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ค�ำอนุโมทนา

ชมรมกัลยาณธรรม โดยทันตแพทย์หญิงอัจฉรา กลิน่ สุวรรณ์
ผูเ้ ป็นประธานชมรม ได้ขออนุญาตพิมพ์หนังสือเรือ่ ง “ธรรมเพือ่
ครองใจคนและธรรมเพือ่ ความส�ำเร็จ” ข้าพเจ้าอนุญาตด้วยความ
ยินดียงิ่ เดิมทีเดียวหนังสือทัง้ ๒ เรือ่ งนี้ กรมวิชาการ กระทรวง
ศึกษาธิการได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าเขียน เพื่อเป็นหนังสือส่งเสริม
การอ่าน ชุดพระพุทธศาสนาและจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษา
เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๕๓๐
ต่อมา คุณรัชนีนนั ท์ ตรังคานุกลู กิจ เจ้าของบริษทั ศรีไทยใหม่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล�ำภู ได้ขออนุญาตพิมพ์เรื่อง
“ธรรมเพื่อครองใจคน” เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ในปีใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๒

บัดนี้ชมรมกัลยาณธรรมได้มองเห็นคุณค่าของหนังสือ
ทัง้ ๒ เรือ่ งนี้ ขออนุญาตพิมพ์รวมเล่มเดียวกัน ด้วยเห็นว่าเข้า
กันได้รับกันดี ระหว่างธรรม ๒ หมวดนี้ กล่าวคือ “ธรรมเพื่อ
ครองใจคน” และ”ธรรมเพื่อความส�ำเร็จในชีวิต” ข้าพเจ้ารู้สึก
ปลืม้ ใจและอนุโมทนาอย่างยิง่ ขอให้ทกุ คนผูม้ สี ว่ นร่วมในการท�ำ
หนังสือเรื่องนี้ ได้ประสบความส�ำเร็จในการครองใจคน และ
ประสบความส�ำเร็จในชีวิต ในทิศทางที่ตนปรารถนาโดยทั่วหน้า
กัน ขอให้ชมรมกัลยาณธรรมสถิตสถาพรตัง้ มัน่ เพือ่ ประโยชน์สขุ
แก่คนหมู่มากตลอดกาลนาน

ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ค�ำน�ำของชมรมกัลยาณธรรม

การด�ำเนินชีวติ ทีด่ ี จ�ำเป็นต้องมีหลักธรรมเป็นแกนของใจ
ซึ่งนอกจากการประคับประคองตนให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหา
ต่างๆ ไปอย่างราบรื่นปลอดภัย ประสบความส�ำเร็จในกิจที่ตน
ประสงค์อย่างถูกต้องตรงธรรมแล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้อง
เกีย่ วข้องกับผูอ้ นื่ เกีย่ วข้องกับสังคม การรักษาไมตรีอนั ดีระหว่าง
ตนและผู้อื่น รวมทั้งสังคม อันประกอบด้วยมิตรสหายและ
ผู้ร่วมงาน ตลอดจนถึงผู้คนหลากหลายที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
จึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องเรียนรู้และปฏิบัติให้เหมาะสม

พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องสังคหวัตถุ ๔ อันเป็นหลักธรรม
เพือ่ ครองใจคน และอิทธิบาท ๔ อันเป็นหลักธรรมเพือ่ ความส�ำเร็จ
ของชีวติ ไว้เป็นแนวปฏิบตั อิ นั ประเสริฐ ส�ำหรับผูม้ งุ่ ความส�ำเร็จและ
ความผาสุกในชีวิต หากจะให้ชั่งถึงความส�ำคัญ ก็ยากจะตัดสินใจว่า
สองเรือ่ งนีอ้ ะไรจะส�ำคัญกว่ากัน โดยความเป็นจริงแล้ว ทุกชีวติ ย่อม
ต้องการความสุขและความส�ำเร็จ จึงต้องเอาใจใส่และให้ความส�ำคัญ
ปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งสองนี้ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ไม่ว่าเราจะรู้จัก
หัวข้อธรรมเหล่านี้หรือไม่ก็ตาม
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ที่เมตตาเขียน
เรื่อง “ธรรมเพื่อครองใจคนและธรรมเพื่อความส�ำเร็จของชีวิต” ไว้
อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย มีตวั อย่างประกอบทีป่ ระทับใจ ด้วยภาษาธรรม
อันสละสลวยชวนติดตาม ชมรมกัลยาณธรรมจึงน�ำหลักธรรมส�ำคัญ
ทัง้ สองมารวมไว้ในเล่มเดียว เพือ่ มอบเป็นธรรมบรรณาการรับศักราช
ใหม่ ๒๕๕๖ แทนความปรารถนาดีแห่งธรรมมอบจากใจแด่ทุกท่าน

ขอน้อมบูชาอาจริยคุณ แด่ท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ขอ
อานิสงส์แห่งธรรมทาน จงเป็นพลวปัจจัยแห่งมรรค ผล นิพพาน
ตามทีท่ า่ นอาจารย์ตงั้ จิตปรารถนา และขอบุญกุศลอันเลิศจงกลับมา
อภิบาลรักษาท่านอาจารย์ ให้มชี วี ติ ทีส่ งบเย็น เป็นประโยชน์ ปราศจาก
ทุกข์ โศก โรค ภัย มีแต่ความสุขกายสบายใจ ทุกทิวาราตรี และขอ
ให้ท่านผู้อ่าน จงได้รับอานิสงส์แห่งพระธรรมเพือ่ เป็นแสงสว่างทาง
ชีวติ โดยทัว่ กัน

กราบอนุโมทนาและสวัสดีปีใหม่ค่ะ
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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ธรรมเพือ่ ครองใจคน

ความเบื้องต้น
นักปราชญ์แต่โบราณกาลมา กล่าวว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม
และเป็นสัตว์มีเหตุผล นั้นคือ มนุษย์มีความโน้มเอียงในการอยู่ร่วม
กันเป็นพวกเป็นหมู่ และมีเหตุผลในการด�ำเนินชีวติ การใช้เหตุผลใน
การด�ำเนินนี่แหละ ท�ำให้สัตว์โลกประเภทมนุษย์โดดเด่นล�้ำหน้าสัตว์
โลกประเภทอืน่ ๆ ในโลกเดียวกัน และเป็นใหญ่เป็นประธานของสัตว์
โลกประเภทอื่นๆ สัตว์ทั้งหลายอื่นพลอยสุขทุกข์ตามมนุษย์ไปด้วย
ความจริงข้อนี้พอสังเกตเห็นได้ ว่าที่ใดมนุษย์มีธรรม ที่นั่นสัตว์โลก
ประเภทอืน่ ก็พลอยอยูเ่ ย็นเป็นสุข อนึง่ การรวมกลุม่ กันเป็นหมู่ ท�ำให้
มนุษย์ผมู้ คี วามสามารถต่างกัน น�ำความสามารถของแต่ละคนออกมา
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ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนแก่ครอบครัว เพือ่ การด�ำรงชีพให้ผาสุกยัง่ ยืน
เมือ่ รวมความสามารถเหล่านัน้ เข้าด้วยกัน ก็กลายเป็นความสามารถ
อันยิง่ ใหญ่ของมนุษย์ สร้างสรรค์สงั คมให้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
แต่ในตัวมนุษย์มที งั้ ธรรมและอธรรม นัน่ คือ มีทงั้ ความดีและ
ความชัว่ ความดีชว่ ยสร้างสรรค์ ส่วนความชัว่ ช่วยท�ำลาย ท�ำลายเกียรติ
ของมนุษย์เอง ท�ำลายอารยธรรม วัฒนธรรมทีม่ นุษย์ชว่ ยกันสร้างสรรค์
มาเป็นเวลายืดยาวนาน ให้ย่อยยับลงด้วยน�ำ้ มือของมนุษย์เอง
ศาสดาเจ้าลัทธิทงั้ หลายผูม้ ใี จกรุณา หวังความเจริญแก่สงั คมมนุษย์
ได้พยายามค้นหาสัจจะแห่งชีวติ ว่าอะไรเป็นไปเพือ่ ความสุขความเจริญ
อะไรเป็นไปเพื่อความเสื่อม เมื่อค้นพบแล้ว ก็แสดงหลักธรรมนั้นๆ
ไว้ คนทัง้ หลายลองปฏิบตั ติ ามดู ก็ปรากฏว่ามีผลตามทีท่ า่ นสัง่ สอน
ไว้จริง ได้ความประทับใจ เลือ่ มใสยึดถือปฏิบตั สิ บื ๆ กันมา หลักธรรม
ของศาสนาด�ำรงอยูไ่ ด้ดว้ ยเหตุนี้ หาใช่เพียงแต่จำ� กันไว้อย่างเดียวไม่
ในทีน่ ี้ ขอเสนอหลักธรรม ๔ ประการ ทีเ่ รียกว่า สังคหวัตถุ
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ธรรมเครือ่ งยึดเหนีย่ วน�ำ้ ใจกัน หลักการสังคมสงเคราะห์ ประสาน
บุคคลไว้ในสามัคคี ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ปรากฏในคัมภีร์
อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑ ข้อ ๓๒ หน้า 
๔๒ และข้อ ๒๕๖ หน้า ๓๓๕

จ�ำนวนและความหมาย
๑. ทาน การแบ่งปัน เผื่อแผ่ การเสียสละวัตถุ สิ่งของ การ
แนะน�ำพร�ำ่ สอนชักจูงไปในทางทีด่ ี การให้อภัยในความผิดพลาด เปิด
โอกาสให้กลับตัว
๒. ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ กล่าววาจาน่ารัก อ่อนหวาน
ดูดดืม่ ใจ ให้ความสุขในการฟัง และท�ำใจให้ชนื่ บาน กล่าววาจามีประโยชน์
ประสานสามัคคี มีเหตุมีผล ท�ำตามแล้วให้เกิดประโยชน์ได้จริง
๓. อัตถจริยา ประพฤติประโยชน์ ท�ำสิ่งที่อ�ำนวยประโยชน์
แก่ตน แก่คนทั้งหลาย ช่วยส่งเสริมจริยธรรมให้มั่นคง อันจะส่ง
ประโยชน์แก่คนในสังคมทั่วหน้า

1 4 ธ ร ร ม เ พื่ อ ค ร อ ง ใ จ ค น

๔. สมานัตตตา การวางตนดี ไม่ขาดไม่เกิน พอดีพองาม
เสมอต้นเสมอปลาย ไม่ถอื ตัว ไม่ปล่อยตัว ร่วมสุขร่วมทุกข์ วางตน
เหมาะสมแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์ และสิง่ แวดล้อม ถูกต้อง
สมควรในทุกกรณี

รายละเอียดของสังคหวัตถุ
๑. ทาน
ทาน ตามตัวอักษรแปลว่า การให้ จ�ำแนกเป็นการให้สิ่งของ
เครือ่ งอุปโภคบริโภค เรียก อามิสทาน การให้ธรรม ค�ำแนะน�ำสัง่ สอน
ชักจูงในทางที่ดี เรียก ธรรมทาน การให้อภัย ไม่ถือโทษล่วงเกิน
ของผูอ้ นื่ โดยเฉพาะเมือ่ เขารูส้ ำ� นึกผิดแล้วมาขอโทษ เรียก อภัยทาน
การงดเว้นไม่เบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น ก็เป็นอภัยทาน
เหมือนกัน
อามิสทาน การให้วตั ถุสงิ่ ของเครือ่ งอุปโภคบริโภค รวมเรียก
ว่า ปัจจัย ๔ นั้น เป็นความจ�ำเป็นส�ำหรับผู้อยู่ร่วมกันตั้งแต่ ๒ คน
ขึ้นไป เป็นการแสดงน�้ำใจต่อกัน ท�ำให้มีใจผูกพันกันในด้านความ
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ส�ำนึกคุณ เป็นสาราณียธรรมข้อหนึ่ง สาราณียธรรม คือสิ่งอันก่อ
ให้เกิดความระลึกถึงซึ่งกันและกันในด้านคุณ ด้วยเหตุนี้ เราจึงนิยม
ให้ของที่ระลึกกันในโอกาสต่างๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน วันเกิด
และโอกาสอืน่ เท่าทีจ่ ะเปิดให้ทำ� ความดีตอ่ กันได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า
การให้ย่อมผูกมิตรหรือไมตรีไว้ได้ (ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ)
การให้ด้วยวัตถุประสงค์ ๓ อย่าง
การให้วัตถุสิ่งของ ผู้ให้ย่อมมีวัตถุประสงค์ต่างกัน ให้เพื่อ
อนุเคราะห์บา้ ง ให้เพือ่ สงเคราะห์บา้ ง ให้เพือ่ บูชาคุณบ้าง การให้แก่
คนล�ำบากยากจนแร้นแค้น บากหน้าเข้ามาพึง่ พิงขอความช่วยเหลือ
การให้แก่ผู้น้อย ช่วยเหลือเขาให้พ้นความล�ำบากด้วยความกรุณา
เรียกว่า ให้เพื่ออนุเคราะห์
การให้แก่คนเสมอกันเพื่อรักษาไมตรีและน�้ำใจกันไว้ เป็นการ
แบ่งปันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันตามโอกาสที่มาถึงเข้า เรียกว่า ให้เพื่อ
สงเคราะห์
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การให้สิ่งของแก่มารดาบิดา อุปฌายะอาจารย์ ครูผู้สั่งสอน
อบรม นักพรตผูป้ ระพฤติธรรม ด้วยความส�ำนึกคุณของท่านทีม่ ตี อ่
ตัวเราเองหรือทีม่ ตี อ่ โลก ต่อสังคม เรียกว่า ให้เพือ่ บูชาคุณ แม้ทา่ น
จะไม่ขาดแคลนก็ควรให้บา้ งตามกาล ตามความเหมาะสมเพือ่ ให้ทา่ น
ได้ปลื้มใจและท�ำหน้าที่ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
บุคคลที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว ย่อมมีผู้ที่ตนต้องอนุเคราะห์ ต้อง
สงเคราะห์ และต้องบูชาคุณอยูด่ ว้ ยกันทุกคน มากบ้างน้อยบ้าง สุด
แล้วแต่ความผูกพันเกีย่ วข้องของแต่ละคน ผูห้ วังความเจริญในธรรม
ควรตั้งใจท�ำให้สมบูรณ์เท่าที่ก�ำลังความสามารถของตนมีอยู่
ทาน ๓ ประเภท หรือทายก ๓ จ�ำพวก
๑. ทานทาสะ บางทีเรียก ทาสทาน ท่านหมายถึง การให้ของ
เลวเป็นทาน ค�ำว่าเลวนั้น หมายถึง เลวกว่าที่ตนบริโภคใช้สอยเอง
ทีท่ า่ นเรียกทาสทาน เพราะอธิบายว่า ตกเป็นทาสของความตระหนี่
ถึงอย่างไร การให้ของที่เลวกว่าที่ตนบริโภคใช้สอยเองแก่คนที่ควร
ได้รับเพียงแค่นั้น ก็ยังนับว่าดี ดีกว่าการไม่ให้อะไรเสียเลย เช่น
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การให้แก่คนรับใช้ ให้แก่ขอทาน ให้เสือ้ ผ้าซึง่ ตนไม่ใช้แล้วแก่คนยากจน
ให้อาหารเหลือกินแก่สุนัข เป็นต้น ผู้ให้ของดังกล่าว ท่านเรียกว่า
ทานทาโส การให้ของทีเ่ ขาต้องการ จ�ำเป็นแก่เขา ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่
ควรจัดเป็นการให้ที่เลว
๒. ทานสหาย บางทีเรียก สหายทาน หมายถึง การให้ของ
ที่เสมอกันอย่างเดียวกันกับที่ตนบริโภคใช้สอย ตนบริโภคใช้สอย
อย่างไร เมือ่ ถึงคราวจะให้ผอู้ นื่ ก็ให้อย่างนัน้ เหมือนการให้แก่ผเู้ ป็น
เพื่อนฝูง ผู้ให้ของเช่นนั้น ท่านเรียกว่า ทานสหาโย
๓. ทานสามี บางทีเรียก สามีทาน การให้ของที่ดีกว่าตน
บริโภคใช้สอย ส่วนมากเมื่อจะให้แก่ผู้ควรเคารพ ทายกมักให้ของดี
เท่าที่ตนจะพอหาได้ เช่น ของที่น�ำไปให้มารดาบิดา ครู อาจารย์
พระสงฆ์ หรือนักพรตผูป้ ระพฤติธรรม อนึง่ ท่านผูบ้ ริจาคทานด้วย
ความไม่ตระหนี่ บริจาคด้วยจาคเจตนาอย่างแท้จริง ท่านเรียกผูเ้ ช่น
นั้นว่า ทานบดี ผู้เป็นใหญ่ในทาน
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ประเภทของอามิสทาน
กล่าวโดยย่อที่สุด ท่านจัดทานไว้ ๒ ประเภท คือ ทานที่ให้
เจาะจงบุคคล เรียก ปาฏิปุคคลิกทาน ทานที่ให้ไม่เจาะจง เรียก
สังฆทาน * การให้แก่สงฆ์หรือให้แก่หมู่คณะ
คนส่วนมากเข้าใจสังฆทานผิดไป คือไปเข้าใจสังฆทานตาม
พิธีการ ได้แก่ จัดเครื่องไทยธรรมให้ครบตามประเพณีนิยม เช่น
ต้องมีขา้ วของอะไรบ้างในการท�ำสังฆทานนัน้ แต่ตามความเป็นจริง
แล้ว สังฆทานมีความหมายไปในทางให้เจาะจงหรือไม่เจาะจง ถ้า
ให้เจาะจงบุคคล แม้จะจัดข้าวของมโหฬารอย่างไร ก็หาเป็น
สังฆทานไม่
ตัวอย่าง บุคคลผู้หนึ่งต้องการท�ำสังฆทาน ไปนิมนต์พระเอง
หรือส่งคนอื่นไปนิมนต์พระ แต่เจาะจงว่า พระ ก. ข. ค. ... แม้จะ
นิมนต์สักร้อยรูป ทานนั้นไม่เป็นสังฆทาน คงเป็นปาฏิปุคคลิกทาน
ถ้าเขาไปนิมนต์กบั เจ้าหน้าทีจ่ ดั พระ (ภัตตุทเทสก์) หรือกับพระทีต่ น
* ในพระบาลีโดยทัว่ ไปไม่เรียกสังฆทาน แต่ใช้ค�ำว่า สงฆคตา ทกขณ
ิ า แปลว่า ทักษิณา
ที่ถึงแก่สงฆ์
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คุน้ เคย ว่าต้องการท�ำบุญทีบ่ า้ นหรือทีว่ ดั ก็ตาม ขอนิมนต์พระ ๑ รูป
หรือ ๒ รูป (สุดแล้วแต่ตอ้ งการ) ขอให้จดั พระให้ดว้ ย ไม่เจาะจง
ว่าจะเป็นใคร ทานนั้นเป็นสังฆทานเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยนัยนี้
การท�ำบุญใส่บาตรตอนเช้าจึงเป็นสังฆทานเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
อนึ่ง ในการท�ำสังฆทานนั้น ท่านสอนให้ท�ำใจให้ยินดีในบุญ
กุศล ไม่ให้ยินดีในบุคคลผู้รับ ท�ำใจให้ตรงแน่วต่อคุณพระรัตนตรัย
คือพระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ ทานอย่างนีแ้ หละมีอานิสงส์
มาก มีผลมาก เพราะเป็นการขัดเกลาจิตใจของตนไปด้วย พระพุทธเจ้า
เคยตรัสกับพระอานนท์วา่ ปาฏิปคุ คลิกทานจะมีผลมากกว่าสังฆทาน
มิได้เลย ไม่ว่ากรณีใดๆ* ตัวอย่างเช่น ถวายทานแก่พระพุทธเจ้า
เป็นการเจาะจงก็มอี านิสงส์สถู้ วายสังฆทานไม่ได้ แต่ตอ้ งเป็นสังฆทาน
ทีถ่ กู ต้อง ไม่ใช่สงั ฆทานตามความเข้าใจของคนทัง้ หลาย หรือสังฆทาน
ตามประเพณีนิยม

* ทักขิณาวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
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อีกอย่างหนึ่ง ถ้าขยายความให้กว้างออกไปตามรูปศัพท์ คือ
สังฆะ ทีแ่ ปลว่า หมูห่ รือคณะ สังฆทาน ย่อมหมายถึงการให้แก่สว่ น
รวม เมือ่ มุง่ ถึงประโยชน์แล้ว การให้แก่สว่ นรวมย่อมอ�ำนวยประโยชน์
กว้างกว่าการให้เป็นส่วนตัว ผูใ้ ห้จงึ ได้รบั อานิสงส์มากไปด้วย ถ้าหมู่
นัน้ เป็นหมูท่ ดี่ มี ศี ลี มีธรรม เช่นพระอริยะด้วยแล้ว อานิสงส์กย็ อ่ มจะ
เพิ่มพูนขึ้น
ควรเลือกให้ หรือไม่ควรเลือกให้
บางคนเข้าใจว่า เมือ่ จะท�ำบุญท�ำทานแล้ว ไม่ควรเลือกให้ คือ
เห็นว่า เมื่อเป็นพระแล้ว ก็เป็นพระเหมือนกันทั้งนั้น ความเห็นนี้ไม่
ตรงตามหลักพระพุทธภาษิต เพราะพระพุทธองค์ตรัสว่า “ควรเลือกให้
(วิเจยฺย ทานํ ทาตพฺพํ) ในที่ที่จะมีผลมาก (ยตฺถ ทินฺนํ มหปฺผลํ)”
ความจริงแล้ว เป็นพระเหมือนกันก็จริง แต่ก็ไม่เหมือนกัน
ในด้านคุณภาพ ก็เหมือนคนๆ เรานี่แหละ ซึ่งเป็นคนเหมือนกัน
แต่ไม่เหมือนกันในด้านคุณภาพ บางคนดีมาก บางคนดีน้อย แม้
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ในคนธรรมดา เราก็ควรเลือกสงเคราะห์คนทีค่ วรได้รบั การสงเคราะห์
ไม่ใช่ให้ตะพึดตะพือไป อันจะเป็นการก่อโทษมากกว่าก่อคุณ เพราะ
ฉะนั้น พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่า ให้แก่ผู้มีศีลย่อมจะมีผลมากกว่า
ให้แก่ผู้ไม่มีศีล ให้แก่ผู้มีธรรมย่อมจะมีผลมากกว่าให้แก่ผู้ไม่มีธรรม
เพราะฉะนัน้ การให้ทานเจาะจงบุคคล (ปาฏิบคุ คลิกทาน) ถ้าหวัง
อานิสงส์มาก ก็ควรเลือกให้แก่คนดีมีศีลธรรม หรือคนที่ควรได้รับ
การช่วยเหลือ ถ้าให้แก่หมู่คณะ ก็ควรเป็นหมู่ที่ดีเช่นเดียวกัน
มีอกี ปัญหาหนึง่ ทีค่ นทัว่ ไปยังเข้าใจคลาดเคลือ่ นอยู่ คือ เรือ่ ง
การท�ำบุญกับการให้ทาน คนทัว่ ไปเข้าใจว่า การท�ำบุญคือท�ำกับพระ
ส่วนการให้ทานนัน้ คือการให้แก่คนทัว่ ไป หรือให้แก่คนขอทาน ความจริง
เรื่องนี้ชาวบ้านมาแยกออกเอง ตามหลักศาสนาท่านไม่แยกอย่างนี้
ไม่วา่ ให้แก่ใคร เรียกว่าทานทัง้ หมด เพราะค�ำว่า “ทาน” แปลตรง
ตัวว่า “การให้” อยู่แล้ว และบุญก็เกิดขึ้นจากการให้นั้น ไม่ว่าให้
แก่ผใู้ ด เมือ่ เราท�ำไปด้วยจิตเมตตา ปรารถนาสงเคราะห์ อนุเคราะห์
หรือบูชาคุณ ส่วนจะได้บญ
ุ มากหรือน้อยนัน้ ขึน้ อยูก่ บั องค์ประกอบ
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หลายอย่าง เช่น เจตนาของผู้ให้ คุณธรรมของผู้รับ ให้ในกาลที่
เขาก�ำลังต้องการหรือขาดแคลน เป็นต้น
การท�ำของน้อยให้มีผลมาก
เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดรอบคอบของผู้บ�ำเพ็ญทาน คือ
เลือกให้แก่คนทีค่ วรให้ ในกาลทีค่ วรให้ และด้วยเจตนาดีของตน และ
ไทยธรรมคือของทีใ่ ห้นนั้ ตรงตามความต้องการหรือส�ำเร็จประโยชน์
แก่ผู้รับด้วยดี มิฉะนั้นจะได้ผลน้อยหรือไม่ได้ผลเลย เข้าท�ำนองให้
แว่นแก่คนตาบอด ให้แหวนแก่คนนิ้วด้วน ให้หวีแก่คนไม่มีผม
บางคนสงเคราะห์ผอู้ นื่ ด้วยความไม่เต็มใจ เขาก็รบั การสงเคราะห์นนั้
เหมือนกัน แต่ความส�ำนึกคุณมีน้อย เพราะผู้รับเขารู้เหมือนกันว่าผู้
ท�ำท�ำอย่างเสียไม่ได้ ไม่เต็มใจท�ำ
พูดส�ำหรับการท�ำบุญกับพระก่อน ต�ำราทางพระพุทธศาสนา
บอกเราว่า การท�ำบุญจะให้มผี ลมากนัน้ ต้องประกอบด้วยสัมปทาคุณ
๔ ประการ
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สัมปทา ๔ (ความถึงพร้อม ความพร้อมแห่งองค์ประกอบ)
ซึ่งจะท�ำให้ทานที่บริจาคแล้วมีผลยอดเยี่ยม
๑. วัตถุสัมปทา ความพร้อมแห่งวัตถุ ในที่นี้หมายถึง ผู้รับ
(ปฏิคาหก) หรือทักขิไณยบุคคลเป็นผูพ้ รัง่ พร้อมด้วยคุณธรรม ท่าน
มีคุณธรรมสูงมากเท่าใด ย่อมท�ำให้ทานที่บริจาคแล้วมีผลมากขึ้น
เท่านั้น
๒. ปัจจัยสัมปทา ความพร้อมแห่งปัจจัย ในที่นี้หมายถึง
สิ่งของที่ทายกน�ำมาท�ำบุญ (ไทยธรรม) นั้น ได้มาโดยทางบริสุทธิ์
ชอบธรรม
๓. เจตนาสัมปทา ความพร้อมแห่งเจตนา ในที่นี้หมายถึง
มีเจตนาดี เจตนาเพือ่ สงเคราะห์ อนุเคราะห์ หรือบูชาคุณโดยบริสทุ ธิ์
ใจ มิได้หวังลาภ ยศ หรือชือ่ เสียง มีเจตนาดีทงั้ ๓ กาล คือ ก่อนให้
ก�ำลังให้ หลังจากให้แล้วยังรักษาเจตนาอันเป็นกุศลไว้ได้ นอกจาก
นี้ยังประกอบด้วยปัญญาในการให้ มิใช่ให้ด้วยความเขลา
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๔. คุณาติเรกสัมปทา ความพร้อมแห่งคุณพิเศษของปฏิคาหก
คือผู้รับมีคุณพิเศษ ท่านระบุไว้ในต�ำราว่า ทักขิไณยบุคคลออกจาก
นิโรธสมาบัติใหม่ๆ ในต�ำราทางพุทธศาสนาได้เล่าไว้หลายเรื่องว่า
พระสารีบุตรบ้าง พระมหากัสสปะบ้าง ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆ
ก�ำลังหิว พิจารณาหาคนที่ท่านควรจะไปโปรดในวันนั้น เพราะเมื่อ
ท่านไปรับอาหารจากท่านผู้ใดในวันนั้น เขาจะต้องได้สมบัติเป็นอัน
มาก ท่านจึงมักไปสงเคราะห์คนจน เพื่อให้เขาได้มีความสุขขึ้น
ส่วนการท�ำบุญกับคฤหัสถ์หรือคนทัว่ ไปนัน้ ถ้าจะให้มผี ลมาก
ก็อนุโลมอย่างเดียวกับทีท่ ำ� บุญกับพระนัน่ เอง ทีค่ วรก�ำหนดเป็นข้อส�ำคัญ
อย่างหนึง่ ก็คอื ให้สงิ่ ทีจ่ ำ� เป็นแก่เขาและในเวลาทีเ่ ขาต้องการ น�ำ้ เพียง
แก้วเล็กๆ ก็มคี วามหมายมากส�ำหรับคนกระหาย เงินเพียง ๕ บาท
๑๐ บาท ก็มคี า่ มากส�ำหรับคนผูก้ ำ� ลังขัดสน ถ้อยค�ำปลอบประโลม
ใจเพียงเล็กน้อยมีคณ
ุ ค่ามากส�ำหรับคนทีว่ ้าเหว่ตอ้ งการค�ำหวาน
ประโลมใจ
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การให้แก่สตั ว์ดริ จั ฉานนัน้ ถ้าให้ดว้ ยจิตเมตตาจริงๆ มิใช่เพราะ
เหตุอื่นแล้ว พระพุทธองค์ตรัสว่ามีผลมาก มีผลไพศาลเหมือนกัน
ไม่ต้องกล่าวถึงการให้กับคนทั่วไปและท่านผู้มีศีลมีธรรม
เพราะเหตุไรการท�ำบุญให้ทานแก่ทา่ นผูม้ ศี ลี ธรรมจึงมีผลมาก?
ข้อนี้ ทรงเปรียบเหมือนการหว่านพืชลงในเนื้อดินที่ดี เมื่อ
เมล็ดพืชดี หว่านลงในเนือ้ ดินดี และได้นำ�้ หล่อเลีย้ งตามสมควร พืช
นั้นย่อมเจริญงอกงามกว่าพืชที่หว่านลงในเนื้อดินเลวหรือดินจืด
ฉันใด การท�ำบุญท�ำทานหรือการท�ำความดีต่อผู้มีคุณธรรม ก็ย่อม
มีผลมากกว่าการท�ำแก่ผู้ไร้คุณธรรม ฉันนั้น
พิจารณาในแง่ธรรมดาสามัญก็พอมองเห็น กล่าวคือ คนดี
เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที ใครท�ำความดีให้ ก็คิดตอบแทนตาม
ก�ำลังความสามารถของตน เรียกว่าท�ำให้ผู้ประกอบกรรมดีได้รับผล
ของกรรมดี ส่วนคนชั่ว เมื่อใครท�ำดีแล้วไม่คิดตอบแทน นอกจาก
นัน้ บางคนยังคิดร้าย ท�ำร้ายต่อท่านผูม้ บี ญ
ุ คุณเสียอีก เรียกว่าท�ำให้
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กรรมดีของท่านไม่มีผล หรือบางทีกลายเป็นโทษ ด้วยเหตุนี้แหละ
ท่านจึงว่า ท�ำดีกับคนดีมีผลมาก
คราวหนึง่ พระเจ้าปเสนทิโกศลทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ควร
ท�ำบุญในที่ใด พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า ในที่ที่เลื่อมใส พระเจ้า
ปเสนทิฯ ทูลถามต่อไปว่า ท�ำบุญในทีใ่ ดจึงจะมีผลมาก ตรัสตอบ
ว่า  ถ้าต้องการผลมาก ก็ต้องท�ำในท่านผู้มีศีลมีธรรม ถ้าท�ำใน
ท่านผู้ไม่มีศีลมีธรรม หามีผลมากเช่นนั้นไม่
ในที่อื่น ตรัสอธิบายขยายความเรื่องนี้ว่า นาข้าวมีต้นหญ้า
เป็นโทษ ปลูกข้าวลงในนาทีม่ ตี น้ หญ้ามาก ข้าวย่อมไม่งอกงามเพราะ
ถูกต้นหญ้าเบียดเบียน เรียกว่าประทุษร้าย ฉันใด บุคคลทัง้ หลายมี
ราคะ โทสะ โมหะเป็นโทษ เป็นเครือ่ งประทุษร้าย การท�ำบุญให้ทาน
ในบุคคลผูเ้ พียบแปร้ไปด้วยราคะ โทสะ โมหะ ย่อมไม่มผี ลมาก ฉันนัน้
ส่วนการท�ำบุญให้ทานในท่านผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ ย่อมได้
รับอานิสงส์ประมาณมิได้
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ด้วยเหตุนี้แหละ คนทั้งหลายจึงนิยมท�ำบุญกับพระภิกษุ
สามเณร โดยเชือ่ ว่าท่านเป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรมสูงกว่าคนสามัญ ในบรรดา
ภิกษุสามเณรด้วยกัน พุทธบริษทั ก็นยิ มท�ำบุญกับท่านทีม่ อี ายุพรรษา
มาก บวชมานาน ด้วยเชือ่ ว่าท่านจิตใจสูงกว่า บ�ำเพ็ญบารมีมามากกว่า
เป็นต้น
อานิสงส์ของอามิสทาน
พระพุทธองค์ทรงแสดงอานิสงส์ของอามิสทาน* ไว้ ๕ ประการ
แก่สีหเสนาบดี เสนาบดีแห่งนครเวสาลี ดังนี้
๑. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักที่พอใจของคนเป็นอันมาก
๒. คนดีทั้งหลายย่อมพอใจคบหาสมาคมกับเขา
๓. ชื่อเสียงอันดีงามย่อมฟุ้งขจรไป
๔. เป็นผู้แกล้วกล้า เมื่อเข้าที่ประชุมไม่เก้อเขิน
๕. เมื่อสิ้นชีพย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
*อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ๒๒/๕๑
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ตามเรื่องว่า เสนาบดีทูลขอให้ทรงแสดงอานิสงส์ของทานที่
เห็นได้เอง หรือเห็นได้ในปัจจุบนั พระพุทธองค์จงึ ทรงแสดงอานิสงส์
ของทานที่เห็นได้ในปัจจุบัน ๔ ข้อ อีก ๑ ข้อเป็นผลในสัมปรายภพ
คือชาติหน้า
เมื่อแสดงจบ สีหเสนาบดีทูลว่า ๔ ข้อข้างต้น เขาเห็นด้วย
ตนเองแล้วในปัจจุบัน แต่ข้อที่ ๕ เขาไม่เห็น แต่เชื่อพระตถาคตเจ้า
ว่าเป็นอย่างนั้นจริง
ธรรมทาน
ธรรมทาน แปลว่า การให้ธรรม กล่าวคือ ให้ค�ำแนะน�ำสัง่ สอน
อันเป็นประโยชน์ในการด�ำรงชีวิต ในการท�ำจิตใจให้ปลอดโปร่ง
สงบสดใส การสั่งสอนศิลปะวิทยาการ เป็นต้น เหล่านี้รวมเรียกว่า
ธรรมทาน ทั้งสิ้น
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ธรรมทานมีความส�ำคัญต่อชีวิตของบุคคลมาก เพราะทุก
คนจะดีได้ก็ด้วยอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้อยค�ำพร�่ำสอนให้เว้นสิ่งที่
ควรเว้น ให้ประพฤติกระท�ำสิ่งที่ควรประพฤติกระท�ำ อนึ่ง วิชา
ส�ำหรับประกอบอาชีพเลี้ยงตนของทุกๆ คน ก็มีได้เพราะอาศัยท่าน
ผู้มีใจกรุณา สั่งสอนวิชานั้นๆ ให้ จึงได้ติดตัวใช้เลี้ยงชีวิตไปจนตาย
และยังเป็นอุปนิสัยติดไปในชาติหน้าอีก
วิถีชีวิตของคนจะด�ำเนินไปอย่างไร ย่อมสุดแล้วแต่ค�ำสอนที่
เขารูส้ กึ ประทับใจ ยึดไว้เป็นแนวทางชีวติ และมีอทิ ธิพลต่อความรูส้ กึ
นึกคิดของเขาอยูต่ ลอดเวลา ผูเ้ ลือ่ มใสในค�ำสอนทีด่ ี ก็ดำ� เนินชีวติ ไป
ในทางทีด่ ี ผูเ้ ลือ่ มใสในค�ำสอนทีเ่ ลว ก็ดำ� เนินชีวติ ไปในทางเลว เพราะ
ฉะนั้น พระพุทธองค์จึงตรัสเตือนว่า “อย่าเสพธรรมเลว หีนํ ธมฺมํ 
น เสเวยฺย” แปลความว่า อย่าเลื่อมใสศรัทธาซึ่งธรรม (ค�ำสอน)
ทีผ่ ดิ หรือลัทธิทผี่ ดิ เพราะจะน�ำตนไปในทางทีผ่ ดิ เมือ่ จมลงไปแล้ว
ถอนตนได้ยาก บางคนก็จมอยู่ในลัทธิที่ผิดนั้นจนตาย และยังเป็น
อุปนิสัยอันเลวร้ายติดตัวไปในชาติหน้าอีก ช่างน่ากลัวจริงๆ ตาม
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ทรรศนะของพระศาสดา มิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิด จึงเป็น
ยอดโทษ คือไม่มีโทษอื่นยิ่งกว่า ส่วนสัมมาทิฏฐิเป็นยอดคุณ คนที่
ต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิไปก็เพราะอาศัยเหตุ ๒ อย่าง คือ ได้ยนิ ได้ฟงั จาก
คนอืน่ (ปรโต โฆสะ) และไม่ใช้ปญ
ั ญาพิจารณาให้รอบคอบ (อโยนิโส
มนสิการ) จึงเชือ่ ตามเห็นตาม แล้วดิง่ ลงไปในปลักแห่งความเห็นผิด
จึงพูดผิด ด�ำเนินชีวิตและพยายามไปในทางที่ผิด ส่วนคนที่เป็น
สัมมาทิฏฐิกเ็ พราะได้ยนิ ได้ฟงั จากผูอ้ นื่ ในทางทีถ่ กู ต้อง และใช้ปญ
ั ญา
พิจารณาโดยรอบคอบ (โยนิโส มนสิการ) จึงเชื่อตามเห็นตาม
ดิ่งลงไปในความเห็นถูก คิดถูก พูดถูก ท�ำถูก พยายามในทางที่ถูก
เลีย้ งชีพในทางทีถ่ กู ทีด่ ี ด�ำเนินชีวติ ถูก ดังนัน้ การให้คำ� สอนทีผ่ ดิ จึง
เหมือนการโปรยยาพิษลงในจิตใจคน ยาพิษจริงเสียอีก กินทีเดียว
แล้วตายหนเดียว ก็เป็นอันพ้นภัยยาพิษนั้น แต่ยาพิษคือความ
เห็นผิด หลงในลัทธิทผี่ ดิ นัน้ เสพแล้วท�ำให้กอ่ กรรมท�ำเข็ญทัง้ แก่ตน
และผูอ้ นื่ ไปตลอดชีวติ ยังเป็นปัจจัยให้เสพความเห็นผิดอันนัน้ ติดตัว
ไปในชาติหน้า ชาติต่อๆ ไปอีก ต้องระก�ำล�ำบากหมกไหม้ในอบาย
ทุคติวินิบาตไม่รู้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติ
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ส่วนการให้คำ� สอนอันถูกต้องแก่บคุ คลนัน้ เหมือนการให้ประทีป
ประจ�ำตนแก่เขาไว้ เป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตให้ด�ำเนินไปในทางที่
ถูก น�ำชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญ เมื่อยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน
สังสารวัฏ ก็เป็นผู้ไม่ตกต�่ำ ย่อมได้คติที่ดี เป็นสุคติ เมื่อบารมีแก่
กล้าแล้ว ย่อมปลดเปลือ้ งกิเลสได้โดยสิน้ เชิง บรรลุความเย็นสนิทที่
เรียกว่า นิพพาน ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นความทุกข์อีกต่อ
ไป ด้วยเหตุนี้แหละ พระพุทธองค์จึงตรัสว่า “ธรรมทานย่อมชนะ
ทานทั้งปวง รสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวง ความสิ้นตัณหาชนะทุกข์
ทั้งปวง”
อภัยทาน
ยังมีทานที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง คือ อภัยทาน = การให้
อภัย การไม่ถือโทษในการล่วงเกินของผู้อื่น มีจิตเมตตาปรารถนา
ประโยชน์แก่เขา ไม่ผูกเวร ไม่ปองร้าย เปิดโอกาสให้เขาแก้ตัว กลับ
ตัวใหม่ การให้อภัยท�ำให้ผู้ได้รับอภัยตื้นตันใจและพอใจที่จะกลับตัว
รู้สึกซาบซึ้งใจในอาการของผู้ให้อภัย และผู้ให้อภัยเองก็รู้สึกว่าตน
เป็นผู้มีใจสูงขึ้น – สูงพอที่จะมองเห็นว่า ความผิดพลาดเป็นเรื่อง
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ธรรมดาของมนุษย์ ท่านมหาตมะคานธีได้เขียนเล่าไว้ในประวัติของ
ท่านว่า การที่ท่านถืออหิงสาประจ�ำชีวิตนั้น สาเหตุสำ� คัญก็คือ เมื่อ
ท่านยังเด็กอยู่ ท่านท�ำความผิดแล้วเขียนจดหมายสารภาพแก่ท่าน
บิดา บิดาของท่านอ่านจดหมายแล้วน�ำ้ ตาไหล แสดงความปลืม้ ใจที่
ลูกส�ำนึกผิด และให้อภัย เรือ่ งนีฝ้ งั ใจท่านคานธีตลอดมา ท�ำให้ทา่ น
ถือลัทธิการให้อภัยแก่ผู้อื่น ไม่ถือโทษ ไม่เบียดเบียน มอบให้แต่
เมตตาปราณีแก่คนทั้งหลาย ท่านเป็นมหาบุรุษชาวอินเดียที่โลก
นับถือเป็นที่สองรองจากพระพุทธเจ้า
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๒. ปิยวาจา
ปิยวาจา แปลว่า วาจาที่น่ารัก ก่อให้เกิดความดูดดื่มใจ ใน
ทางธรรมหมายถึงวาจาสุภาษิต มีประโยชน์ มีเหตุผลที่ทำ� ตามแล้ว
ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ไม่ใช่วาจาทีพ่ ดู หลอกลวง ประจบประแจงให้
คนรักคนหลงและเจือด้วยโทษ
วาจาสุภาษิตนัน้ พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้วา่ * มีองค์ประกอบ
๕ ประการ คือ
๑. พูดถูกกาลเวลา (กาเลน ภาสิตา)
๒. พูดค�ำจริง (สจฺจา ภาสิตา)
๓. พูดอ่อนหวาน (สณฺหา ภาสิตา)
๔. พูดมีประโยชน์ (อตฺถสญฺหิตา ภาสิตา)
๕. พูดด้วยเมตตาจิต (เมตฺตจิตฺเตน ภาสิตา)
ต่อไปนี้จะอธิบายองค์ ๕ แห่งวาจาสุภาษิตพอสมควร

*สุภาสิตสูตร จตุตถปัณณาสก์ ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๒๗๑
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๑. พูดถูกกาล
วาจาบางอย่างดีมีประโยชน์ แต่ถ้าผู้พูดพูดผิดกาลเวลา พูด
ในกาลที่ไม่ควรพูด วาจานั้นก็ไม่ส�ำเร็จประโยชน์สมประสงค์ ตรง
กันข้ามอาจก่อให้เกิดโทษเสียอีก เหมือนเสื้อหนาวที่คนเอามาใส่ใน
หน้าร้อนหรือเวลาที่มีอากาศร้อนจัด ย่อมเพิ่มความร้อนขึ้น จะโทษ
เสือ้ หนาวหาได้ไม่ ความจริงเป็นโทษของคนทีใ่ ช้เสือ้ ไม่ถกู กาลนัน่ เอง
ของบางอย่างดีมปี ระโยชน์ แต่ถา้ คนใช้ไม่ตรงกับกาลทีค่ วรใช้
ของนั้นก็ไม่อ�ำนวยประโยชน์เท่าที่ควร บางทีจะกลับให้โทษเสียอีก
ตัวอย่างเช่น ข้าวปลาอาหารซึง่ จัดว่าเป็นประโยชน์แก่รา่ งกาย แต่
ถ้ารีบกินเมือ่ ยังดิบ ก็อาจให้โทษแก่รา่ งกาย หรือปล่อยไว้ให้ลว่ งกาล
ไปแล้ว จนบูดเน่า กินเข้าไปก็เป็นโทษอีก จึงต้องกินเมื่อสุก ซึ่ง
เป็นกาลที่ควรกิน และถ้าได้กินเมื่อสุกใหม่ๆ ก็จะดียิ่งขึ้น โบราณ
ท่านจึงว่า “ให้ตีเหล็กเมื่อร้อน” คือคนจะดัดเหล็กให้เป็นรูปใด เขา
เอาเหล็กเผาไฟ เมื่อร้อนพอดี จึงตีและดัดให้เป็นรูปโค้งงออย่างไร
ตามต้องการ เรียกว่าตีในกาลทีค่ วรตี จะกินผลไม้ให้อร่อยเมือ่ มันสุก
พอดี เป็นกาลที่ควรกิน
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ดังนัน้ การท�ำอะไรให้ถกู กาล จึงมีความส�ำคัญมิใช่นอ้ ย ผูท้ ำ�
ต้องมีปัญญาใคร่ครวญให้ดี การพูดถูกกาล พูดในกาลที่ควรพูด
นิง่ ในกาลที่ควรนิง่ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นสง่าราศี เป็นความ
ภาคภูมิ เด็กนักเรียนบางคนชอบคุยกันเวลาครูก�ำลังสอน เรียกว่า
พูดในกาลทีค่ วรนิง่ พอครูถามให้ตอบข้อความบางอย่างหรือให้แสดง
ความคิดเห็น กลับนิ่งเฉย แม้มีเรื่องที่ควรจะถามอยู่ในใจ เรียกว่า
นิง่ ในกาลทีค่ วรพูด ไม่ถกู ทัง้ สองเวลา ทางทีค่ วรปฏิบตั กิ ค็ อื ในฐานะ
ผู้ฟังก็ควรตั้งใจฟัง เมื่อฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา (สุสฺสูสํ ลภเต
ปญฺญํ – พระพุทธพจน์) นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ทางจิตวิทยา
และมนุษยสัมพันธ์อีกด้วย คือเป็นการให้เกียรติแก่ผู้พูด ท�ำให้ผู้พูด
(เช่นครู) มีใจเมตตาเอ็นดูต่อนักเรียนเช่นนั้น เป็นบุญส่วนหนึ่งที่
นักเรียนท�ำได้ในขณะนั่งเรียนหนังสือ ท่านเรียกว่า ธัมมัสวนมัย
(บุญทีไ่ ด้จากการฟังเรือ่ งทีด่ มี ปี ระโยชน์) นอกจากนีย้ งั เป็นการฝึกหัด
ตนเองให้เป็นคนส�ำรวมระวังกิรยิ าวาจา อันเป็นมรรยาทงาม ซึง่ จัด
เป็นคุณสมบัติส�ำคัญที่จะน�ำติดตัวไปภายหน้า ไม่รบกวนคนอื่นที่มี
ความตั้งใจฟัง นักเรียนที่ดื้อดึง ชอบพูดคุยกันในขณะนั่งฟังครูสอน
ไม่สนใจเอือ้ เฟือ้ ต่อค�ำตักเตือนขอร้องของครูนนั้ เป็นการมานัง่ สร้างบาป
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สะสมบาปให้แก่ตนเองทุกชั่วโมง ทุกวัน นานไปก็จะเป็นผู้ที่เต็มปรี่
ไปด้วยบาป นอกจากนี้ยังจะท�ำให้ครูเกิดบาปที่ต้องมีใจเศร้าหมอง
เช่น โกรธ ไม่พอใจนักเรียนเช่นนั้น เป็นต้น แทนที่จะไปนั่งเรียน
นัง่ สอน กลายเป็นไปนัง่ สร้างบาปสร้างกรรมให้แก่กนั ซึง่ ไม่เป็นการ
สมควรเลย
เพราะฉะนัน้ ไม่วา่ เด็กหรือผูใ้ หญ่ จึงควรหัดส�ำรวมตน พูดใน
กาลที่ควรพูด นิ่งในกาลที่ควรนิ่ง ก็จะเป็นเสน่ห์แก่ตน น่ารัก น่า
เอ็นดู น่าเคารพนับถือ เป็นที่ชื่นชมของคนทั้งหลายผู้มีโอกาสได้
คบหาสมาคมและได้ยินได้ฟังกิตติศัพท์ของผู้เช่นนั้น ฯลฯ
๒. พูดค�ำจริง
การพูดค�ำจริงเป็นลักษณะงามอย่างหนึ่งของสุภาพชน แต่
ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแล้ว ค�ำจริงที่ควรพูดนั้น คือค�ำที่
เป็นธรรมและประกอบด้วยประโยชน์* ดังเถรภาษิต (ทีพ่ ระพุทธองค์
*วาจาของพระวังคีสเถระ กล่าวเฉพาะพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ; จากพระ
ไตรปิฎกเล่ม ๑๕ หน้า ๒๗๘
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ทรงอนุโมทนา) ว่า สจฺเจ อตฺเถ จ ธมฺเม จ อหุ สนฺโต ปิฏฺิตา
แปลว่า สัตบุรุษ (คนดี) ย่อมด�ำรงมั่นอยู่ในสัจจะที่เป็นธรรมและมี
ประโยชน์ ดังนี้
อธิบายว่า แม้จะเป็นค�ำจริง ก็มิใช่ว่าจะควรพูดเสมอไป
บัณฑิตจะพูดวาจาใด แม้รวู้ า่ จริง ก็ยงั ต้องพิจารณาถึงความเป็น
ธรรม คือความสมควร และพิจารณาถึงประโยชน์ตนประโยชน์
ผู้อื่นเสียก่อน เมื่อเห็นว่าสมควรและเป็นประโยชน์แล้ว จึงพูด
แม้จะเป็นวาจาจริง แต่เมือ่ พูดไปแล้วเป็นโทษแก่ผอู้ นื่ เช่น ท�ำให้
เขาทะเลาะกัน หรือท�ำให้ครอบครัวเขาแตกร้าวกัน ก็เว้นค�ำพูด
เช่นนั้นเสีย
ศาสตร์บางศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตร์ ตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่า
ดีทจี่ ริง คือเป็นเรือ่ งจริงแล้วเปิดเผยออกมา ส่วนศาสนาและจริยธรรม
นั้นตัดสินว่าดีที่จริงด้วย มีคุณค่าด้วย ถ้าจริงกับคุณค่าเกิดขัดแย้ง
กันขึน้ ทางศาสนาและจริยธรรมจะยอมให้ทงิ้ ความจริง ถือเอาคุณค่า
ไว้ คือ ถึงไม่จริงก็พูดได้เมื่อเห็นว่ามีคุณค่า ค�ำพูดเช่นนั้นไม่มีโทษ
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เช่น หมอต้องการปลอบใจคนไข้ให้มีกำ� ลังใจดี ซึ่งส�ำคัญมากในการ
หายโรคเร็ว หมออาจพูดไม่จริง แต่คำ� ของหมอมีคณ
ุ ค่า นิทานสอน
เด็ก (ความจริงสอนผูใ้ หญ่กไ็ ด้) เช่น นิทานอีสป เป็นคติสอนใจ ใครๆ
ก็รู้ว่าไม่ใช่เรื่องจริง แต่มีคุณค่าในด้านจริยธรรม ความรู้สึกนึกคิด
อันดี ประเทืองปัญญา โลกจึงได้รักษาเรื่องราวเหล่านั้นไว้มิให้สูญ
ทีจ่ ริงนิทานอีสปนัน้ เป็นการจ�ำลองความจริงในสังคมมนุษย์ในสมัย
ของอีสปนัน่ เอง ไปไว้ในหมูส่ ตั ว์ดริ จั ฉาน แล้วให้สตั ว์ดริ จั ฉานพูดกัน
แปลว่าเอาสัตว์เป็นตัวละคร แสดงความมีอยู่และความเป็นไปจริงๆ
ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วในสังคมมนุษย์
เรือ่ งชาดกต่างๆ ทีแ่ สดงว่าสัตว์พดู กับมนุษย์ เช่น ช้างเทศนา
สอนพระราชาด้วยภาษามนุษย์ เป็นต้น นั้น ใครๆ ก็ย่อมทราบว่า
ช้างพูดภาษามนุษย์ไม่ได้ แต่ที่คงรักษาเรื่องราวเหล่านั้นไว้ ก็ด้วย
ค�ำนึงถึงคุณค่าทางจริยธรรม หรือหลักแห่งความประพฤติที่แทรก
อยู่ในเรื่องนั้นๆ คนทั้งหลายจึงชอบจดจ�ำและเล่าสืบๆ กันมา สนุก
กับท้องเรื่องและได้ประโยชน์ทางคติธรรม จึงมีคุณค่าควรแก่การ
รักษาไว้
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ค�ำเท็จ ซึง่ ตรงกันข้ามกับค�ำจริงนัน้ จะมีโทษมากถ้าหักราน
ประโยชน์ของผู้อื่นมาก ท�ำลายชื่อเสียงเกียรติยศหรือทรัพย์สิน
ของผูอ้ นื่ เช่น เป็นพยานเท็จในศาล ท�ำให้คนติดคุก หรือท�ำให้เขา
เสียทรัพย์สิน ต้องเสียเกียรติ เสียชื่อเสียง เสียราศีของสกุลวงศ์
อนึ่ง ค�ำเท็จซึ่งเป็นไปในท�ำนองลบหลู่บุญคุณของท่านผู้มีคุณ ก็
มีโทษมาก ท�ำให้ตนเสื่อมจากอ�ำนาจและวิชาก็ได้ ดังเรื่องมานพ
ผู้มีวิชาเสกมะม่วง
มีเรื่องเล่าดังนี้
ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลจัณฑาลในหมู่บ้านคน
จัณฑาล (คนวรรณะต�ำ่ ทีส่ ดุ ของสังคมอินเดีย) แต่เป็นบัณฑิตเฉลียว
ฉลาด รอบรู้มนต์ส�ำหรับเสกมะม่วงให้สุกได้ตามต้องการ
วิธเี สกมะม่วง ท่านท�ำดังนี้ ยืนห่างต้นมะม่วงออกไป ๗ ก้าว
ร่ายมนต์ เอาน�้ำฟายมือหนึ่งสาดต้นมะม่วง ทันใดนั้น ใบเก่าๆ จะ
หล่นไป ใบใหม่งอกออกมา ดอกบานแล้วหล่นลง ครู่เดียวเท่านั้น
ต้นมะม่วงจะผลิตผลสุก มีรสอร่อยปานผลไม้ทิพย์
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พระโพธิสตั ว์กนิ เท่าทีต่ อ้ งการแล้ว หาบมะม่วงทีเ่ หลือมาสูเ่ รือน
ขายมะม่วงเลี้ยงบุตรและภรรยา
ครัง้ นัน้ มีพราหมณ์คนหนึง่ ขอเรียนมนต์ในส�ำนักพระโพธิสตั ว์
พระโพธิสตั ว์ให้เรียนมนต์ แล้วเตือนไว้วา่ “มนต์นมี้ คี า่ มาก ท่านอาศัย
มนต์นี้แล้ว จักได้ทรัพย์เป็นอันมาก แต่เมื่อผู้ใดผู้หนึ่งถามว่า
เรียนมนต์มาจากทีใ่ ด ขอให้บอกตามความเป็นจริง อย่าได้ปดิ บังเรา
เอาไว้ ถ้าท่านละอายไม่กล้าบอกความจริง และอ้างเอาผู้อื่นเป็นครู
ของท่าน มนต์จะเสื่อม”
พราหมณ์รบั ค�ำอย่างดี ไหว้พระโพธิสตั ว์แล้วเดินทางไปยังกรุง
พาราณสี ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระราชา น�ำมะม่วงเสกถวายพระราชา
ได้รับพระราชทานทรัพย์เป็นอันมาก
ต่อมาวันหนึง่ พระราชาตรัสถามว่า “ได้เรียนมนต์มาจากส�ำนัก
ของผู้ใด?”
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พราหมณ์นั้นละอายที่จะทูลว่า เรียนมาจากส�ำนักของคน
จัณฑาลคนหนึง่ จึงกราบทูลว่า เรียนมาจากส�ำนักอาจารย์ทศิ าปาโมกข์
ในนครตักกสิลา
พอพูดขาดค�ำ มนต์กเ็ สือ่ มไปทันที แต่พราหมณ์นนั้ หารูต้ วั ไม่
วันต่อมา พระราชาเสด็จไปยังพระราชอุทยาน ตรัสให้พราหมณ์นั้น
น�ำมะม่วงมาถวาย พราหมณ์ร่ายมนต์ แต่มนต์เสื่อมเสียแล้ว มนต์
ไม่ปรากฏเลย มะม่วงไม่สกุ อย่างทีเ่ คย รูส้ กึ ละอายใจมาก ถูกพระราชา
คาดคั้นถามหนักเข้า ไม่อาจปิดบังอีกต่อไป จึงกราบทูลตามความ
เป็นจริง ว่าได้เรียนมนต์มาจากส�ำนักของคนจัณฑาล
พระราชาทรงกริ้วมากที่พราหมณ์หนุ่มคนนั้นลบหลู่คุณของ
อาจารย์ และตรัสให้ไล่ออกไป พร้อมด้วยทรงก�ำชับว่า “จงกลับไป
หาอาจารย์ ท�ำให้ทา่ นโปรดปรานพอใจ ขอเรียนมนต์ใหม่ ถ้าได้มนต์
ก็จงกลับมา ถ้าไม่ได้มนต์ก็อย่ากลับมาอีกเลย”
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พราหมณ์นั้นกลับไปหาพระโพธิสัตว์ ขอเรียนมนต์ใหม่ แต่
พระโพธิสัตว์ไม่ยอมให้เรียนอีก ตะเพิดเอาว่า “ไปเสียเถิด ไปให้พ้น
เราไม่ยอมให้มนต์แก่คนมักพูดเท็จเช่นท่าน ไปเสียเถิด”
พราหมณ์นั้นเสียใจมาก ซมซานไปตายในป่าอย่างอนาถา
๓. พูดอ่อนหวาน
ค�ำพูดทีอ่ อ่ นหวานท�ำให้ผฟู้ งั ฟังแล้วสบายใจ รืน่ รมย์ใจ และ
ดูดดื่มใจ มีความสุขใจ สบายหู ตรงกันข้ามกับค�ำหยาบ ซึ่งเป็น
ทุพภาสิต ค�ำอ่อนหวานย่อมพูดออกมาจากใจที่อ่อนโยน มีความรัก
ความเมตตาเป็นมูลฐาน ท�ำนองเดียวกับค�ำหยาบพูดออกมาจากใจ
ทีห่ ยาบ เช่น ใจโกรธ หวังร้าย อาฆาตเคียดแค้น คนทีม่ ใี จอย่างนัน้
แม้จะพูดวาจาที่อ่อนหวาน ท่านก็ถือเป็นค�ำหยาบ เช่น มุ่งร้ายต่อ
เขา พูดจาดีให้เขากินขนมเจือด้วยยาพิษ วาจาเช่นนั้นเป็นค�ำหยาบ
เหมือนขนมหวานทีเ่ จือด้วยยาพิษนัน่ เอง ส่วนผูห้ วังดีมเี มตตาปราณี
ต่อคนทีพ่ ดู ด้วย แม้จะใช้ภาษาทีร่ นุ แรงเหมือนโกรธ เช่น มารดาบิดา
ครูอาจารย์ พูดต�ำหนิตเิ ตียนลูกหรือศิษย์ของตนเพือ่ ให้เขาได้ดี วาจา
เช่นนี้ ท่านไม่จัดเป็นค�ำหยาบ
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ค�ำหยาบ เช่น ค�ำด่า ค�ำประชด ค�ำกระทบกระเทียบเปรียบเปรย
ค�ำอ่อนหวานตรงกันข้ามกับค�ำหยาบ เป็นวาจาทีใ่ ห้กำ� ลังใจ ให้ความ
หวัง ติดอยู่ที่ใจนาน ดังที่ท่านสุนทรภู่ว่า
“อันอ้อยตาลหวานลิน้ แล้วสิน้ ซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รหู้ าย”
เขาพูดอ่อนหวานดื่มด�่ำใจของเราตั้งเมื่อ ๒๐ ปีก่อน เดี๋ยวนี้
ก็ยังรู้สึกหวานอยู่ พอนึกขึ้นมาแล้วให้เกิดความสุขใจ วาจาที่อ่อน
หวาน สุภาพ จึงเป็นวาจาสุภาษิต จัดเป็นปิยวาจาอย่างหนึ่ง คนที่
พูดจาอ่อนหวาน แม้ใช้คนให้ท�ำงานหนัก คนท�ำงานก็รู้สึกไม่ค่อย
เหนือ่ ย เพราะได้วาจาทีอ่ อ่ นหวานนัน่ เองหล่อเลีย้ งดวงใจ เพิม่ ก�ำลังให้
๔. พูดมีประโยชน์
ค�ำพูดมีประโยชน์จดั เป็นสิง่ ส�ำคัญมาก เป็นองค์คณ
ุ ทีเ่ ป็นแกน
กลางของปิยวาจา ปราศจากประโยชน์เสียแล้ว แม้จะมีองค์อย่างอืน่
ครบถ้วน วาจานั้นก็ด้อยคุณค่าลง
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ค�ำมีประโยชน์ตรงกันข้ามกับค�ำเพ้อเจ้อ ค�ำเพ้อเจ้อคือ ค�ำ
เหลวไหลไร้สาระ ฟังแล้วเสียเวลาเปล่า ไม่ได้ประโยชน์อันใด ค�ำมี
ประโยชน์จดั เป็นวาจามีคา่ มากเพราะเป็นแนวทางชีวติ เป็นแสงสว่าง
ของการด�ำเนินชีวิต ช่วยระงับดับทุกข์ ช่วยผ่อนคลายความทุกข์
บทกลอนของสุนทรภู่ที่ท่านเขียนไว้เป็นร้อยๆ ปีมาแล้ว แต่
ยังมีคนพอใจอ่านพอใจจดจ�ำนัน้ นอกจากความไพเราะแล้ว ยังแฝง
เอาถ้อยค�ำอันมีประโยชน์เป็นคติเตือนใจไว้ด้วย คนจึงชอบ และ
บทกลอนนั้นยั่งยืนตลอดมา
ค�ำสอนของนักปราชญ์สมัยเมื่อหลายพันปีมาแล้ว เวลานี้ยัง
อยู่ มีคนทัว่ โลกช่วยกันจ�ำ ช่วยกันเผยแพร่ ทัง้ นีเ้ พราะวาจาของท่าน
มีประโยชน์ ปฏิบัติตามแล้วละความทุกข์ ให้ความสุขได้จริง ดังเช่น
พระวาจาของพระพุทธเจ้า เป็นวาจาสุภาษิตทั้งหมด พระองค์ท่าน
เองก็ทรงปฏิบตั ติ ามพระวาจาทีท่ รงสอนผูอ้ นื่ กล่าวอีกอย่างหนึง่ ว่า
ค�ำสอนของท่านออกมาจากผลของการปฏิบตั แิ ละการรูแ้ จ้งเห็นจริง

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ 47

วาจามีประโยชน์จงึ เป็นปิยวาจาอย่างแท้จริง การทีจ่ ะท�ำให้
คนพูดมีประโยชน์ พูดเป็นธรรมนั้น ก็ด้วยการฝึกฝนหรือฝึกหัด
หัดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ เมือ่ เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อได้แล้ว เมือ่
ถึงคราวจ�ำเป็นต้องพูด ย่อมต้องพูดวาจาทีเ่ ป็นประโยชน์เป็นธรรม
ในวินัย พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระผู้น้อย คือบวชภาย
หลัง เคารพนับถือพระภิกษุผู้บวชก่อน แก่พรรษากว่า แต่ถ้าภิกษุ
เถระรูปใดพูดไม่เป็นประโยชน์ พูดไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย ภิกษุผู้
อ่อนพรรษาจะไม่แสดงความเคารพก็ได้ ไม่ถอื เป็นผิดวินยั เรือ่ งนีเ้ ป็น
ตัวอย่างให้เห็นว่า ผู้ใหญ่ที่ต้องการได้รับความเคารพนับถือจากผู้
น้อยอย่างจริงใจนัน้ ควรส�ำรวมวาจาของตนให้พดู เป็นธรรมเป็นวินยั
พูดเป็นสุภาษิต
วาจาเป็นการแสดงถึงภายในของบุคคล ว่าได้สะสมอะไรไว้
เหมือนคนกินอาหารอย่างใด เมื่อเรอออก ย่อมมีกลิ่นสิ่งนั้นออก
มา คนมีสงิ่ ใดสะสมอยูใ่ นใจมาก เมือ่ พูดออกมา ย่อมอดทีจ่ ะแสดง
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สิง่ นัน้ ออกมาไม่ได้ เพราะค�ำพูดและดวงตาเป็นเสมือนท่อระบายของ
จิตใจ เมื่อดวงใจใสสะอาด วาจาที่ออกมาก็ใสสะอาด ดวงตาแจ่มใส
มีประกายแห่งความสุข เมือ่ ใจขุน่ มัว วาจาทีอ่ อกมาก็ขนุ่ มัว ไม่ชวน
ดื่ม ไม่เป็นวาจาเปยยะ ชวนดูดดื่ม ดวงตาก็ขุ่นมัว หม่นหมอง มี
แววเศร้าหรือประกายไฟแห่งโทสะ สุดแล้วแต่กรณี
ฉะนัน้ ผูท้ ตี่ อ้ งการพูดจาเป็นประโยชน์ จึงต้องเริม่ ต้นหัดทีใ่ จ
เมื่อใจใคร่ประโยชน์ หวังประโยชน์แก่ผู้อื่น วาจาที่ออกมาย่อมเป็น
ประโยชน์ ฝึกหัดใจให้มีธรรม อยู่กับธรรม วาจาที่ออกมาก็ย่อม
ประกอบด้วยธรรม ให้เกิดประโยชน์สุขแก่คนทั้งหลายประมาณมิได้
วาจาไร้ประโยชน์แม้ตงั้ พัน ไม่มคี ณ
ุ ค่าเท่าวาจาทีป่ ระกอบด้วยประโยชน์
เพียงค�ำเดียวหรือบทเดียว เหมือนก้อนกรวดตัง้ พันก้อนหมืน่ ก้อน ก็
หามีค่าเท่าเพชรเม็ดเดียวไม่ พระพุทธองค์ตรัสกับอภัยราชกุมารว่า
วาจาจะเป็นทีร่ กั หรือไม่เป็นทีร่ กั ของผูอ้ นื่ ก็ตาม พระองค์มงุ่ ประโยชน์
เห็นว่าเป็นประโยชน์ แล้วเลือกกาลเวลาตรัสพระวาจานั้น
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๕. พูดด้วยจิตเมตตา
เมตตาคือความสนิทสนม ความปรารถนาสุขแก่ผู้อื่น ความ
หวังดี เมื่อบุคคลพูดด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยความหวังดีและปรารถนา
ประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น ค�ำพูดนั้นย่อมมีอานุภาพรัดตรึงใจ เพราะโดย
ปกติธรรมดา คนเราส่วนมากมีความสามารถพิเศษอยู่อย่างหนึ่ง
คือ ความสามารถในการอ่านใจของผูพ
้ ดู ว่า เขาพูดด้วยจิตอย่างไร
มีความประสงค์อะไรแอบแฝงซ่อนเร้นอยูด่ ว้ ย พูดด้วยความหวังดี
หรือหวังร้าย พูดเพื่อประโยชน์ของเราหรือเพื่อประโยชน์ของเขา 
แม้จะพูดดีอย่างไร ถ้าใจคิดค�ำนึงค�ำนวณแต่ผลประโยชน์ของตน
แล้ว ความรู้สึกอันนั้นย่อมแลบออกมาให้คนรู้สึกและจับได้เสมอ
เมือ่ ผูฟ
้ งั รูว้ า่ ผูพ
้ ดู พูดเพือ่ ประโยชน์ของตนเสียแล้ว การทีจ่ ะยอมรับ
เชื่อและยินดีท�ำตาม ก็ลดน้อยลง หรืออาจไม่พอใจรับฟังเลย
เพราะฉะนั้น ควรพูดด้วยจิตเมตตาปรารถนาสุขแก่ผู้อื่น แม้จะ
รุนแรงไปบ้าง ก็ไม่ระคายหูผฟ
ู้ งั และผูฟ
้ งั จะรูส้ กึ ประทับใจมากกว่า
พูดอ่อนหวานแต่ปราศจากความหวังดี การพูดด้วยจิตเมตตาจึง
เป็นองค์คุณอย่างหนึ่งของวาจาสุภาษิต
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อีกอย่างหนึ่งคือ สุภาสิตสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต
พระไตรปิฎกเล่ม ๒๕ หน้า ๔๑๑ พระพุทธองค์ทรงแสดงวาจา
สุภาษิตว่าประกอบด้วยองค์ ๔ คือ
๑. กล่าวแต่วาจาที่ดี ไม่กล่าววาจาชั่ว
๒. กล่าวเป็นธรรม ไม่กล่าวค�ำที่ไม่เป็นธรรม
๓. กล่าววาจาน่ารัก ไม่กล่าววาจาอันไม่น่ารัก
๔. กล่าวค�ำจริง ไม่กล่าวค�ำเหลาะแหละ
รวมความว่า ปิยวาจาก็คือวาจาสุภาษิต การพูดดี พูดถูก
กาลเวลา พูดค�ำจริง พูดมีประโยชน์ พูดอ่อนหวาน และพูดด้วย
จิตเมตตา ส่วนค�ำพูดน่ารัก พูดเพือ่ ให้คนอืน่ รัก ให้คนอืน่ หลง แต่
ขาดลักษณะแห่งวาจาสุภาษิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งค�ำหลอกลวง
แม้จะฟังดูน่ารักเพียงไรตามที่ผู้พูดประดิษฐ์คิดค้นขึ้น วาจาเช่น
นั้นก็ไม่เป็นปิยวาจา เพราะค�ำพูดนั้นไปท�ำลายประโยชน์ของผู้ฟัง
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ผูก้ ล่าวปิยวาจาซึง่ ประกอบด้วยคุณลักษณะดังกล่าวมา ย่อม
เป็นที่รักที่เคารพยกย่องของคนทั้งหลาย จึงเป็นสังคหวัตถุอย่าง
หนึง่ เป็นการสร้างเสน่หใ์ ห้แก่ตนอย่างถูกต้องมีรากฐาน นัน่ คือการ
สร้างเสน่ห์ด้วยคุณธรรม เป็นการสร้างที่มั่นคงไม่เลื่อนลอย มีเหตุ
มีผล อธิบายได้ และใครๆ ก็ปฏิบัติได้ ถ้ามีความตั้งใจจริงและเห็น
ประโยชน์ของปิยวาจาด้วยความรู้สึกที่แท้จริง
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๓. อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์
ที่แปล อัตถจริยา ว่า การประพฤติประโยชน์ นั้น เป็นการ
แปลตามตัวอักษร ถือเอาความหมายว่า การบ�ำเพ็ญประโยชน์ การ
ท�ำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อคนทั้งหลาย คนเราเกิดมามี
อวัยวะแขนขาเหมือนกัน ใครจะมีคา่ ตัวมากหรือน้อยเพียงไร จะเป็น
คนสูงหรือต�่ำอย่างไร ก็สุดแล้วแต่เขาท�ำตัวให้มีประโยชน์มากน้อย
เพียงใด
บุคคลผูบ้ รรลุประโยชน์ตนแล้ว ก็ควรท�ำประโยชน์แก่ผอู้ นื่ บ้าง
ตามก�ำลังสามารถ พูดอีกอย่างหนึ่ง เมื่อช่วยตัวเองได้แล้ว ก็ควร
ช่วยผูอ้ นื่ ด้วย ในการด�ำเนินชีวติ นัน้ ควรให้ประโยชน์ตนและประโยชน์
ผู้อื่นประสานกัน คือให้ได้รับประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย อันที่
จริง ไม่มีประโยชน์ตนที่ประกอบด้วยธรรม (คือถูกต้อง) อันใดที่
ไม่เป็นประโยชน์ผู้อื่น และในท�ำนองเดียวกัน ไม่มีประโยชน์ผู้อื่น
อันใดที่ถูกต้องจะไม่เป็นประโยชน์ตนด้วย ประโยชน์ทั้งสองย่อม
อาศัยซึ่งกันและกันด�ำเนินไป
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ทางด�ำเนินของประโยชน์ ที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งก็คือ หน้าที่
กล่าวคือ ผู้ต้องการท�ำตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนหรือแก่ผู้อื่นก็ตาม
หนทางที่จะท�ำประโยชน์ให้ได้ดีที่สุดก็คือการท�ำหน้าที่ของตนให้
สมบูรณ์ ตนเป็นอะไร อยูใ่ นฐานะอย่างใด มีหน้าทีอ่ ะไร การท�ำหน้าที่
ของตนให้สมบูรณ์นั่นแหละคือการท�ำประโยชน์ ตัวอย่าง ในฐานะ
เป็นลูก ท�ำหน้าที่ของลูกอย่างดีที่สุดต่อพ่อแม่ ในฐานะเป็นพ่อแม่
ท�ำหน้าทีข่ องพ่อแม่อย่างดีทสี่ ดุ ในฐานะเป็นครู อาจารย์ เป็นเพือ่ น
เป็นศาสนิกของศาสนา เป็นพลเมืองของชาติ เป็นสามีหรือภรรยา
เป็นญาติพนี่ อ้ ง เป็นนายจ้าง หรือเป็นลูกจ้าง จะเห็นได้วา่ คนคนเดียว
ซึง่ มีหน้าทีเ่ กีย่ วข้องมากมายนัน้ การท�ำหน้าทีข่ องตนให้สมบูรณ์จงึ
เป็นการท�ำประโยชน์แก่ผู้อื่นไปด้วยในตัว และการท�ำประโยชน์แก่ผู้
อืน่ ก็เป็นการส่งเสริมตนเองให้มฐี านะสูงขึน้ ดังนัน้ ประโยชน์ทงั้ สอง
คือประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น จึงอิงอาศัยกันอยู่อย่างแยกกัน
ไม่ออก
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คนเราเกิดมาแล้ว ทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆ ในฐานะ
ต่างๆ ซึ่งมีความผูกพันให้เราต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่เกี่ยวข้องนั้น
การทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีท่ กุ ๆ อย่างทีต่ นมีอยูใ่ ห้บริบรู ณ์นนั้ ค่อนข้างจะ
ท�ำได้ยาก เพราะฉะนั้น คนที่ท�ำหน้าที่ของตนให้บริบูรณ์ได้ จึงเป็น
บุคคลทีห่ าได้ยาก และเราอาจสรุปลงได้วา่ คนทีด่ ที สี่ ดุ หรือมีประโยชน์
ที่สุดนั้นก็คือ คนที่ท�ำหน้าที่ของตนดีที่สุดนั่นเอง
ดูตวั อย่างจากสิง่ ทีไ่ ม่มชี วี ติ เช่น บ้านเรือนหรือเครือ่ งจักรก็ได้
เครื่องเรือนอันใดท�ำหน้าที่ของมันดีที่สุด เช่น เสาหรือคานมีหน้าที่
ในการรับน�ำ้ หนัก ถ้ามันรับน�ำ้ หนักได้ดที สี่ ดุ ก็ถอื ว่าเป็นเสาหรือคาน
ทีด่ ที สี่ ดุ ท�ำประโยชน์ตามหน้าทีข่ องมันดีทสี่ ดุ หลังคามีหน้าทีใ่ นการ
บังแดดบังฝน ถ้ามันบังแดดบังฝนได้ดีที่สุด ไม่ทะลุ ไม่รั่ว ก็ถือว่า
มันเป็นหลังคาที่ดีที่สุด มีประโยชน์ ถ้ามันไม่ท�ำหน้าที่ของมัน หรือ
ท�ำหน้าทีไ่ ด้ไม่ดี เขาก็เรียกว่า หลังคาไม่ดี ต้องซ่อมแซมหรือต้องรือ้
ทิ้งในฐานะที่ไม่มีประโยชน์
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เครือ่ งจักรก็เหมือนกัน สัมภาระต่างๆ คุมกันเข้าเป็นเครือ่ งจักร
ตัวใดท�ำหน้าที่ของมันดีที่สุด เราเรียกว่ามันมีประโยชน์ที่สุด ตัวใด
ท�ำหน้าที่ไม่ดี เราก็ไม่ชอบใจเครื่องตัวนั้น ตัวใดไม่ท�ำหน้าที่เลย
เจ้าของต้องถอดทิ้ง เอาตัวอื่นใส่เข้าแทน อวัยวะในร่างกายของเรา
ก็เหมือนกัน ส่วนใดที่ท�ำงานตามหน้าที่ของมันดีที่สุด เราก็เรียกว่า
อวัยวะนัน้ ดีทสี่ ดุ ตามฐานะของมัน เราไม่ตอ้ งการให้มอื ไปหายใจแทน
ปอดและจมูก และท�ำนองเดียวกัน เราไม่ต้องการให้จมูกและปอด
มาเดินแทนเท้า แต่เราต้องการเพียงว่า อวัยวะส่วนใดมีหน้าทีอ่ ย่างไร
ขอให้มันท�ำหน้าที่ของมันให้ดีที่สุดเท่านั้น ร่างกายของเราก็จะ
แข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขภาพอนามัยที่ดีเลิศ
จะเห็นว่า การบ�ำเพ็ญประโยชน์ก็คือการท�ำหน้าที่ของตนให้
สมบูรณ์ พระราชามหากษัตริย์ที่ทรงบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศ
ชาติอย่างไพศาล ก็โดยวิธีการทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจหรือ
หน้าที่ของพระองค์ตามทศพิธราชธรรมนั่นเอง
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หลักหรือธรรมเพื่อบรรลุประโยชน์
พระพุทธศาสนาแสดงประโยชน์ทจี่ ะพึงบรรลุถงึ ไว้ ๓ ประการคือ
๑. ประโยชน์ในปัจจุบัน (ทิฏฐธัมมิกัตถะ)
๒. ประโยชน์ภายหน้าหรือในชาติหน้า (สัมปรายิกัตถะ)
๓. ประโยชน์อย่างยิ่ง หรือประโยชน์สูงสุด (ปรมัตถะ)
เพื่อบรรลุถึงประโยชน์ในปัจจุบัน พระพุทธเจ้าทรงแสดง
หลักธรรมหรือหลักปฏิบัติไว้ ๔ ประการ คือ
๑. อุฏฐานสัมปทา ความขยันหมัน่ เพียร ขยันลุกขึน้ ประกอบ
กรณียกิจตามหน้าที่ของตน ไม่เกียจคร้าน ขยันประกอบคุณงาม
ความดี
๒. อารักขสัมปทา รู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้โดยชอบธรรม
ซ่อมแซมเครื่องใช้ที่ชำ� รุดทรุดโทรมให้กลับคืนดีเท่าที่จะท�ำได้ รักษา
คุณงามความดีที่ท�ำให้เกิดขึ้นได้แล้ว ไม่ให้เสื่อม
๓. กัลยาณมิตตตา ความเป็นผูม้ มี ติ รสหายดี เว้นการสมาคม
คบหาคนพาลสันดานหยาบ อันจะชักน�ำไปในทางที่ชั่ว
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๔. สมชีวติ า ความรูจ้ กั เลีย้ งชีวติ ตามเหมาะสมแก่กำ� ลังทรัพย์
ที่หาได้ ไม่ฟุ่มเฟือย และไม่ฝืดเคือง
นอกจากหลัก ๔ ประการนีแ้ ล้ว ควรด�ำเนินชีวติ ให้สอดคล้อง
ตามสภาพสังคม ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม มี
ความตระหนักรูว้ า่ สังคมได้เปลีย่ นแปลงไปแล้วอย่างไร การยึดหลัก
เก่าๆ อยู่ โดยไม่ค�ำนึงไม่ตระหนักรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคม
มีแต่จะท�ำให้เป็นคนล้าหลัง ไม่ทันการณ์และกาล ดังที่สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ตรัสไว้ว่า
“การศึกษานั้น เพิ่มความรู้แก่ผู้เรียนมากกว่าได้พบเห็นตาม
ล�ำพังตน แต่คนผู้ศึกษาโดยมาก เรียนรู้อย่างใดแล้ว เทียมทันหรือ
ขึ้นหน้าคนทั้งหลายแล้ว ย่อมถือว่าความรู้อย่างนั้นเป็นดี ติดอยู่ใน
ความรูอ้ ย่างนัน้ ถือเอาความรูอ้ ย่างนัน้ เป็นทิฏฐานุคติ (คือสิง่ ทีเ่ อา
เป็นอย่าง) พอใจอยู่ในความรู้เพียงเท่านั้น ไม่อาศัยความศึกษานั้น
ใช้ความคิดของตนเพือ่ ได้ความรูอ้ นั สูงหรือกว้างขวางกว่านัน้ อีก คน
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พวกใดติดแน่นในการศึกษาอย่างนั้น คนจ�ำพวกนั้นย่อมไม่ทันคน
จ�ำพวกอืน่ ผูอ้ าศัยการศึกษานัน้ ใช้ความคิดของตนแล้ว ย่อมได้ความ
รู้ที่เยี่ยมกว่า หรือแปลกกว่า*........”
ควรรูจ้ กั ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปจั จุบนั ยึดมัน่ อยูใ่ น
ธรรม แต่ตามโลกทัน เป็นคนทันโลกโดยไม่ต้องทิ้งธรรม ฉลาด
รอบรูใ้ นเรือ่ งความเสือ่ มความเจริญ และเหตุแห่งความเสือ่ มความ
เจริญ มีอุบายรู้จักหลบหลีกความเสื่อม ด�ำเนินไปสู่ความเจริญ
เช่น เว้นอบายมุขต่างๆ ถอนตนขึ้นจากความเสื่อมโทรม ยืนอยู่
บนฐานอันมัน่ คงแห่งความดี มีความเชือ่ มั่นในตนเองว่าจะน�ำตน
ไปสู่ความสุขความเจริญได้ แม้จะเพลี่ยงพล�้ำไปบ้างในกาลบาง
คราว อันเป็นธรรมดาของชีวติ ก็ไม่ทอ้ ถอย มีกำ� ลังใจในการต่อสู้
อุปสรรค ฝ่าฟันไปจนประสบความส�ำเร็จ

*จากหนังสือ พระมหาสมโณวาท มหามกุฎราชวิทยาลัย จัดพิมพ์ ๒๕๒๑
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เพือ่ บรรลุถงึ ประโยชน์ในภายหน้าหรือชาติหน้า ทรงแสดง
หลักธรรมหรือหลักปฏิบัติไว้ ๔ ประการ คือ
๑. สัทธาสัมปทา มีศรัทธาสมบูรณ์ เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ เช่น
เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของๆ ตน
เชือ่ พระปัญญาตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า เชือ่ อย่างมีเหตุผล ไม่งมงาย
มีศรัทธามัน่ คงไม่คลอนแคลนในคุณความดี ไม่ลงั เลสงสัยเรือ่ งท�ำ
ดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว
๒. สีลสัมปทา มีศีลสมบูรณ์ตามฐานะของตนๆ เว้นการ
เบียดเบียนผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย
อ่อนโยน เคารพในสิทธิของผู้อื่นโดยชอบธรรม
๓. จาคสัมปทา มีใจเสียสละ ไม่เห็นแก่ตวั มีใจมุง่ ประโยชน์
ส่วนรวมยิง่ กว่าประโยชน์สว่ นตัว หรืออย่างน้อย เห็นประโยชน์ของ
ผู้อื่นเสมอด้วยประโยชน์ของตัว ไม่หักรานประโยชน์ของเขาเพื่อ
ประโยชน์ของตัว
๔. ปัญญาสัมปทา สมบูรณ์ดว้ ยปัญญา รูจ้ กั บาป บุญ คุณ
โทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ มีแสงสว่างในใจ ใจไม่มืดด้วยโมหะ
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รูจ้ กั เว้นสิง่ ทีค่ วรเว้น ท�ำสิง่ ทีค่ วรท�ำ ฉลาดรอบรูว้ า่ อะไรควรท�ำก่อน
อะไรควรท�ำทีหลัง ท�ำใจได้ ปลงได้ในเหตุการณ์ที่ควรปลง ไม่ตีโพย
ตีพายอย่างคนไร้สติปญ
ั ญา ประคองใจไว้ได้เมือ่ มีทกุ ข์ ไม่หลงระเริง
เมื่อมีสุข
พระพุทธศาสนาแสดงว่า มนุษย์เรามิได้เกิดมาเพียงชาติเดียว
แต่มสี งั สารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิด จนกว่าจะสิน้ กิเลสสิน้ กรรม
เมือ่ จะต้องเกิดอีก ก็ควรบ�ำเพ็ญกรณียกิจอันจะอ�ำนวยผลให้มสี ขุ
ในชาติหน้า เพือ่ มีชวี ติ ทีด่ ขี นึ้ ไม่ตกต�ำ่ ล�ำบาก เรียกว่าสอนให้เป็น
คนมีสายตายาว มองกาลไกล ไม่เห็นแต่ความสุขความส�ำเร็จใน
ปัจจุบันเท่านั้น แต่ให้ค�ำนึงถึงอนาคตอันยาวนานด้วย จึงทรงสอน
เรื่องสัมปรายิกัตถะ (ประโยชน์ในชาติหน้า) ไว้ด้วย
เพือ่ บรรลุถงึ ประโยชน์อย่างยิง่ หรือประโยชน์อนั สูงสุด คือ
นิพพาน อันได้แก่การดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ ทรงแสดง
อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ คือ
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๑. สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ มีความเห็นอันถูกต้อง อย่างต�ำ่
เช่น เห็นว่าท�ำดี ย่อมได้รบั ผลดี ท�ำชัว่ ได้รบั ผลชัว่ อย่างสูงคือ เห็น
อริยสัจ ๔ ตามความเป็นจริง
๒. สัมมาสังกัปปะ ความด�ำริชอบ ตั้งใจไว้ในทางที่ถูก
๓. สัมมาวาจา พูดชอบ เว้นวจีทุจริต ๔ อย่าง ประพฤติวจี
สุจริต ๔ อย่าง
๔. สัมมากัมมันตะ กระท�ำชอบ เว้นการกระท�ำในทางที่ผิด
๕. สัมมาอาชีวะ เลีย้ งชีพชอบ เว้นมิจฉาชีพทัง้ ปวง ประกอบ
แต่สัมมาชีพ
๖. สัมมาวายามะ เพียรชอบ เช่น เพียรละความชั่ว เพียร
ท�ำความดี เพียรรักษาความดีให้คงอยู่ และให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ มีสติระลึกในทางที่จะให้จิตเจริญ
มั่นคง สะอาด ผ่องใส และว่องไวด้วยสติปัญญา เช่น ระลึกอยู่ใน
สติปฏั ฐานทัง้ ๔ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม อันพระองค์ทรงยกย่อง
ว่า เป็นทางสายเอกอันจะน�ำสัตว์ผปู้ ฏิบตั ใิ ห้ลว่ งพ้นทุกข์โศก เป็นไป
เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย
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๘. สัมมาสมาธิ สมาธิชอบ คือมีใจตัง้ มัน่ ไม่หวัน่ ไหวในอารมณ์
อันบริสุทธิ์ ท�ำให้ใจมีก�ำลัง ต่อต้านกิเลสได้ดี เป็นบาทฐานให้จิตใช้
ปัญญาได้โดยสะดวก ในขัน้ ธรรมดาสามัญ คนทีจ่ ติ สงบ ย่อมสะดวก
ในการใช้ปญ
ั ญาประกอบกิจการต่างๆ ในขัน้ สูงขึน้ ไป คนทีจ่ ติ ตัง้ มัน่
อยูใ่ นฌาน ย่อมสะดวกในการอาศัยฌานนัน้ เป็นบาทฐานให้วปิ สั สนา
พลุ่งโพลง ท�ำลายกิเลสให้สิ้นไปหรืออ่อนก�ำลังลง
มรรคมีองค์ ๘ นี้ เป็นวิถชี วี ติ อันยอดเยีย่ ม ใครด�ำเนินตามได้
ย่อมได้พบกับความประเสริฐเยีย่ ม ไม่วา่ จะเป็นชีวติ แบบฆราวาสหรือ
ชีวิตแบบสมณะ จะต่างกันบ้างก็แต่เพียงความเข้มข้นหรือความ
เจือจางขององค์มรรคเท่านั้น
พระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญมรรคมีองค์ ๘ ไว้ว่า
“บรรดาทางทั้งหลาย อริยมรรคมีองค์ ๘ ประเสริฐที่สุด
บรรดาบททั้งหลาย บท ๔ คืออริยสัจ ๔ ประเสริฐที่สุด
บรรดาธรรมทัง้ หลาย วิราคะ (นิพพาน) ความปราศจากราคะ
ประเสริฐที่สุด
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บรรดาสัตว์สองเท้าทัง้ หลาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูม้ จี กั ษุ
(ทั้ง ๕*) ประเสริฐที่สุด
ทางนี้ (คือมรรคมีองค์ ๘) เท่านัน้ หาใช่ทางอืน่ ไม่ ทีเ่ ป็นไป
เพือ่ ความบริสทุ ธิแ์ ห่งญาณทรรศนะ ท่านทัง้ หลายจงตัง้ ใจด�ำเนิน
ตามทางนีเ้ ถิด จะท�ำให้มารและเสนามารหลง (คือตามไม่พบเพราะ
ไม่ใช่ทางเดินของมาร) เมื่อท่านทั้งหลายด�ำเนินตามทางนี้แล้ว
จักท�ำทุกข์ให้สนิ้ สุดได้ เราได้บอกทางเพือ่ นิพพานไว้แล้ว ความเพียร
ส�ำหรับเผาบาป ท่านทัง้ หลายต้องท�ำเอง ตถาคตเป็นเพียงผูบ้ อก
เท่านัน้ ผูม้ ฌ
ี าน (เพ่งพินจิ ด้วยดี) ปฏิบตั ติ ามทางนีแ้ ล้ว ย่อมพ้น
จากเครื่องผูกของมาร”

*จักษุ ๕ คือ ๑. มังสจักษุ = ตาเนื้อ ตาธรรมดา ๒. ทิพจักษุ = ตาทิพย์ ๓. พุทธจักษุ
= ทรงใช้ในการตรวจดูอปุ นิสยั ของเวไนยสัตว์ ๔. ปัญญาจักษุ = ความเข้าพระทัยอย่าง
แจ่มแจ้งแตกฉานในธรรม ๕. สมันตจักษุ = หมายถึง พระสัพพัญตญาณ ท�ำให้ทรง
เป็นพระสัพพัญ
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รวมความว่าอัตถจริยานัน้ คือการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์
หรือการบ�ำเพ็ญประโยชน์ทงั้ แก่ตนและแก่ผอู้ นื่ ให้ได้รบั ประโยชน์ทงั้
๓ คือ ประโยชน์ในโลกนี้ ประโยชน์ในโลกหน้า และประโยชน์สูงสุด
คือมรรคผลนิพพาน อันเป็นการพ้นจากทุกข์แห่งการเวียนว่ายตาย
เกิดโดยประการทั้งปวง
คนที่ดีที่สุด ที่โลกยกย่องมากที่สุด ก็คือคนที่มีประโยชน์
ที่สุดนั่นเอง เพราะฉะนั้น จึงควรท�ำตนให้เป็นคนมีประโยชน์
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๔. สมานัตตตา
ค�ำ สมานัตตตา แปลได้หลายนัย และมีความหมายดีๆ ทัง้ นัน้
เช่น ความไม่ถือตัว คือไม่หยิ่งทะนงตน การวางตนเหมาะสมแก่
ฐานะ ความเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย ความเป็นผู้เสมอกันใน
สุขและทุกข์ คือ ร่วมสุขร่วมทุกข์ การประพฤติตนให้เหมาะสมแก่
ภาวะ บุคคลและเหตุการณ์
การประพฤติได้ดงั นี้ เป็นข้อหนึง่ ทีเ่ ป็นเหตุยดึ เหนีย่ วน�ำ้ ใจกัน
ต่อไปนี้จะได้ขยายความพอสมควร
๑. ความไม่ถือตัว ไม่หยิ่งทะนงตน ไม่กระด้าง อวดเก่ง แต่
เป็นคนสุภาพ อ่อนโยน ท�ำให้น่ารัก น่าเคารพนับถือ
คนบางคนมีมานะจัด คือถือตัวจัด กระด้างขึ้นเพราะปรารภ
ชาติสกุลบ้าง ทรัพย์บ้าง ยศบ้าง ความมีชื่อเสียงบ้าง แล้วดูหมิ่น
ผู้อื่น การดูหมิ่นผู้อื่นด้วยกิริยาหรือวาจาก็ตาม เป็นการสร้างความ
เจ็บใจให้แก่ผู้ได้รับ ท�ำให้เขาเกลียดชัง ไม่เป็นไปเพื่อการผูกมิตร
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ดังเรื่องของชาวศากยะ มีท้าวมหานาม เป็นต้น ที่ดูหมิ่นเจ้าชาย
วิฑูฑภะจนถูกฆ่าเสียเป็นอันมาก
ความถือตัวทะนงตน เป็นกิเลสร้ายอย่างหนึ่งที่คอยบั่นทอน
ความน่ารักในตัวคน และเป็นเหตุแห่งทุกข์ในใจของบุคคลผู้นั้นเอง
เหมือนแบกเอาของหนักไว้ วางไม่ลง ปลงไม่ได้ ความทะนงตนยัง
เป็นสาเหตุแห่งอาชญากรรมมากมาย เช่น เพียงแต่รสู้ กึ ว่าฝ่ายหนึง่
พูดจาหรือมีกิริยาท่าทางในเชิง “ลบเหลี่ยม” เท่านั้น ก็อาจยิงหรือ
แทงเขาถึงตาย หรืออาจผูกใจเจ็บ โกรธกันไปจนตายก็ได้ ทั้งนี้ก็
เพราะผูล้ บเหลีย่ มนัน้ ไปท�ำลาย “ปมเขือ่ ง” ของเขา การพยายามรักษา
ปมเขื่องเอาไว้นั้น เป็นภาระอันหนักยิ่งนักอย่างหนึ่ง *“การท�ำลาย
ปมเขือ่ ง หรืออัสมิมานะ เสียได้ จึงเป็นความสุขอย่างยิง่ ” เป็นความสุข
ทั้งตนเองที่ไม่ต้องแบกเอาทิฐิมานะไว้ และเป็นความสุขแก่ผู้อื่นที่ไม่
ต้องถูกเขี้ยวงาแห่งอัสมิมานะทิ่มแทงขบกัดเอา คนที่ทะเลาะวิวาท
กันนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะฝ่ายหนึ่งไปลบเหลี่ยมหรือปมเขื่องของ
อีกฝ่ายหนึง่ ซึง่ พยายามรักษาเหลีย่ มของตนไว้ให้มากทีส่ ดุ อีกส่วน
*อสฺมิมานสฺส วินโย เอตํ เว ปรมํ สุขํ ขุททกนิกาย อุทาน ๒๕/๕๑/๘๖
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หนึ่งเป็นเพราะผลประโยชน์ขัดกัน อันเป็นเรื่องกาม กล่าวอย่างสั้น
ก็คือ ทะเลาะกันเพราะเรื่องทิฐิและเรื่องกาม
๒. การวางตนเหมาะสมแก่ฐานะ คือเมือ่ ส�ำรวจตนเองเรียบร้อย
แล้ว ว่าตนอยู่ในฐานะอย่างไร ก็วางตนไว้ในฐานะอย่างนั้น เช่น
มารดา บิดา ครูอาจารย์ บุตรธิดา หรือศิษย์ การวางตนผิดฐานะมีแต่
จะก่อความยุ่งเหยิงแตกร้าว ไม่เป็นไปเพื่อความสามัคคี ส่วนคนที่
วางตนเหมาะสมแก่ฐานะ ท�ำให้ดงู าม น่ากราบไหว้ น่าบูชา น่าเคารพ
นับถือ หรือน่ารักใคร่ตามฐานะของตนๆ พระพุทธรูปนัน้ วางอยูท่ ใี่ ด
ก็เป็นพระพุทธรูปอยู่นั่นเอง แต่ถ้าได้วางไว้ในที่อันสมควร ก็ท�ำให้ดู
สง่างามและน่ากราบไหว้ยิ่งขึ้น
๓. ความเป็นผูเ้ สมอต้นเสมอปลาย คุณข้อนีห้ มายถึง ความเป็น
คนสม�ำ่ เสมอ ประพฤติตนสม�ำ่ เสมอ เคยดีกับเขาอย่างไรก็อย่างนั้น
เคยเป็นนักเรียนร่วมรุน่ กันมา จบแล้วแยกย้ายกันไปท�ำงานตามความ
ถนัด บางคนอาจไปรับราชการ มียศศักดิ์ ต�ำแหน่งหน้าทีส่ งู บางคน
อาจไปประกอบการงานส่วนตัว ไม่มยี ศศักดิ์ ด�ำรงตนเพียงพอครองชีพ
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อยูไ่ ด้โดยไม่เดือดร้อน บางคนอาจถึงล�ำบากยากจน ผูม้ สี มานัตตตา
ย่อมแสดงความสนิทสนมคุ้นเคยอย่างเดิม แต่ทั้งนี้ต้องเริ่มต้นจาก
ผู้มียศศักดิ์ก่อน มิฉะนั้น ผู้ไม่มียศศักดิ์ย่อมเกรงใจ ไม่กล้าตีสนิท
ผูม้ ปี ญ
ั ญาย่อมมองเห็นว่า มิตรทีด่ ำ� รงอยูใ่ นมิตรธรรมนัน้ ไม่ตำ�่ ต้อย
เลย กล่าวอีกทีหนึ่งว่า ไม่มีความต�่ำต้อยส�ำหรับมิตรผู้ด�ำรงอยู่ใน
มิตรธรรม นิทานเรื่องหนูกับราชสีห์ ซึ่งเป็นมิตรกันและช่วยเหลือ
กันได้ทั้งนั้น น่าจะเป็นคติอันดีส�ำหรับคนใหญ่คนโตที่จะด�ำเนินตาม
และไม่รังเกียจที่จะเป็นมิตรกับคนซึ่งมีฐานะต�ำ่ กว่าตน
๔. ความร่วมสุขร่วมทุกข์ คุณข้อนีห้ มายถึง แสดงความยินดี
ปรีดาเมือ่ เขาได้สขุ ไม่รษิ ยา และมีใจกรุณาคิดจะช่วยให้พน้ ทุกข์เมือ่
เขาได้ทุกข์ บันเทิงใจร่วมกันเมื่อประสบความส�ำเร็จ และไม่ทอดทิ้ง
ยามวิบัติ มิตรในยามทุกข์ย่อมเป็นมิตรที่แท้จริง เคยเห็นนักการ
เมืองที่ยามรุ่งเรืองก็มีบริวารบ่าวไพร่นอบน้อมล้อมหน้าล้อมหลัง
ออกปากอะไรก็ได้ดงั ประสงค์ แต่พอหมดอ�ำนาจลง อย่าว่าแต่เพียง
ออกปากเปรยๆ เลย แม้ไปขอร้องอ้อนวอนเขาเพือ่ ให้ชว่ ยขจัดปัดเป่า
ทุกข์ร้อน ก็หาคนยินดีชว่ ยเหลือได้ยาก ยิ่งถ้าท�ำผิดไว้อันเป็นเหตุให้
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ถูกเนรเทศไปอยูน่ อกบ้านนอกเมืองของตนด้วยแล้ว ก็เห็นมีแต่ภรรยา
เท่านั้นที่ติดสอยห้อยตามไปทุกหนทุกแห่ง มิตรในยามทุกข์จึงหาได้
ยากจริงๆ ใครประพฤติตนเป็นคนร่วมทุกข์ของผูอ้ นื่ ย่อมได้รบั ความรัก
จากผู้นั้นเป็นอันมาก เป็นบ่วงคล้องใจอันส�ำคัญ
๕. ประพฤติตนเหมาะสมแก่ภาวะ บุคคล และเหตุการณ์ ข้อว่า
ประพฤติตนเหมาะสมแก่ภาวะ คือความเป็นอยู่ของตนนั้น ได้กล่าว
แล้วในข้อว่า วางตนเหมาะสมแก่ฐานะ เพราะมีความหมายคล้ายคลึง
กัน คือตนเป็นอย่างไร อยู่ในฐานะใด ก็วางตนเหมาะสมอย่างนั้น
ส่วนข้อว่าเหมาะแก่บุคคลและเหตุการณ์นั้น จะอธิบายต่อไป
การวางตนให้เหมาะสมแก่บคุ คล จัดเป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างหนึง่
ไม่เป็นคนบุม่ บ่าม ไม่เป็นคนไม่มตี น้ มีปลาย แต่เป็นคนรูจ้ กั ทีต่ ำ�่ ทีส่ งู
รู้ว่าคนใดควรประพฤติอ่อนน้อม หรือประพฤติให้พอดีอย่างไร ก็
ท�ำอย่างนัน้ ไม่มากไม่นอ้ ย ไม่ขาดไม่เกิน ไม่เป็นคนล้น และไม่เป็น
คนขาด
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ที่ว่า วางตนให้เหมาะสมแก่เหตุการณ์นั้น คือมีปัญญารู้ว่า
เหตุการณ์ใดอยู่ในสภาพอย่างไร ได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างไร ควรปรับ
ตนอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆ อย่างที่สุภาษิตท่าน
เตือนไว้ว่า “น�้ำเชี่ยว อย่าเอาเรือไปขวาง อย่าหักด้ามพร้าด้วยเข่า
อย่าเอามีดไปกรีดหิน อย่าเอาไข่ไปทุบกับหิน” เป็นต้น ล้วนแต่สอน
ให้ประพฤติตนให้เหมาะแก่สถานการณ์ทงั้ สิน้ เมือ่ น�้ำก�ำลังเชีย่ ว ใคร
เอาเรือไปขวาง เรือก็ลม่ คนหักด้ามพร้าด้วยเข่า ด้ามพร้าไม่หกั แต่
เข่าจะแตกหรือถลอก คนเอามีดไปกรีดหิน มีดก็เสียเอง คนเอาไข่ไป
ทุบหินด้วยหวังว่าจะให้หินแตก แต่ไข่ต้องแตกเสียเองอย่างแน่นอน
นี่เป็นค�ำเปรียบเทียบให้คนใช้ปัญญาพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ แล้ว
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมแก่เหตุการณ์ ค�ำท�ำนองสอนให้ท�ำก็มี เช่น
ให้ตีเหล็กเมื่อร้อน แปลว่า ให้รีบท�ำการงานเมื่อถึงกาลอันควร
(เพราะพอเหล็กเย็นเสียแล้ว ตีไม่ได้) น�้ำขึ้นให้รีบตัก (เพราะมันตัก
ได้ง่าย) แปลว่า เมื่อเห็นโอกาสแล้วรีบท�ำเสีย ปล่อยให้โอกาสล่วง
เลยไปแล้วท�ำล�ำบาก ดังนี้ เป็นต้น เป็นการสอนให้ท�ำตนให้เหมาะ
สมแก่สถานการณ์หรือเหตุการณ์ และโอกาสอันควรจะท�ำกิจนั้นๆ
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สรุปความ
ได้กล่าวรายละเอียดแห่งสังคหวัตถุ (ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว
น�ำ้ ใจ เครือ่ งประสานสามัคคี) ๔ ประการ มาพอสมควรแล้ว จึงขอ
สรุปความตามนัยแห่งสังคหวัตถุคาถา (คาถา = บทร้อยกรอง) ว่า
“ธรรม ๔ ประการ คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมา
นัตตตา นี้ เป็นธรรมเครือ่ งสงเคราะห์ในโลก เปรียบเหมือนลิม่ สลัก
ของรถทีเ่ ชือ่ มโยงส่วนต่างๆ ของรถไว้ดว้ ยกัน แล้วแล่นไปได้ ถ้าธรรม
เครือ่ งสงเคราะห์เหล่านีไ้ ม่มแี ล้ว มารดาบิดาก็ยอ่ มไม่ได้ความนับถือ
และการบูชาจากบุตร แต่เพราะเหตุที่สังคหวัตถุเหล่านี้มีอยู่ และ
บัณฑิตทั้งหลายได้เพ่งพิจารณาประพฤติตามอยู่ จึงได้บรรลุคุณอัน
ยิ่งใหญ่ และเป็นผู้ควรได้รับการสรรเสริญ”*

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

หลักธรรมเพือ่
ความส�ำเร็จในชีวติ

อิทธิบาท แปลตามตัวอักษรว่า บาทแห่งฤทธิ์ หรือ ฐานอัน
ก่อให้เกิดความส�ำเร็จ ให้บรรลุผลตามที่มุ่งหมาย แปลเอาความว่า
เหตุแห่งความส�ำเร็จ บุคคลจะประสบความส�ำเร็จในเรื่องใด ไม่ว่า
เล็กหรือใหญ่ ต้องประพฤติตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติ
๔ ประการ คือ
ฉันทะ
วิริยะ
จิตตะ
วิมังสา

ความพอใจในสิ่งนั้น
ความพากเพียรในสิ่งนั้น
เอาใจใส่อย่างจริงจังต่อสิ่งนั้น
ไตร่ตรองพิจารณาด้วยปัญญาในสิ่งนั้น
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ฉันทะ ถ้ายังไม่มีก็ปลูกขึ้นได้โดยการพิจารณาให้เห็นคุณของ
สิ่งที่เราจะท�ำ เมื่อเห็นคุณแล้วก็เริ่มท�ำ ทีแรกๆ อาจต้องฝืนใจบ้าง
แต่พอท�ำไปๆ เห็นคุณเข้าก็ชอบไปเอง เมือ่ เกิดฉันทะแล้ว ความเพียร
พยายาม การไตร่ตรอง พิจารณาด้วยปัญญาก็เกิดตามขึน้ มา บางที
วิมงั สาคือปัญญาเกิดขึน้ ก่อน ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ จึงเกิดตามขึน้ มา
อย่างไรก็ตาม หลักทั้ง ๔ ประการนี้ควรจะต้องใช้ให้ไปด้วยกัน จึง
จะส�ำเร็จประโยชน์ในการสร้างความส�ำเร็จแก่ชีวิต
อันที่จริง การสร้างความส�ำเร็จแก่ชีวิตนั้นเป็นเรื่องยากมาก
แต่เป็นสิ่งที่ท�ำได้ มีตัวอย่างของผู้ประสบความส�ำเร็จในชีวิตในด้าน
ต่างๆ มากมาย ทัง้ ในประเทศไทยของเราและต่างประเทศ แต่ผทู้ จี่ ะ
ประสบความส�ำเร็จในทางใด ก็ต้องมีความนิยมชมชอบในทางนั้น
คือฉันทะ มีความพากเพียรพยายามไม่หยุดหย่อน ไม่ทอ้ ถอย ก้าวไป
ข้างหน้าอยูเ่ สมอ เมือ่ เห็นสิง่ ใดดี ตกลงใจทีจ่ ะท�ำแล้ว ก็มคี วามเพียร
ไม่ย่อหย่อน พยายามไปจนกว่าจะประสบความส�ำเร็จ คือวิริยะ
นอกจากนี้ยังต้องเอาใจใส่ต่อการงานที่ท�ำนั้นอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
คือท�ำอย่างเป็นชีวิตจิตใจ ถือว่าการงานนั้นเป็นส่วนส�ำคัญของชีวิต
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เป็นการงานที่คู่กับชีวิตของตน และตนมีความสุขจากการที่เอาใจ
ฝักใฝ่อยูก่ บั สิง่ นัน้ คือจิตตะ นอกจากนีค้ วรจะต้องใช้ปญ
ั ญาพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอยู่เสมอ คือวิมังสา
เมื่อบุคคลใดใช้ฉันทะ วิริยะ สร้างความส�ำเร็จให้แก่ตนเองได้
แล้ว ก็ควรมีน�้ำใจเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมให้ประสบความ
ส�ำเร็จด้วย โดยการอุดหนุนช่วยเหลือให้ผู้อื่นมีความขยันหมั่นเพียร
ถ้าพอช่วยทางทุนทรัพย์ได้กช็ ว่ ย การช่วยให้ผอู้ นื่ ตัง้ ตัวได้นนั้ เป็นบุญ
กุศลอันยั่งยืนและเขาจะระลึกถึงบุญคุณอยู่เสมอ นอกจากนี้ ถ้ามี
โอกาสท�ำสาธารณประโยชน์ได้ก็ควรท�ำ
พระยาภักดีนรเศรษฐ์ (เลิศ เศรษฐบุตร) เป็นคนไทยคนหนึง่
ทีส่ ร้างความส�ำเร็จให้แก่ชวี ติ ของท่านเอง และได้ชว่ ยเหลือผูอ้ นื่ เป็น
อันมาก ท่านสร้างตัวจากไม่มอี ะไรเลยจนเป็นเศรษฐีคนหนึง่ ของไทย
ผลงานของท่านเป็นประโยชน์แก่ครอบครัว วงศ์สกุล และสังคมไทย
มาจนถึงปัจจุบันนี้ เช่น โรงพยาบาลเลิศสิน บริษัทรถเมล์นายเลิศ
จ�ำกัด (รถเมล์ขาว) ซึง่ เพิง่ รวมเข้ากับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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(ขสมก.) เมื่อเร็วๆ นี้ โรงแรมใหญ่ทันสมัยแห่งหนึ่งคือ โรงแรม
ฮิลตัน ณ ปาร์กนายเลิศ ก็เป็นของทายาทของพระยาภักดีนรเศรษฐ์
เหมือนกัน
พระยาภักดีนรเศรษฐ์ได้กล่าวคติเตือนใจไว้วา่ “ความซือ่ สัตย์
สุจริต ความพากเพียรและความอดทน เป็นต้นทุนอันส�ำคัญซึ่ง
ทุกคนมีอยู่ ส่วนทุนทรัพย์นั้น มีเท่าไรก็ลงทุนไปเท่านั้นก่อน คน
ที่มักพูดว่าไม่มีทุนนั้น เพราะนึกถึงแต่จะท�ำการใหญ่เลยทีเดียว
ไม่เริ่มจากเล็กน้อยไปหาใหญ่”
เพราะฉะนั้น ผู้มุ่งหมายความส�ำเร็จในทางใด จึงต้องปลูก
ความพอใจ มีความเพียรพยายาม เอาใจใส่และใช้ปญ
ั ญาพิจารณา
ในทางนั้นอย่างจริงจัง สม�่ำเสมอ
นักเรียนนัน้ มีหน้าทีโ่ ดยตรงในการศึกษาเล่าเรียน จึงต้องปลูก
ฉันทะลงไปในการศึกษา พิจารณาให้เห็นคุณประโยชน์ของการศึกษา
เล่าเรียน แม้จะล�ำบากบ้างในเบือ้ งต้น ก็มผี ลดีในเบือ้ งปลาย เหมือน
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รดน�้ำต้นไม้ที่โคน แต่มีผลที่ปลาย เมื่อมีผลแล้วก็ให้ผลไปเป็นเวลา
๓๐-๔๐ ปีกม็ ี เป็นร้อยปีกม็ ี เป็นการลงทุนทีเ่ กินคุม้ นอกจากนี้ การ
ศึกษาเล่าเรียนยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
เมื่อว่างจากการศึกษาเล่าเรียนก็ควรช่วยพ่อแม่ญาติพี่น้อง
หรือครูบาอาจารย์ทำ� การอันเป็นประโยชน์ การท�ำงานเป็นการเรียน
โดยตรงอย่างหนึง่ เรียกว่า เรียนโดยการกระท�ำให้เรามีประสบการณ์
ตรงและฉลาดขึ้นทุกวัน เมื่อท�ำงานจริง งานนั่นเองจะสอนเราให้ได้
บทเรียนอย่างดีที่สุด เราจึงไม่ควรดูหมิ่นการงานใดๆ
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ลองอ่านเรือ่ งต่อไปนีแ้ ล้วพิจารณาว่า เจ้าของประวัตไิ ด้สร้าง
ความส�ำเร็จในชีวิตมาอย่างไร ท่านต้องใช้อิทธิบาท ๔ เพียงใด
ผู้ให้พลังงานแก่โลก
ชายชราวัย ๗๐ ปีและหญิงวัยไล่เลีย่ กัน นัง่ หันหน้าสูท่ ศิ ตะวัน
ตก มองดูดวงอาทิตย์สแี ดงเข้มก�ำลังจะลับขอบฟ้า เขาชอบมองดวง
อาทิตย์ตกดิน เพราะให้ความคิดอันลึกซึง้ หลายอย่างแก่เขา เขาโอบ
ไหล่ภรรรยาเบาๆ พลางเปรย
“ตลอดเวลา ๔๐ ปี เธอให้ความสุขแก่ฉันเสมอมา”
“ฉันเคยคิดว่า นักวิชาการ นักปราชญ์จะเป็นสามีที่ดีได้ยาก
แต่เธอเป็นได้ดีทั้งสองอย่าง ฉันภูมิใจเสมอมา”
“เราเกิดห่างจากกาลิเลโอถึง ๒๒๗ ปี แต่ท่านก็ครองความ
ยิ่งใหญ่ในหัวใจของนักวิทยาศาสตร์มาจนถึงปัจจุบันนี้ ฉันบูชาท่าน
จริงๆ” เขาพูด
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“คนจะเป็นปราชญ์ในทางใด จะต้องมีหวั ใจบูชาปราชญ์ในทาง
นั้น ซึ่งเคยเดินทางมาก่อน” ฝ่ายภรรยายกย่อง “คนที่ไม่บูชาใคร
เลยนั้น ยากนักที่จะประสบผลส�ำเร็จในทางวิชาการได้”
เขายิม้ ออกมานิดหนึง่ มือโอบภรรยาของเขากระชับเข้า ทอด
สายตาไปเบื้องหน้า มองดูพระอาทิตย์เหลืออยู่เพียงนิดเดียว ก�ำลัง
จะลับขอบฟ้าไป สัญลักษณ์แห่งทิวากาลจวนสิน้ และแน่นอนความมืด
ก�ำลังแผ่วงกว้างเตรียมครอบคลุมโลกส่วนนี้ จินตนาการของชาย
ชรากลับย้อนไปถึงอดีต ซึง่ ชีวติ ของเขาได้ผา่ นมาทัง้ ความสุข ความเศร้า
ความขมขื่นและความชื่นชมมาแล้ว
เขาเกิดทีป่ ระเทศอังกฤษ พ.ศ. ๒๓๓๔ บิดาเป็นช่างตีเหล็กอยู่
บ้านนอก ฐานะยากจนมาก จึงเรียนหนังสือได้เพียงเล็กน้อยแล้ว
ต้องออก เพราะบิดาไม่สามารถส่งเสียให้เล่าเรียนได้อีกต่อไป การ
ท�ำงานตีเหล็กของพ่อซึ่งอยู่ห่างไกลชุมชนนั้น รายได้ไม่พอเลี้ยงชีพ
จึงตัดสินใจหอบหิ้วกันไปอยู่ในกรุงลอนดอน ได้ที่อยู่อาศัยซอมซ่อ
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มีอาหารเพียงขนมปังแห้ง เนยไม่ต้องพูดถึง ไม่มีเงินซื้อ ขนมปัง
แห้งก้อนหนึง่ ต้องรับประทานให้ได้หนึง่ สัปดาห์ เพราะไม่มที างจะหา
ได้อกี แล้ว เมือ่ ได้ขนมปังมาก้อนหนึง่ ต้องตัดเป็น ๑๔ ชิน้ รับประทาน
วันละ ๒ มื้อ คือ เช้า เย็น มื้อละชิ้น นี่คือสภาพของครอบครัวที่
ยากจนในมหานครลอนดอน
เขาต้องท�ำงานช่วยเหลือบิดาในเรื่องการตีเหล็กตั้งแต่อายุ
ยังน้อย เมือ่ อายุ ๑๓ ปี จึงได้ทำ� งานเป็นส่วนตัว ในร้านขายหนังสือ
แห่งหนึง่ เจ้าของร้านชือ่ ยอร์จ รีโบ เป็นคนใจดี มีเมตตากรุณาต่อ
เขา หน้าทีข่ องเขาคือ การน�ำหนังสือพิมพ์ออกไปให้ชาวบ้านเช่าอ่าน
หนังสือพิมพ์ในสมัยนั้นหายากและแพงมาก ฉบับหนึ่งมี
แผ่นเดียว ชาวบ้านมิได้ซอื้ ใช้วธิ เี ช่าอ่านจากร้านขายหนังสือ เขาเอา
หนังสือพิมพ์ดังกล่าวนี้ไปให้ชาวบ้านอ่าน แล้วต้องรอจนบ้านหนึ่ง
อ่านจบ จึงน�ำไปให้บ้านอื่นอ่านต่อไป บางทีเขาต้องรอนานๆ ด้วย
ความกระวนกระวาย เพราะคนอ่านซึ่งนั่งกันอยู่หลายคน เมื่ออ่าน
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แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องในหนังสือพิมพ์ และยังไม่ยอมคืนให้เขา
เขาต้องรอ รอ บางทีตอ้ งยอมเสียมารยาท เร่งให้ผรู้ บั หนังสือรีบส่ง
คืนเขา เพราะเขาจะน�ำหนังสือพิมพ์ไปยังบ้านอื่นอีก
มีอยูค่ รัง้ หนึง่ คนรับหนังสือพิมพ์โกรธมาก ปิดประตูกระแทก
หน้าเขาจนเลือดไหล เขาไม่มที างจะฟ้องร้องเรียกค่าท�ำขวัญอะไรเลย
เพราะเขาเป็นเด็กยากจน ความยากจนท�ำให้พูดอะไรไม่ออก
เขามีชีวิตอยู่ในมหานครลอนดอนด้วยความล�ำบาก แต่เขาก็
พยายามท�ำงานในหน้าที่ คือส่งหนังสือพิมพ์อย่างดีทสี่ ดุ เท่าทีก่ ำ� ลัง
ความสามารถจะอ�ำนวยให้ได้ การเอาใจใส่ในการงานของเขาไม่พ้น
สายตาของนายจ้าง ดังนัน้ เมือ่ ส่งหนังสือพิมพ์อยูค่ รบหนึง่ ปี นายจ้าง
คือ ยอร์จ รีโบ ก็ได้เลื่อนต�ำแหน่งให้เขาท�ำหน้าที่ฝึกหัดการเย็บปก
หนังสือ เขาภูมใิ จอย่างมากทีไ่ ด้ตำ� แหน่งใหม่ บิดามารดาก็สนับสนุน
เพราะเห็นว่าเป็นอาชีพที่จะยึดเป็นอาชีพถาวรได้ หรืออาจแยกตัว
ออกมาท�ำของตัวเองในภายหลังเพื่อก่อร่างสร้างตัวต่อไปก็ได้
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เวลาพักผ่อนจากการเย็บปกหนังสือ เขาชอบอ่านข้อความใน
หนังสือนั้น ประเภทหนังสือที่ชอบมากคือ ต�ำราเคมีและไฟฟ้า เขา
มีเงินเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยจากการสะสมของเขาเอง ได้น�ำไปซื้อ
เครือ่ งมือทดลองบางอย่างและท�ำการทดลองเท่าทีจ่ ะท�ำได้ อย่างไร
ก็ตามงานในหน้าที่ของลูกจ้างคือการเย็บปกหนังสือนั้น เขาไม่ยอม
ให้เสีย และท�ำอย่างประณีตสวยงาม เป็นที่พอใจของนายจ้างเสมอ
ท�ำให้นายยอร์จ รีโบ มีเมตตากรุณาต่อเขามากขึ้น และเขาก็มี
ความสุขขึ้น
ต่อมาวันหนึ่ง เขาได้อ่านพบประกาศที่ริมถนนแห่งหนึ่งว่า
อาจารย์เตตุม จะแสดงปาฐกถาเรื่อง ปรัชญาธรรมชาติ เขาอยาก
ฟังปาฐกถานั้น แต่ขัดข้องด้วยเหตุ ๒ ประการคือ ขาดเงิน ๑ ชิล
ลิง และเวลาในการที่จะเข้าฟังปาฐกถา เพราะเขาไม่ใช่นักเรียนแต่
เป็นคนท�ำงาน ต้องแล้วแต่นายจ้าง บังเอิญโชคดี นายจ้างผูม้ เี มตตา
กรุณาได้อนุญาตให้เขาไปฟังปาฐกถา ส�ำหรับเงิน ๑ ชิลลิงทีจ่ ะต้อง
เสียทุกครั้งที่เข้าฟังปาฐกถานั้น พี่ชายของเขาคนหนึ่งซึ่งหาเช้ากิน
ค�่ำเหมือนกันได้ช่วยออกให้
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เขาจึงมีโอกาสเข้าฟัง ทีว่ า่ ปาฐกถานัน้ ความจริงก็คอื การสอน
ตามหลักสูตรนัน่ เอง เขามีโชคดีทไี่ ด้เรียนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร
ในตอนนี้
เขาพยายามเรียนจนจบหลักสูตรของอาจารย์เตตุม มีความรู้
เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์พอสมควร แต่จะเทียบกับผู้ซึ่งเรียน
วิทยาศาสตร์โดยตรงนั้นคงไม่ได้
อย่างไรก็ตาม งานเย็บปกหนังสือเขามิได้ทอดทิ้งเลย ท�ำจน
ช�ำนาญจนกระทัง่ เป็นช่างท�ำปกหนังสือทีม่ ฝี มี อื ดีคนหนึง่ และต่อมา
ก็มีร้านท�ำปกหนังสือร้านหนึ่งจ้างเขาให้ไปท�ำปกหนังสือ เห็นว่ามี
รายได้สูงกว่า เขาจึงยอมทิ้งร้านเดิม คือ ร้านของนายยอร์จ รีโบ
แต่เขาต้องเสียใจในภายหลัง เพราะเจ้าของร้านใหม่มไิ ด้มเี มตตากรุณา
เหมือนนายยอร์จ รีโบเลย เจ้าของร้านใหม่เป็นคนหยาบกระด้าง
ชอบด่าว่าไม่เห็นใจลูกจ้าง เขาเสียใจในเรือ่ งนีม้ าก ทนไม่ไหว ในทีส่ ดุ
ต้องลาออก จะกลับไปหานายจ้างคนเดิมก็ไม่ได้เสียแล้ว ในที่สุดเขา
ตกงาน มีความล�ำบากอย่างมาก
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ประจวบกับเวลานัน้ พ่อของเขาก็ตายลง เขาว่างงานเงินก็หมด
เป็นเวลาทีย่ ากล�ำบากทีส่ ดุ ในชีวติ ของเขา เขารูส้ กึ ว่าการเปลีย่ นงาน
และเปลีย่ นชีวติ นัน้ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย ต้องท�ำด้วยความรอบคอบ เกิดผิด
พลาดขึ้นแล้ว แก้ไขได้ยาก การก้าวไปข้างหน้านั้นเป็นความดี แต่
หากก้าวอย่างไม่ระมัดระวัง ความเสียใจก็ตามมาในภายหลัง และ
แก้ไขยาก ความผิดพลาดทุกอย่างจะต้องทิง้ ร่องรอยแห่งความขมขืน่
ไว้ให้เสมอ อย่างทีเ่ ขาต้องขมขืน่ อยูเ่ วลานี้ แต่เขาก็ไม่ลดละ ได้พยายาม
หางานท�ำอยูเ่ รือ่ ยๆ ความพยายามเป็นสิง่ มีผลตอบแทนคุม้ ค่า หาก
บุคคลไม่ละทิง้ ความพยายามเสียก่อน ความพยายามนัน้ จะให้ผลเป็น
ความชืน่ ใจและความสมหวังเสมอ อย่านึกว่าจะมีชวี ติ ใดด�ำเนินไปโดย
ราบรื่นปราศจากความทุกข์ร้อนกังวล แต่ความทุกข์นั่นเองมิใช่หรือ
เป็นเหตุของความสุข ถ้าไม่มีแสงแดดที่ร้อนจ้า ร่มเงาอันเย็นสบาย
จะมีประโยชน์อะไร
แล้วความพยายามและความตั้งใจอย่างแน่วแน่เด็ดเดี่ยวของ
เขาก็มผี ล บุคคลทีต่ งั้ ใจจริง มีความพยายามจริง โชคชะตาย่อมชักจูง
ไปสู่ความส�ำเร็จเสมอ

8 8 ห ลั ก ธ ร ร ม เ พื่ อ ค ว า ม ส� ำ เ ร็ จ ใ น ชี วิ ต

ครั้งหนึ่งปาฐกถาพิเศษโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ เซอร์
ฮัมฟรี เดวี เขาเล็ดลอดเข้าไปฟัง เมือ่ ฟังแล้วก็จดจ�ำข้อความในปาฐกถา
นั้นได้โดยตลอด เขาเขียนปาฐกถาของเซอร์ ฮัมฟรี เดวี ตั้งแต่ต้น
จนจบ เย็บปกอย่างสวยงาม เพราะเขามีฝมี อื ทางนีอ้ ยูแ่ ล้วสมัยเมือ่
ท�ำงานเย็บปกหนังสืออยู่กับยอร์จ รีโบ เสร็จแล้วก็ส่งไปให้เซอร์
ฮัมฟรี เดวี อ่านพร้อมด้วยใบสมัครขอเข้าท�ำงานกับนักวิทยาศาสตร์
ผู้ยิ่งใหญ่คนนั้น
ปกทีส่ วยงามยัว่ ใจให้เซอร์ ฮัมฟรี อยากเปิดดูขา้ งใน เมือ่ เปิด
ดูโดยตลอดแล้ว เขาได้เห็นความมหัศจรรย์ทเี่ ด็กหนุม่ ผูห้ นึง่ อายุยงั น้อย
สามารถเขียนข้อความจากปาฐกถาของเขาได้ถกู ต้องตลอด ไม่มคี วาม
ผิดพลาดเลย ทัง้ ๆ ทีภ่ าษาซึง่ เขาใช้ปาฐกถานัน้ เป็นภาษาทางวิชาการ
ทั้งสิ้น แสดงว่าเด็กหนุ่มผู้นั้นมีพื้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างดี
และมีมันสมองเลิศเหลือเกิน เซอร์ ฮัมฟรี เดวี ได้ค้นพบคนสมอง
แก้วเข้าแล้ว รูส้ กึ ปลืม้ ใจมากจึงตกลงรับเขาเข้าท�ำงานทันที และให้
เป็นเด็กรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์ ทีแรกๆ ก็ให้ลา้ งหลอดแก้ว ล้างขวด
ปัดกวาด เช็ดถูพนื้ ห้อง เขาท�ำได้ดเี ป็นทีพ่ อใจของเซอร์ ฮัมฟรี เดวี
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อย่างมาก เพราะงานนั้นเป็นงานที่เขารัก ที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง
คือ เขามิได้แสดงตัวว่ามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เลย นี่คือวิสัยของ
คนฉลาด ย่อมไม่แสดงความรูข้ องตนเมือ่ เวลายังไม่มาถึง เขาพยายาม
ท�ำงานเท่าทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างดีทสี่ ดุ และนายจ้างเมือ่ เห็นความ
สามารถของเขาแล้วก็ค่อยๆ เลื่อนงานให้สูงขึ้นไป โดยใช้ให้หยิบ
โน่นหยิบนี่ และในที่สุดทดลองให้ผสมเคมีอย่างง่ายๆ เขาก็ท�ำได้
ถูกต้อง
เขาค่อยๆ เลือ่ นฐานะขึน้ ทีละน้อย จากเด็กรับใช้ในห้องทดลอง
มาเป็นผูช้ ว่ ยของเซอร์ ฮัมฟรี เพราะคุณธรรมคือความขยันหมัน่ เพียร
ความอดทน ความเสงีย่ มเจียมตัว เขาขออ่านต�ำราทางวิทยาศาสตร์
ของเซอร์ ฮัมฟรี เดวี ขอค้นคว้าในห้องสมุด ในที่สุดเขาก็มีความรู้
ดีทางวิทยาศาสตร์คนหนึง่ เขากลายเป็นผูช้ ว่ ยอย่างแท้จริงของเซอร์
ฮัมฟรี เดวี
ครัง้ หนึง่ เซอร์ ฮัมฟรี เดวี ได้รบั เชิญจากสถาบันวิทยาศาสตร์
หลายแห่งในภาคพื้นยุโรป ให้ไปแสดงปาฐกถาในประเทศต่างๆ เช่น
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อิตาลี เยอรมัน และฝรัง่ เศส และเขาก็ได้รบั เลือกให้เป็นผูช้ ว่ ยติดตาม
ไปครั้งนี้ โชคดีอะไรเช่นนั้น
อุปสรรคทีเ่ ขาต้องประสบในการเดินทางครัง้ นีม้ เี พียงเรือ่ งเดียว
คือ การกีดกันและความรังเกียจของเลดี้ เดวี ภรรยาของเซอร์ ฮัมฟรี
เดวี เมื่อออกสมาคม เซอร์ ฮัมฟรี เดวี พยายามแนะน�ำทุกแห่งว่า
เด็กหนุม่ ผูน้ นั้ เป็นผูช้ ว่ ยของเขา แต่เลดี้ เดวี พยายามอยูเ่ สมอเหมือน
กันที่จะแสดงให้ใครๆ ทราบว่า เด็กหนุ่มคนนั้นเป็นเพียงเด็กรับใช้
บางคราวเขานัง่ โต๊ะอาหารแล้วในฐานะของผูช้ ว่ ยนักวิทยาศาสตร์เรือง
นาม แต่เมื่อเลดี้ เดวี มาถึง เธอก็บอกเจ้าของงานว่า เด็กคนนั้น
เป็นเพียงเด็กรับใช้ ไม่มสี ทิ ธิจ์ ะนัง่ โต๊ะกับนายได้ เจ้าภาพจ�ำเป็นต้อง
เชิญเขาออกไปนั่งรับประทานอีกแห่งหนึ่ง และเซอร์ ฮัมฟรี เดวี
ก็พูดอะไรไม่ออก
“ท�ำไมเธอจึงตัง้ ใจยกย่องให้เกียรติเด็กคนนัน้ นัก” วันหนึง่ เลดี้
เดวี ถามสามี
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“เขาเป็นคนที่ควรได้รับการยกย่องมิใช่หรือ” ฮัมฟรี พูด
“เขาเป็นเพียงเด็กรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์” เลดี้ เดวี ว่า
“แต่เด็กคนนีส้ มองแก้วจริงๆ ฉันภูมใิ จเหลือเกินทีไ่ ด้คน้ พบเด็ก
คนนี้ เขาจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกต่อไปภายหน้า”
“ถึงอย่างไร เธอก็ไม่ควรลดตัวลงมายกย่องเด็กคนนั้นเป็นผู้
ช่วยของเธอ”
“ฐานะของคนเราเปลีย่ นแปลงได้” เซอร์ ฮัมฟรี เดวี พูด ยิม้
น้อยๆ เป็นเชิงว่าไม่เห็นค�ำพูดของภรรยาเป็นสิง่ ส�ำคัญทีค่ วรสนใจ “เขา
เคยเป็นเด็กรับใช้ก็จริง แต่เวลานี้ฐานะของเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
เพราะความรู้ความฉลาด รวมความว่ามันสมองของเขาเป็นสิ่งที่เรา
ไม่ควรดูหมิ่น”
“พระเจ้านโปเลียนนั้น เดิมเป็นใคร” เซอร์ ฮัมฟรี พูดต่อ ก็
เป็นแต่เพียงเด็กบ้านนอกคนหนึง่ ทีม่ คี วามพยายาม มีความทะเยอทะยาน
เวลานีพ้ ระเจ้านโปเลียนเป็นจักรพรรดิไปแล้ว เธออย่าวัดคนจากฐานะ
เดิม ควรจะวัดเขาที่มันสมอง
“ยกย่องเขาไปเถอะ อีกหน่อยเธอจะเดือดร้อนเพราะเด็กคนนี”้
เลดี้ เดวี พูดเท่านั้นแล้วไม่พูดอะไรอีก
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การถูกเหยียดหยามจากสุภาพสตรีผู้สูงศักดิ์ครั้งนี้ ท�ำให้เขา
รู้สึกเกลียดชังฐานันดรศักดิ์ แม้ต่อมาภายหลัง เขาได้ก้าวขึ้นสู่ฐานะ
ผู้ยิ่งใหญ่แล้ว ก็ไม่ยอมรับฐานันดรใดๆ เลย คงเป็นคนเดิม
“คนเดิม” มีน้อยคนนักในโลกนี้ที่จะเป็นคนเดิมอยู่ได้ ในเมื่อ
หลายๆ อย่างในชีวิตได้เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว
เมื่อกลับจากภาคพื้นยุโรปครั้งนั้นแล้ว เขาได้ทำ� งานแห่งใหม่
ณ ห้องวิทยาศาสตร์ แห่งราชบัณฑิตยสถานของอังกฤษนัน่ เอง เป็น
ความสุขอย่างแท้จริงของเขา เขาไม่ตอ้ งการอะไรอีกแล้ว เขาค้นคว้า
ศึกษาพยายามให้ก้าวหน้าในด้านวิชาการความรู้แต่เพียงอย่างเดียว
๕ ปีลว่ งไป ๑๐ ปีลว่ งไป มันล่วงไปด้วยการศึกษาค้นคว้าและทดลอง
ในที่สุดโชคอันมหาศาลก็เดินเข้าสู่วงจรชีวิตของเขา เขาได้รับ
อนุญาตให้แสดงปาฐกถา ณ ราชบัณฑิตยสถานนั่นเอง
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เป็นความภาคภูมใิ จอย่างใหญ่หลวง เพราะสถานทีน่ นั้ ล้วนแต่
เป็นทีช่ มุ นุมนักปราชญ์ราชบัณฑิต การแสดงปาฐกถาทีน่ นั้ เป็นเกียรติ
ที่น้อยคนนักจะได้รับ
หลังจากแสดงปาฐกถาครั้งนั้นแล้ว ราชบัณฑิตยสถานแห่ง
อังกฤษก็ได้ยอมรับเขาว่าเป็นปราชญ์คนหนึ่ง
ตอนนี้เองเขานึกถึงการแต่งงาน เขาได้แต่งงานกับสตรีที่เขา
รักคนหนึ่ง นอกจากเป็นนักปราชญ์ที่ค่อยๆ ไต่เต้าขึ้นมาจากเด็กส่ง
หนังสือพิมพ์ เด็กล้างขวด ล้างหลอดแก้วและท�ำความสะอาดพื้น
ห้องแล้ว เขายังเป็นสามีทดี่ ขี องภรรยาอีกด้วย มีนอ้ ยนักทีน่ กั ปราชญ์
จะเป็นสามีทดี่ ขี องภรรยาพร้อมๆ กันไป แต่เขาท�ำได้และท�ำได้สม�ำ่ เสมอ
ชือ่ เสียงของเขาค่อยๆ โด่งดังขึน้ ทีละน้อยๆ และต่อมาโลกก็ได้
ยอมรับเขาแล้วว่า เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ส�ำคัญยิ่งคนหนึ่งซึ่งโลก
จะลืมมิได้ ในฐานะเขาเป็นผูส้ ร้างความก้าวหน้าทางวิชาเคมีมากมาย
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เป็นผูส้ ร้างแรงไฟฟ้าให้เป็นก�ำลังใช้งานได้ น�ำไฟฟ้ามาเป็นเครือ่ งมือ
ของมนุษย์ เป็นเหตุให้โลกมีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมอย่าง
มโหฬารอยู่จนถึงทุกวันนี้
“ฉันมีเรื่องเสียใจมากอยู่เรื่องหนึ่งในชีวิตที่ผ่านมา” เขาพูด
กับภรรยา
“เรื่องอะไรคะ”
“เรื่องตะเกียงส�ำหรับกรรมกรใช้ในบ่อถ่านหิน”
“ที่เซอร์ ฮัมฟรี เดวี ประดิษฐ์ขึ้นใช่ไหม” ภรรยาถาม
“ใช่ และท่านประดิษฐ์ขึ้นเพื่อความปลอดภัยของกรรมกร
ถ่านหิน และตามค�ำสัง่ ของรัฐสภาหรือรัฐบาล ตะเกียงทีก่ รรมกรใช้
อยู่ก่อนนั้นไม่สู้ปลอดภัย เมื่อถูกแก๊สของถ่านหินมันก็ระเบิดเสมอ
กรรมกรได้รับอันตรายมาก”
“แล้วไงคะ”
“เมื่อท่านเซอร์ ท�ำเสร็จแล้วก็น�ำเสนอรัฐสภา รัฐสภาก็ตั้ง
คณะกรรมการขึน้ คณะหนึง่ เพือ่ พิจารณาตรวจสอบคุณภาพและความ
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ปลอดภัยอีกครั้งหนึ่ง ฉันเป็นกรรมการในคณะนั้นด้วย และฉันเป็น
คนออกความเห็นว่า ตะเกียงนัน้ ยังไม่ปลอดภัยอย่างแท้จริง ฉันต้อง
คิดอย่างหนัก ต้องเผชิญปัญหา ๒ ด้าน คือ อุปการะคุณของท่าน
อาจารย์เดวี กับความปลอดภัยของกรรมกร ในที่สุดฉันเลือกเอา
ความปลอดภัยของกรรมกร จึงได้แสดงความคิดเห็นเสนอรัฐสภาว่า
ตะเกียงนัน้ ยังไม่ปลอดภัย มีบางสิง่ บางอย่างจะต้องแก้ไข กรรมการ
คนอืน่ ๆ ก็เห็นด้วย ท่านอาจารย์ฮมั ฟรี เดวี โกรธฉันมาก เธอคงจ�ำได้
ว่าเมือ่ ฉันได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกราชบัณฑิตยสถานนั้น มีท่านอา
จารย์เดวี คัดค้านอยูเ่ สียงเดียว เรือ่ งตะเกียงเป็นเรือ่ งทีฉ่ นั ไม่สบายใจ
เสมอมา”
“แต่ฉนั คิดว่า เธอได้เลือกทางทีถ่ กู ต้องแล้วนีค่ ะ หากน�ำตะเกียง
นัน้ ไปใช้จริงและไม่ปลอดภัย ท่านอาจารย์เดวีกเ็ สียชือ่ เสียงยิง่ กว่าที่
ถูกคัดค้านเสียอีก”
เขานิง่ มองตรงไปเบือ้ งหน้า บริเวณนัน้ สลัวลงทุกที เขาระลึก
ย้อนหลังต่อไปอีก
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วันหนึง่ มีนกั วิทยาศาสตร์หนุม่ คนหนึง่ เข้ามาในห้องวิทยาศาสตร์
ของราชบัณฑิตยสถาน พบเขานัง่ อยู่ เข้าใจว่าเป็นเด็กรับใช้ จึงถาม
อย่างกรุณา
“เธออยู่ที่นี่นานแล้วหรือ”
“นานแล้วครับ” เขาตอบ
“เธอเป็นคนรับใช้ในห้องนี้หรือ”
“ครับ”
“ได้เงินพอเลี้ยงชีพหรือ”
“พอไปได้ครับ”
“เธอชื่ออะไร”
“ไมเคิล ฟาราเดย์ครับ” เขาตอบหน้าตาเฉย
“ไมเคิล ฟาราเดย์!” นักวิทยาศาสตร์หนุม่ คนนัน้ อุทาน ท่าทาง
เหมือนจะเป็นลม
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ดวงอาทิตย์ตกดินแล้ว ทัว่ บริเวณมีแต่ความมืด แต่ดวงใจของ
ฟาราเดย์ยงั สว่างไสวด้วยแสงแห่งปัญญา ความภูมใิ จ และความสงบ
เยือกเย็น
ฟาราเดย์ ผู้ให้พลังมหาศาลแก่โลก
จะเห็นได้ว่าท่านที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิตนั้น ท่านจะต้อง
ใช้ฉันทะความพอใจมุ่งลงเป็นหนึ่ง และต้องใช้ความพากเพียรเอาใจ
ใส่และปัญญามากเพียงใด
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บุคคลผู้มีความเพียรกล้า ย่อมตระหนักว่าความเพียรเป็น
หน้าทีอ่ นั ตนพึงท�ำ เมือ่ ได้ทำ� ความเพียรเต็มก�ำลังของตนแล้ว ถึง
จะไม่ส�ำเร็จ ใครเล่าจะต�ำหนิได้ นักปราชญ์ต�ำหนิคนที่ล้มเหลว
เพราะท�ำความเพียรย่อหย่อนต่างหาก
ผูม้ คี วามเพียรย่อมไม่ทำ� เวลาให้สญ
ู เปล่า เมือ่ เวลาล่วงไปโดย
ไม่ใช้ประโยชน์ เขาจะเสียใจและเสียดายเวลาเป็นอันมาก เพราะเห็น
ว่าไม่ได้ท�ำสิ่งอันเป็นประโยชน์ควบคู่ไปกับเวลาด้วย เขาจะเห็นเวลา
เป็นสิ่งมีค่าซึ่งไม่ควรปล่อยให้ล่วงไปเปล่าๆ แม้จะมีเวลาเพียงเล็ก
น้อย ถ้าเขามีก�ำลังกายแข็งแรงพอไม่อ่อนเพลีย ไม่เจ็บป่วย เขาก็
จะท�ำความเพียรเป็นการเก็บเล็กผสมน้อย นานวันเข้าก็จะพอกพูน
ขึน้ เอง คนมีความเพียรย่อมตระหนักว่า เขาจะล่วงพ้นความทุกข์และ
อุปสรรคต่างๆ ได้ ก็ด้วยความเพียร ไม่ใช่ด้วยการอ้อนวอน ถ้าจะมี
การอ้อนวอนก็น่าจะเป็นว่า “ขออย่าให้ข้าพเจ้ารู้สึกย่อท้อ ขอให้
ข้าพเจ้ามีวิริยะอุตสาหะอย่างเต็มก�ำลัง ขออย่าให้ข้าพเจ้าต้อง
อ้อนวอนสิ่งใดเลย”
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ในการแสวงหาทรัพย์นั้น ผู้มีความเพียรย่อมหาทรัพย์ได้ด้วย
การท�ำงานที่เหมาะสม มีธุระอยู่เสมอไม่ว่าง ขยันท�ำการงานหรือ
ประกอบกิจอันเป็นหน้าทีข่ องตน ไม่เห็นแก่การหลับนอนมากเกินไป
คนที่มีชีวิตอยู่อย่างเกียจคร้าน ไม่ท�ำงานหรือหน้าที่ของตน
ให้เต็มก�ำลัง ย่อมเปิดโอกาสให้ความฟุง้ ซ่านเกิดขึน้ ในใจได้มาก ส่วน
คนที่ขยันหมั่นเพียร ย่อมได้ความสงบใจ อย่างน้อยก็ได้ขณิกสมาธิ
คือ สมาธิชวั่ ขณะในเวลาทีจ่ ติ ใจจดจ่ออยูก่ บั การงานนัน้ ความเพียร
ย่อมก่อให้เกิดผลดีแก่ผทู้ ำ� ความเพียรทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต เหมือน
เรารดน�้ำต้นไม้ที่โคนแต่มีผลที่ปลาย
ผู้ที่จับจด เบื่อหน่ายง่าย ท�ำการงานไม่มั่นคง ย่อมไม่ท�ำ
ประโยชน์อันดีงามให้ส�ำเร็จได้ ประโยชน์อันดีงามย่อมส�ำเร็จแก่ผู้
ที่ท�ำการงานโดยไม่เบื่อหน่าย ท�ำความเพียรเหมือนไฟสุมขอน คือ
กรุ่นอยู่เสมอ ไม่ท�ำความเพียรแบบไฟไหม้ฟาง คือ ลุกวูบวาบขึ้น
ชั่วคราว แล้วดับไปมอดไป ไม่ติดขึ้นอีก
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อนึ่ง ควรทราบว่า อะไรควรท�ำก่อน อะไรควรท�ำทีหลัง อย่า
ให้สับกัน ถ้าสิ่งที่ควรท�ำก่อนกลับไม่ท�ำ ประมาท นอนใจ เมื่อล่วง
กาลผ่านโอกาสเสียแล้วท�ำไม่ได้ จะต้องเสียใจว่า ถ้าเราท�ำอย่างนัน้ ๆ
เสียแต่แรกก็จะไม่วบิ ตั อิ ย่างนี้ ซึง่ เรามักจะได้ยนิ คนจ�ำนวนไม่นอ้ ยพูด
อย่างนีเ้ สมอ ตัวอย่างเด็กทีอ่ ยูใ่ นวัยเรียน โอกาสทีจ่ ะเรียนก็มี พ่อแม่
ก็มีเงินทองเพียงพอที่จะส่งเสียให้เล่าเรียนได้ แต่เกียจคร้าน มัวไป
เพลิดเพลินในการเล่น การเที่ยว พอล่วงกาลผ่านวัยไปแล้ว มีภาระ
ผูกพันมากมาย ไม่สะดวกในการศึกษาเล่าเรียนเสียแล้ว จึงนึกย้อน
เสียใจและเสียดาย แต่ทกุ อย่างได้ลว่ งไปแล้วเรียกคืนไม่ได้ ย้อนกลับ
ไม่ได้ วันเวลาไม่ย้อนหลัง วันนี้มีเพียงหนเดียว เพราะฉะนั้น จงท�ำ
วันนีใ้ ห้ดที สี่ ดุ อย่าผลัดวันประกันพรุง่ ให้มากนัก ความเพียรต้องรีบ
ท�ำวันนี้ทีเดียว ใครจะรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนี้หรือไม่
พึงตัง้ ใจไว้วา่ เป็นคนควรพยายามจนกว่าจะส�ำเร็จประโยชน์ทปี่ ระสงค์
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การท�ำความเพียรติดต่อเป็นการสร้างสมบารมี พระโพธิสัตว์
ในสมัยเป็นพระมหาชนก ชาติหนึง่ ในอดีตของพระพุทธเจ้า ได้ชอื่ ว่า
เป็นผู้มีความเพียรอย่างยิ่งยวด ท่านมีทรรศนะว่า “อานิสงส์แห่ง
ความเพียรนัน้ มีอยู่ ถึงแม้จะมองไม่เห็นฝัง่ มหาสมุทร ขณะทีว่ า่ ย
อยูก่ จ็ ะพยายามเรือ่ ยไป สักวันหนึง่ จะต้องถึงฝัง่ นัน้ ถ้าไม่ตายเสีย
ก่อน แต่ถงึ จะตายในขณะท�ำความเพียรก็ไม่มใี ครติเตียนได้ ถ้าเลิก
ท�ำความเพียรเสีย สิง่ ทีจ่ ะเข้ามาแทนก็คอื ความเกียจคร้าน คงจะ
ต้องได้รับผลแห่งความเกียจคร้านของตน เมื่อมองเห็นผลที่ต่าง
กันของความเพียรและความเกียจคร้านแล้ว ควรประกอบกิจอัน
เป็นหน้าที่ของตน แม้จะไม่ส�ำเร็จก็ช่างเถิด”
เมือ่ ได้เสวยราชย์แล้ว พระมหาชนกโพธิสตั ว์ทรงหวนระลึกถึง
ความเพียรที่เคยทรงท�ำมา จึงทรงเปล่งอุทานด้วยความเบิกบาน
พระทัยว่า
“บุคคลผูเ้ ป็นบัณฑิต ควรมีความหวังอยูเ่ สมอ ไม่ควรเบือ่ หน่าย
การงาน ความปรารถนาของเรา ๒ ประการ ส�ำเร็จได้กเ็ พราะเรา

อ . ว ศิ น อิ น ท ส ร ะ 10 3

ไม่สิ้นหวัง คือได้ขึ้นบกสมปรารถนา และได้ครองราชสมบัติ
สมปรารถนา”
“ผูม้ ปี ญ
ั ญาแม้ได้รบั ทุกข์ ก็ไม่ควรสิน้ หวังในความสุข คนส่วน
มากเมื่อได้รับทุกข์ก็มักท�ำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ต่อเมื่อมีความสุข
จึงท�ำสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ พวกเขาขาดความส�ำนึกทีว่ า่ คนมีปญ
ั ญา
แม้ได้รบั ทุกข์กไ็ ม่สนิ้ หวังในความสุข บางอย่างเราเคยคิดว่าจะเป็น
ก็เป็นไปได้ บางอย่างเราเคยคิดแต่ก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิด เช่นเรา
ไม่เคยคิดว่าเราจะได้ราชสมบัติโดยไม่ต้องรบ แต่สิ่งนั้นก็ปรากฏ
แก่เราแล้ว เราคิดว่า เราจะได้ราชสมบัตใิ นสุวรรณภูมิ แต่กห็ าเป็น
เช่นนั้นไม่ โภคทรัพย์ไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุเพียงความคิดอย่าง
เดียว แต่จะส�ำเร็จได้ดว้ ยความเพียร จึงควรท�ำความเพียรโดยแท้”
พระวิริยบารมีของพระโพธิสัตว์ได้สืบเนื่องมาในตัวท่านโดย
ตลอด จนถึงพระชาติสดุ ท้ายทีเ่ ป็นพระสิทธัตถะ ทรงท�ำความเพียร
อย่างไม่ย่อท้อจนได้ส�ำเร็จพระโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า ทรงเป็น
มหาบุรุษของโลก
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ในระหว่างทีใ่ ช้ความเพียรพยายามท�ำสิง่ ใดเพือ่ บรรลุผลส�ำเร็จ
นั้น อาจมีสิ่งยั่วยวนให้เราเกียจคร้านหรือออกนอกทาง จึงต้องใช้
คุณธรรมอย่างอื่นเช่น ขันติความอดทนเป็นต้น ช่วยด้วย ความ
อดทนนัน้ มีอยู่ ๓ ประเภท เพือ่ ต่อต้านสิง่ ๓ อย่างคือ ชอบแต่ความ
สุขสบาย การเจ็บป่วยและอารมณ์ยั่วยวน คือ
ธีติขันติ หมายถึง อดทนต่อหนาวร้อน หิวกระหาย อดทน
ต่อความล�ำบากตรากตร�ำต่างๆ หนักเอาเบาสู้ เพื่อให้การศึกษาและ
การงานส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
อธิวาสนขันติ อดทนต่อความเจ็บป่วยต่างๆ อันมาท�ำให้
ร่างกายกระวนกระวาย พยายามรักษาใจให้สงบ ไม่ให้กระวนกระวาย
ไปด้วย ผู้มีความอดทนในเรื่องนี้ เจ็บมากเหมือนเจ็บน้อย เจ็บน้อย
เหมือนไม่เจ็บเลย อนึ่ง ผู้มีปัญญาพึงพิจารณาทุกขเวทนาทางกาย
ให้เป็นประโยชน์แก่จิตใจ ให้เห็นว่ากายนี้เป็นที่รองรับทุกข์นานา
ประการ เพื่อไม่หลงใหลมัวเมาในกายนี้จนไม่รู้ความจริงของชีวิต
ดังกล่าวแล้ว
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ตีติกขาขันติ อดทนต่ออารมณ์ยั่วยวนต่างๆ เช่น สิ่งที่มา
ยัว่ ยวนให้โลภบ้าง โกรธบ้าง หลงบ้าง คนทีต่ อ้ งท�ำความชัว่ ต่างๆ ก็
เพราะอดทนต่ออารมณ์เหล่านี้ไม่ได้ จิตใจต้านทานต่อกระแสอัน
รุนแรงของอารมณ์ไม่ได้ ก�ำลังต้านทานมีไม่พอ ความโลภ โกรธ หลง
จึงครอบง�ำย�ำ่ ยีได้ ต้องเสียคนไปก็มาก จึงควรหัดอดทนต่อสิง่ ยัว่ ยวน
ใจต่างๆ คือ รูป เสียง กลิน่ รส สัมผัสทางกาย อันน่าใคร่ น่าปรารถนา
น่าพอใจ
เป็นเรือ่ งน่าประหลาดอยูป่ ระการหนึง่ ในหมูม่ นุษย์ คือ มักจะ
อดทนต่อเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไม่ค่อยได้ แต่จะอดทนในเรื่องใหญ่ๆ ได้
เช่น ใครมาด่าว่าเสียดสีเขาเล็กๆ น้อยๆ หรือมีกิริยาท่าทีดูหมิ่นเขา
เล็กๆ น้อยๆ เขาทนไม่ได้ ต้องทะเลาะวิวาท ประหัตประหารกัน แต่
พอติดคุก ถูกจองจ�ำ ต้องท�ำงานหนัก กินอยูห่ ลับนอนล�ำบากแร้นแค้น
เขากลับทนได้ถึง ๕ ปีบ้าง ๑๐ ปีบ้าง ๒๐ ปีบ้าง หรือตลอดชีวิต
บ้าง ถ้าเขาหัดอดทนเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ เสีย ก็คงไม่ตอ้ งมาอดทนต่อ
เรื่องใหญ่ๆ อุปมาเหมือนคนที่ระวังไฟเล็กๆ น้อยๆ เช่น ไฟไม้ขีด
ไฟในครัว ไฟธูปเทียน เป็นต้น ไม่เผลอเรอจนไหม้บา้ นเรือน เขาก็ไม่
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ต้องเสียแรงเสียเวลา และเสียทรัพย์สนิ เป็นอันมากเพราะไฟไหม้บา้ น
การหัดอดใจและสร้างก�ำลังใจให้ทนทานต่ออารมณ์ยั่วยวน จึงมี
ประโยชน์มหาศาลต่อชีวติ ทุกด้าน มีคำ� กล่าวเป็นคติทนี่ า่ สนใจ น่าคิด
ว่า “คนอ่อนแอ พอทนต่ออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจได้ แต่คนเข้มแข็ง
เท่านัน้ ทีจ่ ะอดทนอารมณ์อนั น่าพอใจได้” หมายความว่า การอดทน
ต่อสิง่ ทีน่ า่ ปรารถนาน่าพอใจนัน้ ต้องใช้กำ� ลังใจทีเ่ ข้มแข็งกว่า เพราะ
สิง่ ทีน่ า่ พอใจมีอำ� นาจยัว่ ยวนมาก แปลว่า เราจะต้องอดทนต่ออารมณ์
ทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจ คนที่อดทนต่ออารมณ์ที่น่าพอใจได้
ไม่ให้หวั่นไหวไปตามสิ่งยั่วยวนอันน่าพอใจนั้น ต้องมีจิตใจเข้มแข็ง
กว่าคนทีอ่ ดทนต่ออารมณ์อนั ไม่นา่ พอใจ เพราะอารมณ์อนั ไม่นา่ พอใจ
นั้น เราจ�ำเป็นต้องอดทนอยู่แล้ว
การฝึกจิตให้อดทนก็เหมือนการหัดยกน�ำ้ หนัก เมือ่ ค่อยๆ เพิม่
น�ำ้ หนักขึน้ ทีละน้อยและยกทุกวัน ก็จะยกน�ำ้ หนักได้มาก เพราะก�ำลัง
ของผูย้ กก็เพิม่ ขึน้ ตามก�ำลังของน�ำ้ หนัก มีเรือ่ งเล่ากันว่า เด็กคนหนึง่
เลีย้ งลูกวัวไว้และเขาอุม้ ลูกวัวทุกวัน เมือ่ ลูกวัวโตเป็นวัวใหญ่แล้ว เขา
ก็ยังอุ้มได้ นี่คือตัวอย่าง
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ความเพียรกับความอดทนจึงต้องไปด้วยกัน เพื่อให้ความ
เพียรนัน้ ด�ำเนินไปต่อเนือ่ งและมีมากพอทีจ่ ะให้ประสบความส�ำเร็จ
ได้ ความขยันหมัน่ เพียรเมือ่ ท�ำไปติดต่อไม่ขาดสาย ก็จะกลายเป็น
นิสัยที่เคยชินต่อความขยันนั้น เกียจคร้านไม่เป็น
ความเคยชินที่ดีมีคุณค่ากับชีวิต
ทัง้ คนชัน้ สูงและคนชัน้ ต�ำ่ ย่อมเหมือนกันทัง้ นัน้ คือ ความเคย
ชินย่อมสามารถกลืนมนุษย์ได้ ฉะนั้น ขอให้เราคิดดูให้ดีและละทิ้ง
ความเคยชินที่ชั่วร้ายเสีย ยิ่งมีความรู้สึกและเคยชินมากขึ้นเพียงใด
ก็ยิ่งประจักษ์แจ้งขึ้นเพียงนั้นว่า มนุษย์เรานี่แหละคือ สาเหตุแห่ง
ทุกข์และสุขของตนเอง
ความเคยชินเปรียบเหมือนเชือกทีข่ วัน้ เป็นเกลียว ค่อยๆ เพิม่ ขึน้
ทีละน้อย เมือ่ หนาแน่นเสียแล้วก็ตดั ให้ขาดได้ยาก ไม่วา่ ความเคยชิน
ในทางดีหรือทางชัว่ เมือ่ เป็นเช่นนีเ้ ราฝึกให้มคี วามเคยชินในทางดี
จะมิดกี ว่าหรือ เช่น เคยชินต่อความขยันหมัน่ เพียร เคยชินต่อความ
อดทน ย่อมจะดีกว่าเคยชินต่อความเกียจคร้านและไม่มนี ำ�้ อดน�ำ้ ทน
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ทุกคนต้องประกอบการงาน ต้องประกอบอาชีพอย่างใดอย่าง
หนึง่ หลักส�ำคัญในการเลือกอาชีพอย่างหนึง่ ก็คอื จงหางานทีท่ ำ� ให้
เราเพลิดเพลินในการท�ำ เพราะนั่นเป็นสิ่งจ�ำเป็นขั้นแรกที่จะก้าวไป
สู่ความส�ำเร็จในการงาน
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ธอมัส เอดิสนั นักประดิษฐ์ผยู้ งิ่ ใหญ่ชาวอเมริกนั ได้กล่าวไว้
ว่า เขาได้ประสบความส�ำเร็จใหญ่หลวงในด้านการประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ เพราะเขาสนุกเพลิดเพลินกับงาน ไม่เฉพาะแต่เอดิสัน
เท่านัน้ คนทุกคนผูป้ ระสบความส�ำเร็จในด้านใด เขาต้องชอบงานนัน้
สนุกสนานเพลิดเพลินอยูก่ บั งานนัน้ มีความพากเพียรพยายามเอาใจ
ใส่และทุม่ เทปัญญาความรูค้ วามสามารถทัง้ หมดลงในงานนัน้ คนที่
ท�ำงานด้วยเบื่อหน่ายไม่มีทางที่จะเจริญรุ่งโรจน์ขึ้นมาได้เลย
เจ.เอส.มิลล์ ปราชญ์ชาวอังกฤษ (ค.ศ. ๑๘๐๖ – ๑๘๗๓) ได้
กล่าวไว้อย่างน่าฟังและน่าคิดที่สุดว่า “ความไม่เหมาะสมกับหน้าที่
การงานในวงการอุตสาหกรรม นับว่าเป็นความเสียหายอันมหาศาล
ที่สุดในสังคมมนุษย์”
ใครๆ ก็จะต้องเห็นด้วยกับค�ำของมิลล์ และอาจจะเพิ่มลงไป
ได้ว่า คนที่ต้องทุกข์ทรมานที่สุดในโลกก็คือ ผู้ที่ต้องท�ำงานอันไม่
เหมาะสมกับอุปนิสยั ของเขาและเขาเกลียดงานนัน้ คนทีไ่ ม่ชอบงาน
ของตนจนถึงขั้นเกลียด หรือรู้สึกว่าสติปัญญาของเขาถูกน�ำไปใช้ใน
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ทางทีผ่ ดิ เสียแล้วนัน้ จะท�ำงานให้ดไี ด้อย่างไร เมือ่ งานเลวลง ตัวเขา
เองก็ไม่มีความภูมิใจ ผู้บังคับบัญชาหรือคนทั้งหลายก็มองเขาในแง่
ต�ำ่ หรือต�ำหนิ เขาไม่ได้รบั การยกย่องจากสังคม ลงท้ายทีส่ ดุ ก็ลม้ เหลว
ทั้งงานและคน
ในการท�ำงานนัน้ ย่อมจะต้องพบกับอุปสรรค เพราะความ
ผิดพลาดบกพร่องของเราเองบ้าง เพราะสิ่งอื่นบ้าง เมื่อใดพบ
อุปสรรค จงเอาใจใส่พจิ ารณาปัญหาและอุปสรรคนัน้ อย่างรอบคอบ
และสร้างก�ำลังใจ คิดต่อสูเ้ ผชิญปัญหาและอุปสรรคนัน้ ด้วยความ
อดทนเข้มแข็งบึกบึน ไม่ท้อถอยง่าย พยายามแก้ปัญหาด้วย
ปัญญา ไม่ใช่ด้วยอารมณ์
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เรื่องต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่า บัณฑิตท่านแก้ปัญหาด้วยการใช้
อิทธิบาท คือ วิมังสา ซึ่งได้แก่ ปัญญาและความเพียรอย่างไร
ในสมัยของพระพุทธเจ้า มีพระภิกษุสาวกของพระพุทธองค์
รูปหนึ่ง เรียนกรรมฐานในส�ำนักของพระพุทธองค์ แล้วไปท�ำความ
เพียรอยู่ในป่าถึง ๓ เดือน ก็ไม่อาจบรรลุมรรคผลใดๆ ได้ จึงคิดว่า
“บรรดาบุคคล ๔ จ�ำพวกทีพ่ ระศาสดาตรัส เปรียบกับดอกบัว ๔ เหล่า
ไว้ เราคงเป็นผูอ้ าภัพในศาสนา ไม่อาจบรรลุมรรคผลได้ อยูป่ า่ ต่อไป
ก็ไม่มปี ระโยชน์ เราควรกลับไปอยูใ่ นเมืองฟังพระธรรมอันไพเราะของ
พระศาสดาดีกว่า” คิดดังนี้แล้วกลับมายังวัดเชตวัน เล่าเรื่องนั้นให้
ภิกษุเพื่อนพรหมจารีทราบ
ภิกษุทั้งหลายน�ำสาวกผู้นั้นไปยังส�ำนักพระศาสดา กราบทูล
เรือ่ งราวให้ทรงทราบว่า “ภิกษุรปู นีเ้ ป็นผูค้ ลายความเพียรเสียแล้ว”
พระศาสดาตรัสว่า “เธอบวชในศาสนาของเรา ผูส้ รรเสริญความเพียร
ไฉนจึงคลายความเพียรเล่า เธอไม่ควรท�ำตนให้คนทั้งหลายรู้จักใน
ฐานะผู้คลายความเพียร แต่ควรท�ำตนให้เขารู้จักในฐานะผู้มีความ
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เพียรสม�ำ่ เสมอ ไม่ทอ้ ถอย ครัง้ อดีตเธอก็เป็นผูม้ คี วามเพียรมาอย่าง
ดีแล้ว คนเหล่านัน้ ได้รบั ความสุขเพราะความเพียรของเธอแต่ผเู้ ดียว
ได้ดมื่ น�ำ้ ในทะเลทรายทีก่ นั ดาร คนเหล่านัน้ ได้รบั ความสุขเพราะความ
เพียรไม่ถอยหลังของเธอ”
เมือ่ ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลให้ทรงแสดงเรือ่ งในอดีตของภิกษุ
นั้น พระพุทธองค์จึงทรงน�ำเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้
ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์เป็นพ่อค้าเกวียนในกรุงพาราณสี
เที่ยวค้าขายด้วยเกวียน ๕๐๐ เล่ม มาถึงทะเลทรายอันกันดารแห่ง
หนึง่ ระยะทางกันดารยาวถึง ๖๐ โยชน์ หรือประมาณ ๙๖๐ กิโลเมตร
ทรายละเอียดขนาดก�ำแล้วไม่ติดอยู่ในมือเลย ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้น
ร้อนเหมือนกองถ่านเพลิง เพราะฉะนัน้ พวกพ่อค้าเกวียนเหล่านัน้ จึง
บรรทุกเอาเสบียงอาหาร เช่น ฟืน น�ำ้ น�ำ้ มัน และข้าวสาร เป็นต้น
เดินทางเฉพาะกลางคืนเท่านั้น พอรุ่งอรุณก็ทำ� กระโจมแล้วหยุดพัก
พอตกเย็นบริโภคอาหารเย็นแล้ว แผ่นดินแผ่นทรายเย็นแล้วก็เดิน
ทางต่อไป
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พระโพธิสตั ว์ เป็นหัวหน้าพ่อค้าเกวียนเดินทางผ่านทางกันดาร
ในทะเลทรายนั้นได้ ๕๙ โยชน์แล้ว เหลืออีกราตรีเดียวก็จะพ้นทาง
กันดาร จึงสั่งให้บริวารเทน�ำ้ ทิ้งเสียสิ้น
พ่อค้าเกวียนผู้น�ำทางนั่งอยู่ที่เกวียนคันหน้า คอยดูดาว และ
บอกทางว่า “ท่านทั้งหลายจงหันเกวียนไปทางนี้ จงขับเกวียนไป
ทางนั้น” และเนื่องจากเขาไม่ได้นอนมาหลายเวลารู้สึกเหน็ดเหนื่อย
อ่อนเพลีย จึงหลับไป พอรุ่งอรุณก็ถึงที่ที่พวกเขาเริ่มออกเดินทาง
เมื่อวันวาน
คนน�ำทางตื่นขึ้นเวลารุ่งอรุณ บอกให้ชาวเกวียนกลับเกวียน
แต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเสียแล้ว พ่อค้าเกวียนทัง้ หลายเสียใจมาก เมือ่
รูว้ า่ พวกตนทัง้ หลายเดินทางกันทัง้ คืนมาหยุดอยูท่ เี่ ดิม ตอนเริม่ ออก
เดินทางนั่นเอง เขาบ่นกันว่า “น�้ำของพวกเราหมดแล้ว พวกเราจะ
ฉิบหายในครั้งนี้อย่างแน่นอน” แล้วพากันนอนอยู่ใต้เกวียนของตน
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ส่วนพระโพธิสตั ว์เทีย่ วเดินตรวจดูพนื้ ทีบ่ ริเวณนัน้ เห็นกอหญ้า
แพรกกอหนึง่ จึงเกิดความคิดขึน้ ว่า เมือ่ มีหญ้าอย่างนี้ จักต้องมีนำ�้
อยูภ่ ายใต้แน่นอน จึงให้บริวารของตนขุดสถานทีน่ นั้ คนทัง้ หลายขุด
ลึกลงไป ๖๐ ศอก ไม่พบน�ำ้ พบแต่หนิ แผ่นหนึง่ พ่อค้าทัง้ หมดหมด
สิ้นความพยายาม พากันนอนรอความตายอยู่
ฝ่ายพระโพธิสตั ว์คดิ ว่า “ภายใต้แผ่นหินอาจมีนำ�้ ก็ได้ จึงไต่ลง
ไปเงีย่ หูฟงั ได้ยนิ เสียงน�ำ้ ไหล จึงขึน้ มาแล้วบังคับคนใช้ของตนว่า “เมือ่
เจ้าจะละความพยายามเสียแล้ว พวกเราจักพากันฉิบหายหมด เจ้าจง
เอาก้อนเหล็กนี้ต่อยแผ่นหินให้แตก คนใช้ท�ำตามนั้นแล้ว แผ่นหิน
แตกเป็นสองซีก กระแสน�ำ้ ๒ ข้างพุง่ ขึน้ เป็นเกลียวประมาณเท่าล�ำตาล
พ่อค้าทั้งหมดจึงได้ดื่มอาบ และเดินทางต่อไปได้ตามความ
ประสงค์ของตน
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พระศาสดาทรงน�ำเรื่องนี้มาเล่าจบ แล้วตรัสต่อไปว่า
“คนผูไ้ ม่เกียจคร้านทัง้ หลายช่วยกันขุดแผ่นดินในทะเลทราย
ได้นำ�้ ในทะเลทรายอันเป็นทีด่ อนฉันใด มุนผี ไู้ ม่เกียจคร้านก็ฉนั นัน้
เป็นผูป้ ระกอบด้วยก�ำลังแห่งความเพียร ย่อมได้ประสบความสงบ
แห่งใจ”
นีค่ อื คุณของปัญญาและความเพียร ความเพียรและการเอาใจ
ใส่ตอ่ การงานยังมีคณ
ุ อีกอย่างหนึง่ คือ ช่วยท�ำลายความทุกข์ ความ
วิตกหมกมุน่ ให้หมดไป ไม่มเี วลาส�ำหรับทุกข์ เพราะต้องเอาเวลาไป
ท�ำการงานหรือท�ำหน้าทีอ่ ยูต่ ลอดเวลา จนไม่มเี วลาส�ำหรับทุกข์รอ้ น
ยอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์ นักแต่งบทละครผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง
ชาวไอริชได้กล่าวไว้วา่ เวลาว่าง ท่านมักปล่อยให้ความคิดวิตกกังวล
มารบกวนใจว่ามีความสุขดีอยู่หรือ นั่นแหละคือสาเหตุแห่งทุกข์
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ขณะทีส่ งครามโลกครัง้ ทีส่ องก�ำลังรุนแรงอยูน่ นั้ เซอร์วนิ สตัน
เชอร์ชิลล์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษผู้มีนามอุโฆษ ต้องท�ำงานวันละ
๑๘ ชั่วโมง มีคนถามท่านว่า มีความรู้สึกหนักใจมากหรือไม่ในความ
รับผิดชอบอันยิ่งใหญ่นั้น เชอร์ชิลล์ตอบว่า ฉันมีภารกิจมากมาย
จนไม่มีเวลาจะกังวล
คนที่อยู่ว่างไม่ท�ำอะไรให้เป็นประโยชน์ มักต้องตกเป็นทาส
แห่งความวิตกหมกมุน่ ทุกข์รอ้ น ส่วนนักท�ำงาน นักค้นคว้า ซึง่ เวลา
ต้องหมดไปกับการแสวงหาความรู้และความจริงใหม่ๆ นั้น โรค
วิตกกังวลไม่อาจกล�้ำกรายเข้ามาในชีวิตของเขาได้ เพราะเขาไม่มี
เวลาพอที่จะคิดอะไรอย่างฟุ่มเฟือย แม้แต่งานของเขาก็ไม่มีเวลา
ท�ำพออยู่แล้ว
ท�ำไมการท�ำงาน การท�ำความเพียรชอบ (สัมมาวายามะ)
อย่างใดอย่างหนึง่ จึงสามารถท�ำลายความวิตกกังวลเสียได้ ค�ำตอบ
ก็คอื ธรรมชาติของจิตใจมีกฎอันแน่นอนตายตัวอยูอ่ ย่างหนึง่ คือ ไม่
อาจคิดอะไรครั้งละ ๒ อย่างได้ คือ ไม่อาจมีอารมณ์ ๒ อารมณ์ใน
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ขณะเดียวกันได้ มันต้องเกิดขึน้ ทีละอย่าง เมือ่ เป็นดังนีข้ ณะทีเ่ ราคิด
เรื่องงาน ท�ำงานอย่างเอาใจจดจ่ออยู่ อารมณ์อย่างอื่นก็ไม่อาจเข้า
มาได้ ความทุกข์ ความกังวล จะไม่มารบกวนเรา การท�ำงานด้วยวิรยิ ะ
อุตสาหะ ด้วยความพอใจ ด้วยปัญญา จึงเป็นอุบายอันดียงิ่ ในการขับ
ไล่อารมณ์ร้ายหรือความทุกข์ร้อนออกไปจากจิตใจของเรา เมื่อนาน
เข้าจิตก็ได้พลังและเคยชินกับการท�ำงาน เพิม่ พลังมากขึน้ ๆ จนบุคคล
นั้นเป็นผู้ทุกข์ไม่เป็น หรือไม่มีเวลาส�ำหรับทุกข์
การท�ำงานทีไ่ ม่มโี ทษ การใช้ความเพียรไปในทางทีด่ จี งึ เป็นยา
รักษาชนิดหนึ่ง แพทย์ชาวกรีกสมัยก่อนได้เคยใช้วิธีนี้รักษาคนป่วย
ผู้เป็นโรคทางจิตแล้ว และแม้ในสมัยปัจจุบันนี้ก็เป็นที่นิยมของ
จิตแพทย์ทั่วไปในการรักษาคนป่วยผู้เป็นโรควิตกกังวล
นักเรียนนักศึกษาและประชาชน ผู้มักวิตกกังวลใจเลื่อนลอย
เศร้าซึม ลงโทษตัวเอง ลองเอาวิธีการนี้มาใช้ดูก็จะได้ผลประจักษ์
เป็นที่พอใจ
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นอกจากการเรียน การท�ำงานแล้ว เราควรปลูกฝังอิทธิบาท
ในการประกอบคุณงามความดี คือสร้างความพอใจ ความพากเพียร  
ความเอาใจใส่และปัญญาพิจารณาเหตุผลในการประกอบคุณงาม
ความดี ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข
การสร้างความดีเป็นภารกิจอันยิง่ ใหญ่ของมนุษย์ เป็นสิง่ ที่
จะต้องท�ำตลอดชีวติ หรือถ้าจะกล่าวให้หนักแน่นเข้าไปอีก ก็กล่าว
ได้ว่าตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนั้น ความดีเป็นสิ่งที่
เลิกท�ำไม่ได้ คนเราจะท�ำอะไรหรือไม่ก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งซึ่งจะไม่ท�ำ
ไม่ได้ สิ่งนั้นคือ ความดี แต่คนที่จะท�ำความดีได้มั่นคงยั่งยืนนั้น
จะต้องมีพนื้ ฐานทางจิตใจดี มีพนื้ ฐานอันมัน่ คงเหมือนการสร้างตึก
หรืออาคารใหญ่ อาคารถาวรจะต้องลงรากตอกเข็มอย่างแน่น
หนามั่นคง
อุปสรรคของการท�ำความดีนนั้ มีมาก จึงท�ำให้คนจ�ำนวนน้อย
ท้อถอยในการท�ำความดี เห็นว่าการไม่ตอ้ งท�ำอะไรแล้วอยูไ่ ปวันหนึง่ ๆ
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สุขสบายกว่า จะท�ำให้เหนือ่ ยยากล�ำบากท�ำไมกัน เพราะฉะนัน้ เพือ่
ให้มพี นื้ ฐานทางจิตใจทีด่ มี นั่ คง จึงควรน้อมจิตให้รกั ความดีอยูเ่ สมอ
เหมือนคนหนุ่มสาวที่รักสวยรักงาม รักความสะอาด การรักความดี
ก็เพือ่ ความดีนนั่ เอง แม้เราจะท�ำความดีเพือ่ ความดี แต่เมือ่ ได้สงั่ สม
ความดีบริบูรณ์ดีแล้ว ความดีนั่นเองจะย้อนกลับมาคุ้มครองให้อยู่
เป็นสุข เหมือนคนปลูกต้นไม้ไว้ดว้ ยความรักต้นไม้ เมือ่ มันเจริญเติบโต
เต็มที่แล้ว ย่อมให้ร่มเงาดอกผล ความร่มเย็นเป็นสุขแก่เจ้าของผู้
ปลูกนัน่ เอง สมตามทีพ่ ระพุทธองค์ตรัสว่า ธรรมย่อมรักษาผูป้ ระพฤติ
ธรรม ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้ว ย่อมน�ำความสุขมาให้
ด้วยเหตุนี้ คนดีมีปัญญา ย่อมไม่ละเลยคุณงามความดี ไม่ดู
หมิ่นว่าเล็กน้อยแล้วเพิกเฉยเสีย เขาย่อมหมั่นสั่งสมคุณความดีวัน
ละเล็กละน้อย เท่าที่ก�ำลังกาย ก�ำลังทรัพย์และโอกาสจะอ�ำนวย
เหมือนคนเข้าไปในสวนดอกไม้เก็บดอกไม้ใส่กระเช้าหรือตระกร้า
ไม่นานนักกระเช้าหรือตระกร้านั้นย่อมเต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีและ
รูปทรง
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ความดีทจี่ ะต้องท�ำนัน้ มีมาก ทีต่ อ้ งใช้ทนุ ทรัพย์กม็ ี ไม่ตอ้ งใช้
ทุนทรัพย์ก็มี โดยที่สุดการนั่งอยู่เฉยๆ แล้วแผ่เมตตาจิตไปยังสรรพ
สัตว์ทั่วสากลโลก นั่นก็เป็นความดี การท�ำใจให้สงบผ่องแผ้วก็เป็น
ความดี จะเห็นว่าเราสามารถท�ำความดีได้ทุกโอกาส
พระพุทธเจ้าทรงแสดงบุญกิรยิ าวัตถุ (วิธที ำ� บุญ) ไว้ ๑๐ อย่าง
จะกล่าวโดยย่อดังนี้
๑. ทานมัย บุญจากการบริจาค การให้แบ่งปันช่วยเหลือผูอ้ นื่
ด้วยอาหาร เสื้อผ้าหรือที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค
๒. สีลมัย บุญจากการรักษาศีล เว้นจากการเบียดเบียนกัน
๓. ภาวนามัย บุญจากการอบรมจิตใจให้ผ่องแผ้ว
๔. อปจายนมัย บุญจากการเคารพอ่อนน้อมต่อผูท้ คี่ วรเคารพ
อ่อนน้อม
๕. ไวยาวัจจมัย บุญจากการช่วยขวนขวายในกิจธุระอันชอบ
ธรรมของผู้อื่น
๖. ปัตติทานมัย บุญจากการให้ส่วนบุญ
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๗. ปัตตานุโมทนามัย บุญจากการอนุโมทนาส่วนบุญ
๘. ธัมมเทสนามัย บุญจากการแสดงธรรม ชีข้ อ้ ดีชวั่ ถูกผิด
อะไรควรเว้น อะไรควรท�ำแก่ผู้อื่น
๙. ธัมมัสสวนมัย บุญจากการฟังธรรม
๑๐. ทิฏฐุชุกรรม การท�ำความเห็นให้ตรง เป็นสัมมาทิฏฐิ
เห็นชอบตามท�ำนองคลองธรรม
ตามนี้ จะเห็นว่าวันหนึ่งเรามีโอกาสท�ำบุญมากเหลือเกิน ถ้า
เรามีความตั้งใจดี ที่ต้องออกทรัพย์อยู่บ้างก็มีเพียงข้อ ๑ ข้อเดียว
เท่านั้น อีก ๙ ข้อ ไม่ต้องออกทรัพย์เลย
ไม่ว่าอยู่ที่ไหน เกี่ยวข้องกับใคร เรามีโอกาสได้บุญ มีโอกาส
สั่งสมบุญอยู่เสมอ ถ้าเรารู้จักท�ำกาย วาจา ใจ ให้เป็นบุญ
การสัง่ สมทรัพย์ อาจมีทงั้ คุณและโทษ คนต้องเสียชีวติ เพราะ
คุ้มครองทรัพย์ก็มาก แต่การสั่งสมบุญ สั่งสมความดีมีแต่คุณโดย
ส่วนเดียว บุญกุศลย่อมคอยพิทกั ษ์รกั ษาคนผูม้ คี วามดีให้มคี วามสุข
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ความปลอดภัย บุญกุศลเป็นผูค้ มุ้ ครองทีด่ กี ว่าผูค้ มุ้ ครองใดๆ ความดี
เป็นสิ่งที่น่าท�ำจริงๆ
เพราะฉะนัน้ ผูห้ วังความเจริญรุง่ เรือง ความส�ำเร็จในชีวติ และ
การอยูเ่ ย็นเป็นสุข จึงควรปลูกฝังเพิม่ พูนอิทธิบาท ๔ ทัง้ ในส่วนทีเ่ กีย่ ว
กับการศึกษาเล่าเรียน การท�ำงานและการสัง่ สมคุณงามความดีตา่ งๆ
ผลย่อมมาจากเหตุ เมื่อเราต้องการผลดีก็ควรสร้างเหตุดี
ย่อมจะต้องประสบผลดีอย่างแน่นอน ขอให้สร้างความมั่นใจใน
เรื่องนี้ รู้จักรอคอย ไม่ใจร้อนด่วนได้ ต้นไม้พันธุ์บางอย่างให้ผล
เร็ว บางอย่างให้ผลช้าฉันใด การท�ำความดีกฉ็ นั นัน้ บางอย่างให้
ผลเร็ว บางอย่างให้ผลช้า ความหวังผลจะส�ำเร็จได้ดว้ ยดีแก่ผรู้ จู้ กั
รอคอย ขอให้สร้างเหตุดีไว้เถิด ผลดีย่อมไม่ไปไหนเสีย เหมือน
หว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้น

ประวัติของอาจารย์วศิน อินทสระ
ชาติภูมิ

เกิดที่หมู่บ้านท่าศาลา อ�ำเภอรัตตภูมิ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน
พ.ศ. ๒๔๗๗ เมือ่ จ�ำความได้ พ่อแม่ได้ยา้ ยไปอยูท่ หี่ มูบ่ า้ นตากแดด ต�ำบลปากรอ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา

การบรรพชาอุปสมบท

บวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๓ ปี ที่วัดบุปผาราม เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เมื่อพ.ศ.
๒๔๙๐ และอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๗ ลาสิกขา (สึก) เมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๐๗

การศึกษา
มัธยม ๘ (สมัครสอบ)
นักธรรมเอก
เปรียญ ๗ (ป.ธ.๗)
ศาสนศาสตร์บัณฑิต (มหามกุฎราชวิทยาลัย)
M.A. (ทางปรัชญา มหาวิทยาลัยบานารัส อินเดีย)

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย

หน้าที่การงาน
สอนวิชาศีลธรรม
- ที่โรงเรียนราชินี
- ที่โรงเรียนพณิชยการสีลม (อาจารย์ผู้ปกครอง)
- ทีโ่ รงเรียนเตรียมทหาร และเป็นหัวหน้าแผนกสารบัญ มียศเป็นร้อยโท

สอนวิชาพุทธปรัชญาเถรวาท-มหายาน ที่มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (ประมาณ
๑๒ ปี ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๓)
สอนวิชาพุทธศาสนาในประเทศไทยและวิชาจริยศาสตร์ทมี่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประมาณ ๑๐ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓
สอนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เกี่ยวกับศาสนาและปรัชญาตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๐๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ (เป็นระยะเวลา ๔๖ ปีเต็ม)
สอนพิเศษประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับความรู้ทางพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย์ที่
มหาวิทยาลัยมหากุฎฯ ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ มาจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ (เป็นระยะเวลา ๒๘ ปีเต็ม)
บรรยายพิเศษในที่ต่างๆ ตามที่ได้รับเชิญ
บรรยายธรรมทางวิทยุตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จนถึงปัจจุบัน โดยออกเป็นรายการ
สดบ้าง ใช้เทปบ้าง ปัจจุบันใช้เทป

การประพันธ์

เขียนหนังสือประเภทต่างๆ เช่น นวนิยายอิงหลักธรรม อธิบายหลักธรรมฯลฯ
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ มาจนถึงปัจจุบัน มีประมาณ ๑๓๐ ชื่อเรื่อง บางชื่อเรื่องก็มีหลาย
เล่มเช่น ทางแห่งความดี เป็นต้น

ท�ำนิตยสาร
เป็นบรรณาธิการนิตยสารธรรมจักษุ ของมูลนิธมิ หามกุฎราชวิทยาลัย ตัง้ แต่
ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ถึง ๒๕๓๙
เป็นบรรณาธิการนิตยสารศุภมิตรของมูลนิธสิ ง่ เสริมกิจการศาสนาและมนุษยธรรม
(กศม.) ของวัดมกุฎกษัตริยาราม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑

รางวัลพิเศษ

ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับโล่รางวัลชมเชยจากคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์หนังสือ
แห่งชาติ ประเภทสารคดี หนังสือเรือ่ ง “จริยาบถ” ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ หนังสือเรือ่ งจริยศาสตร์
ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รบั พระราชทานเสาเสมาธรรมจักร เป็นรางวัลในฐานะผูบ้ ำ� เพ็ญ
คุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาประเภทวรรณกรรม เนือ่ งในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์
๒๐๐ ปี
ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รบั เกียรติคณ
ุ บัตรจากกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นรางวัล
ชมเชย ประเภทสร้างสรรค์ดา้ นศาสนาจากบทความเรือ่ ง “หลักกรรมกับการพึง่ ตนเอง”
๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ ได้รับโล่พุทธคุณูปการ กาญจนเกียรติคุณและเกียรติบัตร
ในฐานะผูบ้ ำ� เพ็ญคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้รบั รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย เนือ่ งในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จากกระทรวงวัฒนธรรม

เรื่องพระอานนท์พุทธอนุชา

เรือ่ ง พระอานนท์พทุ ธอนุชา นอกจากจะได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลายในสังคม
ไทยแล้ว สารานุกรมวรรณกรรมโลกในศตวรรษที่ ๒๐ (Encyclopedia of World
Literature in 20th Century) ได้น�ำเรื่องพระอานนท์พุทธอนุชาไปสดุดีไว้ในหนังสือ
ดังกล่าวนั้น เป็นท�ำนองว่าได้ชี้ทางออกให้แก่สังคมไทยที่สับสนวุ่นวายอยู่ด้วยปัญหา
นานัปการ

พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องสังคหวัตถุ ๔
อันเป็นหลักธรรมเพื่อครองใจคน และอิทธิบาท ๔
อันเป็นหลักธรรมเพื่อความส�ำเร็จ ของชีวิต ไว้เป็น
แนวปฏิบัติอันประเสริฐ ส�ำหรับผู้มุ่งความส�ำเร็จและ
ความผาสุกในชีวิต หากจะให้ชั่งถึงความส�ำคัญ ก็ยากจะ
ตัดสินใจว่า สองเรื่องนี้อะไรจะส�ำคัญกว่ากัน โดยความ
เป็นจริงแล้ว ทุกชีวิตย่อมต้องการความสุข และความ
ส�ำเร็จ จึงต้องเอาใจใส่และให้ความส�ำคัญ ปฏิบัติตาม
หลักธรรมทั้งสองนี้ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ไม่ว่าเรา
จะรู้จักหัวข้อธรรมเหล่านี้หรือไม่ก็ตาม
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