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หนังสือเรือ่ งนีพ้ มิ พ์ครัง้ แรกเมือ่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
โดย ขวัญ เพียงหทัย แห่งส�ำนักพิมพ์เรือนธรรม ซึง่ หนังสือได้หมด
ไปนานแล้ว บัดนีช้ มรมกัลยาณธรรมโดยทันตแพทย์หญิงอัจฉรา
กลิน่ สุวรรณ์ ผูเ้ ป็นประธานชมรม ได้ขออนุญาตจัดพิมพ์ขนึ้ ใหม่
เพื่อเผยแผ่ให้แพร่หลายในชุมชนต่างๆ ข้าพเจ้าอนุญาตและ
อนุ โมทนาด้วยความยินดียิ่ง ปลื้มใจที่หนังสือท�ำนองนี้จะได้
แพร่หลายออกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน
“คุณสมบัติของผู้มุ่งสันตบท” คือคุณสมบัติของผู้ด�ำเนิน
ไปเพื่อความสงบ ได้มีรายละเอียดอยู่ในกรณียเมตตสูตรตามที่
ค�ำน�ำชมรมได้กล่าวถึงแล้ว ผูต้ อ้ งการความสงบควรมีคณ
ุ สมบัติ
ของผูส้ งบ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงในกรณียเมตตสูตร ข้าพเจ้า
ได้อาศัยหลักในพระสูตรนีข้ ยายความตามทีเ่ ห็นสมควร จึงออกมา

เป็นหนังสือดังที่ท่านเห็นอยู่นี้ ข้อความที่ควรกล่าวข้าพเจ้าได้
พูดไว้บ้างแล้วในค�ำน�ำในการพิมพ์ครั้งแรก ซึ่งพิมพ์ไว้ต่อจาก
ค�ำอนุโมทนานี้
ข้าพเจ้าขอขอบคุณชมรมกัลยาณธรรมที่เห็นคุณค่าของ
หนังสือนี้ ขอคุณพระศรีรตั นตรัยและอานุภาพแห่งกรณียเมตตสูตรซึ่งผู้เห็นคุณค่าปฏิบัติตามแล้ว พึงคุ้มครองให้ผู้ปฏิบัติพ้น
จากทุกข์ โศก โรค ภัย อันตรายต่างๆ ประสบแต่ความสุขสวัสดี
ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ และขออนุโมทนาอย่างยิ่งต่อกุศล
เจตนาของชมรมกัลยาณธรรม ขอให้ชมรมฯ พึงตั้งมั่นสถิต
สถาพรชั่วกาลนาน
		           ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง
		    ๗ กันยายน ๒๕๕๔

คํ า นํ า
ใ น ก า ร พิ ม พ์ ค รั้ ง แ ร ก
สันตบท หมายถึงทางด�ำเนินแห่งผูส้ งบ “สันตะ” แปลว่า
สัตตบุรษุ หรือคนดีกไ็ ด้ สุภาษิตโบราณท่านว่า แมลงวันชอบแผล
(มกฺขกิ า วณมิจฉฺ นฺต)ิ , เศรษฐีชอบทรัพย์ (ธนมิจฉฺ นฺติ เสฏฺฐโิ น),
คนพาลชอบทะเลาะ (พาลา กลหมิจฺฉนฺติ), บัณฑิตชอบสันติ
(ความสงบ) (สนฺติมิจฺฉนฺติ ปณฺฑิตา)
พุทธศาสนสุภาษิตบางแห่งกล่าวว่า “สัตบุรุษหรือคนดี
ยินดีในการเกือ้ กูลแก่สตั ว์ทงั้ ปวง” (สนฺโต สพฺพหิเต รตา), พระ
พุทธภาษิตบางแห่งตรัสถึงสภาวธรรมว่า “ทีใ่ ดไม่มสี ตั บุรษุ ทีน่ นั้
ไม่มสี ภา ผูพ้ ดู ไม่เป็นธรรมก็ไม่ชอื่ ว่าเป็นสัตบุรษุ (คนดี) (เนสา
สภา ยตฺถ น สนฺติ สนฺโต สนฺโต น เต เย น วทนฺติ ธมฺมํ)
พระพุทธพจน์และพุทธศาสนสุภาษิตที่เกี่ยวกับสัตบุรุษมี
หลากหลาย ขอน�ำมากล่าวอีกแห่งหนึง่ ว่า “เมือ่ สัตบุรษุ ให้สงิ่ ทีใ่ ห้

ได้ยาก ท�ำสิง่ ทีท่ ำ� ได้ยากอยู่ อสัตบุรษุ ท�ำตามไม่ได้ เพราะธรรม
หรือทางด�ำเนินของสัตบุรุษท�ำตามได้ยาก” (ทุทฺททํ ททมานานํ
ทุกฺกรํ กมฺมกุพฺพตํ อสนฺโต นานุกุพฺพนฺติ สตํ ธมฺโม ทุรนฺวโย)
“เพราะฉะนั้นทางด�ำเนินหรือทางไปของสัตบุรุษและอสัตบุรุษ
จึงต่างกัน อสัตบุรุษไปทางเสื่อม สัตบุรุษไปทางเจริญ”
หนังสือเล่มนีก้ ล่าวถึงคุณสมบัตขิ องผูด้ ำ� เนินสูส่ นั ตบท คือ
ทางแห่งผู้สงบหรือทางแห่งคนดี ตามนัยแห่งกรณียเมตตสูตร
ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ ในพระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ หน้า ๑๓
ข้อ ๑๐
หวังว่าท่านผู้อ่านด้วยโยนิโสมนสิการคงได้รับประโยชน์
ไม่นอ้ ยเลยทีเดียว ขอขอบใจบุคลากรทุกฝ่าย ผูม้ สี ว่ นช่วยเหลือ
ให้หนังสือเล่มนี้ออกมาอย่างที่เห็นอยู่นี้
				

ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง

				 ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
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หากพูดถึงการสาธยายมนต์ ข้าพเจ้าเห็นว่ามนต์บท “กรณียเมตตสูตร” เป็นบทพระปริตรที่น่าสวดสาธยายมากเป็นพิเศษ
บทหนึ่ง เพราะนอกจากเนื้อหาสาระธรรมดี มีท�ำนองเสียง
ไพเราะแล้ว ยังมีแนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้มุ่งปรารถนาทางแห่ง
ความสงบ โดยแยกแยะเป็นข้อๆ ละเอียด ครอบคลุม เหมือน
ได้สอนตัวเองด้วยทั้งสมถะและวิปัสสนาภาวนาทุกวัน ด้วยบท
สาธยายมนต์กรณียเมตตสูตรนี้
ไม่นานมานี้ได้มีโอกาสฟังเสียงรวมธรรมบรรยายของ
ท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ซึง่ ในตอนหนึง่ เป็นรายการ “ธรรมะ
ร่วมสมัย” ที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาธรรมกับพลตรีทองขาว
พ่วงรอดพันธุ์ และคณะ ถึง “คุณสมบัตขิ องผูม้ งุ่ สันตบท” ซึง่ เมือ่

ฟังแล้วก็รสู้ กึ คุน้ หู น่าสนใจติดตามฟังมาก เพราะเนือ้ หาทัง้ หมด
ทีท่ า่ นสนทนากัน ล้วนคือคุณค่าความหมายและรายละเอียดของ
กรณียเมตตสูตร บทสวดพระปริตรที่อยู่ในดวงใจมาเนิ่นนาน
ท�ำให้เกิดธรรมฉันทะในการตั้งใจสดับฟัง ท�ำความเข้าใจและ
ปรารถนาประพฤติปฏิบัติให้คุณสมบัติเหล่านี้มีในตน ทั้งยิ่ง
ชืน่ ชมในท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ทีท่ า่ นช่างเลือกหัวข้อธรรม
ที่มีสารประโยชน์และประทับใจผู้ฟัง พร้อมสามารถอธิบาย
อย่างละเอียดพิสดารกว้างขวางชัดเจน สมเป็นธรรมเจดีย์แห่ง
ยุคสมัย ด้วยลีลาน�ำ้ เสียงที่สงบเยือกเย็นชวนฟัง ข้าพเจ้าอยาก
ให้เพื่อนร่วมปฏิบัติได้มีโอกาสฟังธรรมเช่นนี้บ้าง
ทราบว่าแต่แรกเว็บไซต์เรือนธรรมได้จดั พิมพ์หนังสือ คุณสมบัติของผู้มุ่งสันตบท แล้ว แต่ยังเผยแพร่อยู่ในวงจ�ำกัด และ
หนังสือได้หมดไปนานแล้ว ข้าพเจ้าจึงกราบขออนุญาตท่านอาจารย์
จัดพิมพ์เผยแพร่ให้กว้างขวางอีกครั้ง ด้วยความเอื้อเฟื้อจาก
เพื่อนๆ เหล่าศิลปินผู้ร่วมทางธรรมช่วยกันรังสรรค์จัดรูปเล่ม
ใหม่ให้ชวนอ่านและดูทันสมัยมากขึ้น ทั้งนี้ด้วยเห็นประโยชน์
แห่งคุณค่าสารธรรมที่ท่านอาจารย์ได้เมตตาถ่ายทอดไว้อย่าง
กระจ่างแจ่มแจ้ง ยากจะหาใครเปรียบได้

ในนามชมรมกัลยาณธรรม ซึ่งมุ่งมั่นปณิธานแห่งการให้
ธรรมะเป็นทาน ตามพุทธพจน์ทวี่ า่ “สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ
การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง” ข้าพเจ้าขออ้าง
ถึงอานิสงส์แห่งธรรมทานอันถูกตรง และอ้างถึงอานุภาพแห่ง
กรณียเมตตสูตร ซึง่ เป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบตั นิ ี้ ต่างช่อมาลา
บูชาคุณพระรัตนตรัยและน้อมกราบบูชาพระคุณท่านอาจารย์
วศิน อินทสระ ครูผสู้ อ่ งประทีปโคมธรรมสว่างสูใ่ จมวลชนอย่าง
ต่อเนือ่ งมาตลอดชีวติ ทัง้ หวังให้ทกุ ท่านทีไ่ ด้อา่ นได้ศกึ ษา จงได้พบ
แนวทางแห่งความสงบและความพ้นทุกข์ทั่วกัน
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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สักโก เป็นผู้องอาจ กล้าหาญ
อุชุ เป็นผู้ซื่อตรง สุหุชุ ซื่อตรงด้วยดี
สุวโจ เป็นคนว่าง่าย
มุทุ เป็นผู้อ่อนโยน
อนติมานี ไม่ดูหมิ่นผู้อื่น
สันตุสสโก เป็นผู้สันโดษ
สุภโร การเป็นผู้เลี้ยงง่าย
อัปปกิจโจ เป็นผู้มีกิจน้อย
สัลลหุกวุตติ ประพฤติตนเป็นผู้เบากาย เบาใจ
สันตรินทรีโย มีอินทรีย์สงบ
นิปโก ผู้มีปัญญารักษาตน
อัปปคัพโภ เป็นผู้ไม่คะนองกาย วาจา มีจิตสงบ
กุเลสุอนนุคิทโธ ไม่ติดพันในตระกูลทั้งหลาย
อนูปวาโท ไม่กล่าวร้าย
เมตตวา มีเมตตา

๑๓
๒๕
๓๓
๔๕
๔๗
๖๓
๗๓
๘๓
๘๗
๘๙
๙๓
๑๐๓
๑๐๙
๑๑๓
๑๒๑

๑

สักโก

เป็นผู้องอาจ กล้าหาญ

นี่ก็ผ่อนอธิบายลงมาได้ทั้งทางโลกและทางธรรม อธิบาย
ทางธรรมให้เข้มงวด ให้อกุ ฤษณ์กไ็ ด้ อธิบายทางโลกผ่อนอธิบาย
ลงมาให้คนทัว่ ๆ ไปปฏิบตั กิ ไ็ ด้ ถ้าเผือ่ อธิบายแบบอุกฤษณ์ เรียก
ว่ามีจิตใจกล้าหาญที่จะเลื่อยความชั่ว และกล้าท�ำความดี
ถ้าผ่อนลงมาส�ำหรับคนทั่วไปอีกหน่อยหนึ่งก็คือ กล้าจะ
ตัดสินใจท�ำสิง่ ทีถ่ กู ทีค่ วรทีต่ อ้ งการจะท�ำ อย่างถ้าจะบอกว่ากล้า
ท�ำในสิ่งที่ต้องการจะท�ำ เช่น กล้าไปปล้น อย่างนี้ก็ไม่ใช่ผู้ที่มา
ในทางสันตบท แต่เป็นอสันตบท คือทางแห่งความวุ่นวาย หรือ
บางคนทีร่ วู้ า่ สิง่ ทีต่ นก�ำลังท�ำเป็นความชัว่ แต่ไม่กล้าเลิกความชัว่

ยิ่งเคยท�ำชั่วกันเป็นกลุ่มมาด้วยแล้วละก็ยิ่งไม่กล้าใหญ่ เกรง
เพื่อนจะต�ำหนิว่าทิ้งเพื่อน เคยเล่นไพ่มาด้วยกัน เคยกินเหล้า
สรวลเสเฮฮามาด้วยกัน มันก็ตอ้ งท�ำกันต่อไป ไม่กล้าเลิก เรียก
ว่ากอดคอกันเสือ่ ม เรียกว่าเกรงใจเพือ่ นมากกว่าเกรงใจความชัว่
ยิ่งพวกมิจฉาชีพ บางทีต้องการจะปลีกตัวออกมากลัวเพื่อน
มาตามเก็บปิดปาก ก็มาปรึกษาว่าจะท�ำอย่างไรดี ถ้าเผื่อความ
เห็นผม ผมจะให้เขากล้าตัดสินใจทีจ่ ะออกมาเลย เป็นไงเป็นกัน
คือยอมเสี่ยงเอา จะตายก็ตาย จะเป็นก็ให้เป็นอยู่ดีๆ ข้างหน้า
ต้องกล้าตัดสินใจ ใช้ธรรมะข้อนี้คือ สักโก ไม่เกรงใจเพื่อน
มากกว่าเกรงใจความชั่ว
บางคนว่าท�ำไมไม่เลิกสูบบุหรี่ ตอบว่าลงทุนมาเยอะแล้ว
คือหวนคิดถึงรสของมัน ไม่กล้าสลัดออก ถุงลมโป่งพองจะมาถึง
เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น เดินก็เหนื่อย นั่งก็เหนื่อย เหนื่อยไปหมด ถึง
ตอนนั้นก็ต้องเลิก
ในด้านตรงกันข้าม บางคนรู้ว่าอะไรเป็นความดี แต่ก็ไม่
กล้าท�ำ ไม่รู้ว่าเพราะอะไร อาจกลัวถูกหาว่าเชย ครึ หรือถูกหา
14
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ว่าท�ำความดีมากเกินไป อย่างเวลาคนเดินเข้าบาร์เสียงดังเชียว
พอจะเข้าวัดต้องแอบ กลัวคนเห็น เหมือนเข้าโรงจ�ำน�ำเลย
ฉะนัน้ ๒ ข้อนี้ กล้าเลิกความชัว่ กล้าท�ำความดี มันต้อง
อาศัยคุณธรรมข้อจาคะ คือสละ การเสียสละความชัว่ ความไม่
ดี และกล้าท�ำความดี
และมีความกล้าอย่างหนึ่งน่าสนใจมาก คือกล้าตัดสินใจ
เลือกด�ำเนินชีวิตตามความเหมาะสมแก่ตน ไม่ใช่ตามที่คน
ทั้งหลายนึก ถ้าเผื่อใครไปด�ำเนินชีวิตตามที่คนอื่นเขาบงการ
หรือก�ำหนดให้ โดยที่ตัวเองไม่ชอบก็จะมีความทุกข์ทรมานไป
ตลอดชาติ ไม่ได้ผลทั้งทางผลงานและด้านจิตใจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทางด้านจิตใจก็จะเสื่อมลง สุขภาพจิตเป็นสิ่งที่ควร
หวงแหนมากทีส่ ดุ ก็จะเสือ่ มลง เพราะท�ำสิง่ ทีต่ วั ไม่ชอบ ในทีส่ ดุ
ก็จะเสียไปหมด
ที่ว่าภาวะผู้น�ำต้องกล้าตัดสินใจ คือเรื่องนี้นี่เอง อย่าง
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ท่านเป็นคนกล้ามาก ท่านจะบอกว่า
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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“ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว” คือจะเป็นไงก็เป็นกัน
ค่อยแก้ปัญหากันอีกที แต่ท่านกล้าตัดสินใจ สมมุติว่าจะผิด
ก็เป็นเรือ่ งธรรมดา การตัดสินใจก็ตอ้ งผิดบ้าง ถ้าไม่มากเกินไป
แต่ถา้ ไม่กล้าตัดสินใจ มันก็ทำ� อะไรไม่ได้เลย แต่การกล้าตัดสิน
ใจมันต้องดูสถานการณ์ด้วย
อีเมอร์สัน นักปราชญ์ชาวอเมริกัน ท่านได้กล่าวไว้ตอน
หนึ่งว่า “สิ่งที่ข้าพเจ้าท�ำ ก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ไม่ใช่
สิ่ ง ที่ ค นทั้ ง หลายคิ ด ” What I must do is concern me,
not what the people think. นี่คือการแสดงความกล้าหาญใน
การตัดสินใจ
ถ้าเผื่อเราไปท�ำตามที่คนทั้งหลายคิด ถ้าเผื่อ ๑๐ คนก็
คิดไป ๑๐ อย่างก็ลังเล เราไม่สามารถจะตัดสินใจได้ว่าจะท�ำ
อย่างไรดี ต้องดูว่ามันเกี่ยวข้องกับเรา แค่ไหน อย่างไร คนอื่น
บางทีไม่รู้ข้อมูลต่างๆ เหมือนกับตัวเราเอง
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ปัจจุบัน แต่ละคนในรัฐบาลก็จะมีทีม หรือคณะที่ปรึกษา
ผลการตัดสินใจจะอยูท่ คี่ ณะทีป่ รึกษาหรือว่าอยูท่ ตี่ วั เอง นีก่ แ็ ล้ว
แต่บางท่าน บางท่านก็ปล่อยให้เป็นไปตามทีค่ ณะทีป่ รึกษาตกลง
กัน บางท่านก็ฟังความเห็นของคณะที่ปรึกษา แล้วตัดสินใจเอง
อีกครัง้ หนึง่ อาจจะไม่ตรงกับทีค่ ณะทีป่ รึกษาเขาแสดงความเห็น
ก็ได้ อันนั้นก็ต้องเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็ง เฉลียวฉลาดมากพอ
ที่จะเป็นตัวของตัวเองได้
ในแง่ ข องทหารที่ เ ขามี ฝ ่ า ยเสนาธิ ก าร เขาจะท� ำ การ
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ เสร็จแล้วจะมาสรุปเป็นข้อเสนอแนะ
เป็น ๒ แนวทาง แล้วแต่ท่านจะเลือกเอาแนวทางไหน ผู้บังคับ
บัญชาก็เลือกไป ก็ตอ้ งถามด้วยว่า ถ้าปฏิบตั ติ ามแนวนีๆ้ จะมีผลดี
ผลเสียอย่างไร ต่อไปก็เลือกแล้วยอมรับผลดีหรือเสียทีจ่ ะเกิดขึน้
ผูบ้ งั คับบัญชาต้องกล้าตัดสินใจเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึง่ และ
ต้องกล้ารับผิดชอบด้วย ไม่ใช่โยนความรับผิดชอบให้คนอื่น
บางคนมีวิชาความรู้ดี มีโครงการยอดเยี่ยม แต่ไม่กล้า
ตัดสินใจท�ำอะไรตามวิชาความรู้ของตัว ตามหลักการที่คิดแล้ว
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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คิดอีกว่าดี
ความกลัวนีจ้ ะท�ำให้เขาไม่สามารถเข้าไปสูค่ วามส�ำเร็จได้
ไม่เป็นสักโก หากว่าได้ตดั สินใจท�ำแล้ว แต่พลาดไปก็ยงั ดี อย่าง
น้อยความล้มเหลวนั้นก็เป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์
ตรงว่าอย่างนี้มันผิด เป็นช่องทางให้ค้นหาทางใหม่ต่อไป ก็เริ่ม
ด�ำเนินการใหม่ ก็จะค้นพบช่องทางที่ดีเข้าวันหนึ่ง
พระพุทธเจ้าท่านทรงกล้าลองผิดลองถูก ทดลองทุกอย่าง
ว่าอะไรเป็นอะไร และได้ผลยังไง ทีหลังท่านจึงสามารถตรัสได้
เต็มพระโอษฐ์ว่า ความทุกข์ยากอย่างนี้ พระองค์ได้ผ่านมาทุก
อย่างแล้ว แต่ก็ไม่ส�ำเร็จ พระพุทธเจ้าท่านมุ่งเอาอุดมคติเป็น
ที่หมาย ไม่ได้มุ่งเอาสิ่งที่คนทั้งหลายเขาคิด อย่างปัญจวัคคีย์
หลีกหนีจากพระพุทธเจ้าไป เพราะว่าคิดอย่างที่คนทั้งหลาย
เขาคิดว่านักบวชจะต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมาน จึงจะส�ำเร็จผลที่
ต้องการ
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แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้คิดอย่างที่คนทั้งหลายคิด ท่านคิด
ตามแนวอุดมคติของท่าน ว่าหนทางทั้งหมดได้ทดลองเดินมา
เยอะแล้ว ไม่มที างทีจ่ ะไปถึงอุดมคติได้ ท่านก็เปลีย่ นวิธกี ารโดย
ไม่ค�ำนึงถึงเสียงของคนรอบข้างว่าจะคิดอย่างไร
ในแง่ของหลักการ มันมีปรโต โฆสะ แต่ปรโต โฆสะนี้
มีทั้งดีและเสีย เราต้องฟังไว้บ้างเป็นการเก็บข้อมูล ฉะนั้นก็อยู่
ที่โยนิโสมนสิการ ในหลักธรรมของเราที่พูดถึงสัมมาทิฐิ กับ
มิจฉาทิฐิ ก็มีปรโต โฆสะเหมือนกัน ถ้าปรโต โฆสะเสีย และมี
อโยนิโสมนสิการด้วยก็เป็นมิจฉาทิฐิ เห็นผิดไป
ถ้าได้ปรโต โฆสะทีด่ ี แล้วได้โยนิโสมนสิการทีด่ ี ทีถ่ กู ต้อง
ก็จะเป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฐิ ความเห็นถูก และตัดสินใจถูก
ปรโต โฆสะ ความหมายมันกว้างมาก หมายถึงสิง่ แวดล้อม
ทัง้ หมด ทัง้ ต�ำรา ครูบาอาจารย์ เพือ่ นฝูง ดินฟ้าอากาศ รวมหมด

อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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เกีย่ วกับเรือ่ งความกล้าหาญนี้ มันมีประการหนึง่ ทีส่ �ำคัญ
ก็คอื ขอให้มนั่ คงในอุดมคติของเราพอสมควร จับท�ำอะไรเข้า
ก็อย่าเลิกง่าย เมื่อเห็นว่าทางนี้เป็นทางของเราถูกใจเรา ถูก
อัธยาศัยของเรา แม้จะล้มเหลวบ้างในเบื้องต้น ก็ต้องพยายาม
ต่อไป ความส�ำเร็จก็คงคอยอยู่ข้างหน้า
พ่อค้าวาณิชใหญ่ๆ โตๆ ลองศึกษาประวัตขิ องเขาดู เขาจะ
ต้องเคยล้มเหลวมาไม่นอ้ ย จนกว่าจะมาจับอะไรเข้า ถูกทางของ
ตัว แล้วก็ประสบความส�ำเร็จด้วยดี
มีความกล้าอีกชนิดหนึง่ ทีด่ มี าก คือความกล้าเผชิญหน้า
กับความทุกข์ กล้าเผชิญหน้าอุปสรรค เห็นอุปสรรคเป็นสิง่ ท้าทาย
น่าทดลอง เห็นความทุกข์เป็นเทพธิดาทีป่ ลอมแปลงมาในรูปของ
มารร้าย และกล้าเผชิญหน้าความทุกข์ว่าท้าทายดี เหมือนการ
เรียนก็เรียนกันหามรุ่งหามค�่ำ ต่อมาเทพธิดาก็เผยตัวจริงออก
มาให้เห็นเมื่อเรียนส�ำเร็จ
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อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสงสารส�ำหรับเด็กของเราคือไม่กล้า
แสดงออกนอกแถวเพือ่ น เวลานีเ้ ด็กวัยรุน่ ของเราจะท�ำอะไรตาม
กัน มีแฟชั่นตามกันไม่กล้าเดินออกนอกแถว
เคยพูดกับเด็กว่าท�ำไมเราไม่เป็นผู้น�ำในทางดีเสียบ้าง
ท�ำไมต้องไปตามเขาในสิง่ ทีต่ วั เองก็รสู้ กึ ไม่ดี แต่ไม่กล้าฝืน ต้อง
ท�ำตามเขาไป เช่น สมัยที่เด็กเขาไว้ผมยาว ถือย่าม นุ่งกางเกง
ยีน เอ๊ะ ท�ำไมเราไม่ท�ำแบบอย่างในทางที่ดี ท�ำไมต้องไปเอา
อย่างเขาเรื่อยๆ แม้ในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่ถูก แต่ไม่กล้าแตกแถว
ออกมา กลัวเพื่อนว่าเชย แต่เด็กบางคนเมื่อได้รับค�ำแนะน�ำ
จากผู้ใหญ่ก็ท�ำได้ ไม่กลัว เลยกลายเป็นผู้น�ำในทางที่ดี บางที
ก็สงสารเด็กเหมือนกัน คือเด็กไม่ได้ยนิ ได้ฟงั ในสิง่ ทีด่ ี ปรโต โฆสะ
ไม่ดี ผูใ้ หญ่ไม่ได้ยนื ยันในสิง่ ทีด่ ี เขาก็เลยลังเล เลยไปตามเพือ่ น
นี่น่าเสียดาย
นี่คือความไม่กล้าหาญที่จะตัดสินใจท�ำในสิ่งที่ควรจะท�ำ
และถูกชักจูงไปด้วยปรโต โฆสะที่ไม่ดี

อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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ความรู้สึกบางอย่างที่ไม่กล้าเพราะกลัวถูกว่าเชย ไม่กิน
เหล้ากลัวเพือ่ นว่าเชย ความรูส้ กึ อย่างนีท้ �ำให้เสียคนกันไปเยอะ
แล้ว อยากจะมาถึงจุดที่ว่า แม้จะเชย แต่ก็ไม่ท�ำชั่ว น่าจะดีกว่า
ยอมเชยดีกว่ายอมชัว่ อย่ายอมชัว่ เพราะกลัวเชย อย่างบางคนว่า
ถ้ามัวสันโดษก็จนตาย แต่จะให้แสวงหาในทางทุจริต ไม่สนั โดษ
หรือเป็นข้าศึกกับสันโดษ ไม่เอา จนเป็นจน มันต้องกล้าหาญ
อย่างนี้
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ทุทฺททํ ททาติ ...ให้ สิ่งที่ให้ได้ยาก
ทุกฺกรํ กโรติ ...ท�ำ สิ่งที่ท�ำได้ยาก
ทุกฺขมํ ขมติ ...อดทน สิ่งที่อดทนได้ยาก
ทุชฺชหํ ชหาติ ...สละ สิ่งที่สละได้ยาก
ทุชฺชยํ ชยติ ...เอาชนะ สิ่งที่ชนะได้ยาก
ทุลฺลภํ ลภติ ...ย่อมได้ สิ่งที่ได้โดยยาก
...พุทธพจน์

๒

อุชุ เป็นผู้ซื่อตรง
สุหุชุ ซื่อตรงด้วยดี

อรรถกถาของพระสูตรนี้ ท่านอธิบายว่า ซือ่ ตรงคือว่าเว้น
จากมารยา ไม่มีมารยา อุชุ เว้นจากการคดทางกาย ทางวาจา
สุหุชุ เว้นจากการคดทางใจ ที่แยกตัวนี้เพราะบางคนอาจรักษา
ศีลทางกาย ทางวาจาได้ แต่สมาธิทางใจไม่มนั่ คง ยังวอกแวกอยู่

ความซื่อตรง ก็ซื่อตรงต่อตนเอง และซื่อตรงต่อผู้อื่น
คนซื่อตรงต่อตนเอง ไม่สามารถท�ำอะไรที่ขัดความรู้สึก
ของตนเองได้ ตนมีความรู้สึกอย่างหนึ่ง แล้วให้ไปท�ำอะไรที่ขัด
กับความรูส้ กึ นีท่ ำ� ไม่ได้ ถ้าชมใครก็ชมจริง ถ้าจิตใจไม่นยิ มชมชอบ
ก็ชมไม่ได้ เรียกว่าเป็นคนซื่อตรงต่อตนเอง
อย่าง มาร์ติน ลูเธอร์ คนที่ตั้งนิกายโปรเตสแตนต์ ท่าน
บอกว่าถ้าทางสังฆราชจะตัดหัวท่านก็ยอม อย่าว่าแต่มีหัวเดียว
เลย มีสกั ๕๐๐ หัวก็จะให้ตดั ให้หมดเลย แต่จะให้พดู ตรงกันข้าม
กับความรูส้ กึ จะไม่พดู ท่านไม่เห็นด้วยกับการกระท�ำของสังฆราช
กรุงโรม จะให้พดู ว่าเห็นด้วย ท่านท�ำไม่ได้ นีเ่ รียกว่า ซือ่ ตรงต่อ
ตัวเอง มีความนับถือตัวเอง อันนีอ้ ชุ ุ และสุหชุ ดุ ว้ ย อันนีไ้ ปด้วย
กันเลย คือใจก็ตรง
อย่างที่นายเปสสะ บุตรของนายควาญช้าง ได้กราบทูล
พระพุทธเจ้าประโยคที่ว่า คหนํ นาเมตํ มนุสฺสา มนุษย์นี้รกชัฏ
ไม่เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานซึง่ ตืน้ มีความรูส้ กึ อย่างไร มันก็แสดง
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อาการอย่างนัน้ มนุษย์นรี้ กชัฏดูยาก พูดอย่างหนึง่ ใจอย่างหนึง่
ความคิดอย่างหนึ่ง พูดไปอย่างหนึ่ง
ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า แม้แต่คนงานที่บ้านของเขา
เขาก็ไม่รวู้ า่ เขาคิดอย่างไร เขาพูดออกมาอย่างหนึง่ แต่วา่ ไม่รเู้ ขา
คิดอย่างไร แต่สัตว์เดรัจฉานที่เขาเลี้ยงไว้นี่ มันแสดงความโกง
ออกมาให้ชัดเจนถ้ามันโกง ถ้ามันเชื่องมันก็แสดงความเชื่อง
ออกมาอย่างชัดเจน นีเ่ รียกว่าสัตว์เดรัจฉานนัน้ ตืน้ มนุษย์รกลึก
ท�ำนองนั้น
แล้วเขาก็ชมพระพุทธเจ้าว่า มนุษย์เป็นอย่างนี้ พระพุทธเจ้า
ก็ทรงฝึกให้ดไี ด้ เขาเป็นคนฝึกช้าง ไม่สามารถฝึกคนได้ แต่พระพุทธเจ้าฝึกคนได้ โดยไม่ต้องใช้อาชญาเลย ไม่ต้องใช้ศัสตรา
นี่เป็นข้อความที่ปรากฏใน กันฑรกสูตร มัชฌิมนิกาย
มัชฌิมปัณณาสก์

อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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ซื่อตรงต่อผู้อื่น
นี่ก็มีความจ�ำเป็นมาก ในการติดต่อเกี่ยวข้อง เวลาไปท�ำ
อะไรกับคนอื่น เช่น ไปซ่อมอะไรสักอย่าง ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเขา
ซ่อมให้เราจริงหรือเปล่า หรือเขาเพียงแต่ดูๆ แล้วก็ส่งมา ไม่รู้
ซ่อมหรือเปล่าเพราะเราดูไม่เป็น อย่างรถยนต์เป็นต้น ถ้าคน
ซ่อมเป็นคนซื่อสัตย์ไว้ใจได้ ซื่อตรงต่อลูกค้าก็มีความสุขกันขึ้น
เยอะ
อย่างร้านนาฬิกา ความจริงซ่อมนิดเดียว แต่บอกว่าพรุง่ นี้
ถึงจะมารับได้ และคิด ๖๐๐ บาท ฟังดูเหมือนมันเสียมาก อย่าง
นี้ก็ไม่ซื่อตรงต่อลูกค้า
หรือขายของลงทุน ๑๐๐ บาท ถ้าอยากได้กำ� ไร ๒๐% ก็
ให้ตั้งราคาไปเลย คืออย่าเอาก�ำไรเกินไป และของที่เอามาขาย
ต้องเป็นของแท้
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ความจริงค�ำพูดก็บอกอยู่แล้ว พ่อค้า แม่ค้า เขาเรียกพ่อ
หรือแม่ ลูกค้าก็เหมือนลูก พ่อค้าแม่คา้ ค้าขายด้วยจิตอนุเคราะห์
ว่าเขาได้รบั ความสะดวกในการค้าขาย อย่างร้านอยูใ่ กล้บา้ น เรา
ก็สะดวกเวลาซื้อ และก็เกื้อกูลกันว่าเขาอยู่ได้เราอยู่ได้ ลูกค้าก็
ท�ำตัวเหมือนลูก คบกันอย่างนัน้ ก็ซอื่ ตรงสบายใจ ทุกคนอยูไ่ ด้
ไม่ใช่พ่อค้ารวยเหลือเกิน แต่ลูกค้ายังแห้งเหมือนเดิม
ยิง่ พระยิง่ ต้องมีเรือ่ งนี้ ในบทสวดสังฆคุณก็มอี ยูแ่ ล้ว สุปฏิปนฺโน อุชุปฏิปนฺโน ส่วนมากก็จะไปนึกถึง สุปฏิปนฺโน เสีย
มากกว่า ความจริง อุชปุ ฏิปนฺโน นีส่ ำ� คัญไม่นอ้ ยทีเดียว ยิง่ เป็น
พระยิ่งจ�ำเป็นตั้งใจเด็ดเดี่ยว เป็นไงเป็นกัน

ซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน
การงานในบ้านเมือง ไม่คอ่ ยมีประสิทธิภาพ เพราะคนไม่
ค่อยซือ่ ตรงต่อการงาน ถือเอาการงานเป็นเพียงเครือ่ งมือหาเงิน
มากกว่าที่จะรักงาน คือถามหาเงินมากกว่าถามหางาน ถามว่า
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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ให้เงินเท่าไหร่ แทนที่จะถามว่ามีอะไรให้ท�ำบ้าง หรือว่าท�ำน้อย
ให้เงินมากยิ่งดี คนที่ท�ำงานมากได้เงินน้อยแล้วพอใจ ไม่ค่อยมี
เท่าไหร่
เรื่องโทรศัพท์มือถือ ต่างประเทศเขาขาย ๑๐,๐๐๐ บาท
มาเมืองไทยก็ ๓๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท แพง ก็ถามว่าท�ำไมเป็น
อย่างนัน้ จริงๆ แล้วมาดูเมืองไทยมันมีตน้ ทุนหลายอย่าง การค้า
ในเมืองไทยทีม่ นั แพงกว่าปกติ สมมุตวิ า่ จะอนุมตั ใิ ห้เซ็นก็เข้าไป
๒๐-๓๐% แล้ว แล้วยังบรรดาเสมียนไต่ขึ้นไปอีกไม่รู้เท่าไหร่
เขาก็ไปบวกกับคนซือ้ ท�ำให้ของแพง เรียกว่าไม่ซอื่ ตรงต่อหน้าที่
พูดถึงงบประมาณ ถ้าได้มาเท่าไหร่ก็ใช้หมดไปเท่านั้น
บ้านเมืองก็เจริญเร็วนะ มันไม่พงั อย่างทีพ่ อ่ ค้าทีส่ ร้างถนน บอกว่า
ทีจ่ ริงค่าสร้างถนนไม่ถงึ ๕๐% อย่าง ๑๐๐ บาท ไม่ถงึ ๕๐ บาท
อย่างพ่อค้าจะไปท�ำถนน เวลาผ่านคนอนุมตั กิ ็ ๒๐% แล้ว เหลือ
เงิน ๘๐ บาท ก็เอางานไปให้บริษัทอื่นรับเหมาต่อ ตัวเองเอาไว้
๒๐% แล้วก็ผา่ นอะไรอีกหลายต่อ อย่างถนนเส้นหนึง่ ๑๐๐ ล้าน
ค่าถนนจริงๆ ๔๐ ล้านอย่างนี้ มันถึงไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร
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เปรียบเหมือนส่งน�ำ้ ผึง้ ไปแล้วก็ถา่ ยหลายที ติดขวดไปหมด
หรือเหมือนไอศกรีม ผ่านหลายที ไปถึงปลายทางเหลือแต่ไม้
ญีป่ นุ่ เขาเก่ง อย่างเงินมิยาซาว่าทีเ่ ข้ามา เขาบอกว่าถ้าจะ
ซื้อของต้องเป็นของญี่ปุ่น ห้ามซื้อของชาติอื่น ก็หมายความว่า
เงินเขาก็มาเราก็เป็นหนี้เขา แล้วก็ไปซื้อสินค้าญี่ปุ่น เงินกลับ
ญี่ปุ่นหมดแหละ
ดังนั้นปัญหาของคนไทยก็คือซื่อตรงต่อหน้าที่เท่านั้นเอง
แล้วมันสัมพันธ์กนั ทัง้ ๓ ประการนี้ ซือ่ ตรงต่อตนเอง ซือ่ ตรงต่อ
ผู้อื่น ซื่อตรงต่อหน้าที่ มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ถ้าคน
ซื่อตรงต่ออะไรสักอย่างหนึ่ง ก็พลอยให้อย่างอื่นดีไปด้วย
พระพุทธเจ้าตรัสว่า อัตตสัมมาปณิธิ ถ้าตัง้ ตัวถูก การพูด
การท�ำอะไรก็จะดีไปหมด

อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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๓

สุวโจ

เป็นคนว่าง่าย

พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ถึงพุทธบริษัทที่เป็นผู้ว่ายาก
คือไม่เชือ่ ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะพลัดตกไปจากพระพุทธศาสนา แต่ถ้าเป็นพุทธบริษัทผู้ว่าง่าย ก็จะเชื่อฟังค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า เป็นผู้ว่าง่ายกับผู้ว่ายากมันผิดกันเยอะ คือบางที
เวลาพูดก็ฟังแต่ไม่ยอมท�ำตาม ไปท�ำอย่างอื่น ไม่ท�ำตามพระพุทธเจ้าสอน
อย่างพระฉันนะก็อยู่ในข่ายเหมือนกัน คือพระพุทธเจ้า
ตรัสก็ฟัง แต่ไม่ท�ำตาม ลูกที่ดื้อ พ่อแม่เรียกมาอบรมสั่งสอน
นัง่ ตาแป๋ว พอกลับไป ปรากฏว่าเหมือนเดิม อย่างนีเ้ รียกดือ้ ด้าน

อย่างนีด้ อื้ คนเดียว อีกพวกหนึง่ ดือ้ ดึง คือไม่ดอื้ คนเดียว ดึงคนอืน่
ไปด้วย มีพนี่ อ้ งเพือ่ นก็ดงึ ไปหมดเลย ท�ำให้เหมือนอย่างทีเ่ ขาท�ำ
ลักษณะของการเป็นผู้ว่าง่าย พระพุทธเจ้าแสดงไว้ใน
นาถกรณธรรมสูตร ธรรมที่ส�ำหรับท�ำที่พึ่งแก่ตน แก่ผู้อื่นด้วย
มี ๑๐ ข้อ ใน ๑๐ ข้อนัน้ มีขอ้ หนึง่ คือ สุวโจ อยูด่ ว้ ย ประกอบด้วย
ธรรมที่ท�ำให้เป็นผู้ว่าง่าย ขโม เป็นผู้อดทน ปทกฺ ขิณคฺ คาหิ
อนุสาสนิน รับโอวาทด้วยมือข้างขวา นีเ่ ป็น idiom คือรับโอวาท
ด้วยความเคารพ
ที่ว่าประกอบด้วยธรรมที่ท�ำให้เป็นผู้ว่าง่าย คือเป็นคน
มักน้อย สันโดษ มีความอดทน มีความเพียร อันนี้เป็นธรรม
ที่ท�ำให้เป็นคนว่าง่าย
ถ้าเป็นคนว่ายาก ก็ตรงข้ามคือเป็นคนมีความมักมาก มี
ความปรารถนาเลว ไม่สันโดษ ไม่มีความอดทน เกียจคร้าน
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คนโง่มักจะส�ำคัญตนว่าฉลาด ใครเตือนก็ไม่ได้ มักโกรธ
แต่คนฉลาดก็จะร้องขอให้เตือน รับค�ำเตือน ท�ำตามทีร่ บั ค�ำเตือน
ไป ไม่ดื้อด้านและไม่ดื้อดึง
ปกติพระเวลาออกพรรษา ก็จะมีการปวารณาว่า ทิฏเฐนวา สุเตน วา ปริสงฺ กาย วา วทนฺตุ มํ ถ้าหากว่าการกระท�ำของ
กระผมถ้าหากท่านสงสัย เห็นก็ดี ไม่เห็นก็ดี สงสัยก็ดี ด้วย
ความอนุเคราะห์กข็ อให้วา่ กล่าวตักเตือน อันนีถ้ อื ว่าเป็นคุณธรรม
ของผู้ว่าง่าย ให้ว่ากล่าวตักเตือน
แต่ถา้ พอมีผไู้ ปว่ากล่าวตักเตือนกลับโกรธ อันนีจ้ ะไปเข้าใน
อนุมานสูตร ในมัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ที่พระพุทธเจ้าท่าน
ทรงแสดงเอาไว้วา่ ถ้าแม้ภกิ ษุจะปวารณา เปิดโอกาสให้ตกั เตือน
ว่าท่านจงกล่าวตักเตือนผมเถิด แต่พอใครตักเตือนเข้าก็กลับ
เป็นคนว่ายากสอนยากไม่อดทน ไม่รบั ค�ำเตือนโดยเคารพ เพือ่ น
พรหมจรรย์ทงั้ หลายก็จะเบือ่ หน่าย ไม่อยากจะว่ากล่าวตักเตือน
อีกต่อไป เพราะว่าท�ำตนเป็นคนไม่ควรกับการตักเตือนสั่งสอน
แล้วก็ไม่ต้องการจะคบหาสมาคมและคุ้นเคยกับเธอ
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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แต่ถา้ ภิกษุบางรูป แม้จะไม่ปวารณาว่า ท่านผูม้ อี ายุจงกล่าว
ตักเตือนผมเถิด ผมซึง่ ท่านตักเตือนแล้ว สัง่ สอนแล้วก็จะมีความ
ปีติพอใจ พอเขาเตือนก็เป็นคนมีความว่าง่าย มีความอดทน
อย่างนี้ใช้ได้
ตัวอย่างพวกว่ายาก เช่น พระอัสสชิ บุนัพพสุกะ ไม่ใช่
พระอัสสชิในปัญจวัคคีย์ ก็อยู่ในกิฏาคีรี แถวเมืองราชคฤห์ นี่ก็
เรื่องเยอะ พระฉัพพัคคีย์ ก็มี พวกนี้มีทั้งดื้อด้านและดื้อดึง ก็มี
เยอะในสมัยพุทธกาล
ตัวอย่างผู้ที่เมื่อตักเตือนแล้วก็รับด้วยดี ก็มีพระราธะ ที่
ยกตัวอย่างกันบ่อย พระอานนท์ก็มี พระมหากัสสปต�ำหนิท่าน
๔-๕ เรือ่ งตอนปรินพิ พาน แต่พระอานนท์กข็ อบคุณ บอกว่าผม
ไม่เห็นโทษในเรื่องนี้ แต่เมื่อท่านเห็นว่าผมผิด ผมก็ยอมแสดง
อาบัติ นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ว่าง่าย และพระมหากัสสปก็รักท่านมาก
จนพระอานนท์ศีรษะหงอกแล้ว พระมหากัสสปยังเรียกท่านว่า
เด็กน้อยอยู่ เพราะชอบพอ พระมหากัสสปแก่กว่า ก็เหมือนคน
หนึ่งอายุ ๘๐ อีกคน ๖๐ ก็ดูยังเด็กอยู่เรื่อย
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คนว่าง่าย ไม่เหมือนกับพวกคนหัวอ่อน พวกนี้จะไม่มี
หลักการ ไม่มจี ดุ มุง่ หมาย คือใครชักไปไหนก็ได้ จูงได้งา่ ย ลมเพ
ลมพัดหรือที่เขาว่ายอดไผ่ต้องลม หรือไม้หลักปักขี้เลน นี่พวก
หัวอ่อน
ถ้าเป็นคนว่าง่าย จะเป็นคนทีม่ หี ลักการและมีจดุ มุง่ หมาย
คือ คนพวกนีถ้ า้ ผิดหลักการและจุดมุง่ หมาย จะแข็งขึน้ มาทันที
ดูปกติเป็นคนสุภาพ ก็คอื อ่อนนอกแข็งใน ก็กลายเป็นไม่วา่ ง่าย
แล้วถ้าผิดหลักการ ไม่เอาด้วยแล้ว ถึงใครจะไม่สนับสนุนให้
ก้าวหน้าก็ยอม แต่มีความภูมิใจ มีความสุข เพราะมีหลักการ
และมีจุดมุ่งหมาย
คนว่าง่ายเพราะเห็นแก่ปัจจัย ๔ กับคนว่าง่ายเพราะเห็น
แก่ธรรม อันนีต้ า่ งกัน นีข่ อ้ ความปรากฏใน กกจูปสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ พระไตรปิฎก เล่ม ๑๒
คนว่าง่ายเพราะเห็นแก่ปัจจัย ๔ ก็ถือว่า ถ้าได้ปัจจัย ๔
ถึงจะเป็นคนว่าง่าย ถ้าไม่ได้ปจั จัย ๔ จะเป็นคนว่ายากขึน้ มาทันที
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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แต่คนว่าง่ายเพราะเห็นแก่ธรรม สักการธรรม เคารพ
ธรรมนีเ้ ป็นอีกแบบหนึง่ คือถึงเอาปัจจัย ๔ มาล่อก็ไม่เอา แต่ถา้
ท�ำไปเพื่อความถูกต้องตามธรรมแล้วก็เอา
มีผถู้ ามเสมอว่าดือ้ กับพ่อแม่ ถือว่าเป็นคนดีไหม ดูกว็ า่ น่า
จะไม่เป็นคนดี แต่ผมก็ถามกลับว่า สิ่งที่พ่อแม่สอนนั้นถูกหรือ
ผิด ถ้าเผือ่ สิง่ ทีพ่ อ่ แม่สอนนัน้ ผิดก็ดอื้ ได้ เพราะถ้าไปท�ำตามพ่อแม่
ทีส่ อนผิด ก็แย่กว่าดือ้ เสียอีก อย่างพ่อแม่สอนให้เป็นโจร ถ้าลูก
ปฏิบัติตามก็กลายเป็นแย่ ต้องไม่ปฏิบัติตาม
อันนีค้ อื ความมีเงือ่ นไขของธรรมะ ไม่ได้หมายความว่าจะ
ว่าไปตามตัว จะว่าง่ายก็คอื ใครสอนอะไรก็ทำ� ตาม มันมีเงือ่ นไข
คือว่าใครสอนผิดหรือสอนถูก หรือโดยที่สุด ครูบาอาจารย์หรือ
ส�ำนักสอนผิดหรือสอนถูก ถ้าสอนผิดก็ไม่เอา ถ้าสอนถูกก็เอา
ในพระไตรปิฎกก็มีพูดถึงเรื่องนี้ ศาสดาที่สอนผิด ถ้า
สาวกปฏิบัติตามมากเท่าใด ก็ชั่วมากเท่านั้น ถ้าศาสนาสอนถูก
สาวกปฏิบตั ติ ามมากเท่าใด ก็ดมี ากเท่านัน้ ฉะนัน้ ก็ดเู หมือนว่า
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จะดื้อกับศาสดา แต่สาวกที่เป็นคนมีโยนิโสมนสิการและฉลาด
เขารูว้ า่ ศาสดาสอนผิด เขาก็ไม่เอา สาวกคนอืน่ ทีไ่ ม่ฉลาด ก็นกึ ว่า
คนนี้ดื้อ เป็นผู้ว่ายากสอนยาก ที่จริงไม่ใช่
ในเรื่ อ งท� ำ นายฝั น ของพระเจ้ า ปเสนทิ โ กศล ๑๖ ข้ อ
พระพุทธเจ้าท่านเล่าให้ฟังว่า มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่ง ไม่ท�ำตาม
อาจารย์ทหี่ ลอกลวง หมายถึงอาจารย์ตอ้ งการจะหลอกลวงพระ
ราชาในการทีจ่ ะไปท�ำพิธบี ชู ายัญ เพราะพระราชาฝันร้าย ได้ทลู
พระราชาไว้ว่าฝันแบบนี้ต้องบูชายัญด้วยแพะด้วยสัตว์ต่างๆ
แต่มศี ษิ ย์คนหนึง่ ของคณะพราหมณ์ บอกว่าท่านอาจารย์
ในต�ำราของเราเคยมีบอกไหมว่า การที่จะสะเดาะเคราะห์เอา
ชีวิตของเรารอด ด้วยการเอาชีวิตของสัตว์อื่นมาแทน อาจารย์
บอกไม่มี
ถ้าอย่างนั้นอาจารย์กราบทูลพระราชาท�ำไมให้บูชายัญ
อาจารย์บอกว่า แกยังเด็กไม่รอู้ ะไร นีเ่ ป็นทางได้ลาภของพวกเรา
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แล้ว

ลูกศิษย์กบ็ อก แล้วแต่อาจารย์เถอะ ผมไม่เอาด้วย ขอลา

นี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าให้ฟังว่า ในอดีตก็เคยมีเรื่อง
อย่างนีม้ าแล้ว เพราะฉะนั้นสรุปว่าความดื้อความว่าง่ายนี้มันก็
อยู่ที่ความถูกต้องด้วย
การหลอกลวงไม่ใช่มแี ต่ในพุทธกาล ปัจจุบนั ก็ยงั มี ส�ำคัญ
คือว่าทางศาสนาก็ดี ทางผู้ใหญ่ก็ดีที่ปกครองบ้านเมืองต้องสาด
แสงสว่างทางปัญญาให้กับประชาชน ให้เขามีปัญญา ให้เขาได้
แสงสว่าง แล้วเขาก็จะไม่เชื่อ ไม่งมงาย ถ้าคนฉลาดแล้ว ความ
งมงายมันหมดไปได้
คนมันมีจดุ บอดอยูท่ วี่ า่ คนมีทฐิ มิ านะ จะมีทฐิ อิ ยูว่ า่ เราก็
เก่งเหมือนกัน เราก็รเู้ หมือนกัน ก็ไม่ยอมให้สอน นีเ่ ป็นจุดบอด
อันหนึง่ แข่งดีและไม่ยอมฟังสิง่ ทีถ่ กู ต้อง ไปตามกระแสเสียมาก

40

คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง

ผู้ มุ่ ง สั น ต บ ท

มีเรื่องที่เล่ากันซ�้ำๆ ก็เรื่องฝนตกขี้หมูไหล ก็มีคนบอกว่า
อย่างนัน้ ถูกอย่างนีผ้ ดิ พระเจ้าปยาสิกย็ อมรับ ยอมแพ้พระกุมาร
กัสสป เมื่อถกปัญหาทางปรัชญากันเรื่องตายแล้วเกิด ตายแล้ว
สูญ ชาติเดียวหรือหลายชาติ พระเจ้าปยาสิกย็ อมแพ้ แต่บอกว่า
ผมเปลีย่ นความคิดไม่ได้ เพราะว่าใครๆ เขาก็รกู้ นั มานานแล้วว่า
พระเจ้าปยาสิคิดอย่างนี้เห็นอย่างนี้ เปลี่ยนไม่ได้
พระกุมารกัสสปก็เล่านิทานให้ฟัง คนไปหาอาหารหมูไป
เจอขี้หมู นึกว่าเป็นอาหารหมู ก็ใส่กระสอบแบกกลับบ้าน เดิน
มากลางทางฝนตกขี้หมูไหลก็ไม่ยอมทิ้ง บอกว่าแบกมานาน
แล้วเสียดาย
เหมือนคนทีม่ ที ฐิ มิ านะ มีอหังการจัด ถือมานานแล้ว คิด
มานานแล้ว ก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมทิ้ง
พระกุมารกัสสปก็เทียบว่าพระองค์แบกทิฐิผิดมานาน
แล้ว และก็ไม่ยอมทิ้งไม่ยอมปล่อย ก็เทียบหลายเรื่อง จนใน
ที่สุดพระเจ้าปยาสิก็ยอมเปลี่ยนความเห็น
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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อีกรายหนึง่ คือสญชัยปริพาชก อาจารย์ของพระสารีบตุ ร
นี่ก็แบกขี้หมูเหมือนกัน แต่เหตุผลท่านก็เข้าที ยังใช้ได้จนบัดนี้
คือว่าคนฉลาดก็ไปหาพระพุทธเจ้า คนโง่ก็มาหาเรา ตราบใดที่
ยังมีคนโง่อยู่ อาจารย์ก็ยังมีทางหากินอยู่
หลั ก การในพุ ท ธศาสนาของเรานี่ ลึ ก ซึ้ ง อย่ า งนี้ พอมี
ประสบการณ์แล้วกลับไปดูค�ำพูดต่างๆ เอามาคิดแล้วชัดเจน
อย่างทีว่ า่ “มันเป็นช่องทางหาลาภของเรา” คืออาจารย์กร็ วู้ า่ มัน
ไม่ถกู แต่เป็นช่องทางท�ำมาหากินก็เลยรักษาไว้ ใจไม่สงู พอทีจ่ ะ
ละทิ้งสิ่งที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง แล้วก็มาท�ำสิ่งที่ถูกต้อง
เคยมีเรือ่ งเล่าทีล่ กู ศิษย์ไปเรียนวิชากับอาจารย์พอจะจบแล้ว
อาจารย์บอกว่ามีอกี วิชาหนึง่ จะเรียนไหม ท�ำอะไรก็ได้ให้เป็นทอง
ลูกศิษย์กบ็ อกว่ามันเป็นทองแล้วอยูไ่ ด้กปี่ ี อาจารย์บอกว่าอยูไ่ ด้
๕๐๐ ปี ลูกศิษย์กบ็ อกว่าถ้าอย่างนัน้ ผมไม่เรียน อาจารย์บอกว่า
ถ้าอย่างนั้น เธอเรียนส�ำเร็จแล้วกลับได้
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ท�ำไมอาจารย์จงึ บอกว่าจบแล้ว อาจารย์ตอ้ งการจะทดลอง
ลูกศิษย์ ถามเหตุผลว่าท�ำไมถึงไม่เรียน ลูกศิษย์กบ็ อกว่า ท�ำไปแล้ว
ถ้ามันเป็นทองไป ๕๐๐ ปี มันก็กลายเป็นเหล็ก ตอนอีก ๕๐๐ ปี
ไม่รมู้ นั ไปอยูใ่ นมือใคร ทองมันเปลีย่ นมืออยูเ่ รือ่ ย ถ้าไปอยูใ่ นมือ
ใคร คนนั้นจะขาดทุนแย่ เพราะทองกลายเป็นเหล็กไป
อาจารย์ก็มองเห็นคุณธรรมของลูกศิษย์ว่ามีคุณธรรมสูง
และมองเห็นการณ์ไกล ไม่ได้มองแค่ปนี ี้ ถ้ามีวชิ าความรูอ้ ย่างนี้
และมีคุณธรรมอย่างนี้ ก็ใช้ได้ตรงกับที่เราสวดมนต์สรรเสริญ
พระสังฆคุณที่ว่า วิชฺชา จรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโฐ เทวมานุเส
ขตฺติโย เสฏฺโฐ ชเนตสฺมึ โคตตปฏิสาริโน ในบรรดาคนที่ยัง
รังเกียจกันด้วยโคตร ยังถือโคตรอยู่ ผู้ที่เป็นกษัตริย์ประเสริฐ
ทีส่ ดุ แต่คนทีถ่ งึ พร้อมด้วยความรูแ้ ละความประพฤติ ประเสริฐ
ทั้งในเทวดาและมนุษย์ อย่างท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกพูดอยู่
เสมอว่า ธรรมต้องเหนือเทพ คนบูชาเทพกันมาก แต่เทพก็ตอ้ ง
ยอมให้แก่ผู้มีธรรม
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๔
มุทุ

เป็นผู้อ่อนโยน
อ่อนโยน นีเ่ ป็นกิรยิ าทางกาย อ่อนหวานเป็นกิรยิ าทางวาจา
มีสภุ าษิตบทหนึง่ กล่าวว่า คนทีก่ ล้าหาญทีส่ ดุ คือคนทีอ่ อ่ น
โยนทีส่ ดุ คนทีเ่ ป็นผูด้ ที สี่ ดุ ย่อมจะสุภาพทีส่ ดุ หรือคนกล้าหาญ
ที่สุดย่อมอ่อนหวานที่สุด คนที่เป็นผู้ดีที่สุด ย่อมอ่อนโยนที่สุด
นี่เป็นการขยายให้เห็นภาพของผู้อ่อนโยนได้ดีขึ้น
อ่อนโยนเป็นกายกรรม อ่อนหวานเป็นวจีกรรม
ความอ่อนโยนหรืออ่อนน้อม เปรียบเหมือนรวงข้าวทีเ่ มล็ด
เต็มมันก็จะน้อมลง ส่วนเมล็ดข้าวลีบก็จะตัง้ โด่ขนึ้ ไป เหมือนคน
ที่มีคุณธรรม มีคุณสมบัติมากก็จะน้อมลงมา อ่อนน้อมถ่อมตัว
ท�ำนองนั้น แต่ถ้าแข็งกระด้างก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไร ท่าน
เปรียบเอาไว้อย่างนั้น

๕

อนติมานี

ไม่ดูหมิ่นผู้อื่น

กิริยาที่อ่อนโยนหรือวาจาที่อ่อนหวานเป็นเครื่องหมายที่
บ่งให้รู้ถึงสภาพจิตใจที่ราบเรียบสงบ ลองเทียบดูว่าเวลาโกรธ
จิตใจก็ไม่อยู่ในสภาพที่ราบเรียบ อาการทางกายทางวาจาก็จะ
ผิดปกติไป หยาบขึน้ ถ้าจิตใจราบเรียบ ก็จะอ่อนโยนอ่อนหวาน
คือ ไม่มีกิเลสประเภทดูหมิ่น ดูถูก ดูแคลนผู้อื่น
ในเรือ่ งอริยวังสะ ปฏิปทา ปฏิปทาของผูท้ เี่ ดินตามอริยวงศ์
มี ๔ ข้อ คือ

๑. สันโดษด้วยอาหาร ถ้าเป็นพระก็คืออาหารบิณฑบาต
ถ้าเป็นฆราวาส ก็คืออาหารทั่วไป
๒. สันโดษในจีวร หรือเสื้อผ้า
๓. สันโดษในที่อยู่อาศัย หรือเสนาสนะ
๔. ยินดีในภาวนา
ตอนสุดท้าย ท่านจะบอกไว้ทุกข้อว่า แม้จะเป็นผู้สันโดษ
อย่างนี้ มีคุณสมบัติอย่างนี้ เมื่อไม่ได้ก็ไม่ได้เดือดร้อน เมื่อได้ก็
ไม่หมกมุ่น ไม่ติดอยู่ในปัจจัยที่ได้นั้น และไม่ดูหมิ่นผู้อื่น ไม่ยก
ตนข่มผู้อื่น เพราะคุณธรรมอันนั้น เนวตฺตานุกฺกํเสติ โน ปรํ
วมฺเภติ ไม่ยกตนข่มผู้อื่น
พระพุ ท ธเจ้ า ท่ า นเปรี ย บเหมื อ นภิ ก ษุ บ างรู ป ที่ อ อกไป
บิณฑบาต แล้วก็ได้บณ
ิ ฑบาตเต็มบาตร ยังได้รบั นิมนต์วนั รุง่ ขึน้
อีก กลับมาวัดก็มาดูหมิ่นภิกษุที่มีลาภน้อย มีอาหารน้อย ไม่
เหมือนตัว พระพุทธเจ้าก็เปรียบว่าเหมือนแมลงกุดจี่ขี้ ที่มันกิน
อุจจาระจนเต็มท้อง แล้วปัน้ เป็นก้อนกลมๆ หอบติดหน้าท้องไว้
อีก ไปไหนก็หอบไปด้วย พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงแสดงเพือ่ ไม่ให้
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ภิกษุหรือใครก็ตามที่จะยกตนข่มขู่หรือดูหมิ่นผู้อื่น
เป็นข้อหนึ่งในสันตบท หรือธรรมที่เป็นไปเพื่อสันตบท
เพื่อจะไม่ดูหมิ่นผู้อื่น แม้ในคุณสมบัติที่ตนมี ไม่ต้องพูดถึงไม่มี
คุณสมบัติ
มีสภุ าษิตทีเ่ รามักจะได้ยนิ กันอยูเ่ สมอว่า คนทีเ่ ห็นคนเป็น
คนนั่นแหละคน คนที่เห็นคนไม่เป็นคนใช่คนไม่ ก็คือว่าเมื่อเรา
เป็นคนเหมือนกัน ถ้าไม่เห็นคนอืน่ เป็นคน ก็ไม่ใช่คนด้วย คือไป
ด่าลูกน้องว่าไอ้ควายอย่างนี้นะครับ คนที่ปกครองควายจะเป็น
ใคร ก็ต้องเป็นควายด้วย
บางคนก็ดูหมิ่นผู้อื่น เพราะเห็นว่าเขามีการศึกษาน้อย
กว่า มียศน้อยกว่า มีตำ� แหน่งฐานะน้อยกว่า ยากจนกว่า หรือว่า
ความสวยงามทางร่ า งกายน้ อ ยกว่ า มี ช าติ ต ระกู ล ที่ ต�่ำ กว่ า
เป็นต้น ก็ดูหมิ่นเขาด้วยเหตุเหล่านี้
อติมานี		
คือ ยกตนข่มผู้อื่น
อนติมานี
คือ ไม่ยกตนข่มผู้อื่น
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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ที่จริงคนที่เขามีการศึกษาน้อยกว่าเรา เป็นเพราะเขามี
โอกาสน้อยกว่าก็ได้ แต่มันสมองและความเฉลียวฉลาด บางที
ก็ไม่ได้ด้อยกว่าคนที่ดูถูกเขาหรอก ลองดูมันสมองชนบท เด็ก
บ้านนอกนีน่ า่ ดูนะครับ แต่เขาไม่มโี อกาสได้เรียน พอได้เรียนก็
เฉลียวฉลาดเยอะ ที่เป็นผู้ใหญ่บริหารคณะสงฆ์อยู่เวลานี้ ก็คน
ชนบททั้งนั้น แม้แต่ข้าราชการผู้ใหญ่ก็เหมือนกัน คนกรุงเทพฯ
มีน้อย
เพราะฉะนัน้ ไม่ควรจะดูถกู กัน ด้วยเหตุทเี่ ขามีการศึกษา
น้อยกว่า พระพุทธเจ้าบางทีท่านนั่งเอาจีวรคลุมพระเศียรอยู่ใต้
ต้นไม้ มีคนเข้าไปถามพระองค์วา่ ตระกูลอะไร ชาติอะไร พระพุทธเจ้าตรัสว่า มา ชาติ ปุจฉฺ จรณญฺจ ปุจฉฺ อย่าถามเรือ่ งชาติ
ตระกูลเลย จรณญฺจ ปุจฺฉ ถามเรื่องความประพฤติดีกว่า ที่จริง
ท่านก็ไม่ได้มีปมด้อยเรื่องชาติตระกูล บอกว่าไฟที่เกิดจากเชื้อ
ต่างๆ แม้จะเกิดจากไม้บ้าง แกลบบ้าง อื่นๆ บ้างมันก็ล้วนแต่
เป็นไฟ หุงข้าวสุกเหมือนกัน ส�ำเร็จประโยชน์ทใี่ ช้ไฟได้ มันต่างกัน
ที่เชื้อเท่านั้น
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อาจารย์ทองขาวเล่าว่า “มีเรื่องเล่ากันมาในสมัยรัชกาลที่
๖ ตอนท่านเรียนที่อังกฤษ ก็ได้ทราบว่าท่านเป็นคนสนุกสนาน
กับนักเรียนไทย แต่ต่อมาเมื่อท่านได้รับสถาปนาเป็นสยามมกุฎราชกุมาร ท่านก็ไม่ค่อยเล่นแล้ว ท่านก็ชักถือตัว ผู้ที่ดูแล
ก็กราบทูลมาถึงรัชกาลที่ ๕ ว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมี
ความประพฤติเปลีย่ นแปลงไป ต่อมารัชกาลที่ ๕ ก็ได้เขียนโคลง
บอกว่า
ฝูงชนก�ำเนิดคล้าย
ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ
ความรู้อาจเรียนทัน
ยกแต่ชั่วดีกระด้าง

คลึงกัน
แผกบ้าง
กันหมด
อ่อนแก้ ฤาไหว

เป็นบทพระราชนิพนธ์ทที่ รงเตือนให้ระลึกถึงว่าอย่าถือเนือ้
ถือตัว ตอนนัน้ รัชกาลที่ ๕ ทรงเสด็จไปประเทศอังกฤษ และเป็น
วันทรงคล้ายวันประสูตขิ องเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ทรงเอาไดอารีม่ า
บอกว่า พระบิดาเขียนพระโคลงให้ในวันนัน้ ทรงทราบอยูแ่ ล้วว่า
มีผไู้ ปฟ้อง หลังจากนัน้ มาพระองค์กเ็ ปลีย่ นนิสยั กลับไปอย่างเดิม
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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เป็นผู้ที่สม�่ำเสมอกับทุกคน จนต่อมาได้ครองราชย์ เล่นละคร
แล้วท่านก็ไม่ได้เป็นตัวพระ แต่เป็นตัวเสนา”
เรียกว่า เตือนครัง้ เดียว ได้ผลไปตลอด นีเ่ รียกว่าม้าดีนะ
ครับ ม้าอาชาไนย
บางคนก็ดูหมิ่นเขาว่ามียศน้อยกว่า ถ้าเขาคิดได้ว่าที่เขา
มียศน้อยกว่าเพราะว่าเขาท�ำงานทีหลัง ถ้าเริ่มพร้อมๆ กัน เขา
อาจจะมากกว่าก็ได้ หรือถ้าเขาเริ่มมาก่อน อาจจะมีตำ� แหน่งที่
สูงกว่าก็ได้
บางคนแยกตัวไป ไม่ยอมกินข้าวกับใคร พวกนีม้ อี หังการ
สูง แก้ไขล�ำบาก นอกจากไปโดนอะไรแรงๆ เข้า จึงจะย้อนกลับ
มาได้
ในสมัยพุทธกาล นายฉันนะก็อติมานะแรง ว่าเป็นผูใ้ กล้ชดิ
พระพุทธเจ้า ออกบวชก็ตามเสด็จ ใครสัง่ สอนอะไรก็ไม่ฟงั นีค่ อื
อติมานีเหมือนกัน
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บางคนก็ไปดูหมิ่นคนอื่นในเรื่องต�ำแหน่งฐานะน้อยกว่า
ถ้านึกว่าสาขางานที่เขาช�ำนาญ มันมีเพียงแค่นั้น เขาก็น้อยกว่า
เป็นธรรมดา บางคนนีค่ ติวบิ ตั ิ คือเขาอยูใ่ นทีท่ ตี่ ำ� แหน่งมันมีแค่นนั้
แล้วเขาขึน้ ไปมากกว่านัน้ ไม่ได้ ต้องนึกถึงเรือ่ งนีด้ ว้ ย ว่าเอ๊ะท�ำไม
คนนีจ้ งึ ฐานะต�ำ่ ต้อย บางทีทเี่ ขามีอยูแ่ ค่นนั้ อย่างเป็นฆราวาสถึง
จะเก่งแค่ไหนก็ไม่ได้เป็นสังฆราช แม้แต่เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะ
ต�ำบลก็ไม่ได้เป็น ในทางกลับกัน พระเก่งเท่าไหร่ก็เป็นพันเอก
ไม่ได้ มันมีข้อจ�ำกัดอยู่
เพราะฉะนั้นคนที่เขาคิดเป็น เขาก็จะคิดอย่างนี้ ก็ไม่
ดูถกู ใคร อย่างเวลาปรับคณะรัฐมนตรี ถ้าถูกปรับออกก็จะทุรน
ทุรายกัน ที่จริงถ้าเผื่อเขาคิดได้ทั้งสองด้านก็จะไม่มีปัญหาอะไร
คือทุกอย่างที่เขาเป็นอยู่มันมีทั้งคุณทั้งโทษ ถ้าส่วนที่เป็นคุณ
มันหายไป ส่วนที่เป็นโทษก็หายไปด้วย มันก็เท่านั้น
วั น ก่ อ นมี ก ารวิ จ ารณ์ เ รื่ อ งสมั ค รผู ้ ว ่ า ฯ บอกว่ า นายก
รัฐมนตรี แล้วอยูๆ่ มาสมัครเป็นผูว้ า่ ฯ มันไม่เอาไหน อย่างนีก้ ม็ ี
การที่ใหญ่แล้วมาเล็กก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา คือต้องใหญ่เป็น
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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เล็กเป็น แฟบเป็นพองเป็น มันถึงจะอยูไ่ ด้ เรือเวลาน�้ำขึน้ ก็ขนึ้ ไป
ตามน�ำ้ เวลาน�ำ้ ลงก็ลงไปตามน�ำ้ ถ้าเผือ่ น�ำ้ ขึน้ แล้วมันไม่ขนึ้ ก็จม
ถ้าเผื่อน�้ำลงแล้วไม่ลง ก็ค้างเติ่งอยู่ที่ไหนไม่รู้ มันอยู่ไม่ได้ ต้อง
ใหญ่เป็นเล็กเป็น อยูท่ ไี่ หนก็อยูไ่ ด้ โอ้ อย่างนีเ้ ราเคยเป็นมาแล้ว
พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ในสังยุตตนิกาย “ภิกษุทงั้ หลาย
ถ้าเธอเห็นคหบดีมงั่ คัง่ สมบูรณ์ เห็นพระราชามหากษัตริย์ เห็น
ใครต่อใคร ขอให้คดิ ว่าอย่างนีเ้ ราก็เคยเป็นมาแล้ว ในสังสารวัฏ
ทีย่ าวนานนี้ ถ้าไปเห็นคนยากจนเข็ญใจ คนทุพพลภาพ ก�ำพร้า
ยากจน ก็ให้นึกอย่างนี้เราก็เคยเป็นมาแล้ว โดยที่สุดแม้จะไป
เห็นสุนัขขี้เรื้อน อย่างนี้เราก็เคยเป็นมาแล้ว”
มันเพื่อนเก่าเราทั้งนั้น ข้างบนข้างต�่ำเราเคยเป็นมาแล้ว
ก็เลยไม่ริษยาและก็ไม่ดูหมิ่นดูถูกใคร
อาจารย์ทองขาวเล่าว่า “ได้ทราบว่า สมเด็จพระพุทธาจารย์
โตท่านเดินไปผ่านเจอสุนัขนอนขวางทาง ท่านบอกว่า พ่อเจ้า
ประคุณเอ๊ยขอลูกผ่านไปหน่อยเถอะ คนก็ว่า เอ้า ท�ำไมไปท�ำ
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อย่างนั้นล่ะ ท่านก็บอกว่า “ไม่แน่หมาตัวนี้อาจจะเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้” นี่ก็แสดงว่าท่านก็ไม่มีอติมานะ
มีอยู่คราวหนึ่ง ที่วัดของท่าน ตอนเย็นๆ ก็จะเตะตะกร้อ
ชาวบ้านไปฟ้องท่านก็เฉย
มาวันหนึง่ ท่านเข้าวังได้จวี รผ้าไหมมา ตอนเย็นท่านก็เอา
ผ้าไตรใส่พานไปไว้กลางวงตะกร้อเลย แล้วกราบ บอกว่าโอ๊ย
พ่อเจ้าประคุณเอ๊ย เตะตะกร้อสวยเหลือเกิน ลูกไม่มอี ะไรจะให้
รางวัล ขอถวายไตร ตั้งแต่นั้นพระเลิกเตะตะกร้อเลย”
นี่คือเอาชนะด้วยอุบาย
บางคนก็ดถู กู คนยากคนจน เห็นคนจนก็เหยียดหยาม ถ้า
คนทีค่ ดิ เป็น เขาก็จะคิดว่าเขาอาจมีดี มีความพยายามเหนือเรา
ก็ได้ แต่เนือ่ งจากเขาท�ำงานทีหลัง หรือไม่มมี รดกจากบรรพบุรษุ
ก็ได้ ฉะนั้นเขาก็ยังยากจนอยู่ คิดได้อย่างนี้ก็ไม่ดูถูกคนจน ยิ่ง
รวยนีค่ นจนเป็นฐานให้เขา ได้อาศัยแรงงานคนจนเป็นฐานให้ทำ�
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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อะไรต่ออะไรได้ ถ้าคนรวยเท่าเขาหมดแล้ว จะไปจ้างใคร
ถ้าคิดเป็นจะมองอะไรได้เห็นชัด ปัญหาอยู่ตรงที่คิดไม่
ออกเพราะกิเลสตัวนี้มันปิดหูปิดตาหมด บางคนเกิดมาสวย ก็
หลงตัวเองแล้วดูหมิ่นคนขี้เหร่ แต่ถ้าเขาคิดเป็น เขาต้องคิดว่า
เออ คนขี้เหร่ดี มันท�ำให้เราดูสวยยิ่งขึ้น และเขาก็อาจมีคุณสมบัติอื่นๆ เหนือเราก็ได้
มันอยู่ที่ความคิดเป็น ถ้าคิดเป็นแล้ว กิเลสตัวนี้จะลดลง
ได้งา่ ย เพราะในสังคมเราต้องมีคนทุกจ�ำพวก คนกวาดถนน คน
ขนขยะ ท�ำอะไรทุกอย่าง คนขับรถเมล์ คนขับแท็กซี่ คนเป็น
นายกฯ ต้องหลากหลายแล้วแต่ว่าใครจะไปอยู่ตรงไหน เท่านั้น
เอง แต่ว่าทุกคนก็ท�ำหน้าที่ให้สังคมนี้อยู่ได้ ต่างคนต่างก็ท�ำ
หน้าที่ ถ้าเขาท�ำหน้าที่ได้ดีที่สุด อันนั้นแหละคือเกียรติของเขา
เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจ้าจึงสรุปเอาไว้วา่ คนจะดีหรือเลว
เพราะชาติตระกูลก็หามิได้ คนจะดีหรือเลวก็เพราะการกระท�ำ
ของตน น ชจฺจา วสโล โหติ น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ กมฺมุนา
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วสโล โหติ กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ
ชาติตระกูลก็เหมือนกัน บางคนก็เกิดในตระกูลต�่ำ แต่วา่
เขาเป็นบุคคลอาชาไนยได้ เหมือนไฟทีเ่ กิดจากเชือ้ ทีก่ ล่าวมาแล้ว
ฉะนั้นการคิดเป็น และการไม่ดูหมิ่นผู้อื่นจึงส�ำคัญ
ในสมัยพุทธกาล พระอุบาลีก็เป็นช่างตัดผม ท่านราธะก็
เป็นคนยากจน พระยสะก็เป็นลูกเศรษฐี แต่เข้ามาบวชแล้วก็
กลมกลืนกัน ท่านไม่มีความรังเกียจกันว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้น
เข้ามาบวชแล้วละลายพฤติกรรมหมด ท่านเข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนา ว่าพระพุทธเจ้าเองก็ต้องการปกครองสงฆ์ให้เป็นแบบ
อย่างของสังคม เป็นสังคมตัวอย่าง จึงไม่ให้มีวรรณะ เหลือแต่
ความเป็นสมณศากยบุตร
ในฐานะที่เป็นมนุษย์ เกียรติของมนุษย์เป็นสิ่งที่สูงสุดซึ่ง
ใครจะเหยียดหยามไม่ได้ อย่างคนที่ไม่มีอะไรเลย ขี้เมาหย�ำเป
โดยคุณธรรมแล้วเขาไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ แต่ถ้าลองไปขับรถ
ชนเขาสิ กฎหมายเอาเรื่อง ในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่ง
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เหนือเชื้อชาติ เหนือสิ่งอื่นใดก็มีความเป็นมนุษย์ ต้องให้
เกียรติในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ ถึงเขาจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไร
แต่ศักดิ์ศรีที่เขามีอยู่ ก็คือความเป็นมนุษย์
ปัจจุบันมีค�ำว่าสิทธิมนุษยชน ทุกคนมีสิทธิ์เสมอเหมือน
กันหมด แต่ทางพุทธเรากว้างกว่านั้นอีก คือเวลาแผ่เมตตา จิต
จะแผ่กว้างออกไปถึงสัตว์โลกทุกชนิด บอกว่าสัตว์ทงั้ หลายทีเ่ ป็น
เพือ่ นทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทัง้ หมดทัง้ สิน้ เราแผ่ออกไป
จนถึงสัตว์ทกุ ชนิดทุกจ�ำพวก ไม่ควรจะเบียดเบียนกัน ให้อยูเ่ ป็นสุข
ในกรณียเมตตสูตร มีอยูต่ อนหนึง่ ทีพ่ ดู เอาไว้ดที วี่ า่ น ปโร
ปรํ นิกุพฺเพถ นาติ มญฺเญถ กตฺถจิ นํ กิญฺจิ คนอื่นไม่ควรจะ
ข่มเหงคนอื่นในที่ใดๆ เลย
พฺยาโรสนา ปฏิฆสญฺญา นาญฺญมสฺส ทุกฺขมิจฺเฉยย ไม่
ควรปรารถนาทุกข์แก่ผู้อื่น เพราะความโกรธ ความเคียดแค้น
ชิงชัง
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ฉะนั้นเราควรจะสวดเมตตสูตรกัน จะท�ำให้เรามองเห็น
คนอื่นมีคุณค่าเหมือนกันหมด เราใช้ค�ำว่าสัตว์ทั้งหลาย คือ
ทั้งหมดใน ๓๑ ภูมิ ตัวเองรักสุขเกลียดทุกข์อย่างไร คนอื่นก็
อย่างนั้น ก็ไม่ควรจะไปรังเกียจรังแกท�ำร้ายซึ่งกันและกัน ไม่ดู
หมิ่นซึ่งกันและกัน ให้เกียรติตามฐานะของเขา เช่น
มีคนใช้อยู่ในบ้าน ก็ให้เกียรติตามฐานะของเขา ไม่ใช่
จะไปยกมื อ ไหว้ เ ขา แต่ ว ่ า เราให้ เ กี ย รติ ที่ เ ขาเป็ น เช่ น นั้ น
พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้ “ให้ทานโดยเคารพ” แม้แต่ให้กบั สัตว์
เดรัจฉาน ก็ให้ด้วยความตั้งอกตั้งใจ ด้วยความเอื้ออาทร ด้วย
จิตใจทีเ่ ปีย่ มด้วยเมตตา ไม่ใช่ตอ้ งไปเคารพสุนขั อะไรท�ำนองนัน้
ให้โดยเคารพ คือว่ามีจติ ใจอ่อนโยน เอือ้ อาทรต่อมัน ให้โดยเคารพ
คือให้ดว้ ยเมตตา เอือ้ อาทรว่าเพือ่ นทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกัน
มีนายทหารหญิงคนหนึง่ ตอนเช้าหุงข้าวใส่ถงุ มาเต็มเลย
ขับรถมาเผือ่ จะเจอสุนขั ทีไ่ หนบ้าง ถ้าเจอก็จอดเอาข้าวไปให้กนิ
แสดงว่าใจดี ใจถึง ท�ำได้ยาก นานๆ จะมีสักคน
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นโปเลียนเป็นคนที่ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์มากเลย ท่าน
อาจจะมาจากระดับต�่ำ ท่านเข้าใจมนุษย์ดพี อสมควร ท่านจะให้
เกียรติคนที่ท�ำงานหนัก พวกกรรมกร เป็นต้น ไปเยี่ยมโรงงาน
ก่อนจะกลับ ท่านจะโค้งให้คนงานเป็นการอ�ำลา หรือแม้เวลา
เดินอยู่ในวัง ถ้ามีคนแบกของหนักผ่านมา ท่านก็หลีกทางให้ มี
คนบอกว่าหลีกให้เขาท�ำไม เขาเป็นคนงาน ท่านบอกไม่ได้ เขา
ท�ำงานหนัก คนท�ำงานหนักเป็นคนมีเกียรติเสมอ
หลวงพ่อปัญญานันทะ ท่านเดินทางไปใต้ ท่านนัง่ รอรถไฟ
อยู่ คนงานที่กวาดท�ำความสะอาดอยู่ที่สถานีรถไฟ บ่นบอกว่า
พวกนี้มาท�ำให้สกปรก ทิ้งข้าวทิ้งของเต็มไปหมด น่าเบื่อหน่าย
หลวงพ่อก็ถามว่า โยม เขาจ้างโยมมาท�ำอะไร เขาตอบว่า มาท�ำ
ความสะอาด หลวงพ่อก็บอกว่า แล้วถ้าพวกนีเ้ ขาไม่มาท�ำสกปรก
ไว้ เขาจะจ้างโยมมาท�ำงานไหม
นีท่ า่ นจีจ้ ดุ ดี สมัยทีไ่ ปพม่ากับท่านโลกนาถ ไปขอพักทีว่ ดั
พระไทยด้วยกันไม่ให้พกั เลยไปพักทีว่ ดั พระจีน พระจีนต้อนรับ
ดี ที่หลับที่นอนดี ตื่นเช้ามาเลี้ยงข้าวต้มดี พอจะลากลับ ท่าน
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ยกมือไหว้ เพือ่ นพระด้วยกันบอก อ้าว ไหว้ได้ยงั ไง เขาเป็นพระจีน
ท่านบอกว่า ไม่ได้ไหว้พระจีน ไหว้คุณธรรมของท่าน พระไทย
ไม่ให้พักเลย อย่าว่าแต่จะเลี้ยงข้าวต้ม
ท่านปัญญาท่านมีค�ำพูดที่คมๆ เวลามีอะไรเกิดขึ้น
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๖

สันตุสสโก
เป็นผู้สันโดษ

ข้อนี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย พอพูดค�ำว่าสันโดษ ทุกคน
ก็รู้แต่ไม่ค่อยจะเข้าใจความหมาย ในทางปฏิบัติก็ไม่รู้จะปฏิบัติ
อย่างไร จนถึงกับผมเคยฟังผู้พูดออกทีวีบางคราวก็พูดบอกว่า
เมืองไทยนี่พัฒนาบ้านเมืองไม่ได้ พัฒนาการเมืองไม่ได้
เพราะว่ามีหลักธรรมทางพุทธศาสนา ว่าพุทธศาสนาเป็นอุปสรรค
ในการพัฒนาการเมือง พัฒนาบ้านเมือง หลักธรรมที่วิทยากร
ผู้นั้นยกขึ้นมาพูดก็มี ๒ หัวข้อ คือ

ข้อ ๑ สันโดษ ว่าสันโดษสอนให้คนพอใจในสภาพที่เป็น
อยู่ ไม่กระตือรือร้น เป็นเหตุให้คนพวกหนึง่ ฉกฉวยทางการเมือง
และเสวยผลแห่งการได้โอกาสนั้น
ข้อ ๒ เรื่องกฎแห่งกรรม การสอนเรื่องกฎแห่งกรรมนี้
ท�ำให้เชือ่ กรรมแล้วยอมรับสภาพทีต่ ำ�่ ต้อยของตน ไม่ดนิ้ รนต่อสู้
เป็นเหตุให้พวกทีด่ นิ้ รนต่อสูไ้ ด้อำ� นาจ และครองอ�ำนาจอยูต่ ลอด
เวลา
นี่คือความไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดของพิธีกรคนนั้น
ผมจะคุยเรื่อง สันโดษ ก่อน
สันโดษ เป็นหลักธรรมทีเ่ ป็นพืน้ ฐานให้คนงดเว้นทุจริต
ป้องกันอทินนาทาน และป้องกันคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ถ้าคนประพฤติธรรมข้อสันโดษ ประกอบอาชีพสุจริต
มีสมั มาอาชีวะ ค�ำว่าสันโดษในทีน่ ตี้ อ้ งหมายความว่า การพอใจ
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ในสุจริต มีความหมายของสันโดษอยู่ค�ำหนึ่งคือ สมํ ตุฏฐิ คือ
พอใจในสุจริต สนฺตํ ดุฎฐฺ ิ พอใจในสิง่ ทีเ่ ป็นของตน ไม่พอใจของ
ผู้อื่น
ถ้าท�ำได้อย่างนี้ ขโมยก็ไม่มี เมือ่ ขโมยไม่มี คอร์รปั ชัน่ ไม่มี
มันก็เป็นพืน้ ฐานให้เราพัฒนาบ้านเมืองไปเท่าไหร่ ประกอบด้วย
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ เข้ามา มันก็ไปได้เร็ว ไม่มเี ครือ่ งถ่วง
มาดูอกี ด้านหนึง่ ว่า เราลงทุนทางเศรษฐกิจสูญเปล่า เพือ่
ป้องกันคนไม่สันโดษมีเท่าไหร่ เหล็กดัดทั่วประเทศ เหมือนอยู่
ในกรง เราท�ำเพือ่ อะไร ถ้าไม่จำ� เป็นใครอยากจะท�ำ ก็ทำ� เพือ่ ป้องกัน
ขโมย ขโมยคือพวกไม่สันโดษ ไม่ สมํ ตุฏฐิ ไม่ยินดีในของของ
ตน เราก็ตอ้ งท�ำเหล็กดัดทัว่ ประเทศ แล้วกุญแจก็แพงเหลือเกิน
กุญแจก็ท�ำเพื่อป้องกันขโมย ยังมีรั้วอีก เรามีการลงทุนทาง
เศรษฐกิจที่สูญเปล่า เพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหายเยอะแยะไป
หมด
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มีรถยนต์ ก็ตอ้ งมีเครือ่ งกันขโมย เป็นการเพิม่ รายจ่าย ถ้า
คนมีสนั โดษ อาจจะไม่ตอ้ งมีการฟ้องร้อง ไม่ตอ้ งมีอยั การ หรือ
ไม่ตอ้ งมีคกุ ไม่ตอ้ งมีกรมราชทัณฑ์ ต�ำรวจก็อาจจะมีแต่ต�ำรวจ
จราจร แล้วเอาเงินทั้งหมดนี้ไปพัฒนาบ้านเมืองได้ คดีฟ้องร้อง
ในศาลเวลานี้ ๘๐% เป็นเรื่องของอทินนาทาน
ฉะนั้นสันโดษนี่เป็นการป้องกันอทินนาทาน ป้องกันการ
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ดังนั้นขอให้เข้าใจเถอะว่าสันโดษเป็น
สิ่ ง ที่ ดี กั บ สั ง คมและดี กั บ ตั ว บุ ค คลเอง มั น ท� ำ ให้ มี ค วามสุ ข
ส�ำราญใจอยูเ่ รือ่ ยๆ เสมอๆ คืออิม่ ใจ ได้อะไรมาก็พอใจ เหมือนกับ
หม้อน�้ำที่มันเต็มอยู่ด้วยน�้ำ มันชุ่ม แต่ถ้าหม้อน�้ำที่มันแห้ง ก็
เหมือนกับคนทีไ่ ด้อะไรมาก็ไม่พอใจ ไม่มคี วามพอใจ จิตใจมันก็
ร้อนอยู่เรื่อย กระวนกระวายอยู่เรื่อย ไม่สันโดษ
แต่ท่านไม่ได้ห้ามความเพียรพยายาม เพราะว่าท่านสอน
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ ท่านสอนว่าไม่ให้สันโดษในกุศลธรรม นี่เป็นเรื่องที่ชาวพุทธควรท�ำความเข้าใจกันให้ดี
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ถ้าเราพัฒนาประเทศโดยไม่มสี นั โดษ เราอย่าพัฒนาดีกว่า
เพราะโครงสร้างมันสั่นคลอนไปหมด มันจะพัฒนาไปสู่ระบบ
การโกงกินกันเป็นทีม และระบบการรับสินบน ขูดรีดโดยไม่มี
ยางอาย ใครมือยาวสาวได้สาวเอา ไม่แยแสกับความอดอยาก
แร้นแค้นของผูอ้ นื่ นีค่ อื การพัฒนาโดยไม่มสี นั โดษเป็นตัวควบคุม
มันจะมีทุจริตเต็มไปหมด
ขอพูดเรื่องกรรมหน่อย เพราะว่าพิธีกรคนนั้นเขาพูดถึง
เรือ่ งกรรมว่า ค�ำสอนในพุทธศาสนาในเรือ่ งกรรมนี้ เป็นอุปสรรค
ในการพัฒนาประเทศ ท�ำให้คนไม่มีคุณภาพ เพราะว่าคนที่เชื่อ
เรือ่ งกรรมนี้ ยอมรับสภาพของตัว เช่น ชาวนาทีย่ ากจน พอคิดว่า
เราเป็นชาวนาทีย่ ากจน เพราะเหตุทชี่ าติกอ่ นท�ำกรรมไว้ไม่ดมี า
ไม่ได้ให้ทานมา ต้องมาเป็นคนยากจน เพราะฉะนัน้ ต้องก้มหน้า
รับกรรมไป ไม่ต้องดิ้นรนขวนขวาย เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่
ดิ้นรนขวนขวายเข้าครอบครอง มีอ�ำนาจอยู่ตลอดเวลา
มีลทั ธิทวี่ า่ บุพเพกต เหตุวา เป็นลัทธิทเี่ ชือ่ ว่า จะทุกข์สขุ
จะดีชั่วอย่างไรก็แล้วแต่กรรมเก่า ถ้าเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้า
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ถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิ
ทั่วไปเรามักย�้ำกันมากว่า คนที่เกิดมายากจน เพราะไม่
เคยให้ทาน คนที่เกิดมาร�่ำรวย เพราะให้ทานไว้เยอะ
สมมุตวิ า่ เราคิดว่าเรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งจริง แต่ไม่ใช่จริงทัง้ หมด
สมมุตวิ า่ สาเหตุทที่ ำ� ให้คนยากจนมีอยู่ ๑๐ ส่วน อันนีย้ อมรับว่า
เป็นส่วนหนึ่ง คือ ๑ ใน ๑๐ อีก ๙๐ ท�ำไมไม่พูดว่าเขายากจน
เพราะเขาขี้เกียจท�ำการงาน เขาฝักใฝ่อบายมุขทุกชนิด ซึ่งเป็น
การปฏิบัติผิดหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
และระบบสังคมได้เอือ้ อ�ำนวยให้เขาเงยหน้าอ้าปากได้ไหม
ระบบสังคมได้เอารัดเอาเปรียบเขาหรือเปล่า ท�ำนองนี้นะครับ
ซึ่งสามารถจะแจงออกไปได้เป็น ๑๐ อย่าง ๒๐ อย่าง
ถ้าเขาตั้งตัวไว้ดี ตั้งตัวไว้ชอบ อัตตสัมมาปณิธิ แล้วรวม
กับกฎอนิจจัง ไม่เที่ยง คือว่าจนได้ แต่ถ้าตั้งตนไว้ชอบก็เปลี่ยน
เป็นรวยได้ ถ้าประกอบเหตุปจั จัยดี และระบบสังคมเอือ้ อ�ำนวย
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ให้เขาตั้งเนื้อตั้งตัวได้ ไม่เป็นระบบที่เอารัดเอาเปรียบ ท�ำนองนี้
ก็สามารถท�ำให้คนที่เกิดมาจน พอมีพอกินได้
ระบบสังคมนีก่ ต็ อ้ งเอามาพิจารณาด้วย ไม่ใช่เอาแต่ตอกย�ำ้
กันว่าเกิดมาจน เพราะว่าชาติก่อนไม่ได้ให้ทานเอาไว้
ความเป็นอยู่ดีหรือไม่ดีของคนในสังคม ขึ้นอยู่กับเหตุ
ปัจจุบนั เป็นส่วนใหญ่ ไม่ใช่เหตุในอดีตเป็นส่วนใหญ่ ถ้าแบ่งเป็น
๔ ส่วน เหตุในอดีตก็เป็น ๑ ปัจจุบันเป็น ๓
ผมยกตัวอย่างจากหลักธรรม ธรรมที่เป็นเหตุให้บุคคล
หมุนไปสู่ความเจริญมี ๔ ข้อ คือ
๑. ปฏิรูปเทสวาสะ อยู่ในถิ่นที่เหมาะต่อกิจการนั้น
๒. สัปปุริสูปสังเสว หรือ สัปปุริสูปัสสยะ คบคนดี
๓. อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไว้ชอบ
๔. บุพเพกตปุญญตา ได้ท�ำบุญไว้ก่อน
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ตามหลักธรรมนี้ เหตุปจั จุบนั ๓ ส่วน เหตุในอดีต ๑ ส่วน
เขาได้อยูใ่ นถิน่ ทีเ่ หมาะกับกิจการ เขาท�ำนา นานัน้ ดินดีไหม มีนำ�้
หรือเปล่า แห้งแล้งเกินไปหรือเปล่า น�้ำท่วมหรือเปล่า ท�ำนองนี้
พืชพันธุ์ต่างๆ มันดีไหมที่จะท�ำให้นาดี ตัวประกอบมันดีไหม
ปัจจัยต่างๆ มันต้องพร้อม
หรือค้าขาย ประการที่ ๑ ก็ตอ้ งท�ำเลดี ต่อมาก็กลั ยาณมิตร
ตัวเองก็ต้องตั้งตนไว้ชอบ เป็นคนดีด้วย
นีก่ ช็ แี้ จงให้เห็นว่า ค�ำสอนเรือ่ งหลักกรรมของพุทธศาสนานี้
ถ้าเราเข้าใจไม่ถกู ต้อง ก็จะท�ำให้คนเห็นว่าค�ำสอนเรือ่ งกรรมหรือ
กฎแห่งกรรมนี้ ท�ำให้คนยอมรับสภาพตามทีต่ นเป็นอยู่ และก็ไม่
ดิ้นรนขวนขวาย งอมืองอเท้า ท�ำให้ถูกกดขี่
ที่ส�ำคัญ ความเชื่อเรื่องกรรม ท�ำให้คนเว้นความชั่วได้
อย่างตั้งอกตั้งใจที่จะเว้น และตั้งหน้าตั้งตาท�ำความดีด้วยความ
สนิทใจ ความเต็มใจ ไม่ลังเลที่จะท�ำความดี นี่ก็เป็นคุณเป็น
ประโยชน์แก่สังคมมากมาย
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ฉะนั้นถ้าคนในสังคมท�ำได้ในเรื่องสันโดษและเชื่อเรื่อง
กรรมในท�ำนองที่ถูกต้อง ก็จะท�ำให้ประเทศมีความสงบร่มเย็น
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๗

สุภโร

การเป็นผู้เลี้ยงง่าย

เท่าทีพ่ บหลักตัดสินธรรมวินยั ๘ ประการ ก็มอี ยูข่ อ้ หนึง่
ใน ๘ ข้อคือ ธรรมใดเป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงง่าย ธรรมนั้น
เป็นธรรมวินัย เป็นค�ำสั่งสอนของพระศาสดา ธรรมใดเป็นไป
เพื่อความเป็นผู้เลี้ยงยาก ธรรมนั้นไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัย ไม่ใช่
ค�ำสั่งสอนของพระศาสดา
ความเป็นผู้เลี้ยงง่าย อย่างไรเรียกว่าเป็นผู้เลี้ยงง่าย ถ้า
เป็นเด็กก็เป็นนัยหนึง่ เด็กเลีย้ งง่าย เด็กเลีย้ งยาก ก็ไม่ตอ้ งพูดถึง
ไม่ใช่ในความหมายนี้

ความเป็นผูเ้ ลีย้ งง่าย โดยใจความส�ำคัญก็คอื เป็นผูอ้ ยูง่ า่ ย
กินง่ายตายยาก อยู่ยากกินยากตายเร็ว ก็เป็นคนง่าย
ภรรยานายทหารคนหนึง่ ถามว่า เอ๊ะ อยูก่ นั มา ๓๐ ปี ไม่
เคยบ่นเรื่องอาหารเลย เขาตอบว่า เธอท�ำให้กินก็ดีแล้ว อย่างนี้
ก็เลี้ยงง่าย
มีพระพุทธภาษิตอยู่แห่งหนึ่งที่น่าจะน�ำมาพิจารณาเรื่อง
เลี้ยงง่าย เลี้ยงยาก
สุชีวํ อหิริเกน กากสูเรน ธํสินา ปกฺขนฺทินา ปคพฺเภน
สงฺกิ ลิฏเฐน ชีวิตํ หิริมตา จ ทุชฺชีวํ นิจฺจํ สุจิคเวสินา อลีเน
นาปคพฺเภน สุทฺธาชีเวน ปสฺสตา
คนไม่มีหิริ กล้าเพียงดังกา มีปกติก�ำจัดคุณของคนอื่น
แล่นไปเอาหน้า คะนองกายวาจา เป็นผูเ้ ศร้าหมอง ย่อมเป็นอยูง่ า่ ย
ส่วนผู้มีหิริ แสวงหาปัจจัยที่สะอาดอยู่เสมอ ไม่หดหู่ ไม่คะนอง
มีอาชีวะบริสุทธิ์ เห็นแจ้งอยู่ ย่อมเป็นอยู่ยาก
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นี่ไม่ใช่เลี้ยงง่าย เป็นอยู่ง่าย เลี้ยงยากแต่เป็นอยู่ง่าย คือ
ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วละก็สะดวกสบาย
ส่วนคนมีหิริ แสวงหากรรมอันสะอาดอยู่เป็นนิจไม่หดหู่
ไม่คะนองกาย วาจา เลี้ยงชีพด้วยปัจจัยที่บริสุทธิ์ เห็นอาชีวะ
หมดจดว่าเป็นสาระ ย่อมเป็นอยูย่ าก แต่เลีย้ งง่าย หมายความว่า
ค่อนข้างจะแร้นแค้น คือว่าไม่กล้าดังกา
ภาษิตทีย่ กมานี้ พูดถึงพระ ทีเ่ ป็นคนเลีย้ งยาก แต่วา่ เป็น
อยู่ง่าย คือสะดวกสบาย เช่น มีรถ มีกุฏิสะดวกสบาย เป็นต้น
ทีว่ า่ กล้าดังกา หมายความว่า กามันกล้าทีจ่ ะลักขโมย คือ
ท�ำเป็นไม่สนใจเนือ้ หรือปลาทีช่ าวบ้านเขาตากเอาไว้ นัง่ เฉย แต่
พอเจ้าของเผลอ ก็โฉบลงมาทันที จับเอาก้อนเนื้อหรือปลาเต็ม
ปากแล้วก็บนิ ไป ฉันใด คนกล้าเพียงดังกา ก็เหมือนกัน อาจจะ
ท�ำทีไม่สนใจต่อเงินทองบางอย่าง ในเมื่อไม่มีโอกาส แต่พอมี
โอกาสเมื่อใดก็ท�ำทุจริตทันที นี่หมายถึงชาวบ้านนะครับ
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พระอรรถกถาจารย์ก็พูดถึงบรรพชิตว่า เข้าไปในบ้านกับ
ภิกษุทงั้ หลาย ก�ำหนดทีต่ งั้ ของอาหาร เมือ่ ภิกษุผมู้ คี วามละอาย
เทีย่ วบิณฑบาตในบ้าน ได้อาหารพอยังอัตภาพให้เป็นไปแล้วไปสู่
โรงฉัน พิจารณาแล้วดืม่ ยาคูแล้ว ท�ำกรรมฐานไว้ในใจ สาธยาย
พระพุทธพจน์ ปัดกวาดโรงฉัน แต่บคุ คลผูก้ ล้าเพียงดังกาไม่ท�ำ
อะไร มุง่ หน้าตรงไปยังบ้าน เข้าไปสูเ่ รือนหลังหนึง่ บรรดาเรือนที่
ก�ำหนดเอาไว้แล้ว เมื่อชาวบ้านแย้มประตูไว้ ท�ำการของตนอยู่
เอามือข้างหนึ่งผลักบานประตูเข้าไปข้างใน
เจ้าของเรือนเห็นภิกษุนั้นแล้วแม้ไม่ปวารณา ก็นิมนต์ให้
นั่งบนอาสนะ ถวายข้าวยาคูที่ตนมีอยู่ เขาบริโภคตามต้องการ
แล้ว ถือเอาส่วนที่เหลือแล้วก็หลีกไป บุคคลดังนี้เรียกว่ากล้า
เพียงดังกา
นีพ่ ดู ตามต�ำราทีท่ า่ นให้ไว้ ต้องขออภัยพระคุณเจ้าทีเ่ ป็นพระ
ส�ำรวมระวัง มีอนิ ทรียสังวรดีแล้ว อย่าได้กระทบกระเทือนใจแต่
อย่างใด
76

คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง

ผู้ มุ่ ง สั น ต บ ท

อเนสนา แสวงหาหรืออาชีพที่ไม่บริสุทธิ์มี ๕ อย่าง คือ
๑. กุหนา หลอกลวง
๒. ลปนา พูดจาพิรี้พิไร
๓. เนมิตกตา พูดจาหว่านล้อม
๔. นิเปสิกตา พูดท้าทายให้เจ็บใจเพื่อให้เขาให้
๕. ลาเภนะ ลาภัง ชิคิงสนตา ต่อลาภด้วยลาภ หรือหา
ก�ำไรทางอ้อม
๑ กุหนา หลอกลวง ท่านให้ดูกุหนวัตถุ ๓ อย่าง
๑. แกล้งปฏิเสธปัจจัย ทั้งๆ ที่อยากได้อยู่ เพื่อให้เขา
เห็นว่าเป็นผูไ้ ม่มคี วามต้องการ แล้วในทีส่ ดุ ก็รบั ท�ำทีเหมือนว่า
เพื่ออนุเคราะห์เขา เช่น โยมเอาของมาถวาย ก็ไม่รับ เขาก็
คะยัน้ คะยอ ยิง่ ปฏิเสธมากโยมก็ยงิ่ เลือ่ มใส ในทีส่ ดุ ก็บอกว่าเอ้า
รับก็รับ ก็ดูเหมือนว่าอนุเคราะห์เขา แต่ใจจริงอยากได้
๒. พูดเลียบเคียงหรือพูดอ้อมค้อมให้เขาเข้าใจว่า คุณวิเศษ
สูงสุดมีอยูใ่ นตน เช่น ทีท่ า่ นยกตัวอย่างไว้ในต�ำราว่า “เมือ่ มีคน
มาหา ถ้าเป็นเจ้าของกุฏทิ อี่ ยูก่ ว็ า่ ผูใ้ ดอยูใ่ นวิหารของท่าน ผูน้ นั้
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เป็นโสดาบัน เป็นสกทาคามี หรือว่าได้ฌาน ได้วปิ สั สนา ท�ำนองนี้
พูดเลียบเคียง ไม่บอกตรงๆ”
ถ้าสมมุติว่า โยมเจ้าของกุฏิมาหา พระก็บอกว่า “กุฏิที่
โยมสร้างนี่ พระที่อยู่ส่วนมากอย่างน้อยก็ได้ฌาน” พูดเลียบ
เคียงให้เขาเข้าใจว่าผูท้ อี่ ยูน่ ไี่ ม่ใช่พระธรรมดา แต่ทจี่ ริงก็หมายถึง
ตนนั่นแหละ
๓. แต่งอิรยิ าบถให้นา่ เลือ่ มใส ท�ำเป็นเคร่ง จริงๆ แล้วไม่
ได้เคร่ง คือต่อหน้าอย่างหนึ่ง ลับหลังอักอย่างหนึ่ง
๒ ลปนา พูดจาพิรี้พิไร
ท่านยกตัวอย่างว่า ชอบทักขึ้นก่อน คือชอบคุย ขี้คุย
เสนอตัว ชอบพูดว่าคนใหญ่คนโตมาหาตัว นี่เรียกว่าเสนอตัว
วิธกี ารนีพ้ วกหมอดูชอบใช้ การพูดเอาใจก็เป็นลปนาเหมือนกัน
พูดยกยอ พูดผูกมัด พูดประจบ พูดเหมือนแกงถัว่ คือพล่ามมาก
เพ้อเจ้อมากแต่จริงน้อย
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๓ เนมิตกตา ธรรมนิมิต
เช่น บอกใบ้ เป็นท�ำนองว่าเห็นเขาถืออะไรมา ก็ถามว่า
ถืออะไรมา เขาตอบว่าถืออาหารมา ก็พูดบอกใบ้ว่าพระควรจะ
ได้ฉันบ้าง
หรืออย่างโยมมา บอกว่าจะมานิมนต์พระไปฉันที่บ้าน
พระก็บอกว่า “หนึ่งอาตมาแล้วสองใครหรือโยม” นี่คือบอกใบ้
ต่อมาก็พดู เคาะ เช่น ถามว่าถืออะไรมา ตอบว่าถือนมมา
พระบอกว่าคงไม่ใช่ เพราะถ้าใช่ พระคงได้ฉันบ้าง เรียกว่าพูด
เคาะ
พูดเลียบเคียง หน้ากฐินมีกันบ่อย พูดเลียบเคียงให้ไป
ทอดที่วัด ท�ำนองว่าที่วัดยังไม่มีใครทอดกฐิน
๔ นิเปสิกตา พูดข่ม เพื่อให้เขาเจ็บใจแล้วก็ให้
เช่น “บ้านนี้เมื่อก่อนนี้ ผู้หลักผู้ใหญ่เคยท�ำบุญให้ทาน
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พอมาถึงรุน่ หลานนีไ้ ม่เห็นมีใครท�ำ” นีก่ พ็ ดู ให้เขาเจ็บใจ เพือ่ ให้
เขาให้
พูดใส่ร้าย พูดเยาะเย้ย พูดประชด พูดหวานต่อหน้า
นินทาลับหลัง นี่ก็อยู่ในนิเปสิกตา
๕ ต่อลาภด้วยลาภ
คือให้ของเล็กน้อย เพื่อหวังว่าจะได้ของมาก
ทางหลักศาสนา ถือว่าผู้ที่ประกอบอเนสนา เป็นผู้เลี้ยง
ยากไม่ใช่คนเลี้ยงง่าย ไม่อยู่ในสุภโรห่างไกลจากสันตบท
ในกรณีทบี่ อก “โยม อาตมาฉันน�ำ้ พริกปลาทู” อย่างนีถ้ า้
ไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่ปวารณา ก็เป็นอเนสนา เพราะท�ำไม่ได้อยู่แล้ว
ในกรณีทพี่ ระท่านเดินทางไปถึงเวลาเพล ก็เข้าร้านอาหาร
ร้านก็จะถามว่าจะฉันอะไร พระก็บอกว่าก๋วยเตีย๋ วต้มย�ำ ถ้าโดย
กิรยิ าของพระ ก็ไม่ควรจะระบุ ควรแล้วแต่เขาจะจัดมาถวาย แต่
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ถ้าเป็นซือ้ ฉันเอง ก็บอกได้ เพือ่ เขาจะได้จดั ให้ถกู ซือ้ ฉันเองบอก
ได้ไม่เป็นอเนสนา
สุภโร เป็นคุณธรรมสู่สันตบทคือความสงบ ฆราวาสยิ่ง
ท�ำได้ง่าย เพราะเลี้ยงตนอยู่แล้ว ท�ำอย่างไรจึงจะเป็นคนเลี้ยง
ง่าย กินอยูธ่ รรมดาๆ กินเพือ่ อยู่ ไม่ใช่อยูเ่ พือ่ กิน กินอยูแ่ ต่พอดี
ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการกินดีอยู่ดี
ส่วนชีวติ พระต้องอาศัยชาวบ้าน ก็ยงิ่ ต้องท�ำให้เขาเลีย้ งง่าย
มีอยู่ข้อหนึ่งในหลักธรรมที่ให้พระพิจารณา ปรปฏิพทฺธา
เม ชีวิกา ชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่น ฉะนั้นเราต้องท�ำตัวให้เขา
เลี้ยงง่าย เป็นหลักธรรมที่ให้พระสงฆ์พิจารณาเนืองๆ
ถือว่าเป็นคุณธรรมที่ท�ำให้ยิ่งน่าเคารพมากขึ้น คือไม่ไป
ยุ่งกับเรื่องการกิน กินมากเกินเหตุเกินควร
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๘

อัปปกิจโจ

เป็นผู้มีกิจน้อย

อันนีต้ อ้ งนึกถึงว่า ท่านพูดว่าเป็นทางสูส่ นั ตบทนะครับ คือ
สูน่ พิ พาน สันตบทก็คอื นิพพาน ถ้าไม่พจิ ารณาให้ดี จะดูเหมือน
ว่าสอนให้คนขี้เกียจ ความจริงไม่ใช่ แต่เพื่อให้มีจิตผ่องแผ้วไป
นิพพานได้เร็ว เพราะเป็นทางสู่นิพพาน
มีกจิ มาก คือวุน่ ไปหมด รับนิมนต์ มีการก่อสร้าง มีกจิ ธุระ
เยอะแยะ โอกาสที่จะไปบ�ำเพ็ญสมณธรรมก็ไม่มี หาความสงบ
ได้ยาก

ท่านมุ่งไว้ส�ำหรับผู้ที่ก�ำลังปฏิบัติเพื่อจะก้าวขึ้นสู่โลกุตรธรรมพอได้บรรลุแล้ว ท่านก็จะกลับมาสู่สังคม มาท�ำงานให้
สังคมอีก
เหมือนเด็กนักเรียน งานอย่างอื่นก็พักไว้ก่อน เรียนจบ
แล้วค่อยมาท�ำงานหนักขึ้น
มีกจิ น้อย ไม่ใช่การเกียจคร้าน เพราะพระพุทธเจ้าไม่ทรง
สรรเสริญคนเกียจคร้าน ทรงต�ำหนิตลอด ผูท้ มี่ กั หลับ ผูท้ คี่ ยุ มาก
มักหลับ มีการงานมาก ย่อมห่างไกลจากการสิน้ อาสวะ นี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้
เป็นการยืนยันว่า การมีกิจน้อย นี่ทรงมุ่งถึงผู้ที่จะปฏิบัติ
ธรรมเพื่อบรรลุสันตบท
มีแห่งหนึง่ ทีน่ า่ สนใจทีว่ า่ นิททฺ าสิลี คนทีช่ อบหลับ สภาสิลี
ชอบคุย อนุฏฺฐาตา จ โย นโร เกียจคร้านไม่ขยันลุกขึ้น อลโส
เกียจคร้าน โกธปญฺญาโณ มักโกรธ ก็เป็นทางของความเสื่อม
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ตํ ปราภวโต มุขํ
ท่านมุง่ ส�ำหรับผูท้ กี่ ำ� ลังอยูใ่ นช่วงบ�ำเพ็ญตนเพือ่ บรรลุสนั ตบท
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๙

สัลลหุกวุตติ

ประพฤติตนเป็นผู้เบากาย เบาใจ

คือไม่ทำ� ตนให้เป็นคนหนักอกหนักใจอยูเ่ สมอ ภาระอะไร
ทีไ่ ม่จำ� เป็น ก็ตดั ทิง้ ไปบ้าง มีธรุ ะอะไรทีห่ ลีกไม่พน้ ก็ทำ� ไป แต่ไม่
เก็บมาหนักอกหนักใจ จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ ไม่ขวนขวายไขว่คว้า
เอาภาระทีย่ งั มาไม่ถงึ ให้รงุ รังสมองรุงรังใจ ภาระใดทีม่ าถึงก็ทำ� ไป
ไม่ไขว่คว้าหาภาระที่ยังมาไม่ถึง และไม่ผลักภาระที่มาถึงแล้ว
เมือ่ เบากายเบาใจ จิตก็ผอ่ งใส เป็นกัมมะนียงั ควรแก่การ
งาน มีสมาธิได้เร็ว มองชีวติ ปลอดโปร่ง ไม่รงุ รัง สบาย ถึงจะเป็น
ฆราวาสก็ท�ำตัวให้เบากายเบาใจได้ โดยวิธีที่ว่าอะไรไม่จำ� เป็น
ก็ตดั ทิง้ ไป เอาทีจ่ ำ� เป็นไว้ นอกจากตัวเราเองจะเบากายเบาใจแล้ว
คนอื่นใกล้ตัวเราก็พลอยเบากายเบาใจไปด้วย

๑๐

สันตรินทรีโย
มีอินทรีย์สงบ

จะตรงกันข้ามกับอีกตัวหนึ่งคือ ปาก ตินฺทฺริโย มีอินทรีย์
ปรากฏคือมีอนิ ทรียไ์ ม่สงบ ถ้าเผือ่ ท่านผูฟ้ งั ไปอ่านพระไตรปิฎก
เขาพูดถึงพระที่ไม่เคร่ง พระที่ลอกแลก เขาจะใช้ค�ำว่า ปากตินฺทฺริโย
สันตรินทรีโย กายสงบ คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ฝึกมาดี
จนเชื่อง เหมือนม้าหรือช้างที่เขาใช้งานแล้วเขาฝึกมาดี มันจะดู
ดีกว่าสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการฝึก มันจะสงบและสง่า

บางทีม้าศึกนี่ เขาจะทดลองมัน เดินทางไกลให้กระหาย
น�้ำ เอาน�้ำมาไว้ใกล้ๆ แล้วตีกลองศึกขึ้นมา มันจะผละจากน�้ำที่
มันกินทันที พุ่งไปยังเสียงกลอง เขาฝึกมาดี
หรือช้างของพระเจ้าปเสนทิโกศลไปติดหล่ม ท�ำยังไงก็
ไม่ขนึ้ ปุโรหิตก็ให้ไปตีกลองศึก พอได้ยนิ กลองศึก ก็มเี รีย่ วแรง
ถอนตัวขึ้นมาจากหล่มได้
หรือท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก ท่านบอกว่าไม่สบาย พอ
ไปให้ท่านเทศน์ ใกล้เพลแล้วท่านบอกว่า พอได้พูดแล้วไม่ต้อง
ฉันก็ได้ นี่ท่านก็มีลักษณะเป็นเหมือนช้างศึกม้าศึก คือคนที่ท�ำ
ประโยชน์ พอท�ำไปก็ปตี ลิ มื เหนือ่ ย มีความอิม่ ใจในหน้าทีก่ ารงาน
คนที่มีอินทรีย์สงบ เริ่มต้นก็จะส�ำรวมอินทรีย์ทั้ง ๖ ตา
หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ฝึกให้มนั ท�ำได้ตามทีอ่ ยากจะท�ำ เรียกว่ามี
อินทรีย์ที่ได้รับการฝึกดีแล้วและสงบได้
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พระพุทธภาษิตที่น่าสนใจตอนหนึ่งว่า อินทรีย์ของสัตว์
ในโลกนี้ ทั้งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ ที่ไม่ได้ฝึก
ไม่เป็นประโยชน์ มีอินทรีย์ก็ต้องรักษาอินทรีย์ ส�ำรวมอินทรีย์
เพื่อให้เป็นประโยชน์
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๑๑
นิปโก

ผู้มีปัญญารักษาตน

ปัญญามีหลายแบบ
๑ สชาติกปัญญา
ปั ญ ญาที่ ติ ด มาแต่ ก�ำ เนิ ด บุ ค คลประเภทที่ มี ป ั ญ ญาที่
สืบเนือ่ งมาจากกรรมเก่า ได้สะสมปัญญาบารมีมามาก ก็ตดิ มา
ตัง้ แต่กำ� เนิด ทีเ่ รียกว่ามีไอคิวสูง คนเราเกิดมาฉลาดไม่เหมือนกัน
สชาติกปัญญา แสดงถึงความฉลาดมาตั้งแต่เกิด แต่ถ้าเขาได้
เรียนน้อย ความฉลาดนัน้ อาจจะน้อยลง หมายความว่าไม่มตี วั เสริม
เป็นไปเองเท่าทีม่ มี าแต่ก�ำเนิด intelligent จะเล็งไปทาง mental
ability ความสามารถทางจิตที่จะรู้อะไรได้มาก ถ้าเผื่อว่าคนมี
สชาติกปัญญามาดี แล้วก็มาได้ศกึ ษาเล่าเรียนดีดว้ ย อีกคนไม่มี

สชาติกปัญญา ได้แต่โยคปัญญาอย่างเดียว คือความรู้ที่ได้จาก
การเล่าเรียน การสดับตรับฟัง มันก็สคู้ นทีเ่ ขามีทงั้ สองอย่างไม่ได้
คนสมองดี จะจ�ำได้หมายรู้เร็ว แต่คนมีปัญญาดี จะคิด
เหตุผลได้ทะลุปรุโปร่ง คนปัญญาดีเรียกว่าเฉลียวฉลาด
คนที่สมองดี ปัญญาดี ความเพียรดี ก็จะไปได้ไกลมาก
ความฉลาดของคนไม่เท่ากัน เหมือนความสูงของต้นไม้
อย่างเอากระถินกับต้นสักปลูกด้วยกัน มันสูงไม่เท่ากัน หรือ
ลูกลิงกับลูกช้าง โตเต็มที่ของลิงกับช้างมันผิดกัน ฉะนั้นการที่
ได้อะไรสะสมมาแต่ชาติก่อนก็มีส่วนเยอะเหมือนกัน และก็มา
เพิ่มเอาในชาตินี้ด้วย
พระปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้า ตามที่เราได้ศึกษากัน
มา อย่างในชาติที่เป็นมโหสถ ก็มีปัญญามาตั้งแต่เด็กๆ ผู้ใหญ่
สู้ไม่ได้ ผู้ใหญ่คิดไม่ออกท่านคิดออก
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๒ โยคปัญญา
โยคะ แปลว่า ประกอบหรือกระท�ำ ปัญญาทีเ่ กิดจากการ
ประกอบ การกระท�ำในปัจจุบนั ขยันหมัน่ เพียรหมัน่ ฟังหมัน่ คิด
หมั่นอบรมฝึกฝน ปัญญาชนิดนี้ ถ้าเผื่อคนฟังเท่ากันคิดเท่ากัน
อบรมเท่ากันก็จะได้รับมาเท่าๆ กัน
๓ เนปักกปัญญา
นี่คือนิปโก ปัญญาที่รู้จักรักษาตัวไม่ให้ตกไปในความชั่ว
ผู้มีปัญญาอย่างนี้ จะต้องประกอบด้วยโกศล ๓ อย่าง คือ
๑. อายโกศล ฉลาดรู้เรื่องความเจริญ
๒. อปายโกศล ฉลาดรู้เรื่องความเสื่อม อะไรคือความ
เจริญ อะไรคือความเสื่อม
๓. อุปายโกศล ฉลาดรู้อุบายที่จะหลีกจากความเสื่อม
ด�ำเนินไปสู่ความเจริญ
ค�ำว่า อุบาย ในภาษาธรรมะ แปลว่า วิธีการ
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เวลาเราเรียนหนังสือ เราเน้นไปที่พุทธิศึกษา คือสอนให้
คนเก่ง แต่ไม่ได้สอนให้คนดี สอนให้รเู้ รือ่ งความเจริญ ความเสือ่ ม
ทีจ่ ะรูจ้ กั หาวิธหี ลีกจากความเสือ่ มไปหาความเจริญก็ยงั น้อยอยู่
เรื่องความดีความชั่ว ความถูกความผิด ความควรไม่ควร อะไร
พวกนี้มันต้องเรียนกันต่างหาก
สังเกตดูคนท�ำความดีกนั ไม่คอ่ ยเป็น เราขาดการสอนเรือ่ ง
เนปักกปัญญา มาตรฐานความส�ำเร็จในชีวติ เรามุง่ เอาทางวัตถุ
กันเกินไป ใครที่ได้วัตถุมากก็กลายเป็นความส�ำเร็จในชีวิตใน
สายตาของสังคมไป ที่จริงมันไม่ใช่ แต่มันก็เห็นยาก วัตถุต่างๆ
มันเห็นง่ายก็เลยเอาไว้กอ่ น ทีจ่ ริงมันไม่ใช่ ทีใ่ ช่กค็ อื ความสงบสุข
ในชีวติ และการได้ทำ� ประโยชน์กบั ผูอ้ นื่ อันนัน้ เป็นความส�ำเร็จ
ในชีวิตที่ดีกว่าตั้งเยอะเลย
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๔ นิเพธิกปัญญา
หมายถึงปัญญาที่แจ้งทะลุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแทงทะลุ
อริยสัจ ๔ แจ่มแจ้งความเป็นจริง ซึง่ ประกอบด้วยรอบ ๓ อาการ ๑๒
ทีม่ าคูก่ บั นิเพธิกปัญญาอยูเ่ สมอคือ อุทยัตถคามินปี ญ
ั ญา
คือปัญญาที่รู้ความเกิดและความดับของสังขารและนามรูป
เป็นคนละอย่างกัน แต่จะมาคูก่ นั เสมอ ท่านจะแสดงอุทยัตถคามินปี ญ
ั ญาก่อนคือรูจ้ กั ความเกิด ความดับของสังขารและ
นามรูป เป็นญาณต่างๆ ต่อมาก็ถึงแทงทะลุอริยสัจ คือนิเพธิกปัญญา แทงทะลุอริยสัจตามความเป็นจริง ซึง่ ประกอบด้วยรอบ
๓ ไตรปริวัฏ อาการ ๑๒
ในแนวทางของพระศาสนา ในการที่จะเสริมสร้างปัญญา
ทัง้ ๔ นี้ มีวธิ กี ารยังไง ก็มวี ธิ กี ารต่างๆ กันไป โดยเฉพาะอย่างยิง่
ที่เป็นหัวข้อธรรมรวมที่ใช้ได้กับปัญญาทั่วๆ ไป ก็คือปัญญาวุฒิ
ธรรม คือธรรมที่ท�ำให้ปัญญาเจริญ หรือเป็นไปเพื่อความเจริญ
ปัญญามี ๔ อย่าง
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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๑. สัปปริสูปสังเสวะ การคบคนดี คบคนดีก็ได้ปัญญา
   เยอะ
๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟังธรรม ฟังค�ำสั่งสอนของคนดี
๓. มีโยนิโสมนสิการ
๔. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม

ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้น
ปฏิบัติอย่างไร
อันนี้มี ๒ ความหมาย
๑. ปฏิบตั ธิ รรมให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน ว่าอยูใ่ นฐานะ
อย่างไร ควรจะท�ำอย่างไร ปฏิบัติธรรมแค่ไหนจึงจะเหมาะสม
แก่ฐานะของตน อย่างจะให้ทาน ก็รวู้ า่ ฐานะของตนเป็นอย่างไร
ควรจะให้ทานเท่าใด รักษาศีลก็เหมือนกัน รักษาให้เหมาะแก่
ฐานะของตน ไม่อย่างนั้นอยู่ไม่ได้หรืออยู่ล�ำบาก ถ้ามีอาชีพ
เป็นชาวประมง ก็ถือศีลข้อ ๑ ไม่ได้ ก็ไปถือข้ออื่นให้เคร่ง ถือ
อทินนาทานให้เคร่ง อย่าไปขโมยของคนอื่น
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อย่างนายอริยะพรานเบ็ด ตกปลาอยู่ พระพุทธเจ้าถามว่า
เธอชือ่ อะไร เขาว่าชือ่ อริยะ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้ายังท�ำอย่างนี้
อยู่ยังไม่ใช่ชื่ออริยะ
ถ้าพระจะไปเทศน์ชาวประมง ก็เทศน์เรื่องอื่นไม่ต้องไป
เทศน์ให้เลิกฆ่าสัตว์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสท่านเคยต�ำหนิพระที่ไปเทศน์ให้ชาวประมงฟัง แล้ว
ท่านไปเทศน์เรื่องปาณาติบาต
ท่านก็เรียกมาเตือน ท่านบอกว่าเทศน์อย่างนีไ้ ม่ได้ เหมือน
กับไปหักด้ามพร้าด้วยหัวเข่า ท�ำได้อย่างไรมันเป็นอาชีพของเขา
ไปเทศน์เขาก็คงเว้นไม่ได้ ศาสนามีคณ
ุ กับเขาอย่างไร เขาก็รอู้ ยู่
เขาจึงได้ลงทุนบ�ำรุงศาสนา อุตส่าห์นมิ นต์พระไปเทศน์ ก็มเี รือ่ ง
อื่นจะเทศน์เยอะแยะไป ท่านก็ติงแบบนี้
๒. ปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยตามธรรมใหญ่ หมายความ
ว่าในศาสนาจะมีหลักใหญ่อยู่ เหมือนกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายลูกต้องไม่ขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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เช่น หลักธรรมเป็นหลักของพุทธศาสนา การท�ำอะไร
ต้องไม่ขดั กับหลักธรรม ถ้าขัดกับหลักธรรมก็ตอ้ งถือว่าไม่ปฏิบตั ิ
ธรรมน้อยคล้อยตามธรรมใหญ่ เช่น
พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ฤกษ์ดี ยามดี ขณะดี อยูท่ สี่ จุ ริต
กาย วาจา ใจ เราบอกจะย้ายทีท่ �ำงาน ดูฤกษ์เสียหน่อย เรียกว่า
ขัดกับหลักกรรม หรือว่าท�ำดีตอนเช้า เช้านั้นก็เป็นฤกษ์ดี ท�ำดี
ตอนบ่าย บ่ายนั้นก็เป็นฤกษ์ดี นี่หลักของพระพุทธเจ้า ถ้าเรา
ไม่ถืออันนี้ ไปดูฤกษ์ดูยามในการท�ำอะไร ก็ไม่ถูก หรือถ้าไป
บนบานศาลกล่าว ก็ถือว่าขัดกับหลักใหญ่แล้ว
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อสาตํ สาตรูเปน ปิยรูเปน อปฺปิยํ
ทุกฺขํ สุขสฺส รูเปน ปมตฺตมติวตฺตติ.
สิ่งที่ไม่น่ายินดีย่อมครอบง�ำคนประมาท
ด้วยรูปลักษณ์ว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดี
สิ่งที่ไม่น่ารักย่อมครอบง�ำคนประมาท
ด้วยรูปลักษณ์ว่าเป็นสิ่งที่น่ารัก
ทุกข์ย่อมครอบง�ำคนประมาท
ด้วยรูปลักษณ์ว่าเป็นสุข
(ขุ.ชา. ๒๗/๑๐๐ อสาตรูปชาดก)

๑๒

อัปปคัพโภ

เป็นผู้ไม่คะนองกาย วาจา มีจิตสงบ

เมื่อจิตสงบ กายวาจาก็พลอยสงบไปด้วยตามธรรมชาติ
จิตเป็นสิ่งที่สงบยากกว่ากาย วาจา เราจึงสอนเรื่องศีลก่อน ให้
กายวาจาสงบ เอาจากข้างนอกมาก่อน แล้วก็ไปสอนเรือ่ งสมาธิ
ให้จิตสงบ
ในทางปฏิบัติ ถ้าเผื่อยังไม่สามารถท�ำให้จิตสงบได้ ก็ให้
ส�ำรวมกาย วาจาไว้ก่อน เหมือนจะขุดต้นไม้ ถ้าเห็นว่าต้นไม้
มันใหญ่นกั รากมันลึกนัก ก็ตดั ก้านรานกิง่ ไว้กอ่ น แล้วค่อยตัด
ล�ำต้นทีหลัง ก็จะง่ายขึ้น

ผมนึกถึงชาดกหนึ่ง ที่พระโพธิสัตว์ไถนาแล้วไปเจอแท่ง
ทองใหญ่มาก จะแบกก็ไม่ไหว หรือแบกมาก็กลัวคนเห็น ท่าน
ฉลาด ค่อยๆ เลือ่ ยเอามาทีละเล็กน้อย เอาไปขายบ้าง เอาไปท�ำ
ธุระบ้าง แล้วแต่จะท�ำ ก็อยู่สบายไปทั้งชาติ
อะไรที่มันใหญ่โตเกินไปเหลือก�ำลัง ก็ค่อยๆ ตัดทอนไป
ทีละเล็กทีละน้อย
พระพุทธเจ้าท่านปรารภพระที่ท่านบ่นว่า สิกขาบทนี่มัน
เยอะเหลือเกิน รักษาไม่ไหว ไหวกายไหววาจาอะไรไม่ได้ เป็น
อาบัตไิ ปหมด พระพุทธเจ้าท่านว่า ถ้าอย่างนัน้ ไม่ตอ้ งรักษามาก
รักษาจิตอย่างเดียวได้ไหม ท่านตอบว่าได้ แล้วก็รักษาจิตอย่าง
เดียว แล้วท่านก็ได้ส�ำเร็จ พอส�ำเร็จแล้ว ท่านก็คิดว่าอาจารย์
เราตอนที่แนะน�ำทีแรกมัวแต่แนะน�ำเรื่องวินัย สิกขาบทนั้น
สิกขาบทนี้ ท�ำอะไรไม่ได้ไปหมดเลย แต่พอพระพุทธเจ้าแนะน�ำ
บอกรักษาจิตอย่างเดียว รู้สึกมันเบาสบายดี
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พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า เรื่องท�ำนองนี้มันเคยมีมาแล้ว
ก็เล่าเรื่องบัณฑิตไปเจอทองนี่แหละครับ ถ้าฉลาดก็ค่อยๆ แบ่ง
เอาไป ก็ไปได้
การคะนองกาย คืออาการทีก่ ายหลุกหลิกลุกลน ไม่อยูใ่ น
สภาพทีเ่ รียบร้อย อันนีก้ เ็ ป็นบททดสอบ คนทีเ่ ข้มแข็งกายเขาจะ
มัน่ คง จะนัง่ จะเดิน รูส้ กึ ท่าทางมัน่ คง แต่ถา้ คนทีจ่ ติ ใจไม่มนั่ คง
การนั่งการเดินจะหลุกหลิก นักปราชญ์ท่านให้สังเกตดู
บางทีพระคุณเจ้าท่านเรียนหนังสือ นั่งไขว่ห้างกระดิกขา
ไปด้วย พอกลับกันหมดแล้ว ผมก็ขอนิมนต์ให้อยูก่ อ่ น เรียนถาม
ท่านว่า ขาท่านเป็นอะไร ท่านบอกว่าปกติ ผมก็วา่ ผมเห็นกระดิก
อยู่เรื่อย ตั้งแต่วันนั้นมาก็เรียบร้อย
ท่านศาสตราจารย์ร้อยต�ำรวจโทแสง มนวิทูร ท่านก�ำลัง
สอนอยู่ เห็นองค์ไหนกระดิกขานี่ ท่านเดินมาดุเลย ท่านจะลุก
จากเก้าอี้เลย จะหลับจะอะไรท่านไม่ถือ แต่นั่งกระดิกขานี่ถือ
มาก ท่านบอกว่าที่ท่านเตือนพระหนุ่มเณรน้อยนี่ ก็เหมือนกับ
อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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พระพุทธรูป มีฝุ่น ก็เอามาเช็ดมาถู มาขัดเพื่อเอาไว้กราบไหว้
แล้วท่านเป็นอาจารย์คนเดียวทีเ่ วลาเข้าสอน จะกราบพระพุทธรูป
ในส่วนของฆราวาสก็แล้วแต่บุคคล อาจจะได้เหมือนกัน
ถ้าได้โอกาสเหมาะตามสมควร
การคะนองวาจา พูดออกไปโดยไม่ระมัดระวัง ไปบาดใจ
คนอืน่ ให้โทษแก่ตวั เอง ทีส่ ำ� คัญก็คอื ไม่มเี รือ่ งจะพูดก็พดู หรือ
หมดเรือ่ งจะพูดแล้วก็ไม่หยุดพูด ตรงกันข้ามกับคนทีส่ ำ� รวม ซึง่
จะมีลักษณะอีกแบบหนึ่ง
ถ้าในระดับสูงขึ้นไป การไม่คะนองกายก็หมายถึงการไม่
ท�ำทุจริตทางกาย การไม่คะนองวาจาก็หมายถึง การไม่ทำ� ทุจริต
ทางวาจา ท�ำให้เป็นคนทีม่ กี ายวาจาเรียบร้อย น่าเคารพน่านับถือ
น่ารัก น่าคบหาสมาคม
การพูดหยอกเย้า ก็ต้องดูบุคคล ดูกาลเทศะหลายอย่าง
ถ้าเจอพระเจอผูห้ ญิงแล้วบอกว่า “โยมหน้าใสเชียววันนี”้ อย่างนี้
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คะนองวาจามากเกินไปทีเดียว ไม่เหมาะ
ค�ำว่า อปฺปคพฺภ เป็นศัพท์เฉพาะ แปลว่าไม่คะนองกายวาจา
ค�ำนี้เราจะไปแยกแปลไม่ได้ อปฺป แปลว่าน้อย คพฺภ แปลว่า
ครรภ์ ถ้าผสมกันจะมีความหมายอีกอย่างหนึง่ เหมือนกับค�ำว่า
season ค�ำว่า sea แปลว่าทะเล ค�ำว่า son แปลว่าลูก แต่รวม
เป็น season แล้ว แปลว่าฤดูกาล ไม่ได้แปลว่าลูกทะเล
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กุเลสุอนนุคิทโธ

ไม่ติดพันในตระกูลทั้งหลาย

คุณสมบัติข้อนี้ ถ้าเป็นพระสงฆ์ก็เห็นได้ง่าย เพราะท่าน
สอนไม่ให้คลุกคลีกับตระกูล ไม่ให้ติดพันตระกูล ให้ชักกาย
ชักใจออกห่าง มองเห็นตระกูลเป็นอันตรายเหมือนมองเห็นภูเขา
ที่โตรกชัน เหมือนบ่อน�้ำที่ปากเป็นหล่มเลน ไม่กล้าเข้าไปใกล้
กลัวจะตกลง ประพฤติตนเหมือนดวงจันทร์ให้แสงสว่างแก่โลก
แต่ไม่ลงมาคลุกคลีกับโลก จันทูปมา ปฏิปทา

พระมหากัสสปได้รบั ยกย่องมากในเรือ่ งนี้ และมีพระติสสะ
เถระผู้หนึ่งที่เข้าไปคลุกคลีกับนายช่างแก้วเป็นประจ�ำ และถูก
หาว่าไปขโมยแก้วมณีเขาในเรื่องนกกระเรียน จากวันนั้นมา
ท่านบาดเจ็บแล้ว ท่านก็อธิษฐานใจว่าไม่ยอมเข้าสูร่ ม่ ชายคาของ
บ้านใด ถ้ายังมีปลีแข้งอยู่ ก็จะเทีย่ วบิณฑบาตไปตามประตูบา้ น
คือจะไม่เข้าบ้านใคร เพราะว่าประสบภัยพิบัติจากการเข้าสนิท
สนมในตระกูล
ถ้าเป็นคฤหัสถ์ ถ้าจะท�ำตัวให้สอดคล้องกับข้อนี้ คือว่า
ไม่คลุกคลีกับเพื่อนบ้านมากเกินไป แม้ในหมู่ญาติก็ไม่คลุกคลี
มากเกินไป เพราะเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกัน บาดหมางกันได้
ง่าย มีสุภาษิตที่ว่า “มิตรภาพย่อมจืดจางเพราะห่างเหินกันเกิน
ไป หรือเพราะคลุกคลีกันเกินไป”
๑. อัจจาภิกขณสังคัคคา คลุกคลีกันมากเกินไป
๒. อสโมสรเณน จ ห่างเหินกันมากเกินไป คือไม่สโมสร
	  กันเลย
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๓. อกาเล ยาจนาย จ ขอในกาลที่ไม่ควรขอ
เอเตน มิตฺตา ภิชฺชนฺติ มิตรทั้งหลายย่อมจะจืดจางไป
เพราะเหตุนี้
พอดีๆ

สามข้อนี้เป็นเหตุในการรักษามิตรภาพ คือวางจังหวะให้
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อนูปวาโท
ไม่กล่าวร้าย

น จ ขุททฺ ํ สมาจเร กิญจฺ ิ เยน วิญญู ปเร อุปวเทยฺยํ แปล
ว่า ติเตียนผูอ้ นื่ อย่างไร ก็ไม่ควรท�ำอย่างนัน้ วิญญูชนติเตียนชน
ทัง้ หลายอืน่ ได้ดว้ ยการกระท�ำอย่างใด ก็ไม่ถงึ กระท�ำกรรมหรือ
การกระท�ำอย่างนั้น ผมก็เลยขอรวบเป็นว่า ไม่ท�ำอย่างที่ต�ำหนิ
ผู้อื่น และขอรวบเป็นศัพท์ว่า อนูปวาโท ไม่กล่าวร้าย คือแต่ง
ศัพท์ขึ้นใหม่ จากการรวบบาลียาวๆ

โดยทั่วไปเป็นนิสัยที่ไม่ดีอย่างหนึ่งของคนบางคน หรือ
โดยมากก็ได้ อาจจะต�ำหนิผอู้ นื่ ในแบบทีว่ า่ “โทษคนอืน่ มองเห็น
เป็นภูเขา โทษของเรามองไม่เห็นเท่าเส้นขน” ตามอุทานธรรม
ของท่านศาสนโสภน (แจ่ม จตฺตสลฺโล)
ถ้าต�ำหนิผอู้ นื่ ในสิง่ ทีต่ วั เรา หรือตนเองไม่ได้ทำ� ก็ไม่เป็นไร
ไม่สกู้ ระไรนัก ถ้าท�ำอย่างทีต่ ำ� หนิผอู้ นื่ ไว้ ก็จะน่าขายหน้า เพราะ
เขาจะชี้หน้าเอาได้ ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง
ตัวอย่างที่เห็นชัด อย่างคอร์รัปชั่นในวงราชการก็จะมี
วงการทั่วๆ ไปก็จะมี หรือผู้ใหญ่ในวงการราชการพูดถึงการ
ปราบคอร์รัปชั่น สั่งปราบคอร์รัปชั่น ถ้าหากว่าผู้ใหญ่เองไม่
คดโกงก็ดีแล้ว ก็คงจะเป็นไปได้เรียบร้อยสะดวกดี ถ้าหากผู้สั่ง
เป็นผู้ทุจริตเสียเอง ก็ไม่รู้จะไปปราบได้อย่างไร
หรื อ เจ้ า อาวาสที่ เ ป็ น ปาราชิ ก ก็ จ ะเลี้ ย งลู ก วั ด ที่ เ ป็ น
ปาราชิกเอาไว้เพื่อเป็นพวกพ้องของตัว ก็เป็นเรื่องธรรมดาของ
คนหาพวก
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ตัวอย่างก็คือพระอุปนนท์ เทศนาให้คนทั้งหลายภิกษุ
ทั้งหลายสันโดษ แต่ท่านไปที่วัดไหน เวลาเข้าพรรษา ท่านก็
อยากได้ของออกพรรษา ท่านก็ไปวางรองเท้าไว้บ้าง วางร่มไว้
บ้าง เพือ่ ท่านจะมีสว่ นด้วย พอออกพรรษาแล้วท่านก็เดินเก็บไป
ทีละวัด นีก่ เ็ ห็นชัด กล่าวยกย่องความมักน้อยสันโดษ แต่ตวั เอง
กลับไปท�ำตรงกันข้าม
แต่บางเรื่องก็มีข้อยกเว้น เช่นพระแก่ ท่านหวังดีแก่ลูก
ศิษย์ ตืน่ มาตี ๔ ก็เทีย่ วเดินปลุกให้พระหนุม่ เณรน้อยขึน้ มาท่อง
หนังสือ เสร็จแล้วท่านก็ไปนอนต่อ เพราะท่านแก่แล้ว อย่างนีก้ ็
ยกเว้นให้ด้วยสุขภาพของท่าน ไม่ควรต�ำหนิท่าน
ในพุทธพจน์มีว่า อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โก หิ นาโถ
ปโรสิยา อฺตตนา หิ สุทนฺเตน นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ ตนที่ฝึกดีแล้ว
ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยาก ต้องฝึกตนก่อนแล้วฝึกผู้อื่นภายหลัง
ก็ไม่เศร้าหมอง
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อีกบทหนึ่งว่า อตฺตทตฺถํ ปรตฺเถน พหุนาปิ นหาปเย ไม่
ควรพร่าประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มาก รู้ประโยชน์
ของตนแล้ว พึงท�ำประโยชน์ของตนให้บริบูรณ์ พึงขวนขวายใน
ประโยชน์ของตน
แต่อนั นีไ้ ม่ได้สอนให้เห็นแก่ตวั เพียงแต่วา่ ท�ำตัวให้ดี แล้ว
ก็ช่วยผู้อื่นให้ดีด้วย คือไปพร้อมๆ กัน แต่ถ้าเผื่อฝึกตนได้แล้ว
ก็จะดียิ่งขึ้น
เกี่ยวกับเรื่องวาจา ที่ว่าไม่ควรท�ำอย่างที่ต�ำหนิผู้อื่น หรือ
ไม่ควรกล่าวร้ายผูอ้ นื่ โดยไม่มขี อ้ เท็จจริง มีพทุ ธภาษิตในสังยุตตนิกาย พรหมสังยุต อยู่ตอนหนึ่ง ซึ่งผมเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
กับผู้สนใจอยู่มาก
พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า คนที่เกิดมาทุกคน มีขวานติด
ปากมาด้วย ส�ำหรับให้คนพาล ผูท้ ชี่ อบพูดร้าย พูดชัว่ ๆ ไว้เชือด
เฉือนตนเอง ผู้ใดสรรเสริญคนที่ควรติเตียน หรือติเตียนคนที่
ควรสรรเสริญ ผู้นั้นเรียกว่าเกลี่ยโทษลงด้วยปาก เขาก็จะไม่ได้
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รับความสุขเพราะโทษนั้น
การเสี ย ทรั พ ย์ เ พราะแพ้ ก ารพนั น สิ้ น เนื้ อ สิ้ น ตั ว ก็ ยั ง
โทษน้อยกว่า การท�ำใจให้ประทุษร้ายในพระสุคต การท�ำใจให้
ประทุษร้ายในพระสุคตคือพระพุทธเจ้านี้มีโทษมากกว่า มีโทษ
ติดตามไปหลายชาติ น่ากลัว
บุคคล ๔ จ�ำพวก
๑. ยกย่องคนที่ควรยกย่อง ต�ำหนิคนที่ควรต�ำหนิ
๒. ไม่ยกย่องคนที่ควรยกย่อง ไม่ต�ำหนิคนที่ควรต�ำหนิ
๓. สรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ แต่ไม่ติเตียนคนที่ควร
ติเตียน
๔. ติเตียนคนที่ควรติเตียน แต่ไม่สรรเสริญคนที่ควร
สรรเสริญ
พระพุทธเจ้าคุยกับ โปตลิย ปริพาชก ปริพาชกก็ตอบว่า
คนทีเ่ ฉยๆ แหละดี คือไม่ตเิ ตียนใคร ไม่สรรเสริญใคร เขาชอบใจ
คนพวกนี้ เพราะว่าตั้งอยู่ในอุเบกขา
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พระพุทธเจ้าท่านไม่เห็นด้วย ท่านบอกว่าเรานิยมคนที่ติ
คนทีค่ วรติ สรรเสริญคนทีค่ วรสรรเสริญ ตามความเป็นจริง ตาม
กาลอันควร เพราะว่าตั้งอยู่ใน กาลัญญุตา
ในสังคมเรา บางทีกพ็ ลาด คนไปให้คา่ กับคนทีเ่ ฉยๆ ไม่วา่
ใคร ว่าท่านดีเหลือเกินไม่ว่าใครเลย ท�ำผิดท�ำถูกก็ไม่ว่าใครเลย
อันนีม้ นั เป็น concept ทีผ่ ดิ เอาหลักพระพุทธเจ้ามาเทียบ ก็ตอ้ ง
ต�ำหนิคนที่ควรต�ำหนิ ยกย่องคนที่ควรยกย่อง
พระพุทธเจ้าท่านไม่เฉย ใครควรต�ำหนิท่านก็ต�ำหนิ ใคร
ควรยกย่องท่านก็ยกย่อง ถ้าเป็นคนมีสาระเอาจริงเอาจังทนต่อ
ค�ำสอนเขาก็จะอยู่ได้ คือพระพุทธเจ้าท่านทรงต้องการแก่น
มีอีกพุทธพจน์ที่ว่า ยถาวาที ตถาการี ท�ำอย่างที่พูด พูด
อย่างที่ท�ำ อันนี้ก็ดีครับ
ท่านมหาตมะ คานธี มีคนไปถามท่านว่า ท่านอยูใ่ นปัจฉิม
วัย ท่านมีคำ� พูดอะไรสักหน่อยหนึง่ ไหม จะฝากเอาไว้สำ� หรับให้
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คนรุ่นหลังถือเอาเป็นแบบอย่างปฏิบัติตาม ท่านบอกว่า “ชีวิต
ของข้าพเจ้าทัง้ หมดนัน่ แหละคือค�ำพูดของข้าพเจ้า” หมายความ
ว่า ถ้าอยากรูว้ า่ ข้าพเจ้าจะพูดอะไร ก็ดชู วี ติ ของข้าพเจ้าก็แล้วกัน
แปลว่า ท�ำให้ดู เป็นอยู่ให้เห็น แทนค�ำพูดของท่าน
ในสังคมเรา บางคนสอนเก่ง ได้รบั ยกย่องว่ามีวาทศิลป์แต่
ตัวเองท�ำตรงข้ามกับทีส่ อน ถ้าจะตัดสินก็คอื ว่า ก็ดที สี่ อนได้ แต่
ก็แย่ที่ท�ำไม่ได้ แต่ก็ไม่ท�ำให้เกิดความประทับใจต่อผู้ที่ถูกสอน
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๑๕
เมตตวา
มีเมตตา

ลองอ่านจากพระไตรปิฎกก็ได้นะครับ ค่อนข้างยาว เดีย๋ ว
ค่อยพูดกันไปทีละตอนก็ได้
“พึงแผ่เมตตาจิตไปในหมู่สัตว์ว่า ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็น
ผู้มีสุข มีความเกษม มีตนถึงความสุขเถิด สัตว์มีชีวิตทั้งหลาย
เหล่าใดเหล่าหนึง่ มีอยู่ ยังเป็นผูส้ ะดุง้ ยังมีตณ
ั หาอยู่ หรือเป็นผู้
มั่นคง ไม่มีตัณหา”
คือแผ่เมตตาไปให้หมดเลย ทั้งสัตว์ที่ทั้งยาวหรือสั้นหรือ
ใหญ่ หรือเล็ก ผอม อ้วน ทีไ่ ด้เห็นหรือไม่ได้เห็น อยูไ่ กลหรืออยู่
ใกล้ ทีเ่ กิดแล้ว หรือแสวงหาทีเ่ กิดอยู่ ภูตาวา สัมภเวสีวา ขอให้
สัตว์ทั้งหลายมีความสุข

ภูตา นี่ในความหมายหนึ่ง หมายถึงพระอรหันต์
สัมภเวสี หมายถึง ทัง้ หมดยกเว้นพระอรหันต์ ตัง้ แต่พระ
อนาคามีลงมา ยังเป็นสัมภเวสี คือยังมีภพอยู่
สัตว์อื่นไม่พึงข่มเหงสัตว์อื่น ไม่พึงดูหมิ่นอะไรๆ เขาในที่
ใดๆ เลย ไม่พึงปรารถนาทุกข์แก่กันและกัน เพราะความกริ้ว
โกรธ และเพราะความคุมแค้น มารดาถนอมบุตรคนเดียวผูเ้ กิด
ในตนด้วยชีวิตฉันใด พึงเจริญเมตตาในใจไม่มีประมาณไปใน
สัตว์ทั้งปวงฉันนั้น
พึงเจริญเมตตามีในใจไม่มปี ระมาณ มานสมฺภาวเย อปริมาณํ พึงเจริญเมตตามีในใจไม่มปี ระมาณในโลกทัง้ ปวง ทัง้ เบือ้ งบน
เบื้องล่างเบื้องขวาง เป็นธรรมอันไม่คับแค้น ไม่มีเวร ไม่มีศัตรู
ผู้เจริญเมตตานั้น ยืนอยู่ก็ดี เดินอยู่ก็ดี นั่งก็ดี นอนก็ดี เป็นผู้
ปราศจากความง่วงคือยังไม่งว่ งนอนเพียงใด ก็พงึ ตัง้ สติไว้เพียงนัน้
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ปราชญ์ทั้งหลายเรียกการอยู่นี้ว่า พรหมวิหาร ในพระ
ศาสนานีผ้ มู้ เี มตตาไม่เข้าถึงทิฏฐิ คือสักกายทิฏฐิ เป็นผูม้ ศี ลี ถึง
พร้อมด้วยทัสนะ หรือสัมมาทิฏฐิ ในโสดาปัตติมรรค น�ำความ
หมกมุ่นในกามทั้งหลายออกไปได้ ก็ย่อมไม่เข้าถึงการนอนใน
ครรภ์อีกโดยแท้
นี่คือข้อความทั้งหมดเกี่ยวกับเมตตา
การแผ่เมตตา เราแผ่ให้ตัวเองก่อน อหัง สุขิโต โหมิ ขอ
ข้าพเจ้าจงมีความสุขเถิด เราแผ่ให้ตวั เองก่อน เพือ่ เป็นพยานว่า
เรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด คนอื่นสัตว์อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์
ฉันนั้น
ดังนัน้ การแผ่เมตตาก็เริม่ ทีต่ วั เองก่อน แล้วก็ขยายวงกว้าง
ออกไป ล�ำดับต่อไปก็เป็นผู้มีอุปการคุณ แล้วก็ไปถึงคนที่เฉยๆ
คนที่พอใจ คนที่เป็นศัตรู

อ. ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ
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ไม่ใช่แผ่ให้ศตั รูกอ่ น เพราะมันไปยาก ต้องจิตใจอ่อนโยน
นุ่มนวลมากแล้ว ถึงกระนั้นก็ยังไม่ค่อยจะไป ท่านจึงแนะน�ำว่า
ถ้าเผื่อให้แผ่ให้ศัตรูแล้ว เมตตามันไม่ไป ก็ต้องคิดอย่างนี้ๆๆ
มี ๔-๕ วิธี
กรุณานีก่ แ็ ปลก อาจจะเป็นทฤษฎีหรืออะไรก็แล้วแต่ ท่าน
ให้แผ่ไปให้คนที่ล�ำบากยากเข็ญก่อน ถ้าไม่มีคนที่ล�ำบากยาก
เข็ญก็แผ่ไปให้คนชั่ว ท่านบอกว่าคนชั่วนี่หาความสุขได้ยาก
ฉะนัน้ แผ่กรุณาไปให้คนชัว่ น หิ ต ํ สุลภํ โหติ สุขํ ทุกกฺ ฎการินา
คนที่ท�ำชั่วหาความสุขได้ยาก แม้มีอาการเสมือนหนึ่งว่าจะมี
ความสุข แต่ที่แท้เขาไม่มีความสุข
คนทีม่ คี วามสุขแล้ว ถ้าเผือ่ เมือ่ ไหร่เขาล�ำบากเราก็แผ่กรุณา
ให้ไป เพราะกรุณามันเป็นการน�ำทุกข์ออก เมตตาเป็นการน�ำสุข
เข้าไปให้ ที่เรียกว่าบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขนั่นเอง
ผมก็ขอจบทางสูส่ นั ตบท ทางแห่งความสงบสันติลงเพียง
เท่านี้นะครับ สวัสดี
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รายนามผู้ร่วมศรัทธาพิมพ์หนังสือ

คุณสมบัติของผู้มุ่งสันตบท
ล�ำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

ชื่อ-สกุล
ร้านพระไตรปิฎก
คุณชื่นจิตต์ ก้องสกุล
คุณจุฑามาศ
บ. เบรฟ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
คุณรุ่งระวี วิทูรปกรณ์
คุณศิริพร ปัญญ์เอกวงศ์
คุณอุริษา บุณยรักษ์
คุณกัลยา นะตะชูสงค์
คุณอาภัสรา ภักดีพัฒนสันติ
คุณอารีย์ บุญวรานันท์
คุณเกษกาญจน์ ชุณหวิริยะกุล
คุณธีรชัย พงษ์มั่นจิต
คุณพร้อมพล สุดเอี่ยม
คุณจุฑามาศ
คุณปานจิตต์ วงศ์อ่อนดี
คุณมาณพ แก้วมณี
คุณปฏิญญา ศรีบุญเรือง
คุณสิริพร ชัยสวัสดิ์
คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์

จ�ำนวนเงิน

ล�ำดับ
๓๕,๑๐๐ ๑๙
๒๓,๐๐๐ ๒๐
๒๑
๒๐,๐๐๐ ๒๒
๑๐,๐๐๐ ๒๓
๑๐,๐๐๐ ๒๔
๗,๐๐๐ ๒๕
๖,๐๐๐ ๒๖
๕,๑๐๐ ๒๗
๕,๐๐๐ ๒๘
๕,๐๐๐ ๒๙
๕,๐๐๐ ๓๐
๔,๓๓๐ ๓๑
๔,๐๕๐ ๓๒
๔,๐๐๐ ๓๓
๔,๐๐๐ ๓๔
๔,๐๐๐ ๓๕
๔,๐๐๐ ๓๖
๓,๕๐๐ ๓๗

ชื่อ-สกุล
คุณนวรัตน์ จุลสังข์
คุณบุศรา อั่งสกุล
คุณอโยธัย งดงาม และครอบครัว
คุณศรินทร์ธา วงศ์สุภลักษณ์
คุณกัลยา เมฆรุ่งเรืองกุล
คุณเสริมศักดิ์ เสมประยูร
คุณปัทมาภรณ์ อังสกุลวงศ์
คุณพิมพา สกุลลิ้มเจริญ
คุณคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์
คุณพีรกิจ ศรีสอาด
คุณสมชาย ฉัตรวิเชียรชัย
คุณบุญทอง
คุณวลัยทิพย์ ปิติจอมวงศ์
คุณชนิดาภา อิษวาส
คุณตรูตา ทรรพวสุ
คุณประทานพร มิ่งมาศ
คุณสารวรรณ บุญศรี
คุณวีรวรรณ วัฒนโสภณวงศ์
พระกฤษกร วรชินวงศ์

จ�ำนวนเงิน

๓,๓๐๐
๓,๐๒๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๙๔๕
๒,๘๒๐
๒,๕๐๐
๒,๒๘๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๖๔๐
๑,๖๐๐
๑,๖๐๐

ล�ำดับ
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

จ�ำนวนเงิน ล�ำดับ
ชื่อ-สกุล
คุณนีระนุช ชัยชนะสมบัติ
๑,๕๖๕ ๕๙
คุณกนกพร
๑,๕๐๐
คุณพัชรี คงปลอด
๑,๒๐๐ ๖๐
คุณสุดศรี เวชโช
๑,๒๐๐ ๖๑
คุณนงนุช กิติกุลวรากร
๑,๐๘๐ ๖๒
รหัสสมาชิก ๔๘๐๐๔๐๙
และ ๔๘๐๒๖๖๘
๑,๐๐๐ ๖๓
พ.ต.อ. บุญเสริม-คุณยุพดี ศรีชมภู
๑,๐๐๐ ๖๔
พระชัยพร จนฺทวํโส
๑,๐๐๐ ๖๕
คุณเรนุชา นวกิจภาญกุล
๑,๐๐๐ ๖๖
คุณพรรณี แสงสุรีย์พรชัย
๑,๐๐๐ ๖๗
คุณวัชรี ศิรินรกุล
๑,๐๐๐ ๖๘
คุณเสน่ห์ ชอบสะอาด
๑,๐๐๐ ๖๙
๗๐
คุณถาวร-คุณนฤมล-ด.ญ. วรมนด.ช. วรกมล ตันแสนทอง
๑,๐๐๐ ๗๑
คุณแฉล้ม ใจเสือ
๑,๐๐๐ ๗๒
คุณโชติมา
๑,๐๐๐ ๗๓
คุณทัศพร โรจนอิศรานนท์
๑,๐๐๐ ๗๔
คุณมณีนุช ทรงแสงธรรม
๑,๐๐๐ ๗๕
คุณสมเกียรติ เมฆบริบูรณ์
๑,๐๐๐ ๗๖
คุณอุดมพร หล่อกิติยะกุล
๑,๐๐๐ ๗๗
คุณวิภา จรรยาภรณ์พงษ์
๑,๐๐๐ ๗๘
คุณวิชัย โพธิ์นทีไท
๑,๐๐๐ ๗๙

ชื่อ-สกุล
คุณอุดมพร สายเพ็ชร
และครอบครัว
คุณเกษิตา ปชาคุณนนท์
มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
คุณธรรม-คุณจินดารัตน์
ดรุณรักถาวร
คุณสวา หมอรัตน์
คุณเปรมชนะ สิทธิเกธร
คุณนภดล เล็กรุ่งเรืองกิจ
คุณมาโนช อยู่บรรยงค์
คุณศุภธีรัช ใจนนดี
คุณรัชดา ผดุงเวช
คุณชวิสุดา ไกรรวี
คุณประยุทธ ชัยจิรพันธ์
คุณกุลชลี เทศทิม
คุณประยุทธ ชัยจิรพันธ์
คุณวิไลลักษณ์ วงศ์วิเศษ
นพ. วิวัฒน์ นิมมานรัชต์
คุณสมจิตต์ ทรงฤกษ์
คุณนฤมล ตันแสนทอง
คุณฟองสมุทร วิชามูล
คุณวิวัฒน์ ธรรมาสุรพันธ์
คุณบรรหาร เปล่งศรี

จ�ำนวนเงิน

๑,๐๐๐
๙๗๐
๙๕๐
๘๒๐
๘๐๐
๘๐๐
๘๐๐
๗๖๖
๗๐๐
๖๘๐
๖๐๐
๕๗๐
๖๖๐
๕๗๐
๕๕๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

ล�ำดับ
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

ชื่อ-สกุล
คุณบรรหาร เปล่งศรี
คุณบรรหาร เปล่งศรี
คุณนพพร ฉัตรไชยสิทธิกุล
คุณไกรฤกษ์ เขื่อนแก้ว
คุณสุพัตรา กิตติเจริญเกียรติ
คุณญาณภัค อาวรณ์
คุณสาธิต นนท์ณัฐชญา
คุณเพลินพิศ นวาระสุจิตร
คุณธนิดา บุลสุข
คุณสุพัตรา วิศรุตพงษ์
คุณพรรณี เขิดร�ำไพ
คุณฐาปนีย์ จ่างตระกูล
คุณกัญพิมล เลิศจิระประเสิรฐ
คุณจริยา เหลืองรังสรรค์
คุณสาวิตรี ชาติอุทิศ
คุณปาริชาต โมกขมรรคกุล
คุณยุวดี อึ้งศรีวงษ์
คุณปัญจรส ภัทรบรรเจิด
คุณเทพวิรุณ
คุณสวรรณี สระตันดี
คุณสิรยา หาสีสุข
คุณขวัญชัย โชติพุทธิกุล
คุณสุวิชา พูลเกษ

จ�ำนวนเงิน

๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๔๗๐
๔๕๐
๔๓๐
๔๑๐
๔๐๐
๓๗๐

ล�ำดับ
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔

จ�ำนวนเงิน
ชื่อ-สกุล
คุณกัญจน์ณัฏฐ์ เทอญชูชัย
๓๕๐
คุณละเมียด รัตนอุไร และครอบครัว
๓๔๐
คุณกนกนันท์ ชวนสนิท
๓๔๐
คุณศุภรดา
๓๒๐
หจก. อู่เงิน
๓๒๐
คุณวิจิตรา สารินทร์
๓๑๐
คุณเพ็ญประภา นนทลี
๓๐๐
คุณสุขทวี กฤศศรีสุพรรณ
๓๐๐
คุณนงนภัส จึงธนภรณ์
๓๐๐
คุณนนทกร สักกะพลางกูร
๓๐๐
คุณวาสินี สักกะพลางกูร
๓๐๐
ด.ญ. ปวีณ์กร สักกะพลางกูร
๓๐๐
คุณอุกฤษฎ์-คุณเขษมศักดิ์
อายตวงศ์
๓๐๐
คุณภิญญ์สินี พานทองรัชต์
๓๐๐
คุณปักเท้ง แซ่เอ็ง
๓๐๐
คุณณัสนันทน์ ลิ้มพิพัฒน์ชัย
๓๐๐
คุณกิตติพงส์ ชมภูพงษ์เกษม
๓๐๐
คุณไพศาล ลิ้มมีถาวรภิรัตน์
๓๐๐
คุณเปล่งศรี
๓๐๐
คุณวนิดา ทิพย์โอสถ
๓๐๐
คุณชญาดา เนียมเปีย
๓๐๐
คุณวิไลวรรณ สาครวิมล
๓๐๐

ล�ำดับ ชื่อ-สกุล
๑๒๕ คุณสิริการย์-คุณณัฐพิมลคุณพสิษฐ์ โรจน์รัตนศิริ
๑๒๖ คุณสุดาพรรณ พิไลพุฒิเมธ
และครอบครัว
๑๒๗ คุณประวิทย์-คุณนาตยา
นวาระสุจิตร
๑๒๘ คุณสุนันทา พรรณเชษฐ์
๑๒๙ คุณศุภเสริม กิจขจรไพบูลย์
๑๓๐ คุณเอกชัย ดีรุ่งโรจน์
๑๓๑ คุณหทัยรัตน์ เตชะอากรณ์กุล
๑๓๒ คุณอมรรัตน์ โคตรลาดร�ำ
๑๓๓ คุณสานนท์ ชัยเจริญ
๑๓๔ คุณชัยศักดิ์ ปอแก้ว
๑๓๕ คุณประยุทธ ชัยจิรพันธุ์
๑๓๖ คุณสิริมาต หาญภู่วานนท์
๑๓๗ คุณชัชชฎา อิ่มใจ
๑๓๘ คุณธนพล หาญณรงค์
๑๓๙ คุณชลิตา พาพันธุ์
๑๔๐ คุณหรรษา จรัสรัตติกาล
๑๔๑ คุณจักรพงษ์ มานิตยกุล
๑๔๒ คุณศรีวรรณ สุขแสนไกรศร
และครอบครัว
๑๔๓ คุณพินทิพย์ ประมูลวงศ์
๑๔๔ คุณสุดปรีชา-ด.ญ. ชินพร ผ่องใส

จ�ำนวนเงิน

๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๒๕๐
๒๕๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๓๐
๒๒๐
๒๑๐
๒๑๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐

ล�ำดับ
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕

๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๒๐๐
๑๖๕
๒๐๐
๑๖๖
๒๐๐

ชื่อ-สกุล
คุณมานะ นาวิน
คุณวริษฐพร กลึงวิจิตร
คุณเพลินพรรณ ตาลสอน
คุณรุ่งนภา เดชไพบูลย์ยศ
คุณอนันต์ เจียรวงศ์
คุณแสงจันทร์ ส่วนบุญ
คุณอมราวรรณ นิลก�ำแหง
คุณธัญธร ง้าววิฑูรย์วงศ์
คุณแก้วตา เปี่ยมศักดิ์ศิริกุล
คุณรัตนา งามพงศ์พรรณ
คุณนัชชา-คุณคณากรคุณธนกร ดิษยาตติย
คุณศิวาภรณ์ สกุลเที่ยงตรง
คุณสายรุ้ง พินิตกาญจนพันธุ์
คุณธนา ศรีนิเวศน์
คุณสุนีย์ เอกภาพสกุลวงศ์
คุณผ่องจิตต์ มานิตบาล
คุณรัชตินนท์ เรืองวานิชนันท์
คุณโอภาส เฮงภู่เจริญ
คุณเวโรจน์ อุตยะราช
คุณเกวลี ตันติกรพรรณ
คุณประเสริฐ วะโนปะ
คุณสุพัตรา กลิ่นระคนธ์

จ�ำนวนเงิน

๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๙๐
๑๘๐
๑๘๐
๑๖๐
๑๖๐
๑๖๐
๑๖๐
๑๕๐

ล�ำดับ
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘

จ�ำนวนเงิน
ชื่อ-สกุล
คุณวิระไชย ศรีสมัย
๑๕๐
คุณสุภัทรา ฐิติอมรพันธุ์
๑๕๐
คุณธัญญา สิริเมธาชัย
๑๕๐
ศรัทธากัลยาณธรรม
จาก อ. แม่สะเรียง
๑๔๗
คุณวริพร หนงใจ
๑๔๐
คุณสุวิทย์ แซ่จิว
๑๓๐
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
๑๓๐
คุณเพลินพรรณ คงสกุล
๑๓๐
คุณรัตน์รุ่ง สุขเสมอ
๑๒๐
คุณรัตนาวิไล ฐิติอมรพันธ์
๑๒๐
คุณพาณิภัค ข�ำสุวรรณ์
๑๑๐
คุณนิพนธ์ เรือนสุภา
๑๑๐
คุณพิงพันธุ์ พลรวีโรจน์
๑๐๐
คุณฉัตรชัย เกริกเบญจธรรม
๑๐๐
คุณไชยพงษ์ เปี่ยมพงษ์สานต์
๑๐๐
คุณพยอม มณีพฤกษ์
๑๐๐
ด.ช. อภิวิชญ์ กุลชฤทธิ์
๑๐๐
พี่จิ๋ว รพ. สมุทรปราการ
๑๐๐
พ.ต.อ. บุญเสริม-คุณยุพดี ศรีชมภู
๑๐๐
คุณบ�ำเพ็ญ-คุณสุวารี ไชยเพชร
๑๐๐
คุณนิรมล จิตติเรืองเกียรติ
๑๐๐
คุณนภัทร เนียมทับทิม
๑๐๐

ล�ำดับ
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐

ชื่อ-สกุล
คุณชัยภัทร วรงค์พรกุล
คุณแม่เสียม แซ่เตียว
คุณฤทธิรงค์ สาลี่ทอง
คุณเศรษฐวิทย์ นันทวิตวิทยากุล
คุณอารีย์ หนองเทา
คุณอ�ำนาจ-คุณราตรี ปลอดโปร่ง
คุณพชรมน แสงเดือน
คุณร่มเย็น สุขแดง
คุณนงนุช กิติกุลวรากร
คุณมรกต จงไพศาล
คุณค�ำนึง บ�ำรุงเขต
คุณโอภาส เฮงภู่เจริญ
คุณสิทธิชัย ปัญคิวจณาณ
คุณแม่สมพร ซามี
คุณสนั่น ปลั่งประยูร
คุณธีระ-คุณฐาปนี ผดุงวัฒนโรจน์
และครอบครัว
คุณสุปกานต์ วิมุตตานนท์
ครอบครัวคุณวัลย์ลดา พินิจพิจยา
คุณพูลลาภ ประจัญบาน
คุณแม่อุนสี แซ่ฮิ้ม
คุณสอาด พนารังสรรค์
คุณอมรรัตน์ พนารังสรรค์

จ�ำนวนเงิน

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ล�ำดับ ชื่อ-สกุล
๒๑๑ คุณเกศริน พนารังสรรค์
๒๑๒ คุณสรายุทธ พนารังสรรค์
และครอบครัว
๒๑๓ คุณซุ่ยไล้ แซ่ลิ้ม
๒๑๔ คุณรักชนก นุสราสุภานันท์
๒๑๕ คุณจิตรา วิสุทธิ์พิศาล
๒๑๖ คุณปัญญา ติวงศา
๒๑๗ ด.ช. สีหราช โพธิ์แก้วสุกใส
๒๑๘ คุณสคราญ ชมพัฒน์
๒๑๙ คุณอุทิศ สิงห์บุรี
๒๒๐ คุณมลทิพย์ สุขวาด
๒๒๑ คุณสคราญ ชมพัฒน์
๒๒๒ คุณนาวี ไวยสุนีย์
๒๒๓ คุณชัชชัย ตติยะพงศ์พันธุ์
๒๒๔ คุณกนกพร อินทร์ยอด
๒๒๕ คุณส�ำราญ นามสว่าง
๒๒๖ คุณสมจิตร ตอเสนา
๒๒๗ คุณภัทรภรณ์ สุภาพญาติ
๒๒๘ คุณบุปผา บุญสม
๒๒๙ คุณวีรยุทธ สิต
๒๓๐ คุณภัทรภรณ์ สุภาพญาติ
๒๓๑ คุณเชาวณีย์ แพร่ภัทร
๒๓๒ คุณเลอพงศ์ นวาระสุจิตร
๒๓๓ คุณทองใบ เกษศรี

จ�ำนวนเงิน

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๐
๙๐
๘๐
๗๐
๗๐
๗๐
๗๐
๖๐
๖๐
๖๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐

ล�ำดับ
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓

จ�ำนวนเงิน
ชื่อ-สกุล
คุณอัญชลี นวาระสุจิตร
๕๐
คุณเถลิงกิจ เธียรวัฒนาธาดา
๔๐
คุณสุวพิชญ์ นันทศิริรัตน์
๔๐
คุณชานียา ธรรมสังวาลย์
๔๐
คุณเยาวนาฏ ยศยงเลิศ
๔๐
คุณเสรี วิริยพิสุทธิ์
๓๐
คุณสปันนา วรงค์พรกุล
๒๐
คุณธัชชัย ตติยะพงษ์พันธ์
๒๐
คุณภัสสร สวัสดิ์
๒๐
คุณเพิ่มพงศ์-ด.ช. เอกสหัส
ธนพิพัฒน์สัจจา
๒๐
รวมศรัทธาทั้งสิ้น  ๒๗๓,๙๔๓  บาท

ชมรมกัลยาณธรรมขอกราบอนุโมทนา
ในกุศลจิตของทุกท่านมา ณ ที่นี้
ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรม
ยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ

