก
นิพพานได้ฉันนั้น
ดังนั้นเรื่องของนิพพานจึงยากแก่การที่คนสามัญจะรู้ได้ว่ามี
สภาพอย่างไร ดังนัน้ การทีเ่ ราจะสามารถรูเ้ รือ่ งนิพพานได้กจ็ ะต้อง
ท�ำตัวเองให้เป็นอริยบุคคล จึงจะสามารถเห็นนิพพานได้ การเห็น
นิพพานเป็นการเห็นอย่างประเสริฐ เห็นแล้วรู้แล้ว ตัดความทุกข์
ได้อย่างเด็ดขาด จึงเป็นมงคล
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ผุฏสฺส โลกธมฺเมหิ
จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ

(จิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม)

มงคลข้อที่ ๓๕ ตามพระบาลีวา่ “ผุฏฐฺ สฺส โลกธมฺเมหิ จิตตฺ ํ
ยสฺส น กมฺปติ” แปลว่า จิตไม่หวัน่ ไหวด้วยโลกธรรม หมายความ
ว่า การท�ำจิตใจให้เป็นอย่างนี้ได้เป็นมงคลอันสูงอย่างหนึ่ง
เรือ่ งอาการของใจนัน้ เป็นเรือ่ งทีร่ ยู้ ากเห็นยากว่าเป็นอย่างไร
เราจะรูไ้ ด้กเ็ พราะเขาแสดงอาการออกมาให้เราเห็นว่า คนนี้ คนนัน้
มีจติ ใจอย่างไร คืออาการของมันไม่อยูก่ บั ร่องกับรอย ประเดีย๋ วดีใจ
ประเดีย๋ วเสียใจ พอดีใจก็แช่มชืน่ พอเสียใจก็เหีย่ วแห้งหดหู่ ร้องไห้
ร�ำพัน แล้วแต่อารมณ์ทมี่ ากระทบ อาการทีจ่ ติ ใจของเราเองเอียงไป
ทางดีใจบ้าง เสียใจบ้าง อย่างนีเ้ รียกว่า “จิตหวัน่ ” เหมือนกับเปลวไฟ
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ทีถ่ กู ลมพัดจะเอนเอียงไปตามกระแสลมพัด จิตไหวหมายถึงไหว
ไปตามอารมณ์ที่ตัวชอบใจ ทั้งนี้เพราะไปติดใจ ชอบใจ อาการที่
จิตไหวไปตามอารมณ์ทรี่ กั ทีช่ อบ นีแ่ หละเรียก “จิตไหว” อาการที่
จิตยังมีความหวั่นและไหว นี่แหละเรียกว่าจิตหวั่นไหว
สิ่ ง ที่ ท� ำ ให้ จิ ต หวั่ น ไหวนี้ ท ่ า นเรี ย กว่ า “โลกธรรม” ค�ำ ว่ า
“โลกธรรม” ได้แก่ธรรมของโลก คือ ธรรมอันมีแก่สตั ว์โลก ไม่มผี ใู้ ด
ล่วงพ้นไปได้ แปลกแต่จะยินดียินร้ายหรือไม่ยินดียินร้ายเท่านั้น
แบ่งออกเป็น ๘ อย่างด้วยกัน คือ ไปทางท�ำให้จิตไหว ๔ และให้
จิตหวั่น ๔
โลกธรรมที่ท�ำให้จิตไหว ๔ คือ
๑. มีลาภ
๒. มียศ
๓. ได้รับค�ำสรรเสริญ
๔. ได้รับความสุข
๑. มีลาภ หมายถึงได้รบั ผลประโยชน์ เช่นได้ทรัพย์ ได้บา้ น
ที่ดิน เรือกสวนไร่นา ลูกเมีย ฯลฯ
๒. มียศ หมายถึงได้รบั การแต่งตัง้ ให้ได้ฐานันดรศักดิส์ งู ได้
เลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง ได้อ�ำนาจ ได้เป็นใหญ่เป็นโต นี่เรียกว่า
ได้ยศ หรือ มียศ
๓. สรรเสริญ หมายความว่า ได้รับค�ำยกย่องชมเชย ค�ำยอ
ค�ำสดุดี ที่ผู้อื่นให้เรา
๔. สุข ก็คอื ได้รบั ความสบายกาย สบายใจ ได้รบั ความร่าเริง
เบิกบาน
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ทั้งสี่อย่างนี้เป็นของที่คนทุกคนต้องการ ที่ยังไม่ได้ก็ต้อง
แสวงหา ทีไ่ ด้แล้วก็ตอ้ งพยายามรักษา อาการทีแ่ สวงหาหรืออาการ
ที่ห่วงต้องรักษานี่แหละเป็นจิตไหว คือไหวไปตามอารมณ์ ขอให้
สังเกตดูตวั เราเองก็แล้วกันว่า เมือ่ ได้รบั ของ ๔ อย่างนีแ้ ล้วมีอาการ
อย่างไร
โลกธรรมที่ท�ำให้จิตหวั่นมี ๔ คือ
๑. เสื่อมลาภ
๒. เสื่อมยศ
๓. นินทา
๔. ทุกข์
๑. เสือ่ มลาภ หมายความว่า ได้รบั ความวิบตั คิ วามเสือ่ มสูญ
ของทรัพย์สมบัติ บ้านเรือน เรือกสวนไร่นา ลูกเมีย
๒. เสื่อมยศ หมายถึงว่า ถูกลดอ�ำนาจ ถูกถอดยศ ถอด
อ�ำนาจ ฯลฯ
๓. นินทา หมายถึงได้รับค�ำติเตียนว่าไม่ดี ไม่มีใครพูดถึง
ความดีของเราในที่ลับหลัง
๔. ทุกข์ หมายถึงความไม่สบายกายไม่สบายใจ มีความระทม
ขมขื่น ไม่แช่มชื่น
ทั้งสี่อย่างนี้เป็นของที่ทุกคนคอยหวาดระแวงอยู่ และคอย
ห่วงพะวงว่าจะต้องได้รบั หรืออย่างทีเ่ ราเรียกว่า “หวัน่ ” คือหวัน่ ว่า
จะต้องสูญเสียของทีร่ กั หวัน่ ว่าจะต้องถูกถอดยศถอดอ�ำนาจ หวัน่
ว่าจะต้องถูกคนนินทา หวัน่ ว่าจะต้องได้รบั ความทุกข์ เป็นของทีค่ น
ทุกคนเกลียด แม้วา่ มันจะกลับกลายผ่านไปแล้ว ก็ยงั หวัน่ ว่ามันจะ
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หวนกลับมาอีก ท�ำให้จิตใจของเราอยู่ไม่เป็นปรกติสุข
เรือ่ งของโลกธรรมนี้ พระพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นของทีป่ ระจ�ำ
โลก ไม่ว่าใครจะต้องประสบทั้งนั้น คนที่ดีๆ แต่พอเกิดความไหว
ขึ้นมาก็ท�ำชั่วได้ อย่างเช่น ต้องการลาภ ต้องการยศ ต้องการได้
รับค�ำสรรเสริญ ถึงกับฉ้อโกงหรือคอรัปชั่นก็มี ดังนั้นเราจึงต้อง
หมั่นพิจารณาและมีสติอยู่ทุกขณะ นึกอยู่เสมอว่า ไม่มีใครถูก
สรรเสริญหรือถูกติเตียนแต่อย่างเดียว ถึงคนเลวอย่างไรก็ตาม ก็
ยังมีผสู้ รรเสริญ คือพวกคนเลวก็สรรเสริญพวกคนเลว ขอเล่าเรือ่ ง
อุบาสกคนหนึง่ ให้ทา่ นฟัง เพือ่ เป็นเครือ่ งยืนยันว่าคนเลวคนดี ย่อม
ถูกติเตียนและสรรเสริญทั้งนั้น คือ
ครัง้ หนึง่ เมือ่ พระพุทธเจ้าประทับอยูท่ เี่ ชตวันมหาวิหาร กรุง
สาวัตถี มีอบุ าสกชาวสาวัตถีคนหนึง่ ชือ่ อตุลอุบาสก อตุลอุบาสกมี
บริวาร ๕๐๐ อยู่มาวันหนึ่ง อตุลอุบาสกได้พาพวกอุบาสกบริวาร
ไปทีว่ หิ ารเพือ่ จะฟังธรรม อยากจะฟังธรรมในส�ำนักของพระเรวัต
เถรเจ้า เมื่อไปถึงก็ไหว้พระเรวัตตเถรเจ้าแล้วนั่งลง
พระเรวัตตะนั้น ท่านเป็นพระเถระที่ยินดีในความสงัดและ
ชอบเทีย่ วไปผูเ้ ดียว ดังนัน้ ท่านจึงไม่พดู อะไรกับอุบาสกนัน้ อุบาสก
ก็โกรธว่าพระเถระองค์นี้ไม่พูดอะไร จึงลุกไปหาพระสารีบุตร
พอไปถึงก็ยืนอยู่ในที่สมควรแก่ตน เมื่อพระเถระถามว่า
“อุบาสกท่านมาเพื่อประสงค์อะไร”
“ข้าพเจ้าพาอุบาสกเหล่านีไ้ ปหาพระเรวัตตะ เพือ่ จะฟังธรรม
พระเรวัตตะไม่พดู อะไรกับข้าพเจ้าเลย ข้าพเจ้าโกรธจึงได้มาทีน่ ี่ ขอ
ท่านจงแสดงธรรมให้ขา้ พเจ้าฟังด้วยขอรับ” อตุลตอบ พระสารีบตุ ร
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จึงบอกให้อุบาสกทั้งหลายนั่งลง และแสดงอภิธรรมให้ฟังเป็นอัน
มาก อตุลอุบาสกก็โกรธอีก หาว่าพระสารีบุตรแสดงอภิธรรมซึ่ง
เป็นของละเอียดสุขุมเกินไป มิหน�ำซ�้ำยังแสดงเสียยืดยาวเสียอีก
ด้วย แล้วก็เลยพาบริวารไปหาพระอานนท์ พระอานนท์กถ็ ามว่ามี
เรื่องอะไร อตุลอุบาสกก็เล่าเรื่องให้ฟังว่า “พวกกระผมไปหาท่าน
เรวัตตะเพือ่ ฟังธรรม ท่านก็ไม่แสดงธรรม ไปหาพระสารีบตุ ร ท่าน
ก็แสดงอภิธรรมอันเป็นธรรมละเอียดสุขุม และแสดงเสียยืดยาว
ไม่รเู้ รื่องเลย พวกกระผมจึงได้มาที่นี่ ขอให้ท่านพระอานนท์ช่วย
แสดงธรรมโปรดด้วย ข้าพเจ้าทั้งหลายจะฟังธรรม”
“เอาละดีแล้ว พวกท่านจงนัง่ ลง เราจะแสดงธรรมให้ทา่ นฟัง”
แล้ ว พระอานนท์ ก็ แ สดงธรรมเพี ย งเล็ ก น้ อ ยเข้ า ใจง่ า ยๆ
พวกนั้นก็โกรธอีก จึงพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึง
ได้ทรงตรัสถามถึงการมาของอตุลอุบาสกและบริวาร อตุลอุบาสก
จึงกราบทูลว่า
“พระเจ้าข้า! พวกข้าพระองค์ได้เข้าไปหาท่านเรวัตตะเพือ่ ฟัง
ธรรม แต่ท่านเรวัตตเถระหาได้แสดงธรรมไม่ จึงไปหาท่านสารีบุตรๆ ก็แสดงอภิธรรมอันละเอียดลึกซึง้ เสียยืดยาว พวกข้าพระองค์
ไม่พอใจ จึงได้ไปหาท่านพระอานนท์เพื่อฟังธรรม พระอานนท์ก็
แสดงสั้นและย่อเกินไป พวกข้าพระองค์ไม่พอใจ จึงได้พากัน
มาหาพระผู้มีพระภาค เพื่อฟังธรรมพระเจ้าข้า”
เมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงสดับเรื่องโดยตลอดแล้ว จึงตรัสว่า
“นี่แน่ะ อตุละ ตั้งแต่โบราณมาแล้ว การติเตียนสรรเสริญนี้
ย่อมเป็นของมีตงั้ แต่ไหนแต่ไร คือคนทัง้ หลายย่อมติเตียนผูน้ งั่ นิง่
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บ้าง ผูพ้ ดู มากบ้าง ผูพ้ ดู น้อยบ้าง ผูท้ ถี่ กู ติเตียนอย่างเดียว หรือถูก
สรรเสริญอย่างเดียวไม่มเี ลย ถึงพระราชาทัง้ หลาย ก็มคี นบางพวก
ติเตียน มีคนบางพวกสรรเสริญ อย่าว่าแต่ผอู้ นื่ เลย ถึงแผ่นดิน ดวง
จันทร์ ดวงอาทิตย์ อากาศ เป็นต้น ก็ยงั มีผตู้ เิ ตียน ผูส้ รรเสริญ อย่า
ว่าแต่ผอู้ นื่ เลย ถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูป้ ระทับนัง่ แสดงธรรมอยู่
ในท่ามกลางบริษทั ๔ ก็มบี างคนติเตียน มีคนบางพวกสรรเสริญ ก็
แต่วา่ ความติเตียนหรือสรรเสริญของคนอันธพาล ใครๆ ไม่ควรถือ
เป็นประมาณ ส่วนผูใ้ ดถูกบัณฑิตผูม้ คี วามคิดติเตียนหรือสรรเสริญ
ผู้นั้นแหละชื่อว่า ควรติเตียนแท้ ควรสรรเสริญแท้” แล้วทรงตรัส
ต่อไปว่า
“นีแ่ น่ะ อตุละ การติเตียนสรรเสริญนีเ้ ป็นของมีมานานแล้ว
ไม่ใช่เพิง่ มีในวันนี้ คือคนบางพวกติเตียนผูน้ งั่ นิง่ ติเตียนผูพ้ ดู มาก
ติเตียนผูพ้ ดู พอประมาณ ผูไ้ ม่ถกู ติเตียนไม่มใี นโลก ผูท้ ถี่ กู ติเตียน
อย่างเดียว หรือถูกสรรเสริญอย่างเดียวไม่มใี นอดีตกาล จักไม่มใี น
อนาคตกาล และไม่มอี ยูใ่ นปัจจุบนั กาลนี้ ผูม้ คี วามรูพ้ จิ ารณาทุกวัน
แล้วสรรเสริญผูใ้ ด ซึง่ มีความประพฤติไม่ขาดวิน่ ประกอบด้วย ศีล
สมาธิ ปัญญา ใครจะสมควรติเตียนผู้นั้น ซึ่งเป็นเหมือนแท่งทอง
ชมพูนุท ฉะนั้น ผู้นั้นถึงเทวดาก็สรรเสริญ พรหมก็สรรเสริญ”
จากเรื่องที่ยกมานี้ก็เป็นเรื่องชี้ให้เราเห็นว่า ไม่มีใครพ้นไป
จากโลกธรรมไปได้ แปลกแต่ใครจะยินดีและยินร้ายหรือไม่เท่านัน้
ผู้ที่ไม่รู้จักว่าโลกธรรม ๘ เป็นของไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ย่อมไม่ยนิ ดี ไม่ยนิ ร้าย ในเมือ่ พบโลกธรรม ส่วนผูท้ รี่ วู้ า่
โลกธรรมเป็นของไม่เทีย่ ง ไม่ยงั่ ยืน มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา
สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ

323

มงคลข้อที่

๓๕

จิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม

ย่อมไม่ยนิ ดีไม่ยนิ ร้ายเวลาได้ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็ไม่ยนิ ดี ไม่มี
ใจฟูขนึ้ ผิดปรกติ เวลาไม่ได้ลาภ ไม่ได้ยศ ไม่ได้สขุ ไม่ได้สรรเสริญ
ก็ไม่ยนิ ร้าย ไม่มใี จฟุบลงผิดปรกติ หรือเมือ่ ได้แล้ว เสือ่ มไป หรือ
เมื่อเสื่อมลาภยศ ถูกติเตียน ได้ทุกข์ ก็ไม่ยินร้าย กัลยาณปุถุชน
ถึงจะยินดียินร้าย ก็ไม่แสดงออกมาทางกาย วาจา จนเสียกิริยา
ส่วนปุถุชนที่เป็นพาล คือไม่รู้จักค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่รู้จัก
ธรรมดาโลก ย่อมแสดงความยินดียินร้ายออกมาทางกาย วาจา
พระพุทธเจ้า ทรงสอนภิกษุทั้งหลายไม่ให้ยินดียินร้ายต่อ
โลกธรรมว่า
“ดูกร ภิกษุทงั้ หลาย เธอทัง้ หลายจงอย่ายินดีตอ่ การสรรเสริญ
อย่ายินร้ายต่อการนินทา ให้รบั และปฏิเสธความจริง ถ้าเธอทัง้ หลาย
ยินดียนิ ร้าย ก็จกั เป็นอันตรายแก่เธอทัง้ หลาย จักเป็นความล�ำบาก
ใจแก่เธอทั้งหลายดังนี้”
จากข้อความทัง้ หลายทีย่ กขึน้ มาแสดงนี้ เพือ่ ทีจ่ ะชีใ้ ห้เห็นว่า
บุคคลผู้มีใจหวั่นไหวไปกับโลกธรรมนั้น ย่อมเป็นผู้ที่มีความทุกข์
มีความเดือดร้อน
การได้ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เป็นทุกข์เพราะต้องแสวงหา
ผู้ที่ได้มาแล้ว มีแล้ว ถ้ายังคิดยังยึดอยู่ก็ยังเป็นทุกข์ เพราะต้อง
รักษา ไม่ตอ้ งการให้ของทีไ่ ด้มานัน้ เสือ่ มไปสูญไป ดังนัน้ บุคคลผูม้ ี
จิตใจไม่หวัน่ ไหวเพราะโลกธรรม รูส้ ภาพตามความเป็นจริง ว่าสิง่
เหล่านีเ้ มือ่ เกิดขึน้ แล้ว ย่อมวิบตั แิ ปรปรวนไปตามธรรมดา แล้วใจ
ก็เป็นสุข ด้วยเหตุนกี้ ารทีม่ จี ติ ใจไม่หวัน่ ไหวต่อโลกธรรม จึงจัดว่า
เป็นมงคล คือความดีในพุทธศาสนานี้
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มงคล
ข้อที่

๓๖
อโสกํ

(จิตไม่โศก)

มงคลที่ ๓๖ พระพุทธวจนะว่า ‘อโสกํ’ แปลว่า จิต (ทีบ่ รรลุ
นิพพานแล้ว) ไม่โศก ซึ่งเป็นการสรรเสริญคุณของนิพพาน จิตที่
บรรลุโลกุตตรภูมิ คือพ้นวิสยั โลก เรือ่ งของจิตนีเ้ ป็นเรือ่ งทีล่ ะเอียด
มาก เพราะจิตนัน้ เป็นนามธรรม ไม่ใช่วตั ถุธรรมทีเ่ ราจะสามารถรู้
ได้วา่ มีรปู ร่างอย่างไร เราจะพยากรณ์วา่ จิตนัน้ มีรปู ร่างสูงต�่ำด�ำขาว
ไม่ได้ เพราะจิตไม่มรี ปู ร่าง แต่ทเี่ ราจะรูไ้ ด้กต็ อ่ เมือ่ จิตได้แสดงออก
มาทางกาย วาจา นั่นแหละเราจึงจะสามารถรู้ได้ว่าคนผู้นี้มีจิตใจ
อย่างไร ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราจะไม่มีทางรู้เป็นอันขาด
ในมงคลข้อนี้ เราจะได้มาศึกษาถึงเรือ่ งจิตไม่โศกว่ามีลกั ษณะ
อย่างไร และสิ่งไรที่ท�ำให้เกิดความโศก เรื่องของความโศกเศร้า
หรือจิตโศกนั้น ส่วนมากมักจะเข้าใจกันดีเพราะมักจะประสบกับ
ตัวเองอยูบ่ า้ งแล้วเกือบทุกคน ดังนัน้ เราจะมาศึกษาในรูปของภาษา
เสียก่อน
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ค�ำว่า โสกะ หรือ โสก แปลว่า แห้ง หรือ แห้งผาก ซึ่งตรง
ข้ามกับค�ำว่า ชุม่ ชืน่ จิตทีแ่ ห้งผากนัน่ เองทีเ่ รียกว่าโศกเศร้า อาการ
ของจิตแห้งผากยังแยกออกไปอีก คือ ปริเทวะ โทมนัสสะ ความคับ
แค้น อุปายาส ความเสีย แต่ในมงคลข้อนี้แสดงความโศกไว้คำ�
เดียว
ทีว่ า่ จิตโศกหรือใจแห้งนัน้ มันเกิดมาจากอะไร ซึง่ ข้อนีข้ อให้
ท่านได้พิจารณาจากพุทธวจนะที่ว่า
“เปมโต ชายเต โสโก”
ความโศกเกิดจากความรัก
หมายความว่า เพราะรักจึงมีโศก ถ้าไม่มรี กั ก็ไม่มโี ศก รักมาก
โศกมาก รักน้อยโศกน้อย ไม่มรี กั เลย ก็ไม่โศกเลย และความจริงก็
เป็นอย่างนัน้ จริงๆ ถ้าสมมติวา่ หนังสือพิมพ์ลงข่าวรถคว�่ำคนตาย
หมด เราก็เพียงแต่รบั ทราบ และสงสาร แต่ถา้ เราทราบว่าคนตาย
ในจ�ำนวนนัน้ มีเพือ่ นรักของเรามาร่วมอยูด่ ว้ ยคนหนึง่ ความโศกก็
เกิดขึน้ ในใจ แต่กย็ งั พอกินได้นอนหลับ แต่ถา้ บังเอิญคนๆ นัน้ เป็น
ญาติของเรา เป็นลูกหลาน หรือพ่อแม่ของเรา หรือภรรยาที่เรา
รักมากๆ ความโศกก็จะมากขึ้น เรื่องของความโศกเกิดขึ้นเพราะ
ความรักเป็นสาเหตุ เรื่องนี้มีเรื่องเป็นอุทาหรณ์ ในครั้งพุทธกาล
ในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเรายังทรงมีพระชนมชีพอยู่ ซึ่งปรากฏ
อยูใ่ นพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ปิยชาติก
สูตร กล่าวว่า
พระนางมั ล ลิ ก าเทวี ได้ ต รั ส สั่ ง ให้ น าฬิ ชั ง ฆพราหมณ์ ว ่ า
ท่านจงไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ทูลถามว่า ค�ำว่า โสกะ ปริเทวะ ทุกข์
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โทมนัสสะ อุปายาส เกิดจากความรักนี้ พระองค์ตรัสไว้จริงหรือ
พระองค์ทรงแก้ไขอย่างไรจงจ�ำไว้อย่างนั้น
พราหมณ์นนั้ ก็เข้าไปเฝ้า และทูลถามพระพุทธเจ้า พระองค์
ก็ทรงรับว่าตรัสไว้อย่างนัน้ จริง คือกล่าวว่าได้พดู ว่า โสกะ ปริเทวะ
ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ย่อมเกิดจากความรัก และตรัสต่อไปว่า
“นีแ่ น่ะพราหมณ์ เมือ่ ก่อนทีก่ รุงสาวัตถีนี้ มีมารดาของหญิง
คนหนึง่ ได้ตายไป หญิงคนนัน้ ได้คลุม้ คลัง่ ร้องไปตามถนนว่า ท่าน
ทั้งหลายเห็นมารดาของเราบ้างหรือไม่ หญิงอีกคนหนึ่งบิดาตาย
อีกคนหนึ่งพี่ชายตาย อีกคนหนึ่งพี่สาวตาย อีกคนหนึ่งบุตรตาย
อีกคนหนึง่ ธิดาตาย อีกคนหนึง่ สามีตาย หญิงคนนัน้ ก็ได้คลุม้ คลัง่
ร้องไห้ไปตามถนนเหมือนกับคนก่อน และมีบุรุษคนหนึ่งที่เมือง
สาวัตถีนี้ มารดาของเขาตาย อีกคนหนึง่ บิดาตาย อีกคนหนึง่ พีช่ าย
ตาย อีกคนหนึ่งพี่สาวตาย อีกคนหนึ่งบุตรตาย อีกคนหนึ่งธิดา
ตาย อีกคนหนึง่ ภรรยาตาย พวกนัน้ ได้รอ้ งไห้คลุม้ คลัง่ ไปตามถนน
เหมือนกัน เมื่อก่อน ที่กรุงสาวัตถีนี้มีหญิงคนหนึ่งไปเยี่ยมญาติ
พวกญาติของหญิงคนนั้น ได้ชิงเอาสามีของนางเพื่อจะไปให้ผู้อื่น
นางไม่ยอมให้ บุรษุ ผูน้ นั้ ก็ได้ฟนั ภรรยาของตนให้ขาด ๒ ท่อน แล้ว
ผ่าอกตัวเองตายเสีย ด้วยคิดว่า เราทัง้ สองตายเสียดีกว่า ด้วยเหตุ
เหล่านีแ้ หละพราหมณ์ เราจึงกล่าวว่า โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส
อุปายาส ย่อมเกิดจากความรัก”
นาฬิชงั ฆพราหมณ์ได้ฟงั ดังนัน้ แล้วก็ชนื่ ชมยินดี กลับไปกราบ
ทูลพระนางมัลลิกาเทวี พระนางมัลลิกาเทวีจึงได้เข้าไปกราบทูล
พระเจ้าปเสนทิโกศล ผูไ้ ม่ทรงเชือ่ ว่าความรักท�ำให้เกิดทุกข์ ทรงเข้า
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พระทัยว่าความรักท�ำให้เกิดสุข คือพระนางได้ทรงทูลถามว่า “ข้า
แต่มหาราชเจ้า พระนางวชิรกี มุ ารีเป็นทีร่ กั ของพระองค์หรือ” ก็ทรง
ตรัสตอบว่า ถูกแล้ว เป็นที่รักของเรา
จึงกราบทูลต่อไปว่า ถ้าพระนางวชิรีกุมารีวิบัติไป โสกะ ปริ
เทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส จะเกิดแก่พระองค์หรือ ตรัสตอบว่า
เกิดแน่
และพระนางก็ได้ทรงยกเอาพระนางวาสภขัตติยา และวิฑฑ
ู ภ
เสนาบดี กับตัวพระนางเอง และประชาชนขึน้ ทูลถามว่า เป็นทีร่ กั
ของพระองค์หรือไม่ และถ้าคนเหล่านีถ้ งึ ความวิบตั ไิ ป พระองค์จะ
ทุกข์หรือไม่ พระเจ้าปเสนทิโกศลก็ทรงยอมรับว่าเกิด พระนางจึง
สรุปว่า ด้วยเหตุนี้แหละ ความทุกข์จึงเกิดเพราะความรัก
โดยปกติแล้ว ความรักเหมือนแม่น�้ำ ท�ำให้ใจเบ่งตัวขึ้น มี
ความอิ่มตัว ถ้ารักมากก็ยิ่งอิ่มตัวมาก ดูแต่หนุ่มสาวยามรักกันสิ
รักกันมากๆ ลืมกินข้าวกินน�ำ้ เพราะใจนั้นอิ่มตัว แต่พอความรัก
หมดไป หมายความว่าใจมันอยากรักอยู่ แต่มนั ไม่มรี กั จะรัก ใจจะ
เหี่ยวแห้งซูบซีดลง ที่เรียกว่าโศก ทุกคนที่มีความผิดหวังเรื่องรัก
แล้วแห้งทุกคน อาการเหล่านีม้ นั แสดงออกมาทางกาย เป็นต้นว่า
ร่างกายซูบซีด ใบหน้าหม่นหมอง และอากัปกิรยิ าต่างๆ ผิดแปลก
ไปจากธรรมดา ไม่มคี วามร่าเริงเลย เพราะความผิดหวัง ตามปกติ
ของใจคนเรานั้นเป็นธรรมชาติที่ตะกละอารมณ์ อยากดูอยากฟัง
อยู่ทุกขณะ
การทีจ่ ติ ใจติดอารมณ์นนั้ เพราะมียางเหนียวอยูอ่ ย่างหนึง่ ที่
จิต คือความรักหรือสิเนหะ ทีเ่ ราพูดว่าเสน่ห์ (แปลตามตัวแล้วว่า
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ความเหนียว) ความรักนีแ่ หละเป็นยางเหนียว ท�ำให้จติ ติดอารมณ์
แต่พอความรักแห้งไป ใจก็ไม่รบั อารมณ์ มันไม่ตดิ ดังนัน้ คนทีก่ ำ� ลัง
เศร้าโศกอยู่ เขียวๆ แดงๆ ไม่อยากดู ร้องร�ำท�ำเพลงไม่อยากฟัง
ทั้งนั้น กินก็ไม่อยากกิน เบื่อ อาการอย่างนี้แหละคือความแห้งใจ
แต่ใจของพระอริยเจ้าไม่มรี กั ตัดรักได้แล้วโดยสิน้ เชิง ดังนัน้
ใจท่านจึงไม่แห้ง ไม่มีโศก ดังพระบาลีว่า
“เปมโต วิปปฺ มุตตฺ สฺส นตฺถิ โสโก กุโต ภยํ” “เมือ่ ไม่รกั แล้ว
โศกก็ไม่มี ความกลัวไม่มี”
กล่าวคือความแตกต่างของใจปุถุชนกับใจของพระอริยะนั้น
ไม่เหมือนกัน ใจของพระอริยะนั้นเป็นใจไม่อยากรัก ส่วนใจของ
ปุถชุ นมันอยากรัก แต่มนั อดรักเพราะไม่มจี ะรัก ใจของพระอริยะ
เจ้านัน้ ท่านสุขอยูใ่ นตัวเอง ไม่ตอ้ งพึง่ รัก ส่วนใจของคนธรรมดาไม่
สุขในตัว แต่สุขเพราะรัก พอหมดรักมันก็เลยแห้งใจ
ถ้าเราเป็นคนธรรมดา เมือ่ เวลาคิดจะรักใครแล้วก็ขอให้ระวัง
อยู่สักหน่อยว่า ความรักมักเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ เราอย่าได้
ทุ่มเทความรักของเราไปทั้งหมด จะต้องเหลือไว้บ้าง ที่ว่าเหลือ
ไม่ใช่ให้รักเผื่อเลือก แต่ให้รักไว้เผื่อความผิดหวัง จะได้มีนำ�้ หล่อ
เลีย้ งหัวใจไว้บา้ ง จะได้ไม่แห้งผาก มีนกั ปราชญ์บางท่านบอกว่าให้
แบ่งความรักของเราไว้สามส่วน คือ ไว้รักคนที่เรารัก ทุ่มเทไว้กับ
การงาน และสงวนพลังไว้เผื่อความผิดหวัง
ความที่เราจะระวังจิตใจของเรา ไม่ให้หลงไปด้วยอ� ำนาจ
ความโศกจึงเป็นมงคลอย่างยิ่ง
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ในมงคลบทนีเ้ ป็นเรือ่ งทีล่ ะเอียดขึน้ ตามล�ำดับ ก่อนอืน่ เราจะ
ต้องท�ำความเข้าใจค�ำว่า “ธุล”ี เสียก่อน เพราะจะเป็นแนวทางของ
ความเข้าใจในความหมายของมงคลข้อนี้ต่อไป
ค�ำว่า ‘ธุล’ี ตามความหมายของโลกแปลว่า ฝุน่ ละออง คือฝุน่
ที่ละเอียดเกือบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่เมื่อมันปลิวไปเกาะ
กับของที่ใสสะอาดมากเช่นกระจกเงาแล้วจึงเห็น คือท�ำให้ของใส
กลายเป็นมัวเข้า ของจ�ำพวกนี้ท�ำให้เสียความผุดผ่อง
ในพุทธศาสนา ท่านสอนว่าสิง่ ทีท่ ำ� ให้จติ ใจมัวหมองคือกิเลส
คนเรานี่ถ้ากิเลสเกาะเข้าแล้วมันมืดมัวลงไป มัวมากมัวน้อยตาม
แต่ขนาดของกิเลส
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ในมงคลทีปนี ท่านได้แสดงธุลีเอาไว้ ๓ อย่าง คือ ราคะ
โทสะ และโมหะ ทัง้ สามอย่างนีช้ อื่ ว่าเป็นธุลขี องจิตใจ ท�ำให้จติ ใจ
ของบุคคลนัน้ มัวหมองด้วยอ�ำนาจราคะ คือความรัก อ�ำนาจโทสะ
คือความชัง และอ�ำนาจโมหะ คือความหลง
เรื่องของอ�ำนาจราคะ คือความรักนี้ ลองได้หุ้มห่อจิตใจของ
ผู้ใดแล้ว ย่อมจะท�ำให้ผู้นั้นมืดมัว ไม่สามารถที่จะรู้ผิดรู้ชอบ
บุคคลผู้ใดถูกอ�ำนาจราคะเข้าครอบง�ำ ย้อมใจแล้ว ย่อมกระท�ำ
กาเมสุมจิ ฉาจาร คือประพฤติผดิ ประเวณีลกู เมียผูอ้ นื่ ท้ายทีส่ ดุ พ่อ
แม่พนี่ อ้ ง พีส่ ะใภ้ น้องเขย ก็ลว่ งเกินกันได้เพราะอ�ำนาจของราคะ
ยิ่งในปัจจุบันนี้ยิ่งเห็นได้ชัดและมีข่าวลงตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่
บ่อยๆ และฆ่ากันตาย ยิงกันตาย เพราะอ�ำนาจของราคะตัวเดียว
ทีท่ ำ� ให้มองไม่เห็นแม้แต่มรณภัย หรือโทษทัณฑ์ทจี่ ะได้รบั อ�ำนาจ
ราคะเป็นเสมือนธุลที บี่ งั ใจคนไม่ให้เห็นความผิดความถูก เหมือน
กับกระจกบังหน้ารถลองได้ถูกฝุ่นละอองจับเสียแล้ว เราก็ไม่เห็น
หนทาง และก็ขบั รถชนนัน่ ชนนีใ่ นทีส่ ดุ อ�ำนาจราคะนีท้ า่ นว่ามีโทษ
น้อย แต่คลายช้า
ธุลีตัวที่สองคือ โทสะ ความประทุษร้าย เรื่องของโทสะก็
เหมือนกัน เมือ่ เกิดขึน้ มาแล้ว มันก็จะคลุมจิตใจของเราให้ไม่เห็น
ผิดถูกอีกเหมือนกัน เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วย่อมประทุษร้ายแม้แต่
บิดามารดาพีน่ อ้ ง ชายหญิงและบรรพชิตทัง้ หลาย คนเราลองได้มี
โทสะขึน้ มาแล้ว “เห็นช้างตัวเท่าหมู” คือ สูด้ ะ หรือท�ำลายไม่เลือก
เพราะอ�ำนาจโทสะ
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อ�ำนาจของธุลที ี่ ๓ คือ โมหะ ความหลง เมือ่ มีความหลงผิด
เกิดขึน้ ก็ยอ่ มจะท�ำบาปกรรมได้หลายอย่างหลายสถาน โมหะเป็น
ต้นตอของราคะ และโทสะ ทั้งนี้เพราะว่าความหลงเป็นเหตุให้ตก
อยูใ่ นอ�ำนาจของราคะ โทสะ ท่านกล่าวว่าเป็นธุลที มี่ โี ทษมากและ
คลายช้าด้วย
ใจของพระอริยเจ้า เป็นใจที่บริสุทธิ์อย่างยิ่ง เพื่อที่จะให้เห็น
คุณภาพของจิตด้านนี้ ท่านจึงแสดงว่า ‘วิรชํ’ แปลว่าปราศจาก
ธุลี คือกิเลสที่จะท�ำให้ใจเศร้าหมอง แม้ว่าจะเป็นละอองกิเลสชิ้น
ละเอียดก็ไม่เกาะเกี่ยว
ส่วนคนเราธรรมดา แม้ทำ� จิตไม่ได้ถงึ ขัน้ ของพระอริยเจ้า แต่
ก็ตอ้ งคอยพยายามระวังจิตของเราอย่าให้ตกลงไปในอ�ำนาจความ
รัก ความชัง และความหลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนทีเ่ ป็นผูป้ กครอง
ยิ่งต้องระวังมาก เอียงมากคนที่อยู่ใต้ปกครองก็แย่ ผู้ปกครอง
เหมือนยานพาหนะ รถ เรือ ส่วนผูอ้ ยูใ่ ต้ปกครองเหมือนผูโ้ ดยสาร
ถ้ารถเรือมันเอียงมาก ผู้โดยสารก็อยู่ไม่เป็นสุข ไม่เป็นอันนั่ง ไม่
เป็นอันยืน ไม่เป็นอันท�ำ เฮโลไปทางโน้นที ทางนี้ที เฮกันไป เฮ
กันมาประเดี๋ยวก็ล่ม ดังนั้นจึงต้องคอยระวังจิตให้ดี อย่าให้ธุลีเข้า
มาครอบง�ำจิตใจของเราได้ การทีไ่ ม่ให้ธลุ เี ข้าครอบง�ำจิตใจนีแ่ หละ
ท่านว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง
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ยอดสุดของมงคลชีวติ พระพุทธองค์ตรัสว่า “เขมํ” แปลว่าจิต
เกษม หมายถึงว่าผูด้ ำ� เนินตามปฏิทาแห่งมงคลในพระพุทธศาสนา
มาบรรลุถึงจุดสุดยอดแล้วคือ จิตเกษม
ที่ว่า เกษม หมายความว่าปลอดภัย พ้นจากภัยทั้งปวงโดย
สิ้นเชิง
ตามธรรมดาจิตของคนเราปุถุชน เป็นจิตที่อยู่ในวงล้อมของ
อันตรายร้อยแปดพันประการ เพียงแต่เกิดมาเป็นคนเท่านั้น ก็มี
ภัยใหญ่ดกั หน้าดักหลังขนาบข้าง คือ ชาติภยั ชราภัย และมรณภัย
และนอกจากนัน้ ก็ยงั มีภยั เล็กภัยน้อย เป็นต้นว่า เกิดจากได้ลกู ไม่ดี
ผัวไม่ดี เมียไม่ดี เพือ่ นไม่ดี สารพัดทีจ่ ะประสบ แต่บคุ คลผูด้ ำ� เนิน
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จิตหลุดพ้น, จิตเกษม

ตามมรรควิธีแล้วย่อมพ้นเกษมจาก “โยคะ”
ค�ำว่า “โยคะ” หมายถึงเครือ่ งทีค่ อยประกอบให้สตั ว์โลกติดไว้
ไม่สามารถล่วงพ้นไปได้ บุคคลผูย้ งั มีโยคะ เครือ่ งประกอบไว้ ยังไม่
ชื่อว่าปลอดภัย โยคะ เครื่องประกอบไว้มีอยู่ ๔ คือ
๑. กามโยคะ เครือ่ งประกอบจิตของสัตว์ทงั้ หลาย ให้ยนิ ดีอยู่
ในกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส ทัง้ ห้าประการนี้ เป็น
เครื่องร้อยรัดให้สัตว์โลกติดอยู่ ไม่ให้พ้นไปได้
๒. ภวะโยคะ เครือ่ งประกอบจิตแห่งสัตว์โลกทัง้ หลายให้ยนิ ดี
อยู่ในภพ
๓. ทิฏฐิโยคะ เครื่องประกอบจิตแห่งสัตว์โลกทั้งหลายให้
ยินดีอยู่ในทิฏฐิ ความเห็นผิดจากคลองธรรมวินัยพุทธศาสนา
เป็นการเห็นผิดจากของที่จริงที่แท้ คือ สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่า
สัตว์ทั้งหลายเกิดมาเที่ยงไม่แปรผัน เคยเป็นมาอย่างไรก็เป็นไป
อย่างนั้น คือ เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว เมื่อตายไปแล้วก็ยังคง
เป็นมนุษย์อีก เกิดเป็นเทพก็คงเป็นเทพ อุจเฉททิฏฐิ เห็นว่าสัตว์
สูญ ความเห็นว่าสัตว์โลกสูญนัน้ สูญโดยประการทัง้ ปวง บุญไม่มี
บาปไม่มี
๔. อวิชชาโยคะ เครือ่ งประกอบจิตแห่งสัตว์ทงั้ หลายให้ยนิ ดี
อยูใ่ นอวิชชา โมหะหลงใหลในสังขารไม่รเู้ น่า สังขารทีเ่ วียนว่ายตาย
เกิดอยูใ่ นก�ำเนิดและภพทัง้ ๓ ให้เกิดรูปเกิดนามตามยถากรรมที่
ท�ำไว้ให้ผล อวิชชาความมืดมนไม่รจู้ กั ทางมนุษย์ ทางสวรรค์ ทาง
นิพพาน อวิชชาเป็นเครื่องปิดบังตัวปัญญาของปุถุชนให้มืดมน
อนธการ ไม่รู้เท่าทันสังขารที่เกิดดับ ได้แก่อวิชชา ตัณหา กรรม
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และอาการ อวิชชานีป้ กปิดมาช้านานอเนกชาตินบั ไม่ถว้ น ท่านจึง
เรียกว่า “อวิชชาโยคะ” เครือ่ งประกอบสัตว์ดว้ ยอวิชชา ให้ปกปิด
ในเบื้องหน้าสิ้นกาลนาน
โยคะทั้งสี่นี้เปรียบเสมือนเชือกสี่เกลียวที่ผูกสัตว์โลกให้ติด
อยู่ ส่วนพระอริยบุคคลท่านได้ตดั เชือกทัง้ สีเ่ กลียวนีไ้ ด้หมดสิน้ แล้ว
ตัง้ แต่ได้บรรลุธรรมชัน้ พระอนาคามีกต็ ดั เชือกได้หมดแล้ว ๒ เกลียว
คือ กามราคะ พอได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กต็ ดั เชือกอีก ๓ เกลียว
จนหมดสิ้น เมื่อท่านได้ท�ำลายเชือกที่ร้อยรัดไว้สิ้นทั้ง ๔ เกลียว
ท่านก็หลุดจากวงล้อมของภัยโลกียท์ กุ ชนิด ด�ำรงอยูใ่ นโลกุตระอัน
เป็นแดนเกษมมีความสุขชั่วนิรันดร
มงคลสุดยอดของชาวพุทธก็คอื การตัดเชือกทีร่ อ้ ยรัดสีเ่ กลียว
นัน้ เสีย ตีฝา่ วงล้อมแห่งภัย คือ ความเกิด ความแก่ และความตาย
เข้าสู่โลกุตตรภูมิตามรอยบาทพระพุทธองค์

สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ

335

๓๘
มงคล

ประการ

ป ร ะ ที ป ข อ ง ผู้ ป ร า ร ถ น า ค ว า ม เ จ ริ ญ รุ่ ง เ รื อ ง แ ห่ ง ชี วิ ต

สิริคุตฺโต ภิกฺขุ

ชมรมกัลยาณธรรม
หนังสือดีล�ำดับที่ ๓๒๒
พิมพ์ครั้งที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
จ�ำนวนพิมพ์ ๑,๐๐๐ เล่ม
(จัดพิมพ์ครั้งแรก เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๔)
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม
๑๐๐ ถนนประโคนชัย ต�ำบลปากน�้ำ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทรศัพท์ ๐-๒๗๐๒-๗๓๕๓ และ ๐-๒๗๐๒-๙๖๒๔
ออกแบบปก สุมลฑา ประจงเนตร
ออกแบบรูปเล่ม คนข้างหลัง
ภาพประกอบ ความสุข, ภรณี โสรัจจกุล
พิสูจน์อักษร ปุ๋ม, ทีมงานกัลยาณธรรม
พิมพ์โดย แคนนา กราฟฟิก โทรศัพท์ ๐๘-๖๓๑๔-๓๖๕๑

สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ
การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

www.kanlayanatam.com
Facebook : kanlayanatam

มงคลสูตร เป็นสูตรหนึง่ ในคัมภีรข์ ทุ ทกปาฐะ ในพระสุตตันต
ปิฎก เป็นพระพุทธภาษิตทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นภาษาบาลี
มีจำ� นวน ๑๑ คาถา มีความยาวเพียง ๒๒ บรรทัด เริม่ ตัง้ แต่คาถา
ที่ขึ้นต้นว่า อเสวนา จ พาลานํ เป็นต้น ไปจนถึงคาถาที่ขึ้นต้นว่า
ผุฏฐสฺส โลกธมฺเมหิ ซึง่ มีความไพเราะทัง้ เบือ้ งต้น ท่ามกลาง และทีส่ ดุ
เป็นพุทธพจน์ว่าด้วยมงคล ๓๘ ประการ อันเป็นสูตรพัฒนาการ
ทางจิตแบบอมตะ เป็นค�ำสั่งสอนที่เสริมสร้างสังคมให้เจริญด้วย
ศีล สมาธิ ปัญญา ตามหลักพระพุทธศาสนา
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