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มงคลสตูร เป็นสตูรหนึง่ในคมัภร์ีขทุทกปาฐะ ในพระสตุตนัต- 
ปิฎก เป็นพระพทุธภาษติทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นภาษาบาลี 
มจี�านวน ๑๑ คาถา มคีวามยาวเพยีง ๒๒ บรรทดั เริม่ตัง้แต่คาถา 
ที่ขึ้นต้นว่า อเสวนา จ พาลานํ เป็นต้น ไปจนถึงคาถาที่ขึ้นต้นว่า 
ผฏุฐสสฺ โลกธมเฺมห ิซึง่มคีวามไพเราะ ทัง้เบือ้งต้น ท่ามกลาง และทีส่ดุ 
เป็นพุทธพจน์ว่าด้วยมงคล ๓๘ ประการ อันเป็นสูตรพัฒนาการ 
ทางจิตแบบอมตะ เป็นค�าสั่งสอนที่เสริมสร้างสังคมให้เจริญด้วย 
ศลี สมาธ ิปัญญา ตามหลกัพระพทุธศาสนา แต่เนือ่งด้วยพระสตูรนี้ 
มคีวามย่อมาก ยากทีจ่ะเข้าใจและน�ามาปฏบิตั ิเมือ่ประมาณ พ.ศ. 
๙๐๖ พระพทุธโฆษจารย์ แห่งอนิเดยี ได้รจนาคมัภร์ีอรรถกถาชือ่ 
ปรมตัถโชตกิา ขึน้ อธบิายสตูรต่างๆ ในคมัภร์ีขทุทกปาฐะ ท่านได้ 
อธบิายเนือ้ความในมงคลสตูรนีใ้ห้เข้าใจง่ายขึน้ด้วย แต่ไม่สูพ้สิดาร 
มากนัก

ค�าน�าจากผู้เรียบเรียง



ขอนอบน้อมแด่

สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้ทรงตรัสค�าสอนนี้

และท่านสิริมังคลาจารย์ผู้รจนามงคลทีปนี

ตลอดจน ผู้ที่ได้เรียบเรียงเรื่องนี้มาแล้วทุกท่าน
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ต่อมาเมือ่จลุศกัราช ๘๘๖ (พ.ศ. ๒๐๖๗) ท่านสริมิงัคลาจารย์ 
พระมหาเถระผู้เปรื่องปราดทางภาษาบาลีรูปหนึ่งแห่งล้านนาไทย 
ได้รจนาคมัภร์ี มงัคลตัถทปีน ีขึน้เป็นภาษาบาล ีซึง่นยิมเรยีกสัน้ๆ 
ตามภาษาไทยว่า มงคลทปีน ีคมัภร์ีนีไ้ด้อธบิายขยายความมงคลสตูร 
อย่างวจิติรพสิดาร ให้ความรูท้ัง้ทางวรรณคด ีศพัท์ศาสตร์ และหลกั 
ธรรม พร้อมทัง้มอีทุาหรณ์ประกอบค�าอธบิายอย่างแจ่มแจ้ง นบัเป็น 
คมัภร์ีทีล่�า้ค่าคมัภร์ีหนึง่ ซึง่เป็นผลงานของคณะสงฆ์ไทย เป็นทีน่ยิม 
แพร่หลายในวงการศึกษาและปฏิบัติธรรม

และต่อมากไ็ด้มผีูร้จนา มงคลสตูรแปลพสิดาร โดยแปลเป็น 
ส�านวนเทศนาของ พระครสูริปัิญญามนุ ี(อ่อน) ได้รจนาขึน้โดยแปล 
ถอดความจากบาลมีงคลสตูร แล้วอธบิายหลกัธรรม ยกอทุาหรณ์ 
ประกอบค�าอธิบาย ตามแนวคัมภีร์มังคลัตถทีปนีของท่านสิริมัง-
คลาจารย์ และคัมภีร์อื่นๆ

ส่วนส�านวนภาษาไทย ปัจจุบันก็มีผู้รู้หลายท่านได้แต่ง โดย 
เฉพาะชั้นพระเถระก็มีอยู่สองส�านวน คือของพระเดชพระคุณ 
ท่านเจ้าคณุพระอบุาลคีณุปูมาจารย์ (สริจินโฺท จนัทร์) วดับรมนวิาส 
กบัของเจ้าพระคณุสมเดจ็พระมหาวรีวงศ์ (จวน อฏุฐาย ีป. ๙) วดั 
มกุฏกษัตริยาราม และผลงานของท่านผู้รู ้อีกหลายท่าน เช่น 
ของพนัเอกป่ิน มทุกุนัต์ อาจารย์เกษม บญุศร ีและเจ้าคณุพระเทพ- 
สทิธมินุ ี(โชดก) วดัมหาธาตฯุ ซึง่ปัจจบุนัเป็นสมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า 
พระอรยิวงศาคตญาณ ท่านเหล่านีไ้ด้แต่งไว้อย่างเรยีบร้อยสวยงาม

แต่เนื่องจาก คุณสุรวิทย์ ไชยพงศาวลี เจ้าของส�านักพิมพ์ 
เจรญิวทิยาการ ได้มคีวามประสงค์จะเผยแพร่หลกัธรรมในมงคลสตูร 
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นี้อีก ซึ่งได้เคยบอกแล้วว่าได้มีผู้เขียนไวห้ลายส�านวน ขอให้เลือก 
พมิพ์เอา แต่เจ้าของไม่มคีวามประสงค์เช่นนัน้ จงึให้ข้าพเจ้าเรยีบเรยีง 
ขึ้นใหม่อีกฉบับหนึ่ง

ซึง่การเรยีบเรยีงนี ้ได้อาศยัค�าอธบิายจากท่านผูรู้ท้ีไ่ด้อธบิาย 
ไว้แล้วเป็นแนวโดยตลอด ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงถือว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ 
เรยีบเรยีงจากความรูท้ีไ่ด้ศกึษามาจากคมัภร์ี และหนงัสอืของท่าน 
ผู้รู้ดังกล่าว ดังนั้นจึงมิได้ถือว่าเป็นงานเขียนโดยตรงของข้าพเจ้า 
เป็นแต่เพยีงเรยีบเรยีงผลงานนีข้ึน้มาใหม่ และบางตอนได้สอบทาน 
จากพระไตรปิฎก และได้แทรกไว้ใหม่บ้าง ซึ่งเป็นการเรียบเรียง 
ด้วยกศุลเจตนาเพือ่ให้ค�าสัง่สอนของพระพทุธองค์ท่านแพร่หลาย 
ทัว่ไปเท่านัน้ มไิด้มเีจตนาเป็นอืน่ เมือ่มคีวามผดิพลาดใดๆ เกดิขึน้ 
ข้าพเจ้าขอน้อมรบัว่าเป็นความเบาปัญญาของข้าพเจ้า ส่วนความดี 
ทีม่อียู ่ขออทุศิให้แก่บรรดาท่านผูเ้ป็นผูร้จนาเริม่ต้นทีก่ล่าวมาแล้ว 
ทุกประการ

สิริคุตฺโต ภิกฺขุ
(วัดเขาอิติสุคะโต หัวหิน)
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ค�าน�า
จากชมรมกัลยาณธรรม

หนังสือมงคล ๓๘ ประการ เล่มนี้ มีที่มาจากความตั้งใจดี 
ที่จะตอบแทนพระคุณครูบาอาจารย์เป็นที่ตั้ง เนื่องจากสมัยที่ 
ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล อ. หัวหิน จ. ประจวบ- 
คีรีขันธ์ มีโอกาสเข้าเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่ส�านัก 
วัดหัวหิน เรียนอยู่หลายปี และท่านสิริคุตฺโต ภิกฺขุ เป็นพระ 
อาจารย์สอนท่านหนึง่ ท่านมคีวามเมตตาข้าพเจ้ามาก ต่อมาบดันี้ 
ท่านลาสิกขานานแล้ว และปรารภว่าต้องการท�าหนังสือเล่มนี้ 
อกีครัง้เพือ่เผยแผ่ให้กว้างขวาง ข้าพเจ้าจงึรบัปากว่าจะท�าให้ท่าน 
เพราะเนื้อหาแห่ง มงคล ๓๘ ประการ เล่มนี้ เป็นหลักธรรม 
ส�าคัญอันสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะน�าให้ 
เราชาวพทุธถอืปฏบิตัเิป็นมงคลเป็นแนวทางด�าเนนิชวีติ และท่าน 
อาจารย์ได้อธบิายไว้เข้าใจง่าย มตีวัอย่างมากมายและมคีวามเหน็ 
ที่คมคาย ชวนอ่าน
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บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดท�าหนังสือส�าเร็จแล้วด้วยความร่วมมือ 
ร่วมใจของทีมงานชมรมกัลยาณธรรม ขอขอบคุณทุกท่านผู้มี 
อุปการคุณต่อชมรมกัลยาณธรรม ในโอกาสนี้ขอน้อมถวาย 
อานิสงส์แห่งธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นอาจริยบูชาแด่ครูบา 
อาจารย์ทุกท่าน และขออุทิศผลแห่งบุญกุศลนี้ให้แก่ดวงวิญญาณ 
ของคุณพ่อฉัตร และคุณแม่บุญเลื่อม กลิ่นสุวรรณ์ บิดามารดา 
ผูเ้ป็นทีร่กับชูายิง่ ขอให้ท่านทัง้สองมคีวามสขุในสมัปรายภพและมี 
ความเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ 
สาระแห่งมงคลชีวิตจากธรรมทานนี้โดยทั่วกัน

กราบอนุโมทนาและขอบพระคุณทุกท่าน
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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ทางพัฒนาชีวิต

มูลเหตุแห่งมงคล

ความหมายของค�าว่ามงคล

อย่างไหนขลัง

มงคลข้อที่ ๑   อเสวนา จ พาลาน� (ไม่คบคนพาล)

มงคลข้อที่ ๒   ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา (คบบัณฑิต)

มงคลข้อที่ ๓   ปูชา จ ปูชนียาน� (บูชาบุคคลที่ควรบูชา)

มงคลข้อที่ 4   ปฏิรูปเทสวาโส (อยู่ในประเทศอันสมควร)

มงคลข้อที่ 5   ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา (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)

๑๒

๑5

๑๙

๒๓

๒๘

45

5๘

๗5

๘๒

๙๖

๑๐๖

๑๑5

๑๒๑

๑๓๑

สารบัญ
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มงคลข้อที่ ๑๑  มาตาปิตุอุปฏาน� (การบ�ารุงบิดามารดา)

มงคลข้อที่ ๑๒  ปุตฺตสงฺคโห (เลี้ยงดูบุตร)

มงคลข้อที่ ๑๓  ทารสฺส สงฺคโห (การสงเคราะห์ภรรยา-สามี)

มงคลข้อที่ ๑4  อนากุลา จ กมฺมนฺตา (การงานไม่คั่งค้าง)

มงคลข้อที่ ๑5  ทานญฺจ (บ�าเพ็ญทาน)

มงคลข้อที่ ๑๖  ธมฺมจริยา จ (ประพฤติธรรม)

มงคลข้อที่ ๑๗  ญาตกานญฺจ สงฺคโห (สงเคราะห์ญาติ)

มงคลข้อที่ ๑๘  อนวชฺชานิ กมฺมานิ (ท�างานไม่มีโทษ)

มงคลข้อที่ ๑๙  อารตี วิรตี ปาปา (งดเว้นจากบาปกรรม)

มงคลข้อที่ ๒๐  มชฺชปานา จ สญฺญโม 

          (ส�ารวมจากการดื่มน�้าเมา)

มงคลข้อที่ ๒๑  อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ (ไม่ประมาทในธรรม)

มงคลข้อที่ ๒๒  คารโว จ (มีสัมมาคารวะ)

มงคลข้อที่ ๒๓  นิวาโต จ (มีความถ่อมตน)

มงคลข้อที่ ๒4  สนตุฏี (มีความสันโดษ)

มงคลข้อที่ ๒5  กตญฺญุตา (มีความกตัญญู, เป็นสัตบุรุษ)

มงคลข้อที่ ๒๖  กาเลน ธมฺมสวน� (ฟังธรรมตามกาลอันสมควร)

มงคลข้อที่ ๒๗  ขนฺตี จ (ความอดทน)

มงคลข้อที่ ๒๘  โสวจสฺสตา (เป็นคนว่าง่าย)

มงคลข้อที่ ๒๙  สมณานญฺจ ทสฺสน� (เห็นสมณะ)

๑๓๙

๑5๒

๑๖4

๑๗๖

๑๘๓

๑๙๒

๒๐๐

๒๐๗

๒๑4

๒๒๑

๒๒๘

๒๓๓

๒4๐

๒4๖

๒54

๒5๙

๒๖4

๒๗๐

๒๗๖
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มงคลข้อที่ ๓๐  กาเลน ธมฺมสากัจฉา (สนทนาธรรมตามกาล)

มงคลข้อที่ ๓๑  ตโป จ (การบ�าเพ็ญตบะ)

มงคลข้อที่ ๓๒  พฺรหมจริยญฺจ (ประพฤติพรหมจรรย์)

มงคลข้อที่ ๓๓  อริยสจฺจาน ทสฺสน� (เห็นอริยสัจ)

มงคลข้อที่ ๓4  นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ 

  (ท�าให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน)

มงคลข้อที่ ๓5  ผุฏสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺต� ยสฺส น กมฺปติ

  (จิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม)

มงคลข้อที่ ๓๖  อโสก� (จิตไม่โศก)

มงคลข้อที่ ๓๗  วิรช� (จิตปราศจากธุลี)

มงคลข้อที่ ๓๘  เขม� (จิตหลุดพ้น, จิตเกษม)

๒๘๒

๒๘๗

๒๙4

๓๐๐

๓๑๐

๓๑๘

๓๒5

๓๓๐

๓๓๓
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ทางพัฒนาชีวิต

ในปัจจุบันนี้ เป็นสมัยของการพัฒนา ทุกคนต่างก็มีความ
ต้องการความก้าวหน้าด้วยกนัทัง้นัน้ และต่างกพ็ยายามทกุวถิทีาง 
ที่จะได้มาซึ่งความก้าวหน้าของชีวิตนั้น เป็นต้นว่าต้องการท�ามา 
ค้าขายขึน้ ท�าราชการกม็ุง่หวงัทีจ่ะให้เจ้านายรกั และอกีหลายประการ 
ซึง่ก่อให้เกดิมขีบวนการแปลกๆ เช่น ประเดีย๋วเครือ่งรางของขลงั 
อาจารย์วิปัสสนา ไม่ว่าจะไปทางไหนก็มีผู้อ้างตัวว่าเป็นผู้วิเศษ 
ทัง้นัน้ ซึง่ในยามปรกตอิาจารย์ทีม่คีณุวเิศษทางของขลงั จะต้องเป็น 
ผูท้ีม่อีายรุาวๆ คณุปู ่แต่ถ้าคนเราลองคลัง่กนัแล้วบางทสีามเณรน้อย 
หรอืไม่กย็ายแก่อะไรคนหนึง่เท่านัน้กม็คีวามขลงัวเิศษแล้ว โดยอ้างว่า 
เจ้าพ่อนั้นเจ้าแม่นี้มาเข้าประทับทรง แจกของขลัง บอกหวยเบอร์ 
บ�าบดัโรคภยัไข้เจบ็ไปตามเรือ่งตามราว ปัญหาว่าท�าอย่างไรจงึจะรวย 
ท�าอย่างไรจึงจะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ฯลฯ เหล่านี้เป็นปัญหา 
ส�าหรับสังคมปัจจุบัน
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ถ้าเราจะย้อนกลับไปอีกประมาณ ๒๖ ศตวรรษ คือก่อนที่ 
พระพทุธเจ้าของเราจะตรสัรูธ้รรม ประชาชนชาวชมพทูวปีกม็คีวาม 
คดิเหน็เหมอืนกบัเราในปัจจบุนันีเ้หมอืนกนั แต่การแสวงหาของเขา 
ครั้งกระนั้นแตกต่างกว่าของเราในปัจจุบันนี้ คือมุ่งหวังแสวงหา 
คุณวิเศษเข้าตัว

ปรากฏเรือ่งตามคมัภร์ีทางศาสนาว่า คนสมยันัน้ก�าลงัตืน่ตวั 
ในการค้นคว้าปัญหาเกีย่วกบัชวีติจติใจ เช่นปัญหาว่า คนเราเกดิมา 
อย่างไร เกดิมาแล้วท�าไมจงึต้องตาย ตายแล้วไปไหน ตลอดจนปัญหา 
เกีย่วกบัเรือ่งความสขุความทกุข์ เคราะห์ดหีรอืเคราะห์ร้าย และต่างก็ 
แสดงความคดิเหน็กนัแต่ละทศันะ แล้วกโ็ฆษณาความคดิของตนว่า 
ถูกต้อง อย่างอื่นผิด พอเผยแพร่ไปหนักๆ เข้า เมื่อมีคนเชื่อมาก 
ตวัเองกเ็ลยเป็นคณาจารย์ มลีกูศษิย์คนละมากๆ และต่างคนต่างก็ 
มุ่งอวดคุณวิเศษของตัวเอง เพื่อมุ่งหวังแสวงหาศิษย์ และศิษย์ก็ 
แสดงคณุของอาจารย์ สบัสนวุน่วาย จนกระทัง่ย่างเข้าสูส่มยัพทุธ-
กาล คอืสมยัทีพ่ระพทุธเจ้าของเราตรสัรูแ้ล้ว การแข่งขนัประชนัดี 
กันระหว่างศิษย์ต่างอาจารย์ก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

ในครั้งกระนั้น มีการชุมนุมสาธารณะกันอย่างกว้างขวาง 
ตามหวัเมอืงต่างๆ เกอืบจะทัว่เจด็แคว้นของภาคกลางในชมพทูวปี 
สถานทีช่มุนมุใช้สถานทีภ่ายใต้ร่มไม้บ้าง ศาลากลางเมอืงบ้าง สวน 
สาธารณะ และจตัรุสัต่างๆ บางแห่งบ้าง บางแห่งเจ้าบ้านผ่านเมอืง 
นยิมในเรือ่งการอภปิราย กอ็นญุาตให้ใช้สณัฐาคารหรอืหอประชมุ 
ส�าหรับเมืองนั้นๆ พอถึงวันนัดก็ไปประชุมกัน และผลัดกันพูด 
ผลดักนัอภปิรายเสนอความคดิความเหน็จนถงึกบัตัง้รางวลัเอาแพ้ 
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ชนะกันก็มี
ส่วนทางด้านพทุธสาวก ไม่ปรากฏว่าพระพทุธเจ้าทรงสนบัสนนุ 

ในเรื่องการโต้วาทะนี้ แต่ก็มีบางปัญหาที่ขัดแย้งกันในวงอภิปราย 
มาทูลถามพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ และพระองค์ก็ทรงวินิจฉัยชี้ถูก 
ชีผ้ดิให้เสรจ็สิน้ไป เมือ่ถงึตอนนีแ้ล้วกม็ปัีญหาขึน้ว่า ท�าไมพระองค์ 
จึงไม่ส่งสาวกออกไปโต้วาทะกับเขาหรือ พระองค์ทรงเป็นห่วงใน 
สาระธรรม เกรงว่าจะไม่สามารถจะทนต่อการวพิากษ์วจิารณ์ ตรง 
กันข้าม พระองค์กลับท้าอยู่ตลอดเวลาว่า “เอหิปสฺสิโก” แปลว่า 
“เชิญมาพิสูจน์” และข้อความเหล่านี้ก็ได้ถูกประกาศออกไปอย่าง 
กว้างขวาง ทั้งนี้เพื่อที่จะท้าพวกนักอภิปรายทั้งปวงให้มาพิสูจน์ดู 
พระธรรมของพระพทุธเจ้านัน้นอกจากจะทนต่อการเพ่งพสิจูน์แล้ว 
ยงัสามารถทีจ่ะท�าให้คนทีม่าพสิจูน์นัน้เกดิความเลือ่มใสศรทัธาได้
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ในขณะที่ทุกคนต่างด�าเนินการอภิปรายกันอยู่อย่างถึงพริก 
ถงึขงินัน้ กเ็กดิปัญหาขึน้ แรกในระหว่างวงสนทนาขึน้ว่า “อะไรเป็น 
มงคล”

เมื่อเราดูรูปของปัญหาแล้วไม่น่าที่จะยาก แต่ว่าก็ก่อให้เกิด 
ความสบัสนอยูไ่ม่น้อยในวงของนกัอภปิราย และนกัอภปิรายต่างก็ 
เสนอความคิดเห็นของตนออกมาว่า 

“ท่านทัง้หลายโปรดฟังทางนี”้ นกัคดิคนหนึง่พดู “ข้าพเจ้ารูด้ว่ีา 
อะไรเป็นมงคล”

“ไหนลองเสนอความคิดของท่านมาดูซิว่า ท่านมีความเห็น
ว่าอย่างไร” นักคิดอีกคนหนึ่งถามขึ้น 

มูลเหตุแห่งมงคล
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“อ๋อ แน่นอนทีส่ดุ ข้าพเจ้าจะต้องแถลงแน่” นกัคดิคนนัน้พดู 
อย่างมัน่ใจ “ตามธรรมดาในร่างกายของคนเรานัน้มสีิง่หนึง่ทีเ่ชดิชู 
อวยัวะทัง้หลาย สิง่นัน้คอื “ตา” ตาสามารถทีจ่ะเหน็สิง่สวยๆ งามๆ 
เป็นต้นว่า เหน็ปราสาททีง่ดงาม เหน็นางงาม เหน็แสงสอีนัสวยงาม 
ตลอดจนได้ถ่ายทอดความรูส้กึของธรรมชาตมิาสูจ่ติใจได้ ฉะนัน้สิง่ที่ 
ตาเห็นนั่นแหละเป็นมงคล”

“ประเดี๋ยวก่อนท่าน” นักคิดอีกผู้หนึ่งแย้ง “ที่ท่านว่าสิ่งที่ดี 
ทีเ่หน็นั้นเป็นมงคลจริงแน่หรือ” นักคิดอีกคนหนึ่งเริ่มจะแย้ง

“ไม่น่าจะถามเลยนีท่่าน ข้าพเจ้าได้บอกแล้วอย่างไรละว่า ตานี้ 
เปรยีบเหมอืนเทพเจ้าแห่งชวีติ ฉะนัน้สิง่ทีต่าเหน็กต้็องเป็นมงคล” 
เจ้าของความคดิตอบอย่างภาคภมูใิจและนกึกระหยิม่ว่า วาทะของตน 
จะต้องถูกแน่

“ถกูแล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจตามทีท่่านพดู แต่ยงัไม่มัน่ใจจงึถามดู 
ขอถามสกัหน่อยเถอะว่า ตาของคนเราเหน็ของด ีของสวยงามเสมอ 
ไปหรือ คนร่างกายผุดผ่องสวยงามก็เห็น และไอ้ตาดวงเดียวกัน 
นั้นแหละก็เห็นคนรูปร่างน่าเกลียด คนเป็นโรคเรื้อน มีน�้าเลือด 
น�า้หนองไหลเยิม้ไปหมดทัง้ตวั เงนิทองตากเ็หน็ สิง่สกปรกโสโครก 
มูตรคูถตาก็เห็น ยาส�าหรับรักษาโรคตาก็เห็น ยาพิษตาก็เห็น 
ปราสาทสวยงามตากเ็หน็ เรอืนจ�าและขือ่คาทีต่าเหน็กต้็องเป็นมงคล 
ไปด้วยละสิ เพราะสิ่งเหล่านี้ตาก็เห็น”

วาทะของนกัคดิคนแรก เป็นอนัว่าล้มพบัไป “โปรดฟังข้าพเจ้า 
บ้าง” นายสุตมังคลิกะ นักอภิปรายคนที่สองเริ่มเสนอตัว “เป็น 
ความคิดที่เบาเหลือเกินที่นายคนนั้นว่าตาเป็นอวัยวะส�าคัญ ซึ่ง 
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ความจริงแล้ว ตาเป็นอวัยวะหยาบๆ ส่วนหนึ่งเท่านั้น คนเราถ้า 
ลองหลบัตาเสยีแล้ว ร่างกายกไ็ม่มคีวามหมายอย่างไร สิง่หนึง่ทีม่ี 
ความส�าคญัของร่างกายกค็อื “ห”ู เพราะหขูองคนเรานัน้ตืน่ท�างาน 
เกอืบตลอดเวลา ขณะทีเ่ราหลบัอยู ่ถ้ามอีะไรเกดิขึน้หจูะรบีรายงาน 
ทนัท ีแม้สิง่ทีต่าไม่สามารถเหน็ได้ แต่หกูส็ามารถได้ยนิ ไม่ว่าเสยีง 
นั้นจะมาทางทิศไหนหูเป็นได้ยินทั้งนั้น นอกจากนั้นเสียงเพลงที่ 
เพราะๆ ซึ่งเราไม่สามารถจะรับด้วยตา จมูก ลิ้น และไม่สามารถ 
จะถูกต้องลูบคล�าได้ด้วยร่างกายได้ รวมความแล้วเสียงที่หูได้ยิน 
แล้ว เป็นของที่พ้นจากสี กลิ่น รส และสัมผัส เป็นของที่ละเอียด 
สะอาดแท้ ฉะนั้นเสียงที่หูได้ยินจึงเป็นมงคล”

“น่าคดิเหมอืนกนั ท่านสตุมงัคลกิะ” นกัพดูอกีคนหนึง่เริม่จะ 
คดัค้าน “แต่ขอโทษเถอะ เสยีงทีเ่ราได้ยนินัน้เป็นมงคลไปทกุอย่าง 
หรือ”

“อ๋อ แน่นอน” นายสุตมังคลิกะตอบ
“ถ้าอย่างนัน้ เสยีงด่าทอ เสยีงสาปแช่ง เสยีงขูเ่ขญ็ เสยีงโกหก 

ตอแหล เสียงส่อเสียดยุยง เหล่านี้ก็จัดเป็นมงคลด้วยละสิ ท่าน 
สุตมังคลิกะ” นายสุตมังคลิกะนิ่งเงียบ เป็นอันว่าวาทะของนาย 
สุตมังคลิกะได้ถูกหักล้างแล้วอย่างสิ้นเชิง

“ท่านผูเ้จรญิทัง้หลายโปรดฟังทางนี ้ถ้าท่านอยากทราบความ 
จริง” นักอภิปรายคนที่สามเริ่มเสนอตัวเอง “ข้าพเจ้ารู้สึกสงสาร 
ท่านทัง้สองเป็นอย่างยิง่ ทีม่คีวามคดิเหน็ผดิๆ อย่างนัน้ ความจรงิ 
แล้วท่านได้ลมืไปแล้วหรอืว่า สิง่ทีส่�าคญัภายในร่างกายของเรานัน้ 
นอกจาก “ปาก” แล้วจะมอีะไรส�าคญักว่าเป็นไม่ม ีเพราะปากของ 
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เรานี้สามารถที่จะกินอาหารเพื่อน�าไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ของ 
ร่างกาย และท�าให้ร่างกายเป็นอยูไ่ด้ ปากและลิน้ของเราสามารถที่ 
จะลิ้มรสอาหารที่เอร็ดอร่อยได้ ฉะนั้นสิ่งที่ลิ้นได้ลิ้มรสนั้นแหละ 
เป็นมงคล”

“ประเดีย๋วก่อนท่าน ท่านว่าทกุอย่างทีล่ิน้ลิม้รสนัน้เป็นมงคล 
ทั้งหมดใช่ไหม” นักคิดอีกคนเริ่มแย้ง

“อ๋อ แน่นอนที่สุดละท่านเอ๋ย” นายมุตมังคลิกะตอบ
“ถ้าอย่างนัน้ ของต่างๆ เป็นต้นว่าของขมๆ รสเผด็จดัๆ และ 

รสเฝื่อนๆ จนเหลือจะกินเข้าไปได้ก็เป็นมงคลละซี” เป็นอันว่า 
ความคิดของนายมุตมังคลิกะได้ถูกลบล้างไปอีก

ในทีส่ดุกไ็ม่มใีครสามารถจะตอบได้ว่าอะไรเป็นมงคล ญตัติ 
เรื่องมงคลนี้ได้กลายเป็นข้อพิพาทและไม้เบื่อไม้เมาของบรรดา 
คณาจารย์ต่างๆ ปัญหาเรือ่งนีไ้ด้ถกูน�ามาคดิกนัอยูเ่นอืงๆ ตามคมัภร์ี 
ได้กล่าวไว้ว่า เรือ่งมงคลนีไ้ม่คดิกนัเฉพาะในหมูม่นษุย์ แม้แต่เหล่า 
เทวดาก็น�าเอาไปคิดกัน กาลได้ล่วงไปด้วยความวุ่นวายถึง ๑๒ ปี

ครัน้แล้วได้มผีูน้�าเรือ่งราวนีไ้ปทลูถามต่อพระผูม้พีระภาคเจ้า 
ซึ่งขณะนั้นเสด็จประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันใกล้ๆ เมืองสาวัตถี 
และพระองค์กไ็ด้ตรสัเรือ่งมงคลในทางพระพทุธศาสนาให้พระสงฆ์ 
และประชาชนฟัง เรื่องที่พระองค์แสดงมีทั้งหมด ๓๘ ข้อ ทุกข้อ 
เป็นผลจากการตรสัรูข้องพระองค์ทัง้สิน้ เพราะพระองค์มไิด้คดิเอา 
เดาเอา ฉะนั้นแต่ละข้อของพระองค์จึงเข้าถึงสัจธรรมทั้งสิ้น ไม่มี 
ใครผูใ้ดคดัค้านหรอืทกัท้วง เรือ่งราวทัง้หลายทีส่บัสนกนัอยูถ่งึ ๑๒ ปี 
ก็เป็นอันหมดไป
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ความหมาย
ของค�าว่ามงคล

เมือ่พดูถงึเรือ่งมงคลแล้ว บางคนอาจจะนกึวาดภาพไปว่าคงจะ 
เป็นเรือ่งอภนิหิาร เรือ่งมหศัจรรย์ เรือ่งลงขม่อม เครือ่งรางของขลงั 
อะไรท�านองนั้น ความจริงก็น่าจะให้คิดอย่างนั้น เพราะสมัยเมื่อ 
ข้าพเจ้ายังเด็กอยู่ก็มักจะได้ยินเรื่องนี้ในท�านองของขลังอยู่บ่อยๆ 
ถ้าเราคดิไปในท�านองนัน้กเ็ป็นเรือ่งทีน่่าเสยีใจไม่น้อยทีเ่รายงัพากนั 
คิดอย่างนั้น

ความจรงิแล้วกไ็ม่น่าทีจ่ะต�าหน ิเพราะว่าเมือ่เราได้ยนิว่า มงคล 
แล้วท�าให้เราเกดิความคดิเช่นนัน้จรงิๆ ความจรงิแล้วมนัเป็นเรือ่งที่ 
เราเข้าใจผดิกนัในเรือ่งของภาษา ฉะนัน้เมือ่พระจะแสดงเรือ่งมงคล 
หรอืว่าเหน็หนงัสอืทีเ่กีย่วกบัเรือ่งของมงคลแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
พวกหนุ่มๆ สาวๆ จะรู้สึกว่าหัวใจและตาปรือลงไปถนัดเมื่อได้ยิน 
ค�าว่ามงคล บางทีก็คิดเลยไปว่าควรจะน�าไปอ่านเมื่อเราแก่แล้ว 
หรือน�าไปฝากคุณย่าคุณยายทางบ้านตามเรื่อง
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ทนีีเ้ราลองมาศกึษาเรือ่ง “มงคล” กนัเสยีก่อนเพือ่ความเข้าใจ 
ค�าว่ามงคล มงคลนีใ้นทางภาษาไทยของเรากย็ากทีจ่ะหาค�าแปลที่ 
ตรงตวัได้ยากสกัหน่อย แต่ถ้าจะเอาความหมายแล้ว ค�าว่า “มงคล” 
หมายถึงเหตุที่ท�าให้คนเจริญขึ้น มีฐานะดีขึ้น มีวิชาความรู้ดีขึ้น 
มียศ มีต�าแหน่งสูงขึ้น ได้บรรลุความส�าเร็จ ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
เหล่านีล้้วนแต่เป็นความหมายของค�าว่ามงคลทัง้สิน้ ในขณะทีเ่ขยีน 
เรื่องนี้อยู่ก็ยังหาความหมายของค�านี้ให้กะทัดรัดกินใจความยาก 
ได้พยายามหาหนังสือที่ท่านผู้รู้ได้แต่งเอาไว้ก็ยังไม่สู้กระจ่าง ใน 
หนงัสอืมงคลชวีติของ พนัเอกป่ิน มทุกุนัต์ อธบิดกีรมการศาสนา 
ได้ให้ความหมายของค�าว่ามงคลว่า “ทางก้าวหน้า” แต่ข้าพเจ้ากเ็ลย 
มาได้แง่คดิอกีอย่างหนึง่ว่า “ทางพฒันาชวีติ” ดจูะเหมาะกว่า เพราะว่า 
สมยันีเ้ป็นสมยัทีเ่ราก�าลงัแข่งขนักนัในด้านพฒันาและอกีประการ 
หนึง่ กเ็ป็นค�าแปลทีก่นิใจความทัง้บาลเีดมิและภาษาปัจจบุนั เป็น 
อันตกลงกันในที่นี้ว่าข้าพเจ้าจะถือแปลค�าว่า “มงคล” หมายถึง 
“ทางพัฒนาชีวิต” นี่หมายถึงความเข้าใจของข้าพเจ้าเท่านั้น

เป็นอันว่า มงคล หมายถึงทางพัฒนาชีวิตนั่นเอง ในสมัยนี้ 
เป็นสมัยแห่งการพัฒนา ไม่ว่าประเทศใดก็ต่างเร่งรัดพัฒนากัน 
เป็นการใหญ่ เช่น พฒันาชนบท พฒันาการศกึษา และอกีหลายๆ 
อย่างที่เราตื่นเต้นกับความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาของชาติ 
ต่างๆ ซึ่งความจริงไม่ใช่อะไร คือมงคลของเรานั่นเอง การพัฒนา 
ก็หมายความถึงการท�าสิ่งหนึ่งให้เจริญก้าวหน้าขึ้นอีก

การพัฒนาไม่ใช่จะมาเริ่มกันแต่ยุคนี้เท่านั้น ความจริงแล้ว 
เป็นเรือ่งทีผู่ค้นในชมพทูวปีได้สงสยัและพยายามหากนัมานานแล้ว 
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ถึงกับเถียงกันเป็นระยะเวลา ๑๒ ปี ความคิดการพัฒนาของคน 
สมัยก่อนนั้นเขาคิดกันรอบคอบมาก และถึงกับอภิปรายกันถึง 
แตกหักเลย แต่ความคิดของเขาเป็นไปอย่างช้าๆ แต่ว่าได้ผลดี 
ไม่เหมอืนคนสมยันีค้ดิทีจ่ะพฒันาตวัเองในทางลดั บางคนสบูบหุรี่ 
ไม่เป็น ริสูบบุหรี่เพื่อที่จะเข้าสังคมง่าย บางคนริดื่มสุราเพื่อหา 
เพื่อนฝูง บางคนคดิอยากจะรวยทางลดั ถงึกบัลงทนุไปหาหลวงพ่อ 
นั้นเจ้าพ่อนี้กันให้วุ ่นไปหมด ทั้งนี้ก็เพื่อจะพัฒนาตัวเองและ 
ครอบครัวนั่นเอง แต่น่าเสียดายที่ใช้ความพยายามในการนึกเอา 
เดาเอา ผลทีส่ดุกไ็ม่ได้รับผลตามความมุ่งหมาย

ถ้าเราเดากนัอย่างในสมยัเมือ่ ๒,5๐๐ ปีก่อนนัน้กไ็ม่เป็นไร 
เพราะในสมยันัน้บ้านเมอืงยงัไม่เจรญิและกย็งัไม่มผีูรู้ค้อยแนะน�า 
เหมอืนคนทีเ่ดนิบกุป่าฝ่าดง เพราะว่าในสมยันัน้ถนนหนทางยงัไม่มี 
เหมือนในสมัยนี้ แต่เดี๋ยวนี้ทางเขามีไว้ให้เดินอย่างสบาย ถ้าใคร 
ขืนยอมบุกป่าอย่างเดิมก็น่าจะต�าหนิ เรื่องมงคลนี้ก็เหมือนกัน 
ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าของเราได้แสดงไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด 
แต่แล้วเราก็ยังแสวงหาทางพัฒนาที่ล้าสมัยกันอยู่ก็เป็นเรื่องที่ 
น่าสังเวช

เป็นอนัยตุไิด้ว่า มงคล แปลว่า ทางพฒันาชวีติ ทนีีก้เ็กดิเป็น 
ปัญหาขึ้นมาอีกว่า เราจะท�าอย่างไรจึงจะเป็นการพัฒนาชีวิต 
ปัญหานีก้ม็ตีอบกนัเป็นสองสายคอื จากฝ่ายคณาจารย์เจ้าลทัธต่ิางๆ 
ซึง่ท�าให้ต้องถกเถยีงกนัอยูถ่งึ ๑๒ ปี นัน่ทางหนึง่ และจากพระพทุธ- 
เจ้าทางหนึ่ง มงคลแรกเป็นมงคลของนักคิด ส่วนมงคลของพระ 
พทุธเจ้า เป็นมงคลของผูต้รสัรู ้และเรือ่งมงคลต่างๆ กม็เีชือ้สายตดิกนั 



ม ง ค ล  ๓ ๘  ป ร ะ ก า ร๒๒

มาอยูจ่นถงึทกุวนันี ้เป็นต้นว่า เราจะท�าการมงคลใดๆ กต็าม จะต้อง 
มใีบไม้อย่างนัน้อย่างนีจ้งึจะเป็นมงคล เช่นต้องใส่ใบมะตมู เพือ่จะ 
ให้ชื่อเสียงโด่งดัง ใส่ใบทอง ใบนาก ใบเงิน ผิวมะกรูด ขมิ้นชัน 
หญ้าแพรก ใบมะขาม ฝักราชพฤกษ์ เหล่านี้เรียกว่าเบญจมงคล 
เพราะว่าจะท�าให้เจ้าของงานได้เป็นใหญ่เป็นโต

นีเ่รากส็งัเกตได้ว่ามงคลของนกัคดินัน้ ถอืวตัถตุ่างๆ ว่าเป็น 
มงคล ถ้าใครมสีิง่นัน้ไว้แล้วเป็นอนัว่ามมีงคลทเีดยีว เพราะฉะนัน้ 
เวลาจะท�างานมงคลต่างๆ จงึต้องวิง่หากนั เช่น งานแต่งงานต้องมี 
หอยสงัข์ มมีงคลแฝด เป็นต้น มไีว้เองไม่ได้ กต้็องไปขอยมืหรอืไม่ 
กต้็องเช่าเขามา ทัง้นีเ้พราะอยากได้มงคล เรือ่งพธิกีรรมนีย่ิง่หลายคน 
ยิง่หลายความคดิ ยากทีจ่ะประมวลกนัมาหมดสิน้ได้ เพราะเจ้าลทัธิ 
เหล่านี้ถือจากการเดานั่นเอง เมื่อต่างคนต่างเดาก็เดากันไปต่างๆ 
นานา อย่างเช่นเราจะให้ใครเขียนรูป “พระปฐมเจดีย์” ถ้าคน 
ไม่ได้เห็นพระปฐมเจดีย์เลย จะเขียนภาพไม่ถูก และถ้าเขียน 
ร้อยภาพก็เป็นร้อยอย่าง ถ้าได้เคยเห็นแล้วร้อยคนหรือพันคน 
กเ็ขยีนได้เหมอืนกนั
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มงคลทั้งสองอย่างนี้ เราลองมาพิจารณากันดูว่า อย่างไหน 
จะขลังกว่ากัน อันนี้ก็ต้องอาศัยที่ท่านผู้อ่านได้ตัดสินพิจารณากัน 
เอาเอง คือการตั้งมงคลของนักคิดนั้น ใช้วิธีถามตัวเอง เอาความ 
ต้องการของตวัเองไปตัง้เป็นมงคล และความคดิเหล่านีเ้มือ่จะสรปุ 
แล้วจะได้อยู่ ๖ ทาง คือ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อย่างไหน 
ต้องการอะไร ชอบอะไร แล้วก็ยกเอาสิ่งนั้นขึ้นมาเป็นมงคล เช่น

พวกที่เอาตาเป็นเกณฑ์ ได้แก่ พวกที่ถือขนาดรูปร่าง เช่น 
ตะพดต้องยาวขนาดนัน้ ไม้เท้ายาวเท่านัน้ พวกทีถ่อืส ีกน็ยิมใช้สี 
ตามวนั เช่น วนัอาทติย์สแีดง วนัจนัทร์สเีหลอืง เป็นต้น นีเ่ป็นการ 
ถือโดยเอาตาเป็นเกณฑ์ ถือเป็นมงคล

อย่างไหนขลัง
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พวกทีเ่อาหเูป็นเกณฑ์ ได้แก่พวกทีถ่อืเสยีงอย่างพวกพราหมณ์ 
ถอืหอยสงัข์ และทีถ่อืว่าใบมะตมูเป็นไม้มงคลเพราะเอาชือ่มนัเป็น 
เกณฑ์ ได้ยนิค�าว่า “ตมู” กร็ูส้กึว่าเป็นเสยีงดงั ฉะนัน้พวกทีอ่ยาก 
จะดงัทัง้หลาย เวลาประกอบการมงคลกเ็ลยเอาใบมะตมูมาร่วมด้วย 
หรือบางทีก็ใช้ใบเงิน ใบทอง เพราะชื่อของมันกระเดียดไปทาง 
เงินๆ ทองๆ เหล่านี้เอาเสียงหูมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินเรื่อง 
มงคล

แต่มงคลอย่างพระพทุธเจ้า ไม่ได้เอาสิง่ทีค่นชอบมาเป็นเกณฑ์ 
แต่ทรงเอาเหตผุลเป็นทีต่ัง้ เช่น คนอยากจะเจรญิก้าวหน้า ทรงพบว่า 
อย่างไหนทีจ่ะท�าให้เจรญิก้าวหน้า กท็รงแสดงว่าการท�าอย่างนัน้ๆ 
เป็นมงคล และในชวีติของคนๆ หนึง่ ถ้าได้ฝึกฝนตนเองอย่างเตม็ที่ 
แล้วก็จะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้เจริญได้เท่าไร ทรงแสดงไว้ 
หมดสิน้รวม ๓๘ ขั้นด้วยกัน

เมื่อกล่าวถึงมงคลภายนอกแล้วเช่นนี้ ก็จะมีปัญหาถามว่า 
ถ้าอย่างนั้น เมื่อวัตถุที่ท�ากันในศาสนพิธีนั้น เช่น ใบเงิน ใบทอง 
ใบนาก ใบทบัทมิ เหล่านีจ้ะไม่มผีลทางมงคลเลยหรอื เรือ่งนีก้ข็อ 
ตอบว่าตามธรรมดาของคนเราทีอ่ยูใ่นสงัคมและอยูใ่นสิง่แวดล้อม 
ของขนบประเพณ ีฉะนัน้การท�าสิง่ใดทีช่อบด้วยขนบประเพณ ีแล้ว 
เป็นผลดทีางด้านจติใจแลความสามคัค ีแต่ส�าคญัอยูท่ีว่่าเราไม่ควร 
ที่จะฝากความส�าคัญ หรือความเจริญก้าวหน้าไว้กับสิ่งเหล่านั้น 
ซึ่งถงึแม้ว่าเราจะมขีองครบตามทีน่กัคดิทัง้หลายระบไุว้แล้วในพธิี 
มงคลสมรส ถ้าคู่มงคลสมรสไม่มีมงคลของพระพุทธเจ้าเลย เช่น 
ไม่ซือ่สตัย์ต่อกัน ไม่เอื้อเฟื้อต่อกัน ชีวิตของคู่สมรสจะไม่ราบรื่น 
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เลย น�า้สงัข์จากมงคล นกัคดินัน้ จะเปียกชุม่เฉพาะทีร่ดมอืเท่านัน้ 
แต่มงคลของพระพุทธเจ้าจะให้ความชุ่มฉ�่าไปตลอดชีวิต

เพื่อพิสูจน์ความจริง ขอเชิญท่านศึกษามงคลทั้ง ๓๘ ข้อ 
ของพระพุทธเจ้าได้

๑. ไม่คบคนพาล
๒. คบบัณฑิต
๓. บูชาบุคคลที่ควรบูชา
4. อยู่ในประเทศอันสมควร
5. มีบุญวาสนามาก่อน
๖. ตั้งตนไว้ชอบ
๗. มีความรอบรู้ (ความเป็นพหูสูต)
๘. มีศิลปะ
๙. มีวินัยดี
๑๐. มีวาจาเป็นสุภาษิต
๑๑. การบ�ารุงบิดามารดา
๑๒. เลี้ยงดูบุตร
๑๓. การสงเคราะห์ภรรยา-สามี
๑4. ท�างานไม่คั่งค้าง
๑5. บ�าเพ็ญทาน
๑๖. ประพฤติธรรม
๑๗. สงเคราะห์ญาติ
๑๘. ท�างานไม่มีโทษ
๑๙. งดเว้นบาปกรรม
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๒๐. ส�ารวมจากการดื่มน�้าเมา
๒๑. ไม่ประมาทในธรรม
๒๒.  มีสัมมาคารวะ-มีความเคารพ
๒๓. มีความถ่อมตน
๒4. มีความสันโดษ
๒5. มีความกตัญญู (เป็นสัตบุรุษ)
๒๖. ฟังธรรมตามกาลอันสมควร
๒๗. ความอดทน
๒๘. เป็นคนว่าง่าย
๒๙. เห็นสมณะ
๓๐. สนทนาธรรมตามกาล
๓๑. การบ�าเพ็ญตบะ
๓๒. ประพฤติพรหมจรรย์
๓๓. เห็นอริยสัจ
๓4. ท�าให้แจ้งซึ่งนิพพาน
๓5. จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
๓๖. จิตไม่โศก
๓๗. จิตปราศจากธุลี
๓๘. จิตหลุดพ้น (จิตเกษม)
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ในบรรดาสตัว์โลกทัง้หลาย สิง่ทีน่่าสนใจทีส่ดุคอืคน เพราะว่า 
ตวัเราเองกเ็ป็นคน พ่อแม่พีน้่องตลอดจนเพือ่นฝงูกเ็ป็นคน เมือ่เรา 
โตขึน้พอทีจ่ะได้รบัการศกึษาได้ เรากไ็ปเรยีนอยูก่บัครซูึง่กเ็ป็นคน 
ตลอดจนการค้าขายเรากต้็องพบปะอยูก่บัคน แม้ตวัตายเรากไ็ม่วาย 
ที่จะต้องยุ่งกับคน เพราะว่าคนนั่นเองเป็นผู้น�าเราไปเผาไปฝัง

เมือ่สิง่แวดล้อมทัง้หลายของเราขึน้อยูก่บัคนเช่นนีแ้ล้ว สิง่ที่ 
เราจะต้องศกึษาหาความเข้าใจให้ดเีกีย่วกบัเรือ่งของคน เพราะคนเรา 

มงคล
ข้อที่๑

อเสวนา จ พาลาน� 
(ไม่คบคนพาล)
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จะดีก็เพราะคน และจะเสียคนก็เพราะคน จะร�่ารวยหรือยากจน 
กเ็พราะคนอกีเหมอืนกนั ส่วนสิง่อืน่สตัว์อืน่เป็นแต่เพยีงส่วนประกอบ 
เท่านัน้ ฉะนัน้ในมงคลหรอืทางพฒันาชวีติข้อต้นนัน้ พระพทุธองค์ 
จึงทรงสอนเรื่องคนและข้อที่ ๒ ก็เกี่ยวกับคน

ไม่ว่าเราจะท�างานอะไร จะเป็นการค้าหรอืว่าการแต่งงานกต็าม 
สิง่ทีเ่ราจะต้องค�านงึอยูเ่ป็นประการแรกกค็อื คน ถ้าสมมตว่ิาท่าน 
จะแต่งงานกบัใครสกัคนหนึง่ แทนทีจ่ะเป็นห่วงเรือ่งสนิสอดทองหมัน้ 
แทนที่จะเป็นห่วงน�้าหอยสังข์มงคลแฝด และห่วงจ�านวนคนที่จะ 
มารดน�้าอวยพร แต่ควรที่จะห่วงคนที่จะร่วมกับเรานั่นแหละเป็น 
ประการส�าคัญ ดูว่าเขาจะเป็นคนดีหรือไม่ดี เป็นปัญหาแรกที่สุด

คนพาล

คนในโลกนี้มีอยู่สองประเภท คือ คนดีกับคนพาล ในมงคล 
ข้อแรกของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงสั่งสอนให้เว้นจากการคบ 
คนพาล ก่อนที่เราจะเว้นจากการคบกับคนพาลนั้น เราก็ควรที่ 
จะทราบเสียก่อนว่าคนพาลมีลักษณะอย่างไร เพราะเป็นเรื่องที่ 
ยากมากทีจ่ะรูไ้ด้ว่าคนไหนเป็นคนพาล เพราะเราไม่สามารถทีจ่ะ 
พิสูจน์ได้ โดยทางเครื่องแต่งตัวหรืออาภรณ์ประดับร่างกาย ทั้งนี้ 
เพราะว่าคนพาลบางคนแฝงมาในร่างของผู้ดีก็มี วิธีที่จะสังเกต 
คนพาลได้นัน้ กอ็าศยัจากการสงัเกต กริยิาอาการทีแ่สดงออก เพราะ 
คนพาลนั้นย่อมจะมีอาการที่จะแสดงออกมาอยู่ 5 อย่างด้วยกัน
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เพื่อความเข้าใจในเรื่องของคนพาลจึงใคร่ที่จะยกนิทานมา 
ให้ได้ฟังสักเรื่อง เป็นเรื่องสมัยก่อนพุทธกาล คือ มีดาบสคนหนึ่ง 
มีนามว่าอกิตติ ท่านดาบสผู้นี้เมื่อก่อนจะบวชท่านเป็นคนมั่งคั่ง 
โดยได้รบัมรดกจากมารดาบดิา ท่านเป็นคนชาวเมอืงพาราณส ีทาง 
ภาคเหนือของประเทศอินเดีย แต่ท่านจะออกบวชด้วยเรื่องอะไร 
ไม่ทราบได้ แต่ความในท้องเรื่องนั้นบ่งชัดว่าท่านบวชเพราะได้รับ 
ความกระทบกระเทอืนใจจากคนบางพวก หลงัจากทีท่่านได้บวชแล้ว 
กไ็ด้ออกจารกิไปทางภาคเหนอืจนกระทัง่เข้าไปตัง้ส�านกัท�าความเพยีร 
อยูท่ีแ่คว้นกาฬะ และในทีน่ัน้ท่านต้องได้ประสบกบัความอดอยาก 
ยากแค้นจนกระทั่งต้องฉันเปลือกไม้ทีเดียว ข่าวนี้ได้ทราบไปถึง 
ท้าวสักกะ พระองค์จึงเสด็จมายังส�านักของดาบส

“พระคุณเจ้า โยมขอปวารณา หากพระคุณเจ้าต้องประสงค์ 
สิง่ใดแล้วโปรดเรยีกร้องเอาเถดิ โยมจะจดัถวาย” ท้าวสกักะปวารณา 
ต่อดาบส

“ขอถวายพระพร การทีม่หาบพติรได้ปวารณานัน้เป็นพระมหา- 
กรุณาอย่างหาที่เปรียบมิได้” พระดาบสตอบ

“โปรดบอกมาเถดิพระคณุเจ้า ต้องการปัจจยัสิง่ใดโยมจะจดั 
ถวาย”

“ปัจจัยเครื่องขบฉันไม่สู้จะเดือดร้อน ขอถวายพระพร”
“โยมได้ทราบว่าเวลานี้พระคุณเจ้าถึงกับฉันเปลือกไม้ใบไม้

แล้วมิใช่หรือ”
“ถกูแล้วถวายพระพร แต่เวลานีเ้ปลอืกไม้ใบไม้ยงัพอประทงั 

ชวีติอยู ่ถ้ามหาบพติรจะโปรดประทานพรแล้ว อาตมาภาพมข้ีออืน่ 

ไม่คบคนพาลมงคลข้อที ่
๑
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ที่จะประสงค์ยิ่งกว่า”
“อ๋อ ไม่เป็นไร พระคณุเจ้า บอกโยมมาซพิระคณุเจ้าประสงค์ 

สิ่งใด เภสัชแก้โรคหรือ หรือขัดข้องด้วยเครื่องบริขารอย่างไร”
“เภสัชก็ดี บริขารอื่นๆ ก็ดี อาตมาไม่ต้องการ มหาบพิตร”
“ถ้าเช่นนั้นพระคุณเจ้าประสงค์สิ่งใด”
“มหาบพติร ประการแรกทีส่ดุ ขอให้อาตมาอย่าได้พบ อย่า 

ได้เห็นคนพาล...”
“อ้าว...” ท้าวสกักะอทุานด้วยความแปลกพระทยั เพราะทรง 

คาดคิดว่าพระดาบสคงจะขอเครื่องขบฉัน หรือไม่ก็ให้หาพาหนะ 
อพยพไปยงัถิน่อืน่ แต่แล้วความคาดหมายของพระองค์กก็ลายเป็น 
อืน่ไป จงึตรสัถามซ�า้อกีว่า “ไหน พระคณุเจ้าว่าอย่างไรนะ พระคณุ 
เจ้าต้องการอะไร”

“ขอถวายพระพร ขออย่าให้อาตมาภาพอย่าได้พบได้เห็น 
คนพาลเลย...”

“แล้วอย่างไรอีก” ท้าวสักกะตรัสถาม
“ขออย่าได้ยนิได้ฟังเรือ่งราวของคนพาลด้วย ขอถวายพระพร”
“เท่านี้หรือ พระคุณเจ้า”
“ขออย่าได้อยู่ร่วมกับคนพาลอีก”
“แล้วอย่างไรอีก”
“ขออย่าได้ แม้แต่จะท�างานเกี่ยวข้องกับคนพาลเลยทีเดียว 

ขอถวายพระพร”
“แหม พระคุณเจ้านี่เกลียดคนพาลเอามาก...”
“มใิช่แต่เท่านัน้ มหาบพติร ขออย่าให้จติใจของอาตมาหลงใหล 
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นิยมชมชอบกับคนพาลเป็นอันขาด...” พระดาบสทูลในที่สุด
“หมายความว่า พระคณุเจ้าไม่ประสงค์ทีจ่ะเกีย่วข้องกบัคนพาล 

อย่างเด็ดขาด ไม่ว่าในกรณีใดๆ”
“ใช่แล้วมหาบพิตร”
“เอาละ โยมขอถามพระคณุเจ้าสกันดิเถอะ คนพาลน่ะท�าอะไร 

ให้กับพระคุณเจ้าหรือ บอกโยมหน่อยได้ไหม”
“มหาบพติร ขออย่าให้อาตมาได้เล่าเรือ่งทีไ่ด้ผ่านมาแล้วเลย 

เมื่อเรื่องมันผ่านมาแล้วก็ให้มันแล้วไป แต่อาตมาจะขอสรุปพฤติ- 
การณ์ของคนพาล เพื่อทรงทราบดังนี้คือ

๑. คนพาลชักน�าในทางผิด
๒. คนพาลชอบท�าในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ
๓. คนพาลเห็นผิดเป็นชอบ
4. คนพาลแม้เราพูดดีก็โกรธ
5. คนพาลไม่รู้จักระเบียบวินัย
คนพาลเป็นอย่างนีแ้หละมหาบพติร อาตมาภาพจงึไม่ปรารถนา 

จะพบ หรอืได้ยนิได้ฟังข่าวคราวว่ามคีนพาลอยูท่ีน่ัน่ทีน่ี ่มหาบพติร” 
พระดาบสเน้นความประสงค์ของตนในที่สุด

เมือ่เราได้อ่านเรือ่งนีจ้บลง เรากพ็อทีจ่ะรวบรวมความหมาย 
ของค�าว่า คนพาล แล้วว่าเป็นอย่างไร มลีกัษณะอย่างไร และคงจะ 
ท�าให้ท่านดาบสป่นป้ีมาแล้วเมือ่คราวครองฆราวาส ซึง่แทนทีจ่ะกลวั 
อดตาย กลับกลัวจะต้องเผชิญกับคนพาล ด้วยเหตุนี้เองท่านจึง 
ตั้งข้อสังเกตคนพาลได้อย่างเหมาะสม

อกีประการหนึง่ความหมายของค�าว่า พาละ ค�านีเ้ป็นค�าบาลี 

ไม่คบคนพาลมงคลข้อที ่
๑
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แปลว่า เยาว์ อ่อน อย่างเช่น พาลทารกะ เดก็เยาว์ ฉะนัน้เมือ่เอา 
ความหมายของค�านีม้าเป็นฉายาของคน เราเรยีกว่าคนพาล หมายถงึ 
คนมีก�าลังน้อย หรือคนอ่อนแอ ตามทัศนะทางพุทธศาสนานั้น 
เหน็ว่าคนพาลคอืคนอ่อนแอ เป็นคนประเภทมกี�าลงัน้อย ซึง่ถ้าจะ 
เทียบกับความเข้าใจของชาวบ้านแล้วออกจะไม่ถูกต้องนัก ซึ่ง 
ชาวบ้านเข้าใจว่าคนพาลคือคนแข็ง

ทนีีเ้หตไุรจงึว่าคนพาลเป็นคนอ่อนแอ ก่อนอืน่เราจะต้องเข้าใจ 
เสยีก่อนว่า ตามธรรมดาคนเรานัน้มกี�าลงัอยูใ่นตวัด้วยกนัทัง้หมด 
๓ กอง คือ

๑. ก�าลังความดี
๒. ก�าลังความรู้
๓. ก�าลังกาย
นีแ่หละเป็นกองก�าลงัของคนเราละ ใครจะสามารถทีจ่ะพฒันา 

ชวีติของตนเองได้มากน้อยเพยีงไร กต้็องแล้วแต่จะมกี�าลงั ๓ กองนี้ 
มากเพยีงไร และจะต้องใช้ประกอบให้ครบ ไม่ให้สกัแต่ว่าจะมเีฉยๆ 
บางคนมไีม่ครบ หรอืมแีต่ใช้ไม่ครบ นยิมใช้แต่ก�าลงักายอย่างเดยีว 
เช่นเวลาเกิดขัดแย้งกับใคร แทนที่เราจะเอาชนะกันด้วยความรู้ 
หาเหตผุลตามความเป็นจรงิเข้าสูก้นั แต่เรากลบัไม่ใช้ ชอบใช้ก�าลงั 
เข้าสู้กันแต่อย่างเดียว พึ่งแต่ก�าลังกายอย่างเดียว คนประเภทนี้
เรยีกว่าคนมกี�าลงัน้อย ในเมือ่คนทัว่ไปเขามกี�าลงั ๓ อย่าง แต่เรา 
ใช้เพยีงอย่างเดยีว ฉะนัน้ตามหลกัศาสนาจงึถอืว่าผูน้ีเ้ป็นคนอ่อนแอ 
ซึง่ความอ่อนแอนีต้ามภาษาบาลเีรยีกว่า พาโล หรอืพาละ ถกูต้อง 
ทุกประการ
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เมื่อเราจะสรุปคนพาลตามนัยของพระไตรปิฎก ในพาล 
บัณฑิตสูตร ในอุปริปัณณาสก์ พระพุทธองค์ทรงแสดงลักษณะ 
ของคนพาลแก่พระภิกษุสงฆ์ว่า คนพาลมีลักษณะ ๓ คือ

๑. มีความคิดชั่ว
๒. พูดจาชั่ว
๓. ชอบท�าชั่ว
เมื่อได้อธิบายลักษณะของคนพาลมาพอสมควรแล้ว คิดว่า 

ท่านคงสามารถทีจ่ะรูโ้ฉมหน้าของคนพาลแล้วว่ามลีกัษณะอย่างไร 
ต่อไปนีจ้ะอธบิายถงึว่าการคบ การคบ ในทางภาษาบาลท่ีานเรยีกว่า 
เสวนา ชาวบ้านเรียกว่า ส้องเสพ คบหาสมาคม ทีนี้การคบของ 
คนเราก็มีอยู่ ๒ ขั้น คือ

ใกล้กัน
คบกัน
ค�าว่าใกล้กนั หมายความว่า เดนิใกล้กนั ยนืใกล้กนั นัง่ใกล้กนั 

นอนใกล้กนั อย่างเช่นเราท�างานอยูใ่นทีเ่ดยีวกนั การเข้าใกล้กนันัน้ 
ไม่ใช่หมายความว่าจะคบกันเสมอไป

คบกัน หมายถึงการร่วมจิตใจด้วย เห็นพร้อมกับเขา ผสม 
กับเขา ต่างจากลกัษณะทีก่ล่าวว่าใกล้กนั เพราะเมือ่ถงึตอนนีแ้ล้วก็ 
เป็นอนัว่าคบ คอืถ่ายทอดเอานสิยัใจคอตลอดจนการกระท�าของเขา 
มาทเีดยีว ตามทัศนะของทางพระพุทธศาสนา ถือว่าคนพาลเป็น 
บคุคลทีพ่งึรงัเกยีจ ทีห้่ามโดยตรงกค็อืการห้ามคบ เพราะแม้ไม่ร่วม 
กินร่วมอัธยาศัยก็ยังเป็นข้อเสียหายหลายอย่าง เช่น อาจถูก 
คนพาลท�าอันตราย รังแก ข่มเหง อาจถูกคนต�าหนิติเตียน อาจ

ไม่คบคนพาลมงคลข้อที ่
๑
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พลาดพลั้งคบคนพาลเข้าจริงๆ
ทกุอย่างทีย่กมาล้วนแต่เป็นสิง่ทีไ่ม่เป็นมงคลแก่ตวัทัง้สิน้ ถงึ 

แม้ว่าเราจะเป็นคนด ีแต่ลงได้คลกุคลกีบัคนพาลแล้ว ย่อมเป็นทีห่วาด 
ระแวงแก่คนทั้งหลาย

จะอย่างไรกต็าม บางครัง้เราจ�าเป็นจะต้องอยูใ่กล้กบัคนพาล 
ซึง่ไม่มทีางทีจ่ะหลกีเลีย่งได้ เช่นบดิามารดาเป็นคนพาล บตุรต้อง 
คอยปรนนบิตัติามหน้าที ่หรอืสามภีรรยาเป็นคนพาล อกีฝ่ายหนึง่ 
กจ็ะต้องเลีย้งด ูแต่การกระท�าดงักล่าวนีไ้ม่ได้ชือ่ว่าคบคนพาล หรอื 
บางทพีระสงฆ์กจ็ะต้องไปเทศน์โปรดคนพาลกม็ ีคนควบคมุนกัโทษ 
ต้องคลุกคลีอยู่กับนักโทษตลอดวัน ก็ไม่จัดว่าเป็นคนพาล

ในขณะทีเ่ราอยูใ่กล้คนพาล จ�าเป็นจะต้องคดิไว้เสมอว่า เรา 
อยูใ่กล้สิง่ทีเ่ป็นอนัตราย เหมอืนเราก�าลงัอยูใ่กล้คนทีเ่ป็นโรคตดิต่อ 
คนที่อยู่ใกล้คนพาลจะต้องระวังตัวแจ คือระวังความพาลของเขา 
จะมาติดต่อเอาเราเข้า ถ้าเผลอก็นับว่าเป็นกรรมของเรา

คบพาล

การคบคนพาลนั้นมีลักษณะที่จะพอแสดงให้เห็นเป็น ๓ 
ลักษณะคือ การร่วม ๑ การรับ ๑ และการให้ ๑

การร่วมนัน้ หมายความว่า ตกลงปลงใจร่วมกนั ร่วมการงาน 
ร่วมกนิ ร่วมนอน ร่วมสขุ ร่วมทกุข์ ร่วมเทีย่วเตร่ ร่วมพรรค ร่วม 
ความคิด กิริยาอย่างนี้เป็นลักษณะของการคบ
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การรบั หมายความว่ารบัเป็นนาย รบัเป็นลกูน้อง รบัเป็นครู 
รบัเป็นผวั รบัเป็นเมยี รบัเป็นผูอ้ดุหนนุเชือ้เชญิ เหล่านีเ้ป็นเครือ่ง 
แสดงออกซึ่งการคบเหมือนกัน

การให้ หมายถึงการให้ความสนับสนุนยกย่อง ให้ยศ ให้ 
ต�าแหน่งให้บ�าเหน็จ ให้ค�าชมเชย แม้แต่จะปรบมือให้ก็เข้าใน 
ลักษณะคบทั้งสิ้น

การทีพ่ระพทุธองค์ทรงแสดงมงคลข้อแรกว่าอย่าคบคนพาล 
กห็มายความว่าอย่าร่วม อย่ารบั อย่าให้แก่คนพาล เพราะเมือ่เรา 
ไปคบเข้าแล้ว กจ็ะถ่ายเอาความเสยีมาสูต่วัเรา และเป็นอปัมงคล 
คือไม่เป็นมงคลแก่เราเลย เพื่อประกอบเรื่องให้ชัดในมงคลข้อนี้ 
จึงจะขอยกเรื่องราวมาแสดงสัก ๒-๓ เรื่อง

นิทานกุมารโจรและเทวทัต

เรือ่งมอียูว่่า มชีายหนุม่คนหนึง่เป็นคนมนีสิยัเกกมะเหรกเกเร 
บดิาจะว่ากล่าวสัง่สอนกไ็ม่ยอมฟัง ในทีส่ดุกถ็กูบดิาขบัไล่ออกจาก 
บ้านไป ชายหนุม่นัน้กเ็ทีย่วซดัเซพเนจรไปคบหากบัพวกโจร พวกโจร 
ได้พากนัไปโจรกรรมในทีต่่างๆ บางทีก่ป็ล้นฆ่าเจ้าทรพัย์ตาย ปล้น 
วัวปล้นควายเอามาขาย แบ่งปันทรัพย์ที่ได้ การกระท�านี้ได้ล่วงรู้ 
ไปถงึพระมหากษตัรย์ิ พระองค์จงึตรสัสัง่ให้เสนาอ�ามาตย์ยกไพร่พล 
ทหารไปจบัพวกเหล่าโจร รวมทัง้ชายหนุม่นัน้ด้วยเอามาประหารสิน้ 
ชายหนุม่คนนัน้ต้องตายลงอย่างน่าอนาถ เพราะโทษทีค่บกบัคนพาล 

ไม่คบคนพาลมงคลข้อที ่
๑
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จึงถึงความพินาศในที่สุด
อกีเรือ่งหนึง่กค็อืเรือ่งของพระเทวทตักบัพระเจ้าอชาตศตัร ูมี 

เรือ่งด�าเนนิความว่า พระเทวทตัซึง่เป็นคูเ่วรคูก่รรมกบัพระพทุธเจ้า 
ได้เกดิมาร่วมวงศ์ศากยะกบัพระพทุธเจ้า และได้ออกบวชพร้อมกบั 
ศากยวงศ์อืน่ๆ เมือ่บวชแล้วกเ็จรญิฌานจนได้ฌานโลกย์ี สามารถ 
ทีจ่ะแสดงฤทธิต่์างๆ ได้ พระเทวทตัมคีวามน้อยพระทยัเป็นอย่างมาก 
ทีบ่รรดาพทุธบรษิทัเมือ่มาสูพ่ระอารามแล้วต่างถามหาแต่พระพทุธ- 
เจ้า พระอคัรสาวกทัง้สอง พระอนรุทุ พระอานนท์ ไม่มใีครถามหา 
พระเทวทตัเลย จงึบงัเกดิความรษิยา มคีวามคดิทีจ่ะหาอ�านาจและ 
ผู้อุปัฏฐาก ได้เล็งเห็นว่าพระเจ้าอชาตศัตรูราชกุมารของพระเจ้า 
พิมพิสารเป็นกุมารยังเยาว์อยู่ เมื่อพระเทวทัตได้แสดงอิทธิฤทธิ์ 
แปลงตวัเป็นกมุารน้อยมอีสรพษิพนักาย ยงัความเลือ่มใสแก่พระ- 
กุมารเป็นอย่างมาก พระกุมารได้ถวายตัวเป็นโยมอุปัฏฐากเลย 
ท�าให้ฐานะของพระเทวทัตดีขึ้นมาก แต่ต่อมาพระเทวทัตเกิดมี 
ความคดิร้ายต่อพระพทุธเจ้า โดยตนเองจะเป็นพระพทุธเจ้าเสยีเอง 
และได้ยุยงให้พระเจ้าอชาตศัตรูปลงพระชนม์พระบิดาเสีย

“ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้านัน้กม็ฐีานะทีจ่ะได้รบัพระราชบลัลงัก์ 
แทนเสด็จพ่ออยู่แล้ว” พระเจ้าอชาตศัตรูแย้ง

“มหาบพติรไม่รูอ้ะไร” พระเทวทตัแหย่ “พระองค์รูห้รอืไม่ว่า 
เดี๋ยวนี้คนเราไม่แน่นอน บางทีลูกตายก่อนพ่อก็มีมาก ขอมหา- 
บพติรเชื่อหม่อมฉันเถิด”

เมือ่โดนไม้นีเ้ข้า พระกมุารซึง่ยงัอ่อนต่อความคดิกค็ล้อยตาม 
ดงันัน้ ในวนัหนึง่พระกมุารจงึได้เหนบ็กรชิเข้ามาในวงั แต่เนือ่งจาก 
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ไม่เคยท�าความผดิมาก่อน ฉะนัน้การท�าจงึส่อพริธุและถกูอ�ามาตย์ 
จบัได้ พระเจ้าพมิพสิารเมือ่ได้ทราบว่าอ�ามาตย์จบัพระกมุารได้ จงึ 
ได้สอบถามว่า

“การที่ลูกของพ่อเหน็บกริชเข้ามาในวังนี้ มีความประสงค์ 
อย่างไร”

“หม่อมฉันต้องการราชสมบัติพระเจ้าข้า” พระกุมารตอบ
“เมื่อลูกต้องการอย่างนั้นก็จะเป็นไร เอาเถอะพ่อยกให้”
แล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ได้สถาปนาพระเจ้าอชาตศัตรูให้เป็น 

พระราชาแห่งมคธต่อไป เมือ่แผนของตนได้รบัความส�าเรจ็ พระเจ้า 
อชาตศตัรจูงึได้แจ้งแก่พระเทวทตั ว่าบดันีต้นได้รบัมอบราชสมบตัิ
แล้ว

“มหาบพิตร การท�าอย่างนี้จะได้ชื่อว่าส�าเร็จก็หาไม่” พระ 
เทวทตักล่าวขึน้เมือ่ได้รบัรายงานจากพระกมุาร “การกระท�าอย่างนี้ 
เปรียบเหมือนพระองค์ขังสุนัขไว้ในกลอง เมื่อสุนัขมันหิวขึ้นมา 
มันก็จะกัดหนังกลองกินฉันใด ราชสมบัติที่บิดายกให้ท่านโกรธ 
ขึ้นมาเมื่อไร ท่านก็จะเอาคืนไปเมื่อนั้น อาตมาคิดว่า ฆ่าเสียให้ 
ตายนั่นแหละ สมบัติจึงจะเป็นสิทธิ์แก่มหาบพิตรโดยแท้”

“อะไรท่านอาจารย์” พระเจ้าอชาตศัตรูอุทาน “ข้าพเจ้าไม่ 
สามารถที่จะประหารพระราชบิดาด้วยศาสตราได้หรอก”

“มหาบพิตรไม่ต้องท�าถึงอย่างนั้นหรอก เพียงแต่พระองค์ 
จับพระราชบิดากักขังให้อดพระกระยาหาร ในไม่ช้าก็จะต้องตาย 
ไปเอง” พระเทวทัตแนะ

พระเจ้าอชาตศัตรูก็เห็นด้วยกับความคิดของพระเทวทัต จึง 

ไม่คบคนพาลมงคลข้อที ่
๑
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ตรสัสัง่ให้จบับดิาไปขงัไว้ในเรอืนจ�า สัง่ไม่ให้ใครเข้าเยีย่มนอกจาก 
พระราชมารดา

พระนางเวเทหิ ซึ่งเป็นพระมเหสีมีความกตัญญูต่อพระราช 
สวามียิ่ง จึงได้จัดอาหารใส่ขันทองคลุมด้วยผ้าห่มนอนซ่อนเข้าไป 
ถวายพระสวาม ีพระเจ้าพมิพสิารกอ็าศยัอาหารนัน้ยงัพระชนม์อยู่ 
ต่อมาเมือ่พระเจ้าอชาตศตัรจูบัได้ กห้็ามไม่ให้พระมารดาห่มผ้าคลมุ 
เข้าไป พระนางกเ็อาอาหารซ่อนไปในฉลองพระบาทเข้าไปถวายแก่ 
พระราชสวาม ีพระเจ้าอชาตศตัรทูราบเข้ากส็ัง่ห้ามไม่ให้พระมารดา 
ใส่ฉลองพระบาทเข้าไปเยีย่ม พระนางกใ็ช้อาหารมาเคล้าขย�าบดทา 
พระกายของนาง คลมุพระกายด้วยผ้าเข้าไปเยีย่ม และให้พระเจ้า 
พิมพิสารเลียอาหารตามร่างกายนั้น พระเจ้าพิมพิสารก็อยู่ได้ 
ต่อมาเมือ่พระเจ้าอชาตศตัรทูราบความจงึสัง่ห้ามเยีย่มโดยเดด็ขาด 
พระราชมารดาถึงกับเศร้าโศกพระทัยอยู่ในเคราะห์กรรมของ 
พระสวามี คร�่าครวญด้วยน�้าเสียงละห้อยแต่ภายนอกว่า

“ข้าแต่พระองค์ผู ้เป็นราชสวามี ตั้งแต่บัดนี้ไปเบื้องหน้า 
หม่อมฉนัจะไม่ได้เหน็พระองค์สบืไป นบัแต่จะไกลกนัไม่มกี�าหนด 
ราวกับว่าพระจันทร์ดับลับบรรพตเหลี่ยมพระสุเมรุ โทษานุโทษ 
อันใดทีข้่าพเจ้าท�าผดิมาแต่ก่อนด้วยกาย วาจา ใจ ขอพระองค์ทรง 
ให้อภยัแก่หม่อมฉนัในวันนี้ ถึงพระองค์จะทรงสิ้นพระชนม์ เกล้า 
กระหม่อมฉนักม็ไิด้เหน็พระองค์อกีแล้ว ขอทลูกระหม่อมแก้ว จงให้ 
อภยัโทษแก่เกล้ากระหม่อมผู้เป็นอัครชายาในกาลบัดนี้”

เมือ่พระเจ้าพมิพสิารไม่ได้เสวยพระกระยาหารเลย แต่อาศยั 
ทีว่่าพระองค์ทรงเป็นพระอรยิบคุคลชัน้ต้นคอืพระโสดาบนั พระองค์ 



ม ง ค ล  ๓ ๘  ป ร ะ ก า ร4๐

กอ็าศยัการเดนิจงกรม มพีระพทุธคณุเป็นอารมณ์ ยงัปีตใิห้บงัเกดิ 
ขึน้ ท�าให้ร่างกายและวรรณะของพระองค์นัน้ผ่องใส มปีีตหิล่อเลีย้ง 
พระชนมชีพอยู่โดยมิต้องเสวยอะไรเลย

พระเจ้าอชาตศตัร ูหลงัจากทีไ่ด้สัง่ห้ามไม่ให้พระราชมารดา 
เข้าเยี่ยมพระเจ้าพิมพิสารแล้ว ก็คอยฟังข่าวการสิ้นพระชนม์ของ 
พระราชบดิาอยู ่เมือ่ทรงทราบว่า พระราชบดิามไิด้ทรงสิน้พระชนม์ 
เพราะอาศยัการเดนิจงกรม มปีีตหิล่อเลีย้งพระชนม์ชพีอยู ่จงึสัง่ให้ 
ช่างกลับกเอามดีโกนกรดีฝ่าพระบาททัง้สองข้างแล้วทาด้วยน�า้เกลอื 
พระเจ้าพิมพิสารได้เสวยทุกขเวทนากล้า ไม่สามารถจะทรงพระ 
ชนมายุอยู่ได้ ในที่สุดก็ทรงสิ้นพระชนม์

ในวันเดียวกันนั้นเอง ได้เกิดมีเหตุ ๒ อย่างพร้อมกัน กล่าว 
คอืในขณะทีพ่ระเจ้าพมิพสิารได้สวรรคตลง พระมเหสขีองพระเจ้า 
อชาตศตัรไูด้ประสตูพิระราชโอรส เมือ่มเีหตเุกดิขึน้อย่างนี ้อ�ามาตย์ 
จงึปรกึษากนัว่า เราจะควรกราบทลูเรือ่งอะไรก่อน ในทีส่ดุกล็งมติ 
กนัว่า ควรทีจ่ะกราบทลูเรือ่งการประสตูพิระราชโอรสก่อน เพราะ 
เป็นเรื่องมงคล เมื่อได้ปรึกษากันตกลงแล้วก็คอยอยู่

พอพระเจ้าอชาตศตัรเูสดจ็มา อ�ามาตย์ผูห้นึง่กก็ราบทลูเรือ่ง 
การประสตูพิระราชโอรส เมือ่พระเจ้าอชาตศตัรไูด้ทรงสดบั กบ็งัเกดิ 
ความปีติโสมนัสอย่างแรงกล้า ถึงกับร�าพึงในพระทัยของพระองค์ 
เองว่า

“อา...นี่พระบิดาของเรานั้นจะมีความรู้สึกเหมือนกับที่เรานี้ 
รูส้กึปีตขิณะนีห้รอืไม่ พระบดิาของเรากค็งจะรกัเราเหมอืนอย่างทีเ่รา 
มคีวามรูส้กึอยูข่ณะนี ้แล้วป่านนีพ้ระบดิาของเราจะเป็นอย่างไรบ้าง 

ไม่คบคนพาลมงคลข้อที ่
๑
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ก็ไม่รู้”
เมื่อทรงร�าพึงในพระทัยเช่นนั้นแล้วก็ทรงรับสั่งถามว่า
“นีอ่�ามาตย์ แล้วพระราชบดิาของข้ายงัมพีระชนม์ชพีสบายดี 

อยู่หรือ”
“หามไิด้ พระอาญามพ้ินเกล้า บดันีพ้ระเจ้าพมิพสิารพระบดิา 

ได้สิ้นพระชนม์เสียแล้วพระเจ้าข้า”
“หา เจ้าว่าอย่างไรนะ พระบดิาข้าสิน้พระชนม์แล้วกระนัน้หรอื” 

ตรัสถาม
“พะย่ะค่ะ”
พระเจ้าอชาตศตัรไูด้ทรงสดบัเรือ่งราว กม็คีวามโทมนสัพระทยั 

ยิง่นกั ยิง่เมือ่ได้ทราบข่าวถงึความรกัของพระบดิาทีม่ต่ีอตนเมือ่ยงั 
เยาว์วยั กย็ิง่มคีวามโทมนสัเป็นทวคีณู ทรงวปิโยคโศกเศร้าทีไ่ด้ทรง 
พลัดพรากจากพระราชบิดา ถึงกับเสวยมิได้ บรรทมก็ไม่หลับ 
พระกายผ่ายผอมลง นายแพทย์โกมารภจัจ์จงึได้ทลูแนะน�าให้ไปเฝ้า 
พระผูม้พีระภาคเจ้า แล้วพระพทุธเจ้ากไ็ด้เทศนา สามญัญผลสตูร 
ให้ฟัง ยงัความเลือ่มใสในพระรตันตรยั มพีระทยัเบกิบาน เสือ่มสิน้ 
จากความเศร้าโศก

ตัง้แต่บดันัน้มา พระเจ้าอชาตศตัรกูส็ิน้ความเลือ่มใสในพระ 
เทวทัต ไม่ไปมาหาสู่และคอยอุปัฏฐากเหมือนอย่างเคย

พระเทวทตั เมือ่สิน้ความอปุถมัภ์เสือ่มจากลาภสกัการะจงึเข้า 
ไปเฝ้าพระพทุธเจ้า ทลูขอทีจ่ะปกครองสงฆ์ และพร้อมกนันัน้กท็ลู 
ขอให้พระองค์บัญญัติวัตถุ 5 ประการแก่สงฆ์ คือ
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๑. พึงเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ผู้ใดเข้าบ้านต้องอาบัติ
๒. พึงเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร
๓. พึงถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร
4. พึงอยู่โคนไม้เป็นวัตร
5. ห้ามฉันปลาและเนื้อ
พระพทุธองค์ทรงเหน็ว่า บญัญตัทิีพ่ระเทวทตัขอนัน้เป็นการ 

ตงึจนเกนิพอด ีจงึไม่ทรงประทานอนญุาตให้ และพระเทวทตักไ็ด้ 
ท�าร้ายพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆ ตั้งแต่ให้นายขมังธนูยิง ให้ 
ช้างซบัมนัไล่แทง และในทีส่ดุกก็ลิง้หนิบนยอดเขาคชิกฏูลงมาทบั 
แต่ท�าได้เพียงยังพระโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห้อเท่านั้น

ในทีส่ดุพระเทวทตักค็ดิการใหญ่ ยยุงพระสงฆ์ทีบ่วชใหม่ยงัไม่รู้ 
พระธรรมวนิยัแยกพวกออกไป พระพทุธเจ้าจงึได้รบัสัง่ให้พระโมค-
คลัลานะและพระสารบีตุร อคัรสาวกทัง้สอง ไปน�าพระสงฆ์กลบัคนื 
มาได้ พระเทวทตัซึง่ต่อมากไ็ด้ล้มป่วยลง เมือ่เหน็อาการจะไปไม่รอด 
กส็�านกึในความผดิของตนทีไ่ด้กระท�ามา จงึขอร้องให้ศษิย์ของตน 
ให้หามไปทีก่รงุสาวตัถเีพือ่ท�าการขอขมากรรม เมือ่ลกูศษิย์ได้หาม 
พระเทวทตัมาถงึสระโบกขรณ ีใกล้พระเชตวนั พระเทวทตักใ็ห้วาง 
เตียงลงเพื่อจะสรงน�้า

พอพระเทวทตัหย่อนเท้าถงึพืน้ แผ่นดนิไม่สามารถจะทนทาน 
ความบาปของพระเทวทัตได้จึงสูบลงไป พระเทวทัตได้ยกสองมือ 
ขึน้ถวายบงัคมพระศาสดาบชูาด้วยกระดกูคางทัง้สอง แล้วแผ่นดนิ 
กส็บูลงไปสูอ่เวจมีหานรก ได้เสวยทกุขเวทนาอย่างแสนสาหสั เท้า 
ทั้งสองจมลงไปในพื้นเหล็กเพียงข้อเท้า มือทั้งสองจมลงไปเสมอ 

ไม่คบคนพาลมงคลข้อที ่
๑
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ข้อมอื ศรีษะนัน้จมลงไปในเหลก็แดงถงึขอบหบูน มหีลาวเหลก็โต 
เท่าล�าตาลทิ่มแทงกายอยู่ตลอดเวลา ทั้งมีเปลวไฟลุกโชติช่วงทั้ง 
สี่ทิศ คือ ด้านข้างทั้งสอง เบื้องบน เบื้องล่าง กายของพระเทวทัต 
เหมอืนดงัเหลก็แดงทีถ่กูไฟเผา ฉะนัน้ ได้รบัทกุขเวทนาอยูใ่นอเวจี
มหานรกนั้น

แต่พระเทวทตัจะพ้นทกุข์กเ็มือ่สิน้ภทัรกปัป์นี ้คอืหมายความว่า 
จะต้องสิน้พระศาสนาของพระศรอีารย์ิแล้ว นัน่แหละจงึจะพ้น และ 
ก็จะได้มาตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า เพราะผลที่ได้บวชใน 
พระพุทธศาสนานี้ ส่วนพระเจ้าอชาตศัตรูนั้นได้รับผลกรรมชั่วใน 
ชาตินี้ คือไม่สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ แต่พระเจ้า 
อชาตศตัรไูด้ส�านกึผดิรูซ้ึง่บาปบญุคณุโทษ และทลูขออจัจโยโทษแก่ 
พระพุทธเจ้า พระองค์ก็ทรงอภัยให้ด้วยพระกรุณา โทษที่พระเจ้า 
อชาตศตัรฆู่าพระบดิาจงึเสวยเพยีงโลหกมุภนีรก ซึง่เป็นเพยีงบรวิาร 
ของอเวจีมหานรกเท่านัน้ เมื่อพ้นจากโทษนั้นแล้วก็จะได้มาตรัสรู้ 
เป็นพระปัจเจกพทุธเจ้า เพราะผลทีไ่ด้อปุถมัภ์การสงัคายนา และ 
ก่อสถูปบรรจุพระบรมธาตุไว้

เมือ่ได้อ่านเรือ่งนทิานกมุารโจร และเรือ่งของพระเทวทตัมา 
แล้ว ก็คงจะเห็นได้แล้วว่า การที่เราคบกับคนพาลนั้น ย่อมเสีย 
ผลประโยชน์ทัง้ในชาตนิีแ้ละชาตหิน้า ฉะนัน้การคบคนจงึเป็นเรือ่ง 
ส�าคญั เพราะมันจะท�าให้เราได้รับความพินาศในที่สุด พระพุทธ- 
องค์จึงตรัสถึงการเว้นจากการคบคนพาลเป็นข้อต้น

ข้อส�าคัญบางคนอาจจะคิดว่า คนพาลนั้นมีประโยชน์ในการ 
แผ่อ�านาจ จงึแสดงความยิง่ใหญ่ด้วยการชบุเลีย้งคนพาลไว้เป็นพวก 
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พยายามทีจ่ะฝืนพทุธวจนะซึง่เป็นสจัธรรมความจรงิมอียูว่่า ความ 
รุ่งโรจน์ที่ได้จากคนพาลนั้น เป็นความรุ่งโรจน์ที่แฝงไปด้วยความ 
หายนะ อย่างเช่นเดยีวกบัไฟทีล่กุไหม้บ้านเรอืน มนัจะสว่างไสวไป 
ทั่วบริเวณ แต่แสงสว่างที่เกิดจากเปลวไฟไหม้บ้านเรานั้น ไม่มี 
คนฉลาดคนไหนหลงยินดี เพราะมันเป็นแสงสว่างที่แฝงไว้ด้วย 
ความหายนะของเราเอง มนัเป็นแสงสว่างเพยีงชัว่ครูท่ีจ่ะน�าความ 
มืดมนมาสู่ชั่วกาลนาน

ไม่คบคนพาลมงคลข้อที ่
๑
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มงคล
ข้อที่

๒

ตามธรรมดาเมื่อเรารู้จักช�าระร่างกายให้สะอาดแล้วยังไม่ 
พอ จะต้องแสวงหาสิง่ทีม่าประดบัตกแต่ง และอบตวัให้เกดิความ 
งดงามหรือมีกลิ่นหอมอีกด้วย เรื่องนี้ก็เหมือนกัน การที่เราเว้น 
จากการไม่คบคนชัว่แล้ว ยงัไม่ได้ชือ่ว่าจะเป็นคนดไีด้ เหมอืนคนที่ 
ช�าระร่างกายแล้วจะยงัได้ชือ่ว่า เป็นผูท้ีส่วยงามกย็งัไม่ถกูต้องนกั

ลักษณะค�าสอนในมงคลข้อที่ ๒ นี้แตกต่างจากข้อที่ ๑ คือ 
มงคลข้อที ่๑ เป็นค�าสอนทีท่วนกระแส เพราะว่าคนเรานัน้ย่อมมี 
การคบหาสมาคมกนั ทนีีเ้มือ่มาห้ามเสยีแล้วกเ็ป็นการฝืนหลกัการ 
ไป พระพทุธองค์ทรงเหน็ความส�าคญัของคน เพราะว่าสิง่แวดล้อม 

ปณฑิตานญฺจ เสวนา
(คบบัณฑิต)



ม ง ค ล  ๓ ๘  ป ร ะ ก า ร4๖

ต่างๆ นั้นก็เกิดมาจากคนเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงได้ทรงชี้ให้เห็น 
สิ่งที่สามารถจะเห็นได้ชัดมาแสดง ปัญหาส�าคัญของทางพัฒนา 
ชวีติข้อนี ้คอืลกัษณะของบณัฑติ เพราะท่านสอนให้เราคบบณัฑติ 
ฉะนั้นเราจึงจะต้องรู้เสียก่อนว่า บัณฑิตมีลักษณะอย่างไรเราจึง 
จะคบหาถูก เหมือนว่าเราจะไปหาใครสักคนหนึ่ง เราจะต้องรู้จัก 
ลักษณะ ชื่อ ที่อยู่ แล้วจึงจะหาได้ถูก ถ้าไม่อย่างนั้นต่อให้อยู่ตรง 
หน้าเราก็หาไม่ถูก

ลักษณะอย่างไรเรียกว่าบัณฑิต

ลกัษณะคนทีพ่ระพทุธองค์ทรงให้คบนัน้ทรงเรยีกว่า บณัฑติ 
ชื่อนี้เป็นคุณลักษณะที่บอกถึงคุณความดีของคนๆ นั้น ก่อนอื่น 
เราจะต้องท�าความเข้าใจเสียก่อนว่า บัณฑิต นั้นหมายความว่า 
อย่างไร

เพราะความหมายของทางโลกกับทางธรรมนั้น ดูเหมือนจะ 
ให้ความหมายเหลือ่มล�า้กนัอยู ่ความจรงิค�าว่า “บณัฑติ” เมือ่แปล 
แล้วจะได้ความหมายว่า ดวงปัญญาที่ฉลาดรอบรู้เหมือนกัน แต่ 
เวลาตีความหมายแล้วจะไม่ตรงกันนัก ชาวบ้านถือกันว่า บัณฑิต 
คือคนมีความรู้ ซึ่งต่อมาก็ได้ถือเอาเป็นดีกรีประกาศคุณความรู้ 
ของผูน้ัน้ เช่น ผูส้อบในทางกฎหมายเรากเ็รยีก เนตบิณัฑติ ผูส้อบ 
ทางแพทย์เรากเ็รยีก แพทยศาสตรบณัฑติ รฐัศาสตรบณัฑติ นีเ่ป็น 
ตัวอย่าง หรือในวงการศึกษาของคณะสงฆ์ปัจจุบัน อย่างที่มหา 

คบบัณฑิตมงคลข้อที ่
๒
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จุฬาลงกรณ์ วิทยาลัยสงฆ์ วัดมหาธาตุฯ ผู้จบหลักสูตรเรียกว่า 
พทุธศาสตร์บณัฑติ ทีม่หามกฏุฯ กเ็รยีก ศาสนศาสตร์บณัฑติ คอื 
เอาค�าว่าบณัฑตินีม้าวดัความรูก้นั หมายความว่าใครมคีวามรูม้าก 
ก็เรียกว่า บัณฑิต นี่เป็นความหมายของทางโลก

แต่ความหมายในทางธรรมนัน้ ค�าว่า บณัฑติ นัน้ไม่ใช่หมาย 
เอาความรูเ้ป็นเกณฑ์ในการตดัสนิความเป็นบณัฑติแต่อาศยัอาการ 
ที่ใช้ความรู้มาตัดสิน เมื่อจะแปลเอาใจความแล้ว ก็จะได้ความว่า 
“ผูท้ีด่�าเนนิชวีติด้วยความรู”้ ขอเปรยีบเทยีบให้เหน็ชดัอกีสกัหน่อย 
คอื บณัฑติ ทางโลกหมายถงึคนทีม่คีวามรู ้ส่วนในทางธรรมนัน้ 
หมายถงึผูท้ีใ่ช้ความรูน้ัน้ให้เป็นประโยชน์ โดยความหมายนีถ้งึแม้ 
ว่าผูน้ัน้จะมคีวามรูท้างศาสนาจบพระไตรปิฎก แต่ถ้าไม่สามารถที่ 
จะปฏบิตัติามความรูน้ัน้ได้ หาได้ชือ่ว่าเป็นบณัฑติไม่ ยกตวัอย่าง 
เช่น คนตาบอดกับคนตาดี คนตาดีนั้นหมายถึงคนที่มีนัยน์ตา 
ครบสองข้างอยูใ่นสภาพด ีนีใ่นความรูส้กึของชาวบ้าน ถอืว่าคนมี 
นัยน์ตาสว่าง แต่ความจริงแล้ว ถ้าคนตาดีนั้นลองหลับตาเดิน ก็ 
จะมสีภาพไม่ผดิอะไรกบัคนตาบอด ฉะนัน้คนทีม่นียัน์ตาดนีัน้ต้อง 
หมายถึงต้องลืมตาด้วย ไม่ใช่สักแต่ว่ามีตาเท่านั้น

รู้อย่างไรจึงได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต

เพราะว่าความรูใ้นโลกนีม้มีาก ฉะนัน้จงึยากทีจ่ะตดัสนิลงไป 
ได้ว่าจะมคีวามรูอ้ย่างไรท่านจงึเรยีกว่า บณัฑติ เรือ่งนีพ้ระพทุธเจ้า 
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ของเราได้ตรสัไว้อย่างชดัเจน ในทีน่ีจ้ะถอดเอาเฉพาะใจความ ไม่ 
แปลตามตวัอกัษรนกั เพราะถ้าจะแปลตามตวัอกัษรแล้วกจ็ะกลาย 
เป็นหนังสือของชาววัดไป เพราะไม่มีความประสงค์จะให้เป็นเช่น 
นั้น

ลักษณะความรู้ที่จะท�าให้คนเป็นบัณฑิตนั้น พระพุทธเจ้า 
ได้ทรงแสดงว่า “คนที่ฉลาดรู้ประโยชน์ชาตินี้ ประโยชน์ชาติหน้า 
และประโยชน์อย่างสงูสดุ เรยีกว่าบณัฑติ” ถ้าเราจะสรปุเอาสาระ 
ใจความก็จะได้ดังนี้ คือ

• รู้จักผิดชอบ
• รู้จักบาปบุญ
• รู้จักประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์
ลกัษณะความรูด้งักล่าวนี ้ในทางศาสนาเรยีกว่า ปัญญา ซึง่ 

แปลความว่า รูร้อบหรอืรูท้ัว่ ฉะนัน้คนทีเ่ป็นบณัฑติจะต้องเป็นคน 
มีปัญญา มีความรู้จักผิดชอบชั่วดี ถึงจะมีความรู้อย่างอื่นมากสัก 
เพียงใด แต่ถ้าขาดความรู้จักผิดชอบชั่วดีแล้ว ก็เป็นบัณฑิตไม่ได้

ลักษณะของบัณฑิต

ถ้าพูดถึงเรื่องลักษณะของบัณฑิตทางโลกนั้น เราจะดู 
ลักษณะได้ไม่ยาก เพราะว่าเมื่อเราเข้าไปในบ้านของเขา เราก็จะ 
สามารถทีจ่ะเหน็ได้ โดยถ้าเขาเป็นบณัฑติกจ็ะมใีบประกาศความ 
เป็นบณัฑติให้เรารูไ้ด้ แต่บณัฑติทางธรรมไม่มใีบรบัรอง ไม่มบีตัร 

คบบัณฑิตมงคลข้อที ่
๒
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แสดง จะดทูีไ่หนกร็ูไ้ม่ได้ว่าเป็นบณัฑติ นอกจากดทูีต่วัผูน้ัน้ แต่นัน่ 
กไ็ม่ได้หมายความว่าเราจะดทูีห่น้าของเขาหรอืว่าดทูีเ่ครือ่งแต่งตวั 
นั่นไม่ใช่ทางที่เราจะสามารถจะทราบได้ แต่สิ่งที่เราจะสามารถ 
ทราบได้ก็คือ ดูความประพฤติหรือพฤติการณ์ที่เขาแสดงออกมา

ในพาลบณัฑติสตูร พระพทุธเจ้าได้แสดงลกัษณะของบณัฑติ 
ไว้ ๓ อย่าง คือ

• มีปกติท�าดี
• มีปกติพูดดี
• มีปกติคิดดี
ค�าว่าปกตนิัน้หมายเอาถงึพืน้เพของจติใจ คอืโดยทัว่ๆ ไปแล้ว 

เขาท�าอย่างนั้น ไม่ใช่เวลานี้ท�าไปอย่างอีกเวลาท�าไปอย่าง เช่น 
ปกตทิ�าดกีต้็องท�าดเีป็นปกต ิไม่ใช่ท�าพอเอาหน้า กลวัถกูฟ้องร้อง 
ก็ท�าดีที หรือคนที่มีปกติพูดดี คือพูดจาสุภาพเรียบร้อยซื่อสัตย์ 
เป็นปกติ มีพื้นเพนิสัยใจคอเป็นอย่างนั้นจริงๆ ไม่ว่าจะพูดกับใคร 
เมื่อไร ที่ไหน ไม่ใช่ต่อหน้าคนรักพูดจาอ่อนหวาน แต่กับผู้อื่นพูด 
หยาบคาย หรอืปกตคิดิดกีเ็หมอืนกนั ถงึแม้ว่าจะตกอยูใ่นฐานะใด 
กต็าม จะต้องคดิในทางดอียูเ่สมอ เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งทีเ่ราจะต้องดกูนั 
นานหน่อย แต่ทัง้นีไ้ม่ได้หมายความว่าจะต้องดตีลอดกาล เพราะ 
คนเรานัน้เป็นปถุชุน ฉะนัน้จงึต้องมบีางครัง้ย่อมพลัง้พลาดบ้าง แต่ 
ส่วนใหญ่แล้ว เป็นคนดีก็แล้วกัน

อาการคบหากับบัณฑิต ก็เป็นเช่นเดียวกับที่ได้แสดงเรื่อง 
คบหากบัคนพาล ทีไ่ด้แสดงแล้วในทางพฒันาข้อแรก ส่วนการทีเ่รา 
จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดของการพูด การท�า การคิดนั้น ว่า 
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อย่างไหนดี อย่างไหนไม่ดีนั้น เราก็ต้องอาศัยเรื่องของศีลธรรม 
ถ้ามีการกระท�าเพื่อเป็นไปในทางเบียดเบียนตนและผู้อื่นให้ได้รับ 
ความเดอืดร้อนแล้ว กจ็ดัว่าไม่ด ีการคบบณัฑตินัน้ ได้รบัประโยชน์ 
ทั้งชาตินี้และชาติหน้า รวมทั้งประโยชน์อย่างยิ่งคือ พระนิพพาน

นิทานเรื่องลูกนกแขกเต้า

ในอดตีกาลนานมาแล้ว ยงัมนีกแขกเต้าสองพีน้่องอาศยัอยูใ่น 
รงัของป่าไม้งิว้ และทีเ่หนอืลมขึน้ไปเป็นหมูบ้่านของพวกโจร 5๐๐ 
ทางข้างใต้ลมเป็นที่ตั้งอาศรมของพวกฤๅษี 5๐๐ ลูกนกทั้งสองนี้ 
ยังมีปีกอ่อนอยู่ ไม่สามารถที่จะบินไปที่ไหนตามความปรารถนา 
ได้ ดังนั้นเมื่อเกิดพายุใหญ่ ก็ได้หอบเอาลูกนกทั้งสองไปตกอยู่ที่ 
ของโจรและฤๅษี

ลกูนกตวัหนึง่ทีต่กลงไปในหมูข่องโจรนัน้ ตกลงไปท่ามกลาง 
กองอาวุธ จึงได้ชื่อว่า สัตติคุมพะ ส่วนอีกตัวหนึ่งได้ตกลงไปใน 
กองดอกไม้ของฤๅษีจึงได้นามว่า ปุปผกะ ลูกนกที่ตกลงไปในหมู่ 
ของโจร ก็ได้รับการสั่งสอนในเรื่องของโจรและเรื่องของคนพาล 
ส่วนลูกนกที่ตกอยู่ในหมู่ของฤๅษีก็ได้รับการสั่งสอนทางเรื่องของ 
นักปราชญ์

กาลได้ผ่านมา ยังมีพระมหากษัตริย์ครองกรุงปัญจาละ 
ได้เสดจ็ออกประพาสยงิเนือ้ในป่า และได้สัง่แก่เหล่าเสนาทีม่ากบั 
พระองค์ว่า ถ้าเนื้อหนีหลุดรอดออกไปทางผู้ใด ผู้นั้นจะต้องได้รับ 

คบบัณฑิตมงคลข้อที ่
๒
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โทษ แต่เนื้อนั้นได้หนีออกไปทางที่พระราชายืนอยู่ พระองค์จึงมี 
ความแค้นพระทยัขบัม้าออกกวดตามมฤคนีัน้ แต่พอกวดตามไปได้
สกัพกั เนือ้นัน้กห็ายไป พระองค์มคีวามกระหายน�้าเป็นอย่างมาก 
จงึได้เสดจ็ไปเสวยอทุกวารใีนล�าธาร และได้ทรงพกัผ่อนพระวรกาย 
ที่โคนต้นไทรใหญ่ใกล้กับที่อยู่ของหมู่บ้านโจร

เวลานั้นพวกโจรไม่อยู่ออกไปสู่ป่าใหญ่กันหมด คงอยู่แต่ 
พ่อครวักบันกแขกเต้าเท่านัน้ นกแขกเต้าตวัทีอ่ยูก่บัพวกโจรได้บนิ 
มาพบพระราชาบรรทมอยู่ จึงได้บินไปที่พ่อครัวแล้วพูดว่า

“นี่แน่ะนายท่าน เราได้พบบุรุษผู้หนึ่งนอนหลับอยู่ที่โคน 
ต้นไทรใหญ่ มเีครือ่งประดบัร่างกายมาก เราจงออกไปช่วยกนัฆ่า 
เสียแล้วเปลื้องเอาเครื่องประดับมา ลากเท้าของเขาเอาตัวไปทิ้ง 
เสียในที่ไกลๆ เร็วเข้าเถิด”

ขณะนัน้ พระราชาได้ตืน่จากบรรทม ได้สดบัเสยีงสนทนาของ 
นกกบัพ่อครวักม็คีวามตกพระทยั เสดจ็ขึน้สูม้่าพระทีน่ัง่ แล้วตรง
มายงัทีอ่ยูข่องฤๅษ ี5๐๐ และในวนันัน้ พระดาบสทัง้ 5๐๐ กไ็ม่อยู่ 
ออกไปป่าหาผลไม้ จึงคงอยู่แต่นกแขกเต้าตัวเดียวเท่านั้น

นกแขกเต้าเมือ่เหน็พระราชาเสดจ็มาแต่ไกล จงึได้บนิเข้าไป 
ใกล้ แล้วปฏิสันถารต้อนรับด้วยวาจาอันไพเราะอ่อนหวานว่า

“ข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐ พระองค์เสด็จมาในที่นี้ นับว่า 
เป็นบุญอย่างใหญ่หลวงนักแล้ว เชิญพระองค์เสด็จไปยังอาศรม 
ทรงประทบัพกัพระวรกายให้สบายอารมณ์ แล้วจงึค่อยเสดจ็ต่อไป 
ในเบื้องหน้า”

พระราชาได้ฟังค�ากล่าวของนกแขกเต้าตวันี ้กม็คีวามชืน่ชม 
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เป็นอนัมาก พระองค์ได้กล่าวสรรเสรญินกแขกเต้ามปีระการต่างๆ 
และพร้อมกันนั้นก็ได้ทรงติเตียนนกแขกเต้าตัวแรกให้ฟังจนสิ้น

เมือ่นกแขกเต้าได้ยนิพระราชาตรสัเช่นนัน้ จงึได้กราบทลูแก่ 
พระราชาว่า

“ข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐ อันนกแขกเต้าที่อยู่กับโจรนั้น 
เป็นพี่น้องท้องเดียวกันกับข้าพเจ้า แต่ไปอยู่กับพวกโจร โจรจึง 
สัง่สอนแต่ในเรือ่งของพวกคนพาล นกนัน้เป็นพาลใจบาปหยาบช้า 
ส่วนตัวข้าพเจ้านั้นได้มาอยู่ในหมู่ของฤๅษี จึงได้รับการสั่งสอน 
ในทางปราชญ์ ตัวข้าพเจ้าจึงฉลาดในทางธรรม ข้าแต่พระองค์ 
ผูเ้จรญิ บคุคลใดกต็ามทีค่บค้าสมาคมอยูก่บัคนพาลกย่็อมจะเป็น 
พาล อาจารย์เป็นพาลแล้วศิษย์ก็เป็นพาล บุคคลใดคบหาสมาคม 
กบันกัปราชญ์แล้วกจ็ะเป็นนกัปราชญ์ คนพาลเปรยีบเหมอืนยาพษิ 
บุคคลใดบริโภคเข้าไปแล้ว ก็ย่อมได้รับอันตราย คนพาลเปรียบ 
เหมอืนปลาเน่า เอาใบไม้มาห่อกพ็าให้ใบไม้เหมน็ไปดว้ย คนพาล 
สนัดานหยาบช้ากย่็อมชกัน�าไปสูอ่บายภมูทิัง้ 4 คนพาลย่อมน�ามา 
ซึง่ความฉบิหายทัง้ชาตนิีแ้ละชาตหิน้า ขอพระองค์ผูป้ระเสรฐิจงใช้ 
วิจารณญาณใคร่ครวญดูเถิด”

พระราชาได้ฟังค�าของนกแขกเต้ากม็คีวามชืน่ชมหรรษา ทรง 
สรรเสรญินกนัน้มปีระการต่างๆ ขณะนัน้ บรรดาพระฤๅษไีด้กลบั 
มาจากป่า เมื่อพระราชาได้ท�าอภิวันทนาและได้สนทนากันเป็นที่ 
ต้องอธัยาศยัแล้ว พระองค์กอ็าราธนาให้บรรดาฤๅษทีัง้หลายไปพกั 
ทีส่วนหลวง แล้วสัง่ให้อภยัแก่บรรดานกแขกเต้าทัง้มวลอย่าให้ใคร 
ท�าอันตรายเป็นอันขาด ส่วนพระองค์เองก็ได้ถวายอาหารแก่ฤๅษี 

คบบัณฑิตมงคลข้อที ่
๒
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ทัง้ 5๐๐ ตราบจนเท่าอาย ุจตุจิากมนษุย์แล้วกไ็ด้ไปเกดิบนสวรรค์ 
ด้วยอ�านาจของกุศลที่ได้ท�าไว้

ตัวอย่างเรื่องของการคบคนพาลและการคบบัณฑิต หาได้มี 
เพียงเท่านี้ไม่ ยังมีอีกหลายเรื่อง ดังจะน�ามาเล่าเพื่อเป็นตัวอย่าง 
ดังต่อไปนี้

เรื่องช้างมหิฬามุข

ช้างมหิฬามุข เป็นช้างทรงรูปงามของพระเจ้ากรุงพาราณสี 
เป็นช้างที่ไม่ดุร้าย มีความละมุนละม่อม สมกับเป็นช้างทรงของ 
พระราชาทีเดียว

แต่ในกาลต่อมา มเีหตกุารณ์อย่างหนึง่เกดิขึน้ กล่าวคอื ได้มี 
พวกโจรได้ลกัลอบเข้ามาปรกึษาความกนัในเรือ่งของการโจรกรรม 
เป็นต้นว่า ให้ฆ่าเจ้าของทรัพย์ชิงเอาทรัพย์มา พบปะใครเดินทาง 
มามข้ีาวของแล้ว กฆ่็าให้ตายแล้วเอาข้าวของมาแบ่งปันกนั โจรทัง้ 
หลายมาพดูกนัอยูอ่ย่างนีท้กุวนัๆ ช้างนัน้กม็คีวามส�าคญัว่ามาสอน 
ให้มันท�าอย่างนั้น ช้างที่มีใจอ่อนก็เกิดความดุร้าย ฆ่าหมอควาญ 
และผู้อื่นถึงแก่ความตาย และก็มีจิตใจหยาบช้ายิ่งขึ้น

เมือ่พระราชาได้ทราบข่าวเช่นนัน้ จงึมรีบัสัง่ให้พระโพธสิตัว์ 
ออกสืบสวนดูว่ามันมีเหตุอย่างไร ในเมื่อช้างที่ไม่เคยดุร้ายกลับ 
ดรุ้าย พระโพธสิตัว์ได้รบัค�าสัง่กอ็อกตรวจสอบ ในทีส่ดุกไ็ด้ความ 
จรงิว่า การทีช้่างดรุ้ายเพราะว่าได้ฟังค�าปรกึษาของพวกโจร จงึได้ 
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กราบทูลให้พระเจ้ากรุงพาราณสีให้ทรงทราบ แล้วจัดการให้พวก 
พราหมณ์ผู้มีความรู้ได้มานั่งสนทนาถึงเรื่องทางธรรม ในที่สุด 
ช้างนั้นก็เสื่อมจากพยศร้าย กลับมีจิตใจเมตตาปราณีดังเดิม

เรื่องพระยาโสมราช

ในอดีตกาล มีพระราชาพระองค์หนึ่งนามว่าโสมราชอยู่ใน 
เมืองพาราณสี ครั้งนั้น พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิต 
สัง่สอนอรรถธรรมแก่พระราชา และพระราชากม็ม้ีาพระทีน่ัง่อยูต่วั 
หนึ่งชื่อว่า ปัณฑวะ และก็มีคนเลี้ยงม้าเป็นคนพิการคือเดินขา 
กระเผลก ชื่อนายคิริทัตต์ นายคิริทัตต์แกเป็นคนขากระเผลกอยู่ 
แล้ว เมื่อเดินจูงม้าก็เดินขากระเผลกไปข้างหน้า ฝ่ายม้าทรง 
ของพระราชาเมื่อเห็นเช่นนั้น ก็มีความส�าคัญว่าสอนให้มันเดิน 
อย่างนั้น ม้าก็เลยเดินขากระเผลกอย่างนายคิริทัตต์

เมือ่พระราชาได้ทราบเหต ุกไ็ด้ให้นายแพทย์ไปตรวจอาการ 
ของม้าว่าเป็นอย่างไร แต่นายแพทย์กต็รวจดแูล้วว่าไม่มอีาการผดิ 
ปกตทิางร่างกายอย่างไร จะเป็นกีห่มอๆ กล็งความเหน็กนัว่าไม่มี 
โรคแต่อย่างไร จึงได้กราบทูลให้พระราชาทรงทราบ พระราชาจึง 
ให้พระโพธิสัตว์ไปพิจารณา

เมื่อพระโพธิสัตว์ไปพิจารณาดู ก็ทราบชัดว่าการที่ม้าเดิน 
อย่างนั้น เพราะว่ามันเดินตามคนที่เลี้ยง พระราชาจึงมีรับสั่งให้ 
เปลีย่นคนเลีย้งใหม่ ม้าทรงของพระราชากเ็ดนิเป็นปกตเิหมอืนเดมิ

คบบัณฑิตมงคลข้อที ่
๒



55สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ

เรื่องมะม่วงพระยาทธิวาหนะ

ในอดตีกาล มพีระมหากษตัรย์ิพระองค์หนึง่ทรงพระนามว่า 
พระยาทธิวาหนะ ครองกรุงพาราณสี และพระโพธิสัตว์ได้ไปเกิด 
เป็นครปูโุรหติสอนอรรถธรรมแก่พระราชา อยูม่าวนัหนึง่พระองค์ 
พร้อมด้วยเหล่าสนมได้ไปสรงน�้าที่ล�าธารแห่งหนึ่ง ในขณะนั้น 
มีมะม่วงสุกผลหนึ่งลอยตามน�้ามาและมาติดอยู่ที่ตาข่าย ที่เหล่า 
ข้าราชการได้กั้นไว้ป้องกันอันตรายต่างๆ เมื่อพระราชาเสด็จขึ้น 
จากการสรงน�า้แล้ว พนกังานกไ็ด้จดัการเลกิตาข่ายขึน้ และได้พบ 
มะม่วงผลหนึ่งสุกงอมงดงามประหลาด บุรุษนั้นจึงน�าไปถวาย 
พระราชา พระองค์ได้ทรงเสวยมะม่วงผลนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่า 
มะม่วงผลนีม้รีสหอมหวานอย่างประหลาดกว่าทีไ่ด้เคยเสวยมา จงึ 
มรีบัสัง่ให้พนกังานน�าไปปลกูไว้ โดยให้รดด้วยน�้านมและทนบุ�ารงุ
อย่างดี มะม่วงนั้นก็เจริญงอกงามเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาใหญ่โต 
ผลิตดอกออกผลตามฤดูกาล เมื่อออกผลแล้วก็มีรสหวานอย่าง 
ประหลาด พระองค์ได้โปรดให้ส่งไปยังเมืองต่างๆ แต่ก็ได้ท�าลาย 
เมล็ดมะม่วงนั้นเสียเพื่อไม่ให้เพาะขึ้น เมื่อพระราชาต่างนครได้
เสวยกม็คีวามพอพระทยั เพราะไม่เคยประสบมาก่อน รบัสัง่ให้น�า 
เมล็ดไปปลูกก็ไม่ขึ้น เพราะเมล็ดนั้นได้ถูกท�าลายเสียแล้ว

ยงัมอีกีนครหนึง่ พระราชาแห่งนครนัน้เมือ่ทราบข่าวว่า เจ้า 
กรุงพาราณสีมีมะม่วงรสหอมหวานก็มีความริษยา จึงได้มีรับสั่ง 
ให้นายอุทยานผู้มีความสามารถผู้หนึ่งมาเข้าเฝ้า แล้วจ้างให้นาย 
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อุทยานนั้นไปท�าลายรสของมะม่วงนั้นเสีย นายอุทยานนั้นเมื่อได้ 
รบัพระราชโองการแล้ว กม็าสูก่รงุพาราณสแีละได้ทลูขออาสาเป็น 
ผู้ดูแลอุทยานหลวง

เมื่อได้โอกาสเช่นนั้นแล้ว นายอุทยานคนใหม่ก็ด�าเนินการ 
บ่อนท�าลายทนัทตีามวธิกีารทีไ่ด้คดิไว้ กล่าวคอืได้ปลกูต้นบอระเพด็ 
ไว้โดยรอบ ให้พนัตัง้แต่โคนต้นจนตลอดถงึยอด เมือ่แผนการณ์ของ 
ตนเสร็จแล้วก็หนีกลับไปเมืองของตน

ครัน้ปีต่อมา เมือ่มะม่วงได้ผลดิอกออกผลกม็รีสขม พระราชา 
ได้เสวยแล้วก็มีความขมขื่นจนไม่อาจที่จะเสวยได้ จึงได้มีรับสั่งให้ 
พระโพธสิตัว์ไปพจิารณาด ูพระโพธสิตัว์เมือ่เข้าไปพจิารณาดอูย่าง 
ถี่ถ้วนแล้วก็ทราบความ จึงกราบทูลแก่พระราชาว่า

“ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ต้นมะม่วงนี้มีของขมเป็นบริวาร 
ตั้งแต่รากไปยังโคนและยอดโดยตลอด เหตุนั้นมะม่วงจึงมีรสขม 
เพราะปะปนอยู่กับของขม”

พระราชาจงึมรีบัสัง่ให้ตดัต้นบอระเพด็ออกให้หมด ทัง้ขดุดนิ 
ทีโ่ดยรอบนัน้ออกหมด แล้วให้น�าดนิใหม่มาใส่ รดด้วยน�า้หอมและ 
นมสด ครั้นมะม่วงออกผลมาใหม่ก็มีรสหวานหอมอย่างเดิม

เรื่องนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า แม้ของที่ไม่มีวิญญาณเมื่ออยู่ 
ปะปนกับของขมดังคนพาลก็ขมตามไปด้วย เมื่อระคนด้วยของ 
หอมหวาน ก็มีความหอมหวานดุจคบกับนักปราชญ์ก็ย่อมได้รับ 
ประโยชน์อันดี พระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่า การคบคนพาลนั้นให้ 
ความฉิบหายทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ส่วนการคบกับบัณฑิตนั้น 
ให้ความสุขความเจริญ ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ดังนิทานสาธก 

คบบัณฑิตมงคลข้อที ่
๒
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ดังต่อไปนี้

เรื่องศิษย์พระมหากัสสป

มีเรื่องเล่ามาว่า ศิษย์ของพระมหากัสสป ได้บวชเป็นพระ 
ภิกษุได้ฌานโลกีย์ สามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้ แต่ต่อมา 
เกดิความรกัใคร่ในตวัของหญงิสาวชาวบ้าน ฌานนัน้จงึเสือ่ม และ 
ได้สกึออกมาครองชวีติฆราวาส นอกจากนัน้ยงัประพฤตผิดิสมคบ 
กบัพวกโจร ท�าการโจรกรรมต่างๆ ในทีส่ดุกถ็กูจบัได้ และจะถกูน�า 
ไปประหาร พระมหากสัสปได้บณิฑบาตผ่านมาทางนัน้ ได้เหน็ศษิย์ 
ของท่านกม็จีติกรณุา จงึได้เข้าไปบอกศษิย์ของตนเจรญิกรรมฐาน 
ศษิย์ได้เจรญิกรรมฐานจนเกดิฌาน แม้เพชฌฆาตจะท�าการประหาร 
กไ็ม่สามารถทีจ่ะท�าอนัตรายได้ จงึได้น�าความไปกราบทลูแก่พระเจ้า 
พมิพสิาร พระองค์มรีบัสัง่ให้ปล่อยตวัไป ต่อมาได้เจรญิกรรมฐาน 
จนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในพุทธศาสนา

นี่เป็นเรื่องสาธกให้เห็นถึงผลของการคบคนพาลและคบ 
บณัฑติว่าให้ผลต่างกนัอย่างไร พระพทุธองค์จงึตรสัว่า เว้นจากการ 
คบคนพาล คบบัณฑิตเป็นมงคลอันประเสริฐ ดังบรรยายมานี้
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ในมงคลหรอืทางพฒันาข้อที ่๓ ซึง่พระพทุธองค์ตรสัว่า ปชูา 
จ ปูชนียานํ แปลความว่า บูชาบุคคลที่ควรบูชา ซึ่งมีเรื่องที่เราจะ 
ต้องท�าความเข้าใจในหวัข้อนีส้กัเลก็น้อยก่อน ปัญหาแรกคอื บชูา 
และที ่๒ บคุคลทีค่วรบชูา ๒ ประการนีแ้หละทีเ่ราจะต้องมาศกึษา 
ท�าความเข้าใจกัน บางคนอาจจะคิดว่าเรื่องบูชา ไม่จ�าเป็นต้อง 
ศกึษา เพราะว่าการทีเ่ราเอาดอกไม้ธปูเทยีนมาสกัการะพระพทุธ- 
รปูหรอืปชูนยีวตัถอุะไรสกัอย่างกจ็ดัเป็นบชูาแล้ว ถ้าเราเข้าใจอย่าง
นัน้ กเ็ป็นการทีเ่ราเข้าใจในความหมายของค�านีเ้บาเกนิไป หรอืว่า 
มีความดูแคลนในความหมายของค�านี้มาก ซึ่งถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ 
แล้ว ค�าว่า บูชา ก็เป็นค�าที่ไร้คุณค่า

ความหมายของค�าว่า บูชา ในมงคลข้อนี้ เมื่อได้ศึกษาจาก 
อรรถกถาโดยตลอดแล้ว เราก็จะได้ความหมายของค�าว่า บูชา นี้ 
อยู่ ๓ ประการ คือ

ปูชา จ ปูชนียาน�
(บูชาบุคคลที่ควรบูชา)

มงคล
ข้อที่

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

๑. การบูชาแบบปัคคัณหะ 

การบชูาแบบปัคคณัหะนีห้มายถงึการยกย่อง ถ้าหากจะกล่าว 
ตามความหมายสมยันี ้กไ็ด้แก่การสนบัสนนุนัน่เอง เหมอืนกบัการ 
ทีเ่ราจะเลอืกใครสกัคนหนึง่เข้าเป็นตวัแทนของเรา เช่น การเลอืก 
ผู้แทน เป็นต้น

เมื่อกล่าวเช่นนี้แล้ว เราก็จะเห็นว่า การบูชานี้ไม่จ�าเป็นจะ 
ต้องใช้ดอกไม้ธูปเทียนก็มีแล้ว ฉะนั้นความหมายที่เรานึกเอา 
คดิเอาว่า การเอาดอกไม้ธปูเทยีนไปสกัการะนัน้ ไม่ใช่ค�าตอบทีถ่กู 
ต้อง เพราะอย่างน้อยค�าตอบในเรื่องบูชานี้ ก็ให้ความกระจ่างชัด 
อยูใ่นตวัแล้ว และความจรงิของเราชาวบ้านหรอืชายหนุม่หญงิสาว 
ก็ใช้กันอยู่แล้ว อย่างเช่นชายหนุ่มบอกหญิงสาวว่า “คุณเป็นยอด 
บชูาของผม” หรอืว่า “ผมจะบชูาคณุไปตลอดชวีติของผม” อย่างนี้ 
เรากเ็หน็ได้แล้วว่าการบชูาไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้ดอกไม้ธปูเทยีนแต่ 
ประการใด แต่การบชูาแบบปัคคณัหะทีว่่ามานี ้ถ้าเรายกย่องคนที่ 
ไม่สมควรแล้วแทนทีจ่ะให้ประโยชน์กลบัจะเกดิโทษ ดงัตวัอย่างใน 
คัมภีร์มงคลทีปนีกล่าวเรื่องเป็นอุทาหรณ์ว่า
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เรื่องหนุ่มเสกเสือ

ในอดีตกาล ที่ส�านักท่านอาจารย์ทิศาปาโมกข์ เมืองตักศิลา 
มเีดก็หนุม่เป็นจ�านวนมากได้มาขอเป็นลกูศษิย์เรยีนวชิากบัอาจารย์ 
ตามความสมัครใจของตน และในจ�านวนนั้นมีสัญชีวมาณพอยู่ใน 
จ�านวนนัน้ด้วย สญัชวีมาณพได้มาขอเรยีนวชิาชบุชวีติให้ฟ้ืนขึน้มา 
มนต์ประเภทนี้ ปกติแล้วจะต้องเรียนทั้งสองอย่างคือ เรียนท�าให้ 
ตาย กบัเรยีนท�าให้เป็น แต่สญัชวีมาณพเรยีนเพยีงอย่างเดยีว คอื 
เรียนแต่ผูกไม่ได้เรียนแก้

ครั้นอยู่มาวันหนึ่ง สัญชีวมาณพและเพื่อนๆ ได้เข้าไปในป่า 
เพือ่หาฟืน ซึง่เป็นหน้าทีข่องศษิย์ทีจ่ะต้องท�าเป็นกจิวตัร เมือ่เข้าไป 
ถงึดงลกึกไ็ด้พบเสอืตวัหนึง่นอนตายอยูใ่นป่า สญัชวีมาณพเลยเอ่ย 
อวดตัวเองขึ้นว่า

“อย่างนี้ข้าเป่าพรวดเดียวก็ฟื้น”
“ลูกพี่ท�าได้จริงรึ” เพื่อนคนหนึ่งถาม
“ท�าไมจะท�าไม่ได้ เสกเสอืตวัเดยีว ปอกกล้วยเข้าปากยงัยาก 

กว่า” สัญชีวมาณพคุย
“ลูกพี่แน่อย่างนั้นเชียวหรือ” เพื่อนอีกคนถาม
“พูดแล้วจะว่าคุย ใครอยากจะดูบ้างล่ะ” สัญชีวมาณพถาม 

อย่างโอ่
“ผมอยากดูจังเลยพี่” เสียงสนับสนุนกันหลายคน
สญัชวีมาณพได้รบัแรงสนบัสนนุจากเพือ่น กเ็กดิความฮกึเหมิ 

ใจคิดว่าเรานี่แหละเป็นฮีโร่คนหนึ่ง จึงร่ายมนต์แล้วเป่าพรวดไปที่ 

มงคลข้อที ่
๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา
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ร่างของเสือนั้นทันที พยัคฆ์ร้ายคืนชีพขึ้นมาอย่างประหลาด มัน 
ลมืตาลกุขึน้สะบดัตวั เหลยีวไปรอบๆ ข้างรูส้กึหวิโหยโรยแรงมาก 
เพราะตั้งแต่ตายมาอาหารยังไม่ตกถึงท้องเลย พอมันเห็นมาณพ 
4-5 คน รวมทัง้สญัชวีมาณพด้วย มนักไ็ม่รอช้า กระโดดตะปบร่าง 
สัญชีวมาณพและเพื่อนอีกเป็นอาหารเสียสิ้น 

จากนทิานเรือ่งทีย่กมานี ้กจ็ะเหน็ได้แล้วว่าการบชูาบคุคลที่ 
ไม่ควรบชูานัน้ให้ผลอย่างไร แทนทีจ่ะให้คณุกลบัจะเป็นโทษ เป็น 
เรือ่งทีเ่ราจะต้องพงึสงัวรไว้ให้มากในการสนบัสนนุใครสกัคนหนึง่ 
เพราะการบชูานัน้ จะหมายความว่าสนบัสนนุด้วยกไ็ม่ผดิ การบชูา 
นัน้อาจมไีด้ทัง้ทางถกูทางผดิ บชูาไม่ใช่หมายความว่าจะนัง่สงบใจ 
ภาวนา พุทโธ ธัมโม สังโฆ เสมอไป แม้ใครสักคนหนึ่งจะชูก�าปั้น 
แล้วเชียร์ว่า เอามันเลยลูกพี่ ตะบันมันเลย อย่างนี้ก็เป็นการบูชา 
เหมือนกัน ที่ผิดถูกยังไม่ว่ากัน ว่าตามความหมายของรูปศัพท์ที่ 
ว่า ปัคคัณหะ

๒. การบูชาแบบสักการะ 

มาถึงการบูชาแบบนี้ก็ตรงกับความคิดของท่านหลายคน 
ทีเดียว ที่ตีความหมายว่าได้แก่การน�าสิ่งของต่างๆ มีดอกไม้ธูป 
เทยีน เป็นต้น ไปสกัการะปชูนยีสถานและพระพทุธรปู ตลอดจน 
โคม ธงทวิ และอืน่ๆ ตามธรรมดานยิม ของใช้ดงักล่าวนี ้รวมเรยีก 
ว่า “เครือ่งสกัการะ” ฉะนัน้ค�าว่าสกัการะจงึแปลว่า เครือ่งประกอบ 
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พธิกีาร ถ้าจะเรยีกตามภาษาของนกัเรยีนกแ็ปลว่าอปุกรณ์ประกอบ 
การสอน

เมื่อได้กล่าวมาถึงตอนนี้ ก็จะขอท�าความเข้าใจเสียก่อนว่า 
การทีเ่ราเอาดอกไม้ ธปู เทยีน และเครือ่งประดบัอืน่ๆ ไปประดบั 
ทีแ่ท่นพระนัน้ ไม่ใช่เราเอาของเหล่านัน้ไปให้พระ การให้เป็นเรือ่ง 
ของ “ทาน” แต่นีเ่ป็นการบชูา เราจดัของเหล่านัน้บชูาพระ และ 
เครือ่งบชูาเหล่านีเ้ป็นเครือ่งชกัจงูให้จติใจของผูท้ีไ่ด้พบเหน็เกดิ 
ความปสาทะและแช่มชืน่ เกดิมมุานะในการท�าความด ีเรามคีวาม 
มุ่งหมายอย่างนี้ต่างหาก

ถ้าเราจะลองคิดดูให้ดีแล้ว เราจะเห็นความลึกซึ้งของผู้คิด 
รเิริม่ในการจดัเครือ่งประกอบในการบชูาขึน้ กล่าวคอืพระพทุธรปู 
เป็นสื่อจูงใจให้เรานึกถึงศาสนา นึกถึงคุณความดีต่างๆ เราจะ 
สังเกตให้ดี เวลาที่เราเข้าไปในโบสถ์หรือในห้องพระของเรา เรา 
จะมคีวามรูส้กึปลอดโปร่ง รูส้กึคลายความทกุข์ได้อย่างประหลาด 
เมื่อได้พบพระพักตร์อันงดงามของพระพุทธรูป นึกถึงบาปบุญ 
คณุโทษ นกึถงึความดงีามต่างๆ มคีวามเมตตาอย่างประหลาด สิง่ 
ประกอบอกีอย่างหนึง่ซึง่เป็นวตัถปุระกอบทีย่อดทีส่ดุทีธ่รรมชาตไิด้ 
สร้างสรรค์มา ความหมายของดอกไม้ ได้อมคตแิละความหมายไว้ 
หลายอย่างหลายประการ ซึง่เราจะหาจากสิง่อืน่ไม่ได้เลย เปลวไฟ 
จากเทยีนขีผ้ึง้ ตลอดจนความหอมของมวลดอกไม้ทีม่ารวมกนัเป็น 
ธูป มันเป็นกลิ่นหอมอย่างประหลาด เป็นความหอมที่ไม่เจือด้วย 
กามารมณ์ เป็นกลิ่นหอมที่หยุดยั้งความชั่วร้าย ท�าให้นึกถึงบาป 
บญุได้อย่างน่าอศัจรรย์ ฉะนัน้เครือ่งสกัการะเหล่านีจ้งึเป็นทีห่ยดุ 
ความว้าวุ่นใจของเราอย่างหนักให้หยุดลง

บูชาบุคคลที่ควรบูชามงคลข้อที ่
๓
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๓. บูชาแบบสัมมานะ 

แปลว่า ยอมรบันบัถอื คอืหมายความว่าไม่ใช่แต่เพยีงนบัถอื 
เฉยๆ จะต้องยอมรับและนับถือด้วย หมายถึงถือเอาเป็นคติ 
ตวัอย่างด้วย เป็นการฝากกายถวายชวีติ อนัเป็นลกัษณะหนึง่ของ 
การบูชา ตัวอย่างเช่น

ชาวพุทธ ยอมรับนับถือพระรัตนตรัย
ชาวมุสลิม ยอมรับนับถือพระอัลเลาะห์ หรือ นบีมูฮัมมัด
ชาวคริสต์ ยอมรับนับถือพระยะโฮวาห์ หรือพระเยซู
การนบัถอือย่างนี ้เป็นการยอมรบันบัถอืแบบสมัมานะ การที่ 

ใครยอมรับนับถือศาสนาใดก็หมายความว่าบูชาศาสนานั้น การ 
บชูายกย่องของชาวพทุธนัน้ ไม่ใช่การนบัถอืหรอืบชูาอย่างงมงาย 
ถ้าเราบชูาอย่างปราศจากปัญญา กน็บัว่าเป็นกรรมของคนนัน้ และ 
ย่อมทีจ่ะเป็นเครือ่งมอืของคนบางคน พระพทุธเจ้าไม่สรรเสรญิการ 
บูชาอย่างปราศจากปัญญา

เมือ่เข้าใจความหมายของค�าว่า “บชูา” แล้ว ประเดน็ต่อไปที่ 
เราจะต้องเข้าใจในประเด็นข้อที่ ๒ คือค�าว่า “คนที่ควรบูชา”
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คนที่ควรบูชา

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะสนใจมาก เพราะว่าการที่เราจะ 
ยกย่องหรือยอมรับนับถือสักการะคนใด เราก็จะต้องเลือกบูชา 
เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว เราอาจจะไม่ได้รับมงคลที่เราปรารถนาได้ 
เพราะเราอยูก่นัทกุวนัในโลกนี ้เรากต้็องคบกบัคนจงึต้องระวงั เรา 
จะเจรญิหรอืเสือ่มกข็ึน้อยูก่บัคน ถ้าเราบชูาคนผดิแล้วกจ็ะให้โทษ 
อย่างเรือ่งสญัชวีมาณพเป็นต้น ในหนงัสอืของพนัเอกป่ิน มทุกุนัต์ 
ได้ให้แยกการบูชาออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ คน ค�า คณะ

คน หมายถงึ บคุคลเราธรรมดานีแ่หละ อย่างเช่นพทุธศาสนกิ- 
ชนบชูาพระพทุธเจ้า หรอืคนทัง้หลายทีเ่ราสนบัสนนุให้เป็นหวัหน้า

ค�า หมายถึง ค�าสั่งสอน ข้อบัญญัติ และคติธรรมต่างๆ ซึ่ง 
ไม่ใช่ตัวคนแต่ออกมาในลักษณะ ศาสนา ลัทธิ นโยบาย โอวาท 
และอืน่ๆ ใครเทดิทนูปฏบิตัติามค�าสัง่สอนชนดิใดกเ็รยีกว่า บชูาค�า

คณะ หมายถงึ หมูค่น เช่น คณะสงฆ์ พรรคการเมอืง นกิาย 
รัฐบาล วัด สมาคม ส�านัก หน่วยราชการ เป็นต้น ใครเลื่อมใส 
ศรัทธาสนับสนุนคณะใครก็เป็นการบูชาคณะนั้น

ผลของการบูชาที่ถูกต้องนั้นย่อมได้รับผลของการบูชาหรือ 
เกิดความสุขหลายประการด้วยกัน กล่าวคือ ไล่เสนียด ป้องกัน 
ความหลงผิด อบรมจิตให้ดีขึ้น และผลทางอภินิหาร

ที่กล่าวว่า ไล่เสนียดนั้น หมายความว่าเราจะต้องยึดหลัก 
บูชาตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ บูชา 
สนบัสนนุแต่คนด ีถ้ารูว่้าเป็นคนชัว่แล้วเรากไ็ม่เล่นด้วย ไม่เชญิไป 

บูชาบุคคลที่ควรบูชามงคลข้อที ่
๓
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ปราศรัย ไม่เชิญไปในงานมงคล ไม่ออกเสียงเลือกตั้งให้เป็นนั้น 
เป็นนี ่นอกจากไม่เจรญิแล้ว กไ็ม่ยอมรบัเชญิด้วย ถ้าเป็นคนดแีล้ว 
เราก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ ผลที่เราจะได้รับก็คือ จะได้คนดีมา 
บรหิารบ้านเมอืง เมือ่บ้านเมอืงมผีูบ้รหิารดแีล้ว เราซึง่เป็นประชาชน 
ก็ย่อมได้รับความสงบสุข การที่เราได้รับความทุกข์ยากเกีย่วกบั 
ปัญหาต่างๆ อยู่ทุกวันนี้ เพราะว่าเราใช้การบูชาที่ไม่ถูกต้องไป 
สนับสนุนให้ความร่วมมือกับคนชั่ว เห็นแก่อามิสบางอย่างที่เขา 
หยิบยื่นให้ เมื่อเราต่างช่วยกันสนับสนุนแต่คนดีแล้ว คนไม่ดี 
ซึ่งเปรียบเหมือนเสนียดของบ้านเมืองก็หลบหนีไป

บชูาป้องกนัการหลงผดิ ข้อนีเ้ป็นเรือ่งทีเ่ราจะต้องตระหนกั 
อย่างยิ่ง เพราะในสังคมปัจจุบันมักจะมีสิ่งนี้ปะปนอยู่มาก ถ้าเรา 
จะมองกนัดีๆ  แล้ว เราจะเหน็ได้อย่างชดัเจน อย่างเช่น เราบชูาพระ 
อตุส่าห์เอาพระเลีย่มทองมาแขวนคอ แต่ตวัเราเองกลบัไปเทีย่ว จี้ 
ปล้น หรือดื่มสุราตั้งอยู่ในความประมาทจะใช้ได้อย่างไรกัน ปาก 
เราบอกว่านบัถอืพระ แต่เรากลบัเดนิตามหลงัมาร นีแ่หละคนหลง 
ผดิ พระพทุธเจ้าทรงสอนให้เราบชูาพระ กเ็พือ่ป้องกนัความหลง 
ผดิอย่างนี ้ทกุครัง้ทีเ่ราอยูต่่อหน้าพระและมพีระตดิตวัเราอยู ่เรา 
ควรที่จะสอบตัวเองอยู่เสมอว่า เราเป็นอะไรและอยู่ต่อหน้าใคร 
เมือ่เรานกึถงึพระแล้วเรากไ็ม่ประมาท เชือ่พระ บชูาพระแล้ว เราก็ 
ไม่ท�าความชัว่ ถ้าเราประมาทท�าความชัว่ลงไป กห็มายความว่าเรา 
ไม่เชื่อพระ ไม่บูชาพระแล้ว มงคลจะเกิดขึ้นไม่ได้ การบูชานั้นให้ 
มงคลคือกันความไม่หลงอย่างนี้

การบูชาอบรมจิตให้ดีขึ้น ในประเด็นข้อนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ 
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ต้องขยายความมาก เพราะว่าได้อธบิายในเรือ่งเกีย่วกบับชูาไปแล้ว 
หมายความว่า ผู้ที่มีความเคารพในพิธีกรรม มีความเลื่อมใสใน 
ค�าสั่งสอนแล้ว จะท�าให้จิตใจของเขาเหล่านั้นมีความเยือกเย็น 
ท่านลองสงัเกตดคูนในครอบครวัของท่านกไ็ด้ว่า ถ้าคนใดคนหนึง่ 
เป็นผูท้ีม่คีวามเคารพในค�าสอนอย่างเคร่งครดัแล้ว จะท�าให้กริยิา 
อาการของเขานุม่นวล มคีวามสภุาพอ่อนโยน ตรงข้ามผูท้ีไ่ม่มหีลกั 
เคารพจะเป็นคนใจหยาบกระด้าง นี่เป็นผลของการบูชา

ประการสดุท้ายเกีย่วกบัผลในทางอภนิหิาร ข้อนีเ้ป็นเรือ่งที่ 
ยากมาก เพราะเป็นสิง่ทีเ่ราไม่สามารถจะเหน็ได้ด้วยตาเพราะเป็น 
นามธรรม เป็นเรื่องของอ�านาจทางจิตของเรา ยกตัวอย่างเช่น 
พระพุทธรูป ซึ่งเป็นสิ่งรวบรวมของชาวพุทธทั้งหลาย เป็นสิ่งที่ 
ใครๆ ก็เอาใจจดจ่ออยู่กับรูปเคารพบูชานั้น การที่เราเคารพบูชา 
กเ็หมอืนเราเอากระแสจติของเราเอง ถ่ายทอดไปสูพ่ระพทุธรปูนัน้ 
และสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ต่อกระแสจิตของคนทั้งหลาย ทุกครั้งที่เรา 
เคารพบูชาพระพุทธรูป เราก็จะได้อานุภาพที่ได้ถ่ายทอดจาก 
กระแสจติของคนทัง้หลาย ซึง่ก่อให้เกดิผลอย่างน่าอศัจรรย์ ถ้าเรา 
เชือ่เรือ่งอ�านาจของจติแล้ว เรากจ็ะไม่ปฏเิสธอ�านาจของการบชูา 
การที่เราเคารพสิ่งที่คนอื่นเคารพ ท่านก็จะได้รับสิ่งตอบแทนคือ 
การเคารพจากมวลชน แต่ถ้าเราดูถูกหรือเหยียบย�า่สิ่งที่มวลชน 
เคารพ ท่านนัน่แหละจะต้องถกูคนอืน่เหยยีบย�า่ เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งที่ 
เราจะต้องศึกษากันอีกมาก

สรุปความหมายของค�าว่า “บูชา” หมายถึง ปัคคัณหะ 
ยกย่อง ๑ สกัการะ บชูาด้วยสิง่ของ ๑ และสมัมานะ ความยอมรบั 

บูชาบุคคลที่ควรบูชามงคลข้อที ่
๓
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นบัถอื ๑ นีเ่ป็นความหมายของค�าว่า “บชูา” ในมงคลนี ้และบคุคล 
ทีค่วรบชูานัน้ในมงคลทปีนท่ีานจ�าแนกไว้หลายประเภทด้วยกนัคอื 
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ พระปัจเจกพุทธ ครูอาจารย์ 
บิดา มารดา และผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

การบูชาก็จ�าแนกโดยหัวข้อใหญ่ๆ มีอยู่ ๒ คือ อามิสบูชา 
และปฏิบัติบูชา อามิสบูชาหมายถึงการสักการะด้วยอามิสต่างๆ 
มดีอกไม้ธปูเทยีน เป็นต้น ส่วนปฏบิตับิชูา ได้แก่ การถอืไตรสรณ- 
คม การรักษาศีล 5 ศีล ๘ และกุศลกรรมบถ ๑๐ เจริญสมถ- 
วิปัสสนา เป็นต้น เป็นปฏิบัติบูชา เพื่อความเข้าใจในมงคลข้อนี้ 
ขอยกเรื่องราวที่มีมาในอดีตซึ่งเป็นผลของการบูชาดังต่อไปนี้

เรื่องนายสุมนะ

นายสุมนะเป็นช่างร้อยกรองดอกไม้ อยู่ที่เมืองราชคฤห์ ได้ 
เคยถวายดอกมะลแิก่พระเจ้าพมิพสิารวนัละ ๘ ทะนาน เป็นประจ�า 
ทุกวันและได้รับพระราชทานรางวัลครั้งละ ๘ กหาปณะ

อยูม่าวนัหนึง่ นายสมุนะกอ็อกไปเกบ็ดอกมะลเิช่นเคย และ 
เตรียมที่จะไปถวายพระเจ้าพิมพิสาร ในระหว่างที่เดินทางมานั้น 
ได้พบกับพระพุทธเจ้าก็เกิดความเลื่อมใสจึงคิดในใจว่า

“ในวนันีถ้้าเราไม่ได้ถวายดอกไม้แก่พระราชา พระองค์กค็งจะ 
กริ้วและลงอาญาแก่เราประการใดก็ตาม เราจะยอมรับอาญานั้น 
ส่วนการทีเ่ราได้ถวายดอกไม้แก่พระพทุธเจ้านัน้ย่อมได้รบัความสขุ 
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ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เราถวายแก่พระราชาก็มีผลแต่ในชาตินี้ 
เท่านั้น”

เมื่อคิดดังนั้นแล้ว นายสุมนะก็มีความเลื่อมใสเกิดความปีติ 
อย่างมาก ได้ซดัดอกมะลอิอกไปก�าแรกเป็นการบชูา ดอกมะลนิัน้ 
แผ่เป็นตาข่ายอยูเ่บือ้งบน ครัง้ที ่๒ ซดัไปกแ็ผ่เป็นตาข่ายทางเบือ้ง 
ขวา ครั้งที่ ๓-4 ก็อยู่ทางเบื้องซ้ายและเบื้องหน้าของพระสัมมา- 
สมัพทุธเจ้า ล้อมรอบทัง้ 4 ด้าน และตดิตามพระองค์พระพทุธเจ้า 
ไปทกุแห่ง ไม่ว่าพระองค์จะย่างพระบาทไปทางใด ดอกไม้กต็ามไป 
ถงึนัน่ และดอกไม้นัน้กห็นัทางดอกออกและหนัทางก้านเข้าทัง้สิน้ 
ประชาชนในนครนัน้เหน็เป็นอศัจรรย์ จงึได้พากนัมาสกัการะพระ 
ผู้มีพระภาคอย่างเนืองแน่น

นายสุมนะมีความชื่นชมในบุญกุศลที่ตนได้กระท�าไปแล้ว 
อย่างมาก กลบัมาบอกความเรือ่งการบชูาแก่พระพทุธเจ้าให้ภรรยา 
ทีบ้่านฟัง แต่แทนทีภ่รรยาจะมคีวามชืน่ชมยนิดกีบัสาม ีนางกลบัมี 
ความโกรธแค้นในการกระท�าของสามมีาก ได้กล่าววาจาหยาบคาย 
แก่นายสุมนะเป็นอันมาก แล้วได้น�าบุตรของตนไปเพื่อเข้าเฝ้า 
กราบทูลการกระท�าของสามีให้พระราชาทราบ

พระเจ้าพิมพิสารได้ฟังภรรยาของนายสุมนะเล่าเรื่องแล้ว ก็ 
ด�าริในพระทัยว่าหญิงคนนี้เป็นคนพาล มีสันดานไม่เลื่อมใสใน 
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า แม้การสกัการะของสามกีห็ามจีติยนิดด้ีวย 
ไม่ เมื่อได้ทรงด�าริเช่นนั้นแล้วพระองค์จึงได้ทรงขับไล่นางนั้นไป

เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จด�าเนินมา พระเจ้าพิมพิสารจึงได้ 
ออกไปอปัุฏฐากต้อนรบัพระพทุธเจ้าด้วยความเลือ่มใส พระพทุธ-

บูชาบุคคลที่ควรบูชามงคลข้อที ่
๓
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องค์มีความประสงค์ที่จะประกาศคุณความดีของนายสุมนะ 
พระองค์จึงได้ส่งบาตรให้พระเจ้าพิมพิสาร พระราชาได้รับบาตร 
นั้นมา แล้วถวายอาหารแก่พระพุทธองค์ พระพุทธองค์ได้ท�า 
ภัตตกิจเสร็จแล้วกอ็นโุมทนาในทานนัน้ แล้วถวายพระพรลามาสู่ 
พระเชตวัน ดอกไม้ทั้งหลายก็ล้อมพระองค์จนกระทั่งถึงประตู 
พระวิหาร

พระเจ้าพิมพิสารได้เห็นความมหัศจรรย์เช่นนั้น ก็มีความ 
เลื่อมใสในการบูชาของนายสุมนะ จึงได้ตรัสเรียกนายสุมนะมา
แล้วได้พระราชทานทรัพย์ทั้งหลาย มี ๘ สิ่งๆ ละ ๘ คือ ช้าง ๘ 
ม้า ๘ ข้าหญงิ ๘ ข้าชาย ๘ นารรีปูงาม ๘ บ้านส่วย ๘ เงนิ ๘ พนั
ต�าลึง นายสุมนะได้รับพระราชทานรางวัลเป็นอันมาก เพราะผล 
ของการบชูาพระพทุธเจ้าด้วยความเลือ่มใส พระอานนท์ได้ทลูถาม 
พระพุทธเจ้าว่า

“ข้าแต่พระองค์ผูเ้ป็นนาถะของโลก นายสมุนะได้รบัผลจาก 
การบูชาเป็นอันมาก ในเบื้องหน้านั้นคติของเธอจะเป็นอย่างไร 
พระเจ้าข้า”

“นี่แน่ะอานนท์” พระพุทธเจ้าตรัสตอบ “นายสุมนะท�าพุทธ 
บชูาครัง้นีเ้สมอด้วยชวีติของตน ในชาตนิีย่้อมได้รบัผลเป็นอนัมาก 
ต่อเบือ้งหน้านายสมุนมาลาจะไม่ไปเกดิในอบายถงึแสนกลัป์ จะไป 
เกดิอยูใ่นมนษุย์และสวรรค์ ในชาตสิดุท้ายจะมาเกดิเป็นมนษุย์และ 
ได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธ ชื่อว่าพระสุมนะ แล้วเสด็จดับขันธ์ 
ปรินิพพานในที่สุด”

นีเ่ป็นตวัอย่างในอดตีซึง่มมีาในมงคลทปีน ีซึง่กล่าวถงึผลของ 
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การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตเลื่อมใส และยังมีตัวอย่าง 
อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวถึงผลของการบูชาในพระพุทธเจ้าคือเรื่อง 
พราหมณ์จูเฬกสาฎก

พราหมณ์จเูฬกสาฎกเป็นพราหมณ์ทีย่ากจน อาศยัอยูใ่นกรงุ 
สาวัตถี แกมีภรรยาคนหนึ่ง แต่ด้วยความยากจนของแกปรากฏ 
ตามท้องเรือ่งว่ามผ้ีานุง่คนละผนื และมผ้ีาห่มผนืเดยีวผลดักนัห่ม 
อยู่ตลอดเวลา ซึ่งนับว่าเป็นคนที่มีความยากจนมากที่สุด

อยู่มาวันหนึ่ง มีคนได้มาป่าวประกาศให้คนทั้งหลายไปฟัง 
พระธรรมเทศนาของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า พราหมณ์ทัง้สองได้ฟัง 
ป่าวประกาศเช่นนั้น ก็มีความปรารถนาที่จะไปฟังธรรมอย่างแรง 
กล้า แต่ทัง้สองขดัสนด้วยเรือ่งผ้าห่ม เพราะมเีพยีงผนืเดยีว จงึได้ 
ปรึกษากันว่า

“นี่แน่ะแม่นาง ในวันนี้จะมีพระธรรมเทศนาจากพระบรม 
ศาสดาซึง่เป็นนาถะของโลก เราและเจ้ากม็คีวามต้องการทีจ่ะไปฟัง 
พระธรรมเทศนาในวันนี้เหมือนกัน แต่ว่าเรามาคิดดูว่าเรานี้มี
ผ้าห่มเพียงผืนเดียวจะไปพร้อมกันไม่ได้ เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน”

“เอาอย่างไรเล่าพ่อ” นางพราหมณีถาม
“เราทัง้สองผลดักนัไปกแ็ล้วกนั เจ้าเลอืกเอาดวู่าเจ้าจะไปฟัง 

ธรรมในเวลากลางคืนหรือกลางวัน” พราหมณ์ผู้สามีแนะ
“เอาละ ฉันเป็นหญิงการไปกลางคืนนั้นไม่เหมาะสม ฉันขอ 

ไปเวลากลางวันก็แล้วกัน”
เป็นอนัว่า ทัง้สองได้ตกลงกนัผลดักนัไปฟังพระธรรมเทศนา 

โดยฝ่ายภรรยาไปฟังก่อนในเวลากลางวัน ส่วนสามีก็ไปในเวลา 

บูชาบุคคลที่ควรบูชามงคลข้อที ่
๓
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กลางคนื ในคนืวนันัน้พระบรมศาสดาได้ตรวจดอูปุนสิยัของเวไนย 
สตัว์ กท็ราบด้วยพระญาณว่าพราหมณ์นีม้คีวามเลือ่มใสในการบชูา 
จงึแสดงเทศนาในเรือ่งของทาน ศลี ภาวนา มใีจความว่า บคุคลใด 
จะเป็นชายหรือหญิงก็ตามไม่ท�าทานการบูชา ในชาติหน้าจะเป็น 
คนยากจนอนาถา จะหาข้าวกิน ผ้าจะนุ่งห่มก็ยากและย่อมได้รับ 
ความล�าบากนานาประการ เมื่อพราหมณ์ได้ฟังอย่างนั้นก็บังเกิด 
จิตศรัทธาเลื่อมใส คิดจะเปลื้องผ้าที่ห่มมานั้นถวายเป็นพุทธบูชา 
แต่ถึงกระนั้นความมัจฉริยะความตระหนี่ยังครอบง�าจิตใจอยู่ไม่ 
สามารถเปลือ้งผ้าออกถวายได้ พราหมณ์ได้ฟังพระธรรมเทศนาอยู่ 
จนถงึยามสามกม็คีวามศรทัธากล้าหาญ ตดัความตระหนีอ่อกจาก 
สันดาน เปลื้องผ้าห่มออกจากกายถวายเป็นพุทธบูชา เปล่งวาจา 
ขึ้นด้วยความโสมนัสยินดีในทานของตน

“เราชนะแล้ว เราชนะแล้ว”
เสยีงของตาพราหมณ์ ทีเ่ปล่งออกมานัน้ดงัก้อง เพราะเปล่ง 

ด้วยความดีใจอย่างที่สุด เสียงของพราหมณ์นี้ได้ยินถึงพระเจ้า 
ปเสนทโิกศล ซึง่ฟังพระธรรมเทศนาอยู ่จงึได้ตรสัให้น�าตวัพราหมณ์ 
นัน้เข้าเฝ้าและซักถามว่า

“นี่แน่ะพราหมณ์ ที่ท่านว่าท่านชนะแล้วนั้น ท่านชนะอะไร 
หรือ”

“พระอาชญามิพ้นเกล้า” พราหมณ์ตอบ “การที่ข้าพระองค์ 
ได้เปล่งวาจาว่า ชนะแล้ว ชนะแล้วนั้น ข้าพระองค์หมายถึงว่าข้า 
พระองค์ได้มีชัยชนะข้าศึกภายในของข้าพเจ้า คือความตระหนี่ที่ 
ครอบคลมุจติใจของข้าพเจ้ามาแต่เพลาค�า่ บดันีค้วามตระหนีน่ัน้ได้ 
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หมดไปจากใจของข้าพระองค์แล้ว ข้าพระองค์จึงได้กล่าวว่า ชนะ 
แล้ว ดังนี้แหละพระเจ้าข้า”

พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ฟังค�ากราบทูลของพราหมณ์ผู้นั้น 
แล้วก็มีความยินดี จึงได้พระราชทานผ้านุ่งห่มแก่พราหมณ์คู่หนึ่ง 
พราหมณ์นั้นก็น�ามาถวายเป็นพุทธบูชา พระเจ้าปเสนทิโกศล 
เลื่อมใสในความศรัทธา จึงได้พระราชทานผ้าให้ใหม่ ๒ คู่ ๓ คู่ 
จนถงึ ๘ คู ่พราหมณ์ได้แยกผ้าไว้ ๒ คู ่เพือ่ตนเองและเพือ่ภรรยา 
ของตน เหลือนอกนั้นได้ถวายเป็นพุทธบูชาสิ้น 

พระเจ้าปเสนทิโกศลประทานผ้ารัตนกัมพลมีราคามากสอง 
ผนืแก่พราหมณ์ ครัน้พราหมณ์ได้ผ้านัน้มากค็ดิว่าผ้านีม้รีาคามาก 
ไม่สมควรทีจ่ะน�ามานุง่ห่มปกปิดร่างกาย ควรจะน�าไปเป็นพทุธบชูา 
เมื่อคิดเช่นนั้นจึงน�าผ้าทั้งสองผืนไปท�าเพดานที่บรรทมพระพุทธ- 
เจ้า อีกผืนหนึ่งไปท�าเป็นเพดานที่ส�าหรับสงฆ์นั่งฉันอาหาร

ครัน้เวลาเยน็พระเจ้าปเสนทโิกศลได้เสดจ็มา ทอดพระเนตร 
เห็นผ้ากัมพล ๒ ผืน มีพระทัยเต็มไปด้วยความปีติพระทัย จึงได้ 
พระราชทานทรัพย์แก่พราหมณ์นั้นอย่างละ 4 คือ ช้าง 4 ม้า 4 
ข้าทาสชายหญิงอย่างละ 4 นี่เป็นผลของการบูชาพระสัมมาสัม- 
พุทธเจ้า

อกีเรือ่งหนึง่ เป็นเรือ่งทีก่ล่าวถงึผลของการบชูาพระสถปูเจดย์ี 
ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปนี้

บูชาบุคคลที่ควรบูชามงคลข้อที ่
๓
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เรื่องนางโกสาตกี

เป็นเรื่องหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระเจ้า 
อชาตศตัรไูด้น�าเอาพระบรมสารรีกิธาตมุาจากเมอืงกสุนิารา ด้วย 
ความศรัทธาเลื่อมใส มาก่อเป็นพระเจดีย์ใหญ่บรรจุพระบรมธาตุ 
เพือ่เป็นทีบ่ชูาสกัการะของเทพยดาและมนษุย์ทัง้หลาย ในเมอืงนัน้ 
มหีญงิสาวคนหนึง่นามว่าโกสาตก ีนางมคีวามเลือ่มใสใคร่ทีจ่ะบชูา 
พระบรมธาตุ ดังนั้นนางจึงได้ออกแสวงหาดอกไม้นานาพันธุ์เพื่อ 
จะน�าไปสักการบูชาพระบรมธาตุ นางแสวงหาได้ดอกโกสาตกี 4 
ดอกมีสีสวยสดงดงาม นางมีความชื่นชมหรรษา ออกจากบ้าน 
เดนิไปยงัสถปูพระบรมธาต ุในขณะทีน่างเดนิทางไปนัน้ ได้มวีวัแม่ 
ลูกอ่อนตัวหนึ่งได้วิ่งมาอย่างรวดเร็ว และพุ่งเข้าชนนางนั้นล้มลง 
และสิ้นชีวิตลงในที่นั้น

ขณะที่จิตของนางดับลงนั้น ดับด้วยอาการเต็มไปด้วยความ 
เลื่อมใสศรัทธา นางจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ มีนางฟ้าพันหนึ่งเป็น 
บริวาร และเทพยดาทั้งหลายเรียกนางว่านางโกสาตกี นางเป็น 
ทีร่กัใคร่ของบรรดาเทพบตุรเทพธดิาทัง้ปวง ทัง้นีด้้วยอานสิงส์ของ 
การที่นางมีจิตเลื่อมใสศรัทธาบูชาพระบรมธาตุ

คราวหนึ่ง ท้าวสักกะเทวราชซึ่งเป็นประมุขของเทวดา ได้ 
เสด็จประพาสนันทวันอุทยาน ได้ทอดทัศนาเห็นนางโกสาตกี ก็มี 
เทวบัญชาถามว่า

“ดูกรนางผู้เจริญ นางได้สร้างกุศลอย่างไรจึงได้ประสบโภค- 
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ทรัพย์ถึงปานนี้”
นางโกสาตกไีด้ฟังเทวบญัชาถามเช่นนัน้ นางจงึมวีาจาตอบแก่ 

จอมสวรรค์ว่า
“ข้าแต่ท่านผูเ้ป็นจอมเทพ หม่อมฉนัมคีวามเลือ่มใสศรทัธาใน 

การบชูาพระบรมธาต ุด้วยจติทีป่ระกอบด้วยกศุลจติ ด้วยอานสิงส์ 
นี้ จึงท�าให้หม่อมฉันได้เสวยทิพยสมบัติอย่างนี้เพคะ”

ท้าวอนิทราธริาชเมือ่ได้สดบัค�าของนางแล้ว จงึสรรเสรญิผล 
แห่งการสักการบูชาแก่มาตุลีเทพบุตรว่า

“ดกูรมาตลุ ีเครือ่งบชูาจะน้อยหรอืมากกด็ ีไม่เป็นประมาณ 
ในการท�ากศุล กศุลจะมากหรอืน้อยกอ็าศยัจติทีเ่ลือ่มใสเป็นประธาน 
พระพุทธเจ้าจะอยู่หรือดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตาม บุคคลใด 
มีจิตศรัทธาเลื่อมใสกราบไหว้บูชาอยู่แล้วย่อมมีผลเสมอกนั จะ 
มากน้อยกว่ากันก็หาไม่ ท่านผู้นิรทุกข์ ท่านจงประกอบการกุศล 
ในการสักการบูชา แม้พระบรมสารีริกธาตุก็ย่อมมีอานิสงส์มาก”

เมือ่ตรสัดงันัน้แล้ว ท้าวมฆัวานกไ็ด้เสดจ็ไปจากนนัทวนัอทุยาน 
เสด็จไปสักการบูชาพระบรมธาตุจุฬามณีในดาวดึงส์พิภพ

นีเ่ป็นผลของการสกัการบชูาพระบรมธาต ุซึง่ได้ยกมาแสดง
เป็นอุทาหรณ์ ส่วนเรื่องราวอื่นยังมีอีกมาก ท่านผู้ที่มีความสนใจ
พึงหาอ่านจากมงคลทีปนีเถิด

บูชาบุคคลที่ควรบูชามงคลข้อที ่
๓
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มงคล
ข้อที่

๔

ในมงคลข้อที ่4 พระพทุธเจ้าได้วางหลกัไว้ว่าให้อยูใ่นปฏริปู 
เทส และเราจะต้องท�าความเข้าใจเกี่ยวกับค�านี้เสียก่อนว่า ปฏิรูป 
เทส แปลว่าอย่างไร และมีความหมายว่าอย่างไร

ค�าว่า ปฏิรูปเทสวาสะ แยกออกเป็นสองค�า คือ ปฏิรูปะ 
ค�าหนึ่ง เทสะ ค�าหนึ่ง ค�าว่าเทสะนั้นไม่เป็นปัญหา เพราะแปล 
ใจความว่า สถานที่ หรือถิ่น ปัญหาที่เราจะต้องเข้าใจให้มากก็คือ 
ปฏิรูปะ ซึ่งแปลความว่าสมควร เมื่อรวมทั้งสองค�านี้แล้วก็จะได้ 
ความว่า “อยู่ในประเทศอันสมควร”

อย่างไรเป็นประเทศทีเ่หมาะสมหรอืสมควร เป็นปัญหาทีเ่รา 
จะต้องเข้าใจให้ด ีเพราะมงคลข้อนีพ้ระพทุธองค์ทรงมคีวามหมาย 

ปฏิรูปเทสวาโส
(อยู่ในประเทศอันสมควร)
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แสดงให้เหน็ถงึความส�าคญัของ ปฏริปูเทส เพราะเป็นของส�าคญัยิง่ 
อย่าเข้าใจว่าทีอ่ยูไ่ม่ส�าคญั เพราะคนเราจะมคีวามเจรญิหรอืความ 
เสื่อม ก็ต้องขึ้นอยู่กับปฏิรูปเทสวาสะ ไม่ใช่ว่าจะอยู่ที่ไหนได้ผล 
เท่ากนั จะลองเปรยีบดวู่า ต้นสกั ต้นตะเคยีน เป็นต้นไม้ใหญ่ ถ้า 
น�ามาปลูกอยู่ในกระถางมันจะมีความเจริญไปไม่ได้ ดังนั้นเราจะ 
เห็นได้แล้วว่า ต้นไม้แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งไม่มีวิญญาณมันก็ยังต้อง 
เลือกที่อยู่เหมือนกัน อีกอย่างหนึ่งนั้นมีความหมายถึงว่า ในถิ่นที่ 
เราอยูอ่าศยันัน้มอีาชพีหรอืความเป็นอยูเ่หมาะสมกบัความรูค้วาม 
สามารถของเราหรือไม่ สิ่งที่เราจะต้องค�านึงในการปฏิบัติมงคล 
ข้อนี้ มีความหมายอยู่ ๒ อย่าง คือ

๑. เราต้องเลือกอยู่ในปฏิรูปเทส
๒. เราต้องท�าที่อยู่ให้เป็นปฏิรูปเทส
ประการแรก ทีว่่าต้องเลอืกอยูใ่นปฏริปูเทสนัน้ หมายความ 

ว่าเราจะอยูท่ีไ่หนกต้็องเลอืก วธิเีลอืกนัน้ให้ถอืเอาหลกัความเจรญิ 
ของเราเป็นเกณฑ์ คอื ทรพัย์เจรญิ ชวีติเจรญิ และคณุความดเีจรญิ 
ที่บางแห่งทรัพย์เจริญ การท�ามาหากินคล่องแต่มีสิ่งที่เป็นภัยแก่ 
สขุภาพและชวีติ บางแห่งทรพัย์กพ็อควร ชวีติไม่ต้องห่วง แต่เป็นที่ 
ห้อมล้อมด้วยสิง่ทีจ่ะดงึดดูจติใจของเราและบรวิารให้ถอยต�า่ชัว่ช้า 
ลงไป ฉะนั้นเราจึงต้องเลือกที่ๆ เราจะอยู่ ตัวอย่างเช่น

จะเข้าโรงเรียน
จะบวชวัดไหน
ท�างานหาเลี้ยงชีพที่ไหน ฯลฯ

อยู่ในประเทศอันสมควรมงคลข้อที ่
๔



๗๗สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ

การเลอืกเป็นสิง่จ�าเป็นมาก ไม่อย่างนัน้แล้ว พระพทุธเจ้าไม่ 
ตรัสไว้ว่าเป็นมงคล ตัวอย่างแม้พระพุทธเจ้าของเราเมื่ออยู่ใน 
สวรรค์ชัน้ดสุติ เวลาเทวดามาอาราธนาพระองค์ยงัต้องพจิารณาดู 
ประเทศเหมอืนกนั โรงเรยีนกเ็หมอืนกนั ไม่ใช่ว่าเป็นโรงเรยีนแล้ว 
จะสอนดีเหมือนกันหมด หรือว่าเป็นวัดมีกุฏิอยู่แล้วก็เหมือนกัน 
หมด ถ้าทุกอย่างมันเหมือนกันแล้วพระพุทธเจ้าคงไม่สอนให้เรา 
เลือก หรือเราจะมาพิจารณาดู เอาความคิดของเราเป็นเครื่องวัด 
กไ็ด้ ถ้าสมมตว่ิาท่านไปเข้าโรงเรยีนทีไ่ม่เป็นโรงเรยีนอย่างแท้จรงิ 
มกีารสอนไม่ได้ความ หรอืครไูม่มคีวามสามารถ ท่านลองนกึดเูอา 
ว่าจะท�าให้เรามีความรู้ความสามารถเจริญพัฒนาไปได้ไหม หรือ 
ว่าท่านจะบวช เราไปบวชในวัดที่ไม่มีการศึกษา หรือวัดที่คลุกคลี 
ด้วยหมูบ้่าน อย่างนีท่้านลองนกึดวู่า จดุมุง่หมายของการบวชเพือ่ 
หาความสงบ หาความรู ้ท่านจะได้ไหม หรอืทีท่�ามาหากนิของเรา 
มันถนัดต่อความสามารถของเราหรือไม่ การเลือกงานให้ถูกกับ 
นิสัยความสามารถของเราก็จัดเป็นปฏิรูปเทสวาสะได้เหมือนกัน 
อย่างเช่นเรามคีวามสามารถในทางเกษตร แต่ไปอยูใ่นหน่วยทีเ่กีย่ว 
กบัเครือ่งจกัรเป็นต้น เรากเ็ป็นอนัว่าหมดความสามารถและสร้าง 
ความเจรญิแก่ชวีติไม่ได้ ฉะนัน้เรือ่งปฏริปูเทสวาสะนัน้เป็นเรือ่งที่ 
ส�าคัญมาก ท่านจึงได้จัดเป็นมงคล

การท�าทีอ่ยูใ่ห้เป็นปฏริปูเทสวาสะนัน้ กย็ดึหลกัอย่างเดยีวกนั 
คือ ทรัพย์ ชีวิต ความดี ผู้ที่เป็นฆราวาสถ้าจะด�าเนินตามค�าของ 
พระ จะต้องปรับปรุงสถานที่อยู่อาศัยให้เรียบร้อย ด้านทรัพย์ ท�า 
บ้านเรือนให้เป็นที่ปลอดภัย มีอุปกรณ์เครื่องใช้ในการแสวงหา 



ม ง ค ล  ๓ ๘  ป ร ะ ก า ร๗๘

ทรัพย์ สิ่งใดที่จะน�าความพินาศล่มจมแก่ทรัพย์สินและครอบครัว 
เราก็ก�าจัดเสีย และพยายามปรับปรุงที่อยู ่ของเราให้เป็นที่น่า 
รื่นรมย์ แสวงหาสิ่งประกอบอันจะโน้มน้าวจิตใจของเราให้มุ่งใน 
ความดี นี่เป็นความมุ่งหมายของมงคลหรือหลักพัฒนาในข้อนี้

นอกจากนั้น ในมงคลสูตรท่านแสดงไว้ว่า ที่ซึ่งเป็นปฏิรูป 
เทสวาสะนั้นหมายถึงเอาสถานที่มีพระพุทธศาสนา มีการให้ทาน 
รักษาศีล เป็นต้น การอยู่ในประเทศอันสมควรนั้นย่อมให้ความ 
เจริญแก่จิตใจและความก้าวหน้าของเราอย่างนี้

ต่อไปนี้ จะได้ยกเรื่องราวประกอบในเรื่องของมงคลข้อนี้ 
มาเป็นการประกอบความเข้าใจในมงคลข้อนี้อีก

เรื่องพราหมณ์วักกลิ

พราหมณ์วกักลเิป็นผูท้ีอ่าศยัอยูท่ีก่รงุสาวตัถ ีได้เหน็พระรปู 
พระโฉมของพระบรมศาสดา กม็คีวามเลือ่มใสในรปูร่าง พยายาม
ตดิตามไปทกุแห่งหน และต่อมาเมือ่อ�านาจความปรารถนามกี�าลงั 
แรงก็มีความคิดว่า การที่อยู่ครองเรือนนั้น นานๆ จะได้เห็นพระ 
พุทธเจ้าสักครั้ง ถ้าเราได้ออกบวชก็จะได้อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้า 
ตลอดเวลา เมือ่คดิดงันัน้แล้วจงึได้ขอบวชในพระพทุธศาสนา พระ 
ศาสดาก็บวชให้

พราหมณ์วักกลิ เมื่อเข้ามาบวชก็ไม่เป็นอันศึกษาพระธรรม
วนิยั ได้แต่เฝ้าดพูระรปูพระโฉมของพระพทุธเจ้าอย่างเดยีวเท่านัน้ 

อยู่ในประเทศอันสมควรมงคลข้อที ่
๔



๗๙สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ

พระองค์จะเสด็จไปทางใดวักกลิก็ติดตามไปทางนั้น พระพุทธเจ้า 
รอจนอุปนิสัยของวักกลิแก่กล้าพอที่จะรับพระสัทธรรมเทศนาได้ 
แล้ว จึงในวันหนึ่งขณะที่วักกลิได้เล็งแลดูพระรูปพระโฉมอยู่นั้น 
พระพุทธองค์ก็มีด�ารัสว่า

“นีแ่น่ะวกักล ิเธอจะมาดอูะไรกนักบัร่างกายอนัเน่าเป่ือยของ 
เราตถาคตเล่า ท่านบวชมาไม่เล่าเรยีนพระธรรมวนิยั เอาแต่ดเูรา 
เท่านั้น ดูก่อนวักกลิ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นได้ชื่อว่าเห็นตถาคต ไป 
ออกไปเสีย วักกลิ”

เมือ่พระพทุธเจ้าได้ทรงขบัไล่พระวกักลเิช่นนัน้ พระวกักลกิม็ี 
ความเสยีใจเป็นอนัมาก ทีค่วามจงรกัภกัดขีองตนถกูพระพทุธเจ้า 
มองในแง่ไม่ด ีจงึมคีวามน้อยใจ จงึคดิว่าเราอย่าอยูเ่ลย คดิแล้วจงึ 
ขึ้นไปสู่ยอดเขาคิชฌกูฏเพื่อที่จะกระโดดเขาลงมาให้ตาย

พระผูม้พีระภาคเจ้าได้ทรงทราบถงึการกระท�าของพระวกักลิ 
จึงได้เปล่งพระรัศมีต่อหน้าของพระวักกลิ แล้วตรัสด้วยพระทัย 
เมตตาว่า

“วกักล ิเธอจงดรู่างของตถาคตเถดิ วกักล ิบคุคลผูใ้ดมคีวาม 
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้ว ย่อมได้รับมรรคผลหลุดพ้นจาก 
ความทุกข์ทั้งมวล วักกลิ เธออย่าเป็นผู้มีความประมาทเลย”

เมือ่พระบรมศาสดาตรสัเช่นนัน้แล้ว พระวกักลไิด้ฟังกม็ปีีติ 
เป็นก�าลงั บงัเกดิขึน้ในสนัดานของท่าน ด้วยความปีตทิ�าให้ร่างของ 
ท่านลอยไปในอากาศ ปลงปัญญาพจิารณาตามพทุธโอวาท ข่มเสยี 
ซึ่งปีติได้ส�าเร็จพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณในครั้งนั้น พระวักกลิ 
ได้เห็นพระศาสดา ได้ฟังธรรมของพระองค์จนส�าเร็จพระอรหันต์ 
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ตดักเิลสขาดจากสนัดาน กอ็าศยัอยูใ่นปฏริปูเทส เป็นประเทศอนั 
สมควร จึงจัดเป็นมงคลอันประเสริฐดังนี้

เรื่องนายอริยะ

นายอรยิะแกเป็นพรานเบด็ อาศยัอยูใ่นกรงุสาวตัถ ีแกมอีาชพี 
ในการตกปลาขายเป็นนิจ วันหนึ่งแกก็ออกไปยังนอกเมืองเพื่อ 
หาตกปลาอย่างที่เคยกระท�ามา

ในวันนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระอัครสาวกได้ 
ออกโคจรบณิฑบาตในนครสาวตัถ ีหลงัจากทีไ่ด้อาหารพอสมควร 
แล้ว จึงเสด็จออกจากพระนครมาทางที่นายอริยะก�าลังจะตกปลา 
อยู ่เมือ่นายอรยิะได้แลเหน็พระผูม้พีระภาคเจ้าเสดจ็มาแต่ไกลกม็ี 
ความละอาย จงึได้น�าคนัเบด็นัน้ซ่อนไว้แล้วยนือยูใ่นทีน่ัน้ พระผูม้ี 
พระภาคพาพระภกิษมุาหยดุยนือยูใ่นทีใ่กล้ๆ กบันายอรยิะยนือยู่ 
แล้วจึงตรัสถามเหล่าพระสาวกว่า ท่านชื่ออะไร พระสาวกก็ได้ 
กราบทลูชือ่ของตนๆ เป็นล�าดบัลงไปว่า ข้าพเจ้าชือ่สารบีตุร ข้าพเจ้า 
ชือ่โมคคลัลานะ ข้าพเจ้าชือ่กสัสปะ เมือ่พระสาวกบอกชือ่ของตนๆ 
ดงันัน้นายอรยิะกค็ดิในใจว่า พระสมณโคดมถามชือ่พระสาวกแล้ว 
เดี๋ยวก็คงจะถามชื่อของเรา

พระพทุธเจ้าทรงรูว้าระจติของนายพรานเบด็แล้ว จงึหนัมาตรสั 
ถามว่า “ดูกรอุบาสก ตัวของท่านชื่อว่าอย่างไร”

“ข้าพเจ้าชื่ออริยะ พระเจ้าข้า” นายอริยะทูลตอบ

อยู่ในประเทศอันสมควรมงคลข้อที ่
๔



๘๑สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ

พระพุทธองค์จึงตรัสว่า “ดูกรอุบาสก คนทั้งหลายประหาร 
สตัว์เหมอืนอย่างตวัท่านนี ้จะเรยีกชือ่ว่าอรยิะนัน้ไม่สมควร คนทัง้ 
หลายใดทีไ่ม่ฆ่าสตัว์ ไม่เบยีดเบยีนสตัว์ มจีติเมตตากรณุาแก่สตัว์ 
ทัง้หลายเป็นเบือ้งหน้า และมปัีญญารูเ้ท่าทนัสงัขาร นกัปราชญ์ทัง้ 
หลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ย่อมเรียกบุคคลนั้นว่าอริยะ”

เมือ่พระองค์ได้ตรสัพระธรรมเทศนาแก่นายอรยิะพรานเบด็ 
โดยพิสดาร แล้วสรุปเป็นคาถาว่า “บุคคลใด หญิงก็ดี ชายก็ดี 
เบยีดเบยีนสตัว์ทัง้หลายให้ล�าบาก คอื เฆีย่นต ีผกูมดัจองจ�า เป็น 
ต้น หรอืฆ่าสตัว์ทัง้หลายให้ตายลงด้วยมเีจตนา คนเหล่านัน้จะชือ่ 
ว่าอรยิะกห็าไม่ คนเหล่าใดมคีวามสจุรติกายวาจาใจ ไม่เบยีดเบยีน 
สัตว์ทั้งหลายให้ล�าบาก คือไม่เฆี่ยนตี ผูกมัดจองจ�า เป็นต้น มีศีล 
สมาธิปัญญาบริบูรณ์ในสันดาน จึงได้นามว่า อริยะ” 

เมือ่พระองค์ตรสัพระธรรมเทศนาจบลง นายอรยิะกไ็ด้บรรลุ 
พระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนา ปิด 
ประตูอบายภูมิทั้ง 4 คือไม่ไปเกิดในนรก ๑ ไม่เกิดเป็นเปรต ๑ 
ไม่ไปเกิดเป็นอสุรกาย ๑ ไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ๑ การที่ 
นายพรานเบ็ดได้ส�าเร็จเป็นพระอริยะบุคคลนั้นเพราะอยู ่ใน 
ประเทศอันสมควร จึงจัดเป็นมงคลอันประเสริฐ
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มงคล
ข้อที่

๕

ตามความหมายของมงคลในข้อนี้ มีความหมายว่า การที่มี 
ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา ซึ่งเมื่อแปลแล้วจะได้ความอย่างภาษา 
ธรรมดาว่า “บุญเก่า” เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาในเรื่อง 
ความหมายของมงคลในข้อนี้เสียก่อน

ความหมายของมงคลในข้อนี้ หมายถึงบุญที่ได้ท�าไว้แล้วใน 
อดตี ก่อนอืน่เราจะต้องเข้าใจเรือ่งบญุกนัเสยีก่อน เพราะค�าว่าบญุ 
เป็นค�าทีเ่ราใช้อยูก่นัอย่างแพร่หลาย ค�าว่า บญุ หมายถงึความดขีึน้ 
ของจิต หมายความว่าการกระท�าใดก็ตามที่ท�าให้เกิดความสบาย 
โดยไม่ท�าให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเพราะการกระท�าของเรา 

ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา
(มีบุญวาสนามาก่อน)
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สิง่นัน้เรยีกว่า บญุ บญุทีไ่ด้สัง่สมอยูใ่นจติใจเป็นเวลานาน เราเรยีก 
ว่าบุญเก่า หรืออย่างบางทีเราเรียกกันอย่างติดปากว่า บุญวาสนา 
ซึง่กม็คีวามหมายอย่างเดยีวกนันัน่เอง บคุคลเราทีเ่กดิมาในโลกนี้ 
เราจะสังเกตเห็นว่ามีสภาพต่างกันไม่เหมือนกัน บางคนสวยงาม 
บางคนรปูร่างน่าเกลยีด บางคนด�า บางคนขาว บางคนสตปัิญญาดี 
บางคนสตปัิญญาทราม บางคนยากจน บางคนมัง่ม ีเหล่านีเ้กดิมา 
จากผลของการกระท�าไว้ในชาติปางก่อนทั้งสิ้น ไม่ใช่อ�านาจ
พระเจ้าบันดาลแต่อย่างใด

จะขอยกตวัอย่าง เช่น เดก็คนหนึง่มคีวามเกยีจคร้าน ไม่เรยีน 
หนังสือ เอาแต่เที่ยวเตร่ เด็กอีกคนหนึ่งเป็นคนขยันหมั่นเพียร 
ไม่เกียจคร้าน ผลของคนทั้งสองก็ย่อมจะปรากฏขึ้น คือ คนที่ 
เกยีจคร้านไม่เรยีนหนงัสอืเอาแต่เทีย่วเตร่ ท�าให้อ่านหนงัสอืไม่ออก 
มคีวามยากจน ส่วนคนทีห่มัน่เพยีร ไม่เกยีจคร้าน ผลทีไ่ด้รบักค็อื 
อ่านหนงัสอืออก มคีวามมัง่ม ีมงีานทีม่เีกยีรต ิเหล่านีเ้ป็นผลของ 
การท�าความดีทั้งนั้น นี่หมายให้เห็นถึงบุญเก่าที่ท�าในปัจจุบัน

ส่วน ปุพฺเพ กตปุญฺญตา นั้นหมายถึงผลที่ท�าในอดีตแล้วส่ง 
ผลมาในภพปัจจบุนั เช่น คนทีไ่ด้ท�าความดไีว้ในชาตก่ิอน บญุนัน้ 
จะส่งผลให้เกดิมาในตระกลูทีม่ัง่คัง่ มสีตปัิญญาเฉลยีวฉลาด หรอื 
เราจะสังเกตดูก็ได้ว่า ในการท�าการค้า คนแต่ละคนมีความเจริญ 
ผิดกันมาก บางคนท�าการค้าได้รับผลดีสมความมุ่งหมาย บางคน 
ยิ่งท�าการค้ายิ่งขาดทุน ทั้งๆ ที่ท�าอย่างรอบคอบแล้วก็ตาม หรือ 
บางคนเกดิในตระกลูทีย่ากจน และพร้อมกนันัน้อกีคนหนึง่กอ็ยูใ่น 
ฐานะเดียวกัน แต่คนหนึ่งไปได้ดิบได้ดีเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ 
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อีกคนหนึ่งยังท�าไร่ท�านาอยู่ เหล่านี้เป็นผลของ “ปุพฺเพ กตปุญฺ- 
ญตา” ทั้งนั้น แต่ที่พระพุทธองค์กล่าวเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่า 
ให้เรามีความท้อถอยในการงาน แต่พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่า 
“ปพุเฺพ กตปญุญฺตา” เป็นผลทีจ่ะคอยสนบัสนนุการกระท�าของเรา 
ในภพปัจจุบันให้ได้รับผลไพบูลย์ยิ่งขึ้น ถ้าเรามีความท้อถอย 
ไม่ท�าอะไรเลย แล้วเราจะไม่ประสบผลเลย เพราะถ้าเราได้กระท�า 
บญุในปัจจบุนันีแ้ล้ว ถงึแม้ว่าจะไม่ได้รบัผลในชาตนิี ้แต่จะเป็นเชือ้ 
ซึ่งเรียกว่า ปุพฺเพ กตปุญฺญตา ในชาติต่อไป

ฉะนั้น มงคลในข้อนี้พระองค์ชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่มีความดีได้ 
กระท�าแล้วในชาติปางก่อนนั้น ย่อมเป็นเครื่องสนับสนุนความ 
ส�าเรจ็ให้มขีึน้ พดูง่ายๆ กค็อืคนทีม่พีืน้ฐานดนีัน่เอง เหมอืนกบัว่า 
เรามีพื้นฐานการเรียนดีย่อมเป็นปัจจัยในการที่เราจะท�ากิจการ 
งานทัง้หลายได้ง่ายและรวดเรว็ขึน้ ซึง่ผดิกบัคนทีไ่ม่มพีืน้ฐานการ 
ศกึษาเลย หรอืมพีืน้ฐานการศกึษาน้อยกย่็อมจะมคีวามยากล�าบาก 
และช้าในการประกอบการงานต่างๆ ท่านจึงว่าจะต้องมี “ปุพฺเพ 
กตปุญฺญตา” คือสั่งสมความดีเอาไว้ หมายถึงเมื่อเล็กน้อยหมั่น 
ประกอบการศกึษา เมือ่วยัหนุม่แสวงหาทรพัย์ และเมือ่วยัแก่เฒ่า 
กไ็ด้รบัความสขุสบาย เพราะผลทีเ่ราได้กระท�าไว้เมือ่คราวเป็นเดก็ 
หรอืขวนขวายหาทรพัย์เมือ่เป็นหนุม่ ผลทีไ่ด้รบักค็อืความสบาย นี่ 
คือ “ปุพฺเพ กตปุญฺญตา” 

เป็นอนัสรปุความได้ว่า ความดทีกุอย่างทีค่นเราท�าไว้ แม้จะ 
ไม่ให้ผลในปัจจุบันทันตาเห็น ก็ไม่สูญเปล่า ความดีเหล่านี้จะมา
ปรับปรุงจิตของเราให้ดีขึ้น ซึ่งเรียกว่า บุญเก่า

มีบุญวาสนามาก่อนมงคลข้อที ่
๕
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ปุพฺเพ กตปุญฺญตา เป็นพลังวิเศษอย่างหนึ่ง ที่จะท�าให้เรา 
ได้พบความเจริญก้าวหน้า พัฒนาตัวเองให้มีความรุ่งเรืองในชีวิต 
จากมงคลข้อนี้ ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องระลึกไว้สองสถาน คือเมื่อ 
ตนได้รับความเจริญก้าวหน้า ก็นึกว่านั่นเป็นผลดีแห่งความที่เรา 
สู้พยายามกระท�ามา หาควรที่จะฉวยโอกาสที่เราได้รับผลบุญนั้น 
ไปสร้างกรรมท�าบาปไม่ จะเข้าต�าราทีว่่า เขยีนด้วยมอืลบด้วยเท้า

อกีประการหนึง่ ความเชือ่ในบญุเก่าของตนและของคนอืน่ 
ย่อมป้องกนัความรษิยาเสยีได้ เมือ่เหน็คนอืน่ได้ดกีว่ากค็ดิว่า นัน่ 
เป็นบญุวาสนาของเขา ถงึตวัเราเมือ่ตกต�า่กค็ดิเสยีว่าหมดบญุเก่า 
ของเราที่ได้ท�าไว้ หาควรเสียใจไม่ เร่งสร้างสมบุญใหม่ดีกว่า อีก 
สถานหนึ่ง เมื่อทราบว่า การท�าบุญเป็นการสั่งสมความดีไว้ช่วย 
ตวัเองแล้ว ไม่ควรประมาทในการท�าบญุ ท�าเท่าทีก่�าลงัความสามารถ 
ของเราจะอ�านวย คนทีม่คีวามสามารถอยูแ่ต่เพกิเฉยในการท�าบญุ 
เสมือนหนึ่งว่าชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วแจกจ่ายไปหมด ไม่ได้ 
สงวนไว้ท�าพันธุ์เลย หรือเหมือนคนที่หาได้เท่าไรแล้วใช้หมดเลย

การกระท�ากจิการทัง้ทางโลกและทางธรรม กต้็องอาศยับญุ 
เก่าเหมอืนกนั อย่างเช่น คนทีจ่ะบรรลมุรรคผลในชาตนิีก้จ็ะต้องมี 
อปุนสิยัปัจจยัแต่ปางก่อนเป็นเครือ่งสนบัสนนุ หรอืถ้าเราไม่มบีญุ 
เก่าแล้ว ถงึมขีองอยูก่ไ็ม่สามารถทีจ่ะรกัษาได้ ดงัจะได้ยกเรือ่งราว 
มาเล่าประกอบดังต่อไปนี้
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เรื่องพระยามหากัปปินะ

ในอดีตกาลล่วงมาแล้วช้านาน ที่เมืองพาราณสี มีหมู่บ้าน 
ของช่างหูกจ�านวนพันหนึ่งตั้งอยู่ในเมืองนี้ ครั้งนั้น มีพระปัจเจก- 
พุทธเจ้าจ�านวนพันหนึ่ง เหาะมาจากป่าหิมพานต์เพื่อจะอาศัยอยู่ 
ในชนบท ก�าหนด 4 เดือน ครั้นเมื่อมาแล้วก็แสวงหาที่จะอยู่ 
จ�าพรรษาในกาลฤดูฝน

ในวนัหนึง่ ภรรยาของหวัหน้าช่างหกูได้เข้าไปในกรงุพาราณสี 
พบพระปัจเจกพทุธเจ้า มคีวามเลือ่มใสจงึเข้าไปนมสัการเรยีนถาม 
ก็ได้ความว่า ท่านจะแสวงหาที่อยู่จ�าพรรษา นางมีจิตเลื่อมใสใน 
พระปัจเจกพุทธเจ้านั้น จึงได้เรียนกับท่านว่า

“ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นนายช่างหูก 
มบ้ีานอยูป่ระมาณพนัหนึง่ ข้าพเจ้าขอนมินต์พระคณุเจ้าทัง้หมดนี้ 
เข้ารับบิณฑบาตในบ้านของข้าพเจ้าทั้งหลายในวันพรุ ่งนี้เถิด 
ข้าพเจ้าทั้งหลายจะจัดเสนาสนะถวายให้อยู่จ�าพรรษา”

เมื่อนางได้กล่าวอาราธนาแล้ว พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย 
กร็บัอาราธนา ภรรยาหวัหน้าช่างหกูกก็ลบัไป และป่าวประกาศให้ 
พวกชาวบ้านทั้งหลายมาถวายทานในวันพรุ่งนี้

ครั้นวันรุ่งเช้า พระปัจเจกพุทธเจ้าก็พากันมารับบิณฑบาต 
ช่างหกูทัง้หลายกถ็วายทานตามศรทัธา แล้วกพ็ากนัสร้างกฏุถิวาย 
ให้จ�าพรรษาบ้านละองค์ และท�าส�ารบัส่งถวายจนตราบเท่าวนัออก 
พรรษา จงึได้ถวายผ้าจ�าน�าพรรษาแก่พระปัจเจกพทุธเจ้า เมือ่ช่างหกู 

มีบุญวาสนามาก่อนมงคลข้อที ่
๕
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ทัง้หลายท�ากาลกริยิาตาย กไ็ปบงัเกดิเป็นเทพบตุรเทพธดิาในดาวดงึส์
ครั้นกาลล่วงมา ในศาสนาของพระพุทธกัสสป เทพบุตร 

เทพธิดาได้พากันจุติลงมาบังเกิดในตระกูลต่างๆ ซึ่งมีโภคทรัพย์ 
อยู่ในเมืองพาราณสี ช่างหูกซึ่งเป็นหัวหน้าและภรรยามาเกิดใน 
ตระกลูกฎุมพผีูใ้หญ่ ช่างหกูอกี ๙๙๙ คน กบัภรรยาได้มาบงัเกดิ 
ในตระกูลต�่าลงมาตามล�าดับ และได้มาเป็นสามีภรรยากันอย่าง 
เช่นเคย เมือ่มโีภคทรพัย์ ได้มศีรทัธาสร้างวหิารพนัห้องถวาย และ 
ท�าการฉลองถวายแก่สงฆ์หมื่นหนึ่ง มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน 
สิ้นเวลา ๗ วัน วันสุดท้ายได้ถวายผ้าไตรจีวรบริขาร แต่ภรรยา 
กฎุมพีผู้ใหญ่นั้นมีความปรารถนาจะท�าบุญให้ยิ่งกว่าคนทั้งปวง 
จึงได้น�าผ้ามีสีดังดอกอังกาบ มีราคาพันหนึ่ง กับดอกอังกาบมา 
สักการะถวายแก่พระกัสสปพุทธเจ้า แล้วตั้งความปรารถนาว่า 
ถ้าข้าพเจ้ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตราบใด ขอให้ข้าพเจ้า 
มีสีกายงามเหมือนสีดอกองักาบ และมชีือ่ว่า อโนชากมุาร ีเมือ่ได้ 
ตัง้ความปรารถนาเช่นนั้นแล้ว พระพุทธเจ้าก็ท�าการอนุโมทนาว่า 
ขอความปรารถนาของนางจงส�าเร็จทุกประการ

หลังจากได้ตายจากภพนั้นแล้ว ก็ได้กลับมาเกิดในสวรรค์ 
ดาวดึงส์เทวโลก เกิดท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์และมนุษย์เป็นเวลา 
ชั่วพุทธันดรหนึ่ง ครั้นกาลล่วงมา คนเหล่านั้นได้ลงมาเกิดเป็น 
มนษุย์ ก่อนทีพ่ระพทุธเจ้าจะลงมาตรสั กฎุมพผีูใ้หญ่มาบงัเกดิเป็น 
กษตัรย์ิ มพีระนามว่าพระยามหากปัปินะอยูใ่นเมอืงกกุกฏุวดนีคร 
ฝ่ายภรรยาได้เกิดเป็นมเหสีนามว่านางอโนชาเทวี เพราะนางมี 
ผวิกายดงัสดีอกองักาบ คนทัง้หลายทีท่�าบญุร่วมกนัมากไ็ด้บงัเกดิ 
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เป็นอ�ามาตย์ตามล�าดับ
เมื่อพระบรมศาสดาของเราลงมาตรัสรู้ในโลกนี้ และเสด็จ 

ประทบัอยูท่ีก่รงุสาวตัถ ีขณะทีพ่ระยากปัปินะเสดจ็ประทบัอยูใ่นราช 
อุทยาน ได้ฟังข่าวจากนายพานิชว่า บัดนี้พระพุทธเจ้า พระธรรม 
พระสงฆ์ได้เกดิขึน้แล้ว บงัเกดิความปีตอิย่างมาก ได้พระราชทาน 
ทรพัย์พนัหนึง่แก่นายพานชินัน้ แล้วสัง่ให้นายพานชิน�าความเรือ่งนี้ 
ไปบอกแก่นางอโนชาเทว ีส่วนพระองค์กไ็ด้ทรงเสดจ็ด้วยม้า พร้อม 
กับบริวารพันหนึ่ง มุ่งตรงต่อพระพุทธเจ้า

พระพุทธองค์ได้เล็งเห็นอุปนิสัยแห่งมรรคผลของพระยา 
กัปปินะและบริวาร จึงเปล่งรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระกายปรากฏ 
โชติช่วง ส่วนพระยากัปปินะพร้อมด้วยบริวารได้เสด็จเดินทาง 
มาได้ระยะทางสองร้อยโยชน์ จนถึงแม่น�้าจันทภาคา พระองค์ 
ก็ทรงประทับพัก ณ ร่มไทรใหญ่ เมื่อเสด็จมาถึงในที่แห่งหนึ่ง มี 
มหานทีสามแถวขวางหน้าอยู่ แม่น�้าสายที่หนึ่งชื่อว่าอารวปัจฉา 
กว้างคาพยตุหนึง่กบัเส้น ๑5 วา แม่น�า้ที ่๒ ชือ่ว่านลิวาหนา กว้าง 
กึ่งโยชน์ แม่น�้าที่ ๓ ชื่อจันทภาคา กว้างหนึ่งโยชน์ เมื่อมาถึง 
แม่น�้าทั้ง ๓ สาย พระองค์ก็ได้ทรงตั้งสัตยาธิษฐาน เอาคุณของ 
พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง พระองค์และบริวารข้ามพ้นห้วงน�้าทั้งสาม 
ไปโดยปลอดภยั ครัน้พระองค์พาบรวิารมาถงึฝ่ัง กไ็ด้เหน็พระรศัมี 
๘ ประการ จงึเสดจ็ลงจากหลงัอาชา พาบรวิารเข้าไปเฝ้าพระบรม 
ศาสดาถวายนมสัการ พระองค์จงึแสดงพระธรรมเทศนาให้พระยา 
กัปปินะและบริวารได้ส�าเร็จโสดาปัตติผล แล้วทูลขอบรรพชา 
อุปสมบท พระองค์ก็ได้ทรงประทานอุปสมบทให้

มีบุญวาสนามาก่อนมงคลข้อที ่
๕
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ทางฝ่ายนางอโนชาเทวี เมื่อได้ทราบข่าวจากนายพานิชว่า 
พระสวามีได้เสด็จออกไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนางก็มี 
ความเลื่อมใส และประทานทรัพย์แก่นายพานิชนั้น ๙ แสน น�้า 
พระทยัของพระนางมคีวามหนกัแน่นอยูใ่นพระพทุธคณุ พระนาง 
จึงตรัสเรียกเหล่าบรรดาสนมทั้งปวงเข้ามา แล้วพากันเข้าไปเฝ้า 
พระบรมศาสดา

พระพทุธองค์ทรงพจิารณาเหน็แล้วว่า เมือ่สองสามภีรรยาได้ 
เหน็กนักจ็ะเป็นอนัตรายแก่มรรคผล พระองค์จงึทรงบนัดาลไม่ให้ 
ทั้งสองฝ่ายได้แลเห็นกัน พระนางอโนชาได้เข้าไปถวายอภิวาท 
พระบรมศาสดา พระองค์จงึได้ตรสัพระธรรมเทศนาให้นางทัง้หมด 
ได้รับโสดาปัตติผล ส่วนภิกษุผู้สามีทั้งพันองค์ ได้ฟังพระธรรม 
เทศนานั้นแล้วส�าเร็จเป็นพระอรหัตปฏิสัมภิทา แล้วพระองค์ก็ได้ 
ทรงคลายปาฏิหาริย์ให้คนทั้งสองพวกได้เห็นกัน แล้วพระนาง 
อโนชาพร้อมด้วยบริวารได้ขอบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุณี 
พระองค์กอ็นญุาตให้บวชในส�านกัอบุลวรรณาเถร ีและได้บรรลเุป็น 
พระอรหนัต์ทัง้สิน้ ท่านทัง้หลายทีไ่ด้พ้นจากความทกุข์นัน้ เพราะ 
ด้วยกุศลผลเก่าที่ได้สั่งสมไว้มาสนับสนุน พระองค์จึงตรัสว่าเป็น 
มงคล คอืท�าความพ้นทกุข์ได้ และคนทีไ่ม่มบีญุเก่าสนบัสนนุถงึว่า 
มขีองดอียูก่ไ็ม่สามารถจะรกัษาไว้ได้ เพราะไม่มกีศุลทีจ่ะรกัษา ดงั 
เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้
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นิทานเรื่องพระเจ้าทธิวาหนะ

ในอดตีกาลนานมาแล้ว ยงัมพีราหมณ์ 4 คนพีน้่องอยูใ่นกรงุ 
พาราณส ีและได้เกดิเบือ่หน่ายในการครองฆราวาส จงึได้ออกบวช 
เป็นฤๅษอียูใ่นป่าหมิพานต์ ฤๅษซีึง่เป็นพีต่่อมาได้ตายลง และได้ไป 
เกดิเป็นพระอนิทร์อยูใ่นสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ รูว่้าน้องนัน้มคีวามทกุข์ 
จึงได้ลงมาจากสวรรค์เพื่อที่จะช่วยสงเคราะห์น้องของตน เมื่อมา 
ถึงก็ได้นมัสการฤๅษีนั้น

“พระคุณเจ้า พระองค์สบายดีอยู่หรือ” พระอินทร์ถาม
“สบายอย่างไรกันได้เล่าท่าน” ฤๅษีตอบ “เวลานี้เราเองก็ได้ 

รับความทุกข์อย่างหนักทีเดียว เพราะอากาศหนาว”
“แล้วพระคุณเจ้าต้องการอะไรเล่าครับ”
“เวลานีเ้ราต้องการไฟ เพือ่ผงิในเวลาอากาศหนาว” ฤๅษตีอบ 

ท่าทางของฤๅษขีณะนัน้มทีกุข์อย่างหนกัจนถงึกบัซบูซดีผอมเหลอืง 
อย่างเห็นได้ชัด

“กระผมจะถวายมดีวเิศษให้พระคณุเจ้าเล่มหนึง่ เมือ่พระคณุ 
เจ้ามคีวามประสงค์ทีจ่ะได้อะไร กเ็คาะด้ามมดีวเิศษนี ้พระคณุเจ้า 
กจ็ะได้สมปรารถนา” แล้วพระอนิทร์กไ็ด้มอบมดีวเิศษนัน้แก่ดาบส

หลังจากนั้นแล้วพระอินทร์ก็ไปยังที่อยู่ของฤๅษีรูปที่ ๒ แล้ว 
ถามสารทุกข์สุกดิบตามธรรมเนียม ฤๅษีจึงบอกว่า

“เราจะสบายได้อย่างไรกันเล่า” ฤๅษีถอนหายใจอย่างหนัก 
“เราถูกช้างมารบกวนอยู่เนืองๆ แล้วเราก็ไม่มีปัญญาที่จะไปต่อสู้ 

มีบุญวาสนามาก่อนมงคลข้อที ่
๕
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กบัมนั ไอ้จะย้ายไปทีอ่ืน่หรอืมนักไ็ม่เหมาะสมกต้็องทนอยูอ่ย่างนี้ 
แหละ”

“กระผมจะช่วย” พระอนิทร์ตอบ “กระผมจะถวายกลองวเิศษ 
ให้พระคุณเจ้า” แล้วพระอินทร์ก็น�ากลองวิเศษมามอบให้ฤๅษีนั้น 
พร้อมกับกล่าวว่า

“หน้ากลองข้างนี้เมื่อตีแล้วข้าศึกศัตรูจะหนีไป และเมื่อตี 
กลองหน้านี้แล้วจะมีพลโยธามาแวดล้อมไว้ ขอพระคุณเจ้าจงใช้ 
ตามความปรารถนาเถิดขอรับ”

แล้วพระอินทร์ก็ไปยังที่อยู่ของฤๅษีคนที่ ๓ ซึ่งขณะนั้นมี 
ความเจ็บป่วยอยู่ และมีความอดอยากอย่างหนัก จึงได้บอกแก่ 
พระอินทร์ว่า 

“อาตมาก�าลังอาพาธอยู่และมีความต้องการอยู่อย่างเดียว 
ในเวลานี้คือ อาตมามีความต้องการนมเปรี้ยว (หมายถึงนมวัวที่ 
เกบ็ไว้จนขึน้ฝา แปรจากรสเดมิเป็นรสเปรีย้ว) เพราะสามารถทีจ่ะ 
ท�าให้อาตมาหายจากการเจ็บป่วยได้”

“เอาเถิดกระผมจะถวายหม้อวิเศษให้พระคุณเจ้า เมื่อ 
พระคุณเจ้ามีความต้องการนมเปรี้ยวเมื่อไรแล้วก็คว�่าหม้อใบนี้ลง 
จะมีนมมาให้อย่างไม่รู้จักหมด” แล้วพระอินทร์ก็ถวายหม้อวิเศษ 
นั้นแก่ดาบสรูปที่ ๓ แล้วก็ลาจากไปสู่วิมานของตน

ตั้งแต่นั้นมา ฤๅษีก็ได้อาศัยมีดวิเศษนั้นช่วยก่อไฟ รูปที่ ๒ 
ใช้กลองวิเศษไล่ช้าง และองค์ที่ ๓ ก็อาศัยหม้อวิเศษเรียกเอานม 
เปรี้ยวตามความปรารถนา จึงท�าให้มีความสุขสบายต่อมา

ในครัง้นัน้ ได้มหีมบู้านตวัหนึง่ได้ออกเทีย่วแสวงหาอาหารกนิ 
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ในวนันัน้กไ็ด้พบกบัแก้ววเิศษดวงหนึง่ซึง่สามารถทีจ่ะท�าให้ตวัของ 
มนัเหาะได้เข้ากม็คีวามดใีจ ได้อาศยัแก้ววเิศษนัน้พาตวัมนัเหาะไป 
แสวงหาอาหารในเกาะแห่งหนึง่กลางมหาสมทุร และได้อาศยัอยูใ่น 
เกาะแห่งนั้น โดยนอนอยู่ใต้ต้นมะเดื่อในเกาะนั้น และได้วางแก้ว 
วิเศษไว้ข้างหน้าของตนและหลับไป

ต่อมาได้มชีายชาวเมอืงกาสกิราช ซึง่ได้ออกไปค้าขายยงัแดน 
ไกล และเรอืของตนได้อบัปางลงกลางมหาสมทุร ส่วนตวัของชาย 
คนนัน้ได้รอดมาได้โดยว่ายเข้าสูฝ่ั่ง ซึง่เป็นบนเกาะทีห่มตูวันัน้นอน 
อยู่ เมื่อไปถึงก็พบหมูนอนอยู่ใต้ต้นมะเดื่อ และเห็นแก้ววิเศษอยู่ 
เบือ้งหน้าหมนูัน้ จงึได้หยบิมาด ูด้วยอานภุาพของแก้ววเิศษท�าให้ 
ชายคนนั้นเหาะขึ้นไปในอากาศ แล้วกลับมานั่งอยู่บนกิ่งมะเดื่อ 
ความดีใจที่ได้แก้ววิเศษท�าให้ชายคนนั้นลืมความหิวไปชั่วครู่ เมื่อ 
ความดีใจได้ผ่อนคลายลงแล้วก็เกิดความหิวขึ้นมา จึงไม่รู้ว่าจะ 
หาอาหารกนิได้ทีไ่หน เพราะว่าตนกเ็พิง่จะขึน้มาใหม่ไม่รูว่้าจะหา 
อาหารได้ที่ไหน จึงคิดว่า

“เราจะต้องฆ่าหมตูวันีแ้ล้วกนิเนือ้ของมนัเป็นอาหาร เพราะ
ไม่รู้ว่าเราจะไปหาอาหารได้ที่ไหน”

เมื่อคิดอย่างนั้นแล้วจึงได้หักกิ่งมะเดื่อแล้วขว้างลงไปยังตัว 
หมนูัน้ เมือ่หมตูืน่ขึน้มาไม่เหน็แก้วของตวักเ็ทีย่วแสวงหาแก้วตาม 
ทีบ่รเิวณนัน้ อาการทีห่มหูาแก้วอยูน่ัน้เป็นภาพทีน่่าขบขนั จงึท�าให้ 
ชายคนนัน้กห็วัเราะขึน้ด้วยความขบขนัในกริยิาท่าทางของหม ูเสยีง 
หวัเราะนัน้ได้ยนิไปถงึหมทูีอ่ยูข้่างล่าง จงึแหงนหน้ามองขึน้ไปเบือ้ง 
บนก็เห็นคนอยู่บนนั้นก็รู้ว่าต้องเสียท่าเจ้ามนุษย์นั้นเสียแล้ว จึงมี 

มีบุญวาสนามาก่อนมงคลข้อที ่
๕
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ความโกรธ พุง่ศรีษะของตนชนต้นมะเดือ่นัน้ตายลง เป็นอนัว่าหมู 
นั้นก็กลายเป็นอาหารอันโอชะของชายผู้นั้นอย่างอิ่มเอม นี่แหละ 
หนอ ความโง่ของหมู

เมือ่ได้ฆ่าหมตูายแล้วและได้บรโิภคอาหารมือ้นัน้อย่างอิม่เอม 
แล้ว บรุษุนัน้กไ็ด้อาศยัแก้วนัน้เหาะไปยงัทีต่่างๆ และกไ็ด้มาถงึยงั 
ที่อยู่ของฤๅษีตนที่ ๑ เป็นเวลา ๒-๓ วันก็ได้เห็นอานุภาพของมีด 
วิเศษจึงมีความอยากได้ของนั้น

“พระคุณเจ้าผู้เจริญ” ชายผู้นั้นเอ่ยขึ้น “มีดของท่านวิเศษ 
เหลอืเกนิ ผมคดิว่าไม่มขีองวเิศษใดๆ จะเท่าของพระคณุเจ้า” ชาย 
หนุ่มยอ

“อ๊ะ แน่ละท่าน ของนี้วิเศษมากเราได้รับมาจากพระอินทร์ 
เชยีวนา” พระฤๅษสีนบัสนนุค�าพดูนัน้ “ของวเิศษนีส้ามารถทีจ่ะดล 
บันดาลได้หลายอย่างตามที่เราต้องการ”

“กระผมมีของวิเศษอยู่อย่างหนึ่ง อยากจะแสดงให้ท่านดู 
ของวเิศษนีส้ามารถทีจ่ะท�าให้เราเหาะไปไหนมาไหนทางอากาศได้” 
แล้วชายคนนั้นก็แสดงให้ดู ท�าให้ฤๅษีตนนั้นมีความอยากได้

“ของๆ ท่านวเิศษเหลอืเกนิ” ฤๅษกีล่าวขึน้หลงัจากได้ชมของ 
วิเศษนั้นแล้ว

“กระผมกไ็ด้อาศยัอยูก่บัพระคณุเจ้ามาหลายเวลาแล้ว กร็ูส้กึ 
ว่าเป็นบญุคณุอย่างยิง่ กระผมจงึอยากจะตอบแทนคณุของพระคณุ 
เจ้า โดยกระผมจะขอแลกเปลี่ยนกับพระคุณเจ้าๆ จะว่าอย่างไร”

“ฮ้า นี่เป็นความจริงหรือ” ฤๅษีถามอย่างไม่แน่ใจ
“แน่นอนทเีดยีวพระคณุเจ้า” ชายคนนัน้กล่าวอย่างหนกัแน่น
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เป็นอันว่าฤๅษีนั้นหลงกลชายเจ้าเล่ห์คนนั้น ได้ยอมแลก 
เปลีย่นด้วยโดยหาได้เฉลยีวใจไม่ว่า นัน่จะน�าความหายนะถงึชวีติ 
มาสูต่น เมือ่ชายคนนัน้ได้มดีวเิศษไปแล้วกล็าจากไป และได้ย้อน 
กลบัมาภายหลงัและได้ใช้มดีวเิศษนัน้แหละฆ่าดาบสตายลง แล้วก็ 
ยึดแก้ววิเศษกลับคืนมา

จากดาบสตนที่ ๑ มาแล้ว ชายคนนั้นก็ได้ไปหาดาบสตนที่ 
๒-๓ ตามล�าดบั พร้อมกนันัน้กไ็ด้บอกขอแลกเปลีย่นของวเิศษ และ 
ดาบสทั้งสองก็ยอมแลกเปลี่ยนด้วย แล้วชายคนนั้นก็ใช้มีดวิเศษ 
ฆ่าดาบสอีกสองตนตายทั้งสิ้น เป็นอันว่าชายคนนั้นได้ของวิเศษ 
ถงึ 4 อย่าง คอื แก้ววเิศษ มดีวเิศษ กลองวเิศษ หม้อวเิศษ มาเป็น 
สมบัติของตน

เมือ่ได้ของวเิศษทัง้หลายมาแล้ว ชายคนนัน้กไ็ด้เหาะมุง่ตรง 
ไปยงักรงุพาราณส ีเมือ่ถงึกรงุพาราณส ีกไ็ด้มสีาสน์ไปยงัพระเจ้า 
กรุงพาราณสี ให้ออกมารบกัน พระเจ้ากรุงพาราณสีก็กรีฑาทัพ 
ออกมาเพื่อจะจับบุรุษคนนั้นฆ่าเสีย

ชายผูม้ขีองวเิศษกไ็ด้ใช้กลองวเิศษตขีึน้ ๓ ครัง้ กก็ลายเป็น 
รี้พลแวดล้อมตัวมากมาย เจ้ากรุงพาราณสีได้สั่งให้โยธาของตน 
บุกเข้าไปฆ่าให้ได้ แต่ชายคนนั้นใช้หม้อวิเศษคว�า่ลง ปรากฏเป็น 
น�้านมไหลออกมามากมายท่วมเหล่าทหารนั้นจนสิ้น แล้วใช้มีด
วเิศษฆ่าพระเจ้ากรงุพาราณสสีิน้พระชนม์ลง แล้วตนเองกข็ึน้ครอง 
เมืองแทน

เรือ่งทีย่กมาแสดงนี ้เป็นเรือ่งทีจ่ะชีใ้ห้เราเหน็ว่าบคุคลทีไ่ม่มี 
บญุกศุลแล้ว ถงึแม้ว่าจะได้ของดเีหล่านัน้มากไ็ม่สามารถทีจ่ะรกัษา 

มีบุญวาสนามาก่อนมงคลข้อที ่
๕
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ของนั้นไว้ได้ อย่างตัวอย่างในปัจจุบันนี้ บางคนพอถูกล็อตเตอรี่ 
รางวลัทีห่นึง่ กเ็ป็นลมตายด้วยความดใีจ นีเ่ป็นเพราะไม่มวีาสนาที่ 
จะได้เงินจ�านวนมากเช่นนั้น ดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่า บุคคล 
ผูม้บีญุเก่าอนัได้สัง่สมไว้แล้วเป็นมงคลอย่างยิง่ อย่างทีว่่า “แข่งเรอื 
แข่งพายก็พอจะแข่งได้ แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้” ดังนี้
แล



๙๖ ม ง ค ล  ๓ ๘  ป ร ะ ก า ร

การด�าเนนิชวีติของคนเรานัน้เป็นเรือ่งทีส่�าคญัทีส่ดุของชวีติ 
ถ้าเราเดินทางในทางที่ถูกต้องก็สามารถที่จะท�าให้เราได้รับความ 
สบายในที่สุด ถ้าเราด�าเนินชีวิตในทางที่ผิดก็ท�าให้เราได้รับความ 
ล�าบากอย่างมาก ฉะนั้นความส�าคัญที่สุดของชีวิตจึงอยู่ที่การ 
ด�าเนินในทางที่ถูกต้อง 

ตามความหมายของมงคล หรือทางพัฒนาชีวิตข้อนี้ พระ 
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า อตฺตสมฺมาปณิธิ การตั้งตนไว้ชอบ 
ซึ่งเมื่อเราแปลความหมายอย่างนี้แล้ว คนที่ไม่คุ้นต่อภาษาธรรม 

อตฺตสมฺมาปณิธิ
(ตั้งตนไว้ชอบ)

มงคล
ข้อที่

๖
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ก็จะเกิดความสงสัยว่าหมายความว่าอย่างไรกันแน่ ถ้าเราจะถอด 
เอาใจความแล้วกจ็ะได้ความหมายว่า “ตัง้ตนถกูทาง” นัน่เอง เมือ่ 
เราได้เข้าใจความหมายของมงคลข้อนีแ้ล้ว เรากจ็ะต้องเข้าใจความ 
หมายของค�าว่า ‘ตน’ เสยีก่อน ค�าว่า ตน นัน้เป็นค�าทีเ่ราสมมตกินั 
ขึ้น หมายถึงร่างกายทั้งหมดที่รวมกันเป็นตัวตนที่เรียกกันว่านาย 
ก. นาย ข. นั่นแหละ

เมือ่มาถงึความหมายทีว่่า “ตัง้ตนถกู” บางคนอาจจะคดิเลย 
ไปถึงสิ่งต่างๆ ภายนอกร่างกาย เป็นต้นว่า ต้องมีเงินทอง ต้อง 
มีต�าแหน่งหน้าที่จึงจะตั้งตนได้ ซึ่งความจริงแล้ว เงินทอง หรือ 
ต�าแหน่งหน้าที่นั้น เป็นเพียงสิ่งประกอบภายนอกเท่านั้น ซึ่งเป็น 
งานที่มีความส�าคัญรองลงไปจากตนอีกทีหนึ่ง การมีทรัพย์สมบัติ 
กบัเงนิทองเป็นคนละทางกนั จะขอยกตวัอย่างให้ดถูงึความหมาย 
ของค�าว่า “ตั้งตัว” เช่น เราจะแบกของหนักๆ สักสิ่งหนึ่ง เราจะ 
ต้องตั้งตัวให้มั่นคงเสียก่อน ถ้าเราไม่ตั้งตัวให้มั่นคงเสียก่อนแล้ว 
พอของมาถึงเราก็จะเสียหลักล้มลงก็ได้ ดีไม่ดีของนั้นก็จะทับเอา 
ตัวเราเจ็บเข้าอีก นี่เห็นหรือยังละว่าการตั้งตนนั้นเป็นสิ่งที่เราจะ 
ต้องท�าก่อน ส่วนของทีเ่ราจะแบกจะหามนัน้มาทหีลงั งานอืน่ๆ ก็ 
เหมอืนกนั เราจะต้องแยกงานให้ถกู คนทีแ่ยกงานไม่ถกู ไปคดิตัง้ 
ตวัเอาเมือ่มเีงนิมทีองแล้วมกัจะพลาด บางคนได้รบัมรดกจากพ่อ 
แม่มามากมาย ผลทีส่ดุกร็กัษามรดกนัน้ไม่ได้ ทัง้นีเ้พราะเราไม่ได้ 
ตั้งตัวไว้ก่อนเลยรับไม่ไหว บางคนตั้งตัวยังไม่พร้อม สมัครพรรค 
พวกยดัเยยีดเอาต�าแหน่งรฐัมนตรไีปให้ กเ็ลยเซน็ผดิเซน็ถกู แล้วก็ 
ล้มลกุอย่างน่าสงสาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีเ่หน็ได้ง่ายในปัจจบุนันี้ 



ม ง ค ล  ๓ ๘  ป ร ะ ก า ร๙๘

เดก็หนุม่เดก็สาวบางคน เพิง่จะสอนตัง้ไข่ แบกการเรยีนยงัไม่ค่อย 
จะไหว เกดิไปรขิอความรกัใครๆ มาแบกเข้าไปอกี ไหนจะเรือ่งเรยีน 
ไหนจะเรือ่งรกั ผลทีส่ดุกไ็ปไม่รอด นีเ่ป็นเรือ่งทีจ่ะชีใ้ห้เหน็ว่าการ 
ตั้งตนให้ถูกนั้นเป็นงานที่จะต้องท�าก่อน ด้วยเหตุนี้เองมงคลของ 
พระพุทธเจ้าข้อที่ ๖ นี้ จึงชี้จุดที่การตั้งตน

เมือ่เราได้ท�าความเข้าใจในเรือ่งของการตัง้ตวัแล้ว ต่อไปนีเ้รา 
กจ็ะต้องศกึษาถงึประเดน็ของการตัง้ตวั ว่าการตัง้ตวันัน้ตัง้อย่างไร 
เพื่อความเข้าใจในปัญหาข้อนี้จึงใคร่ที่จะขออัญเชิญเอาพุทธวจนะ 
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ในธรรมบทว่า

ทิโส ทิสํ ยนฺตํ กยิรา    เวรี วา ปน เวรินํ

มิจฉาปณิหิตํ จิตฺตํ    ปาปิโย นํ ตโต กเร

โจรหวัโจกเหน็โจรหวัโจก หรอืคนทีม่เีวรเหน็คนทีผ่กูเวรกนัไว้ 
พงึท�าความพนิาศให้แก่กนั จติทีต่ัง้ไว้ผดิ พงึท�าบคุคลให้เลวเสยียิง่ 
กว่าโจรหรือคนมีเวรที่ท�าแก่กันนั้น

และอีกบทว่า
น ตํ มาตา ปิตา กยิรา  อญฺเญ วาปิจ ญาตกา

สมฺมาปณิหิตํ จิตฺตํ    เสยฺยโส นํ ตโต กเร

มารดาบิดาก็ดี ญาติเหล่าอื่นก็ดี ไม่พึงท�าสมบัติอันใดให้ได้ 
จิตที่ตั้งตนไว้ชอบ พึงท�าบุคคลให้ประเสริฐกว่าการท�าของบุคคล 
เหล่านั้น

จากพุทธวจนะสองบทที่ได้อัญเชิญมานี้ เราจะเห็นได้แล้วว่า 
จดุใหญ่ของการตัง้ตนได้นัน้อยูท่ีจ่ติใจนัน่เอง ฉะนัน้ความหมาย 
ของมงคลข้อทีว่่า อตตฺสมมฺาปณธิ ิตัง้ตนไว้ชอบ กค็อืตัง้ใจดนีัน่เอง 

ตั้งตนไว้ชอบมงคลข้อที ่
๖
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เรื่องการตั้งใจนั้นตามภาษาธรรมเรียกว่า เจตนา
เมื่อเราเข้าใจแล้ว ปัญหาต่อไปที่เราจะท�าความเข้าใจต่อไป 

ก็คือ ตั้งอย่างไร การตั้งใจนั้นจะต้องตั้งให้ถูกทาง ที่ว่าถูกทางนั้น 
เราจะเอาอะไรเป็นเครือ่งตดัสนิ เพราะว่าต่างคนต่างกค็ดิว่าการท�า 
ของตนนั้นถูกทั้งสิ้น ไม่มีใครยอมรับว่าตนผิด

ข้อนี้เป็นเรื่องที่ส�าคัญ ก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจเสียก่อน 
ว่าทางในโลกนี้มีอยู่ ๒ ทาง คือ ทางถูก และทางผิด เราจะรู้ได้ 
อย่างไรเล่าว่าผิด ก่อนอื่นเราต้องตั้งปัญหาถามตัวของเราเอง 
เสียก่อนว่า มีความต้องการอย่างไร ทุกคนก็ต้องตอบเป็นเสียง 
เดียวกันว่า ต้องการ “ความสบาย” ซึ่งทุกคนก็ต้องยอมรับ และ 
เท่าที่แสวงหากันอยู่ทุกวันนี้ เป็นต้นว่าการศึกษาเล่าเรียน การ 
ค้าขาย เหล่านีก้เ็พือ่ต้องการความสบาย แต่กม็อียูเ่ป็นจ�านวนมาก 
ที่ไม่เข้าใจการด�าเนินทางว่าท�าอย่างไรจึงจะสบาย บางคนคิดว่า 
กินเหล้าแล้วสบาย แล้วก็กินเหล้า บางคนว่าสูบฝิ่นสบาย แล้ว 
ก็สูบฝิ่น หรือสูบกัญชาสบาย แล้วก็สูบกัญชา เหล่านี้เป็นต้น ซึ่ง 
ความจริงแล้วนี่ไม่ใช่เจตนาดั้งเดิม แต่เป็นเจตนาที่ถูกมารหรือ 
ความมวัเมาท�าให้เราหลงไป ฉะนัน้ เมือ่เราจะด�าเนนิชวีติอย่างไร 
ก็ตาม เราจะต้องมีหลักอยู่ที่ตัวของเราว่ามีความต้องการอย่างไร 
แล้วด�าเนินการให้ถูกต้อง ทางใดที่เราด�าเนินไปแล้วได้รับความ 
ส�าเร็จ ได้ลาภ เกียรติยศ ชื่อเสียง ความสุขความสบาย โดยไม่ 
ท�าให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนแล้ว ทางนั้นเป็นทางที่ถูก ทางใด 
เป็นทางที่เสีย คือผู้ด�าเนินไปแล้วได้รับความเสียหาย จะเป็นเสีย 
ทรพัย์เสยีเกยีรต ิหรอืเสยีศลีธรรมกต็าม ทางนัน้เป็นทางผดิ ดงันัน้ 
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เป็นอันได้ความว่า
ทางถูก  ก็คือ  ทางดี
ทางผิด  ก็คือ  ทางเสีย
เพราะฉะนั้นค�าสอนในมงคลข้อนี้ของพระพุทธเจ้า ที่ว่าตั้ง 

ตนในทางทีช่อบนัน้ หมายถงึตัง้ตวัในทางทีด่เีท่านัน้ ซึง่ทางนี ้พระ 
สมัมาสมัพทุธเจ้าของเราได้ปักเครือ่งหมายบอกทางไว้แล้ว แต่ถ้า 
ใครไม่ด ูหรอืดแูล้วไม่เชือ่ป้าย ถ้าไม่นัง่น�า้ตาเชด็หวัเข่ากจ็นใจ โทษ 
ใครไม่ได้ ต้องโทษตัวเอง

เมือ่พดูถงึตอนนีแ้ล้วกข็อกล่าวอกีสกันดิเถอะ คอืมกัจะมคีน 
ทีเ่หน็แก่ตวั ชอบโฆษณาในทางทีผ่ดิๆ อยูเ่สมอ หรอืไม่บางทกีร็ือ้ 
ป้ายทิง้หรอืไม่กปิ็ดป้ายทบัป้ายเดมิเสยีกม็ ีทีเ่หน็ตวัอย่างมากมาย 
ทุกวันนี้ก็คือ เรื่องการพนัน พระพุทธเจ้าได้สอนแล้วว่าเป็นทาง 
แห่งความฉิบหาย แต่ก็ยังมีลูกศิษย์ใจบาปของพระองค์เที่ยวท�า 
เล่ห์กลบอกใบ้หวย เสีย้มสอนชาวบ้านว่าต้องเลขนัน้เลขนีจ้งึจะถกู 
รางวลั แล้วแนะน�าให้เล่นการพนนั ทางตรงบ้าง ทางอ้อมบ้าง ทีท่�า 
อย่างนีเ้ป็นเรือ่งนอกคร ูนอกอาจารย์ ลกูศษิย์แท้ๆ อวดฉลาดเกนิ 
อาจารย์ไปได้ อย่าหลงเชื่อ

เนือ้ความของมงคลในข้อนี ้ทีว่่าตัง้ตนในทางทีช่อบนัน้ หมาย 
ถึงตั้งตนอยู่ในสัมมาปฏิบัติ กล่าวคือ เมื่อเราเป็นคนไม่มีศรัทธา 
ก็ท�าตนให้มีศรัทธา เมื่อเราไม่มีศีลก็ท�าตนให้มีศีล และท�าตนให้ 
มกีารบรจิาคทาน ประกอบกศุลอนัจะท�าให้ตนมคีวามสขุในชาตนิี้ 
และในชาตหิน้า การทีจ่ะท�าตนให้เป็นคนมศีรทัธานัน้ จะต้องอาศยั 
กลัยาณมติร คอืเพือ่นทีด่เีป็นเครือ่งชกัจงู ดงัตวัอย่างเช่น เรือ่งพระ 

ตั้งตนไว้ชอบมงคลข้อที ่
๖
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พุทธเจ้าของเราเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ได้ไปเกิดอยู่ 
ในตระกูลมิจฉาทิฐิ คือตระกูลที่มีความเห็นผิดภายนอกพระพุทธ 
ศาสนา พระโพธิสัตว์ก็มีความเห็นผิดไปตามบิดามารดา คือไม่มี 
ศรทัธาความเลือ่มใส ต่อมาได้อาศยัเพือ่นทีด่ซีึง่มศีรทัธาชกัชวนไป 
ฟังธรรม และกเ็กดิศรทัธาคดิท�าทานแก่ผูย้ากจนและในสงฆ์ ทัง้นี้ 
ก็เพราะอาศัยกัลยาณมิตร อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เล่าไว้เกี่ยวกับ 
บุคคลที่ไม่มีศีลแต่ต่อมาได้เกิดความส�านึกผิดสมาทานรักษาศีล 
เหมือนเรื่องโจรห้าร้อย

เรื่องโจรห้าร้อย

มเีรือ่งเล่ามาว่า มพีวกโจรพวกหนึง่เป็นโจรทีม่คีวามร้ายกาจ 
มาก ได้ปล้นสะดมฆ่าฟันชาวบ้านตายลงเป็นอันมาก ความ 
ร้ายกาจของโจรเหล่านีเ้ป็นทีเ่กรงขามของพวกชาวบ้านมาก แต่ใน 
ทีส่ดุความร้ายกาจของโจรนีท้�าให้ชาวบ้านเกดิความสามคัคร่ีวมแรง 
กันต่อต้าน และพากันออกล่าโจรเป็นการใหญ่ จนพวกโจรเห็นว่า 
ท่าจะไปไม่รอด จึงได้พากันหลบหนีเข้าไปในป่า

พวกโจรได้พากันหลบหนีเข้าไปในป่าจนกระทั่งมาพบพระ 
ภกิษรุปูหนึง่เข้า ด้วยความรกัตวักลวัตายจงึขอร้องให้พระภกิษชุ่วย 
เหลอื ซึง่เป็นธรรมดาของคนเราโดยทัว่ไป เวลายงัมคีวามสขุดอียู่ 
ก็ไม่ใคร่จะนึกถึงพระกันนักหรอก มิหน�าซ�้ากลับเห็นว่าพระภิกษุ 
เป็นทีน่่ารงัเกยีจ ต่อมาเมือ่ถงึคราวอบัจนเข้ากน็กึถงึพระ ซึง่กย็งัดี 
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ทีย่งัมคีวามระลกึถงึพระ โจรห้าร้อยนีก่เ็หมอืนกนั พากนัขอร้องให้ 
พระภิกษุรูปนั้นเป็นที่พึ่ง พระภิกษุรูปนั้นจึงกล่าวว่า

“นีแ่น่ะอบุาสก เราจะเป็นทีพ่ึง่ของท่านไม่ได้หรอก นอกจากการ 
รกัษาศลีเท่านัน้ทีจ่ะเป็นทีพ่ึง่ของท่านได้ ท่านจงสมาทานศลีเถดิ”

เมือ่โจรได้ฟังอย่างนัน้กย็นิดรีบัศลี ซึง่กเ็ป็นธรรมดา คนเรา 
พอจวนตวัเข้าใครจะให้ท�าอะไรกท็�าทัง้นัน้ ขอให้ตนเองได้รบัความ 
สขุเถอะ โจรกย็อมสมาทานศลี 5 ในส�านกัของพระภกิษนุัน้ แล้วก็ 
จากพระภิกษุรูปนั้นไป พอจากไปไม่ทันไร พวกชาวบ้านก็ตามมา 
ทันจึงได้ฆ่าโจรนั้นตายเสียสิ้น

ด้วยผลของการรกัษาศลีของโจรนัน้ ท�าให้เมือ่ตายไปกไ็ด้ไป 
เกดิในสวรรค์ และต่อมาในพทุธศาสนานี ้โจรห้าร้อยนัน้กไ็ด้มาเกดิ 
ในหมูบ้่านเกวฏัฏคาม บ้านนายพรานเบด็ 5๐๐ อยูใ่กล้เมอืงสาวตัถี 
นีเ่ป็นผลของการรกัษาศลี ซึง่บางท่านทีอ่่านมาถงึตอนนีก้ค็งจะเกดิ 
ความสงสยัว่า ท�าไมพวกโจรฆ่าคนมามากมายจงึไม่ตกนรก ซึง่จะ 
บรรยายในที่นี้คงจะไม่พอเพราะจะต้องอธิบายกันหลายแง่หลาย 
มุม จึงจะได้เขียนอีกเล่มหนึ่งต่างหากที่เกี่ยวกับเรื่องกรรม

ตั้งตนไว้ชอบมงคลข้อที ่
๖
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เรื่องปลากปิละ

เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งสบืเนือ่งมาจากเรือ่งก่อน กล่าวคอืชาวประมง 
ทั้ง 5๐๐ นั้นได้ออกหาปลาตามปกติของตนในแม่น�้าอจิรวดี 
ทอดแหได้ปลาทองตวัหนึง่ น�าปลาทองนัน้ใส่เรอืมาเพือ่ทีจ่ะถวาย 
แก่พระเจ้าปเสนทโิกศลราชาแห่งสาวตัถ ีพระเจ้าปเสนทโิกศลเหน็ 
ปลานั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์ จึงได้น�าปลานั่นไปยังเชตวันที่ประทับ 
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พอปลาทองตัวนั้นอ้าปากขึ้นก็ปรากฏ 
ว่ามีกลิ่นเหม็นตลบไปทั่วเชตวัน พระเจ้าปเสนทิโกศลจึงได้ทูล 
ถามถงึบพุกรรมของปลานีก้บัพระพทุธเจ้า พระพทุธองค์กต็รสัเล่า 
เรื่องของปลานั้นแก่พระราชาและบริวาร

“ดกูรมหาบพติร ปลาทองตวันีแ้ต่ก่อนนีไ้ด้เกดิเป็นพระภกิษุ 
อยูใ่นศาสนาของพระกสัสปพทุธเจ้า มนีามว่า กปิลภกิษ ุกปิลภกิษุ 
นี้เป็นพหูสูตมีความรอบรู้ในพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
นั้น มีลาภสักการะมาก แต่กปิลภิกษุนี้เป็นผู้ที่ปากกล้า ชอบด่า 
ภกิษสุามเณรทีไ่ม่นบัถอืตน และประพฤตคิวามเสยีหายแก่ศาสนา 
ครัน้ตายลงกไ็ปบงัเกดิในอเวจนีรก พอพ้นจากนรกกม็าบงัเกดิเป็น 
ปลาทองในชาตินี้ ด้วยกุศลที่กปิลภิกษุเป็นผู้ทรงจ�าพุทธวจนะ 
สัง่สอนธรรม จงึท�าให้ร่างกายของปลานีเ้ป็นทอง แต่ด้วยผลบาปที่ 
ชอบด่าพระภิกษุสามเณรจึงท�าให้ปากเหม็น ถ้ามหาบพิตรมี 
ความปรารถนาที่จะทราบความพิสดารของปลานี้ ตถาคตจะถาม 
บุพกรรมของปลานี้”
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แล้วพระองค์กท็รงมพีระด�ารสัถามปลากปิลว่า “กปิล ตวัท่าน 
เมื่อชาติก่อนได้เกิดเป็นภิกษุชื่อกปิลหรือ?”

“ถูกแล้วพระเจ้าข้า” ปลาทองทูลตอบ
“แล้วตัวท่านมาแต่ไหน จึงได้มาเกิดเป็นปลาทองในแม่น�้า 

แห่งนี้”
“ข้าพระองค์มาจากอเวจีมหานรกพระเจ้าข้า”
“แล้วพี่ชายของท่านเล่า”
“พีช่ายของข้าพระองค์ได้ดบัขนัธปรนิพิพานไปแล้วพระเจ้าข้า”
“แล้วมารดาและน้องสาวของท่านเล่าอยู่ที่ไหน” พระองค์

ถามต่อไป
“มารดาและน้องสาวของข้าพระองค์เป็นคนปากร้าย ด่าว่า 

พระภิกษุทั้งหลาย ขณะนี้ตกอยู่ในอเวจีมหานรกพระเจ้าข้า”
“แล้วท่านเมื่อละจากชาตินี้แล้วจะไปเกิดในที่ใด”
“ข้าพระองค์ตายจากชาตินี้แล้ว ก็จะไปบังเกิดในอเวจีมหา 

นรกอีกพระเจ้าข้า” เมื่อกล่าวจบลงปลาทองนั้นก็บังเกิดความ 
ละอายในบาปกรรมทีต่นได้กระท�า จงึใช้ศรีษะของตนฟาดกบัขอบ 
เรือตายลง และไปบังเกิดในอเวจี

เมื่อที่ประชุมทั้งหมดได้ฟังเรื่องราวของปลาทองจบลงก็ 
บงัเกดิความสลดใจ พระพทุธองค์จงึได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา 
แสดงคุณและโทษของการท�ากุศลและอกุศลโดยพิสดาร จบพระ 
ธรรมเทศนาแล้ว บรรดาชาวประมงทัง้ 5๐๐ กบ็งัเกดิความสลดใจ 
ในการท�าอกุศลกรรม จึงได้ทูลขอบรรพชาในพระพุทธศาสนา ได้ 
เจริญวิปัสสนากรรมฐานส�าเร็จมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลใน 

ตั้งตนไว้ชอบมงคลข้อที ่
๖
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พระพุทธศาสนา เพราะผลของการตั้งตนในทางที่ถูก
เท่าที่ยกเรื่องราวซึ่งมีมาในชาดกและธรรมบทเพื่อเป็น 

ตัวอย่าง แสดงผลของการตั้งตนในทางที่ชอบว่าเป็นผลดีอย่างไร 
และเป็นมงคลคือความดีอย่างไร เรื่องราวยังมีอีกมาก แต่ยกมา 
พอเป็นตวัอย่างประกอบเพยีง ๒ เรือ่งเท่านัน้ ดงันัน้ผูห้วงัตัง้อยูใ่น 
ความเจรญิพงึประพฤตธิรรมข้อนี ้คอืตัง้ตนในทางทีถ่กูต้องจะเป็น 
ความก้าวหน้าของชีวิตในที่สุด

เมือ่ได้ศกึษามงคลทัง้สามข้อนีแ้ล้วจะเหน็ว่ามคีวามสมัพนัธ์ 
กันอย่างไร ขอให้ดูภาพประกอบที่เขียนประกอบข้างล่างนี้แล้วจะ 
เข้าใจดี

ปฏิรูปเทส   เปรียบเหมือนเนื้อที่
ตั้งตัวถูก    เปรียบเหมือนขุดหลุมปลูกพืช
บุญเก่า    เปรียบเหมือนเชื้อยางภายในเมล็ดพืช
เมื่อเหตุทั้งสามอย่างนี้บรรจบกัน ผู้นั้นมีหวังเจริญก้าวหน้า 

อย่างมาก
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มงคล
ข้อที่

๗
พาหุสจฺจณฺจ

(มีความรอบรู้, ความเป็นพหูสูต)

ความหมายของมงคลข้อนี ้หมายความว่า ความเป็นผูไ้ด้สดบั 
ตรับฟังมาก หรือความที่ได้เล่าเรียนมาก เราจะต้องเข้าใจความ 
หมายของภาษาวัดค�านี้เสียก่อน เพื่อเป็นแนวทางของความเข้าใจ 
หัวข้อธรรมต่อไป

ค�าว่า พาหุสัจจะ มูลศัพท์เดิมว่า พาหุสุต สุต แปลว่า ฟัง 
พหุ แปลว่า มาก เมื่อรวมกันเข้าแล้วจะได้ความว่า พหุสุต หมาย 
ถึง การได้ยินได้ฟังมาก เมื่อได้เขียนมาถึงตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่ว่า 
การได้ยนิได้ฟังมากนัน้หมายถงึได้ยนิได้ฟังอะไรมาก เพราะเรือ่งที่ 
ได้ยินได้ฟังนั้นมากมายเหลือเกิน จะหมายเอาได้ยินได้ฟังมาก 
หรอืหมายเอาการทีไ่ด้ฟังมากกนัแน่ เพือ่ความเข้าใจขอได้โปรดดู 
ข้อความในอรรถกถาต่อไปนี้ ซึ่งท่านได้ให้ความหมายว่า
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“พาหุสจฺจํ นาม พหุสุตภาโว อตฺถโต พุทฺธวจนํ วา พหิร 

สิปฺปํ วา อุคฺคณฺหิตวา วา อุปฺปนฺนํ ตตฺถ โกสลฺลํฯ” แปลความว่า 
ธรรมข้อพาหุสัจจะนั้น ได้แก่ความเป็นผู้คงแก่เรียน ผู้คงแก่เรียน 
หมายความว่าความรูใ้นงานแขนงนัน้ๆ อนัเกดิจากการเรยีน หรอื 
การฟังพุทธวจนะ หรือวิชาภายนอก

เมือ่ได้พจิารณาตามความหมายของอรรถกถาจารย์แล้วกจ็ะ 
ได้ความว่า อาการทีฟั่งมากหรอืฟังบ่อยๆ ไม่ได้หมายเอาความมาก 
ของเรือ่งหรอืวชิาทีเ่ราฟัง เพราะค�าอธบิายของพระอรรถกถาจารย์ 
ทีย่กมาอ้างข้างต้นนี ้เป็นหลกัยนืยนัอยูใ่นตวัแล้วคอืค�าอธบิายนัน้ 
ท่านระบสุิง่ทีไ่ด้ยนิได้ฟังมาเพยีงสองเรือ่งเท่านัน้ คอืฟังพระพทุธ- 
วจนะกบัฟังเรือ่งภายนอกเท่านัน้ การเรยีนหรอืการศกึษานัน้มอียู่ 
๒ ทาง คือ

เรียนจากครูอาจารย์
เรียนด้วยตนเอง
เรยีนจากครอูาจารย์นัน้ ได้แก่ การเรยีนจากโรงเรยีน ถ่ายทอด 

วิชาความรู้ความเห็นจากคนอื่น การเรียนกับครูนั้น ขึ้นอยู่กับวัย 
ของผูเ้รยีน โดยปกตนิัน้กจ็ะเรยีนตัง้แต่ปฐมวยั ส่วนการเรยีนเมือ่ 
วยัสงูนัน้มเีป็นบางกรณ ีขึน้อยูก่บัวาสนาของคนๆ นัน้ด้วย เพราะ
ส่วนมากแล้วเมือ่อยูใ่นวยัสงูจะต้องท�ามาหากนิ ไม่มเีวลาจะเรยีน

ส่วนการศกึษาด้วยตนเองนัน้ ได้แก่ การศกึษาจากการอ่าน 
หนงัสอืพมิพ์ ฟังวทิย ุและการสงัเกตจากสิง่ต่างๆ ทัว่ไป การศกึษา 
นี้เหมาะแก่ผู้ที่ผ่านปฐมวัยมาแล้ว
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ความดีของพาหุสุตตะ

การศกึษานัน้เราต้องเลอืกทัง้สองวธิตีามความเหมาะสมและ 
โอกาสอนัควร เมือ่มคีรกูเ็รยีนกบัคร ูเมือ่ไม่มคีรกูเ็รยีนด้วยตนเอง 
วิชาความรู้ยิ่งมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นประโยชน์แก่ตนเองมากเท่านั้น 
และคนเราก็จะต้องมีความรู้ให้เกินไว้เสมอ คือมีความรู้มากเกิน 
กว่าธรุกจิทีต่นจะท�า เช่น รูจ้กัอ่านหนงัสอื ถ้าจะรูแ้ต่พอว่าอ่านให้ 
ออก ผสมตวัได้ และรูถ้งึอรรถรสเรือ่งราวนัน้ด้วย ความรูท้ีเ่กนิไป 
อย่างนี้แหละเป็น “พาหุสัจจะ” รู้มากเรียนมาก

ถ้าจะมองกันในแง่ของความก้าวหน้าแล้วเราจะเห็นได้ว่า 
ความรู้ที่เกินไปนั่นแหละเป็นความก้าวหน้า หรือสามารถที่จะ 
พัฒนาตัวเองไปสู่ความเจริญไปได้ เหมือนคนที่ประกอบการค้า 
ที่กิจการเจริญก้าวหน้าได้ จะต้องมีก�าไรเกินอยู่แล้ว จึงจะน�า 
ส่วนทีเ่กนินัน้มาพฒันาหรอืท�ากจิการของตนให้ก้าวหน้ากว้างขวาง 
ออกไป ถ้ามีก�าไรพอดีปากพอดีท้องแล้วจะมั่งมีหรือขยายกิจการ 
ไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นแทนที่พระพุทธองค์จะทรงตรัสว่าการ 
เรียนเป็นมงคล หรือว่าความรู้เป็นมงคล หรือว่าความรู้เป็นมงคล 
แต่พระองค์ทรงตรัสว่า “พาหุสัจจะเป็นมงคล” พระพุทธด�ารัสนี้ 
เท่ากบัตรสัว่า ความรูท้ีเ่กนิเป็นเหตใุห้พฒันาชวีติไปสูค่วามเจรญิ

เมือ่บรรยายมานีค้ดิว่าเรากค็งจะมคีวามเข้าใจในความหมาย 
ดีแล้ว แต่ขอท�าความเข้าใจในเรื่องพาหุสัจจะนี้อีกสักนิด เพราะมี 
ข้อความที่จะต้องอธิบายอีกเล็กน้อย ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า พาหุ 

มีความรอบรู้, ความเป็นพหูสูตมงคลข้อที ่
๗
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สจัจะนัน้มอียูส่องเรือ่งทีจ่ะต้องศกึษาท�าความเข้าใจคอื พาหสุจัจะ 
ภายนอก และพาหุสัจจะภายใน พาหุสัจจะภายนอกได้แก่การ 
ศึกษาวิชาการอาชีพทางโลก พาหุสัจจะภายในได้แก่การศึกษาใน 
เรื่องของศีลธรรม ซึ่งเป็นวิชาที่ประคองชีพอีกต่อหนึ่ง เมื่อเราจะ 
ประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่พร้อมกันนี้ ก็อย่าลืมต้องใช้ 
วชิาศลีธรรมเป็นเครือ่งประกอบด้วย จะขาดอย่างใดอย่างหนึง่ไม่ได้ 
คนที่มีแต่ความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะหาความเจริญไม่ได้เลย 
เช่น เรามแีต่ความรูท้างโลกแต่ขาดศลีธรรม ขาดความเมตตา ขาด 
ความซื่อสัตย์แล้ว เราจะอยู่กับใครไม่ได้ หรือคนที่ไม่มีศีลธรรมก็ 
มักจะใช้วิชาการเหล่านั้นไปในทางที่ผิดและสร้างความเดือดร้อน 
แก่ผูอ้ืน่ จะเข้าท�านองทีว่่า “ความรูท่้วมหวั เอาตวัไม่รอด” ตามเรือ่ง 
ของมงคลในข้อนี้จะขอยกนิทานประกอบสักเรื่องหนึ่ง เพื่อชี้ให้ 
เห็นความเป็นมงคลของพาหุสัจจะ มีเรื่องดังต่อไปนี้

เรื่องเสนกบัณฑิต

ในอดีตกาล เมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้เสวยพระชาติเป็น 
พระโพธสิตัว์ ได้ถอืก�าเนดิในตระกลูพราหมณ์ปโุรหติ ชือ่ว่าเสนก 
บณัฑติ เป็นผูม้ปัีญญามาก อยูใ่นกรงุพาราณส ีเสนกบณัฑติได้เล่า 
เรียนอยู่ในส�านักอาจารย์ทิศาปาโมกข์ เมืองตักศิลา และได้เป็น 
ปโุรหติาจารย์ในส�านกัของพระชนกราชเมอืงพาราณสนีัน้ และได้ 
เป็นอาจารย์สั่งสอนธรรมแก่พระราชา
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เมือ่ถงึวนั ๘ ค�า่ ๑4 ค�า่ ๑5 ค�า่ เสนกบณัฑติกไ็ด้แสดงธรรม 
แก่ประชาชนในเมืองนั้นเป็นประจ�าตลอดมา

ในครั้งนั้น มีพราหมณ์แก่คนหนึ่ง แกมีอาชีพในการขอทาน 
เมื่อแกได้เงินมาแกก็น�าไปฝากเพื่อนพราหมณ์ด้วยกันในเมืองนั้น 
เป็นประจ�าเสมอมา ต่อมาพราหมณ์ผูเ้ป็นเพือ่นเกดิความขดัสนใน 
เรื่องการเงิน จึงน�าเอาเงินที่พราหมณ์แก่ฝากไว้นั้นมาใช้จนหมด 
เมือ่ตาพราหมณ์แก่กลบัมาทวงเอาเงนิ แกกไ็ม่มจีะให้ จงึได้ยกเอา 
บุตรสาวของตนให้เป็นภรรยาแก่พราหมณ์แก่นั้น

ตาพราหมณ์แก่ เมือ่ได้เมยีสาว กม็คีวามกระหยิม่ยิม้ย่องใน 
ลาภของตน พาเมียสาวกลับมายังบ้านของตนใกล้เมืองพาราณสี 
อยูก่นัฉนัสามภีรรยามาเป็นเวลาพอสมควร เมยีสาวของแกกเ็ล่นไม่ 
ซือ่ โดยไปคบชูก้บัชายอืน่ ซึง่เป็นธรรมดาของผวัแก่เมยีสาวทัว่ไป 
นางได้ร่วมนอกใจสามขีองนางมาเป็นเวลานานเท่าใดกไ็ม่รู ้ต่อมา 
นางก็มีความต้องการที่จะให้สามีของตนออกไปให้ไกลเพื่อที่จะได้ 
สะดวกในการคบชูสู้ช่าย ดงันัน้นางจงึเริม่วางแผนทนัท ีโดยแกล้ง 
ท�าเป็นโกรธผวัของนาง ฝ่ายผวัเฒ่าเมือ่เหน็เมยีมอีาการผดิปกตไิป 
เช่นนั้นก็ถามว่า

“สุนทรี วันนี้น้องเป็นอย่างไรไปจึงไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือน 
อย่างเคย น้องเจ็บป่วยเป็นอย่างไรไป บอกให้พี่รู้บ้างซี น้องท�า 
อย่างนี้พี่ไม่สบายใจไปด้วย” ตาพราหมณ์เฒ่าออดอ้อนเมียสาว

“นีอ่ย่ามายุง่นะตาแก่” ภรรยาสาวแหวอย่างทีไ่ม่เคยมาก่อน
“โธ่ น้องท�าไมกล่าวกับพี่อย่างนั้น มีเรื่องอะไรก็บอกกันมา 

พี่จะได้ช่วย”

มีความรอบรู้, ความเป็นพหูสูตมงคลข้อที ่
๗
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“พี่จะช่วยน้องจริงๆ หรือ” นางเสียงอ่อนลง
“ช่วยซี ไม่ช่วยน้องแล้วจะช่วยใครเล่า”
“พีฟั่งนะ ทีน้่องมคีวามทกุข์อยูน่ีก้เ็พราะว่า น้องนีต้้องท�างาน 

หนักอยู่ตลอดเวลา ถ้าพี่ไม่หาคนใช้มาให้แล้วเห็นจะตายเป็นแน่ 
ทีเดียว” นางว่า

“โธ่ แล้วพี่จะหาได้ที่ไหนล่ะ เงินเราก็ไม่มีจะจ้าง”
“ถ้าพีร่กัน้องต้องท�าได้ พีต้่องออกไปขอเงนิชาวบ้านมาให้ได้ 

มาก แล้วหาจ้างคนใช้มาให้น้องให้ได้ ไม่อย่างนั้นแล้วน้องจะมีผัว 
ใหม่ ไม่เชื่อคอยดู”

เมือ่โดนไม้นีเ้ข้า ตาพราหมณ์เฒ่ากม็คีวามกลวัภรรยาจะไปมี 
ผวัใหม่ จงึได้รบัปากตกลง เพราะความทีห่ลงรกัภรรยาสาวนัน่เอง 
โดยหารู้ไม่ว่าภรรยาก�าลังจะสวมเขาให้แล้ว แกจัดแจงเครื่องเดิน 
ทางมอีาหารคอืข้าวตลูงใส่ถงุ แล้วออกเดนิทางไปเทีย่วขอทานตาม 
บ้านเมืองใหญ่น้อย

แกขอทานอยูน่านเท่าไรกไ็ม่ปรากฏ จนกระทัง่ได้เงนิถงึ ๙๐๐ 
กหาปนะ แล้วจงึเดนิทางกลบัหวงัจะได้ชืน่ชมให้สมใจทีไ่ด้จากไปนาน 
ระหว่างทางที่ได้เดินมานั้นพราหมณ์เฒ่าก็มีความหิว จึงได้แวะที่ 
โคนต้นไม้ใหญ่นัง่พกัใกล้โพรงไม้ แก้ห่อข้าวตอูอกกนิ เมือ่กนิเสรจ็ 
แล้วกจ็ะไปกนิน�า้ แต่แกลมืปิดปากถงุไว้ แกเดนิไปทีล่�าธารเพือ่กนิน�า้

ในระหว่างที่ตาพราหมณ์เฒ่าไปกินน�า้อยู่นั้น มีงูเห่าตัวหนึ่ง 
ทีอ่าศยัอยูใ่นโพรงไม้ เมือ่ได้กลิน่ข้าวตกูอ็อกมาจากโพรงแล้วเลือ้ย 
เข้าไปในถงุนัน้ ครัน้แกกลบัมากไ็ม่ได้พจิารณา รบีผกูปากถงุแล้ว 
แบกถุงมุ่งกลับไปบ้านอย่างเร่งรีบ
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เทพยดาที่อาศัยอยู่ที่ต้นไม้ มีความสงสารตาพราหมณ์เฒ่า 
จึงได้บอกแก่ตาพราหมณ์เฒ่าเป็นปริศนาว่า

“นี่แน่ะพราหมณ์ ตัวท่านนี้ถ้าอยู่แรมคืนในกลางทางวันนี้ 
ท่านจะถงึแก่ความตายในวนันี ้ถ้าท่านรบีกลบับ้านในวนันี ้ภรรยา
ของท่านจะถึงแก่ความตาย”

ตาพราหมณ์เมื่อได้ฟังเทพยดากล่าวเป็นปริศนาเช่นนั้นก็มี 
ความกลัวตาย จึงได้แบกถุงเดินร้องไห้มาตลอดทาง จนถึงกรุง 
พาราณสี วันนั้นเป็นวันพระ ๑4 ค�่า ชาวเมืองต่างถือดอกไม้ธูป 
เทียนมาเพื่อฟังธรรม ตาพราหมณ์เฒ่าก็ติดตามไปฟังธรรมด้วย 
ทัง้นีเ้พือ่จะดบัความเศร้าโศก ครัน้ถงึทีแ่ล้ว แทนทีแ่กจะนัง่ลง แก 
กลับยืนแบกถุงข้าวตูร้องไห้อยู่ที่ท้ายของหมู่คนทั้งหลาย

เสนกบัณฑิตเมื่อได้ยินเสียงตาพราหมณ์ร้องไห้ ก็คิดว่าจะ 
ต้องมีความทุกข์ จึงได้ถามถึงเรื่องที่ร้องไห้ พราหมณ์ก็เล่าเรื่องที่
เทพยดาบอกมาทุกประการ เมื่อพระโพธิสัตว์ได้ฟังเรื่องราวจาก 
ค�าบอกเล่าของตาพราหมณ์แล้วก็รู้ได้ทันทีว่ามีอะไรเกิดขึ้น จึงได้ 
สอบถามความจากพราหมณ์เฒ่าว่า

“นี่แน่ะพราหมณ์ในวันนี้ท่านได้พักกินอาหารที่ไหน”
“ข้าพเจ้าพักกินอาหารที่ร่มไทรใหญ่ขอรับ”
“แล้วเมือ่ท่านกนิอาหารเสรจ็แล้วลงไปกนิน�า้ทีล่�าธาร ท่านได้ 

ผูกปากถุงนั้นเรียบร้อยหรือไม่” พระโพธิสัตว์ซักถาม
“ข้าพเจ้าหาได้ผูกปากถุงไม่”
“ถ้าอย่างนัน้” พระโพธสิตัว์เริม่แน่ใจในการคาดคะเนของตน 

“เราเข้าใจว่างไูด้กลิน่ข้าวตจูงึได้เลือ้ยออกจากโพรงไม้แล้วเข้าไปอยู่ 

มีความรอบรู้, ความเป็นพหูสูตมงคลข้อที ่
๗



๑๑๓สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ

ในถุงของท่านแน่นอน ถ้าท่านแรมคืนในระหว่างทางวันนี้ เวลาที่ 
ท่านล้วงมือเข้าไปเพื่อจะกินข้าวตูท่านจะถูกงูกัดตาย ถ้าท่านรีบ 
ไปให้ถึงบ้านในวันนี้ ภรรยาของท่านล้วงมือเข้าไปเพื่อเอาทรัพย์ 
ก็จะถูกงูกัดตาย ดังนั้น เทพยดาจึงกล่าวแก่ท่านดังนี้ เอาละท่าน 
วางถงุนัน้ลงแล้วแก้ปากถงุออก ออกมาให้ห่างแล้วใช้ไม้ตทีีถ่งุ งจูะ 
เลื้อยออกมา”

พระโพธสิตัว์กล่าวอย่างนัน้แล้ว พราหมณ์เฒ่ากว็างถงุลงแล้ว 
แก้ปากถุง ออกมาให้ห่างพอควรใช้ไม้เคาะที่ถุง ก็มีงูเลื้อยออกมา 
แผ่พังพานขู่ฟ่อๆ สมจริงดังที่พระโพธิสัตว์กล่าวทุกประการ พวก 
บรรดาหมองจูงึได้จบังนูัน้ไปปล่อยในป่า บรรดาผูท้ีม่าฟังธรรมในที่ 
นัน้ต่างชืน่ชมในปัญญาของพระโพธสิตัว์เป็นอนัมาก พราหมณ์เฒ่า 
เกิดความศรัทธา ได้น้อมเอาทรัพย์ที่ตนขอได้มานั้นถวายแก่พระ 
โพธิสัตว์ แต่พระโพธิสัตว์ไม่รับ กลับเพิ่มให้อีก ๑๐๐ กหาปนะ
รวมเป็นพันหนึ่งพอดี แล้วพระโพธิสัตว์ก็ถามว่า

“การที่ท่านมาหาทรัพย์นี้ ผู้ใดเป็นคนใช้ให้ท่านมาหา”
“ภรรยาของข้าพเจ้าเป็นผู้ให้มาหาขอรับ” พราหมณ์ตอบ
“ภรรยาของท่านสาวหรือแก่” พระโพธิสัตว์ซักต่อไป
“ภรรยาของข้าพเจ้าอยูใ่นวยัสาว อายรุาวๆ ๑5-๑๖ ปี ก�าลงั 

อยู่ในวัยงามทีเดียว” 
“ถ้าอย่างนั้น ภรรยาของท่านเล่นไม่ซื่อกับท่านเสียแล้ว”
แล้วพระโพธสิตัว์กไ็ด้บอกอบุายทีจ่ะจบัชายชูใ้ห้แก่พราหมณ์ 

เฒ่าฟังจนสิน้ เมือ่กลบัไปถงึบ้าน ก่อนจะเข้าบ้านกไ็ด้น�าเงนินัน้ไป 
ฝังเอาไว้ แล้วเข้าไปเรยีกภรรยาให้เปิดประต ูภรรยาขณะนัน้ก�าลงั 
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อยูก่บัชายชู ้เมือ่ได้ยนิเสยีงเรยีกกใ็ห้ชูแ้อบซ่อนเสยีแล้วออกมาเปิด 
ประตรูบั พร้อมกบัถามว่าได้เงนิมาไหม พราหมณ์กบ็อกว่าได้ และ 
ฝังเอาไว้ในทีน่ัน้ๆ ภรรยาจงึน�าความนัน้ไปบอกแก่ชายชู ้ชายชูจ้งึ 
ได้แอบไปขุดลักเงินนั้นมาจนหมด

รุ่งเช้าตาพราหมณ์ได้ไปขุดเงินที่ตนฝังอยู่ ปรากฏว่าเงินนั้น 
หายไปจนหมด จึงน�าความไปแจ้งแก่เสนกบัณฑิต เสนกบัณฑิต 
จึงได้มอบทรัพย์ให้พราหมณ์มาพอเป็นค่าใช้สอยและท�าบุญตาม 
ธรรมเนียมพราหมณ์กะได้สัก ๗ วัน พร้อมกับแนะอุบายว่า

“นีพ่่อพราหมณ์ ท่านจงออกอบุายท�าบญุสกั ๗ วนั โดยท่าน 
นมินต์พราหมณ์ของฝ่ายท่าน ๗ คน ฝ่ายภรรยา ๗ คน แล้วผ่อน 
ออกวันละคน โดยทางท่านออกคนหนึ่งภรรยาออกคนหนึ่ง แล้ว 
คอยสงัเกตว่าพราหมณ์ฝ่ายภรรยาท่านผูใ้ดทีม่าเป็นประจ�าแล้วน�า 
ความมาบอกเรา”

พราหมณ์เฒ่ากท็�าตามแผนการทกุประการ และกไ็ด้ผลโดย 
มพีราหมณ์หนุม่คนหนึง่มาเป็นประจ�ามไิด้ขาด ตาพราหมณ์จงึน�า 
ความไปแจ้งแก่เสนกบณัฑติๆ กม็า และได้จบัพราหมณ์ชูน้ัน้ได้ โดย 
พราหมณ์ชูน้ัน้ยอมรบัสารภาพหมดสิน้ว่าตนเป็นผูเ้อาเงนิไป และ 
เป็นชู้กับภรรยาพราหมณ์เฒ่าด้วย

เท่าที่ยกนิทานเรื่องนี้มาประกอบ ก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าการที่ 
เสนกบัณฑิตสามารถปลดเปลื้องความทุกข์ของพราหมณ์เฒ่าได้ 
นัน้ เพราะอาศยัการทีต่นเป็นผูม้คีวามรอบรูใ้นวชิาทัง้ปวง ซึง่เป็น 
ผลเพราะ พาหสุจัจะ ความเป็นผูไ้ด้เล่าเรยีนมามากนัน่เอง การที่ 
ได้เล่าเรียนมามากเป็นมงคลดังที่ได้อธิบายมานี้

มีความรอบรู้, ความเป็นพหูสูตมงคลข้อที ่
๗
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ค�าว่า ศลิปะ นัน้มใีช้กนัอยูม่ากทัง้ภาษาพดู ภาษาเขยีน และ 
ค�าว่าศลิปะนีก้เ็กดิปัญหาขดัแย้งกนัอยูม่าก ต�ารวจจบัชายหญงิทีไ่ม่ 
นุง่ผ้า เอามาตัง้ประเดน็ฟ้องร้องว่าลามกอนาจาร แต่ฝ่ายผูต้้องหา 
ก็ว่านั่นเป็นภาพศิลปะ ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีอยู่บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น 
วงการไหนๆ และกม็กัจะอ้างว่านัน่เป็นศลิปะ ซึง่เป็นปัญหาทีย่าก 
แก่การจะตดัสนิว่า ภาพเปลอืยนัน้เป็นศลิปะ หรอื อนาจาร ซึง่ใน 
ที่นี้จะไม่ขอให้ความเห็นในเรื่องนี้ เพราะไม่ใช่อยู่ในข่ายที่จะต้อง 
ศกึษา สิง่ทีจ่ะต้องศกึษากอ็ยูท่ีว่่า ศลิปะ ตามความหมายในมงคล 
ข้อนี้มีความหมายว่าอย่างไร และเป็นมงคลอย่างไร

มงคล
ข้อที่๘

สิปปญฺจ 
(มีศิลปะ)
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ค�าว่า สปิปะ เป็นภาษาบาล ีตรงกบัภาษาสนัสกฤตทีเ่ราเอา 
มาใช้เป็นภาษาไทยว่า ศิลปะ นั่นเอง ดังนั้นเพื่อความสะดวกใน 
การจดจ�า จงึจะใช้ เรยีกว่า ศลิปะ แทนค�าว่า สปิปะ ความหมาย 
ของค�านี้ท่านอรรถกถาจารย์ผู้รจนามงคลทีปนีได้ให้อรรถาธิบาย 
ว่า “สปิปํฺ นาม อนาคารยิาอาคารยิวเสน ทวุธิ หตถฺ โกศลลฺฯํ แปล 
ความว่า ศิลปะหมายถึงหัตถโกศลสองประเภท คือของบรรพชิต 
และของคฤหัสถ์”

ความหมายของค�าว่า หตัถโกศล แปลว่า ฉลาดท�า ถ้าเราจะ 
พูดให้เป็นภาษาไทยของเราก็จะได้ความว่า ท�าเป็น ฉะนั้น ค�าว่า 
ศิลปะในที่นี้ ก็หมายความว่าท�าเป็นนั่นเอง ความหมายของค�าว่า 
ท�าเป็น กบั ท�าได้ นัน้มคีวามหมายแตกต่างกนั คนทีท่�าได้นัน้ไม่ได้ 
หมายความว่าท�าเป็น ซึ่งเราก็จะได้ศึกษากันต่อไป 

เมือ่เราได้อ่านค�าสอนในมงคลที ่๗ พระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน 
ให้เราศึกษาหาความรู้ใส่ตัว พอมาถึงมงคลที่ ๘ นี้ทรงสั่งสอนให้ 
เป็นคนมศีลิปะ แสดงว่าความรูก้บัศลิปะนัน้เป็นคนละอย่างแน่นอน 
จะเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้ ไม่อย่างนั้นท่านคงไม่แยกเอาไว้

ความแตกต่างระหว่างพาหุสัจจะกับศิลปะนั้น ต่างกันตรงที่ 
ว่า พาหสุจัจะเป็นการเรยีนหลกัวชิา รูว่้าอะไรเป็นอะไร รูว่้าจะท�า 
อย่างไร ส่วนศลิปะนัน้เป็นความสามารถในการปฏบิตั ิคอืเอาวชิา 
ความรูท้ีไ่ด้เรยีนมาแล้วใช้ให้บงัเกดิผล ความรูก้บัศลิปะนัน้คนละ 
อย่าง คนทีม่วีชิาความรูไ้ม่แน่เสมอไปว่าจะมศีลิปะทกุคน ตวัอย่าง
เช่น การหุงข้าว ทุกคนมีความรู้อยู่ว่าท�าอย่างไร เป็นต้นว่าเอา 
ข้าวสารซาวน�า้ แล้วเอาน�า้ใส่ไปในหม้อยกขึน้ตัง้ไฟ พอเดอืดแล้วเท 

มีศิลปะมงคลข้อที ่
๘
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น�า้ทิง้ ดงเสยีสกัพกัหนึง่กเ็อามากนิ นีเ่ป็นหลกัวชิา แต่คนทีรู่ห้ลกั 
วิชาไม่แน่เสมอไปว่าจะหุงข้าวกินได้ทุกคน บางทีดิบ บางทีแฉะ 
บางทกีไ็หม้ ทัง้นีเ้พราะไม่มศีลิปะในการหงุข้าว ถงึกบัข้าวกเ็หมอืน
กนั เช่น แกงเผด็ สตูรของมนักอ็ย่างเดยีวกนั วธิที�าอย่างเดยีวกนั 
แต่คนหนึง่ท�าได้อร่อย บางคนท�าไม่เป็นท่า เหล่านีเ้ป็นต้น ไม่ว่าจะ 
เป็นงานอื่นๆ ก็จะต้องมีศิลปะ เช่น เล่นกีฬาเตะฟุตบอล เราเห็น 
แล้วนั่นก็ไม่ยากแต่อย่างไร แต่พอเตะเข้าจริงแล้วมันไม่ได้อย่างที่ 
เราคิด จะเตะถูกแต่ละทีก็ดูจะยาก ถึงถูกก็ไม่ไปตามที่ต้องการ 
รวมความแล้วความรู้กับความเป็นมันคนละทาง หรืออย่างที่ได้ 
กล่าวไว้ข้างต้นนัน้ว่า การท�าได้กบัท�าเป็นไม่เหมอืนกนั เช่น คนพดู 
ได้ใครๆ กพ็ดูได้ แต่การทีจ่ะพดูให้ได้จงัหวะท่วงทนีัน้ไม่ได้ หรอืการ 
ร้องเพลง ใครๆ กร้็องได้ แต่จะให้ร้องเป็น ยากมาก เหล่านีเ้ป็นต้น 
ฉะนั้น อย่าได้เข้าใจผิดว่าความรู้กับความเป็นมีค่าเท่ากัน ซึ่งคน 
ประเภทนีม้กัจะเสยี กล่าวคอืเมือ่ตนมคีวามรูอ้ะไรบ้างแล้ว มกัจะ 
เข้าใจว่าตวัเป็น นกึว่าตวัมฝีีมอื ตวัมศีลิปะเหมอืนกนั คนจ�าพวกนี้ 
ท�าให้สังคมยุ่งเอามาก

การที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมงคลข้อนี้ไว้ เพื่อให้เรารู้จักว่า 
ล�าพังความรู้หาเป็นการเพียงพอไม่ ต้องมีศิลปะ คือท�าเป็นแล้ว 
จึงจะดีแท้
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ศิลปะเป็นมงคลอย่างไร

ก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจความหมายของค�าว่า เป็นมงคล 
อย่างไร เราจะต้องนกึถงึต้นไม้ ดอกไม้ทีเ่ราปลกูเสยีก่อน เป็นต้น 
ว่า ขนุน ทุเรียน เงาะ ดอกกุหลาบ ทานตะวัน และอื่นๆ ความ 
งอกงามของมนัมอียูส่องระยะ คอืระยะสร้างตวัมนัเองและระยะให้ 
ผล ระยะเริม่ต้นมนัมกีิง่มใีบ มลี�าต้น ระยะนีแ้ม้จะมมีากกไ็ม่ได้ให้ 
ประโยชน์อย่างไร เพราะใบ เปลอืก กนิไม่ได้ ขายกไ็ม่ได้ (ยกเว้น 
ไม้บางประเภทที่ขายทั้งใบและผล หรือขายต้น อย่างเช่น กล้วย 
หรือต้นไม้สัก ไม้ตะแบก ฯลฯ) ทั้งกลิ่นและทั้งรสก็ไม่เป็นที่น่า 
ชอบใจ ต้องรอคอยจนถึงอีกระยะหนึ่งคือระยะให้ดอกและให้ผล

เช่นเดียวกัน ความรู้ทุกอย่างที่เรามีอยู่ มันจะช่วยตัวเราได้ 
กเ็พราะเรามศีลิปะเท่านัน้ คอืเอาความรูอ้อกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 
ความรูต่้างๆ ทีเ่รามเีปรยีบเหมอืนเปลอืกไม้กบัต้นไม้เท่านัน้ ส่วน 
ศลิปะนัน้เปรยีบเหมอืนผลและดอก ซึง่ท�าให้เราอิม่ได้ เราร�า่รวยได้ 
เปรียบเหมือนเรามีข้าวกิน ไม่ได้หมายความว่าเราจะอิ่มเพราะมี 
ข้าวกิน แต่จะอิ่มเพราะกินข้าวที่เรามีแล้วนั้นด้วย เพราะฉะนั้น 
พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่า การมีศิลปะประจ�าตัวเป็นมงคล คือ 
ท�าให้มีความเจริญก้าวหน้าได้

ได้กล่าวมาเสียนานเกี่ยวกับการมีศิลปะของฆราวาส ส่วน 
ทางพระภกิษนุัน้ พระพทุธองค์กท็รงตรสัถงึความเป็นผูม้ศีลิปะไว้ 
ใน ทสกนิบาต อังคุตตรนิกาย สัตตมสูตร ทุติยวรรค ว่า

มีศิลปะมงคลข้อที ่
๘
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“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระพุทธศาสนานี้มีความฉลาด 
ในกิจการต่างๆ ทางบรรพชิตพึงกระท�า ซึ่งกิจการน้อยใหญ่ใน 
พระพุทธศาสนา กิจน้อยนั้นก็คืออาคันตุกกิจ (การต้อนรับแขก) 
ภิกษุผู้มาสู่อาวาสและกลับไปจากอาวาส และปฏิบัติอุปัชฌาย์ 
อาจารย์ กวาดลานพระอุโบสถและลานพระเจดีย์และอาวาส
เป็นต้น กิจใหญ่นั้นคือ ตัดจีวรและเย็บจีวร ตลอดจนปฏิสังขรณ์ 
วัดวาอาวาสกุฏิวิหารที่ช�ารุดให้ปกติ ตั้งมั่นถาวรเป็นที่สุด กิจ 
ทัง้สองนีเ้ป็นกจิของภิกษุในพระพุทธศาสนาจะพึงกระท�า ถ้าภิกษุ 
ทั้งหลายท�าได้ดังนี้ จัดว่าเป็นผู้ฉลาดในพระพุทธศาสนา ย่อม 
เป็นคุณแก่ตนและผู้อื่นจัดเป็นมงคลอันประเสริฐ”

ในทางพระพทุธศาสนา พระพทุธองค์ได้ทรงยกย่องสรรเสรญิ 
พระอานนท์ว่าเป็นผู้มีศิลปะ ดังมีเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้

พระพุทธเจ้าทรงยกย่อง
สรรเสริญพระอานนท์

แต่ก่อนนี้จีวรของพระเราไม่เหมือนในปัจจุบันนี้ และเป็นผ้า 
ผนืเดยีวไม่เยบ็ปะตดิปะต่อเหมอืนอย่างทกุวนันี ้ปรากฏว่าผ้าของ 
พระในครั้งนั้นมีราคา ถูกพวกโจรแย่งชิงผ้าอยู่เนืองๆ ต่อมาเมื่อ 
พระพุทธเจ้าได้เสด็จด�าเนินมาถึงแคว้นมคธ ได้ทอดพระเนตร 
กระทงนาของชาวแคว้นมคธ จงึมรีบัสัง่แก่พระอานนท์ว่า “อานนท์ 
ท่านอาจสามารถจะท�าจีวรให้เหมือนกับกระทงนาของชาวแคว้น
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มคธนี้ได้หรือไม่ เพราะการกระท�าดังนี้ จะท�าให้ผ้านี้ไม่มีราคาไม่ 
เป็นที่ปรารถนาของโจรทั้งหลาย”

พระอานนท์ได้รับพุทธบัญชา ไปตัดจีวรเป็นรูปกระทงนา
ของชาวแคว้นมคธแล้วย้อมด้วยสีน�ามาถวายแก่พระพุทธเจ้า 
พระพุทธเจ้าเมื่อได้รับแล้วก็ทรงยกย่องสรรเสริญพระอานนท์ว่า 
เป็นผูม้ปัีญญา และทรงอนญุาตให้ภกิษทุัง้หลายถอืเป็นแบบอย่าง 
ในการตัดเย็บจีวรพระต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้

มีศิลปะมงคลข้อที ่
๘
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ในความหมายของมงคลข้อที่ ๗ ได้เคยกล่าวไว้แล้วว่า 
พระพทุธองค์ได้ทรงสัง่สอนให้คนเราต้องเรยีนความรูท้างโลก และ 
ทางศลีธรรมด้วย เพราะว่าจะมคีวามรูแ้ต่เพยีงอย่างเดยีวไม่ได้ เรา 
มาลองพิจารณาดูว่า ถ้าคนเรามีความรู้ ความเป็น แต่ขาดความรู้ 
ทางศีลธรรมที่เรียกว่า วินัย แล้วก็จะมีทั้งคุณและทั้งโทษเท่ากัน 
เพราะความรู้และความเป็นนั่นแหละ คนเราจึงสามารถที่จะท�า 
ทุจริตต่อหน้าที่ คดโกงต่างๆ แล้วก็ต้องติดคุกติดตารางเป็นปีๆ 

มงคล
ข้อที่

๙
วินโย จ สุสิกฺขิโต

(มีวินัยดี)



ม ง ค ล  ๓ ๘  ป ร ะ ก า ร๑๒๒

เพราะความรูแ้ละความเป็นนัน่เอง จงึท�าให้คดิอ่านท�าความผดิทาง 
อาญาแผ่นดนิ จนกระทัง่ตวัเองต้องระเหเร่ร่อนไม่มแีผ่นดนิจะอยู่ 
พระพทุธองค์ของเราได้ทรงสอนให้เป็นผูม้คีวามรอบรู ้รูจ้กัท�าแล้ว 
จึงทรงสั่งด้วยว่า ต้องมีวินัย

ตามมงคลข้อนี้พระพุทธวจนะว่า วินโย จ สุสิกฺขิโต แปลว่า 
มวีนิยัทีไ่ด้ศกึษาดแีล้ว ในพระพทุธศาสนามอียู ่๒ อย่างคอื ค�าสัง่ 
กบั ค�าสอน วนิยัเป็นค�าสัง่ หมายความว่า สัง่ให้ท�าอย่างนัน้อย่างนี้ 
ไม่ให้ท�าอย่างนั้นอย่างนี้ นี่เป็นลักษณะของค�าว่า วินัย

การด�าเนินชีวิตของเรานั้นมีอยู่ ๒ ทาง คือทางโลกกับทาง 
ธรรม ในตัวของเรามีความส�าคัญอยู่ ๒ อย่างคือ ชีวิตกับจิตใจ 
ชวีติแปลว่าความเป็นอยูต้่องขึน้กบัโลก ต้องพึง่โลกชวีติจงึจะเจรญิ 
ก้าวหน้าได้ ส่วนจิตใจนั้น ต้องอาศัยธรรม การอบรมจิตใจทาง
ธรรม จึงจะท�าให้จิตใจของเราเจริญก้าวหน้าได้ เพราะฉะนั้น เรา 
จึงต้องด�าเนินชีวิตให้สอดคล้องทั้งสองทาง ฉะนั้นวินัยที่จะใช้เป็น 
เครื่องมือก�ากับความรู้นั้นจึงมีอยู่สองทางด้วยเหมือนกัน คือ

วินัยทางโลก เรียกว่า อาคาริยวินัย
วินัยทางธรรม เรียกว่า อนาคาริยวินัย
การอยูร่วมกนัเป็นหมูม่ากทีจ่ะให้ความสขุได้นัน้จะต้องอาศยั 

วินัยเป็นเครื่องควบคุมความเป็นอยู่ ชาวบ้านที่อยู่ทางโลกก็ต้อง 
รกัษาวนิยัทางธรรมด้วย ส่วนพระสงฆ์สามเณรทีอ่ยูท่างธรรม กจ็ะ 
ต้องรกัษาวนิยัทางโลกด้วย ถ้าเราทิง้ทางใดทางหนึง่แล้วจะเป็นผลเสยี 
อย่างมาก เช่น ทางโลกไม่มวีนิยัทางธรรมก�ากบั กเ็สยีผลทางด้าน 
อบรมจิตใจ ทางธรรมไม่มีวินัยทางโลก ถึงจะไม่เสียผลทางด้าน 

มีวินัยดีมงคลข้อที ่
๙
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จติใจ แต่กไ็ม่มคีวามราบรืน่ในชวีติ ถ้าใครทิง้ทัง้สองทาง กเ็หมอืน 
หลบัตาเดนิ มแีต่ภยัอนัตรายรอบด้าน พระพทุธองค์จงึทรงตรสัว่า

“โน เจ อสสฺ สกา พทุธฺ ิวนิโย วาสสุกิขฺโิต วเน อนธฺมหฺโีสว 

จเรยฺย พาหุโก ชโน”

แปลความว่า พฤตกิารณ์ของคนหมูม่าก ทีไ่ม่มคีวามรูร้กัษา 
ตัว หรือไม่มีวินัยจะเป็นเหมือนควายบอดที่เที่ยวอยู่ในป่าดง

ความหมายของทางรูปศัพท์ว่า วินัย มูลศัพท์เดิมว่า วิ + นี 
ค�าว่า น ีแปลว่า น�าไป ค�าว่า ว ิแปลได้ ๓ อย่างคอื แปลว่า วเิศษ 
ก็ได้ หรือแปลว่า แจ้ง ก็ได้ และแปลว่า ต่างๆ ก็ได้ เมื่อเอาค�าว่า 
วิ มาน�าหน้า ค�าว่า นี ส�าเร็จรูปเป็น วินัย

วินัยทางโลก หมายถึงระเบียบการควบคุมในสังคมหนึ่งๆ 
ซึง่เป็นข้อบงัคบัของสงัคม ซึง่เรยีกกนัหลายอย่าง เป็นต้นว่า พระ 
ราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ
แบบแผน ธรรมเนยีม ค�าสัง่ กตกิา และอกีหลายๆ อย่าง สิง่เหล่า 
นี้เป็นวินัยทั้งสิ้น

นกัปราชญ์ทกุชาตทิกุภาษา ต่างกล่าวกนัเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า 
วนิัย เป็นข้อแตกต่างที่ท�าใหม้นษุยม์คีวามแตกต่างจากสตัวท์ัว่ไป 
มนุษย์มีจารีตประเพณี เพื่อด�าเนินวิถีชีวิตของหมู่คณะ มีศาสนา 
เป็นเครื่องคุ้มครองใจ มีปัญญาสามารถถอดเอาความรู้สึกทางดี 
งามสร้างขึ้นเป็นศิลปกรรม เพื่อความสดชื่นบันเทิงแก่จิตใจ และ 
มภีาษาเป็นเครือ่งถ่ายทอดความรูต่้างๆ เหล่านีเ้ป็นเครือ่งแตกต่าง 
ที่มนุษย์มีมากกว่าสัตว์ทั้งหลาย การเป็นอยู่ในชีวิตประจ�าวันของ 
สงัคมทีอ่ยูก่นัด้วยความสงบนัน้ต้องมวีนิยัเป็นเครือ่งควบคมุ เช่น 
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จะค้าขาย จะแต่งงาน จะหย่าร้าง จะไปทางบกทางอากาศ มีวินัย 
ควบคุมไว้ทั้งสิ้น แม้เวลาที่ชกต่อยกันก็ต้องมีวินัย คือกติกา หรือ 
แม้แต่จะรบราฆ่าฟันกันก็มีวินัย เรียกว่ายุทธวินัย นี่แสดงให้เห็น 
แล้วว่าวินัยเป็นสิ่งที่ทั่วโลกยอมรับรอง แม้แต่กระทั่งเราจะเลือก 
บุคคลใดเป็นผู้น�าเราก็จะต้องดูว่า ผู้นั้นมีวินัยไหม หรือว่าเคารพ 
วินัยหรือไม่ การเลือกคนที่ไม่มีวินัย ไม่รู้จักวินัย ไปเป็นผู้บัญญัติ 
วนิยั นบัว่าเป็นการกระท�าทีผ่ดิอย่างช่วยไม่ได้ทเีดยีว เหมอืนเลอืก 
เอาปีศาจไปเป็นหมอรักษาคนไข้ทีเดียว

ในทางธรรมกเ็หมอืนกนั ทกุๆ ศาสนาย่อมจะมข้ีอบญัญตัไิว้ 
ส�าหรับศาสนิกชนในศาสนานั้นๆ ในพุทธศาสนาก็ได้บัญญัติวินัย
ส�าหรบัพทุธศาสนกิชนไว้อย่างครบถ้วน โดยแยกเป็นสองพวก คอื 
อาคาริยวินัย เป็นวินัยของชาวบ้าน และอนาคาริยวินัย เป็นวินัย 
ของชาววดั มพีระภกิษ ุสามเณร เป็นต้น ใครอยูใ่นประเภทไหนก็ 
รักษาวินัยของประเภทนั้นไว้ 

อาคาริยวินัย

อาคารยิวนิยั เป็นวนิยัของชาวบ้าน เป็นคนครองเหย้าครอง
เรอืน ได้แก่ ศลี 5 ศลี ๘ ใครจะเลอืกปฏบิตัเิอาอย่างหนึง่อย่างใด 
ก็ได้ในสองอย่างนี้ ตัวอย่างวินัยของชาวบ้าน

มีวินัยดีมงคลข้อที ่
๙
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ศีล ๕    ศีล ๘

เว้นจากฆ่าสัตว์   (เหมือนศีล 5)
เว้นจากการลักทรัพย์   (เหมือนศีล 5)
เว้นจากการประพฤติผิดในกาม   (เหมือนศีล 5)
เว้นจากการเสพเมถุน   (เหมือนศีล 5)
เว้นจากการพูดเท็จ   (เหมือนศีล 5)
เว้นจากการดื่มสุรา เมรัยต่างๆ   (เหมือนศีล 5)

  เว้นจากการบริโภคอาหาร 
  ในเวลาวิกาล เว้นจากการ
  ตบแต่งร่างกาย
  และดูการละเล่น 
  เว้นจากการนอนบนที่นอน
  อันสูงใหญ่ภายใน
  ยัดด้วยนุ่นหรือส�าลี

นีเ่ป็นโครงประกอบโดยย่อของคฤหสัถ์ นอกจากนีแ้ล้วยงัจะ 
ต้องมข้ีอปฏบิตันิอกเหนอืไปจากนี ้ทีพ่ทุธศาสนกิชนจะต้องศกึษา 
อีก เรามาพิจารณาถึงวินัยของชาวบ้านเสียก่อนว่ามีความส�าคัญ 
และเป็นมงคลอย่างไร มาพิจารณาเรื่องศีล 5 ก่อน

ความมุง่หมายของศลี 5 นัน้ เป็นการรกัษาความสงบ ความ 
สามัคคี และเมตตาธรรมแก่สังคม ซึ่งเราจะเห็นได้ดังตัวอย่างข้อ 
ที ่๑ ทีว่่าห้ามฆ่าสตัว์ เรามานกึถงึตวัของเราเองเป็นเกณฑ์ว่า เรามี 
ความรักชีวิตหรือไม่ เราก็จะต้องยอมรับว่ารักชีวิตด้วยกันทุกคน 
และถ้าใครมาฆ่าเรา เราจะท�าอย่างไร แน่นอนทุกคนจะต้องสู้ 
ป้องกนัตวั ถ้าสมมตุว่ิา เราไม่มวีนิยัข้อนีแ้ล้ว เราคดิดทูหีรอืว่า เรา 
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จะมคีวามสงบสขุอยูไ่ด้หรอืไม่ จะต้องรบราฆ่าฟันประหตัประหาร 
ชวีติกนั วนิยัข้อนีเ้ป็นการรกัษาสทิธชิวีติของกนัและกนั และพร้อม 
กันนั้น ก็เป็นเหตุให้มีความเมตตาซึ่งกันและกัน ในข้อที่ ๒ ห้าม 
การลักทรัพย์ เพราะเป็นการท�าให้ได้รับความเดือดร้อน เพราะ 
ทรัพย์เป็นของที่หามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของตน การลัก 
ทรพัย์ไม่ท�าคนให้เป็นคนได้ เพราะว่าการลกันีแ้ม้แต่สตัว์เดรจัฉาน 
เช่น สุนัข กา ก็รู้จักลักของๆ คนอื่น แล้วเราเป็นมนุษย์ แต่การ 
กระท�าไม่แตกต่างจากสตัว์กเ็ป็นทีน่่าละอาย ในวนิยัข้อที ่๓ ห้าม 
ประพฤตผิดิในลกูเมยีผูอ้ืน่ เพราะการเป็นชูน้ัน้เป็นการข่มเหงน�้าใจ 
กัน ก่อให้เกิดความแตกร้าวของสังคม วินัยข้อที่ 4 เว้นจากการ 
พูดเท็จ เพราะการพูดโกหกกันนั้นเป็นการท�าลายประโยชน์ของ 
ผูอ้ืน่ ทางศาสนาต�าหนมิาก และในวนิยัข้อที ่5 คอืเว้นจากการดืม่ 
สุราเมรัยเครื่องมึนเมา เพื่อต้องการให้คนเรามีสติสัมปชัญญะ มี 
ความรูส้กึรบัผดิชอบ ไม่เป็นคนทีป่ระมาทมวัเมา เพราะสรุาเป็นที่ 
ตั้งของความประมาท

การรักษาวินัยเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการบังคับหรือฝืน 
จติใจ เพราะการท�าอย่างนัน้เป็นการกระท�าทีเ่ปรยีบเสมอืนลกูจ้าง 
ทีท่�าไปเพราะหวงัให้เจ้านายรกั คนประเภทนีเ้มือ่มอี�านาจเหมอืน 
คนอืน่เมือ่ใด กจ็ะกลายเป็นผูน้�าในทางผดิวนิยั หมายความว่า ตวั 
เขาเองจะเป็นผู้เปิดช่องให้ความหายนะหลั่งไหลเข้ามาสู่หมู่คณะ 
การรักษาวินัยคือการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น เป็นผลภายในของ 
ตัวเองแท้ๆ และถ้าใครกล้าลบหลู่ระเบียบวินัยเหยียบย�่าระเบียบ 
วินัย ก็เหมือนกับว่าเหยียบย�่าตัวเอง

มีวินัยดีมงคลข้อที ่
๙
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อนาคาริยวินัย

วนิยันีเ้ป็นวนิยัส�าหรบัพระภกิษโุดยเฉพาะ ซึง่เราไม่สามารถ 
ทีจ่ะน�ามาชีแ้จงให้ถีถ้่วนได้ เพราะถ้าท�าอย่างนัน้กจ็ะกลายเป็นว่า 
อธิบายวินัยของพระไป ซึ่งไม่ใช่จุดประสงค์ของหนังสือนี้ แต่จะ 
กล่าวโดยย่อเกีย่วกบัวนิยัของพระกม็อียู ่4 คอื ปาฏโิมกขสงัวรศลี 
ความส�ารวมในพระปาฏโิมกข์ ได้แก่ ศลีของพระ ๒๒๗ ข้อ เริม่แต่ 
ปาราชิก 4 สังฆาทิเสส ๑๓ เป็นต้น อินทรียสังวรศีล คือการ 
ส�ารวมในอนิทรย์ีทัง้ ๖ ม ีตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ อาชวีปาร-ิ 
สุทธิศีล การแสวงหาเลี้ยงชีพในทางที่บริสุทธิ์ ไม่หลอกลวงเขา 
เลี้ยงชีพ เช่น ท�าเล่ห์กะเท่บอกใบ้หวย เพื่อหวังลาภสักการะ 
เป็นต้น ปัจจัยสันนิสสิตศีล ให้ภิกษุพิจารณาปัจจัย 4 ที่ได้มา มี 
บิณฑบาต เป็นต้น เหล่านี้เป็นกุศลโดยย่อ หรือวินัยของพระ ซึ่ง 
เรียกว่า อนาคาริยวินัย ถ้าจะมีค�าถามว่า ผู้ที่ไม่รักษาวินัยทั้ง 4 
อย่างนีจ้ะเป็นอย่างไร ข้อนีท่้านแก้ว่า ภกิษผุูไ้ม่รกัษาวนิยัทัง้ 4 นี้ 
ชื่อว่า เป็นอลัชชี ผู้ไม่มียางอาย เป็นผู้ย�่ายีศาสนา ครั้นตายลงไป 
แล้วย่อมไปเกิดในอบาย
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ผลของการมีวินัย

เมื่อเราเข้าใจถงึเรื่องของวินยัมาพอสมควรแล้ว ขอให้เรามา 
พจิารณาถงึผลทีเ่ราจะได้รบัจากการมวีนิยั เราจะสงัเกตเหน็ง่ายๆ 
จากดอกไม้ ซึง่แต่ละดอกกม็คีวามงามอยูใ่นตวัของมนัแล้ว แต่ถ้า 
เราน�าเอามนัมาร้อยรวมกนัเข้าเป็นพวงมาลยั หรอืน�ามาจดัรวมกนั 
ในแจกนั กจ็ะท�าให้มคีวามงามมากยิง่ขึน้ คนเรากเ็หมอืนกนั ต้อง 
ได้รบัการปรงุแต่งด้วยวนิยัดอียูใ่นตวัของแต่ละบคุคลแล้วจะท�าให้ 
หมู่คณะงามไปด้วย

ดงัได้กล่าวถงึความหมายของค�าว่า วนิยั ในตอนต้นแล้วว่ามี 
ความหมายว่าอย่างไร เพราะค�าว่า ว ินัน้แปลว่าวเิศษ แปลว่า แจ้ง 
แปลว่า ต่าง ก็ได้ เมื่อรวมกันแล้วก็จะได้ความหมายว่า

น�าไปดี (วิเศษ) 
น�าไปแจ้ง
น�าไปต่าง
ค�าว่า น�าไปด ีหมายความว่า ท�าให้ผูร้กัษาเป็นคนดขีึน้ หรอื 

วิเศษขึ้น ตรงกันข้าม คนที่ไม่มีวินัยก็คือคนที่ไม่ดี ดีไม่ได้มีแต่จะ 
เลวลง แม้จะเข้าใจว่าตวัดวีเิศษกเ็ป็นการเข้าใจเพราะความหลงผดิ

วินัยน�าไปดี

วินัยน�าไปดีหรือท�าให้เป็นคนวิเศษ นั้นหมายความว่า วินัย 
ท�าให้พลเรือนเป็นทหาร วินัยท�าให้เด็กกลางถนนเป็นนักเรียน 

มีวินัยดีมงคลข้อที ่
๙
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นกัศกึษา วนิยัท�าให้เดก็ชาวบ้านเป็นสามเณร และวนิยัอกีนัน่แหละ 
ท�าให้สามเณรเป็นพระ วินัยนี้เป็นของประหลาดและศักดิ์สิทธิ์ 
มีอิทธิพลอย่างประหลาด ท�าให้คนที่เข้าบวชในพระพุทธศาสนา 
แม้ว่าจะมอีายเุพยีงคราวลกูคราวหลาน กท็�าให้ญาตพิีน้่องเพือ่นฝงู 
ตลอดจนผู ้บังคับบัญชา พากันกราบไหว้ด้วยความอ่อนน้อม 
นอกจากนั้นแม้แต่พระมหากษัตริย์ก็ทรงถวายความเคารพแก่ 
ผูท้ีค่รองวนิยัสงฆ์ นีเ่ป็นผลของวนิยั ทกุคนทีท่�าตวัอยูใ่นแบบของ 
วินัยแล้ว จะเป็นคนดีขึ้นทั้งนั้น และตรงกันข้ามคนที่ไม่มีวินัยจะ 
เป็นคนไม่ดขีึน้เลย นอกจากนัน้ถ้าเราจะมองดภูายนอกอกี เป็นต้น 
ว่า การที่เราจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามจะต้องมีระเบียบวินัย เช่น 
ท�าตามกฎของการจราจรอย่างเคร่งครดัจงึจะท�าให้เกดิความปลอดภยั

ในทางฆราวาสผูห้วงัความสขุในภายหน้า พระพทุธองค์กท็รง 
สอนให้เป็นผู้ที่อยู่ในวินัยก่อน นั่นคือศีล 5 และศีล ๘ เสียก่อน 
พึงจะท�าให้เจริญงอกงามในการท�ากุศลอื่นๆ

และในชัน้ของผูท้ีม่คีวามต้องการจะท�าให้จติบรสิทุธิห์ลดุพ้น 
บรรลุถึงพระนิพพาน พระพุทธองค์ก็ทรงสอนไว้ ๓ ขั้น คือ ศีล 
สมาธแิละปัญญา คอืจะต้องเป็นคนมศีลีบรสิทุธิด้์วย สมาธ ิปัญญา 
จึงจะบริสุทธิ์บรรลุผลสมความมุ่งหมาย

วินัยน�าไปแจ้ง

หมายความว่า วินัยเป็นเครื่องส่องให้เรารู้ว่าธาตุแท้ของคน 
ผูน้ัน้ว่าเป็นอย่างไรกนัแน่ จะเป็นพระ อบุาสก อบุาสกิา เป็นทหาร 
เป็นต�ารวจ เป็นนักเรียน เป็นข้าราชการ และอื่นๆ ถ้าปากว่าเป็น 
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วินัยไม่เป็น ไม่อยู่ในขอบเขตวินัยของคนประเภทนั้น ก็เป็นอันว่า 
ผดิทีไ่ป ถ้าค�าปฏญิญาเพศ และทท่ีากบัวนิยัทีเ่ขาประพฤตผิดิหรอื 
ขดักนัแล้ว กถ็อืวนิยัเป็นเครือ่งตดัสนิชีข้าด วนิยัเปรยีบเหมอืนแสง 
สว่างที่ส่องดูคนให้รู้แจ้งว่าอะไรเป็นอะไร ผิดหรือถูกอย่างไร

วินัยน�าไปต่าง

หมายความว่า วินัย นี้เป็นเครื่องจ�าแนกคนเราให้มีลักษณะ 
ไปต่างๆ เพื่อที่จะจ�าแนกความเป็นอยู่ของคน หรือหมู่คณะนั้นๆ 
ความแตกต่างจึงอยู่ที่วินัย ตัวอย่างเช่น

คนที่ซ่องสุมสมัครพรรคพวกและศัตราวุธไว้สู้รบกับคนอื่น 
นัน้ ฝ่ายทีม่วีนิยัเราเรยีกว่า กองทหาร เป็นมิง่ขวญัของประเทศชาติ 
ฝ่ายที่ไม่มีวินัยเราเรียกว่า กองโจร เป็นภัยแก่ประเทศและหมู่ชน

คนที่พกอาวุธเดินส่ายอาดๆ เข้าไปในที่ชุมชน ถ้าเป็นคนมี 
วินัยเราเรียกว่า ต�ารวจ แต่ถ้าคนนั้นไม่มีวินัยเราเรียกว่า นักเลง

คนที่เที่ยวภิกขาจารพึ่งคนอื่นเลี้ยงชีพ ถ้าเป็นผู้รักษาสิกขา 
วินัย เราก็เรียกว่า ภิกษุ เป็นเนื้อนาบุญของคนทั่วไป ถ้าเป็นคน 
ไม่มีสิกขาวินัย เราก็เรียกว่า ยาจก

เหล่านี้เป็นเครื่องจ�าแนกบุคคลและหมู่คณะให้เป็นไปต่างๆ 
ดังที่ได้อธิบายมานี้ ความเป็นมงคลของผู้มีวินัยนั้นก็คือ ท�าตนให้ 
เป็นคนดี ท�าหมู่คณะให้อยู่ในความเรียบร้อยสงบสุข คนที่มีวินัย 
จงึย่อมจะเป็นทีเ่คารพเชือ่ถอืของคนทัว่ไป บคุคลทีไ่ม่มวีนิยั ชือ่ว่า 
เป็นอัปมงคล ไม่เป็นมงคล

มีวินัยดีมงคลข้อที ่
๙
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ค�าโบราณมีอยู่ค�าหนึ่งว่า “ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือ 
เป็นตร”ี ซึง่เป็นเครือ่งยนืยนัแล้วว่า ในบรรดาสิง่ส�าคญัในร่างกาย 
ของเรานัน้ปากเป็นสิง่ส�าคญัทีส่ดุ ปากใช้กนิอาหารมาเลีย้งร่างกาย 
และปากกน็�าความดแีลความชัว่มาให้เจ้าของเหมอืนกนั เข้าท�านอง 
ที่ว่า “ปลาหมอตายเพราะปาก” ดังนี้เป็นต้น

ด้วยความส�าคัญซึ่งน�ามาทั้งคุณและโทษดังนี้ มงคลในข้อที่ 
๑๐ จงึได้ชีล้งไปทีป่าก โดยเฉพาะอย่างยิง่ลมปาก เพราะบรรดาลม 
ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลก ไม่ว่าจะเป็นพายุ ไต้ฝุ่น ลมสลาตัน ซึ่งเรา 
ถือกันว่าร้ายแรงมาก แต่ก็ยังเป็นรองความร้ายกาจของลมปาก 
ลมปากของเรานี ้ไม่พดัรนุแรงพดัแผ่วๆ เท่านัน้ แต่ว่าฤทธิข์องมนั 
ร้ายแรงนกั ลมสลาตนั ลมพาย ุไต้ฝุน่ เมือ่มนัพดัแรงมากพ็ดัเอา 

มงคล
ข้อที่๑๐

สุภาสิตา จ ยา วาจา
(มีวาจาเป็นสุภาษิต)
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หลงัคาบ้านเรอืนปลวิกระจายไปคนละทศิละทาง แต่ลมปากมนัพดั 
หลงัคาบ้านเรอืนไม่กระดกิ ทว่าท�าให้พ่อบ้านแตกจากแม่บ้าน ทิง้ 
ลูกเต้าหนีไปคนละทิศละทาง ปากคนท�าให้เกิดความสามัคคีก็ได้ 
หรือความพินาศก็ได้ จึงเป็นลมที่ร้ายแรงมาก โบราณท่านจึงถือ 
เอาว่า ปากเป็นเอก เลขเป็นโท เพราะความส�าคญัต่างๆ อยูท่ีป่าก
เป็นใหญ่

มงคลที ่๑๐ จงึว่าดว้ยเรื่องความส�าคญัของปากโดยตรง ซึ่ง 
ตามพระบาลีว่า สุภาสิตา จ ยา วาจา แปลตามศัพท์ว่า วาจา 
สุภาษิต หมายความว่า วาจาชนิดนี้ใครท�าขึ้นได้เป็นมงคล ทั้งแก่ 
ผูน้ัน้เองและผูฟั้งด้วย ค�าพดูของคนเราในโลกนี ้เมือ่นบัอย่างรวบ 
ยอดแล้วจะได้อยู่ ๒ ชนิดคือ

ค�าพูดดี    ทั้งหมดเรียกว่า สุภาษิต
ค�าพูดเสีย  ทั้งหมดเรียกว่า ทุพภาษิต
ค�าว่า สุภาษิต หรือ สุภาสิตา วาจา แปลว่า ค�าพูดที่พูดดี 

แล้ว มลูศพัทเ์ดมิคอื สุ+ภาสติา ส ุแปลว่า ด ีภาสติา แปลวา่ พดู 
แล้ว ค�าว่า ภาสติา รากศพัท์อนัเดยีวกนักบัค�าว่า ภาษา คอื ค�าพดู 
เพราะฉะนัน้ เมือ่รวมกนัเข้าแล้วจะได้ความว่า สภุาสติา คอื ค�าพดู 
ที่ผู้พูดๆ ดีแล้ว

เราจะต้องสงัเกตค�านีด้วู่า ท่านหมายถงึว่า สภุาษตินัน้ไม่ได้ 
หมายความว่าพดูดเีฉยๆ จะต้องหมายถงึว่าพดูเพราะด้วย บางคน 
พูดดีแต่ไม่มีความไพเราะ อาจจะท�าให้คนอื่นเข้าใจผิดได้ง่ายๆ 
อย่างที่เรียกกันว่า พูดมะนาวไม่มีน�้า ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ใน 
มงคลที ่๘ ว่า พดูได้ กบั พดูเป็น นัน้เป็นคนละอย่าง คนทีม่วีาจา 

มีวาจาเป็นสุภาษิตมงคลข้อที ่
๑๐
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สุภาษิต ไม่ใช่หมายถึงพูดดีอย่างเดียว ต้องพูดเพราะด้วย
ลกัษณะ สภุาสติา ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดง กล่าวไว้ 5 ชนดิ 

ซึ่งได้ทรงแสดงไว้ใน สุภาสิตคสูตร พระสุตตันตปิฎกว่า
๑. กาเลน ภาสิตา   ค�าพูดที่ถูกกาลเทศะ
๒. สจฺจา ภาสิตา   ค�าที่เป็นความจริง
๓. สณฺหา ภาสิตา   ค�าที่สุภาพ
4. อตฺถสญฺหิตา ภาสิตา  ค�าที่มีประโยชน์
5. เมตฺตจิตเตน ภาสิตา  ค�าพูดที่ประกอบด้วยเมตตา
จากองค์ประกอบเหล่านี้ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ ซึ่ง 

เป็นเครื่องแสดงว่า วาจาภาษิตนั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ทั้ง 5 
จะขาดอย่างใดอย่างหนึง่ไม่ได้ ซึง่ต่อไปนีเ้รากจ็ะได้ศกึษาท�าความ 
เข้าใจในหัวข้อธรรมต่อไป

๑. กาเลน ภาสิตา
ค�าพูดที่ถูกกาลเทศะ

ความหมายขององค์ประกอบในข้อนี ้มคีวามหมายถงึว่า การ 
ที่เราจะพูดอะไรนั้น ประการแรกทีเดียวนั้นเราจะต้องดูกาลเทศะ 
คือ เวลาและสถานที่ เพราะถ้าเราไม่ดูกาลดูสถานที่แล้ว บางที 
ความหวังดีของเราก็จะกลับกลายเป็นว่าให้โทษก็เป็นได้ จะเข้า 
ท�านองทีว่่า ท�าคณุบชูาโทษ อะไรท�านองนัน้ ด้วยเหตนุีท่้านจงึต้อง 
ให้เราดูกาลเสียก่อนว่า เวลานี้เราควรพูดหรือไม่ และสถานที่นี้ 
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ควรจะพูดไหม เป็นต้น เรื่องการพูดที่ถูกตามกาลเวลาสถานที่นี้ 
พระพุทธเจ้าของเราก็ตระหนักถือเป็นเรื่องส�าคัญมาก ดังที่ 
พระองค์ได้ตรัสไว้ใน มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ อภัยราช
กุมารสูตร สุตตันตปิฎก ว่า

“วาจาทีไ่ม่จรงิไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานัน้ 
ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้นๆ 
อนึง่ตถาคตย่อมรูว้าจาทีจ่รงิทีแ่ท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และ 
วาจานัน้ไม่เป็นทีร่กั ไม่เป็นทีช่อบใจของผูอ้ืน่ ตถาคตไม่กล่าววาจา 
นั้นๆ อนึ่ง ตถาคตย่อมรู ้วาจาที่จริง ที่แท้ และประกอบด้วย 
ประโยชน์ แต่วาจานัน้ไม่เป็นทีร่กั ไม่เป็นทีช่อบใจของผูอ้ืน่ ในข้อนัน้ 
ตถาคตย่อมรู้กาลที่จะพยากรณ์วาจานั้นๆ ตถาคตย่อมรู้วาจาที่ 
ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นเป็นที่รัก ที่ 
ชอบใจของผู้อื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้นๆ ตถาคตย่อมรู้วาจาที่ 
จริงแท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นเป็นที่รัก ที่ชอบใจ 
ของผู้อื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้นๆ อนึ่งตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริง 
ทีแ่ท้ และประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานัน้เป็นทีร่กั เป็นทีช่อบ 
ใจของผูอ้ืน่ ในข้อนัน้ ตถาคตย่อมรูก้าลทีจ่ะพยากรณ์วาจานัน้ฯ...”

จากพุทธวจนะข้อนี้ เราก็จะเห็นได้แล้วว่า แม้สิ่งเหล่านั้นจะ 
เป็นของจริง และเป็นประโยชน์ ก็ต้องรู้กาลที่จะกล่าวเหมือนกัน 
ไม่ใช่ว่าเป็นของจริงแล้วจะกล่าวได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ฉะนั้นจึง 
ควรท�าความเข้าใจในที่นี้เสียเลยว่า เราจะพูดเรื่องจริงก็ตาม จะ 
ต้องรู้กาล รู้สถานที่ด้วยจึงจะเป็นมงคล ไม่อย่างนั้นแล้วจะน�า 
ความอัปมงคลมาสู่ตัวเอง

มีวาจาเป็นสุภาษิตมงคลข้อที ่
๑๐
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๒. สจฺจา ภาสิตา
ค�าที่เป็นความจริง

ตามความหมายของข้อนี้ หมายถึงวาจาที่เป็นความจริง ค�า 
ว่า สัจวาจานี้ มีความหมายอยู่ ๒ อย่างคือ

๑. เรื่องที่พูดนั้นเป็นความจริง
๒. เจตนาของผู้พูดก็พูดด้วยใจจริง ไม่ใช่แกล้งหรือสับปลับ

ตลบตะแลง พูดคลุมเครือ
ขอให้สังเกตดูว่า ทัศนะในทางพระพุทธศาสนานั้น นิยม 

ความจรงิ เฉพาะเรือ่งทีพ่ดูนัน้ ค�าพดูทีถ่อืว่าดแีละถกูต้องทกุกรณี 
จะต้องมีความจริงเป็นหลัก ถ้าค�าพูดไม่จริงแล้ว จะพูดอย่างไรๆ 
ก็เอาดีไม่ได้ ลักษณะที่เป็นค�าพูดที่เรียกว่าความเท็จหรือมุสานั้น 
มีอยู่ ๗ วิธีด้วยกันคือ

๑. ปด คือพูดโกหกชัดๆ ไม่รู้ว่ารู้ ไม่เห็นว่าเห็น
๒. ทนสาบาน คือกลบความจริงด้วยการทนสาบาน
๓. ท�าเล่ห์ คืออวดอ้างคุณวิเศษเกินความจริง
๔. มารยา คือหลอกคนอื่นด้วยอาการมารยา
๕. ท�าเลส คือพูดคลุมเครือท�าให้คนอื่นเข้าใจผิด
๖. เสริมความ คือความจริงมีน้อยพูดเสริมให้มาก
๗. ก�าความ คือความจริงมีมากอ�าพรางให้น้อยลง
นี่คือค�ามุสา มีอยู่ ๗ แบบด้วยกัน เห็นจะไม่ต้องอธิบาย 

เพราะเป็นค�าทีเ่ข้าใจง่ายๆ อยูแ่ล้ว เราจะเหน็ว่า ความจรงินัน้เป็น 
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แกนของค�าพดู ค�าพดูทีจ่ะเป็นสภุาษติ น่าเชือ่ น่าฟัง และน่านบัถอื 
ก็ต้องมีความจริงเป็นแกน ถ้าไม่มีความจริงแล้ว ก็จะเป็นค�าพูดที่ 
เป็นสุภาษิตไม่ได้

๓. สณฺหา ภาสิตา
ค�าที่สุภาพ

ลกัษณะที ่๓ ค�าพดูสภุาพ หมายความว่าค�าทีพ่ดูออกมานัน้ 
เป็นค�าสภุาพ ตามภาษาบาลท่ีานว่า สณัหา ซึง่แปลว่า เกลีย้งเกลา 
ละมุนละไม หรือราบเรียบ ถือเอาความไทยๆ ว่า ค�าพูดที่สุภาพ 
ก็คือค�าพูดดี เพราะค�าพูดที่ออกมานั้นมีทั้งดีและไม่ดี จึงต้องวาง 
หลักเกณฑ์ให้รู้ว่าอย่างไหนดีและไม่ดี

ค�าสุภาพนั้นตรงข้ามกับค�าหยาบคาย หมายความว่าค�าที่ 
ไม่ใช่ค�าหยาบคายทัง้หมดนัน่เอง เรยีกว่าค�าสภุาพ ท่านได้วางหลกั 
เกณฑ์ของค�าหยาบคายมีอยู่ ๖ ชนิด คือ

๑. ค�าด่า คอืค�าพดูกดให้เขาต�า่ลง เช่น เขาเป็นคนว่าเขาเป็น
หมา เขาเป็นนายว่าเขาเป็นขี้ข้า นี่เป็นค�าด่า

๒. ค�าประชด คือพูดยกย่องให้สูงเกินเหตุ เช่น พ่อเทวดา 
แม่คุณหญิง

๓. ค�ากระทบ คอือยากว่าคนนี ้แต่ไพล่ไปพดูเรือ่งอืน่ให้ผูถ้กู 
ว่าไปคดิเอาเอง เช่น จะว่าคนเตีย้กพ็ดูถงึไหกระเทยีม พดูถงึคนผม 
น้อยว่านกตะกรุม เป็นต้น

มีวาจาเป็นสุภาษิตมงคลข้อที ่
๑๐
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๔. ค�าแดกดนั เรยีกง่ายๆ ว่าค�ากระแทก ซึง่เรามกัจะพดูควบ 
กนัว่า “กระแทกแดกดัน” อย่างเช่น จะให้กินหรือให้นอนก็บอก 
อย่างแดกดัน อย่างจะให้กินข้าวก็บอกว่า แดกเสียซี ยัดห่าเสียซิ

๕. ค�าต�า่ คอืค�าระคายห ูสภุาพชนไม่นยิม เช่น ค�าว่า ไอ้ อ ีมงึ 
ก ูทัง้นีเ้อาความนยิมของสภุาพชนเป็นเกณฑ์ หากค�าเหล่านัน้เป็นที่ 
นิยมอยู่ในเวลานั้นก็ไม่หยาบ เช่นค�าว่า กู ในสมัยโบราณ

๖. ค�าสบถ คอืค�าแช่งชกัหกักระดกู เช่น เรยีกห่ามากนิ เรยีก 
ผมีากนิ ไอ้ฉบิหาย ตลอดจนค�าคาดคัน้ทีเ่กนิด ีเช่น ให้พระมาหกัคอ 
แช่งให้ฟ้าผ่า รวมค�าเหล่านี้เรียกว่า ค�าสบถ

ตกลงว่า ค�าด่า ค�าประชด ค�ากระทบ ค�าแดกดัน ค�าต�่า ค�า 
สบถ รวม ๖ ค�า เป็นค�าหยาบคาย ฉะนั้น ผู้ที่มีความต้องการจะ 
ให้เป็นวาจาสุภาษิตก็พึงเว้นค�าเหล่านี้เสีย

๔. อตฺถสญฺหิตา ภาสิตา
ค�าที่มีประโยชน์

ลกัษณะที ่4 ของวาจาภาษติ คอื ค�านัน้มปีระโยชน์ ไม่ใช่ค�า 
ที่ไร้ประโยชน์ ถึงแม้จะเป็นค�าจริง ค�าสุภาพ แต่เป็นค�าพูดที่ไม่มี 
ประโยชน์ก็ใช้ไม่ได้ ประโยชน์ที่ว่านี้หมายถึงผลดี หมายความว่า 
ผูพ้ดูได้พดูค�านีแ้ล้ว ผลดบีงัเกดิแก่ผูพ้ดู ฝ่ายผูฟั้งเมือ่ได้ฟังค�านัน้ 
แล้ว กไ็ด้รบัผลด ีอย่างน้อยกด็กีว่าทีไ่ม่ได้ฟัง เช่น ค�าสภุาษติต่างๆ 
เหล่านี้เป็นต้น
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๕. เมตฺตจิตเตน ภาสิตา 
ค�าพูดประกอบด้วยเมตตา

เราทราบได้ดีอยู่แล้วว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาฝ่ายกรรม 
นิยม ถือว่า กรรม (การกระท�า) เป็นเรื่องส�าคัญ คนจะดีหรือเลว 
ก็เพราะกรรม และกรรมจะดีหรือเลวก็อยู่ที่เจตนา ถ้าเจตนาดี ก็ 
เป็นกรรมดถ้ีาเจตนาเลว กเ็ป็นกรรมชัว่ ฉะนัน้เจตนาจงึเหมอืนผูใ้ห้ 
ก�าเนดิกรรม

องค์ของสุภาษิตข้อที่ 5 นี้ ท่านวางเจตนา เมตตา ไว้เป็น
พื้นฐานในสมัยก่อนครูอาจารย์มักจะสอนศิษย์ว่า ให้เสกเมตตา 
เสยีก่อนจงึพดูกบัคนอืน่ หมายความถงึว่า ต้องมเีจตนาเมตตาเป็น 
พืน้ฐานเสยีก่อนทีจ่ะพดู คอืหวงัความดคีวามงาม ความเจรญิแก่ผูท้ี่ 
เราจะพดูด้วย ไม่ใช่พดูเพือ่หวงัเครือ่งตอบแทน อย่างเช่นคนขายยา 
เป็นต้น ทีพ่ดูเพราะหวงัทีจ่ะให้คนซือ้ยา ไม่ใช่ปรารถนาดแีต่อย่างไร

องค์ประกอบของสุภาสิตา หรือวาจาภาษิตนั้น จะต้อง 
ประกอบด้วยองค์ 5 ประการดังที่ได้อธิบายมานี้ จึงจะจัดว่าเป็น 
วาจาภาษิตได้ ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่จัดเป็นวาจาภาษิต 
ฉะนั้นใครมีวาจาภาษิตอยู่ในตัวแล้ว ย่อมจะก่อความเจริญแก่ 
ตนเอง เป็นทีร่กัของเพือ่นฝงู ผูบ้งัคบับญัชาและคนทัว่ไป ดงัภาษติ 
ที่ว่า “พูดดีเป็นศรีแก่ปาก พูดมากปากจะมีสี” ซึ่งจะเป็นของใคร 
กไ็ม่รูแ้ต่กเ็ป็นคตดิอียูเ่หมอืนกนั เมือ่เราหวงัความเป็นมงคลพงึเว้น 
วาจาทุพภาษิต หันมาใช้วาจาภาษิต ก็จะเป็นมงคลทุกเมื่อ

มีวาจาเป็นสุภาษิตมงคลข้อที ่
๑๐
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ในมงคลข้อนี้ท่านได้ให้เลี้ยงดูบิดามารดาให้เป็นสุข ซึ่งตาม 
บาลีข้างต้นว่า มาตาปิตุอุปฏฺานํ แปลความว่า การบ�ารุงบิดา 
มารดาให้เป็นสุข

ก่อนอื่น เราจะต้องท�าความเข้าใจค�าว่า มารดา บิดา เสีย 
ก่อน ซึง่ความจรงิเมือ่เขยีนมาถงึตอนนีบ้างท่านกจ็ะคดิว่า จะต้อง 
ท�าความเข้าใจอะไรกนัอกี เพราะทกุคนกย่็อมจะรูจ้กัมารดา บดิา 
เป็นอย่างดีแล้ว และท�าไมจะต้องท�าความเข้าใจ ซึ่งความจริงแล้ว 
ไม่น่าจะต้องมีปัญหา

มงคล
ข้อที่๑๑

มาตาปิตุอุปฏาน�
(การบ�ารุงบิดามารดา)
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ในภาษาธรรมของเราใช้ค�านีอ้ยู ่4 ค�า คอื ชนก ชนน ีมารดา 
บดิา ซึง่ค�าเหล่านีม้คีวามหมายแตกต่างกนั และเป็นค�าทีเ่ราจะต้อง 
ท�าความเข้าใจด้วย

ค�าว่า ชนก แปลว่า ชายผูท้ีใ่ห้ก�าเนดิ ชนน ีแปลว่า หญงิผูใ้ห้ 
ก�าเนดิ ค�าสองค�านีแ้ม้จะได้รบัการเทดิทนูในภาษาไทยว่าเป็นค�าสงู 
แต่มูลศัพท์เดิมอันมีความหมายทางธรรมะไม่มีอะไรดีวิเศษหนัก 
หนา เป็นค�าบอกชือ่พ่อแม่ในขัน้ธรรมชาตเิท่านัน้ ไม่ถงึขัน้คณุธรรม 
ความหมายเพยีงแต่ว่า คนผูถ้กูเรยีกนัน้เป็นคนท�าให้ลกูเกดิเท่านัน้ 
เอง ซึ่งไม่มีอะไรน่าสนใจ

ส่วนค�าว่า บดิา มารดา แปลว่าผูเ้ลีย้งลกู คอื บดิา หมายถงึ 
ชายทีไ่ด้เลีย้งลกู มารดาหมายถงึหญงิทีไ่ด้เลีย้งลกู ค�าทัง้สองค�านี้ 
เป็นค�าที่แสดงถึงคุณธรรมของพ่อแม่อย่างครบถ้วน ดังนั้นเมื่อค�า 
ทัง้ 4 มคีวามหมายแตกต่างกนัเช่นนี ้ค�าทีน่่าภมูใิจทีส่ดุน่าจะได้แก่ 
ค�าว่า มารดา บดิามากกว่าค�าอืน่ ทัง้นีเ้พราะว่า ธรรมนัน้มอียูส่อง 
ขัน้ คอื สภาวธรรม กบั คณุธรรม ทัง้สองนีม้คีวามหมายแตกต่าง 
กันมาก สภาวธรรม หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเอง บางทีเราก็เรียกว่า 
ธรรมดา ไม่ต้องมใีครมาท�ามนัๆ กเ็ป็นของมนัเอง อย่างเช่น ความ 
เป็นเดก็ ความเป็นหนุม่ เป็นสาว ความแก่ ความหวิกระหาย ฯลฯ 
สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเองทั้งนั้นเรียกว่า สภาวธรรมหรือธรรมดา ส่วน 
คุณธรรม เป็นสิ่งที่ท�าไว้มีจึงมีขึ้น ถ้าไม่ท�าก็ไม่มี ธรรมนี้เกิดจาก 
ธรรมปฏิบัติ คือการปฏิบัติธรรม

เพื่อความเข้าใจธรรมทั้งสองประการนี้ จะเปรียบเทียบให้ดู 
ยกตัวอย่างเช่น ดินที่เป็นของมันเอง หมายถึงดินที่อยู่ตามท้องไร่ 

การบ�ารุงบิดามารดามงคลข้อที ่
๑๑
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ท้องนา หรอืตามใต้ถนุบ้านเรอืนของเราเอง มนัเป็นดนิของมนัเอง 
ตามธรรมชาต ิแต่ถ้าเราเอาดนินัน้มาป้ันเป็นโอ่ง เป็นไห เป็นถ้วย 
ชาม ดินนั้นก็จะเปลี่ยนสภาพจากธรรมชาติขึ้นมาทันที ดินตาม 
ธรรมชาตินั้น เป็นสภาวธรรม ส่วนที่ปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆ นั้น 
เป็นคุณธรรม ซึ่งคุณธรรมนี้ท�าให้สิ่งที่เป็นธรรมดากลายเป็นของ 
มีราคาไปได้

คนเรากเ็หมอืนกนั คอืเป็นเองกบัท�าให้เป็น ความเป็นเองนัน้ 
เป็นเพยีงสิง่ทีเ่กดิจากธรรมชาต ิไม่ใช่คณุธรรม ความด ียกตวัอย่าง 
เช่น การร้องไห้ มนัเป็นไปของมนัเอง ไม่ต้องมคีรมูอีาจารย์สัง่สอน 
ลงได้เกิดมาเป็นลูกคนแล้วร้องไห้เป็นทุกคน ทั้งๆ ที่ไม่มีโรงเรียน 
สอนการร้องไห้ แต่ตรงกนัข้าม “การร้องเพลง” ต้องเรยีนต้องหดั 
จึงจะร้องเป็น รวมความแล้วว่าการร้องไห้มันเป็นของมันเอง การ 
ร้องเพลงท�าให้เป็น และอกีหลายๆ อย่างทีเ่ป็นของมนัเองและต้อง 
ท�าให้เป็น

เมือ่เราเปรยีบเทยีบดแูล้ว ค่าของการทีเ่ป็นเองกบัการทีท่�าให้ 
เป็นอย่างไหนจะมีราคาดีกว่ากัน เอาการร้องไห้กับการร้องเพลง 
ก็ได้ ร้องทั้งสองอย่างนี้จะมีใครนิยมมากกว่ากัน และจะมีที่ไหน 
บ้างที่เขาประกวดร้องไห้ เพราะการร้องไห้มีแต่ให้ความร�าคาญ 
มากกว่าความส�าราญ ที่ว่านี้ไม่ได้หมายเอาที่คนรับจ้างร้องไห้ใน 
เวลางานศพ หรือว่าการที่ดาราภาพยนตร์ร้องไห้ นั่นเป็นการฝืน 
ให้ร้องไม่ใช่ร้องธรรมชาติ เป็นศิลปะของการแสดง ถ้าร้องตาม 
ธรรมชาติแล้วไม่มีใครจ้างและไม่ต้องใช้ศิลปะ

การแสดงออกของลูกต่อพ่อแม่ เพียงแต่รู้จักตัวพ่อตัวแม่ว่า 
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นีเ่ป็นพ่อเป็นแม่เรา รูเ้ท่านีเ้ป็นเพยีงธรรมชาต ิใครๆ กร็ูไ้ด้ ลกูเป็ด 
ลกูไก่กร็ูจ้กัแม่ของมนั วิง่ตามแม่ไปเป็นฝงูๆ ส่วนการรูจ้กับญุคณุ 
ของพ่อแม่ เป็นคุณธรรม คนเท่านั้นที่ท�าได้ดี ระหว่างผัวเมียกัน 
การเหน็แก่เมถนุร่วมสงัวาสกนัเป็นชัน้ของธรรมชาต ิมเีหมอืนกนั 
กับสัตว์ดิรัจฉาน ในมนุษย์เราแม้แต่คนเลวที่สุดก็มีความรู้สึก 
เช่นนัน้ได้ เพราะว่ามนัเป็นธรรมชาต ิแต่การเหน็อกเหน็ใจกนันัน้ 
เป็นชั้นคุณธรรม คนเท่านั้นท�าได้ดี

ระหว่างพ่อแม่กับลูก การให้ก�าเนิดลูกเป็นเพียงธรรมชาติ 
สตัว์ชนดิใดๆ กใ็ห้ก�าเนดิลกูได้ แต่การอปุการะแก่ลกูคนเท่านัน้ที่ 
ท�าได้ดี

โดยนยัดงักล่าวมานี ้เราอาจจะสรปุตามทศันะทางศาสนาจะ
ได้ว่า คนที่เป็นพ่อแม่ของลูกนั้นมีอยู่ ๓ ประเภท คือ

เป็นชนกชนนีด้วย  เป็นมารดาบิดาด้วย
เป็นชนกชนนี    ไม่ได้เป็นมารดาบิดา 
เป็นมารดาบิดา    แต่ไม่ได้เป็นชนกชนนี
ประเภทแรก พ่อแม่ที่เป็นผู้ให้ก�าเนิดแก่ลูก และได้เลี้ยงดู 

ลูกด้วย พ่อแม่ประเภทนี้นับว่าประเสริฐสุด เป็นบุญของผู้เป็นลูก
ประเภท ๒ หมายถึงคนที่ให้ก�าเนิดลูกแล้ว ไม่ได้เลี้ยงลูก 

อย่างที่บางคนได้เสียกับหญิงแล้วทอดทิ้งเสีย หญิงตั้งครรภ์แล้ว 
ออกลูกมา 

ประเภทที่ ๓ คนที่เป็นมารดาบิดาแต่ไม่ได้เป็นชนกชนนี 
ได้แก่คนทีเ่อาลกูเขามาเลีย้งเป็นลกูของตวั ตนเองไม่ได้ให้ก�าเนดิ 
จึงไม่จัดเป็นชนกชนนี

การบ�ารุงบิดามารดามงคลข้อที ่
๑๑
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ถ้าจะกล่าวถึงคุณของพ่อแม่แล้ว ยากที่จะให้ละเอียดถี่ถ้วน 
ได้ในที่นี้ จะต้องใช้เวลามากและก็ไม่แน่ใจว่าจะบรรยายได้อย่าง 
ถีถ้่วน เพราะมคี�าโบราณกล่าวว่า แม้จะเอาท้องฟ้ามาเป็นกระดาษ 
เอาน�า้ในมหาสมทุรเป็นน�า้หมกึ เอาเขาพระสเุมรเุป็นปากกากย็ากที่ 
จะพรรณนาคณุได้หมดสิน้ ดงันัน้จงึจะขอยกเอาพทุธวจนะ ทีพ่ระ- 
พุทธเจ้าได้ทรงแสดงคุณลักษณะของพ่อแม่ไว้ในสิงคาลกสูตรว่า

มารดาบิดาย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วย 5 สถานคือ ห้ามไม่ 
ให้ท�าความชั่ว ๑ ให้ตั้งอยู่ในความดี ๑ ให้ศึกษาศิลปวิทยา ๑ 
หาภรรยาที่สมควรให้ ๑ มอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัย ๑ นี่เป็น 
คุณลักษณะของบิดามารดา นอกจากนี้แล้วในมงคลทีปนี ท่านยัง 
ได้แสดงคณุของบดิามารดาว่า บดิามารดานัน้จดัว่าเป็นพรหมของ 
บตุร มารดาบดิาจดัว่าเป็นบพุเทวดา มารดาบดิาจดัว่าเป็นบพุพา- 
จารย์ มารดาบิดาจัดว่าเป็นอาหุเนยยะ

ทีจ่ดัว่าเป็นพรหมนัน้ หมายความว่า มารดาบดิานัน้ม ีเมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งจัดเป็นพรหมวิหารธรรม เป็นประดุจ 
พรหม หมายความว่า เมื่อบุตรก�าลังอยู่ในครรภ์ มารดาบิดาทั้ง 
สองนั้นท่านประกอบไปด้วยเมตตา อยากจะให้ทารกมีความสุข 
ความเจริญ ไม่ต้องการที่จะให้ทารกที่อยู่ในครรภ์นั้นมีความทุกข์ 
อุตส่าห์อุ้มท้องประคองครรภ์มาด้วยความทะนุถนอม ครั้นเมื่อ 
ทารกได้คลอดออกมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย มารดาบิดา 
ก็มีจิตกรุณาเลี้ยงดูด้วยความชื่นชมยินดี คอยขับกล่อมไกวเปล 
ป้องกันมิให้เหลือบยุงริ้นไรมาไต่ตอมให้ได้รับความล�าบาก ครั้น 
เมื่อเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็ให้ได้รับการศึกษาบุตรต้องการสิ่งใด 
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ก็แสวงหาให้ด้วยจิตมุทิตา คือด้วยความยินดีหรือเมื่อบุตรได้รับ 
ความส�าเร็จ บิดามารดาก็มีความชื่นชมยินดีในความส�าเร็จนั้น 
ครั้นบุตรได้เจริญเติบใหญ่พอที่จะรักษาตัวได้แล้ว มีสามีภรรยา 
มารดาบิดาก็มีจิตเป็นอุเบกขา คือความวางเฉย เพราะไม่ต้อง 
พิทักษ์รักษาเหมือนแต่ก่อน

ที่ว่ามารดาบิดาเป็นบุพพเทวดานั้น คือได้พิทักษ์รักษาบุตร 
ธิดานั้นมาก่อนเทพยดาทั้งปวง ตั้งแต่อยู่ในครรภ์

ทีว่่ามารดาบดิาเป็นบพุพาจารย์นัน้ หมายความว่ามารดาบดิา 
ได้เป็นผูส้ัง่สอนบตุรธดิาก่อนอาจารย์อืน่ เป็นต้นว่าสอนให้นัง่ ให้ยนื 
ให้พูด ตลอดจนสั่งสอนให้รู้จักสิ่งต่างๆ

ทีว่่ามารดาบดิาเป็นอาหเุนยยะนัน้ หมายความว่ามารดาบดิา 
ควรที่จะรับของที่บุตรน�ามาให้ เป็นต้นว่าผ้าผ่อนท่อนสไบ ฟูก 
หมอน เสือ่สาดอาสนะ ตลอดจนขนมนมเนยต่างๆ ทีบ่ตุรชายหญงิ 
น�ามาสักการะบูชา

เมือ่เราได้ศกึษาเรือ่งความหมายของค�าว่า มารดาบดิา พร้อม 
กนันัน้เรากไ็ด้รูถ้งึบญุคณุของบดิามารดามาพอสมควรแล้ว ฉะนัน้ 
ต่อไปนี้เราจึงจะต้องรู้ถึงหน้าที่เราจะพึงกระท�าต่อมารดาบิดา 
เพราะการทีเ่ราตอบสนองคณุของท่านนัน้เป็นความดขีองคนทัว่ไป 
และเป็นเครือ่งหมายของคนด ีดงัมพีทุธวจนะรบัรองว่า นมิติตฺ ํสาธู 
รูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา แปลความว่า กตัญญูกตเวทีเป็นเครื่อง 
หมายของคนดี

การบ�ารุงบิดามารดามงคลข้อที ่
๑๑
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กตัญญู

เรื่องของค�าว่า กตัญญู นั้น เป็นปัญหาที่เราจะต้องท�าความ 
เข้าใจอกีว่า กตญัญทูีแ่ปลว่ารูค้ณุ หมายความเอาแค่ไหน และเรยีน 
กันไปถึงขั้นไหนจึงจะถือว่ารู้คุณบิดามารดาแล้ว

การรูค้ณุบดิามารดานัน้หมายถงึการรูเ้หน็ด้วยใจ ไม่ใช่หมาย 
เพยีงจดจ�า ถงึแม้ว่าเราจะสามารถจดจ�าหนงัสอืทีเ่ขาได้แต่งพรรณนา 
คณุความดขีองมารดาบดิาอย่างมากมายและจดจ�าได้หมด ถ้าใจจรงิ 
ยังไม่เห็นคุณของท่านก็ยังไม่นับว่ามีกตัญญู ความที่รู้เห็นด้วยใจ 
จึงเป็นเรื่องส�าคัญ ความจ�าและความรู้สึกมีผลต่างกัน เพียงแต่ 
ความจ�าไม่ช่วยให้พ้นจากการท�าผิดได้ คือผิดทั้งๆ ที่ได้ทรงจ�าไว้ 
อย่างมากนัน่เอง ดงันัน้จงึกล่าวได้ว่า ความรูก้บัความเหน็นัน้ต่างกนั 
อย่างเช่นเราได้ศกึษาว่าไฟนัน้เป็นของร้อน เรากร็ูว่้าไฟนัน้มลีกัษณะ 
อย่างไรด้วย แต่เราไม่มโีอกาสได้เหน็ได้สมัผสั ฉะนัน้ความรูส้กึที่ 
เกี่ยวกับไฟนั้นย่อมไม่ซาบซึ้งได้ว่า ที่ว่าร้อนนั้นร้อนอย่างไร

คุณธรรมข้อ กตัญญู ก็เหมือนกัน ถ้าเราจะแปลให้ได้ความ 
หมายแล้ว เราจะต้องแปลว่า เห็นคุณท่าน คือเห็นด้วยปัญญา 
ความเหน็นีแ่หละส�าคญั คนทีท่�าผดิต่อพ่อแม่นัน้ ผดิเพราะไม่เหน็ 
คุณของท่าน ถ้าเห็นเสียแล้วคงไม่ผิด เหมือนเราเห็นทางเดินก็ 
ก้าวเดินไม่ผิดทาง คนที่ตาบอดนั้นเวลาจะเดินไปทางไหนมักจะ 
ชนนั่นชนนี่เพราะตามองไม่เห็น คนที่มีความรู้แต่ไม่มีความเห็น 
ก็เหมือนคนตาบอดตาใส คือมองแต่ภายนอกจะเห็นได้ว่าเขาก็มี 
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ตาบริบูรณ์เหมือนเรา ถ้าไม่ลุกเดินแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าตาบอด 
จะรูก้ต่็อเมือ่ลกุเดนิเท่านัน้ คนทีม่คีวามรูก้เ็หมอืนกนั เราไม่รูไ้ด้เลย 
ว่าเขาจะเป็นคนดหีรอืไม่ จะรูก้ต่็อเมือ่เขาแสดงออกทางการกระท�า 
นัน่แหละจงึจะรู ้บางคนพดูได้เขยีนได้ว่าพ่อแม่มคีณุอย่างนัน้อย่าง 
นี้ พรรณนาได้อย่างหยดย้อย แต่การปฏิบัติแล้วตรงกันข้าม นั่น 
เพราะมีแต่ความรู้ไม่มีความเห็น

การทีเ่ราจะรูค้ณุพ่อคณุแม่ได้นัน้ เราจะต้องพยายามฝึกฝน 
ให้ความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นกับใจของเราให้ได้ หมั่นใช้ความรู้ที่ 
เรยีนมาพร้อมกบัขบคดิด้วยปัญญาอย่างรอบคอบ เราลองคดิดวู่า 
คณุของพ่อแม่ทีไ่ด้อปุการะเรามา คอืประโยชน์ทีท่่านท�าให้แก่เรา 
มอีะไรบ้างทีต่่างจากคนอืน่ ตามธรรมดาของคนทัว่ไป เขาจะลงทนุ 
ให้ความช่วยเหลอืเรานัน้ เขาจะต้องมองเหน็ทางได้จงึจะท�า อย่าง 
เช่นว่า ผูน้ัน้มหีลกัทรพัย์ไหม พ่อแม่พีน้่องอยูไ่หน และมอีะไรเป็น 
ประกัน ถ้าเราไม่มี เขาก็ไม่ช่วยเหลือ หรือเขาจะต้องดูว่าเราจะ 
แทนคณุของเขาไหม บางทต้ีองมหีนงัสอืสญัญาอะไรให้วุน่ไปหมด 
แต่พ่อแม่เรานัน้ช่วยเหลอืเราด้วยความบรสิทุธิใ์จ ไม่ได้มองถงึหลกั 
ประกนัอะไรเลย เราเองเกดิมาไม่มอีะไรตดิตวัมาสกัชิน้ ทัง้กไ็ม่มี 
ใครรูด้้วยซ�า้ไปว่ามาจากไหน มนีสิยัใจคออย่างไร โตขึน้มาแล้วจะ 
ตอบแทนบุญคุณหรือไม่ก็ไม่รู้ หนังสือสัญญาระหว่างเรากับท่าน 
สักค�าเดียวก็ไม่มี ทั้งที่สิ่งทั้งหลายที่จะเป็นหลักประกันไม่มีท่าน 
กย็งัทุม่เทจติใจช่วยเราอย่างเตม็ที ่เมือ่เราพจิารณาพระคณุของท่าน 
ด้วยจิตที่เป็นกุศล มีความรู้สึกนึกคิดในพระคุณของท่านด้วยใจ 
อย่างนี้แหละ เรียกว่า กตัญญู

การบ�ารุงบิดามารดามงคลข้อที ่
๑๑
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กตเวที

กตเวที เมื่อแปลตามตัวว่า ประกาศคุณ แต่แปลตามความ 
ความหมายของภาษาไทยว่า ตอบแทนคุณท่าน ที่ว่าประกาศคุณ 
ท่าน หมายความว่าท�าให้คนอื่นรู้ว่า ท่านมีคุณแก่เราอย่างไรบ้าง 
มากน้อยเพยีงไร การประกาศคณุของท่านนัน้ ไม่ใช่หมายความว่า 
เราจะยกย่องสรรเสริญท่านด้วยค�าพูด หรือว่าด้วยการเขียนเป็น 
หนังสือ แท้ที่จริงแล้ว การประกาศคุณท่านนั้นจะต้องอยู่ที่การ 
ปฏบิตัติวัของเราเอง คอืตวัเราเองจะต้องท�าตวัของเราให้เป็นคนดี 
ตามทีท่่านมุง่หมาย ไม่ใช่ว่าเรายกย่องสรรเสรญิท่านว่า เป็นคนดี 
มีศีลธรรม แต่ตัวเราเองประพฤติส�ามะเลเทเมา ศีลสักข้อเดียวก็ 
ไม่สนใจรกัษา สดดุว่ีาพ่อแม่ของเราเป็นคนสภุาพเรยีบร้อย แต่ว่า 
เราเองกลับประพฤติตัวเป็นนักเลงอันธพาล อย่างนี้แทนที่จะ 
ประกาศคุณของท่านกลบัเป็นวา่ช่วยประจานท่าน อย่างน้อยทีส่ดุ 
กป็ระจานแก่ชาวบ้านว่าพ่อแม่ของเราเลีย้งลกูไม่เป็นภาษา

ดังนั้น เมื่อเราจะประกาศคุณของท่านโดยให้ท่านได้รับ 
ความชืน่ใจ เมือ่เราเป็นนกัเรยีนกเ็ป็นนกัเรยีนทีด่ ีเป็นทหารกเ็ป็น 
ทหารทีด่ ีเป็นต�ารวจกเ็ป็นต�ารวจทีด่ ีการกระท�าอย่างนีเ้ป็นการกระท�า 
ทีท่�าให้ท่านได้รบัความสขุใจยิง่ ซึง่การกระท�าเหล่านีม้ผีลมากกว่า 
ที่เราจะตอบแทนท่านด้วยเงินทองเสียอีก เพราะว่าท่านที่เลี้ยงดู 
ให้การศกึษาเรามา กเ็พือ่ทีจ่ะเหน็ว่าเราเป็นคนด ียิง่มใีครสรรเสรญิ 
ว่าบุตรของนายคนนั้นแม่คนนี้ดี พ่อแม่ก็มีความอิ่มอกอิ่มใจที่ 
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ไม่เสยีททีีเ่ลีย้งดมูา ฉะนัน้เราอย่าคดิว่าเราจะต้องมเีงนิมทีองเท่านัน้ 
เท่านีจ้งึจะตอบแทนคณุท่านได้ การกระท�านัน่แหละเป็นปัจจยัส�าคญั 
กว่าเงินทองที่เราตอบแทนเสียอีก การตอบแทนท่านด้วยเงินทอง 
หรอืการเลีย้งดทู่านนัน้อยูใ่นประเดน็ทีส่องซึง่จะได้บรรยายต่อไป

ความหมายของค�าว่ากตเวทปีระการที ่๒ คอืทดแทนคณุท่าน 
การทดแทนคณุท่านนัน้ ในสงิคาลกสตูร ในสตุตนัตปิฎก พระพทุธ- 
องค์ท่านแสดงไว้ว่า “ดกูรคฤหบดบีตุร มารดาบดิาเป็นทศิเบือ้งหน้า 
บุตรพึงบ�ารุงท่านด้วยสถาน 5 คือ

ภโต เนส กริสฺสามิ   เลี้ยงดูท่าน
กิจฺจ เนส กริสฺสามิ   ช่วยท�าธุระให้ท่าน
กุลวสฺ เปสฺสามิ   ด�ารงวงศ์สกุลท่านไว้
ทายชฺช ปฏิปชฺชามิ   ท�าตัวเป็นทายาทที่ดี
เปตาน กาลกตาน ทกฺขินํ  เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว
  ท�าบุญอุทิศให้ท่าน”

ตามพทุธวจนะทีย่กมานีเ้รากจ็ะเหน็ได้ว่า การตอบแทนคณุ 
บิดามารดานั้นแบ่งเป็นสองภาคคือ เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ภาคหนึ่ง 
และอกีภาคหนึง่เมือ่ท่านได้ล่วงลบัไปแล้ว ในสองอย่างนี ้การตอบแทน 
คุณท่านเมื่อยังมีชีวิตอยู่ส�าคัญมากกว่า ธุระที่เราจะท�าก็มีมาก 
การตอบแทนบญุคณุของท่านในขณะทีย่งัมชีวีติอยูน่ัน้ เราจะต้อง 
พจิารณาตามความเหมาะสม ตามสภาพของสงัขาร ถ้าท่านยงัอยู่ 
ในวยัแขง็แรง เช่น ท่านอายรุะหว่าง 4๐-5๐ สงัขารร่างกายของท่าน 

การบ�ารุงบิดามารดามงคลข้อที ่
๑๑
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ยงัคงทน เราจะคอยเอาใจใส่อยูห่่างๆ กเ็ป็นการสมควร และหมัน่ 
เยี่ยมเยือนท่านตามสมควร หาของกินของใช้ไปให้ท่าน เป็นการ 
ค�านบัคณุของท่านเป็นบางครัง้บางคราวเท่านัน้กไ็ด้ แต่เมือ่ท่านมี 
อายุมาก เราก็ต้องคอยเข้าใกล้ชิดท่าน รับเป็นธุระหมดทุกอย่าง 
เหมือนที่ท่านได้ดูแลเราเมื่อวัยเด็ก

การตอบแทนคณุบดิามารดาอกีภาคหนึง่ คอืเมือ่ท่านล่วงลบั 
ไปแล้ว ลกูจะต้องดแูลรบัเป็นเจ้าภาพจดังานปลงศพของท่านตาม 
ประเพณทีางศาสนา แม้จะเป็นการเหนด็เหนือ่ยสิน้เปลอืงกต้็องยอม 
นอกจากนั้นเราก็ต้องท�ากุศลอุทิศให้ท่านเป็นครั้งคราวก็เป็นการ 
สมควร

รวมความแล้วว่า การแสดงกตเวทีของมารดาบิดานั้นมีงาน 
ทีเ่ราจะต้องท�าอยู ่๒ ประการ คอื ประกาศคณุท่านและตอบแทน 
คุณท่าน การตอบแทนคุณบิดามารดานั้นแม้ในทางพุทธศาสนา 
ภกิษจุะน�าอาหารทีไ่ด้มาแล้วเลีย้งบดิามารดาก่อนกไ็ม่เป็นการเสยีหาย 
แต่อย่างไร นอกจากนัน้พระพทุธองค์ยงัทรงสรรเสรญิอกีด้วย ดงั 
เรื่องต่อไปนี้
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เรื่องภิกษุเลี้ยงบิดามารดา

ในกาลอดีต มีบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถี มีความ 
ศรทัธาลามารดาบดิาออกบวช และเล่าเรยีนพระธรรมวนิยัในพระ- 
พทุธศาสนาอยูม่าเป็นเวลานาน ในกาลต่อมา เศรษฐซีึง่เป็นบดิาของ 
พระภิกษุนั้นก็เกิดยากจนลง จนต้องขอทานเขาเลี้ยงชีพ ซึ่งเมื่อ 
พระภกิษนุัน้รูข่้าวเข้า จงึได้เข้าไปขออนญุาตสกึออกมาเลีย้งดบูดิา
มารดา พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า เป็นภิกษุก็สามารถที่จะเลี้ยงดูบิดา 
มารดาได้

ภิกษุนั้นจึงได้หมั่นไปมาเยี่ยมเยือนบิดามารดาอยู่เนืองๆ 
และเมือ่บณิฑบาตอาหารมาได้ กน็�าเอาอาหารนัน้มาให้บดิามารดา 
ของตนกินเสียก่อน ส่วนตัวของท่านเองก็สู้อด จนกระทั่งร่างกาย 
ซบูผอม ภกิษทุัง้หลายเหน็ผดิสงัเกตจงึได้สอบถาม ท่านกบ็อกตาม 
ความจริงว่า ท่านได้น�าอาหารที่ได้มาไปเลี้ยงมารดาบิดาของท่าน 
ภกิษทุัง้หลายกเ็ทีย่วยกโทษท่านว่า บณิฑบาตมาเพือ่เลีย้งฆราวาส 
และน�าความนีไ้ปทูลแก่พระพุทธเจ้า พระองค์ก็สั่งให้ประชุมสงฆ์ 
แล้วสอบถามท่านกใ็ห้การตามความเป็นจรงิ เมือ่พระพทุธองค์ได้ 
ทรงทราบว่าผู้นั้นเป็นบิดามารดาของท่าน พระพุทธองค์ก็ทรง 
ยกย่องสรรเสริญว่า

“ดกูรภกิษ ุท่านปฏบิตับิดิามารดานีเ้ป็นประเพณขีองตถาคต 
ได้ปฏิบัติมา” แล้วทรงแสดงเรื่องสุวรรณสามชาดก ยกข้อปฏิบัติ 
มารดาบิดาว่า

การบ�ารุงบิดามารดามงคลข้อที ่
๑๑
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“ภิกษุใดเลี้ยงบิดามารดา ไปบิณฑบาตได้อาหารมายังไม่ได้ 
ฉันจะให้แก่บิดามารดาก็ควร อนึ่งบิดามารดาเจ็บไข้ จะท�ายาให้ 
และตกัน�า้มาให้อาบกค็วร บดิามารดาเจบ็ไข้ในพรรษาจะสตัตาหะ 
ไปรักษาก็ควร ด้วยบิดามารดานี้มีคุณมากควรจะปฏิบัติ” แล้ว 
พระองค์กไ็ด้แสดงอรยิสจั 4 ยงัพระภกิษนุัน้ให้ส�าเรจ็พระโสดาบนั 
เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา

การทีเ่ราตอบแทนคณุของท่าน เลีย้งดทู่านให้ได้รบัความสขุ 
นัน้ จดัเป็นมงคล คอื ความเจรญิ เพราะว่าเป็นทีย่กย่องสรรเสรญิ 
แก่คนทัว่ไป ตรงข้ามการทีเ่ราไม่เลีย้งดทู่าน ไม่ยกย่องท่าน กเ็ป็น 
การลบหลู่ตนเอง เป็นที่เหยียดหยามของคนทัว่ไป หาความเจริญ 
มิได้เลย
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ในมงคลที่แล้วแสดงการเลี้ยงดูบิดามารดา ในมงคลนี้ท่าน 
สอนให้เราสงเคราะห์บตุร เราจะเหน็ได้ว่าในโลกนีบ้รรดาคนต่างๆ 
ทีอ่ยูต่ดิต่อกบัชวีติเรานัน้ คนทีใ่กล้กบัเราทีส่ดุคอื พ่อ แม่ ลกู เมยี 
และอืน่ๆ ตามล�าดบั ท�าไมจงึยกเอามารดาบดิาว่าเป็นใกล้ และรอง 
ลงไปคอื บตุร ข้อนีน่้าคดิ เราลองนกึดอูย่างนีก้แ็ล้วกนั เรานกึดถูงึ 
เลอืดเนือ้ในตวัของเรานัน้ได้แบ่งมาจากบดิามารดาเข้ามาอยูใ่นตวัเรา 
นีเ้อง เพราะเราเอาท่านมาเป็นตวัเรา เพราะฉะนัน้ ท่านกบัเราจงึ 
เปรยีบเป็นเลอืดเนือ้ก้อนเดยีวกนั ด้วยเหตนุีเ้รากบัตวัท่านจงึใกล้ 
ที่สุด

มงคล
ข้อที่๑๒

ปุตฺตสงฺคโห
(เลี้ยงดูบุตร)
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ทนีีร้ะหว่างเรากบัลกูเมยี (หรอืผวั) เรากบัลกูเป็นเลอืดก้อน 
เดยีวกนั เพราะลกูกค็อืก้อนเลอืดของเราทีแ่บ่งออกไปจากเรานีเ่อง 
ลกูจงึเป็นอกีผูห้นึง่ทีอ่ยูใ่กล้ชดิตวัเรามากทีส่ดุรองจากบดิามารดา 
ของเรา

ส่วนเมยี (หรอืผวั) นัน้ ไม่ใช่เลอืดเนือ้ก้อนเดยีวกนั เป็นคน 
ละก้อน ได้มาคนละทางไม่เหมอืนลกู ฉะนัน้ (เมยีหรอืผวั) เราจงึ 
ถือว่าเป็นคนอื่น ที่กล่าวมานี้เราเอาความจริงเป็นเครื่องวัด ไม่ได้ 
หมายเอาสิง่ทีก่ฎหมายก�าหนด กฎหมายก�าหนดว่าผวัเมยีเปรยีบ 
เหมือนคนเดียวกัน นี่ว่าตามกฎหมาย แต่ในทางหลักธรรม สามี 
ภรรยาไม่ใช่ญาติฝ่ายโลหิต แต่ก็เป็นญาติทางธรรม

เรานีส้ามารถทีจ่ะหย่าขาดจากสามหีรอืภรรยาได้ เพราะเป็น 
คนละคนอยูแ่ล้ว เอาใจมาเกีย่วกนัไว้เท่านัน้ ปลดออกเสยี ผวักบัเมยี 
กเ็ป็นคนละคน เมือ่หย่าขาดกข็าดกนัจรงิๆ ทางวนิยัไม่เอาโทษเลย 
เช่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปมีคู่ครองใหม่ก็มีได้ ไม่ถือว่าผิดศีลข้อกาเม

แต่พ่อแม่กับลูกนั้นชาตินี้ทั้งชาติหย่าขาดกันไม่ได้ ถึงแม้ว่า 
อกีฝ่ายหนึง่จะชัว่ช้าเลวทรามอย่างไรกต็าม ถงึแม้ว่าเราจะโกรธกนั 
ถงึขนาดตดัพ่อตดัลกูกนักต็าม นัน่ว่ากนัตามกระแสโลก แต่ในทาง 
ธรรม ถ้าลกูทีพ่่อแม่บอกตดัขาดแล้วไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ กเ็ป็นบาปหนกั 
ถงึขัน้อนนัตรยิกรรมตามเดมิ จะอ้างว่าเป็นคนอืน่หาได้ไม่ เพราะ 
มนักบ็อกอยูท่นโท่แล้วว่าเรามาจากท่าน และลกูกม็าจากเรา ดงันัน้ 
ตัวเราก็เป็นเหมือนตัวของท่าน ลูกเราก็เหมือนตัวของเรา

เมือ่เราเข้าใจความสมัพนัธ์เกีย่วข้องกนัอย่างนีแ้ล้ว ต่อจากนี้ 
ไปเราก็จะได้มาศึกษาถึงเรื่องประเภทของลูกที่ท่านได้แบ่งไว้ตาม 
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ลักษณะโดยก�าเนิดตามพุทธวจนะโดยตรง ซึ่งทรงตรัสการนับไว้ 
คนละด้าน คือทางก�าเนิด ทางคุณธรรม

ทางก�าเนิด

ในพระสุตตันตปิฎก ปัณฑรกชาดก กล่าวว่าบุตรมีอยู่ ๓ 
ประเภท คือ

๑. อันเตวาสี ลูกศิษย์
๒. ทินนโก ลูกเลี้ยง
๓. อตรโช ลูกเกิดจากตัว
ในประเภทที ่๑ อนัเตวาส ีหมายถงึคนทีย่อมมอบกายถวาย 

ตวัเรยีนศลิปศาสตร์ต่างๆ กบัเรา เราเป็นผูป้ระสาทความเจรญิให้ 
แก่เขา ซึง่หมายเอาทีม่าอยูก่นิกบัเรา เรารบัเป็นภาระดแูลทกุข์สขุ 
ความเจบ็ไข้ได้ป่วยอยูใ่นภาระของเรา ซึง่เราเรยีกว่า ลกู เหมอืนกนั 
แต่เรียกว่า ลูกศิษย์

ประเภทที ่๒ ทนินโก แปลว่าบตุรทีเ่ขาให้ คอืตวัเราเองไม่ได้ 
ให้ก�าเนดิ เป็นแต่คนอืน่เอามาให้เป็นลกู อย่างทีค่นไปขอลกูคนอืน่ 
เขามาเลี้ยง เราเรียกลูกประเภทนี้ว่า ลูกเลี้ยง

ประเภทที ่๓ อตรโช แปลว่าลกูเกดิจากตวั คอืลกูทีเ่กดิเพราะ 
เราเป็นผูท้�าให้เกดิ หมายถงึลกูในไส้ของเราจรงิ ไม่มอีืน่แปลกปน 
มา อย่างตามที่เราเรียกกันว่า ลูกตัว หรือลูกในไส้

เลี้ยงดูบุตรมงคลข้อที ่
๑๒
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ลูกโดยภูมิธรรม

ทางด้านภูมิธรรม คือความดีในตัวลูก พระพุทธองค์ได้ตรัส 
ไว้ใน พระสุตตันตปิฎก ตโตปุตตสูตร ทรงแบ่งไว้ ๓ ชั้นเหมือน 
กัน คือ

อภิชาตบุตร หมายถึงลูกที่สูงกว่าบิดามารดา
อนุชาตบุตร หมายถึงลูกที่เสมอบิดามารดา
อวชาตบุตร หมายถึงลูกที่ต�่ากว่าบิดามารดา
ทีจ่ดัประเภทอย่างนี ้ถอืเอาความดขีองลกูนัน่เองเป็นเกณฑ์ 

และเอาความดีของพ่อแม่เป็นเครื่องเทียบ ลูกคนใดท�าความดี 
ท�าความเจรญิมาสูว่งศ์สกลุเดมิของตน ท�าให้วงศ์สกลุของตนได้รบั 
ความรุ่งเรือง เกิดมาแล้วท�าความเจริญแพร่เกียรติคุณของวงศ์ 
ตระกูลให้กว้างขวางออกไป ลูกคนนั้นจัดว่าเป็นอภิชาตบุตร คือ 
เกิดมาแล้วดีกว่าบิดามารดา

ลูกคนใดเกิดมาแล้วไม่ดีหรือไม่ต�่ากว่าบิดามารดา ไม่ท�าให้ 
วงศ์ตระกูลเสื่อมหรือเจริญขึ้น ลูกที่พอจะอาศัยวงศ์ตระกูลมีชีวิต 
อยูอ่ย่างนีเ้รยีกว่า อนชุาตบตุร แปลว่าบตุรทีเ่สมอบดิามารดา หรอื 
วงศ์ตระกูล

ลูกที่สาม อวชาตบุตร เป็นลูกชั่วเกิดมาแล้วมีแต่ล้างผลาญ 
วงศ์ตระกูลให้ฉิบหายวายวอดไป มีความประพฤติต�่าทราม นิสัย 
ชั่วช้าเลวทราม ฉุดเอาศักดิ์ศรีของพ่อแม่ลงสู่ฐานะอันต�่าทราม 
ลกูประเภทนีฉ้ดุเอาพ่อแม่ลงสูอ่เวจ ีซึง่ไม่ต้องพดูถงึความตาย แม้ 
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ยงัเป็นๆ อยูก่ท็�าให้ตกนรกวนัละหลายๆ ครัง้ คอืเมือ่นกึถงึทไีรกม็ี 
แต่ความชัว่ช้าของลกู ไม่มคีวามชืน่ชมยนิดแีต่อย่างไรเลย ซึง่ลกูนี้ 
ถงึแม้จะมคีวามชัว่ช้าเลวทรามอย่างไร พ่อแม่กไ็ม่สามารถทีจ่ะตดั 
ให้ขาดได้ เพราะเป็นเสมือนตัวของเราเอง ซึ่งเรื่องนี้พ่อแม่ทุกคน 
ก็มีความปรารถนาดีต่อลูก พยายามส่งเสียให้ลูกได้รับการศึกษา 
ให้ได้รบัการอบรม แต่ถงึกระนัน้ลกูกไ็ม่เอาใจใส่ เมือ่เราพยายามท�า 
จนสดุความสามารถของเราแล้วไม่ได้ด ีกเ็ป็นเรือ่งทีเ่ราจะต้องวาง 
อเุบกขา นกึเสยีว่าเป็นกรรมของเรา อย่าได้มคีวามคดิวติกทกุข์ร้อน 
จนเกนิไปซึง่จะท�าให้เสยีการงาน ซึง่ลกูประเภทนีก้ไ็ม่ใช่ว่าจะมแีต่ 
ของเราคนเดียว แม้คนอื่นก็มีเช่นกัน

การสงเคราะห์บุตร

ธุระของพ่อแม่ที่จะพึงท�าให้แก่บุตรนั้น มีอยู่หลายอย่าง 
เริ่มตั้งแต่อาบน�้า ป้อนข้าว เอาลงเปล ล้างขี้ล้างเยี่ยว จนกระทั่ง 
แต่งงานให้เป็นฝั่งเป็นฝา แล้วในที่สุดเลี้ยงลูกให้เขาอีกในฐานะที่ 
เป็นคุณตาคุณยายของเขา ถ้าจะนับงานของพ่อแม่นั้นยังจะมีอีก 
มาก แต่หน้าที่ที่ส�าคัญซึ่งเราพอจะประมวลมาได้นั้น เราพอที่จะ 
จ�าแนกออกเป็นประเภทใหญ่ได้ ๒ ประการคือ

เลี้ยงลูกให้โต
เลี้ยงลูกให้ดี
ทั้งสองประการนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่เราจะพึงศึกษา ดังได้ 

เลี้ยงดูบุตรมงคลข้อที ่
๑๒
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กล่าวไว้ในตอนแรกแล้วว่า ธรรมนั้นมีอยู่ ๒ ประการ คือ สภาว 
ธรรม และคุณธรรม ในประการแรกที่ว่าเลี้ยงลูกให้โตนั้น เป็น 
สภาวธรรม เพราะในการทีจ่ะเลีย้งลกูให้โตนัน้ไม่สูจ้ะเป็นภาระมาก 
แม้แต่สตัว์ทัว่ๆ ไปกส็ามารถทีจ่ะท�าได้ เพราะความเตบิโตนัน้เป็น 
ธรรมชาติอย่างหนึ่งของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายซึ่งมีอยู่ประจ�าตาม 
ธรรมชาตแิล้ว ส่วนประเดน็ทีส่องทีว่่าเลีย้งลกูให้ได้ดนีัน้ คนเท่านัน้ 
ที่จะสามารถท�าได้ดี

มคีตอิยูบ่ทหนึง่ในศาสนาพราหมณ์ทีว่่า ลกูไม่ม ี๑ ลกูตาย ๑ 
ลูกโง่ ๑ สามอย่างนี้เป็นทุกข์ของพ่อแม่อย่างมาก ประการต้น 
และประการทีส่องนัน้ไม่เท่าไร ประการทีส่ามนีส้เิป็นทีร้่ายยิง่กว่า 
เพราะการไม่มีลูก หรือว่าลูกตายนั้นยังพอท�าเนา เพราะมันไม่มี 
และลกูกต็ายไปแล้ว แต่การทีล่กูโง่นีส่เิป็นของร้าย เพราะเลีย้งไม่ 
โตจะต้องเป็นภาระของพ่อแม่อยูต่ลอดเวลา ถงึแม้ว่าจะตายลงไป 
ก็ยังมีความห่วงกังวลลูกอยู่อีก นอกจากนั้นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมา 
ก็เพื่อมุ่งหวังที่จะให้ลูกได้ดี ซึ่งเป็นคุณธรรมประการหนึ่งของพ่อ 
แม่ ลูกที่ไม่ดีนั้นต้องท�าให้พ่อแม่ได้รับความล�าบากและขายหน้า 
ชาวบ้านอย่างมากมาย ไม่เป็นทีแ่ช่มชืน่แก่ผูเ้ป็นพ่อแม่เลย ฉะนัน้ 
ในมงคลข้อนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่า การสงเคราะห์บุตรนั้นเป็น 
มงคลคอืความดอีนัประเสรฐิข้อหนึง่ พ่อแม่จะพงึสงเคราะห์ลกูด้วย
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 ห้ามลกูจากความชัว่ ข้อนีใ้นหนงัสอืของพนัเอกป่ิน 
มทุกุนัต์ ท่านได้แปลความว่า กนัลกูจากความชัว่ ทีแ่ปลจาก ห้าม 
เป็น กนั ท่านให้เหตผุลว่าเพือ่ให้ความมนี�า้หนกัขึน้ เพราะท่านให้ 
ความหมายว่า ค�าว่าห้ามนัน้เป็นค�าทีอ่อกจะมนี�า้หนกัไปในทางบบี 
บงัคบัจติใจของบตุร เพราะว่าการห้ามนัน้แทนทีจ่ะได้รบัผลด ีบาง 
ครั้งกลับกลายเป็นผลเสีย เพราะเด็กบางคนเมื่อพ่อแม่ห้ามหรือ 
ว่ากล่าวตกัเตอืนในสิง่ทีไ่ม่ชอบต่อความดงีาม แทนทีจ่ะเหน็ความ 
หวงัดขีองพ่อแม่ กลบัเหน็ว่า พ่อแม่นีช้อบแทรกแซงในชวีติส่วนตวั 
ของตนเกนิไป แทนทีจ่ะกลบัตวั กลบัจะหนเีตลดิเปิดเปิงออกจาก 
บ้านไปเสียก็มี หรือบางทีก็ฆ่าตัวตายเพื่อประท้วงการห้ามปราม 
ของพ่อแม่ก็มี ซึ่งเรามักจะพบกันอยู ่บ่อยๆ ในข่าวตามหน้า 
หนังสือพิมพ์อยู่ตลอดเวลา

ดังนั้นในความหมายของข้อนี้จะถือเอาความหมายของ 
หนังสือดังกล่าว ซึ่งคิดว่าเป็นค�าแปลที่มีความหมายชัดเจน การ 
ห้ามเป็นเหมือนสิ่งที่บุตรเมื่อไม่เข้าใจ จะเกิดความคิดไปในทางที่ 
ไม่ถูกต้องแล้วจะเป็นผลเสียมากกว่าผลได้ ดังนั้นความหมายใน 

เลี้ยงดูบุตรมงคลข้อที ่
๑๒
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ข้อนี้ จึงอยู่ที่ บิดา มารดา จะต้องใช้ กุศโลบาย ที่ชอบแก่เหตุผล 
พยายามที่จะท�าความเข้าใจในสิ่งที่บุตรต้องการมากกว่าที่จะใช้ 
การบังคับ การที่อยู่ใกล้ชิดและพยายามที่จะเข้าใจความต้องการ 
ของบุตรให้มากที่สุดจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสีย ทั้งนี้เพราะเด็กที่ 
อยูใ่นวยันีม้กัจะเป็นผูม้อีารมณ์ร้อน และมกัจะใช้อารมณ์มากกว่า 
เหตุผล แต่จะอย่างไรก็ดีบุตรก็ควรที่จะท�าความเข้าใจในเจตนาดี 
ของพ่อแม่ให้มาก ทั้งนี้เพราะพ่อแม่ทุกคนมีความปรารถนาดีต่อ 
บตุรของตน ๑๐๐ เปอร์เซน็ต์เตม็ มากกว่าจะหวงัร้ายต่อบตุร การ 
ป้องกนับตุรไม่ให้ท�าความชัว่นัน้เป็นการสงเคราะห์บตุรในข้อแรกนี้

ข้อ ๒ ปลูกฝังความดี
ค�าว่า ความด ีในทีน่ีห้มายถงึความประพฤตดิ ีอยูใ่นระบอบ 

ของศีลธรรม เรื่องนี้เปน็เรื่องที่จะต้องได้รบัการอบรม ทั้งนีเ้พราะ 
ว่าคนเราจะดีหรือชั่วนั้นขึ้นอยู่กับจิตใจเป็นส�าคัญ ถ้าหากว่าจิตใจ 
ไดร้ับการอบรมในทางดี การกระท�าที่ปรากฏออกมาทางกายและ 
วาจาก็จะเป็นความดี ถ้าใจคิดชั่วเสียอย่างเดียว การกระท�าทาง 
กายและวาจากพ็ลอยชัว่ไปด้วย เรือ่งของจติใจจงึเป็นปัญหาข้อแรก 
ที่เราจะต้องแก้ไข

เมื่อพูดถึงเรื่องของใจแล้วก็มีปัญหาอยู่ว่า ท�าไมจึงต้องท�าใจ 
ของเราให้ด ีหมายความว่าใจของเดก็ทีเ่กดิมานัน้ไม่ดหีรอือย่างไร 
จะว่าไม่ดีทีเดียวก็ไม่ได้ เพราะว่ากันตามหลักแล้วถ้าไม่ดีก็คงจะ 
ไม่เกดิมาเป็นคน เพราะผูท้ีเ่กดิมาเป็นคนนัน้จะต้องมจีติใจด ีหรอื 
ที่เรียกว่าเป็นกุศลจึงจะเกิดมาได้ แต่ว่าความดีนั้นเป็นความดีขั้น 
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อุปนิสัย คือมีแววพอเหมาะแก่การฝึกเท่านั้น เราลองนึกดูว่า มือ 
ของเราทกุคนนัน้ดมีาก่อนแล้ว คอืดมีาแต่เกดิ มสีบินิว้ครบบรบิรูณ์ 
แต่ความดนีัน้มนัเป็นเพยีงทนุ ไม่ใช่ว่าเมือ่มมีอืแล้วเราจะสามารถ 
ที่จะเขียนหนังสือได้ หรือเขียนภาพเป็น เราจะต้องมาฝึกกันใหม่ 
ส่วนดเีดมิกเ็หมอืนกนั มนัเหมาะทีจ่ะฝึกเท่านัน้ ใจของเรากเ็หมอืน 
กนั จะต้องใช้การฝึกฝนให้รูจ้กัความด ีให้รูจ้กัเว้นจากการท�าความ 
ชั่ว โดยที่เราพยายามที่จะปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ ไว้ในใจของเด็ก 
ฝึกให้มีความคุ้นเคยกับความดีอยู่เสมอ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะ 
ต้องศึกษากันอีกมาก แต่ที่ส�าคัญที่สุดในข้อนี้นั้น การสงเคราะห์ 
บุตรจ�าเป็นที่จะต้องปลูกฝังความดีให้แก่บุตร ซึ่งเป็นหน้าที่การ 
สงเคราะห์บุตรในข้อที่ ๒

ข้อที่ ๓ ให้ลูกได้รับการศึกษา
ข้อนีม้คีวามหมายชดัเจนอยูแ่ล้วว่า การให้ได้รบัการศกึษานัน้ 

กค็อืการให้เล่าเรยีนหนงัสอืนัน่เอง ส่วนวชิานัน้ได้แก่อะไรบ้าง กไ็ด้ 
กล่าวไว้แล้วในข้อที่ว่า พาหุสัจจะ และสิปปะ การกวดขันให้บุตร 
ไปโรงเรียนนั้น นอกจากจะให้เด็กได้วิชาความรู้แล้ว ยังเป็นการ 
ป้องกนัไม่ให้เดก็เสยีอกีด้วย การศกึษานีท้�าให้มคีวามฉลาดในการ 
ทีจ่ะประกอบอาชพี การให้สมบตัอิย่างอืน่นัน้มวีนัทีจ่ะหมดได้ แต่ 
ให้การศึกษานั้นไม่มีวันหมดและใช้ได้ตลอดชีวิต มีค�าอยู่ค�าหนึ่ง 
ซึง่จ�าไม่ได้ว่าใครพดู แต่มคีตน่ิาคดิเหมอืนกนั คอืคตทิีว่่า “มเีงนิให้ 
ฝังไว้ในหวั อย่าให้แก่บตุร” ทีว่่าฝังไว้ในหวันัน้ หมายความว่าให้ได้ 
รบัการศกึษาตามความสามารถทีจ่ะเรยีนได้ เพราะถ้าลกูไม่มกีาร 
ศึกษาแล้วจะเป็นภาระแก่เราจนตายทีเดียว

เลี้ยงดูบุตรมงคลข้อที ่
๑๒
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ข้อที่ ๔ จัดแจงหาคู่ครองที่สมควรให้
การสงเคราะห์บุตร นอกจากที่ได้กล่าวไว้ในข้อต้นๆ แล้ว 

พ่อแม่จะต้องเป็นภาระในการแต่งงานของลูก และต้องให้ลูกได้ 
คูค่รองทีด่ ีซึง่เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งส�าคญั เพราะจะว่าเป็นหวัเลีย้วหวัต่อ 
ของชวีติกไ็ด้ ซึง่บางทจีะท�าความเจรญิหรอืความเสือ่มให้กไ็ด้ บาง 
คนแต่งงานแล้วมหีลกัฐาน มคีวามสบาย บางคนแต่งงานแล้วแย่ไป 
เลยกม็ ีฉะนัน้ประเดน็ปัญหาในข้อนีจ้งึต้องพจิารณา ๒ ประเดน็คอื 
ประเดน็แรก วยัสมควรต่อการทีจ่ะมคีรอบครวัแล้วหรอืไม่ ประเดน็ 
ที่สอง คู่ครองนั้นสมควรหรือไม่

เรื่องวัยนั้นก็ส�าคัญ ถ้าเป็นวัยเด็กเกินไปก็ไม่เหมาะสมที่จะ 
ครองเรอืน เพราะเป็นวยัทีม่แีต่อารมณ์มากกว่าเหตผุล เรือ่งนีเ้ป็น 
เรื่องที่พ่อแม่จะต้องพิจารณา

ประการที่สอง เรื่องคู่ครอง เป็นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่เหมือน 
กัน เพราะเรื่องนี้มักจะเป็นปัญหา เพราะบางครั้งพ่อแม่ก็เห็นแต่ 
ความชอบของตนเอง โดยไม่ได้ค�านึงถึงความต้องการหรือความ 
พอใจของลกู เรือ่งนีเ้ราจะต้องให้อสิระแก่ลกูพอควร พยายามให้มี 
ความเหน็สอดคล้องกนั อย่าได้ใช้แต่ว่าเราเป็นคนใหญ่เกดิมาก่อน 
อย่างเดยีว หรอืทางฝ่ายลกูกเ็หมอืนกนั อย่าคดิว่าขอให้ฉนัรกัเสยี 
อย่างเดียว ต้องใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ เพราะไม่อย่างนั้นแล้ว 
การสงเคราะห์บตุรกจ็ะกลายเป็นการหาเคราะห์ให้แก่บตุรไป แต่ที่ 
ส�าคญัพ่อแม่ควรจะถอืหลกัว่า “คนทีเ่ราไม่ชอบแต่ลกูเรารกั ดกีว่า 
คนที่เรารักแต่ลูกเราไม่ชอบ” เพราะถ้าขืนให้เขาแต่งงานไปโดย 
เขาไม่รกัแล้ว จะท�าให้เกดิความทกุข์มากกว่าความสขุ จะเป็นการ 
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ท�าลายมากกว่าการสร้างสรรค์

ข้อที่ ๕ มอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัย
เรือ่งการมอบทรพัย์สมบตัใิห้ในสมยันัน้ หมายความถงึว่าใน 

กรณทีีบ่ดิามารดามทีรพัย์สมบตั ิถ้าไม่มทีรพัย์สมบตักิเ็ป็นเรือ่งที่ 
จนปัญญาอยู ่ท�าไมจงึจะต้องมอบทรพัย์สมบตัใิห้ เรือ่งทีเ่ราไม่ต้อง 
คดิกค็อืเพือ่เป็นทนุในการสร้างตวั แต่ทีส่�าคญัทีพ่ระพทุธองค์ทรง 
แสดงไว้ก็คือ มอบให้ในสมัย ที่ว่ามอบให้ในสมัยนั้น หมายความ 
ถงึว่า ดคูวามเหมาะสม อย่างเช่นว่าบตุรนีม้อีายสุมควรทีจ่ะรกัษา 
ทรัพย์สมบัติแล้วหรือไม่ หรือว่าบุตรของเราเป็นคนประพฤติ 
อย่างไร พอทีจ่ะรกัษาทรพัย์สมบตัแิล้วหรอืไม่ เหล่านีเ้ป็นต้น และ 
ไม่ใช่หมายความว่าให้เมื่อตอนตัวจะตาย

เรื่องการท�าธุระเกี่ยวกับทรัพย์มรดกไว้ให้เสร็จสิ้นก่อนตาย 
นั้น เป็นการชอบด้วยพุทธประสงค์ เพราะถ้ารายไหนไม่ท�าไว้ให้ 
เรียบร้อย ปล่อยให้ลูกแย่งกันเอาเอง มักจะเป็นเรื่องแตกแยกใน 
หมูพ่ีน้่อง จนถงึกบัฟ้องร้องกนัถงึโรงถงึศาล บางทกีฆ่็ากนัเองตาย 
เพราะมรดกกม็ ีแทนทีจ่ะเอาทรพัย์สมบตัทิีพ่่อแม่ให้มาท�ากนิ กลบั 
ไปเป็นค่าทนายหมด หนกัเข้าศพพ่อศพแม่กไ็ม่มใีครจดัท�า การท�า 
ตามหลักพุทโธวาทนั้นจะเกิดเป็นมงคลแก่ตนและวงศ์ตระกูล 
ต่อไป

เลี้ยงดูบุตรมงคลข้อที ่
๑๒
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การสงเคราะห์บุตร
เป็นมงคลอย่างไร

เป็นที่ทราบกันอย่างดีดังที่ได้อธิบายไว้แล้วว่า พ่อแม่ทุกคน 
มคีวามปรารถนาทีจ่ะให้บตุรของตนเป็นคนด ีเป็นคนทีส่มบรูณ์เช่น 
คนอื่น ดังนั้นการสงเคราะห์บุตรนี้ก็เป็นการท�าให้บุตรมีความสุข 
และมีความคิดถึงคุณธรรมของพ่อแม่ในที่สุด เราจะลองเปรียบ 
เทยีบกบัร่างกายของเราดกูไ็ด้ คนทีเ่กดิมานัน้จะต้องบรบิรูณ์ด้วย 
สิง่ห้า ซึง่เราเรยีกว่า เบญจสาขา คอื ขา ๒ ขา แขน ๒ แขน ศรีษะ ๑ 
ถ้าร่างกายเราไม่ครบห้าแล้ว ก็ไม่เป็นที่ปลื้มปีติแก่บิดามารดา 
ซึ่งเป็นความจ�าเป็นในสายตาของคนธรรมดา (สิ่งอื่นนอกจาก 
นี้ เช่น ตา หู จมูก ฯ เหล่านี้สงเคราะห์อยู่ในส่วนของศีรษะ) แต่ 
พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมครู ได้ทรงมีพระญาณมองเห็นเหตุ 
แห่งความเจริญ ความเสื่อมลึกซึ้ง จึงทรงสอนให้มารดาบิดา 
สงเคราะห์บตุรของตนด้วยสถาน 5 เหมอืนกนัคอื ตดัชัว่ ท�าตวัดี 
มีวิชา มีคู่บุญ เพิ่มพูนความมี นี่แหละเป็นสิ่งที่บิดามารดาจะต้อง
ช่วยแต่งเติมให้แก่บุตรนอกเหนือจากให้ก�าเนิดแล้ว และลูกก็จะ 
ต้องมอบกายถวายชีวิตแก่บิดามารดาเป็นแน่ นี่แหละมงคลที่เรา 
จะได้รับละ
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การมีภรรยานั้นจะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก ทั้งนี้มันมี 
ประเดน็ปัญหาอยูเ่พยีงว่า ท�าอย่างไรผวัเมยีจงึจะอยูก่นิด้วยกนัยดื 
เช่นเราตัง้ปัญหาอย่างนีแ้ล้ว กจ็ะมคี�าตอบด้วยมากมายหลายความ 
คดิแล้วแต่ความถนดัหรอืความชอบของตน ถ้าจะถามหมอด ูหมอ 
กจ็ะว่ามนัเกีย่วกบัดวงชะตา คูธ่าตคุูส่มพงศ์ แล้วจะต้องให้ฤกษ์ให้ 
เหมาะๆ บางทกีต้็องท�าอย่างนัน้อย่างนี ้การแต่งงานต้องหามงคล 
แฝดบ้าง ใช้หอยสงัข์ซึง่เป็นหอยมงคลบ้าง ถ้าจะถามคนทีห่วัสมยั 
ใหม่กจ็ะว่า จะต้องมีเงิน ตอ้งมีรถ มตีึก จึงจะท�าใหอ้ยู่ด้วยกันยดื 
เมือ่ความคดิเหน็ต่างกนัดงันีแ้ล้ว เราลองสอบดเูถอะว่าทีก่ล่าวมานี้ 

มงคล
ข้อที่๑๓

ทารสฺส สงฺคโห
(การสงเคราะห์ภรรยา - สามี)
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อยู่ด้วยกันยืดไหม แม้จะมีเงินมีทอง มีตึก มีรถเก๋ง เครื่องบ�ารุง 
ความสขุต่างๆ แต่กไ็ม่ได้ป้องกนัความแตกร้าวของครอบครวัได้เลย 
แล้วทางพุทธศาสนาเล่ามีความคิดเห็นอย่างไร

ในทางพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึงมงคลที่ ๑๓ 
ว่า ทารสสฺ สงคฺโห ซึง่ค�าทัง้สองนีเ้มือ่เราจะแยกออกกจ็ะได้ความ 
ว่า ทาระ แปลว่า เมีย กับค�าว่า สังคหะ แปลว่า สงเคราะห์ เมื่อ 
แปลรวมกันก็จะได้ความว่า การสงเคราะห์เมีย หมายความว่า 
ผู้ชายที่มีเมียต้องสงเคราะห์เมียจึงจะเกิดมงคล

แต่ที่ว่ามานี้ อย่าหมายว่าเมียจะไม่ต้องสงเคราะห์ผัวบ้าง 
เพราะสิ่งทั้งสองนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กัน เหมือนกับว่าเมื่อเรา 
กินข้าวก็ต้องมีกับข้าว ขนม ร่วมอยู่ด้วย เพราะค�าว่ากินนั้นรวม 
ความหมายอยู่แล้ว ในมงคลข้อนี้ก็เหมือนกัน แม้จะระบุเพียง 
ข้างเดียวว่า ให้ชายสงเคราะห์เมีย แต่เมียก็จะต้องถือปฏิบัติด้วย 
ไม่ใช่คอยนัง่ๆ นอนๆ ให้ผวัปฏบิตัอิยู ่ส่วนเมยีนัง่กรดีเลบ็ ประเดีย๋ว 
พระเอกของเราเกิดโมโหขึ้นมา อัปมงคลก็เล่นงานเอาเท่านั้น

ความหมายของค�าว่าสามี ภรรยา

ค�าแรกคือค�าร้องเรียกผัวว่า สามี ถ้าจะแปลตามมูลศัพท์ 
แล้ว ค�าว่า สามี แปลว่า นาย ก็ได้ แปลว่า เจ้าของ ก็ได้ ที่ว่าเจ้า 
นาย ไม่ใช่หมายความว่าเป็นสามแีล้วจะตัง้ตวัเป็นนายของภรรยา 
ค�าว่า เจ้านาย นี้หมายถึงผู้ที่ให้ความคุ้มครอง ให้ความอุปถัมภ์ 
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เพราะว่าค�าว่าเจ้านายโดยตรงมอียูค่�าหนึง่ซึง่เราใช้ว่า อยัยะ แปล 
ว่า เจ้านาย ดังนั้น

นายแบบสามี   คู่กับผู้รับเลี้ยง
นายแบบอัยยะ  คู่กับข้าทาส บ่าว

ฝ่ายหญงิ ซึง่กม็อียูห่ลายศพัท์อยูเ่หมอืนกนัทีใ่ช้เรยีกว่าเมยี 
เช่น ทาระ ชายา ปรจิารกิา และภรรยา ค�าว่า ทาระและชายา เรา 
แปลว่า เมีย ตรงตัว ส่วนค�าว่า ปริจาริกา เป็นความหมายที่ค่อน 
ข้างจะเหยียดผู้หญิงอยู่นิดๆ แปลว่า ผู้ปรนนิบัติ (บ�าเรอ) บางที 
กดลงถึงว่า บาทปริจาริกา แปลว่า นางบ�าเรอเท้า

ส่วนค�าที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือค�าว่า ภริยา หรือภรรยา ซึ่ง 
แปลว่า คนควรเลี้ยง เป็นค�าคู่กับสามี ซึ่งแปลเอาความว่า ผู้เลี้ยง 
ลักษณะของภรรยาหรือสามี ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ใน 
สตุตนัตปิฎก องัคตุตรนกิาย สตัตกนบิาต ว่า ภรรยามอียู ่๗ ชนดิ 
ดังความต่อไปนี้

ครัง้หนึง่ พระพทุธองค์เสดจ็เข้าไปบณิฑบาตทีค่ฤหาสน์ของ 
ท่านอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีในกรุงสาวัตถี เมื่อเสด็จเข้าไปถึง 
แล้ว พระองค์กท็รงประทบันัง่อยูบ่นบวรพทุธอาสน์ทีเ่ศรษฐปีลูาด 
ถวาย เวลานัน้ ผูค้นในบ้านของเศรษฐพีากนัส่งเสยีงเอด็องึเอะอะ 
โวยวายกนัลัน่บ้าน ขณะนัน้ ท่านเศรษฐไีด้เข้าไปถวายบงัคมพระ- 
พทุธองค์ แล้วนัง่เฝ้าอยูเ่ฉพาะพระพกัตร์ พระพทุธองค์จงึทรงตรสั 
ถามเศรษฐว่ีา คหบด ีท�าไมทีบ้่านของคหบด ีผูค้นจงึส่งเสยีงเอด็องึ 

การสงเคราะห์ภรรยา-สามีมงคลข้อที ่
๑๓
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เอะอะมากนกั ดเูหมอืนชาวประมงส่งเสยีงร้องกนัเวลาจบัปลาเทยีว
ท่านอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีจึงกราบทูลว่า พระเจ้าข้า 

ลูกสะใภ้ของข้าพระองค์คนหนึ่ง ชื่อสุชาดา เป็นน้องสาวของนาง 
วิสาขา ธิดาของท่านธนัญชัยเศรษฐี เป็นคนถือตัวจัด ถือว่าเป็น 
ลูกสาวเศรษฐี เป็นคนขี้โกรธ ขี้โมโห พูดจาหยาบคาย ก้าวร้าว 
รนุแรง ไม่ยอมเชือ่ฟังพ่อผวั แม่ผวั และสาม ีแม้พระองค์ เธอกไ็ม่ 
นับถือ ไม่ยอมสักการะบูชา พระเจ้าข้า พระพุทธองค์ได้ทรงสดับ 
เรือ่งราวเช่นนัน้ กท็รงพระมหากรณุาตรสัเรยีกนางสชุาดาให้เข้าไป 
เฝ้า นางสุชาดาสะใภ้ของท่านอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี จึงเข้าไป 
ถวายบังคมแล้วนั่งเฝ้าอยู่ ณ ที่อันควรข้างหนึ่ง พระพุทธองค์จึง 
ประทานพระโอวาทว่า

สุชาดา ภรรยาของชายมีอยู่ ๗ จ�าพวก คือ ภรรยาเสมือน 
เพชฌฆาต ๑ ภรรยาเสมือนโจร ๑ ภรรยาเสมือนนาย ๑ ภรรยา 
เสมอืนแม่ ๑ ภรรยาเสมอืนพีส่าวน้องสาว ๑ ภรรยาเสมอืนเพือ่น 
๑ ภรรยาเสมือนทาส ๑ บรรดาภรรยา ๗ จ�าพวกนี้ เธอจะเป็น 
ภรรยาจ�าพวกไหน

นางสุชาดาไม่เข้าใจจึงกราบทูลว่า พระเจ้าข้า ข้อความที่ 
พระองค์ตรสันีย่้อนกั หม่อมฉนัยงัไม่เข้าใจความหมายเลยพระเจ้า 
ข้า ขอพระองค์ได้โปรดแสดงธรรม อธบิายความหมายให้หม่อมฉนั 
เข้าใจด้วยเถิด พระเจ้าข้า

พระพุทธองค์จึงตรัสเตือนให้นางสุชาดาตั้งใจฟังพระโอวาท 
ด้วยความเคารพ แล้วทรงอธิบายความหมายโปรดนางสุชาดาว่า

๑. ภรรยาเสมอืนเพชฌฆาตนัน้ หมายความว่าภรรยาใจร้าย 
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ไม่มคีวามรกัใคร่ในสาม ีไม่เกือ้กลูสาม ีเป็นหญงิมกัมากในกามา- 
รมณ์ นิยมรักใคร่กับชายอื่น ดูถูกดูหมิ่นสามี สามีเป็นคนท�างาน 
หาเงนิหาทองมาเลีย้งปากเลีย้งท้องแท้ๆ กไ็ม่มคีวามเหน็อกเหน็ใจ 
มีแต่ข่มเหงน�้าใจ คอยพิฆาตฆ่า เสมือนเพชฌฆาตถือดาบคอย 
ประหารสามีอยู่ทุกเวลา นี่เรียกว่า ภรรยาเสมือนเพชฌฆาต

๒. ภรรยาเสมือนโจรนั้น หมายความว่า ภรรยาเป็นคนใจ 
ขโมย คอยลัก คอยผลาญสมบัติ คอยท�าลายทรัพย์สินเงินทองที่ 
สามที�างานหามาด้วยความเหนือ่ยยาก ให้ฉบิหายไป พยายามลกั 
เลก็ขโมยน้อย เป็นหญงิคดในข้องอในกระดกู ไม่ซือ่ตรงต่อสาม ีนี่ 
เรียกว่า ภรรยาเสมือนโจร

๓. ภรรยาเสมอืนนายนัน้ หมายความว่า ภรรยาใจชัว่ ตัง้ตวั 
เป็นนายของสามี เป็นคนหยาบคาย ใจเหี้ยม พูดแต่ค�ากักขฬะ 
กบัสาม ีชอบใช้สาม ีข่มขู ่ข่มเหงสามเีหมอืนนายท�ากบัทาส สามี 
เป็นคนขยนัหมัน่เพยีร แต่ตวัเองเป็นคนขีเ้กยีจขีค้ร้าน ไม่เอาการ 
เอางาน เอาแต่กนิแต่นอน มวัแต่แต่งเนือ้แต่งตวั นีเ่รยีกว่า ภรรยา 
เสมือนนาย

4. ภรรยาเสมอืนแม่นัน้ หมายความว่า ภรรยาเป็นคนใจสงู 
มีความหนักแน่นเหมือนแม่ มีความรัก ความปรารถนาดีต่อสามี 
คอยเฝ้าดูแลสามีเหมือนแม่ดูแลลูก สามีหาทรัพย์สินเงินทองใดๆ 
มาได้กพ็ยายามเกบ็ไว้ ออมไว้ รกัษาไว้ด้วยด ีมใิห้เสือ่มสญู นีเ่รยีก 
ว่า ภรรยาเสมือนแม่

5. ภรรยาเสมือนพี่สาวน้องสาวนั้น หมายความว่า ภรรยา 
เป็นคนมสีมัมาคารวะ มคีวามเคารพย�าเกรงสาม ีมคีวามละอายแก่ 

การสงเคราะห์ภรรยา-สามีมงคลข้อที ่
๑๓
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ใจ ไม่ประพฤตอิะไรล่วงล�้าก�า้เกนิสาม ีเป็นหญงิอยูใ่นอ�านาจสามี 
เชื่อถ้อยฟังค�าของสามี มีความรักฉันพี่น้อง นี่เรียกว่า ภรรยา 
เสมือนพี่สาวน้องสาว

๖. ภรรยาเสมอืนเพือ่นนัน้ หมายความว่า ภรรยามใีจรกัสามี 
ประพฤติดีต่อสามีฉันเพื่อนที่ดีประพฤติต่อกัน เป็นคนมีตระกูล 
มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติสามีด้วยน�้าใจ รักใคร่สนิทสนม 
เมื่อสามีไปไหนกลับมา ก็ยินดีต้อนรับด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส 
เสมอืนเพือ่นทีด่ต้ีอนรบัเพือ่นทีจ่ากกนัไปนานๆ จงึกลบัมาพบกนั 
ฉะนั้น นี่เรียกว่า ภรรยาเสมือนเพื่อน

๗. ภรรยาเสมอืนทาสนัน้ หมายความว่า ภรรยาเป็นหญงิมี 
น�า้ใจอดทน สงบเสงีย่ม แม้จะถกูสามข่ีมขู ่ดดุ่า ตบต ีเมือ่คราวผดิ 
พลาด กม็คีวามยิม้แย้มแจ่มใส ไม่โกรธตอบ ไม่โต้เถยีง ไม่เป็นคน 
ใจร้าย รู้จักอด รู้จักกลั้น เป็นคนอยู่ในอ�านาจของสามี ไม่เป็นคน 
ขี้โกรธ ขี้โมโห นี่เรียกว่า ภรรยาเสมือนทาส

สุชาดา ภรรยาของชายมี ๗ จ�าพวกดังกล่าวนี้ เธอจะเป็น 
ภรรยาจ�าพวกไหน

ฯลฯ
ตามนัยพุทธโอวาทนี้จะเห็นได้ว่า หญิงใดประพฤติตนเป็น 

ภรรยาจ�าพวกที่ ๑-๒-๓ หญิงนั้นชื่อว่าตั้งตนเป็นศัตรูของสามี 
ครอบครัวก็จะต้องไม่มีความสุข จะมีแต่ความวิวาทบาดหมาง 
เดอืดร้อนวุน่วาย และสามกีจ็ะรูส้กึว่าตนอาภพัเพราะมเีมยีผดิ เมือ่ 
จะเลกิกนักเ็ลกิไม่ได้ กม็แีต่จะคดิกลุม้อกกลุม้ใจ ไม่มกี�าลงัใจทีจ่ะ 
ขวนขวายเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต
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หญิงที่จัดว่าเป็นภรรยาที่ดี คือเป็นภรรยาที่ 4-5-๖-๗ ซึ่ง 
ถือว่าเป็นภรรยาที่ดี ท�าให้สามีมีความภาคภูมิใจว่ามีภรรยาดี 
เลือกคู ่ครองไม่ผิด จิตใจก็จะเบิกบาน มีก�าลังใจในการที่จะ 
ประกอบกจิการงาน มอีตุสาหะพยายามทีจ่ะสร้างฐานะให้ดยีิง่ๆ ขึน้ 
ครอบครัวก็จะมีความก้าวหน้า มีความสงบสุข

แต่ง - งาน

ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวอยูเ่สมอในมงคลต่างๆ โดยเปรยีบเทยีบ 
ธรรม ว่ามอียู ่๒ อย่างคอื สภาวธรรมและคณุธรรม การกระท�าของ 
ชายหญงิ เพยีงแต่ได้เสยีกนัด้วยอ�านาจกามราคะ นัน่เป็นเพยีงเรือ่ง 
ของธรรมชาติ ไม่ใช่คุณธรรม ไม่ใช่ความดี แม้แต่สัตว์ทั้งปวงก็ 
สามารถทีจ่ะกระท�าได้เช่นนัน้ คณุธรรมแท้จรงิอนัจดัว่าเป็นมงคล 
ของชีวิตสมรส พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า สังคหะ ซึ่งเป็นเครื่อง 
เชื่อมความรักระหว่างภรรยาสามีไม่ให้เกิดความแตกร้าวกัน

ประเพณีการแต่งงานของไทยเรา ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมา 
จากลทัธพิราหมณ์ เวลาเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะรบัหลัง่น�า้สงัข์ เรามกีาร 
สวมมงคลแฝด คอืด้ายมงคลทีท่�าเป็นห่วงสองห่วง ส�าหรบัไว้สวม 
ศรีษะเจ้าบ่าวข้างหนึง่ เจ้าสาวข้างหนึง่ เวลาสวมแล้วดคูล้ายๆ จะล่าม 
คนสองคนให้ตดิกนัไว้ ความมุง่หมายนัน้กเ็พือ่ทีจ่ะยดึกนัไว้ ไม่ให้ 
แยกจากกัน นั่นเป็นการยึดแบบพราหมณ์ ยึดคนด้วยเส้นด้าย

ในทางพระพุทธศาสนา พระองค์ก็ได้ทรงสั่งสอนให้เรายึด 

การสงเคราะห์ภรรยา-สามีมงคลข้อที ่
๑๓
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เหมอืนกนั แต่แทนทีแ่ต่จะทรงสอนให้ยดึด้วยด้าย แต่ทรงสัง่สอน 
ให้ยึดด้วยคุณธรรมที่เรียกว่า สังคหะ เราลองมานึกดูว่า การยึด 
อย่างไหนจะมีความมั่นคงต่อกัน การสวมมงคลแฝดนั้นด้ายที่ 
สวมไว้สวมไว้หมิน่เหลอืเกนิ แตะๆ ไว้นดิเดยีวเท่านัน้ ถ้าทัง้สองยงั 
ก้มหวัอยูอ่ย่างนัน้กไ็ม่เป็นไร แต่ถ้าเกดิฝ่ายใดฝ่ายหนึง่สลดัหวันดิ 
เดียว หรือเกิดชะเง้อมองใครๆ เข้าหน่อยเดียว มงคลก็หลุด

มงคลของพระพทุธเจ้าเหนยีวกว่า และคล้องแน่นกว่า มงคล 
ของพระพุทธเจ้านั้นคล้องด้วยสัจจธรรม ซึ่งเรียกว่า สังคหธรรม 
มคีวามเหนยีวแน่นกว่า ต่อให้มนษุย์หน้าไหนกม็ายือ้แย่งของเราไป 
ไม่ได้ แม้แต่ความตายมาพราก กพ็รากได้แต่ร่างกายเท่านัน้ ส่วน 
ใจนั้นคล้องกันแน่นชั่วนิรันดร

สังคหธรรม ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ถึงหน้าที่ของสามี 
ภรรยา ดังต่อไปนี้

ผัวสงเคราะห์เมีย  เมียสงเคราะห์ผัว
๑. ยกย่องว่าเป็นภรรยา  จัดการงานดี
๒. ด้วยไม่ดูหมิ่น  สงเคราะห์คนข้างเคยีงของผวั
๓. ด้วยไม่ประพฤติล่วงใจ  ไม่ประพฤติล่วงใจผัว
4. ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ไว้
5. ด้วยให้เครื่องแต่งตัว  ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการ
  ทั้งปวง
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สถานแรก สามีบ�ารุงภรรยา “ด้วยยกย่องว่าเป็นภรรยา”
นั้น นอกจากจะสงเคราะห์กันแล้วยังส่อให้เห็นถึงน�้าใจอันซื่อตรง 
ต่อกันอีกด้วย การแสดงความรักใคร่ไว้วางใจให้ปรากฏแก่ญาติ 
มิตร เป็นลักษณะยกย่องที่ออกจากใจจริง เป็นการให้เกียรติแก่ 
ภรรยา เปิดโอกาสให้ภรรยามีภาวะเสมอตน และมีสิทธิที่จะแทน 
กันได้ทุกอย่างตรงกับที่กฎหมายเรียกว่า เป็นคนๆ เดียวกัน

สถานที่ ๒ สามบี�ารงุภรรยา “ด้วยไม่ดหูมิน่” นอกจากจะ 
ยกย่องตามข้อแรกแล้ว ประการทีส่องรองลงมานัน้ได้แก่ ไม่ดหูมิน่ 
ค�าว่าไม่ดหูมิน่นัน้หมายถงึการดหูมิน่ในทางกายและวาจา เช่นไม่ 
ทบุตด่ีาว่าภรรยา ด้วยลกัษณะอาการทีห่ยาบคาย ซึง่จะก่อให้เกดิ 
ความอบัอายขายหน้าแก่ภรรยา นอกจากนัน้กต้็องพยายามให้อภยั 
ซึ่งกันและกัน ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มต่อกัน เหล่านี้เป็นลักษณะที่ 
ไม่ดูหมิ่นทั้งนั้น

สถานที ่๓ สามบี�ารงุภรรยา “ไม่ประพฤตล่ิวงใจ” ข้อนีเ้ป็น 
ประเด็นปัญหาส�าคัญในสังคมปัจจุบันซึ่งมักจะมีปรากฏอยู่บ่อยๆ 
ทั้งนี้เพราะว่า ภรรยานั้นต้องการที่จะมีตนผู้เดียวเท่านั้นที่เป็น 
ขวัญใจของสามี การกระท�าโดยแอบไปมีภรรยาใหม่ เป็นเครื่อง 
เฉือนใจภรรยาเดิม ท�าให้คลายความรัก ความนับถือและความ 
ตั้งใจดีของภรรยาเสียสิ้น ยิ่งกว่านั้นจะเป็นศัตรูที่ท�าลายน�้าใจกัน 
ไม่มีที่สิ้นสุด การอยู่กันด้วยความถนอมน�้าใจ เคารพสิทธิซึ่งกัน 
และกัน ย่อมน�ามาซึ่งความเจริญของครอบครัว

สถานที ่๔ สามบี�ารงุภรรยา “ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้” 
คอืมอบความเป็นใหญ่ในการจดักจิการภายในบ้านเรอืน เป็นต้นว่า 

การสงเคราะห์ภรรยา-สามีมงคลข้อที ่
๑๓
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ปกครองดูแลบ่าวไพร่ ตลอดจนการปกครองทรัพย์สมบัติทั้งปวง 
ให้เป็นสิทธิขาดเท่าๆ กับสามี

สถานที ่๕ สามบี�ารงุภรรยา “ด้วยให้เครือ่งแต่งตวั” เมือ่ได้ 
ศกึษาข้อตอนต่อไปในหน้าทีข่องภรรยาแล้ว เราจะเหน็ได้ว่าภรรยา 
นัน้ท�างานจนแทบจะไม่มเีวลาว่าง ดงันัน้เรือ่งการแต่งตวักบ็างครัง้ 
แทบจะไม่สนใจ สามผีูม้ใีจเผือ่แผ่กต้็องคอยตกัเตอืนให้ภรรยาหา 
เครื่องแต่งกายตามสมควร หรือว่าเราไปพบเห็นสิ่งใดเป็นที่พอใจ 
เรากซ็ือ้มาฝากด้วยความเอือ้เฟ้ือ อย่างน้อยภรรยากต้็องเหน็ว่าเรา 
ยังเห็นเขามีความส�าคัญอยู่

เมือ่ภรรยาได้รบัการสงเคราะห์จากสามแีล้ว กพ็งึสงเคราะห์ 
แก่สามด้ีวยสถาน 5 เหมอืนกนั ดงัทีไ่ด้แสดงแผนผงัตัง้แต่ต้น ดงั 
ต่อไปนี้

สถานที่ ๑ ภรรยาสงเคราะห์สามี “ด้วยการงานดี” เรื่อง 
จดัการงานดนีัน้ หมายถงึความเป็น แม่เรอืนทีด่ ีเช่น จดักจิการทกุ 
อย่างทีอ่ยูภ่ายในบ้านให้อยูใ่นสภาพเรยีบร้อย ตลอดจนดแูลความ 
เป็นอยู่คอยรับใช้สามี จัดหาเครื่องล้างหน้าหรือเครื่องอาบน�้าให้ 
สามใีนเวลาตืน่นอน จดัแจงตรวจตรากจิการภายในบ้าน หาอาหาร 
ปรงุอาหารให้สาม ีจดัเครือ่งแต่งกาย ซกัเสือ้ผ้าให้สาม ีดแูลเครือ่ง 
ใช้ไม้สอยต่างๆ ให้อยู่ในระเบียบ ต้อนรับสามีซึ่งกลับจากงานมา 
ใหม่ๆ เหล่านีเ้ป็นต้น เป็นหน้าที่ๆ  ภรรยาจะต้องสงเคราะห์แก่สามี 
และกย็งัมอีกีมากถ้าจะพรรณนาแล้วกจ็ะได้หนงัสอือกีเล่มทเีดยีว

สถานที ่๒ ภรรยาสงเคราะห์สาม ี“ด้วยการสงเคราะห์คน 
ข้างเคียงของผัว” ซึ่งได้แก่ญาติทั้งหลายตลอดจนคนที่มีความ 



ม ง ค ล  ๓ ๘  ป ร ะ ก า ร๑๗4

ใกล้ชิดสนิทสนมของสามีมาก่อน และผู้ที่มาติดต่อกับสามี การ 
สงเคราะห์นั้นก็มีอยู่ ๒ ทาง คือ ก�าลังกาย และก�าลังทรัพย์ ซึ่ง 
ส่วนมากก็มักจะเป็นก�าลังทรัพย์มากกว่า นอกจากนั้นมีอัธยาศัย 
ไมตรต่ีอคนทัว่ไปทีม่าตดิต่อด้วย ทัง้นีเ้พราะว่า การกระท�านัน้อาจ 
จะเป็นที่ยกย่อง สรรเสริญและนินทาแก่คนทั่วไปได้ ภรรยานั้น 
จึงเหมือนศักดิ์ศรีของสามีด้วย

สถานที ่๓ ภรรยาสงเคราะห์สาม ี“ด้วยไม่ประพฤตล่ิวงใจ” 
กม็คีวามหมายอย่างเดยีวกนักบัของสาม ีคอืจะต้องมคีวามละอาย 
รู ้จักออมถนอมตน เพราะการกระท�าตัวนอกใจสามีนั้นเป็น 
ของที่น่าละอายที่สุด ทั้งเป็นการท�าลายเกียรติของสามีอีกด้วย 
การกระท�าตนให้เป็นที่กว้างขวางในหมู่สังคม ให้ความสนิทสนม 
จนเกินไปเป็นอาจิณอยู่นั้น แม้ว่าจะไม่เป็นการกระท�าในท�านอง 
ชู้สาว แต่ก็เป็นที่ต�าหนิแก่คนทั่วไป ความที่มีสัตย์ต่อกันอย่าง 
มั่นคงนี้เป็นเครื่องผูกความสุขภายในครอบครัวอย่างดี

สถานที ่๔ ภรรยาสงเคราะห์สาม ี“ด้วยรกัษาทรพัย์ทีผ่วัหา 
มาได้” หมายความว่าทรพัย์ต่างๆ ทีผ่วัหามาได้นัน้ ภรรยาจะต้อง 
เป็นผูด้แูลรกัษา และใช้จ่ายในทางทีเ่ป็นประโยชน์ รูจ้กัการใช้จ่าย 
ทรัพย์ รู้จักเก็บออม ทั้งพยายามที่จะให้ทรัพย์ที่ได้มานั้นงอกเงย 
ออกไปอีก (ไม่ได้หมายความว่าเอาไปเล่นไพ่) 

สถานที ่๕ ภรรยาสงเคราะห์สาม ี“ด้วยความขยนัไม่เกยีจ- 
คร้าน” ซึง่ความหมายข้อนีม้คีวามหมายตรงตวัอยูแ่ล้ว ซึง่หมายถงึ 
ความขยันในกิจการของแม่บ้านที่จะพึงกระท�า

การสงเคราะห์ซึ่งกันและกันระหว่างภรรยากับสามีนั้น เรา 

การสงเคราะห์ภรรยา-สามีมงคลข้อที ่
๑๓



๑๗5สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ

จะเห็นได้ว่า ค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้วาง 
หลักไว้อย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ไม่ล้าสมัย แม้ว่าเราจะน�ามา 
ปฏิบัติก็จะเกิดความเจริญแก่ครอบครัว ท�าให้มีความสุขยิ่งขึ้น 
ดังนั้นมงคลของพระพุทธเจ้าจึงเป็นมงคลที่สามารถจะสวมใจของ 
ทั้งสองให้อยู่กันชั่วนิรันดร



๑๗๖ ม ง ค ล  ๓ ๘  ป ร ะ ก า ร

ความก้าวหน้าของคนเรานอกจากจะเป็นผลจากการคบมติร 
การเรียน การฝึก และการปฏิบัติบ�ารุงพ่อแม่ลูกเมีย ดังกล่าวมา 
แล้วในมงคลสบิสามข้อก่อน ยงัจะต้องขึน้อยูก่บัปัจจยัส�าคญัอย่าง 
ยิง่ อกีอย่างหนึง่กค็อื การท�างาน ความจรงิแล้วงานกบัคนนัน้ เป็น 
สิ่งที่แยกกันไม่ได้

 เมื่อเราเกิดมาเป็นคนแล้ว จ�าเป็นเหลือเกินที่จะต้องท�างาน 
แต่กย็งัมบีางคนเข้าใจผดิคดิว่าตวัเองนัน้ไม่ได้เกดิมาเพือ่ท�างาน แต่ 
เกดิมาเพือ่จะกนิและนอนเฉยๆ ถ้าคดิอย่างนัน้แล้วกเ็หมอืนกบัว่า 
ตนนัน้ได้ตายไปแล้ว เพราะคนตายไม่ต้องท�างาน นอนวนัยงัค�า่คนื 
ยันรุ่งก็ได้ ไม่มีใครว่า

มงคล
ข้อที่๑๔

อนากุลา จ กมฺมนฺตา
(การงานไม่คั่งค้าง)



๑๗๗สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ

แท้จริงแล้ว การงานเป็นสมบัติของคน คนที่มีงานคือคนที่มี 
สมบัติ ตรงข้ามคนที่ไม่มีงาน คือคนที่ไม่มีสมบัติ เป็นคนที่วิบัติ 
ดังนั้น คนที่วิบัติเพราะไร้งาน หรือเพราะมีความเกียจคร้านไม่ 
ท�างาน จึงเป็นคนที่อาภัพน่าสงสารที่สุด เพราะว่าหลักฐานที่จะ 
พิสูจน์คนว่าดีหรือไม่ดีนั้น อยู่ที่การงาน โรงงานทุกแห่งก็คือโรง 
ท�าเงิน ท�าเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่ตนเอง

การงานนัน้ เป็นอดุมการณ์ของมนษุย์ทีร่กัจะครองชวีติอยูใ่น 
โลก มนษุย์ทีม่กีารงานเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ เพราะการท�างานตาม 
ปกติย่อมสร้างก�าลังกาย สร้างก�าลังใจ สร้างก�าลังปัญญา สร้าง 
ความเจริญ สร้างความสุขให้แก่ชีวิตในโลก ท�าให้ชีวิตสูงด้วยค่า 
ตรงข้ามคนทีเ่กยีจคร้านไม่เอาการเอางาน จงึเป็นคนทีโ่ง่ อ่อนแอ 
ไม่มเีรีย่วแรง เป็นคนรกโลก ด้วยเหตทุีค่วามส�าคญัของกจิการงาน 
นัน้เป็นความส�าคญัของชวีติ ด้วยเหตนุีใ้นมงคลข้อนี ้พระพทุธเจ้า 
จึงได้ทรงชี้ความเป็นมงคลลงไปที่การงานอีกแผนกหนึ่ง

พระพุทธเจ้าของเรา ทรงเป็นนักท�างานตัวอย่างของคน 
ท�างานทีด่เีด่นทีส่ดุ ชัว่ในระยะ ๒,5๐๐ ปีเศษมาแล้ว ยงัไม่มผีูใ้ด 
ท�างานได้เกินกว่าพระองค์ งานก็ดี ผลก็ดี คนก็นิยม พระองค์ได้ 
ทรงท�างานตลอดพระชนมชพีของพระองค์ ตลอด ๘๐ พรรษา เรา 
ลองส�ารวจดูการท�างานของพระองค์อย่างคร่าวๆ ทุกสิ่งทุกอย่าง 
ได้เป็นไปตามแผนทีท่รงก�าหนดไว้ตัง้แต่เสดจ็ออกผนวช ตัง้พระทยั 
ทีจ่ะแสวงหาความพ้นทกุข์ให้ได้ กท็รงกระท�าความเพยีรจนได้พบ 
ทางพ้นทกุข์จรงิ ครัน้ตรสัรูแ้ล้วทรงวางแผนในการประกาศศาสนา 
และตั้งพระทัยว่า เมื่อพระศาสนาได้ประดิษฐานมั่นคงแล้ว จึงจะ 



ม ง ค ล  ๓ ๘  ป ร ะ ก า ร๑๗๘

ปรินิพพาน การทั้งปวงก็เป็นไปตามแผนทุกประการ
มงคลชีวิตข้อที่ว่า การท�างานที่ไม่คั่งค้างเป็นมงคล ซึ่งข้อนี้ 

พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสเอาไว้ ก่อนอื่นเราก็จะได้มาท�าความเข้าใจ 
ในความหมายของมงคลข้อนีเ้สยีก่อน ค�าทีว่่า อนากลุา ซึง่แปลว่า 
คัง่ค้าง งานอากลูคอืงานค้าง ทีว่่าค้างนัน้หมายความว่าคนท�าๆ ให้ 
ค้าง ไม่ใช่หมายความถงึงานทีท่�าต่อกนัแต่ยงัไม่ส�าเรจ็ คอืงานบาง 
อย่างนั้น จะต้องอาศัยปัจจัยและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งผู้ท�าจ�าเป็น 
จะต้องรอ การท�างานอย่างนีไ้ม่เรยีกว่างานอากลู การท�างานแบบ 
นี้เป็นนิสัยของคนจ�าพวกหนึ่ง ซึ่งแรงใจมีไม่พอจะท�างาน ท�างาน 
แล้วต้องทิง้ลงกลางคนั ท�างานไม่ถงึทีเ่สรจ็ทิง้เสยีก่อน ไปรทิ�างาน 
อย่างใหม่ต่อไป คว้างานใหม่มาท�า กท็�าไม่เสรจ็อกีเหมอืนกนั เป็น 
คนดีแต่ขึ้นต้น แต่ท�างานจริงๆ แล้วไปไม่รอด คนที่มีนิสัยทิ้งๆ 
ขว้างๆ ก็เพราะเป็นนิสัยจับจดของตัวเอง อะไรก็ไม่เสร็จสักอย่าง 
สานกระด้งไว้หน่อยแล้วทิ้งไปสานกระจาดอีกนิด และก็ไพล่ไป 
ทอกระสอบ แล้วก็ทิ้งอีกเหมือนกัน งานที่สานกระจาดก็ไม่เป็น 
กระจาด กระด้งกไ็ม่เป็นกระด้ง กระสอบกไ็ม่เป็นกระสอบ นีแ่หละ 
เรียกว่างานคั่งค้างอากูล

คนทีท่�างานคัง่ค้างนัน้เสยีเปรยีบอยูห่ลายอย่าง คอืงานอย่าง 
เดยีวจะต้องท�าซ�า้ถงึสองหนสามหน ชาวไร่ทีห่กัร้างถางพงแล้วไม่ 
ลงพชื ครัน้ถงึเวลาทีจ่ะต้องปลกูจรงิ กจ็ะต้องท�าใหม่ ตกลงว่าต้อง 
ท�าถงึสองหน ยิง่คนทีท่�างานราชการแล้วยิง่เสยีหายใหญ่ โดยปล่อย 
งานของตนไว้ให้คั่งค้างมาก พอถึงเวลาที่จะต้องท�าเข้าจริงๆ แล้ว 
จะต้องอดหลับอดนอนท�าสิ่งนั้นให้ส�าเร็จลงไป และยิ่งต้องท�างาน 

การงานไม่คั่งค้างมงคลข้อที ่
๑๔



๑๗๙สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ

อย่างเร่งรบีแล้วจะเกดิความผดิพลาดอย่างใหญ่หลวง เราลองนกึดู 
กแ็ล้วกนัว่า เราจะมคีวามก้าวหน้าหรอืไม่ถ้าเราต้องท�างานคัง่ค้าง 
อย่างเช่นทีย่กตวัอย่างว่าคนท�าไร่ เมือ่หกัร้างถางพงแล้วไม่ท�าการ 
ปลูกพืช ครั้นถึงเวลาแล้วก็ต้องท�าใหญ่ แทนที่เราจะจับงานใหม่ก็ 
จะต้องท�างานนั้นซ�้าอีก ซึ่งเป็นการไม่ท�าให้เราก้าวหน้าไปได้เลย 
การทีป่ล่อยงานให้คัง่ค้างไว้นัน้เป็นอปัมงคลใหญ่ โดยเฉพาะอย่าง 
ยิง่ถ้าสิง่นัน้เราไม่ได้จดบนัทกึไว้ นานวนัเข้าเรากล็มื หรอืเราจดไว้ 
เกดิทีเ่ราจดไว้นัน้มนัสญูหายไปแล้ว ถ้าเป็นบญัชเีงนิแล้วเราจะเสยี 
หายเพียงไร ดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่า การท�างานไม่คั่งค้าง 
นั้นเป็นมงคล

จะท�าอย่างไรที่จะไม่ให้งานนั้นคั่งค้าง

พระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักของการท�างานเอาไว้ ซึ่งเป็น 
หลกัทีป่ระกนัความคัง่ค้างของการงาน และสามารถทีจ่ะท�าให้เรา 
ส�าเรจ็สมความปรารถนาในกจิการทัง้ปวง ถ้าเรามธีรรมะนีอ้ยูใ่นใจ 
ของเราแล้วกจ็ะไม่ท�างานนัน้ให้คัง่ค้าง หลกัทีว่่านีค้อื อทิธบิาท 4

หลกัอทิธบิาท 4 นี ้เป็นหลกัทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงค้นพบและ 
ได้ทดลองท�าได้รับความส�าเร็จมาแล้ว จึงได้ทรงวางหลักสูตรเอา 
ไว้ให้เราได้ศกึษา และปฏบิตัติามเพือ่ความก้าวหน้าของชวีติ คนที่ 
มีความส�าเร็จสมความปรารถนาของตนเพราะมีหลักอิทธิบาท 4 
คนที่ท�างานไม่ส�าเร็จเพราะขาดหลักอิทธิบาท 4 คือ



ม ง ค ล  ๓ ๘  ป ร ะ ก า ร๑๘๐

ขาดฉันทะ  ความพอใจท�า
ขาดวิริยะ  ความเพียรในการท�า
ขาดจิตตะ  ความสนใจท�า
ขาดวิมังสา  ความรอบคอบ
หลักธรรมทั้ง 4 ประการดังกล่าวมานี้ เป็นหลักการที่ท�า 

ความส�าเร็จให้เกิดขึ้น และที่ไม่มีความส�าเร็จเพราะขาดหลักการ 
ทั้ง 4 ข้อนี้ ซึ่งเราจะได้ศึกษากันตามล�าดับไป

อิทธิบาทข้อที่ ๑
งานทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ก่อนอื่นนั้นเราจะต้องมีความพอใจที่ 

จะท�าเสียก่อน ไม่ใช่ความจ�าใจท�า เพราะความจ�าใจท�านั้นเป็น 
สาเหตแุห่งการละทิง้งาน ไม่ว่าจะเป็นงานท�าไร่ ท�านา ค้าขาย บวช 
พระ หรอืเป็นนกัเรยีน เพราะถ้าท�าด้วยความไม่พอใจหรอืไม่ตัง้ใจ 
แล้ว จะส�าเร็จไม่ได้ ซึ่งในกรณีนี้เราไม่ได้หมายถึงว่างานนั้นจะดี 
หรอืชัว่ก่อน เราต้องการอยูท่ีว่่า จะส�าเรจ็หรอืไม่ส�าเรจ็ ถ้าท�าด้วย 
ความพอใจแล้วก็จะพบกับความส�าเร็จและท�าได้ดีด้วย ถ้าท�าด้วย 
ความจ�าใจท�าแล้วจะไม่พบกบัความส�าเรจ็เลย ดงันัน้พระพทุธองค์ 
จึงสอนให้เราท�าความพอใจให้เกิดขึ้นก่อน

เพราะความพอใจนี่เป็นเสมือนยาชูก�าลังให้เราเกิดความ 
มุมานะ ซึ่งเป็นเหตุผลทางจิตวิทยาประการหนึ่ง เพราะลองได้ 
พอใจแล้วเป็นอนัว่าไม่หวัน่ ดแูต่คนหนุม่คนสาวทีร่กักนัส ิลองได้มี 
ความรกัเสยีอย่างเดยีว จะดกึดืน่เทีย่งคนือย่างไรกท็นได้ หรอืแม้ว่า 
จะเป็นคนกลวัผอียูก่่อน แต่ถ้าลองได้เกดิความรกั แม้ว่าบ้านคนรกั 

การงานไม่คั่งค้างมงคลข้อที ่
๑๔
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จะอยูใ่กล้ป่าช้ากไ็ม่กลวั เพราะความรกันีไ้ด้ท�าลายความกลวัเสยี 
ได้ นั่นแสดงว่าความรักนั้นได้เพิ่มก�าลังใจให้อย่างประหลาด ที่ 
พระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักความพอใจไว้เป็นการวางตามหลัก 
จติวทิยาโดยตรง ไม่ว่างานใดลองมคีวามรกังานเสยีอย่างเดยีวเท่า 
ไหร่เท่ากัน ดังนั้นการปลูกความพอใจเป็นสิ่งที่ส�าคัญ แต่ความ 
พอใจที่จะเกิดขึ้นได้นั้น เราจะต้องอาศัยการศึกษาเป็นพื้นฐาน ที่ 
ว่าการศึกษานั้น หมายความว่า เราจะต้องศึกษาให้รู้ผลของการ 
ท�างานนั้นเสียก่อน เมื่อเราเห็นผลแล้วความรักงานก็จะเกิดขึ้น 
เรื่องของฉันทะคือการท�างานด้วยความพอใจ แล้วจะได้ผลสมใจ

อิทธิบาทข้อที่ ๒
ได้แก่ความเพียร หรือความกล้า การท�างานทุกอย่างนั้นจะ 

ต้องมอีปุสรรค และอปุสรรคนัน้จะลลุ่วงไปด้วยดกีต้็องอาศยัความ 
เพียร ความกล้า ที่ว่าเป็นความกล้านั้นอย่างไร เราลองกลับมา 
มองดวู่าคนทีเ่กยีจคร้านนัน้ คอืคนทีข่ลาดกลวั คอืกลวัความหนาว 
ความร้อน กลวัหวิ กลวัแดด กลวัฝน กลวัความง่วง และอกีสารพดั 
กต็รงอยูท่ีค่วามกลวัตาย คอืกลวัว่าร้อนมากจะตาย หนาวมากจะ 
ตาย การเอาชนะความกลวัเหล่านีเ้สยีได้เรยีกว่า วริยิะ ความเพยีร 
หรอืความกล้า คอืกล้าทีจ่ะสูก้บัอปุสรรค เหล่านีเ้ป็นคณุธรรมทีจ่ะ 
สนับสนุนข้อแรกให้ส�าเร็จ

อิทธิบาทข้อที่ ๓
การท�างานทีจ่ะได้รบัผลสมความมุง่หมาย นอกจากคณุธรรม 
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ดังกล่าวมาแล้ว จะต้องอยู่ที่การเอาใจใส่ ซึ่งตามภาษาบาลีว่า 
จติตะ ได้แก่ความเอาใจใส่ในกจิการงานทีเ่รากระท�าอยู ่คอยสอด 
ส่องดคูวามเสยีหายทีจ่ะได้รบั อย่างเช่นชาวไร่ทีป่ลกูพชื นอกจาก 
จะรดน�้าแล้วยังจะต้องคอยเอาใจสอดส่องในผลงานของเราด้วย 
เพราะถ้าไม่สอดส่องดูแล้วผลงานก็จะเสียไปได้เหมือนกัน ดังนั้น 
ธรรมข้อนี้จึงเป็นเครื่องสนับสนุนข้อ ๑-๒

อิทธิบาทข้อที่ ๔
สุดยอดของการท�างานอยู่ที่อิทธิบาทข้อสุดท้าย คือวิมังสา 

ความรอบคอบ ความพินิจพิเคราะห์ หมายถึงการท�างานด้วย
ปัญญา ด้วยสมอง ไม่ใช่สกัแต่ว่าท�า ถงึเราจะรกังาน มคีวามเพยีร 
มีความสอดส่องแต่ขาดการใช้ปัญญาแล้ว ผลที่สุดงานก็อากูล 
คัง่ค้างจนได้ คนทีท่�างานไม่ใช้ปัญญากท็�างานไม่รูจ้กัเสรจ็ ความที่ 
เราวิจัยงานนั้นเป็นเรื่องส�าคัญมาก เราจงยกตัวอย่างนักวิทยา- 
ศาสตร์ที่สามารถไปดวงจันทร์ได้ส�าเร็จ เพราะอาศัยการพินิจ 
พิเคราะห์ด้วยปัญญา พยายามทดลองแก้ไขส่วนที่บกพร่องจน 
ส�าเร็จขึ้นมาได้ ฉะนั้นความส�าคัญของงานจึงอยู่ที่การใช้ปัญญา

เมื่อเรามีคุณธรรมคืออิทธิบาท 4 แล้ว การท�างานของเราก็ 
ไม่คั่งค้าง เมื่อการงานไม่คั่งค้างแล้วเราก็สามารถที่จะท�างาน 
อย่างอื่นต่อไปได้ ซึ่งไม่ต้องมาท�าของเก่าอีก จัดเป็นความเจริญ 
ก้าวหน้าทั้งในด้านการท�าราชการ การค้าขาย การศึกษา ความ 
เจริญอยู่ที่การท�างานไม่คั่งค้างนั่นเอง

การงานไม่คั่งค้างมงคลข้อที ่
๑๔
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พระพุทธองค์ทรงค้นพบว่าความสูงของใจได้ถูกกดไว้ด้วย 
อ�านาจความต�่าทรามของใจนั่นเอง เพิกถอนความต�่าทรามของใจ 
ออกเสียเราก็จะเป็นคนใจสูง และได้ทรงค้นพบความจริงว่า สิ่งที่ 
กดใจให้ต�า่ลงเพราะความเหน็แก่ตวั อนัเป็นลกัษณะของความโลภ 
โดยปรกตใิจทีเ่หน็แก่ตวัแล้วจะเป็นใจทีใ่ฝ่ต�า่ สงูขึน้ไม่ได้ ดคูนเหน็ 
แก่ตวักแ็ล้วกนั ต�า่กไ็ม่เลอืก ทรามกไ็ม่เกลยีด เอาทัง้นัน้ ด้วยเหตนุี้ 
การที่จะท�าใจของเราให้สูงขึ้น พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้เราละ 
ความเหน็แก่ตวัออกไปจากใจเสยีก่อน การทีจ่ะละความเหน็แก่ตวั 
นั้นจะต้องอาศัยการฝึก และฝึกด้วยใจจริง คือหยิบทรัพย์ของเรา 
ให้แก่คนอื่นไป เป็นการทวนกระแสใจที่เห็นแก่ตัว และวิธีนี้ทาง 
ศาสนาเรียกว่า “ทาน” ซึ่งแปลว่าการให้

มงคล
ข้อที่๑๕

ทานญฺจ
(บ�าเพ็ญทาน)
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ท่านผูอ่้านทราบอยูแ่ล้วว่า ความมุง่หมายทีแ่ท้จรงิของการให้ 
อยูท่ีก่ารเพกิถอนความเหน็แก่ตวัออกจากจติใจ จติใจของเราจะได้ 
สงูขึน้ ดงันัน้วธิบีรจิาคทานจงึได้วางกฎเกณฑ์ในทางทีจ่ะปฏบิตัใิน 
การบริจาคทานไว้ดังนี้

การให้ที่จะท�าให้จิตใจบริสุทธิ์สะอาด และเป็นบุญมาก ผู้ให้ 
จะต้องพยายามท�าให้ครบองค์ มี ๓ อย่าง

๑. วัตถุบริสุทธิ์
๒. เจตนาบริสุทธิ์
๓. บุคคลบริสุทธิ์
๑. วัตถุบริสุทธิ์ หมายถึงของที่จะบริจาคทาน จะเป็นข้าว 

ปลาอาหารหรือเงินทองใดๆ ก็ตาม ต้องเป็นของที่เราท�ามาหาได้ 
โดยความสุจริต จะเป็นของที่ซื้อมา ขอเขาก็เป็นไปด้วยความ 
บริสุทธิ์ โดยไม่ได้ฉ้อโกงเขามาแต่ประการใด ถ้าเป็นของที่ซื้อมา 
เงินที่ซื้อก็จะต้องท�ามาหาได้ด้วยความสุจริต ทานจึงจะบริสุทธิ์

๒. เจตนาบริสุทธิ์ หมายถึงว่าเจตนาของผู้ให้จะต้องตั้ง 
เจตนาบริจาคเพื่อความบริสุทธิ์ในจิตใจของตน ไม่ได้แฝงเจตนา 
ด้วยความเหน็แก่ตวัไว้ในการให้ทาน เช่นท�าบญุเพือ่โฆษณาตวัเอง 
หรอืเพือ่หาเสยีงนยิม นมินต์พระกเ็ลอืกนมินต์ทีต่นเหน็ว่าจะเป็น 
ประโยชน์แก่ตนในภายหน้า อย่างนีเ้รยีกว่ามเีจตนาไม่บรสิทุธิ ์ไม่ 
ได้มุ่งหวังความบริสุทธิ์แห่งจิตใจอย่างแท้จริง อย่างนี้ก็ท�าให้ผล 
ทานนั้นลดน้อยลง

๓. บคุคลบรสิทุธิ ์หมายความว่า คนให้กบัคนรบัต้องเป็นคน 
บรสิทุธิ ์เรือ่งการให้ทานโดยเลอืกบคุคลนัน้ พระพทุธเจ้าได้เปรยีบ 

บ�าเพ็ญทานมงคลข้อที ่
๑๕
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เหมอืนการหว่านพชืลงในพืน้ดนิ ดงัมปีรากฏอยูใ่นองัคตุตรนกิาย 
พระสุตตันตปิฎก ดังต่อไปนี้

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พืชที่บุคคลหว่านลงในนาอันประกอบ 
ด้วยองค์ ๘ ประการ ย่อมมผีลมาก มคีวามดใีจมาก มคีวามเจรญิ 
มาก นาประกอบด้วยองค์ ๘ ประการเป็นไฉน

๑. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นาในโลกที่ไม่เป็นที่ลุ่มๆ ดอนๆ  
๒. ไม่ปนหินปนกรวด
๓. ไม่เป็นดินที่เค็ม
4. เป็นที่ไหลลงลึกได้
5. เป็นที่มีทางน�้าเข้าได้
๖. เป็นที่มีทางน�้าออกได้
๗. เป็นที่มีเหมือง
๘. เป็นที่มีคันนา
ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย บคุคลหว่านพชืลงในนาอนัประกอบด้วย 

องค์ ๘ ประการนีย่้อมมผีลมาก มคีวามดใีจมาก มคีวามเจรญิมาก
และในสตูรเดยีวกนันี ้พระพทุธองค์กไ็ด้แสดงถงึบคุคลทีค่วร 

จะได้รบัไทยทานนัน้ จะต้องประกอบด้วยองค์ ๘ ประการเช่นกนั
โดยกล่าวว่า

ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย ฉนันัน้เหมอืนกนั ทานทีบ่คุคลในสมณ- 
พราหมณ์ผูป้ระกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ย่อมมผีลมาก มอีานสิงส์ 
มาก มีความรุ่งเรืองมาก มีความแพร่หลายมาก สมณพราหมณ์ 
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการนั้นเป็นอย่างไร

๑. ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย สมณพราหมณ์ในโลกนีเ้ป็นสมัมา- 
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    ทิฏฐิ (มีความเห็นถูกต้อง)
๒. เป็นสัมมาสังกัปปะ (ความคิดชอบถูกต้อง)
๓. เป็นสัมมาวาจา (มีค�าพูดที่ดี)
4. เป็นสัมมากัมมันตะ (ท�าการงานที่ปราศจากโทษ)
5. เป็นสมัมาอาชวีะ (เลีย้งชพีในทางทีถ่กู ไม่หลอกลวงเขา 

    เลี้ยงชีพ)
๖.  เป็นสมัมาวายามะ (มคีวามเพยีรทีถ่กูต้องในการละกเิลส)
๗. เป็นสัมมาสติ (มีความระลึกที่ดี)
๘. เป็นสมัมาสมาธ ิ(มคีวามตัง้มัน่ในจติใจทีด่ ีประกอบด้วย 

    กศุล)
พืชอันหว่านลงในนาที่สมบูรณ์ เมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาล 

ธญัชาตย่ิอมงอกงาม ไม่มศีตัรพูชืย่อมแตกงอกงามถงึความไพบลูย์ 
ให้ผลเต็มที่ฉันใด โภชนะที่บุคคลถวายในสมณพราหมณ์ผู้มีศีล 
สมบูรณ์ก็ฉันนั้น ย่อมน�ามาซึ่งกุศลอันสมบูรณ์เพราะกรรมที่เขา 
ท�านัน้สมบรูณ์แล้ว เพราะฉะนัน้บคุคลในโลกนี ้ผูห้วงักศุลสมัปทา 
จะเป็นผู้มีประโยชน์ถึงพร้อม พึงคบหาท่านผู้มีปัญญาสมบูรณ์ 
ปุญญสัมปทาย่อมส�าเร็จได้ดังนี้ ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและ 
จารณะในจิตสัมปทาแล้ว กระท�ากรรมให้บริบูรณ์ย่อมได้ผล 
สมบรูณ์ รูโ้ลกนีต้ามความเป็นจรงิ พงึถงึทฏิฐสิมัปทา อาศยัมรรค 
สมัปทา มใีจบรบิรูณ์ ย่อมบรรลอุรหตัตผลเพราะก�าจดัมลทนิทัง้ปวง 
ได้แล้ว บรรลนุพิพานสมัปทาได้แล้ว ย่อมหลดุพ้นจากทกุข์ทัง้ปวง 
นั้น จัดเป็นสรรพสัมปทา

หลกัของการเลอืกให้ทานดงัทีก่ล่าวมานี ้เรากจ็ะเหน็ได้แล้ว 

บ�าเพ็ญทานมงคลข้อที ่
๑๕
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ว่า เราควรจะท�าทานอย่างไรและควรที่จะแสวงหาบุญอย่างไร 
การที่ท่านสอนให้เราบริจาคทานนี้ ไม่ได้มีความมุ่งหวังที่จะให้เรา 
อุดหนุนวัด หรือให้เลี้ยงพระ หรือท�าให้พระร�่ารวย จุดมุ่งหมายก็ 
เพื่อที่จะขจัดความเห็นแก่ตัวให้หลุดออกไปจากใจของเราเท่านั้น 
เพื่อจะท�าให้ใจของเราสูงขึ้น จุดมุ่งหมายอยู่ตรงนี่ ส่วนข้อที่เมื่อ 
เราบรจิาคทานแล้ว ทางวดัเจรญิขึน้นัน้กอ็กีเรือ่งหนึง่ต่างหาก เป็น 
ผลพลอยได้ ยกตวัอย่างเช่น ถ้าพ่อแม่เราสอนให้เราซกัเสือ้ผ้า เพือ่ 
ทีจ่ะให้เราได้ใช้เสือ้ผ้าทีส่ะอาด แต่เมือ่เราซกัเสือ้ผ้า เรากจ็ะต้องใช้ 
ผงซกัฟอกหรอืสบูม่าซกั แล้วเลยท�าให้บรษิทัผงซกัฟอกหรอืสบูม่ี 
ก�าไรเจรญิก้าวหน้า นัน่กเ็ป็นเรือ่งหนึง่ แต่จดุมุง่หมายทีแ่ท้จรงิของ 
เราอยู่ที่ต้องการไล่สิ่งสกปรกออกจากเสื้อผ้าเท่านั้น การบริจาค 
ทานกเ็ช่นกนั มจีดุมุง่หมายเพือ่ทีจ่ะท�าให้ใจของเราสะอาดและสงู 
ขึ้น ขับไล่ความเห็นแก่ตัวออกไปจากสันดาน

ทานทีจ่ะให้นัน้ท่านแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คอื วตัถุ 
ทาน และธรรมทาน การที่เราให้เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย 
ยารกัษาโรค ตลอดจนดอกไม้ธปูเทยีนนัน้จดัเป็นวตัถทุาน ส่วนการ 
ให้ค�าสั่งสอน การสร้างหนังสือถวายเพื่อให้พระภิกษุสามเณรเล่า 
เรยีน หรอืการทีเ่ราแนะน�าให้เขาประพฤตปิฏบิตัชิอบ ให้ความเหน็ 
ที่ถูกต้อง ทั้งแนะน�าและชี้ทางสวรรค์ให้ อีกอย่างหนึ่งที่อยู ่ใน 
ประเภทธรรมทานนีเ้หมอืนกนัเรยีกว่า อภยัทาน ซึง่หมายถงึการที่ 
เราให้อภัยซึ่งกันและกัน ไม่อาฆาตจองเวรกันและกัน เพราะการ 
จองเวรซึ่งกันและกันนั้นไม่ใช่ทางแห่งความสุข ท่านจึงได้สอนให้ 
เราอภัยซึ่งกันและกัน เราเรียกว่า อภัยทาน
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ทานสองประเภท

การท�าทานในพระพุทธศาสนา นอกจากสองประเภท 
ดังกล่าวแล้ว ยังแบ่งออกจากสองประเภทนั้นออกเป็นอีกสอง 
ประเภทใหญ่ คอื ปาฏปิคุคลกิทาน แปลว่าการให้ทานโดยจ�าเพาะ 
เจาะจงบคุคล และสงัฆทาน แปลว่า การให้ทานถวายเป็นสงฆ์หรอื 
ทานทีเ่ป็นประโยชน์แก่สาธารณะทัว่ไป เช่น การสร้างโรงเรยีน โรง- 
พยาบาลอุทิศเป็นสาธารณะ ในทานทั้งสองอย่างนี้ พระพุทธเจ้า 
ได้ทรงสรรเสรญิ “สงัฆทาน” ว่าเป็นทานทีม่อีานสิงส์ และมผีลมาก 
กว่าปาฏิปุคคลิกทาน คือทานที่จ�าเพาะเจาะจง

ท�าไมสังฆทานจึงมีผลมากกว่าปาฏิปุคคลิกทาน การที่ 
พระพทุธเจ้าได้ทรงสรรเสรญิ สงัฆทาน ว่ามผีลมากกว่าทานข้างต้น 
เพราะว่าพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่า การที่พระพุทธศาสนาจะ 
อยู่ได้นั้นก็ต้องอาศัยพระสงฆ์เป็นผู้ด�ารงไว้ และบุคคลนั้นมีอายุ 
เพียงเล็กน้อย ครั้นเมื่อบุคคลล่วงลับไปแล้วก็จะท�าให้ผู้ที่ติดอยู่ 
ในบุคคลจะไม่ท�านุบ�ารุงสงฆ์ และพระสงฆ์ก็ต้องเป็นผู้ที่เล่าเรียน 
ทรงจ�าพระพทุธวจนะ การทีเ่ราให้ความอปุถมัภ์แก่ท่านกเ็ป็นการ 
อุปถัมภ์แก่ศาสนาด้วย

อนึ่ง ถ้าเราจะมาพิจารณาเราจะเห็นได้ว่า การบริจาคทาน 
ของเรานั้นก็เพื่อที่จะมุ่งความบริสุทธิ์ของจิตใจเป็นส�าคัญ การที่ 
เราบริจาคเป็นสังฆทานนั้น เป็นการขจัดความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ 
พวกพ้องอันจะก่อให้เกิดอคติแก่ตัวเองและบุคคลที่เรามีความรัก 

บ�าเพ็ญทานมงคลข้อที ่
๑๕
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ความชงัโดยสิน้เชงิ และเมือ่เราจะนมินต์พระในวดั กข็อให้นมินต์ 
เป็นกลางๆ แล้วแต่สมภารจะจัดมาให้ แล้วเมื่อท่านจัดมาแล้ว 
ก็จะต้องพอใจ จะดีใจเป็นพิเศษว่าเราได้พระที่คุ้นเคยกัน หรือจะ 
เสียใจว่าเราได้พระที่ไม่ชอบใจกันมา ได้พระใหม่มา อย่างนี้ไม่ได้ 
ผู้ให้ทานต้องนึกว่าเราท�าทานอุทิศต่อพระสงฆ์ในศาสนา การให้ 
ทานแบบสังฆทานนี้ถือว่าเป็นทานที่มีผลสูงสุด เพราะผู้ให้ตัด 
เจตนาเห็นแก่ตัวออกโดยสิ้นเชิง ตรงกับวัตถุประสงค์ของการให้ 
ทานอย่างแท้จริง

ใคร่จะขอกล่าววธิที�าสงัฆทานในทีน่ีใ้ห้เข้าใจเสยีก่อน เพราะ 
ว่าได้เห็นชาวพุทธท�าสังฆทานแบบผิดๆ มามาก โดยมากมักจะ 
ไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้แล้ว ทานที่เราท�า 
ไปบางทีก็จะเป็นปาฏิปุคคลิกทานไป ตัวอย่างเช่น บางท่านจะท�า 
สงัฆทาน แต่เวลาไปนมินต์กลบัไปเลอืกเอาพระทีเ่รารูจ้กัมกัคุน้กนั 
แล้วบอกว่านิมนต์ท่านมารับสังฆทาน หรือว่านิมนต์พระองค์นั้น 
องค์นีม้ารบัสงัฆทาน อย่างนัน้ไม่ถกูต้องตามหลกัทีท่่านวางไว้ ฉะนัน้ 
จึงต้องท�าให้ถูกต้องตามที่กล่าวแล้วว่า เราจะต้องนิมนต์ไว้เป็น 
กลาง แล้วแต่ท่านผูเ้ป็นหวัหน้าจะจดัมาให้ อย่างนีจ้งึเป็นสงัฆทาน

มงคลหรือความเจริญก้าวหน้าแห่งชีวิตในข้อนี้ การให้ทาน 
เป็นการท�าใจของตนให้สะอาด และความสะอาดของจติใจนัน้เป็น 
ปัจจยัทีจ่ะท�าให้ผูท้�านัน้มคีวามเจรญิก้าวหน้า เป็นทีเ่คารพรกัใคร่ 
ของคนทัว่ไป ท่านลองนกึเอาเองกแ็ล้วกนั สมมตุว่ิามคีนอยูส่องคน 
คือคนใจบุญกับคนที่ใจบาปหยาบช้า ท่านเองควรที่จะรักใคร 
มากกว่า ท่านอยากมีเพื่อนใจบุญ หรือใจบาป
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พระพทุธองค์ได้ทรงตรสัผลของการให้ทานและอานสิงส์ของ 
การให้ทานไว้ใน อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาตว่า

“นรชนผูไ้ม่ตระหนีใ่ห้ทาน ย่อมเป็นทีร่กัของชนเป็นอนัมาก 
ชนเป็นอนัมากได้คบหานรชนนัน้ นรชนนัน้ย่อมได้เกยีรตมิยีศเจรญิ 
เป็นผูไ้ม่เก้อเขนิ แกล้วกล้าในทีป่ระชมุ เพราะเหตฉุะนีแ้ล บณัฑติ 
ผู้มีความสุข จงขจัดมลทินคือความตระหนี่แล้วให้ทาน บัณฑิต 
เหล่านัน้ย่อมประดษิฐานในไตรทพิย์ ถงึความเป็นสหายของเทวดา 
ร่าเริงอยู่ตลอดกาลนาน บัณฑิตเหล่านั้นได้ท�าสิ่งที่มุ่งหวัง ได้ท�า 
กุศลแล้วจุติจากโลกแล้ว ย่อมมีรัศมีเปล่งปลั่ง เที่ยวชมในอุทยาน 
ชือ่นนัทวนั สาวกทั้งปวงของพระสุคตผู้ไม่มีกิเลส ผู้คงที่ ท�าตาม 
พระด�ารัสของพระองค์แล้ว ย่อมร่าเริงทุกเมื่อ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ของการให้ทาน 5 ประการนี้ 
เป็นไฉน

๑. พหุโน ชนสฺส ปิโย โหต ิผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจ 
  ของคนหมู่มาก

๒. มนาโป สนโฺต สปปฺรุสิา ภชนตฺ ิสปับรุษุผูส้งบย่อมคบหา 
  ผู้ให้ทาน

๓. กลยฺาโณ กติตสิทโฺท อพภฺคุคจฉฺติ กติตศิพัท์อนังามของ 
  ผู้ให้ทานย่อมขจรทั่วไป

4. คิหิธมฺมา อนปคโต โหติ ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจาก 
  ธรรมของคฤหัสถ์

5. กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคติ สคฺคํ โลกํ อุปฺปชฺชติ 
  ผู้ให้ทานเมื่อตายแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

บ�าเพ็ญทานมงคลข้อที ่
๑๕
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ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักแก่ชนเป็นอันมาก ชื่อว่าด�าเนินตาม 
กรรมของสปับรุษุ สปับรุษุผูส้งบผูส้�ารวมอนิทรย์ี ผูป้ระกอบพรหม- 
จรรย์ย่อมคบหาผูใ้ห้ทานทกุเมือ่ สปับรุษุเหล่านัน้ย่อมแสดงธรรม 
เป็นทีบ่รรเทาทกุข์ทัง้ปวงแก่เขา เขาทราบได้ชดัแล้ว ย่อมเป็นผูห้า 
อาสวะมิได้ปรินิพพานในโลกนี้



๑๙๒ ม ง ค ล  ๓ ๘  ป ร ะ ก า ร

ในมงคลข้อนี้ ท่านสอนให้ประพฤติธรรมว่าเป็นมงคลคือ 
ความเจริญ เมื่อพูดถึงธรรมแล้วบางคนอาจจะคิดลึกออกไปถึง 
ภาวะที่ละเอียด จะต้องดูด้วยวิปัสสนาจึงจะเห็น หรือแบกกลด 
เข้าป่านั่งดูกันอย่างจริงจังจึงจะพบธรรม ดังนั้นเพื่อความเข้าใจ 
ก่อนทีเ่ราจะได้ศกึษามงคลข้อนี ้เรากจ็ะได้มาศกึษาถงึค�าว่า ธรรม 
เสียก่อน

เรื่องของธรรมนั้น เป็นเรื่องที่มีความหมายกว้างขวางมาก 
และมคีวามหมายอยูห่ลายนยั แล้วแต่เราจะน�าเอามา แต่เพือ่ทีจ่ะ 
ให้ความเข้าใจ และไม่เกดิความฟ่ันเฝือเกีย่วกบัธรรม ในทีน่ี ้จะให้ 

มงคล
ข้อที่๑๖

ธมฺมจริยา จ
(ประพฤติธรรม)
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ความหมายของธรรม ส�าหรับมงคลในข้อนี้เพื่อให้เข้าใจชัด จึงจะ 
ต้องเอาสภาพตรงกนัข้ามมาเปรยีบเทยีบกนั ค�าตรงกนัข้ามกบัคอื 
อธรรม

ความถูก ความดีทั้งสิ้น รวมเรียกว่า ธรรม
ความผิด ความเสียทั้งสิ้น รวมเรียกว่า อธรรม
ทั้งนี้หมายถึงเรื่องความประพฤติ หรือการกระท�าของคน 

เท่านั้น ไม่ได้หมายความถึงอย่างอื่น  เมื่อกล่าวอย่างนี้แล้ว บาง 
ท่านอาจจะนึกสงสัยว่า ความหมายของธรรมเพียงเท่านี้แล้วค�า 
สอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่มากมายไม่เรียกว่าธรรมหรือ ข้อนี้ขอ 
ตอบว่า เรียกวา่ธรรมเหมือนกนั แต่วา่เป็นหวัขอ้ธรรม ทีว่่าหวัข้อ 
ธรรมนั้นหมายความว่า หัวข้อซึ่งเป็นความถูก ความดี ส่วนธรรม 
ในที่นี้หมายถึงว่าท�าอย่างไรจึงจะเป็นความถูก ความดี มีความ 
หมายอย่างนี้ ฉะนั้นความหมายของธรรมหรือธรรมะ หมายถึง 
ความถูกกับความดี ใครจะท�าอะไรก็ตาม ถ้าท�าให้ถูกให้ดีแล้วก็ 
เป็นการปฏิบัติธรรม

เมือ่ถงึปัญหาข้อนีก้เ็ป็นเรือ่งทีจ่ะต้องคดิอกีเหมอืนกนัว่า เรา 
จะเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินความถูก ความดี ทั้งนี้เพราะว่าการ 
ตดัสนิใจของคนเรานัน้ ย่อมเป็นไปตามอ�านาจความเหน็ของแต่ละ 
บคุคล ซึง่ความเหน็นี ้ในทางศาสนาเรยีกว่า อธปิไตย ท่านจ�าแนก 
ออกเป็น ๓ คือ

๑. อัตตาธิปไตย ความเห็นของตนเอง 
๒. โลกาธิปไตย ความเห็นของคนอื่น
๓. ธรรมาธิปไตย ความเห็นตามธรรม คือ ตามเหตุผล
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อัตตาธิปไตย

หลกัการข้อนี ้ถอืเอาความถกูความผดิ ด้วยความชอบใจของ 
ตวัเองเป็นใหญ่ ถ้าอะไรตวัเองชอบใจหรอืว่าด ีกเ็ป็นความด ีถ้าสิง่ 
ใดที่เราไม่ชอบใจ แม้คนทั้งเมืองเขาชอบกันก็ว่าของเขาไม่ดี

การตัดสินความถูกผิดในท�านองนี้ เข้าในลักษณะที่ว่าเป็น 
ตัวของตัวเองก็ดีเหมือนกัน แต่นั่นต้องหมายความว่าเราจะต้อง 
เป็นคนมจีติใจดพีอตวัเสยีก่อน คนทีร่กัดแีละรูต้วัว่าดอียูแ่ล้ว และ 
ความชอบใจนั้นคงเส้นคงวาอยู่ในทางที่ดีแน่นอน คงตัดสินความ 
ถกูผดิด้วยความชอบใจของตนเองได้ แต่ส�าหรบัคนทีพ่ืน้จติใจยงัไม่ 
ดพีอ คอืยงัไม่รกัความดแีท้ ถ้าเป็นอย่างนีแ้ล้วการตดัสนิความถกู 
ความผดิกเ็ป็นเรือ่งทีเ่สีย่งอนัตราย การทีป่ระพฤตธิรรมด้วยความ 
ชอบใจของตัวเองนั้น ไม่ใช่ความประพฤติธรรมเสมอไป ไม่ใช่ท�า 
ตามกรรม  แต่ท�าตามใจตัวเอง ไม่ใช่นับถือธรรม นับถือตัวเอง 
ไม่ใช่เคารพธรรม เคารพตวัเอง คนทีเ่ดนิตามตวัเองนัน้จะไปได้ไกล 
ที่สุดก็ได้แต่ตามตัวเองเท่านั้น

โลกาธิปไตย

การตัดสินใจแบบนี้เป็นการตัดสินใจโดยเอาความเห็นข้าง 
มากของคนอืน่เป็นประมาณ คอื หมายความว่าตามใจเขา เขาว่าดี 

ประพฤติธรรมมงคลข้อที ่
๑๖
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เรากด็ด้ีวย เขาว่าไม่ดเีรากไ็ม่ดด้ีวย ซึง่ความจรงิแล้วการถอืตามนี้ 
กไ็ม่ผดิกบัการถอือตัตาธปิไตย เพราะว่าต่างคนต่างกถ็อืเอาความ 
เห็นของตัวด้วยกันทั้งสิ้น เมื่อความเห็นมันตรงกันแล้วก็ถือว่าถูก 
ผลที่ได้รับก็คงจะพอๆ กัน ดีอยู่หน่อยก็ตรงที่ว่ารับความเห็นของ 
คนอืน่ด้วย หลายคนหลายความคดิรวมกนัเข้า กอ็าจจะท�าให้การ 
ตัดสินใจดีกว่าความคิดล�าพังคนเดียว แต่การที่ตามใจคนอื่นนั้น 
เป็นเรือ่งทีไ่ม่สิน้สดุ ทัง้นีเ้พราะว่าหลายคนกห็ลายความคดิ ไม่รูจ้กั 
สิน้สดุ คนทีไ่ม่ชอบใจเรากจ็ะว่าร้ายตฉินินนิทา ถ้าเขาด ีเรากด็ด้ีวย 
ถ้าเขาร้ายเรากร้็ายด้วย ดไีม่ดกีจ็ะพาเราเข้ารกเข้าพงไปเท่านัน้ ซึง่ 
ในปัจจุบันนี้เราก็พอที่จะหาดูเป็นตัวอย่างได้ไม่ยาก

เรือ่งการถอืเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์นัน้ ทางพระพทุธศาสนา 
ก็สนับสนุน ตัวอย่างเช่น ทรงแนะน�าและบัญญัติให้สงฆ์ประชุม 
ท�าสังฆกรรม และทรงสอนให้ชาวพุทธหมั่นประชุมกัน ให้เคารพ 
ที่ประชุมตามนัยอปริหานิยธรรมเป็นต้น แต่ในทางปฏิบัติธรรม 
พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ยึดเหตุผลที่ถูกต้องเป็นเกณฑ์ ในการ 
ฟังเสียงคนข้างมากนั้น จะต้องวิเคราะห์ลงไปอีกว่า คนพวกนั้น 
เป็นใคร คนประเภทไหน ดหีรอืเลว ถ้าคนไม่ดกีเ็ป็นอนัว่าใช้ไม่ได้ 
ฉะนั้นจึงใคร่ขอเตือนชาวพุทธไว้สักเล็กน้อยเกี่ยวกับการที่เรามัก 
จะหลงเสียงเล่าลือ เป็นต้นว่าอย่างนั้นอย่างนี้ดี วิเศษ ก็จะต้องใช้ 
เหตผุลเข้าพจิารณาเสยีก่อนจะได้ไม่เป็นคนงมงาย ตืน่ผูว้เิศษตาม 
เขา ซึ่งเป็นการผิดวิสัยของชาวพุทธ



ม ง ค ล  ๓ ๘  ป ร ะ ก า ร๑๙๖

ธรรมาธิปไตย

คอืหลกัการใช้เหตผุลเป็นการวนิจิฉยั ไม่ได้คดิอะไรด้วยความ 
งมงาย ซึง่การคดิโดยใช้เหตผุลนัน้ ท่านให้ยดึเอาหลกัศาสนาเป็น 
หลกัเกณฑ์ พระพทุธเจ้าของเรานัน้ได้รบัการยกย่องจากนกัปราชญ์ 
ทัว่โลกเป็นเวลานบัพนัปีมาแล้ว ว่าพระองค์นัน้ทรงคณุลกัษณะ ๓ 
อย่าง คอืทรงปัญญารูย้ิง่เหน็จรงิ ทรงมนี�า้พระทยับรสิทุธิ ์และทรง 
หวังดีต่อมหาชนจริง ดังนั้นค�าสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงเป็น 
ค�าสั่งสอนที่เชื่อถือได้ เช่น พระองค์ตรัสว่าการท�าอย่างนี้เสีย เรา 
ลองไปท�าเข้ากเ็สยีจรงิๆ ถ้าพระองค์ตรสัว่าสิง่นีด้ ีใครท�าไปแล้วก็ 
จะได้รับผลดีจริงๆ การที่เรายึดเอาค�าสอนของท่านเป็นหลักแล้ว 
ย่อมเป็นทางปลอดภัยที่สุด

ตามมงคลข้อนี ้ท่านสอนให้เราประพฤตธิรรม การประพฤติ 
ธรรมนั้นเราจะท�าอย่างไร ประการแรกทีเดียวนั้นเราจะต้อง 
ประพฤตเิป็นธรรม ทีว่่าประพฤตเิป็นธรรมนัน้ หมายความว่าปรบั 
ความประพฤติของตนเองเข้าหาธรรม ใครมีหน้าที่ท�างานอะไร 
และมีอาชีพอย่างไรอยู่แล้ว ก็ท�างานอย่างนั้นอย่างดีที่สุดให้ถูก 
และดยีิง่ขึน้ เช่นการค้าขายกค้็าขายให้ถกูให้ด ีเป็นข้าราชการกท็�า 
ราชการให้ถูกให้ดี และไม่ว่าจะท�าอะไรก็ตามก็ต้องท�าให้ถูกให้ดี 
อย่าท�างานนั้นให้ผิดให้เสีย อย่างนี้เรียกว่าประพฤติเป็นธรรม

ประการที่สองเรียกว่าประพฤติตามธรรม หมายความว่า 
การเปลี่ยนแปลงตัวเองจากธรรมดาสามัญ แล้วอบรมตัวเองตาม 

ประพฤติธรรมมงคลข้อที ่
๑๖



๑๙๗สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ

แนวทางของธรรม สงูขึน้ประณตีขึน้ตามล�าดบั เช่นเราเคยท�าอาชพี 
บางอย่างทีผ่ดิธรรม หรอืเป็นทีน่่ารงัเกยีจของผูป้ระพฤตธิรรม เรา 
กเ็ลกิเสยีหาทางท�ามาหากนิใหม่ ไม่เคยรกัษาศลี กฝึ็กรกัษาศลี ไม่ 
เคยเจรญิภาวนา ไหว้พระสวดมนต์ เรากห็ดัเจรญิภาวนา ไหว้พระ 
สวดมนต์ ฯลฯ การที่ท�าตามอย่างนี้ เรียกว่าประพฤติตามธรรม

ในบางแห่งท่านได้ให้อรรถาธบิายว่า การประพฤตธิรรมจรยิา 
คอื เว้นจากอกศุลกรรมบถ ตัง้อยูใ่นกศุลกรรมบถ ทนีีเ้รากต้็องมา 
ตรวจดูการประพฤติธรรมของเราว่า เราควรที่จะประพฤติธรรม 
แบบไหน การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องที่พระพุทธองค์ทรงชมเชยนั้น 
เราจะต้องยึดหลักไว้ ๒ ข้อ คือ

๑. สุปฏิปนฺโน  เป็นผู้ปฏิบัติดี
๒. อุชุปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติตรง
ประการแรก การปฏบิตัดิ ีเรือ่งของการปฏบิตัดินีัน้เป็นเรือ่ง 

ทีอ่ธบิายยาก ว่าปฏบิตัดินีัน้ท�าอย่างไร ก่อนอืน่เรากจ็ะต้องเข้าใจ 
เสยีก่อนว่า ความดนีัน้มอียูส่องชัน้ คอืดทีีง่าน กบั ดทีีท่�า อย่างเช่น 
การศกึษาเล่าเรยีน การรกัษาศลี การฟังธรรม การท�าบญุ เหล่านี้ 
เป็นงานทีด่ทีัง้นัน้ ใครท�าคนนัน้กไ็ด้ชือ่ว่าเป็นคนมเีกยีรต ินีเ่รยีกว่า 
ดีชั้นที่หนึ่ง ดีที่งาน ทีนี้บรรดาคนท�างานเหล่านี้ก็มีอยู่หลายพวก 
อย่างเช่นคนเรยีนหนงัสอื บางทกีส็กัแต่ว่าเรยีนเท่านัน้ หรอืว่าการ 
รักษาศีลก็สักแต่ว่ารักษาเท่านั้น

การฟังธรรมก็สักแต่ว่าฟังเท่านั้น การท�าบุญก็สักแต่ว่าท�า 
เท่านัน้ ดงันัน้พวกทีเ่ป็นสปุฏปัินโนนัน้จะต้องท�าดสีองชัน้ คอืงาน 
ดีและท�าดี



ม ง ค ล  ๓ ๘  ป ร ะ ก า ร๑๙๘

การท�าความดีที่จะให้ได้รับผลนั้น จะต้องท�าแบบสุปฏิบัติ 
คอืท�าดใีห้ด ีเรือ่งการท�าดใีห้ดนีัน้ กจ็ะขอยกตวัอย่างทีเ่ราเหน็กนั 
อยู่อย่างดาษดื่น ทั้งในเมืองหลวงและนอกเมืองหลวง โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในชนบทมีมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพราะเราไม่เข้าใจว่าท�า 
อย่างไรจึงจะได้ดี ตัวอย่างที่เห็นง่ายๆ ซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้พบ 
มาและเป็นปัญหาอยู่บ่อยๆ คือเรื่องของการบวชพระ ทอดกฐิน 
เจตนาเหล่านี้เป็นไปในทางดีทั้งนั้น แต่เวลาท�าเกิดมีการเลี้ยง 
เหล้ายาปลาปิ้งกันอย่างเอิกเกริก ครั้นเมื่อกินเหล้าเข้าไปแล้วก็มี 
ความเมามาย เกดิการทะเลาะววิาทกนั บางทกีฆ่็าเจ้าภาพตายกม็ี
หรอืการไปทอดกฐนิต่างจงัหวดักเ็ตม็ไปด้วยความประมาท รถคว�่า
ตายกม็มีาก นีเ่ป็นเพราะท�าดไีม่ด ีแล้วมาโทษว่าท�าดแีทบตายแล้ว 
ไม่ได้ดี ซ�้าแล้วยังมีความทุกข์เสียอีก บางรายจะบวชลูกทั้งที่ไม่มี 
เงนิ หรอืมเีงนิไม่เพยีงพอ กก็ูเ้ขามาเพือ่บวชลกู โดยมงีานมหรสพ 
อย่างเอกิเกรกิ เลีย้งเหล้าเลีย้งคนหมดไปเป็นเรอืนหมืน่ แต่ท�าบญุ 
จรงิแล้วไม่ถงึพนับาท เสรจ็แล้วมานัง่ทกุข์จะต้องใช้หนีเ้ขา อย่างนี้ 
เรียกว่าท�าดีไม่ถูกดี แล้วเราก็มาโทษว่าค�าสอนของพระที่ว่าท�าดี 
ได้ดีนั้นไม่จริง ขอได้โปรดพิจารณาดูเอาเถิดว่าที่ท�าดีนั่น ท่านท�า 
ดีให้เสีย หรือว่าท�าดีให้ดี แบบการท�าดีที่ถูกนั้น ก็คือ ท�าดีให้ดี 
อย่างนี้จึงจะมีผลดี

ประการที่สอง อุชุปฏิบัติ ค�าว่าอุชุปฏิบัตินั้น หมายถึงการ 
ปฏิบัติให้ตรง คือ ตรงต่อที่หมาย ตรงต่อหลักวิชา ตรงต่อบุคคล 
อืน่ ทีว่่าตรงต่อทีห่มายนัน้ คอืเราประพฤตธิรรมเพือ่อะไร จะมุง่สู่ 
จดุไหน เช่นอย่างเราบวชพระ จดุมุง่อยูท่ีก่ารประพฤตพิรหมจรรย์ 

ประพฤติธรรมมงคลข้อที ่
๑๖



๑๙๙สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ

เพือ่บรรลมุรรคผล จดุมุง่หมายอยูท่ีน่ัน่ ครัน้เราบวชแล้วกต้็องท�า 
ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสิ่งนั้น 

ตรงต่อหลกัวชิานัน้ คอืยดึหลกัธรรมเป็นใหญ่ ดงึตวัเราเข้าหา 
ธรรม ไม่ใช่ดงึธรรมมาหาเรา การทีค่นพยายามทีจ่ะอธบิายธรรม 
ให้เอนเอียงมาเพื่อให้เข้ากับการปฏิบัติของตนนั้น เป็นการไม่ตรง 
ต่อหลักวิชา ถึงท�าได้ก็จะไม่ได้ผลดีแก่ตัวเอง การปฏิบัติที่ตรงต่อ 
หลักวิชาจึงจะได้ผล

ตรงต่อคนอืน่ กห็มายความว่า เราต้องปฏบิตัธิรรมแบบไม่มี 
เจ้าเล่ห์มารยา ไม่ท�าเพื่อเรียกร้องเอาผลประโยชน์แก่ผู้อื่น การ 
กระท�าทีม่เีล่ห์เหลีย่มเพือ่หวงัประโยชน์แก่ผูอ้ืน่นัน้ ไม่ใช่อชุปุฏบิตัิ

เมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมตามหลักที่ท่านได้วางเอาไว้ ดังที่ได้ 
อธิบายมานี้ ย่อมเป็นมงคลแก่ตัวเองและผู้อื่น ท�างานของเราให้ 
ก้าวหน้า เพราะการท�างานทุกอย่างต้องการความถูกและความดี 
เป็นส�าคัญ การที่เราท�าถูกและท�าดีนั่นแหละจัดเป็นการปฏิบัติ 
ธรรมในมงคลข้อนี้



๒๐๐ ม ง ค ล  ๓ ๘  ป ร ะ ก า ร

เรื่องของการสงเคราะห์ญาตินี้ จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ 
ยาก คนที่ทิ้งญาติพี่น้องเสียผู้เสียคนไปก็มี คนที่เอาพี่เอาน้องจน 
ตัวเองต้องตายทั้งเป็นก็มี ดังนั้นเรื่องนี้จึงต้องมีขอบเขต ไม่ใช่ว่า 
ใครจะท�าอะไรให้ญาตแิล้วจะดเีสมอไป คนทีม่วีาสนาในอดตี และ 
พระสงฆ์ก็เสียชื่อเสียงเพราะเอาพี่เอาน้องมากเกินไปก็มี

ค�าว่าญาต ิหรอื ญา-ต ิแปลว่าคนรูจ้กักนั ทนีีก้ารรูจ้กักนันัน้ 
จะเอาขนาดไหน รู้ชื่อรู้นามสกุล หรือรู้เรื่องราวขนาดไหนจึงจะ 
เรยีกว่าญาต ิการรูจ้กักนัฉนัญาตนิัน้ต้องมขีอบเขต ไม่ใช่ว่าพอรูจ้กั 
กนับ้างจะเหมาเอาเป็นญาตไิปหมด ญาตนิัน้เมือ่เราจะจบัประเดน็ 
แล้วก็จะได้อยู่ ๒ ประการ คือ

๑. เครือญาติสาโลหิต (สายโลหิต) 
๒. เครือญาติทางธรรม

มงคล
ข้อที่๑๗

ญาตกานญฺจ สงฺคโห
(สงเคราะห์ญาติ)



๒๐๑สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ

ญาตสิายโลหติ ได้แก่คนทีม่สีายเลอืดอนัเดยีวกนั เช่นญาติ 
ผูใ้หญ่ม ีปู ่ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ลงุ ป้า น้า อา พี ่ญาตผิูน้้อยรองจาก 
ตวัเราไป เช่น ลกู หลาน เหลน น้อง เหล่านีเ้รยีกว่าญาตโิดยสาย 
โลหิต

ญาตทิางธรรม คอืคนทีรู่จ้กัมกัคุน้กนัทางศาสนา ถอืว่าเป็น 
ญาตทิางธรรม ญาตปิระเภทนีเ้กดิจากสองทาง คอื เกดิจากคุน้เคย 
สนิทสนมระหว่างเรากับเขาโดยตรงก็มี อย่างเช่นเพื่อนฝูงมิตร 
สหาย เกิดจากความสนิทสนมกับสายโลหิตของเราก็มี อย่างเช่น 
ลูกชายของเราไปแต่งงานกับหญิงคนใด ผู้หญิงคนนั้น ตลอดจน 
พ่อแม่ พีน้่อง ของเขา กก็ลายมาเป็นญาตขิองเรา ญาตปิระเภทนี้ 
หาเอาขอบเขตยาก

ค�าว่าญาติ แปลว่ารู้จักกันก็จริง แต่ไม่ได้หมายความว่ารู้จัก 
ตัว หรือรู้จักกัน เพราะการรู้จักกันนั้นมีอยู่หลายชั้น

รู้จักตัวแต่ไม่ใช่เผ่าพันธุ์ ก็มี
รู้จักกันแต่ไม่ใช่ญาติ ก็มาก
ท่านเคยเหน็คนทีม่อี�านาจวาสนาไหม เวลาทีม่อี�านาจวาสนา 

ก็มีคนอยากที่จะท�าความรู้จัก มีคนอยากจะเป็นญาติ แต่พอเรา 
อับวาสนาเข้า จะหันหน้าไปหาใครก็ยาก บางคนยังขัดสนจนยาก 
จะบ่ายหน้าไปหาใครก็ไม่มีใครยอมรับว่าเป็นญาติ มองหาญาติ 
สักคนมองทั้งวันก็ไม่เห็น แต่พอเรามีวาสนา มีโชคร�่ารวยขึ้นมาสิ 
ทนีีแ้หละต้อนรบัญาตไิม่หวาดไหว มแีต่คนพยายามทีจ่ะหาทางมา 
เป็นญาติเราให้ได้ นี่แหละเรื่องของโลก

คนที่รู้จัก ที่เรียกว่าญาตินั้น ไม่ใช่เพียงรู้จักตัว ไม่ใช่รู้จักว่า 
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เวลานี้เขาจะช่วยอะไรเราได้บ้าง แต่จุดหมายปลายทางที่ส�าคัญก็ 
คือ รู้จักญาติธรรม หรือญาติสงเคราะห์

คนทีรู่จ้กัญาตสิงเคราะห์นัน้ จะต้องคอยสอดส่องดแูลเราอยู่ 
เสมอ อย่างน้อยก็มีใจผูกพันกับผู้ที่ตนนับถือว่าเป็นญาติ ถ้าแยก 
ย้ายกันไป ก็อยากรู้ข่าวคราวว่าผู้นั้นไปตกระก�าล�าบากหรือเป็น 
ตายร้ายดอีย่างไร ถ้ามเีรือ่งเดอืดร้อนกจ็ะได้ช่วยสงเคราะห์ คนที่ 
อยากรูเ้พือ่สงเคราะห์อย่างนีเ้รยีกว่าญาต ิญาตแิท้ต้องมใีจผกูพนั 
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

การสงเคราะห์ญาติ

ในบรรดาคนต่างๆ ที่เรารู้จักมักคุ้น และที่เป็นญาติของเรา 
นัน้ มอียูห่ลายประเภทดงักล่าวมาแล้ว บางทคีนดแีท้ๆ ทีต้่องเสยี 
ชื่อเพราะการช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติก็มี

จริงอยู่การสงเคราะห์ญาติเป็นความดี เป็นมงคลแก่ตัว แต่ 
ทัง้นีต้้องท�าตามวถิทีางทีถ่กูต้องเท่านัน้ ข้อส�าคญัอยูท่ีว่่าเราจะต้อง 
รูจ้กัการแบ่งหน้าทีอ่อกให้ถกู ถ้าท�าถกูแล้วไม่เสยี ทีเ่สยีเพราะท�า 
ไม่ถูก ถ้าเราจะศึกษาถึงพุทธจริยาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่ง 
เป็นพระบรมครูของเรา พระพุทธองค์ทรงแบ่งการช่วยเหลือออก 
เป็น ๓ ตอน แล้วทรงบ�าเพ็ญให้พอเหมาะพอสม ไม่ให้ปะปนกัน 
ซึ่งเรียกว่าพุทธจริยา คือ

๑. โลกตฺถจริยา ทรงท�างานเพื่อช่วยเหลือโลก

สงเคราะห์ญาติมงคลข้อที ่
๑๗
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๒. ญาตตฺถจริยา ทรงท�างานเพื่อช่วยเหลือพระญาติ 
๓. พุทธตฺถจริยา ทรงท�างานเพื่อช่วยเหลือชาวพุทธ
ทีว่่าทรงช่วยชาวโลกนัน้ คอืพระองค์ทรงอ�านวยความสขุแก่ 

ชาวโลก ทกุชาตทิกุภาษา และทกุศาสนา เช่นทรงสอนให้มเีมตตา 
กรุณาแก่กัน ให้เว้นจากการเบียดเบียนกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใคร 
ก็ตาม

ด้านที่ทรงช่วยพระญาตินั้น พระองค์ได้ทรงช่วยเหลือพระ 
ญาติโดยที่มิได้มุ่งหวังความช่วยเหลือ โดยทรงให้ความช่วยเหลือ 
ในคราวทีพ่ระญาตทิัง้สองฝ่ายเกดิทะเลาะกนัเรือ่งแย่งน�า้กนัท�านา 
และทรงช่วยเหลือในคราวที่ทรงไปยับยั้งพระเจ้าวิทูฑภะถึงสาม 
ครัง้สามคราว เรือ่งเหล่านีเ้ป็นตวัอย่างแก่การบ�าเพญ็ประโยชน์แก่ 
พระญาติของพระองค์

เมื่อเราได้พิจารณาถึงพุทธจริยาดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า 
การช่วยเหลือพระญาติของพระพุทธองค์ พระองค์ทรงแยกการ 
ช่วยเหลือพระญาติไว้ต่างหาก จากหน้าที่ของพระพุทธเจ้า ถ้าเรา 
ท�าอย่างพระองค์ โดยแยกหน้าที่ออกจากญาติเสีย ญาติเป็นเรื่อง 
ญาต ิหน้าทีเ่ป็นหน้าทีก่จ็ะไม่เสยี ทีเ่สยีนัน้เพราะไม่แยกต่างหาก

แต่การทีจ่ะท�าได้อย่างนี ้พีน้่องจะต้องเข้าใจกนัและให้ความ 
ร่วมมอืกนั ทางญาตผิูใ้ห้การสงเคราะห์จะต้องแยกเรือ่งพี่ๆ  น้องๆ 
ออกจากหน้าที่ ไม่อย่างนั้นแล้วจะเกิดความเสียหายมาก โดย 
เฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีหน้าที่ในราชการแล้วจะท�าให้เสียความเที่ยง 
ธรรม ถ้าเราท�าผิดแนวทางแล้วจะมาโทษธรรมของพระพุทธเจ้า 
ไม่ได้
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วัตถุประสงค์ในมงคลข้อนี้ก็เพื่อที่จะให้การสงเคราะห์ญาติ 
เป็นการผูกความสามัคคี คือรวมน�้าใจของญาติให้เป็นปึกแผ่น 
มัน่คง เพราะฉะนัน้ วธิสีงเคราะห์ญาตกิต้็องถอืหลกัสงัคหวตัถ ุ4 
คือ

๑. ทาน การให้ปันสิ่งของ
๒. ปิยวาจา การเจรจาด้วยถ้อยค�าไพเราะ
๓. อัตถจริยา การบ�าเพ็ญประโยชน์แก่กัน 
๔. สมานัตตตา การวางตัวเสมอ
ข้อที่ ๑ ทาน นั้นหมายถึงการแบ่งปันสิ่งของแก่กันและ 

กนั ให้ของฝากยามเยีย่มเยอืน ให้ของกนิของใช้ในยามตรษุสารท 
ตลอดจนให้ทนุท�ามาหากนิ งานเหล่านีร้วมเรยีกว่า ทาน เป็นการ 
สงเคราะห์อย่างหนึ่ง

ข้อที่ ๒ ปิยวาจา พูดจากันด้วยความสุภาพอ่อนหวานไม่ 
ด่าทอซึง่กนัและกนั ให้ความเคารพซึง่กนัและกนัในค�าพดู แนะน�า 
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันด้วยความหวังดี

ข้อที่ ๓ อัตถจริยา ท�าตัวให้เป็นประโยชน์แก่ญาติ คือการ 
ช่วยเหลอืญาตนิัน่เอง เมือ่ญาตมิธีรุการงาน เช่นแต่งงาน บวชนาค 
เจ็บไข้ได้ป่วย เป็นความท�าศพ และอื่นๆ เมื่อญาติต้องการ หรือ 
อย่างน้อยก็ให้ก�าลังใจ ผ่อนคลายความวิตกกังวล

ข้อที ่๔ สมานตัตตา การวางตวักบัญาตด้ิวยอาการอนัเสมอ 
กับฐานะ เคารพต่อผู้ใหญ่ เอ็นดูญาติผู้น้อย ไม่แสดงอาการเย่อ 
หยิ่งจองหอง หรือดูหมิ่นดูแคลน แม้ว่าตนจะมีฐานะแตกต่างกัน 
ก็ตาม

สงเคราะห์ญาติมงคลข้อที ่
๑๗
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การสงเคราะห์ต่อญาติ เมื่อจะสรุปโดยใจความแล้วก็จะได้ 
เพียง ๒ คือ สงเคราะห์ด้วยอามิส เช่น การแบ่งปันวัตถุสิ่งของ 
เป็นต้น และสงเคราะห์ด้วยธรรม เช่นการเจรจาอ่อนหวาน ชกัชวน 
ให้ญาติให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นต้น แต่การกระท�าอะไรก็ตาม 
กจ็ะต้องดกูาล ดฐูานะความเหมาะสม ไม่อย่างนัน้แล้วกอ็าจจะให้ 
โทษก็ได้ จึงอยู่ที่เราจะต้องพิจารณาด้วยปัญญาตามสมควร

มงคลของการสงเคราะห์ญาติ

เพือ่ให้เหน็ความเป็นมงคลของการสงเคราะห์ญาต ิจงึใคร่ยก 
เรือ่งมาประกอบ ซึง่เรือ่งนีม้าในขทุทกนกิาย เอกนบิาต รกุขธรรม 
ชาดก วรุณวรรค เรื่องมีอยู่

ครั้งหนึ่ง ท้าวเวสสุวัณ ซึ่งได้เกิดใหม่แทนผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 
ได้ทรงป่าวประกาศให้เทวดาซึง่อยูบ่นต้นไม้ กอไม้ เครอืไม้ เลอืก 
จบัจองต้นไม้ตามชอบใจ ในคราวนัน้รกุขเทวดาโพธสิตัว์ได้ประกาศ 
แก่เหล่าญาตว่ิา ท่านทัง้หลายอย่าได้จบัจองวมิานในกลางทุง่ หรอื 
ต้นไม้โดดเดี่ยว จงจับจองวิมานในป่ารังใหญ่ ล้อมวิมานของเรานี้ 
พวกเทวดาทีม่ปัีญญากก็ระท�าตามค�าของพระโพธสิตัว์ พวกทีไ่ม่มี 
ปัญญา กเ็หน็ว่าควรทีจ่ะไปหาอยูใ่กล้หมูบ้่านมนษุย์จงึจะได้เครือ่ง 
เซ่นเครื่องบูชา พวกนี้ได้พากันไปจับจองวิมานตามต้นไม้ใหญ่ ซึ่ง 
อยู่ตามทุ่งนาหรือตามทางคนเดินไปมา ไม่เลือกว่าเป็นต้นไม้ที่ 
โดดเดี่ยวหรือเกี่ยวข้องกับต้นไม้อื่นอย่างไร
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อยู่มาวันหนึ่งก็เกิดลมพายุและฝนใหญ่ขึ้น ต้นไม้ที่อยู่โดด 
เดีย่วกห็กัโค่นล้มลง ท�าให้วมิานของเทวดาเหล่านัน้พลอยหกัพงัไป 
ด้วย เทวดาเหล่านัน้จงึพาลกูหลานไปหาพระโพธสิตัว์ในป่ารงัใหญ่ 
เล่าเรือ่งให้ฟังแล้วขออาศยัอยูด้่วย พระโพธสิตัว์จงึกล่าวขึน้ว่า ผูไ้ม่ 
กระท�าตามถ้อยค�าของนกัปราชญ์มกัได้รบัความฉบิหาย ไร้ทีพ่ึง่พา 
อาศัยดังนี้ เมื่อกล่าวเช่นนั้นแล้วก็กล่าวเป็นภาษิตว่า

สาธุ สมพหุลา ญาติ  อปิรุกฺขา อรญฺญชา

วาโต วทติ เอกฏฺฐํ  พฺรหนฺตมฺปิ วนปฺปตึฯ

แปลความว่า ต้นไม้ที่เกิดรวมกันอยู่ในป่าดง แต่ละต้นย่อม 
ช่วยปะทะลมพายใุห้แก่กนั จงึยนืต้นอยูไ่ด้นาน ผดิจากต้นไม้ทีเ่กดิ 
อยู่โดดเดี่ยว แม้จะเป็นจ้าวป่าสูงใหญ่ก็ตาม มันต้องโต้พายุตาม 
ล�าพังและโค่นลงโดยง่าย

ฉันใดก็ฉันนั้น คนที่มีญาติอยู่พร้อมหน้าก็ย่อมมีผู้คอยช่วย 
เหลือปะทะมรสุมชีวิตให้หลายคน ที่หนักก็กลายเป็นเบา เมื่อเรา 
ท�าดีก็มีหลายคนคอยช่วยสนับสนุน

ดังนั้นการสงเคราะห์ญาติเป็นมงคลดังนี้แล

สงเคราะห์ญาติมงคลข้อที ่
๑๗
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ในมงคลข้อที่ ๑๘ นี้ เป็นเรื่องของความก้าวหน้าของชีวิต 
คือท�าดีตามบาลีพุทธวจนะข้างต้นว่า “อนวชฺชานิ กมฺมาทิ” เมื่อ 
แปลแล้วจะได้ความหมายว่า การท�างานที่ปราศจากโทษ ซึ่งเรียก 
ว่า “อนวัชชกรรม” ซึ่งหมายความถึงงานที่ไม่มีโทษ การท�างานที่ 
ไม่มีโทษนับเป็นมงคล

จากมงคลข้อนีเ้ราจะเหน็ว่า พระพทุธองค์ทรงแสดงว่า ให้เรา 
มงีานท�าจงึจะเกดิเป็นมงคล ถ้าเป็นคนว่างงานไม่มงีานท�าจะท�าให้ 
เกิดมงคลไม่ได้ ดังได้กล่าวไว้แล้วในข้อที่เกี่ยวกับการงานว่า การ 
งานนัน้เป็นเครือ่งแสดงออกถงึคณุความดขีองบคุคล งานเป็นแหล่ง 
ประกอบชือ่เสยีงเกยีรตยิศ นีเ่ป็นชัน้หนึง่ อกีชัน้หนึง่ คนเราท�างาน 
นัน้ไม่ใช่ว่าจะเป็นมงคลเสมอไป เหมอืนอย่างการกนินัน้ท�าให้ชวีติ 
ของเรายงัอตัภาพอยูไ่ด้ แต่การกนินัน้ถ้าเรากนิไม่ถกูเรือ่งหรอืไม่รู้ 
จกัอาหารการกนิแล้วกเ็ป็นโทษ อย่างเรากนิอาหารทีม่ปีระโยชน์ก็ 

มงคล
ข้อที่๑๘

อนวชฺชานิ กมฺมานิ
(ท�างานไม่มีโทษ)
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บ�ารุงร่างกาย แต่ถ้าตรงกันข้าม ถ้าเรากินยาพิษ หรืออาหารเป็น 
พษิเข้ากเ็กดิโทษแก่ร่างกาย ดงันัน้การกนิไม่ใช่ว่าจะเป็นประโยชน์ 
แก่ร่างกายเสมอไปฉนัใด การท�างานกเ็ช่นกนัไม่ใช่ว่าจะมปีระโยชน์ 
เสมอ ดังนั้นเมื่อเรามีงานท�าก็จัดเป็นมงคลชั้นที่หนึ่ง ในประการ 
ต่อไปทีเ่ราจะต้องศกึษาและท�าความดเีป็นชัน้ทีส่อง เพือ่ให้ความดี 
นั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ท่านจึงสอนให้เรา “ท�างานที่ปราศจากโทษ”

เมื่อพูดถึงงานแล้วก็ใคร่ที่จะขอวกท�าความเข้าใจอีกสักเล็ก 
น้อย ดังได้กล่าวแล้วว่าคนที่ท�างาน หรือมีงานท�านั้นจึงจัดเป็น 
มงคล ส่วนคนทีว่่างงานคอืคนทีไ่ม่มงีานจดัว่าไม่มมีงคล เมือ่กล่าว 
อย่างนีแ้ล้วบางคนทีค่ดิมากกอ็าจจะคดิเลยไปอกีถงึคนแก่คนเฒ่า 
รุ่นคุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย ถ้าเราจะมองในสายตาของคน 
ทั่วไปจะเห็นว่าเป็นคนว่างงาน ถึงแม้ความรู้สึกของท่านเหล่านี้ 
ก็เหมือนกัน คือรู้สึกว่าไม่ได้ท�าอะไร เพราะอยู่ในวัยชรา ซึ่งเรา 
เรียกสามัญว่า “ปลดชรา” ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วคนแก่คนเฒ่า 
ประเภทนีม้เิป็นคนทีเ่ปล่าจากมงคลข้อนีไ้ปหรอื เรากจ็ะต้องตอบ 
ว่าไม่แน่ ที่ว่าไม่แน่นั้นอย่างไร

ที่ว่าไม่แน่นั้นเพราะเหตุว่า ในทางศาสนาของเรานั้นจัดการ 
กระท�าออกเป็น ๓ ประเภท คือหมายความว่าคนเราสามารถ 
ท�างานได้ถึง ๓ ทาง คือ

๑. กายกรรม  การท�างานทางกาย     
๒. วจีกรรม  การกระท�าทางวาจา
๓. มโนกรรม  การกระท�าทางใจ   
งานเหล่านี้เราจะพูดสั้นๆ ได้ว่า ท�า พูด คิด

ท�างานไม่มีโทษมงคลข้อที ่
๑๘
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เมือ่เราได้เหน็อย่างนีแ้ล้วกพ็อทีจ่ะคดิออกแล้วซว่ิา ทีก่ล่าวว่า 
ไม่แน่นั้นอย่างไร แต่บางท่านก็ยังคงคิดไม่ออกอยู่ดี ดังนั้นเราจึง 
ต้องมาท�าความเข้าใจในงาน ๓ ประเภทนีเ้สยีก่อน ขอเวลาสกันดิ

กายกรรม การกระท�าทางกายหรอืท�างานด้วยแรงกาย ตัง้แต่ 
การแบกหาม หงุข้าว ซกัผ้า รดีผ้า กวาดเรอืน อ่านหนงัสอื กราบ 
ไหว้พระ ใส่บาตร ไกวเปลให้หลาน และงานทกุอย่างทีใ่ช้แรงกาย 
งานเหล่านี้ขึ้นอยู่กับก�าลังกาย

วจีกรรม การท�างานทางวาจา เช่น พูดสอน พูดให้โอวาท 
พูดแนะน�า จนกระทั่งพูดนินทา พูดส่อเสียดยุยง เหล่านี้ล้วนเป็น 
วจีกรรมทั้งนั้น รวมทั้งการร้องเพลง สวดมนต์ ก็อยู่ในประเภทนี้

มโนกรรม คอืการกระท�าทางใจ เช่นการนกึคดิตรติรอง การ 
ท�าสมาธ ิการฝึกจติ การรบัการอบรมทางใจ การบงัคบัทางจติ การ 
ค้นคว้าทางปัญญา

เมื่อได้แจกแจงออกมาอย่างนี้แล้วก็พอที่จะคิดออกแล้ว 
ว่า คนแก่คนเฒ่ามีอะไรบ้างที่ท่านสามารถท�าได้ใน ๓ ประเภทนี้ 
ส�าหรบังานทางกาย เช่น ขดุดนิ ถากหญ้า หรอืแบกหาม กข็อบอก 
ได้เลยว่า ท่านท�าไม่ได้ เพราะก�าลงัของท่านลดถอยลงไปแล้ว อย่า 
ว่าแต่จะให้ท�างานเลย แม้แต่สังขารของท่านเองก็แทบจะประคอง 
ไม่ไหวแล้ว ถ้าอย่างนั้นอย่างอื่น เช่นไหว้พระสวดมนต์ ก็ยังไหว 
มิใช่หรือ เมื่อเป็นอย่างนั้นท่านก็ท�างานทางกายได้ หรือว่าอ่าน 
หนงัสอืไหวไหม แม้แต่การไกวเปลหลาน กย็งัจดัว่าท�างานเหมอืน 
กัน นี่เราเห็นแล้วใช่ไหมว่าท่านไม่ใช่คนว่างงาน

เข้ามาอกีขัน้คอืทางวาจา ซึง่เรยีกว่า “วจกีรรม” อย่างนีค้นแก่ 
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ท�าได้แน่และท�าได้ดีเสียด้วย เพราะคนแก่มีปรกติเป็นคนชอบบ่น 
แล้วก็บ่นไม่รู้จักหยุดเสียด้วย บางทีก็ท�าเอาลูกๆ หลานๆ พากัน 
หลบหน้าไปเป็นแถวๆ เพราะขี้เกียจร�าคาญ แต่ก็อีกนั่นแหละ 
คนแก่จะเกณฑ์ให้ท่านไปนัง่เทศน์ยนืเทศน์สอนเป็นชัว่โมงๆ อย่าง 
คนหนุ่มๆ ไม่ได้ แต่ถ้าท่านหันมาสอนลูกสอนหลานอยู่กับบ้าน 
ท่านก็เรียกว่าท�างานทางวาจาแล้ว ถ้าไม่ถนัดในการสอน แม้แต่ 
การเปล่งวาจา สวดพุทธคุณ อิติปิโส ภควาฯ ก็เป็นวจีกรรมแล้ว

ทางใจซึ่งเรียกว่า “มโนกรรม” ซึ่งเรื่องของการคิดนี้มีปรกติ 
อยูท่กุคน แม้แต่ทางอภธิรรมกแ็สดงว่าธรรมชาตขิองจติหรอืใจนัน้ 
มีปรกติมีความคิดเป็นอารมณ์อยู่แล้ว ซึ่งเราก็สามารถที่จะท�าได้ 
ตั้งแต่เกิดจนตาย ฯลฯ ซึ่งข้อนี้เป็นงานที่เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับ 
คนแก่ พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาทีมุ่ง่อบรมทางใจโดยตรง ฉะนัน้ 
ในทางพระพุทธศาสนาจึงมีการท�างานทางใจอยู่ ๒ อย่าง ที่จะ 
สามารถหกัห้ามใจ ควบคมุใจ ฝึกใจ จนกระทัง่ท�าใจให้บรสิทุธิจ์าก 
กเิลสตณัหา คนทีอ่าภพั ท�างานทางใจไม่ได้จรงิๆ คอื คนวกิลจรติ 
หรือคนบ้า อย่างนี้นับว่าเป็นกรรมของเขา

ดังนั้นรวมความแล้วว่า ทุกคนมีทางท�างาน ตั้งแต่พอรู ้ 
เดยีงสาจนกระทัง่สิน้ลม ท�างานทางกายไม่ไหวกผ่็อนลงมาท�างาน 
ทางวาจาและทางใจตามล�าดับ การท�างานทางใจนั้นสมควรที่เรา 
จะท�ากนัอย่างจรงิๆ จงัๆ กนัเสยีท ีเคยสอนคนมามากแล้ว เมือ่แก่ 
ลงลองฝึกใจนัน้ดสูกัท ีนีเ่ราเหน็แล้วใช่ไหมว่า แม้คนแก่คนเฒ่าตาม 
สายตาของคนทัว่ไปว่าไม่มงีานท�า ความจรงิม ีดงันัน้อย่าไปลงโทษ 
ท่าน จะเป็นบาปเปล่าๆ

ท�างานไม่มีโทษมงคลข้อที ่
๑๘



๒๑๑สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ

งานที่ไม่มีโทษ

เมื่อเราศึกษาถึงเรื่องการท�างานแล้ว ก็มีปัญหาอยู่ที่จะต้อง 
ศึกษาต่อไปคือ เรื่องโทษ เพราะในมงคลข้อนี้ท่านสอนให้เรา 
ท�างานชนิดหนึ่งคืองานไม่มีโทษ งานอย่างไหนเป็นงานไม่มีโทษ 

ค�าว่า วชัชะ (วชัชกรรม) ซึง่แปลว่าโทษนัน้ต้องเข้าใจว่าไม่ได้ 
หมายความเพียงโทษที่ผู ้มีอ�านาจสั่งให้รับเพื่อชดใช้ความผิด 
อย่างการปรับไหม จองจ�า หรือการถอดยศถอดต�าแหน่ง ไม่ได้ 
หมายความอย่างนั้น ค�าว่า “วัชชะ” ในทางศาสนาหมายถึงข้อที่ 
ควรต�าหน ิหรอืน่าต ิอย่างเช่นในวนิยัของพระสงฆ์มข้ีอต�าหนอิยู ่๒ 
ประเภทคอื ความผดิบางประเภท ผดิทางวนิยัและชาวบ้านตเิตยีน 
อาบตัอิย่างนีเ้รยีก “โลกวชัชะ” แปลว่าชาวโลกเขาตเิตยีน อกีอย่าง 
หนึ่งชาวโลกเขาไม่ติ แต่ทางวินัยสงฆ์ติ เรียก “ปัณณัตติกวัชชะ” 
ตวัอย่างเช่น พระฉนัอาหารไม่รบัประเคน ชาวบ้านเขาไม่ถอื แต่ผดิ 
วนิยัทางสงฆ์ นีแ่ปลกนัโดยความหมายของรปูศพัท์ แต่ทีท่่านแปล 
ว่า “โทษ” นั้นไม่ผิด แต่เป็นส�านวนซึ่งชาวบ้านและชาววัดเข้าใจ 
ไม่ตรงกัน ถ้าแปลว่าต�าหนิทุกคนเข้าใจ ดังนั้นเมื่อเราจะจ�าแนก 
ประเภทของการงาน ซึง่บณัฑติใช้ตชิมนัน้มอียู ่4 หลกัด้วยกนั มี 
ทางโลกเสียสอง ทางธรรมเสียสอง

ทางคดีโลก มีกฎหมาย ประเพณี ทางคดีธรรมมีศีล ธรรม 
เพือ่ทดสอบความเข้าใจในมงคลข้อนี ้ขอให้ท่านได้ส�ารวจข้อความ 
ข้างล่างดังต่อไปนี้
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๑. งานบางอย่าง ต�าหนิโดยกฎหมาย  
๒. งานบางอย่าง กฎหมายไม่มีที่ติ (โทษ) แต่น่าต�าหนิทาง

จารีตประเพณี
๓. งานบางอย่าง ทางกฎหมายและจารีตประเพณีไม่มีที่ติ 

แต่ติได้ทางศีล
4. งานบางอย่าง จะติโดยกฎหมาย ประเพณี และศีลไม่ได้

เลย แต่ทางธรรมติได้
5. งานบางอย่าง หาทีต่ไิม่ได้โดยตลอดทัง้สีท่าง นัน่คอืยอด

ของงาน อนวัชชกรรม
การท�างานที่ต�าหนิทางกฎหมายก็มี การฆ่าคน การท�าร้าย 

ร่างกายกันและกัน การลักทรัพย์ ปล้น ค้าของเถื่อน หลอกลวง 
ต้มเหล้าเถื่อน ตั้งบ่อนการพนัน รับจ้างท�าความผิด การกบฏต่อ 
บ้านเมือง ฯลฯ เหล่านี้เป็นความผิดทางกฎหมาย

ทางประเพณีหมายถึง ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี 
ของมหาชนในถิ่นหนึ่งๆ หรือในสังคมหนึ่งๆ ซึ่งไม่ใช่กฎหมายแต่ 
เป็นกฎหมู่ เช่น การแต่งงาน การเผาศพ การปลูกบ้าน ฯลฯ

ในทางศลีนัน้ได้แยกออกเป็นประเภท เช่น ของภกิษ ุภกิษณุี 
สามเณร อบุาสก อบุาสกิา ปฏบิตัขิองแต่ละชัน้มนี�้าหนกัมากน้อย 
ไม่เท่ากนั โดยเฉพาะศลี 5 ศลี ๘ กม็กีารไม่ฆ่าสตัว์ ไม่ลกัทรพัย์ 
ไม่ประพฤตผิดิลกูเมยีคนอืน่ การพดูเทจ็ การดืม่สรุา งานบางอย่าง 
ไม่ผดิกฎหมายแต่ผดิศลี เช่น การท�าการประมง การฆ่าสตัว์ ไม่ผดิ 
กฎหมาย แต่ทางศีลผิด เป็นอาทิ

ในทางธรรม บางอย่างแม้จะไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดจารีต 

ท�างานไม่มีโทษมงคลข้อที ่
๑๘
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ประเพณี ไม่ผิดศีลเลย แต่อาจผิดธรรมได้ ยกตัวอย่างเช่น 
ความโกรธ การคดิพยาบาท ความเกยีจคร้าน การเป็นนกัเลงเจ้าชู้ 
ประพฤติงมงาย

การกระท�าอย่างนี้ ในสามประเภทแรกไม่มีผิด แต่ผิดหลัก 
ธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า การแสดงอาการโกรธฉนุเฉยีว และ 
การผกูพยาบาท ผดิหลกัอกศุลกรรมบถ ความเกยีจคร้าน ผดิหลกั 
อิทธิบาท เหล่านี้เป็นวัชชกรรม

ในมงคลทีปนีท่านแสดงงานที่จัดเป็นอนวัชชกรรม คืองาน 
ที่ไม่มีโทษ คือ การรักษาศีลอุโบสถ ในวัน ๘ ค�่า ๑4 ค�่า ๑5 ค�่า 
การกระท�าความขวนขวายในการช่วยการกศุลของผูอ้ืน่ เช่น ปลกู 
ต้นไม้ สร้างถนนหนทาง สะพาน สร้างโรงพยาบาล สร้างโรงเรยีน 
ตลอดจนสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ทั่วไป

การท�างานทีป่ราศจากโทษ คอื ไม่เป็นทีต่�าหนขิองกฎหมาย ๑ 
ไม่เป็นที่ต�าหนิทางประเพณี ๑ ไม่เป็นการต�าหนิของศีล ๑ และ 
ไม่เป็นที่ต�าหนิของทางธรรม ๑ เหล่านี้เป็นงานที่ปราศจากโทษ 
ดงัทีย่กตวัอย่างมาแล้วข้างต้นนี ้เช่น การสร้างวดั สร้างสาธารณ- 
ประโยชน์ ล้วนแต่การมุง่ผลประโยชน์แก่ชนทัว่ไป สมควรทีเ่ราจะ 
พึงกระท�าเพื่อความเจริญแก่ตน แก่หมู่คณะ ประเทศชาติและ 
พระศาสนา เหล่านี้เป็นความเจริญทั้งสิ้น เป็นความเจริญทั้งใน 
ชาตินี้และชาติหน้า
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ในมงคลข้อ ๑๙ นี ้เป็นการสร้างความเจรญิของจติใจโดยตรง 
ซึง่ใน ๑๘ มงคลเบือ้งต้นส่วนมากเป็นการสร้างชวีติ เกีย่วกบัสงัคม 
การเรยีน การท�ามาหากนิ เรือ่งพ่อแม่ ลกูเมยี แม้แต่การท�างาน ก็ 
มุง่ให้เว้นงานทีม่โีทษ อนัจะเป็นความผดิทางบ้านเมอืง และเป็นที่ 
ครหาตเิตยีนของผูอ้ืน่ แต่มงคลข้อที ่๑๙ นี ้เป็นการปรงุแต่งจติใจ 
ให้สูงขึ้นโดยเฉพาะ

มงคล
ข้อที่๑๙

อารตี วิรตี ปาปา
(งดเว้นจากบาปกรรม)
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ความดีและความชั่วนั้นเราจะวัดได้อย่างไร เราวัดได้ด้วย 
การกระท�าของบุคคล

ถ้าใจใครเกลียดชั่ว-รักดีแน่วแน่ ใจคนนั้นสูงยิ่ง
ถ้าใจใครในบางคราวรกัด-ีบางคราวรกัชัว่ ใจคนนัน้ปานกลาง
ถ้าใจใครเกลียดดี-รักชั่วทางเดียว ใจคนนั้นต�่ามาก
ในมงคลที่ ๑๙ ตามบาลวีา่ “อารตี วิรตี ปาปา” แปลว่าการ 

งดเว้นจากบาปกรรม ในมงคลข้อแรกเราจะเห็นว่ามีการงดเว้น 
เหมือนกัน คือเว้นจากการคบคนพาล มาตอนนี้เป็นการสร้างคุณ 
ความดีทางใจโดยตรง ท่านจึงเริ่มต้นด้วยการงดเว้นจากบาป คน 
เราเวลาก่อนทีจ่ะแต่งตวั เราจะต้องช�าระล้างสิง่สกปรกของร่างกาย 
เป็นต้นว่าเหงื่อไคลให้หมดเสียก่อนจึงจะแต่งตัว การแต่งใจก็ 
เช่นกนั จะต้องช�าระสิง่สกปรกทางใจออกเสยีก่อน สิง่สกปรกทาง 
ใจนี ้ในทางศาสนาเรยีกว่า “บาป” ซึง่ถ้าจะแปลแล้วกไ็ด้แก่ ความ 
สกปรกทางใจ

ในมงคลข้อนี ้พระพทุธองค์ตรสัว่าให้เว้นจากบาปเสยี ตวัเรา 
ยังท�าบาปอยู่ตราบใด การแต่งใจก็ไม่เป็นผล เมื่อมาถึงประเด็นนี้ 
ปัญหาต่อไปที่เราจะต้องเข้าใจ คือค�าว่า ‘บาป’

ค�าว่าบาปนัน้ ได้แก่ความเศร้าหมองของจติใจ ซึง่การกระท�า 
อะไรก็ตาม ถ้าการกระท�านั้นเป็นการก่อความเดือดร้อน ท�าให้ 
จติใจของเรานัน้ผดิปกตไิปจากความเป็นจรงิของธรรมชาต ิเป็นต้น 
ว่า ใจร้าย ใจด�า ใจต�่า จิตเศร้าหมอง เหล่านี้เป็นบาปทั้งนั้น

ในทางศาสนานัน้มุง่หวงัการกระท�าทางจติใจเป็นเกณฑ์ การ 
กระท�าใดๆ ก็ตาม เมื่อท�าแล้วท�าให้เกิดความเสื่อมเสียทางจิตใจ 
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สิ่งนั้นเป็นบาป ที่ว่าเสื่อมเสียทางจิตใจนั้น หมายถึงการกระท�าที่ 
ท�าให้ใจของบุคคลนั้น มีสภาพต�่าลงจากปกติคนทั่วไป เราทราบ 
ความหมายของมนุษย์เป็นอย่างดีแล้วว่า แปลว่า ผู้มีจิตใจสูง คือ 
สูงจากสัตว์ทั่วไปในด้านของคุณธรรม ถ้าการกระท�าใดๆ ของเรา 
มีเจตนาในทางชั่วร้ายแล้ว ก็ไม่ท�าให้ต่างอะไรกับสัตว์ทั่วๆ ไป 
ดงันัน้ความหมายของมนษุย์ หรอืคน ไม่ใช่อยูท่ีว่่ามหีวั มแีขนสอง 
แขน มขีาสองขา มกีารกนิอยู ่หลบันอน เหล่านีเ้ท่านัน้ แต่จะต้อง 
มีคุณธรรมที่สูงกว่าสัตว์ทั่วไป คือ มีจารีตประเพณี มีคุณธรรม 
เหล่านีเ้ป็นเครือ่งหมายของมนษุย์ทีท่�าให้แตกต่างจากสตัว์ทัว่ๆ ไป

การกระท�าที่ศาสนาต่างๆ สอนว่าเป็นบาปนั้นผิดแผกกัน 
เป็นส่วนมาก ศาสนาใดสอนว่าโลกและสรรพสัตว์มีพระเจ้าสร้าง 
ศาสนานั้นก็สอนว่าการกระท�าผิดต่อพระเป็นเจ้าเป็นบาป ดังนั้น 
บาปกห็มายถงึการผดิจากค�าสัง่สอนของท่าน และท่านอาจมสีทิธิ 
ยกบาปให้ด้วย เช่น ครสิต์ศาสนา เป็นต้น ถอืว่าคนจะบรสิทุธิน์ัน้ 
ด้วยการทีพ่ระเจ้าไถ่บาปให้ แต่พทุธศาสนาไม่ได้สอนเรือ่งพระเจ้า 
สร้าง เรือ่งบาปเป็นเรือ่งเหตผุลทางจติใจ คอืการกระท�าใดๆ กต็าม 
เมือ่ท�าลงไปแล้วจติใจของคนนัน้แปรสภาพในทางเสยีนัน้เป็นบาป 
ทั้งสิ้น บาปคงเป็นบาป ไม่มีการหยิบยื่นบาปให้แก่ผู้ใด และไม่มี 
การงดเว้นหรอืไถ่บาปให้แก่ผูใ้ด ใครท�าผูน้ัน้กจ็ะต้องได้รบั ดงัพทุธ 
ภาษิตว่า “ผู้ท�าบาปเอง ผู้นั้นย่อมเศร้าหมองเอง” หรือ “ความ 
บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์มีอยู่เฉพาะตน” เหล่านี้เป็นต้น

การท�าบาปของบุคคลเรามีอยู่ ๓ ทาง ดังเช่นที่ได้กล่าวมา 
แล้วในมงคลที ่๑๘ คอืทางกาย ทางวาจา และทางใจ ทัง้ ๓ ทางนี้ 

งดเว้นจากบาปกรรมมงคลข้อที ่
๑๙
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รวมเป็นบาป ๑๐ ประการ คือ
ทางกาย ๓
ทางวาจา 4
ทางใจ ๓
ทั้ง ๑๐ ทางนี้ นับเฉพาะหัวข้อใหญ่ๆ ซึ่งเป็นแม่บทโดย 

เฉพาะ ไม่ได้หมายความถงึวธิกีารกระท�าอืน่ๆ เช่น การท�าร้ายกนั 
ด้วยวธิกีารต่างๆ หรอืว่าการหลอกลวงด้วยเล่ห์กลอืน่ๆ ซึง่จะแยก 
ให้เห็นดังต่อไปนี้

ทางกาย 
๑. การฆ่า 
๒. การลักทรัพย์ 
๓. การผิดประเวณี 
และได้แยกสาขาออกไปอกี เช่น การฆ่า รวมไปถงึการฆ่าคน 

ยิงนกตกปลา ทรมานสัตว์ กัดปลา ชนไก่ ท�าร้ายร่างกาย
การลักทรัพย์ มีการขโมย ปล้น ฉ้อโกง หลอกลวง หนีภาษี 

หากินทางทุจริต คอรัปชั่น
การผิดประเวณี คือ การท�าชู้ ฉุดคร่า อนาจาร ฯลฯ

ทางวาจา มีการพูดเท็จ แยกออกเป็นสาขาดังนี้
๑. พูดโกหก เสริมความ บิดพลิ้ว ท�าหลักฐานเท็จ ฯลฯ
๒. พูดค�าหยาบ มีด่า ประชด แช่งชัก ว่ากระทบกระแทก 

ฯลฯ
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๓. พูดส่อเสียด มี ยุยง ใส่ร้ายป้ายสี ฯลฯ 
4. พดูเหลวไหล เช่น พดูเหลาะแหละ พดูโปรยประโยชน์ พดู 

พล่าม พูดเพ้อเจ้อ ฯลฯ

ทางใจ มีอยู่ ๓ คือ
๑. คดิโลภมาก คอื อยากได้ในทางทจุรติ เพ่งเลง็ทรพัย์ผูอ้ืน่ 

วางแผนทุจริต ฯลฯ 
๒. พยาบาท คิดอาฆาต คิดแก้แค้น คิดปองร้าย ฯลฯ 
๓. เห็นผิด เห็นว่าบาปบุญไม่มี เห็นว่าบิดามารดาไม่มีคุณ 

เห็นว่าตายแล้วสูญ เห็นว่าท�าดีไม่ได้ดี ฯลฯ
เหล่านีเ้ป็นเรือ่งของบาป ซึง่แยกออกเป็น ๑๐ ประการ มทีาง 

กาย ๓ ทางวาจา 4 ทางใจ ๓ ดงัทีไ่ด้แสดงมาแล้ว สิง่เหล่านีล้้วน 
เป็นบาปอกุศลทั้งสิ้น

ในทางศาสนา ได้แสดงโทษของบุคคลผู้กระท�าบาปไว้ดังนี้ 
คนทีฆ่่าสตัว์ เมือ่ตายไปแล้วกจ็ะบงัเกดิในอบาย คอืนรก ครัน้เกดิ 
มาเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนที่มีอายุสั้น จะตายตั้งแต่อายุยังน้อย 
คนที่ทรมานสัตว์ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บ 
เบยีดเบยีนอยูเ่นอืงๆ คนทีล่กัทรพัย์ กเ็ป็นหนทางไปอบาย ถ้าเกดิ 
มาเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนยากจนอนาถา มีทรัพย์ก็จะฉิบหายด้วย 
ไฟไหม้ ด้วยโจรสลดั เป็นต้น คนทีช่อบประพฤตผิดิหรอืเสพเมถนุ 
กจ็ะได้รบัโทษทณัฑ์ในอบาย และต้องเวยีนว่ายตายเกดิอยูใ่นวฏัฏ- 
สงสารไม่มีที่สิ้นสุด โทษของการกล่าวมุสาวาท เป็นหนทางไป
อบาย ครั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้รับความบริสุทธิ์ มีแต่คนมา 

งดเว้นจากบาปกรรมมงคลข้อที ่
๑๙
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ล่อลวงให้เสยีทรพัย์ข้าวของ และถกูโจทก์ด้วยความเทจ็ เอาของที่ 
ต้องห้ามมาลกัใส่ให้เกดิความเสยีหาย โทษของการดืม่สรุาเมรยั ก็ 
ให้เกดิในอบาย นายนริยบาลกรอกด้วยน�้าทองแดง ครัน้มาบงัเกดิ 
เป็นมนุษย์ ก็เป็นคนโง่เขลาไม่มีสติปัญญา เป็นบ้าใบ้ผิดมนุษย์ 
ทั้งปวง นี่เป็นโทษของผู้ล่วงละเมิดการท�าบาปอกุศล

ในทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมงคลข้อนี้ บุคคล 
ผู้กลัวต่อผลของการกระท�าบาปอกุศล ก็พึงมีธุระที่จะต้องละอยู่ 
๒ อย่าง คือ

อารตี  งด
วิรตี  เว้น
อารตี แปลว่า งด หมายถึงงดการก่อกรรมท�าบาป หมาย 

ความว่า ถ้าหากมีบาปกรรมอันใดที่เราได้ท�าอยู่แล้วด้วยความ 
หลงใหลเหน็ผดิเป็นชอบมาก่อน จนการกระท�านัน้ได้ตดิเป็นนสิยั 
อย่างเช่นติดสุราเมรัย ชอบโกหก มีจิตเหี้ยมโหด ชอบตกปลา 
ล่าสัตว์ เมื่อรู้ว่าเป็นบาปกรรมก็งดเสีย คือเลิกท�า การหยุดเลิก 
บาปกรรมที่ท�าอยู่แล้วอย่างนี้ เรียกว่า อารตี แปลว่า งด

ส่วน วริต ีแปลว่า เว้น ซึง่เราชาวพทุธมกัจะได้ยนิอยูเ่สมอๆ 
แต่เป็นอกีรปูแบบหนึง่ คอื มชัชวริตั ิเว้นดืม่น�า้เมา มงัสวริตั ิเว้นการ 
กนิเนือ้สตัว์ เวรวริตั ิเว้นจากการจองเวร ทีว่่าเว้นบาปหมายความ 
ว่า ไม่รอ่ิานท�าบาปกรรมขึน้อกี รูว่้างานใดเป็นบาปกรรมกเ็ว้นเสยี 
เช่นเว้นจากการปล้น เว้นจากการฉ้อโกง เว้นจากการทจุรติ อย่างนี้ 
เรียกว่า เว้น

เจตนาในการงดและเจตนาในการเว้นต่างกัน การงด เรามี 
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เจตนาในการช�าระสะสางบาปกรรมเก่าในตวัเรา ส่วนการเว้น เป็น 
เจตนาระวังตัว ไม่ให้พลัดลงไปในทางบาป

การงดเว้นจากบาปอกุศลเหล่านี้ เป็นเหตุให้สังคมมนุษย์ 
ปกตสิขุ พ้นจากความเบยีดเบยีนก่อทกุข์แก่กนัและกนั เหล่านีเ้ป็น 
มงคลแห่งความเจริญ

งดเว้นจากบาปกรรมมงคลข้อที ่
๑๙
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ในมงคลข้อนี ้พระพทุธเจ้าทรงแสดงว่า “มชชฺปานา จ สญญฺ 
โม” แปลว่า ส�ารวมจากการดื่มน�้าเมา ในปัญหาข้อนี้เป็นข้อที่จะ 
ต้องท�าความเข้าใจในค�าว่า “มัชชปานะ” เสียก่อน

“มัชชปานะ” แปลว่า ของเมา ซึ่งกินความรวมไปถึงของ 
มึนเมาทุกอย่าง น�้าหนักของค�านี้ตรงในภาษาไทยว่า “ของเสพ 
ติดให้โทษ” ซึ่งไม่ได้หมายถึงสุราอย่างเดียว แต่หมายถึงของเสพ 
ตดิให้โทษทกุอย่าง เช่น เหล้า ฝ่ิน กระแช่ น�า้ตาลเมา เบยีร์ กญัชา 
ใบกระท่อม และของอื่นๆ อีก

“ปานะ” แปลตามตัวว่า ดื่ม คืออมเข้าปากแล้วกลืนลงท้อง 
แต่โดยความหมายแล้ว ค�าว่า ดืม่ หมายถงึการท�าสิง่ใดสิง่หนึง่ซมึ 
เข้าไปในตวั จะเป็นการกนิ การอม การอดั การนตัถุ ์การฉดี การ 
สูบ รวมอยู่ในค�าว่า ปานะ ทั้งสิ้น

มงคล
ข้อที่๒๐

มชฺชปานา จ สญฺญโม
(ส�ารวมจากการดื่มน�้าเมา)
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เพราะฉะนั้นค�าว่า มัชชปานะ หมายถึงการเสพของเสพ 
ตดิให้โทษทกุอย่าง และทกุวธิ ีเจตนาของมงคลข้อนีอ้ยูท่ีก่ารรกัษา 
ตวัไม่ให้เป็นทาสของยาเสพตดิให้โทษ ถ้าใครตดิเข้าแล้วกใ็ห้ถอน 
ตัวออก ท�าตัวให้เป็นอิสระเสีย ก็จะเกิดมงคล

ส�าหรบัในมงคลข้อนีจ้ะแสดงถงึโทษของการดืม่น�า้เมา เพราะ 
เป็นเครื่องท�าให้เกิดความประมาท ในทางศาสนาถือว่าเป็นวัตถุ 
อันตราย แต่ก็ยังรับว่าสุราอาจเป็นประโยชน์ได้ เช่น ใช้ปรุงผสม 
กับยา หรือปรุงอาหารให้มีรสดีขึ้น นั่นไม่ได้หมายความว่าจะให้ 
เราหลกีเลีย่งการดืม่สรุา อย่างบางคนทีเ่คยเหน็กนิยาดองผสมสรุา 
แล้วใส่ยาดองเพียงนิดเดียว แต่เติมสุราเข้าไปบ่อยๆ และกินจน 
เมามายไม่ได้สติ อย่างนี้เรียกว่าขาดความส�ารวม ค�าว่าส�ารวมนี้ 
ท่านมุ่งหมายเหมือนกับฉลากยาที่บอกว่า “ยาอันตราย” ให้ระวัง 
คือระวังว่าจะเสีย หรือห้ามขาดเลย อย่างเช่นมีใครมาเตือนเรา 
ว่า “ระวังจะตาย” เราก็จะต้องเข้าใจว่าต้องระวังขนาดที่ไม่เฉียด 
เข้าไปหาความตาย พยายามเว้นจากที่ๆ มันจะท�าให้เราตายเด็ด 
ขาด ไม่ใช่หมายความว่าเราลองตายเล่นๆ ดกูไ็ด้ หรอืตายอย่างนัน้ 
อย่างนีจ้งึจะผดิค�าเตอืน ในทางศาสนา พระศาสดาของเราตรสัว่า 
ให้ส�ารวมจากการดืม่น�า้เมา กห็มายความว่าให้เราเลกิโดยเดด็ขาด 
เลิกกินเหล้าเมายาเสีย

ส�ารวมจากการดื่มน�้าเมามงคลข้อที ่
๒๐
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โทษของการดื่มสุรา

พระพุทธศาสนาประณามการดื่มสุราและการซ่องเสพของ 
มนึเมาเสพตดิให้โทษทกุชนดิ แต่จดุหนกัอยูท่ีส่รุา โทษของการดืม่ 
สรุา ทีท่่านแสดงไว้ในสงิคาลกสตูร ซึง่ทรงสอนแก่สงิคาลกมาณพ
ว่า

๑. ธนชานิ ท�าให้เสื่อมเสียทรัพย์ 
๒. กลฺหปฺปวฑฺฒนี ก่อการทะเลาะวิวาท
๓. โรคานํ อายตนํ จะเกิดโรคหลายอย่าง
4. อกิตฺติ สญฺชนณี เสื่อมเสียชื่อเสียง
5. หิริ โกปินนิทฺทํสนี ท�าให้ขาดความละอาย
๖. ปญฺญาย ทุพฺพลีกรณี ท�าให้สติปัญญาเสื่อมถอย

การดื่มสุราชื่อว่าไม่รักตัว ล้างผลาญทรัพย์สมบัติลูกเมีย 
ผลาญคุณงามความดีทุกอย่าง จึงชื่อว่าไม่รักตัว ไม่รักคุณความดี 
ของตวั ไม่รกัลกูเมยี ทรพัย์สมบตั ิไม่รกัเกยีรตยิศของตวัทกุอย่าง 
คนที่ดีมีศีลมีสัตย์ เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป ถ้าเวลาเขาจะ 
คิดท�าลายเสีย เขาก็ใช้อุบายมอมเหล้าให้เมาเสียจนลืมตัวชวนให้ 
ท�าผดิท�าชัว่ทีเ่ขาได้เตรยีมเอาไว้ เพราะเมาจนลมืตวัไปท�าชัว่เข้าก็ 
เสียคน พอเวลาหายเมาแล้วนึกถึงการกระท�าต่างๆ ที่ตัวท�าไป ก็ 
เกดิมคีวามเดอืดร้อนใจ เหมอืนกบัว่าหน้าของตวัเองเป็นใบหน้าที่ 
เกลี้ยงเกลาสะอาดไม่มีต�าหนิเลย ต้องมาเป็นแผล เห็นแล้วก็เกิด 
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ความไม่สบายใจฉนัใด คนทีไ่ม่เคยท�าบาปท�าชัว่ แต่เพราะประมาท 
ท�าชั่วเพราะขาดสติ นึกถึงบาปที่ไม่ดีก็ย่อมไม่สบายใจทุกที สิ่งที่ 
เราท�าไปแล้วก็ให้มันแล้วไป เราต้องตั้งต้นด้วยการส�ารวมใหม่ 
อย่ากระท�าเช่นนัน้อกีเป็นครัง้ทีส่อง แต่บางคนไม่เข้าใจ เมือ่ท�าชัว่ 
ท�าเสยีเกดิความเสยีใจกห็นัไปดืม่สรุาอกีเป็นการดบักลุม้ ซึง่ย่อม 
เป็นไปไม่ได้จะยิง่ซ�า้หนกัอกี เปรยีบเหมอืนร่างกายของเราหรอืพืน้ 
สกปรก แต่แทนทีเ่ราจะใช้น�้าสะอาดล้าง กลบัใช้น�้าสกปรกมาล้าง 
แล้วลองคิดดูว่ามันจะสะอาดได้อย่างไร เมื่อเราสกปรกแล้วต้อง 
อาบน�้าช�าระร่างกาย ฟอกสบู่ให้สะอาด แล้วไม่เข้าไปเกลือกกลั้ว 
กับสิ่งสกปรกอื่นๆ อีก ก็ไม่เปื้อนสกปรกอีกเช่นกัน

เพื่อแสดงโทษของการดื่มน�้าเมานั้น จะขอยกนิทานชุด 
ประกอบสัก ๓ เรื่องเพื่อเป็นแนวทางของการพิจารณา ซึ่งเรื่อง 
หนึ่งเป็นเรื่องต้นก�าเนิดของสุรา ซึ่งมีเรื่องเล่าดังนี้

เรื่องต้นก�าเนิดสุรา

มเีรือ่งเล่าว่า มนีายพรานคนหนึง่ เป็นผูห้าเนือ้มาส่งพระเจ้า 
กรุงพาราณสีเป็นประจ�า และได้พบต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่ง ที่ปลาย 
มีโพรง พวกนกแขกเต้าคาบข้าวสาลีมากินที่โพรงไม้นั้น และนก 
อืน่ๆ กค็าบชะเอม พรกิไทย มากนิทีโ่พรงไม้นัน้ไม่ขาด ของเหล่า 
นัน้กต็กลงไปในโพรงไทรเป็นอนัมาก ครัน้ฝนตกลงมาน�้าขงัอยูใ่น 
โพรงไทร และมสีแีดง มรีสเมาบงัเกดิขึน้ เมือ่นกทัง้หลายมากนิน�้า 

ส�ารวมจากการดื่มน�้าเมามงคลข้อที ่
๒๐
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ในโพรงไม้นั้นก็เกิดความมึนเมาพลัดตกลงมา นายพรานได้ดูอยู่ 
สกัครูก่เ็หน็นกนัน้บนิไป เดีย๋วเดยีวกต็กลงมาอกี กเ็กดิความสงสยั 
จึงได้ขึ้นไปบนต้นไทรเห็นน�้าสีแดงก็ยังไม่รู้ว่าเป็นน�้าอะไร นาย
พรานก็กินเข้าไปสองสามอึก ก็เกิดจิตใจครึกครื้น มีความสนุก 
สนานแล้วกน็อนหลบัไป พอตืน่ขึน้มากไ็ด้ปีนขึน้ไปบนต้นไทร ตกั 
เอาน�า้นัน้ไปถวายพระเจ้ากรงุพาราณส ีพระองค์ให้ราชบรุษุทดลอง 
ราชบรุษุเมือ่ทดลองแล้วกเ็กดิใจแกล้วกล้า พระองค์กเ็รยีกน�้านัน้ว่า 
สุรามาจนบัดนี้ อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องโทษของการดื่มสุรา

ในอดีตกาลพระราชาองค์หนึ่ง ในกรุงพาราณสี เป็นผู้ที่ดื่ม 
สรุาเป็นนจิ และชอบเสวยเนือ้เป็นประจ�าจะขาดเนือ้เสยีไม่ได้เลย 
อยู่มาวันหนึ่ง เป็นวันอุโบสถซึ่งไม่มีใครฆ่าเนื้อขายในวันนั้น พ่อ 
ครัวก็เกิดร้อนใจไม่มีเนื้อสดจะถวาย จึงเข้าไปกราบทูลแก่พระ 
อัครมเหสีให้ทรงทราบ พระนางจึงตรัสว่า ถ้ากระนั้นเมื่อท่านจะ 
น�าโภชนาหารไปถวายแล้ว เราจะให้พระโอรสเข้าไปก่อน เพราะ 
พระโอรสเป็นที่รักของพระราชา

เมื่อพ่อครัวได้น�าโภชนาหารเข้าไปถวาย จึงได้น�าพระโอรส 
เข้าไปก่อน เพราะเป็นทีด่บัร้อนของพระราชา ซึง่กเ็ป็นเวลาทีพ่ระ 
ราชาก�าลงัเมาสรุาอยู ่ครัน้เหน็พระโอรสทีเ่ป็นทีร่กักอ็ุม้ขึน้นัง่บนตกั
แล้วชมเชย เมือ่พ่อครัวน�าอาหารไปถวาย พระราชาไม่เห็นมีเนื้อ 
จงึถามขึน้ว่าท�าไมจงึไม่มเีนือ้ พ่อครวักท็ลูให้ทราบว่า วนันีเ้ป็นวนั 
อโุบสถไม่มใีครฆ่าเนือ้ขาย พระราชากจ็งึได้จบัพระราชบตุรหกัคอ 
แล้วโยนไปให้พ่อครัว “ท่านจงเอาเนื้อนี้แกงมาให้เรา” พระราชา 
ตรสั พ่อครวักน็�าเนือ้นัน้มาปรงุเป็นอาหารถวาย ครัน้ทรงเสวยแล้ว 
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ก็ทรงบรรทมหลับไป
ครั้นรุ่งเช้า เมื่อสร่างเมาก็ทรงเรียกหาพระโอรส พระมเหสี 

ก็ทรงพิลาปร�าพันกราบทูลว่า พระราชโอรสนั้นได้ถูกพระองค์ฆ่า 
แล้วประทานให้พ่อครัวไปท�าอาหารเสียแล้ว เมื่อพระราชาได้ทรง 
สดับก็ระลึกได้ ร้องไห้ปริเทวนาต่างๆ แล้วทรงอธิษฐานว่า ต่อนี้ 
ไปเราจะไม่เสวยสุราจนตราบเท่าสู่นิพพาน

นีเ่ป็นเรือ่งแสดงให้เหน็ว่า การดืม่น�า้เมาก่อความพนิาศใหญ่ 
หลวง แม้พระโอรสที่รักยิ่ง ก็ทรงประหารเสียได้เพราะความเมา

อีกเรื่องหนึ่ง หลานชายของอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ผลาญ 
เงนิทองเป็นจ�านวนมาก แม้จะได้รบัการช่วยเหลอืจากเศรษฐกีย็งั 
ประพฤตเิช่นนัน้อกี พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงให้ฟังว่า ในกาลก่อน 
เราแม้ได้ให้หม้อวิเศษอ�านวยสิ่งที่ต้องการทุกอย่างแก่เขา ยังไม่ 
สามารถท�าให้พอใจได้ แล้วทรงแสดงเรื่องอดีตมาเล่าให้ฟังว่า

ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์เป็นเศรษฐี ฝังทรัพย์ไว้ในแผ่นดิน 
สีส่บิโกฏ ิในกรงุพาราณส ีได้บ�าเพญ็ทานเป็นอนัมาก เมือ่ตายแล้ว 
ก็ไปเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชฯ เศรษฐีนั้นมีบุตรชายอยู่คนหนึ่ง 
เมื่อบิดาตายแล้วก็เอาแต่ดื่มสุรา ตบรางวัลแก่นักเต้นร�า นักขับ 
ประโคมครัง้ละพนั และกลายเป็นนกัเลงผูห้ญงิ นกัเลงสรุา ผลาญ 
เงนิทองจนหมดสิน้ และได้กลายเป็นคนยากจน ท้าวสกักะได้ทรง 
ทราบว่าเขาเป็นคนเข็ญใจแล้วก็เกิดความสงสาร จึงได้ประทาน 
หม้อวิเศษที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการ แล้วตรัสว่า “เจ้าจง 
รักษาหม้อนี้ไว้ อย่าให้มันแตกทําลายลงเป็นอันขาดทีเดียว เมื่อ 
หม้อยังมีอยู่ เจ้าจะไม่ขาดทรัพย์ เจ้าจงไม่เป็นผู้ประมาทนะ” 

ส�ารวมจากการดื่มน�้าเมามงคลข้อที ่
๒๐
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แล้วเสด็จกลับ จ�าเดิมแต่นั้นชายคนนั้นก็ดื่มสุราอีกและเที่ยวไป 
วนัหนึง่เขาเมาแล้วโยนหม้อนัน้ขึน้ไปในอากาศแล้วรบั โยนแล้วรบั 
ครัง้หนึง่เกดิรบัผดิ หม้อตกลงพืน้แตก ตัง้แต่นัน้มาเขากก็ลายเป็น
คนยากจนอีก

นี่แสดงให้เห็นว่า การดื่มน�้าเมา คือสุราเมรัยเป็นเหตุแห่ง 
ความฉิบหาย ท�าให้บุคคลผู้ดื่มได้ตกทุกข์ได้ยาก แม้บิดามารดา 
ญาตกิไ็ม่อาจอปุถมัภ์อุม้ชไูด้ ผูด้ืม่สรุาท�าตนเองให้หมดค่า ไม่เป็น 
ทีต้่องปรารถนาของผูใ้ด ดงันัน้พระบรมศาสดาจงึตรสัว่า “การดืม่ 
สุราเป็นเหตุให้ตั้งอยู่ในความประมาท” และอบายมุขคือหนทาง 
แห่งความฉิบหายแห่งโภคทรัพย์

ผู้หวังความเจริญก้าวหน้า และความเป็นมงคลแห่งชีวิตพึง 
เว้นจากการดื่มสุราเมรัย และสิ่งเสพติดให้โทษทั้งหลาย ความ 
สวัสดีจะเกิดแก่ตนทุกเมื่อ
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ในมงคลข้อนี้ท่านได้แสดงไว้ว่า ความไม่ประมาทในธรรม 
ทั้งหลาย ซึ่งเราก็พอที่จะแยกความหมายของมงคลข้อนี้ได้ ๒ 
ประการ คือ ความไม่ประมาท ๑ และธรรมทั้งหลาย ๑

ความไม่ประมาทคอือย่างไร เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งทีก่นิความหมาย 
กว้างมาก อัปปมาทะ ซึ่งเมื่อแปลแล้วก็จะได้ใจความว่า ความไม่ 
ประมาท ความไม่ประมาทนั้นท่านได้ให้ความหมายไว้ว่า ความที่ 

มงคล
ข้อที่๒๑

อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ
(ไม่ประมาทในธรรม)
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ไม่อยูป่ราศจากสต ิหรอืความมวัเมาในลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ ในวยั 
ในความที่ไม่มีโรค เหล่านี้เป็นลักษณะของความประมาททั้งสิ้น 

สตนิัน้เป็นธรรมชาตอิย่างหนึง่ทีเ่ป็นเครือ่งคุม้ครองรกัษาใจ 
ตลอดจนการกระท�าทางกาย วาจาของเราให้เป็นไปในทางที่ถูก 
ที่ควร สติ ได้แก่ความระลึกได้ คือระลึกไว้ก่อนที่จะท�า ก่อนที่จะ 
พูด ก่อนที่จะคิดกิจการทั้งปวง บุคคลที่ขาดสติเหนี่ยวรั้งในการ 
งานทีต่นกระท�า กท็�าให้เสยีหายมากทัง้ทรพัย์สมบตัแิละชวีติ เช่น 
เราประกอบการค้าขาดการเอาใจใส่ในสินค้า ท�าไปโดยไม่รู้จัก 
กาลเทศะย่อมได้รับความพินาศป่นปี้ในที่สุด หรือในส่วนร่างกาย 
ไม่เอาใจใส่บรหิารรกัษา ยิง่กว่านัน้ยงักล้าประกอบเหตอุนัเป็นทาง 
มาแห่งโรค เมือ่เป็นเช่นนีแ้ล้ว โรคทีย่งัไม่เกดิกเ็กดิขึน้ ทีเ่กดิขึน้แล้ว 
ก็ก�าเริบมากขึ้น และในที่สุดก็ท�าลายชีวิตของตนเองในที่สุด หรือ 
คนทีข่บัรถมคีวามประมาทขบัรถเรว็เกนิอตัรา โดยคดิว่าฝีมอืของ 
ตัวเองนั้นดีแล้ว ก็ย่อมได้รับความตายในที่สุด ดังนั้นการที่เราจะ 
กระท�ากิจการใดๆ ก็ตาม ท่านสอนให้เรานั้นมีสติ คือคิดให้ดีเสีย 
ก่อนที่จะกระท�าการใดๆ ลงไป

ลกัษณะของความมสีตนิีแ้หละทีเ่รยีกว่าไม่ประมาท ส่วนคน 
ที่ขาดสติ ความยับยั้งชั่งใจ ท่านเรียกว่าคนประมาท

ส่วนค�าว่า ธรรม นัน้ มคีวามหมายหลายประการซึง่ค�านีไ้ม่ได้ 
หมายความว่าค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสมอไป ค�าว่าธรรมนั้น 
เป็นค�าในภาษาอนิเดยีทีเ่ขาใช้กนัมานานแล้ว ซึง่พอทีจ่ะสรปุความ 
หมายของค�าว่า ธรรม ว่าหมายถงึสภาพ สิง่ของ หรอืเรือ่งเท่านัน้ 
เอง ซึ่งใช้ได้ทั้งทางดีและทางเลว อย่างเช่น
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รูปธรรม   สิ่งที่มีรูปร่าง
อรูปธรรม  สิ่งที่ไม่มีรูปร่าง
โลกธรรม  เรื่องของโลก
สภาวธรรม  สิ่งที่เป็นขึ้นเอง
มรณธรรม  ความตาย
วัฒนธรรม  ความเจริญ
หายนธรรม  ความเสื่อม
              ฯลฯ
ซึง่สิง่ทีย่กมานี ้ล้วนแต่เป็นความหมายของค�าว่าธรรมทัง้สิน้ 

ดงันัน้ ความหมายของค�าว่า ธรรม หรอืความไม่ประมาทในธรรม 
ในมงคลข้อนี้ หมายถึงไม่ประมาทในค�าสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่ง 
ค�าสอนของพระพทุธเจ้านัน้เป็นสจัธรรม ความไม่ประมาทในธรรม 
ก็คือความไม่ประมาทในสัจธรรมนั่นเอง หรือถ้าจะให้ความหมาย 
ชิดเข้ามา ธรรมนั้นหมายถึงเหตุหรือต้นเหตุ อย่างข้อความใน 
สปัปรุสิธรรมข้อทีว่่า ธมัมญัญตา แทนทีจ่ะแปลว่ารูจ้กัธรรมะ ท่าน 
แปลเอาความหมายทเีดยีวเลยว่า ความเป็นผูรู้จ้กัเหต ุซึง่ถ้าเราจะ 
ศกึษาค�าสอนของพระพทุธเจ้าแล้ว ทกุข้อล้วนแต่ค�าบอกเหตทุัง้สิน้ 
คอืบอกว่าท�าเหตอุย่างนีแ้ล้วจะได้รบัผลอย่างนัน้ หรอืไม่กบ็อกว่า 
ผลอย่างนีเ้กดิมาจากเหตอุย่างนัน้ ซึง่เป็นค�าสอนทีบ่อกเหตทุัง้สิน้

ดงันัน้ความไม่ประมาทในธรรม คอืความไม่ประมาทในเหตุ 
นัน่เอง คนทีด่เูบาต่อการกระท�าของตนเอง เพราะการกระท�าของ 
เราเองทีเ่รยีกว่าธรรมนัน่แหละ เป็นเหตทุีจ่ะให้เกดิผลต่อไป คนที่ 
ดเูบาต่อการกระท�าของตนเอง คนนัน้เรยีกว่าคนประมาทในเหตุ 

ไม่ประมาทในธรรมมงคลข้อที ่
๒๑
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ผู้ที่รู้ความนี้แล้ว ก็ต้องละความประมาทเสีย ตั้งอยู่ในความไม่ 
ประมาท เมือ่หมัน่ท�าให้เกดิในจติใจของผูใ้ดแล้ว กย่็อมจะเตอืนให้ 
ผูน้ัน้ประกอบการอนัหาโทษมไิด้ ดงันัน้บณัฑติจงึสรรเสรญิความ 
ไม่ประมาทไว้อเนกประการ ความไม่ประมาทนั้นมีคุณานิสงส์ 
มากมายหลายประการ ทั้งในทางคดีโลกและคดีธรรม ความไม่ 
ประมาทในธรรมทั้งหลายเป็นมงคลอันสูงสุด ซึ่งหมายถึงความ 
ชั่ว และความดีทั้งปวง ในความชั่วก็ไม่ประมาท คือไม่ดูหมิ่นว่า 
ไม่เป็นไร แม้เพียงเล็กน้อย ก็รีบละเสียไม่ปล่อยให้เพิ่มพูนขึ้น 
หมั่นขจัดอยู่เสมอ ความชั่วก็มีแต่จะหมดไป ในความดีก็ตั้งใจ 
ขะมกัเขม้นกระท�า ไม่ดหูมิน่ว่าเลก็น้อย แล้วทอดธรุะเสยี ความดี 
ย่อมเพิม่พนูขึน้ เมือ่ความชัว่หมดไป ความดเีตม็เป่ียมย่อมบรบิรูณ์ 
ด้วยสนัตสิขุซึง่ตนปรารถนา บคุคลทีไ่ม่ประมาท ย่อมไม่คลาดจาก 
ประโยชน์อนัตนควรได้ควรถงึ ดงันัน้จงึควรทีจ่ะบ�าเพญ็ให้บรบิรูณ์ 
ในตน

ความไม่ประมาทนี้มีคุณมาก ดังที่เราจะเห็นได้ว่า คนที่ไม่ 
ประมาทนั้นย่อมจะประกอบกิจการงานของตนได้ผลดี ตรงข้าม 
ถ้าเราประมาทแล้วกจ็ะเกดิโทษ ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้วว่า แม้แต่ก้นบหุรี่ 
เพยีงก้นเดยีวกส็ามารถทีจ่ะท�าลายทรพัย์สนิของตนและของผูอ้ืน่ 
ให้มอดไหม้ไปในพรบิตาเดยีว ความไม่ประมาทจงึเป็นความเจรญิ 
คือต้องท�าเหตุให้ดี และท�าเต็มที่ และท�าให้สมผล การปฏิบัติตน 
อย่างนี้เรียกว่า ไม่ประมาทในธรรม

ในจตกุกนบิาต องัคตุตรนกิาย พระพทุธองค์ทรงชีเ้หตสุ�าคญั 
ไว้ 4 ประการด้วยกัน ที่บุคคลไม่ควรประมาทอย่างยิ่งคือ
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๑. ในการละกายทุจริต ประพฤติกายสุจริต
๒. ในการละวจีทุจริต ประพฤติวจีสุจริต
๓. ในการละมโนทุจริต ประพฤติมโนสุจริต
4. ในการเลิกละมิจฉาทิฐิ ตั้งอยู่ในสัมมาทิฐิ
รวมความสีเ่รือ่งเข้าด้วยกนั คอืไม่ให้ประมาทในการท�า การ 

พูด การคิด และการปรับปรุงความคิดเห็นของตนให้ถูกต้อง เมื่อ 
เราประพฤติในความไม่ประมาทแล้ว ความเจริญก็บังเกิดขึ้น 
แก่ตนในที่สุด

ไม่ประมาทในธรรมมงคลข้อที ่
๒๑
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มนุษย์ทุกคนอยากเป็นคนดี อยากให้ตนเป็นที่รักที่ชอบใจ 
ของคนทัว่ไปๆ อยากเป็นคนเฉลยีวฉลาดรอบรูส้ิง่ทัง้ปวง อยากให้ 
ตนเป็นทีน่ยิมยกย่องของคนอืน่ แต่สิง่เหล่านีจ้ะเกดิขึน้มาได้เพราะ 
ผูน้ัน้ประกอบเอาไว้ เช่น อยากให้มคีนรกัใคร่ยกย่องนบัถอื กต้็อง 
เป็นคนมสีมัมาคารวะ รูจ้กัเคารพซึง่กนัและกนั เหล่านีเ้ป็นเหตใุห้ 
เราเป็นทีร่กัใคร่ของคนทัว่ไป ด้วยเหตนุีพ้ระสมัมาสมัพทุธเจ้าจงึได้ 
สอนในมงคลข้อนี้ว่า ให้มีความเคารพ

มงคล
ข้อที่๒๒

คารโว จ
(มีสัมมาคารวะ)
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ถ้าเราจะดูความหมายของมงคลข้อนี้แล้วก็คิดว่า เป็นความ 
หมายที่ตื้นๆ ถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วขอบอกได้เลยว่า ท่านดูเบา 
ธรรมะข้อนี้ไปเสียแล้ว ถ้าความหมายมีอยู ่เพียงเท่านี้แล้ว 
พระพุทธเจ้าไม่จัดเอาไว้ในอันดับเกือบจะสุดท้าย ความจริงความ 
หมายของ คารโว จ นี้ มีความหมายมากกว่าที่เราเข้าใจ ที่เรา 
เข้าใจความหมายของค�าว่า คารวะ ในทีน่ีส่้วนมากแล้วจะมุง่หมาย 
ถงึการกราบไหว้ ซึง่ความเป็นจรงิแล้วไม่ได้หมายความว่าอย่างนัน้ 

ความหมายของค�าว่า คารวะ นั้น มูลศัพท์เดิมคือ ครุ เมื่อ 
ประกอบกรรมวธิทีางไวยากรณ์แล้วรปูศพัท์กถ็กูแปลงไป ซึง่ความ 
หมายของค�าว่า ครุ นี้ ที่เราแปลกันทั่วๆ ไปว่าหนัก ความหนักนี้ 
เป็นความหมายที่ออกจะมีความหมายไปทางที่ไม่ดีในทางภาษา 
ไทย เช่นว่า ป่วยหนัก อาการหนัก โทษหนัก อะไรเหล่านี้ ถ้าจะ 
แปลเอาความหมายที่ได้ใจความแล้ว ควรจะแปลว่า ตระหนัก

ความตระหนักที่เป็นความหมายของคารวะนั้น หมายถึง 
ความตระหนกัในความดอีนัมอียูใ่นตวัคนอืน่และสิง่อืน่ คณุความดี 
ที่มีอยู่ในคนหรือในสิ่งใดก็ตาม ถ้าเราไปใส่ใจ สนใจ ปลงใจใน 
คนนั้นสิ่งนั้น เรียกว่าตระหนักในความดี นี่แหละเป็นเนื้อแท้ของ 
คารวธรรม หรือความเคารพ

เมือ่เราเข้าใจอย่างนีแ้ล้วอย่าได้คดิว่า กริยิากราบไหว้ ท่าโค้ง 
ท่าหมอบ เหล่านี้เป็นคารวะ นี่เป็นเพียงกิริยาแสดงคารวะเท่านั้น 
บางคนอาจจะแสร้งท�าก็ได้ คารวธรรมนั้นเป็นคุณธรรมที่มีอยู่ใน 
ใจ เราไม่สามารถที่จะดูด้วยตาเปล่า หรือจะใช้กล้องขยายก็มอง 
ไม่เห็น เปรียบเหมือนคนที่รู้หนังสือ ความรู้นั้นอยู่ที่ใจของคนที่มี

มีสัมมาคารวะมงคลข้อที ่
๒๒
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ความรู ้เราดดู้วยสายตากร็ูไ้ม่ได้ว่าคนนัน้มคีวามรูห้รอืไม่ ต่อเมือ่ 
เขาแสดงความรูอ้อกมาโดยการเขยีนหนงัสอื หรอือ่านหนงัสอื ซึง่ 
เป็นกริยิาทีแ่สดงออกมาจากความรูท้ีม่อียูใ่นใจแล้ว ข้อนีฉ้นัใดกด็ี 
คารวะ กับ การแสดงความเคารพก็ฉันนั้น

ความเคารพนี้เป็นคุณสมบัติของหมู่ชนที่เจริญแล้ว ดังจะ 
เหน็ได้จาก หมูช่นทีเ่จรญิแล้วย่อมมคีวามเคารพกนั เป็นระเบยีบ 
แม้แต่พระสมัมาสมัพทุธเจ้าผูส้งูสดุในโลก หาบคุคลผูม้คีณุธรรม 
เสมอพระองค์ไม่ได้เลย ถงึกระนัน้พระองค์กย็งัทรงเคารพในธรรม 
ที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้ว เพราะทรงเห็นว่าความที่ไม่มีความ 
เคารพนั้นเป็นสิ่งล�าบาก ดังนี้แสดงว่า ความเคารพเป็นคุณธรรม 
ที่จ�าเป็นส�าหรับโลก

ในมงคลทีปนีและในคัมภีร์พระไตรปิฎก ท่านได้แสดงสิ่งที่ 
พุทธบริษัทท�าคารวะ ๖ สถาน คือ

๑. พุทฺธคารวตา ความเคารพในพระพุทธเจ้า
๒. ธมฺมคารวตา ความเคารพในพระธรรม
๓. สงฺฆคารวตา ความเคารพในพระสงฆ์
4. สิกฺขคารวตา ความเคารพในการศึกษา
5. อปฺปมาทคารวตา เคารพในความไม่ประมาท
๖. ปฏสินถฺารคารวตา ความเคารพในปฏสินัถารการต้อนรบั
นอกจากนั้นก็มีความเคารพในบิดามารดา ครูอาจารย์ และ 

ปู ่ย่า ตา ยาย พี ่ป้า น้า อา ลงุ ตลอดจนคนทีม่อีาย ุการเคารพใน 
ท่านเหล่านี้เรียกว่า คารวะ ซึ่งการเคารพนั้นจ�าแนกออกเป็น ๓ 
อย่าง คือ การเคารพด้วยกาย ด้วยวาจา และด้วยใจ
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เคารพพระพุทธเจ้าด้วยกายนั้นคือ เมื่อเห็นท่านแล้ว ก็ย่อ 
กายคารวะด้วยองค์ 5 คือ เข่าทั้ง ๒ มือทั้ง ๒ หน้าผาก ๑ ให้ 
จรดพื้น ถ้าเป็นภิกษุสามเณรให้ลดผ้าเฉวียงบ่า และลดร่ม ถอด 
รองเท้า ผ้าคลมุศรีษะ ให้อยูใ่นที ่๑๒ ศอก ถ้าอยูใ่นทีไ่กล ต้องไป 
สู่ที่อุปัฏฐาก ถ้าพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้ว ได้เห็นพระเจดีย์
ไม้โพธิ์และพระพุทธรูป ก็ให้เคารพเหมือนอย่างนั้น การเคารพ 
พระพทุธเจ้าด้วยวาจานัน้ คอื ได้เหน็พระองค์แล้วกก็ล่าวสรรเสรญิ 
พระคุณ มีอรหังเป็นต้น หรืออยู่ที่เฉพาะหน้า ก็ไม่พูดจาหัวเราะ 
เฮฮาให้มีเสียงดังเป็นต้น เมื่อเห็นพระเจดีย์พระพุทธรูปก็มีความ 
คารวะเหมือนอย่างนั้น การเคารพพระพุทธเจ้าด้วยใจนั้น จะได้ 
เห็นหรือไม่ได้เห็นก็ตาม ก็ให้ใจของเราน้อมจิตไปถึงพระคุณของ 
ท่านทุกอิริยาบถ

การเคารพพระธรรมด้วยกายนั้น ก็คล้ายกับความเคารพ 
ในพระพุทธเจ้า แปลกอยู่แต่ว่าเมื่ออยู่ในที่ใกล้ไม่ไปฟังธรรมเป็น 
อคารวะ ขาดความเคารพในพระธรรม เคารพพระธรรมด้วยวาจา 
นัน้ ถ้าเป็นคฤหสัถ์การฟังธรรมเป็นใหญ่ ถ้าเป็นภกิษสุามเณร การ 
เล่าเรียนศึกษาท่องบ่นสาธยายเป็นใหญ่ ถ้าจะฟังธรรมอย่าได้พูด 
เสยีงดงั อย่าคยุกนัในเวลาฟังธรรม การกระท�าอย่างนีเ้ป็นคารวะ 
การเคารพในธรรมด้วยใจนัน้ให้ระลกึถงึคณุพระธรรม คอื พระวนิยั 
พระสตูร และพระปรมตัถ์ ซึง่รวมเรยีกว่าปรยิตัธิรรม ส�าหรบัเล่า 
เรียนศึกษาให้รู้ข้อปฏิบัติ ให้ระลึกถึงพระธรรม ข้อปฏิบัติคือ ศีล 
สมาธิ ปัญญา ให้ระลึกถึงปฏิเวธธรรม คือ มรรค ผล นิพพาน

ความเคารพในพระสงฆ์ด้วยกายนัน้ เมือ่เหน็พระสงฆ์กย็กมอื 

มีสัมมาคารวะมงคลข้อที ่
๒๒
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ไหว้นมัสการ หรือไปถึงวัดอาวาสวิหารและสีมา ให้ถอดรองเท้า 
และลดร่ม อย่าห่มผ้าคลมุไหล่ อย่าคลมุศรีษะหรอืใส่หมวกเข้าไป 
ในอาราม เคารพพระสงฆ์ด้วยวาจานัน้ คอื เหน็พระสงฆ์แล้วกล่าว 
สรรเสรญิคณุพระสงฆ์ มสีปุฏปัินโนเป็นต้น และอย่าพดูให้พระสงฆ์ 
เดือดร้อนใจด้วยค�าหยาบ และยุยงพระสงฆ์เป็นต้น เคารพใน 
พระสงฆ์ด้วยใจนั้น คือจะเห็นพระสงฆ์หรือไม่ก็ตาม ให้มีจิตน้อม 
ถึงคุณของพระสงฆ์ มีสุปฏิปันโนเป็นต้น

สกิขฺาคารวตา ความเคารพในสกิขาบทและการศกึษา มกีาร 
รักษาศีล 5 ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ให้บริสุทธิ์ มีการปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นต้น

อปฺปมาทคารวตา เคารพในความไม่ประมาทนั้น คือ ให้มี 
สติระลึกถึงในสติปัฏฐานทั้ง 4 ไม่ปล่อยกาย วาจาและใจเป็นไป 
ตามอ�านาจของอกุศล หมั่นประกอบการกุศล มีให้ทาน รักษาศีล 
เจริญภาวนาอยู่เสมอ อย่างนี้เรียกว่า เคารพในความไม่ประมาท

ปฏสินถฺารคารวตา เคารพในการต้อนรบัคอื ธมมฺปฏสินถฺาร 
การต้อนรบัด้วยธรรม และอามสิปฏสินถฺาร การต้อนรบัด้วยอามสิ 
การต้อนรบัด้วยธรรมนัน้ คอืการแสดงธรรม กล่าวให้ค�าอบรมสัง่ 
สอน ให้ค�าแนะน�าทีด่ ีกล่าววาจาทีไ่พเราะ การต้อนรบัด้วยอามสิ 
มีการให้ข้าว ให้น�้า ให้ที่อยู่อาศัย ให้ที่นั่ง หมากพลูบุหรี่ เป็นต้น 
เหล่านี้จัดเป็นการปฏิสันถาร

ความเคารพใน ๖ ประการดังกล่าวมาแล้วนั้น ท�าให้ศาสนา 
เจรญิ และได้ชือ่ว่ายกย่องพระพทุธศาสนา ถ้าเราจะมาดใูนปัจจบุนั 
บุคคลที่มีความเคารพในหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายให้ท�า 
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ตั้งใจท�าให้บริบูรณ์ไม่บกพร่อง ผู้เคารพต่อหน้าที่ของผู้อื่น โดย 
อ�านวยความสะดวกแก่เขา เพือ่ทีจ่ะท�าหน้าทีน่ัน้ให้ส�าเรจ็โดยชอบ 
คอืผูใ้หญ่กบัผูน้้อยหรอืผูเ้สมอกนั ต่างเอือ้เฟ้ือต่อหน้าทีข่องกนัและ 
กนั และเหน็ว่ามคีวามส�าคญัต่อเนือ่งกนัและเท่ากนั ทีจ่ะท�างานให้ 
ส�าเรจ็ด้วยกนั ไม่ดดูายในหน้าทีข่องกนัและกนั และไม่ขดัขวางกนั 
แต่ช่วยกนัให้ส�าเรจ็ทนักาลทนัเวลา แม้เป็นผูใ้หญ่กใ็ห้ความเคารพ 
ในหน้าที่ของผู้น้อย ไม่ควรที่จะดูหมิ่นว่ามีต�าแหน่งเพียงเล็กน้อย 
เพราะหน้าที่ทั้งหลายย่อมจะต่อเนื่องกัน ถ้าส่วนน้อยไม่สะดวก 
แล้วส่วนใหญ่ก็ล่าช้าลง

ธรรมดาตกึทีจ่ะสงูได้นัน้ต้องอาศยัอฐิทีร่องล่างเป็นฐาน ลอง 
ถ้าเรายกอิฐข้างล่างออกเสียแล้ว ตอนบนถึงจะมีความแข็งแรง 
มีความสวยงามสักเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ต้องทลายลง 
ฉันใดผู้ใหญ่จะมีอ�านาจมีความสง่าได้ต้องอาศัยผู้น้อยเป็นเครื่อง 
สนบัสนนุ และต่อเนือ่งกนั ถ้าเราขาดความเคารพในหน้าทีข่องกนั 
และกนัเสยีแล้วกจ็ะเป็นผลให้ความเจรญิไม่เกดิขึน้ พดูง่ายๆ กค็อื 
คารวตา หรอืความเคารพในทีน่ีห้มายถงึความทีเ่รารูจ้กัหน้าทีข่อง 
ตนว่ามอีย่างไร แล้วเราท�าตามหน้าทีน่ัน้ อย่างเช่นในร่างกายของ 
เราซึง่ตามภาษาธรรมเรยีกว่าอนิทรย์ี ๖ คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย 
และใจ ตามหีน้าทีด่ ูหมูหีน้าทีฟั่ง จมกูมหีน้าทีด่มกลิน่ ลิน้มหีน้าที่ 
ลิม้รส กายมหีน้าทีร่บัสมัผสั ใจมหีน้าทีค่ดิ ต่างท�างานประสานกนั 
และรูจ้กัหน้าทีข่องกนัและกนั มคีวามเคารพในความส�าคญัของกนั 
และกัน ไม่กา้วกา่ยหน้าที่ของกัน ก็ท�าให้เรามีความสะดวกสบาย 
แต่ถ้าตาเกิดอยากจะฟัง หูเกิดอยากจะดู จมูกเกิดอยากจะลิ้มรส 

มีสัมมาคารวะมงคลข้อที ่
๒๒
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ขึ้นมาแล้ว ร่างกายของเราจะเป็นอย่างไร หรือว่าสิ่งต่างๆ มันไม่ 
ยอมท�างานตามหน้าที่แล้ว เราจะท�าอย่างไร

ในสังคมของเราก็เหมือนกัน ความสงบความสามัคคีจะเกิด 
ขึ้นได้ก็ต้องอาศัยที่เรามีคารวะ หรือความเคารพในหน้าที่ คุณ 
ความดีของกันและกัน จึงท�าให้เกิดความพร้อมเพรียงกัน พระ 
สมัมาสมัพทุธเจ้าของเราได้ตรสัไว้ใน อปรหิานยิธรรมสตูร ทัง้ฝ่าย 
บรรพชิตและคฤหัสถ์ว่า ภิกษุทั้งหลายยังเคารพนับถือบูชาภิกษุ 
ผู้เป็นเถระบวชมานาน เป็นบิดาสงฆ์ เป็นผู้น�าของหมู่ จักเชื่อฟัง 
ถ้อยค�าของท่านอยูเ่พยีงไร กพ็งึหวงัความเจรญิไม่มเีสือ่มเพยีงนัน้ฯ 
ในทางฆราวาส ถ้าชนทัง้หลายยงัเคารพผูใ้หญ่โดยอายหุรอืโดยคณุ 
ความด ีหรอืโดยต�าแหน่งหน้าทีอ่ยูเ่พยีงไรแล้ว กพ็งึหวงัความเจรญิ 
อย่างเดียว ไม่มีเสื่อมเพียงนั้นฯ

ในทางปกครอง บุตรธิดาเคารพเชื่อฟังค�าสั่งสอนของบิดา 
มารดา ศิษย์เคารพเชื่อฟังค�าสั่งสอนของครูอาจารย์ ทหาร ข้า- 
ราชการเคารพเชื่อฟังค�าสั่งโดยชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
พลเมอืงเคารพต่อกฎหมายบ้านเมอืง และพระสงฆ์เคารพพระวนิยั 
พระบญัญตัขิองพระศาสดาไม่ละเมดิ ย่อมเป็นทางเจรญิแก่ตนเอง 
แก่วงศ์ตระกูล หมู่คณะ แก่ชาติ ศาสนา ดังนั้นความเคารพหรือ 
คารวตา จึงจัดเป็นมงคลด้วยประการฉะนี้



๒4๐ ม ง ค ล  ๓ ๘  ป ร ะ ก า ร

ตามพระบาลใีนมงคลข้อนีว่้า นวิาโต จ แปลว่า ถ่อมตน ซึง่มี 
ความหมายแตกต่างจากความหมายในมงคลข้อทีแ่ล้ว อย่ามคีวาม 
เข้าใจว่าเป็นอย่างเดียวกัน หรือว่าเป็นธรรมที่ต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ 
เพราะว่า พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงมงคลคือความเจริญก้าวหน้า 
ถ้าเป็นข้อเดียวกันแล้วจะไม่เป็นความก้าวหน้าเลย ในมงคลข้อที่ 
๒๒ ท่านแสดงไว้ว่าให้มี คารวตา ความเคารพ และในมงคลข้อนี้ 
แสดงว่าให้มคีวามถ่อมตวั ถ้าจะดเูผนิๆ แล้ว เราจะเหน็ว่ามคีวาม 
หมายคล้ายคลงึกนั เพราะตามสายตาของชาวบ้านแล้ว จะเหน็ว่า 
อาการอย่างนี้มีลักษณะอย่างเดียวกัน คือเข้าใจว่าการเคารพคือ 

มงคล
ข้อที่๒๓

นิวาโต จ
(มีความถ่อมตน)
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กริยิากราบๆ ไหว้ๆ และการถ่อมตวัคอือาการก้มศรีษะ หรอืหมอบ 
เราไปถือกิริยาอาการเหล่านี้ว่าเป็นเนื้อแท้ของคารวตา กับนิวาโต 
ซึง่การแสดงอย่างนีเ้ป็นเพยีงมรรยาทเท่านัน้ คณุธรรมอย่างนีม้นั 
อยู่ที่ใจ จะขอแยกออกให้ดู

คารวะ คือความตระหนักในคุณความดีของผู้อื่น 
นิวาตะ คือถ่อมใจของเราเอง
การบ�าเพญ็คารวะนัน้ ปรารภผูอ้ืน่ ส่วนนวิาตะนัน้ ปรารภ 

ตนเอง บางคนมีคารวะแล้วแต่ไม่มีนิวาตะก็ได้ อย่างเช่นเรารู้ว่า 
เขาดีและตระหนักในความดีของเขาเหมือนกัน ซึ่งนับว่ามีคารวะ 
แต่ในขณะเดียวกัน นิสัยความทะนงตนถือตนมีอยู่ในจิตใจ ก็มี 
ความคิดว่า “แกเก่งจริง ดีจริง ข้ารู้ แต่ข้าเองก็หนึ่งเหมือนกัน” 
อย่างนี้เรียกว่าทะนงตน หรือในภาษาปัจจุบันนี้เราเรียกว่า “เบ่ง” 
คือคนประเภทที่ขาดนิวาตะนี้ พอเห็นความดีของคนอื่นแล้วเป็น 
ต้อง “เบ่ง” หรอืพองตวัเข้าหาทนัท ีเหมอืนกบัอึง่อ่างทีพ่องตวัเอง 
เพื่อจะให้เทียมเท่าโค ดังนั้นท่านจึงสอนให้เราแก้ตรงนี้ คือแก้ที่ 
ตัวของเราเอง

ค�าว่า นวิาตะ แปลตามตวัว่า ลมออก (น ิ= ออก วาตะ=ลม) 
นวิาโต กห็มายความว่า ผูม้ลีมออกแล้ว คอืให้คลายจากความเบ่ง 
ตามธรรมดาเราจะเหน็ได้ว่าคนเรานัน้เมือ่เวลาทีไ่ม่สบายอย่างเช่น 
ท้องอืด ท้องเฟ้อ เพราะว่ามีลมมาก จะกินอะไรเข้าไปก็ไม่ได้ เรา 
จะต้องก�าจัดลมในท้องที่ท�าให้ท้องอืดท้องเฟ้อเสียก่อน จึงจะกิน 
อาหารเข้าไปได้ คุณความดีก็เหมือนกัน ตราบใดที่เรายังมีมานะ
ถือตัว หรือพองลมอยู่แล้ว คุณความดีหรือวิชาการก็ไม่สามารถที่ 
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จะเข้าไปได้ เพราะมนัตดิอยูท่ีค่วามถอืตวัเสยีแล้ว และความถอืตวั 
หรอืมทีฐินิีท้�าให้คนพนิาศมามากแล้ว ไม่มใีครทีอ่ยากจะคบค้าด้วย 
มแีต่คนรงัเกยีจ นานเข้ากก็ลายเป็นคนทีส่งัคมรงัเกยีจไป เหมอืน 
กบัลกูโป่งทีถ่กูอดัแน่นมากเพราะแรงลม พอนานเข้ากแ็ตกเพราะ 
ว่าลมนัน้ดนั ความถอืตวักเ็หมอืนกนั เมือ่มมีากเข้ากท็�าให้ระเบดิ 
ออกมา ทางกาย ทางวาจา เป็นที่น่ารังเกียจของคนทั่วไป ที่เรียก 
ว่า “ไอ้หมอนีม่นัเบ่งมาก” บางทคีวามเบ่งของตวัเองนัน่แหละเป็น 
หนทางให้เจ็บตัวได้ง่ายๆ เหมือนกัน

คนทีม่มีานะถอืตวัหรอื “เบ่งจดั” เหล่านีเ้ป็นคนทีท่�าความดี 
ยาก ที่ว่าท�าความดียากนั้น ไม่ใช่ยากที่ความดี แต่ยากที่คนท�า 
เพราะคนประเภทนี้เป็นคนเจ้ามานะ เจ้าทิฐิ คิดว่าตนเองนั้นมี 
ความประเสรฐิเลศิลอยกว่าคนธรรมดา หรอือย่างน้อยกพ็อๆ กบั 
คนที่ว่าเก่ง ยิ่งเบ่งมากก็ยิ่งหาโอกาสท�าความดียาก เพราะถือว่า 
เราดแีล้ว อย่างเช่น สญัชยัปรพิพาชก อาจารย์ของอปุตสิสะ หรอื 
พระสารีบุตร เมื่อตอนที่ศิษย์ชวนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมมา 
เพราะถือตัวว่าเราเป็นอาจารย์คนแล้ว และมีอายุพรรษามากกว่า 
เลยพลาดจากคุณความดี 

และนอกจากนั้นคนประเภทนี้ เป็นคนที่ไม่ยอมรับความมีดี 
จากบุคคลอื่น คนเราที่จะมีความดี มีความรู้ ก็ต้องอาศัยจากการ 
ถ่ายทอดความดีความรู ้จากคนอื่น เช่นจากอาจารย์ถ่ายทอด 
เอาความดีมาจากผู้ที่ประพฤติชอบ ถ่ายทอดเอาแนวการปฏิบัติ 
จากพระสงฆ์ การที่เราจะถ่ายเอามาได้นั้น จะต้องอาศัยการยอม 
นอบน้อมถ่อมตน ยอมรับนับถือท่าน ต้องเทิดท่านไว้ในฐานะสูง 

มีความถ่อมตนมงคลข้อที ่
๒๓
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และถ่อมตวัเราลงต�า่ อย่างเช่นเราจะถ่ายน�า้หรอืน�า้มนัจากถงัหนึง่ 
ไปยงัอกีถงัหนึง่ ตามหลกัแล้วจะต้องเอาถงัทีจ่ะรบัถ่ายไว้ต�่า ถงัที่ 
มีน�้าไว้สูง ไม่อย่างนั้นแล้วน�้าก็จะไม่ยอมลงมา หรือกรณีที่ส่งน�้า 
ประปา เขาจะตั้งถังจ่ายน�้าไว้สูงแล้วจึงจะจ่ายน�้าได้ ฉันใดคนเรา 
ลองได้มคีวามเสมอกนัแล้ว หรอืมคีวามสงูกว่าคนทีเ่ราจะถ่ายทอด 
แล้ว ไม่มีวันที่เราจะได้ความดีหรือความรู้มาได้ ดังนั้นคนที่ขาด 
นิวาตะ จึงเป็นคนที่ยากจะถ่ายทอดเอาความดีหรือความรู้มาจาก 
ผู้อื่นได้

ดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงสอนให้เรางดเบ่งเสีย แล้ว 
ประพฤตนิวิาโต คอืความถ่อมตน ผ่อนลมเบ่งออกมาเสยีบ้าง การ 
ที่เราลดทิฐิมานะนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะท�าให้เราเสียศักดิ์ศรี 
หรอืฐานะของตนแต่อย่างใด การวางตวัตามฐานะของคนนัน้ไม่ใช่ 
เป็นมานะทฐิ ิแต่เป็นการท�างานตามฐานะของตน ไม่อย่างนัน้แล้ว 
ความเป็นบ่าวเป็นนาย เป็นเดก็เป็นผูใ้หญ่จะมไีด้อย่างไร ลกัษณะ 
คนมมีานะทฐินิัน้เป็นลกัษณะของคนทีห่ลงผดิต่างหาก หลงผดิคดิ 
ว่าเราดีเลิศกว่าเขาอะไรท�านองนี้ แต่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้ 
เราเห็นความดีของคนอื่น แล้วหันมาเปรียบเทียบความดีของเรา 
ละมานะทิฐิของเราลงเสียบ้าง

ความเย่อหยิง่หรอืมานะทฐินิัน้ เกดิด้วยลกัษณะ ๒ คอื เกดิ 
ด้วยชาติและตระกูล ๑ เกิดด้วยลาภยศและบริวาร ๑ ความจริง 
แล้วการทีบ่คุคลทีม่กี�าเนดิชาตติระกลูสงูนัน้เป็นเพราะกศุลกรรม 
เก่า คือความประพฤติอ่อนน้อมต่อบุคคลที่ควรเคารพ เพราะมี 
คณุความดสีงู จงึได้ให้ก�าเนดิสงู ความทีม่ชีาตสิงูนัน้เป็นของทีท่กุ 
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คนปรารถนาต้องการ เพราะเป็นเหตใุห้คนทัง้หลายเคารพยกย่อง 
แต่ถ้าเกิดมีความเย่อหยิ่งถือตนเพราะว่าเราเกิดในชาติตระกูลสูง 
แล้ว ก็เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่น่านับถือ แสดงว่าผู้มีชาติสูงนั้น ไม่รู้ 
คณุค่าของความมชีาตสิงูของตน น�าไปใช้ในทางทีผ่ดิ คอืทะนงตน 
เหยียดหยามผู้อื่น ควรจะเป็นที่ยกย่องนับถือ ก็เลยกลายเป็นคน 
ที่น่าเกลียดชัง ไม่น่านับถือไปเสียฯ

ความมัง่มนีัน้กเ็หมอืนกนั เป็นผลของกศุลกรรมในชาตก่ิอน 
มาสนับสนุน เพราะจะได้ใช้ทรัพย์ที่มีอยู่เป็นเครื่องบ�ารุงตนและ 
ผูท้ีอ่ยูใ่นบงัคบัให้ได้รบัความสขุ ตลอดจนสงเคราะห์เพือ่นร่วมชาติ 
ตามสมควร เพือ่สร้างความรกัความนบัถอื และชือ่เสยีงเกยีรตคิณุ 
ซึง่รวมเรยีกว่ายศและเกยีรต ิแต่ถ้าเรามทีรพัย์แล้วกลบัทะนงตน ดู 
หมิน่ผูอ้ืน่ ทีม่กี�าลงัทรพัย์ไม่เท่าเทยีมตน แทนทีจ่ะใช้ทรพัย์ทีม่อียู่ 
สร้างคณุความดใีห้เกดิแก่ชมุชน เพือ่ให้เกดิไมตรแีละความเคารพ 
นับถือ กลับใช้ทรัพย์ไปในทางที่ก่อความเดือดร้อน สร้างความ 
รงัเกยีจแก่คนทัว่ไป คนทีม่คีวามรูก้เ็หมอืนกนั ถ้าเราใช้ความรูไ้ป 
ในทางที่ข่มผู้อื่นแล้ว ความรู้นั้นแทนที่จะเกิดคุณกลับจะให้โทษ 
แก่ตนเอง ซึ่งความดูถูกเหยียดหยาม ความเย่อหยิ่งถือตนเพราะ 
ชาต ิตระกลู ทรพัย์ วชิานัน้ ก่อให้เกดิโทษมาก ซึง่เรามกัจะได้รบั 
ข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยๆ ดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัส 
ไว้ในปราภวสูตรว่า

ชาติถทฺโธ ธนถทฺโธ  โคตฺตถทฺโธ จโย นโร

สญฺญาติมติมญฺเญติ  ตํ ปราภวโต มุขํ

มีความถ่อมตนมงคลข้อที ่
๒๓
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นรชนใดเย่อหยิ่งเพราะชาติ เย่อหยิ่งเพราะทรัพย์ เย่อหยิ่ง 
เพราะโคตร ย่อมดหูมิน่ซึง่ญาตขิองตน ความเย่อหยิง่นัน้เป็นทาง 
ของผู้เสื่อม

ความไม่เย่อหยิง่ ความทีป่ระพฤตนิอบน้อมถ่อมตนไม่ถอืตวั 
ดูหมิ่นผู้อื่น เป็นเหตุให้ผู้อื่นรักใคร่และเอ็นดู ชวนใจให้ผู้อื่นมี 
เมตตากรณุาหวงัให้มคีวามสขุความเจรญิ ผูใ้ดเป็นทีร่กัของคนเป็น 
อนัมาก ผูน้ัน้ย่อมได้รบัความสะดวกในกจิการต่างๆ น�าตวัเองไปสู่ 
ความเจริญด้วยอิสริยยศและบริวาร ดังนั้นผู้ที่มีความเจริญด้วย 
ชาตติระกลู ลาภยศและบรวิาร จงึควรทีจ่ะระวงัตนเพราะชาตแิละ 
ทรัพย์เป็นต้น อย่าให้เป็นเหตุให้เราเป็นคนเย่อหยิ่งถือตน โปรด 
ระลกึอยูเ่สมอว่า คนทีจ่ะไปสูค่วามเจรญิได้นัน้จะต้องอาศยัความ 
นอบน้อมถ่อมตน คนที่ไม่มีนิวาตะ จะไปสู่ที่สูงไม่ได้เลย เหมือน 
คนทีจ่ะกระโดดสงูจะต้องย่อตวัเสยีก่อนจงึจะกระโดดได้สงู ถ้าลอง 
เราไม่ย่อตัวซิ เราท�าตัวแข็งๆ จะกระโดดสูงได้หรือไม่ ความถ่อม 
ตนก็ฉันนั้น ย่อมที่จะน�าตนไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ ด้วยเหตุนี้
พระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่า ความถ่อมตนนี้เป็นมงคลอย่างสูงสุด
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ในมงคลข้อนี้ พอท่านได้อ่านหัวมงคลแล้วก็จะเกิดความ 
คลางแคลงใจขึ้นมาทันทีว่า ความสันโดษนั้นเป็นมงคลได้อย่างไร 
ซึง่เรือ่งความสนัโดษนีเ้องเป็นเรือ่งราวใหญ่โตเกรยีวกราวกนัมาก 
และท�าให้เป็นการเข้าใจผดิกนัอย่างใหญ่โตจนถงึกบัมกีารวพิากษ์ 
วจิารณ์กนัอยูพ่กัหนึง่เรยีกว่าวจิารณ์กนัเป็นระดบัชาตทิเีดยีว และ 
กห็าว่าสนัโดษนัน้ท�าให้ยากจนบ้างล่ะ หาว่าสนัโดษขดัขวางความ 
เจรญิของชาตบ้ิางล่ะ ทัง้นีเ้พราะสนัโดษนัน้ไปคล้ายคลงึกบัความ 
มกัน้อยเท่านัน้เอง ซึง่มคีนเป็นอนัมากเข้าใจกนัว่า ความสนัโดษก็ 
คือความมักน้อย จนเรียกกันติดปากว่า “สันโดษมักน้อย”

มงคล
ข้อที่๒๔

สนตุฏี
(มีความสันโดษ)
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เพื่อความเข้าใจขอให้ท่านได้ดูความหมายของค�าสองค�านี้ 
ในพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ซึ่งพระพุทธองค์ 
ตรัสว่า

ทสยมิาน ิภกิขฺเว กถาวตถฺนู ิกตมาน ิทส อปปิฺจ ฺฉกิถา สนฺ 

ตุฏิกถา ปริเวกฺถา อสงฺสคฺคกถา วิริยาสมฺภกถา สีลกถา สมาธิ 

กถา ปญฺญากถา วิมุตฺติกถา วิมุตฺติญาณทสฺสณกถา อิมานิ โข 

ภิกฺขเว กถาวตฺถุนิติ

แปลความว่า ภกิษทุัง้หลาย เรือ่งทีภ่กิษคุวรสนทนากนัมอียู่ 
๑๐ เรื่อง คือ

๑. อัปปิจฉิกถา เรื่องความมักน้อย 
๒. สันตุฏฐิกถา เรื่องความสันโดษ
๓. ปวิเวกกถา เรื่องความสงบวิเวก
4. อสังสัคคกถา เรื่องความไม่คลุกคลีกับหมู่
5. วิริยาสัมภกถา เรื่องท�าความเพียร
๖. สีลกถา เรื่องการรักษาศีล
๗. สมาธิกถา เรื่องการท�าสมาธิ
๘. ปัญญากถา เรื่องการอบรมปัญญา
๙. วิมุตติกถา เรื่องท�าให้พ้นทุกข์
๑๐. วิมุติญาณทัสนกถา เรื่องญาณเครื่องเห็นความพ้นทุกข์
ธรรมทั้ง ๑๐ ข้อนี้ท่านเรียกว่า กถาวัตถุ แปลว่าเรื่องที่ควร 

กล่าว ดงันัน้เมือ่เราได้มาพจิารณาตามหวัข้อธรรมเหล่านีแ้ล้ว เราก็ 
จะเหน็ได้ว่า มคีวามหมายแตกต่างกนัอยู ่ไม่อย่างนัน้พระพทุธเจ้า 
ไม่ทรงจ�าแนกไว้อีกข้อหนึ่งต่างหาก ขอให้พิจารณาดูทั้งสองข้อดู
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อัปปิจฉา ความมักน้อย
สันตุฏฐิ ความสันโดษ
ดังนั้นเมื่อเราได้ความกระจ่างแล้วว่า ความมักน้อย กับ 

ความสันโดษ นั้นเป็นคนละข้อแล้ว ก็ขอให้เราเลิกเข้าใจในทางที่ 
ไม่งามเสีย ซึ่งต่อไปนี้เราจะได้มาศึกษาค�าว่า สันโดษ ต่อไป

ค�าว่า สันตุฏฐิ มูลศัพท์เดิมว่า สันโตสะ (ส� + ตุสะ) เขียน 
ตามแบบสันสกฤต เป็น สันโตษะ เรามาเขียนเป็นค�าไทยว่า 
สนัโดษสนัตฏุฐ ิหรอื สนัโดษ แปลตามความหมายแล้วจะได้ความ 
หมายว่า ยินดีพอใจกับของๆ ตน ซึ่งแยกในทางปฏิบัติออกเป็น 
ระหว่างชาววดักบัชาวบ้าน ชาววดัคอืพระกเ็คร่งครดักว่าชาวบ้าน 
ซึ่งบางทีก็ใช้ความมักน้อยเลยก็มี

ลักษณะของสันโดษ 

สันโดษ ท่านได้จ�าแนกออกเป็น ๓ ประการ คือ สกํ ตุฏิ 
ยินดีของๆ ตน ๑ สนฺตํ ตุฏิ ยินดีของที่มีอยู่ ๑ สมํ ตุฏิ ยินดี 
สม�่าเสมอ ๑ ถ้าจะให้เข้าใจสั้นๆ ก็จะได้ความดังนี้ คือ

๑. ยินดีตามมี
๒. ยินดีตามได้   
๓. ยินดีตามควร
ข้อแรก ยินดีตามมี หมายความว่า ยินดีกับของที่ตนมีอยู่ 

แล้ว หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่า ความยินดีกับของๆ ตนนี่แหละ 

มีความสันโดษมงคลข้อที ่
๒๔
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คอืสนัโดษ เรือ่งความยนิดกีบัของๆ ตนนีจ้ะต้องท�าความเข้าใจให้ดี 
บางท่านเข้าใจผิดคิดว่า มัวแต่พอใจกับของๆ ตัวเอง ท�าให้คนคิด 
ไม่ก้าวหน้า ท�าให้ตนเองและบ้านเมืองไม่เจริญ เพื่อป้องกันความ 
เข้าใจผิดในท�านองนี้ จึงใคร่ที่จะยกตัวอย่างบุคคลสองคนมา 
เปรียบเทียบให้เห็นเพื่อประกอบในการพิจารณา คือ คนหนึ่งเป็น 
คนที่รักตัว รักพ่อแม่ของตัว รักลูกของตัว รักสามีภรรยาของตัว 
รกัประเทศชาตขิองตวั คนทีส่อง เป็นคนไม่รกัตวั ไม่รกัพ่อแม่ของ 
ตวั ไม่รกัลกูของตวั ไม่รกัสามภีรรยาของตวั ไม่รกัประเทศชาตขิอง 
ตัว คนทั้งสองประเภทนี้ท่านจะว่าคนไหนดี ท่านก็ต้องตอบว่าคน
ประเภทแรกดี คนประเภทแรกเป็นคนที่มีความสันโดษ มีความ 
รักตัว รักความก้าวหน้าของตัว ท�าให้ตัวเองเจริญ พ่อแม่ลูกเมีย 
ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า ตรงข้ามกับบุคคลประเภทที่สอง เป็น 
คนไม่มีสันโดษ เป็นคนท�าลายตนเอง ท�าลายพ่อแม่ลูกเมียตลอด 
จนประเทศชาติของตนเอง

เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน สมมติว่าท่านเป็นผู้หญิง และก็มีชาย 
สองคนมาขอความรกัจะขอแต่งงานด้วย ชายคนหนึง่บอกกบัท่าน 
ว่า เมื่อแต่งงานแล้วจะรักลูกเมียของตน แต่อีกคนหนึ่งมาบอกว่า 
เมือ่แต่งงานแล้วจะไม่รกัลกูเมยีของตน จะเทีย่วไปรกัลกูเมยีคนอืน่ 
แล้วท่านเป็นผู้หญิงท่านจะเลือกใคร หรือต่างว่ามีเจ้านายสองคน 
คนหนึง่รกัลกูน้องของตวั อกีคนหนึง่ไม่รกัลกูน้องของตวั ไปเทีย่ว 
รักและยกย่องคนอื่น แล้วท่านจะเลือกเจ้านายประเภทไหน

เมือ่กล่าวมาถงึตอนนีแ้ล้วกจ็ะมคีนหวัหมอเกดิความสงสยัว่า 
ถ้าอย่างนัน้แล้วของทีม่นัไม่ดมีอียูใ่นตวัของเรา เรากจ็ะต้องรกัมนั 
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ด้วยหรอื เช่นโรคภยัไข้เจบ็บางชนดิทีอ่ยูใ่นตวั เช่น โรคกลาก โรค 
เกลือ้น มนัอยูใ่นตวัของเราๆ เรากต้็องรกัมนัด้วยหรอื หรอืว่าบดิา 
มารดาของเราตดิฝ่ิน ตดิกญัชา ตดิสรุา เรากต้็องตดิตามหรอืรกัษา 
สิง่นีด้้วยหรอืเปล่า ข้อนีข้อตอบได้เลยว่าไม่ต้องรกั เพราะสิง่เหล่านี้ 
จะเป็นโรคภยัไข้เจบ็ กลาก เกลือ้น หรอืฝ่ิน กญัชา สรุา เหล่านีม้นั 
ไม่ใช่ของๆ เรา มันเป็นเรื่องที่มาทีหลัง และท�าอันตรายแก่ตัวเรา
เอง

ข้อทีส่อง ยนิดตีามได้ หมายความวา่ยนิดีกบัส่วนที่ได้ เช่น 
เดมิเราตัง้ใจว่าจะได้เงนิสกัพนับาท แต่ผลทีส่ดุมนัได้เพยีงร้อยบาท 
อกีเก้าร้อยบาทสญูเสยีไป เรากห็นัมายนิดกีบัเงนิร้อยบาททีเ่ราได้ 
ส่วนอกีเก้าร้อยบาททีเ่ราไม่ได้เรากเ็ฉยเสยี อย่างนีเ้รยีกว่ายนิดกีบั 
ส่วนทีไ่ด้ แต่ความจรงิเท่าทีป่รากฏแก่ตาและใจคนส่วนมากนัน้ มกั 
จะเอาความยนิดไีปฝากไว้กบัส่วนทีไ่ม่ได้ ความรูส้กึของคนชนดินี้ 
ขาดสนัโดษในตามได้ ได้สิง่ใดมาแทนทีจ่ะพอใจว่านัน่เป็นลาภอนัมี 
ส�าหรับตน กลับคิดว่าสูญเสียลาภส่วนใหญ่ไปเสียแล้ว ที่ได้มาได้ 
เพียงเลาๆ เหลือเดนจากคนอื่นเขา ใจคนที่ไม่สันโดษตามได้ มี 
ความรูส้กึอย่างนีท้ัง้นัน้ คอืพยายามทีจ่ะใส่ไฟตวัเอง ให้มนัเร่าร้อน 
อยูต่ลอดเวลาแทนทีจ่ะชอบส่วนทีไ่ด้ กลบัเกลยีด แต่แล้วเอาความ 
ชอบใจไปฝากไว้กบัส่วนทีไ่ม่ได้ แล้วอย่างนีจ้ะมคีวามสขุได้อย่างไร 
ดังนั้นเราจึงต้องฝึกหัดใจให้รับรู้ความจริงเหล่านี้ไว้เสมอ

ข้อทีส่าม ยนิดตีามควร เป็นยอดของความสนัโดษทเีดยีว ที่ 
ว่าเป็นยอดของความสนัโดษนัน้กเ็พราะว่าความยนิดตีามควร เป็น 
ความยนิดทีีป่ระกนัความสขุใจได้ตลอด ถ้าจะเปรยีบเอาความยนิดี 

มีความสันโดษมงคลข้อที ่
๒๔
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ตามควรเป็นเครือ่งกลัน่กรอง กเ็ป็นเครือ่งกลัน่กรองทีล่ะเอยีด เป็น 
เครือ่งกลัน่กรองอนัสดุท้าย ความยนิดตีามมอีนัดบัแรก เป็นธรรมะ 
ทีช่่วยให้เรายนิดกีบัของทีเ่ราม ีเลกิยนิดกีบัสิง่ทีเ่ราไม่ม ีอนัดบัสอง 
ยนิดตีามได้ ธรรมะข้อนีส้งูขึน้มาอกีระยะหนึง่ อนัดบัสามยนิดตีาม 
ควร เท่ากบัเป็นธรรมะก�ากบัความยนิดตีามมตีามได้อกีทหีนึง่ ของ 
ทีเ่รามอียูก่บัของทีเ่ราได้มา บางอย่างกเ็ป็นของทีค่วรใช้ควรบรโิภค 
บางอย่างกไ็ม่ควรใช้ไม่ควรบรโิภค อย่างเช่น เราได้ผลไม้มา ๒ ผล 
และได้มาใหม่อกี ๑ ผล ผลทีม่อียูม่นัเกดิเน่าเกดิเสยีขึน้ เรากเ็ลกิ 
ยินดีทิ้งมันไป อย่าเก็บไว้ให้เน่าคาบ้าน เหม็นเน่าเปล่าๆ ไม่ใช่ว่า 
เป็นของๆ เราแล้วต้องยนิดเีรือ่ยไป เน่ากเ็กบ็ไว้ เสยีกเ็กบ็ไว้ ส่วน 
ผลที่สองที่ได้มาใหม่ เรายินดีกับการที่เราได้มา แต่พร้อมกันนี้ 
เมือ่ถงึคราวกนิกต้็องเลอืกกนิแต่ทีม่นัควรกนิ เมลด็และเปลอืกเรา 
กต้็องฝานมนัทิง้ไป ไม่ใช่ว่าถ้าได้มาแล้วต้องกนิทัง้หมดผล เปลอืก 
เมลด็กก็นิด้วย เราต้องเลอืกกนิเท่าทีม่นัจะกนิได้ฉนัใด ความยนิดี 
ตามควร ซึง่เป็นความยนิดสีดุยอดกเ็ช่นเดยีวกนั มอีะไรได้มาต้อง 
พจิารณาถงึความทีค่วรหรอืไม่ควรด้วย ความยนิดตีามควรนี ้ท่าน 
วางหลักไว้ส�าหรับพิจารณา ๓ ประการ คือ

๑. ยถาลาภะ  ควรแก่ฐานะ 
๒. ยถาพละ  ควรแก่สมรรถภาพ
๓. ยถาสารุปะ  ควรแก่ศักดิ์ศรี
ยถาลาภะ ควรแก่ฐานะนั้น ได้แก่ฐานะของเรา คือเราต้อง 

นึกถึงฐานะของเราว่า เราอยู่ในฐานะอย่างไร เป็นบรรพชิต เป็น 
คฤหัสถ์ เป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้น้อย แต่ละฐานะก็ยังมีจ�าแนกชั้นออก 
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ไปอกี ตวัอย่างเช่น ในฝ่ายคฤหสัถ์กแ็ยกออกไปอกีทางยศ มนีาย 
พล นายพนั นายร้อย นายสบิ พลทหาร ทางพลเรอืนกม็ ีหวัหน้า 
กอง หัวหน้าแผนกประจ�าแผนก ลดหลั่นกันลงไป รวมความแล้ว 
เราแต่ละคนมฐีานะไม่เหมอืนกนั คนมสีนัโดษประเภทนี ้เป็นคนรู้ 
ประมาณตวั วางตวัได้เหมาะสมกบัฐานะของตน เข้าหลกัของคนดี 
ข้อที่ว่า อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักตน และข้อว่า มัตตัญญุตา ความ 
เป็นผูรู้จ้กัประมาณ ถ้าเป็นผูน้้อยกเ็ป็นผูน้้อยทีน่่ารกั ถ้าเป็นผูใ้หญ่ 
กเ็ป็นผูใ้หญ่ทีน่่าเคารพนบัถอื คนทีข่าดสนัโดษประเภทนี ้ไม่มทีาง 
ดมีแีต่ทางเสยี เสยีถงึสองทาง คอื ๑. เสยีในทางใฝ่สงูเกนิฐานะ คดิ 
แต่จะเอาดเีอาเด่น หนกัเข้ากก็ลายเป็นคนทีส่งัคมรงัเกยีจ ๒. เสยี 
ในทางเห่อเหิมในสิ่งที่เกินวาสนาของตน

ยถาพละ ควรแก่ก�าลัง หรือสมรรถภาพ ก�าลังของคนหรือ 
สมรรถภาพของคนนัน้มไีม่เท่ากนั ไม่ว่าจะเป็นก�าลงักาย ก�าลงัใจ 
บางคนก�าลงักายเข้มแขง็ แต่ก�าลงัใจอ่อนแอมาก กระทบอะไรนดิ 
อะไรหน่อยไม่ได้ พลอยตายเอาง่ายๆ บางคนก�าลงักายอ่อนปวกเปียก 
แต่ก�าลังใจเข้มแข็งเด็ดขาด สามารถเอาชนะคนที่มีก�าลังกาย 
แข็งแรงได้อย่างน่าอศัจรรย์ รวมความแล้วว่าคนเรานีไ้ม่เหมอืนกัน 
แน่ อย่าไปหลงเข้าใจผิดว่าเป็นคนแล้วเหมือนกันหมด

ยถาสารุปะ ยินดีตามศักดิ์ศรี หมายความว่า ให้ยินดีตาม 
ในสิง่ทีเ่หมาะทีค่วรแก่ภมูศิลีธรรมของตน หรอืจะพดูว่ายนิดตีาม 
ความดีของตนก็ได้ ถ้าจะพูดให้เข้าใจชัดตามค�าสามัญก็จะได้ว่า 
“ศักดิ์ศรี” 

ของใครก็ตาม แม้ว่าเราจะพอใจตามได้และตามก�าลังที่เรา 

มีความสันโดษมงคลข้อที ่
๒๔
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มอียู ่แต่ถ้าไปเกดิยนิดกีบัสิง่นัน้เข้าแล้วมนัเสยีศกัดิศ์รขีองเรา คอื 
เสียศีลเสียธรรม เสียชื่อเสียของ สิ่งนั้นเราก็ไม่ควรยินดี

เมื่อได้อธิบายมาเสียนานก็ใคร่ที่จะให้เราคิดดูว่า ธรรมะใน 
ข้อสันโดษนี้เป็นภัยต่อความเจริญก้าวหน้าของใครหรือไม่ ทั้งใน 
ทางส่วนตัวและในทางส่วนรวมและประเทศชาติ ความมีสันโดษ 
นัน้ ท�าให้เกดิความสขุ คอืคนเราถ้ามคีวามพอใจเสยีอย่างเดยีวแล้ว 
ความสุขก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้าคอยไม่มีความพอใจแล้ว ความสุขจะ 
เกดิขึน้ไม่ได้ ความมสีนัโดษนัน้ท�าให้เกดิความก้าวหน้าและมคีวาม 
เจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความก้าวหน้าทางจิตใจ ในทางโลก เรา 
ลองมาดูกันว่า ระหว่างคนที่รักหน้าที่ของตัว กับคนที่ไม่รักหน้าที่ 
ของตัวเองนั้น ใครจะมีความก้าวหน้ากว่ากัน คนที่มีหน้าที่ของ 
ตวัเองแล้วแต่ไม่รกัหน้าที ่ไปเทีย่วท�างานอืน่ซึง่ไม่ใช่หน้าที ่ถ้าท่าน 
เป็นผูบ้งัคบับญัชา ท่านจะเลือ่นคนไหนขึน้ในต�าแหน่งสงู แน่นอน 
ท่านจะต้องเลอืกเอาคนทีร่กัหน้าทีม่าท�างาน เพราะคนทีร่กัหน้าที่ 
ของตนนั้นสามารถที่จะท�างานให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ดังนั้น 
พระพุทธองค์จึงทรงชี้ให้เราเห็นว่า ความมีสันโดษเป็นมงคล 
อยา่งยิง่ ก่อนจบมงคลขอ้นี้ ขอยกเอาอุทานธรรมของท่านเจ้าคณุ 
ศาสนโสภณ (แจ่ม จตฺตสลฺโล) วัดมกุฏกษัตริยารามว่า

ความไม่พอใจจนเป็นคนเข็ญ
พอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาล
จนทั้งนอกจนทั้งในไม่ได้การ
จงคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอ
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โลกทีจ่ะตัง้อยูไ่ด้ โดยอาการราบรืน่เป็นปกตสิขุพ้นจากทกุข์ 
ยากล่มจม ด้วยอาศยัเหต ุ๒ ประการคอื ผูม้อีปุการะเกือ้กลูอดุหนนุ 
กนั ๑ ปฏกิาระ การตอบแทนคณุท่าน ๑ เช่นบดิามารดาอปุการะ 
บตุรด้วยการเลีย้งด ูปกครองรกัษาให้เจรญิเตบิโต จนสามารถช่วย 
เหลอืตวัเองได้แล้ว บตุรส�านกึอปุการคณุของท่านแล้วแสดงความ 
เคารพนับถือไม่ดูหมิ่น ตั้งใจปฏิบัติตามโอวาทของท่านผู้แนะน�า 
พร�า่สอนให้เว้นชัว่ ให้ประพฤตดิ ีไม่ฝ่าฝืน ตัง้ใจเล่าเรยีนศลิปวทิยา 
เพือ่เป็นคนฉลาดตามความประสงค์ของท่าน ท�าตนให้เป็นทีเ่บาใจ 

มงคล
ข้อที่๒๕

กตญฺญุตา
(มีความกตัญญู, เป็นสัตบุรุษ)
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ของท่านในปฐมวัย เมื่อพ้นปฐมวัยไปแล้ว เสร็จจากการศึกษา 
ศิลปวิทยาแล้วตั้งใจประกอบอาชีพที่ชอบ เพื่อตั้งตนให้เจริญด้วย 
ทรัพย์ ยศ เกียรติ ไมตรี และความสุข ด้วยความขยันหมั่นเพียร 
แสดงความเป็นคนดีให้ท่านเห็น ให้ท่านเชื่อถือไว้วางใจว่าจะเป็น 
ผูส้ามารถปกครองตน ปกครองทรพัย์ ด�ารงวงศ์ตระกลูให้เจรญิได้ 
เมื่อท่านเจ็บป่วยก็ช่วยดูแลรักษา ช่วยเหลือกิจการงานของท่าน 
เหล่านีเ้ป็นหน้าทีข่องบตุรทีจ่ะพงึกระท�าต่อผูม้อีปุการคณุ ดงัทีไ่ด้ 
แสดงไว้ในมงคลข้อทีว่่า เลีย้งดบูดิามารดาให้เป็นสขุ ซึง่ในทีน่ีจ้ะไม่ 
ขออธิบายให้มากความเพราะจะกลายเป็นว่าอธิบายซ�้าข้อ

ตามความหมายข้างบนทีไ่ด้แสดงมาแล้ว หรอืผูอ้ืน่ทีใ่ห้ความ 
หมายในมงคลข้อนี้ว่า กตัญญู แปลว่า รู้คุณที่ท่านอุปการะแล้ว 
เหล่านี้เป็นการแปลตามความหมาย ถ้าเราจะมาพิจารณาดูแล้ว 
ความหมายในมงคลข้อนี้จะต้องมีความหมายยิ่งไปกว่าที่เรารู้ๆ 
กันอยู่ ทั้งนี้ได้กล่าวไว้แล้วว่า พระพุทธองค์แสดงมงคลไว้เพื่อที่ 
จะท�าให้ผู้ปฏิบัติตามเจริญก้าวหน้าต่อไป ดังนั้น ความหมายของ 
มงคลข้อนี้ที่ว่า กตัญญู จะต้องมีความหมายสูงกว่าที่เรามีความ 
เข้าใจกันอยู่ ลองดูความหมายของมงคลข้อนี้ในมงคลทีปนี ตอน 
ปลายของมงคลท่านสรุปไว้ว่า

“กตญฺญุตาย สปฺปุริสภูมิยํ ตวา” แปลว่า ตั้งอยู ่ในภูมิ 
สตัตบรุษุ โดยความเป็นคนกตญัญ ูซึง่ความหมายนีม้คีวามหมาย 
ว่า กตญัญใูนมงคลที ่๒5 เป็นกตญัญชูัน้สงู ทีเ่รยีกว่าชัน้สตัตบรุษุ

ท่านพันเอกปิ่น มุทุกันต์ ได้อธิบายความหมายของค�านี้ว่า 
“...ความกตัญญูสามัญทั่วไป (ซึ่งเป็นคู่กันกับกตเวที) เป็นการรู้ 
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อปุการคณุทีค่นอืน่ท�าแก่ตน จะรบัรองว่าใครมคีณุกต่็อเมือ่เขาท�า 
อะไรให้แก่ตวัเท่านัน้ เช่นรบัว่าพ่อแม่มคีณุกเ็พราะท่านเลีย้งดเูรา 
มา รับว่าครูอาจารย์มีคุณ ก็เพราะท่านได้สอนวิชาความรู้แก่เรา 
มา รู้ว่าญาติพี่น้องมีคุณ ก็เพราะท่านเหล่านี้ได้เคยให้ข้าวน�้าเรา 
รับประทาน รวมความว่ากตัญญูอย่างสามัญทั่วไป หมายถึงรู ้ 
อุปการคุณที่เขาท�าให้เรา นี่กตัญญูสามัญ

ส่วนกตญัญชูัน้สตัตบรุษุ หมายถงึการรูเ้หน็ความดอีนัมอียู่ 
ในตวัของคนอืน่ ใครมคีวามดกีร็ูว่้าเขาด ีไม่ว่าเขาจะท�าอะไรให้เรา 
หรือไม่ก็ตาม”

เมื่อได้ยกเอาข้อความทั้งในฝ่ายบาลี และความคิดเห็นของ 
ท่านผู้เป็นปราชญ์มาเสนอแล้ว เราก็จะมีความเข้าใจได้อย่าง 
ถ่องแท้ว่า กตญัญ ูในมงคลข้อนีส้งูกว่ากตญัญสูามญัตรงทีว่่า เป็น 
กตญัญซูึง่อยูใ่นภมูขิองสตัตบรุษุ ซึง่มคีวามเหน็ต่างจากคนสามญั 
ทัว่ๆ ไป คนทีไ่ม่ใช่สตัตบรุษุนัน้ ยากทีจ่ะรบัรูว่้าคนอืน่ด ีถ้าตวัเอง 
ไม่ได้รบัประโยชน์จากเขา แม้ว่าคนนัน้จะเป็นคนดที�าคณุประโยชน์ 
ช่วยเหลอืคนทัง้เมอืง ถ้าเราคนเดยีวไม่ได้รบัแล้ว กไ็ม่ยอมทีจ่ะรบัรู้ 
ความดขีองคนอืน่ เท่านัน้ยงัไม่พอ ยงัแถมโพนทนาว่าร้ายเขาเสยี 
ด้วย เพราะว่าตัวไม่ได้ประโยชน์ ซึ่งความกตัญญูชั้นสามัญถ้าเรา 
จะพิจารณาแล้วก็จะเห็นได้ว่า ต้องได้รับประโยชน์จึงจะรู้คุณ ซึ่ง 
ความกตญัญแูบบนีก้ไ็ม่พ้นเหน็แก่ตวัอยูน่ัน่เอง ดงันัน้ความกตญัญู 
ในมงคลข้อนี้จึงสูงกว่ากตัญญูสามัญ

คนมีกตัญญูแบบสัตตบุรุษแล้ว ไม่ยอมเอาตัวเองเป็นเครื่อง 
วดัความดขีองคนอืน่ ใครดกีร็บัรูว่้าด ีเป็นการตดัสนิความดด้ีวย 

มีความกตัญญู, เป็นสัตบุรุษมงคลข้อที ่
๒๕
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ความด ีซึง่อยูใ่นหลกัข้อทีว่่า ธรรมาธปิไตย ปรารภธรรมเป็นใหญ่ 
ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า กตัญญูแบบสามัญนั้น เป็นเหตุให้เกิด 
กตเวท ีส่วนกตญัญแูบบสตัตบรุษุ เป็นเหตใุห้ม ีธรรมสวนะ การ 
ฟังธรรม เป็นการยอมรับถ่ายทอดความดีจากคนอื่น ซึ่งก็มีความ 
สัมพันธ์กับมงคลข้อต่อไป คือข้อ ๒๖

ก่อนทีจ่ะข้ามไป จะใคร่ขอให้ความหมายของค�าว่า สตัตบรุษุ 
เสยีก่อน เพราะว่าผูท้ีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาธรรมกจ็ะสงสยัว่า สตัต- 
บุรุษ นั้นแปลว่าอย่างไร สัตตบุรุษ นั้นแปลว่าผู้สงบ หรือผู้ที่มี 
คณุธรรม ๗ ประการ (สตัต = เจด็, บรุษุ = บคุคล) ซึง่มภีมูธิรรม 
ดังนี้

๑. ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้จักเหตุ
๒. อัตถัญญุตา เป็นผู้รู้จักผล
๓. อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักตน
4. มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณ
5. กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จักกาล
๖. ปริสัญญุตา เป็นผู้รู้จักชุมชน
๗. ปุคคลปโรปรัญญุตา เป็นผู้รู้จักบุคคล  
คณุธรรมทัง้ ๗ ประการนีแ้หละเป็นภมูขิองสตัตบรุษุ ซึง่เมือ่ 

บุคคลใดท�าให้มีในตนแล้วก็จะเป็นผู้มีความสงบ เพราะเป็นผู้ไม่ 
ฟุ้งซ่านทะเยอทะยานจนเกินเหตุ นอกจากนั้น ความหมายของ 
ค�าว่า กตญัญ ูในมงคลข้อนีท่้านยงัได้ให้ความหมายคลมุไปถงึว่า 
รู้คุณของบุญกุศล คือความดีที่ตนเองได้ท�าสืบต่อกันมาโดยไม่ 
ขาดสาย อนัเป็นเหตดุทีีส่่งเสรมิให้ตนเจรญิรุง่เรอืง กจ็ะได้ตัง้ใจ 
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ท�าความดีที่จัดว่าเป็นบุญกุศลนั้นสม�่าเสมอ ไม่ทอดธุระเสีย เมื่อ 
เรายิ่งท�าความดี ความดีก็ยิ่งแสดงผลให้เห็นชัด น�าให้ท�าดียิ่งขึ้น 
ซึ่งนับว่าเป็นมงคลอย่างสูงประการหนึ่ง

ดงันัน้เรากจ็ะได้ความรูว่้า กตญัญใูนมงคลข้อที ่๒5 นี ้หมาย 
ถึงความกตัญญูอย่างสัตตบุรุษ คือรู้จักคุณความดีและคุณธรรม 
อนัมอียูใ่นตวัผูอ้ืน่ ตลอดจนรูจ้กับญุคณุของบญุกศุลทีต่นท�ามาแล้ว 
ว่ามีคุณค่าอย่างไร และตั้งหน้าที่จะประกอบคุณความดีต่อไป

มีความกตัญญู, เป็นสัตบุรุษมงคลข้อที ่
๒๕
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ได้กล่าวแล้วในมงคลที ่๒5 ว่าความมกีตญัญตูามแบบสตัต- 
บรุษุนัน้ เป็นเหตใุห้เกดิธรรมสวนะ คอืการฟังธรรม ดงันัน้ในมงคล 
นี้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “กาเลน ธมฺมสวนํ การฟังธรรมตาม 
กาลเป็นมงคล”

ความรูแ้ละความฉลาดของโลกทีส่บืต่อกนัมาและเจรญิขึน้นัน้ 
อาศยัจากการถ่ายทอดกนัมาด้วยการฟังต่อๆ กนัมา แม้การรูม้งคล 
ในพระพุทธศาสนาทุกอย่าง ก็อาศัยฟังจากท่านที่รู้มาก่อน เล่า 
บอกฟังต่อๆ กนัมา ดงันัน้ การฟังจงึเป็นบ่อเกดิแห่งปัญญาความรู้ 
ต่างๆ ทั้งที่เป็นฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม นิยายต่างๆ ที่เป็นสารคดี 

มงคล
ข้อที่๒๖

กาเลน ธมฺมสวน�
(ฟังธรรมตามกาลอันสมควร)
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หรอืเป็นสภุาษติสอนให้เว้นชัว่ ประพฤตดิ ีสบืต่อกนัมาไม่ขาดสาย 
กด้็วยการเล่าบอกให้ฟังต่อๆ กนัมา ผูฟั้งเหน็ว่าเป็นประโยชน์กเ็ลย 
เล่าให้ลกูหลานฟัง เพือ่รูจ้กัประพฤตตินให้เหมาะสมกบัภาวะกาล 
ของตนและของโลก เพราะว่าคนเราในโลกนีม้คีวามปรารถนาอยาก 
จะให้คนด ีบดิามารดา ครอูาจารย์ ทีอ่ตุส่าห์สัง่สอนบตุรและศษิย์ 
กม็คีวามปรารถนาทีอ่ยากจะให้บตุรหรอืศษิย์ของตนเองเป็นคนดี
มวีชิาความรู ้ไม่ต้องการให้ศษิย์และบตุรของตนเป็นคนชัว่ ดงันัน้ 
คนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฏิบัติตามค�าสั่งสอนจึงเป็น 
คนดี ส่วนผู้ที่ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไม่ตั้งใจประพฤติดีตามค�า 
สั่งสอน ก็ย่อมเป็นคนชั่วและไร้วิชาความรู้ คนที่เป็นคนดีมีวิชา 
ความรู้ท�าให้โลกเจริญ ส่วนคนที่ไม่มีวิชาความรู้และประพฤติชั่ว 
เป็นคนที่ท�าให้โลกเข้าสู่ความเสื่อม ไม่เป็นที่ต้องการของชาวโลก 
ดังนั้นการฟังหรือการศึกษาจากผู้รู้นั้นจัดว่าก่อให้เกิดความเจริญ

ตามความหมายของมงคลข้อนีว่้า “กาเลน ธมมฺสวน”ํ แปลว่า 
การฟังธรรมตามกาล หมายความว่าการที่เราฟังธรรมตามระยะ 
เวลาอันสมควร เป็นการท�าให้ตัวเกิดความเจริญก้าวหน้าอีกทาง 
หนึ่ง ในทางโลกถ้าเราจะพิจารณาแยกประเภทของเสียงแล้วก็จะ 
ได้อยู่ ๓ ประเภท

เสียงที่ท�าให้จิตใจเลวลง
เสียงที่ท�าให้จิตใจเสมอตัว
เสียงที่ท�าให้จิตใจดีขึ้น
เสียงแรกที่ท�าให้จิตใจเลวลง ได้แก่เสียงด่าทอกันต่างๆ 

ตลอดจนเสยีงทีก่ล่าวค�าไม่ไพเราะสภุาพ เสยีงทีส่อง ฟังแล้วเสมอ 

ฟังธรรมตามกาลอันสมควรมงคลข้อที ่
๒๖
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ตัว ได้แก่เสียงที่เปน็ไปตามภาษาโลก อย่างเช่นเสียงร้องเรยีกกัน 
เสียงเจรจากัน เสียงเพลงที่ขับกล่อมอารมณ์เหล่านี้ เป็นต้น 
เสยีงทีส่าม ฟังแล้วเกดิความเจรญิขึน้ ฟังแล้วท�าให้เกดิความสว่าง 
ความรู้แก่จิตใจ เสียงเหล่านี้ได้แก่เสียงธรรม

เสยีงทีเ่รยีกว่า เสยีงธรรม นัน้ ได้แก่ค�าสัง่สอนของพระพทุธ- 
เจ้าทั้งหมด ที่ทรงสั่งสอนโดยมีวัตถุประสงค์ได้บรรลุประโยชน์ 
ในปัจจุบัน ๑ ทรงสั่งสอนเพื่อให้บรรลุประโยชน์ในเบื้องหน้า ๑ 
และทรงสั่งสอนให้บรรลุประโยชน์อย่างสูงสุด เช่นทรงสั่งสอนให้ 
เจริญสมถะ และวิปัสสนา เป็นต้น

เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้ว ปัญหาต่อไปก็คือ กาลอย่างไรเป็น 
กาลทีค่วรฟังธรรม เมือ่จะแยกประเภทของกาลฟังธรรมแล้วจะได้ 
อยู่ ๒ ประเภท คือ

กาลฟังธรรมตามพุทธบัญญัติ
กาลฟังธรรมตามพุทโธวาท
กาลฟังธรรมตามพทุธบญัญตันิัน้ มหีลกัฐานตามพทุธวจนะว่า
“จาตุทฺทสี ปณฺณรสี ยา จ ปกฺขสฺส อฏฺมี กาลา พุทฺเธน 

ปญฺญตฺตา สทฺธมฺมสวนสฺสิเม” 

แปลความว่า วันที่ ๑4 ค�่า ๑5 ค�่า และวัน ๘ ค�่าแห่งปักษ์ 
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ให้ฟังธรรม หมายความว่า 
วันพระ ๘ ค�่า ๑4 ค�่า ๑5 ค�่า เป็นกาลฟังธรรมตามพุทธบัญญัติ

ส่วนในด้านพระพุทโธวาท คือค�าสั่งสอนเชิงแนะน�าของ 
พระพทุธเจ้า กาลส�าหรบัฟังธรรมนัน้ไม่ได้ก�าหนดเป็นการตายตวั 
เพยีงแต่เมือ่ไรมเีรือ่งสมควรให้ฟังธรรมกฟั็ง ท่านยกตวัอย่างกาล 
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อันสมควรฟังธรรมไว้ ๒ ข้อ คือ
๑. เมื่อจิตของตนถูกวิตกครอบง�า
๒. เมื่อมีผู้แสดงธรรม
ในข้อแรกทรงหมายความว่า เมือ่ใดจติของเราถกูอกศุลวติก 

เช่นความคดิไปในทางต�า่ ถกูกเิลสเข้ารบกวนจติใจ กใ็ห้ช่วยตวัเอง 
โดยการฟังธรรม ไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องรอให้ไปถงึวนัพระ เหมอืนกบั 
ว่าในเวลาใดที่เรารู้สึกว่าจะมีโรคแก่ตัว เราก็ควรไปหาหมอเพื่อ 
เช็คร่างกาย ไม่ต้องรอให้ถึงก�าหนด

ประการทีส่อง หมายความว่า เมือ่มผีูแ้สดงธรรมเช่น มเีทศน์ 
มปีาฐกถา มอีภปิราย กค็วรทีจ่ะหาโอกาสทีจ่ะไปฟังเพราะโอกาส 
เหล่านีห้ายาก จงึควรทีจ่ะหาโอกาสเปิดฟังโดยทีเ่ราไม่จ�าเป็นต้อง 
ออกจากสถานที่ถ้าเราไม่มีเวลาว่างออก

การฟังธรรมนัน้มปีระโยชน์อย่างไร ซึง่เป็นปัญหาทีม่กัจะถกู 
ตั้งอยู่ในสมองของคนเกือบจะทั่วไป และอย่างไรท่านจึงจัดว่าเป็น 
มงคล ประโยชน์ของการฟังธรรมนั้นมีมาก แต่ที่พระพุทธองค์ได้ 
ทรงแสดงไว้ใน พระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต ว่า

๑. อสฺสุตํ สุณาติ ผู้ฟังย่อมได้ฟังเรื่องที่ยังไม่เคยฟัง เพื่อ 
เพิ่มพูนความรู้ ความฉลาดของตนเอง เพราะผู้แสดงธรรมย่อม 
จะต้องศึกษา ค้นคว้า และขบคิดข้อธรรมใหม่ๆ มาแสดง

๒. สุตํ ปริโยทปติ ผู้ฟังย่อมเข้าใจเรื่องที่เคยฟังแล้ว แต่ 
ไม่แจ่มแจ้ง หมายความว่า ถ้าหัวข้อธรรมที่ตนได้ฟังมาแล้ว ผู้ฟัง 
ก็จะได้ใช้การฟังนัน้เป็นเครือ่งทบทวนความรูท้างธรรมะ และท�าให้ 
เกดิความแม่นย�าและแตกฉานยิ่งขึ้น

ฟังธรรมตามกาลอันสมควรมงคลข้อที ่
๒๖
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๓. กงฺขํ วิหนติ ผู้ฟังย่อมท�าลายความสงสัยของตนเสียได้ 
หมายความว่า ถ้าผู้ฟังยังมีความลังเลสงสัยในธรรมะบางอย่าง 
หรือท�าความดีบางอย่าง เมื่อได้มาฟังธรรมะเพิ่มเติม จะท�าให้ 
ความสงสัยลังเลใจนั้นหมดสิ้นไป และตัดสินใจละความชั่วและ 
ท�าความดีง่ายขึ้น

4. ทฏฺิ ิอชุ ุกโรต ิท�าความเหน็ให้ตรง คอืปรบัความคดิเหน็ 
ของตนเองให้ถูกต้องตามความหมายของธรรมะ ที่ใคร่จะมุ่งไปสู่ 
การเรียน การท�างาน การครองเรือน การท�าบุญ การบ�าเพ็ญ 
ภาวนาเพราะในระหว่างที่เราด�าเนินชีวิตสู่จุดหมายปลายทางของ 
ชีวิต เราจะถูกมารคือกิเลสรบกวน ท�าให้เกิดความเห็นผิด การ 
ฟังธรรมจะท�าให้เราเกดิความรูว่้าความคดิเหน็ของเราได้บดิเบอืนไป 
อย่างไร แล้วก็จะได้เลิกความคิดความเห็นนั้นเสีย

5. จติตฺมสสฺ ปสทีติ จติของผูฟั้งย่อมผ่องใส หมายความว่า 
การฟังธรรมเป็นการฝึกหัดอบรมจิตให้เกิดความสงบผ่องใส

ดงันัน้การฟังธรรมตามกาลอนัสมควร จงึเป็นอดุมมงคลอนั 
สูงสุด เพราะเป็นเหตุให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความฉลาด และ 
เป็นการอบรมจิตของเราให้สูงขึ้นดังกล่าวมาแล้ว
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ความอดทนเป็นเครื่องตบแต่งจิตใจของเราไม่ให้เกิดความ 
ท้อถอย ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่จะส�าเร็จด้วยความง่ายโดยไม่มี 
อุปสรรคเป็นไม่มี ทุกอย่างจะต้องมีอุปสรรคทั้งสิ้น ต่างกันแต่ว่า 
จะมากจะน้อยกว่ากันเท่านั้น ด้วยเหตุนี้บุคคลผู้ที่หวังความเจริญ 
ในกิจการต่างๆ ต้องปลูกฝังความอดทนให้มีอยู่ในใจ เพื่อจะเป็น 
เครื่องต้านทานสิ่งที่จะมาท�าให้สิ่งที่เราปรารถนาต้องสูญเสียไป 
เหมือนกับว่าร่างกายของเรานี้มีก�าลังต้านทานโรคเอาไว้ หรือไม่ 
อย่างนัน้เรากต้็องฉดีวคัซนีป้องกนัตวัเอาไว้ฉนัใด บคุคลทีม่ขีนัตอิยู่ 
ในตนแล้ว กเ็หมอืนมกี�าลงัต้านทาน หรอืมวีคัซนีป้องกนัตวัฉะนัน้

มงคล
ข้อที่๒๗

ขนฺตี จ
(ความอดทน)
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ขันติ เมื่อแปลตามตัวก็จะได้ความหมายว่า ความอดทน 
ท่านได้จ�าแนกความอดทนเอาไว้สามประการคอื ทนล�าบาก ๑ ทน 
ตรากตร�า ๑ และทนเจ็บใจ ๑

ทนล�าบาก นัน้อธบิายว่า ความทีม่คีวามอดทนต่อความเจบ็ 
ป่วยอนัเกดิจากการทีเ่ราได้รบัความทกุขเวทนาทางกาย หรอืได้รบั 
บาดเจ็บอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่แสดงอาการทุรนทุรายหรือส่งเสียง 
ร้องครวญคราง ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดความล�าบากแก่ผู้พยาบาลอีก 
ด้วย ความอดทนต่อทุกขเวทนาอย่างนี้เรียกว่า ทนล�าบาก ทน 
ตรากตร�า ได้แก่การทนต่อ ความหนาว ความร้อน แดด ฝน ใน 
ระหว่างทีเ่ราประกอบกจิการงานต่างๆ ซึง่จะต้องประสบกบัความ 
หนาว ความร้อน ลม แดด สัมผัสเหลือบยุงต่างๆ เราก็มีความ 
อดทน ไม่ทอดทิง้กจิการงานกลางคนั ฟันฝ่าอปุสรรคนัน้ๆ จนกว่า 
จะบรรลุถึงที่ตนปรารถนา ความทนเจ็บใจ ได้แก่การอดทนต่อ 
การถูกด่าว่า เสียดสีจากคนทั่วๆ ไป ไม่แสดงอาการโกรธเคือง 
หรือความอาฆาต เหล่านี้เรียกว่าทนเจ็บใจ นี่เป็นลักษณะของ 
ความหมายของค�าว่า ขันติ

แต่ความหมายของค�าว่า ขันติ ในมงคลข้อนี้ ท่านให้ความ 
หมายว่า ได้แก่ อธวิาสนขนัต ิซึง่ในมงคลทปีนภีาค ๒ ตอนอธบิาย 
มงคลข้อขันติ ในที่นั้นท่านอ้างหลักฐานจากคัมภีร์อรรถกถา 
ปรมัตถ โชติกา ขุททกปาฐะ ว่า

“...ขนตฺ ินาม อธวิาสนขนตฺ ิยาย สมนนฺาคโต ภกิข ุ- ฯลฯ - 

ภทฺรกโต มนสิกโร ตโต อุตฺตรึ อปราธภาเภน อายสฺมา ปุณฺณ- 

ตเฺถโร วยิาต.ิ.. แปลความว่า ค�าว่าขนัต ิ(ในมงคลข้อนี)้ หมายถงึ 
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อธิวาสนขันติ ซึ่งถ้าภิกษุมีขันติข้อนี้แล้ว แม้ว่าถูกคนอื่นด่าด้วย 
ค�าด่าถงึ ๑๐ อย่าง* หรอืถกูข่มเหงจติใจ กจ็ะด�ารงจติของตนไว้ใน 
ฐานะดกีว่าคนทีม่าด่ามารงัแกตน โดยทีท่่านไม่ท�าชัว่ (ตอบ) เช่น 
ท่าน พระปุณณะได้ท�าตัวอย่างมาแล้ว

จากบาลทีีย่กมานี ้กแ็สดงให้เหน็ว่า ขนัต ิในมงคลข้อนี ้ท่าน 
หมายเอา อธิวาสนขันติ ความหมายของค�าว่า อธิวาสนขันตินั้น 
หมายความถงึ ความอดทนต่อค�าว่าร้ายหรอืค�าด่าทอ เสยีดสขีอง 
บคุคลอืน่ ซึง่หมายความเอาบคุคลทีล่่วงเกนิเรานัน้มฐีานะต�า่กว่า 
เรา แต่ถ้าผู้นั้นมีฐานะสูงกว่าเราและเราไม่มีทางจะตอบโต้ได้ 
เพราะเขามอี�านาจกว่า ความอดทนทีม่เีพราะกลวัอ�านาจไม่จดัเป็น 
อธิวาสนขันติ ซึ่งมีพระบาลีในมงคลทีปนีภาค ๒ แสดงว่า

ภยา หิ เสฏฺวโจ ขเมถ สารมฺภเหตุ ปน สาทิสสฺส โย จีธ 

หนีสฺส วโจ ขเมถ เอตํ ขนฺติ อุตฺตมมาหุ สนฺโต

ค�าแปลโดยใจความ คนอดทนต่อถ้อยค�าของคนที่สูงกว่า 
เพราะความกลวั อดทนค�าของคนเสมอกนัได้เพราะแข่งด ีแต่ถ้า 
ผู้ใดในโลกนี้ ทนค�าของคนเลวกว่าได้ สัตตบุรุษกล่าวว่าความ 
อดทนนั้นสูงสุด

และอีกท่อนหนึ่งกล่าวว่า 

ความอดทนมงคลข้อที ่
๒๗

* หมายถงึ อกัโกสวตัถ ุ๑๐ อย่าง (เรือ่งทีย่กขึน้ด่ากนั ๑๐ ข้อ) คือ ด่าว่า แกเป็น 
โจร แกเป็นพาล แกเป็นคนหลง แกเป็นวัว แกเป็นหมา แกเป็นอูฐ แกเป็น 
สตัว์นรก แกเป็นสตัว์ดริจัฉาน คนอย่างแกไม่มหีวงัจะได้ไปสวรรค์ 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�าว่า ขันติ ในบาลี (ท่อนก่อน) นั้นหมายถึง 
ความอดทนต่อถ้อยค�าของคนผูต้�า่กว่าโดยชาตติระกลู เป็นต้น เป็น 
บัณฑิต แต่โบราณกล่าวว่าเป็นขันติสูงสุด”

ส่วนความอดทนต่อถ้อยค�าของคนผู้สูงกว่า เพราะกลัวเขา 
และความอดทนต่อถ้อยค�าของคนเสมอกนั เพราะด้วยการชงิไหว 
ชิงพริบกับเขา ขันติอย่างนี้ไม่เรียก อธิวาสนขันติ

เมือ่ยกบาลมีาแสดงกเ็ป็นอนัว่าเราได้เข้าใจความหมายของค�าว่า 
ขันติ ในข้อนี้แล้วว่า ท่านหมายถึงขันติขั้นสูงสุด คืออธิวาสนขันติ 
บคุคลผูท้ีม่อีธวิาสนขนัตอิย่างดเียีย่ม ในครัง้พทุธกาลพระพทุธเจ้า 
ได้ทรงยกย่อง พระปุณณะ ในปุณโณวาทสูตร ซึ่งมีเรื่องเล่าว่า

พระปุณณะผู้อดทน

พระปุณณะนี้เป็นพระภิกษุชาวสุนาปรันตะ มีอาชีพเป็น 
พ่อค้า มีฐานะดีพอควร และท่านปุณณะได้เดินทางไปยังกรุง 
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สาวตัถเีพือ่กจิการค้า และได้มโีอกาสไปเฝ้าพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
ได้ฟังธรรมะ กเ็กดิความเลือ่มใสศรทัธา จงึทลูขอบรรพชาอปุสมบท 
ในพระพุทธศาสนา

ครัน้อปุสมบทแล้วการบ�าเพญ็เพยีรไม่ได้ผล ท่านมคีวามคดิ 
ว่าหากได้จารกิไปท�าความเพยีรในแคว้นสนุาปรนัตะอนัเป็นบ้านเกดิ 
ของท่าน จะได้ผลดกีว่า ทัง้นีก้เ็นือ่งจากว่า อากาศในแคว้นสาวตัถี 
นั้นไม่เหมาะกับท่านก็เป็นได้ จึงได้เข้าไปทูลลาพระพุทธเจ้าว่า

“ในชนบทแถวสาวัตถีนั้นไม่ค่อยสบายพะย่ะค่ะ ไม่เหมาะ 

สําหรับการทําความเพียรของข้าพระองค์”

“แล้วเธอคดิว่า ทีไ่หนจะสบายเล่าปณุณะ” พระพทุธเจ้าทรง 
รับสั่งถาม ซึ่งพระองค์ก็ทรงทราบได้ดีว่า สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นส่วน 
ส�าคัญในการท�าความเพียรอยู่เหมือนกัน

“ข้าแต่พระองค์ ข้าพระองค์คิดว่า ทางตําบลสุนาปรันตะ 

คงจะสบายกว่าทีน่ี ้จงึใคร่จะขอทลูลาไปทาํความเพยีรทางโน้นด”ู

“เธอแน่ใจหรือปุณณะ” พระองค์ทรงถาม “ชาวสุนาปรันตะ 
นั้นมีนิสัยดุร้ายมากนะ ทั้งเป็นคนหยาบคายด้วย เธอจะมีความ 

อดทนไหวหรือ”

“ไหวพะย่ะค่ะ”

“นี่ปุณณะ ถ้าคนพวกนั้นเขาด่าเธอ เธอจะทําอย่างไร”

“ถึงเขาด่าก็ยังดี ดีกว่าที่เขาจะทุบตีด้วยมือ”

“ถ้าเผื่อเขาทุบตีละปุณณะ”

“ก็ยังดีพะย่ะค่ะ ดีกว่าที่เขาจะขว้างเราด้วยก้อนดิน”

“ถ้าเขาเอาก้อนดินขว้างล่ะ”

ความอดทนมงคลข้อที ่
๒๗
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“ก็คิดว่ายังดี ดีกว่าที่เขาจะใช้ไม้ตีเรา”

“แล้วถ้าเขาใช้ไม้ตีเอาละ”

“ก็ยังดีพะย่ะค่ะ ดีกว่าที่เขาจะใช้อาวุธมาประหาร”

“ถ้าเขาใช้อาวุธมาประหารเธอเล่า ปุณณะ”

“ข้าพระองค์ก็คิดว่าเป็นการดีเหมือนกันพะย่ะค่ะ”

“ดีอย่างไรปุณณะ”

“ก็คนบางพวกที่คิดอยากตาย ต้องเสียเวลาในการเที่ยว 

แสวงหาอาวุธมาฆ่าตัวเอง แต่ข้าพระองค์มีโชคดีกว่าคนพวกนั้น 

ไม่ต้องเสียเวลาไปหาอาวุธอย่างพวกนั้น”

“ดีมาก ปุณณะ เธอคิดดีมาก เป็นอันตกลง เราอนุญาตให้ 

เธอไปพํานักทําความเพียรในเขตสุนาปรันตะได้”

จากเรื่องตัวอย่างที่ยกขึ้นมานี้เราจะเห็นได้ว่า พระปุณณะ 
เป็นผูท้ีม่คีวามอดทนอย่างยอดเยีย่ม เพราะการกระท�าความดนีัน้ 
เราอาจจะได้รบัความกระทบกระเทอืนจากคนเลวได้ ไม่ว่าสมยัใด 
หรอืในสมยันีก้เ็หมอืนกนั ลงใครได้เข้าวดัจ�าศลีแล้วกจ็ะเป็นถกูว่า 
ค่อนขอดเอา บางทีก็รังแกข่มเหงเอาก็มี แม้จนที่สุดพระสงฆ์ 
องค์เจ้ากถ็กูข่มเหงรงัแกเอาจนต้องหลบหนเีข้าป่าเข้าดง ปล่อยให้ 
วัดร้างไปก็มี ดังนั้นผู้ที่มีอธิวาสนขันติจึงไม่ตอบโต้ด้วยความเลว 
ไม่อย่างนั้นก็จะเสียการบ�าเพ็ญธรรม เป็นการที่จะขัดเกลา หรือ 
ฝึกใจของเราให้สงูขึน้ไปในการทีจ่ะบ�าเพญ็มงคลข้ออืน่ๆ ได้สะดวก 
ความอดทนเท่านัน้ทีจ่ะท�าให้เราบรรลคุณุความดใีนทีส่ดุได้ ดงันัน้ 
พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า ความมีขันตินั้นเป็นมงคลอย่างยิ่ง
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เรื่องของมงคลข้อนี้ท่านแสดงไว้ว่า “โสวจัสสตา” แปลว่า 
ความว่าง่าย หรอืได้แก่ความไม่ดือ้นัน่เอง ความว่าง่ายนัน้ ท่านใช้ 
ค�าว่า โสวจสัสตา หรอื สวุโจ คอืแปลว่าคนว่าง่าย ดงันัน้เพือ่ความ 
เข้าใจในเรื่องนี้ จึงใคร่ขอตั้งจุดที่จะพิจารณาไว้ ๓ จุด คือ

๑. คนอย่างไรเรียกว่าคนว่าง่าย    
๒. ท�าอย่างไรจึงจะเป็นคนว่าง่าย 
๓. และผลดีของความว่าง่าย
อนัดบัแรก คนว่าง่าย ได้แก่คนทีฟั่งค�าสัง่สอนหรอืค�าตกัเตอืน 

จากผูอ้ืน่แล้ว ใจของตนมคีวามรูส้กึยนิดรีบัค�าสัง่สอนและค�าเตอืน 
นัน้ด้วยด ีถ้าตรงกนัข้ามไม่ถอืว่าเป็นคนว่าง่าย ข้อสงัเกตเกีย่วกบั 
ความเป็นผูว่้าง่ายทีเ่ราๆ ท่านๆ มกัจะมคีวามเข้าใจไขว้เขวอยูเ่สมอๆ 

มงคล
ข้อที่๒๘

โสวจสฺสตา
(เป็นคนว่าง่าย)
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ก็มีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ คนเห็นแก่ได้ และคนหัวอ่อน คนที่เห็น 
แก่ได้และคนหัวอ่อนนี้ มีกิริยาอาการคล้ายคลึงกันมาก ถ้าไม่ 
ท�าความเข้าใจเสียให้ถูก ก็จะคว้าผิด คิดไปว่า คนเห็นแก่ได้ เป็น 
คนว่าง่ายไปเสยี ดงันัน้ควรทีจ่ะได้ท�าความเข้าใจเสยีเป็นเบือ้งแรก 
ความเข้าใจจะได้ไม่สับสน

คนเหน็แก่ได้ ทีท่�าอาการเหมอืนคนว่าง่ายนัน้ ความจรงิไม่ใช่ 
คนว่าง่าย แต่แสร้งท�ากิริยาอาการเป็นคนว่าง่าย เพื่อผลอย่างใด 
อย่างหนึง่ พอได้ผลทีต่นต้องการแล้วกเ็ลกิเป็นคนว่าง่าย ตวัอย่างเช่น 
ลกูบางคนแสร้งท�าตนเป็นคนว่าง่าย เพยีงปรารภอะไรสกัอย่างหนึง่ 
ก็รีบรับ ท�าทีว่าเชื่อฟังและจะน�าไปปฏิบัติ เพื่อให้พ่อแม่เข้าใจผิด 
คดิว่าลกูของตนเป็นคนว่าง่ายสอนง่าย แล้วท่านกม็อบทรพัย์สมบตัิ 
ให้ พอได้สมบัติก็เลิกกระท�าอย่างนี้ เจตนาอย่างนี้พระพุทธเจ้า 
ไม่ทรงรับรองว่าเป็นคนว่าง่าย ทรงยืนยันไว้ในกกจูปมสูตรว่า

“ภิกษุทั้งหลาย พระที่ทําตัวเป็นคนว่าง่ายสอนง่าย เพราะ 

เหน็แก่อามสิต่างๆ มอีาหารการกนิเป็นต้น เราไม่เรยีกว่าคนว่าง่าย 

เพราะเหตไุรเราจงึไม่เรยีก กเ็พราะว่าถ้าพระรปูนัน้เกดิไม่ได้ขึน้มา 

ก็จะเลิกเป็นคนว่าง่ายเสีย

แต่ถ้าพระรูปใด เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย โดยที่ตนมีความ 

เคารพหนักแน่นต่อธรรมะจริงๆ พระรูปนั้นเท่านั้นที่เราเรียกว่า 

คนว่าง่าย”

ตามพระบรมพุทโธวาสนี้ ชี้ให้เห็นว่าคนเห็นแก่ได้ไม่ใช่คน 
ว่าง่าย เขาแสร้งท�ากิริยาว่าเป็นคนว่าง่ายไปอย่างนั้นเอง จึงควรที่ 
จะตั้งข้อสังเกตไว้เพื่อจะได้ไม่เข้าใจผิดต่อไป



ม ง ค ล  ๓ ๘  ป ร ะ ก า ร๒๗๒

คนหัวอ่อนอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับคน 
ว่าง่าย ถ้าไม่ท�าความเข้าใจเสียให้ดีก็อาจจะเข้าใจผิด โดยเฉพาะ 
เยาวชนของชาตเิป็นบคุคลทีน่่าเป็นห่วงมาก ถ้าลงได้เข้าใจผดิแล้ว 
เป็นผลร้ายอย่างมากทเีดยีว ซึง่เคยมตีวัอย่างมาแล้ว คอืเขาคดิว่า 
คนว่าง่ายนัน้กค็อืคนหวัอ่อน กลวัคนจะว่าเป็นคนหวัอ่อน กท็�าเป็น 
คนหัวแข็ง เลยยุ่งกันใหญ่

ที่จริงคนหัวอ่อนกับคนว่าง่ายนั้นไม่เหมือนกัน คนหัวอ่อน 
เป็นคนที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง ยอมให้คนอื่นจูงจมูกได้ง่ายๆ ใคร 
จะสอนให้ท�าดีก็ท�า ใครสอนให้ท�าชั่วก็ท�า แล้วแต่คนอื่นจะปลุก 
เสก คนว่าง่ายที่เรียกว่า โสวจัสสตา เป็นคนที่เป็นตัวของตัวเอง 
ใครจูงจมูกไม่ได้

พูดง่ายๆ คนหัวอ่อนกับคนว่าง่ายต่างกันตรงที่ว่า คนว่าง่าย 
มจีดุมุง่หมายไว้ในใจเท่านัน้เอง ตวัอย่างเช่น นกัเรยีนสองคน คน 
หนึ่งตั้งจุดหมายไว้ว่าจะสอบให้ได้ แล้วท�าทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะ 
ให้ตนสอบได้ ครสูอนกฟั็ง เพือ่นนกัเรยีนสอนให้กเ็อา ทีส่ดุแม้แต่ 
ภารโรงบอกความรู้ให้ก็เอา เพื่อให้ตนได้บรรลุถึงจุดหมาย คือ 
สอบไล่ได้ นี่คนว่าง่าย ส่วนคนหัวอ่อนเป็นคนไม่มีจุดหมาย คือ 
ไม่ได้ตัง้จดุหมายไว้ทีส่อบไล่ให้ได้ เรยีนหนงัสอืกส็กัแต่ว่าเรยีน ครู 
สอนกฟั็ง เพือ่นชวนหนโีรงเรยีนกเ็อา เพือ่นทีเ่กเรชวนไปชกต่อย 
กับเขาก็เอา คนอย่างนี้เรียกว่า คนหัวอ่อน

เมื่อทราบถึงลักษณะของคนว่าง่ายอย่างแท้จริงแล้ว ก็มาถึง 
อันดับที่สองว่า ท�าอย่างไรจึงจะเป็นคนว่าง่าย ปัญหาตอนนี้ไม่ 
ยากเยน็อะไร เพราะความว่าง่ายเป็นลกัษณะตรงกนัข้ามกบัความ 

เป็นคนว่าง่ายมงคลข้อที ่
๒๘
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ว่ายาก เมือ่ถอนสิง่ทีท่�าให้เป็นคนว่ายากออกเสยีแล้ว ความเป็นคน 
ว่าง่ายก็จะเกิดขึ้นเอง เหมือนคนที่ต้องการความสุขแต่ยังเป็นสุข 
ไม่ได้ เพราะตวัของตวัเองก�าลงัเป็นทกุข์เพราะยงัมโีรคทางกายอยู่ 
เมื่อเขาท�าลายโรคทางร่างกายออกหมดแล้ว ทุกข์ทางร่างกายก็ 
หมดไป เมือ่ทกุข์มนัไม่มกีก็ลายเป็นสขุ ฉนัใด เรือ่งของคนว่าง่าย 
กเ็ป็นเช่นเดยีวกนั คอืเมือ่ถอนสิง่ทีท่�าให้เป็นคนว่ายากออกไปแล้ว 
ความเป็นคนว่าง่ายก็จะปรากฏขึ้นมาเอง ฉันนั้น

เหตทุีท่�าให้คนเราเป็นคนว่าง่ายนัน้ พระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้ 
ในมูลปัณณาสก์ มัชฌิมนิกายว่า มีอยู่ ๑๖ อย่างคือ

๑.   ความใฝ่ต�่า (อาปิจฺฉา ปรารถนาลามก) 
๒.  ยกตัว (อตฺตุกฺกํสโก โหติ ปรวมฺกี)
๓.  เดือดดาล (โกธโน โกธาภิภูโต)
4.  ผูกโกรธ (โกธเหตุ อุปนาห)
5.  รงัเกยีจเหยยีดหยาม (โกธเหต ุอภสิงกฺ)ี รงัเกยีจด้วยฤทธิ์ 

    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.  คดิกลบเกลือ่น (โจทโิต โจทเกน โจทก ํอญเฺญอญญฺ ํปฏ-ิ 

    จรติ)

๑๑.  คดินอกเรือ่ง (โจทโิต โจทเกน พหทิธฺา กต ํอปนาเมต)ิ
๑๒. คิดปิดบัง (โจทิโต โจทเกน อปทาเน นสมฺปายติ)
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๑๓. ลบหลู่ - ตีเสมอ (มกฺขี ปลาสี)
๑4.  ริษยา - ตระหนี่ (อิสสุกิ มะฉรี)
๑5.  โอ้อวด - เจ้าเล่ห์ (สโฐมายาวี)
๑๖.  กระด้าง - หัวรั้น (ถิทฺโธ อติมานี)
เมือ่ถอนรากเหง้าของคนว่ายากทัง้ ๑๖ อย่าง ออกได้แล้ว ก็ 

จะกลายเป็นคนว่าง่าย เป็นคนทีใ่ครๆ กต็กัเตอืนได้ แม้แต่เดก็เลก็ๆ 
กต็กัเตอืนได้ ไม่โกรธแม้คนทีโ่ง่กว่า ต�า่กว่ามากตกัเตอืนกไ็ม่โกรธ 
ยินดีรับฟังเอาไปคิดไปนึก เมื่อเป็นคนว่าง่ายแล้ว ก็จะกลายเป็น 
คนอ่อนโยน ไม่มีความกระด้างด้วยมานะทิฐิ พึงรู้ไว้เถิดว่า ความ 
เป็นผู้ว่าง่ายเป็นคุณสมบัติของพระอริยบุคคลชั้นต้น แต่การถอน 
เหตุแห่งความเป็นคนว่ายากนั้น เป็นของยาก ต้องใช้อุบายวิธี 4 
อย่างด้วยกันคือ

๑. ปวารณา  
๒. มีปกติอภิวาท
๓. มีความเคารพ
4. มีความนอบน้อม
ปวารณา คืออนุญาตให้เขาว่ากล่าวตักเตือนและแนะน�าสั่ง 

สอน เหตุที่ต้องท�าดังนี้ เพราะตามธรรมดาคนเรานั้นโดยมาก 
ไม่ยอมใคร ความไม่ยอมแก่กนัและกนันีแ่หละท�าให้บคุคลฉบิหาย 
ท�าบ้านเมอืงให้พนิาศ หรอือาจท�าให้โลกพนิาศได้ ความไม่ยอมให้ 
ใครเตือนนี้เกิดจากมานะทิฐินั่นเอง ดังนั้นการที่ยอมเพื่อความดี 
เป็นการยอมรบัความตกัเตอืนของผูอ้ืน่ การปวารณากเ็หมอืนเรา 
มีกระจกส�าหรับส่องดูตัวเอง

เป็นคนว่าง่ายมงคลข้อที ่
๒๘
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ประการที่สอง การอภิวาท ก็เกิดจากการฝึกฝนมาจากการ 
ปวารณาก่อน แล้วท�าใจของเราให้มปีกตอิภวิาทภายหลงั การอภวิาท 
เป็นการท�าลายกิเลส คือ ทิฐิมานะ ความกระด้างของตัวเอง

ประการที่สาม การท�าตนให้มีความเคารพ ท�าให้เกิดความ 
เจรญิทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสรรเสรญิ ซึง่ได้กล่าวไว้แล้วในมงคลที ่๒๒ 
แล้ว

อันดับที่สี่ ความอ่อนน้อม คือความถ่อมตนซึ่งได้กล่าวไว้ใน 
มงคลที่ ๒๓ ซึ่งท�าตนให้เป็นผู้ที่เป็นที่รักใคร่ของผู้อื่น และท�าให้ 
เรามีที่พึ่งได้

โลกเราทุกวันนี้ เกิดความเสื่อมเสียขึ้นก็เพราะความว่ายาก 
สอนยากทั้งสิ้น ไม่เลือกว่าผู้ใหญ่ผู้น้อย อันความว่ายากสอนยาก 
นี ้ตามปกตเิรามกัจะเพ่งเลง็เอาผูน้้อย คอืเดก็ๆ เท่านัน้ หาได้คดิ 
เฉลียวใจไม่ว่าผู้ใหญ่ที่เป็นคนว่ายากสอนยากก็มี ผู้น้อยว่ายาก 
สอนยากยังพอที่จะมีทางแก้ไขได้ เพราะสติปัญญายังอ่อน มานะ 
ทฐิยิงัอ่อน เหมอืนไม้ทีอ่่อนอยูก่ด็ดัได้ง่าย ส่วนผูใ้หญ่ซึง่เหมอืนไม้ 
แก่แล้วดดัยาก การว่ากล่าวตกัเตอืนคนแก่นัน้ดเูหมอืนว่าจะมทีาง 
ส�าเร็จยาก ความเดือดร้อนที่มีอยู่ทุกวันนี้ ส่วนมากมักจะเกิดมา 
จากความคดิเหน็ของคนใหญ่ทีม่อี�านาจ ไม่ยอมรบัฟังความคดิเหน็ 
ของผู้อื่น และท�าให้ประชาชนและประเทศชาติเดือดร้อนในที่สุด

ดังนั้นเพื่อความเจริญแก่ตัวเองและประเทศชาติ พระพุทธ- 
องค์จงึสอนให้เราเป็นคนว่าง่าย ซึง่ไม่เสยีเกยีรตเิสยีศกัดิศ์รขีองเรา 
แต่ประการใด ผู้ใดประพฤติได้ก็จะเกิดเป็นมงคลแก่ตัวเอง
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เมื่อได้จับเขียนมงคลข้อนี้ ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องหวาดเสียวอยู่ 
มาก ทั้งนี้เพราะว่าการเขียนในมงคลข้อนี้ได้พาดพิงไปถึงพระ 
ด้วย ซึง่การเขยีนความหมายของมงคลข้อนีก้อ็าจจะเป็นทีก่ระทบ 
กระเทือนแก่บุคคลบางคนด้วย และดีไม่ดีก็อาจจะท�าให้มีคนมอง 
ในแง่ร้ายมากกว่าทีจ่ะมองในแง่ด ีและประกอบกบัผูเ้ขยีนเองกเ็ป็น 
พระด้วย จึงเป็นเรื่องที่ออกจะดูไม่งามอยู่สักหน่อย แต่เมื่อความ 
จริงมีอยู่อย่างไรก็เขียนตามความเป็นจริง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเขียนให้ 
คนเข้าหาธรรม ไม่ได้มุง่เอาธรรมเข้าหาคน ดงันัน้เมือ่ได้อ่านตอนนี้ 
แล้ว จึงใคร่ที่จะขอให้ท่านได้ใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างถี่ถ้วน 
ก่อนที่จะกระท�าอะไรลงไปในทางที่ไม่งามเกี่ยวกับพระ เพราะ 
ความเกีย่วพนัระหว่างฆราวาสกบัพระกม็อียู ่ดงันัน้เพือ่ทีจ่ะไม่ให้ 

มงคล
ข้อที่๒๙

สมณานญฺจ ทสฺสน�
(เห็นสมณะ)
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เราหลงเข้าใจผิด ซึ่งบางคนได้มีอคติเกี่ยวกับพระอยู่แล้วจะได้มี 
ความเข้าใจกนั อย่าได้มองกนัในแง่ของความระแวง เพราะเป็นการ 
พร่าประโยชน์ของตนเอง และจะพลอยให้พระทีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ 
ต้องพลอยเสียหายไปด้วย

ก่อนทีเ่ราจะท�าความเข้าใจในความหมายของมงคลข้อนีท้ีว่่า 
สมณานญจฺ ทสสฺน� การได้พบเหน็สมณะเป็นมงคลนัน้ เพือ่ความ 
เข้าใจจึงจะขอแยกออกเป็น ๓ ประเด็น คือ

๑. คนอย่างไรเรียกสมณะ
๒. การเห็นสมณะนั้นคือท�าอย่างไร 
๓. พบเห็นสมณะแล้วได้อะไร
ประการแรกที่ว่า คนอย่างไรเรียกว่าสมณะ เราอย่าเพิ่งไป 

ตคีวามหมายเอาว่าการเหน็ภกิษสุามเณรซึง่โกนผมนุง่ห่มผ้าเหลอืง 
ซึง่อนันีเ้ป็นต้นเดมิของความเข้าใจผดิ และท�าให้เกดิความเสยีหาย 
มามากแล้วซึ่งก็ปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยๆ อันที่จริงคนที่ครองเพศ 
เป็นนักบวชนั้นเรียกว่าบรรพชิต และบรรพชิตนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็น 
นกับวชทกุรปูกห็าไม่ เพือ่ความแน่นอนใจว่าจะไม่กล่าวตูพ่ระพทุธ 
พจน์ ขอเชิญท่านได้โปรดพิจารณาพระบาลีโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่ง 
พระองค์ตรัสว่า

น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาติ 

สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต ฯ

ฯลฯ
แปลความว่า บรรพชิตผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่ 

หาใช่สมณะไม ่ฯ
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ตามพระพทุธพจน์นีท่้านกค็งเหน็แล้วใช่ไหมว่า พระพทุธองค์ 
ได้ทรงแสดงว่า บรรพชติกบัสมณะนัน้เป็นคนละพวก คอื บรรพชติ 
และสมณะ ทัง้สองนีม้ภีมูธิรรมต่างกนั คนละชัน้คนละราคา อย่า 
ได้เหมาเอาว่าเป็นพวกเดียวกัน

บรรพชิต เราแปลว่า นักบวช คือท่านผู้ทรงศีล อยู่ด้วยศีล 
เอาศีลก�ากับตัว เมื่อไม่ละเมิดศีล (ตามชั้นของบรรพชิต) ก็คงมี 
ศกัดิเ์ป็นบรรพชติทกุองค์ แต่ในบรรดาผูท้ีเ่ป็นบรรพชตินัน้ กม็อียู่ 
หลายชั้นรักษาศีลวินัยได้มั่นคงก็มี รักษาได้ขาดๆ วิ่นๆ ก็มี 

ส่วนสมณะ แปลว่า ผู้สงบ หมายถึงผู้สงบจากการท�าบาป 
นอกจากเว้นการท�าบาปทางวินัยหรือทางศีลแล้ว ยังเว้นจากบาป 
ทางธรรมด้วย ยกตัวอย่างเช่น ทางศีลห้ามลักทรัพย์ ศีลจะขาด 
ต่อเมื่อลักจริงๆ เพียงแต่คิดจะลักศีลยังไม่ขาด แต่ทางธรรมถือ 
ละเอียดไปกว่า แม้แต่คิดจะลัก จิตก็เป็นอกุศล ก็เสียธรรมะ 
สมณะกับบรรพชิตต่างกันตรงที่ว ่า บรรพชิตถือเอาศีลเป็น 
ขอบเขต ส่วนสมณะนั้นถือทั้งศีลและธรรมเป็นขอบเขต

เพือ่ความแน่ใจ ขอได้โปรดดบูาลพีทุธวจนะทีม่าในธรรมบท 
ขุททกนิกายว่า

“น มุณฑเกน สมโณ อพฺพโต วลิกํ ภณํ 

อิจฺฉา โลภสมาปนฺโน สมโก กิ ภวิสฺสติ”

แปลว่า คนเราไม่ใช่จะเป็นสมณะเพราะหวัโล้น คนทีไ่ม่มวีตัร 
มีแต่พูดพล่อยๆ มีความริษยากัน เป็นคนละโมบ จัดเป็นสมณะ 
ได้อย่างไร

เห็นสมณะมงคลข้อที ่
๒๙
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และอีกบทหนึ่งว่า
“โย จ สเมติ ปาปานิ อนุํ ถูลานิ สพฺพโส 

สมิตตฺตาหิ ปาปานํ สมโณติ ปวุจฺจติ” 

แปลว่า คนที่เราตถาคตเรียกว่าสมณะ จะต้องเป็นผู้ระงับ 
การท�าบาปน้อยใหญ่เสีย

รวมความแล้วว่า เฉพาะคนที่สงบเท่านั้น ที่เรียกว่าสมณะ 
และที่ว่าสงบนั้นหมายถึง สงบกาย สงบวาจา และสงบใจตนเอง 
สงบกายนั้น หมายความว่า เลิกแสดงกิริยาอาการร้าย เช่น ทุบตี 
ชกต่อย ฆ่าฟัน สะพายดาบ พกปืน หรอืยกพวกเข้าชงิดชีงิเด่นกนั 
คนที่เป็นสมณะแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ย่อมไม่ท�าความชอกช�้าแก่ 
ผู้ใด สงบปาก หมายถึงไม่เป็นคนปากร้าย เว้นจากการด่า นินทา 
ส่อเสยีด ใส่ร้ายป้ายสกีนั โดยอาศยัเอาหมูค่ณะเป็นเครือ่งบงัหน้า 
และพูดเคาะแคะผู้หญิงเล่นสนุก ซึ่งผิดสมณสารรูป สงบใจนั้น 
หมายความว่า ท�าใจของตนเองให้สงบจากปากด้วย ไม่ใช่ท�าตัว 
สงบแต่ภายนอก อย่างเสอืเฒ่าจ�าศลี สมณะจะต้องเป็นผูเ้ป่ียมด้วย 
เมตตาธรรม

นี่เป็นการขยายความจาก ปรูปฆาติ กับ ปรํ วิเหฐยนฺโต 
ซึ่งแสดงความเว้นของสมณะเท่านั้น ส่วนในทางปฏิบัตินั้น 
พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกว่า

“โอโณทโร โย สเหเต ชิคจฺฉํ ทนฺโต ตปสี มิตปานโภชโน 

อาหารเหตุ น กโรติปาปํ ตํ เว นรํ สมณมาหู โลเก”

แปลว่า บุคคลใดทนต่อความหิว ฝึกตน บ�าเพ็ญตบะ จ�ากัด 
อาหาร ไม่ท�าบาปเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้อง บุคคลนั้นแหละ 
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เรียกว่า สมณะในโลก เหล่านี้เป็นลักษณะของสมณะที่ยกขึ้นมา 
แสดงให้เห็นว่า บรรพชิตไม่ใช่ว่าจะเป็นสมณะทุกรูป ซึ่งเป็นการ 
แสดงตามหลักฐานที่มีมาในพระไตรปิฎกเป็นหลักฐาน ไม่ใช่ 
เป็นการกล่าวเอาเองโดยพละการ

ประเดน็ต่อไปทีจ่ะแสดงกค็อื การเหน็สมณะ การเหน็สมณะ 
นัน้เราอาจจะเหน็ได้ ๓ ทาง คอื เหน็ด้วยตา เรยีกว่า พบเหน็ เหน็ 
ด้วยใจ เรียกว่า คิดเห็น และ เห็นด้วยปัญญา เรียกว่า รู้เห็น

การเหน็ด้วยตานัน้ ได้แก่การเหน็คนทีเ่ป็นสมณะอย่างทีเ่รา 
เห็นกันทั่วๆ ไป ส่วนสมณธรรมหมายถึงความดีที่มีอยู่ในผู้นั้นฯ
ความดขีองสมณะในทีน่ี ้หมายถงึความดอีย่างพระ ไม่ใช่ดอีย่างอืน่ 
เช่นว่าดีในทางเสกเป่า ผูกดวงหมอดูทางเสน่ห์มหานิยม หรือ 
บอกใบ้หวย ดังนั้นเมื่อเราจะเอาดีอย่างพระ ก็เลยไปเกณฑ์ให้ 
พระดีอย่างเราไปเสีย เพราะคิดว่าให้พระดีอย่างที่ตัวชอบ

อย่างไรกต็าม การดสูมณธรรมหรอืความดขีองคนส�าคญัทีใ่จ 
ของเรา คอืเราอย่าได้หลงโลกธรรม หรอืหลงสิง่ทีแ่บ่งแยกของโลก 
เช่น หลงก๊ก หลงเหล่า หลงส�านัก หลงนิกาย การกระท�าแบบนี้ 
เป็นการแบ่งตามโลก ดังนั้นเราจึงต้องระวังให้มาก และใช้ปัญญา 
พิจารณาอย่างถี่ถ้วน อย่าลุแก่อ�านาจความพอใจของเรา จึงจะ 
ท�าให้เราเป็นคนผู้มองโลกในแง่ของความดีมากกว่าความระแวง

เห็นสมณะแล้วได้อะไร
ปัญหาต่อไปอยู่ที่ว่า การเห็นสมณะที่ว่าเป็นมงคลแก่ผู้เห็น 

นั้น เป็นอย่างไร

เห็นสมณะมงคลข้อที ่
๒๙
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เรือ่งนีข้อตอบว่า ถ้าเหน็ถกูแบบแล้ว ความดจีะเกดิขึน้ในใจ 
ของผูเ้หน็เอง ตัง้แต่ในขณะทีเ่หน็ทเีดยีว ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้วว่า การ 
เหน็สมณะทีถ่กูนัน้ต้องเหน็สองชัน้ คอืเหน็คนผูเ้ป็นสมณะ แล้วก็ 
เหน็ความดใีนตวัของผูเ้ป็นสมณะด้วย การเหน็สมณธรรมนัน้ เรา 
จ�าเป็นจะต้องแหวกโลกออกเสยีก่อน จงึจะเหน็ ทีว่่าแหวกโลกนัน้ 
ได้แก่แหวกกเิลสออกจากใจของเรานัน่เอง ทกุครัง้ทีเ่ราเหน็สมณะ 
กเิลสนัน้จะค่อยๆ สลายออกไปจากใจของเรา และเบาลงทกุขณะ 
การเห็นสมณะจึงเป็นการช่วยให้เราหลุดพ้นจากกิเลส แต่ทั้งนี้ 
จะต้องเหน็สมณธรรม ไม่ใช่เหน็แต่เพยีงสมณบคุคลเท่านัน้ หากจะ 
เปรยีบให้ฟัง กเ็หมอืนกบัว่าเราเหน็ดอกบวัทีล่อยอยูเ่หนอืน�า้ มอง 
เห็นแล้วเย็นตา สบายใจ ส่วนคนที่เห็นสมณธรรมด้วยใจ เหมือน 
คนด�าลงไปถอนเอาเหง้าบวัใต้น�า้ สิง่ทีเ่ราจะได้รบักค็อืมคีวามเยน็ 
สบาย เหงือ่ไคลหลดุออกจากตวั เนือ้ตวัสะอาดขึน้ และถ้าสามารถ 
ถอนเอาเหง้าบวัขึน้มาได้ด้วย กย็งัจะได้กนิอิม่ท้องอกีด้วย การเหน็ 
สมณธรรมในตัวสมณบุคคลก็เหมือนกัน ท�าให้กิเลสคลายจากใจ 
ใจบริสุทธิ์ขึ้น และยังได้ธรรมะจากท่านมาปฏิบัติอีกด้วย

การเห็นสมณะเป็นอุดมมงคลอย่างนี้
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การสนทนากนัได้แก่การพดูคยุกนัตัง้แต่สองคนขึน้ไป น�าเรือ่ง 
ต่างๆ ที่แต่ละคนได้เห็นได้ฟังหรือได้ทราบมาเล่าสู่กันฟัง เฉลี่ย 
ความรู้ให้กันและกัน เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ 
กนั เพราะการสนทนากนันัน้เป็นการเพิม่ความรูค้วามฉลาดเฉลยีว 
แก่ตนและผู้ที่ร่วมสนทนากัน ต่างคนต่างคิดเหตุผลแล้วน�ามาพูด 
มาแสดงความรู ้ความเหน็ของตนในเรือ่งนัน้ๆ เมือ่มผีูไ้ม่เหน็ด้วย 
กแ็สดงเหตผุลคดัค้าน ผูท้ีเ่หน็ด้วยกใ็ห้การสนบัสนนุความคดิของ

มงคล
ข้อที่๓๐

กาเลน ธมฺมสากัจฉา
(สนทนาธรรมตามกาล)
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เรา แต่เรื่องการสนทนานั้นออกจะเป็นเรื่องที่เฮี้ยนอยู่หน่อย บาง 
คนซึ่งเป็นถึงต�าแหน่งครูบาอาจารย์ มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วเมือง แต่ 
แล้วพอร่วมแสดงธรรมสากจัฉากบัใครเข้าเป็นวงแตกทกุท ีเพราะ 
ทนต่อการขดัแย้งไม่ได้ ทัง้นีเ้พราะว่ากเิลสมนัหลบใน และด้วยเหตุ 
นีว้งสนทนาธรรมจงึอยูไ่ม่ยดื พอสนทนากนัเข้ากเ็ลยเป็นการววิาท 
กนัมากกว่าทีจ่ะสนทนากนั บางคนถงึกบัมองหน้ากนัไม่ได้เลยกม็ี 
นีแ่หละเป็นเรือ่งทีเ่ราจะต้องท�าความเข้าใจเสยีก่อน ในมงคลข้อนี้ 
พระพทุธองค์ได้ทรงแสดงว่า “การสนทนาธรรมตามกาลอนัสมควร” 
ใครปฏิบัติได้ก็จะเกิดมงคลแก่ผู้นั้น

การสนทนาธรรมของเรานี้ เป็นการทดสอบความรู้ความ 
อดทนของผูท้ีไ่ด้ฝึกมาแล้ว เราจะเหน็ได้ว่ามงคลต่างๆ ทีไ่ด้ผ่านมา 
นัน้ เป็นการเตรยีมตวัส�าหรบัต้อนรบัมงคลข้อนี ้กล่าวคอื ข้อที ่๗ 
ทรงสอนให้เราหาความรู้ ข้อที่ ๑๐ ทรงสอนให้เรามีวาจาไพเราะ 
ข้อที่ ๒๗ ทรงสอนให้เรามีความอดทน ข้อที่ ๒๖ ทรงสอนให้เรา 
ฟังธรรม นับว่าเป็นการฝึกตัวเราเองตามล�าดับ ในข้อนี้เป็น 
บททดสอบความรูข้องเราทีไ่ด้ฝึกมาว่าจะฝึกได้แค่ไหน การสนทนา 
ธรรมนัน้ย่อมเป็นทีก่ระทบกระทัง่กนับ้าง บางทถีกูขดั ถกูแขวะ ถกู 
ค้าน ถูกติ ถูกชมซึ่งๆ หน้า นี่แหละเป็นการยั่วกิเลสของเราอย่าง 
ชัดๆ ดังนั้นผู้สนทนาธรรมจึงต้องควบคุมใจของตัวเอง มากกว่า 
การพูด การฟังมาแล้วสักสิบเท่า เผลอไม่ได้เลยทีเดียว กิเลสมัน 
จะออกมายุง่กนันงุนงัทเีดยีว เคยเหน็มานกัแล้ว ขึน้ต้นคยุธรรมะ 
กันไปได้ไม่กี่น�้า กิเลสมันก็ออกมายุ่งกับเราทีเดียว

ดงันัน้ การสนทนาธรรมเราจงึจะต้องตัง้หลกัเกณฑ์ของเราไว้ 
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ในใจ โดยจะต้องยึดหลัก ๓ ประการ คือ
๑. สนทนาในธรรม
๒. สนทนาด้วยธรรม
๓. สนทนาเพื่อธรรม
สนทนาในธรรม หมายความว่าเรือ่งทีจ่ะสนทนากนัต้องเป็น 

เรือ่งธรรมะ ให้อยูใ่นวงธรรมะ อย่าออกนอกวง ถงึกเิลสมนัจะผลกั 
หลังให้ออกก็ฝืนไว้อย่ายอมออก เช่นถ้าจะพูดถึงการท�าดีก็ให้มัน 
สดุทีท่�าด ีอย่าให้ไปถงึอวดด ีพดูถงึเรือ่งท�าชัว่กส็ดุแค่ท�าชัว่ อย่าให้ 
เลยไปถึงนินทาคนอื่น อย่างนี้เรียกว่าสนทนาในธรรม

สนทนาด้วยธรรม หมายถึงบุคคลที่สนทนากัน จะต้องไม่ 
แสดงกิริยาวาจาให้ผิดธรรมะ เช่น ทางกายก็มีสัมมาคารวะกัน 
ตามฐานานรุปู ควรไหว้-ไหว้ ควรกราบ-กราบ อย่าคดิทรนงตวัว่ามี 
ความรูม้ากกว่า ในทางวาจาควรใช้ถ้อยค�าสภุาพ ถ้าฝ่ายหนึง่ถกูก็ 
ชม ถ้าฝ่ายหนึง่ผดิกท็กัโดยสภุาพ ไม่กล่าววาจาล่วงเกนิเหนบ็แนม 
ถ้าพลาดพลั้งก็ขอโทษ อย่างนี้เรียกว่าสนทนาด้วยธรรม ไม่ใช่ 
สนทนาด้วยกิเลส

สนทนาเพื่อธรรม คือผู้สนทนาต้องตั้งจุดมุ่งหมายไว้ในใจ 
เสมอว่า เราจะหาความรู ้ความเข้าใจในธรรมให้ยิง่ขึน้ไป ไม่ใช่จะ 
อวดรู้หรืออวดธรรมะ การสนทนาธรรมนั้นเราต้องคิดอยู่เสมอว่า 
การทีเ่ราแสดงความรูอ้อกไป กค็ดิว่าเราเอาความรูเ้ก่าไปต่อความ 
รู้ใหม่ ไม่ใช่คิดจะอวดรู้ อย่างนี้เรียกว่าสนทนาธรรมเพื่อธรรมะ

เมื่อตั้งหัวข้อส�าหรับสนทนาไว้ในใจและรักษาระเบียบการ 
สนทนาไว้ได้โดยตลอดแล้ว การสนทนาธรรมกเ็ป็นไปโดยราบรืน่ 

สนทนาธรรมตามกาลมงคลข้อที ่
๓๐
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และเป็นการสนทนาเพือ่ความรู ้การสนทนาอย่างนีจ้งึจะเกดิมงคล 
ด้วยกันทั้งสองฝ่าย

อีกประการหนึ่ง การสนทนาธรรมที่ดีนั้น เราจะต้องรู้เรื่อง 
บัญญัติโลก บัญญัติธรรมด้วย จึงจะเป็นการทนต่อการสนทนา 
ธรรมได้สะดวก ทีเ่ราไม่ค่อยจะเข้าถงึธรรมกเ็พราะเรายงัตดิอยูใ่น 
เรือ่งของโลก ตดิรปู จะต้องคนนัน้พดูคนนีพ้ดูจงึจะฟัง เดก็กว่าพดู 
ไม่ยอมเอาใจใส่ ต้องผู้ใหญ่คราวพ่อคราวปู่จึงจะยอมฟัง บางคน 
ติดรั้วติดก�าแพง ชอบแต่เจ้าคุณวัดนี้ เกลียดเจ้าคุณวัดนั้น ฯลฯ 
เหล่านีเ้ป็นเรือ่งของการตดิอยูใ่นบญัญตัขิองโลกทัง้นัน้ ของเหล่านี้ 
ไม่ใช่เรื่องของธรรมะ แต่เป็นเพียงเครื่องช่วยในการพูดการฟัง 
ธรรมะเท่านั้น

อุปสรรคของการที่ท�าไม่ให้เข้าถึงธรรม ก็คือความติดโลก 
นีเ่อง ด้วยเหตนุีใ้นหลกัของโพชฌงค์ คอืองค์ประกอบทีท่�าให้เข้าถงึ 
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



ม ง ค ล  ๓ ๘  ป ร ะ ก า ร๒๘๖

การสนทนาธรรมนัน้ มอีานสิงส์เหมอืนกบัการฟังธรรม กล่าว 
คือ

๑. ผู้สนทนาหรือฟังธรรมย่อมได้รับสิ่งที่ตนไม่เคยได้รู้และ 
  ได้ฟัง

๒. สิ่งไหนที่เรารู้แล้วก็มีความเข้าใจชัดยิ่งขึ้น
๓. ท�าลายความสงสัยเสียได้
4. ท�าความเห็นของตนให้ถูกต้อง
5. และเกิดความผ่องใสแก่ผู้ได้สนทนาและผู้ฟัง
การสนทนาธรรมจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งดังที่บรรยายมานี้

สนทนาธรรมตามกาลมงคลข้อที ่
๓๐
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ตบะ แปลว่า การท�าให้ร้อน หรือแปลว่า การแผดเผา ใน 
ภาษาบาลนีัน้การท�าอะไรให้ร้อน ใช้ค�าว่า ‘ตบะ’ ทัง้นัน้ เช่นต้มน�า้ 
ให้ร้อนก็ใช้ค�าว่า “อุทกํ ตาเปติ” ร้อนใจก็ใช้ค�าว่า “ปจฺฉาตปฺปติ 
ทกุกฺฏ”ํ แปลว่า การท�าความผดิท�าให้ร้อนใจภายหลงั ดงันัน้ ค�าว่า 
ตบะ หรอื ตโป นี ้หมายถงึการให้ร้อนทกุอย่าง ตรงกบัค�าในภาษา 
ไทยเราว่า เผา ลน ย่าง ต้ม ป้ิง อบ คัว่ ฯลฯ คอืพวกค�าอืน่ทีห่มาย 
ถึงการท�าให้ร้อนทุกค�า นี่ว่าตามภาษาเดิมของเขา

ตบะ ในค�าสอนทางพุทธศาสนา ก็เพ่งถึงการท�าให้ร้อน 
เหมอืนกนั แต่หมายถงึการท�าให้ความชัว่ร้อนตวั ธรรมใดเผาอกศุล 
บาปธรรมให้มอดไหม้ไป ธรรมนัน้ชือ่ว่า ตบะ เช่น ทาน เป็นเครือ่ง 

มงคล
ข้อที่๓๑

ตโป จ
(การบ�าเพ็ญตบะ)



ม ง ค ล  ๓ ๘  ป ร ะ ก า ร๒๘๘

แผดเผาความตระหนี ่ความโลภให้หมดไป เมตตากเ็ป็นเครือ่งเผา 
โทสะให้หมดไปจากใจ ผู้ที่เจริญเมตตาเป็นธรรมประจ�าใจ ย่อมมี 
ใจสงบเย็นฯ

ความจริงแล้ว ค�าว่า ตบะ ไม่ใช่ค�าใหม่ที่มีในเฉพาะพุทธ- 
ศาสนานี้เท่านั้น มีมาก่อนในศาสนาพราหมณ์ ครั้นมาภายหลัง 
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัทให้บ�าเพ็ญตบะเหมือนกัน แต่ 
วิธีบ�าเพ็ญต่างกัน

ตามพระพุทธประวัติ เห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าของเราเคยทรง 
บ�าเพญ็ตบะแบบพราหมณ์มาก่อน คอืในระยะ ๖ ปีทีแ่สวงหาทาง 
ตรสัรูน้ัน่เอง ครัน้มาได้ตรสัรูส้จัธรรมแล้ว ทรงพบเหน็ทางทีถ่กูต้อง 
จงึตรสัประกาศในทีป่ระชมุสงฆ์ ทีเ่มอืงราชคฤห์ ซึง่เป็นเวลาหลงั 
จากตรัสรู้แล้ว ๙ เดือนเท่านั้น พระด�ารัสนั้นว่า

ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา

ความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่ง

จากพระพทุธด�ารสันี ้แสดงให้เราเหน็ว่า พระองค์ทรงรบัเอา 
ตบะมาใช้ในทางพระพทุธศาสนา ความมุง่หมายในการทีท่รงสอน 
ให้บ�าเพ็ญตบะนี้ เพื่อต้องการขับไล่กิเลสทั้งหลาย เป็นข้อปฏิบัติ
ที่ฝืนความต้องการของกิเลส ขับไล่กิเลสออกจากใจ ไม่ใช่ท�าเพื่อ 
อย่างอื่น การขับไล่กิเลสออกจากใจ การท�าให้กิเลสร้อนตัว มีอยู่ 
๒ ชั้นคือ 

๑. ชั้นสัลเลขะ ขัดเกลา
๒. ชั้นธุตังคะ ก�าจัด

การบ�าเพ็ญตบะมงคลข้อที ่
๓๑
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ชัน้สลัเลขะ หมายถงึการปฏบิตัทิกุอย่างทีเ่ป็นการฝืนกเิลส 
อย่างเช่นความโลภเกดิขึน้กข็จดัด้วยการบรจิาค ความเกยีจคร้าน 
เกิดขึ้น ปฏิบัติด้วยความขยัน การเห็นแก่กิน ก็งดกินอาหารยาม 
วิกาล ชอบเจ้าชู้ ก็งดเสพเมถุน เมื่อโกรธ ก็ฝึกแผ่เมตตา

การปฏิบัติเหล่านี้ พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ข้อธรรมเหล่านี้ 
ล้วนแต่เป็น “สลัเลขธรรม” ทัง้สิน้ คอืเป็นวธิปีฏบิตัเิพือ่ก�าจดักเิลส 
ทกุข้อ ดงันัน้เราจงึก�าหนดตายตวัลงไปไม่ได้ว่าสลัเลขธรรมมเีท่าไร 
การปฏบิตัธิรรมเหล่านี ้เป็นการบ�าเพญ็ตบะเบือ้งต้นอยูใ่นตวัด้วย

ชั้นธุตังคะ ธุตังคะ แปลว่า การก�าจัด หมายถึงการขับไล่ 
กิเลสอย่างรุนแรง แรงกว่าสัลเลขะ ธุตังคะ หรือการบ�าเพ็ญ 
ธดุงควตัรส่วนมากเป็นพระภกิษ ุเมือ่บ�าเพญ็ธดุงควตัร เรากเ็รยีก 
ว่าพระธุดงค์

เมื่อพูดถึงเรื่องพระธุดงค์ ก็ขอท�าความเข้าใจกับท่านผู้อ่าน 
ไว้สักหน่อย คือมีคนเข้าใจว่า พระธุดงค์จะต้องเป็นผู้เก่งกล้าทาง 
คาถาอาคม ปลกุเสกเลขยนัต์ บอกใบ้ให้หวย ข้อนีไ้ม่เป็นความจรงิ 
เลย เพราะธุดงควัตรไม่มีทางจะเป็นอย่างนั้นได้ พระธุดงค์ที่ชอบ 
ปักกลดแล้วรบัท�าน�า้มนต์ แจกเครือ่งรางของขลงั ไม่ใช่พระธดุงค์ 
จริง เป็นพระธุดงค์อาชีพ ธุดงควัตรนั้น เป็นวิธีบ�าเพ็ญตบะ มี 
ทัง้หมดด้วยกนั ๑๓ หวัข้อ แบ่งออกเป็น ๘ ลกัษณะ ตามแหล่งของ 
กิเลสที่มันซุ่มอยู่ในกายของเรา คือ



ม ง ค ล  ๓ ๘  ป ร ะ ก า ร๒๙๐

หมวดที่ ๑
เกี่ยวกับเครื่องแต่งตัว (จีวร)

๑. ปังสกุลูกิงัคะ ใช้แต่ผ้าบงัสกุลุทีซ่กัมาได้เท่านัน้ งดเว้นผ้า 
ที่หามาได้จากทางอื่น เช่น ผู้อื่นถวายก็ใช้ไม่ได้ 

๒. เตจีวริกังคะ ใช้เฉพาะผ้าไตรจีวร คือผ้า ๓ ผืนเท่านั้น 
(สบง จีวร สังฆาฏิ) ใช้ผ้าอื่นๆ นอกจากสามผืนนี้ไม่ได้

ดงันัน้เมือ่ได้ถงึข้อนีแ้ล้ว ความทีเ่ราชอบความโอ้อวดมัง่ม ีซึง่ 
มเีสือ้ผ้าเป็นตู้ๆ  นัน้ เมือ่โดนธดุงค์สองข้อนีเ้ท่านัน้กเ็ป็นเครือ่งขจดั 
ไปได้แล้ว

หมวดที่ ๒
เกี่ยวกับการกิน

๑. ปิณฑปาติกังคะ ฉันเฉพาะอาหารที่ได้มาจากบิณฑบาต 
เท่านั้น ได้มาโดยวิธีอื่นไม่รับ

๒. สัมปทานจาริกังคะ เดินรับบิณฑบาตไปตามแนวทางที่ 
ก�าหนดใจไว้ ไม่ได้ไปตามทีน่กึว่าทางโน้นจะได้มาก ทางนีจ้ะได้น้อย

๓. เอกาสนกิงัคะ ฉนัหนเดยีว คอืวนัหนึง่ฉนัอาหารหนเดยีว 
ซึ่งเรามักจะพูดกันว่า ฉันเอกา

4. ปัตตปิณฑกิงัคะ ฉนัอาหารในบาตร คอืไม่ใช้ภาชนะอืน่ เอา 

การบ�าเพ็ญตบะมงคลข้อที ่
๓๑
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อาหารทัง้คาวทัง้หวานวางไว้ในบาตรแล้วฉนั ซึง่เราเรยีกว่าฉนัส�ารวม
5. ขลุปัจฉาภัตติกังคะ คือเมื่อได้ลงมือฉันแล้วจะมีผู ้ให้ 

อาหารมาอีกก็ไม่ฉัน
ทั้งห้าข้อนี้เป็นตบะเกี่ยวกับการกิน ขอให้สังเกตดูว่าทั้งห้า 

ข้อนีเ้ป็นการฝืนกเิลสคนทัง้นัน้ ไม่ต้องพดูถงึว่าจะลกัของกนิโกงเขา 
กนิ แม้ของทีไ่ด้มาดีๆ  นีแ่หละ กต็ดัความฟุง้เฟ้อลง กเิลสใดๆ ทีจ่ะ 
ยุใจให้เราท�าผิดเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้อง ตลอดจนความโลเลจะ 
กนิไอ้นัน่จะกนิไอ้นี ่จูจ้ีจ้กุจกิไม่รูจ้กัก�าลงัปากก�าลงัท้องของตวัเอง

หมวดที่ ๓
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (เสนาสนะ)

๑. อารัญญิกังคะ อยู่ในป่า คือนอกละแวกบ้าน
๒. รุกขมูลิกังคะ อยู่ตามร่มไม้ ไม่อยู่ในเรือนโรง
๓. อัพโภกาสิกังคะ อยู่กลางแจ้ง
4. โสสานิกังคะ อยู่ในป่าช้า
5. ยถาสันถติกังคะ อยู่ในที่ๆ คนอื่นจัดให้ (ไม่เลือก)
ดังนั้น เมื่อเราได้สมาทาน หรือบ�าเพ็ญตบะข้อนี้แล้ว เรื่อง 

โกงทีโ่กงทางกไ็ม่ต้องพดูถงึ พอกเิลสโดนธดุงค์ 5 ข้อนีแ้ล้วกเ็กดิ 
ร้อนตัวขึ้น



ม ง ค ล  ๓ ๘  ป ร ะ ก า ร๒๙๒

หมวดที่ ๔
เกี่ยวกับดัดนิสัย

๑. เนสัชชิกังคะ นั่งตลอดเวลา เช่น อธิษฐานใจว่าจะนั่ง 
สมาธติลอดคนื และนัง่ให้ได้ไม่เอนกายเลย ไม่พงิเลย ข้อนีด้ดันสิยั 
เกียจคร้าน ผลัดวันประกันพรุ่ง

รวมเป็นธุดงค์ ๑๓ ข้อ ในทางปฏิบัติจะเลือกท�าข้อใดบ้าง 
ก็ได้ และจะท�าในระยะใด ก็ตั้งใจอธิษฐาน ไม่จ�าเป็นจะต้องเอา 
ทัง้หมด ทัง้นีแ้ล้วแต่ว่าความพอใจของเรา เช่นเรารูส้กึตวัว่าตวัเรา 
นัน้มกัจะชอบไปทางไหนมาก ตามใจตวัเองมาก กต็ดัตรงนัน้ เมือ่ 
เราได้ฝึกฝนจนเคยชนิแล้ว กเิลสทัง้หลายต่างๆ ทีม่อียูใ่นใจของเรา 
ก็จะสิ้นไป

นอกจากทั้งสองประการ คือ สัลเลขธรรม และธุตังคธรรม 
๑๓ นีแ้ล้ว ในมงคลทปีนท่ีานยงัได้แสดงไว้อกีว่า ตบะนัน้ หมายถงึ 
ขันติ อินทรียสังวร และวิริยะ

อนิทรยีสงัวร ได้แก่การส�ารวมอนิทรย์ีทัง้ ๖ ได้แก่ตา ห ูจมกู 
ลิ้น กาย และใจ ชื่อว่า ตบะ เพราะเป็นเครื่องเผาอกุศลธรรม คือ 
ความยินดีและยินร้าย เพราะกระทบกับอารมณ์ที่ชอบใจหรือไม่ 
ชอบใจ เหล่านีเ้ป็นต้นฯ ความเพยีรได้ชือ่ว่า ตบะ เพราะเป็นเครือ่ง 
แผดเผา โกสัชชะ คือความเกียจคร้านให้มอดไหม้ไปฯ

ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ จะเห็นได้ว่าการที่เรามี ตบะ เป็นเครื่อง 
แผดเผากิเลสนั้น เป็นการขจัดสิ่งที่เป็นอัปมงคลต่างๆ อันเป็น 

การบ�าเพ็ญตบะมงคลข้อที ่
๓๑
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อุปสรรคต่อความก้าวหน้าของชีวิตตัวเองและครอบครัว
การบ�าเพญ็ ตบะ ทีจ่ะให้ผลแก่ตวัผูป้ฏบิตัไิด้เพยีงไรนัน้ ขึน้ 

อยูก่บัคณุธรรมอกีข้อหนึง่ ซึง่เป็นเครือ่งสนบัสนนุ ตบะ ให้สมบรูณ์
เหตุที่ท�าให้ตบะแตก ท�าให้ไม่บรรลุถึงคุณความดีที่ต้องการ 

ได้ เพราะขาดความอดทนทีเ่รยีกว่า “ขนัต”ิ ดงัข้อความพทุธพจน์ 
ที่ยกขึ้นตอนต้นว่า ยอดของตบะนั้นคือ ความอดทน

มีปัญหาอยู่ว่า การที่เราจะขับไล่ความชั่วร้ายออกจากตัว 
เป็นการท�าให้ตัวเราสบายขึ้น เหตุใดจึงต้องใช้ขันติ และท�าไมจึง 
ต้องทน เรื่องนี้ขอให้เราคิดถึงความเจ็บป่วยในร่างกายของเรา 
การทีเ่ราจะสามารถรกัษาโรคในกายของเราให้หายได้นัน้ จะต้องท�า 
พิธีกรรมหลายอย่าง ต้องงดสิ่งที่เราชอบและต้องท�าในสิ่งที่เรา 
เกลียด เพราะฉะนั้นจึงต้องอดทน อย่างเช่นเราเป็นฝี จะต้อง 
ท�าการผ่าตัดฝีจึงจะหาย ถึงแม้ว่าจะต้องเจ็บปวดเราก็ต้องยอม 
ทั้งนี้เพื่อให้โรคร้ายนั้นหายไป ถ้าเรามัวกลัวต่อความเจ็บปวด 
เพราะการผ่าตดัแล้ว เรากจ็ะไม่มโีอกาสทีจ่ะหายจากโรคนีไ้ด้เลย 
และนบัวนัจะท�าให้เราได้รบัความทรมานยิง่ขึน้ หรอืบางทกีอ็าจจะ 
ท�าให้เราเกิดอาการเจ็บป่วยอย่างอื่นอีกก็ได้ การที่เราจะละกิเลส 
กเ็หมอืนกนั จะต้องอาศยัความอดทนเป็นเครือ่งก�ากบัตบะ ถ้าเรา 
ไม่มีความอดทนเป็นทุนแล้ว ตบะก็แตกแน่ๆ

การประพฤติธรรมในข้อนี้ พระพุทธองค์ทรงมีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อจะให้เราละกิเลส ซึ่งเป็นส่วนบาปธรรมให้สิ้นไปจากสันดาน 
การละกเิลสจงึต้องอาศยัการแผดเผาซึง่เรยีกว่า ‘ตบะ’ จงึจดัว่าเป็น 
มงคลเพราะน�าความเกษมส�าราญมาสู่ผู้ปฏิบัติ
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ในมงคลข้อนีท่้านแสดงว่า การประพฤตพิรหมจรรย์เป็นมงคล 
ค�าว่า “พรหมจรรย์” นั้น แปลว่า การประพฤติตัวอย่างพรหม

ค�าว่า พรหม นั้น เป็นค�าที่ใช้อยู่ในศาสนาพราหมณ์มาก่อน 
ลัทธิพราหมณ์หรือฮินดูนั้น หมายถึงพระพรหมผู้สร้างโลก และ 
หมายถึงผู้ที่ท�าความดีแล้วไปเกิดเป็นพรหมอยู่ นับพระพรหมนั้น 
ด้วย และกเ็ชือ่กนัว่า ผูท้ีจ่ติบรรลถุงึความเป็นพรหมแล้ว จะหมด 
ความรู้สึกทางเพศ เพราะพรหมไม่มีเพศ ไม่มีพรหมผู้ชาย ไม่มี 
พรหมผูห้ญงิ พวกพรหมจงึไม่ยุง่ในการเสพกาม ไม่มกีารสบืพนัธุ์

ด้วยเหตุที่ว่า ความรู้สึกทางเพศเป็นเครื่องตัดสินความเป็น 
พรหมตามที่ว่ามานี้ ความเข้าใจที่ว่าผู้หญิงที่ไม่เคยสมสู่กับชาย 

มงคล
ข้อที่

๓๒
พฺรหฺมจริยญฺจ
(ประพฤติพรหมจรรย์)
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เขาเรยีกว่าหญงิพรหมจาร ีกน่็าจะต้องเพ่งถงึความรูส้กึทางเพศด้วย 
คือหญิงที่เป็นพรหมจารีนั้นย่อมมีเฉพาะเยาว์วัย คือยังไม่มีความ 
รู้สึกทางเพศเท่านั้น

ดังนั้น การประพฤติพรหมจรรย์นั้น ในทางศาสนาฮินดูได้มี
มาก่อนแล้ว ซึ่งมีจุดประสงค์อยู่ที่การขจัดความรู้สึกทางเพศ แต่ 
จุดหมายปลายทางของเขาอยู่ที่การท�าเพื่อให้ตนบรรลุถึงพรหม 
โลกเท่านั้น

ในทางพุทธศาสนา

พทุธศาสนามหีลกัการอยูว่่าการทีค่นเราจะบรรลโุลกตุตรภมูิ 
ได้ จะต้องปลีกตัวออกจากกามารมณ์ และได้วางวิธีการนี้เอาไว้ 
แต่ได้ขอยมืค�าพดูของพราหมณ์ทีว่่า “พรหมจรรย์” นัน้มาเป็นชือ่ 
ของวิธีการทางพุทธด้วย เพราะเป็นเรื่องตัดกามารมณ์เหมือนกัน 
เว้นแต่วิธีและจุดหมายต่างกัน แต่จะอย่างไรก็ตาม พระพุทธเจ้า 
กม็ไิด้ทรงปฏเิสธพรหมจรรย์แบบของพราหมณ์ ทีเ่ชือ่ว่าประพฤติ 
พรหมจรรย์แล้วจะได้เป็นพรหม ทรงรบัรองอยูบ่างส่วน แต่ทรงเผย 
ว่าพรหมจรรย์อย่างนั้นไม่อาจบรรลุโลกุตตรภูมิได้ ซึ่งตอนนี้ 
พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในสีหนาทสูตรว่า

หีเนน พฺรหฺมจริเยน ขตฺติเย อุปฺปชฺชติ มชฺฌิเมน จ เทวตฺตํ 

อุตฺตเมน วิสุชฺฌติ

แปลว่า
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พรหมจรรย์อย่างเลว  คนจะได้เกิดเป็นกษัตริย์
พรหมจรรย์อย่างกลาง  คนจะได้เกิดเป็นเทวดา
พรหมจรรย์อย่างสูง  คนจะได้บรรลุโลกุตตระ
ดงันัน้ ตามพระพทุธวจนะนี ้แสดงว่าพรหมจรรย์มอียู ่๓ ชัน้ 

คืออย่างเลว อย่างกลาง และอย่างสูงสุด และให้ผลต่างกันตาม 
ขนาดของการบ�าเพ็ญ และทรงแสดงว่าพรหมจรรย์ของพราหมณ์ 
ทีท่�าเพือ่ความเป็นพรหมนัน้ เป็นพรหมจรรย์อย่างกลาง แต่กม็ไิด้ 
ทรงวจิารณ์ว่าวธิปีระพฤตพิรหมจรรย์อย่างทีเ่ขาท�ากนันัน้ผดิหรอื 
ถูก

พรหมจรรย์ในพุทธศาสนา

เรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์นั้น เรายังมีความเข้าใจ 
กนัไขว้เขวและผดิพลาดกนัอยู ่เพราะทกุคนเข้าใจว่าการประพฤติ 
พรหมจรรย์นั้น หมายถึงการบวชพระ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ถูก 
เหมอืนกนัแต่อยูใ่นวงแคบ และกท็�าให้ฆราวาสบางคนคดิว่าตนเอง 
ไม่มโีอกาสประพฤตมิงคลข้อนีไ้ด้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูเ้ป็นสตรแีล้ว 
ก็จะเป็นผู้อาภัพอับโชคเอาเสียจริงๆ โดยเข้าใจว่าถ้าจะประพฤติ 
พรหมจรรย์กันแล้ว ต้องโกนหัว โกนคิ้ว มีเพศแตกต่างจากชาว 
บ้าน นุ่งห่มผ้าเหลือง

ดงันัน้ ขอให้ท่านพจิารณาพระบาลซีึง่ในมงคลทปีนไีด้แสดง 
ไว้ โดยอธิบายเรื่องของมงคลนี้โดยตรง ท่านอธิบายว่า

ประพฤติพรหมจรรย์มงคลข้อที ่
๓๒



๒๙๗สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ

“พฺรหฺมจริยํ นาม ทาน เวยฺยาวจฺจ ปญฺจสีล อปฺปมญฺญา 

เมถุน วิรติ สทาร สนฺโตส วิริย อุโบสถงฺค อริยมคฺ คสาสนวเสน 

ทสวิธํ โหติ”

แปลว่า
“ธรรมชาตอินัได้ชือ่ว่าพรหมจรรย์นัน้ มปีระเภท 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 แต่ละข้อเรียกว่าพรหม- 
จรรย์ พรหมจรรย์ทัง้สบินี ้ถ้าแบ่งเป็นชัน้กไ็ด้ ๓ ชัน้ คอื ต�่า-กลาง 
และสูง

ขอให้ผูอ่้านได้สงัเกต เรือ่งของการประพฤตพิรหมจรรย์ตาม 
แนวทางทีท่่านได้อธบิายเอาไว้กจ็ะได้เหน็ถงึความมุง่หมายของการ 
ประพฤติพรหมจรรย์ในมงคลข้อนี้ได้อย่างชัดเจน

ในข้อที ่๑ ได้สอนให้สละความเหน็แก่ตวั ความตระหนี ่และ 
ความโลภอันเป็นข้าศึกของการประพฤติพรหมจรรย์ โดยการให้ 
ทาน มกีารให้ข้าว น�า้ เสือ้ผ้าเครือ่งนุง่ห่ม ทีอ่ยูอ่าศยั ตลอดจนยา 
รกัษาโรค แก่คนยากคนจนทัว่ไป แม้ทีส่ดุกระทัง่สตัว์ดริจัฉาน เป็น 
องค์ของการประพฤติพรหมจรรย์ข้อ ๑ 

ในข้อ ๒ การช่วยเหลอืช่วยขวนขวายในกจิการทีเ่ป็นการกศุล 
ทั่วไป ด้วยจิตที่ชื่นชมโสมนัส คือให้สละแรงกายช่วยด้วย

ข้อ ๓ สอนให้รักษาศีล 5 คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจาก 
การลกัทรพัย์ เว้นจากการประพฤตผิดิในสามภีรรยาผูอ้ืน่ เว้นจาก 
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การพดูเทจ็ และเว้นจากการดืม่สรุาเมรยั อนัเป็นเครือ่งยงัให้ตนเอง 
ปราศจากสติ เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท นี่เป็นการประพฤติ 
พรหมจรรย์ข้อสาม

ในข้อที่ 4 นอกจากเราจะเว้นจากการกระท�าความชั่วทาง 
กายและวาจาแล้ว ในข้อที ่4 นัน้ได้แสดงถงึการแผ่พรหมวหิาร 4 
คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา แก่บรรดาสรรพสัตว์ทั่วกัน 
โดยไม่มปีระมาณ ซึง่เรยีกว่า ‘อปัปมญัญา’ อปัปมญัญานี ้เป็นการ 
ประพฤติพรหมจรรย์ที่ต่างกับ ‘พรหมวิหาร’ พรหมวิหารนั้น 
เป็นการแผ่ความเมตตาเฉพาะผู้ที่รักใคร่ชอบพอเท่านั้น ส่วน 
อัปปมัญญานั้น แผ่ไปทั่ว แม้กระทั่งศัตรูของเราเอง

ในข้อที ่5 เว้นจากการเสพเมถนุ (คอืการร่วมเพศ) แม้ผูน้ัน้ 
จะเป็นสามีภรรยาของเราเอง

ในข้อที่ ๖ มีความยินดี หรือความพอใจเฉพาะสามีภรรยา 
ของเราเท่านัน้ นีเ่ป็นอกีข้อหนึง่ของการประพฤตพิรหมจรรย์ เรยีกว่า 
‘สทารสันโดษ’

ในข้อที ่๗ การมคีวามเพยีรอย่างแรงกล้า ไม่มคีวามท้อถอย 
ต่อการท�ากุศลต่างๆ แม้ว่าสิ่งนั้นจะยากล�าบาก ก็สามารถท�าจน 
ลุล่วงไปได้

ข้อที่ ๘ เป็นการรักษาศีลอุโบสถ เป็นการเว้นจากสิ่งที่เป็น 
ข้าศกึของกศุล ซึง่มกีารเว้นอย่างเดยีวกนักบัศลี 5 แต่แตกต่างกนั 
ในข้อที่ ๓ และเพิ่มมาอีกสามข้อ ในข้อที่สามของศีล 5 เป็นการ 
เว้นจากเสพเมถนุกบัสามภีรรยาผูอ้ืน่ แต่ในศลีอโุบสถแม้แต่ว่าจะ 
เป็นสามีภรรยาเราเองก็ไม่ได้ เป็นการถือที่อุกฤษฏ์ยิ่งกว่าศีล 5 

ประพฤติพรหมจรรย์มงคลข้อที ่
๓๒
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และนอกจากนั้นก็มีการเว้นจากการกินอาหารในเวลาวิกาล คือ 
ตัง้แต่เทีย่งวนัล่วงไปแล้ว เป็นการตดัปลโิพธกงัวลเรือ่งการกนิ เว้น 
จากการประดบัตน แต่งด้วยเครือ่งหอมลบูไล้ทาตวั เว้นจากการดู 
การละเล่นต่างๆ ซึง่อาจจะก่อให้เกดิความก�าหนดัยนิด ีเช่น ดภูาพ- 
ยนตร์ ดลูะคร ฯลฯ เว้นจากการนอนบนทีน่อนอนัอ่อนนุม่ ทีน่อน 
สงูใหญ่ เพราะอาจเป็นช่องทางของความก�าหนดัยนิดเีกดิขึน้ การ
รกัษาศลีอโุบสถกม็ปีระจ�าในวนัขึน้ ๘ ค�า่ ๑5 ค�า่ แรม ๘ ค�า่ ๑5 ค�า่

ในข้อที่ ๙ การที่เจริญสมถกัมมัฏฐาน วิปัสสนากัมมัฏฐาน 
ตามอริยมรรคมีองค์ ๘ มีปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจจ 4 คือ ทุกข์ 
นิโรธ สมุทัย มรรค (ซึ่งจะได้กล่าวพิสดารในมงคลต่อไป)

ในข้อ ๑๐ เป็นการประพฤตพิรหมจรรย์รวบยอด คอืประพฤติ 
โดยบริบูรณ์ทั้ง ศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งเรียกว่า ศาสนธรรม

พอได้เห็นค�าอธิบายเหล่านี้แล้ว ท่านก็คงจะมองเห็นแล้วว่า 
การประพฤตพิรหมจรรย์นัน้ไม่ได้มขีอบเขตจ�ากดัเฉพาะบรรพชติ 
เท่านัน้ แม้ฆราวาสกส็ามารถทีจ่ะท�าได้ ดงันัน้ความน้อยเนือ้ต�่าใจ 
ที่ว่าไม่มีโอกาสประพฤติพรหมจรรย์ ก็เป็นอันว่าหมดสิ้นไป

การประพฤตพิรหมจรรย์ทัง้ ๑๐ ข้อนี ้แม้ว่าเราจะรกัษาข้อใด 
ข้อหนึ่งก็เป็นมงคลแก่ตนเอง และเป็นทางแห่งความสุขในที่สุด
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ในมงคลข้อที ่๓๓ นี ้เป็นการปฏบิตัสิงูขึน้ตามล�าดบั เป็นการ 
ปฏบิตัเิพือ่ความพ้นทกุข์ ซึง่เรยีกว่า “อรยิสจจฺาน ทสสฺน”ํ การเหน็ 
อรยิสจั ก่อนอืน่จะต้องรูเ้สยีก่อนว่า “อรยิสจั” หมายถงึอะไร และ 
มีอะไรบ้าง จะได้เป็นเครื่องสังเกต ถ้าเราไม่รู้อริยสัจแล้ว ก็เห็น 
ไม่ได้ เพราะถึงแม้ว่าเราเห็น เราก็ไม่รู้ว่านั่นเป็นอริยสัจ

มงคล
ข้อที่๓๓

อริยสจฺจาน ทสฺสน�
(เห็นอริยสัจ)
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อริยสัจ

อรยิสจั เป็นธรรมทีส่�าคญัอย่างยิง่ในพระพทุธศาสนา เพราะ 
ในคมัภร์ีต่างๆ ได้กล่าวว่า เจ้าชายสทิธตัถะ ได้ความเป็นพระพทุธ- 
เจ้าเพราะรู้อริยสัจ คนที่รู้ทั่วถึงธรรมในพระพุทธศาสนา ก็คือคน 
ที่รู้ในอริยสัจนั่นเอง

อริยสัจเป็นงานค้นคว้า วิจัยปัญหาเรื่องของความทุกข์ด้วย 
ปัญญาของพระองค์เอง ไม่ได้มผีูห้นึง่ผูใ้ดมาสัง่สอน ไม่ต้องอ้างว่า 
ค�าสอนนีเ้ป็นค�าสอนของพระเจ้าเบือ้งบน เป็นการวางรากฐานจาก 
ความเป็นจรงิ กล้ารบัรองความเป็นจรงิด้วยตวัเอง ซึง่ผดิกบัศาสนา 
อืน่ ซึง่เมือ่ค้นพบอะไรแล้วจะต้องโยนให้พระเจ้า เพราะเกรงว่าจะ 
ไม่มีผู้ใดเชื่อมั่น แต่พระองค์ไม่ทรงท�าอย่างนั้น

อรยิสจั เป็นศาสตร์อสิระอกีชนดิหนึง่ต่างหากว่าด้วยการท�า 
ตนให้บรสิทุธิห์ลดุพ้นจากทกุข์ และความมดืมนทัง้ปวง หากจะนบั 
ว่าเป็นศาสตร์หนึ่งอีก ก็เรียกได้อย่างเดียวว่า “พุทธศาสตร์” คือ 
หลักวิชาที่จะท�าให้คนบรรลุเป็นพุทธะ เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า 
ผู้ค้นพบ

อรยิสจั ซึง่เป็นผลจากการค้นคว้าวจิยัเรือ่งความทกุข์และการ 
พ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้ามีอยู่ 4 หัวข้อด้วยกัน คือ

๑. ทุกข์    ๒. สมุทัย
๓. นิโรธ   4. มรรค
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เรื่องของอริยสัจ นับเป็นของที่มีอยู่ในตัวของเราทุกคนอยู่ 
แล้ว ความทุกข์และเหตุของทุกข์มีอยู่แล้วในตัวของเรา ไม่ต้องไป 
ศกึษาค้นคว้าทีไ่หน ไม่ต้องลงทนุลงแรงในการศกึษา ซึง่ผดิกบัการ 
ศกึษาสภาวะสจัจะบางอย่าง ทีน่กัวทิยาศาสตร์กระท�ากนัอยูน่ัน้ ต้อง 
ลงทุนนับเป็นพันๆ ล้านดอลล่าร์ ต้องสร้างจรวดออกไปศึกษาถึง 
ในอวกาศ บางคนถงึกบัเสยีชวีติในขณะศกึษา นบัว่ามภียัอนัตราย 
รอบด้าน เมื่อรู้สัจจะที่ต้องการรู้แล้ว ก็ไม่สามารถท�าให้ผู้รู้ดีขึ้น 
แต่อย่างใด ส่วนการศึกษาในอริยสัจนั้นไม่มีโทษไม่มีภัย ไม่ต้อง 
ลงทุนลงแรงอะไร เมื่อรู้แล้วก็มีคุณประโยชน์อย่างเดียว

อริยสัจ ถ้าจะแปลตามความหมายแล้วก็จะได้ความว่า 
“ความจรงิอนัยงัให้ผูรู้เ้ป็นอรยิะ” คอืหมายความว่าใครกต็ามเมือ่รู้ 
อริยสัจแล้วก็สามารถเป็นพระอริยะได้ แต่ความรู้ในที่นี้ไม่ได้ 
หมายความว่ารู้จากตัวหนังสือหรือท่องบ่น การรู้แบบตัวหนังสือ 
หรือท่องบ่นเป็นความรู้แบบ “สัญญา” คือความจ�า ความรู้นี้เป็น 
พระอรยิะไม่ได้ แต่เป็นบนัไดทีจ่ะน�าไปสูค่วามรูอ้ย่างแท้จรงิคอื “รู้ 
ด้วยปัญญา” อันเกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนา

๑. ทุกข์อริยสัจ 
ความทุกข์ในอริยสัจนี้แตกต่างจากความทุกข์ในไตรลักษณ์ 

ความทกุข์ในไตรลกัษณ์นัน้หมายถงึสภาพทีท่นอยูไ่ม่ได้ แต่ความ 
ทกุข์ในอรยิสจันัน้หมายถงึความทกุข์อนัเกดิจากความเบยีดเบยีน 
ต่างๆ นานา เมือ่จะแยกกจ็ะได้ประเภทออกเป็น ๒ ลกัษณะใหญ่ๆ
คือ

เห็นอริยสัจมงคลข้อที ่
๓๓
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๑. สภาวทุกข์ ได้แก่ความทุกข์อันเป็นผลโดยตรงของ 
ความเกิด ความแก่ และความตาย ทุกข์ประเภทนี้เราไม่สามารถ 
หลกีเลีย่งได้ เพราะเมือ่เราเกดิมาแล้วกต้็องแก่ ต้องเจบ็ ต้องตาย 
วิธีป้องกันความทุกข์นี้ก็คือ “ไม่เกิด”

๒. ปกณิณกทกุข์ ได้แก่ความทกุข์อนัเกดิจากไม่สามารถทน 
ต่อการกระทบของเหตุภายนอกได้ ซึ่งมีอยู่ ๘ อย่างด้วยกันคือ

๑. โสกะ ความเสียใจ
๒. ปริเทวะ อาการคร�่าครวญ
๓. ทุกขะ มีอาการเจ็บทางกายและใจ
4. โทมนัสสะ อาการเสียใจ น้อยใจ
5. อุปายาสะ อาการท้อแท้ใจ-กลุ้มใจ 
๖. สัมปโยคะ ไม่สบายเพราะประสบในสิ่งที่ไม่รัก
๗. วิปปโยคะ ความไม่สมหวัง-ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก
๘. อลาภะ ความเสียดาย
นี่เป็นผลจากการวิจัยความทุกข์ในทางพระพุทธศาสนาที่ 

พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ

๒. สมุทัยสัจ 
กล่าวถงึมลูเหตแุห่งความทกุข์และได้ทรงค้นพบความจรงิว่า 

เหตทุีท่�าให้คนเราทกุข์นัน้เกดิมาจาก ความทะยานอยาก ซึง่เรยีก 
ว่า “ตณัหา” และได้ทรงแสดงอาการของความอยากออกไว้เป็น ๓ 
ลักษณะ คือ
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๑. กามตัณหา  ความอยากได้
๒. ภวตัณหา  ความอยากเป็น
๓. วิภวตัณหา  ความอยากไม่เป็น
การค้นพบของพระพทุธเจ้านัน้เป็นการค้นพบเหตขุองความ 

ทกุข์โดยตรง และเป็นการค้านลทัธศิาสนาฝ่ายเทวนยิมทัง้สิน้ ซึง่ 
สอนว่า ความทุกข์ของมนุษย์เกิดจากการลงโทษลงทัณฑ์ของ 
พระผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่บนสวรรค์ รวมทั้งเชื่อเรื่องผีสางนางไม้มา 
ท�าให้คนทกุข์นัน้ด้วย ถ้าจะเปรยีบหลกัค�าสอนของพระพทุธเจ้ากบั 
เจ้าลัทธิอื่นๆ ก็คล้ายกับคนโบราณ เมื่อเป็นโรคอหิวาต์ หรือเป็น 
ไข้มาเลเรยี แล้วกม็คีวามเชือ่ถอืว่าเกดิมาจากผใีนป่า ในมหาสมทุร 
ในทะเล มาลงโทษเรา แล้วก็มีการเซ่นไหว้อ้อนวอนกับผีสางนั้น 
แต่เมือ่วทิยาการได้ก้าวหน้าและค้นพบว่า การทีเ่ป็นโรคอหวิาต์นัน้ 
ไม่ได้เกิดจากผีป่า ผีทะเลแต่อย่างไร มันเกิดมาจากเรากินของที่ 
ผิดส�าแดง หรือเกิดจากเราได้รับเชื้อโรคจากการกินน�้าไม่ได้ต้ม 
ฯลฯ ส่วนไข้มาเลเรียนั้นก็ไม่ได้เกิดมาจากผีทะเลอีกเช่นกัน 
ปัจจุบันค้นพบว่ายุงก้นปล่องน�าเชื้อมา และยุงจะเกิดได้เพราะ 
เราท�าให้มีที่ขังน�้าไว้ เป็นที่เพาะเชื้อยุงซึ่งเป็นพาหะน�าเชื้อไข้ 
มาเลเรยีมาสูเ่รา แต่คนเรากลบัมองข้ามไป โดยไปโทษผสีางนางไม้ 
หรือเทวดาซึ่งท�าให้เกิดทุกข์ ตรงข้าม พระพุทธเจ้าทรงชี้มาที่ 
ตัวเองว่า ใจเรานั่นแหละท�าให้เราทุกข์

เห็นอริยสัจมงคลข้อที ่
๓๓
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๓. นิโรธสัจ 
นิโรธะ คือความดับทุกข์ คือทรงค้นพบลักษณะของความ 

ทกุข์ทีแ่ท้จรงิ ทีป่ลอดภยัทีส่ดุว่าเป็นอย่างไร ซึง่ได้ค�าตอบว่า ความ 
พ้นทกุข์ทีแ่ท้จรงินัน้จติจะต้องหมดกเิลสโดยสิน้เชงิ ตราบใดทีเ่รา 
ยงัมกีเิลสอยู ่ความทกุข์กจ็ะต้องมอีกี ยงัไม่พ้นเดด็ขาด จติทีห่มด
กเิลสแล้ว เราเรยีกสัน้ๆ ว่า “นพิพาน” (น+ิวานะ) ซึง่แปลว่า หมด 
จากกิเลส หรือเครื่องร้อยรัด

ความพ้นทุกข์ที่ว่านี้ ก็ไม่ตรงกับทัศนะของเจ้าลัทธิอื่นๆ อีก 
เหมอืนกนั ตามทศันะของเจ้าลทัธศิาสนาต่างๆ สอนความพ้นทกุข์ 
ในลักษณะต่างกัน เช่น

การคอยให้ผู้วิเศษรับไปอยู่สวรรค์
การทรมานตัวให้มึนชาต่อความรู้สึก
การตัดความรู้สึกทางกายเสีย

ลกัษณะความพ้นทกุข์ดงักล่าวมานี ้พระพทุธเจ้าทรงปฏเิสธ 
ว่าไม่ใช่ความหลดุพ้นทกุข์อย่างแท้จรงิ เป็นแต่เพยีงการข่มทกุข์เอา 
ไว้ชัว่คราวเท่านัน้ เป็นความพ้นทกุข์ทีย่งัไม่พ้นทกุข์ แต่คนเหล่านัน้ 
นึกเอาเองว่าพ้นแล้ว เหมือนคนเป็นไข้แต่อาการของมันสงบชั่ว 
ขณะ กเ็ข้าใจว่าไข้หายแล้ว แท้จรงิมนัยงัมเีชือ้ไข้อยูเ่ตม็อตัรา เพยีง 
แต่มันสงบอยู่เท่านั้น

การคอยรบัความช่วยเหลอืจากผูอ้ืน่โดยทีไ่ม่มกี�าหนดแน่นอน 
ก็เป็นเพียงความสุขด้วยความหวังของตนเท่านั้นเหมือนคนที่ไม่มี 
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อาหารจะกิน แต่เมื่อความหวังว่าจะต้องมีคนเชิญไปกินอาหาร 
ระหว่างการรอคอยนั้น ก็คงต้องกลืนน�า้ลายตัวเองไปพลาง มันก็ 
เป็นการสร้างความสุขได้ แต่ไม่ใช่ความพ้นทุกข์ที่แท้

การทรมานตวัให้มนึชาต่อความทกุข์ เช่นคนทีม่คีวามเหน็ว่า 
ความทุกข์ทั้งหลายเกิดมาจากร่างกาย ได้รับความสะดวกสบาย 
มากไป ต้องทรมานร่างกายให้ได้รับความล�าบากอย่างที่เรียกว่า 
“ทุกรกิริยา” แล้วจะได้เห็นความทุกข์อื่นเป็นเรื่องเล็กไป เพราะ 
จติใจหรอืร่างกายได้รบัการทรมานจนตายด้านเสยีแล้ว วธินีีก้ไ็ม่ใช่ 
ความพ้นทุกข์ที่แท้จริง ตัวเองก็ยังอยู่ในกองทุกข์นั่นเอง แต่ท�าตัว 
ไม่ให้รู้จักทุกข์ คล้ายๆ คนที่อยู่กลางป่า มีสัตว์ร้ายและอสรพิษ 
มาก ตัวเองนี่นึกกลัวอันตราย อยากท�าให้ตัวเองพ้นอันตราย แต่ 
ใช้วิธีท�าให้ตาตัวเองบอดเสีย ท�าหูให้หนวกเสีย งูมาจะได้ไม่เห็น 
เสือร้องก็ไม่ได้ยินแล้วก็คิดว่าตัวเองพ้นอันตรายแล้ว

ส่วนการท�าใจให้เข้าภวังค์ ตัดความรู้สึกทางกายเสีย ไม่รู้ 
สึกหนาว ไม่รู้สึกร้อน แล้วคิดว่าตัวเองพ้นทุกข์แล้ว นั่นเป็นเพียง 
ความฝัน เหมอืนคนไข้ทีน่อนหลบั และฝันว่าตวัเองหายจากไข้แล้ว
มกี�าลงัร่างกายแขง็แรงด ีพอตืน่แล้วกย็งัคงเป็นไข้อยูอ่ย่างเดมิ นีก่็ 
ไม่ใช่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

เราจะสงัเกตได้ว่า ค�าสอนของเจ้าลทัธอิืน่ๆ เป็นการสอนให้ 
หลบทุกข์ แต่พระพุทธศาสนาสอนให้รู้ทุกข์ ก�าหนดทุกข์ และ 
ท�าลายทุกข์ ความทุกข์จะหมดไปได้ต้องท�าใจให้หมดจากกิเลส 
เหมือนกับไฟที่ยังลุกอยู่เพราะมีเชื้อ การใช้น�า้ดับเป็นการระงับที่ 
ปลายเหต ุตราบใดทีย่งัมเีชือ้อยู ่พอได้รบัเหตปัุจจยั ไฟนัน้กย็งัตดิ 

เห็นอริยสัจมงคลข้อที ่
๓๓
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ได้อกี ส่วนการท�าลายไม่ให้มเีชือ้เหลอือยู ่ไฟกต็ดิไม่ได้ ดงันัน้เมือ่ 
พระองค์ได้แสดงอย่างนี้แล้ว ได้ทรงแสดงต่อไปถึงหนทางแห่ง 
ความดับทุกข์ที่เรียกว่า “มรรค”

๔. มรรคสัจ 
มรรคสจั หมายถงึวถิทีางแห่งความพ้นทกุข์ ซึง่ท่านได้แสดง 

ถึงทางปฏิบัติก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์ มีอยู่ด้วยกัน ๘ ข้อ เรียกว่า 
มรรค ๘ คือ

๑. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้อง
๒. สัมมาสังกัปปะ ความคิดที่ถูกต้อง
๓. สัมมาวาจา เจรจาถูกต้อง
4. สัมมากัมมันตะ ท�างานถูกต้อง
5. สัมมาวายามะ ท�าความเพียรถูกต้อง
๖. สัมมาอาชีวะ หาเลี้ยงชีพในทางถูกต้อง
๗. สัมมาสติ ระลึกถูกต้อง
๘. สัมมาสมาธิ ความตั้งใจถูกต้อง
ทั้ง ๘ ข้อนี้ เป็นวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ตามหลักอบรม 

จิตให้ด�าเนินตามวิถีทางที่ถูกต้อง ไม่ต้องมีการวิงวอนขออ�านาจ 
ลึกลับใดๆ มาช่วย

สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ทีถ่กูต้อง คอืเหน็ในเรือ่งของอรยิสจั 4 
เห็นตามเหตุและผลโดยอาศัยปัญญา

สมัมาสงักปัปะ ความคดิทีถ่กูต้อง คอืคดิในทางออกจากกาม 
คิดในการไม่โลภของผู้อื่น หรือคิดไม่พยาบาท
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สัมมาวาจา เจรจาที่ถูกต้อง คือเจรจาด้วยถ้อยค�าไพเราะ 
เว้นการพูดปด พูดส่อเสียด พูดค�าหยาบ พูดเพ้อเจ้อฯ

สัมมากัมมันตะ ท�างานที่ถูกต้อง คือเว้นจากการท�างานใน 
การให้โทษ เช่น ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์

สมัมาวายามะ ความเพยีรทีถ่กูต้อง คอืเพยีรละอกศุล เจรญิ 
กุศล เป็นต้น

สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพในทางถูกต้อง คือประกอบอาชีพ 
ในทางสุจริต ไม่ล่อลวงเขาเลี้ยงชีพ หรือไม่ท�าการค้าขายของผิด 
กฎหมาย

สัมมาสติ ระลึกที่ถูกต้อง คือระลึกทั่วไปในการพิจารณา 
สติปัฏฐาน 4 ระลึกในทางประกอบกุศล

สัมมาสมาธิ ความตั้งใจที่ถูกต้อง คือตั้งใจในการประกอบ 
กุศล ละความฟุ้งซ่าน ท�านิพพานให้เป็นอารมณ์ ในบาลีแสดงว่า 
จิตที่เข้าสู่องค์ฌาน เรียก สัมมาสมาธิได้

สูตรของอริยสัจ ที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบคือ หลักเหตุผล 
พระพทุธศาสนาสอนให้เรารูจ้กั เหต-ุผล ถ้าจะสรปุตามเหตผุลแล้ว 
เราก็จะได้ดังนี้

เหต ุคอื สมทุยั มรรค-ผล ทกุข์-นโิรธ สาเหตขุองความทกุข์ 
ทัง้หลายทีเ่กดิขึน้นัน้ เราจะต้องสอบสวนหาเหตแุละหาทางดบัเหตุ 
นัน้ และไม่ใช่การบวงสรวงเทวดา หรอืผสีางนางไม้ เหมอืนกบัเรา 
เจบ็ป่วย เราจะต้องค้นหาสาเหตวุ่าเราเป็นอะไรแล้ว หาทางรกัษา 
ให้ถูกกับโรคที่เราเป็น เราก็หายจากโรคร้ายนั้นได้

การเห็นอริยสัจนั้น เป็นการเห็น ๒ ชั้น คือชั้นธรรมดา 

เห็นอริยสัจมงคลข้อที ่
๓๓
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สามารถที่จะใช้ธรรมนี้ในทางด�าเนินชีวิตในทางถูกต้อง และต้อง 
ท�าใจของเราให้รับฟังเหตุผลด้วย

ในชัน้สงู การเหน็อรยิสจันัน้ ไม่ใช่หมายถงึการเหน็อรยิสจัใน 
หนังสือที่ว่ามานี้ แต่จะต้องปฏิบัติตามมรรค ๘ จนถึงข้อ “สัมมา 
สมาธ”ิ ท�าสมาธใิห้เกดิสมบรูณ์ตามหลกัเกณฑ์จนเกดิดวงปัญญา 
ขึ้น แล้วเห็นอริยสัจครบทุกข้อด้วยปัญญานั้น จึงเรียกว่าเห็น
อริยสัจ

การเหน็อรยิสจัด้วยปัญญานัน้ ท�าให้เราเป็นคนหายมดื หาย 
หลงในสิง่ทีไ่ม่เป็นประโยชน์ เลกิงมงายในลทัธพิธิทีีไ่ร้สาระเสยี ถ้า 
เราปฏิบัติได้ขั้นนี้แล้วผลที่จะเกิดขึ้นคือความดับทุกข์ได้อย่างเด็ด 
ขาด ซึ่งเป็นที่ปรารถนาของคนทั้งปวงที่แสวงหากันอยู่ ด้วยเหตุนี้ 
การเห็นอริยสัจจึงเป็นมงคลอย่างสูงสุด
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เรื่องของพระนิพพาน ซึ่งมีอยู่ในมงคลข้อนี้ เป็นเรื่องที่สุด 
เอือ้มจรงิๆ เพราะว่าแม้ตวัผูเ้ขยีนเองกย็งัไม่เฉยีดใกล้พระนพิพาน 
ดังนั้น การที่จะบรรยายเรื่องของนิพพานให้แจ้งนั้นเป็นการยาก 
ถึงแม้ว่าจะมีผู้รู้ก็ไม่สามารถจะบรรยายคุณของนิพพานให้แจ้งได้ 
เหมือนกับคนที่ไม่เคยลิ้มรสของน�้าตาลเลย แต่จะให้พรรณนาว่า 
น�า้ตาลมรีสหวานนัน้ ค�าว่าหวานๆ อย่างไร เรากจ็นด้วยเกล้าทีจ่ะ 
บรรยายรสให้ชัดเจนได้ นอกจากจะเปรียบอุปมาอุปไมยให้ฟัง 
เท่านัน้ ซึง่การเปรยีบเทยีบนีไ้ม่ใช่ว่าจะเข้าสูเ่ป้า แต่กเ็ป็นการแสดง 
ไว้โดยสังเขปเท่านั้น

มงคล
ข้อที่๓๔

นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ
(ท�าให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน)
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เรื่องนิพพานเป็นเรื่องที่ยากและเหลือวิสัยที่สามารถจะ 
บรรยายได้ถกูต้อง แต่ถงึกระนัน้กจ็ะต้องอธบิายตามแนวทางของ 
คัมภีร์ที่แสดงไว้

ค�าว่า นพิพาน เมือ่แยกออกแล้วม ี๒ บท คอื น ิ+ วาน, น ิ= 
พ้น, วาน = ธรรมทีเ่ป็นเครือ่งเกีย่วโยงไว้ หมายถงึตณัหา เมือ่รวม 
๒ บทเข้าด้วยกนัแล้วเป็น นวิาน = ธรรมทีพ้่นจากเครือ่งเกีย่วโยง 
หมายถึงพ้นจากตัณหา ท่านให้ความหมายไว้ว่า

วินติ สํสิพฺพตีติ วานํ ธรรมชาติใดย่อมเป็นผู้เกี่ยวไว้ ฉะนั้น 
ธรรมชาตินั้นชื่อว่า วาน ได้แก่ ตัณหา

วานโต นิกฺขนฺตนฺติ = นิพฺพาน� ธรรมชาติใดย่อมพ้นจาก 
เครื่องเกี่ยวโยง คือ ตัณหา ฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่านิพพาน

เท่าที่แสดงมานี้คิดว่าผู้อ่านคงจะปวดหัวชอบกล เพราะได้ 
บอกแล้วว่าเรือ่งนพิพานนีเ้ป็นเรือ่งทีย่ากยิง่ส�าหรบัคนสามญั ท่าน 
ได้ให้ค�าอธิบายไว้ว่า

ตามธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในโลกนี้ ความเกิดและ 
ความตายของแต่ละบคุคลทีผ่่านมาแล้ว มากมายจนไม่สามารถจะ 
ค�านวณได้ว่า เคยเกิดเคยตายมาแล้วเท่าไหร่ และต่อไปข้างหน้า 
ความเกดิและความตายจะมต่ีอไปเรือ่ยๆ ก�าหนดไม่ได้ว่าจะสิน้สดุ 
ลงเมือ่ไร ทีเ่ป็นเช่นนีก้เ็พราะอาศยั ตณัหา คอื ความทะยานอยาก 
ความพอใจตดิใจ ต้องการในอารมณ์ต่างๆ นัน่เอง เป็นเครือ่งเกีย่ว 
สตัว์ไว้ไม่ให้หลดุพ้นจากความเกดิและความตายไปได้ ท่านเปรยีบ 
เหมือนช่างเย็บผ้าที่เอาผ้าหลายๆ ชิ้นมาเย็บให้ติดต่อกันฉันใด 
ตณัหาเปรยีบเหมอืนช่างเยบ็ผ้า คอืเกีย่วสตัว์ในภพเก่าให้ตดิอยูใ่น 
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ภพใหม่เรื่อยๆ ไป ด้วยเหตุอย่างนี้จึงเรียกตัณหาว่า ‘วาน’
ส�าหรบัพระนพิพานนัน้ เป็นธรรมชาตทิีพ้่นจากตณัหาไปแล้ว 

จงึชือ่ว่า นวิาน ตามความหมายของภาษาแล้ว ค�าว่า วาน เป็นชือ่ 
ของธรรมชาติที่ไม่ดี แต่เมื่อมีค�า นิ ประกอบอยู่ข้างหน้าแล้ว ก็ 
กลายเป็นของดีที่สุดไป เช่นเดียวกับค�าว่า พระขีณาสพ ค�าว่า 
ขีณาสพ นี้ เมื่อแยกออกแล้วได้ ๒ บท คือ ขีณ + อาสว, ขีณ = 
หมด, อาสวะ = ธรรมชาตทิีไ่หลไปใน ๓๐ ภมู ิได้แก่ โลภะ ทฏิฐิ 
โมหะ

ซึ่งก็เป็นตัวกิเลสทั้งนั้น ชื่ออาสวะจึงเป็นชื่อไม่ดี แต่เมื่อมี 
ขณี อยูข้่างหน้าแล้วกก็ลายเป็นสิง่ดไีป แปลว่า ผูส้ิน้อาสวะ ได้แก่ 
พระอรหนัต์ทัง้หลาย มพีระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นต้น หมายความ 
ว่า ‘นิพพาน’ คือ ดับอวิชชา ตัณหา อุปาทาน และกิเลสหมดสิ้น

นพิพาน ๒ อย่าง ในคมัภร์ี ขทุทกนกิาย อติวิตุกกะ และ องั 
คุตตรนิกาย นวกนิบาต ท่านจ�าแนกนิพพานไว้ ๒ ลักษณะ คือ

๑. สอุปาทิเสสนิพพาน
๒. อนุปาทิเสสนิพพาน
และโดยการเข้าถึง มี ๓ ลักษณะคือ
๑. สุญญตนิพพาน
๒. อนิมิตตนิพพาน
๓. อัปปณิหิตนิพพาน
พระนิพพานนั้น ว่าโดยสภาวะลักษณะแล้วมีอย่างเดียวคือ 

สนัตลิกัขณะ หมายถงึสงบจากกเิลสและขนัธ์ 5 ทัง้หลาย ทีก่ล่าว 
ว่าพระนิพพานว่าโดยสภาวะลักษณะของตนแล้ว มีอยู่อย่างเดียว 

ท�าให้แจ้งซึ่งพระนิพพานมงคลข้อที ่
๓๔



๓๑๓สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ

นั้น หมายความว่า ไม่เหมือนกับวัตถุสิ่งของที่มีสิ่งเดียว แต่มี 
เจ้าของหลายๆ คน ฉะนั้นจะใช้ของสิ่งนั้นพร้อมๆ กันไม่ได้ ต้อง 
ผลดักนัใช้ทลีะคน ส่วนพระนพิพานนัน้ไม่เป็นเช่นนัน้ พระอรหนัต์ 
ทัง้หลาย เมือ่ปรนิพิพานแล้วย่อมเข้าสูส่นัตสิขุด้วยกนัทัง้นัน้ แสดง 
ให้เห็นว่า นิพพาน คือสภาพสันติสุขที่นับไม่ถ้วน แล้วแต่จ�านวน 
พระอรหันต์ที่ปรินิพพานไปแล้ว

ท่านผูอ่้านคงจะหนกัสมองชอบกล เพราะเรือ่งนีไ้ด้กล่าวแล้ว 
ว่าเป็นของที่ยากจะบรรยาย โปรดดูค�าอธิบายของนิพพาน ๒ นัย 
ที่กล่าวแล้วดังนี้

๑. สอปุาทเิสสนพิพาน หมายถงึพระอรหนัต์ทีด่บักเิลสแล้ว
  ยังมีเบญจขันธ์อยู่
๒. อนปุาทเิสสนพิพาน หมายถงึนพิพานทีไ่ม่มขีนัธ์ 5 ได้แก่ 

  นิพพานของพระอรหันต์ที่ปรินิพพานแล้ว
อีกอย่างหนึ่ง สอุปาทิเสสนิพพาน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 

‘ทิฏฐธัมมนิพพาน’ ก็ได้ เพราะพระอรหันต์ผู้ซึ่งเข้าไปรู้แจ้งพระ 
นิพพานนั้น ยังมีชีวิตอยู่ ยังไม่ได้ปรินิพพาน

อนปุาทเิสสนพิพาน เรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า สมัปรายกินพิพาน 
กไ็ด้ เพราะพระอรหนัต์ทัง้หลาย เมือ่ปรนิพิพานแล้ว จงึเข้าถงึพระ 
นิพพานนั้น

สญุญตนพิพาน หมายความว่า ความเป็นอยูข่องพระนพิพาน 
นั้น สูญสิ้นจากกิเลสและขันธ์ 5 ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย ดังนั้นจึง 
เรียกว่า สุญญตนิพพาน

อนมิติตนพิพาน หมายความว่า ความเป็นอยูข่องนพิพานนัน้ 
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ไม่มีนิมิต เครื่องหมาย รูปร่างสัณฐาน สีสันวรรณะอย่างใดเลย
อปัปณหิตินพิพาน หมายความว่า ความเป็นอยูข่องนพิพาน 

นัน้ ไม่มอีารมณ์ทีน่่าปรารถนาด้วยโลภะ และไม่มตีณัหาทีเ่ป็นตวั 
ต้องการอยูใ่นนพิพานนัน้ คอืหมายความว่าสงัขตธรรม คอืธรรมที่ 
ถกูปรงุแต่ง ทีเ่ป็นรปูกต็าม นามกต็าม ต้องมอีารมณ์ทีน่่าปรารถนา 
ด้วยโลภะ หรอืมตีณัหา ทัง้สองอย่างนี ้อย่างใดอย่างหนึง่ หรอืทัง้ 
สองอย่าง แต่นิพพานไม่มีอย่างนั้น นิพพานคือผลส�าเร็จทางจิต

นิพพานนั้น เป็นผลส�าเร็จทางจิตใจของบุคคล ซึ่งอาจท�าให้ 
เกิดมีขึ้นได้ในชีวิตนี้เอง กระบวนการของการสร้างหรือท�าให้ 
‘แจ้งนิพพาน’ ตามความหมายของมงคลนี้คือ

๑. ปฏิบัติตามมรรคมีองค์ ๘ 
๒. ดวงปัญญา หรือวิชชา หรือญาณเกิดขึ้น
๓. อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ฯลฯ หายไป
4. สภาพนิพพานเกิดขึ้น
5. ผลพลอยได้จากนิพพานคือ สะอาด สว่าง สงบ
เรื่องของนิพพานเป็นเรื่องที่พูดกันยาก และยากที่จะชี้ลงไป 

ได้ว่าอยู่ที่ไหน ส�าหรับนิพพานของพระอรหันต์ผู้ยังมีชีวิตอยู่ เรา 
อาจกล่าวได้ว่า นิพพานอยู่ที่จิตใจของท่านนั่นเอง แต่นิพพาน 
โดยสภาวะที่ ‘มีอยู ่’ นั้นอยู ่ไหน คนเราตั้งค�าถามแบบนี้จาก 
ประสบการณ์ของตนเอง เพราะในชีวิตประจ�าวันของเรานั้น เมื่อ 
เราพดูว่าสิง่ใดสิง่หนึง่มอียู ่ย่อม ‘มทีีอ่ยู’่ เช่น ปัตตานอียูท่างใต้ของ 
ประเทศไทย วดัพระศรรีตันศาสดารามอยูใ่นกรงุเทพฯ เป็นต้น แต่ 
สิง่ต่างๆ ทีเ่ราพดูถงึนัน้เป็นวตัถซุึง่มรีปูร่างจ�ากดั จงึมทีีอ่ยูอ่นัจ�ากดั 

ท�าให้แจ้งซึ่งพระนิพพานมงคลข้อที ่
๓๔
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เราสามารถบอกที่อยู่ได้แน่นอน
นพิพานเป็นสภาวธรรมอนัไม่จ�ากดัสถานที ่และไม่ถกูจ�ากดั 

ด้วยกาลเวลา เพราะฉะนัน้จงึบอกไม่ได้ว่า นพิพานนัน้อยูท่ีไ่หนแน่ 
ถ้าขนืบอกว่าอยูท่ีน่ัน่ทีน่ี ่กเ็ท่ากบัไปจ�ากดัขอบเขตของพระนพิพาน 
ไป ซึง่เป็นการผดิ เช่นเดยีวกบัการบรรยายคณุลกัษณะของนพิพาน 
นิพพานมีคุณลักษณะซึ่งไม่มีคุณลักษณะใดๆ ที่เรารู้แล้วเหมือน 
ฉะนั้นการบรรยายคุณลักษณะของนิพพาน จึงเท่ากับไปจ�ากัด 
คุณลักษณะของนิพพาน ซึ่งเป็นการผิด

เพราะนพิพานมคีวามไม่จ�ากดัขอบเขตนีเ้อง พระพทุธเจ้าจงึ 
ทรงบอกทีอ่ยูข่องนพิพานด้วยการปฏเิสธ เช่นในขทุทกนกิายว่า “ดู 
ก่อนภิกษุทั้งหลาย อายตนะ (สภาวะ) นั้นมีอยู่ที่ ดิน น�้า ไฟ ลม 
ไม่มีแล อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญา- 
ยตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ก็ไม่ใช่ โลกนี้ก็ไม่ใช่ โลกอื่นก็ 
ไม่ใช่ ดวงจนัทร์ ดวงอาทติย์ ทัง้สองกไ็ม่ใช่ อนึง่ภกิษทุัง้หลาย เรา 
ไม่กล่าวเลยซึ่งอายตนะนั้น ว่าเป็นการมา การไป เป็นการตั้งอยู่ 
เป็นการจุติ เป็นการเกิด อายตนะนั้นหาที่ตั้งมิได้ มิได้เป็นไป หา 
อารมณ์มิได้ นั่นแล ที่สุดแห่งทุกข์”

นพิพานเป็นธรรมชาตทิีเ่หน็ได้ยากอย่างยิง่ เหตทุีเ่หน็ได้ยาก 
กเ็พราะนพิพานเป็นธรรมชาตอินัละเอยีดลกึซึง้ ไม่เหมอืนกบัสิง่ที่ 
มนุษย์รู้เห็นอยู่ในภพทั้ง ๓ ความรู้ ความคิด การคาดคะเนของ 
มนษุย์ ย่อมจ�ากดัขอบเขตอยูใ่นภพทัง้ ๓ เกีย่วข้องอยูก่บัอารมณ์ 
ในภพทั้ง ๓ เท่านั้น ถ้าสิ่งใดอยู่นอก

เหนอือารมณ์ของภพทัง้ ๓ มนษุย์กไ็ม่สามารถจะรูไ้ด้ แม้ผูท้ี่ 
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บรรลุถึงนิพพานแล้ว เช่นพระอรหันต์ที่ไม่สามารถจะอธิบายหรือ 
บรรยายคณุลกัษณะของนพิพานให้คนธรรมดาเข้าใจได้ เพราะไม่มี 
ค�าพดูใดๆ ในภาษามนษุย์จะอธบิายลกัษณะของนพิพานได้ถกูต้อง 
เพราะค�าพูดของมนุษย์ย่อมถูกบัญญัติขึ้นตามประสบการณ์ของ 
มนุษย์เท่านั้น

เรือ่งการเปรยีบเทยีบลกัษณะนพิพานนี ้ท่านมนีทิานเกีย่วกบั 
เต่าและปลาสนทนากันดังนี้

มีปลาตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในน�้าตลอดชีวิตของมันเช่นเดียวกับ 
ปลาทั้งหลาย และรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างภายในน�้าเท่านั้น วันหนึ่ง 
ปลาตวันัน้ได้พบกบัเต่าเพือ่นเก่า ซึง่เพิง่กลบัจากขึน้ไปเทีย่วบนบก

“สวัสดี เพื่อนเต่า” ปลาตัวนั้นทักทาย “ไม่เห็นเสียนาน ไป
ไหนมา”

“ฉันขึ้นไปเที่ยวบนบกเพิ่งกลับมา” เต่าตอบ
“บนบก!” ปลาอทุานออกมาอย่างประหลาดใจ “บนบกอะไร 

ของคุณ ฉันไม่เคยเห็นบนบก บนบกไม่มีแน่ๆ คุณฝันไปละมั้ง”

“ถ้าคณุอยากเข้าใจอย่างนัน้ ฉนักห้็ามคณุไม่ได้ แต่ฉนักเ็พิง่ 

กลับมาจากบนบกจริงๆ ”

“บอกฉนัหน่อยซ ิ‘บนบก’ ของคณุน่ะเหมอืนอะไร มนัเปียก 

ตลอดเหมือนนํ้าหรือเปล่า”

“เปล่า”

“มันเยือกเย็นสดชื่นหรือเปล่า”

“เปล่า”

“มันใสแสงส่องผ่านทะลุได้หรือเปล่า”

ท�าให้แจ้งซึ่งพระนิพพานมงคลข้อที ่
๓๔
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“เปล่า”

“มันลื่นๆ นิ่มๆ พอที่ฉันจะเอาจมูกจิ้มเข้าไปได้หรือเปล่า”

“เปล่า”

“ฉันจะว่ายไปมา ‘บนบก’ ได้หรือเปล่า”

“มันเคลื่อนไหวไปมาตามกระแสนํ้าได้หรือเปล่า”

“เปล่า”

ปลาสั่นศีรษะอย่างเบื่อหน่ายแล้วพูดว่า “เมื่อฉันถามอะไร 
คุณก็ตอบได้คําเดียวว่าเปล่าๆ ในที่สุด ‘บนบก’ อะไรที่คุณว่านั้น 

ก็หลอกลวงทั้งเพ ลาก่อน” ว่าแล้วปลาก็ว่ายหนีไปในน�้าอันจ�ากัด 
ของมัน

ปลารู้เรื่องบนบกไม่ได้ฉันใด คนสามัญก็ไม่สามารถจะรู้จัก 
นิพพานได้ฉันนั้น

ดังนั้นเรื่องของนิพพานจึงยากแก่การที่คนสามัญจะรู้ได้ว่ามี 
สภาพอย่างไร ดงันัน้การทีเ่ราจะสามารถรูเ้รือ่งนพิพานได้กจ็ะต้อง 
ท�าตวัเองให้เป็นอรยิบคุคล จงึจะสามารถเหน็นพิพานได้ การเหน็ 
นิพพานเป็นการเห็นอย่างประเสริฐ เห็นแล้วรู้แล้ว ตัดความทุกข์ 
ได้อย่างเด็ดขาด จึงเป็นมงคล
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มงคลข้อที ่๓5 ตามพระบาลว่ีา “ผฏฺุฐสสฺ โลกธมเฺมห ิจติตฺํ 
ยสสฺ น กมปฺต”ิ แปลว่า จติไม่หวัน่ไหวด้วยโลกธรรม หมายความ 
ว่า การท�าจิตใจให้เป็นอย่างนี้ได้เป็นมงคลอันสูงอย่างหนึ่ง

เรือ่งอาการของใจนัน้เป็นเรือ่งทีรู่ย้ากเหน็ยากว่าเป็นอย่างไร 
เราจะรูไ้ด้กเ็พราะเขาแสดงอาการออกมาให้เราเหน็ว่า คนนี ้คนนัน้ 
มจีติใจอย่างไร คอือาการของมนัไม่อยูก่บัร่องกบัรอย ประเดีย๋วดใีจ 
ประเดีย๋วเสยีใจ พอดใีจกแ็ช่มชืน่ พอเสยีใจกเ็หีย่วแห้งหดหู ่ร้องไห้ 
ร�าพนั แล้วแต่อารมณ์ทีม่ากระทบ อาการทีจ่ติใจของเราเองเอยีงไป 
ทางดใีจบ้าง เสยีใจบ้าง อย่างนีเ้รยีกว่า “จติหวัน่” เหมอืนกบัเปลวไฟ

มงคล
ข้อที่

๓๕
ผุฏสฺส โลกธมฺเมหิ
จิตฺต� ยสฺส น กมฺปติ
(จิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม)
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ทีถ่กูลมพดัจะเอนเอียงไปตามกระแสลมพัด จิตไหวหมายถึงไหว 
ไปตามอารมณ์ที่ตัวชอบใจ ทั้งนี้เพราะไปติดใจ ชอบใจ อาการที่ 
จติไหวไปตามอารมณ์ทีร่กัทีช่อบ นีแ่หละเรยีก “จติไหว” อาการที่ 
จิตยังมีความหวั่นและไหว นี่แหละเรียกว่าจิตหวั่นไหว

สิ่งที่ท�าให้จิตหวั่นไหวนี้ท่านเรียกว่า “โลกธรรม” ค�าว่า 
“โลกธรรม” ได้แก่ธรรมของโลก คอื ธรรมอนัมแีก่สตัว์โลก ไม่มผีูใ้ด 
ล่วงพ้นไปได้ แปลกแต่จะยินดียินร้ายหรือไม่ยินดียินร้ายเท่านั้น 
แบ่งออกเป็น ๘ อย่างด้วยกัน คือ ไปทางท�าให้จิตไหว 4 และให้ 
จิตหวั่น 4

โลกธรรมที่ท�าให้จิตไหว ๔ คือ
๑. มีลาภ
๒. มียศ
๓. ได้รับค�าสรรเสริญ
4. ได้รับความสุข
๑. มลีาภ หมายถงึได้รบัผลประโยชน์ เช่นได้ทรพัย์ ได้บ้าน 

ที่ดิน เรือกสวนไร่นา ลูกเมีย ฯลฯ
๒. มยีศ หมายถงึได้รบัการแต่งตัง้ให้ได้ฐานนัดรศกัดิส์งู ได้ 

เลื่อนขั้น เลื่อนต�าแหน่ง ได้อ�านาจ ได้เป็นใหญ่เป็นโต นี่เรียกว่า 
ได้ยศ หรือ มียศ

๓. สรรเสริญ หมายความว่า ได้รับค�ายกย่องชมเชย ค�ายอ 
ค�าสดุดี ที่ผู้อื่นให้เรา

๔. สขุ กค็อื ได้รบัความสบายกาย สบายใจ ได้รบัความร่าเรงิ 
เบิกบาน
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ทั้งสี่อย่างนี้เป็นของที่คนทุกคนต้องการ ที่ยังไม่ได้ก็ต้อง 
แสวงหา ทีไ่ด้แล้วกต้็องพยายามรกัษา อาการทีแ่สวงหาหรอือาการ 
ที่ห่วงต้องรักษานี่แหละเป็นจิตไหว คือไหวไปตามอารมณ์ ขอให้ 
สงัเกตดตูวัเราเองกแ็ล้วกนัว่า เมือ่ได้รบัของ 4 อย่างนีแ้ล้วมอีาการ 
อย่างไร

โลกธรรมที่ท�าให้จิตหวั่นมี ๔ คือ
๑. เสื่อมลาภ
๒. เสื่อมยศ
๓. นินทา
4. ทุกข์
๑. เสือ่มลาภ หมายความว่า ได้รบัความวบิตัคิวามเสือ่มสญู 

ของทรัพย์สมบัติ บ้านเรือน เรือกสวนไร่นา ลูกเมีย
๒. เสื่อมยศ หมายถึงว่า ถูกลดอ�านาจ ถูกถอดยศ ถอด 

อ�านาจ ฯลฯ
๓. นินทา หมายถึงได้รับค�าติเตียนว่าไม่ดี ไม่มีใครพูดถึง 

ความดีของเราในที่ลับหลัง
๔. ทกุข์ หมายถงึความไม่สบายกายไม่สบายใจ มคีวามระทม 

ขมขื่น ไม่แช่มชื่น
ทั้งสี่อย่างนี้เป็นของที่ทุกคนคอยหวาดระแวงอยู่ และคอย 

ห่วงพะวงว่าจะต้องได้รบั หรอือย่างทีเ่ราเรยีกว่า “หวัน่” คอืหวัน่ว่า 
จะต้องสญูเสยีของทีร่กั หวัน่ว่าจะต้องถกูถอดยศถอดอ�านาจ หวัน่ 
ว่าจะต้องถกูคนนนิทา หวัน่ว่าจะต้องได้รบัความทกุข์ เป็นของทีค่น 
ทกุคนเกลยีด แม้ว่ามนัจะกลบักลายผ่านไปแล้ว กย็งัหวัน่ว่ามนัจะ 

จิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมมงคลข้อที ่
๓๕
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หวนกลับมาอีก ท�าให้จิตใจของเราอยู่ไม่เป็นปรกติสุข
เรือ่งของโลกธรรมนี ้พระพทุธเจ้าสอนว่ามนัเป็นของทีป่ระจ�า 

โลก ไม่ว่าใครจะต้องประสบทั้งนั้น คนที่ดีๆ แต่พอเกิดความไหว 
ขึ้นมาก็ท�าชั่วได้ อย่างเช่น ต้องการลาภ ต้องการยศ ต้องการได้ 
รับค�าสรรเสริญ ถึงกับฉ้อโกงหรือคอรัปชั่นก็มี ดังนั้นเราจึงต้อง 
หมั่นพิจารณาและมีสติอยู่ทุกขณะ นึกอยู่เสมอว่า ไม่มีใครถูก 
สรรเสรญิหรอืถกูตเิตยีนแต่อย่างเดยีว ถงึคนเลวอย่างไรกต็าม ก็ 
ยงัมผีูส้รรเสรญิ คอืพวกคนเลวกส็รรเสรญิพวกคนเลว ขอเล่าเรือ่ง 
อบุาสกคนหนึง่ให้ท่านฟัง เพือ่เป็นเครือ่งยนืยนัว่าคนเลวคนด ีย่อม 
ถูกติเตียนและสรรเสริญทั้งนั้น คือ

ครัง้หนึง่ เมือ่พระพทุธเจ้าประทบัอยูท่ีเ่ชตวนัมหาวหิาร กรงุ 
สาวตัถ ีมอีบุาสกชาวสาวตัถคีนหนึง่ ชือ่อตลุอบุาสก อตลุอบุาสกมี 
บริวาร 5๐๐ อยู่มาวันหนึ่ง อตุลอุบาสกได้พาพวกอุบาสกบริวาร 
ไปทีว่หิารเพือ่จะฟังธรรม อยากจะฟังธรรมในส�านกัของพระเรวตั 
เถรเจ้า เมื่อไปถึงก็ไหว้พระเรวัตตเถรเจ้าแล้วนั่งลง

พระเรวัตตะนั้น ท่านเป็นพระเถระที่ยินดีในความสงัดและ 
ชอบเทีย่วไปผูเ้ดยีว ดงันัน้ท่านจงึไม่พดูอะไรกบัอบุาสกนัน้ อบุาสก 
ก็โกรธว่าพระเถระองค์นี้ไม่พูดอะไร จึงลุกไปหาพระสารีบุตร

พอไปถึงก็ยืนอยู่ในที่สมควรแก่ตน เมื่อพระเถระถามว่า
“อุบาสกท่านมาเพื่อประสงค์อะไร”
“ข้าพเจ้าพาอบุาสกเหล่านีไ้ปหาพระเรวตัตะ เพือ่จะฟังธรรม 

พระเรวตัตะไม่พดูอะไรกบัข้าพเจ้าเลย ข้าพเจ้าโกรธจงึได้มาทีน่ี ่ขอ 
ท่านจงแสดงธรรมให้ข้าพเจ้าฟังด้วยขอรบั” อตลุตอบ พระสารบีตุร 
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จึงบอกให้อุบาสกทั้งหลายนั่งลง และแสดงอภิธรรมให้ฟังเป็นอัน 
มาก อตุลอุบาสกก็โกรธอีก หาว่าพระสารีบุตรแสดงอภิธรรมซึ่ง 
เป็นของละเอียดสุขุมเกินไป มิหน�าซ�้ายังแสดงเสียยืดยาวเสียอีก 
ด้วย แล้วกเ็ลยพาบรวิารไปหาพระอานนท์ พระอานนท์กถ็ามว่ามี 
เรื่องอะไร อตุลอุบาสกก็เล่าเรื่องให้ฟังว่า “พวกกระผมไปหาท่าน 
เรวตัตะเพือ่ฟังธรรม ท่านกไ็ม่แสดงธรรม ไปหาพระสารบีตุร ท่าน 
ก็แสดงอภิธรรมอันเป็นธรรมละเอียดสุขุม และแสดงเสียยืดยาว 
ไม่รูเ้รื่องเลย พวกกระผมจึงได้มาที่นี่ ขอให้ท่านพระอานนท์ช่วย 
แสดงธรรมโปรดด้วย ข้าพเจ้าทั้งหลายจะฟังธรรม”

“เอาละดแีล้ว พวกท่านจงนัง่ลง เราจะแสดงธรรมให้ท่านฟัง”
แล้วพระอานนท์ก็แสดงธรรมเพียงเล็กน้อยเข้าใจง่ายๆ 

พวกนั้นก็โกรธอีก จึงพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึง 
ได้ทรงตรสัถามถงึการมาของอตลุอบุาสกและบรวิาร อตลุอบุาสก 
จึงกราบทูลว่า

“พระเจ้าข้า! พวกข้าพระองค์ได้เข้าไปหาท่านเรวตัตะเพือ่ฟัง 
ธรรม แต่ท่านเรวัตตเถระหาได้แสดงธรรมไม่ จึงไปหาท่านสารี- 
บตุรๆ กแ็สดงอภธิรรมอนัละเอยีดลกึซึง้เสยียดืยาว พวกข้าพระองค์ 
ไม่พอใจ จึงได้ไปหาท่านพระอานนท์เพื่อฟังธรรม พระอานนท์ก็ 
แสดงสั้นและย่อเกินไป พวกข้าพระองค์ไม่พอใจ จึงได้พากัน 
มาหาพระผู้มีพระภาค เพื่อฟังธรรมพระเจ้าข้า”

เมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงสดับเรื่องโดยตลอดแล้ว จึงตรัสว่า
“นี่แน่ะ อตุละ ตั้งแต่โบราณมาแล้ว การติเตียนสรรเสริญนี้ 

ย่อมเป็นของมตีัง้แต่ไหนแต่ไร คอืคนทัง้หลายย่อมตเิตยีนผูน้ัง่นิง่ 

จิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมมงคลข้อที ่
๓๕
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บ้าง ผูพ้ดูมากบ้าง ผูพ้ดูน้อยบ้าง ผูท้ีถ่กูตเิตยีนอย่างเดยีว หรอืถกู 
สรรเสรญิอย่างเดยีวไม่มเีลย ถงึพระราชาทัง้หลาย กม็คีนบางพวก 
ตเิตยีน มคีนบางพวกสรรเสรญิ อย่าว่าแต่ผูอ้ืน่เลย ถงึแผ่นดนิ ดวง 
จนัทร์ ดวงอาทติย์ อากาศ เป็นต้น กย็งัมผีูต้เิตยีน ผูส้รรเสรญิ อย่า 
ว่าแต่ผูอ้ืน่เลย ถงึพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ผูป้ระทบันัง่แสดงธรรมอยู่ 
ในท่ามกลางบรษิทั 4 กม็บีางคนตเิตยีน มคีนบางพวกสรรเสรญิ ก็ 
แต่ว่าความตเิตยีนหรอืสรรเสรญิของคนอนัธพาล ใครๆ ไม่ควรถอื 
เป็นประมาณ ส่วนผูใ้ดถกูบณัฑติผูม้คีวามคดิตเิตยีนหรอืสรรเสรญิ 
ผู้นั้นแหละชื่อว่า ควรติเตียนแท้ ควรสรรเสริญแท้” แล้วทรงตรัส 
ต่อไปว่า

“นีแ่น่ะ อตลุะ การตเิตยีนสรรเสรญินีเ้ป็นของมมีานานแล้ว 
ไม่ใช่เพิง่มใีนวนันี ้คอืคนบางพวกตเิตยีนผูน้ัง่นิง่ ตเิตยีนผูพ้ดูมาก 
ตเิตยีนผูพ้ดูพอประมาณ ผูไ้ม่ถกูตเิตยีนไม่มใีนโลก ผูท้ีถ่กูตเิตยีน 
อย่างเดยีว หรอืถกูสรรเสรญิอย่างเดยีวไม่มใีนอดตีกาล จกัไม่มใีน 
อนาคตกาล และไม่มอียูใ่นปัจจบุนักาลนี ้ผูม้คีวามรูพ้จิารณาทกุวนั 
แล้วสรรเสรญิผูใ้ด ซึง่มคีวามประพฤตไิม่ขาดวิน่ ประกอบด้วย ศลี 
สมาธิ ปัญญา ใครจะสมควรติเตียนผู้นั้น ซึ่งเป็นเหมือนแท่งทอง 
ชมพูนุท ฉะนั้น ผู้นั้นถึงเทวดาก็สรรเสริญ พรหมก็สรรเสริญ”

จากเรื่องที่ยกมานี้ก็เป็นเรื่องชี้ให้เราเห็นว่า ไม่มีใครพ้นไป 
จากโลกธรรมไปได้ แปลกแต่ใครจะยนิดแีละยนิร้ายหรอืไม่เท่านัน้ 
ผู้ที่ไม่รู้จักว่าโลกธรรม ๘ เป็นของไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็น 
ธรรมดา ย่อมไม่ยนิด ีไม่ยนิร้าย ในเมือ่พบโลกธรรม ส่วนผูท้ีรู่ว่้า 
โลกธรรมเป็นของไม่เทีย่ง ไม่ยัง่ยนื มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา 
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ย่อมไม่ยนิดไีม่ยนิร้ายเวลาได้ลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ กไ็ม่ยนิด ีไม่มี 
ใจฟขูึน้ผดิปรกต ิเวลาไม่ได้ลาภ ไม่ได้ยศ ไม่ได้สขุ ไม่ได้สรรเสรญิ 
กไ็ม่ยนิร้าย ไม่มใีจฟบุลงผดิปรกต ิหรอืเมือ่ได้แล้ว เสือ่มไป หรอื 
เมื่อเสื่อมลาภยศ ถูกติเตียน ได้ทุกข์ ก็ไม่ยินร้าย กัลยาณปุถุชน 
ถึงจะยินดียินร้าย ก็ไม่แสดงออกมาทางกาย วาจา จนเสียกิริยา 
ส่วนปุถุชนที่เป็นพาล คือไม่รู้จักค�าสอนของพระพุทธเจ้า ไม่รู้จัก 
ธรรมดาโลก ย่อมแสดงความยินดียินร้ายออกมาทางกาย วาจา

พระพุทธเจ้า ทรงสอนภิกษุทั้งหลายไม่ให้ยินดียินร้ายต่อ 
โลกธรรมว่า

“ดกูร ภกิษทุัง้หลาย เธอทัง้หลายจงอย่ายนิดต่ีอการสรรเสรญิ 
อย่ายนิร้ายต่อการนนิทา ให้รบัและปฏเิสธความจรงิ ถ้าเธอทัง้หลาย 
ยนิดยีนิร้าย กจ็กัเป็นอนัตรายแก่เธอทัง้หลาย จกัเป็นความล�าบาก 
ใจแก่เธอทั้งหลายดังนี้”

จากข้อความทัง้หลายทีย่กขึน้มาแสดงนี ้เพือ่ทีจ่ะชีใ้ห้เหน็ว่า 
บุคคลผู้มีใจหวั่นไหวไปกับโลกธรรมนั้น ย่อมเป็นผู้ที่มีความทุกข์ 
มีความเดือดร้อน

การได้ ลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ เป็นทกุข์เพราะต้องแสวงหา 
ผู้ที่ได้มาแล้ว มีแล้ว ถ้ายังคิดยังยึดอยู่ก็ยังเป็นทุกข์ เพราะต้อง 
รกัษา ไม่ต้องการให้ของทีไ่ด้มานัน้เสือ่มไปสญูไป ดงันัน้ บคุคลผูม้ี 
จติใจไม่หวัน่ไหวเพราะโลกธรรม รูส้ภาพตามความเป็นจรงิ ว่าสิง่ 
เหล่านีเ้มือ่เกดิขึน้แล้ว ย่อมวบิตัแิปรปรวนไปตามธรรมดา แล้วใจ
กเ็ป็นสขุ ด้วยเหตนุีก้ารทีม่จีติใจไม่หวัน่ไหวต่อโลกธรรม จงึจดัว่า 
เป็นมงคล คือความดีในพุทธศาสนานี้

จิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมมงคลข้อที ่
๓๕



๓๒5สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ

มงคลที ่๓๖ พระพทุธวจนะว่า ‘อโสก’ํ แปลว่า จติ (ทีบ่รรลุ 
นิพพานแล้ว) ไม่โศก ซึ่งเป็นการสรรเสริญคุณของนิพพาน จิตที่ 
บรรลโุลกตุตรภมู ิคอืพ้นวสิยัโลก เรือ่งของจตินีเ้ป็นเรือ่งทีล่ะเอยีด
มาก เพราะจตินัน้เป็นนามธรรม ไม่ใช่วตัถธุรรมทีเ่ราจะสามารถรู้ 
ได้ว่ามรีปูร่างอย่างไร เราจะพยากรณ์ว่าจตินัน้มรีปูร่างสงูต�่าด�าขาว 
ไม่ได้ เพราะจติไม่มรีปูร่าง แต่ทีเ่ราจะรูไ้ด้กต่็อเมือ่จติได้แสดงออก 
มาทางกาย วาจา นั่นแหละเราจึงจะสามารถรู้ได้ว่าคนผู้นี้มีจิตใจ 
อย่างไร ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราจะไม่มีทางรู้เป็นอันขาด

ในมงคลข้อนี ้เราจะได้มาศกึษาถงึเรือ่งจติไม่โศกว่ามลีกัษณะ 
อย่างไร และสิ่งไรที่ท�าให้เกิดความโศก เรื่องของความโศกเศร้า 
หรือจิตโศกนั้น ส่วนมากมักจะเข้าใจกันดีเพราะมักจะประสบกับ 
ตวัเองอยูบ้่างแล้วเกอืบทกุคน ดงันัน้เราจะมาศกึษาในรปูของภาษา 
เสียก่อน

มงคล
ข้อที่๓๖
อโสก�

(จิตไม่โศก)



ม ง ค ล  ๓ ๘  ป ร ะ ก า ร๓๒๖

ค�าว่า โสกะ หรือ โสก แปลว่า แห้ง หรือ แห้งผาก ซึ่งตรง 
ข้ามกบัค�าว่า ชุม่ชืน่ จติทีแ่ห้งผากนัน่เองทีเ่รยีกว่าโศกเศร้า อาการ 
ของจติแห้งผากยงัแยกออกไปอกี คอื ปรเิทวะ โทมนสัสะ ความคบั 
แค้น อุปายาส ความเสีย แต่ในมงคลข้อนี้แสดงความโศกไว้ค�า
เดียว

ทีว่่าจติโศกหรอืใจแห้งนัน้ มนัเกดิมาจากอะไร ซึง่ข้อนีข้อให้ 
ท่านได้พิจารณาจากพุทธวจนะที่ว่า

“เปมโต ชายเต โสโก”

ความโศกเกิดจากความรัก
หมายความว่า เพราะรกัจงึมโีศก ถ้าไม่มรีกักไ็ม่มโีศก รกัมาก 

โศกมาก รกัน้อยโศกน้อย ไม่มรีกัเลย กไ็ม่โศกเลย และความจรงิก็ 
เป็นอย่างนัน้จรงิๆ ถ้าสมมตว่ิา หนงัสอืพมิพ์ลงข่าวรถคว�่าคนตาย 
หมด เรากเ็พยีงแต่รบัทราบ และสงสาร แต่ถ้าเราทราบว่าคนตาย
ในจ�านวนนัน้มเีพือ่นรกัของเรามาร่วมอยูด้่วยคนหนึง่ ความโศกก็ 
เกดิขึน้ในใจ แต่กย็งัพอกนิได้นอนหลบั แต่ถ้าบงัเอญิคนๆ นัน้เป็น 
ญาติของเรา เป็นลูกหลาน หรือพ่อแม่ของเรา หรือภรรยาที่เรา 
รักมากๆ ความโศกก็จะมากขึ้น เรื่องของความโศกเกิดขึ้นเพราะ
ความรักเป็นสาเหตุ เรื่องนี้มีเรื่องเป็นอุทาหรณ์ ในครั้งพุทธกาล 
ในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเรายังทรงมีพระชนมชีพอยู่ ซึ่งปรากฏ 
อยูใ่นพระสตุตนัตปิฎก มชัฌมินกิาย มชัฌมิปัณณาสก์ ปิยชาตกิ
สูตร กล่าวว่า

พระนางมัลลิกาเทวี ได้ตรัสสั่งให้นาฬิชังฆพราหมณ์ว่า 
ท่านจงไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ทูลถามว่า ค�าว่า โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ 

จิตไม่โศกมงคลข้อที ่
๓๖



๓๒๗สิ ริ คุ ตฺ โ ต   ภิ กฺ ขุ

โทมนัสสะ อุปายาส เกิดจากความรักนี้ พระองค์ตรัสไว้จริงหรือ 
พระองค์ทรงแก้ไขอย่างไรจงจ�าไว้อย่างนั้น

พราหมณ์นัน้กเ็ข้าไปเฝ้า และทลูถามพระพทุธเจ้า พระองค์ 
กท็รงรบัว่าตรสัไว้อย่างนัน้จรงิ คอืกล่าวว่าได้พดูว่า โสกะ ปรเิทวะ 
ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ย่อมเกิดจากความรัก และตรัสต่อไปว่า

“นีแ่น่ะพราหมณ์ เมือ่ก่อนทีก่รงุสาวตัถนีี ้มมีารดาของหญงิ 
คนหนึง่ได้ตายไป หญงิคนนัน้ได้คลุม้คลัง่ร้องไปตามถนนว่า ท่าน 
ทั้งหลายเห็นมารดาของเราบ้างหรือไม่ หญิงอีกคนหนึ่งบิดาตาย 
อีกคนหนึ่งพี่ชายตาย อีกคนหนึ่งพี่สาวตาย อีกคนหนึ่งบุตรตาย 
อกีคนหนึง่ธดิาตาย อกีคนหนึง่สามตีาย หญงิคนนัน้กไ็ด้คลุม้คลัง่ 
ร้องไห้ไปตามถนนเหมือนกับคนก่อน และมีบุรุษคนหนึ่งที่เมือง 
สาวตัถนีี ้มารดาของเขาตาย อกีคนหนึง่บดิาตาย อกีคนหนึง่พีช่าย 
ตาย อีกคนหนึ่งพี่สาวตาย อีกคนหนึ่งบุตรตาย อีกคนหนึ่งธิดา 
ตาย อกีคนหนึง่ภรรยาตาย พวกนัน้ได้ร้องไห้คลุม้คลัง่ไปตามถนน 
เหมือนกัน เมื่อก่อน ที่กรุงสาวัตถีนี้มีหญิงคนหนึ่งไปเยี่ยมญาติ 
พวกญาติของหญิงคนนั้น ได้ชิงเอาสามีของนางเพื่อจะไปให้ผู้อื่น 
นางไม่ยอมให้ บรุษุผูน้ัน้กไ็ด้ฟันภรรยาของตนให้ขาด ๒ ท่อน แล้ว 
ผ่าอกตวัเองตายเสยี ด้วยคดิว่า เราทัง้สองตายเสยีดกีว่า ด้วยเหตุ 
เหล่านีแ้หละพราหมณ์ เราจงึกล่าวว่า โสกะ ปรเิทวะ ทกุข์ โทมนสั 
อุปายาส ย่อมเกิดจากความรัก”

นาฬิชงัฆพราหมณ์ได้ฟังดงันัน้แล้วกช็ืน่ชมยนิด ีกลบัไปกราบ 
ทูลพระนางมัลลิกาเทวี พระนางมัลลิกาเทวีจึงได้เข้าไปกราบทูล 
พระเจ้าปเสนทโิกศล ผูไ้ม่ทรงเชือ่ว่าความรกัท�าให้เกดิทกุข์ ทรงเข้า 



ม ง ค ล  ๓ ๘  ป ร ะ ก า ร๓๒๘

พระทัยว่าความรักท�าให้เกิดสุข คือพระนางได้ทรงทูลถามว่า “ข้า 
แต่มหาราชเจ้า พระนางวชริกีมุารเีป็นทีร่กัของพระองค์หรอื” กท็รง 
ตรัสตอบว่า ถูกแล้ว เป็นที่รักของเรา

จึงกราบทูลต่อไปว่า ถ้าพระนางวชิรีกุมารีวิบัติไป โสกะ ปริ 
เทวะ ทกุข์ โทมนสั อปุายาส จะเกดิแก่พระองค์หรอื ตรสัตอบว่า
เกิดแน่

และพระนางกไ็ด้ทรงยกเอาพระนางวาสภขตัตยิา และวฑิฑูภ 
เสนาบด ีกบัตวัพระนางเอง และประชาชนขึน้ทลูถามว่า เป็นทีร่กั 
ของพระองค์หรอืไม่ และถ้าคนเหล่านีถ้งึความวบิตัไิป พระองค์จะ 
ทกุข์หรอืไม่ พระเจ้าปเสนทโิกศลกท็รงยอมรบัว่าเกดิ พระนางจงึ 
สรุปว่า ด้วยเหตุนี้แหละ ความทุกข์จึงเกิดเพราะความรัก

โดยปกติแล้ว ความรักเหมือนแม่น�้า ท�าให้ใจเบ่งตัวขึ้น มี 
ความอิ่มตัว ถ้ารักมากก็ยิ่งอิ่มตัวมาก ดูแต่หนุ่มสาวยามรักกันสิ 
รักกันมากๆ ลืมกินข้าวกินน�า้ เพราะใจนั้นอิ่มตัว แต่พอความรัก 
หมดไป หมายความว่าใจมนัอยากรกัอยู ่แต่มนัไม่มรีกัจะรกั ใจจะ 
เหี่ยวแห้งซูบซีดลง ที่เรียกว่าโศก ทุกคนที่มีความผิดหวังเรื่องรัก 
แล้วแห้งทกุคน อาการเหล่านีม้นัแสดงออกมาทางกาย เป็นต้นว่า 
ร่างกายซบูซดี ใบหน้าหม่นหมอง และอากปักริยิาต่างๆ ผดิแปลก 
ไปจากธรรมดา ไม่มคีวามร่าเรงิเลย เพราะความผดิหวงั ตามปกติ 
ของใจคนเรานั้นเป็นธรรมชาติที่ตะกละอารมณ์ อยากดูอยากฟัง 
อยู่ทุกขณะ

การทีจ่ติใจตดิอารมณ์นัน้ เพราะมยีางเหนยีวอยูอ่ย่างหนึง่ที่ 
จติ คอืความรกัหรอืสเินหะ ทีเ่ราพดูว่าเสน่ห์ (แปลตามตวัแล้วว่า 

จิตไม่โศกมงคลข้อที ่
๓๖
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ความเหนยีว) ความรกันีแ่หละเป็นยางเหนยีว ท�าให้จติตดิอารมณ์ 
แต่พอความรกัแห้งไป ใจกไ็ม่รบัอารมณ์ มนัไม่ตดิ ดงันัน้คนทีก่�าลงั 
เศร้าโศกอยู่ เขียวๆ แดงๆ ไม่อยากดู ร้องร�าท�าเพลงไม่อยากฟัง 
ทั้งนั้น กินก็ไม่อยากกิน เบื่อ อาการอย่างนี้แหละคือความแห้งใจ

แต่ใจของพระอรยิเจ้าไม่มรีกั ตดัรกัได้แล้วโดยสิน้เชงิ ดงันัน้ 
ใจท่านจึงไม่แห้ง ไม่มีโศก ดังพระบาลีว่า

“เปมโต วปิปฺมตุตฺสสฺ นตถฺ ิโสโก กโุต ภย”ํ “เมือ่ไม่รกัแล้ว 

โศกก็ไม่มี ความกลัวไม่มี”

กล่าวคือความแตกต่างของใจปุถุชนกับใจของพระอริยะนั้น 
ไม่เหมือนกัน ใจของพระอริยะนั้นเป็นใจไม่อยากรัก ส่วนใจของ 
ปถุชุนมนัอยากรกั แต่มนัอดรกัเพราะไม่มจีะรกั ใจของพระอรยิะ 
เจ้านัน้ท่านสขุอยูใ่นตวัเอง ไม่ต้องพึง่รกั ส่วนใจของคนธรรมดาไม่ 
สุขในตัว แต่สุขเพราะรัก พอหมดรักมันก็เลยแห้งใจ

ถ้าเราเป็นคนธรรมดา เมือ่เวลาคดิจะรกัใครแล้วกข็อให้ระวงั 
อยู่สักหน่อยว่า ความรักมักเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ เราอย่าได้ 
ทุ่มเทความรักของเราไปทั้งหมด จะต้องเหลือไว้บ้าง ที่ว่าเหลือ 
ไม่ใช่ให้รักเผื่อเลือก แต่ให้รักไว้เผื่อความผิดหวัง จะได้มีน�า้หล่อ 
เลีย้งหวัใจไว้บ้าง จะได้ไม่แห้งผาก มนีกัปราชญ์บางท่านบอกว่าให้ 
แบ่งความรักของเราไว้สามส่วน คือ ไว้รักคนที่เรารัก ทุ่มเทไว้กับ 
การงาน และสงวนพลังไว้เผื่อความผิดหวัง

ความที่เราจะระวังจิตใจของเรา ไม่ให้หลงไปด้วยอ�านาจ 
ความโศกจึงเป็นมงคลอย่างยิ่ง



๓๓๐ ม ง ค ล  ๓ ๘  ป ร ะ ก า ร

ในมงคลบทนีเ้ป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดขึน้ตามล�าดบั ก่อนอืน่เราจะ 
ต้องท�าความเข้าใจค�าว่า “ธลุ”ี เสยีก่อน เพราะจะเป็นแนวทางของ 
ความเข้าใจในความหมายของมงคลข้อนี้ต่อไป

ค�าว่า ‘ธลุ’ี ตามความหมายของโลกแปลว่า ฝุน่ละออง คอืฝุน่ 
ที่ละเอียดเกือบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่เมื่อมันปลิวไปเกาะ 
กับของที่ใสสะอาดมากเช่นกระจกเงาแล้วจึงเห็น คือท�าให้ของใส 
กลายเป็นมัวเข้า ของจ�าพวกนี้ท�าให้เสียความผุดผ่อง

ในพทุธศาสนา ท่านสอนว่าสิง่ทีท่�าให้จติใจมวัหมองคอืกเิลส 
คนเรานี่ถ้ากิเลสเกาะเข้าแล้วมันมืดมัวลงไป มัวมากมัวน้อยตาม 
แต่ขนาดของกิเลส

มงคล
ข้อที่๓๗
วิรช� 

(จิตปราศจากธุลี)
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ในมงคลทีปนี ท่านได้แสดงธุลีเอาไว้ ๓ อย่าง คือ ราคะ 
โทสะ และโมหะ ทัง้สามอย่างนีช้ือ่ว่าเป็นธลุขีองจติใจ ท�าให้จติใจ 
ของบคุคลนัน้มวัหมองด้วยอ�านาจราคะ คอืความรกั อ�านาจโทสะ 
คือความชัง และอ�านาจโมหะ คือความหลง

เรื่องของอ�านาจราคะ คือความรักนี้ ลองได้หุ้มห่อจิตใจของ 
ผู้ใดแล้ว ย่อมจะท�าให้ผู ้นั้นมืดมัว ไม่สามารถที่จะรู ้ผิดรู ้ชอบ 
บุคคลผู้ใดถูกอ�านาจราคะเข้าครอบง�า ย้อมใจแล้ว ย่อมกระท�า 
กาเมสมุจิฉาจาร คอืประพฤตผิดิประเวณลีกูเมยีผูอ้ืน่ ท้ายทีส่ดุพ่อ 
แม่พีน้่อง พีส่ะใภ้ น้องเขย กล่็วงเกนิกนัได้เพราะอ�านาจของราคะ 
ยิ่งในปัจจุบันนี้ยิ่งเห็นได้ชัดและมีข่าวลงตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่ 
บ่อยๆ และฆ่ากันตาย ยิงกันตาย เพราะอ�านาจของราคะตัวเดียว 
ทีท่�าให้มองไม่เหน็แม้แต่มรณภยั หรอืโทษทณัฑ์ทีจ่ะได้รบั อ�านาจ 
ราคะเป็นเสมอืนธลุทีีบ่งัใจคนไม่ให้เหน็ความผดิความถกู เหมอืน 
กับกระจกบังหน้ารถลองได้ถูกฝุ่นละอองจับเสียแล้ว เราก็ไม่เห็น 
หนทาง และกข็บัรถชนนัน่ชนนีใ่นทีส่ดุ อ�านาจราคะนีท่้านว่ามโีทษ 
น้อย แต่คลายช้า

ธุลีตัวที่สองคือ โทสะ ความประทุษร้าย เรื่องของโทสะก็ 
เหมอืนกนั เมือ่เกดิขึน้มาแล้ว มนักจ็ะคลมุจติใจของเราให้ไม่เหน็ 
ผิดถูกอีกเหมือนกัน เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วย่อมประทุษร้ายแม้แต่ 
บดิามารดาพีน้่อง ชายหญงิและบรรพชติทัง้หลาย คนเราลองได้มี 
โทสะขึน้มาแล้ว “เหน็ช้างตวัเท่าหม”ู คอื สูด้ะ หรอืท�าลายไม่เลอืก 
เพราะอ�านาจโทสะ
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อ�านาจของธลุทีี ่๓ คอื โมหะ ความหลง เมือ่มคีวามหลงผดิ 
เกดิขึน้ กย่็อมจะท�าบาปกรรมได้หลายอย่างหลายสถาน โมหะเป็น 
ต้นตอของราคะ และโทสะ ทั้งนี้เพราะว่าความหลงเป็นเหตุให้ตก 
อยูใ่นอ�านาจของราคะ โทสะ ท่านกล่าวว่าเป็นธลุทีีม่โีทษมากและ 
คลายช้าด้วย

ใจของพระอริยเจ้า เป็นใจที่บริสุทธิ์อย่างยิ่ง เพื่อที่จะให้เห็น 
คุณภาพของจิตด้านนี้ ท่านจึงแสดงว่า ‘วิรชํ’ แปลว่าปราศจาก 
ธุลี คือกิเลสที่จะท�าให้ใจเศร้าหมอง แม้ว่าจะเป็นละอองกิเลสชิ้น 
ละเอียดก็ไม่เกาะเกี่ยว

ส่วนคนเราธรรมดา แม้ท�าจติไม่ได้ถงึขัน้ของพระอรยิเจ้า แต่ 
กต้็องคอยพยายามระวงัจติของเราอย่าให้ตกลงไปในอ�านาจความ 
รกั ความชงั และความหลง โดยเฉพาะอย่างยิง่คนทีเ่ป็นผูป้กครอง 
ยิ่งต้องระวังมาก เอียงมากคนที่อยู่ใต้ปกครองก็แย่ ผู้ปกครอง 
เหมอืนยานพาหนะ รถ เรอื ส่วนผูอ้ยูใ่ต้ปกครองเหมอืนผูโ้ดยสาร 
ถ้ารถเรือมันเอียงมาก ผู้โดยสารก็อยู่ไม่เป็นสุข ไม่เป็นอันนั่ง ไม่ 
เป็นอันยืน ไม่เป็นอันท�า เฮโลไปทางโน้นที ทางนี้ที เฮกันไป เฮ 
กันมาประเดี๋ยวก็ล่ม ดังนั้นจึงต้องคอยระวังจิตให้ดี อย่าให้ธุลีเข้า 
มาครอบง�าจติใจของเราได้ การทีไ่ม่ให้ธลุเีข้าครอบง�าจติใจนีแ่หละ 
ท่านว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง

จิตปราศจากธุลีมงคลข้อที ่
๓๗
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ยอดสดุของมงคลชวีติ พระพทุธองค์ตรสัว่า “เขม”ํ แปลว่าจติ 
เกษม หมายถงึว่าผูด้�าเนนิตามปฏทิาแห่งมงคลในพระพทุธศาสนา 
มาบรรลุถึงจุดสุดยอดแล้วคือ จิตเกษม

ที่ว่า เกษม หมายความว่าปลอดภัย พ้นจากภัยทั้งปวงโดย 
สิ้นเชิง 

ตามธรรมดาจิตของคนเราปุถุชน เปน็จิตที่อยู่ในวงล้อมของ 
อันตรายร้อยแปดพันประการ เพียงแต่เกิดมาเป็นคนเท่านั้น ก็มี 
ภยัใหญ่ดกัหน้าดกัหลงัขนาบข้าง คอื ชาตภิยั ชราภยั และมรณภยั 
และนอกจากนัน้กย็งัมภียัเลก็ภยัน้อย เป็นต้นว่า เกดิจากได้ลกูไม่ดี 
ผวัไม่ด ีเมยีไม่ด ีเพือ่นไม่ด ีสารพดัทีจ่ะประสบ แต่บคุคลผูด้�าเนนิ 

มงคล
ข้อที่๓๘
เขม�

(จิตหลุดพ้น, จิตเกษม)
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ตามมรรควิธีแล้วย่อมพ้นเกษมจาก “โยคะ”
ค�าว่า “โยคะ” หมายถงึเครือ่งทีค่อยประกอบให้สตัว์โลกตดิไว้ 

ไม่สามารถล่วงพ้นไปได้ บคุคลผูย้งัมโียคะ เครือ่งประกอบไว้ ยงัไม่ 
ชื่อว่าปลอดภัย โยคะ เครื่องประกอบไว้มีอยู่ 4 คือ

๑. กามโยคะ เครือ่งประกอบจติของสตัว์ทัง้หลาย ให้ยนิดอียู่ 
ในกามคณุ 5 คอื รปู เสยีง กลิน่ รส สมัผสั ทัง้ห้าประการนี ้เป็น 
เครื่องร้อยรัดให้สัตว์โลกติดอยู่ ไม่ให้พ้นไปได้

๒. ภวะโยคะ เครือ่งประกอบจติแห่งสตัว์โลกทัง้หลายให้ยนิดี 
อยู่ในภพ

๓. ทิฏฐิโยคะ เครื่องประกอบจิตแห่งสัตว์โลกทั้งหลายให้ 
ยินดีอยู่ในทิฏฐิ ความเห็นผิดจากคลองธรรมวินัยพุทธศาสนา 
เป็นการเห็นผิดจากของที่จริงที่แท้ คือ สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่า 
สัตว์ทั้งหลายเกิดมาเที่ยงไม่แปรผัน เคยเป็นมาอย่างไรก็เป็นไป 
อย่างนั้น คือ เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว เมื่อตายไปแล้วก็ยังคง 
เป็นมนุษย์อีก เกิดเป็นเทพก็คงเป็นเทพ อุจเฉททิฏฐิ เห็นว่าสัตว์ 
สญู ความเหน็ว่าสตัว์โลกสญูนัน้ สญูโดยประการทัง้ปวง บญุไม่มี 
บาปไม่มี

๔. อวชิชาโยคะ เครือ่งประกอบจติแห่งสตัว์ทัง้หลายให้ยนิดี 
อยูใ่นอวชิชา โมหะหลงใหลในสงัขารไม่รูเ้น่า สงัขารทีเ่วยีนว่ายตาย 
เกดิอยูใ่นก�าเนดิและภพทัง้ ๓ ให้เกดิรปูเกดินามตามยถากรรมที่ 
ท�าไว้ให้ผล อวชิชาความมดืมนไม่รูจ้กัทางมนษุย์ ทางสวรรค์ ทาง 
นิพพาน อวิชชาเป็นเครื่องปิดบังตัวปัญญาของปุถุชนให้มืดมน 
อนธการ ไม่รู้เท่าทันสังขารที่เกิดดับ ได้แก่อวิชชา ตัณหา กรรม 

จิตหลุดพ้น, จิตเกษมมงคลข้อที ่
๓๘
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และอาการ อวชิชานีป้กปิดมาช้านานอเนกชาตนิบัไม่ถ้วน ท่านจงึ 
เรยีกว่า “อวชิชาโยคะ” เครือ่งประกอบสตัว์ด้วยอวชิชา ให้ปกปิด 
ในเบื้องหน้าสิ้นกาลนาน

โยคะทั้งสี่นี้เปรียบเสมือนเชือกสี่เกลียวที่ผูกสัตว์โลกให้ติด 
อยู ่ส่วนพระอรยิบคุคลท่านได้ตดัเชอืกทัง้สีเ่กลยีวนีไ้ด้หมดสิน้แล้ว 
ตัง้แต่ได้บรรลธุรรมชัน้พระอนาคามกีต็ดัเชอืกได้หมดแล้ว ๒ เกลยีว 
คอื กามราคะ พอได้บรรลเุป็นพระอรหนัต์กต็ดัเชอืกอกี ๓ เกลยีว 
จนหมดสิ้น เมื่อท่านได้ท�าลายเชือกที่ร้อยรัดไว้สิ้นทั้ง 4 เกลียว 
ท่านกห็ลดุจากวงล้อมของภยัโลกย์ีทกุชนดิ ด�ารงอยูใ่นโลกตุระอนั 
เป็นแดนเกษมมีความสุขชั่วนิรันดร

มงคลสดุยอดของชาวพทุธกค็อื การตดัเชอืกทีร้่อยรดัสีเ่กลยีว 
นัน้เสยี ตฝ่ีาวงล้อมแห่งภยั คอื ความเกดิ ความแก่ และความตาย 
เข้าสู่โลกุตตรภูมิตามรอยบาทพระพุทธองค์
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มงคลสตูร เป็นสตูรหนึง่ในคมัภร์ีขทุทกปาฐะ ในพระสตุตนัต 
ปิฎก เป็นพระพทุธภาษติทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นภาษาบาลี 
มจี�านวน ๑๑ คาถา มคีวามยาวเพยีง ๒๒ บรรทดั เริม่ตัง้แต่คาถา 
ที่ขึ้นต้นว่า อเสวนา จ พาลานํ เป็นต้น ไปจนถึงคาถาที่ขึ้นต้นว่า 
ผฏุฐสสฺ โลกธมเฺมห ิซึง่มคีวามไพเราะทัง้เบือ้งต้น ท่ามกลาง และทีส่ดุ 
เป็นพุทธพจน์ว่าด้วยมงคล ๓๘ ประการ อันเป็นสูตรพัฒนาการ 
ทางจิตแบบอมตะ เป็นค�าสั่งสอนที่เสริมสร้างสังคมให้เจริญด้วย 
ศลี สมาธ ิปัญญา ตามหลกัพระพทุธศาสนา
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