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ค ํา อ นุ โ ม ท น า

หนงัสอืเรือ่งนีพ้มิพ์ครัง้แรกเมือ่ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

โดย ขวญั เพยีงหทยั แห่งส�านกัพมิพ์เรอืนธรรม ซึง่หนงัสอืได้หมด 

ไปนานแล้ว บดันีช้มรมกลัยาณธรรมโดยทนัตแพทย์หญงิอจัฉรา 

กลิน่สวุรรณ์ ผูเ้ป็นประธานชมรม ได้ขออนญุาตจดัพมิพ์ขึน้ใหม่ 

เพื่อเผยแผ่ให้แพร่หลายในชุมชนต่างๆ ข้าพเจ้าอนุญาตและ 

อนุโมทนาด้วยความยินดียิ่ง  ปลื้มใจที่หนังสือท�านองนี้จะได้ 

แพร่หลายออกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน

“คุณสมบัติของผู้มุ่งสันตบท” คือคุณสมบัติของผู้ด�าเนิน 

ไปเพื่อความสงบ ได้มีรายละเอียดอยู่ในกรณียเมตตสูตรตามที่ 

ค�าน�าชมรมได้กล่าวถงึแล้ว ผูต้้องการความสงบควรมคีณุสมบตัิ 

ของผูส้งบ ดงัทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงในกรณยีเมตตสตูร ข้าพเจ้า 

ได้อาศยัหลกัในพระสตูรนีข้ยายความตามทีเ่หน็สมควร จงึออกมา 



เป็นหนังสือดังที่ท่านเห็นอยู่นี้ ข้อความที่ควรกล่าวข้าพเจ้าได้ 

พูดไว้บ้างแล้วในค�าน�าในการพิมพ์ครั้งแรก ซึ่งพิมพ์ไว้ต่อจาก 

ค�าอนุโมทนานี้

ข้าพเจ้าขอขอบคุณชมรมกัลยาณธรรมที่เห็นคุณค่าของ 

หนงัสอืนี ้ขอคณุพระศรรีตันตรยัและอานภุาพแห่งกรณยีเมตต- 

สูตรซึ่งผู้เห็นคุณค่าปฏิบัติตามแล้ว  พึงคุ้มครองให้ผู้ปฏิบัติพ้น 

จากทกุข์ โศก โรค ภยั อนัตรายต่างๆ ประสบแต่ความสขุสวสัดี 

ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ และขออนุโมทนาอย่างยิ่งต่อกุศล 

เจตนาของชมรมกัลยาณธรรม ขอให้ชมรมฯ พึงตั้งมั่นสถิต 

สถาพรชั่วกาลนาน

               ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง

        ๗ กันยายน ๒๕๕๔



ค ํา น ํา
 ใ น ก า ร พ ิม พ ์ค รั้ ง แ ร ก

สนัตบท หมายถงึทางด�าเนนิแห่งผูส้งบ  “สนัตะ” แปลว่า 
สตัตบรุษุหรอืคนดกีไ็ด้ สภุาษติโบราณท่านว่า แมลงวนัชอบแผล 
(มกขฺกิา วณมจิฉฺนตฺ)ิ, เศรษฐชีอบทรพัย์ (ธนมจิฉฺนตฺ ิเสฏฺฐโิน), 
คนพาลชอบทะเลาะ (พาลา กลหมิจฺฉนฺติ), บัณฑิตชอบสันติ 
(ความสงบ) (สนฺติมิจฺฉนฺติ ปณฺฑิตา)

พุทธศาสนสุภาษิตบางแห่งกล่าวว่า “สัตบุรุษหรือคนดี 
ยนิดใีนการเกือ้กลูแก่สตัว์ทัง้ปวง” (สนโฺต สพพฺหเิต รตา), พระ 
พทุธภาษติบางแห่งตรสัถงึสภาวธรรมว่า “ทีใ่ดไม่มสีตับรุษุ ทีน่ัน้ 
ไม่มสีภา ผูพ้ดูไม่เป็นธรรมกไ็ม่ชือ่ว่าเป็นสตับรุษุ (คนด)ี (เนสา 
สภา ยตฺถ น สนฺติ สนฺโต สนฺโต น เต เย น วทนฺติ ธมฺมํ)

พระพุทธพจน์และพุทธศาสนสุภาษิตที่เกี่ยวกับสัตบุรุษมี 
หลากหลาย ขอน�ามากล่าวอกีแห่งหนึง่ว่า “เมือ่สตับรุษุให้สิง่ทีใ่ห้ 



ได้ยาก ท�าสิง่ทีท่�าได้ยากอยู ่อสตับรุษุท�าตามไม่ได้ เพราะธรรม 
หรือทางด�าเนินของสัตบุรุษท�าตามได้ยาก” (ทุทฺททํ ททมานานํ 
ทุกฺกรํ กมฺมกุพฺพตํ อสนฺโต นานุกุพฺพนฺติ สตํ ธมฺโม ทุรนฺวโย) 
“เพราะฉะนั้นทางด�าเนินหรือทางไปของสัตบุรุษและอสัตบุรุษ 
จึงต่างกัน อสัตบุรุษไปทางเสื่อม สัตบุรุษไปทางเจริญ”

หนงัสอืเล่มนีก้ล่าวถงึคณุสมบตัขิองผูด้�าเนนิสูส่นัตบท คอื 
ทางแห่งผู้สงบหรือทางแห่งคนดี ตามนัยแห่งกรณียเมตตสูตร 
ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ ในพระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ หน้า ๑๓ 
ข้อ ๑๐

หวังว่าท่านผู้อ่านด้วยโยนิโสมนสิการคงได้รับประโยชน์ 
ไม่น้อยเลยทเีดยีว ขอขอบใจบคุลากรทกุฝ่าย ผูม้ส่ีวนช่วยเหลอื 
ให้หนังสือเล่มนี้ออกมาอย่างที่เห็นอยู่นี้

        ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง

         ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕



ค ํา น ํา
ข อ ง ช ม ร ม ก ัล ย า ณ ธ ร ร ม 

หากพดูถงึการสาธยายมนต์ ข้าพเจ้าเหน็ว่ามนต์บท “กรณยี- 
เมตตสูตร” เป็นบทพระปริตรที่น่าสวดสาธยายมากเป็นพิเศษ 
บทหนึ่ง  เพราะนอกจากเนื้อหาสาระธรรมดี มีท�านองเสียง 
ไพเราะแล้ว ยังมีแนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้มุ่งปรารถนาทางแห่ง 
ความสงบ โดยแยกแยะเป็นข้อๆ ละเอียด ครอบคลุม เหมือน 
ได้สอนตัวเองด้วยทั้งสมถะและวิปัสสนาภาวนาทุกวัน ด้วยบท 
สาธยายมนต์กรณียเมตตสูตรนี้

ไม่นานมานี้ได้มีโอกาสฟังเสียงรวมธรรมบรรยายของ 
ท่านอาจารย์วศนิ อนิทสระ ซึง่ในตอนหนึง่เป็นรายการ “ธรรมะ 
ร่วมสมัย” ที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาธรรมกับพลตรีทองขาว 
พ่วงรอดพนัธุ ์และคณะ ถงึ “คณุสมบตัขิองผูมุ้ง่สนัตบท” ซึง่เมือ่ 



ฟังแล้วกร็ูส้กึคุน้ห ูน่าสนใจตดิตามฟังมาก เพราะเนือ้หาทัง้หมด 
ทีท่่านสนทนากนั ล้วนคอืคณุค่าความหมายและรายละเอยีดของ 
กรณียเมตตสูตร บทสวดพระปริตรที่อยู่ในดวงใจมาเนิ่นนาน 
ท�าให้เกิดธรรมฉันทะในการตั้งใจสดับฟัง ท�าความเข้าใจและ 
ปรารถนาประพฤติปฏิบัติให้คุณสมบัติเหล่านี้มีในตน ทั้งยิ่ง 
ชืน่ชมในท่านอาจารย์วศนิ อนิทสระ ทีท่่านช่างเลอืกหวัข้อธรรม 
ที่มีสารประโยชน์และประทับใจผู้ฟัง พร้อมสามารถอธิบาย 
อย่างละเอียดพิสดารกว้างขวางชัดเจน สมเป็นธรรมเจดีย์แห่ง 
ยุคสมัย ด้วยลีลาน�า้เสียงที่สงบเยือกเย็นชวนฟัง ข้าพเจ้าอยาก 
ให้เพื่อนร่วมปฏิบัติได้มีโอกาสฟังธรรมเช่นนี้บ้าง

ทราบว่าแต่แรกเวบ็ไซต์เรอืนธรรมได้จดัพมิพ์หนงัสอื คณุ- 
สมบัติของผู้มุ่งสันตบท แล้ว แต่ยังเผยแพร่อยู่ในวงจ�ากัด และ 
หนงัสอืได้หมดไปนานแล้ว ข้าพเจ้าจงึกราบขออนญุาตท่านอาจารย์ 
จัดพิมพ์เผยแพร่ให้กว้างขวางอีกครั้ง ด้วยความเอื้อเฟื้อจาก 
เพื่อนๆ เหล่าศิลปินผู้ร่วมทางธรรมช่วยกันรังสรรค์จัดรูปเล่ม 
ใหม่ให้ชวนอ่านและดูทันสมัยมากขึ้น ทั้งนี้ด้วยเห็นประโยชน์ 
แห่งคุณค่าสารธรรมที่ท่านอาจารย์ได้เมตตาถ่ายทอดไว้อย่าง 
กระจ่างแจ่มแจ้ง ยากจะหาใครเปรยีบได้ 



ในนามชมรมกัลยาณธรรม ซึ่งมุ่งมั่นปณิธานแห่งการให้ 
ธรรมะเป็นทาน ตามพทุธพจน์ทีว่่า “สพัพทานงั ธมัมทานงั ชนิาติ 
การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง” ข้าพเจ้าขออ้าง 
ถงึอานสิงส์แห่งธรรมทานอันถูกตรง และอ้างถึงอานุภาพแห่ง 
กรณยีเมตตสตูร ซึง่เป็นแนวทางแห่งสมัมาปฏบิตันิี ้ต่างช่อมาลา 
บูชาคุณพระรัตนตรัยและน้อมกราบบูชาพระคุณท่านอาจารย์ 
วศนิ อนิทสระ ครผููส่้องประทปีโคมธรรมสว่างสูใ่จมวลชนอย่าง 
ต่อเนือ่งมาตลอดชวีติ ทัง้หวงัให้ทกุท่านทีไ่ด้อ่านได้ศกึษา จงได้พบ 
แนวทางแห่งความสงบและความพ้นทุกข์ทั่วกัน

ทพญ. อัจฉรำ กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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นี่ก็ผ่อนอธิบายลงมาได้ทั้งทางโลกและทางธรรม อธิบาย 

ทางธรรมให้เข้มงวด ให้อกุฤษณ์กไ็ด้ อธบิายทางโลกผ่อนอธบิาย 

ลงมาให้คนทัว่ๆ ไปปฏบิตักิไ็ด้ ถ้าเผือ่อธบิายแบบอกุฤษณ์ เรยีก 

ว่ามีจิตใจกล้าหาญที่จะเลื่อยความชั่ว และกล้าท�าความดี

ถ้าผ่อนลงมาส�าหรับคนทั่วไปอีกหน่อยหนึ่งก็คือ กล้าจะ 

ตดัสนิใจท�าสิง่ทีถ่กูทีค่วรทีต้่องการจะท�า อย่างถ้าจะบอกว่ากล้า 

ท�าในสิ่งที่ต้องการจะท�า เช่น กล้าไปปล้น อย่างนี้ก็ไม่ใช่ผู้ที่มา 

ในทางสันตบท แต่เป็นอสันตบท คือทางแห่งความวุ่นวาย หรือ

บางคนทีรู่ว่้าสิง่ทีต่นก�าลงัท�าเป็นความชัว่ แต่ไม่กล้าเลกิความชัว่ 

สักโก
เป็นผู้องอาจ กล้าหาญ

๑



ผู ้มุ่ ง ส ัน ต บ ท
ค ุณ ส ม บ ัต ิข อ ง

ยิ่งเคยท�าชั่วกันเป็นกลุ่มมาด้วยแล้วละก็ยิ่งไม่กล้าใหญ่ เกรง 

เพื่อนจะต�าหนิว่าทิ้งเพื่อน เคยเล่นไพ่มาด้วยกัน เคยกินเหล้า 

สรวลเสเฮฮามาด้วยกนั มนักต้็องท�ากนัต่อไป ไม่กล้าเลกิ เรยีก 

ว่ากอดคอกนัเสือ่ม เรยีกว่าเกรงใจเพือ่นมากกว่าเกรงใจความชัว่ 

ยิ่งพวกมิจฉาชีพ บางทีต้องการจะปลีกตัวออกมากลัวเพื่อน 

มาตามเก็บปิดปาก ก็มาปรึกษาว่าจะท�าอย่างไรดี ถ้าเผื่อความ 

เหน็ผม ผมจะให้เขากล้าตดัสนิใจทีจ่ะออกมาเลย เป็นไงเป็นกนั 

คือยอมเสี่ยงเอา จะตายก็ตาย จะเป็นก็ให้เป็นอยู่ดีๆ ข้างหน้า 

ต้องกล้าตัดสินใจ ใช้ธรรมะข้อนี้คือ สักโก ไม่เกรงใจเพื่อน 

มากกว่าเกรงใจความชั่ว

บางคนว่าท�าไมไม่เลิกสูบบุหรี่ ตอบว่าลงทุนมาเยอะแล้ว 

คอืหวนคดิถงึรสของมนั ไม่กล้าสลดัออก ถงุลมโป่งพองจะมาถงึ 

เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น เดินก็เหนื่อย นั่งก็เหนื่อย เหนื่อยไปหมด ถึง 

ตอนนั้นก็ต้องเลิก

ในด้านตรงกันข้าม บางคนรู้ว่าอะไรเป็นความดี แต่ก็ไม่ 

กล้าท�า ไม่รู้ว่าเพราะอะไร อาจกลัวถูกหาว่าเชย ครึ หรือถูกหา 

๑๔
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ว่าท�าความดีมากเกินไป อย่างเวลาคนเดินเข้าบาร์เสียงดังเชียว 

พอจะเข้าวัดต้องแอบ กลัวคนเห็น เหมือนเข้าโรงจ�าน�าเลย

ฉะนัน้ ๒ ข้อนี ้กล้ำเลกิควำมชัว่ กล้ำท�ำควำมด ีมนัต้อง 

อาศยัคณุธรรมข้อจำคะ คอืสละ การเสยีสละความชัว่ ความไม่ 

ดี และกล้าท�าความดี

และมีความกล้าอย่างหนึ่งน่าสนใจมาก คือกล้าตัดสินใจ 

เลือกด�าเนินชีวิตตามความเหมาะสมแก่ตน ไม่ใช่ตามที่คน 

ทั้งหลายนึก ถ้าเผื่อใครไปด�าเนินชีวิตตามที่คนอื่นเขาบงการ 

หรือก�าหนดให้ โดยที่ตัวเองไม่ชอบก็จะมีความทุกข์ทรมานไป 

ตลอดชาติ ไม่ได้ผลทั้งทางผลงานและด้านจิตใจ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งทางด้านจิตใจก็จะเสื่อมลง สุขภาพจิตเป็นสิ่งที่ควร 

หวงแหนมากทีส่ดุกจ็ะเสือ่มลง เพราะท�าสิง่ทีต่วัไม่ชอบ ในทีส่ดุ 

ก็จะเสียไปหมด

ที่ว่าภาวะผู้น�าต้องกล้าตัดสินใจ คือเรื่องนี้นี่เอง อย่าง 

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ท่านเป็นคนกล้ามาก ท่านจะบอกว่า 

๑๕
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“ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว” คือจะเป็นไงก็เป็นกัน 

ค่อยแก้ปัญหากันอีกที แต่ท่านกล้าตัดสินใจ สมมุติว่าจะผิด 

กเ็ป็นเรือ่งธรรมดา การตดัสนิใจกต้็องผดิบ้าง ถ้าไม่มากเกนิไป 

แต่ถ้าไม่กล้าตดัสนิใจ มนักท็�าอะไรไม่ได้เลย แต่การกล้าตดัสนิ 

ใจมันต้องดูสถานการณ์ด้วย

อีเมอร์สัน นักปราชญ์ชาวอเมริกัน ท่านได้กล่าวไว้ตอน 

หนึ่งว่า “สิ่งที่ข้าพเจ้าทํา ก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ไม่ใช่ 

สิ่งที่คนทั้งหลายคิด” What I must do is concern me, 

not what the people think. นี่คือการแสดงความกล้าหาญใน 

การตัดสินใจ

ถ้าเผื่อเราไปท�าตามที่คนทั้งหลายคิด ถ้าเผื่อ ๑๐ คนก็ 

คิดไป ๑๐ อย่างก็ลังเล เราไม่สามารถจะตัดสินใจได้ว่าจะท�า 

อย่างไรดี ต้องดูว่ามันเกี่ยวข้องกับเรา แค่ไหน อย่างไร คนอื่น 

บางทีไม่รู้ข้อมูลต่างๆ เหมือนกับตัวเราเอง

๑๖
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ปัจจุบัน แต่ละคนในรัฐบาลก็จะมีทีม หรือคณะที่ปรึกษา 

ผลการตดัสนิใจจะอยูท่ีค่ณะทีป่รกึษาหรอืว่าอยูท่ีต่วัเอง นีก่แ็ล้ว 

แต่บางท่าน บางท่านกป็ล่อยให้เป็นไปตามทีค่ณะทีป่รกึษาตกลง 

กัน บางท่านก็ฟังความเห็นของคณะที่ปรึกษา แล้วตัดสินใจเอง 

อกีครัง้หนึง่ อาจจะไม่ตรงกบัทีค่ณะทีป่รกึษาเขาแสดงความเหน็ 

ก็ได้ อันนั้นก็ต้องเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็ง เฉลียวฉลาดมากพอ 

ที่จะเป็นตัวของตัวเองได้

ในแง่ของทหารที่เขามีฝ่ายเสนาธิการ เขาจะท�าการ 

วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ เสร็จแล้วจะมาสรุปเป็นข้อเสนอแนะ 

เป็น ๒ แนวทาง แล้วแต่ท่านจะเลือกเอาแนวทางไหน ผู้บังคับ 

บญัชากเ็ลอืกไป กต้็องถามด้วยว่า ถ้าปฏบิตัติามแนวนี้ๆ  จะมผีลดี 

ผลเสยีอย่างไร ต่อไปกเ็ลอืกแล้วยอมรบัผลดหีรอืเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ 

ผูบ้งัคบับญัชาต้องกล้าตดัสนิใจเลอืกเอาอย่างใดอย่างหนึง่ และ 

ต้องกล้ารับผิดชอบด้วย ไม่ใช่โยนความรับผิดชอบให้คนอื่น

บางคนมีวิชาความรู้ดี มีโครงการยอดเยี่ยม แต่ไม่กล้า 

ตัดสินใจท�าอะไรตามวิชาความรู้ของตัว ตามหลักการที่คิดแล้ว 

๑๗
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คิดอีกว่าดี

ความกลวันีจ้ะท�าให้เขาไม่สามารถเข้าไปสูค่วามส�าเรจ็ได้ 

ไม่เป็นสกัโก หากว่าได้ตดัสนิใจท�าแล้ว แต่พลาดไปกย็งัด ีอย่าง 

น้อยความล้มเหลวนั้นก็เป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ 

ตรงว่าอย่างนี้มันผิด เป็นช่องทางให้ค้นหาทางใหม่ต่อไป ก็เริ่ม 

ด�าเนินการใหม่ ก็จะค้นพบช่องทางที่ดีเข้าวันหนึ่ง

พระพทุธเจ้าท่านทรงกล้าลองผดิลองถกู ทดลองทกุอย่าง 

ว่าอะไรเป็นอะไร และได้ผลยังไง ทีหลังท่านจึงสามารถตรัสได้ 

เต็มพระโอษฐ์ว่า ความทุกข์ยากอย่างนี้ พระองค์ได้ผ่านมาทุก 

อย่างแล้ว แต่ก็ไม่ส�าเร็จ พระพุทธเจ้าท่านมุ่งเอาอุดมคติเป็น 

ที่หมาย ไม่ได้มุ่งเอาสิ่งที่คนทั้งหลายเขาคิด อย่างปัญจวัคคีย์ 

หลีกหนีจากพระพุทธเจ้าไป เพราะว่าคิดอย่างที่คนทั้งหลาย 

เขาคิดว่านักบวชจะต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมาน จึงจะส�าเร็จผลที่ 

ต้องการ

๑๘
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แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้คิดอย่างที่คนทั้งหลายคิด ท่านคิด 

ตามแนวอุดมคติของท่าน ว่าหนทางทั้งหมดได้ทดลองเดินมา 

เยอะแล้ว ไม่มทีางทีจ่ะไปถงึอดุมคตไิด้ ท่านกเ็ปลีย่นวธิกีารโดย 

ไม่ค�านึงถึงเสียงของคนรอบข้างว่าจะคิดอย่างไร

ในแง่ของหลักการ มันมีปรโต โฆสะ แต่ปรโต โฆสะนี้ 

มีทั้งดีและเสีย เราต้องฟังไว้บ้างเป็นการเก็บข้อมูล ฉะนั้นก็อยู่ 

ที่โยนิโสมนสิการ ในหลักธรรมของเราที่พูดถึงสัมมาทิฐิ กับ 

มิจฉาทิฐิ ก็มีปรโต โฆสะเหมือนกัน ถ้าปรโต โฆสะเสีย และมี 

อโยนิโสมนสิการด้วยก็เป็นมิจฉาทิฐิ เห็นผิดไป

ถ้าได้ปรโต โฆสะทีด่ ีแล้วได้โยนโิสมนสกิารทีด่ ีทีถ่กูต้อง 

ก็จะเป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฐิ ความเห็นถูก และตัดสินใจถูก

ปรโต โฆสะ ความหมายมนักว้างมาก หมายถงึสิง่แวดล้อม 

ทัง้หมด ทัง้ต�ารา ครบูาอาจารย์ เพือ่นฝงู ดนิฟ้าอากาศ รวมหมด 

๑๙
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เกีย่วกบัเรือ่งความกล้าหาญนี ้มนัมปีระการหนึง่ทีส่�าคญั 

กค็อื ขอให้มัน่คงในอดุมคตขิองเรำพอสมควร จบัท�ำอะไรเข้ำ 

ก็อย่ำเลิกง่ำย เมื่อเห็นว่าทางนี้เป็นทางของเราถูกใจเรา ถูก 

อัธยาศัยของเรา แม้จะล้มเหลวบ้างในเบื้องต้น ก็ต้องพยายาม 

ต่อไป ความส�าเร็จก็คงคอยอยู่ข้างหน้า

พ่อค้าวาณชิใหญ่ๆ โตๆ ลองศกึษาประวตัขิองเขาด ูเขาจะ 

ต้องเคยล้มเหลวมาไม่น้อย จนกว่าจะมาจบัอะไรเข้า ถกูทางของ 

ตัว แล้วก็ประสบความส�าเร็จด้วยดี

มคีวามกล้าอกีชนดิหนึง่ทีด่มีาก คอืควำมกล้ำเผชญิหน้ำ 

กบัควำมทกุข์ กล้าเผชญิหน้าอปุสรรค เหน็อปุสรรคเป็นสิง่ท้าทาย 

น่าทดลอง เหน็ความทกุข์เป็นเทพธดิาทีป่ลอมแปลงมาในรปูของ 

มารร้าย และกล้าเผชิญหน้าความทุกข์ว่าท้าทายดี เหมือนการ 

เรียนก็เรียนกันหามรุ่งหามค�่า ต่อมาเทพธิดาก็เผยตัวจริงออก 

มาให้เห็นเมื่อเรียนส�าเร็จ
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อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสงสารส�าหรับเด็กของเราคือไม่กล้า 

แสดงออกนอกแถวเพือ่น เวลานีเ้ดก็วยัรุน่ของเราจะท�าอะไรตาม 

กัน มีแฟชั่นตามกันไม่กล้าเดินออกนอกแถว

เคยพูดกับเด็กว่าท�าไมเราไม่เป็นผู้น�าในทางดีเสียบ้าง 

ท�าไมต้องไปตามเขาในสิง่ทีต่วัเองกร็ูส้กึไม่ด ีแต่ไม่กล้าฝืน ต้อง 

ท�าตามเขาไป เช่น สมัยที่เด็กเขาไว้ผมยาว ถือย่าม นุ่งกางเกง 

ยีน เอ๊ะ ท�าไมเราไม่ท�าแบบอย่างในทางที่ดี ท�าไมต้องไปเอา 

อย่างเขาเรื่อยๆ แม้ในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่ถูก แต่ไม่กล้าแตกแถว 

ออกมา กลัวเพื่อนว่าเชย แต่เด็กบางคนเมื่อได้รับค�าแนะน�า 

จากผู้ใหญ่ก็ท�าได้ ไม่กลัว เลยกลายเป็นผู้น�าในทางที่ดี บางที 

กส็งสารเดก็เหมอืนกนั คอืเดก็ไม่ได้ยนิได้ฟังในสิง่ทีด่ ีปรโต โฆสะ 

ไม่ด ีผูใ้หญ่ไม่ได้ยนืยนัในสิง่ทีด่ ีเขากเ็ลยลงัเล เลยไปตามเพือ่น 

นี่น่าเสียดาย

นี่คือความไม่กล้าหาญที่จะตัดสินใจท�าในสิ่งที่ควรจะท�า 

และถูกชักจูงไปด้วยปรโต โฆสะที่ไม่ดี

๒๑
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ความรู้สึกบางอย่างที่ไม่กล้าเพราะกลัวถูกว่าเชย ไม่กิน 

เหล้ากลวัเพือ่นว่าเชย ความรูส้กึอย่างนีท้�าให้เสยีคนกนัไปเยอะ 

แล้ว อยากจะมาถึงจุดที่ว่า แม้จะเชย แต่ก็ไม่ท�าชั่ว น่าจะดีกว่า 

ยอมเชยดกีว่ายอมชัว่ อย่ายอมชัว่เพราะกลวัเชย อย่างบางคนว่า 

ถ้ามวัสนัโดษกจ็นตาย แต่จะให้แสวงหาในทางทจุรติ ไม่สนัโดษ 

หรือเป็นข้าศึกกับสันโดษ ไม่เอา จนเป็นจน มันต้องกล้าหาญ 

อย่างนี้

๒๒



ทุทฺททํ ททาติ ...ให้ สิ่งที่ให้ได้ยาก

ทุกฺกรํ กโรติ ...ท�า สิ่งที่ท�าได้ยาก

ทุกฺขมํ ขมติ ...อดทน สิ่งที่อดทนได้ยาก

ทุชฺชหํ ชหาติ ...สละ สิ่งที่สละได้ยาก

ทุชฺชยํ ชยติ ...เอาชนะ สิ่งที่ชนะได้ยาก

ทุลฺลภํ ลภติ ...ย่อมได้ สิ่งที่ได้โดยยาก

...พุทธพจน์





อุช ุเป็นผู้ซื่อตรง

สุหุช ุซื่อตรงด้วยดี

๒

อรรถกถาของพระสตูรนี ้ท่านอธบิายว่า ซือ่ตรงคอืว่าเว้น 

จากมารยา ไม่มีมารยา อุชุ เว้นจากการคดทางกาย ทางวาจา 

สุหุชุ เว้นจากการคดทางใจ ที่แยกตัวนี้เพราะบางคนอาจรักษา 

ศลีทางกาย ทางวาจาได้ แต่สมาธทิางใจไม่มัน่คง ยงัวอกแวกอยู ่
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ค ุณ ส ม บ ัต ิข อ ง

ความซื่อตรง ก็ซื่อตรงต่อตนเอง และซื่อตรงต่อผู้อื่น

คนซื่อตรงต่อตนเอง ไม่สามารถท�าอะไรที่ขัดความรู้สึก 

ของตนเองได้ ตนมีความรู้สึกอย่างหนึ่ง แล้วให้ไปท�าอะไรที่ขัด 

กบัความรูส้กึนีท่�าไม่ได้ ถ้าชมใครกช็มจรงิ ถ้าจติใจไม่นยิมชมชอบ 

ก็ชมไม่ได้ เรียกว่าเป็นคนซื่อตรงต่อตนเอง

อย่าง มาร์ติน ลูเธอร์ คนที่ตั้งนิกายโปรเตสแตนต์ ท่าน 

บอกว่าถ้าทางสังฆราชจะตัดหัวท่านก็ยอม อย่าว่าแต่มีหัวเดียว 

เลย มสีกั ๕๐๐ หวักจ็ะให้ตดัให้หมดเลย แต่จะให้พดูตรงกนัข้าม 

กบัความรูส้กึจะไม่พดู ท่านไม่เหน็ด้วยกบัการกระท�าของสงัฆราช 

กรงุโรม จะให้พดูว่าเหน็ด้วย ท่านท�าไม่ได้ นีเ่รยีกว่า ซือ่ตรงต่อ 

ตวัเอง มคีวามนบัถอืตวัเอง อนันีอ้ชุ ุและสหุชุดุ้วย อนันีไ้ปด้วย 

กันเลย คือใจก็ตรง

อย่างที่นายเปสสะ บุตรของนายควาญช้าง ได้กราบทูล 

พระพุทธเจ้าประโยคที่ว่า คหนํ นาเมตํ มนุสฺสา มนุษย์นี้รกชัฏ 

ไม่เหมอืนกบัสตัว์เดรจัฉานซึง่ตืน้ มคีวามรูส้กึอย่างไร มนักแ็สดง 

๒๖
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อาการอย่างนัน้ มนษุย์นีร้กชฏัดยูาก พดูอย่างหนึง่ ใจอย่างหนึง่ 

ความคิดอย่างหนึ่ง พูดไปอย่างหนึ่ง

ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า แม้แต่คนงานที่บ้านของเขา 

เขากไ็ม่รูว่้าเขาคดิอย่างไร เขาพดูออกมาอย่างหนึง่ แต่ว่าไม่รูเ้ขา 

คิดอย่างไร แต่สัตว์เดรัจฉานที่เขาเลี้ยงไว้นี่ มันแสดงความโกง 

ออกมาให้ชัดเจนถ้ามันโกง ถ้ามันเชื่องมันก็แสดงความเชื่อง 

ออกมาอย่างชดัเจน นีเ่รยีกว่าสตัว์เดรจัฉานนัน้ตืน้ มนษุย์รกลกึ 

ท�านองนั้น

แล้วเขากช็มพระพทุธเจ้าว่า มนษุย์เป็นอย่างนี ้พระพทุธเจ้า 

กท็รงฝึกให้ดไีด้ เขาเป็นคนฝึกช้าง ไม่สามารถฝึกคนได้ แต่พระ- 

พุทธเจ้าฝึกคนได้ โดยไม่ต้องใช้อาชญาเลย ไม่ต้องใช้ศัสตรา

นี่เป็นข้อความที่ปรากฏใน กันฑรกสูตร มัชฌิมนิกาย 

มัชฌิมปัณณาสก์

๒๗
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ซื่อตรงต่อผู้อื่น

นี่ก็มีความจ�าเป็นมาก ในการติดต่อเกี่ยวข้อง เวลาไปท�า

อะไรกับคนอื่น เช่น ไปซ่อมอะไรสักอย่าง ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเขา

ซ่อมให้เราจริงหรือเปล่า หรือเขาเพียงแต่ดูๆ แล้วก็ส่งมา ไม่รู้

ซ่อมหรือเปล่าเพราะเราดูไม่เป็น อย่างรถยนต์เป็นต้น ถ้าคน

ซ่อมเป็นคนซื่อสัตย์ไว้ใจได้ ซื่อตรงต่อลูกค้าก็มีความสุขกันขึ้น

เยอะ

อย่างร้านนาฬิกา ความจรงิซ่อมนดิเดยีว แต่บอกว่าพรุง่นี้

ถงึจะมารบัได้ และคดิ ๖๐๐ บาท ฟังดเูหมอืนมนัเสยีมาก อย่าง

นี้ก็ไม่ซื่อตรงต่อลูกค้า

หรอืขายของลงทนุ ๑๐๐ บาท ถ้าอยากได้ก�าไร ๒๐% ก็

ให้ตั้งราคาไปเลย คืออย่าเอาก�าไรเกินไป และของที่เอามาขาย

ต้องเป็นของแท้

๒๘
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ความจริงค�าพูดก็บอกอยู่แล้ว พ่อค้า แม่ค้า เขาเรียกพ่อ

หรอืแม่ ลกูค้ากเ็หมอืนลกู พ่อค้าแม่ค้าค้าขายด้วยจติอนเุคราะห์

ว่าเขาได้รบัความสะดวกในการค้าขาย อย่างร้านอยูใ่กล้บ้าน เรา

ก็สะดวกเวลาซื้อ และก็เกื้อกูลกันว่าเขาอยู่ได้เราอยู่ได้ ลูกค้าก็

ท�าตวัเหมอืนลกู คบกนัอย่างนัน้กซ็ือ่ตรงสบายใจ ทกุคนอยูไ่ด้ 

ไม่ใช่พ่อค้ารวยเหลือเกิน แต่ลูกค้ายังแห้งเหมือนเดิม

ยิง่พระยิง่ต้องมเีรือ่งนี ้ในบทสวดสงัฆคณุกม็อียูแ่ล้ว สปุฏ-ิ 

ปนฺโน อุชุปฏิปนฺโน ส่วนมากก็จะไปนึกถึง สุปฏิปนฺโน เสีย 

มากกว่า ความจรงิ อชุปุฏปินโฺน นีส่�าคญัไม่น้อยทเีดยีว ยิง่เป็น 

พระยิ่งจ�าเป็นตั้งใจเด็ดเดี่ยว เป็นไงเป็นกัน

ซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน

การงานในบ้านเมอืง ไม่ค่อยมปีระสทิธภิาพ เพราะคนไม่ 

ค่อยซือ่ตรงต่อการงาน ถอืเอาการงานเป็นเพยีงเครือ่งมอืหาเงนิ 

มากกว่าที่จะรักงาน คือถามหาเงินมากกว่าถามหางาน ถามว่า 

๒๙
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ให้เงินเท่าไหร่ แทนที่จะถามว่ามีอะไรให้ท�าบ้าง หรือว่าท�าน้อย 

ให้เงินมากยิ่งดี คนที่ท�างานมากได้เงินน้อยแล้วพอใจ ไม่ค่อยมี 

เท่าไหร่

เรื่องโทรศัพท์มือถือ ต่างประเทศเขาขาย ๑๐,๐๐๐ บาท 

มาเมอืงไทยก ็๓๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท แพง กถ็ามว่าท�าไมเป็น 

อย่างนัน้ จรงิๆ แล้วมาดเูมอืงไทยมนัมต้ีนทนุหลายอย่าง การค้า 

ในเมอืงไทยทีม่นัแพงกว่าปกต ิสมมตุว่ิาจะอนมุตัใิห้เซน็กเ็ข้าไป 

๒๐-๓๐% แล้ว แล้วยังบรรดาเสมียนไต่ขึ้นไปอีกไม่รู้เท่าไหร่ 

เขากไ็ปบวกกบัคนซือ้ ท�าให้ของแพง เรยีกว่าไม่ซือ่ตรงต่อหน้าที่

พูดถึงงบประมาณ ถ้าได้มาเท่าไหร่ก็ใช้หมดไปเท่านั้น 

บ้านเมอืงกเ็จรญิเรว็นะ มนัไม่พงั อย่างทีพ่่อค้าทีส่ร้างถนน บอกว่า 

ทีจ่รงิค่าสร้างถนนไม่ถงึ ๕๐% อย่าง ๑๐๐ บาท ไม่ถงึ ๕๐ บาท 

อย่างพ่อค้าจะไปท�าถนน เวลาผ่านคนอนมุตักิ ็๒๐% แล้ว เหลอื 

เงิน ๘๐ บาท ก็เอางานไปให้บริษัทอื่นรับเหมาต่อ ตัวเองเอาไว้ 

๒๐% แล้วกผ่็านอะไรอกีหลายต่อ อย่างถนนเส้นหนึง่ ๑๐๐ ล้าน 

ค่าถนนจริงๆ ๔๐ ล้านอย่างนี้ มันถึงไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร

๓๐
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เปรยีบเหมอืนส่งน�า้ผึง้ไปแล้วกถ่็ายหลายท ีตดิขวดไปหมด 

หรือเหมือนไอศกรีม ผ่านหลายที ไปถึงปลายทางเหลือแต่ไม้

ญีปุ่น่เขาเก่ง อย่างเงนิมยิาซาว่าทีเ่ข้ามา เขาบอกว่าถ้าจะ 

ซื้อของต้องเป็นของญี่ปุ่น ห้ามซื้อของชาติอื่น ก็หมายความว่า 

เงินเขาก็มาเราก็เป็นหนี้เขา แล้วก็ไปซื้อสินค้าญี่ปุ่น เงินกลับ 

ญี่ปุ่นหมดแหละ

ดังนั้นปัญหาของคนไทยก็คือซื่อตรงต่อหน้าที่เท่านั้นเอง 

แล้วมนัสมัพนัธ์กนัทัง้ ๓ ประการนี ้ซือ่ตรงต่อตนเอง ซือ่ตรงต่อ 

ผู้อื่น ซื่อตรงต่อหน้าที่ มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ถ้าคน 

ซื่อตรงต่ออะไรสักอย่างหนึ่ง ก็พลอยให้อย่างอื่นดีไปด้วย

พระพทุธเจ้าตรสัว่า อตัตสมัมาปณธิ ิถ้าตัง้ตวัถกู การพดู 

การท�าอะไรก็จะดีไปหมด

๓๑





พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ถึงพุทธบริษัทที่เป็นผู้ว่ายาก 

คอืไม่เชือ่ค�าสอนของพระพทุธเจ้า กจ็ะพลดัตกไปจากพระพทุธ- 

ศาสนา แต่ถ้าเป็นพุทธบริษัทผู้ว่าง่าย ก็จะเชื่อฟังค�าสอนของ 

พระพุทธเจ้า เป็นผู้ว่าง่ายกับผู้ว่ายากมันผิดกันเยอะ คือบางที 

เวลาพูดก็ฟังแต่ไม่ยอมท�าตาม ไปท�าอย่างอื่น ไม่ท�าตามพระ- 

พุทธเจ้าสอน

อย่างพระฉันนะก็อยู่ในข่ายเหมือนกัน คือพระพุทธเจ้า 

ตรัสก็ฟัง แต่ไม่ท�าตาม ลูกที่ดื้อ พ่อแม่เรียกมาอบรมสั่งสอน 

นัง่ตาแป๋ว พอกลบัไป ปรากฏว่าเหมอืนเดมิ อย่างนีเ้รยีกดือ้ด้าน 

สุวโจ
เป็นคนว่าง่าย

๓
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อย่างนีด้ือ้คนเดยีว อกีพวกหนึง่ดือ้ดงึ คอืไม่ดือ้คนเดยีว ดงึคนอืน่ 

ไปด้วย มพีีน้่องเพือ่นกด็งึไปหมดเลย ท�าให้เหมอืนอย่างทีเ่ขาท�า

ลักษณะของการเป็นผู้ว่าง่าย พระพุทธเจ้าแสดงไว้ใน 

นาถกรณธรรมสูตร ธรรมที่ส�าหรับท�าที่พึ่งแก่ตน แก่ผู้อื่นด้วย 

ม ี๑๐ ข้อ ใน ๑๐ ข้อนัน้มข้ีอหนึง่คอื สวุโจ อยูด้่วย ประกอบด้วย 

ธรรมที่ท�าให้เป็นผู้ว่าง่าย ขโม เป็นผู้อดทน ปทกฺ ขิณคฺ คาหิ 

อนสุาสนนิ รบัโอวาทด้วยมอืข้างขวา นีเ่ป็น idiom คอืรบัโอวาท 

ด้วยความเคารพ

ที่ว่าประกอบด้วยธรรมที่ท�าให้เป็นผู้ว่าง่าย คือเป็นคน 

มักน้อย สันโดษ มีความอดทน มีความเพียร อันนี้เป็นธรรม 

ที่ท�าให้เป็นคนว่าง่าย

ถ้าเป็นคนว่ายาก ก็ตรงข้ามคือเป็นคนมีความมักมาก มี 

ความปรารถนาเลว ไม่สันโดษ ไม่มีความอดทน เกียจคร้าน

๓๔
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คนโง่มักจะส�าคัญตนว่าฉลาด ใครเตือนก็ไม่ได้ มักโกรธ 

แต่คนฉลาดกจ็ะร้องขอให้เตอืน รบัค�าเตอืน ท�าตามทีร่บัค�าเตอืน 

ไป ไม่ดื้อด้านและไม่ดื้อดึง

ปกตพิระเวลาออกพรรษา กจ็ะมกีารปวารณาว่า ทฏิเฐน- 

วา สเุตน วา ปรสิง ฺกาย วา วทนตฺ ุม ํถ้าหากว่าการกระท�าของ 

กระผมถ้าหากท่านสงสัย เห็นก็ดี ไม่เห็นก็ดี สงสัยก็ดี ด้วย 

ความอนเุคราะห์กข็อให้ว่ากล่าวตกัเตอืน อนันีถ้อืว่าเป็นคณุธรรม 

ของผู้ว่าง่าย ให้ว่ากล่าวตักเตือน

แต่ถ้าพอมผีูไ้ปว่ากล่าวตกัเตอืนกลบัโกรธ อนันีจ้ะไปเข้าใน 

อนุมานสูตร ในมัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ที่พระพุทธเจ้าท่าน 

ทรงแสดงเอาไว้ว่า ถ้าแม้ภกิษจุะปวารณา เปิดโอกาสให้ตกัเตอืน 

ว่าท่านจงกล่าวตักเตือนผมเถิด แต่พอใครตักเตือนเข้าก็กลับ 

เป็นคนว่ายากสอนยากไม่อดทน ไม่รบัค�าเตอืนโดยเคารพ เพือ่น 

พรหมจรรย์ทัง้หลายกจ็ะเบือ่หน่าย ไม่อยากจะว่ากล่าวตกัเตอืน 

อีกต่อไป เพราะว่าท�าตนเป็นคนไม่ควรกับการตักเตือนสั่งสอน 

แล้วก็ไม่ต้องการจะคบหาสมาคมและคุ้นเคยกับเธอ

๓๕
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แต่ถ้าภกิษบุางรปู แม้จะไม่ปวารณาว่า ท่านผูม้อีายจุงกล่าว 

ตกัเตอืนผมเถดิ ผมซึง่ท่านตกัเตอืนแล้ว สัง่สอนแล้วกจ็ะมคีวาม 

ปีติพอใจ พอเขาเตือนก็เป็นคนมีความว่าง่าย มีความอดทน 

อย่างนี้ใช้ได้

ตัวอย่างพวกว่ายาก เช่น พระอัสสชิ บุนัพพสุกะ ไม่ใช่ 

พระอัสสชิในปัญจวัคคีย์ ก็อยู่ในกิฏาคีรี แถวเมืองราชคฤห์ นี่ก็ 

เรื่องเยอะ พระฉัพพัคคีย์ ก็มี พวกนี้มีทั้งดื้อด้านและดื้อดึง ก็มี 

เยอะในสมัยพุทธกาล

ตัวอย่างผู้ที่เมื่อตักเตือนแล้วก็รับด้วยดี ก็มีพระราธะ ที่ 

ยกตัวอย่างกันบ่อย พระอานนท์ก็มี พระมหากัสสปต�าหนิท่าน 

๔-๕ เรือ่งตอนปรนิพิพาน แต่พระอานนท์กข็อบคณุ บอกว่าผม 

ไม่เห็นโทษในเรื่องนี้ แต่เมื่อท่านเห็นว่าผมผิด ผมก็ยอมแสดง 

อาบัติ นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ว่าง่าย และพระมหากัสสปก็รักท่านมาก 

จนพระอานนท์ศีรษะหงอกแล้ว พระมหากัสสปยังเรียกท่านว่า 

เดก็น้อยอยู ่เพราะชอบพอ พระมหากสัสปแก่กว่า กเ็หมอืนคน 

หนึ่งอายุ ๘๐ อีกคน ๖๐ ก็ดูยังเด็กอยู่เรื่อย
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คนว่าง่าย ไม่เหมือนกับพวกคนหัวอ่อน พวกนี้จะไม่มี 

หลกัการ ไม่มจีดุมุง่หมาย คอืใครชกัไปไหนกไ็ด้ จงูได้ง่าย ลมเพ 

ลมพัดหรือที่เขาว่ายอดไผ่ต้องลม หรือไม้หลักปักขี้เลน นี่พวก 

หัวอ่อน

ถ้าเป็นคนว่าง่าย จะเป็นคนทีม่หีลกัการและมจีดุมุง่หมาย 

คอื คนพวกนีถ้้าผดิหลกัการและจดุมุง่หมาย จะแขง็ขึน้มาทนัที 

ดปูกตเิป็นคนสภุาพ กค็อือ่อนนอกแขง็ใน กก็ลายเป็นไม่ว่าง่าย 

แล้วถ้าผิดหลักการ ไม่เอาด้วยแล้ว ถึงใครจะไม่สนับสนุนให้ 

ก้าวหน้าก็ยอม แต่มีความภูมิใจ มีความสุข เพราะมีหลักการ 

และมีจุดมุ่งหมาย

คนว่าง่ายเพราะเห็นแก่ปัจจัย ๔ กับคนว่าง่ายเพราะเห็น 

แก่ธรรม อนันีต่้างกนั นีข้่อความปรากฏใน กกจปูสตูร มชัฌมิ- 

นิกาย มูลปัณณาสก์ พระไตรปิฎก เล่ม ๑๒ 

คนว่าง่ายเพราะเห็นแก่ปัจจัย ๔ ก็ถือว่า ถ้าได้ปัจจัย ๔ 

ถงึจะเป็นคนว่าง่าย ถ้าไม่ได้ปัจจยั ๔ จะเป็นคนว่ายากขึน้มาทนัที
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แต่คนว่าง่ายเพราะเห็นแก่ธรรม สักการธรรม เคารพ 

ธรรมนีเ้ป็นอกีแบบหนึง่ คอืถงึเอาปัจจยั ๔ มาล่อกไ็ม่เอา แต่ถ้า 

ท�าไปเพื่อความถูกต้องตามธรรมแล้วก็เอา

มผีูถ้ามเสมอว่าดือ้กบัพ่อแม่ ถอืว่าเป็นคนดไีหม ดกูว่็าน่า 

จะไม่เป็นคนดี แต่ผมก็ถามกลับว่า สิ่งที่พ่อแม่สอนนั้นถูกหรือ 

ผดิ ถ้าเผือ่สิง่ทีพ่่อแม่สอนนัน้ผดิกด็ือ้ได้ เพราะถ้าไปท�าตามพ่อแม่ 

ทีส่อนผดิ กแ็ย่กว่าดือ้เสยีอกี อย่างพ่อแม่สอนให้เป็นโจร ถ้าลกู 

ปฏิบัติตามก็กลายเป็นแย่ ต้องไม่ปฏิบัติตาม

อนันีค้อืความมเีงือ่นไขของธรรมะ ไม่ได้หมายความว่าจะ 

ว่าไปตามตวั จะว่าง่ายกค็อืใครสอนอะไรกท็�าตาม มนัมเีงือ่นไข 

คือว่าใครสอนผิดหรือสอนถูก หรือโดยที่สุด ครูบาอาจารย์หรือ 

ส�านักสอนผิดหรือสอนถูก ถ้าสอนผิดก็ไม่เอา ถ้าสอนถูกก็เอา

ในพระไตรปิฎกก็มีพูดถึงเรื่องนี้ ศาสดาที่สอนผิด ถ้า 

สาวกปฏิบัติตามมากเท่าใด ก็ชั่วมากเท่านั้น ถ้าศาสนาสอนถูก 

สาวกปฏบิตัติามมากเท่าใด กด็มีากเท่านัน้ ฉะนัน้กด็เูหมอืนว่า 
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จะดื้อกับศาสดา แต่สาวกที่เป็นคนมีโยนิโสมนสิการและฉลาด 

เขารูว่้าศาสดาสอนผดิ เขากไ็ม่เอา สาวกคนอืน่ทีไ่ม่ฉลาด กน็กึว่า 

คนนี้ดื้อ เป็นผู้ว่ายากสอนยาก ที่จริงไม่ใช่

ในเรื่องท�านายฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล ๑๖ ข้อ 

พระพุทธเจ้าท่านเล่าให้ฟังว่า มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่ง ไม่ท�าตาม 

อาจารย์ทีห่ลอกลวง หมายถงึอาจารย์ต้องการจะหลอกลวงพระ 

ราชาในการทีจ่ะไปท�าพธิบีชูายญั เพราะพระราชาฝันร้าย ได้ทลู 

พระราชาไว้ว่าฝันแบบนี้ต้องบูชายัญด้วยแพะด้วยสัตว์ต่างๆ

แต่มศีษิย์คนหนึง่ของคณะพราหมณ์ บอกว่าท่านอาจารย์ 

ในต�าราของเราเคยมีบอกไหมว่า การที่จะสะเดาะเคราะห์เอา 

ชีวิตของเรารอด ด้วยการเอาชีวิตของสัตว์อื่นมาแทน อาจารย์ 

บอกไม่มี

ถ้าอย่างนั้นอาจารย์กราบทูลพระราชาท�าไมให้บูชายัญ 

อาจารย์บอกว่า แกยงัเดก็ไม่รูอ้ะไร นีเ่ป็นทางได้ลาภของพวกเรา
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ลกูศษิย์กบ็อก แล้วแต่อาจารย์เถอะ ผมไม่เอาด้วย ขอลา 

แล้ว

นี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าให้ฟังว่า ในอดีตก็เคยมีเรื่อง 

อย่างนีม้าแล้ว เพราะฉะนั้นสรุปว่าความดื้อความว่าง่ายนี้มันก็ 

อยู่ที่ความถูกต้องด้วย

การหลอกลวงไม่ใช่มแีต่ในพทุธกาล ปัจจบุนักย็งัม ีส�าคญั 

คือว่าทางศาสนาก็ดี ทางผู้ใหญ่ก็ดีที่ปกครองบ้านเมืองต้องสาด 

แสงสว่างทางปัญญาให้กับประชาชน ให้เขามีปัญญา ให้เขาได้ 

แสงสว่าง แล้วเขาก็จะไม่เชื่อ ไม่งมงาย ถ้าคนฉลาดแล้ว ความ 

งมงายมันหมดไปได้

คนมนัมจีดุบอดอยูท่ีว่่า คนมทีฐิมิานะ จะมทีฐิอิยูว่่าเราก็ 

เก่งเหมอืนกนั เรากร็ูเ้หมอืนกนั กไ็ม่ยอมให้สอน นีเ่ป็นจดุบอด 

อนัหนึง่ แข่งดแีละไม่ยอมฟังสิง่ทีถ่กูต้อง ไปตามกระแสเสยีมาก
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มีเรื่องที่เล่ากันซ�้าๆ ก็เรื่องฝนตกขี้หมูไหล ก็มีคนบอกว่า 

อย่างนัน้ถกูอย่างนีผ้ดิ พระเจ้าปยาสกิย็อมรบั ยอมแพ้พระกมุาร 

กัสสป เมื่อถกปัญหาทางปรัชญากันเรื่องตายแล้วเกิด ตายแล้ว 

สญู ชาตเิดยีวหรอืหลายชาต ิพระเจ้าปยาสกิย็อมแพ้ แต่บอกว่า 

ผมเปลีย่นความคดิไม่ได้ เพราะว่าใครๆ เขากร็ูก้นัมานานแล้วว่า 

พระเจ้าปยาสิคิดอย่างนี้เห็นอย่างนี้ เปลี่ยนไม่ได้

พระกุมารกัสสปก็เล่านิทานให้ฟัง คนไปหาอาหารหมูไป 

เจอขี้หมู นึกว่าเป็นอาหารหมู ก็ใส่กระสอบแบกกลับบ้าน เดิน 

มากลางทางฝนตกขี้หมูไหลก็ไม่ยอมทิ้ง บอกว่าแบกมานาน 

แล้วเสียดาย

เหมอืนคนทีม่ทีฐิมิานะ มอีหงัการจดั ถอืมานานแล้ว คดิ 

มานานแล้ว ก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมทิ้ง

พระกุมารกัสสปก็เทียบว่าพระองค์แบกทิฐิผิดมานาน 

แล้ว และก็ไม่ยอมทิ้งไม่ยอมปล่อย ก็เทียบหลายเรื่อง จนใน 

ที่สุดพระเจ้าปยาสิก็ยอมเปลี่ยนความเห็น
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อกีรายหนึง่ คอืสญชยัปรพิาชก อาจารย์ของพระสารบีตุร 

นี่ก็แบกขี้หมูเหมือนกัน แต่เหตุผลท่านก็เข้าที ยังใช้ได้จนบัดนี้ 

คือว่าคนฉลาดก็ไปหาพระพุทธเจ้า คนโง่ก็มาหาเรา ตราบใดที่ 

ยังมีคนโง่อยู่ อาจารย์ก็ยังมีทางหากินอยู่

หลักการในพุทธศาสนาของเรานี่ลึกซึ้งอย่างนี้ พอมี 

ประสบการณ์แล้วกลับไปดูค�าพูดต่างๆ เอามาคิดแล้วชัดเจน 

อย่างทีว่่า “มนัเป็นช่องทางหาลาภของเรา” คอือาจารย์กร็ูว่้ามนั 

ไม่ถกู แต่เป็นช่องทางท�ามาหากนิกเ็ลยรกัษาไว้ ใจไม่สงูพอทีจ่ะ 

ละทิ้งสิ่งที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง แล้วก็มาท�าสิ่งที่ถูกต้อง

เคยมเีรือ่งเล่าทีล่กูศษิย์ไปเรยีนวชิากบัอาจารย์พอจะจบแล้ว 

อาจารย์บอกว่ามอีกีวชิาหนึง่จะเรยีนไหม ท�าอะไรกไ็ด้ให้เป็นทอง 

ลกูศษิย์กบ็อกว่ามนัเป็นทองแล้วอยูไ่ด้กีปี่ อาจารย์บอกว่าอยูไ่ด้ 

๕๐๐ ปี ลกูศษิย์กบ็อกว่าถ้าอย่างนัน้ผมไม่เรยีน อาจารย์บอกว่า 

ถ้าอย่างนั้น เธอเรียนส�าเร็จแล้วกลับได้
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ท�าไมอาจารย์จงึบอกว่าจบแล้ว อาจารย์ต้องการจะทดลอง 

ลกูศษิย์ ถามเหตผุลว่าท�าไมถงึไม่เรยีน ลกูศษิย์กบ็อกว่า ท�าไปแล้ว 

ถ้ามนัเป็นทองไป ๕๐๐ ปี มนักก็ลายเป็นเหลก็ ตอนอกี ๕๐๐ ปี 

ไม่รูม้นัไปอยูใ่นมอืใคร ทองมนัเปลีย่นมอือยูเ่รือ่ย ถ้าไปอยูใ่นมอื 

ใคร คนนั้นจะขาดทุนแย่ เพราะทองกลายเป็นเหล็กไป

อาจารย์ก็มองเห็นคุณธรรมของลูกศิษย์ว่ามีคุณธรรมสูง 

และมองเหน็การณ์ไกล ไม่ได้มองแค่ปีนี ้ถ้ามวีชิาความรูอ้ย่างนี้ 

และมีคุณธรรมอย่างนี้ ก็ใช้ได้ตรงกับที่เราสวดมนต์สรรเสริญ 

พระสังฆคุณที่ว่า วิชฺชา จรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโฐ เทวมานุเส 

ขตฺติโย เสฏฺโฐ ชเนตสฺมึ โคตตปฏิสาริโน ในบรรดาคนที่ยัง 

รังเกียจกันด้วยโคตร ยังถือโคตรอยู่ ผู้ที่เป็นกษัตริย์ประเสริฐ 

ทีส่ดุ แต่คนทีถ่งึพร้อมด้วยความรูแ้ละความประพฤต ิประเสรฐิ 

ทั้งในเทวดาและมนุษย์ อย่างท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกพูดอยู่ 

เสมอว่า ธรรมต้องเหนอืเทพ คนบชูาเทพกนัมาก แต่เทพกต้็อง 

ยอมให้แก่ผู้มีธรรม

๔๓





อ่อนโยน นีเ่ป็นกริยิาทางกาย อ่อนหวานเป็นกริยิาทางวาจา

มสีภุาษติบทหนึง่กล่าวว่า คนทีก่ล้าหาญทีส่ดุ คอืคนทีอ่่อน 

โยนทีส่ดุ คนทีเ่ป็นผูด้ทีีส่ดุ ย่อมจะสภุาพทีส่ดุ หรอืคนกล้าหาญ 

ที่สุดย่อมอ่อนหวานที่สุด คนที่เป็นผู้ดีที่สุด ย่อมอ่อนโยนที่สุด 

นี่เป็นการขยายให้เห็นภาพของผู้อ่อนโยนได้ดีขึ้น 

อ่อนโยนเป็นกายกรรม อ่อนหวานเป็นวจีกรรม

ความอ่อนโยนหรอือ่อนน้อม เปรยีบเหมอืนรวงข้าวทีเ่มลด็ 

เตม็มนักจ็ะน้อมลง ส่วนเมลด็ข้าวลบีกจ็ะตัง้โด่ขึน้ไป เหมอืนคน 

ที่มีคุณธรรม มีคุณสมบัติมากก็จะน้อมลงมา อ่อนน้อมถ่อมตัว 

ท�านองนั้น แต่ถ้าแข็งกระด้างก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไร ท่าน 

เปรียบเอาไว้อย่างนั้น

มุทุ
เป็นผู้อ่อนโยน

๔





กิริยาที่อ่อนโยนหรือวาจาที่อ่อนหวานเป็นเครื่องหมายที่ 

บ่งให้รู้ถึงสภาพจิตใจที่ราบเรียบสงบ ลองเทียบดูว่าเวลาโกรธ 

จิตใจก็ไม่อยู่ในสภาพที่ราบเรียบ อาการทางกายทางวาจาก็จะ 

ผดิปกตไิป หยาบขึน้ ถ้าจติใจราบเรยีบ กจ็ะอ่อนโยนอ่อนหวาน

คือ ไม่มีกิเลสประเภทดูหมิ่น ดูถูก ดูแคลนผู้อื่น

ในเรือ่งอรยิวงัสะ ปฏปิทา ปฏปิทาของผูท้ีเ่ดนิตามอรยิวงศ์ 

มี ๔ ข้อ คือ

อนติมานี
ไม่ดูหมิ่นผู้อื่น

๕
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๑. สันโดษด้วยอาหาร ถ้าเป็นพระก็คืออาหารบิณฑบาต 

ถ้าเป็นฆราวาส ก็คืออาหารทั่วไป 

๒. สันโดษในจีวร หรือเสื้อผ้า

๓. สันโดษในที่อยู่อาศัย หรือเสนาสนะ

๔. ยินดีในภาวนา

ตอนสุดท้าย ท่านจะบอกไว้ทุกข้อว่า แม้จะเป็นผู้สันโดษ 

อย่างนี้ มีคุณสมบัติอย่างนี้ เมื่อไม่ได้ก็ไม่ได้เดือดร้อน เมื่อได้ก็ 

ไม่หมกมุ่น ไม่ติดอยู่ในปัจจัยที่ได้นั้น และไม่ดูหมิ่นผู้อื่น ไม่ยก 

ตนข่มผู้อื่น เพราะคุณธรรมอันนั้น เนวตฺตานุกฺกํเสติ โน ปรํ 

วมฺเภติ ไม่ยกตนข่มผู้อื่น

พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนภิกษุบางรูปที่ออกไป 

บณิฑบาต แล้วกไ็ด้บณิฑบาตเตม็บาตร ยงัได้รบันมินต์วนัรุง่ขึน้ 

อีก กลับมาวัดก็มาดูหมิ่นภิกษุที่มีลาภน้อย มีอาหารน้อย ไม่ 

เหมือนตัว พระพุทธเจ้าก็เปรียบว่าเหมือนแมลงกุดจี่ขี้ ที่มันกิน 

อจุจาระจนเตม็ท้อง แล้วป้ันเป็นก้อนกลมๆ หอบตดิหน้าท้องไว้ 

อกี ไปไหนกห็อบไปด้วย พระพทุธเจ้าท่านกท็รงแสดงเพือ่ไม่ให้ 

๔๘
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ภิกษุหรือใครก็ตามที่จะยกตนข่มขู่หรือดูหมิ่นผู้อื่น

เป็นข้อหนึ่งในสันตบท หรือธรรมที่เป็นไปเพื่อสันตบท 

เพื่อจะไม่ดูหมิ่นผู้อื่น แม้ในคุณสมบัติที่ตนมี ไม่ต้องพูดถึงไม่มี 

คุณสมบัติ

มสีภุาษติทีเ่รามกัจะได้ยนิกนัอยูเ่สมอว่า คนทีเ่หน็คนเป็น 

คนนั่นแหละคน คนที่เห็นคนไม่เป็นคนใช่คนไม่ ก็คือว่าเมื่อเรา 

เป็นคนเหมอืนกนั ถ้าไม่เหน็คนอืน่เป็นคน กไ็ม่ใช่คนด้วย คอืไป 

ด่าลูกน้องว่าไอ้ควายอย่างนี้นะครับ คนที่ปกครองควายจะเป็น 

ใคร ก็ต้องเป็นควายด้วย

บางคนก็ดูหมิ่นผู้อื่น เพราะเห็นว่าเขามีการศึกษาน้อย 

กว่า มยีศน้อยกว่า มตี�าแหน่งฐานะน้อยกว่า ยากจนกว่า หรอืว่า 

ความสวยงามทางร่างกายน้อยกว่า มีชาติตระกูลที่ต�่ากว่า 

เป็นต้น ก็ดูหมิ่นเขาด้วยเหตุเหล่านี้

อติมานี    คือ  ยกตนข่มผู้อื่น

อนติมานี  คือ  ไม่ยกตนข่มผู้อื่น

๔๙
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ที่จริงคนที่เขามีการศึกษาน้อยกว่าเรา เป็นเพราะเขามี 

โอกาสน้อยกว่าก็ได้ แต่มันสมองและความเฉลียวฉลาด บางที 

ก็ไม่ได้ด้อยกว่าคนที่ดูถูกเขาหรอก ลองดูมันสมองชนบท เด็ก 

บ้านนอกนีน่่าดนูะครบั แต่เขาไม่มโีอกาสได้เรยีน พอได้เรยีนก็ 

เฉลียวฉลาดเยอะ ที่เป็นผู้ใหญ่บริหารคณะสงฆ์อยู่เวลานี้ ก็คน 

ชนบททั้งนั้น แม้แต่ข้าราชการผู้ใหญ่ก็เหมือนกัน คนกรุงเทพฯ 

มีน้อย

เพราะฉะนัน้ไม่ควรจะดถูกูกนั ด้วยเหตทุีเ่ขามกีารศกึษา 

น้อยกว่า พระพุทธเจ้าบางทีท่านนั่งเอาจีวรคลุมพระเศียรอยู่ใต้ 

ต้นไม้ มคีนเข้าไปถามพระองค์ว่า ตระกลูอะไร ชาตอิะไร พระ- 

พทุธเจ้าตรสัว่า มา ชาต ิปจุฉฺ จรณญจฺ ปจุฉฺ อย่าถามเรือ่งชาติ 

ตระกูลเลย จรณญฺจ ปุจฺฉ ถามเรื่องความประพฤติดีกว่า ที่จริง 

ท่านก็ไม่ได้มีปมด้อยเรื่องชาติตระกูล บอกว่าไฟที่เกิดจากเชื้อ 

ต่างๆ แม้จะเกิดจากไม้บ้าง แกลบบ้าง อื่นๆ บ้างมันก็ล้วนแต่ 

เป็นไฟ หงุข้าวสกุเหมอืนกนั ส�าเรจ็ประโยชน์ทีใ่ช้ไฟได้ มนัต่างกนั 

ที่เชื้อเท่านั้น
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อาจารย์ทองขาวเล่าว่า “มีเรื่องเล่ากันมาในสมัยรัชกาลที่ 

๖ ตอนท่านเรียนที่อังกฤษ ก็ได้ทราบว่าท่านเป็นคนสนุกสนาน 

กับนักเรียนไทย แต่ต่อมาเมื่อท่านได้รับสถาปนาเป็นสยาม- 

มกุฎราชกุมาร ท่านก็ไม่ค่อยเล่นแล้ว ท่านก็ชักถือตัว ผู้ที่ดูแล 

ก็กราบทูลมาถึงรัชกาลที่ ๕ ว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมี 

ความประพฤตเิปลีย่นแปลงไป ต่อมารชักาลที ่๕ กไ็ด้เขยีนโคลง 

บอกว่า

ฝูงชนกําเนิดคล้าย  คลึงกัน

ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ  แผกบ้าง

ความรู้อาจเรียนทัน  กันหมด

ยกแต่ชั่วดีกระด้าง  อ่อนแก้ ฤาไหว

เป็นบทพระราชนพินธ์ทีท่รงเตอืนให้ระลกึถงึว่าอย่าถอืเนือ้ 

ถอืตวั ตอนนัน้รชักาลที ่๕ ทรงเสดจ็ไปประเทศองักฤษ และเป็น 

วนัทรงคล้ายวนัประสตูขิองเจ้าฟ้ามหาวชริาวธุ ทรงเอาไดอารีม่า 

บอกว่า พระบดิาเขยีนพระโคลงให้ในวนันัน้ ทรงทราบอยูแ่ล้วว่า 

มผีูไ้ปฟ้อง หลงัจากนัน้มาพระองค์กเ็ปลีย่นนสิยักลบัไปอย่างเดมิ 

๕๑
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เป็นผู้ที่สม�่าเสมอกับทุกคน จนต่อมาได้ครองราชย์ เล่นละคร 

แล้วท่านก็ไม่ได้เป็นตัวพระ แต่เป็นตัวเสนา”

เรยีกว่า เตอืนครัง้เดยีว ได้ผลไปตลอด นีเ่รยีกว่าม้าดนีะ 

ครับ ม้าอาชาไนย

บางคนก็ดูหมิ่นเขาว่ามียศน้อยกว่า ถ้าเขาคิดได้ว่าที่เขา 

มียศน้อยกว่าเพราะว่าเขาท�างานทีหลัง ถ้าเริ่มพร้อมๆ กัน เขา 

อาจจะมากกว่าก็ได้ หรือถ้าเขาเริ่มมาก่อน อาจจะมีต�าแหน่งที่ 

สูงกว่าก็ได้

บางคนแยกตวัไป ไม่ยอมกนิข้าวกบัใคร พวกนีม้อีหงัการ 

สงู แก้ไขล�าบาก นอกจากไปโดนอะไรแรงๆ เข้า จงึจะย้อนกลบั 

มาได้

ในสมยัพทุธกาล นายฉนันะกอ็ตมิานะแรง ว่าเป็นผูใ้กล้ชดิ 

พระพทุธเจ้า ออกบวชกต็ามเสดจ็ ใครสัง่สอนอะไรกไ็ม่ฟัง นีค่อื 

อติมานีเหมือนกัน

๕๒
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บางคนก็ไปดูหมิ่นคนอื่นในเรื่องต�าแหน่งฐานะน้อยกว่า 

ถ้านึกว่าสาขางานที่เขาช�านาญ มันมีเพียงแค่นั้น เขาก็น้อยกว่า 

เป็นธรรมดา บางคนนีค่ตวิบิตั ิคอืเขาอยูใ่นทีท่ีต่�าแหน่งมนัมแีค่นัน้ 

แล้วเขาขึน้ไปมากกว่านัน้ไม่ได้ ต้องนกึถงึเรือ่งนีด้้วย ว่าเอ๊ะท�าไม 

คนนีจ้งึฐานะต�า่ต้อย บางททีีเ่ขามอียูแ่ค่นัน้ อย่างเป็นฆราวาสถงึ 

จะเก่งแค่ไหนกไ็ม่ได้เป็นสงัฆราช แม้แต่เจ้าคณะจงัหวดั เจ้าคณะ 

ต�าบลก็ไม่ได้เป็น ในทางกลับกัน พระเก่งเท่าไหร่ก็เป็นพันเอก 

ไม่ได้ มันมีข้อจ�ากัดอยู่

เพราะฉะนั้นคนที่เขาคิดเป็น เขาก็จะคิดอย่างนี้ ก็ไม่ 

ดถูกูใคร อย่างเวลาปรบัคณะรฐัมนตร ีถ้าถกูปรบัออกกจ็ะทรุน 

ทุรายกัน ที่จริงถ้าเผื่อเขาคิดได้ทั้งสองด้านก็จะไม่มีปัญหาอะไร 

คือทุกอย่างที่เขาเป็นอยู่มันมีทั้งคุณทั้งโทษ ถ้าส่วนที่เป็นคุณ 

มันหายไป ส่วนที่เป็นโทษก็หายไปด้วย มันก็เท่านั้น

วันก่อนมีการวิจารณ์เรื่องสมัครผู ้ว ่าฯ บอกว่านายก 

รฐัมนตร ีแล้วอยู่ๆ  มาสมคัรเป็นผูว่้าฯ มนัไม่เอาไหน อย่างนีก้ม็ี 

การที่ใหญ่แล้วมาเล็กก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา คือต้องใหญ่เป็น 

๕๓



ผู ้มุ่ ง ส ัน ต บ ท
ค ุณ ส ม บ ัต ิข อ ง

เลก็เป็น แฟบเป็นพองเป็น มนัถงึจะอยูไ่ด้ เรอืเวลาน�้าขึน้กข็ึน้ไป 

ตามน�า้ เวลาน�า้ลงกล็งไปตามน�า้ ถ้าเผือ่น�า้ขึน้แล้วมนัไม่ขึน้กจ็ม 

ถ้าเผื่อน�้าลงแล้วไม่ลง ก็ค้างเติ่งอยู่ที่ไหนไม่รู้ มันอยู่ไม่ได้ ต้อง 

ใหญ่เป็นเลก็เป็น อยูท่ีไ่หนกอ็ยูไ่ด้ โอ้ อย่างนีเ้ราเคยเป็นมาแล้ว

พระพทุธเจ้าท่านสอนเอาไว้ในสงัยตุตนกิาย “ภกิษทุัง้หลาย 

ถ้าเธอเหน็คหบดมีัง่คัง่สมบรูณ์ เหน็พระราชามหากษตัรย์ิ เหน็ 

ใครต่อใคร ขอให้คดิว่าอย่างนีเ้รากเ็คยเป็นมาแล้ว ในสงัสารวฏั 

ทีย่าวนานนี ้ถ้าไปเหน็คนยากจนเขญ็ใจ คนทพุพลภาพ ก�าพร้า 

ยากจน ก็ให้นึกอย่างนี้เราก็เคยเป็นมาแล้ว โดยที่สุดแม้จะไป 

เห็นสุนัขขี้เรื้อน อย่างนี้เราก็เคยเป็นมาแล้ว”

มันเพื่อนเก่าเราทั้งนั้น ข้างบนข้างต�่าเราเคยเป็นมาแล้ว 

ก็เลยไม่ริษยาและก็ไม่ดูหมิ่นดูถูกใคร

อาจารย์ทองขาวเล่าว่า “ได้ทราบว่า สมเดจ็พระพทุธาจารย์ 

โตท่านเดินไปผ่านเจอสุนัขนอนขวางทาง ท่านบอกว่า พ่อเจ้า 

ประคุณเอ๊ยขอลูกผ่านไปหน่อยเถอะ คนก็ว่า เอ้า ท�าไมไปท�า 

๕๔
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อย่างนั้นล่ะ ท่านก็บอกว่า “ไม่แน่หมาตัวนี้อาจจะเป็นพระโพธิ- 

สัตว์ก็ได้” นี่ก็แสดงว่าท่านก็ไม่มีอติมานะ

มีอยู่คราวหนึ่ง ที่วัดของท่าน ตอนเย็นๆ ก็จะเตะตะกร้อ 

ชาวบ้านไปฟ้องท่านก็เฉย

มาวนัหนึง่ ท่านเข้าวงัได้จวีรผ้าไหมมา ตอนเยน็ท่านกเ็อา 

ผ้าไตรใส่พานไปไว้กลางวงตะกร้อเลย แล้วกราบ บอกว่าโอ๊ย 

พ่อเจ้าประคณุเอ๊ย เตะตะกร้อสวยเหลอืเกนิ ลกูไม่มอีะไรจะให้ 

รางวัล ขอถวายไตร ตั้งแต่นั้นพระเลิกเตะตะกร้อเลย”

นี่คือเอาชนะด้วยอุบาย

บางคนกด็ถูกูคนยากคนจน เหน็คนจนกเ็หยยีดหยาม ถ้า 

คนทีค่ดิเป็น เขากจ็ะคดิว่าเขาอาจมดี ีมคีวามพยายามเหนอืเรา 

กไ็ด้ แต่เนือ่งจากเขาท�างานทหีลงั หรอืไม่มมีรดกจากบรรพบรุษุ 

ก็ได้ ฉะนั้นเขาก็ยังยากจนอยู่ คิดได้อย่างนี้ก็ไม่ดูถูกคนจน ยิ่ง 

รวยนีค่นจนเป็นฐานให้เขา ได้อาศยัแรงงานคนจนเป็นฐานให้ท�า 
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อะไรต่ออะไรได้ ถ้าคนรวยเท่าเขาหมดแล้ว จะไปจ้างใคร

ถ้าคิดเป็นจะมองอะไรได้เห็นชัด ปัญหาอยู่ตรงที่คิดไม่ 

ออกเพราะกิเลสตัวนี้มันปิดหูปิดตาหมด บางคนเกิดมาสวย ก็ 

หลงตัวเองแล้วดูหมิ่นคนขี้เหร่ แต่ถ้าเขาคิดเป็น เขาต้องคิดว่า 

เออ คนขี้เหร่ดี มันท�าให้เราดูสวยยิ่งขึ้น และเขาก็อาจมีคุณ- 

สมบัติอื่นๆ เหนือเราก็ได้

มันอยู่ที่ความคิดเป็น ถ้าคิดเป็นแล้ว กิเลสตัวนี้จะลดลง 

ได้ง่าย เพราะในสงัคมเราต้องมคีนทกุจ�าพวก คนกวาดถนน คน 

ขนขยะ ท�าอะไรทุกอย่าง คนขับรถเมล์ คนขับแท็กซี่ คนเป็น 

นายกฯ ต้องหลากหลายแล้วแต่ว่าใครจะไปอยู่ตรงไหน เท่านั้น 

เอง แต่ว่าทุกคนก็ท�าหน้าที่ให้สังคมนี้อยู่ได้ ต่างคนต่างก็ท�า 

หน้าที่ ถ้าเขาท�าหน้าที่ได้ดีที่สุด อันนั้นแหละคือเกียรติของเขา

เพราะฉะนัน้พระพทุธเจ้าจงึสรปุเอาไว้ว่า คนจะดหีรอืเลว 

เพราะชาติตระกูลก็หามิได้ คนจะดีหรือเลวก็เพราะการกระท�า 

ของตน น ชจฺจา วสโล โหติ น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ กมฺมุนา 
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วสโล โหติ กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ

ชาตติระกลูกเ็หมอืนกนั บางคนกเ็กดิในตระกลูต�่า แต่ว่า 

เขาเป็นบคุคลอาชาไนยได้ เหมอืนไฟทีเ่กดิจากเชือ้ทีก่ล่าวมาแล้ว 

ฉะนั้นการคิดเป็น และการไม่ดูหมิ่นผู้อื่นจึงส�าคัญ

ในสมัยพุทธกาล พระอุบาลีก็เป็นช่างตัดผม ท่านราธะก็ 

เป็นคนยากจน พระยสะก็เป็นลูกเศรษฐี แต่เข้ามาบวชแล้วก็ 

กลมกลืนกัน ท่านไม่มีความรังเกียจกันว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้น 

เข้ามาบวชแล้วละลายพฤตกิรรมหมด ท่านเข้าถงึหวัใจของพทุธ- 

ศาสนา ว่าพระพุทธเจ้าเองก็ต้องการปกครองสงฆ์ให้เป็นแบบ 

อย่างของสังคม เป็นสังคมตัวอย่าง จึงไม่ให้มีวรรณะ เหลือแต่ 

ความเป็นสมณศากยบุตร

ในฐานะที่เป็นมนุษย์ เกียรติของมนุษย์เป็นสิ่งที่สูงสุดซึ่ง 

ใครจะเหยียดหยามไม่ได้ อย่างคนที่ไม่มีอะไรเลย ขี้เมาหย�าเป 

โดยคุณธรรมแล้วเขาไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ แต่ถ้าลองไปขับรถ 

ชนเขาสิ กฎหมายเอาเรื่อง ในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่ง
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เหนือเชื้อชาติ เหนือสิ่งอื่นใดก็มีความเป็นมนุษย์ ต้องให้ 

เกียรติในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ ถึงเขาจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไร 

แต่ศักดิ์ศรีที่เขามีอยู่ ก็คือความเป็นมนุษย์

ปัจจุบันมีค�าว่าสิทธิมนุษยชน ทุกคนมีสิทธิ์เสมอเหมือน 

กันหมด แต่ทางพุทธเรากว้างกว่านั้นอีก คือเวลาแผ่เมตตา จิต 

จะแผ่กว้างออกไปถงึสตัว์โลกทกุชนดิ บอกว่าสตัว์ทัง้หลายทีเ่ป็น 

เพือ่นทกุข์ เกดิ แก่ เจบ็ ตาย ด้วยกนัทัง้หมดทัง้สิน้ เราแผ่ออกไป 

จนถงึสตัว์ทกุชนดิทกุจ�าพวก ไม่ควรจะเบยีดเบยีนกนั ให้อยูเ่ป็นสขุ

ในกรณยีเมตตสตูร มอียูต่อนหนึง่ทีพ่ดูเอาไว้ดทีีว่่า น ปโร 

ปรํ นิกุพฺเพถ นาติ มญฺเญถ กตฺถจิ นํ กิญฺจิ คนอื่นไม่ควรจะ 

ข่มเหงคนอื่นในที่ใดๆ เลย

พฺยาโรสนา ปฏิฆสญฺญา นาญฺญมสฺส ทุกฺขมิจฺเฉยย ไม่ 

ควรปรารถนาทุกข์แก่ผู้อื่น เพราะความโกรธ ความเคียดแค้น 

ชิงชัง
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ฉะนั้นเราควรจะสวดเมตตสูตรกัน จะท�าให้เรามองเห็น 

คนอื่นมีคุณค่าเหมือนกันหมด เราใช้ค�าว่าสัตว์ทั้งหลาย คือ 

ทั้งหมดใน ๓๑ ภูมิ ตัวเองรักสุขเกลียดทุกข์อย่างไร คนอื่นก็ 

อย่างนั้น ก็ไม่ควรจะไปรังเกียจรังแกท�าร้ายซึ่งกันและกัน ไม่ดู 

หมิ่นซึ่งกันและกัน ให้เกียรติตามฐานะของเขา เช่น

มีคนใช้อยู่ในบ้าน ก็ให้เกียรติตามฐานะของเขา ไม่ใช่ 

จะไปยกมือไหว้เขา แต่ว ่าเราให้เกียรติที่ เขาเป็นเช่นนั้น 

พระพทุธเจ้าจงึบอกว่าให้ “ให้ทานโดยเคารพ” แม้แต่ให้กบัสตัว์ 

เดรัจฉาน ก็ให้ด้วยความตั้งอกตั้งใจ ด้วยความเอื้ออาทร ด้วย 

จติใจทีเ่ป่ียมด้วยเมตตา ไม่ใช่ต้องไปเคารพสนุขัอะไรท�านองนัน้ 

ให้โดยเคารพ คอืว่ามจีติใจอ่อนโยน เอือ้อาทรต่อมนั ให้โดยเคารพ 

คอืให้ด้วยเมตตา เอือ้อาทรว่าเพือ่นทกุข์ เกดิ แก่ เจบ็ ตายด้วยกนั

มนีายทหารหญงิคนหนึง่ ตอนเช้าหงุข้าวใส่ถงุมาเตม็เลย 

ขบัรถมาเผือ่จะเจอสนุขัทีไ่หนบ้าง ถ้าเจอกจ็อดเอาข้าวไปให้กนิ 

แสดงว่าใจดี ใจถึง ท�าได้ยาก นานๆ จะมีสักคน
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นโปเลียนเป็นคนที่ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์มากเลย ท่าน 

อาจจะมาจากระดบัต�่า ท่านเข้าใจมนษุย์ดพีอสมควร ท่านจะให้ 

เกียรติคนที่ท�างานหนัก พวกกรรมกร เป็นต้น ไปเยี่ยมโรงงาน 

ก่อนจะกลับ ท่านจะโค้งให้คนงานเป็นการอ�าลา หรือแม้เวลา 

เดินอยู่ในวัง ถ้ามีคนแบกของหนักผ่านมา ท่านก็หลีกทางให้ มี 

คนบอกว่าหลีกให้เขาท�าไม เขาเป็นคนงาน ท่านบอกไม่ได้ เขา 

ท�างานหนัก คนท�างานหนักเป็นคนมีเกียรติเสมอ

หลวงพ่อปัญญานนัทะ ท่านเดนิทางไปใต้ ท่านนัง่รอรถไฟ 

อยู่ คนงานที่กวาดท�าความสะอาดอยู่ที่สถานีรถไฟ บ่นบอกว่า 

พวกนี้มาท�าให้สกปรก ทิ้งข้าวทิ้งของเต็มไปหมด น่าเบื่อหน่าย 

หลวงพ่อกถ็ามว่า โยม เขาจ้างโยมมาท�าอะไร เขาตอบว่า มาท�า 

ความสะอาด หลวงพ่อกบ็อกว่า แล้วถ้าพวกนีเ้ขาไม่มาท�าสกปรก 

ไว้ เขาจะจ้างโยมมาท�างานไหม

นีท่่านจีจ้ดุด ีสมยัทีไ่ปพม่ากบัท่านโลกนาถ ไปขอพกัทีว่ดั 

พระไทยด้วยกนัไม่ให้พกั เลยไปพกัทีว่ดัพระจนี พระจนีต้อนรบั 

ดี ที่หลับที่นอนดี ตื่นเช้ามาเลี้ยงข้าวต้มดี พอจะลากลับ ท่าน 
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ยกมอืไหว้ เพือ่นพระด้วยกนับอก อ้าว ไหว้ได้ยงัไง เขาเป็นพระจนี 

ท่านบอกว่า ไม่ได้ไหว้พระจีน ไหว้คุณธรรมของท่าน พระไทย 

ไม่ให้พักเลย อย่าว่าแต่จะเลี้ยงข้าวต้ม

ท่านปัญญาท่านมีค�าพูดที่คมๆ เวลามีอะไรเกิดขึ้น
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ข้อนี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย พอพูดค�าว่าสันโดษ ทุกคน 

ก็รู้แต่ไม่ค่อยจะเข้าใจความหมาย ในทางปฏิบัติก็ไม่รู้จะปฏิบัติ 

อย่างไร จนถึงกับผมเคยฟังผู้พูดออกทีวีบางคราวก็พูดบอกว่า

เมืองไทยนี่พัฒนาบ้านเมืองไม่ได้ พัฒนาการเมืองไม่ได้ 

เพราะว่ามหีลกัธรรมทางพทุธศาสนา ว่าพทุธศาสนาเป็นอปุสรรค 

ในการพัฒนาการเมือง พัฒนาบ้านเมือง หลักธรรมที่วิทยากร 

ผู้นั้นยกขึ้นมาพูดก็มี ๒ หัวข้อ คือ

สันตุสสโก
เป็นผู้สันโดษ
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ข้อ ๑ สันโดษ ว่าสันโดษสอนให้คนพอใจในสภาพที่เป็น 

อยู ่ไม่กระตอืรอืร้น เป็นเหตใุห้คนพวกหนึง่ฉกฉวยทางการเมอืง 

และเสวยผลแห่งการได้โอกาสนั้น

ข้อ ๒ เรื่องกฎแห่งกรรม การสอนเรื่องกฎแห่งกรรมนี้ 

ท�าให้เชือ่กรรมแล้วยอมรบัสภาพทีต่�า่ต้อยของตน ไม่ดิน้รนต่อสู้ 

เป็นเหตใุห้พวกทีด่ิน้รนต่อสูไ้ด้อ�านาจ และครองอ�านาจอยูต่ลอด 

เวลา

นี่คือความไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดของพิธีกรคนนั้น

ผมจะคุยเรื่อง สันโดษ ก่อน

สนัโดษ เป็นหลกัธรรมทีเ่ป็นพืน้ฐำนให้คนงดเว้นทจุรติ 

ป้องกันอทินนำทำน และป้องกันคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

ถ้าคนประพฤติธรรมข้อสันโดษ ประกอบอาชีพสุจริต 

มสีมัมาอาชวีะ ค�าว่าสนัโดษในทีน่ีต้้องหมายความว่า การพอใจ 
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ในสุจริต มีความหมายของสันโดษอยู่ค�าหนึ่งคือ สมํ ตุฏฐิ คือ 

พอใจในสจุรติ สนตฺ ํดฎฺุฐ ิพอใจในสิง่ทีเ่ป็นของตน ไม่พอใจของ 

ผู้อื่น

ถ้าท�าได้อย่างนี ้ขโมยกไ็ม่ม ีเมือ่ขโมยไม่ม ีคอร์รปัชัน่ไม่มี 

มนักเ็ป็นพืน้ฐานให้เราพฒันาบ้านเมอืงไปเท่าไหร่ ประกอบด้วย 

สมัมาอาชวีะ สมัมาวายามะ เข้ามา มนักไ็ปได้เรว็ ไม่มเีครือ่งถ่วง

มาดอูกีด้านหนึง่ว่า เราลงทนุทางเศรษฐกจิสญูเปล่า เพือ่ 

ป้องกันคนไม่สันโดษมีเท่าไหร่ เหล็กดัดทั่วประเทศ เหมือนอยู่ 

ในกรง เราท�าเพือ่อะไร ถ้าไม่จ�าเป็นใครอยากจะท�า กท็�าเพือ่ป้องกนั 

ขโมย ขโมยคือพวกไม่สันโดษ ไม่ สมํ ตุฏฐิ ไม่ยินดีในของของ 

ตน เรากต้็องท�าเหลก็ดดัทัว่ประเทศ แล้วกญุแจกแ็พงเหลอืเกนิ 

กุญแจก็ท�าเพื่อป้องกันขโมย ยังมีรั้วอีก เรามีการลงทุนทาง 

เศรษฐกิจที่สูญเปล่า เพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหายเยอะแยะไป 

หมด
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มรีถยนต์ กต้็องมเีครือ่งกนัขโมย เป็นการเพิม่รายจ่าย ถ้า 

คนมสีนัโดษ อาจจะไม่ต้องมกีารฟ้องร้อง ไม่ต้องมอียัการ หรอื 

ไม่ต้องมคีกุ ไม่ต้องมกีรมราชทณัฑ์ ต�ารวจกอ็าจจะมแีต่ต�ารวจ 

จราจร แล้วเอาเงินทั้งหมดนี้ไปพัฒนาบ้านเมืองได้ คดีฟ้องร้อง 

ในศาลเวลานี้ ๘๐% เป็นเรื่องของอทินนาทาน

ฉะนั้นสันโดษนี่เป็นการป้องกันอทินนาทาน ป้องกันการ 

คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ดังนั้นขอให้เข้าใจเถอะว่าสันโดษเป็น 

สิ่งที่ดีกับสังคมและดีกับตัวบุคคลเอง มันท�าให้มีความสุข 

ส�าราญใจอยูเ่รือ่ยๆ เสมอๆ คอือิม่ใจ ได้อะไรมากพ็อใจ เหมอืนกบั 

หม้อน�้าที่มันเต็มอยู่ด้วยน�้า มันชุ่ม แต่ถ้าหม้อน�้าที่มันแห้ง ก็

เหมอืนกบัคนทีไ่ด้อะไรมากไ็ม่พอใจ ไม่มคีวามพอใจ จติใจมนัก็ 

ร้อนอยู่เรื่อย กระวนกระวายอยู่เรื่อย ไม่สันโดษ

แต่ท่านไม่ได้ห้ามความเพียรพยายาม เพราะว่าท่านสอน 

สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ ท่านสอนว่าไม่ให้สันโดษในกุศล- 

ธรรม นี่เป็นเรื่องที่ชาวพุทธควรท�าความเข้าใจกันให้ดี

๖๖
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ถ้าเราพฒันาประเทศโดยไม่มสีนัโดษ เราอย่าพฒันาดกีว่า 

เพราะโครงสร้างมันสั่นคลอนไปหมด มันจะพัฒนาไปสู่ระบบ 

การโกงกินกันเป็นทีม และระบบการรับสินบน ขูดรีดโดยไม่มี 

ยางอาย ใครมือยาวสาวได้สาวเอา ไม่แยแสกับความอดอยาก 

แร้นแค้นของผูอ้ืน่ นีค่อืการพฒันาโดยไม่มสีนัโดษเป็นตวัควบคมุ 

มันจะมีทุจริตเต็มไปหมด

ขอพูดเรื่องกรรมหน่อย เพราะว่าพิธีกรคนนั้นเขาพูดถึง 

เรือ่งกรรมว่า ค�าสอนในพทุธศาสนาในเรือ่งกรรมนี ้เป็นอปุสรรค 

ในการพัฒนาประเทศ ท�าให้คนไม่มีคุณภาพ เพราะว่าคนที่เชื่อ 

เรือ่งกรรมนี ้ยอมรบัสภาพของตวั เช่น ชาวนาทีย่ากจน พอคดิว่า 

เราเป็นชาวนาทีย่ากจน เพราะเหตทุีช่าตก่ิอนท�ากรรมไว้ไม่ดมีา 

ไม่ได้ให้ทานมา ต้องมาเป็นคนยากจน เพราะฉะนัน้ต้องก้มหน้า 

รับกรรมไป ไม่ต้องดิ้นรนขวนขวาย เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่ 

ดิ้นรนขวนขวายเข้าครอบครอง มีอ�านาจอยู่ตลอดเวลา

มลีทัธทิีว่่า บพุเพกต เหตวุา เป็นลทัธทิีเ่ชือ่ว่า จะทกุข์สขุ 

จะดีชั่วอย่างไรก็แล้วแต่กรรมเก่า ถ้าเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้า 
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ถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิ

ทั่วไปเรามักย�้ากันมากว่า คนที่เกิดมายากจน เพราะไม่ 

เคยให้ทาน คนที่เกิดมาร�่ารวย เพราะให้ทานไว้เยอะ

สมมตุว่ิาเราคดิว่าเรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งจรงิ แต่ไม่ใช่จรงิทัง้หมด 

สมมตุว่ิาสาเหตทุีท่�าให้คนยากจนมอียู ่๑๐ ส่วน อนันีย้อมรบัว่า 

เป็นส่วนหนึ่ง คือ ๑ ใน ๑๐ อีก ๙๐ ท�าไมไม่พูดว่าเขายากจน 

เพราะเขาขี้เกียจท�าการงาน เขาฝักใฝ่อบายมุขทุกชนิด ซึ่งเป็น 

การปฏิบัติผิดหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

และระบบสงัคมได้เอือ้อ�านวยให้เขาเงยหน้าอ้าปากได้ไหม 

ระบบสังคมได้เอารัดเอาเปรียบเขาหรือเปล่า ท�านองนี้นะครับ 

ซึ่งสามารถจะแจงออกไปได้เป็น ๑๐ อย่าง ๒๐ อย่าง

ถ้าเขาตั้งตัวไว้ดี ตั้งตัวไว้ชอบ อัตตสัมมาปณิธิ แล้วรวม 

กับกฎอนิจจัง ไม่เที่ยง คือว่าจนได้ แต่ถ้าตั้งตนไว้ชอบก็เปลี่ยน 

เป็นรวยได้ ถ้าประกอบเหตปัุจจยัด ีและระบบสงัคมเอือ้อ�านวย 
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ให้เขาตั้งเนื้อตั้งตัวได้ ไม่เป็นระบบที่เอารัดเอาเปรียบ ท�านองนี้ 

ก็สามารถท�าให้คนที่เกิดมาจน พอมีพอกินได้

ระบบสงัคมนีก่ต้็องเอามาพจิารณาด้วย ไม่ใช่เอาแต่ตอกย�า้ 

กันว่าเกิดมาจน เพราะว่าชาติก่อนไม่ได้ให้ทานเอาไว้

ความเป็นอยู่ดีหรือไม่ดีของคนในสังคม ขึ้นอยู่กับเหตุ 

ปัจจบุนัเป็นส่วนใหญ่ ไม่ใช่เหตใุนอดตีเป็นส่วนใหญ่ ถ้าแบ่งเป็น 

๔ ส่วน เหตุในอดีตก็เป็น ๑ ปัจจุบันเป็น ๓

ผมยกตัวอย่างจากหลักธรรม ธรรมที่เป็นเหตุให้บุคคล

หมุนไปสู่ความเจริญมี ๔ ข้อ คือ

๑. ปฏิรูปเทสวาสะ อยู่ในถิ่นที่เหมาะต่อกิจการนั้น

๒. สัปปุริสูปสังเสว หรือ สัปปุริสูปัสสยะ คบคนดี

๓. อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไว้ชอบ

๔. บุพเพกตปุญญตา ได้ท�าบุญไว้ก่อน

๖๙



ผู ้มุ่ ง ส ัน ต บ ท
ค ุณ ส ม บ ัต ิข อ ง

ตามหลกัธรรมนี ้เหตปัุจจบุนั ๓ ส่วน เหตใุนอดตี ๑ ส่วน 

เขาได้อยูใ่นถิน่ทีเ่หมาะกบักจิการ เขาท�านา นานัน้ดนิดไีหม มนี�า้ 

หรอืเปล่า แห้งแล้งเกนิไปหรอืเปล่า น�้าท่วมหรอืเปล่า ท�านองนี้ 

พืชพันธุ์ต่างๆ มันดีไหมที่จะท�าให้นาดี ตัวประกอบมันดีไหม 

ปัจจัยต่างๆ มันต้องพร้อม

หรอืค้าขาย ประการที ่๑ กต้็องท�าเลด ีต่อมากก็ลัยาณมติร 

ตัวเองก็ต้องตั้งตนไว้ชอบ เป็นคนดีด้วย

นีก่ช็ีแ้จงให้เหน็ว่า ค�าสอนเรือ่งหลกักรรมของพทุธศาสนานี้ 

ถ้าเราเข้าใจไม่ถกูต้อง กจ็ะท�าให้คนเหน็ว่าค�าสอนเรือ่งกรรมหรอื 

กฎแห่งกรรมนี ้ท�าให้คนยอมรบัสภาพตามทีต่นเป็นอยู ่และกไ็ม่ 

ดิ้นรนขวนขวาย งอมืองอเท้า ท�าให้ถูกกดขี่

ที่ส�าคัญ ความเชื่อเรื่องกรรม ท�าให้คนเว้นความชั่วได้ 

อย่างตั้งอกตั้งใจที่จะเว้น และตั้งหน้าตั้งตาท�าความดีด้วยความ 

สนิทใจ ความเต็มใจ ไม่ลังเลที่จะท�าความดี นี่ก็เป็นคุณเป็น 

ประโยชน์แก่สังคมมากมาย
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ฉะนั้นถ้าคนในสังคมท�าได้ในเรื่องสันโดษและเชื่อเรื่อง 

กรรมในท�านองที่ถูกต้อง ก็จะท�าให้ประเทศมีความสงบร่มเย็น

๗๑





เท่าทีพ่บหลกัตดัสนิธรรมวนิยั ๘ ประการ กม็อียูข้่อหนึง่ 

ใน ๘ ข้อคือ ธรรมใดเป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงง่าย ธรรมนั้น 

เป็นธรรมวินัย เป็นค�าสั่งสอนของพระศาสดา ธรรมใดเป็นไป 

เพื่อความเป็นผู้เลี้ยงยาก ธรรมนั้นไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัย ไม่ใช่ 

ค�าสั่งสอนของพระศาสดา

ความเป็นผู้เลี้ยงง่าย อย่างไรเรียกว่าเป็นผู้เลี้ยงง่าย ถ้า 

เป็นเดก็กเ็ป็นนยัหนึง่ เดก็เลีย้งง่าย เดก็เลีย้งยาก กไ็ม่ต้องพดูถงึ 

ไม่ใช่ในความหมายนี้

สุภโร
การเป็นผู้เลี้ยงง่าย

๗
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ความเป็นผูเ้ลีย้งง่าย โดยใจความส�าคญักค็อืเป็นผูอ้ยูง่่าย 

กินง่ายตายยาก อยู่ยากกินยากตายเร็ว ก็เป็นคนง่าย

ภรรยานายทหารคนหนึง่ถามว่า เอ๊ะ อยูก่นัมา ๓๐ ปี ไม่ 

เคยบ่นเรื่องอาหารเลย เขาตอบว่า เธอท�าให้กินก็ดีแล้ว อย่างนี้ 

ก็เลี้ยงง่าย

มีพระพุทธภาษิตอยู่แห่งหนึ่งที่น่าจะน�ามาพิจารณาเรื่อง 

เลี้ยงง่าย เลี้ยงยาก

สุชีวํ อหิริเกน กากสูเรน ธํสินา ปกฺขนฺทินา ปคพฺเภน 

สงฺกิ ลิฏเฐน ชีวิตํ หิริมตา จ ทุชฺชีวํ นิจฺจํ สุจิคเวสินา อลีเน 

นาปคพฺเภน สุทฺธาชีเวน ปสฺสตา

คนไม่มีหิริ กล้าเพียงดังกา มีปกติก�าจัดคุณของคนอื่น 

แล่นไปเอาหน้า คะนองกายวาจา เป็นผูเ้ศร้าหมอง ย่อมเป็นอยูง่่าย 

ส่วนผู้มีหิริ แสวงหาปัจจัยที่สะอาดอยู่เสมอ ไม่หดหู่ ไม่คะนอง 

มีอาชีวะบริสุทธิ์ เห็นแจ้งอยู่ ย่อมเป็นอยู่ยาก
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นี่ไม่ใช่เลี้ยงง่าย เป็นอยู่ง่าย เลี้ยงยากแต่เป็นอยู่ง่าย คือ 

ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วละก็สะดวกสบาย

ส่วนคนมีหิริ แสวงหากรรมอันสะอาดอยู่เป็นนิจไม่หดหู่ 

ไม่คะนองกาย วาจา เลี้ยงชีพด้วยปัจจัยที่บริสุทธิ์ เห็นอาชีวะ 

หมดจดว่าเป็นสาระ ย่อมเป็นอยูย่าก แต่เลีย้งง่าย หมายความว่า 

ค่อนข้างจะแร้นแค้น คือว่าไม่กล้าดังกา

ภาษติทีย่กมานี ้พดูถงึพระ ทีเ่ป็นคนเลีย้งยาก แต่ว่าเป็น 

อยู่ง่าย คือสะดวกสบาย เช่น มีรถ มีกุฏิสะดวกสบาย เป็นต้น

ทีว่่ากล้าดงักา หมายความว่า กามนักล้าทีจ่ะลกัขโมย คอื 

ท�าเป็นไม่สนใจเนือ้หรอืปลาทีช่าวบ้านเขาตากเอาไว้ นัง่เฉย แต่ 

พอเจ้าของเผลอ ก็โฉบลงมาทันที จับเอาก้อนเนื้อหรือปลาเต็ม 

ปากแล้วก็บนิไป ฉันใด คนกลา้เพยีงดังกา กเ็หมือนกนั อาจจะ 

ท�าทีไม่สนใจต่อเงินทองบางอย่าง ในเมื่อไม่มีโอกาส แต่พอมี 

โอกาสเมื่อใดก็ท�าทุจริตทันที นี่หมายถึงชาวบ้านนะครับ
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พระอรรถกถาจารย์ก็พูดถึงบรรพชิตว่า เข้าไปในบ้านกับ 

ภกิษทุัง้หลาย ก�าหนดทีต่ัง้ของอาหาร เมือ่ภกิษผุูม้คีวามละอาย 

เทีย่วบณิฑบาตในบ้าน ได้อาหารพอยงัอตัภาพให้เป็นไปแล้วไปสู่ 

โรงฉนั พจิารณาแล้วดืม่ยาคแูล้ว ท�ากรรมฐานไว้ในใจ สาธยาย 

พระพทุธพจน์ ปัดกวาดโรงฉนั แต่บคุคลผูก้ล้าเพยีงดงักาไม่ท�า 

อะไร มุง่หน้าตรงไปยงับ้าน เข้าไปสูเ่รอืนหลงัหนึง่ บรรดาเรอืนที่ 

ก�าหนดเอาไว้แล้ว เมื่อชาวบ้านแย้มประตูไว้ ท�าการของตนอยู่ 

เอามือข้างหนึ่งผลักบานประตูเข้าไปข้างใน

เจ้าของเรือนเห็นภิกษุนั้นแล้วแม้ไม่ปวารณา ก็นิมนต์ให้ 

นั่งบนอาสนะ ถวายข้าวยาคูที่ตนมีอยู่ เขาบริโภคตามต้องการ 

แล้ว ถือเอาส่วนที่เหลือแล้วก็หลีกไป บุคคลดังนี้เรียกว่ากล้า 

เพียงดังกา

นีพ่ดูตามต�าราทีท่่านให้ไว้ ต้องขออภยัพระคณุเจ้าทีเ่ป็นพระ 

ส�ารวมระวงั มอีนิทรยีสงัวรดแีล้ว อย่าได้กระทบกระเทอืนใจแต่ 

อย่างใด
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อเนสนา แสวงหาหรืออาชีพที่ไม่บริสุทธิ์มี ๕ อย่าง คือ

๑. กุหนา หลอกลวง

๒. ลปนา พูดจาพิรี้พิไร

๓. เนมิตกตา พูดจาหว่านล้อม

๔. นิเปสิกตา พูดท้าทายให้เจ็บใจเพื่อให้เขาให้

๕. ลาเภนะ ลาภัง ชิคิงสนตา ต่อลาภด้วยลาภ หรือหา 

ก�าไรทางอ้อม

๑  กุหนำ หลอกลวง ท่ำนให้ดูกุหนวัตถุ ๓ อย่ำง 

๑. แกล้งปฏิเสธปัจจัย ทั้งๆ ที่อยากได้อยู่ เพื่อให้เขา 

เหน็ว่าเป็นผูไ้ม่มคีวามต้องการ แล้วในทีส่ดุกร็บั ท�าทเีหมอืนว่า 

เพื่ออนุเคราะห์เขา เช่น โยมเอาของมาถวาย ก็ไม่รับ เขาก็ 

คะยัน้คะยอ ยิง่ปฏเิสธมากโยมกย็ิง่เลือ่มใส ในทีส่ดุกบ็อกว่าเอ้า 

รับก็รับ ก็ดูเหมือนว่าอนุเคราะห์เขา แต่ใจจริงอยากได้

๒. พดูเลยีบเคยีงหรอืพดูอ้อมค้อมให้เขาเข้าใจว่า คณุวเิศษ 

สงูสดุมอียูใ่นตน เช่น ทีท่่านยกตวัอย่างไว้ในต�าราว่า “เมือ่มคีน 

มาหา ถ้าเป็นเจ้าของกฏุทิีอ่ยูก่ว่็า ผูใ้ดอยูใ่นวหิารของท่าน ผูน้ัน้ 

๗๗
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เป็นโสดาบนั เป็นสกทาคาม ีหรอืว่าได้ฌาน ได้วปัิสสนา ท�านองนี้ 

พูดเลียบเคียง ไม่บอกตรงๆ”

ถ้าสมมุติว่า โยมเจ้าของกุฏิมาหา พระก็บอกว่า “กุฏิที่ 

โยมสร้างนี่ พระที่อยู่ส่วนมากอย่างน้อยก็ได้ฌาน” พูดเลียบ 

เคยีงให้เขาเข้าใจว่าผูท้ีอ่ยูน่ีไ่ม่ใช่พระธรรมดา แต่ทีจ่รงิกห็มายถงึ 

ตนนั่นแหละ

๓. แต่งอริยิาบถให้น่าเลือ่มใส ท�าเป็นเคร่ง จรงิๆ แล้วไม่ 

ได้เคร่ง คือต่อหน้าอย่างหนึ่ง ลับหลังอักอย่างหนึ่ง

๒  ลปนำ พูดจำพิรี้พิไร 

ท่านยกตัวอย่างว่า ชอบทักขึ้นก่อน คือชอบคุย ขี้คุย 

เสนอตัว ชอบพูดว่าคนใหญ่คนโตมาหาตัว นี่เรียกว่าเสนอตัว 

วธิกีารนีพ้วกหมอดชูอบใช้ การพดูเอาใจกเ็ป็นลปนาเหมอืนกนั 

พดูยกยอ พดูผกูมดั พดูประจบ พดูเหมอืนแกงถัว่คอืพล่ามมาก 

เพ้อเจ้อมากแต่จริงน้อย

๗๘
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๓  เนมิตกตำ ธรรมนิมิต 

เช่น บอกใบ้ เป็นท�านองว่าเห็นเขาถืออะไรมา ก็ถามว่า 

ถืออะไรมา เขาตอบว่าถืออาหารมา ก็พูดบอกใบ้ว่าพระควรจะ 

ได้ฉันบ้าง

หรืออย่างโยมมา บอกว่าจะมานิมนต์พระไปฉันที่บ้าน 

พระก็บอกว่า “หนึ่งอาตมาแล้วสองใครหรือโยม” นี่คือบอกใบ้

ต่อมากพ็ดูเคาะ เช่น ถามว่าถอือะไรมา ตอบว่าถอืนมมา 

พระบอกว่าคงไม่ใช่ เพราะถ้าใช่ พระคงได้ฉันบ้าง เรียกว่าพูด 

เคาะ

พูดเลียบเคียง หน้ากฐินมีกันบ่อย พูดเลียบเคียงให้ไป 

ทอดที่วัด ท�านองว่าที่วัดยังไม่มีใครทอดกฐิน

๔  นิเปสิกตำ พูดข่ม เพื่อให้เขำเจ็บใจแล้วก็ให้

เช่น “บ้านนี้เมื่อก่อนนี้ ผู้หลักผู้ใหญ่เคยท�าบุญให้ทาน 

๗๙
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พอมาถงึรุน่หลานนีไ้ม่เหน็มใีครท�า” นีก่พ็ดูให้เขาเจบ็ใจ เพือ่ให้ 

เขาให้

พูดใส่ร้าย พูดเยาะเย้ย พูดประชด พูดหวานต่อหน้า 

นินทาลับหลัง นี่ก็อยู่ในนิเปสิกตา

๕  ต่อลำภด้วยลำภ 

คือให้ของเล็กน้อย เพื่อหวังว่าจะได้ของมาก

ทางหลักศาสนา ถือว่าผู้ที่ประกอบอเนสนา เป็นผู้เลี้ยง 

ยากไม่ใช่คนเลี้ยงง่าย ไม่อยู่ในสุภโรห่างไกลจากสันตบท

ในกรณทีีบ่อก “โยม อาตมาฉนัน�า้พรกิปลาท”ู อย่างนีถ้้า 

ไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่ปวารณา ก็เป็นอเนสนา เพราะท�าไม่ได้อยู่แล้ว

ในกรณทีีพ่ระท่านเดนิทางไปถงึเวลาเพล กเ็ข้าร้านอาหาร 

ร้านกจ็ะถามว่าจะฉนัอะไร พระกบ็อกว่าก๋วยเตีย๋วต้มย�า ถ้าโดย 

กริยิาของพระ กไ็ม่ควรจะระบ ุควรแล้วแต่เขาจะจดัมาถวาย แต่ 

๘๐
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ถ้าเป็นซือ้ฉนัเอง กบ็อกได้ เพือ่เขาจะได้จดัให้ถกู ซือ้ฉนัเองบอก 

ได้ไม่เป็นอเนสนา

สุภโร เป็นคุณธรรมสู่สันตบทคือความสงบ ฆราวาสยิ่ง 

ท�าได้ง่าย เพราะเลี้ยงตนอยู่แล้ว ท�าอย่างไรจึงจะเป็นคนเลี้ยง 

ง่าย กนิอยูธ่รรมดาๆ กนิเพือ่อยู ่ไม่ใช่อยูเ่พือ่กนิ กนิอยูแ่ต่พอดี 

ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการกินดีอยู่ดี

ส่วนชวีติพระต้องอาศยัชาวบ้าน กย็ิง่ต้องท�าให้เขาเลีย้งง่าย

มีอยู่ข้อหนึ่งในหลักธรรมที่ให้พระพิจารณา ปรปฏิพทฺธา 

เม ชีวิกา ชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่น ฉะนั้นเราต้องท�าตัวให้เขา 

เลี้ยงง่าย เป็นหลักธรรมที่ให้พระสงฆ์พิจารณาเนืองๆ

ถือว่าเป็นคุณธรรมที่ท�าให้ยิ่งน่าเคารพมากขึ้น คือไม่ไป 

ยุ่งกับเรื่องการกิน กินมากเกินเหตุเกินควร

๘๑





อนันีต้้องนกึถงึว่า ท่านพดูว่าเป็นทางสูส่นัตบทนะครบั คอื 

สูน่พิพาน สนัตบทกค็อืนพิพาน ถ้าไม่พจิารณาให้ด ีจะดเูหมอืน 

ว่าสอนให้คนขี้เกียจ ความจริงไม่ใช่ แต่เพื่อให้มีจิตผ่องแผ้วไป 

นิพพานได้เร็ว เพราะเป็นทางสู่นิพพาน

มกีจิมาก คอืวุน่ไปหมด รบันมินต์ มกีารก่อสร้าง มกีจิธรุะ 

เยอะแยะ โอกาสที่จะไปบ�าเพ็ญสมณธรรมก็ไม่มี หาความสงบ 

ได้ยาก

อัปปกิจโจ
เป็นผู้มีกิจน้อย

๘
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ท่านมุ่งไว้ส�าหรับผู้ที่ก�าลังปฏิบัติเพื่อจะก้าวขึ้นสู่โลกุตร- 

ธรรมพอได้บรรลุแล้ว ท่านก็จะกลับมาสู่สังคม มาท�างานให้ 

สังคมอีก

เหมือนเด็กนักเรียน งานอย่างอื่นก็พักไว้ก่อน เรียนจบ 

แล้วค่อยมาท�างานหนักขึ้น

มกีจิน้อย ไม่ใช่การเกยีจคร้าน เพราะพระพทุธเจ้าไม่ทรง 

สรรเสรญิคนเกยีจคร้าน ทรงต�าหนติลอด ผูท้ีม่กัหลบั ผูท้ีค่ยุมาก 

มักหลับ มีการงานมาก ยอ่มห่างไกลจากการสิน้อาสวะ นี่พระ- 

พุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้

เป็นการยืนยันว่า การมีกิจน้อย นี่ทรงมุ่งถึงผู้ที่จะปฏิบัติ 

ธรรมเพื่อบรรลุสันตบท

มแีห่งหนึง่ทีน่่าสนใจทีว่่า นทิทฺาสลิ ีคนทีช่อบหลบั สภาสลิี 

ชอบคุย อนุฏฺฐาตา จ โย นโร เกียจคร้านไม่ขยันลุกขึ้น อลโส 

เกียจคร้าน โกธปญฺญาโณ มักโกรธ ก็เป็นทางของความเสื่อม 

๘๔
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ตํ ปราภวโต มุขํ

ท่านมุง่ส�าหรบัผูท้ีก่�าลงัอยูใ่นช่วงบ�าเพญ็ตนเพือ่บรรลสุนัตบท

๘๕





คอืไม่ท�าตนให้เป็นคนหนกัอกหนกัใจอยูเ่สมอ ภาระอะไร 

ทีไ่ม่จ�าเป็น กต็ดัทิง้ไปบ้าง มธีรุะอะไรทีห่ลกีไม่พ้นกท็�าไป แต่ไม่ 

เกบ็มาหนกัอกหนกัใจ จนกนิไม่ได้นอนไม่หลบั ไม่ขวนขวายไขว่คว้า 

เอาภาระทีย่งัมาไม่ถงึ ให้รงุรงัสมองรงุรงัใจ ภาระใดทีม่าถงึกท็�าไป 

ไม่ไขว่คว้าหาภาระที่ยังมาไม่ถึง และไม่ผลักภาระที่มาถึงแล้ว

เมือ่เบากายเบาใจ จติกผ่็องใส เป็นกมัมะนยีงั ควรแก่การ 

งาน มสีมาธไิด้เรว็ มองชวีติปลอดโปร่ง ไม่รงุรงั สบาย ถงึจะเป็น 

ฆราวาสก็ท�าตัวให้เบากายเบาใจได้ โดยวิธีที่ว่าอะไรไม่จ�าเป็น 

กต็ดัทิง้ไป เอาทีจ่�าเป็นไว้ นอกจากตวัเราเองจะเบากายเบาใจแล้ว 

คนอื่นใกล้ตัวเราก็พลอยเบากายเบาใจไปด้วย

สัลลหุกวุตติ
ประพฤติตนเป็นผู้เบากาย เบาใจ

๙





จะตรงกันข้ามกับอีกตัวหนึ่งคือ ปาก ตินฺทฺริโย มีอินทรีย์ 

ปรากฏคอืมอีนิทรย์ีไม่สงบ ถ้าเผือ่ท่านผูฟั้งไปอ่านพระไตรปิฎก 

เขาพูดถึงพระที่ไม่เคร่ง พระที่ลอกแลก เขาจะใช้ค�าว่า ปาก- 

ตินฺทฺริโย

สนัตรนิทรโีย กายสงบ คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ฝึกมาดี 

จนเชื่อง เหมือนม้าหรือช้างที่เขาใช้งานแล้วเขาฝึกมาดี มันจะดู 

ดีกว่าสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการฝึก มันจะสงบและสง่า

สันตรินทรีโย
มีอินทรีย์สงบ

๑๐
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บางทีม้าศึกนี่ เขาจะทดลองมัน เดินทางไกลให้กระหาย 

น�้า เอาน�้ามาไว้ใกล้ๆ แล้วตีกลองศึกขึ้นมา มันจะผละจากน�้าที่ 

มันกินทันที พุ่งไปยังเสียงกลอง เขาฝึกมาดี

หรือช้างของพระเจ้าปเสนทิโกศลไปติดหล่ม ท�ายังไงก็ 

ไม่ขึน้ ปโุรหติกใ็ห้ไปตกีลองศกึ พอได้ยนิกลองศกึ กม็เีรีย่วแรง 

ถอนตัวขึ้นมาจากหล่มได้

หรอืท่านเจ้าคณุพระธรรมปิฎก ท่านบอกว่าไม่สบาย พอ 

ไปให้ท่านเทศน์ ใกล้เพลแล้วท่านบอกว่า พอได้พูดแล้วไม่ต้อง 

ฉันก็ได้ นี่ท่านก็มีลักษณะเป็นเหมือนช้างศึกม้าศึก คือคนที่ท�า 

ประโยชน์ พอท�าไปกปี็ตลิมืเหนือ่ย มคีวามอิม่ใจในหน้าทีก่ารงาน

คนที่มีอินทรีย์สงบ เริ่มต้นก็จะส�ารวมอินทรีย์ทั้ง ๖ ตา 

ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ฝึกให้มนัท�าได้ตามทีอ่ยากจะท�า เรยีกว่ามี 

อินทรีย์ที่ได้รับการฝึกดีแล้วและสงบได้

๙๐
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พระพุทธภาษิตที่น่าสนใจตอนหนึ่งว่า อินทรีย์ของสัตว์ 

ในโลกนี้ ทั้งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ ที่ไม่ได้ฝึก 

ไม่เป็นประโยชน์ มีอินทรีย์ก็ต้องรักษาอินทรีย์ ส�ารวมอินทรีย์ 

เพื่อให้เป็นประโยชน์

๙๑





๑  สชำติกปัญญำ

ปัญญาที่ติดมาแต่ก�าเนิด บุคคลประเภทที่มีปัญญาที่ 

สบืเนือ่งมาจากกรรมเก่า ได้สะสมปัญญาบารมมีามาก กต็ดิมา 

ตัง้แต่ก�าเนดิ ทีเ่รยีกว่ามไีอควิสงู คนเราเกดิมาฉลาดไม่เหมอืนกนั 

สชาติกปัญญา แสดงถึงความฉลาดมาตั้งแต่เกิด แต่ถ้าเขาได้ 

เรยีนน้อย ความฉลาดนัน้อาจจะน้อยลง หมายความว่าไม่มตีวัเสรมิ 

เป็นไปเองเท่าทีม่มีาแต่ก�าเนดิ intelligent จะเลง็ไปทาง mental 

ability ความสามารถทางจิตที่จะรู้อะไรได้มาก ถ้าเผื่อว่าคนมี 

สชาตกิปัญญามาด ีแล้วกม็าได้ศกึษาเล่าเรยีนดด้ีวย อกีคนไม่มี 

นิปโก
ผู้มีปัญญารักษาตน

๑๑

ปัญญามีหลายแบบ
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สชาติกปัญญา ได้แต่โยคปัญญาอย่างเดียว คือความรู้ที่ได้จาก 

การเล่าเรยีน การสดบัตรบัฟัง มนักส็ูค้นทีเ่ขามทีัง้สองอย่างไม่ได้

คนสมองดี จะจ�าได้หมายรู้เร็ว แต่คนมีปัญญาดี จะคิด 

เหตุผลได้ทะลุปรุโปร่ง คนปัญญาดีเรียกว่าเฉลียวฉลาด

คนที่สมองดี ปัญญาดี ความเพียรดี ก็จะไปได้ไกลมาก

ความฉลาดของคนไม่เท่ากัน เหมือนความสูงของต้นไม้ 

อย่างเอากระถินกับต้นสักปลูกด้วยกัน มันสูงไม่เท่ากัน หรือ 

ลูกลิงกับลูกช้าง โตเต็มที่ของลิงกับช้างมันผิดกัน ฉะนั้นการที่ 

ได้อะไรสะสมมาแต่ชาติก่อนก็มีส่วนเยอะเหมือนกัน และก็มา 

เพิ่มเอาในชาตินี้ด้วย

พระปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้า ตามที่เราได้ศึกษากัน 

มา อย่างในชาติที่เป็นมโหสถ ก็มีปัญญามาตั้งแต่เด็กๆ ผู้ใหญ่ 

สู้ไม่ได้ ผู้ใหญ่คิดไม่ออกท่านคิดออก

๙๔
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๒  โยคปัญญำ

โยคะ แปลว่า ประกอบหรอืกระท�า ปัญญาทีเ่กดิจากการ 

ประกอบ การกระท�าในปัจจบุนั ขยนัหมัน่เพยีรหมัน่ฟังหมัน่คดิ 

หมั่นอบรมฝึกฝน ปัญญาชนิดนี้ ถ้าเผื่อคนฟังเท่ากันคิดเท่ากัน 

อบรมเท่ากันก็จะได้รับมาเท่าๆ กัน

๓  เนปักกปัญญำ

นี่คือนิปโก ปัญญาที่รู้จักรักษาตัวไม่ให้ตกไปในความชั่ว 

ผู้มีปัญญาอย่างนี้ จะต้องประกอบด้วยโกศล ๓ อย่าง คือ

๑. อายโกศล ฉลาดรู้เรื่องความเจริญ

๒. อปายโกศล ฉลาดรู้เรื่องความเสื่อม อะไรคือความ 

เจริญ อะไรคือความเสื่อม

๓. อุปายโกศล ฉลาดรู้อุบายที่จะหลีกจากความเสื่อม 

ด�าเนินไปสู่ความเจริญ

ค�าว่า อุบาย ในภาษาธรรมะ แปลว่า วิธีการ
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เวลาเราเรียนหนังสือ เราเน้นไปที่พุทธิศึกษา คือสอนให้ 

คนเก่ง แต่ไม่ได้สอนให้คนด ีสอนให้รูเ้รือ่งความเจรญิ ความเสือ่ม 

ทีจ่ะรูจ้กัหาวธิหีลกีจากความเสือ่มไปหาความเจรญิกย็งัน้อยอยู่ 

เรื่องความดีความชั่ว ความถูกความผิด ความควรไม่ควร อะไร 

พวกนี้มันต้องเรียนกันต่างหาก

สงัเกตดคูนท�าความดกีนัไม่ค่อยเป็น เราขาดการสอนเรือ่ง 

เนปักกปัญญา มาตรฐานความส�าเรจ็ในชวีติ เรามุง่เอาทางวตัถุ 

กันเกินไป ใครที่ได้วัตถุมากก็กลายเป็นความส�าเร็จในชีวิตใน 

สายตาของสังคมไป ที่จริงมันไม่ใช่ แต่มันก็เห็นยาก วัตถุต่างๆ 

มนัเหน็ง่ายกเ็ลยเอาไว้ก่อน ทีจ่รงิมนัไม่ใช่ ทีใ่ช่กค็อืความสงบสขุ 

ในชวีติ และการได้ท�าประโยชน์กบัผูอ้ืน่ อนันัน้เป็นความส�าเรจ็ 

ในชีวิตที่ดีกว่าตั้งเยอะเลย
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๔  นิเพธิกปัญญำ

หมายถึงปัญญาที่แจ้งทะลุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแทงทะลุ 

อรยิสจั ๔ แจ่มแจ้งความเป็นจรงิ ซึง่ประกอบด้วยรอบ ๓ อาการ ๑๒

ทีม่าคูก่บันเิพธกิปัญญาอยูเ่สมอคอื อทุยตัถคามนิปัีญญา 

คือปัญญาที่รู้ความเกิดและความดับของสังขารและนามรูป

เป็นคนละอย่างกนั แต่จะมาคูก่นัเสมอ ท่านจะแสดงอทุ- 

ยตัถคามนิปัีญญาก่อนคอืรูจ้กัความเกดิ ความดบัของสงัขารและ 

นามรูป เป็นญาณต่างๆ ต่อมาก็ถึงแทงทะลุอริยสัจ คือนิเพธิก- 

ปัญญา แทงทะลอุรยิสจัตามความเป็นจรงิ ซึง่ประกอบด้วยรอบ 

๓ ไตรปริวัฏ อาการ ๑๒

ในแนวทางของพระศาสนา ในการที่จะเสริมสร้างปัญญา 

ทัง้ ๔ นี ้มวีธิกีารยงัไง กม็วีธิกีารต่างๆ กนัไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ที่เป็นหัวข้อธรรมรวมที่ใช้ได้กับปัญญาทั่วๆ ไป ก็คือปัญญาวุฒิ 

ธรรม คือธรรมที่ท�าให้ปัญญาเจริญ หรือเป็นไปเพื่อความเจริญ 

ปัญญามี ๔ อย่าง

๙๗



ผู ้มุ่ ง ส ัน ต บ ท
ค ุณ ส ม บ ัต ิข อ ง

๑. สัปปริสูปสังเสวะ การคบคนดี คบคนดีก็ได้ปัญญา

   เยอะ

๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟังธรรม ฟังค�าสั่งสอนของคนดี

๓. มีโยนิโสมนสิการ

๔. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม

อันนี้มี ๒ ความหมาย

๑. ปฏบิตัธิรรมให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน ว่าอยูใ่นฐานะ 

อย่างไร ควรจะท�าอย่างไร ปฏิบัติธรรมแค่ไหนจึงจะเหมาะสม 

แก่ฐานะของตน อย่างจะให้ทาน กร็ูว่้าฐานะของตนเป็นอย่างไร 

ควรจะให้ทานเท่าใด รักษาศีลก็เหมือนกัน รักษาให้เหมาะแก่ 

ฐานะของตน ไม่อย่างนั้นอยู่ไม่ได้หรืออยู่ล�าบาก ถ้ามีอาชีพ 

เป็นชาวประมง ก็ถือศีลข้อ ๑ ไม่ได้ ก็ไปถือข้ออื่นให้เคร่ง ถือ 

อทินนาทานให้เคร่ง อย่าไปขโมยของคนอื่น

ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้น
ปฏิบัติอย่างไร
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อย่างนายอรยิะพรานเบด็ ตกปลาอยู ่พระพทุธเจ้าถามว่า 

เธอชือ่อะไร เขาว่าชือ่อรยิะ พระพทุธเจ้าตรสัว่า ถ้ายงัท�าอย่างนี้ 

อยู่ยังไม่ใช่ชื่ออริยะ

ถ้าพระจะไปเทศน์ชาวประมง ก็เทศน์เรื่องอื่นไม่ต้องไป 

เทศน์ให้เลิกฆ่าสัตว์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิร- 

ญาณวโรรสท่านเคยต�าหนิพระที่ไปเทศน์ให้ชาวประมงฟัง แล้ว 

ท่านไปเทศน์เรื่องปาณาติบาต

ท่านกเ็รยีกมาเตอืน ท่านบอกว่าเทศน์อย่างนีไ้ม่ได้ เหมอืน 

กบัไปหกัด้ามพร้าด้วยหวัเข่า ท�าได้อย่างไรมนัเป็นอาชพีของเขา 

ไปเทศน์เขากค็งเว้นไม่ได้ ศาสนามคีณุกบัเขาอย่างไร เขากร็ูอ้ยู่ 

เขาจงึได้ลงทนุบ�ารงุศาสนา อตุส่าห์นมินต์พระไปเทศน์ กม็เีรือ่ง 

อื่นจะเทศน์เยอะแยะไป ท่านก็ติงแบบนี้

๒. ปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยตามธรรมใหญ่ หมายความ 

ว่าในศาสนาจะมหีลกัใหญ่อยู ่เหมอืนกฎหมายรฐัธรรมนญู กฎ- 

หมายลูกต้องไม่ขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
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เช่น หลักธรรมเป็นหลักของพุทธศาสนา การท�าอะไร 

ต้องไม่ขดักบัหลกัธรรม ถ้าขดักบัหลกัธรรมกต้็องถอืว่าไม่ปฏบิตัิ 

ธรรมน้อยคล้อยตามธรรมใหญ่ เช่น

พระพทุธเจ้าท่านตรสัว่า ฤกษ์ด ียามด ีขณะด ีอยูท่ีส่จุรติ 

กาย วาจา ใจ เราบอกจะย้ายทีท่�างาน ดฤูกษ์เสยีหน่อย เรยีกว่า 

ขัดกับหลักกรรม หรือว่าท�าดีตอนเช้า เช้านั้นก็เป็นฤกษ์ดี ท�าดี 

ตอนบ่าย บ่ายนั้นก็เป็นฤกษ์ดี นี่หลักของพระพุทธเจ้า ถ้าเรา 

ไม่ถืออันนี้ ไปดูฤกษ์ดูยามในการท�าอะไร ก็ไม่ถูก หรือถ้าไป 

บนบานศาลกล่าว ก็ถือว่าขัดกับหลักใหญ่แล้ว

๑๐๐



อสาตํ สาตรูเปน ปิยรูเปน อปฺปิยํ 

ทุกฺขํ สุขสฺส รูเปน ปมตฺตมติวตฺตติ.

สิ่งที่ไม่น่ายินดีย่อมครอบง�าคนประมาท
ด้วยรูปลักษณ์ว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดี

สิ่งที่ไม่น่ารักย่อมครอบง�าคนประมาท
ด้วยรูปลักษณ์ว่าเป็นสิ่งที่น่ารัก 
ทุกข์ย่อมครอบง�าคนประมาท
ด้วยรูปลักษณ์ว่าเป็นสุข

(ขุ.ชำ. ๒๗/๑๐๐ อสำตรูปชำดก)





เมื่อจิตสงบ กายวาจาก็พลอยสงบไปด้วยตามธรรมชาติ 

จิตเป็นสิ่งที่สงบยากกว่ากาย วาจา เราจึงสอนเรื่องศีลก่อน ให้ 

กายวาจาสงบ เอาจากข้างนอกมาก่อน แล้วกไ็ปสอนเรือ่งสมาธิ 

ให้จิตสงบ

ในทางปฏิบัติ ถ้าเผื่อยังไม่สามารถท�าให้จิตสงบได้ ก็ให้ 

ส�ารวมกาย วาจาไว้ก่อน เหมือนจะขุดต้นไม้ ถ้าเห็นว่าต้นไม้ 

มนัใหญ่นกั รากมนัลกึนกั กต็ดัก้านรานกิง่ไว้ก่อน แล้วค่อยตดั 

ล�าต้นทีหลัง ก็จะง่ายขึ้น

อัปปคัพโภ
เป็นผู้ไม่คะนองกาย วาจา มีจิตสงบ
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ผมนึกถึงชาดกหนึ่ง ที่พระโพธิสัตว์ไถนาแล้วไปเจอแท่ง 

ทองใหญ่มาก จะแบกก็ไม่ไหว หรือแบกมาก็กลัวคนเห็น ท่าน 

ฉลาด ค่อยๆ เลือ่ยเอามาทลีะเลก็น้อย เอาไปขายบ้าง เอาไปท�า 

ธุระบ้าง แล้วแต่จะท�า ก็อยู่สบายไปทั้งชาติ

อะไรที่มันใหญ่โตเกินไปเหลือก�าลัง ก็ค่อยๆ ตัดทอนไป 

ทีละเล็กทีละน้อย

พระพุทธเจ้าท่านปรารภพระที่ท่านบ่นว่า สิกขาบทนี่มัน 

เยอะเหลือเกิน รักษาไม่ไหว ไหวกายไหววาจาอะไรไม่ได้ เป็น 

อาบตัไิปหมด พระพทุธเจ้าท่านว่า ถ้าอย่างนัน้ไม่ต้องรกัษามาก 

รักษาจิตอย่างเดียวได้ไหม ท่านตอบว่าได้ แล้วก็รักษาจิตอย่าง 

เดียว แล้วท่านก็ได้ส�าเร็จ พอส�าเร็จแล้ว ท่านก็คิดว่าอาจารย์ 

เราตอนที่แนะน�าทีแรกมัวแต่แนะน�าเรื่องวินัย สิกขาบทนั้น 

สกิขาบทนี ้ท�าอะไรไม่ได้ไปหมดเลย แต่พอพระพทุธเจ้าแนะน�า 

บอกรักษาจิตอย่างเดียว รู้สึกมันเบาสบายดี

๑๐๔
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พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า เรื่องท�านองนี้มันเคยมีมาแล้ว 

ก็เล่าเรื่องบัณฑิตไปเจอทองนี่แหละครับ ถ้าฉลาดก็ค่อยๆ แบ่ง 

เอาไป ก็ไปได้

การคะนองกาย คอือาการทีก่ายหลกุหลกิลกุลน ไม่อยูใ่น 

สภาพทีเ่รยีบร้อย อนันีก้เ็ป็นบททดสอบ คนทีเ่ข้มแขง็กายเขาจะ 

มัน่คง จะนัง่ จะเดนิ รูส้กึท่าทางมัน่คง แต่ถ้าคนทีจ่ติใจไม่มัน่คง 

การนั่งการเดินจะหลุกหลิก นักปราชญ์ท่านให้สังเกตดู

บางทีพระคุณเจ้าท่านเรียนหนังสือ นั่งไขว่ห้างกระดิกขา 

ไปด้วย พอกลบักนัหมดแล้ว ผมกข็อนมินต์ให้อยูก่่อน เรยีนถาม 

ท่านว่า ขาท่านเป็นอะไร ท่านบอกว่าปกต ิผมกว่็าผมเหน็กระดกิ 

อยู่เรื่อย ตั้งแต่วันนั้นมาก็เรียบร้อย

ท่านศาสตราจารย์ร้อยต�ารวจโทแสง มนวิทูร ท่านก�าลัง 

สอนอยู่ เห็นองค์ไหนกระดิกขานี่ ท่านเดินมาดุเลย ท่านจะลุก 

จากเก้าอี้เลย จะหลับจะอะไรท่านไม่ถือ แต่นั่งกระดิกขานี่ถือ 

มาก ท่านบอกว่าที่ท่านเตือนพระหนุ่มเณรน้อยนี่ ก็เหมือนกับ 
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พระพุทธรูป มีฝุ่น ก็เอามาเช็ดมาถู มาขัดเพื่อเอาไว้กราบไหว้ 

แล้วท่านเป็นอาจารย์คนเดยีวทีเ่วลาเข้าสอน จะกราบพระพทุธรปู

ในส่วนของฆราวาสก็แล้วแต่บุคคล อาจจะได้เหมือนกัน 

ถ้าได้โอกาสเหมาะตามสมควร

การคะนองวาจา พูดออกไปโดยไม่ระมัดระวัง ไปบาดใจ 

คนอืน่ ให้โทษแก่ตวัเอง ทีส่�าคญักค็อื ไม่มเีรือ่งจะพดูกพ็ดู หรอื 

หมดเรือ่งจะพดูแล้วกไ็ม่หยดุพดู ตรงกนัข้ามกบัคนทีส่�ารวม ซึง่ 

จะมีลักษณะอีกแบบหนึ่ง

ถ้าในระดับสูงขึ้นไป การไม่คะนองกายก็หมายถึงการไม่ 

ท�าทจุรติทางกาย การไม่คะนองวาจากห็มายถงึ การไม่ท�าทจุรติ 

ทางวาจา ท�าให้เป็นคนทีม่กีายวาจาเรยีบร้อย น่าเคารพน่านบัถอื 

น่ารัก น่าคบหาสมาคม

การพูดหยอกเย้า ก็ต้องดูบุคคล ดูกาลเทศะหลายอย่าง 

ถ้าเจอพระเจอผูห้ญงิแล้วบอกว่า “โยมหน้าใสเชยีววนันี”้ อย่างนี้ 

๑๐๖
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คะนองวาจามากเกินไปทีเดียว ไม่เหมาะ

ค�าว่า อปปฺคพภฺ เป็นศพัท์เฉพาะ แปลว่าไม่คะนองกายวาจา 

ค�านี้เราจะไปแยกแปลไม่ได้ อปฺป แปลว่าน้อย คพฺภ แปลว่า 

ครรภ์ ถ้าผสมกนัจะมคีวามหมายอกีอย่างหนึง่ เหมอืนกบัค�าว่า 

season ค�าว่า sea แปลว่าทะเล ค�าว่า son แปลว่าลูก แต่รวม 

เป็น season แล้ว แปลว่าฤดูกาล ไม่ได้แปลว่าลูกทะเล

๑๐๗





คุณสมบัติข้อนี้ ถ้าเป็นพระสงฆ์ก็เห็นได้ง่าย เพราะท่าน 

สอนไม่ให้คลุกคลีกับตระกูล ไม่ให้ติดพันตระกูล ให้ชักกาย 

ชกัใจออกห่าง มองเหน็ตระกลูเป็นอนัตรายเหมอืนมองเหน็ภเูขา 

ที่โตรกชัน เหมือนบ่อน�้าที่ปากเป็นหล่มเลน ไม่กล้าเข้าไปใกล้ 

กลัวจะตกลง ประพฤติตนเหมือนดวงจันทร์ให้แสงสว่างแก่โลก 

แต่ไม่ลงมาคลุกคลีกับโลก จันทูปมา ปฏิปทา

กุเลสุอนนุคิทโธ
ไม่ติดพันในตระกูลทั้งหลาย

๑๓



ผู ้มุ่ ง ส ัน ต บ ท
ค ุณ ส ม บ ัต ิข อ ง

พระมหากสัสปได้รบัยกย่องมากในเรือ่งนี ้และมพีระตสิสะ 

เถระผู้หนึ่งที่เข้าไปคลุกคลีกับนายช่างแก้วเป็นประจ�า และถูก 

หาว่าไปขโมยแก้วมณีเขาในเรื่องนกกระเรียน จากวันนั้นมา 

ท่านบาดเจบ็แล้ว ท่านกอ็ธษิฐานใจว่าไม่ยอมเข้าสูร่่มชายคาของ

บ้านใด ถ้ายงัมปีลแีข้งอยู ่กจ็ะเทีย่วบณิฑบาตไปตามประตบู้าน 

คือจะไม่เข้าบ้านใคร เพราะว่าประสบภัยพิบัติจากการเข้าสนิท 

สนมในตระกูล

ถ้าเป็นคฤหัสถ์ ถ้าจะท�าตัวให้สอดคล้องกับข้อนี้ คือว่า 

ไม่คลุกคลีกับเพื่อนบ้านมากเกินไป แม้ในหมู่ญาติก็ไม่คลุกคลี 

มากเกินไป เพราะเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกัน บาดหมางกันได้ 

ง่าย มีสุภาษิตที่ว่า “มิตรภาพย่อมจืดจางเพราะห่างเหินกันเกิน 

ไป หรือเพราะคลุกคลีกันเกินไป”

๑. อัจจาภิกขณสังคัคคา คลุกคลีกันมากเกินไป

๒. อสโมสรเณน จ ห่างเหินกันมากเกินไป คือไม่สโมสร 

    กันเลย 

๑๑๐
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๓. อกาเล ยาจนาย จ ขอในกาลที่ไม่ควรขอ

เอเตน มิตฺตา ภิชฺชนฺติ มิตรทั้งหลายย่อมจะจืดจางไป 

เพราะเหตุนี้

สามข้อนี้เป็นเหตุในการรักษามิตรภาพ คือวางจังหวะให้ 

พอดีๆ

๑๑๑





น จ ขทุทฺ ํสมาจเร กญิจฺ ิเยน วญิญ ูปเร อปุวเทยยฺ ํแปล 

ว่า ตเิตยีนผูอ้ืน่อย่างไร กไ็ม่ควรท�าอย่างนัน้ วญิญชูนตเิตยีนชน 

ทัง้หลายอืน่ได้ด้วยการกระท�าอย่างใด กไ็ม่ถงึกระท�ากรรมหรอื 

การกระท�าอย่างนั้น ผมก็เลยขอรวบเป็นว่า ไม่ท�าอย่างที่ต�าหนิ 

ผู้อื่น และขอรวบเป็นศัพท์ว่า อนูปวำโท ไม่กล่าวร้าย คือแต่ง 

ศัพท์ขึ้นใหม่ จากการรวบบาลียาวๆ 

อนูปวาโท
ไม่กล่าวร้าย

๑๔



ผู ้มุ่ ง ส ัน ต บ ท
ค ุณ ส ม บ ัต ิข อ ง

โดยทั่วไปเป็นนิสัยที่ไม่ดีอย่างหนึ่งของคนบางคน หรือ 

โดยมากกไ็ด้ อาจจะต�าหนผิูอ้ืน่ในแบบทีว่่า “โทษคนอืน่มองเหน็ 

เป็นภูเขา โทษของเรามองไม่เห็นเท่าเส้นขน” ตามอุทานธรรม 

ของท่านศาสนโสภน (แจ่ม จตฺตสลฺโล)

ถ้าต�าหนผิูอ้ืน่ในสิง่ทีต่วัเรา หรอืตนเองไม่ได้ท�ากไ็ม่เป็นไร 

ไม่สูก้ระไรนกั ถ้าท�าอย่างทีต่�าหนผิูอ้ืน่ไว้ กจ็ะน่าขายหน้า เพราะ 

เขาจะชี้หน้าเอาได้ ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง

ตัวอย่างที่เห็นชัด อย่างคอร์รัปชั่นในวงราชการก็จะมี 

วงการทั่วๆ ไปก็จะมี หรือผู้ใหญ่ในวงการราชการพูดถึงการ 

ปราบคอร์รัปชั่น สั่งปราบคอร์รัปชั่น ถ้าหากว่าผู้ใหญ่เองไม่ 

คดโกงก็ดีแล้ว ก็คงจะเป็นไปได้เรียบร้อยสะดวกดี ถ้าหากผู้สั่ง 

เป็นผู้ทุจริตเสียเอง ก็ไม่รู้จะไปปราบได้อย่างไร

หรือเจ้าอาวาสที่เป็นปาราชิก ก็จะเลี้ยงลูกวัดที่เป็น 

ปาราชิกเอาไว้เพื่อเป็นพวกพ้องของตัว ก็เป็นเรื่องธรรมดาของ 

คนหาพวก

๑๑๔



อ.  ว ศ ิน  อ ิน ท ส ร ะ

ตัวอย่างก็คือพระอุปนนท์ เทศนาให้คนทั้งหลายภิกษุ 

ทั้งหลายสันโดษ แต่ท่านไปที่วัดไหน เวลาเข้าพรรษา ท่านก็ 

อยากได้ของออกพรรษา ท่านก็ไปวางรองเท้าไว้บ้าง วางร่มไว้ 

บ้าง เพือ่ท่านจะมส่ีวนด้วย พอออกพรรษาแล้วท่านกเ็ดนิเกบ็ไป 

ทลีะวดั นีก่เ็หน็ชดั กล่าวยกย่องความมกัน้อยสนัโดษ แต่ตวัเอง 

กลับไปท�าตรงกันข้าม

แต่บางเรื่องก็มีข้อยกเว้น เช่นพระแก่ ท่านหวังดีแก่ลูก 

ศษิย์ ตืน่มาต ี๔ กเ็ทีย่วเดนิปลกุให้พระหนุม่เณรน้อยขึน้มาท่อง 

หนงัสอื เสรจ็แล้วท่านกไ็ปนอนต่อ เพราะท่านแก่แล้ว อย่างนีก้็ 

ยกเว้นให้ด้วยสุขภาพของท่าน ไม่ควรต�าหนิท่าน

ในพุทธพจน์มีว่า อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โก หิ นาโถ 

ปโรสิยา อฺตตนา หิ สุทนฺเตน นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ ตนที่ฝึกดีแล้ว 

ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยาก ต้องฝึกตนก่อนแล้วฝึกผู้อื่นภายหลัง 

ก็ไม่เศร้าหมอง

๑๑๕



ผู ้มุ่ ง ส ัน ต บ ท
ค ุณ ส ม บ ัต ิข อ ง

อีกบทหนึ่งว่า อตฺตทตฺถํ ปรตฺเถน พหุนาปิ นหาปเย ไม่ 

ควรพร่าประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มาก รู้ประโยชน์ 

ของตนแล้ว พึงท�าประโยชน์ของตนให้บริบูรณ์ พึงขวนขวายใน 

ประโยชน์ของตน

แต่อนันีไ้ม่ได้สอนให้เหน็แก่ตวั เพยีงแต่ว่าท�าตวัให้ด ีแล้ว 

ก็ช่วยผู้อื่นให้ดีด้วย คือไปพร้อมๆ กัน แต่ถ้าเผื่อฝึกตนได้แล้ว 

ก็จะดียิ่งขึ้น

เกี่ยวกับเรื่องวาจา ที่ว่าไม่ควรท�าอย่างที่ต�าหนิผู้อื่น หรือ 

ไม่ควรกล่าวร้ายผูอ้ืน่โดยไม่มข้ีอเทจ็จรงิ มพีทุธภาษติในสงัยตุต- 

นิกาย พรหมสังยุต อยู่ตอนหนึ่ง ซึ่งผมเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ 

กับผู้สนใจอยู่มาก

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า คนที่เกิดมาทุกคน มีขวานติด 

ปากมาด้วย ส�าหรบัให้คนพาล ผูท้ีช่อบพดูร้าย พดูชัว่ๆ ไว้เชอืด 

เฉือนตนเอง ผู้ใดสรรเสริญคนที่ควรติเตียน หรือติเตียนคนที่ 

ควรสรรเสริญ ผู้นั้นเรียกว่าเกลี่ยโทษลงด้วยปาก เขาก็จะไม่ได้ 

๑๑๖
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รับความสุขเพราะโทษนั้น

การเสียทรัพย์เพราะแพ้การพนัน สิ้นเนื้อสิ้นตัวก็ยัง 

โทษน้อยกว่า การท�าใจให้ประทุษร้ายในพระสุคต การท�าใจให้ 

ประทุษร้ายในพระสุคตคือพระพุทธเจ้านี้มีโทษมากกว่า มีโทษ 

ติดตามไปหลายชาติ น่ากลัว

บุคคล ๔ จ�าพวก

๑. ยกย่องคนที่ควรยกย่อง ต�าหนิคนที่ควรต�าหนิ

๒. ไม่ยกย่องคนที่ควรยกย่อง ไม่ต�าหนิคนที่ควรต�าหนิ

๓. สรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ แต่ไม่ติเตียนคนที่ควร 

ติเตียน

๔. ติเตียนคนที่ควรติเตียน แต่ไม่สรรเสริญคนที่ควร 

สรรเสริญ

พระพุทธเจ้าคุยกับ โปตลิย ปริพาชก ปริพาชกก็ตอบว่า 

คนทีเ่ฉยๆ แหละด ีคอืไม่ตเิตยีนใคร ไม่สรรเสรญิใคร เขาชอบใจ 

คนพวกนี้ เพราะว่าตั้งอยู่ในอุเบกขา

๑๑๗



ผู ้มุ่ ง ส ัน ต บ ท
ค ุณ ส ม บ ัต ิข อ ง

พระพุทธเจ้าท่านไม่เห็นด้วย ท่านบอกว่าเรานิยมคนที่ติ 

คนทีค่วรต ิสรรเสรญิคนทีค่วรสรรเสรญิ ตามความเป็นจรงิ ตาม 

กาลอันควร เพราะว่าตั้งอยู่ใน กาลัญญุตา

ในสงัคมเรา บางทกีพ็ลาด คนไปให้ค่ากบัคนทีเ่ฉยๆ ไม่ว่า 

ใคร ว่าท่านดีเหลือเกินไม่ว่าใครเลย ท�าผิดท�าถูกก็ไม่ว่าใครเลย 

อนันีม้นัเป็น concept ทีผ่ดิ เอาหลกัพระพทุธเจ้ามาเทยีบ กต้็อง 

ต�าหนิคนที่ควรต�าหนิ ยกย่องคนที่ควรยกย่อง

พระพุทธเจ้าท่านไม่เฉย ใครควรต�าหนิท่านก็ต�าหนิ ใคร 

ควรยกย่องท่านก็ยกย่อง ถ้าเป็นคนมีสาระเอาจริงเอาจังทนต่อ 

ค�าสอนเขาก็จะอยู่ได้ คือพระพุทธเจ้าท่านทรงต้องการแก่น

มีอีกพุทธพจน์ที่ว่า ยถาวาที ตถาการี ท�าอย่างที่พูด พูด 

อย่างที่ท�า อันนี้ก็ดีครับ

ท่านมหาตมะ คานธ ีมคีนไปถามท่านว่า ท่านอยูใ่นปัจฉมิ 

วยั ท่านมคี�าพดูอะไรสกัหน่อยหนึง่ไหม จะฝากเอาไว้ส�าหรบัให้ 

๑๑๘
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คนรุ่นหลังถือเอาเป็นแบบอย่างปฏิบัติตาม ท่านบอกว่า “ชีวิต 

ของข้าพเจ้าทัง้หมดนัน่แหละคอืค�าพดูของข้าพเจ้า” หมายความ 

ว่า ถ้าอยากรูว่้าข้าพเจ้าจะพดูอะไร กด็ชูวีติของข้าพเจ้ากแ็ล้วกนั 

แปลว่า ท�าให้ดู เป็นอยู่ให้เห็น แทนค�าพูดของท่าน

ในสงัคมเรา บางคนสอนเก่ง ได้รบัยกย่องว่ามวีาทศลิป์แต่ 

ตวัเองท�าตรงข้ามกบัทีส่อน ถ้าจะตดัสนิกค็อืว่า กด็ทีีส่อนได้ แต่ 

ก็แย่ที่ท�าไม่ได้ แต่ก็ไม่ท�าให้เกิดความประทับใจต่อผู้ที่ถูกสอน

๑๑๙





ลองอ่านจากพระไตรปิฎกกไ็ด้นะครบั ค่อนข้างยาว เดีย๋ว 

ค่อยพูดกันไปทีละตอนก็ได้

“พึงแผ่เมตตาจิตไปในหมู่สัตว์ว่า ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็น 

ผู้มีสุข มีความเกษม มีตนถึงความสุขเถิด สัตว์มีชีวิตทั้งหลาย 

เหล่าใดเหล่าหนึง่มอียู ่ยงัเป็นผูส้ะดุง้ ยงัมตีณัหาอยู ่หรอืเป็นผู้ 

มั่นคง ไม่มีตัณหา”

คือแผ่เมตตาไปให้หมดเลย ทั้งสัตว์ที่ทั้งยาวหรือสั้นหรือ 

ใหญ่ หรอืเลก็ ผอม อ้วน ทีไ่ด้เหน็หรอืไม่ได้เหน็ อยูไ่กลหรอือยู่ 

ใกล้ ทีเ่กดิแล้ว หรอืแสวงหาทีเ่กดิอยู ่ภตูาวา สมัภเวสวีา ขอให้ 

สัตว์ทั้งหลายมีความสุข

เมตตวา
มีเมตตา

๑๕



ผู ้มุ่ ง ส ัน ต บ ท
ค ุณ ส ม บ ัต ิข อ ง

ภูตา นี่ในความหมายหนึ่ง หมายถึงพระอรหันต์

สมัภเวส ีหมายถงึ ทัง้หมดยกเว้นพระอรหนัต์ ตัง้แต่พระ 

อนาคามีลงมา ยังเป็นสัมภเวสี คือยังมีภพอยู่

สัตว์อื่นไม่พึงข่มเหงสัตว์อื่น ไม่พึงดูหมิ่นอะไรๆ เขาในที่ 

ใดๆ เลย ไม่พึงปรารถนาทุกข์แก่กันและกัน เพราะความกริ้ว 

โกรธ และเพราะความคมุแค้น มารดาถนอมบตุรคนเดยีวผูเ้กดิ 

ในตนด้วยชีวิตฉันใด พึงเจริญเมตตาในใจไม่มีประมาณไปใน 

สัตว์ทั้งปวงฉันนั้น

พงึเจรญิเมตตามใีนใจไม่มปีระมาณ มานสมภฺาวเย อปร-ิ 

มาณ ํพงึเจรญิเมตตามใีนใจไม่มปีระมาณในโลกทัง้ปวง ทัง้เบือ้งบน 

เบื้องล่างเบื้องขวาง เป็นธรรมอันไม่คับแค้น ไม่มีเวร ไม่มีศัตรู 

ผู้เจริญเมตตานั้น ยืนอยู่ก็ดี เดินอยู่ก็ดี นั่งก็ดี นอนก็ดี เป็นผู้ 

ปราศจากความง่วงคอืยงัไม่ง่วงนอนเพยีงใด กพ็งึตัง้สตไิว้เพยีงนัน้

๑๒๒



อ.  ว ศ ิน  อ ิน ท ส ร ะ

ปราชญ์ทั้งหลายเรียกการอยู่นี้ว่า พรหมวิหาร ในพระ 

ศาสนานีผู้ม้เีมตตาไม่เข้าถงึทฏิฐ ิคอืสกักายทฏิฐ ิเป็นผูม้ศีลีถงึ 

พร้อมด้วยทัสนะ หรือสัมมาทิฏฐิ ในโสดาปัตติมรรค น�าความ 

หมกมุ่นในกามทั้งหลายออกไปได้ ก็ย่อมไม่เข้าถึงการนอนใน 

ครรภ์อีกโดยแท้

นี่คือข้อความทั้งหมดเกี่ยวกับเมตตา

การแผ่เมตตา เราแผ่ให้ตัวเองก่อน อหัง สุขิโต โหมิ ขอ 

ข้าพเจ้าจงมคีวามสขุเถดิ เราแผ่ให้ตวัเองก่อน เพือ่เป็นพยานว่า 

เรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด คนอื่นสัตว์อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ 

ฉันนั้น

ดงันัน้การแผ่เมตตากเ็ริม่ทีต่วัเองก่อน แล้วกข็ยายวงกว้าง 

ออกไป ล�าดับต่อไปก็เป็นผู้มีอุปการคุณ แล้วก็ไปถึงคนที่เฉยๆ 

คนที่พอใจ คนที่เป็นศัตรู

๑๒๓



ผู ้มุ่ ง ส ัน ต บ ท
ค ุณ ส ม บ ัต ิข อ ง

ไม่ใช่แผ่ให้ศตัรกู่อน เพราะมนัไปยาก ต้องจติใจอ่อนโยน 

นุ่มนวลมากแล้ว ถึงกระนั้นก็ยังไม่ค่อยจะไป ท่านจึงแนะน�าว่า 

ถ้าเผื่อให้แผ่ให้ศัตรูแล้ว เมตตามันไม่ไป ก็ต้องคิดอย่างนี้ๆๆ 

มี ๔-๕ วิธี

กรณุานีก่แ็ปลก อาจจะเป็นทฤษฎหีรอือะไรกแ็ล้วแต่ ท่าน 

ให้แผ่ไปให้คนที่ล�าบากยากเข็ญก่อน ถ้าไม่มีคนที่ล�าบากยาก 

เข็ญก็แผ่ไปให้คนชั่ว ท่านบอกว่าคนชั่วนี่หาความสุขได้ยาก 

ฉะนัน้แผ่กรณุาไปให้คนชัว่ น ห ิต ํ สลุภ ํโหต ิสขุ ํทกุกฺฎการนิา 

คนที่ท�าชั่วหาความสุขได้ยาก แม้มีอาการเสมือนหนึ่งว่าจะมี 

ความสุข แต่ที่แท้เขาไม่มีความสุข

คนทีม่คีวามสขุแล้ว ถ้าเผือ่เมือ่ไหร่เขาล�าบากเรากแ็ผ่กรณุา 

ให้ไป เพราะกรณุามนัเป็นการน�าทกุข์ออก เมตตาเป็นการน�าสขุ 

เข้าไปให้ ที่เรียกว่าบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขนั่นเอง

ผมกข็อจบทางสูส่นัตบท ทางแห่งความสงบสนัตลิงเพยีง 

เท่านี้นะครับ สวัสดี

๑๒๔



รายนามผู้ร่วมศรัทธาพิมพ์หนังสือ

คุณสมบัติของผู้มุ่งสันตบท

ล�าดับ ชื่อ-สกุล จ�ำนวนเงิน

๑ ร้านพระไตรปิฎก ๓๕,๑๐๐

๒ คุณชื่นจิตต์ ก้องสกุล ๒๓,๐๐๐

๓ คุณจุฑามาศ  
บ. เบรฟ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ๒๐,๐๐๐

๔ คุณรุ่งระวี วิทูรปกรณ์ ๑๐,๐๐๐

๕ คุณศิริพร ปัญญ์เอกวงศ์ ๑๐,๐๐๐

๖ คุณอุริษา บุณยรักษ์ ๗,๐๐๐

๗ คุณกัลยา นะตะชูสงค์ ๖,๐๐๐

๘ คุณอาภัสรา ภักดีพัฒนสันติ ๕,๑๐๐

๙ คุณอารีย์ บุญวรานันท์ ๕,๐๐๐

๑๐ คุณเกษกาญจน์ ชุณหวิริยะกุล ๕,๐๐๐

๑๑ คุณธีรชัย พงษ์มั่นจิต ๕,๐๐๐

๑๒ คุณพร้อมพล สุดเอี่ยม ๔,๓๓๐

๑๓ คุณจุฑามาศ ๔,๐๕๐

๑๔ คุณปานจิตต์ วงศ์อ่อนดี ๔,๐๐๐

๑๕ คุณมาณพ แก้วมณี ๔,๐๐๐

๑๖ คุณปฏิญญา ศรีบุญเรือง ๔,๐๐๐

๑๗ คุณสิริพร ชัยสวัสดิ์ ๔,๐๐๐

๑๘ คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ ๓,๕๐๐

๑๙ คุณนวรัตน์ จุลสังข์ ๓,๓๐๐

๒๐ คุณบุศรา อั่งสกุล ๓,๐๒๐

๒๑ คุณอโยธัย งดงาม และครอบครัว ๓,๐๐๐

๒๒ คุณศรินทร์ธา วงศ์สุภลักษณ์ ๓,๐๐๐

๒๓ คุณกัลยา เมฆรุ่งเรืองกุล ๓,๐๐๐

๒๔ คุณเสริมศักดิ์ เสมประยูร ๒,๙๔๕

๒๕ คุณปัทมาภรณ์ อังสกุลวงศ์ ๒,๘๒๐

๒๖ คุณพิมพา สกุลลิ้มเจริญ ๒,๕๐๐

๒๗ คุณคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ ๒,๒๘๐

๒๘ คุณพีรกิจ ศรีสอาด ๒,๐๐๐

๒๙ คุณสมชาย ฉัตรวิเชียรชัย ๒,๐๐๐

๓๐ คุณบุญทอง ๒,๐๐๐

๓๑ คุณวลัยทิพย์ ปิติจอมวงศ์ ๒,๐๐๐

๓๒ คุณชนิดาภา อิษวาส ๒,๐๐๐

๓๓ คุณตรูตา ทรรพวสุ ๒,๐๐๐

๓๔ คุณประทานพร มิ่งมาศ ๒,๐๐๐

๓๕ คุณสารวรรณ บุญศรี ๑,๖๔๐

๓๖ คุณวีรวรรณ วัฒนโสภณวงศ์ ๑,๖๐๐

๓๗ พระกฤษกร วรชินวงศ์ ๑,๖๐๐

ล�าดับ ชื่อ-สกุล จ�ำนวนเงิน



๓๘ คุณนีระนุช ชัยชนะสมบัติ ๑,๕๖๕

๓๙ คุณกนกพร ๑,๕๐๐

๔๐ คุณพัชรี คงปลอด ๑,๒๐๐

๔๑ คุณสุดศรี เวชโช ๑,๒๐๐

๔๒ คุณนงนุช กิติกุลวรากร ๑,๐๘๐

๔๓ รหัสสมาชิก ๔๘๐๐๔๐๙ 
และ ๔๘๐๒๖๖๘ ๑,๐๐๐

๔๔ พ.ต.อ. บุญเสริม-คุณยุพดี ศรีชมภู ๑,๐๐๐

๔๕ พระชัยพร จนฺทว�โส ๑,๐๐๐

๔๖ คุณเรนุชา นวกิจภาญกุล ๑,๐๐๐

๔๗ คุณพรรณี แสงสุรีย์พรชัย ๑,๐๐๐

๔๘ คุณวัชรี ศิรินรกุล ๑,๐๐๐

๔๙ คุณเสน่ห์ ชอบสะอาด ๑,๐๐๐

๕๐ คุณถาวร-คุณนฤมล-ด.ญ. วรมน-
ด.ช. วรกมล ตันแสนทอง ๑,๐๐๐

๕๑ คุณแฉล้ม ใจเสือ ๑,๐๐๐

๕๒ คุณโชติมา ๑,๐๐๐

๕๓ คุณทัศพร โรจนอิศรานนท์ ๑,๐๐๐

๕๔ คุณมณีนุช ทรงแสงธรรม ๑,๐๐๐

๕๕ คุณสมเกียรติ เมฆบริบูรณ์ ๑,๐๐๐

๕๖ คุณอุดมพร หล่อกิติยะกุล ๑,๐๐๐

๕๗ คุณวิภา จรรยาภรณ์พงษ์ ๑,๐๐๐

๕๘ คุณวิชัย โพธิ์นทีไท ๑,๐๐๐

๕๙ คุณอุดมพร สายเพ็ชร 
และครอบครัว ๑,๐๐๐

๖๐ คุณเกษิตา ปชาคุณนนท์ ๙๗๐

๖๑ มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม ๙๕๐

๖๒ คุณธรรม-คุณจินดารัตน์ 
ดรุณรักถาวร ๘๒๐

๖๓ คุณสวา หมอรัตน์ ๘๐๐

๖๔ คุณเปรมชนะ สิทธิเกธร ๘๐๐

๖๕ คุณนภดล เล็กรุ่งเรืองกิจ ๘๐๐

๖๖ คุณมาโนช อยู่บรรยงค์ ๗๖๖

๖๗ คุณศุภธีรัช ใจนนดี ๗๐๐

๖๘ คุณรัชดา ผดุงเวช ๖๘๐

๖๙ คุณชวิสุดา ไกรรวี ๖๐๐

๗๐ คุณประยุทธ ชัยจิรพันธ์ ๕๗๐

๗๑ คุณกุลชลี เทศทิม ๖๖๐

๗๒ คุณประยุทธ ชัยจิรพันธ์ ๕๗๐

๗๓ คุณวิไลลักษณ์ วงศ์วิเศษ ๕๕๐

๗๔ นพ. วิวัฒน์ นิมมานรัชต์ ๕๐๐

๗๕ คุณสมจิตต์ ทรงฤกษ์ ๕๐๐

๗๖ คุณนฤมล ตันแสนทอง ๕๐๐

๗๗ คุณฟองสมุทร วิชามูล ๕๐๐

๗๘ คุณวิวัฒน์ ธรรมาสุรพันธ์ ๕๐๐

๗๙ คุณบรรหาร เปล่งศรี ๕๐๐

ล�าดับ ชื่อ-สกุล จ�ำนวนเงิน ล�าดับ ชื่อ-สกุล จ�ำนวนเงิน



๘๐ คุณบรรหาร เปล่งศรี ๕๐๐

๘๑ คุณบรรหาร เปล่งศรี ๕๐๐

๘๒ คุณนพพร ฉัตรไชยสิทธิกุล ๕๐๐

๘๓ คุณไกรฤกษ์ เขื่อนแก้ว ๕๐๐

๘๔ คุณสุพัตรา กิตติเจริญเกียรติ ๕๐๐

๘๕ คุณญาณภัค อาวรณ์ ๕๐๐

๘๖ คุณสาธิต นนท์ณัฐชญา ๕๐๐

๘๗ คุณเพลินพิศ นวาระสุจิตร ๕๐๐

๘๘ คุณธนิดา บุลสุข ๕๐๐

๘๙ คุณสุพัตรา วิศรุตพงษ์ ๕๐๐

๙๐ คุณพรรณี เขิดร�าไพ ๕๐๐

๙๑ คุณฐาปนีย์ จ่างตระกูล ๕๐๐

๙๒ คุณกัญพิมล เลิศจิระประเสิรฐ ๕๐๐

๙๓ คุณจริยา เหลืองรังสรรค์ ๕๐๐

๙๔ คุณสาวิตรี ชาติอุทิศ ๕๐๐

๙๕ คุณปาริชาต โมกขมรรคกุล ๕๐๐

๙๖ คุณยุวดี อึ้งศรีวงษ์ ๕๐๐

๙๗ คุณปัญจรส ภัทรบรรเจิด ๔๗๐

๙๘ คุณเทพวิรุณ ๔๕๐

๙๙ คุณสวรรณี สระตันดี ๔๓๐

๑๐๐ คุณสิรยา หาสีสุข ๔๑๐

๑๐๑ คุณขวัญชัย โชติพุทธิกุล ๔๐๐

๑๐๒ คุณสุวิชา พูลเกษ ๓๗๐

๑๐๓ คุณกัญจน์ณัฏฐ์ เทอญชูชัย ๓๕๐

๑๐๔ คณุละเมยีด รตันอไุร และครอบครวั ๓๔๐

๑๐๕ คุณกนกนันท์ ชวนสนิท ๓๔๐

๑๐๖ คุณศุภรดา ๓๒๐

๑๐๗ หจก. อู่เงิน ๓๒๐

๑๐๘ คุณวิจิตรา สารินทร์ ๓๑๐

๑๐๙ คุณเพ็ญประภา นนทลี ๓๐๐

๑๑๐ คุณสุขทวี กฤศศรีสุพรรณ ๓๐๐

๑๑๑ คุณนงนภัส จึงธนภรณ์ ๓๐๐

๑๑๒ คุณนนทกร สักกะพลางกูร ๓๐๐

๑๑๓ คุณวาสินี สักกะพลางกูร ๓๐๐

๑๑๔ ด.ญ. ปวีณ์กร สักกะพลางกูร ๓๐๐

๑๑๕ คุณอุกฤษฎ์-คุณเขษมศักดิ์ 
อายตวงศ์ ๓๐๐

๑๑๖ คุณภิญญ์สินี พานทองรัชต์ ๓๐๐

๑๑๗ คุณปักเท้ง แซ่เอ็ง ๓๐๐

๑๑๘ คุณณัสนันทน์ ลิ้มพิพัฒน์ชัย ๓๐๐

๑๑๙ คุณกิตติพงส์ ชมภูพงษ์เกษม ๓๐๐

๑๒๐ คุณไพศาล ลิ้มมีถาวรภิรัตน์ ๓๐๐

๑๒๑ คุณเปล่งศรี ๓๐๐

๑๒๒ คุณวนิดา ทิพย์โอสถ ๓๐๐

๑๒๓ คุณชญาดา เนียมเปีย ๓๐๐

๑๒๔ คุณวิไลวรรณ สาครวิมล ๓๐๐

ล�าดับ ชื่อ-สกุล จ�ำนวนเงิน ล�าดับ ชื่อ-สกุล จ�ำนวนเงิน



๑๒๕ คุณสิริการย์-คุณณัฐพิมล-
คุณพสิษฐ์ โรจน์รัตนศิริ ๓๐๐

๑๒๖ คุณสุดาพรรณ พิไลพุฒิเมธ 
และครอบครัว ๓๐๐

๑๒๗ คุณประวิทย์-คุณนาตยา 
นวาระสุจิตร ๓๐๐

๑๒๘ คุณสุนันทา พรรณเชษฐ์ ๓๐๐

๑๒๙ คุณศุภเสริม กิจขจรไพบูลย์ ๒๕๐

๑๓๐ คุณเอกชัย ดีรุ่งโรจน์ ๒๕๐

๑๓๑ คุณหทัยรัตน์ เตชะอากรณ์กุล ๒๔๐

๑๓๒ คุณอมรรัตน์ โคตรลาดร�า ๒๔๐

๑๓๓ คุณสานนท์ ชัยเจริญ ๒๓๐

๑๓๔ คุณชัยศักดิ์ ปอแก้ว ๒๒๐

๑๓๕ คุณประยุทธ ชัยจิรพันธุ์ ๒๑๐

๑๓๖ คุณสิริมาต หาญภู่วานนท์ ๒๑๐

๑๓๗ คุณชัชชฎา อิ่มใจ ๒๐๐

๑๓๘ คุณธนพล หาญณรงค์ ๒๐๐

๑๓๙ คุณชลิตา พาพันธุ์ ๒๐๐

๑๔๐ คุณหรรษา จรัสรัตติกาล ๒๐๐

๑๔๑ คุณจักรพงษ์ มานิตยกุล ๒๐๐

๑๔๒ คุณศรีวรรณ สุขแสนไกรศร 
และครอบครัว ๒๐๐

๑๔๓ คุณพินทิพย์ ประมูลวงศ์ ๒๐๐

๑๔๔ คุณสุดปรีชา-ด.ญ. ชินพร ผ่องใส ๒๐๐

๑๔๕ คุณมานะ นาวิน ๒๐๐

๑๔๖ คุณวริษฐพร กลึงวิจิตร ๒๐๐

๑๔๗ คุณเพลินพรรณ ตาลสอน ๒๐๐

๑๔๘ คุณรุ่งนภา เดชไพบูลย์ยศ ๒๐๐

๑๔๙ คุณอนันต์ เจียรวงศ์ ๒๐๐

๑๕๐ คุณแสงจันทร์ ส่วนบุญ ๒๐๐

๑๕๑ คุณอมราวรรณ นิลก�าแหง ๒๐๐

๑๕๒ คุณธัญธร ง้าววิฑูรย์วงศ์ ๒๐๐

๑๕๓ คุณแก้วตา เปี่ยมศักดิ์ศิริกุล ๒๐๐

๑๕๔ คุณรัตนา งามพงศ์พรรณ ๒๐๐

๑๕๕ คุณนัชชา-คุณคณากร-
คุณธนกร ดิษยาตติย ๒๐๐

๑๕๖ คุณศิวาภรณ์ สกุลเที่ยงตรง ๒๐๐

๑๕๗ คุณสายรุ้ง พินิตกาญจนพันธุ์ ๒๐๐

๑๕๘ คุณธนา ศรีนิเวศน์ ๒๐๐

๑๕๙ คุณสุนีย์ เอกภาพสกุลวงศ์ ๑๙๐

๑๖๐ คุณผ่องจิตต์ มานิตบาล ๑๘๐

๑๖๑ คุณรัชตินนท์ เรืองวานิชนันท์ ๑๘๐

๑๖๒ คุณโอภาส เฮงภู่เจริญ ๑๖๐

๑๖๓ คุณเวโรจน์ อุตยะราช ๑๖๐

๑๖๔ คุณเกวลี ตันติกรพรรณ ๑๖๐

๑๖๕ คุณประเสริฐ วะโนปะ ๑๖๐

๑๖๖ คุณสุพัตรา กลิ่นระคนธ์ ๑๕๐

ล�าดับ ชื่อ-สกุล จ�ำนวนเงิน ล�าดับ ชื่อ-สกุล จ�ำนวนเงิน



๑๖๗ คุณวิระไชย ศรีสมัย ๑๕๐

๑๖๘ คุณสุภัทรา ฐิติอมรพันธุ์ ๑๕๐

๑๖๙ คุณธัญญา สิริเมธาชัย ๑๕๐

๑๗๐ ศรัทธากัลยาณธรรม 
จาก อ. แม่สะเรียง ๑๔๗

๑๗๑ คุณวริพร หนงใจ ๑๔๐

๑๗๒ คุณสุวิทย์ แซ่จิว ๑๓๐

๑๗๓ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๓๐

๑๗๔ คุณเพลินพรรณ คงสกุล ๑๓๐

๑๗๕ คุณรัตน์รุ่ง สุขเสมอ ๑๒๐

๑๗๖ คุณรัตนาวิไล ฐิติอมรพันธ์ ๑๒๐

๑๗๗ คุณพาณิภัค ข�าสุวรรณ์ ๑๑๐

๑๗๘ คุณนิพนธ์ เรือนสุภา ๑๑๐

๑๗๙ คุณพิงพันธุ์ พลรวีโรจน์ ๑๐๐

๑๘๐ คุณฉัตรชัย เกริกเบญจธรรม ๑๐๐

๑๘๑ คุณไชยพงษ์ เปี่ยมพงษ์สานต์ ๑๐๐

๑๘๒ คุณพยอม มณีพฤกษ์ ๑๐๐

๑๘๓ ด.ช. อภิวิชญ์ กุลชฤทธิ์ ๑๐๐

๑๘๔ พี่จิ๋ว รพ. สมุทรปราการ ๑๐๐

๑๘๕ พ.ต.อ. บุญเสริม-คุณยุพดี ศรีชมภู ๑๐๐

๑๘๖ คุณบ�าเพ็ญ-คุณสุวารี ไชยเพชร ๑๐๐

๑๘๗ คุณนิรมล จิตติเรืองเกียรติ ๑๐๐

๑๘๘ คุณนภัทร เนียมทับทิม ๑๐๐

๑๘๙ คุณชัยภัทร วรงค์พรกุล ๑๐๐

๑๙๐ คุณแม่เสียม แซ่เตียว ๑๐๐

๑๙๑ คุณฤทธิรงค์ สาลี่ทอง ๑๐๐

๑๙๒ คุณเศรษฐวิทย์ นันทวิตวิทยากุล ๑๐๐

๑๙๓ คุณอารีย์ หนองเทา ๑๐๐

๑๙๔ คุณอ�านาจ-คุณราตรี ปลอดโปร่ง ๑๐๐

๑๙๕ คุณพชรมน แสงเดือน ๑๐๐

๑๙๖ คุณร่มเย็น สุขแดง ๑๐๐

๑๙๗ คุณนงนุช กิติกุลวรากร ๑๐๐

๑๙๘ คุณมรกต จงไพศาล ๑๐๐

๑๙๙ คุณค�านึง บ�ารุงเขต ๑๐๐

๒๐๐ คุณโอภาส เฮงภู่เจริญ ๑๐๐

๒๐๑ คุณสิทธิชัย ปัญคิวจณาณ ๑๐๐

๒๐๒ คุณแม่สมพร ซามี ๑๐๐

๒๐๓ คุณสนั่น ปลั่งประยูร ๑๐๐

๒๐๔ คุณธีระ-คุณฐาปนี ผดุงวัฒนโรจน์ 
และครอบครัว ๑๐๐

๒๐๕ คุณสุปกานต์ วิมุตตานนท์ ๑๐๐

๒๐๖ ครอบครัวคุณวัลย์ลดา พินิจพิจยา ๑๐๐

๒๐๗ คุณพูลลาภ ประจัญบาน ๑๐๐

๒๐๘ คุณแม่อุนสี แซ่ฮิ้ม ๑๐๐

๒๐๙ คุณสอาด พนารังสรรค์ ๑๐๐

๒๑๐ คุณอมรรัตน์ พนารังสรรค์ ๑๐๐

ล�าดับ ชื่อ-สกุล จ�ำนวนเงิน ล�าดับ ชื่อ-สกุล จ�ำนวนเงิน



๒๑๑ คุณเกศริน พนารังสรรค์ ๑๐๐

๒๑๒ คุณสรายุทธ พนารังสรรค์ 
และครอบครัว ๑๐๐

๒๑๓ คุณซุ่ยไล้ แซ่ลิ้ม ๑๐๐

๒๑๔ คุณรักชนก นุสราสุภานันท์ ๑๐๐

๒๑๕ คุณจิตรา วิสุทธิ์พิศาล ๑๐๐

๒๑๖ คุณปัญญา ติวงศา ๑๐๐

๒๑๗ ด.ช. สีหราช โพธิ์แก้วสุกใส ๙๐

๒๑๘ คุณสคราญ ชมพัฒน์ ๙๐

๒๑๙ คุณอุทิศ สิงห์บุรี ๘๐

๒๒๐ คุณมลทิพย์ สุขวาด ๗๐

๒๒๑ คุณสคราญ ชมพัฒน์ ๗๐

๒๒๒ คุณนาวี ไวยสุนีย์ ๗๐

๒๒๓ คุณชัชชัย ตติยะพงศ์พันธุ์ ๗๐

๒๒๔ คุณกนกพร อินทร์ยอด ๖๐

๒๒๕ คุณส�าราญ นามสว่าง ๖๐

๒๒๖ คุณสมจิตร ตอเสนา ๖๐

๒๒๗ คุณภัทรภรณ์ สุภาพญาติ ๕๐

๒๒๘ คุณบุปผา บุญสม ๕๐

๒๒๙ คุณวีรยุทธ สิต ๕๐

๒๓๐ คุณภัทรภรณ์ สุภาพญาติ ๕๐

๒๓๑ คุณเชาวณีย์ แพร่ภัทร ๕๐

๒๓๒ คุณเลอพงศ์ นวาระสุจิตร ๕๐

๒๓๓ คุณทองใบ เกษศรี ๕๐

๒๓๔ คุณอัญชลี นวาระสุจิตร ๕๐

๒๓๕ คุณเถลิงกิจ เธียรวัฒนาธาดา ๔๐

๒๓๖ คุณสุวพิชญ์ นันทศิริรัตน์ ๔๐

๒๓๗ คุณชานียา ธรรมสังวาลย์ ๔๐

๒๓๘ คุณเยาวนาฏ ยศยงเลิศ ๔๐

๒๓๙ คุณเสรี วิริยพิสุทธิ์ ๓๐

๒๔๐ คุณสปันนา วรงค์พรกุล ๒๐

๒๔๑ คุณธัชชัย ตติยะพงษ์พันธ์ ๒๐

๒๔๒ คุณภัสสร สวัสดิ์ ๒๐

๒๔๓ คุณเพิ่มพงศ์-ด.ช. เอกสหัส 
ธนพิพัฒน์สัจจา ๒๐

รวมศรัทธำทั้งสิ้น  ๒๗๓,๙๔๓  บำท

ล�าดับ ชื่อ-สกุล จ�ำนวนเงิน ล�าดับ ชื่อ-สกุล จ�ำนวนเงิน

ชมรมกัลยาณธรรมขอกราบอนุโมทนา

ในกุศลจิตของทุกท่านมา ณ ที่นี้

ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรม

ยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ






