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บุ ค คล และการเป็ น กั ล ยาณมิ ต รให้ กั บ ผู้ อื่ น (4) หลั ก ธรรมเพื่ อ การท าหน้ า ที่
กัล ยาณมิ ตรให้ประสบความสาเร็จ (5) หลั กธรรมเพื่ อ พั ฒ นาตนให้เ ป็นคนรู้จัก
พึ่งตนเอง (6) หลักธรรมเพื่อพัฒนาตนให้เป็นผู้มีปัญญา นอกจากความรู้ความเข้าใจ
และหลักธรรมของการทาหน้าที่กัลยาณมิตรแล้ว จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดอาวุธ
ทางปัญญาอีกประการหนึ่ง นั่นก็คือ ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด แบบกัลยาณมิตร
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1. คำอธิบำยรำยวิชำ
DF102 การท าหน้ า ที่ กั ล ยาณมิ ต ร ศึ ก ษาความหมาย ลั ก ษณะ ประเภท
คุณสมบัติ และความสาคัญของกัลยาณมิตร หลักธรรมที่สาคัญ และจาเป็นในการ
ทาหน้าที่ กัลยาณมิตร หลักการพูด การทาหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตนเอง และ
ให้กับผู้อื่น อุดมการณ์ของการเป็นกัลยาณมิตร กระบวนการและขั้นตอนการทา
หน้าที่กัลยาณมิตร ประสบการณ์การทาหน้าที่กัลยาณมิตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระอริยสาวก รวมถึงกรณีศึกษาการทาหน้าที่กัลยาณมิตรใน
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2. วัตถุประสงค์ชุดวิชำ
1) เพื่ อ ให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการทาหน้าที่กัลยาณมิตร
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กัล ยาณมิ ตรตามแบบอย่ า งพระสั ม มาสั ม พุท ธเจ้า พระโพธิสั ตว์ พระอริ ย สาวก
รวมทั้งเห็นตัวอย่างของการทาหน้าที่กัลยาณมิตรในยุคปัจจุบัน
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วิธีกำรศึกษำ
1. กำรเตรียมตัวเพื่อกำรศึกษำด้วยตนเอง
ในการศึกษาแต่ละบทของชุดวิชาการทาหน้าที่ กัลยาณมิ ตร นักศึกษาควร
ปฏิบัติดังนี้
ก. ใช้เวลาศึกษาวันละ 1 ชั่วโมง และควรศึกษาให้จบบทภายใน 1-2 สัปดาห์
ข. ควรทาแบบฝึกปฏิบัติก่อนบทเรียน เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ และทา
กิจกรรมในระหว่างบทเรียนตามที่กาหนดไว้ เมื่อได้ศึกษาบทเรี ยนเสร็จแล้วควร
ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในบทเรียนด้วยการทาแบบฝึกปฏิบัติท้ายบท
ค. ควรศึ กษาประกอบกับสื่ อ การเรี ยนการสอน โดยเฉพาะจากการศึกษา
ทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (มีระบุรายละเอียดในข้อที่ 4)
2. กำรศึกษำเอกสำรกำรสอน
ก่อนศึกษาเนื้อหาในแต่ละบท ขอให้ศึ กษาแผนการสอนประจาบท และในบท
นั้นๆ มีกี่ตอน มีหัวเรื่องอะไรบ้าง ศึกษาแนวคิดและวัตถุประสงค์ แล้วจึงศึกษา
รายละเอียดต่อไป
เมื่ออ่านรายละเอียดของแต่ละเรื่องในแต่ละตอนจบแล้ว ควรบันทึกสาระ
สาคัญของแต่ละเรื่อง และปฏิบัติกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมการ
ทาหน้าที่กัลยาณมิตร ก่อนจะศึกษาเรื่องอื่นๆ ต่อไป การปฏิบัติกิจกรรมนี้จะช่วยให้
นักศึกษาสามารถประเมินผลตนเองได้ว่านักศึกษามีความเข้าใจในสิ่งที่อ่านมากน้อย
เพียงใด อันจะเป็นประโยชน์สาหรับนักศึกษาในแง่ของการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ฉ

ได้อ ย่ า งถูกต้อง และมี คุณค่าต่อชีวิ ตอย่างแท้จริง ฉะนั้นนักศึ กษาจึงควรปฏิบัติ
กิจกรรมทุกอย่างด้วยตนเองและอย่างต่อเนื่อง
3. กำรทำกิจกรรม
นักศึ กษาควรวางแผนการทากิจกรรมที่กาหนดไว้ให้ดี เพื่ อ ที่ จะได้กาหนด
ช่วงเวลาสาหรับทากิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วนตามที่หลักสู ตรวิชากาหนด
ไว้ และเมื่อทากิจกรรมในแต่ละครั้งแล้ว ให้นักศึก ษาบันทึกสาระสาคัญลงในแบบ
ประเมินผลกิจกรรมตามที่จัดให้ เนื่องจากกิจกรรมที่กาหนดให้มีความจาเป็นมาก
สาหรับการศึกษาในชุดวิชานี้ นักศึกษาจึงควรให้ความสาคัญ และทากิจกรรมด้วย
ความตั้งใจ ทั้งนี้ก็เพื่อที่ตนเองจะได้ประโยชน์จากการทากิจกรรมอย่างแท้จริง
4. ศึกษำผ่ำนบทเรียนทำงกำรศึกษำธรรมะทำงไกลและสื่อเสริม
เนื่องจากการศึกษาธรรมะทางไกลผ่านตารา แบบฝึกปฏิ บัติกิจกรรมรายวิชา
สื่อการสอน เช่น วิดีโอการสอน หนังสือประกบ สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาตรงกับในแต่
ละบทที่สามารถศึกษาเพิ่มเติม หนังสือและแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ได้แก่
1) www.dou.us เว็บไซต์มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
2) www.kalyanamitra.org เว็บไซต์กัลยาณมิตร
3) http://84000.org/tipitaka/dic/index_dd.php
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
4) http://www.84000.org/ 84,000 พระธรรมขันธ์
5) https://bit.ly/2y83cot สารานุกรมเสรี
6) พระไตรปิฎก 45 เล่ม ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย และ
อรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย
7) หนังสือพลังการพูด SPEECH POWER
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5. กำรสอบ
การศึกษาวิชาการทาหน้ าที่กัลยาณมิตรมีการวัดผลด้วยการสอบแบบปรนัย
และการสอบภาคปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิชาการทาหน้าที่กัลยาณมิตรนี้
แม้การวัดผลการเรียนด้วยการสอบ และการฝึกปฏิบัติการทาหน้าที่กัลยาณมิตรจะ
มีความสาคัญในการประเมินผลการเรียนของนักศึก ษา แต่สิ่งสาคัญอย่างยิ่งก็คือ
นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองได้
และจะต้องมีการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข ถูกต้อง และเหมาะสมให้สมกับการ
เป็นกัลยาณมิตรทั้งต่อตนเองและผู้อื่นในทุกสังคมที่เราเกี่ยวข้อง

ซ

บทที่ 1
ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกัลยาณมิตร

ความนา
ปฐมบทเพื่อ นาเข้าสู่ความรู้ ความเข้าใจภาพรวมของการเป็นกัลยาณมิ ตร
เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายถึง ความหมายของกัลยาณมิตร โดยศัพท์ การขยายความ
จากนั ก วิ ช าการทางพระพุ ท ธศาสนา ความหมายเดิ ม จากพระไตรปิ ฎ ก และ
ความหมายโดยลักษณะของการทาหน้าที่กัลยาณมิตร ลักษณะของกัลยาณมิตร
ประเภทของกัลยาณมิตร คุณสมบัติของกัลยาณมิตร ความสาคัญของกัลยาณมิตร
ตลอดจนความจ าเป็ น ของการมี กั ล ยาณมิ ต ร รวมถึ ง คุ ณ ค่ า ของกั ล ยาณมิ ต ร
ประโยชน์ ของกั ล ยาณมิ ตรต่อ โลก และอานิ ส งส์ ข องการท าหน้ า ที่ กัล ยาณมิ ตร
โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดของเนื้อหาตามลาดับหัวข้อต่อไปนี้
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เนื้อหาบทที่ 1
1.1 ความหมายของกัลยาณมิตร
1.1.1 ความหมายโดยศัพท์
1.1.2 ความหมายจากพระไตรปิฎก
1.1.3 ความหมายโดยลักษณะของการทาหน้าที่
1.2 ลักษณะของกัลยาณมิตร
1.2.1 กัลยาณมิตรโดยยึดหลักของประโยชน์
1.2.2 กัลยาณมิตรโดยยึดหลักของการให้คาแนะนาพร่าสอน
1.2.3 กัลยาณมิตรโดยยึดหลักของการทางานร่วมกัน
1.2.4 กัลยาณมิตรโดยยึดหลักของความเป็นผู้สม่าเสมอ
1.3 ประเภทของกัลยาณมิตร
1.3.1 จาแนกตามลักษณะนิสัยของมิตรเทียมและมิตรแท้
1.3.2 จาแนกตามคดีโลกและคดีธรรม
1.4 คุณสมบัติของกัลยาณมิตร
1.4.1 คุณสมบัติตามคุณธรรมของกัลยาณมิตร 7 ประการ
1.4.2 คุณสมบัติของกัลยาณมิตรตามแบบอย่างพระพุทธองค์
1.5 ความสาคัญของกัลยาณมิตร
1.5.1 ความจาเป็นของการมีกัลยาณมิตร
1.5.2 คุณค่าของกัลยาณมิตร
1.5.3 ประโยชน์ของกัลยาณมิตรต่อโลก
1.5.4 อานิสงส์การเป็นกัลยาณมิตร
1.5.5 ตัวอย่างผู้ที่ทาหน้าที่กัลยาณมิตรในสมัยพุทธกาล
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แนวคิด
1. กัลยาณมิตร หรือมิตรแท้ คือ ผู้สร้างสันติสุขให้แก่ชาวโลก การบังเกิดขึ้น
ของกัลยาณมิตร หมายถึง การเกิดขึ้นของสัมมาทิฏฐิบุคคลที่จะทาให้มนุษยชาติ
ดาเนินชีวิตอยู่บนหนทางที่ถูกต้อง
2. การเดินทางไกลในสังสารวัฏเพื่อไปสู่ฝั่งพระนิพพาน กัลยาณมิตร คือ ผู้ที่
คอยประคับประคองนาวาชีวิตของเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้อง และ
ปลอดภัย ขณะเดียวกัน ผู้ทาหน้าที่กัลยาณมิตรเปรียบดั่งดวงตะวันที่ทอฉายแสง
ให้แก่สรรพสัตว์บนผืนโลก ให้ได้มีโอกาสมองเห็นวัตถุต่างๆ ตามความเป็นจริง
3. กัลยาณมิตร ไม่ได้หมายถึง คนที่ชักชวนให้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพียงอย่าง
เดียว แม้ชักชวนให้ดาเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางที่ปลอดจากอบายมุข หรือคอยแนะนา
ช่ ว ยเหลื อ ให้ ป ระสบความส าเร็ จ ในชี วิ ต ทางโลก ก็ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็ น กั ล ยาณมิ ตรได้
เหมือนกัน
4. ความผิดพลาดของการกระทาบางอย่างยังสามารถแก้ไขกันได้ แต่ความ
ผิดพลาดเพราะไม่รู้ความจริงในสังสารวัฏ อาจทาให้บุคคลนั้นต้องไปเสวยวิบาก
กรรมอันเผ็ดร้อนในอบายภูมิเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะไปแก้ไขอะไรตอนนั้นไม่ได้
เสียแล้ว กัลยาณมิตร คือ บุคคลสาคัญที่จะคอยแนะนาสิ่งดีๆ ให้ชาวโลกรู้จักความ
จริงของชีวิต ช่วยปิดอบายและเปิดประตูไปสู่สวรรค์นิพพาน
5. กั ล ยาณมิ ต รเป็ น ทั้ ง หมดของพรหมจรรย์ พรหมจรรย์ หมายถึ ง ความ
ประพฤติอันประเสริฐ แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง สมัยที่ยังบาเพ็ญตนเป็น
พระบรมโพธิสัตว์ ก็ยังต้องอาศัยกัลยาณมิตร หากโลกขาดกัลยาณมิตร ชีวิตคง
มืดมนอนธการ กว่าผู้ที่ตาบอดมองไม่เห็นสีสันของโลก อันตระการนี้อย่างแน่นอน
6. บุ ค คลผู้ เ ป็ น ต้น แบบในการท าหน้ า ที่ กั ล ยาณมิ ต รของโลกได้ ดีที่ สุ ด คื อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การศึกษาวิธีการทาหน้าที่กัลยาณมิตรของพระพุทธองค์
จึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ เราจะได้ น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการท าหน้ า ที่
กัลยาณมิตรในโลกยุคปัจจุบัน
7. การจะเป็ น กั ล ยาณมิ ต รที่ ดี ต้ อ งรู้ จั ก คุ ณ สมบั ติ และคุ ณ ธรรมของ
กัลยาณมิตรว่าควรประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรอย่าง
แท้จริง
4
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8. การกระท าทุ ก อย่ า งล้ ว นมี ผ ลเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ผลดี แ ละผลเสี ย ผลบวกและ
ผลลบ การทราบถึงประโยชน์ของการเป็นกัลยาณมิตร จะทาให้บุคคลอยากเป็น
กัลยาณมิตรทั้งต่อตนเองและบุคคลอื่น

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้นักศึ กษาเข้า ใจและอธิบายความหมายของกัลยาณมิ ตรได้อย่าง
ถูกต้อง
2. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้า ใจและอธิ บ ายถึ งลั ก ษณะของกั ล ยาณมิ ตรได้อ ย่ า ง
ถูกต้อง
3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและอธิบายประเภทของกัลยาณมิตรได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและอธิบายคุณสมบัติของกัลยาณมิตรได้อย่างถูกต้อง
5. เพื่ อ ให้นักศึกษาเข้าใจและอธิบายความสาคัญของกัลยาณมิตรได้อย่าง
ถูกต้อง
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บทที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัลยาณมิตร
มนุษย์ที่เกิดมามีชีวิตอยู่ในโลก มีการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น เป็นกลุ่ม หรือเป็น
สังคม ซึ่งอาจจะใหญ่บ้าง เล็กบ้าง ตามเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ภาษา หรือความเชื่อถือ
ทางศาสนาอย่างเดียวกัน มนุษย์มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกัน ในรูปแบบต่างๆ
เช่น มีความสัมพันธ์ในฐานะบิดา มารดา พี่น้อง หรือญาติสนิทมิตรสหาย เป็นต้น
โดยความสัมพันธ์เหล่านี้มีผลต่อพฤติกรรม นิสัย การตัดสินใจ ตลอดจนการเลือก
ดาเนินชีวิตของมนุษย์ให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมรอบข้าง ทั้งที่เป็นอิทธิพลมาจาก
บุคคล หรือสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติอื่น ๆ หากการตัดสินใจเลือกดาเนินชีวิตของ
มนุษย์ เป็นไปในทางที่ดีมีประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง และผู้อื่น อีกทั้งยังสามารถแนะนา
บุคคลอื่น ให้ดาเนินชีวิตในสิ่งที่ดีงาม บุคคลนั้นย่อมได้ชื่อว่า เป็นกัลยาณมิตร

1.1 ความหมายของกัลยาณมิตร
1.1.1 ความหมายโดยศัพท์
คาว่า “กัลยาณ-” (กันละยานะ-) ว. งาม, ดี ใช้เป็นส่วนหน้าของสมาส เช่น
กัลยาณมิตร = มิตรดี. (ป., ส.) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 108)
คาว่า “มิตร-” (มิด, มิตตระ-) น. เพื่อนรักใคร่คุ้นเคย เช่น มิตรแท้ มิตรเทียม
ฉันมิตร.(ส.; ป. มิตฺต). มิตรจิต น. ความมีน้าใจเอื้อเฟื้อเสมือนเพื่อนรัก ความรักใคร่
ประนีประนอมฐานะเพื่อนรัก เช่น มีมิตรจิตต่อกัน มิตรจิตมิตรใจ (สา) น. ถ้อยที
ถ้อยอาศัยกัน เช่น ต่างก็มีมิตรจิตมิต รใจต่อกัน. มิตรภาพ น. ความเป็นเพื่อน เช่น
มิตรภาพระหว่างเขาทั้งสอง (ส.). มิตรสหาย (มิด-) น. เพื่อนฝูง (ราชบัณฑิตยสถาน,
2554: 907)
กัลยาณมิตร (อ่านว่า กันละยานะมิด) แปลว่า มิตรดี คือ มิตรแท้ มิตรที่ไม่มี
ลักษณะบาปมิตร หรือมิตรเทียม กัลยาณมิตร ได้แก่ มิตร 4 ประเภทเหล่านี้ คือ
1) มิตรมีอุปการะ คือ ช่วยป้องกันเพื่อน และสมบัติของเพื่อน พึ่งพาอาศัยได้
ตลอด
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2) มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ คือ เป็นคนเปิดเผยเก็บความลับของเพื่อนได้ ไม่ละทิ้ง
กัน สามารถตายแทนกันได้
3) มิตรแนะประโยชน์ คือ ห้ามเพื่อนมิให้ทาผิด แนะนาแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม
4) มิตรมีความรักใคร่ คือ เป็นเพื่อนตาย สุขทุกข์ด้วยกัน โต้ตอบคนที่ติเตียน
เพื่อน (พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), 2548: 5-6)
นอกจากนี้ ไมตรี ความเป็นมิตร โดยอรรถ ได้แก่ ความผูกมิตร กล่าวโดย
สาธารณนัย ชนผู้รักใคร่กันสนิท ชื่อว่า มิตร ได้ใน คาว่า “มาตา มิตฺต สเก ฆเร”
มารดา ชื่อว่าเป็นมิตรในเรือนของตน คนผู้มีเมตตาในกัน ก็ชื่อว่า มิตร มิตรนั้นมี
ทั้งดีทั้งชั่วได้ คาว่า “กลฺยาณมิตฺโต ปาปมิตฺโต” มิตรดี เรียก กัลยาณมิตร มิตรชั่ว
เรียก ปาปมิตร (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2539: 402)
กั ล ยาณมิ ต ร มิ ไ ด้ ห มายถึ ง เพื่ อ นที่ ดี อ ย่ า งในความหมายสามั ญ เท่ า นั้ น
แต่หมายถึง บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมที่จะสั่งสอน แนะแนะ ชี้แจง ชักจูง
ช่วยบอกช่องทาง หรือเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นดาเนินไปในมรรคาแห่งการฝึกฝนอบรม
อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก ครูอาจารย์ และท่าน
ผู้เป็นพหูสูตทรงปัญญา สามารถสั่งสอนแนะนา เป็นที่ปรึกษาได้ แม้จะอ่อนวัยกว่า
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2557: 565)
หลวงพ่อธัมมชโย กล่าวว่า “กัลยาณมิตร” นั้น ไม่ใช่หมายถึงผู้ที่ไปเชิญชวน
คนมาทาบุญเท่านั้น แต่หมายถึง บุคคลนั้นจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีงามแก่ชาวโลก
ด้วย ทั้งความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ต้องอุดมไปด้วยศีล สมาธิ ปัญญา อย่างนี้
จึงจะเรียกว่า “กัลยาณมิตร” อย่างแท้จริง (พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย, 2556: 10)
กัล ยาณมิตร หมายถึง บุค คลที่ มีความพรั่ งพร้ อมแห่งคุณธรรมความดีงาม
เป็นผู้ห่างไกลจากสิ่งอันเป็นข้าศึกในการพัฒนาศักยภาพชีวิต และตั้งตนอยู่อย่าง
เหมาะสมแห่งการเคารพ รวมทั้งยังเป็นผู้สร้างสรรค์ประโยชน์สุข และคุณธรรม
ความดีงามต่างๆ ให้แก่บุคคลรอบข้างด้วยความเข้าใจ จนเป็นแรงเหนี่ยวนาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาไปสู่ ประโยชน์ และความสุขในระดับต่างๆ โดยไม่
หวังสิ่งใดตอบแทน ตลอดจนถึงสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลส่งเสริมการพัฒนาชีวิตก็เป็น
ดั่งกัลยาณมิตรด้วยเช่นกัน (พระอธิป อธิปญฺโญ (ชัยสวัสดิ์อารี), 2552: 12)
หลวงพ่อทัตตชีโว (พระเผด็จ ทตฺตชีโว) ได้ให้แนวทางในการที่จะฝึกตนให้
มีชีวิตที่ดีงาม ดังนี้ คือ เริ่มต้นต้อง “หาครูด”ี ให้ได้ก่อน ถ้าหาครูดีไม่ได้ ชาตินี้ก็เอา
ดีไม่ได้ขั้นต่อมา แม้หาครูดีได้แล้ว ยังไม่พอ ยังจะต้องตั้งใจ “ฟังคาครู” และไม่ใช่
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัลยาณมิตร
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แค่ฟังแบบผ่านหูซ้ายทะลุหูขวา ต้องผ่านใจด้วย คือ จะต้องนาคาสอนนั้นๆ ของครู
ไปคิดพิจารณาต่อไปอีก เรียกว่า “ตรองคาครู ” ฟังมาแล้วก็ต้องนาไปตรองแล้ว
ตรองอีก ให้เข้าใจความหมายลึกซึ้งที่อยู่ในคาสอนนั้นๆ จนสามารถนาไปปฏิบัติ
อย่างเหมาะสมได้ แล้วก็ลงมือปฏิบัติ เรียกว่า “ทาตามครู” การทาตามครูก็ยังต้อง
ปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีก จนกว่าจะถูกต้องเชี่ยวชาญ (พระเผด็จ ทตฺตชีโว, 2539: 7-11)
จากความหมายดังกล่าวได้ว่า กัลยาณมิตร หมายถึง บุคคลที่มีความพรั่งพร้อม
แห่งคุณธรรมความดีงาม เป็นผู้ที่ห่างไกลจากสิ่งอันเป็นข้าศึกในการพัฒนาศักยภาพ
ชีวิต และเป็นผู้ตั้งตนอยู่อย่างเหมาะสม สมควรแก่การเคารพ รวมทั้งเป็นผู้สร้าง
ประโยชน์สุขและคุณธรรมความดีต่างๆ ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลรอบข้าง
1.1.2 ความหมายจากพระไตรปิฎก
คาว่า กัลยาณมิตร หมายเอากัลยาณมิตรผู้ที่ดารงตนอยู่ในฝ่ายข้างดีมีจิตมุ่ง
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติประจาตน มีอาทิอย่างนี้ คือ
ปิโย ครุ ภาวนีโย
วตฺตา จ วจนกฺขโม
คมฺภีรญฺจ กถ กตฺตา โน จฏฺฐาเน นิโยชเยฯ
(องฺ.สตฺตก. (บาลี) 23/34/33 สยามรัฐ.)

พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ตรั ส ไว้ ใ นปฐมมิ ต ตสู ต รว่ า ด้ ว ยองค์ แ ห่ ง มิ ต ร สู ต ร
ที่ 1 และสูตรที่ 2 ดังนี้
... มิตรประกอบด้วยองค์ 7 ประการ เป็นผู้ควรเสพ องค์ 7 คือ
1) ให้สิ่งที่ให้ได้ยาก
2) ทาสิ่งที่ทาได้ยาก
3) อดทนถ้อยคาที่อดทนได้ยาก
4) เปิดเผยความลับแก่เพื่อน
5) ปิดความลับของเพื่อน
6) ไม่ทอดทิ้งในยามวิบัติ
7) เมื่อเพื่อนสิ้นโภคสมบัติก็ไม่ดูหมิ่น
ในโลกนี้ ฐานะเหล่ า นี้ มี อ ยู่ ใ นบุ ค คลใด บุ ค คลนั้ น จั ด ว่ า เป็ น มิ ต ร
ผู้ต้องการจะคบมิตร ควรคบมิตรเช่นนั้น ...
(องฺ.สตฺตก. (ไทย) 23/36/56 มจร.)
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... มิตรประกอบด้วยองค์ 7 ประการ เป็นผู้ควรเสพ ควรคบควรเข้าไป
นั่งใกล้ แม้จะถูกขับไล่ก็ตาม องค์ 7 คือ
1) เป็นที่รักใคร่พอใจ
2) เป็นที่เคารพ
3) เป็นที่ยกย่อง
4) เป็นนักพูด
5) เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคา
6) เป็นผู้พูดถ้อยคาลึกซึ้งได้
7) ไม่ชักนาในอฐาน
ในโลกนี้ ฐานะเหล่ า นี้ มี อ ยู่ ใ นบุ ค คลใด บุ ค คลนั้ น จั ด ว่ า เป็ น มิ ต ร
ผู้มุ่งประโยชน์ และอนุเคราะห์ ผู้ต้องการจะคบมิตร ควรคบมิตรเช่นนั้น
แม้จะถูกขับไล่ก็ตาม ...
(องฺ.สตฺตก. (ไทย) 23/37/57 มจร.)

นอกจากนี้ คาว่า “กัลยาณมิตร” ในพระไตรปิฎกนั้น ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เป็นกัลยาณมิตร และการเข้าหาบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตร ซึ่งพระพุทธองค์ทรงใช้
คาว่า “กัลยาณมิตตตา” โดยพระองค์ทรงอธิบายถึง “กัลยาณมิตตตา” หรือความ
เป็นกัล ยาณมิ ตร และการที่ จะเป็นผู้ มี กัล ยาณมิ ตร ดังความตอนหนึ่ง ที่ ตรั ส กับ
ชายหนุ่มคนหนึ่ง ในทีฆชาณุสูตรว่า
“... กัลยาณมิตตตา เป็นอย่างไร
คือ กุลบุตรในโลกนี้ วางตัวเหมาะสม เจรจา สนทนากับคนในบ้านหรือ
ในนิคมที่ตนอาศัยอยู่ จะเป็นคหบดี บุตรคหบดี คนหนุ่มผู้เคร่งศีล หรือ
คนแก่ผู้เคร่งศีลก็ตาม ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ถึงพร้อมด้วยศีล ถึงพร้อม
ด้วยจาคะ และถึงพร้อมด้วยปัญญา คอยศึกษาสัทธาสัมปทาของท่าน
ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาตามสมควร คอยศึกษาสีลสัมปทาของท่านผู้ถึง
พร้อมด้วยศีลตามสมควร คอยศึกษาจาคสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อม
ด้ ว ยจาคะตามสมควร และคอยศึก ษาปั ญ ญาสั ม ปทาของท่ า นผู้ ถึ ง
พร้อมด้วยปัญญาตามสมควร นี้เรียกว่า กัลยาณมิตตตา”
(องฺ.อฎฺฐก. (ไทย) 23/54/341 มจร.)

สรุปความดังกล่าวได้ว่า ผู้ที่จะมีชีวิตที่ดีงาม หรือได้ชื่อว่ามีกัลยาณมิตรนั้น
เมื่อได้อยู่อาศัยในท้องถิ่นใด เมื่อเรารู้ว่าบุคคลใดเป็นบุคคลมีศรัทธา มีศีล เป็นผู้มี
ความรู้อันเกิดจากการได้ยินได้ฟังมามาก เป็นผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีปัญญา
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัลยาณมิตร
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เฉลี ย วฉลาด เราจะต้อ งเข้า ไปคบหาบุคคลดังกล่ าวนี้ พร้ อ มทั้ งปรั บปรุงตนเอง
ทั้งกาย และใจให้เป็นคนดีตามไปด้วย เราจึงจะได้ชื่อว่า กัลยาณมิตตตา ซึ่งก็คือ
ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรนั่นเอง ดังนั้น กัลยาณมิตรที่ควรเข้าหานั้น จะต้องเป็นผู้มี
สมาจารบริสุทธิ์มีความถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา
นอกจากนี้ในพระอภิธรรมปิฎก ได้อธิบายถึง ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตร หรือที่
เรียกว่า “กัลยาณมิตตตา” นั้น ต้องรู้จักเข้าไปคบหาคนดี และประพฤติปฏิบัติตาม
คนดีนั้น ดังความตอนหนึ่งว่า
“บุคคลเหล่าใด เป็นคนมีศรัทธา มีศีล เป็นพหูสูต มีจาคะ มีปัญญา
การเสวนะการซ่องเสพด้วยดี การคบ การคบหา ความภักดี ความ
จงรักภักดีต่อบุคคลเหล่านั้น ความเป็นผู้มีกายและใจโน้มน้าวไปตาม
บุคคลเหล่านั้น อันใด นี้เรียกว่า กัลยาณมิตตตา”
(อภิ.สงฺ.อ. (แปล) 76/853/459 มมร.)

อรรถกถาได้ขยายความ (กลฺยาณมิตฺตตา) ความว่า บุคคลใดสมบูรณ์ด้วยคุณ
มีศีล เป็นต้น เป็นผู้กาจัดความชั่วร้าย ส่งเสริมประโยชน์เกื้อกูล เป็นมิตรมีอุปการะ
โดยอาการทุกอย่ าง บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตร ความมีแห่งกัลยาณมิตรนั้น
ชื่อว่า ความเป็นผู้มีมิตรดี ในคานั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้
ตามปกติกัลยาณมิตรเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธา สมบูรณ์ด้วยศีล สมบูรณ์ด้วย
สุตะ สมบูรณ์ด้วยจาคะ สมบูรณ์ด้วยวิริยะ สมบูรณ์ด้วยสติ สมบูรณ์ด้วยสมาธิ และ
สมบูรณ์ด้วยปัญญา
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากัลยาณมิตรที่สมบูรณ์นั้น นอกจากจะถึงพร้อมด้วยศรัทธา
ศี ล จาคะ ปัญ ญาแล้ วยั งต้อ งเป็นผู้ ถึง พร้ อ มด้วยสุ ตะ เป็นผู้ แต่งถ้อ ยค าที่ ลึ กซึ้ ง
มีขันธ์ อายตนะ และปฏิจจสมุปบาท เป็นต้น ถึงพร้อมด้วยวิริยะ จึงเป็นผู้ปรารภ
ความเพียรในการปฏิบัติประโยชน์ เกื้อกูลแก่ตนและคนเหล่าอื่น ถึงพร้อมด้วยสติ
จึ ง เป็ น ผู้ มี ส ติ ตั้ ง มั่ น ประกอบด้ ว ยสติ เ ครื่ อ งรั ก ษาตนอย่ า งยิ่ ง เป็ น ผู้ ร ะลึ ก ได้
ตามระลึกถึงกิจที่ทามานานแล้วบ้าง คาพูดที่พูดมานานแล้วบ้าง และถึงพร้อมด้วย
สมาธิ จึงเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน มั่นคง มีจิตแน่วแน่ (ขุ.อิติ.อ. (แปล) 17/95 มจร.)
กล่าวคือ เมื่อเรารู้ว่าบุคคลใดเป็นบุคคลมีศรัทธา มีศีล เป็นผู้มีความรู้อันเกิด
จากการได้ยินได้ฟังมามาก เป็นผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีปัญญาเฉลียวฉลาด
เราจะต้องเข้าไปคบหาบุคคลดัง กล่าวนี้ พร้อมทั้งปรับปรุงตนเองทั้งกายและใจ
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ให้เป็นคนดีตามไปด้วย เราจึงจะได้ชื่อว่า กัลยาณมิตตตา ซึ่งก็คือ ความเป็นผู้มี
กัลยาณมิตรนั่นเอง
1.1.3 ความหมายโดยลักษณะของการทาหน้าที่
กัลยาณมิตร โดยลักษณะของการทาหน้าที่ หมายถึง บุคคลผู้ มีความตั้งใจ
ประพฤติปฏิบัติธรรม ทาหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีเพื่อยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมทั้งแก่
ตนเองและผู้อื่น ผู้แนะนา สั่งสอน ที่ปรึกษา เพื่อนที่ดี หนังสือ รวมถึงสิ่งแวดล้อม
ทางสังคมโดยทั่วไปที่ดีที่เกื้อกูล ซึ่งจะชักจูง หรือกระตุ้นให้เกิดปัญญาได้ด้วยการฟัง
การสนทนา การปรึกษา การซักถาม การอ่าน ตลอดจนการรู้จักเลือกใช้สื่อมวลชน
ให้เป็นประโยชน์ นับได้ว่าเป็นกัลยาณมิตรทั้งสิ้น
ในพระไตรปิฎกกล่าวถึงปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิไว้ดังนี้
“ท่านผู้มีอายุ ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ มี 2 ประการ คือ
1. ปรโตโฆสะ (การได้สดับจากบุคคลอื่น)
2. โยนิโสมนสิการ (การทาไว้ในใจโดยแยบคาย)
ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ มี 2 ประการนี้แล”
(ม.มู. (ไทย) 12/452/491-492 มจร.)

ปัจจัย ให้เ กิดสั ม มาทิ ฏฐิ 2 ทางเกิดแห่งแนวความคิ ดที่ ถู กต้อ ง ต้นทางของ
ปัญญาและความดีงามทั้งปวง ประกอบด้วย
1. ปรโตโฆสะ (เสียงจากผู้อื่น การกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอก) คือ การรับ
ฟังคาแนะนาสั่งสอน เล่าเรียน หาความรู้ การโฆษณา คาบอกเล่า ข่าวสาร ข้อเขียน
คาชี้แจง อธิบาย ฟังคาบอกเล่าชักจูงของผู้อื่น โดยเฉพาะการสดับสัทธรรมจากท่าน
ผู้เป็นกัลยาณมิตร ข้อแรกนี้ เป็นองค์ประกอบฝ่ายภายนอก ได้แก่ ปัจจัยทางสังคม
อาจเรียกง่ายๆ ว่า วิธีการแห่งศรัทธา
2. โยนิโสมนสิ การ (ใช้ค วามคิ ดถูกวิธี ความรู้ จักคิ ด คิ ดเป็น ) คื อ ท าในใจ
โดยแยบคาย (เป็นตัวหลักการใช้ปัญญา) มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณา
รู้จักสืบสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ่งนั้นๆ หรือปัญหานั้นๆ ออก ให้เห็นตามสภาวะ
และตามความสัมพันธ์แห่ง เหตุข้อ 2 นี้ เป็นองค์ประกอบฝ่ายภายใน ได้แก่ ปัจจัย
ในตัวบุคคล อาจเรียกง่ายๆ ว่า วิธีการแห่งปัญญา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.
ปยุตฺโต), 2551: 69)
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัลยาณมิตร
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มี พุ ท ธพจน์ แสดงปั จ จั ย ทั้ ง 2 นี้ ในภาคปฏิ บั ติ ข องการฝึ ก อบรม เน้ น ถึ ง
ความสาคัญควบคู่กัน ดังนี้
1. “สาหรับภิกษุผู้ยังต้องศึกษา (สาหรับผู้ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์) เรามอง
ไม่เห็นองค์ประกอบภายนอกอื่นใด มีประโยชน์มากเท่าความมีกัลยาณมิตรเลย”
2. “สาหรับภิกษุผู้ยังต้องศึกษา (สาหรับผู้ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์) เรามอง
ไม่ เ ห็ น องค์ ป ระกอบภายในอื่ น ใด มี ป ระโยชน์ ม ากเท่ า โยนิ โ สมนสิ ก ารเลย ”
ปัจจัยทั้ง 2 อย่างนี้ ย่อมสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ในทุติยปมาทาทิวรรค หมวดว่าด้วย ความไม่ประมาท เป็นต้น หมวดที่ 2
กล่าวว่า
“เพราะพูดถึงองค์ประกอบภายนอก เราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้
อย่างหนึ่ง ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนความมีกัลยาณมิตรนี้
ความมีกัลยาณมิตร ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก”
(องฺ.เอกก. (ไทย) 20/111/17 มจร.)

นอกจากนี้ พระพรหมคุณาภรณ์ ได้ขยายความ “กัลยาณมิตตตา” ความมี
กัลยาณมิตร คือ มีผู้แนะนาสั่งสอน ที่ปรึกษา เพื่อนที่คบหา และบุคคลผู้แวดล้อม
ที่ ดี ความรู้ จั ก เลื อ กเสวนาบุ ค คล หรื อ เข้ า ร่ ว มหมู่ กั บ ท่ า นผู้ ท รงคุ ณ ทรงปัญ ญา
มีความสามารถซึ่งจะช่วยสนับสนุน ชักจูง ชี้ช่องทาง เป็นแบบอย่าง ตลอดจนเป็น
เครื่องอุดหนุนเกื้อกูลแก่กันให้ก้าวหน้าไปด้วยดีในการศึกษาอบรม การครองชีวิต
การประกอบกิจการ และธรรมปฏิบัติ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2551:
57)
ชาวโลกโชคดี ที่ มี พ ระมงคลเทพมุ นี (สด จนฺ ท สโร) หลวงพ่ อ วั ด ปากน้ า
ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมารเป็นครูบาอาจารย์ โดยท่านได้นาพระธรรมคาสั่งสอน
ของพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า มาอธิ บ ายขยายความส่ อ งให้ ส ามารถเห็ น แนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัตไิ ด้ง่ายและชัดเจน โดยเฉพาะการฝึกสมาธิจนเข้าถึงธรรมกาย
ภายใน สื บ ทอดมาถึ ง คุ ณ ยายอาจารย์ ม หารั ต นอุ บ าสิ ก าจั น ทร์ ขนนกยู ง และ
หลวงพ่อธัมมชโย จนกระทั่งถึงทุกคนที่มาในภายหลัง
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อย่างไรก็ตามแม้ไม่ได้ฟังธรรมโดยตรงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ได้พบ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้า ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร
ไม่ ไ ด้ พ บคุ ณ ยายอาจารย์ ม หารั ต นอุ บ าสิ ก าจั น ทร์ ขนนกยู ง ผู้ ใ ห้ ก าเนิ ด วั ด
พระธรรมกาย แต่ก็ยังได้พบหลวงพ่อธัมมชโย (พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย) และนับว่า
โชคดีที่ได้มาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU) ซึ่งได้รวบรวม
คาสอนและหลักปฏิบัติเพื่อการฝึกตนให้เข้าถึงผู้รู้ภายใน
“คนเราแม้เก่งแสนเก่งแค่ไหน ล้วนไม่สามารถจะเอาดีโดยลาพังตัวเองได้
ทุ ก คนจ าเป็ น ต้ อ งมี ค รู ดี มี กั ล ยาณมิ ต รช่ ว ยเคี่ ย วเข็ ญ อบรมสั่ ง สอน อย่ า งน้ อ ย
ก็ต้องปูพื้นฐานอันถูกต้องมั่นคงให้ก่อน” (พระเผด็จ ทตฺตชีโว, 2539: 8-10)

1.2 ลักษณะของกัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร มิตรแท้หรือเพื่อนแท้นี้ เป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ปรารถนา บางคนมีเพื่อน
พ้องมิตรสหายมากมาย มีทั้งเพื่อนเรียน เพื่อนกิน เพื่อนดื่ม เพื่อนเที่ยว แต่จะหา
เพื่อนที่มีคุณสมบัติ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น หายากมาก ฉะนั้น คาว่า มิตรแท้
ดูเหมือนเป็นถ้อยคาที่ฟังง่ายๆ แต่หาพบได้ยาก เพราะมิตรแท้จริงๆ นั้น คือ ผู้ที่เมือ่
เราคบหาสมาคมด้วยแล้วนาแต่ประโยชน์สุขมาให้อย่า งเดียว เป็นผู้ที่เชื่อถือ ได้
ไว้วางใจได้ คือ ถ้าวางใจในบุคคลนั้นแล้วไม่ผิดหวัง กัลยาณมิตรมีลักษณะแตกต่าง
กัน โดยแบ่งได้ตามหลักต่อไปนี้ คือ
1.2.1 กัลยาณมิตรโดยยึดหลักของประโยชน์
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีกัลยาณมิตร หรือจากการทาหน้าที่กัลยาณมิตร
ต้องดูว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้น ต้องเป็นประโยชน์ที่นาไปสู่ความดี เป็นไปในทาง
สร้างสรรค์ ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง หรือผิดต่อศีลธรรมอันดีในสังคม การจะมี
บุคคลใดนาประโยชน์มาให้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมอันดี เช่น ให้เงิน
สิ นบน ให้สิ นค้ า ผิดกฎหมาย ให้อ าวุธที่ลักลอบมา หรื อ ให้ของที่ขโมยมา แม้สิ่ง
ดังกล่าวจะใช้อุปโภคบริโภคได้ หรือนามาใช้งานได้ แต่บุคคลที่นามาให้นั้ น ยังไม่
ชื่ อ ว่ า เป็ น กั ล ยาณมิ ต ร เพราะไม่ ท าให้ เ กิ ด คุ ณ ความดี แต่ ก่ อ ให้ เ กิ ด บาปอกุ ศ ล
ให้เราแทน
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัลยาณมิตร
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1.2.2 กัลยาณมิตรโดยยึดหลักของการให้คาแนะนาพร่าสอน
คาพร่าสอนของกัลยาณมิตรนั้นจะต้องเป็นไปในทางที่นาไปสู่ความหลุดพ้น
จากสิ่งชั่วร้าย และสิ่งไม่ดีทั้งหลาย จะต้องช่วยบรรเทากิเ ลส ได้แก่ โลภะ โทสะ
โมหะ ให้เบาบางลง มิใช่เป็นคาสอนให้กระทาในสิ่งที่ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม
เช่น แนะให้ทุจริตในการสอบ แนะให้ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม เป็นต้น หรือแม้จะ
เป็นนักบวช นักบวชนั้นจะต้อ งให้ค าสั่ งสอนที่ ถู กต้อ งดี งาม แม้ อ าจจะไม่ ถู ก ใจ
แต่จะต้องถูกต้องตามหลักศีลธรรม หาใช่การเพิ่มกิเลสขึ้นในตัวของผู้ที่เราจะไปเป็น
กัลยาณมิตร เช่น การทานายทายทักในสิ่งที่เราไม่รู้จริง การให้เลขให้หวย ซึ่งแม้
จะแม่น หรือไม่แม่น ก็ถือว่ายังมิใช่การทาหน้าที่กัลยาณมิตร และนักบวชที่กระทา
เช่นนี้ ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตร
1.2.3 กัลยาณมิตรโดยยึดหลักของการทางานร่วมกัน
การมีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกัน ผู้ที่จะเป็นกัลยาณมิตรจะต้องมีการทางาน
ร่ ว มกั น หรื อ อยู่ ด้ ว ยกั น อย่ า งเอื้ อ อาทร ต่ า งฝ่ า ยต่ า งช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น
มีความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจ เช่น หากเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนจะต้องมีความ
ปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมชั้น ด้วยการเป็นคู่คิดในการส่งเสริมการเรียนซึ่งกันและกัน
ชักชวนกันอ่านหนังสือ ทบทวนความรู้เพื่อ ผลการเรียนที่ดี และสามารถศึกษาได้
สาเร็จ หากเป็นคู่สมรสก็จะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกัน ช่วยเหลือและรักษาน้าใจซึ่ง
กันและกัน หากเป็นเพื่ อ นร่ วมงานบุคคลที่ ได้ชื่อว่าเป็นกัล ยาณมิ ตรนั้น จะต้อง
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยความปรารถนาดี คอยช่วยเหลือแนะนา และช่วยแก้ไข
ในสิ่งที่อาจจะผิดพลาดพลั้งเผลอ เป็นต้น นอกจากนี้จะต้องชักชวนกันทาความดี
หรื อ ขวนขวายในการท าความดี ที่ ยิ่ ง ๆ ขึ้ น ไป ถ้ า กระท าได้ เ ช่ น นี้ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็ น
กัลยาณมิตร
1.2.4 กัลยาณมิตรโดยยึดหลักของความเป็นผู้สม่าเสมอ
ความเสมอต้นเสมอปลาย ผู้ที่จะเป็นกัลยาณมิตรนั้น จะต้องมีพฤติกรรมที่ดี
อย่ า งสม่ าเสมอ หรื อ มี ค วามเสมอต้ น เสมอปลาย คื อ รู้ จั ก วางตนให้ เ หมาะสม
กับฐานะ มี จิตใจมั่ นคงไม่ หวั่นไหวเปลี่ ยนแปลงง่า ย และดารงตนไว้ไม่ ให้ตกไป
ในความชั่ว ปฏิบัติกับเพื่อน หรือผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งอยู่ร่วมทุกข์ ร่วมสุข
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ร่วมแก้ไขปัญหากับเพื่อนไม่ทอดทิ้งกัน จนสามารถทาให้บุคคลทั้งหลายมีความ
มั่นใจว่า ผู้ที่มาเป็นกัลยาณมิตรให้นั้นน่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้ แม้กระทั่ง สามารถ
ปรึกษาเรื่องส่วนตัว และหวังได้ว่าจะได้รับคาแนะนาที่ตนไม่อาจจะแก้ไขด้วยตนเอง
ได้ เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาครอบครัว เป็นต้น (พระจะจู ญาณวิชโย (รักษาป่า),
2554: 14-15)

1.3 ประเภทของกัลยาณมิตร
การเลื อ กคบคนเป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ มาก หากเราคบคนดี ชี วิ ต ของเราก็ จ ะดี
มีความเจริญรุ่งเรือง อุปนิสัยที่ดีๆ จะเกิดขึ้น เพราะคนดีหรือบัณฑิตจะคอยแนะนา
สิ่งที่ถูกต้องดีงามเสมอ แต่ถ้าเราหลงไปคบกับคนพาล คนชั่ว ชีวิตจะหมองมัวตกต่า
พบแต่ความเดือดร้อนทุกข์ยากลาบาก บางครั้งอาจทาให้เราต้องสูญเสียทรัพย์สิน
เงินทอง หรือแม้กระทั่งเสียชีวิต เพราะคนพาลจะแนะนาแต่สิ่งที่ผิดศีลผิดธรรม
เพี ย งเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเพียงฝ่า ยเดีย ว โบราณจึงกล่าวเตือนไว้ว่า
คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล
นรชนใด ห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคา แม้ใบหญ้าคาของนรชนนั้น
ก็ ย่ อ มมี ก ลิ่ น เน่ า ฟุ้ ง ไป ฉั น ใด การเข้ า ไปเสพคนพาล ก็ ฉั น นั้ น
เหมือนกัน นรชนใด ห่อกฤษณาด้วยใบไม้ แม้ใบไม้ของนรชนนั้น
ก็ ย่ อ มหอมฟุ้ ง ไปฉั น ใด การเข้ า ไปเสพนั ก ปราชญ์ ก็ ฉั น นั้ น
เหมือนกัน
(ขุ.ชา. (แปล) 61/2152/117 มมร.)

เพราะเหตุนั้น บัณฑิตรู้ความเปลี่ยนแปลงของตน ดุจห่อใบไม้แล้ว ไม่ควรเข้า
ไปเสพอสั ต บุรุ ษ ควรเสพแต่สั ตบุรุ ษ ด้วยว่า อสั ตบุรุ ษย่ อ มนาไปสู่ นรก สั ตบุรุ ษ
ย่ อ มพาให้ถึงสุ คติบัณ ฑิต คื อ คนที่ มี ใจผ่ อ งใสอยู่เ สมอ มี ค วามเห็นถูกต้อ ง รู้ ว่า
อะไรดี อะไรชั่ว อะไรถูก อะไรผิด อะไรเป็นบุญ อะไรเป็ นบาป ดาเนินชีวิตด้วยสติ
และปัญญา ทั้งสอนตนเองได้ และสอนผู้อื่นได้ ใครไปคบหาสมาคมก็จะได้รับการ
ชักนาให้ละเว้นความชั่ว ทาแต่ความดี ปิดประตูอบายภูมิ และนาทางไปสู่สุคติ โลก
สวรรค์ได้ การคบบัณฑิตจะทาให้เราได้รับการถ่ายทอดความรู้และคุณธรรม ทาให้
เราพลอยเป็ น บั ณ ฑิ ต ด ารงชี วิ ต อยู่ ด้ ว ยศี ล สมาธิ ปั ญ ญา เปรี ย บเสมื อ นใบไม้
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัลยาณมิตร
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ที่ห่อหุ้มของหอม ซึ่งจะพลอยหอมตลบอบอวลไปด้วย ฉะนั้น การคบบัณฑิตจึง
เป็นมงคลอย่างยิ่ง จะทาให้ชีวิตของเราประสบแต่ความสุขความเจริญ
การเลือกคบคนเป็นสิ่งสาคัญในการดาเนินชีวิต เพราะสามารถนาอนาคตของ
เราให้รุ่งโรจน์ หรือตกต่าได้ พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า
“แม้ ชมพูทวีป จะไร้ซึ่งคนดี ก็อ ย่ า พึงคบกับคนพาลเลย จงห่า งไกลเหมือน
คนหลีกหนีอสรพิษร้าย เพราะคนพาลย่อมนาแต่ความวิบั ติมาให้ อกุศลทั้งมวล
เกิ ด ขึ้ น ได้ เ พราะอาศั ย คนพาล การคบกั บ คนพาลจึ ง มี แ ต่ น าทุ ก ข์ ม าให้ โ ดย
ส่วนเดียว”
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมงคลชีวิต ข้อที่ 1 ว่า ไม่คบคนพาล ซึ่งคือ บันไดขั้นแรก
ที่สาคัญมากต่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิต มิตรเทียม และมิตรแท้เป็นอย่างไร
มีวิธีสังเกตดังนี้ คือ
1.3.1 จาแนกตามลักษณะนิสัยของมิตรเทียม และมิตรแท้
สิงคาลกสูตร กล่าวถึง มิตรปฏิรูปก์ หรือมิตรเทียม หมายถึง คนเทียมมิตร
หรื อ มิ ตรเที ยม และสุ หทมิตร หรื อ มิ ตรแท้ หมายถึง มิ ตรมี ใจดี (มิ ตรแท้ ) มีอยู่
4 ประเภท บุคคลผู้หวังความสุข และความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ควรทราบลักษณะ
นิสัยและความแตกต่างของคน 4 ประเภท ดังนี้
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบลักษณะนิสัยของมิตรเทียมและมิตรแท้
กลุ่มที่
1
2
3
4
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ลักษณะนิสัยของมิตรเทียม
ลักษณะนิสัยของมิตรแท้
ปอกลอก
มีอุปการะ
ดีแต่พูด
ร่วมทุกข์ร่วมสุข
หัวประจบ
แนะประโยชน์
ชวนฉิบหาย
มีความรักใคร่
สังเคราะห์จาก: (ที.ปา. (ไทย) 11/254-265/207-212 มจร.)
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เพื่อประโยชน์ของการศึกษารายวิชาการทาหน้าที่กัลยาณมิตร ตลอดจนเพื่อ
ความเข้าใจ และวิธีการสังเกตพฤติกรรมของมิตรเทียม มิตรแท้ จึงนาเครื่องมือ
แยกแยะค้นหามิตรของหลวงพ่อทัตตชีโว (พระเผด็จ ทตฺตชีโว) ซึ่งท่านได้สังเคราะห์
องค์ ค วามรู้ ต่ า งๆ จากพระไตรปิ ฎ กมาให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ท าความเข้ า ใจเพิ่ ม เติ ม
ดังตารางข้างล่างนี้
ตารางที่ 2 แสดงตะแกรงกายสิทธิ์ร่อนทิ้งมิตรเทียมร่อนหามิตรแท้
กลุ่ม ลักษณะ
พฤติกรรม
ที่
นิสัย
1
2
3
4
1 ปอกลอก คิดเอาแต่ได้ เสียให้น้อย ตัวมีภัยจึงช่วย คบเพื่อน
ฝ่ายเดียว คิดเอาให้มาก ทากิจของ เพราะเห็นแก่
เพื่อน
ประโยชน์ตน
มี
เพื่อน เพื่อนประมาท เป็นที่พึ่งให้
เพื่อนมีกิจ
อุปการะ ประมาทช่วย ช่วยรักษา
เพื่อนยาม
จาเป็นออก
รักษาเพื่อน ทรัพย์สิน
มีภัย
ทรัพย์ให้เกิน
ของเพือ่ น
กว่าที่ขอ
2

3

ดีแต่พูด อ้างเอาเรือ่ ง อ้างเอาเรือ่ ง สงเคราะห์ หาเหตุปฏิเสธ
ที่ผ่านไปแล้ว ที่ยงั ไม่เกิดมา ด้วยสิ่งที่
เมื่อเพือ่ น
มาปราศรัย
ปราศรัย ไม่มีประโยชน์
ขอความ
ช่วยเหลือ
ร่วมทุกข์
บอก
ปิดความลับ เมื่อเพื่อนมีภัย
แม้ชีวิต
ร่วมสุข ความลับของ ของเพือ่ น
ไม่ละทิ้ง
ก็สละให้ได้
ตนแก่เพื่อน
หัว
จะทาชั่ว
จะทาดี
ต่อหน้า
ลับหลัง
ประจบ ก็คล้อยตาม ก็คล้อยตาม ก็สรรเสริญ
ก็นินทา
แนะ
ห้ามเพือ่ น แนะให้ตั้งอยู่
ประโยชน์ ให้เว้น
ในความดี
จากความชั่ว

ให้ได้ฟัง ได้รู้
สิ่งไม่เคยฟัง
เคยรู้

บอกทางสุข
ทางสวรรค์ให้

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัลยาณมิตร

17

กลุ่ม ลักษณะ
ที่
นิสัย
4
ชวน
ฉิบหาย
มีความ
รักใคร่

พฤติกรรม
1
ชักชวน
ดื่มน้าเมา

2
3
ชักชวน
ชักชวนให้
เที่ยวกลางคืน มัวเมากับสิ่ง
บันเทิงเริงรมย์
เพื่อนทุกข์
เพื่อนสุข
ช่วยกล่าวแก้
ก็ทุกข์ด้วย ก็ยินดีด้วย
เมื่อเพื่อน
ถูกติเตียน

4
ชักชวน
ให้เล่นการพนัน
ช่วยสนับสนุน
เมื่อเพื่อนได้รับ
การสรรเสริญ

ที่มา: พระเผด็จ ทตฺตชีโว, 2548: 234-249
1.3.2 จาแนกตามคดีโลกและคดีธรรม
จาแนกประเภทของกัลยาณมิตรตามคดีโลก และคดีธรรม คือ
1. กัลยาณมิตรในทางโลก
หมายถึง กัลยาณมิตรที่เป็นมิตรที่ดี คอยให้คาแนะนา ช่วยเหลือ หรือสามารถ
เป็นที่พึ่งได้ในเรื่องทั่วไปในทางโลก เช่น ให้คาแนะนา แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ
ทางานในสถานประกอบการ หรือปัญหาในการประกอบอาชีพในลักษณะต่างๆ
และการให้คาปรึกษาความรู้วิชาการทางโลก เป็นต้น กัลยาณมิตรในทางโลกนี้
อาจจะให้การช่วยเหลือ หรือแนะนา โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการทางาน หรือการ
พัฒนาระบบการทางานที่ดีขึ้น ความรู้ดังกล่าว เรียกว่า วิทยาทาน
2. กัลยาณมิตรในทางธรรม
ในทางธรรมนั้นกัลยาณมิตรหรือมิตรที่ดี หมายถึง มิตร หรือเพื่อนที่คอยให้
ค าแนะน าปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ดี ง าม ด้ ว ยการน าธรรมะมาใช้ ซึ่ ง
แตกต่างจากกัลยาณมิตรในทางโลก คือ คาแนะนา สั่งสอน นอกจากจะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ชีวิตในทางโลกแล้ว ยัง มุ่งเน้นเพื่อยกระดับจิตใจของผู้ได้รับคาแนะนา
ให้สูงขึ้น เช่น แนะนาให้รู้จักการทาทาน การรักษาศีล และการทาสมาธิภาวนา
เป็นต้น ซึ่งความรู้ที่นามาแนะนา เรียกว่า ธรรมทาน
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1.4 คุณสมบัติของกัลยาณมิตร
1.4.1 คุณสมบัติตามคุณธรรมของกัลยาณมิตร 7 ประการ
การทาหน้าที่กัลยาณมิตรให้ประสบผลสาเร็จ จาเป็นที่จะต้องฝึกฝนอบรม
ตนเองให้มีคุณสมบัติตามคุณธรรมของกัลยาณมิตร 7 ประการ เพื่อให้การทาหน้าที่
กัลยาณมิตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดกาลังใจในการสั่งสมบุญบารมี
ให้ยิ่งๆ ขึ้นไปตามลาดับ กัลยาณมิตรถึงจะมีกาลังน้อย แต่ดารงอยู่ในมิตตธรรม
ก็นับว่าเป็นทั้งญาติ เป็นทั้งพวกพ้อง และเป็นทั้งเพื่อนของเรา
การดารงชีวิตอยู่ในโลกนี้ มีความจาเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
มิตรสหาย และพวกพ้องบริวาร มีส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือสนับสนุนชีวิต
ของเราให้มีความราบรื่น และสามารถสร้ างความดีได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นเราจึงควร
ผูกมิตรไว้กับทุกๆ คน ให้มีความรู้สึกว่าเมื่อหันไปรอบทิศก็มีแต่กัลยาณมิตรรอบตัว
มิตรที่ดีจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เจริญก้ าวหน้า เราจะต้องรู้จักคบหาสมาคมเพื่อ
ประคับประคองกันในการทาความดี เพื่อให้มีชีวิตที่รุ่งโรจน์ถึงจุดหมายปลายทาง
ได้อย่างปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม เราต้องรู้จักวิธีสังเกตดูคนให้เป็นว่าผู้ที่เราคบหาสมาคมด้วยนั้น
เป็นบุคคลเช่นไร เป็นมิตรเทียม ที่มาในรูปของศัตรูในคราบมิตร หรือว่ามิตรแท้
ที่ ส ละชี วิ ต แทนกั น ได้ ชี วิ ต เราจะได้ ด าเนิ น ไปบนเส้ น ทางที่ ถู ก ต้ อ งปลอดภั ย
พระพุทธองค์ทรงสอนให้รู้จักมิตรแท้เอาไว้ว่า มีลักษณะของผู้ให้ เป็นผู้มีอุปการคุณ คอยป้องกันไม่ให้ได้รับภัยอันตรายใดๆ ทั้งร่างกายและทรัพย์สิน เมื่อยามมีภัย
ตกอยู่ในห้วงอันตรายก็ไม่ทอดทิ้งกัน สามารถเป็นที่พึ่งพิงได้ ยินดีให้ความช่วยเหลือ
ขอน้อยก็ให้มาก หรือแม้ไม่เอ่ยปากขอก็ให้ด้วยความเต็มใจ มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
มีเรื่องอะไรก็ไม่ปิด ไม่มีความลับ แต่ให้ความไว้วางใจซื่อสัตย์ต่อกัน (ดังกล่าวมา
แล้วข้างต้น)
บุคคลใดแวดล้อมด้วยกัลยาณมิตร ผู้ตักเตื อนมิให้ทาความชั่ว และส่งเสริมให้
ทาแต่ความดีจึงชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมบุญไว้ดีแล้ว
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กั ล ยาณมิ ต รในแง่ ก ารท าหน้ า ที่ ต่ อ ผู้ อื่ น สมควรมี คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษจาเพาะ
สาหรับการทาหน้าที่นั้น โดยเฉพาะคุณสมบัติพื้นฐานที่เรียกว่ากัลยาณมิตรธรรม 7
ประการ เพื่ อ ให้ ก ารท าหน้ า ที่ กั ล ยาณมิ ต รเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประสบ
ผลสาเร็จ ก่อให้เกิดกาลังใจในการสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไปตามลาดับ
กั ล ยาณมิ ต รธรรม 7 องค์ คุ ณ ของกั ล ยาณมิ ต ร คุ ณ สมบั ติ ข องมิ ต รดี หรื อ
มิตรแท้ คือ ท่านที่คบหาหรือเข้าหาแล้ว จะเป็นเหตุให้เกิดความดีงาม และความ
เจริญ ในที่นี้มุ่งเอามิตรประเภทครู หรือพี่เลี้ยงเป็นสาคัญ ประกอบด้วย
1. ปิโย น่ารัก คือ เข้าถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนม เป็นกันเอง ชวนใจ
ผู้เรียนให้เข้าไปไต่ถาม
2. ครุ น่าเคารพ คือ มีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ ทาให้เกิดความรู้สึก
อบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งได้ และปลอดภัย
3. ภาวนีโย น่า เจริ ญ ใจ คื อ มี ค วามรู้จริง ทรงภูมิ ปัญญาแท้ จริง และเป็น
ผู้ฝึกอบรม และปรับปรุงตนอยู่เสมอ เป็นที่น่ายกย่อง ควรเอาอย่าง ทาให้ ศิษย์
เอ่ยอ้าง และระลึกถึง ด้วยความซาบซึ้ง มั่นใจ และภาคภูมิใจ
4. วตฺตา รู้จักพูดให้ได้ผล คือ พูดเป็น รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูด
อะไร อย่างไร คอยให้คาแนะนาว่ากล่าว ตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี
5. วจนกฺ ข โม ทนต่ อ ถ้ อ ยค า คื อ พร้ อ มที่ จ ะรั บ ฟั ง ค าปรึ ก ษาซั ก ถาม
แม้จุกจิก ตลอดจนคาล่วงเกิน และคาตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ ต่างๆ อดทนฟังได้
ไม่เบื่อหน่าย ไม่เสียอารมณ์
6. คมฺ ภี ร ญฺ จ กถ กตฺ ต า แถลงเรื่ อ งล้ าลึ ก ได้ คื อ กล่ า วชี้ แ จงเรื่ อ งต่ า งๆ
ที่ลึกซึ้ง ซับซ้อนให้เข้าใจได้ และสอนศิษย์ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป
7. โน จฏฺฐาเน นิโยชเย ไม่ ชักนาในทางเสื่ อ มเสีย คื อ ไม่ ชักจูงไปในทาง
เสื่อมเสีย หรือเรื่องเหลวไหลไม่สมควร (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2557:
573-574)
การด ารงตนในฐานะของความเป็ น กั ล ยาณมิ ต รนั้ น เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ มาก
บางคนมัวพร่าสอนคนอื่น แต่ลืมหันกลับมาพิจารณาดูตัวเองว่ามีคุณสมบัติพอที่จะ
แนะนาคนอื่นเพียงใด ดังนั้น คุณสมบัติของกัลยาณมิตร 7 ประการนี้ เป็นสิ่งที่เรา
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ควรศึกษาเอาไว้ หากมีใครมาคบหาสมาคมก็จะคบหาด้วยน้าใสใจจริง และตัวเรา
เองก็จะได้ทาหน้าที่กัลยาณมิตรโดยไม่เก้อเขิน
คุ ณ สมบัติทั้ง 7 ประการนี้ หากมี อ ยู่ ในบุคคลใด ย่ อ มทาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทรง
คุณประโยชน์อันใหญ่แก่ชาวโลก เป็นคนศักดิ์สิทธิ์มีอานาจเหนือธรรมชาติ ทาให้คน
ทั้งโลกรู้สึกเย็นใจ แม้อยู่ท่ามกลางแสงแดดอันแผดกล้า ทาให้เห็นความสว่างได้ทั้งที่
หลับตา
1.4.2 คุณสมบัติของกัลยาณมิตรตามแบบอย่างพระพุทธองค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชื่อว่าเป็นยอดกัลยาณมิตรของโลก เพราะทรงแนะนา
ชาวโลกให้พ้นจากทุกข์พบสุขอันเป็นอมตะ ซึ่งจะหาศาสดาหรือเจ้าลัทธิใดๆ ในโลก
นี้มาเทียบไม่ได้เลย พระพุทธองค์ทรงสอนได้ทั้งมนุษย์ และเทวดาที่เรียกว่า สตฺถา
เทวมนุสฺสาน (วิ.มหา. (บาลี) 1/1/1 สยามรัฐ.) ทรงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย พระองค์ทรงสามารถสอนให้คนเกิดความรู้ถึงขั้นวิชชาญาณ และสัมโพธิ
ญาณ ได้ ด้ ว ยการพู ด ธรรมดา สามารถให้ ผู้ ฟั ง รู้ ถึ ง ขั้ น อริ ย สั จ และเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงถึงขั้นจากปุถุชนเป็นอริยบุคคลได้ ซึ่งในสมัยปัจจุบันหาไม่ได้อย่างนี้
อี ก แล้ ว คุ ณ สมบั ติ ข องกั ล ยาณมิ ต รตามแบบอย่ า งพระพุ ท ธองค์ 7 ประการ
ประกอบด้วย
1. มีความกรุณาเป็นพื้นฐาน
ทรงสงสารสรรพสั ต ว์ เ พราะเห็ น ว่ า ตกอยู่ ใ นความมื ด คื อ อวิ ช ชา ยั ง ไม่ รู้
เส้นทางสว่างแก่ชีวิต ไม่รู้เส้นทางไปสู่สวรรค์และนิพพาน การสอนไม่ได้มุ่งเรื่องลาภ
สักการะหรือชื่อเสียง เหมือนครูในโลกยุคปัจจุบัน แต่สอนเพื่อมุ่งช่วยศิษย์ให้พ้นจาก
ความทุกข์ ไม่หวังผลสิ่งใดตอบแทน ไม่ต้องการความร่ารวย เพราะพระองค์ทรงข้าม
พ้นความจน และความรวยมาได้แล้ว ครูที่หวังผลประโยชน์ตอบแทนจากศิษย์หรือ
หวังความร่ารวยจากศิษย์ จะเป็นครูที่ดีไม่ได้ เช่นเดียวกัน ผู้ที่ทาหน้าที่กัลยาณมิต ร
เพื่อหวังลาภ ยศ สรรเสริญ ยังไม่ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรอย่างแท้จริง
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2. ไม่ถือตัว ไม่หยิ่งยโส
ถ้าเพื่อความรู้ของศิษย์แล้วจะเสด็จไปที่ไหน และไกลเพียงใด ก็ไม่เคยปฏิเสธ
จะประทั บ นั่ ง ที่ ไ หนก็ ไ ด้ พบกั บ ใครสนทนากั บ ใครก็ ไ ด้ เพื่ อ จะช่ ว ยโจรร้ า ย
พระพุ ทธองค์ต้องเสด็จเข้า ป่าไปเผชิญหน้า กับโจรร้า ยที่ฆ่า คนมานับร้อย ดังเช่น
ครั้ ง ที่ เ สด็ จ ไปโปรดองคุ ลิ ม าล ซึ่ ง ก าลั ง จะฆ่ า มารดาตนเองเพราะความหลงผิ ด
บางครั้งเมื่อถึงคราวจาเป็นก็ทรงลงมือล้างเลือดล้างหนอง อุจจาระปัสสาวะของภิกษุ
ที่กาลังอาพาธ เช่น เสด็จไปโปรดพระปูติคัตตติสสเถระ (พระติสสเถระผู้มีกายเน่า)
เรื่ อ งเกิ ด ขึ้ น ในสมั ย พุ ท ธกาล คื อ มี กุ ล บุ ต รท่ า นหนึ่ ง ออกบวชอุ ทิ ศ ชี วิ ต ใน
พระพุ ทธศาสนา ได้ฉายาว่า พระติส สเถระ มี อ ยู่ วันหนึ่ง โรคร้ า ยเกิดขึ้นในสรี ร ะ
ของท่าน ตุ่มเล็กๆ เท่าเมล็ดผักกาดผุดขึ้นมาที่ผิวหนัง เนื่องจากกรรมเก่าของท่าน
ตามมาทัน ต่อมาตุ่มนั้นโตขึ้นเรื่อยๆ ขนาดประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียว แล้วก็โตเท่า
เมล็ ดถั่วดา ใหญ่ โ ตขึ้นเท่ า เมล็ ดกระเบา เท่ า ผลมะขามป้อ ม สุ ดท้ า ยก็โ ตเท่ า กั บ
ผลมะตูม จากนั้นก็แตกออก มีเลือดและหนองไหลเยิ้มไปทั่วร่างกาย ร่างกายของ
ท่านเป็นแผลเหวอะหวะไปทั่ว ท่านต้องทนทุกข์ทรมานมาก นอกจากนี้ร่างกายของ
ท่านยังส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง จนเพื่อนสหธรรมิกไม่กล้าเข้าใกล้ เท่านั้นยังไม่พอกระดูก
ของท่านแตกหัก ท่านขยับเขยื้อนตัวไม่ได้ นอนจมกองน้าเลือดน้าหนองอยู่ในกุฏิตาม
ลาพัง ผ้านุ่งและผ้าห่มเปรอะเปื้อนไปหมด นอนรอคอยวันตายอย่างน่าสงสาร
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ทรงเห็ น ท่ า นถู ก พวกสั ท ธิ วิ ห าริ ก 1 ทอดทิ้ ง ไม่ มี ที่ พึ่ ง
ในยามยาก ด้วยพระมหากรุ ณาอันไม่มี ประมาณ พระพุ ท ธองค์จึงเสด็จออกจาก
พระคันธกุฎีไปที่โรงไฟ ทรงต้มน้าร้อนด้วยพระองค์เอง พวกภิกษุทราบว่าพระบรมศาสดาเสด็จมา จึงกราบทูล ขันอาสาจะช่วยกันทา แล้วช่วยกันยกเตียงที่พระติสสะ
ภิกษุนอนนาไปสู่โรงไฟ พระบรมศาสดาทรงให้พวกภิกษุเปลื้องผ้า เอาผ้าห่มของ
พระติสสะออก เอาไปขยากับน้าร้อนแล้วนาไปผึ่งแดด ส่วนพระองค์เองสรงน้าให้
พระติสสะ เมื่อผ้าห่มแห้งทรงช่วยท่านให้นุ่งผ้าห่ม ทรงให้นาผ้านุ่งที่ท่านนุ่งไปซักแล้ว
ผึ่งแดด เมื่อผ้านุ่งนั้นแห้ง พระองค์ก็ทรงให้นุ่งผ้าผืนนั้น

1

สัทธิวิหาริก หมายถึง คาเรียกผู้ได้รับการอุปสมบทแล้ว ถ้าอุปสมบทต่อพระอุปัชฌาย์องค์ใดก็เป็นสัทธิวิหาริก
ของพระอุปัชฌาย์องค์นั้น
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พระบรมศาสดาประทับยืนที่เหนือศีรษะของท่าน ตรัสให้เห็นทุกข์เห็นโทษ
ของสังขารร่างกายนี้ว่า กายของเธอนี้ ไม่นานจะปราศจากวิญญาณแล้ว หาอุปการะ
มิได้ อีกไม่นานต้องนอนบนแผ่นดิน เหมือนท่อนไม้ที่ไม่มีประโยชน์ พระติสสเถระ
นอนฟังพระธรรมเทศนาข่มความเจ็บปวดของร่างกาย ค่อยๆ ปล่อยใจตามกระแส
เสียงของพระพุทธองค์ จนมีใจหยุดนิ่งเป็นอารมณ์เดียวในที่สุดได้บรรลุธรรมเป็น
พระอรหันต์ (ขุ.ธ.อ. (แปล) 40/319-322 มมร.)
3. มีความอดทน
ใจเย็นแม้จะถูกรุกรานด้วยคาหยาบคายก็ตาม ดังเรื่องราวของนักบวชเปลือย
ชื่ อ โกรั ก ขั ต ติ ย ะ คราวหนึ่ ง พระพุ ท ธองค์ เ สด็ จ ไปบิ ณ ฑบาตในนิ ค มของชาวถู ลู
มีพระภิกษุโอรสเจ้าลิจฉวี ชื่อ สุนักขัตตะ เป็นผู้ติดตาม พอเสด็จไปถึงที่แห่งหนึ่ง ได้
พบอเจลกะตนหนึ่ง ชื่อโกรักขัตติยะ ซึ่งประพฤติตนอย่างสุนัข เดินด้วยข้อศอกและ
เข่า กินอาหารที่กองบนพื้นด้วยปาก เมื่อสุนักขัตตะเห็นเข้า ก็คิดในใจว่า เขาเป็น
พระอรหันต์ที่ดีองค์หนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบความคิดของเขา จึงตรัสปรามว่า
ก่อนโมฆบุรุษ คนอย่างเธอยังจะปฏิญาณตนว่าเป็นศากยบุตรอยู่อีกหรือ พระสุนักขัต
ตะจึงทูลถามว่า เหตุไฉนพระพุทธองค์จึงตรัสอย่างนั้น พระพุทธองค์ ก็ตรัสตอบว่า
เพราะเธอเชื่อว่าอเจลกะ ผู้ประพฤติเหมือนสุนัขเป็นพระอรหันต์ที่ดี เมื่อได้ยินเช่นนัน้
สุ นักขัตตะ ได้กล่ า วย้ อ นว่า พระผู้ มี พ ระภาคเจ้า ยั งหวงความเป็นพระอรหันต์ไว้
อีกหรือ ซึ่งค่อนข้างจะเป็นการย้อนที่เจ็บแสบ แต่พระพุทธองค์ก็ทรงโต้ตอบต่อไป
อย่างปกติ (ที.ปา. (ไทย) 11/7-10/7-10 มจร.)
อีกคราวหนึ่ง พระพุทธองค์เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในที่อยู่ของอัคคิกภารทวาช
พราหมณ์ ผู้เคร่งในศาสนาพราหมณ์ กาลังทาการบูชาไฟ เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จ
มา เขาได้ส่งเสียงร้องบอกว่า หยุดอยู่นั้นแหละ คนหัวโล้น หยุดอยู่นั้นแหละสมณะ
หยุดอยู่นั้นแหละคนถ่อย ซึ่งเป็นคาเรียกด้วยความดูถูกเหยียดหยาม แต่พระพุทธองค์
ก็ได้ตรัสถามไปอย่างปกติว่า พราหมณ์ ท่านรู้จักคนถ่อยหรือ ธรรมที่ทาให้คนเป็น
คนถ่อยเป็นอย่างไรหรือ เมื่อเขาบอกว่า ไม่รู้ พระองค์ก็ทรงแสดงธรรมแก่เ ขาจน
ปฏิญาณตนเป็นอุบาสกในที่สุด (ขุ.สุ. (ไทย) 25/116-142/528-533 มจร.)
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4. มีความยุติธรรม ไม่เห็นแก่หน้า
ในอัมพปาลีวัตถุว่าด้วยหญิงงามเมือง ชื่อ อัมพปาลี คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าทรง
รั บนิม นต์ เพื่ อ จะไปฉันที่ บ้า นของหญิ งโสเภณี ชื่อ อั ม พปาลี ไว้แล้ ว หลั งจากนั้น
ไม่นาน พวกเจ้าลิจฉวี ผู้มีศักดิ์ใหญ่กว่า ก็มาทูลนิมนต์บ้าง แต่พระพุทธองค์หาได้ทรง
รับไม่ ตรัสบอกเจ้าลิจฉวีเหล่านั้นว่า พระองค์ได้รับนิมนต์นางอัมพปาลีไว้เสียแล้ว
ครูที่ขาดความยุติธรรมในใจ โปรดศิษย์บางคนเข้าข้างศิษย์บางคน ไม่อาจเป็นครู
ที่ ดีไ ด้ กัล ยาณมิตรที่ดี ต้องไม่ เลื อกที่รั กผลักที่ ชัง ควรมี ใจประกอบด้วยกรุณาต่อ
ทุกคนไม่เลือกเชื้อชาติหรือชนชั้นวรรณะ (วิ.ม. (ไทย) 5/288-289/104-108 มจร.)
5. มีความรอบคอบ
ทรงพิจารณาอย่างถี่ถ้วนไม่ตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่น ความรอบคอบของ
พระพุทธองค์ทรงแสดงออกมาในพระดารัสดังนี้ “ดูก่อนจุนทะ แม้หากว่าสิ่งที่เป็น
อดีต ไม่เป็นของจริง ไม่เป็นของแท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ตถาคตไม่พยากรณ์
สิ่งนั้น แม้หากว่าสิ่งที่เป็นอดีตเป็นของจริง เป็นของแท้แต่ไม่ประกอบ ด้วยประโยชน์
ตถาคตก็ไม่พยากรณ์แม้สิ่งนั้น แม้หากว่าสิ่งที่เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วย
ประโยชน์ ตถาคตย่ อ มรู้ ก าล เพื่ อ จะพู ด สิ่ ง นั้ น ” (สิ่ ง ที่ เ ป็ น อนาคต และปั จ จุ บั น
ก็เช่นเดียวกัน)
จากพระพุทธพจน์นี้ เราจะเห็นได้ทันทีว่า แม้แต่สิ่งที่เป็นความจริงพูดไปแล้ว
มี ป ระโยชน์ พระพุ ท ธองค์ ก็ ยั ง ทรงดู ก าลเทศะที่ พึ ง จะตรั ส ออกมา นั บ ว่ า ทรงมี
ความรอบคอบอย่างยิ่ง (ขุ.จู. (ไทย) 30/83/291-292 มจร.)
อีกคราวหนึ่ง กล่าวไว้ในสัตตชฎิลสูตร ว่าด้วยชฎิล 7 คน ขณะที่พระพุทธองค์
ทรงต้อนรับพระเจ้าปเสนทิแห่งรัฐโกศลที่บุพพาราม ได้มีชฎิล 7 คน นิครนถ์ 7 คน
อเจลกะ 7 คน เอกสาฎก 7 คน และปริพาชก 7 คน มีขนรักแร้และเล็บยาว หาบ
บริขารพะรุงพะรังเดินผ่านไป เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลทอดพระเนตรเห็นได้คุกเข่า
ประคองอั ญ ชลี ไ ปทางคนเหล่ า นั้ น เป็ น การถวายความเคารพ แล้ ว กราบทู ล
พระพุ ท ธเจ้ า ว่า คนเหล่ า นั้ น เป็ น พระอรหั น ต์ จาพวกหนึ่ ง ในบรรดาพระอรหันต์
ทั้งหลายในโลก
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พระผู้ มี พ ระภาคตรั ส ว่ า “มหาบพิ ต ร พระองค์ เ ป็ น คฤหั ส ถ์ บ ริ โ ภคกาม
ครอบครองเรือน บรรทมเบียดพระโอรสและพระชายา ทาจุรณจันทน์2 อันนามา
จากแคว้นกาสี ทรงมาลาของหอม และเครื่องลูบไล้ ยินดีเงินทอง ยากที่จะรู้เรื่องนี้
ว่ า คนพวกนี้ เ ป็ น พระอรหัน ต์ หรื อ ว่ า คนพวกนี้ บ รรลุ อ รหั ต ตมรรค” ความเป็น
ผู้สะอาดจะพึงรู้ได้ด้วยการเจรจา กาลังใจจะพึงรู้ได้ในคราวมีอันตราย ปัญญาพึงรู้
ได้ด้วยการสนทนา มหาบพิตร ศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน ศีลนั้นจะพึงรู้ได้ด้วย
กาลนาน ไม่ใช่ด้วยกาลเล็กน้อย ผู้ใส่ใจจึงรู้ได้ ผู้ไม่ใส่ใจรู้ไม่ได้ ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้
ผู้ไม่มีปัญญารู้ไม่ได้ (ส.ส. (ไทย) 15/122/141-143 มจร.)
เมื่อได้ฟังพุทธพจน์จนเกิดความซาบซึ้งแล้ว พระเจ้าปเสนทิจึงทรงรับสารภาพ
ออกมาว่า นักบวชเหล่านั้นเป็นราชบุรุษ ปลอมตัวไปสอดแนมราชการในชนบท
เป็นคนของพระเจ้าปเสนทินั่นเอง
6. มีความประพฤติน่าเคารพบูชา
ครูไม่ใช่ผู้ให้ความรู้แก่ศิษย์อย่างเดียว แต่เป็นแบบอย่างทางความประพฤติแก่
ศิ ษย์ ด้ วย ฉะนั้น ครู จะต้อ งเป็นทั้ งผู้ แนะและผู้ นา จะต้อ งปฏิบัติในสิ่ งที่ ตนสอน
พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับพระองค์ ในโลกสูตรว่าด้วยโลก ภิกษุทั้งหลาย เพราะ
ตถาคตกล่าวอย่างใด (ยถาวาที) ก็ทาอย่างนั้น (ตถาการี) ทาอย่างใด (ยถาการี)
ก็กล่าวอย่างนั้น (ตถาวาที) ฉะนั้น ชาวโลกจึงเรียกว่า “ตถาคต” (ขุ.อิติ. (ไทย)
25/112/495-497 มจร.)
7. รู้จักภูมิสติปัญญาของนักเรียน
ครู ที่ ดีต้อ งรู้ จักระดับสติปัญ ญาของนักเรี ย นว่า สู งต่าแค่ ไ หน แล้ วปรั บปรุ ง
วิธีการสอนให้เ หมาะสมกับแต่ล ะคนหรื อแต่ละประเภท พระสั ม มาสั มพุ ทธเจ้า
ซึ่งเป็นบรมครูมีหลักการสอน ดังนี้
7.1) ทรงสอนตามจริตอัธยาศัย
ในคั ม ภี ร์ ท างพระพุ ท ธศาสนาได้ แ บ่ ง คนตามอุ ป นิ สั ย ใจคอ หรื อ ตาม
พื้นเพของจิตออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ราคจริต โทสจริต โมหจริต วิตกจริต สัทธา
จริต และพุทธิจริต ตามปกติมนุษย์จะมีจริตทั้ง 6 คละเคล้ากัน เพราะปุถุชนทุกคน
2

จุรณจันทน์ หมายถึง แก่นไม้จันทน์ที่บดเป็นผงละเอียด คนโบราณนิยมนามาประทินผิว
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ยั งละราคะ โทสะ และโมหะไม่ไ ด้ จึงย่ อ มมี กิเ ลสเหล่านี้ปนอยู่ ด้วย เพี ย งแต่ว่า
มีความประพฤติหนักไปทางใดมาก ก็เป็นคนมีจ ริตอย่างนั้น เช่น หนักไปทางราคะ
ก็ เ ป็ น คนราคจริ ต หนั ก ไปทางโทสะก็ เ ป็ น คนโทสจริ ต หนั ก ไปทางโมหะก็ เ ป็ น
คนโมหจริต เป็นต้น
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ได้จาแนกคนออกเป็น 6 ประเภท ตามคุณภาพทางจิตใจ
ที่เรียกว่า จริต คือ
1. ราคจริต มีความโน้มเอียงในทางรักใคร่
2. โทสจริต มีความโน้มเอียงในทางโกรธเคือง
3. โมหจริต มีความโน้มเอียงในทางลุ่มหลง
4. สัทธาจริต มีความโน้มเอียงในทางฟุ้งซ่าน
5. พุทธิจริต มีความโน้มเอียงในทางเชื่อง่าย
6. วิตกจริต มีความโน้มเอียงในทางใคร่ครวญไตร่ตรอง
(สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), 2562: 166-167)
7.2) ทรงพิจารณาเวไนยสัตว์เปรียบด้วยดอกบัว
พระพุ ท ธองค์ ท รงพิ จ ารณาถึ งภู มิ ปั ญ ญา และภู มิ ห ลั ง ของผู้ ฟั ง แล้ ว ก็ท รง
ปรับปรุงเนื้อหาของเรื่องที่จะสอน และวิธีสอนให้เหมาะสมกับคนฟัง
“เมื่อทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขุ ได้เห็นสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีธุลีในตา
น้ อ ย มี ธุ ลี ในตามาก มี อิ น ทรี ย์ แ ก่ ก ล้ า มี อิ น ทรี ย์ อ่ อ น มี อ าการดี
มีอาการทราม สอนให้รู้ได้ง่าย สอนให้รู้ได้ยาก บางพวกมักเห็ น
ปรโลก และโทษว่าน่ากลัวก็มี บางพวกมักไม่เห็นปรโลก และโทษว่า
น่ากลัวก็มี”
(วิ.ม. (ไทย) 4/9/14-15 มจร.)

ก่อนทรงแสดงธรรมพระพุทธองค์ทรงทราบอนาคตของผู้ฟัง ด้วยการพิจารณา
อย่างรอบคอบว่าใครจะได้บรรลุมรรคผลขั้นไหน ในการสั่งสอนคนพระพุทธองค์มไิ ด้
ทรงสอนคนทุ ก ประเภทเท่ า เที ย มกั น แต่ ท รงสอนตามฐานะความสั ม พั น ธ์ กั บ
พระองค์ คราวหนึ่ง นายบ้านอสิพันธกบุตร ได้ เข้าไปทูลถามพระองค์ว่า พระพุทธองค์ทรงมีพระทัยเกื้อกูลแก่สัตว์ถ้วนหน้า ไฉนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงธรรม
โดยเคารพแก่คนบางพวก ไม่ทรงแสดงธรรมโดยเคารพแก่คนบางพวก
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พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า ถ้าเจ้าของนามีนาอยู่ 3 ประเภท คือ นาดี นาปาน
กลาง และนาเลว เขาย่อมจะหว่านข้าวในนาดีก่อน
พระพุทธองค์ทรงสอนธรรมแก่ภิกษุ และภิกษุณีของพระองค์ก่อน ต่อจากนั้น
จึงจะสอนพวกอัญญเดียรถีย์ สมณพราหมณ์ และปริพาชกเหล่านั้น
ในการพิ จ ารณาดู พื้ น ฐานทางจิ ต ใจของผู้ ฟั ง นั้ น บางที พ ระองค์ ก็ ท รงใช้
ญาณพิเศษเครื่องกาหนดรู้ใจของผู้อื่นเข้าช่วยด้วย ดังเรื่องต่อไปนี้
“... ล าดั บ นั้ น แล พระผู้ มี พ ระภาคเจ้ า ทรงก าหนดใจของบริ ษั ท
ทุกหมู่เหล่าด้วยพระทัยแล้ว ได้ทรงพิจารณาว่าในบริษัทนี้ใครหนอ
แลควรจะรู้แจ้งธรรม พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงเห็นสุปปพุทธกุฏฐิ
นั่งอยู่ในบริษัทนั้น ครั้นแล้ว ได้ทรงพระดาริว่าในบริษัทนี้ บุรุษนี้แล
ควรจะรู้แจ้งธรรม...”
(ขุ.ธ.อ. (แปล) 44/112/453 มมร.)

พระพุทธเจ้าทรงเป็นกัลยาณมิตรโดยยึดหลักของประโยชน์ โดยแบ่งบุคคล
ออกเป็น 4 ประเภท ตามระดับสติปัญญาเพื่อให้เห็นความแตกต่างของแต่ล ะบุคคล
ที่จะทาให้ง่ายต่อการทาหน้าที่กัลยาณมิตร และจะทาให้แต่บุคคลได้รับประโยชน์
อย่างทั่วถึง ดังนี้
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบประเภทบุคคลตามระดับสติปัญญา
ที่
1
2
3

ประเภท
อุคฆฏิตัญญู
วิปจิตัญญู
เนยยะ

4 ปทปรมะ

เปรียบเหมือน
บัวพ้นน้าแล้ว
บัวปริ่มน้า
บัวอยู่ใต้พื้นผิวน้า
บัวที่ยังติดดิน

ระดับสติปัญญา
มีสติปัญญาดีมาก
มีสติปัญญาดี
มีสติปัญญาน้อย
ไร้สติปัญญา มีความเห็นผิด ต้องมี
ความเพียรก็จะเข้าใจในวันข้างหน้า
(องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/133/202 มจร.)
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ปทปรมะ มี 2 ประเภท คือ
1) ประเภทสอนไม่ได้เลย คือ คนประเภทปัญญาอ่อนไม่มีทางจะเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้ง
2) ประเภทมีความเห็นผิดอย่างรุนแรง และยึดถือในความเห็นของตนอย่าง
เหนียวแน่น ประเภทนี้พอสอนได้ แต่ต้องใช้วิธีพิเศษ คือ ใช้วิธีการสอน 3 แบบ
(ปาฏิหาริย์ 3) (ดูรายละเอียดในบทที่ 5)

1.5 ความสาคัญของกัลยาณมิตร
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ได้ ต รั ส สรรเสริ ญ ความยิ่ ง ใหญ่ ข องกั ล ยาณมิ ต ร
เป็นเสมือนแสงเงินแสงทองส่องทางพระนิพพานให้แก่นักสร้างบารมีทั้งหลาย
“เมื่ อ ดวงอาทิ ต ย์ ก าลั ง อุ ทั ย อยู่ ย่ อ มมี แ สงอรุ ณ ขึ้ น มาก่ อ น เป็ น
บุ พ นิ มิ ต ฉั น ใด ความเป็ น กั ล ยาณมิ ต ตตา (ความเป็ น ผู้ มี มิ ต รดี )
ก็ เ ป็ น ตั ว น า เป็ น บุ พ นิ มิ ต เพื่ อ ความเกิ ด ขึ้ น แห่ ง อริ ย มรรคมี อ งค์ 8
ฉันนั้น”
(ส.ม. (ไทย) 19/49/43 มจร.)

ด้วยเหตุนที้ ุกยุคทุกสมัยท่านผู้ไม่ประมาทในชีวิต หากทราบว่าผู้ใดมีสติปัญญา
ทรงความรู้ความสามารถ อาจเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนได้ก็จะเร่งขวนขวาย ดั้นด้น
ค้นหาไปขอความเมตตากรุณาจากยอดกัลยาณมิตรท่านนั้น แล้วยอมมอบกายถวาย
ตัวเป็นศิษย์ให้ท่านอบรมบ่มนิสัย และปลูกฝั งความเห็นถูกในเรื่องโลกและชีวิต
ให้ตรงต่อหนทางพระนิพพาน
เพราะการจะประคับประคองนาวาชีวิต ให้อยู่ในเส้นทางของการสร้างบารมี
ให้ก้าวหน้าไปตลอดรอดฝั่งไม่หลงทิศหลงทาง หรืออับปางเสียกลางคันนั้น จะต้อง
อาศัยท่านผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวทางการประพฤติ
ปฏิบัติคอยชี้แนะหนทางให้ (พระเผด็จ ทตฺตชีโว, 2533: 5)
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1.5.1 ความจาเป็นของการมีกัลยาณมิตร
การได้คบกัลยาณมิตร เปรียบเหมือนบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้น ของคุณธรรม
ภายใน เป็นหนทางนาไปสู่การได้ประสบความสาเร็จอันสูงสุดในชีวิตทั้งทางโลก
และทางธรรม คือ ทางโลกก็ประสบความสาเร็จในการครองเรือน ทางธรรมก็จะ
นาไปสู่การได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
ความมีกัลยาณมิตรนั้นเป็นทั้งหมดของการดาเนินชีวิตอันประเสริฐ พระผู้มี
พระภาคเจ้าในอดีตชาติที่ท่านเกิดเป็นมาณพ ชื่อ โชติปาละ ท่านก็เคยมีความเห็น
ผิดในพระรัตนตรัย แต่เพราะได้เพื่อน คือ ฆฏิการะเป็นกัลยาณมิตรชักชวนให้มาพบ
พระกัส สปสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า ได้รั บรสแห่งอมตธรรม กลั บมี ค วามเห็นที่ ถูกต้อ ง
ชี วิ ต ของท่ า นจึ ง เปลี่ ย นแปลงไปกลายเป็ น ชี วิ ต ที่ ทุ่ ม เทสร้ า งบารมี อ ย่ า งจริ ง จั ง
จนกระทั่งในที่สุด ภพชาติสุดท้ายก็ได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังเรื่อง
ต่อไปนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งสมัยที่ยังอยู่ในระหว่างการสร้างบารมี พระองค์ได้
เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อ “โชติปาละ” ท่านมีเพื่อนเป็นช่างปั้นหม้อชื่อว่า “ฆฏิการะ”
แม้จะเกิดมามีฐานะทางสังคมที่แตกต่างกัน แต่ทั้งสองก็เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็ก
เมื่อเติบโตขึ้น ฆฏิการะได้ไปฟังธรรมจากพระกัสสปสั มมาสัมพุทธเจ้า เกิดความ
เลื่อมใสจึงได้อุทิศตนเป็นอุบาสกยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ ง เมื่อตัวเองได้พบ
เส้นทางสว่างพบบุคคลผู้ประเสริฐอย่างพระบรมศาสดา ก็อยากจะชวนโชติปาละ
เพื่อนรักให้มาฟังธรรมจากพระพุทธองค์
ฆฏิการะพยายามเกลี้ยกล่อมชักชวนให้เพื่อนไปเฝ้าพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่ยอมไปจึงบอกกับโชติปาละว่า “เพื่อนเอ๋ย การได้พบกับ
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง เราไปฟังธรรมจากพระองค์
กันเถอะ”
เนื่องจากว่าโชติปาละเกิดในตระกูลพราหมณ์ ไม่ได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
จึงตอบว่า “อย่าเลยเพื่อนฆฏิการะ การไปเฝ้าพระสมณะโล้น จะมีประโยชน์อะไร
ท่านไปคนเดียวเถอะ” ถึงแม้ว่าฆฏิการะจะชวนหลายครั้ง และชี้ให้เห็นว่าการเห็น
พระพุทธเจ้านั้น เป็นสิ่งประเสริฐ การฟังธรรมจากพระพุทธองค์เป็นมงคล แต่ดู
เหมือนว่าการชักชวนนั้นไม่ได้ผลเลย
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัลยาณมิตร
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วั น หนึ่ ง จึ ง หากุ ศ โลบายชวนเพื่ อ นไปอาบน้ า ที่ แม่ น้า ใกล้ กั บ ที่ ป ระทั บของ
พระบรมศาสดา หลังจากอาบน้าเสร็จแล้ว ฆฏิการะจึงชวนอีกครั้งว่าวิหารที่ประทับ
ของพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ๆ บริเวณนี้นี่เอง เราไปเดินเล่นในวิหารกันเถอะ โชติปาละ
ก็ไม่ยอมไป จะขอกลับบ้านอย่างเดียว แม้จะถูกชักชวนอย่างไรก็ไม่คล้อยตาม
จนสุ ด ท้ า ยฆฏิ ก าระเมื่ อ เห็ น ว่ า ชวนอย่ า งไรก็ ไ ม่ ไ ปแล้ ว ด้ ว ยความจริ ง ใจ
ต่ อ เพื่ อ น จึ ง ฉุ ด มวยผมของโชติ ป าละ เพื่ อ ที่ จ ะให้ ไ ปเฝ้ า พระพุ ท ธองค์ ใ ห้ ไ ด้
โชติ ป าละเป็ น ผู้ สั่ ง สมบุ ญ มาดี เมื่ อ โดนเพื่ อ นดึ ง มวยผมจึ ง คิ ด ว่ า “น่ า อั ศ จรรย์
จริงหนอ ฆฏิการะผู้เป็นเพียงช่างปั้นหม้อ ผู้มีชาติต่า กล้ามาดึงมวยผมเราผู้เป็น
เผ่าพันธุ์ของพระพรหม ตามปกติเพื่อนของเราไม่เคยทาอย่างนี้ มีความปรารถนาดี
ต่อเรามาตลอด ไม่เคยชักชวนไปในทางที่ผิดเลย การไปพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
คงจะเป็นการดีเป็นแน่”
เมื่ อ คิ ด ได้ อ ย่ า งนี้ แ ล้ ว แทนที่ จ ะโกรธมี ทิ ฏ ฐิ ม านะกลั บ ตกลงใจจะไปเฝ้ า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกัน เมื่อได้สนทนาธรรมและฟังธรรมจากพระกั ส สปสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว โชติปาละเกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง จึงชวนฆฏิการะ
ออกบวช แต่เ นื่อ งจากฆฏิการะต้อ งเลี้ ย งดู บิด ามารดาผู้ ตาบอด จึงไม่ อ าจที่ จะ
บวชได้ โชติปาละจึงตัดสินใจออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา และได้ตั้งใจ
ประพฤติธรรมจนตลอดอายุขัย
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ได้ ต รั ส กั บ พระอานนท์ ว่ า “เธออย่ า คิ ด ว่ า ฆฏิ ก าระ
ช่างปั้นหม้อ เป็นเราตถาคต โชติปาลพราหมณ์ต่างหากที่เป็นเราตถาคตในชาตินั้น”
พระองค์ได้กัลยาณมิตร คือ เพื่อนที่ประเสริฐอย่างฆฏิการะ ทาให้เปลี่ยนจาก
ผู้มีความเห็นผิดมาเป็นผู้มีความเห็นถูกต้อง ได้มีโอกาสสร้างบารมีเพื่อการตรัสรู้
พระอนุ ต ตรสั ม มาสั ม โพธิ ญ าณ แม้ พ ระองค์ เ อง จะได้ รั บ การพยากรณ์
จากพระพุ ท ธเจ้า นับพระองค์ ไ ม่ ถ้วน ได้ชื่อ ว่า เป็นนิย ตโพธิสั ตว์ คื อ เป็นบุค คล
ผู้ เ ที่ ย งแท้ ต่ อ การบรรลุ ธ รรมเป็ น พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า แล้ ว แต่ ก็ ยั ง มี ค วาม
จาเป็นต้องอาศัยกัลยาณมิตรคอยประคับประคอง เพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง
อันสูงสุดของชีวิต เพราะกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ นั่นคือ การที่
คนเราจะท าความดี ใ ห้ ไ ด้ ต ลอด หรื อ ด ารงตนอยู่ ใ นเพศพรหมจรรย์ ใ ห้ บ ริ สุ ท ธิ์
บริบูรณ์ได้นั้น ต้องอาศัยกัลยาณมิตรคอยชี้แนะ (ม.ม. (ไทย) 13/282-286/337342 มจร.)
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พระพุทธองค์ตรัสในอุปัฑฒสูตรว่า
“ดู ก รอานนท์ ข้ อ ว่ า ความเป็ น ผู้ มี มิ ต รดี มี ส หายดี มี เ พื่ อ นดี เป็ น
พรหมจรรย์ ทั้ ง สิ้ น ที เ ดี ย ว ภิ ก ษุ ผู้ มี มิ ต รดี มี ส หายดี มี เ พื่ อ นดี
พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญอริยมรรคมีองค์ 8 ทาอริยมรรคมีองค์ 8
ให้มาก”
(ส.ม. (ไทย) 19/2/2-4 มจร.)

1.5.2 คุณค่าของกัลยาณมิตร
ความเป็นกัลยาณมิตรนั้น เป็นหัวใจของการสร้างความดีทั้งปวงให้ยืนยาว
มั่นคง เพราะการสร้างความดีนั้น ต้องอาศัยกาลังใจที่มั่นคงเด็ดเดี่ยว ท่ามกลาง
อุ ปสรรคนานัปการ แม้ กระทั่ งพระบรมโพธิสั ตว์ทั้ งหลาย ก่อ นจะได้บรรลุ เ ป็ น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องอาศัยความเป็นกัลยาณมิตรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในอดี ต เพื่ อ เป็ น ต้ น บุ ญ ต้ น แบบการสร้ า งบารมี ดั ง นั้ น คุ ณ ค่ า ของความเป็ น
กัลยาณมิตรจึงมากมายนัก ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประการ ได้แก่
1. กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์
ในสารีปุตตสูตร พระสารีบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดีมีเพื่อนดี
เป็นพรหมจรรย์ ทั้งหมดที่เดียว”
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ถูกละ ถูกละ สารีบุตร ความเป็น
ผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี เป็นพรหมจรรย์ทั้งหมด สารีบุตร ภิ กษุ
ผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดีพึงหวัง ข้อนี้ได้ว่า จักเจริญอริยมรรค
มีองค์ 8 ทาอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 ให้มาก
ภิ ก ษุ ผู้ มี กั ล ยาณมิ ต ร เจริ ญ อริ ย มรรคมี อ งค์ 8 ท าอริ ย มรรค
มีองค์ 8 ให้มาก อย่างไรคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1) เจริญสัมมาทิฏฐิ
อันอาศัยวิเวก ฯลฯ 2) เจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ
ภิ ก ษุ ผู้ มี มิ ต รดี มี ส หายดี มี เ พื่ อ นดี เจริ ญ อริ ย มรรคมี อ งค์ 8
ทาอริยมรรคมีองค์ 8 ให้มาก อย่างนี้แล”
(ส.ม. (ไทย) 19/3/4-5 มจร.)
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัลยาณมิตร
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พระองค์ จึ ง ทรงสรุ ป ว่ า สารี บุ ต ร ความเป็ น ผู้ มี มิ ต รดี มี ส หายดี มี เ พื่ อ นดี
เป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดนั้น เพราะอาศัยเรา ผู้มีมิตรดี เหล่าสัตว์ผู้มีชาติเป็นธรรมดา
ย่ อ มพ้ น จากชาติ ผู้ มี ช ราเป็ น ธรรมดา ย่ อ มพ้ น จากชรา ผู้ มี ม รณะเป็ น ธรรมดา
ย่อมพ้นจากมรณะ ผู้มีโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสเป็นธรรมดาย่อม
พ้นจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส
2. กัลยาณมิตรเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค
ความเป็นกัลยาณมิตรมีความสาคัญอย่างยิ่ง ต่อการดาเนินชีวิตให้ถูกต้องทั้ง
ทางโลกและทางธรรม นับตั้งแต่ความเป็นคนธรรมดาจนถึงความเป็นพระอริยบุคคล
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลที่ปรารถนาจะเจริญสมาธิอันยอดเยี่ยมให้เกิดขึ้น ประการ
แรกต้องเข้าหาบุคคลผู้เป็นกัลยาณมิตร เพราะจะได้รับฟังคาแนะนา และตักเตือน
จากกัล ยาณมิ ตรนั้น พร้ อ มทั้ งสามารถรอดพ้ นจากความยุ่ งยากนานัปการ และ
ปฏิบัติได้ถูกวิธี เมื่อประกอบความเพียรอย่างไม่ท้อถอย และฝึกฝนตนเองอย่าง
เคร่ ง ครั ด ย่ อ มสามารถบรรลุ ส มาธิ อั น ยอดเยี่ ย มได้ เปรี ย บเหมื อ นบุ ค คลผู้ เ ดิน
ทางไกลที่มีผู้นาทาง ย่อมไปถึงจุดหมายปลายทาง ได้อย่างรวดเร็ว เพราะไม่ต้อง
เสียเวลาที่เกิดจากการหลงทาง
ในทางพระพุทธศาสนานั้นอริยมรรคมีองค์ 8 เป็นหลักธรรมที่ทาให้ผู้ปฏิบัติ
เปลี่ ย นจากบุค คลธรรมดา ให้กลายเป็นพระอริ ย บุคคลในทุ กระดับ พระสั ม มาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสถึงความสาคัญของกัลยาณมิตรในฐานะที่เป็นนิมิตแห่งอริยมรรค
ไว้ว่า
“ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ดวงอาทิ ต ย์ ก าลั ง จะอุ ทั ย ย่ อ มมี แ สงอรุ ณ ขึ้ น
มาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด กัลยาณมิตตตา (ความเป็นผู้มีมิตรดี)
ก็ เ ป็ น ตั ว น า เป็ น บุ พ นิ มิ ต เพื่ อ ความเกิ ด ขึ้ น แห่ ง อริ ย มรรคมี อ งค์ 8
ฉันนั้น”
(ส.ม. (ไทย) 19/49/43 มจร.)
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นอกจากนี้ พระองค์ได้ทรงตรัสเน้นย้าถึงความเป็นกัลยาณมิตร ในฐานะ
เป็นต้นเหตุที่ทาให้เกิดขึ้น และความเจริญเต็มที่ของอริยมรรคมีองค์ 8
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันเป็นเอก มีอุปการะมาก เพื่อความเกิดขึ้น
แห่งอริยมรรคมีองค์ 8 ธรรมอันเป็นเอก คือ อะไร คือ กัลยาณมิตตตา
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ มี กั ล ยาณมิ ต รพึ ง หวั ง ข้ อ นี้ ไ ด้ ว่ า จั ก เจริ ญ
อริยมรรคมีองค์ 8 ทาอริยมรรคมีองค์ 8 ให้มาก”
(ส.ม. (ไทย) 19/63/48 มจร.)

จากพระดารัสข้างต้น ทาให้เราได้ทราบว่าความเป็นกัลยาณมิตรนั้น เป็นสิ่ง
เดียวที่จะชี้ทางสวรรค์และพระนิพพานให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้ดาเนินชีวิตได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัยในวัฏฏสงสารอันยาวไกล ที่หาเบื้องต้นท่ามกลางได้ยากนี้
ไม่ให้ปฏิบัติผิดกฎแห่งกรรม ไม่ให้พลัดพรากจากหนทางพระนิพพาน
3. กัลยาณมิตรทาให้อริยมรรคบริบูรณ์
อริยมรรคมีองค์ 8 เป็นหลักธรรมสาคัญที่ใช้ในการเจริญภาวนา เพื่อชาระใจ
ให้สะอาดบริสุทธิ์พร้อมที่ จะบรรลุธรรมเป็นชั้น ๆ เข้าไปภายในตัวของเรา ซึ่งต้อง
อาศั ย ความเป็ น กั ล ยาณมิ ต รคอยแนะน า และประคั บ ประคองตลอดทาง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่า
“ภิกษุทั้งหลาย เราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่น แม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุ
ให้อริยมรรคมีองค์ 8 ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น หรือเป็นเหตุให้อริยมรรคมี
องค์ 8 ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว ถึ ง ความเจริ ญ เต็ ม ที่ เหมื อ นกั ล ยาณมิ ต ตตา
(ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตร) นี้”
(ส.ม. (ไทย) 19/77/53 มจร.)

การได้คบกับกัลยาณมิตรภายนอกแล้วจะทาให้มรรคมีองค์ 8 ในใจของเรา
ครบบริบูรณ์ และจะทาให้เราได้พบยอดกัลยาณมิตรที่แท้จริง คือ พระธรรมกาย
ภายในตั ว ของเราทุ ก คน ซึ่ ง จะสามารถเข้า ถึง ได้ ต้ อ งมี ค วามบริ บู ร ณ์ ของมรรค
มีองค์ 8
เมื่อมรรคมีองค์ 8 ครบถ้วนบริบูรณ์ สามารถเจริญภาวนาได้มั่นคง และทาให้
เข้าถึงดวงปฐมมรรค อันเป็นหนทางเบื้องต้น ที่จะดาเนินจิตเข้าไปในหนทางสาย
กลาง มุ่งตรงสู่อายตนะนิพพานอันเป็นจุดหมายปลายทางของทุกชีวิต เพราะฉะนั้น
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัลยาณมิตร
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ปฐมมรรคจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเข้าถึงธรรมกาย เมื่อเอาใจหยุดต่อไปในกลางดวง
ปฐมมรรค เราก็จะพบดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปัญญา ดวงวิมุตติ ดวงวิมุต ติญาณทัสสนะ ซ้อนกันเข้าไปเรื่อยๆ ตามลาดับ จนเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียด กายทิพย์
กายรูปพรหม กายอรูปพรหม และกายธรรม ไปตามลาดับ กายธรรมในกายธรรม
จนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมอรหัต เป็นพระอรหันต์มีอริยมรรคครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด
เป็ น ผู้ ห ลุ ด พ้ น จากอาสวะกิ เ ลสทั้ ง ปวง กายธรรม หรื อ ธรรมกาย เป็ น ยอด
กัลยาณมิตรภายในเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง เมื่ อเราเข้าถึงแล้วพึ่งท่านได้ เวลามี
ทุกข์ก็ช่วยให้เราพ้นทุกข์ เวลามีความสุข ก็เพิ่มเติมความสุขได้ จะรู้สึกอบอุ่นใจ
ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นภัยในอบายภูมิ หรือภัยในสังสารวัฏ เราจะปลอดภัยจากภัย
พิบัติทั้งหมด เข้าถึงธรรมกายแล้ว ปิดประตูอบายภูมิได้ ก่อนหลับตาลาโลก ถ้าเห็น
ธรรมกายใสแจ่มสว่างไสวอยู่ภายในสุคติภูมิเป็นที่ไป อยากไปเกิดในภพภูมิไหน
สวรรค์ชั้นไหนเลือกได้ดังใจปรารถนา
4. กัลยาณมิตรเป็นต้นทางแห่งการเจริญโพชฌงค์ 7
การเจริญโพชฌงค์ 7 เป็นหลักธรรมที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้ธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลาย ต้องอาศัยกัลยาณมิตรจึงจะสามารถปฏิบัติ
ได้ครบบริบูรณ์ ในปฐมสุริยูปมสูตรพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์กาลังจะอุทัย ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมา
ก่ อ น เป็ น บุ พ นิ มิ ต ฉั น ใด กั ล ยาณมิ ต ตตา (ความเป็ น ผู้ มี มิ ต รดี )
ก็เป็นตัวนา เป็นบุพนิมิตเพื่อความเกิดขึ้ นแห่งโพชฌงค์ 7 ประการ
ฉันนั้น ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร พึงหวังข้อนี้ได้ว่า ‘จักเจริญโพชฌงค์ 7
ทาโพชฌงค์ 7 ประการ ให้มาก’”
(ส.ม. (ไทย) 19/193/126-127 มจร.)

โพชฌงค์ คือ ธรรมะที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้ ถ้าหากตั้งใจปฏิบัติตามหลักโพชฌงค์
7 ประการ คือ สติ ธัมมวิจยะ (การสอดส่องเลือกเฟ้นธรรม) วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ
สมาธิ อุ เ บกขา อย่ า งถูกต้อ งสมบูร ณ์ ก็จะเป็นเหตุให้ไ ด้ บรรลุ วิ ชชา 3 วิชชา 8
อภิญญา 6 จะทาให้หลุดพ้นจากอาสวกิเลส ทั้งที่เป็นแบบเจโตวิมุตติ คือ หลุดพ้น
ด้วยอานาจจิตที่แน่วแน่เป็นหนึ่ง หลุดร่ อนจากกิเลสอาสวะที่นอนเนื่องอยู่ในใจจน
หมดสิ้น และก็ปัญญาวิมุตติ คือ หลุ ดพ้นด้วยอานาจของปัญญาบริสุทธิ์ ที่รู้แจ้งเห็น
แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายทั้งปวง หากเราปรารถนาเป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอดใน
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ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อยากเป็นผู้เข้าถึงวิชชาและวิมุตติ ก็ต้องคบหา
กัลยาณมิตรผู้จะนาพาเราให้ได้รู้จักโพชฌงค์ ทั้ง 7 ประการ พระพุทธองค์ได้ทรง
อุปมาเอาไว้ว่ากลอนเรือนยอดทัง้ หมด ย่อมน้อมไปสู่ยอด โน้มไปสู่ยอด โอนไปสูย่ อด
แม้ฉันใด ภิกษุผู้เจริญโพชฌงค์ 7 กระทาให้มากซึ่งโพชฌงค์ 7 ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่
นิ พ พาน โน้ ม ไปสู่ นิ พ พาน โอนไปสู่ นิ พ พาน ฉั น นั้ น เหมื อ นกั น ชี วิ ต นี้ ถ้ า ขาด
กัลยาณมิตรแล้วโอกาสที่จะได้เจริญธรรม 7 ประการนี้ ก็หาได้ยากยิ่ง
ผู้ที่ได้ฟังโพชฌงค์ และได้เจริญจนชานาญเป็นวสี 3 แล้ว หากเกิดโรคภัยไข้เจ็บ
อะไรขึ้นมา ก็อธิษฐานจิตให้โรคนั้นมลายหายสูญไปได้ด้วยอานุภาพพระปริตรได้
ในสมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจ้าทรงเห็นในข่ายพระญาณว่าขณะนี้ พระมหากัสสปะกับ
พระโมคคัลลานะกาลังอาพาธ ได้รับทุกขเวทนาอย่างหนัก ไม่มียารักษา พระองค์จึง
เสด็จเข้าไปเยี่ยมถึงที่พักของพระเถระทั้งสองรูป ทรงไต่ถามอาการป่วย จากนั้นก็ได้
แสดงโพชฌงค์ทั้ง 7 ให้พระมหาเถระได้สดั บ พระมหาเถระทั้งสองรูปปล่อยใจตาม
กระแสพระธรรมเทศนา เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงโพชฌงค์ทั้ง 7 จบลง ความทุกข์
ทรมานที่เกิดจากโรคร้ายก็หายไปเป็นอัศจรรย์เลยทีเดียว (ส.ม. (ไทย) 19/195197/128-131 มจร.)
แม้ในครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระประชวร พระองค์ทรงรักษาด้วยการให้
พระจุนทเถระสวดโพชฌงค์ปริตรให้ฟัง เมื่อสวดจบอาการประชวรของพระองค์
ก็หายไปเป็นอัศจรรย์เหมือนกัน นี่ก็คือ การใช้ธรรมโอสถรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วย
ในสมัยอดีตซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ผลดีเยี่ยม เพราะฉะนั้นตั้งแต่โบราณมาชาวพุทธเราจึง
นิยมอาราธนานิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระปริตรที่บ้าน เพื่อขจัดความชั่วร้ายวิบัติ
ต่างๆ ออกจากบ้านให้เหลือไว้แต่สิ่งที่เป็นสิริมงคล
5. กัลยาณมิตรเป็นผู้นาไปสู่ความสูญสิ้นแห่งทุกข์ทั้งปวง
การกาจัดอกุศลธรรมให้หมดสิ้นไปจากใจ และการบาเพ็ญกุศลธรรมให้เกิดขึ้น
พอกพูนในใจนั้น เป็นเป้าหมายหลักของพระพุทธศาสนา เพราะความทุกข์ทั้งปวงมี
บาปอกุศลเป็นต้นเหตุทั้งสิ้น ก็ต้องอาศัยความเป็นกัลยาณมิตร คอยประคับประคอง
จึงจะดาเนินไปสู่เป้าหมายได้

3

วสี คือ ผู้ชนะตนเอง, ผู้สารวมอินทรีย์, ผู้ตดั กิเลสได้ดังใจ (ผู้ชานาญ)
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พระสัม มาสัมพุท ธเจ้า จึงทรงตรัสว่า “ภิกษุผู้ เป็นเสขะยังไม่ บรรลุอรหัตผล
ปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ ยม เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายนอก
อย่างอื่นแม้สักอย่างหนึ่ง ที่มีประโยชน์มากเหมือนความมีกัลยาณมิตรเลย ภิกษุผู้มี
กัลยาณมิตร ย่อมกาจัดอกุศลได้ และย่อมบาเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้น”
ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร พึงหวังสิ่งเหล่านี้ได้ คือ
1) จักเป็นผู้มีศีล สารวมระวังในปาติโมกข์ สมบูรณ์ด้วยอาจาระ และโคจรฯลฯ
2) จักเป็นผู้มีโอกาสได้ยินได้ฟัง ได้ร่วมสนทนา (อย่างสะดวกสบาย) ตามความ
ปรารถนาในเรื่องต่างๆ ที่ขัดเกลาอุปนิสัย ชาระจิตใจให้ปลอดโปร่ง คือ เรื่องความ
มักน้อย การบาเพ็ญเพียร ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และเรื่องวิมุตติญาณทัสสนะ
ฯลฯ
3) จักเป็นผู้ตั้งหน้าทาความเพียร เพื่อกาจัดอกุศลธรรม และเพื่อบาเพ็ญกุศล
ธรรมให้เพียบพร้อม จักเป็นผู้แข็งขัน บากบั่น มั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรม
4) จั ก เป็ น ผู้ มี ปั ญ ญา ประกอบด้ วยปั ญ ญาที่ เ ป็ นอริ ย ะ หยั่ ง รู้ ถึ ง ความเกิด
ความดับ ชาแรกกิเลส นาไปสู่ความสูญสิ้น แห่งทุกข์ (ขุ.อุ. (ไทย) 25/31/231-236
มจร.)
1.5.3 ประโยชน์ของกัลยาณมิตรต่อโลก
การรู้ จั ก คบคนเป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ยิ่ ง เพราะเมื่ อ เราคบกั บ ใครเหมื อ นกั บ
เราได้เ ป็นส่ วนหนึ่งในชีวิตของกันและกัน ชีวิตดาเนินได้ถูกต้อ ง หรื อ ผิ ดพลาด
จะมีผลต่อทั้งสองฝ่าย ใครก็ตามที่ได้คบหากับบัณฑิตผู้เป็นกัลยาณมิตร ชีวิตเหมือน
มีโชคอย่างมหาศาล เพราะโดยธรรมชาติของบัณฑิตจะเป็นผู้คิด พูด และจะทาแต่
กรรมดีเป็นบุญกุศล เมื่อเรามีโอกาสได้คบคนอย่างนี้แล้ว จะทาให้เราได้โอกาส
สั่งสมบุญบารมีเพิ่มพูนตามไปด้วย เท่ากับว่าได้แก้วสารพัดนึก ที่ทรงคุณค่าสูงสุด
ของชีวิต
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1. ยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
เพราะมี กัล ยาณมิตรเป็นผู้ค อยชี้นา กระตุ้น ชักจูง คุ ณ ธรรมความดีต่างๆ
จะได้โอกาสพัฒนาให้เจริญงอกงาม ดังพุทธพจน์ว่า
“ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้กุศล
ธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิด หรือเป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
เสื่ อ มไปเหมื อ นความมี กั ล ยาณมิ ต ร (มิ ต รดี ) นี้ เ มื่ อ มี กั ล ยาณมิ ต ร
กุ ศ ลธรรมที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ้ น ก็ เ กิ ด ขึ้ น และอกุ ศ ลธรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว
ก็เสื่อมไป”
(องฺ.เอกก. (ไทย) 20/71/13 มจร.)

มี ตั ว อย่ า งในมหานารทกั ส สปชาดก เล่ า ว่ า ในสมั ย หนึ่ ง มี พ ระเจ้ า แผ่ น ดิ น
พระนามว่า อังคติ ทรงเสวยราชสมบัติในกรุงมิถิลามหานคร ณ วิเทหรัฐ ทรงเป็น
ผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการรบมาก เมื่อกรีฑาทัพไปโจมตีข้าศึก หรือแสวงหาเมืองขึ้น
ก็ทรงได้รับชัยชนะทุกครั้ง ในคืนวันเพ็ญพระจันทร์เ ต็มดวงคืนหนึ่ง พระเจ้าอังคติ
ราชทอดพระเนตรเห็นดวงจันทร์แจ่มกระจ่าง ส่องสว่างกลางรัตติกาล เห็นแล้วทรง
มีความสบายพระทัยจึงปรึกษากับอามาตย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่านว่า คืนนี้พระจันทร์
เต็มดวงส่องสว่างเราควรจะเสด็จไปที่ไหนดี
อลาตมหาอามาตย์ได้ฟังดังนั้น กราบทูลว่าขอให้พระองค์จัดกองทัพ ไปรบกับ
ข้าศึกตามหัวเมืองต่างๆ ที่ยังไม่ได้ขึ้นตรงต่อเมืองของเรา ต่อจากนั้น สุนามอามาตย์
ทูลขึ้นว่าในเมื่อพระองค์มีทรัพย์สมบัติมากมายแล้ว ควรแสวงหาความสุขจากสมบัติ
เหล่านั้นให้เต็มที่ สมกับ ความเหนื่อยยากที่ได้ออกไปรบทัพจับศึก และได้ชัยชนะ
กลับมา เมื่อพระราชาสดับถ้อยคาของอามาตย์ทั้งสองท่านแล้ว ทรงนิ่ง ยังไม่ตัดสิน
พระทัยอะไร ส่วนอามาตย์อีกท่านหนึ่ง ชื่อวิชัยได้กราบทูลว่า ถ้า อย่างนั้นเราควร
เข้าไปหานักปราชญ์ผู้ทรงความรู้ สนทนาธรรมกับท่านเพื่อประดับสติปัญญาเถอะ
พระเจ้าข้า
เมื่อพระเจ้าอังคติราชสดับเช่นนั้นทรงเห็นดีด้วย อลาตมหาอามาตย์จึงแนะว่า
มีนักปราชญ์ท่านหนึ่งซึ่งเขาลือกันว่าเป็นพหูสูต พูดจาไพเราะ เป็นเจ้าคณะ พวกเรา
น่าจะไปกราบท่าน เมื่อสดับดังนั้น พระราชาทรงเห็นชอบ จึงรับสั่งให้จัดขบวนทัพ
เข้า ไปหาอเจลกะ พอเสด็จไปถึงก็ไ ด้ส นทนากัน ในเรื่ อ งของการทาบุญ ให้ท าน
ว่ามีผลเป็นอย่างไร บุญบาปมีจริงไหม อเจลกะบอกว่าการทาความดีมันไม่ดีหรอก
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัลยาณมิตร
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คนเราเมื่อทาความชั่ว หรือทาความดี พอทาไปถึงระยะหนึ่งแล้ว ประมาณ 84 กัป
ทุกคนก็จะบริสุทธิ์หมด เพราะฉะนั้นผลของการทาความชั่วความดีไม่มี
พระราชาทรงสดับเช่นนั้น ก็หลงเชื่อ เพราะทรงเข้าพระทัยว่า บุคคลผู้ไม่มี
ยางอาย มีหนวดเครายาว ไม่ได้นุ่งห่มเสื้อผ้าอาภรณ์อะไรเลย คงจะเป็นผู้หมดกิเลส
แล้ว จึงดาริว่า จริงสินะ สมัยก่อนเราเคยคิดว่า บุญบาปมีจริง โลกนี้โลกหน้ามีจริง
เราคิดผิดไปแล้ว เราจะต้องเลิกทาความดีทุ กอย่าง เมื่อเสด็จกลับถึงพระนครจึง
รั บ สั่ ง ให้ ข้ า ราชบริ พ ารทั้ ง หมด จั ด งานรื่ น เริ ง ภายในพระราชวั ง หลั ง จากนั้ น
พระราชาก็ไม่ออกว่าราชการอีกเลย ทรงประพฤติผิดศีลธรรมอยู่เป็นนิตย์
จนกระทั่งถึงวันพระขึ้น 15 ค่า พระราชธิดา พระนามว่ารุจาราชธิดา ซึ่งเป็น
ผู้ที่ฝักใฝ่ในธรรม เข้ามากราบทูลพระราชาให้ทาทานแก่พวกยาจก แต่ก็ได้รับการ
ปฏิเสธว่า ลูกเอ๋ย สมัยก่อนพ่อให้ทรัพย์ลูกครั้งละ 1 พันกหาปณะ ให้เจ้าไปทาบุญ
นะ พ่อว่าพ่อคิดผิดแล้ว เพราะพ่อไปถามพระอรหันต์มาแล้ว ท่านบอกว่าการทา
ความดีไม่มีผลหรอก ทาความชั่วมันก็ไม่มีผล เมื่อไปถึงระยะหนึ่ งแล้วจะบริสุทธิ์เอง
แล้วพระองค์ยกตัวอย่างของขอทานคนหนึ่งที่ได้ยืนยันถึงถ้อยคาของอเจลกะในครั้ง
ที่ ไ ด้เ ข้า ไปสนทนาถึงเรื่ อ งบาปบุญ คุ ณ โทษในครั้ งนั้ น ซึ่งขอทานนั้น ได้กล่ า วว่ า
ข้าพระองค์ขอยืนยันว่าบาปบุญคุณโทษไม่มี เพราะข้าพระองค์สามารถจะระลึกชาติ
ได้ 1 ชาติ
สมัยก่อนข้าพระองค์เป็นเศรษฐีในเมืองแห่งหนึ่ง ตั้งใจหมั่นทาบุญทาทาน
มิเคยขาด แล้วทาไมชาตินี้ ข้าพระองค์ถึงกลายเป็นคนขอทาน ทาไมความดีที่ทา
เอาไว้ถึงไม่ส่งผล ต่อจากนั้น พระองค์ตรัสถึงถ้อยคาของอลาตมหาอามาตย์ที่ได้เล่า
เหตุการณ์ในอดีตของตนให้พระองค์ ในครั้งที่เข้าไปสนทนากับอเจลกะเช่นกันว่า
พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ ระลึกชาติได้ 1 ชาติ ขอยืนยันว่า ในชาติที่แล้ว ข้าพระองค์
เป็นนายพรานฆ่าโค เอาเนื้อมาขายในตลาด ทากรรมอยู่อย่างนี้ ตลอดชีวิต แต่ทาไม
ผลกรรมที่ข้าพระองค์ทานั้น ไม่เห็นตามส่งผลเลย ชาตินี้ ข้าพระองค์กลับได้ เป็น
อามาตย์ เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่แสดงว่าผลของการทาความชั่วไม่มี
ฝ่ายพระราชธิดาเองก็สามารถระลึกชาติในอดีตได้ถึง 7 ชาติ แล้วยังระลึกชาติ
ในอนาคตได้อีกถึง 7 ชาติ ได้กราบทูลพระราชาว่า สองคนนั้นระลึกชาติได้เพียงแค่
ชาติเดียวเท่านั้น ความเห็นยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพราะว่าการที่ขอทานเขาระลึก
ชาติได้ว่า สมัยหนึ่งเป็นเศรษฐี และอดีตชาติของเศรษฐีคนนี้ ครั้งหนึ่งเคยทาวิบาก
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กรรมขัดลาภของพระอรหันต์รูปหนึ่ง ผลกรรมนั้น จึงส่งผลให้กลายเป็นขอทาน
ส่วนท่านอามาตย์ที่เคยเป็นคนฆ่าโค เพราะว่าในภพชาติก่อนหน้านั้น ได้เอาดอก
อังกาบไปบูชาที่พระเจดีย์ ผลบุญนั้น จึงส่งผลให้เป็นมหาอามาตย์
พระราชาแม้ ไ ด้ ส ดั บ เช่ น นั้ น ก็ ไ ม่ ท รงเชื่ อ พระธิ ด า เพราะถื อ ว่ า ค าพู ด ของ
อเจลกะที่ตัวเองนับถือนั้นเป็นจริงกว่า ฝ่ายราชธิ ดารู้ว่าพระบิดาทรงคบคนพาล
ทาให้กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิ จึงอธิษฐานจิตว่าถ้าหากว่า ผู้มีฤทธิ์มีอานุภาพมีอยู่จริง
ก็ขอให้มาช่วยแก้ทิฏฐิของพระบิดาด้วยเถอะ
ในขณะนั้นพระพรหมชื่อนารทะ ได้ทราบด้วยญาณของท่าน ด้ วยหัวใจของ
ความเป็นยอดกัลยาณมิตรจึงอันตรธานจากพรหมโลก มาปรากฏเฉพาะพระพักตร์
ของพระราชา พระราชาเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นก็ตกพระทัย ไม่สามารถจะดารงอยู่บน
ราชอาสน์ของพระองค์ได้ จึงเสด็จลงจากราชอาสน์ ประทับยืนอยู่ที่พื้น ตรัสถาม
พรหมนารทะว่าท่านเป็นใคร มาจากไหน
นารทพรหมจึงบอกว่า ท่านเป็นพรหมที่มาคราวนี้ก็จะมาเตือนพระราชาว่า
เรื่องการทาความดี ความชั่วนั้นมีจริง พระราชาตรัสว่า ถ้ามีจริงอย่างนั้น ข้าพเจ้า
ขอยืมทรัพย์ 500 กหาปณะกับท่าน แล้วจะใช้คืนให้ท่าน 1,000 กหาปณะ ในชาติ
หน้าก็แล้วกัน พระพรหมบอกว่า หากท่านยืมไปแล้ว คงไม่มีโอกาสคืน ให้ข้าพเจ้าได้
หรอก เพราะว่าท่านมัวประพฤติผิดศีลผิดธรรมอยูอ่ ย่างนี้ เมื่อตกนรกแล้วจะเอาเงิน
ที่ไหนมาใช้คืนข้าพเจ้า จากนั้นพระพรหมก็ได้พรรณนาถึงความทุกข์ทรมานในนรก
ให้พระราชาได้สดับ
พระราชาสดับแล้วสลดพระทัย เกิดความเกรงกลัว จึงขอร้องให้นารทพรหม
บอกหนทางไปสวรรค์ ใ ห้ แ ก่ พ ระองค์ พระพรหมจึ ง แสดงหนทางไปสวรรค์ ว่ า
ถ้ า จะพ้ น จากนรกได้ ต้ อ งท าทาน รั ก ษาศี ล และเจริ ญ ภาวนา มี เ มตตาธรรม
ต่อ สรรพสั ตว์ทั้ งหลาย เมื่ อ ท าได้อ ย่ า งนี้ จึงจะมี สุ ค ติโ ลกสวรรค์ เ ป็ นที่ ไ ป อาศั ย
มหากรุ ณ าของพระพรหมมาช่วยเป็นกัลยาณมิตรให้ในครั้งนั้น ท าให้พ ระราชา
พร้อมด้วยข้าราชบริพาร ต่างหันกลับมาปกครองประเทศชาติโดยธรรม และหมั่น
สั่งสมบุญตามที่ได้รับคาแนะนา เมื่อละโลกแล้วก็ได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์
เราจะเห็นว่า การคบหาสมาคมกับกัลยาณมิตรเป็นสิ่งสาคัญต่อชีวิต ของเรา
ผู้คนในโลกนี้มีมากมาย มีทั้งคนพาล และบัณฑิต มีทั้งมิตรแท้ และมิตรเทียม ถ้าเรา
คบกับใครแล้วคนๆ นั้น ก็มีส่วนในการตัดสินใจให้ตัวเรา หรือบางครั้งอาจมีอิทธิพล
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ต่อเราเป็นอย่างมากก็ได้ ถ้าปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิต ก็ต้องรู้จักเลือก
คบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิต ต้องใช้ สติปัญญาเลือกคบแต่คนดี จากนั้น ก็ทา
ตนเป็นกัลยาณมิตรให้กับคนอื่นเป็นแสงสว่างให้กับชาวโลก โลกนี้จะได้สว่างไสว
ด้วยแสงแห่งธรรมตลอดไป
การที่บุคคลจะพบกับความก้าวหน้าในชีวิต จาเป็นจะต้องคบหากัลยาณมิตร
และหากเมื่ อพบผู้เป็นกัลยาณมิ ตรอย่างนี้ จึง ควรที่ จะเข้าหาทาความสนิทสนม
คุ้นเคยไว้ เพราะตัวเราเองจะได้มีกัลยาณมิตร คอยชี้แนะ ประคับประคองให้อยู่บน
เส้นทางของความดีได้ (ขุ.ชา. (ไทย) 28/1153-1345/363-390 มจร.)
2. ยังกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญขึ้น
เมื่ อ ผู้ ใดมีจิตที่ เป็นกุศลธรรมเกิดขึ้น มี ขึ้นในใจแล้ ว ก็ค วรหมั่นเพียรสั่ งสม
บุญกุศลให้เจริญขึ้นไปเรื่อยๆ จนในที่สุดสามารถละกิเลสที่มีอยู่ในใจได้ แต่การ
จะทาเช่นนั้นได้ก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรที่คอยชี้แนะ ชักชวน ส่งเสริมกันไปในทาง
ที่จะยังกุศลนั้นให้เจริญขึ้น มีตัวอย่างสมัยพุทธกาลได้กล่าวไว้ ในเรื่องพราหมณ์
ชื่อจูเฬกสาฎก เรื่องมีอยู่ว่า
ในเมืองสาวัตถีมีพราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก และพราหมณีที่ยากจนอยู่ครอบครัว
หนึ่ง สองสามีภรรยามีผา้ นุ่งคนละผืน แต่มีผ้าห่มเพียงผืนเดียว ต้องผลัดกันใช้ เมื่อมี
ธุระต้องไปข้างนอกไปพร้อมกัน 2 คนไม่ได้ เพราะไม่มีผ้าห่ม
วันหนึ่งมีการโฆษณาให้คนไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่เชตวนาราม สองสามี
ภรรยาจึงหันเข้าปรึกษากันว่าใครจะไปกลางวัน ใครจะไปตอนกลางคืน เพราะไป
พร้อมกันไม่ได้ ไม่มีผ้าห่ม ตกลงกันว่าให้พราหมณี (ภรรยา) ไปตอนกลางวัน เพราะ
เป็นผู้หญิง พราหมณ์ผู้สามีไปฟังธรรมตอนกลางคืน เมื่อพราหมณ์ฟังธรรม ฟังไป
ฟังไป ก็เกิดซาบซึ้งในรสพระธรรม เลื่อมใสแรงกล้า มีปีติปราโมทย์มาก ต้องการจะ
บู ช าพระศาสดาด้ ว ยผ้ า ห่ ม ของตน แต่ นึ ก เป็ น ห่ ว งไปถึ ง พราหมณี ว่ า ถ้ า ถวาย
พระพุทธเจ้าเสีย นางจักไม่มีผ้าห่ม เมื่อจาเป็นต้องออกไปภายนอก ความคิดในการ
ที่จะถวายผ้าแก่พระพุทธเจ้า และความคิดหน่วงเหนี่ยวไว้ไม่ถวาย ใจของเขาผลัด
กันแพ้ผลัดกันชนะอยู่เช่นนี้ตลอดเวลา ปฐมยาม และมัชฌิมยาม พอถึงปัจฉิมยาม
(ประมาณตี 2 ล่วงแล้ว) เขาคิดว่าถ้าปล่อยให้ความตระหนี่ครอบงาจิตอยู่อย่างนี้
คงไม่พ้นจากอบาย 4 เป็นแน่แท้ จึงพยายามข่มความตระหนี่ แล้วนาผ้าห่มเข้าไป
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วางไว้แทบพระยุคลบาทแห่งพระศาสดา พร้อมกับเปล่งเสียง 3 ครั้งว่า "เราชนะ
แล้ว เราชนะแล้ว เราชนะแล้ว"
พระราชาปเสนทิโกศลประทับทรงธรรมอยู่ที่นั่นด้วย ทรงสดับเสียงนั้น ให้ราช
บุรุษไปถามว่าพราหมณ์นั้นชนะอะไร เมื่อทรงทราบเรื่องละเอียดแล้ว ทรงเห็นว่า
พราหมณ์ทาสิ่งที่ทาได้ยาก จึงพระราชทานผ้าสาฎกให้คู่หนึ่ง พราหมณ์ได้ถวายผ้า
สาฎกคู่นั้นแด่พระศาสดาเสียอีก พระราชาจึงพระราชทานให้ 2 คู่ 4 คู่ 8 คู่ และ
16 คู่ โดยลาดับ พราหมณ์ได้ถวายผ้าเหล่านั้นทั้งหมดแด่พระศาสดา พระราชา
พระราชทานให้อีก 32 คู่ คราวนี้พราหมณ์ได้เก็บไว้ 2 คู่ เพื่อตนคู่หนึ่ง เพื่อภรรยา
อี ก คู่ ห นึ่ ง นอกนั้ น ได้ ถ วายพระศาสดา พระราชาทรงพอพระทั ย ในจริ ย าของ
พราหมณ์ จึ ง รั บ สั่ ง ให้ ร าชบุ รุ ษ ไปน าผ้ า ก าพล 2 ผื น (ผ้ า ขนสั ต ว์ อ ย่ า งดี ) จาก
พระราชวังมาพระราชทานให้อีก
พราหมณ์ คิ ดว่า ผ้ า นั้นดีเ กินไปไม่ เ หมาะสมแก่ตน จึงนาไปท าผ้ า เพดานไว้
ในพระคั น ธกุ ฎี ข องพระศาสดาผื น หนึ่ ง อี ก ผื น หนึ่ ง ท าเพดานไว้ ที่ บ้ า นของตน
ในห้องที่นิมนต์พระสงฆ์มาฉันเป็นประจา เย็นวันนั้นพระราชาปเสนทิ โกศลเสด็จไป
เฝ้ า พระศาสดา ทอดพระเนตรเห็ น ผ้ า กั ม พลนั้ น ทู ล ถามว่ า ใครน ามาบู ช า
พระศาสดาตรัสตอบว่าพราหมณ์จูเฬกสาฎก พระราชาทรงเลื่อมใสว่า พราหมณ์ได้
เลื่อมใสในบุคคลที่พระองค์ทรงเลื่อมใสเหมือนกัน จึงพระราชทานสิ่งของ และ
บุคคลให้อีกมาก คือ ช้าง 4 เชือก ม้า 4 ตัว กหาปณะ (เงินตรา) 4 พัน หญิง 4 คน
ทาสี 4 คน ชาย 4 คน และบ้านให้เก็บส่วยได้ 4 ตาบล การที่พราหมณ์ตัดสินใจ
เด็ดเดี่ยว ถวายผ้าผืนเดียวของตนแด่พระศาสดามีผลมากถึงปานนี้
ภิกษุสาวกของพระผู้มีพระภาคทราบเรื่องนี้แล้ว สนทนากันในธรรมสภาว่า
พราหมณ์จูเฬกสาฎกถวายทานในเนื้อนาอันดีให้ผลมากในวันนี้ทีเดียว น่าอัศจรรย์
แท้ พระศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้ว
จึงตรัสว่า
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าพราหมณ์ถวายผ้าสาฎกตั้งแต่ปฐมยาม เขาจะได้ของอย่างละ
16 ถ้าถวายในมัชฌิมยามจะได้ของอย่างละ 8 แต่นี่เขาถวายตอนใกล้รุ่ง จึงได้ของ
อย่างละ 4
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ภิกษุทั้ งหลาย บุค คลเมื่ อ จะทากรรมดี ก็ค วรรี บท า ไม่ ค วรให้ กุศ ลจิตเสื่อม
ไปเสีย เมื่อบุคคลทากุศลช้า เมื่อกุศลนั้นจะให้สมบัติ ย่อมให้ช้าเหมือนกัน จึงควร
รีบทากุศลกรรมในขณะที่กุศลจิตเกิดนั่นเอง
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ทรงเป็ น กั ล ยาณมิ ต รให้ พ ราหมณ์ ผู้ ที่ มี กุ ศ ลศรั ท ธา
ในจิตอยู่แล้ว ให้เจริญขึ้นไปอีก ให้มีมากขึ้นจนสามารถสละความตระหนี่หวงแหน
ผ้ า ของตนนั้ น ได้ ส าเร็ จ เป็ น ผู้ ที่ ยั ง กุ ศ ลที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว ให้ เ จริ ญ ขึ้ น ไปอี ก โดยแท้
(ขุ.ธ.อ. (แปล) 42/19/4-8 มมร.)
3. ชี้ทางสวรรค์ และพระนิพพาน
กัลยาณมิตร หรือมิตรแท้ คือ ผู้ชี้ทางสว่างไปสู่สวรรค์ พระนิพพาน และเป็น
ผู้ช่วยประคับประคองเราไปในเส้นทางที่ดีงาม คือ มิตรผู้แนะนาให้กระทาในสิ่งที่ทา
ให้ชีวิตมีความสุขความเจริญ ไม่ใช่แต่เพียงชาตินี้เท่านั้ น แม้หลังจากชีวิตแตกดับไป
แล้วก็แนะนาทางที่จะทาให้เกิดในสวรรค์ เช่น บอกว่าเพื่อนควรจะทากรรมนี้ดีกว่า
เพราะจะทาให้เกิดในสวรรค์ เป็นต้น การกล่าวเช่นนี้ เป็นการบอกผลแห่งความดี
บอกถึงผลที่ ตนควรได้รับ เมื่ อ ท ากรรมดี เ ป็นอานิสงส์ หรื อ คล้ า ยกับเป็นการให้
รางวั ล แก่ เ พื่ อ น คื อ กั ล ยาณมิ ต รประเภทนี้ ดั ง มี ตั ว อย่ า งในสมั ย พุ ท ธกาลที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเป็นแบบอย่างกัลยาณมิตรที่ชี้ทางสวรรค์ นิพพานให้
เรื่องมีอยู่ว่า
สมัยนั้น มีปริพาชกผู้หนึ่ง ชื่อ สุภัททะ เป็นชาวเมืองกุสินารา สุภัททปริพาชก
นั้น ได้ยินข่าวว่าพระสมณโคดมจักปรินิพพานในคืนนี้แล้ว จึงคิดว่า ความสงสัยของ
เรามีอยู่ ควรจะรีบออกไปเฝ้าทูลถามให้พระองค์ตรัสบอกบรรเทาความในใจของเรา
นั้นเสี ย แล้ ว สุ ภัท ทปริ พ าชกก็อ อกจากเมื อ งกุสิ นารา เข้า ไปพบพระอานนท์ ยั ง
อุทยานสาลวันเพื่อขอโอกาสได้เข้าเฝ้า พระอานนทเถรเจ้า ได้ทัดทานว่าอย่าเลย
สุภัททะ ท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคตเจ้าเลย ขณะนี้พระตถาคตเจ้าก็ทรงลาบาก
พระกายหนักอยู่แล้ว แม้สุภัททปริพาชกจะวิงวอนเพื่อขอเข้าเฝ้าพระศาสดาหลาย
ครั้ง แต่พระอานนท์เถรเจ้าก็ไม่ยอม ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้สดับเสียง
พระอานนท์ และสุภัททปริพาชกเจรจากันอยู่จึงตรัสเรียกพระอานนท์ว่า อานนท์
อย่าห้ามสุภัททะเลย ให้สุภัททะได้เห็นตถาคตเถิด แม้สุภัททะจะถามปัญหาอันใด
กั บ ตถาคต ก็ จั ก ไม่ เ บี ย ดเบี ย นตถาคตให้ ล าบาก สุ ภั ท ทะจั ก ตรั ส รู้ ทั่ ว ถึ ง ธรรม
ในปัญหาทั้งปวงที่ตถาคตได้พยากรณ์แล้ว
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ลาดับนั้นพระอานนท์จึงบอกปริพาชกว่า สุภัททะ บัดนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงพระกรุณาประทานโอกาสให้แก่ท่านแล้ว ท่านจงเข้าไปเฝ้าเถิด สุภัททปริพาชก
มีความเบิกบานใจ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ถวายบังคมแล้ว ได้ทูลถามถึงครู
ทั้ง 6 ซึ่งเป็นเจ้าลัทธิมีปูรณกัสสปะ เป็นต้น ว่าเป็นผู้วิเศษ ได้ตรัสรู้ยิ่งด้วยปัญญา
ดังคาปฏิญญาหรือไม่
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า อย่าเลยสุภัททะ เราจักแสดงธรรมแก่ท่าน ท่านจง
ตั้งใจฟังแล้วไตร่ตรองให้สาเร็จประโยชน์เถิด แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอริยมรรค
8 ประการ ว่าเป็นมรรคาประเสริฐมีอยู่ในธรรมวินัยใดแล้ว สมณะ คือ ท่านผู้สงบ
ระงับดับกิเ ลสได้ จริ ง ย่ อ มมี ธรรมวินัยนั้น อนึ่ง อริ ยมรรคทั้ง 8 นั้นก็มี อยู่เฉพาะ
ในธรรมวินัย นี้เ ท่ า นั้น แม้ ส มณะดังกล่ า วแล้ ว ก็มี อ ยู่ แต่ในธรรมวินัย นี้แ ห่งเดี ย ว
สุภัททะ หากภิกษุทั้งหลายจะพึงปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบในธรรมนี้แล้วไซร้ โลกนี้ก็จัก
ไม่พึงว่างเปล่าจากพระอรหันต์
เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแสดงธรรมนี้ สุภัททปริพาชกมีความเชื่อเลื่อมใส
ทู ล สรรเสริ ญ พระธรรมเทศนาพร้ อ มกั บ ขอปฏิ ญ ญาตนเป็ น อุ บ าสก และทู ล ขอ
บรรพชาอุปสมบทในสานักพระผู้มีพระภาคเจ้า
ลาดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสให้พระอานนท์รับธุระจัดให้สุภัททะอุบาสก
บรรพชาอุ ปสมบทตามความปรารถนา เมื่ อ พระสุ ภัท ทะได้อุ ปสมบทแล้ ว หลี ก
ออกไปบาเพ็ญสมณธรรมก็ได้บรรลุพระอรหัตผลในราตรีวันนั้น ได้เป็นพระอรหันต์
ปัจฉิมสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทันพระชนม์ชีพของพระบรมศาสดา
จากเรื่องราวข้างต้น จะเห็นในความเป็นกัลยาณมิตรของพระพุทธองค์ที่ช่วยชี้
ทางสวรรค์นิพพานให้กับชาวโลก แม้ในวาระสุดท้ายของพระองค์ ก็ยังทาให้สุภัททปริ พ าชกซึ่ ง เพิ่ งอุ ป สมบทเข้ า มาในพระพุ ท ธศาสนาในวัน นั้ น ได้ ส าเร็ จ อรหันต์
สามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ (ที.ม. (ไทย) 10/212-215/160-167 มจร.)
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1.5.4 อานิสงส์ของการเป็นกัลยาณมิตร
มิตรใดที่จะประเสริฐกว่ากัลยาณมิตรนั้นไม่มี เพราะว่ากัลยาณมิตร คือ ผู้สร้าง
สันติสุขให้แก่โลก เป็นผู้นาญาติมิตรในการสร้างความดี ด้วยการทาทาน รักษาศีล
และเจริญภาวนา เป็นผู้ติดตามรักษาสมบัติให้แก่หมู่ญาติ โดยการชักชวนให้ทาทาน
เป็นการเปลี่ยนโลกียทรัพย์หรือทรัพย์ภ ายนอก ให้เป็นอริยทรัพย์หรือทรัพย์ภายใน
คือ บุญที่โจรหรือภัยธรรมชาติไม่อาจลักพาหรือทาลายได้ และสามารถนาติดตัวไป
ได้ ทุ ก ภพทุ ก ชาติ อี ก ทั้ ง ยั ง สนั บ สนุ น ให้ ป ฏิ บั ติ ธ รรมด้ ว ยการรั ก ษาศี ล 5 ศี ล 8
ชักชวนให้นั่งสมาธิ เจริ ญ ภาวนาจนสามารถท าใจสงบหยุ ดนิ่งเข้า ถึงนิพ พานได้
โดยง่าย
กัลยาณมิตร คือ ผู้นาหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปจุดในดวงใจของ
ชาวโลกให้ ส ว่ า งไสวด้ ว ยแสงธรรมอั น จะน าชี วิ ต ไปสู่ ห นทางอั น ประเสริ ฐ
ได้ พ บกั บ ความสุ ข อั น เป็ น อมตะนิ รั น ดร์ อานิ ส งส์ ใ นการท าหน้ า ที่ กั ล ยาณมิ ต ร
จะท าให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งในชี วิ ต ไปทุ ก ภพทุ ก ชาติ มี ค วามไม่ ต กต่ า
เป็นธรรมดา มีโอกาสที่จะได้เวียนวนอยู่ในสุคติภูมิเท่านั้น
อานิสงส์ของการเป็นกัลยาณมิตร
1. ย่อมได้เกิดในสถานที่ที่รุ่งเรืองด้วยศีล สมาธิ ปัญญา
2. ย่อมมีบุตรภรรยาตลอดจนบริวารชนที่ตั้งอยู่ในโอวาท
3. ย่อมเป็นผู้มีเสน่ห์เป็นที่รักนับถือของมหาชน
4. ย่อมเป็นผู้มีความทรงจาดี ปฏิภาณว่องไว และปัญญาดี
5. ย่อมมีอาชีพ และกิจการเป็นหลักฐานมั่นคงตลอดไป
6. ย่อมปลอดภัยจากอัคคีภัย โจรภัย อุทกภัย ราชภัย และศัตรูหมู่พาลทั้งหลาย
7. ย่อมเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สมส่วนสง่างาม มีอานาจมาก
8. ย่อมมีจิตใจมั่นคง เข้มแข็ง อดทน มีเหตุผล ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม4
9. ย่อมไปบังเกิดในสวรรค์เมื่อยังไม่หมดกิเลส
10. ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่ายฯลฯ
(มูลนิธิธรรมกาย, 2538: 80)
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1.5.5 ตัวอย่าง ผู้ทที่ าหน้าที่กัลยาณมิตรในสมัยพุทธกาล
ตัวอย่างที่ 1 อานิสงส์ของการชักชวนผู้อื่นสร้างทานบารมี
ในสมัยพุทธกาล สันตติมหาอามาตย์ได้ฟังธรรมเพียงบทเดียวก็สามารถบรรลุ
ธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมภิทา 4 ตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ ท่านระลึกชาติไปดู
ว่ า ได้ ท าความดี อ ะไรไว้ ถึ ง บรรลุ ธ รรมได้ อ ย่ า งง่ า ยๆ ชนิ ด สุ ข า ปฏิ ป ทา
ขิปฺปาภิญฺญา (สุตฺ.ที. (บาลี) 11/82/115 สยามรัฐ.) ปฏิบัติสะดวก และตรัสรู้ได้
อย่ า งรวดเร็ ว เมื่ อ ระลึ ก ชาติ ไ ปดู ก็ ท ราบว่ า ในสมั ย ของพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า
ทรงพระนามว่าวิปัสสี ท่านบังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ ในพันธุมดีนคร เมื่อทราบว่า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก จึงอยากจะให้มหาชนได้รู้จักสั่งสมบุญข้ามภพ
ข้ามชาติ อยากให้เขามาฟังธรรม จะได้มีพระรัตนตรัยภายในเป็นที่พึ่ง
คิดแล้วก็ออกจากบ้านด้วยเท้าเปล่า ไม่มีใครชักชวนหรือบังคับ แต่ที่ทาไป
เพราะเห็ น ว่ า เป็ น บุ ญ ส าหรั บ ตั ว เอง และเป็ น ประโยชน์ ใ หญ่ ต่ อ เพื่ อ นร่ ว มโลก
จึ ง ได้ เ ที่ ย วชั ก ชวนมหาชนทั้ ง ที่ รู้ จั ก และไม่ รู้ จั ก ให้ ท าบุ ญ กุ ศ ลกั น ท่ า นได้ ป่ า ว
ประกาศว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้ว ขอพวกท่านได้มาทาบุญกุศล
กันเถิด จงสมาทานอุโบสถศีล ถวายทาน และหาโอกาสไปฟังธรรมกันเถิด รัตนะ
อย่างอื่นที่จะประเสริฐเหมือนกับพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรั ตนะ ไม่มีอีกแล้ว
ขอท่านทั้งหลายจงทาสักการะบูชาพระรัตนตรัยกันเถิด
พระเจ้าพันธุมะผู้เป็นพระพุทธบิดา เมื่อสดับเสียงของเด็กหนุ่มคนนั้นก็รับสั่ง
ให้เ รี ย กมาเข้าเฝ้า ตรั ส ถามว่า “พ่ อ หนุ่ม น้อ ย เธอเที่ ยวทาอะไรหรื อ ” เมื่ อทรง
ทราบว่า เด็กหนุ่มนี้กาลังเดินเที่ยวประกาศคุ ณของพระรัตนตรัย ชักชวนมหาชนให้
สั่งสมบุญกุศลก็ทรงอนุโมทนาบุญด้วย พระองค์ทรงเห็นว่าการไปทาหน้าที่ อันทรง
เกียรติอย่างนี้ เดินไปด้วยเท้าเปล่าคงลาบากมากจึงพระราชทานม้าที่ฝึกอย่างดีเป็น
ยานพาหนะ
เมื่ อ เด็กหนุ่มได้รับพระราชทานม้าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ก็เ กิดกาลังใจ
ออกท าหน้าที่ทุกวันมิได้ขาด ทั้ งยั งทาหน้าที่กัลยาณมิ ตรแผ่กว้างออกไปได้ไกล
กว่าเดิมอีก พระราชาทราบว่า หนุ่มน้อยนี้ ยังคงทาหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยความ
เบิกบาน จึงรับสั่งให้มาเฝ้าอีกเป็นครั้งที่ 2 ทรงรับสั่งว่า
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“ม้าก็ยังไม่เหมาะสมสาหรับผู้มีใจสูงส่งอย่างเธอ” ว่าแล้วก็พระราชทานรถที่
เที ย มด้ ว ยม้ า สิ น ธพ 4 ตั ว เป็ น พาหนะคู่ ใ จจะได้ ท าหน้ า ที่ กั ล ยาณมิ ต รได้อ ย่ า ง
สะดวกสบาย ผลแห่งการท าหน้า ที่ กัลยาณมิตรชักชวนคนให้ท าความดีครั้งนั้น
ทาให้มีมหาชนทั้งใกล้และไกลได้พบเส้นทางสายกลาง ได้รู้จักทาทาน รักษาศีล และ
เจริ ญ ภาวนา เมื่ อ ได้รั บ ฟั งธรรมจากพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า ก็บรรลุ ธรรมกันเป็น
จานวนมาก ส่วนหนุ่มน้อยท่านนี้ได้รับพระราชทานทรัพย์สมบัติ และเครื่องประดับ
เป็นอันมาก และได้รับพระราชทานช้าง 1 เชือก เป็นพาหนะในการสร้างบารมี
ท่านได้ประดับเสื้อผ้าอาภรณ์ทุกอย่าง นั่งบนคอช้างทาการป่าวร้องให้มหาชน
เห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยอยู่นานถึงแปดหมื่นปี เมื่อละโลกไปแล้วทาให้ได้ไปสู่
สุคติสวรรค์มีวิมานใหญ่โตโอฬาร รัศมีกายสว่างไสว และที่พิเศษ คือ มีกลิ่นจันทน์
ฟุ้งออกจากกายของท่าน กลิ่นอุบลฟุ้งออกจากปาก มีกลิ่นปากหอมทุกภพทุกชาติ
เพราะผลบุญที่ได้ทาหน้าที่บอกข่าวอันเป็นสิริมงคล เพื่อให้ทุกคนมาฟังธรรม และ
เข้า ถึงพระรั ตนตรัย ภายในตัว ภพชาตินี้ท าให้ท่ า นได้บรรลุธรรมหมดกิเ ลสเป็น
พระอรหันต์ รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อย่างง่ายดาย (ขุ.ธ.อ. (แปล) 42/94-99 มมร.)
นี่ก็เป็นตัวอย่างของกัลยาณมิตรในสมัยก่อนที่ได้อุทิศตนเพื่องานพระศาสนา
ท าตนเป็ น ประดุ จ สะพานให้ ผู้ ค นได้ เ ดิ น ข้ า มไปพบแสงสว่ า งแห่ ง ธรรม จาก
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านทาตนเป็นแบบอย่า งที่ ดีให้เราได้ศึ กษาเป็นแนวทาง
กันแล้ว เพราะฉะนั้น พวกเราทุกคนก็ควรจะดาเนินตามปฏิปทาของท่าน เพื่อบุญ
บารมีของเราเอง และเพื่อสันติสุขอันแท้จริงของมวลมนุษยชาติ
การสร้างบริวารสมบัติ (การทาทานที่สมบูรณ์แบบ)
ทาทานต่างกัน ให้ผลไม่เหมือนกัน การทาทานทุกครั้ง ย่อมมีอานิสงส์ ดังที่
ได้กล่าวมาแล้วแต่ต้น แต่ผลที่เกิดขึ้นก็ใช่ว่าจะเหมือนกันทุกครั้งไป เพราะขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยรอบข้างหลายประการ ตั้งแต่ความต่างแห่งวัตถุ ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ
ที่ให้ เจตนาที่ให้ทาน กาลเวลาที่ให้ทาน หรือผู้รับทานแตกต่างกัน เป็นต้น ซึ่งจะได้
ยกความแตกต่างในการทาทานมาดังนี้

46

DF102 การทาหน้าที่กัลยาณมิตร

ความแตกต่างที่เจตนา 3 กาล
ผู้ใดก่อนที่จะให้ทาน เกิดความดีใจ (ปุพพเจตนาบริสุทธิ์)
อานิส งส์ แห่งบุญ ย่ อ มส่ งผลในภพชาติหน้า ให้ชีวิตในปฐมวัย (ตั้งแต่เ กิด
ถึงอายุ 25 ปี) ของผู้นั้น พบแต่ความสมบูรณ์พูนสุข เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งดีงาม
ผู้ใดขณะที่ให้ทาน เกิดความเลื่อมใส (มุญจนเจตนาบริสุทธิ์)
อานิสงส์แห่งบุญ ย่อมส่งผลในภพชาติหน้า ให้ชีวิตในมัชฌิมวัย (อายุ 26-50
ปี) ของผู้นั้น พบกับความสุข ความสบาย บริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์สมบัติ
ผู้ใดหลังจากที่ให้ทานแล้ว เกิดความเบิกบานใจ ไม่เสียดายทรัพย์ (อปราปร
เจตนาบริสุทธิ์)
อานิสงส์แห่งบุญ ย่อมส่งผลในภพชาติหน้า ให้ชีวิตในปัจฉิมวัย (อายุ 51 ปี
ขึ้นไป) ของผู้นั้น ถึงพร้อมด้วยความสุข สมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
สามารถใช้ทรัพย์ได้อย่างเบิกบานใจ ไม่เป็นเศรษฐีที่มีความตระหนี่ถี่เหนียว และ
เมื่อผู้ใดสามารถรักษาเจตนาให้บริสุทธิ์ครบทั้ง 3 ระยะอย่างนี้ได้ ก็ย่อมได้บุญ มาก
และมีความสุขสมบูรณ์ไปจนตลอดชีวิต จะเห็นได้ว่าเจตนามี 3 ระยะ แต่ละระยะ
จะส่งผลในแต่ละวัย ถ้าเจตนาดีจะส่งผลดี แต่ถ้าเจตนาระยะใดเสียไป วัยนั้นก็จะ
เสียไปด้วย เช่น ก่อนจะให้ทาน ผู้ให้รู้สึกไม่ค่อยเต็มใจนัก แต่ครั้นถึงเวลาให้ เห็น
พระภิกษุจานวนมากมาย จึงเกิดความเลื่อมใสขึ้น ยินดีในการให้นั้น และหลังจาก
ให้แล้วนึกถึงบุญทีไรก็เกิดความปีติเบิกบานใจทุกครั้ง บุญที่ทานี้ จะส่งผลให้เกิดใน
ภพชาติ ห น้ า คื อ ในช่ ว งปฐมวั ย จะมี ชี วิ ต ที่ ล าบากต้ อ งต่ อ สู้ กั บ อุ ป สรรคต่ า งๆ
มากมาย ต่อเมื่อถึงมัชฌิมวัย จึงจะเริ่มประสบกับความสุขความสาเร็ จ และปัจฉิม
วัย ก็มีความสุขความสบายสามารถใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สุข และสร้างบุญกุศล
ได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น
อี ก นั ย หนึ่ ง ในภพชาติ นี้ ถ้ า ในช่ ว งปฐมวั ย เรามี ค วามสุ ข ดี มั ช ฌิ ม วั ย
ก็เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน แต่ปัจฉิมวัยกลับพบแต่อุปสรรค มีทรัพย์ก็เสียดาย
ไม่กล้าทาบุญ ไม่กล้าจับจ่ายใช้สอย แสดงว่าในอดีตนั้น เวลาทาบุญปุพพเจตนา
และมุญจนเจตนาดี แต่อปราปรเจตนาเสียไป ทาบุญแล้วใจ ไม่เลื่อมใส เสียดาย
ทรัพย์ ดังนี้เป็นต้น
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ดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วว่าการให้ทานจะมีผลมากนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเจตนาที่
บริสุทธิ์ของผู้ให้ทั้ง 3 ระยะ เป็นสาคัญ คือ ก่อนให้ก็ดีใจ ขณะให้ก็เลื่อมใส และ
หลังจากให้แล้วก็ปีติเบิกบานใจ หากสามารถประคองเจตนาทั้ง 3 ระยะนี้ได้นั้น
ย่อมหมายถึง อานิสงส์ผลบุญที่จะเกิดขึ้นอย่างสุดประมาณ
ดั ง ที่ พ ระผู้ มี พ ระภาคเจ้ า ตรั ส ไว้ ใ นทานสู ต ร ว่ า “ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ทานที่
ประกอบด้วยองค์ 6 คือ องค์ของผู้ให้ 3 อย่าง องค์ของผู้รับ 3 อย่าง องค์ของผู้ให้
3 อย่าง (เจตนา 3) คือ ก่อนให้ก็ดีใจ กาลังให้ก็มี ใจผ่องใส ครั้นให้เสร็จแล้วมีความ
เบิกบานใจ องค์ของผู้รับ 3 อย่าง คือ เป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อความ
ไม่มีราคะ เป็นผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อความไม่มีโทสะ เป็นผู้ปราศจาก
โมหะหรือปฏิบัติเพื่อความไม่มีโมหะ ทานที่ประกอบด้วยคุณลักษณะ 6 ประการนี้
เป็นบุญใหญ่นับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ ยิ่ งใหญ่นัก เหมือนน้าในมหาสมุทร นับหรือ
คานวณไม่ได้ว่ามีขนาดเท่าใด ทานที่พรั่งพร้อมด้วยคุณลักษณะเหล่านี้ ย่อมเป็นที่
หลั่งไหลแห่งบุญกุศล นาความสุขมาให้ ให้อารมณ์เลิศด้วยดี มีวิบากเป็นสุข เป็นไป
พร้อมเพื่อการเกิดขึ้นในสวรรค์ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ น่าปรารถนา น่ารักใคร่
น่าพอใจ”
แต่หากไม่ สามารถประคับประคองเจตนาให้บริสุทธิ์ทั้ง 3 ระยะได้ ผลบุญ
ย่อมลดหย่อนลงไปตามส่วนที่ควรจะเป็น แตกต่างที่เนื้อนาบุญ นอกจากเจตนาที่
บริสุทธิ์ ทั้ง 3 ระยะแล้ว ปฏิคาหกหรือผู้รับทานนั้น ก็เป็นปัจจัยที่สาคัญอีกประการ
หนึ่งที่ทาให้ผลแห่งทานมีมากหรือน้อยแตกต่างกัน การให้ทานแก่ผู้ที่มีศีล มีความ
บริสุทธิ์เป็นทักขิไณยบุคคล ชื่อว่าเป็นทานที่มีผลมาก มีผลไพศาล ส่วนทานที่ให้ใน
บุ ค คลผู้ ทุ ศี ล หามี ผ ลมาก มี อ านิ ส งส์ ม ากไม่ ดั ง ที่ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า ตรั ส ไว้
ในปสาทสูตรว่า “สงฆ์ทั้งหลายก็ดี คณะทั้งหลายก็ดี มีประมาณเท่าใด สงฆ์สาวก
ของตถาคต ปราชญ์กล่าวว่าเป็นยอดแห่งสงฆ์ แห่งคณะทั้งปวงนั้น สงฆ์สาวกของ
ตถาคตคือใคร คือ คู่แห่งบุรุษ 4 บุรุษ บุคคล 8 (หมายถึงพระอริยเจ้า) นี่สงฆ์สาวก
ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ควรของคานับ ผู้ควรของต้อนรับ ผู้ควรของทาบุญ ผู้ ควร
ทาอัญชลี ผู้เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า สัตว์เหล่าใดเลื่อมใสในพระสงฆ์
สัตว์เหล่านั้นจึงชื่อว่าเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศ เมื่อเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศ ก็ย่อมได้ผล
อันเลิศ
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แตกต่างที่เวลา
เวลาในการให้ทานก็มีผลต่ออานิสงส์ที่เกิดขึ้นได้เช่นกัน บางคนเมื่อเกิดความ
เลื่อมใสในที่ใดก็ให้ทานทันที แต่กับบางคนจะให้ทานก็ต่อเมื่อตนเองมีความพร้อม
หรือบางคนคิดจะให้ก็บังเกิดความลั งเล เพราะความตระหนี่เข้าครอบงากว่าจะ
ตัดใจให้ได้ก็ล่วงเลยเวลาไปนาน
การให้ทานในเวลาที่แตกต่างกัน ย่อมมีอานิสงส์แตกต่างกันไม่น้อย นั่นคือ
ผู้ ที่ ใ ห้ ท านทั น ที ที่ จิ ต เลื่ อ มใส โดยไม่ รี ร อว่ า จะต้ อ งพร้ อ มก่ อ น ไม่ ลั ง เลหรื อ นึ ก
เสี ย ดาย ในเวลาบุญ ให้ผ ลก็ย่ อ มได้รั บอานิส งส์ ก่อ นใคร และได้อ ย่ า งเต็ม ที่ไม่มี
ตกหล่น แต่หากทาบุญช้าหรือลังเลอยู่ บาปอกุศลก็ได้ช่อง ถึงคราวบุญส่งผลก็ส่ง
ให้ช้า และได้อย่างไม่เต็มที่อีกด้วย พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ว่า “บุคคลพึงรีบ
ขวนขวายในความดี พึงห้ามจิต เสียจากบาป เพราะว่าเมื่อบุคคลทาความดีช้าอยู่
ใจจะยินดีในบาป”
แตกต่างที่ทาตามลาพัง หรือทาร่วมกันเป็นหมู่คณะ
คนบางคนแม้ร่ารวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มาก แต่กลับขาดเพื่อนพ้องบริ วาร
เวลาทากิจการงาน หรือประสบอุปสรรคอันใด ก็ไม่มีใครช่วยเหลือเกื้อกูล
คนบางคนแม้ยากจนไม่มีทรัพย์สมบัติ แต่กลับมีเพื่อนพ้อง และญาติพี่น้อง
บริวารมากมายที่คอยช่วยเหลือให้พึ่งพาได้ในยามที่ต้องการ
คนบางคนไม่มีทั้งทรัพย์สมบัติ ไม่มีทั้งเพื่อนพ้องบริวาร จะทามาหาเลี้ยงชีพ
หรือทากิจการงานก็ลาบากยากแค้น
แต่คนบางคนกลับสมบูรณ์พร้อมทั้งทรัพย์สมบัติ ทั้งบริวาร จะทากิจการงาน
อันใดก็สาเร็จสมปรารถนา ชีวิตจึงมีความสุขอย่างเต็มที่
เหตุที่ทาให้คนเหล่านี้ มีความแตกต่างกัน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสถึงเหตุนั้นไว้ว่า
คนบางคนให้ท านด้วยตนเอง แต่ไ ม่ ชักชวนผู้ อื่ น ไม่ ว่า จะเกิดภพชาติ ใ ดๆ
ย่อมได้แต่โภคทรัพย์สมบัติ ไม่ได้บริวารสมบัติ
คนบางคนไม่ ให้ท านด้วยตนเอง แต่ชักชวนผู้ อื่ น ไม่ ว่า จะเกิดภพชาติ ใ ดๆ
ย่อมไม่ได้โภคทรัพย์สมบัติ แต่ได้บริวารสมบัติ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัลยาณมิตร
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คนบางคนไม่ให้ทานด้วยตนเอง และไม่ชักชวนผู้อื่น ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใดๆ
ย่อมไม่ได้ทั้งโภคทรัพย์สมบัติ และบริวารสมบัติ
คนบางคนให้ทานด้วยตนเอง และชักชวนผู้อื่นด้วย ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใดๆ
ย่อมได้ทั้งโภคทรัพย์สมบัติ และบริวารสมบัติ
จากพุ ท ธพจน์ที่ กล่ า วในเบื้อ งต้น ท าให้เ ห็นอานิส งส์ของการท า และไม่ทา
หน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองและผู้อื่นว่า
“บุคคลที่ทาบุญเอง แต่ไม่ได้ชักชวนผู้อื่นทาบุญ จะไปเกิดเป็นผู้ที่ร่ารวยด้วย
ทรัพย์สมบัติ แต่ไม่มีพวกพ้องบริวาร”
เพราะว่าเมื่อบุคคลทาบุญด้วยตนเอง ชื่อว่าเขาได้รักษาทรัพย์สมบัติของตนไว้
แต่เขาไม่ได้ชักชวนผู้อื่นทาบุญ ชื่อว่าเขาไม่ได้ติดตามรักษาทรัพย์สมบัติให้ผู้อื่น
เสมือนปล่อยให้ทรัพย์นั้นถูกไฟไหม้จนหมดสิ้น ฉะนั้นเวลาไปเกิดในภพชาติใด จึงมี
โภคทรัพย์สมบัติมากมาย แต่ไม่มีบริวาร เมื่อทากิจการใดๆ ก็ต้องเหน็ดเหนื่อ ย
ยากลาบากมาก ไม่มีคนช่วยเหลือ เพราะขาดพวกพ้อง
“บุคคลที่ไม่ได้ทาบุญเอง ได้แต่ชักชวนผู้อื่นทาบุญ จะไปเกิดเป็นคนยากจน
แต่มีพวกพ้องบริวาร”
เพราะว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติของตนเองไว้ได้ แต่ตามรักษาทรัพย์สมบัติให้
คนอื่น ฉะนั้นไปเกิดในภพชาติใด ตนจึงต้องลาบาก และยากจนข้นแค้น แต่เวลาจะ
ทาอะไร ก็มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนตลอดเวลา
“บุคคลที่ไม่ได้ทาบุญด้วยตนเอง และไม่ชักชวนผู้อื่นทาบุญ จะไปเกิดเป็น
คนยากจน ทั้งไม่มีพวกพ้องบริวาร”
เพราะว่าไม่รักษาทั้งทรัพย์สมบัติของตนเองและผู้อื่น บางทีถึงกับขัดขวางคน
อื่นไม่ให้ทาอีก ฉะนั้นไปเกิดในภพชาติใด ก็พบแต่ความลาบากยากจน ต่าต้อย ไม่มี
พวกพ้อง จะทาอะไรก็ลาบากมาก และไปเกิดกับกลุ่มชนที่มีความลาบากด้วยกัน
มีแต่คนรังเกียจ
“ส่ ว นบุ ค คลที่ ท าบุ ญ เอง และชั ก ชวนผู้ อื่ น ท าบุ ญ ด้ ว ย ย่ อ มร่ ารวยด้ ว ย
โภคทรัพย์สมบัติ และบริวารสมบัติ”
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เพราะว่านอกจากตนเองได้รักษาทรัพย์สมบัติของตนไว้ดีแล้ว ยังติดตามไป
รักษาทรัพย์สมบัติให้ ผู้อื่น ฉะนั้นไปเกิดในภพชาติใดก็จะมั่งคั่ งร่ารวย และมีแต่
คนที่ซื่อสัตย์สุจริต บริสุทธิ์กาย วาจา ใจ มาเป็นพวกพ้องบริวาร คนภัยคนพาล
เข้าใกล้ไม่ได้ จะทาสิ่งใดก็สาเร็จได้โดยง่าย
อานิ ส งส์ ของทานมี คุ ณอย่า งไม่อ าจประมาณหรื อนับได้ เราต่า งโชคดีที่ ได้
เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จนรู้ และเข้าใจว่าจะต้องใช้เวลาของชีวิตที่ค่อยๆ หมดไปด้วยความไม่ประมาท
ด้วยการสั่งสมบุญมีทานกุศล เป็นต้น
ดั ง นั้ น จงอย่ า นิ่ ง นอนใจ พึ ง ขวนขวายในการให้ ท านทั้ ง ท าด้ ว ยตนเอง
ทั้งชักชวนผู้อื่น ทาจนกระทั่งเกิดเป็นนิสัยรักการให้ติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติ และ
พึ ง ระลึ ก ไว้ เ สมอว่ า เมื่ อ เรามี จิ ต เลื่ อ มใสในที่ ใ ดก็ ต้ อ งรี บ ให้ ใ นที่ นั้ น อย่ า มั ว แต่
ชักช้าชะล่าใจจนกิเลส หรือความตระหนี่เข้ามาครอบงาใจได้เด็ดขาด เมื่อมีมาก
ก็ให้ม าก มี น้อ ยก็ให้น้อ ย ค่ อ ยๆ สั่ งสมบุญ ไปอย่า งเต็มกาลัง ดังที่ พ ระพุทธองค์
ตรัสไว้ว่า
บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าบุญมีประมาณน้อย จักไม่มาถึง แม้หม้อน้า
ยังเต็มด้วยหยาดน้าที่ตกลงมา (ทีละหยาดๆ) ได้ฉันใด ธีรชน (ชนผู้มี
ปัญญา) สั่งสมบุญแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้นฯ
(ขุ.ธ. (แปล) 42/19/30/470 มมร.)

ปัจจุบันนี้มีหลายท่านกาลังสวมหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์ ทาหน้าที่ เป็นยอด
กัลยาณมิตรชักชวนคนให้มาฟังธรรม ทาทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา การทา
หน้าที่ยอดกัลยาณมิตรนี้ เป็นหน้าที่อันทรงเกียรติ และจะเป็นเกียรติประวัติชีวิต
อันงดงาม เมื่อใดที่เราสามารถทาใจหยุดนิ่งได้อย่างสมบูรณ์ แล้วย้อนกลับไปดู
ประวั ติ ศ าสตร์ อั น งดงามของตัว เองได้ ความปลื้ ม ปี ติ จะบั งเกิ ดขึ้ น จะปี ติ และ
ภาคภูมิใจในตัวเองทีเดียวว่า เราได้ทาสิ่งที่ทาได้ยาก แต่ก็ทาได้สาเร็จมาแล้ว
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ตัวอย่างที่ 2 ธิดาช่างหูก
มีเรื่องของหญิงสาวผู้เป็นธิดาของช่างหูก (ช่างทอผ้า) ผู้ทาหน้าที่กัลยาณมิตร
ให้กับตนเอง ด้วยการทาตามโอวาทของพระบรมศาสดาที่ทรงสอนให้พุทธบริษัท
เจริ ญ มรณานุ ส สติ นางได้ ท าอย่ า งนั้ น ต่ อ เนื่ อ งถึ ง 3 ปี อานิ ส งส์ นี้ ท าให้ น างได้
บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน เมื่อละโลกไปแล้วยังได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต
ดังเรื่องเล่าว่าในสมัยหนึ่ง พระบรมศาสดาเสด็จไปเมืองอาฬวี ได้ทรงประทาน
โอวาทให้มหาชนว่า “ท่านทั้งหลายจงเจริญมรณานุสสติ ว่า ชีวิตของเราไม่ยั่งยืน
ความตายของเราแน่ น อน เราพึ ง ตายแน่ แ ท้ ชี วิ ต ของเรามี ค วามตายเป็นที่ สุ ด
ชีวิตของเราไม่เที่ย ง แต่ความตายเที่ยง เพราะฉะนั้น พวกท่านทั้งหลายพึงเจริญ
มรณานุสสติเถิด” เมื่อทรงประทานโอวาทเสร็จก็เสด็จกลับวัดพระเชตวัน
มหาชนครั้ นได้ฟั งพระธรรมเทศนานั้นแล้ ว บางส่ วนก็ปฏิบัติตามบางส่ วน
ก็ไม่ค่อยนาไปปฏิบัติเท่าที่ควร ยังมัวประมาทในชีวิตเหมือนเดิม
ส่วนธิดาของนายช่างหูกคนหนึ่ง นางอายุเพียง 6 ปี แต่ก็มีปัญญาสอนตัวเอง
ได้ นางได้ทาหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตนเอง เมื่อกลับมาที่บ้ านก็ได้ทาการบ้านที่
พระพุทธเจ้าทรงประทานให้ ด้วยการเจริญมรณานุสสติอยู่ตลอดเวลา
สามปีต่อมา พระบรมศาสดาเสด็จไปโปรดชาวเมืองอาฬวีอีกครั้งหนึ่ง ธิดา
ช่างหูกก็มีโอกาสมาเข้าเฝ้าเพื่อฟังพระธรรมเทศนาเหมือนเดิม
พระบรมศาสดาตรัสถามเธอในท่ามกลางบริษัทว่า
“กุมาริกา เธอมาจากไหน?
กุมาริกาตอบว่า
“ไม่ทราบ พระเจ้าข้า”
เธอจะไปไหน
“ไม่ทราบ พระเจ้าข้า”
เธอไม่ทราบหรือ
“ทราบ พระเจ้าข้า”
เธอทราบหรือ
“ไม่ทราบ พระเจ้าข้า”
เมื่อธิดาช่างหูกตอบปัญหาเพียงสองคาว่า ทราบกับไม่ทราบเท่านั้น ทาให้
มหาชนเกิดความไม่พอใจกันใหญ่ เพราะคิดว่าธิดาช่างหูกพูดเล่นลิน้ กับพระพุทธเจ้า
เพื่อจะคลายความสงสัยของมหาชน พระบรมศาสดาจึงตรัสถามต่อไปว่า
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“กุมาริกา เมื่อเรากล่าวว่า เธอมาจากไหน ทาไมเธอจึงตอบว่า ไม่ทราบ”
กุมาริกา ผู้มีปัญญาลึกซึ้งได้ทูลตอบว่า “หม่อมฉันไม่ทราบว่า ตัวเองเกิดมา
จากไหน จึงตอบว่า ไม่ทราบ”
พระบรมศาสดาทรงประทานสาธุ ก ารว่ า “ดี ล ะ กุ ม าริ ก า เธอมี ปั ญ ญา
แก้ปัญ หาที่ ตถาคตถามได้ดีแล้ ว ” ทรงถามข้อ ต่อ ไปว่า “เมื่ อ เราถามว่า เธอจะ
ไปไหน ทาไมจึงกล่าวว่า ไม่ทราบ”
กุมาริกา ก็ทูลตามที่เข้าใจว่า “หม่อมฉันจุติจากโลกนี้แล้ว ไม่ทราบว่า จะไป
เกิดในที่ไหน”
ทรงถามว่า “และเมื่อเราถามว่า เธอไม่ทราบหรือ ทาไมจึงตอบว่า ทราบล่ะ”
กุมาริกา ทูลตอบว่า “พระเจ้าข้า หม่อมฉันทราบว่า ตัวเองจะต้องตาย อย่าง
แน่นอน จึงตอบว่า ทราบเจ้าข้า”
แล้วเมื่อตถาคตถามว่า “เธอย่อมทราบหรือ ทาไมจึงตอบว่า ไม่ทราบ”
กุมาริกา ก็ทูลตอบว่า “หม่อมฉันทราบแต่เพียงว่าจะต้องตาย แต่ไม่ทราบว่า
จะตายเวลาไหน จึงตอบเช่นนั้น พระเจ้าข้า”
พระบรมศาสดาทรงชมเชยธิดาช่างหูก ในความเป็นผู้มีใจจดจ่อต่อการเจริญ
มรณานุสสติ สามารถตักเตือนตนเองได้ ไม่มัวรอให้คนอื่นมาคอยจ้าจี้จ้าไช แล้วตรัส
เตือนพุทธบริษัท ว่า
“พวกท่านไม่ทราบถ้อยคาที่กุมาริกา นี้กล่าว จึงกล่าวตู่ธิดาของเราผู้มีปัญญา”
ครั้นแล้วทรงแสดงธรรม เรื่องมรณานุสสติอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสิ้ นสุดพระธรรม
เทศนา ธิ ด าของช่ า งหู ก ได้ บ รรลุ ธ รรมเป็ น พระโสดาบั น เป็ น ผู้ ไ ม่ มี ค วามตกต่า
ในชี วิ ต อี ก ต่ อ ไป แต่ เ นื่ อ งจากวิ บ ากกรรมเก่ า ตามมาทั น เมื่ อ นางเดิ น ทางกลั บ
ไปบ้าน เห็นพ่อกาลังนอนหลับอยู่ข้างเครื่องทอหู ก นางได้ปลุกพ่อให้ตื่น ฝ่ายพ่อ
กาลังนอนหลับเพลินมือไปกระทบด้ามฟืมอย่างแรง ทาให้ปลายฟืมอีกด้านหนึ่งแทง
เข้าที่หน้าอกของนางอย่างแรง นางล้มลงกับพื้นและสิ้นใจ ณ ที่ตรงนั้นเอง เมื่อ
ละโลกแล้วจึงได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต (ขุ.ธ. (แปล) 42/209-215 มมร.)
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ตัวอย่างที่ 3 ผู้เห็นทุกข์ในการเกิด
เราเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติมีเป้าหมาย คือ สร้างบารมีให้เต็มเปี่ยม เพื่อให้
เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในอันเป็นสรณะที่แท้จริงของชีวิต ในชีวิตการสร้างบารมีนั้น
บางครั้งเราอาจต้องประสบกับปัญหา และอุปสรรคที่ยากต่อการแก้ไข แต่ถ้าเรา
รู้จักการทาหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตนเอง มีความอดทนรู้จักยกใจให้สูงขึ้นอยู่เหนือ
อุปสรรคทั้งมวล และรักษาใจให้ผ่องใสเป็นปกติ ไม่ยอมรอคอยกาลังใจจากใคร
เราก็ จ ะฝ่ า ฟั น อุ ป สรรคนั้ น ไปได้ อ ย่ า งแน่ น อน ดั ง เรื่ อ งทุ ก ข์ ข องพระติ ส สเถระ
(ที.ม.อ. (แปล) 14/254 มมร.)
ในสมั ย พุ ท ธกาล มี ลู กชายของพ่ อ ค้ า ใหญ่ ค นหนึ่ง มี ท รั พ ย์ ส มบัติม ากมาย
ถึง 400 ล้าน แต่ท่านสอนตนเอง เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองได้ คือ พิจารณาเห็น
ความทุกข์ในโลก ทุกข์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา คลอดออกจากครรภ์มารดา ก็พบ
กับความทุกข์เรื่อยมา ทั้งความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ มีความโศกเศร้า เสียใจ
คับแค้นใจ ความพิไรราพัน อะไรต่างๆ เหล่านั้นมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ท่านจึง
ตัดสินใจจะทากองทุกข์ให้หมดสิ้นไปให้เข้าถึงความสุขอันเป็นอมตะ จึงได้ตั้งใจสละ
ทรัพย์สมบัติทั้งหมดออกบวชเป็นพระภิกษุ ได้ฉายานามว่าติสสะ
บวชแล้วท่านก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย และก็ได้
เจริญสมาธิภาวนาอย่างสม่าเสมอทุกวันตลอดมา
จนกระทั่งวันหนึ่ง น้องสะใภ้ของท่านเกิดความโลภครอบงาจิตใจ นางอยาก
เป็นเจ้าของครอบครองทรัพย์สมบัติทั้งหมดในบ้าน และมีความหวาดระแวงเกรงว่า
พระเถระจะสึกหาลาเพศออกมาครองเรือน แล้วจะต้องแบ่งทรัพย์สมบัติของนางไป
นางจึงว่าจ้างพวกโจรให้ไปฆ่าพระเถระเสีย เพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม
พวกโจรพากันสืบถามหาจนไปถึงที่อยู่ของพระเถระ แล้วก็พากันไปล้อมกุฏิ
ของท่านไว้ ท่านเห็นผู้คนมากันมากมายก็สอบถามว่า “พวกท่านเป็นใคร จะไปที่
ไหนกันหรือ” พวกโจรตอบว่า “มีผู้จ้างวานพวกเราให้มาฆ่าท่าน ท่านถูกพวกเรา
ล้อมไว้หมดแล้ว หนีไปไหนไม่รอดหรอก จงยอมตายเสียเถิด”
แม้พระเถระจะรู้ว่าความตายกาลังมาถึง แต่ท่านก็ไม่ได้มีความหวาดหวั่นกลัว
ตายแม้สักนิดเดียว ท่านมีแต่ความรู้สึกเบื่อหน่าย เอือมระอากับความทุกข์ และ
กิ เ ลสที่ จ ะติ ด ตามไปในภพเบื้ อ งหน้ า เพราะตราบใดที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ ธ รรมเป็ น
พระอรหันต์ ตราบนั้นก็ยังต้องวนเวียนอยู่ในความทุกข์ระทม ท่านจึงได้กล่าวกับ
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พวกโจรว่า อุบาสก อาตมภาพขอเวลาบาเพ็ญสมณธรรมอีกสักคืนเถิด พอถึงเวลา
เช้าพวกท่านจะจัดการกับอาตมภาพอย่างไรก็ได้ตามใจชอบ พวกโจรจึงถามกลับว่า
ถ้าพวกเราผ่อนผันให้กับท่านคืนหนึ่ง ใครจะรับประกันได้ว่าท่านจะไม่หลบหนีไป
เพื่ อ ให้พ วกโจรมั่ นใจว่าท่า นจะไม่หนีไ ปไหน พระเถระจึงเอาก้อนหินใหญ่
ทุบขาทั้งสองข้างของตนเองจนกระดูกขาแตก แล้วกล่าวว่า “พวกท่านวางใจเถิดว่า
เราหนีไปไหนไม่ได้อีกแล้ว” ถึงอย่างนั้นพวกโจรก็ยังล้อมกุฏิของท่านไว้อย่างแข็งขัน
ส่วนพระเถระท่านอดทนต่อทุกขเวทนาแสนสาหัสที่เกิดขึ้น และก็รักษาใจไม่ให้มี
ความโกรธ ทั้งต่อพวกโจร ทั้งต่อผู้ที่ว่าจ้างพวกโจรให้มาฆ่าท่าน ท่านสอนตัวเองว่า
ความทุกข์ทรมานที่ท่านได้รับอยู่ในขณะนี้ เป็นผลมาจากอกุศลกรรมของท่านเอง
ในปางก่อน แล้วท่านก็มานึกทบทวนถึงการรักษาศีลของท่าน ทั้ง 227 ข้อ นับตั้งแต่
วันที่อุปสมบทมา ได้เห็นศีลที่สะอาดบริสุทธิ์ สว่างใส ดังดวงจันทร์ อันปราศจาก
มลทิน ขณะที่พิจารณาดูดวงศีลอยู่นั้น ท่านได้เกิดปีติแผ่ซาบซ่านไปทั่วสรรพางค์ กาย ท่ า นข่ ม ปี ติ ไ ด้ แ ล้ ว เจริ ญ วิ ปั ส สนาต่ อ ไป ในที่ สุ ด ก็ ไ ด้ บ รรลุ อ รหั ต ผลเป็ น
พระอรหันต์ในคืนนั้น
เรื่องของพระติสสเถระผู้สามารถสอนตนเองได้นี้ ถึงแม้ว่าความตายกาลั ง
คืบคลานเข้ามาใกล้ทุกขณะ แต่ท่านก็อดทนต่อความเจ็บปวด และก็ไม่โกรธใครเลย
รั กษาอารมณ์ให้ส งบเยือกเย็นได้ จนในที่ สุ ด ท่ า นก็ไ ด้บรรลุ ธรรมดังที่ปรารถนา
ฉะนั้ น การรู้ จั ก สอนตนเองได้ จึ ง เป็ น พื้ น ฐานส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ ศี ล สมาธิ ปั ญ ญา
บริบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างที่ 4 หญิงชราผู้สอนตนให้พ้นชาติ ชรา มรณะ
ความเพียรใดเป็นไปเพื่อพระนิพพาน ความเพียรนั้นเป็นยอดของความเพียร
เพราะเป็นสิ่ งประเสริ ฐ ที่ นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายต่างก็สรรเสริญ ผู้ ท าหน้าที่
กัลยาณมิตรที่ดตี ้องให้ความสาคัญกับการทาความเพียรเป็นชีวิตจิตใจ เป็นส่วนหนึ่ง
ของลมหายใจก็ ว่ า ได้ จะปล่ อ ยตั ว ปล่ อ ยใจไปตามกระแสโลกนั้ น ไม่ ไ ด้ ต้ อ งให้
ชาวโลกเอาเราเป็นเยี่ยงอย่า ง คิดที่จะฝึกฝนตนเองทุ กรูปแบบ เหมือนการเดิน
ทางไกลในขณะที่คนอื่นกาลังหลับใหล เราจะตื่นขึ้นจากความหลับ ในขณะที่เขาลุก
เราจงเดินก้าวต่อไป เมื่อมีผู้ก้าวตามมา พวกเราก็ถึงจุด หมายเรียบร้อยแล้ว อย่างนี้
ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้นาบุญยอดกัลยาณมิตรผู้จะนาความสว่างไสวมาให้แก่โลก
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัลยาณมิตร
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ส่วนความเพียรในการประกอบอาชีพ ทาธุรกิจการงาน หรือการศึกษาเล่า
เรียนนั้น เป็นเพียงการช่ วยเหลือตัวเองให้ดารงชีวิตอยู่อย่างมีความสะดวกสบาย
เท่านั้น เป็นภารกิจที่ยังติดข้องอยู่ในเบญจกามคุณ ยังเกี่ยวข้องอยู่กับรูป เสียง กลิ่น
รส สัมผัส ธรรมารมณ์ บางครั้งเนื่องจากว่าบางท่านยังมีสติปัญญาไม่สมบูรณ์ ความ
เพียรพยายามที่ทุ่มเทให้กับสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารกลับนาความทุกข์ระทมมาให้
ตัวเอง
แต่การมุ่งขจัดกิเลสอาสวะออกจากใจ ด้วยการหมั่นฝึกฝนใจให้สะอาดบริสุทธิ์
หยุดนิ่งนั้น เราจะไม่มีคาว่าผิดหวัง เพราะเราไม่ได้หวังผิด เพียงแต่บางครั้งเป็นต้อง
ใช้เวลา และให้โอกาสกับใจของเรา เพราะใจดวงนี้เคยฟุ้งซ่านล่องลอยไปในเรื่อง
ภายนอกมาเป็นเวลายาวนาน ถึงคราวจะฝึ กให้หยุ ดนิ่งจึงต้อ งค่ อ ยเป็นค่ อ ยไป
เหมือนการโผล่พ้นจากขอบฟ้าของดวงอาทิตย์ในยามเช้า เราจะไปบังคับให้รีบขึ้น
หรือขึ้นช้าๆ ก็ไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความพอดีอยู่ในตัวของมันเอง เพราะฉะนั้น
ผลแห่ ง การท าความเพี ย รเพื่ อ เผาผลาญอาสวกิ เ ลสจะมี สุ ข เป็ น อานิ ส งส์ เ สมอ
แม้พระบรมศาสดาก็ทรงสรรเสริญว่า เป็นผู้มีชีวิตไม่ว่างเปล่าจากความดี เหมือน
นางพหุปุตติกาเถรีผู้ไม่ป ระมาทในชีวิต เร่งรีบทาความเพียรจนได้บรรลุธรรมเป็น
พระอรหันต์
ดังเรื่องที่ได้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล ความว่า พระเถรีท่านนี้เคยเป็นเศรษฐีนี
มาก่ อ น มี ลู ก ชาย 7 คน ลู ก สาวอี ก 7 คน เมื่ อ ลู ก ๆ เติ บ โตขึ้ น ก็ ไ ด้ แ ต่ ง งานมี
ครอบครั ว ต่ อ มาสามี ข องนางได้ เ สี ย ชี วิ ต ลง นางถู ก ลู ก ๆ รบเร้ า ให้ แ บ่ ง สมบั ติ
เศรษฐีนีท่านนี้จึงได้แบ่งทรัพย์สมบัติที่มีอยูท่ ั้งหมดให้กับลูกๆ คนละเท่าๆ กัน โดยที่
ไม่ได้เหลือไว้ให้กับตัวเองเลย เพราะคิดว่า แม้ไม่มีสมบัติติดตัวสั กชิ้น ลูก ๆ ก็คง
ช่วยกันอุปัฏฐากดูแลยามแก่ชรา เนื่องจากนางไม่เคยสอนให้ลูก ๆ ไปวัดฟังธรรม
หรือสนใจในพระธรรมคาสอนของพระบรมศาสดา ไม่ได้สอนให้ลูกรู้จักความกตัญญู
ต่ อ บิ ด ามารดา สมั ย แรกๆ ลู ก แต่ ล ะคนก็ ช่ วยกั น รั บ หน้า ที่ ดู แ ลแม่ คนละเดือ น
หนึ่งบ้าง สองเดือนบ้าง แต่พอนานไป ลูกแต่ละคนมัวยุ่งกับการทาธุรกิจการงาน
ไม่มีเวลาดูแลแม่อย่างเต็มที่ บางครั้งก็พูดจากระทบกระเทียบว่าทาไมแม่ไม่ไปอยู่
บ้านหลังอื่นบ้าง เพราะทรัพย์สมบัติที่แม่มอบให้ ก็ให้เท่าๆ กันมิใช่หรือ แม่ได้ฟัง
เช่นนั้นก็รู้สึกขัดเคืองใจไม่พอใจที่ลูกว่ากล่าวทานองไม่อยากจะดูแลเลี้ยงดู นางจึง
ต้องไปอาศัยอยู่กับลูกชายคนรอง
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เมื่อไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง สมัยแรกๆ ก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี แต่พอ
นานวันเข้า ลูกสะใภ้ก็ดี ลูกเขยก็ดี มักจะพูดจาไม่ไพเราะ มีเจตนาจะให้นางไม่
สบายใจ ทั้งไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่เท่ าที่ควร เมื่อทนไม่ไหวก็อาลาลูก ๆ คนนี้ ไปอยู่
บ้านหลังอื่น แม้ว่านางจะไปอาศัยกับลูกคนไหนก็ตาม ก็จะได้รับคาพูดที่แทงใจ
เสมอๆ ว่า
“คุณแม่แบ่งสมบัติให้ลูกแต่ละคนเท่า ๆ กัน ก็ควรจะไปอยู่บ้านหลังอื่นบ้าง
เพราะฉันเองก็มีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากมาย”
เศรษฐี นีท่ า นนี้ เ ห็นว่า ไม่ มี ลู กคนไหนที่พ อจะพึ่ งพิงได้ หรื อ แม้ อ ยู่ ด้วยก็อยู่
เหมือนเป็นภาระของลูกๆ เมื่อลูกแต่ละคนไม่ได้เต็มใจที่จะปรนนิบัติดูแลแม่ นางจึง
นึกถึงพระบรมศาสดา เพราะทราบว่า พระพุทธองค์เป็นผู้มีมหากรุณาต่อสรรพสัตว์
เป็นเหมือนที่พึ่งของคนยาก จึงตัดสินใจไปขอบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนา
เมื่อได้รับอนุญาตให้บวชเป็นภิกษุณี นางได้มองดูภาพประวัติชีวิตที่ผ่านมาว่า
ได้ทาความดีอะไรเอาไว้ เพื่อให้ตัวเองได้ปลื้มอกปลื้มใจบ้าง ก็ไม่ได้เห็นอะไรที่นา
ความปลื้มปีติมาให้เลย ตัวเองสามารถเลี้ยงลูกตั้ง 14 คน จนเติบโตมีครอบครัว
กันหมด แต่ลูกทั้งหมดไม่มีใครสามารถเลี้ยงแม่คนเดี ยวได้ซักคน จึงคิดสอนตนว่า
ในปัจฉิม วัย ที่ ไ ด้ม าพบแสงสว่างแห่งชีวิต คื อ ได้มี โ อกาสอันเลิศ ได้บวชในบวร
พระพุทธศาสนานี้ นางจะไม่ประมาทเร่งรีบทาความเพียรให้เต็มที่จะได้ไม่ถูกตาหนิ
ว่า บวชในยามแก่ บวชมาเพื่ อ ขอพึ่ งวัด พึ่ งพระพุท ธศาสนาเท่ านั้น จึงตั้งใจที่ จะ
ปฏิบัติธรรมให้ได้บรรลุมรรคผลเร็วที่สุด
เมื่ อ คิ ด ได้ เ ช่ น นั้ น แล้ ว หลั ง จากปั ด กวาดท าความสะอาดเสนาสนะ และ
ทาวัตรปฏิบัติ ดูแลภิกษุณีผู้เป็นเถระทั้งหลายแล้ว จึงตั้งใจทาสมาธิภาวนาไม่ได้ขาด
เลยแม้แต่วันเดียว นางสลัดเรื่องราวทางโลกทั้งหมด มุ่งรักษาใจให้กลับมาตั้งไว้ที่
ศูนย์กลางกายภายในใจไม่วอกแวกกันเลยทีเดี ยว มีอยู่คืนหนึ่งนางตั้งใจว่าจะทา
สมณธรรมตลอดคืนยันรุ่ง คือ ตัดสินใจว่าคืนนี้จะไม่นอนกันหละ บังเอิญว่า คืนนั้น
เป็นคืนเดือนมืด นางมองไม่เห็นอะไรเลย จะเดิ นจงกรมก็ลาบากเหลือเกิน คืนนั้น
นางจึงใช้มือจับเสาไม้ต้นหนึ่งเดินเวียนเสาไม้บาเพ็ญสมณธรรม
ขณะเดินจงกรมแก้ง่วงก็เอามือจับเสาไม้ไปด้วย เพราะเกรงว่าศีรษะจะกระทบ
กับต้นไม้ หรือสะดุดหกล้ม เพราะนางเป็นคนแก่ชราจะเดินเหินเหมือนคนหนุ่มสาว
ทั่วไปก็ไม่ได้แล้ว เดินจงกรมไปใจก็ตรึกระลึกนึกถึงคาสอนของพระบรมศาสดา
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ไปด้วย แล้วก็พยายามประคับประคองใจให้หยุดนิ่ง คือ ข้างนอกเคลื่อนไหว ภายใน
ก็หยุดนิ่ง ในขณะที่ใจของนางกาลังหยุดนิ่งอยู่ พระบรมศาสดาซึ่งประทับอยู่ใน
พระคันธกุฎี ได้เห็นความตั้งใจจริงของนางจึงแผ่พระรัศมีออกไป เหมือนประทับนั่ง
อยู่ต่อหน้า แล้วตรัสพระธรรมเทศนาว่า ผู้ใดไม่เห็นธรรมอันยอดเยี่ยม พึงเป็นอยู่
100 ปี ความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นธรรมอันยอดเยี่ยมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่
ของผู้นั้น
นางได้ปล่อยใจตามกระแสพระธรรมเทศนา พิจารณาธรรมตามที่พระองค์ทรง
แสดง แล้วดาเนินจิตเข้า สู่กลางของกลางภายในเข้าไปเรื่อยๆ ในที่สุดก็ได้บรรลุ
ธรรมเป็นพระอรหันต์หมดสิ้นความอาลัยในโลกทั้งปวง เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งใจหยุดนิ่ง
มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียว (ขุ.ธ.อ. (แปล) 41/94/505 มมร.)
ตัวอย่างที่ 5 ลูกสะใภ้ยอดกัลยาณมิตร
ในกรุงสาวัตถีมีธิดาของสกุลอุปัฏฐากของพระอัครสาวกทั้ งสอง นางเป็นผู้มี
ศรั ท ธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มี ค วามเคารพในพระรัตนตรัย สมบูรณ์ด้วย
มารยาทยินดียิ่งในบุญ มีทาน เป็นต้น เมื่อตระกูลมิจฉาทิฏฐิที่มีชาติเสมอกันมาสู่ขอ
แต่บิดามารดาของนางก็ไม่ยอมยกให้ เพราะกลัวว่าเมื่อยกให้ไปแล้วธิดาตนจะไม่ได้
ทาทาน รักษาศีล ฟังธรรม หรือทาอุโบสถกรรมตามความพอใจของตน จึงได้ปฏิเสธ
ไปว่า เราไม่ให้ธิดาแก่ท่านทั้งหลาย ขอท่ า นทั้ งหลายจงไปสู่ขอนางกุมาริกาจาก
ตระกูลอื่นเถิด
ด้วยความที่ต้องการเอานางมาเป็นสะใภ้ให้ได้ จึงพูดว่า เมื่อธิดาของท่านไป
เรือนของพวกเราแล้ว จงทาบุญทาทานตามความประสงค์เถิด พวกเราจะไม่ห้าม
ครั้ น ตกลงกั น ได้ แ ล้ ว บิ ด ามารดาของนางจึ ง ยกให้ ไ ป เมื่ อ ฤกษ์ ดี ม าถึ ง จึ ง ท า
วิวาหมงคล แล้วได้นานางไปสู่เรือนของตน เนื่องจากนางเป็นกุลธิดาเพียบพร้อม
ด้วยความประพฤติ และมารยาท จึงบารุงสามีประดุจเทวดา ได้รับใช้พ่อแม่สามีเป็น
อย่างดี เริ่มทาหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยการให้คนในครอบครัวเห็นความดีของตนเอง
ไม่ให้รู้สึกว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุง และสามารถเป็นต้นแบบที่ดีของทุกคน
ในครอบครัวได้ นางวางตัวได้ดีสมกับที่เป็นพุทธศาสนิกชนผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

58

DF102 การทาหน้าที่กัลยาณมิตร

วันหนึ่งนางได้บอกสามีว่า “ดิฉันปรารถนาจะให้ทานแก่พระเถระประจาสกุล
ของดิฉัน ” สามี กล่ าวว่า “นางผู้ เ จริ ญเธอจงให้ทานตามอัธยาศัยเถิด นางได้รับ
อนุญาตแล้วจึงนิมนต์พระอัครสาวกทั้งสองมา ได้กระทาสักการะใหญ่ ให้ฉันโภชนะ
อั นประณี ต เมื่ อ พระเถระทั้ งหลายฉันเสร็ จแล้ ว จึงกล่ า วว่า พระคุ ณ เจ้า ผู้ เ จริ ญ
ตระกูลนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่มีศรัทธา ไม่รู้คุณของพระรัตนตรัย ขอพระคุณเจ้า ได้
โปรดสงเคราะห์ด้วยเถิด และขออาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลาย จงรับภิกษา
หารในที่นี้แหละ จนกว่าตระกูลนี้จะรู้คุณของพระรัตนตรัย”
พระเถระก็รับนิม นต์ ได้ม าฉันที่ บ้า นนี้เ ป็นประจา ต่อ มานางกล่ า วแก่สามี
อีกว่า “พระเถระทั้งหลายมาเป็นประจา ทาไมท่านจึงไม่ไปดูพระเถระบ้าง เพราะ
การเห็นสมณะเป็นมงคล” เมื่อภรรยาพูดอย่างนี้ วันรุ่งขึ้น สามีของนางจึงเข้าไปหา
พระเถระได้ทาปฏิสันถารกับพระเถระทั้งหลาย ในที่ สุดพระธรรมเสนาบดีจึงกล่าว
ธรรมีกถาแก่สามีของนาง ทาให้เขาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย
นางดีใจมากที่สามารถทาหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับสามีได้ โดยสังเกตเห็นว่า
ตั้งแต่นั้นมาผู้เป็นสามีจะทาหน้าที่เป็นผู้ปูลาดอาสนะแด่พระเถระทั้งหลาย กรอง
น้าดื่ม ฟังธรรมีกถาในระหว่างภัต ต่อมาความเป็นมิจฉาทิฏฐิของเขาก็ถูกทาลาย
อยู่มาวันหนึ่ง เมื่อพระเถระกล่าวธรรมีกถาแก่สามีภรรยาแล้ว ประกาศอริยสัจ
ในเวลาจบพระธรรมเทศนา สามีภรรยาทั้งคู่ก็ดารงอยู่ในโสดาปัตติผล ตั้งแต่นั้นมา
ตระกู ล นี้ ทั้ ง หมดรวมทั้ ง บิ ด ามารดาของสามี จ นถึ ง คนรั บ ใช้ ทั้ ง หลาย ได้ ถึ ง
พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งกันทุกคน
การทาหน้าที่กัลยาณมิตรของหญิ งสะใภ้ได้พัฒนาขึ้นไปตามลาดับ เพราะการ
วางตัว เสมอต้นเสมอปลาย อยู่มาวันหนึ่งนางทาริกาได้กล่าวแก่สามีว่า “ข้าแต่นาย
จะมีประโยชน์อะไรสาหรับดิฉันในการอยู่ครองเรือน ดิฉันปรารถนาจะบวช” สามี
กล่าวว่า “ดีละนางผู้เจริญ แม้ฉันก็จักบวช” แล้วนาภรรยาไปยังสานักภิกษุณีด้วย
บริ ว ารมากมายให้ บ วชเป็ น ภิ ก ษุ ณี ส่ ว นตนเองก็ เ ข้ า ไปเฝ้ า พระบรมศาสดาทู ล
ขอบรรพชา พระบรมศาสดาให้ บ รรพชาอุ ป สมบทแล้ ว เมื่ อ ท่ า นทั้ ง สองเจริ ญ
วิปัส สนาไม่ นานนักได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ (ขุ.วิ.อ. (แปล) 58/568-574
มมร.)

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัลยาณมิตร

59

ตัวอย่างที่ 6 พระอินทร์โพธิสัตว์ทาหน้าที่กัลยาณมิตร
กล่าวไว้ในอิลลีสชาตกวัณณนา ครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชย์ อยู่ในกรุง
พาราณสี มีเศรษฐีคนหนึ่ง ชื่อ อิลลีสะ มีทรัพย์ 80 โกฏิ เป็นมรดกสืบทอดมาจาก
บิดามารดาในอดีต อิลลีสเศรษฐี เคยทาทานกับเนื้อนาบุญไว้ แต่บกพร่องในเรื่อง
การรักษาศีล ทาให้ประกอบด้วยบุรุษโทษหลายอย่าง หลังค่อม เดินเขยก ตาเหล่
มี ตุ่ม เกิดบนศี ร ษะ ไม่ เ ป็นที่ ตั้งแห่งศรั ท ธา ไม่ เ ป็นที่ น่า เลื่ อ มใสแก่ผู้ที่ ไ ด้พบเห็น
เนื่องจากบุคลิกภาพของท่านเศรษฐีไม่ดีมากเช่นนี้ จึงทาให้คนทั่วไปไม่รู้ว่าบุคคล
ท่านนี้ คือ เศรษฐี ท่านต้องเจ็บใจ ขุ่นเคืองใจบ่อยครั้ง เพราะถูกมหาชนล้อเลียน
ในรูปกายที่อัปลักษณ์ของตน
นอกจากนี้ อิ ล ลี ส เศรษฐี ยั ง เป็ น คนตระหนี่ ไ ม่ ย อมให้ท รั พ ย์ ส มบั ติกับใคร
ไม่ยอมบริจาคทานแก่พวกยาจกวณิพก ตลอดจนนักบวชทั้งหลาย นอกจากไม่ให้คน
อื่นแล้วยังไม่ยอมบริโภคใช้สอย เพราะกลั วทรัพย์จะหมดไปอีกด้วย ตรงกันข้ามกับ
มารดาบิดาของท่านเศรษฐี ซึ่งให้ทานมาโดยตลอด เป็นทานบดีมา 7 ชั่วตระกูล
ครั้นอิลลีสะได้ตาแหน่งเศรษฐี กลับไม่ได้รักษาประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษเคย
ทาไว้ ท่านได้เผาโรงทาน ขับไล่พวกยาจกที่มาขอทาน เก็บงาทรัพย์ไว้อย่างมิดชิด
บ้านของเศรษฐีที่เคยเป็นเหมือนสระโบกขรณี เป็นประโยชน์เผื่อแผ่ให้กับสรรพสัตว์
กลับกลายเป็นเหมือนสถานที่ถูกรากษสยึดครอง
วั น หนึ่ ง อิ ล ลี ส เศรษฐี ไ ปเข้ า เฝ้ า พระราชา ซึ่ ง เป็ น ธรรมเนี ย มของเศรษฐี
ในสมัยก่อนที่จะต้องเข้าเฝ้าพระราชาวันละ 2 เวลา ขณะกาลังเดินทางกลับบ้าน
อิลลีสเศรษฐีเ ห็นคนบ้านนอกคนหนึ่ง ถือขวดเหล้า ขวดหนึ่ง นั่งรินเหล้า ดื่มสุรา
และเคี้ยวกินกับแกล้มด้วยความเอร็ดอร่อยอยู่ตามลาพังเหมือนคนไม่มีความกังวล
ใจจึงนึกอยากลองดื่มบ้าง เผื่อจะได้คลายความกลุ้มที่ตัวเองเป็นเศรษฐีแท้ๆ แต่กลับ
ถูกล้อเลียนเป็นประจา
ครั้นจะจัดพิ ธีดื่มสุราให้โอ่อ่าเหมือนเศรษฐีทั่วไปทากัน ก็เกรงพวกข้าทาส
บริวารมาขอดื่มด้วย อันจะทาให้ต้องสิ้นเปลืองทรัพย์มาก เศรษฐีอดกลั้นความ
อยากไว้หลายวัน เมื่อทนไม่ไหวจึงสั่งให้คนรับใช้แอบไปซื้อเหล้ามาขวดหนึ่ง จากนั้น
พาคนรับใช้ออกไปนอกเมือง เดินไปถึงฝั่งแม่น้า หลบเข้าไปในพุ่มไม้แห่งหนึ่ง ให้คน
รับใช้วางขวดเหล้าไว้ และสั่งให้ไปนั่งสังเกตการณ์อยู่ไกลๆ คอยระแวดระวัง อย่าให้
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ใครเดินผ่านเข้ามาในบริเวณนั้น จากนั้นตนก็เริ่มรินเหล้าใส่จอกดื่มสุราด้วยความ
ใคร่อยากลอง
ส่วนบิดาของเศรษฐีอิลลีสะนั้น เป็นพระโพธิสัตว์ ผู้รักในการบริจาคเป็นชีวิต
จิตใจ ไปเกิดเป็นท้าวสักกเทวราชในเทวโลก เพราะทาทานไว้มาก ตลอดชีวิตของ
บิดาเป็นไปเพื่อการสั่งสมบุญล้วนๆ แม้พระพุทธศาสนาจะยังไม่อุบัติขึ้น แต่ท่านก็
ทาความดีทุกรูปแบบ ธุรกิจการงานก็ทาควบคู่ไปกับงานทางใจ บุญจึงส่งผลให้ไป
บังเกิดเป็นจอมเทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ขณะนั้น ท่านดาริว่าบุตรชายผู้มีรูปกาย
ขี้ริ้วขี้เหร่ของเรายังคงให้ทานตามแบบอย่างของบรรพบุรุษอยู่หรือไม่
ครั้นตรวจตราดูด้วยทิพยจักษุ พบว่า บุตรชายได้เผาโรงทานที่พ่อได้สถาปนา
นอกจากนี้ ยั งสั่ งให้ค นรั บใช้ ค อยขับไล่ พ วกยาจกที่ ม าขอทาน ยึ ดถือ ทิ ฏฐิที่ผิดๆ
นอกจากมี รูปกายที่ขี้เหร่แล้ว ยังมี จิตใจที่ไม่งดงาม เป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวมาก
หากท่านไม่ลงไปดัดนิสัย บุตรชายต้องไปตกนรกเสวยวิบากกรรมที่เป็นผลจากความ
ตระหนี่ และผิดศีลจากการดื่มสุร าเป็นอาจิณ ด้วยความรักในบุตรชาย จึงทรงดาริ
ว่าจะต้องไปทรมานอิลลีสะให้หันกลับมาบาเพ็ญทานประพฤติธรรม เพื่อมุ่งไปสู่
หนทางสวรรค์ให้ได้
ดังนั้น ท้าวสักกะจึงเสด็จลงมายังโลกมนุษย์ ทรงเนรมิตอัตภาพปลอมเป็น
เศรษฐีอิลลีสะเข้าไปเฝ้าพระราชา พระราชาเห็นเศรษฐีมาผิดเวลา จึงตรัสถามว่า
“ท่านเศรษฐี ทาไมวันนี้ ท่านจึงมาผิดเวลาเล่า”
“ข้ า แต่ ม หาราชเจ้ า ที่ บ้ า นของข้ า พระบาทมี ท รั พ ย์ อ ยู่ ป ระมาณ 80 โกฏิ
ขอพระองค์ได้โปรดให้ขนทรัพย์เข้ามาเก็บไว้ในท้องพระคลังด้วยเถิด พระเจ้าข้า”
แต่พระราชาทรงปฏิเสธ และอนุญาตให้เอาไปบริจาคทานแก่คนยากจนได้
เมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้ว ท่านก็ถวายบังคมลารีบออกเดินทางไปบ้าน
อิลลีสเศรษฐี พวกคนรับใช้ และบริวารเห็นเศรษฐีกลับมาพากันห้อมล้อม โดยไม่มี
ใครสั ง เกตว่ า ท่ า นผู้ นี้ ไ ม่ ใ ช่ อิ ส ลี ส เศรษฐี แต่ คื อ อดี ต เจ้ า ของทรั พ ย์ ที่ แ ท้ จ ริ ง
ท้าวสักกะบอกทุกคนในบ้านว่า
“เราเป็นคนตระหนี่มาช้านาน วันนี้เรารู้แล้วว่าการให้ทานเป็นสิ่งที่ดี ขอให้ทุก
คนช่วยกันบริจาคทานเถิด”
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บุตร ธิดา และภรรยารวมทั้งข้าทาสกรรมกร ได้ยินถ้อยคาอันเป็นมงคลเช่นนัน้
ต่ า งอนุ โ มทนาในกุ ศ ลจิ ต ศรั ท ธาของท่ า นเศรษฐี และบอกให้ ค นตี ก ลอง
ร้องป่าวประกาศว่าใครอยากได้เงิน ทอง แก้วมณี แก้วมุกดา หรือข้าวปลาอาหาร
ก็ให้มารับที่บ้านของอิลลีสเศรษฐี คนยากจนทั้งหลายได้ยินข่าวแล้ว ต่างพากันถือ
ถุงกระสอบไปยื นชุม นุมกันที่ประตูบ้า น ท้ า วสั กกะทรงให้เปิดห้อ งที่ เต็ม ไปด้วย
รัตนะ 7 และให้มหาชนช่วยกันขนไปตามแต่จะขนไปได้
ชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าตนไม่มีโคเทียมเกวียน ท่านเศรษฐีจาแลงจึงมอบโคคู่
ให้พร้อมกับเกวียนคันงามบรรทุกรัตนะ 7 จนเต็มเกวียน เมื่อได้แล้ว ก็ขับออกไป
นอกเมืองเพื่อเดินทางกลับบ้าน ขณะขับไปก็พรรณนาคุณของท่านเศรษฐีไม่ขาด
ปาก ฝ่ายอิลลีสเศรษฐีกาลังนั่งดื่มเหล้าด้วยความมึนเมา เมื่อได้ยินเสียงนั้น ก็ฉุกคิด
ขึ้นได้ว่า หนุ่มบ้านนอกคนนี้ เอาชื่อของเรามากล่าวอ้าง จึงรีบโผล่ออกจากพุ่มไม้
ร้ อ งตวาดเสี ย งดังว่า “เจ้า คนบ้า นนอก นั่นโคของข้า รถก็ของข้า เจ้า เอามาได้
อย่างไร” พลางรีบวิ่งไปจับสายตะพายของโคไว้ทันที
หนุ่มบ้านนอกลงจากรถ และตะคอกเศรษฐีว่า
“เจ้าหน้าปีศาจ ท่านเศรษฐีให้ทานแก่คนทั้งเมือง เจ้าอย่ามากล่าวตู่เช่นนี้”
ด้วยความไม่พอใจจึงทุบต้นคอเศรษฐีอย่างแรงราวกับสายฟ้าฟาด จากนั้น
ก็ดึงรถมา และขับต่อไป
ท่านอิลลีสเศรษฐีตัวสั่นงันงก รีบปัดฝุ่น และวิ่งไปยึดรถไว้อีก หนุ่มบ้านนอก
ก็ลงจากรถ ลงมือทุบตีเศรษฐีอย่างแรง จับคอเหวี่ยงไปมา และขับเกวียนต่อไป
โดนเข้าเช่นนี้ ท่านเศรษฐีหายเมาเป็นปลิดทิ้ง รีบเดินกลับเข้าเมืองทันที ครั้นเดินไป
ถึงหน้าบ้านของตน เห็นมหาชนพากันขนทรัพย์ไป จึงตะโกนบอกให้เอาทรัพย์ของ
ตนคืนมา แต่ก็ไม่มีใครสนใจแต่อย่างใด
เศรษฐีเห็นว่ามีแต่พระราชาเท่านั้น ที่จะเป็นที่พึ่งได้ จึงไปเข้าเฝ้าพระราชา
พลางกราบทูล ความจริงทุกอย่าง พระราชาจึงรับสั่งให้เรียกท่านเศรษฐีจาแลงมา
เมื่อทรงพิจารณาดูก็ไม่สามารถเห็นความแตกต่างของคนทั้งสอง จึงรับสั่งให้บุตร
และภรรยามาชี้ว่าคนไหนตัวจริง คนไหนตัวปลอม ฝ่ายบุตร และภรรยา รวมไปถึง
ข้าทาสบริวาร ต่างชี้ไปที่ท้าวสักกะว่าเป็นท่านอิลลีสเศรษฐีตัวจริง
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ท่านเศรษฐียังไม่ยอมอับจน คิดได้ว่าที่ศีรษะของตนมีปุ่มน่ารังเกียจ ซึ่งเส้นผม
ปิ ด ไว้ มิ ด ชิ ด มี แ ต่ ช่ า งกั ล บกคนเดี ย วเท่ า นั้ น ที่ รู้ จึ ง บอกให้ ช่ า งกั ล บกมาชี้ ตั ว
พระราชาตรัสถามว่า
“จาอิลลีสเศรษฐีได้ไหม”
ช่างกัลบกกราบทูลว่า “ตรวจดูศีรษะแล้วคงจาได้ พระเจ้าข้า”
ท้าวสักกะ ได้สดับเช่นนั้น ทรงบันดาลให้เกิดปุ่มขึ้นที่ศีรษะทันที ช่างกัลบก
ตรวจดูศีรษะของคนทั้งสอง เห็นมีปุ่มเหมือนกัน จึงกราบทูลว่า
“ข้ า แต่ ม หาราชเจ้ า คนทั้ ง สองหลั ง ค่ อ ม เดิ น เขยก ตาเหล่ มี ตุ่ ม ที่ ศี ร ษะ
ข้ า พระองค์ ไ ม่ ส ามารถชี้ ตั ว ได้ ว่ า คนไหนเป็ น เศรษฐี ตั ว จริ ง คนไหนเป็ น เศรษฐี
ตัวปลอม พระเจ้าข้า”
ท่านเศรษฐีฟังแล้ว ตัวสั่นงันงก ไม่อาจตั้งสติไว้ได้ เพราะความโลภในทรัพย์
ถึงกับเป็นลมล้มฟุบต่อหน้าพระที่นั่ง ขณะนั้นท้าวสักกะกล่าวกับพระราชาว่า
“ดูก่อนมหาราช เราไม่ใช่อิลลีสะ เราเป็นท้าวสักกะ”
จากนั้นทรงประทับยืนอยู่ในอากาศด้วยท่าทางที่สง่างาม พวกลูกๆ ช่วยกัน
เอาน้ามาลูบหน้า ท่านเศรษฐีให้ฟื้นคืนมา และรีบลุกขึ้นยืนไหว้ท้าวสักกเทวราช
ท้ า วสั กกะทรงตักเตือ นเศรษฐีว่า ดู ก่อ นอิ ล ลี ส ะ ทรั พ ย์ นี้เ ป็นของเราไม่ ใช่
ของท่าน เพราะเราเป็นบิดาของท่าน ท่ านเป็นบุตรของเรา เราทาบุญไว้มากจึงได้
เป็นท้าวสักกะ แต่เธอตัดวงศ์ของเราขาดสิ้น ตั้งอยู่ในความตระหนี่ เผาโรงทาน
ขับไล่พวกยาจก เอาแต่สั่งสมทรัพย์บริโภคเอง เหมือนรากษส หวงสระน้า ถ้าเธอ
ไม่ให้ทานเราจะทาทรัพย์ของเธอให้อันตรธานไปจนหมด แล้วจักตีศีรษะของเธอ
ด้วยอินทวัชระนี้ให้สิ้นชีวิตในบัดนี้
อิลลีสเศรษฐีถูกคุกคามเอาชีวิต จึงเกิดความกลัว และกลับได้สติได้ให้ปฏิญญา
ว่า “ตั้งแต่บัดนี้ ข้าพเจ้าจักให้ทาน”
ท้ า วสั ก กะรั บ ปฏิ ญ าณค าของท่ า นเศรษฐี ทรงชั ก น าให้ เ ศรษฐี ด ารงในศี ล
แล้วเสด็จกลับไปเทวโลกตามเดิม จากนั้นมาอิลลีสเศรษฐีได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ด้วย
การทาทานอย่างเต็มที่ และหมั่นรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ครั้นละโลกแล้วจึงมีสุคติโลก
สวรรค์เป็นที่ไป
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นี่คือ ตัวอย่างของพระบรมโพธิสัตว์ แม้ได้ไปเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ ก็ยังคง
ทาหน้าที่กัลยาณมิตรเรื่อยไป หน้าที่กัลยาณมิตร คือ พันธกิจที่ฝังแน่นอยู่ในใจของ
พระโพธิสัตว์ตลอดเวลา (ขุ.ชา.อ. (แปล) 2/78/142-153 มจร.)

สรุป
ดังที่ กล่ า วแล้วว่า บทนี้เ ป็นเสมือ นประตูเปิดสู่การเป็นกัล ยาณมิ ตร จึงต้อ ง
แสดงให้ เ ห็ น ข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ในลั ก ษณะเป็ น ภาพรวมของกั ล ยาณมิ ต ร ได้ แ ก่
ความหมายของกัลยาณมิตรหรือมิตรแท้ คือ เพื่อนที่ดี เพื่อนที่งาม เพื่อนที่รักใคร่
คุ้ น เคยในทางดี ง าม คอยแนะน าชั ก ชวนให้ ก ระท าในสิ่ ง ที่ ดี มี ป ระโยชน์ และ
มีความจริงใจต่อกัน กัลยาณมิตรมีหลักยึดที่แตกต่างกัน 4 ลักษณะ คือ ยึดหลัก
ประโยชน์ ยึดหลักการให้คาแนะนาพร่าสอน ยึ ดหลักการทางานร่วมกัน และยึด
หลักความเป็นผู้สม่าเสมอ นอกจากนี้ยังทาให้สามารถแยกแยะ และเลือกคบแต่คน
ดี ที่ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต มิ ต รแท้ คนปลอมเป็ น มิ ต ร หรื อ มิ ต รเที ย ม 4 ประเภท คื อ
คนปอกลอก คนดีแต่พูด คนพูดประจบ คนชักชวนในทางฉิบหายนี้ ควรออกห่าง
ส่ ว นมิ ต รแท้ แบ่ ง เป็ น 4 ประเภท คื อ มิ ต รผู้ มี อุ ป การะ มิ ต รร่ ว มทุ ก ข์ ร่ ว มสุ ข
มิตรแนะประโยชน์ และมิตรมีความรักใคร่ เมื่อได้พบเจอกันแล้ว ก็ควรดูแลรักษา
สัมพันธภาพนั้นให้ยั่งยืนยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งบางทีก็แบ่งกว้างๆ ได้เป็นกัลยาณมิตรทาง
โลก และกัลยาณมิตรทางธรรม คือ เน้นเนื้อหาการดาเนินชีวิตในโลกปั จจุบัน และ
การใช้เนื้อหาธรรมในการทาหน้าที่กัลยาณมิตรนั่นเอง กัลยาณมิตรมีความสาคัญ
เปรี ย บเสมื อ นการมี เ พื่ อ นที่ ดี ร่ ว มเดิ น ทางไปในทางเปลี่ ย วที่ มื ด มิ ด ย่ อ มชี้แนะ
ชักชวน ชี้นา เป็นเพื่อนที่สร้างความอบอุ่นใจปลอดภัย ร่วมทุกข์ร่วมสุข ไม่ทอดทิ้ง
กั น เอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ กั น อย่ า งจริ ง ใจ กั ล ยาณมิ ต รยั ง มี คุ ณ ค่ า เป็ น ทั้ ง หมดของ
พรหมจรรย์ ช่วยให้เห็นแบบอย่าง และสามารถปฏิบัติอริย มรรคมีองค์ 8 ประการ
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จนกระทั่งเป็นเหตุให้บรรลุธรรมเข้าสู่นิพพานได้
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คุ ณ สมบั ติ ที่ ส าคั ญ ของกั ล ยาณมิ ต ร ประกอบด้ ว ยการมี เ มตตา ไม่ ถื อ ตั ว
มี ค วามอดทน ยุ ติ ธ รรม รอบคอบ มี ค วามประพฤติ ที่ น่ า เคารพบู ช า รวมทั้ ง มี
สติปัญญาเพียงพอที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองและบุคคลอื่นได้ ซึ่งในทาง
พระพุทธศาสนา ได้กล่ า วถึง อานิ สงส์ของการเป็นกัลยาณมิตรไว้ว่า จะเป็นเหตุ
ให้ได้เกิดในที่ดีที่เจริญ เช่น ในสวรรค์ ได้ร่างกายแข็งแรงสมส่ วนสง่างาม มีบุตร
ภรรยาบริวารอยู่ในโอวาท เป็นผู้มีเสน่ห์ มีความทรงจาที่ดี มีจิตใจมั่นคงปลอดภัย
จากภัยพาล และได้บรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุด
เนื้อหาสาระของบทนี้ น่าจะพอทาให้นักศึกษาเห็นภาพของกัลยาณมิตร และ
คุณสมบัติต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น และจะได้นาไป
เป็นข้อมูลการศึกษาในบทต่อไป จนกระทั่งสามารถนาไปฝึกฝนการเป็นกัลยาณมิตร
ให้กับตนเองและผู้อื่นต่อไป
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บทที่ 2
หลักธรรม
ของกัลยาณมิตร

ความนา
การเดินทางยามราตรี จาเป็นต้อ งมีผู้ คอยชี้ ท างสว่างให้เ ดินไปถึ งจุดหมาย
ปลายทางได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ชีวิตของมนุษยชาติที่กาลังเดินทางไกลใน
สั ง สารวั ฏ เพื่ อ ไปสู่ จุ ด หมายปลายทางก็ เ ช่ น เดี ย วกั น จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย ผู้ รู้ ห รื อ
กัลยาณมิตรคอยชี้เส้นทางสวรรค์และนิพพาน เหมือนดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่
ทรงทาหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรของโลก แนะนาเหล่าเวไนยสัตว์ให้ข้ามพ้นจากทุกข์
ในสังสารวัฏไปสู่ฝั่งนิพพาน เพราะมนุษยชาติทั้งหลายล้วนถูกความมืด คือ อวิชชา
ห่อหุ้มดวงจิตเอาไว้ น้อยคนนักจะรู้จักเส้นทางไปสู่สวรรค์และนิพพานได้ด้วยตนเอง
เมื่อเกิดมาแล้วต้องเจออุปสรรค และความไม่ปลอดภัยต่างๆ มากมาย ทั้งภัยในชีวิต
และภัยในสังสารวัฏ หากประมาทพลาดพลั้งไปสร้างบาปอกุศล ก็จะเป็นผลให้เรา
ตกไปสู่ภพภูมิที่ทุกข์ทรมาน ถ้าได้พบเจอบัณฑิตกัลยาณมิตรคอยชี้แนะหนทาง
สว่างให้ จากผู้ที่เคยหลงผิดก็จะหวนมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องดีงามได้ ดัง นั้นบุคคลจึง
ต้องหมั่นเข้าหากัลยาณมิตร เป็นผู้ไม่ประมาทในการประคับประคองชีวิตของตนเอง
ให้ดาเนินอยู่บนหนทางที่ถูกต้องอย่างมีความสุข เพราะกัลยาณมิตร คือ ผู้ให้แสง
สว่างแก่ชาวโลก อีกทั้งตนเองก็จะต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นกัลยาณมิตรด้วยเช่นกัน
โดยเป็นทั้งกัลยาณมิตรให้กับตัวเองและผู้อื่น
การพัฒนาตนในการเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเอง คือ การประพฤติปฏิ บัตติ น
ให้เ ป็นคนดี มี ศี ล ธรรม เป็นบัณ ฑิต ปฏิบัติตนเป็นคนดี ทั้ งคิ ดดี พู ดดี และทาดี
โดยให้เป็นคนที่มีความรู้ ความเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต เข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เพื่อการทาหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่น เพื่อทากิจของกัลยาณมิตร
ให้ประสบผลสาเร็จ และรู้จักควบคุมตนเอง รู้จักพึ่งตนเอง และเป็นผู้ที่มีปัญญา
ธรรมะที่มีความสาคัญของความเป็นชาวพุทธนั้น มีอยู่มากมายในพระไตรปิฎก
แบ่งหมวดธรรมเป็น 3 หมวดใหญ่ ๆ คื อ พระวินัย ปิฎก พระสุ ตตันตปิฎก และ
พระอภิธรรมปิฎก หลักธรรมที่จาเป็นต่อการทาหน้าที่กัลยาณมิตร ดังมีหัวข้อ และ
รายละเอียดต่อไปนี้
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เนื้อหาบทที่ 2
2.1 หลักธรรมเพื่อความรู้ ความเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต
2.1.1 ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ
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2.2 หลักธรรมเพื่อการเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเอง
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2.2.2 กุศลกรรมบถ 10
2.2.3 หิริ โอตตัปปะ
2.2.4 สติ สัมปชัญญะ
2.2.5 ขันติ โสรัจจะ
2.2.6 สัมมัปปธาน
2.2.7 อภิณหปัจจเวกขณ์
2.3 หลักธรรมที่ทาให้เกิดความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อการ
เป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้อื่น
2.3.1 โอวาทปาฏิโมกข์
2.3.2 บุคคล 4 จาพวก
2.3.3 จริต 6
2.3.4 ทิศ 6
2.3.5 สัปปุริสธรรม 7
2.3.6 กัลยาณมิตรธรรม 7
2.4 หลักธรรมเพื่อทากิจของกัลยาณมิตรให้สาเร็จ
2.4.1 ฆราวาสธรรม 4
2.4.2 อิทธิบาท 4
2.4.3 อคติ 4
2.4.4 สังคหวัตถุ 4
2.4.5 พรหมวิหาร 4
2.4.6 สาราณียธรรม 6
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2.5 หลักธรรมเพื่อพัฒนาตนให้เป็นคนรู้จักพึ่งตนเอง
2.5.1 นาถกรณธรรม
2.6 หลักธรรมเพื่อพัฒนาตนให้เป็นผู้มีปัญญา
2.6.1 กาลามสูตร
2.6.2 วุฑฒิธรรม

แนวคิด
1. ก่อนที่จะไปทาหน้าที่กัลยาณมิตรนั้น บุคคลพึงมีความรู้ความเข้า
ใจความเป็นจริงของชีวิต
2. การจะเป็นกัลยาณมิตรได้นั้น บุคคลพึงมีความรู้ความเข้าใจ และการ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของกัลยาณมิตร
3. การจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคคลพึงมีความรู้ ความ
เข้าใจต่อการเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเอง
4. การจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคคลพึงมีความรู้ความ
เข้าใจการเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้อื่น และความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
5. การจะท าหน้ า ที่ กั ล ยาณมิ ต รให้ ป ระสบความส าเร็ จ ต้ อ งอาศั ย
หลักธรรมทั้งหมดของกัลยาณมิตรไปปฏิบัติ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ และอธิบาย หลักธรรมเพื่อความรู้ ความเข้าใจความ
เป็นจริงของชีวิตได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้า ใจ และอธิบาย หลักธรรมเพื่อการเป็นกัลยาณมิ ตร
ให้กับตนเอง
3. เพื่ อ ให้นักศึกษาเข้าใจ และอธิบาย หลั กธรรมเพื่อ เข้า ใจความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เพื่อการเป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้อื่น
4. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ และอธิบาย หลักธรรมเพื่อทากิจของกัลยาณมิตรให้
สาเร็จ
5. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ และอธิบาย หลักธรรมเพื่อพัฒนาตนไปเป็นคนรู้จัก
พึ่งตนเอง
6. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ใจ และอธิ บ าย หลั ก ธรรมเพื่ อ พั ฒ นาตนเองเป็ น
ผู้มีปัญญา
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บทที่ 2
หลักธรรมของกัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร มิได้หมายถึง เพื่อนที่ดี ตามความหมายทั่วไปเท่านั้น แต่เป็น
ผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม มีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม ทาหน้าที่ของชาว
พุ ท ธที่ ดี เพื่ อ ยั ง ประโยชน์ ใ ห้ ถึ งพร้ อ มทั้ งแก่ ต นเองและผู้ อื่ น ผู้ สั่ ง สอน แนะนา
ชักนาไปในหนทางที่ถูกต้องดีงาม นับว่ากัลยาณมิตร เป็นเพื่อนแท้ เพื่อนดี เพื่อน
ผู้หวังดี
“เมื่ อ ดวงอาทิ ตย์ อุ ทัย อยู่ ย่ อ มมี แ สงอรุ ณ ขึ้ น มาก่ อ น เป็ น บุ ร พนิมิต
ฉันใด ความมีกัลยาณมิตร ก็เป็นตัวนา เป็น บุรพนิมิตแห่งการเกิดขึ้น
ของหนทางพระนิพพาน แก่ผู้ประพฤติธรรมฉันนั้น”
(ส.ม. (ไทย) 19/49/43 มจร.)

การทาหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่น โดยมีความสานึกในหน้าที่อันสูงส่งนี้ว่า
เป็นหน้าที่ที่มีเกียรติ มีค่าอย่างยิ่ง เป็นหน้าที่ของบัณฑิตและนักปราชญ์ ทุกยุค
ทุ กสมั ย ต่า งสรรเสริ ญ และท ากันมาก่อ นแล้ วทั้ งนั้น การท าหน้า ที่ กัล ยาณมิ ต ร
ภายนอกทาได้โดย
1. ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส คือ ให้ความสดชื่นเบิกบานใจกับทุกๆ คน
2. ให้ความเป็นมิตร คือ ให้ความเป็นกันเอง ให้ความปรารถนาดีอย่างจริงใจ
กับทุกคน เป็นญาติยิ่งด้วยญาติ เป็นมิตรยิ่งด้วยมิตร
3. ให้คาแนะนาที่ดี คือ ชี้หนทางที่ถูกให้ดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง และเป็นไปเพื่อ
การสร้างบารมีอย่างแท้จริง
4. ให้อริยทรัพย์ คือ แนะนาให้ทาบุญให้ถูกวิธี และถูกเนื้อนาบุญ เพื่อเปลี่ยน
สามัญทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์ติดตัวข้ามภพข้ามชาติ
5. ให้หนทางแห่งความสงบร่มเย็น คือ ความสุขที่แท้จริงแก่บุคคลทั้งหลาย
โดยการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึง พระธรรมกาย แนะนาบุคคลทั้งหลายออกจากกาม
โดยธรรม
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6. ให้ชีวิตการเป็นกัลยาณมิตร คือ เวลาเป็นสิ่งมีค่ามากที่สุด เวลาที่ผ่านไป
แต่ละวินาทีนั้น กลืนกินชีวิตของเราให้หมดไปด้วย แต่เพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษย์
เราได้สละเวลาหรือชีวิตเพื่อ ทาหน้าที่กัลยาณมิตรให้ทุ กชีวิตได้เ ตรียมเสบีย งใน
การเดินทางในสังสารวัฏไปสู่จุดหมาย คือ นิพพาน
แม้ว่ากัลยาณมิตร จะหมายถึงการเป็นมิตรแท้ เพื่อนผู้หวังดี คือ การเป็นผู้ให้
การช่วยเหลือผู้อื่น ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นก็ตาม การจะทาหน้าที่กัลยาณมิตรได้อย่าง
สมบูรณ์นั้น ต้องเริ่มต้นที่ตนเองก่อ น ทั้งนี้ต้องเข้าใจว่าเราเกิดมาเพื่อเป้าหมาย
สูงสุดของชีวิต ก็คือ การทาพระนิพพานให้แจ้ง ซึ่งก็จะต้องแสวงบุญ สร้างบารมีให้
เต็มเปี่ยม แต่ชีวิตที่เกิดมานับว่าเป็นทุกข์ จึงจะต้องอดทนต่อทุกข์ทั้งหลายให้ ได้
เพื่อจะได้ตั้งหน้าตั้งตา ตั้งใจ สั่งสมบุญสั่งสมบารมี และเป็นต้นบุญต้นแบบให้แก่
ผู้อื่นต่อไป
ผู้ ที่ จ ะเป็ น กั ล ยาณมิ ต รต้ อ งมี ห ลั ก ธรรมประจ าใจ หลั ก ธรรมเบื้ อ งต้ น ที่
กัลยาณมิตรพึงทาความเข้าใจ มีดังนี้

2.1 หลักธรรมเพื่อความรู้ ความเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต
2.1.1 ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ
สิ่งที่ชาวพุทธแท้ต้องแสวงหา และรู้วิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความจริงของสรรพ
สิ่ ง ได้นั้น จาต้อ งสร้ า ง “สั ม มาทิ ฏฐิ ” ให้เ กิดขึ้นเสี ย ก่อ น เพราะสั ม มาทิ ฏฐิ เ ป็น
จุดเริ่มต้นของการนาไปสู่การรู้แจ้งความจริงแท้ของสรรพสิ่ง หรือการบรรลุนิพพาน
อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต ดังความในพระไตรปิฎกว่า
“ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ดวงอาทิ ต ย์อุ ทั ยอยู่ ย่ อ มมี แ สงอรุ ณ ขึ้ น มาก่อน
เป็นบุพนิมิต ฉันใด ความถึงพร้อมสัมมาทิฏฐิ ก็เป็นตัวนา เป็นบุพนิมิต
เพื่อการตรัสรู้ตามความเป็นจริง ซึ่งอริยสัจ 4 ประการฉันนั้น”
(ขุ.ธ.อ. (แปล) 41/94/505 มมร.)

บทที่ 2 หลักธรรมของกัลยาณมิตร

73

สัมมาทิฏฐิ เกิดขึ้นได้โดยอาศัยปัจจัยสาคัญ 2 ประการ คือ ปรโตโฆสะและ
โยนิโสมนสิการ ดังความในพระไตรปิฎกว่า
“ภิกษุทั้งหลาย ปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิมี 2 ประการ
ดังนี้ คือ ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ”
(ม.มู. (ไทย) 12/452/491 มจร.)

ปรโตโฆสะ แปลว่ า เสี ย งจากผู้ อื่ น หมายถึ ง การกระตุ้ น หรื อ ชั ก จู ง จาก
ภายนอก เช่น การสั่งสอน แนะนา การถ่ายทอด การโฆษณา คาบอกเล่า ข่าวสาร
ข้อ เขีย น ค าชี้แจง อธิบาย การเรี ย นรู้ จากผู้ อื่ น ในที่ นี้หมายเฉพาะส่ วนที่ ดีงาม
ถูกต้อ ง เฉพาะอย่างยิ่งการรับฟังธรรม ความรู้ หรื อ ค าแนะนาจากบุคคลที่ เป็น
กัลยาณมิตร ซึ่งความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรนั้น ได้แก่ การเสวนา สังเสวนา คบหา
ภักดี มีจิตฝักใฝ่โน้มไปหาบุคคลที่มีศรัทธา มีศีล มีสุตะ คือ เป็นพหูสูต มีจาคะ และ
ปัญญา เป็นต้น
ปรโตโฆสะนี้ เ ป็ น ปั จ จั ย ภายนอก ซึ่ ง ปรโตโฆสะที่ ดี นั้ น จะได้ ม าจากการมี
กัลยาณมิตร อันได้แก่ บุคคลและสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ สิ่ง
เหล่านี้ หากเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีจะสามารถเอื้อให้บุคคลและสังคม ได้รับการพัฒนา
ได้ นอกจากนั้น การจับประเด็นของเนื้ อหาสาระที่แท้จริงของข้อมูลต่างๆ ได้ก็มี
ความสาคัญ
นอกจากอาศัยปัจจัยภายนอก คือ ปรโตโฆสะแล้ว การเข้าถึงความจริงทาง
อภิปรัชญาของพุทธธรรมยังอาศัยปัจจัยภายใน คือ การรู้จักคิด รู้จักพิจารณาด้วย
ตนเองอย่างถูกวิธี หรือการมีโยนิโสมนสิการ
โยนิโ สมนสิการ หมายถึง การใช้ค วามคิดถูกวิธี คื อ การกระท าในใจ โดย
แยบคาย มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณา สืบค้นถึงต้นเค้า สาวหาเหตุจน
ตลอดสาย แยกแยะ พิเคราะห์ดูด้วยปัญญาที่คิดเป็นระเบียบ และโดยอุบายวิธี
ให้เห็นสิ่งนั้นๆ หรือปัญหานั้นๆ ตามสภาวะ และตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย
โยนิโสมนสิการจัดเป็นปัจจัยภายใน เป็นขั้นที่ บุคคลเริ่มใช้ความคิดของตน
อย่างอิสระ มองเห็นสิ่งต่างๆ ตามสภาวธรรม ทาให้ช่วยตนเองได้ นาไปสู่สัมมาทิฏฐิ
และเข้าถึงความเป็นจริงของสรรพสิ่ ง (นิพพาน) ในที่สุด (พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตฺโต), 2551: 69)
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โยนิโสมนสิการ มีความสาคัญอย่างยิ่ง ดังความในพระไตรปิฎกว่า
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์กาลังจะอุทัย ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน
เป็นบุพนิมิต ฉันใด โยนิโสมนสิการสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการ
มนสิการ โดยแยบคาย) ก็เป็นตัวนา เป็นบุพนิมิต เพื่อความเกิดขึ้นแห่ง
อริยมรรคมีองค์ 8 ฉันนั้น”
(ส.ม. (ไทย) 19/55/44-45 มจร.)

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ พอประมวลได้ 10 วิธีใหญ่ๆ คือ
1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย หรือวิธีคิดแบบอิทัปปัจจยตา
2. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ
3. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ หรือวิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา
4. วิธีคิดแบบอริยสัจ หรือวิธีคิดแบบแก้ปัญหา (หรือเพื่อดับทุกข์)
5. วิธคี ิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือวิธีคิดตามหลักการ ความมุ่งหมาย
6. วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษ และทางออก
7. วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม
8. วิธีคิดแบบเร้ากุศล
9. วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน
10. วิธีคิดแบบวิภัชวาท หรือวิธีคิดแบบวิเคราะห์
(พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต) 2557: 627)
2.1.2 อริยสัจ 4
รู้ความจริงของชีวิต ว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ แต่ก็มีวิธีการที่จะทาตนให้พ้นจากทุกข์
อริยสัจ 4 หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่
1. ทุกข์ คือ สิ่งที่ทนได้ยาก
ทุ ก ข์ แปลตามตั ว อั ก ษรว่ า สิ่ ง ที่ ท นได้ ย าก ตรงกั น ข้ า มกั บ สุ ข ซึ่ ง แปลว่ า
สิ่งที่ทนได้ง่าย หมายความถึงความไม่สบายกาย และความไม่สบายใจ ทุกข์ จาแนก
เป็น 3 ประเภท คือ

บทที่ 2 หลักธรรมของกัลยาณมิตร

75

1) ทุกข์ประจา ได้แก่ ทุกข์ที่มีแก่ทุกคนตามธรรมชาติ มี 3 ประการ คือ
- ความเกิด ได้แก่ ความทุกข์ของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งคลอด
แม้ทารกจะบอกใครไม่ได้ว่าเป็นทุกข์ แต่จากการที่ความเกิดซึ่งเป็นที่มาของความ
ทุกข์ที่ตามมาในภายหลังอีกมากมาย จึงถือได้ว่าความเกิดเป็นความทุกข์
- ความแก่ ได้แก่ ความทุกข์ ที่เกิดจากร่างกายเปลี่ยนแปลงไปในทาง
เสื่อมลง เช่น ผมหงอก ฟันหัก หนังเหี่ยวย่น นัยน์ตาฝ้าฟาง หูตึง กาลังลดน้อย
ถอยลง มีความปวดเมื่อยทั่วร่างกาย ถึงคนจะยังไม่แก่มาก แต่ความไม่อยากแก่
นั่นเองทาให้คนเป็นทุกข์ เพราะเป็นความอยาก ที่ทวนกระแสความเป็นไปตาม
ธรรมชาติ
- ความตาย ได้แก่ ความทุกข์ที่เกิดจากการสิ้นชีวิต เพราะทวนกระแส
ความต้องการของคน ทุกคนไม่อยากตาย อยากมีอายุยืน เมื่อถึงคราวจะต้องตาย
จึงเกิดความทุกข์อย่างแสนสาหัส
2) ทุกข์จร หรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว มี 8 ประการ คือ
- ความโศก ได้แก่ ความเศร้าใจ หรือความแห้งใจ
- ความพิไรราพัน ได้แก่ ความคร่าครวญ หรือความบ่นเพ้อ
- ความทุกข์ทางกาย ได้แก่ ความเจ็บไข้ หรือความบาดเจ็บ
- ความโทมนัส ได้แก่ ความไม่สบายใจ หรือความน้อยใจ
- ความคับแค้นใจ ได้แก่ ความตรอมใจ หรือความคับอกคับใจ
- ความประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจ
- ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจ
- ความปรารถนาสิ่งใด แล้วไม่ได้สิ่งนั้น
3) ทุกข์โดยรวบยอด ทุกข์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด สรุปได้เพียงประการ
เดียว คือ การยึดมั่น ถือมั่นในขันธ์ 5 เป็นทุกข์ เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเผชิญกับความ
ทุกข์ทั้งมวล
ทุ ก ข์ แปลว่ า ทนอยู่ ใ นสภาพเดิ ม ได้ ย าก โดยทั่ ว ไปหมายถึ ง สั ง ขาร
ทั้งปวง อันได้แก่ ขันธ์ 5 ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองทุกข์ ทุกข์ถือเป็นความจริงอันประเสริฐ
ข้อที่ 1 ในอริยสัจ 4 จึงเรียกว่า ทุกขสัจ มี 11 อย่าง ได้แก่
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3.1 ชาติ หมายถึง ความเกิด ความบังเกิด ความหยั่งลงเกิด เกิดจาเพาะ
ความปรากฏแห่งขันธ์ ความได้อายตนะครบ ในหมู่สัตว์นั้นๆ
3.2 ชรา หมายถึ ง ความแก่ ภาวะของความแก่ ฟั น หลุ ด ผมหงอก
หนังย่นเป็นเกลียว ความเสื่อมแห่งอายุ ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ ในหมู่สัตว์นั้นๆ
3.3 มรณะ หมายถึง ความเคลื่อน ภาวะของความเคลื่อน ความแตก
ทาลาย ความหายไป มฤตยู ความตาย ความทากาละ ความทาลายแห่งขันธ์ ความ
ทอดทิ้งซากศพไว้ ความขาดแห่งชีวิตินทรีย์ จากหมู่สัตว์นั้นๆ
3.4 โสกะ หมายถึง ความแห้งใจ กิริยาที่แห้งใจ ภาวะแห่งบุคคลผู้แห้งใจ
ความผาก ณ ภายใน ความแห้งผาก ณ ภายในของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ถูกธรรม คือ ทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้ว
3.5 ปริ เ ทวะ หมายถึ ง ความคร่ าครวญ ความร่ าไร ร าพั น กิ ริ ย าที่
คร่าครวญ กิริยาที่ร่าไรราพัน ภาวะของบุคคลผู้คร่าครวญ ภาวะของบุคคลผู้ ร่าไร
ราพัน ของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ถูกธรรม คือ ทุกข์
อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้ว
3.6 ทุกข์ (กาย) หมายถึง ความลาบากทางกาย ความไม่ สาราญทางกาย
ความเสวยอารมณ์อันไม่ดีที่เป็นทุกข์ เกิดแต่กายสัมผัส
3.7 โทมนัส หมายถึง ความทุกข์ทางจิต ความไม่ สาราญทางจิต ความ
เสวยอารมณ์อันไม่ดที ี่เป็นทุกข์ เกิดแต่มโนสัมผัส
3.8 อุปายาส หมายถึง ความแค้น ความคับแค้น ภาวะของบุคคลผู้แค้น
ภาวะของบุคคลผู้คับแค้น ของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ผู้ถูกธรรม คือ ทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้ว
3.9 ความประจวบกั บ สิ่ ง ไม่ เ ป็ น ที่ รั ก หมายถึ ง ความประสบ ความ
พรั่งพร้อม ความร่วม ความระคน ด้วยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (ความรู้สึกทาง
กาย) อันไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ หรือด้วยบุคคลผู้ปรารถนาสิ่งที่
ไม่เป็นประโยชน์ ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูล ปรารถนาความไม่ผาสุก ปรารถนาความ
ไม่เกษมจากโยคะ (กิเลส)
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3.10 ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก หมายถึง ความไม่ประสบ ความไม่
พรั่งพร้อม ความไม่ร่วม ความไม่ระคน ด้วยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันน่า
ปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ หรือด้วยบุคคลผู้ปรารถนาประโยชน์ ปรารถนาสิ่งที่
เกื้อ กูล ปรารถนาความผาสุก ปรารถนาความเกษมจากโยคะ คื อ มารดา บิดา
พี่ชาย น้องชาย พี่หญิง น้องหญิง มิตร อมาตย์ หรือ ญาติสายโลหิต
3.11 ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น หมายถึง ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่
สัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา สัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดา สัตว์ผู้มีความเจ็บเป็น
ธรรมดา สั ต ว์ ผู้ มี ค วามตายเป็ น ธรรมดา สั ต ว์ ผู้ มี โ สกะ ปริ เ ทวะ ทุ ก ข์ โทมนั ส
อุ ป ายาสเป็ น ธรรมดา อย่ า งนี้ ว่ า โอหนอ ขอเราไม่ พึ ง มี ค วามเกิ ด เป็ น ธรรมดา
ขอความเกิดอย่ามีมาถึงเราเลย ขอเราไม่พึงมีความแก่เป็นธรรมดา ขอความแก่อย่า
มีมาถึงเราเลย ขอเราไม่พึงมีความเจ็บเป็นธรรมดา ขอความเจ็บอย่ามีมาถึงเราเลย
ขอเราไม่พึงมีความตายเป็นธรรมดา ขอความตายอย่ามีมาถึงเราเลย ขอเราไม่พึง
มี โ สกะ ปริ เ ทวะ ทุ ก ข์ โทมนั ส อุ ป ายาส เป็ น ธรรมดา ขอโสกะ ปริ เ ทวะ ทุ กข์
โทมนัส อุปายาส อย่ามีมาถึงเราเลย สัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนา
2. สมุทัย คือ เหตุให้ทุกข์เกิด
ทุกข์สมุทัย (สมุทัย -เหตุให้เกิด) แปลว่า เหตุให้เกิด ทุกข์ ได้แก่ ตัณหา
หรือความทะยานอยาก ซึ่งจาแนกได้ 3 ประการ
1) กามตัณหา ความทะยานอยากในกาม กาม หมายถึง รูป เสียง กลิ่น
รส สัมผัสที่น่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ ความทะยานอยากในกาม จึงหมายถึง
ความดิ้นรนอยากเห็นสิ่งที่สวยงาม อยากฟังเสียงที่ไพเราะ อยากดมกลิ่นที่หอม
อยากลิ้มรสที่อร่อย อยากสัมผัสที่น่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ
2) ภวตัณหา ความทะยานอยากในความเป็น คือ ดิ้นรนอยากเป็นบุคคล
ประเภทที่ตนชอบ เช่น นักร้อง นักแสดง นักการเมือง หรืออยากได้เลื่อนยศ เลื่อน
ตาแหน่งก่อนใครๆ
3) วิ ภวตั ณ หา ความอยากในความไม่ มี หรื อ ไม่ เ ป็น คื อ ดิ้ น รนอยาก
ไม่เป็นสิ่งที่เขาให้เป็นหรืออยากจะพ้นไปจากตาแหน่งที่เป็นอยู่แล้ว รวมทั้งอยากให้
สิ่งนั้นสิ่งนี้หมดไป
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ตัณหาทั้ง 3 ประการนี้ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ทุกข์ที่เกิดจากตัณหา ต้อง
เป็นทุกข์ที่ เกี่ยวข้องกับจิตใจไม่ใช่ เพราะคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ ของสิ่งไม่มีชีวิต
ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในตัวเอง และสิ่งต่างๆ ของตัวเอง ความ
ยึดมั่นถือมั่นนี้เองเป็นตัวทุกข์
3. นิโรธ คือ ความดับทุกข์
ทุกข์นิโรธ (นิโรธ-ความดับ) แปลว่า ความดับทุกข์ หมายถึ ง การดับหรือ
การละตัณหา 3 ประการดังกล่าว ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ถ้าดับเหตุได้ ทุกข์ซึ่ง
เป็นผลก็ดับไปเอง เหมือนการดับไฟต้องดับที่เชื้อเพลิง เช่น ฟืน หรือน้ามัน นาเชื้อ
ออกเสีย เมื่อเชื้อหมดไปไฟก็ดับเอง
4. มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
ทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทา (นิโรธ-ความดับ คามินี-ให้ถึงปฏิปทาข้อปฏิบัติ)
แปลว่า ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ 8 อริยมรรค แปลว่า
ทางอันประเสริฐ ทางนั้นมีทางเดียว แต่มีองค์ประกอบ 8 ประการ ดังต่อไปนี้
4.1 สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ หมายถึง การรู้การเห็น อริยสัจ 4 อย่าง
ถูกต้อง คือ รู้ว่าทุกข์ ได้แก่อะไรบ้าง และเป็นทุกข์อย่างไร รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุให้
เกิดทุกข์ และตัณหานั้นควรละเสีย รู้ว่าทุกข์ จะดับไป เพราะว่าดับตัณหา และรู้ว่า
อริยมรรคเป็นทางให้ ดับตัณหาได้
4.2 สั ม มาสังกัปปะ ความดาริชอบหรื อความคิดชอบ คื อ มี ค วามคิด
ออกจากกาม ไม่ หลงใหลกับรู ป เสี ย ง กลิ่ น รส สั ม ผั ส มี ค วามคิ ดที่ไ ม่พยาบาท
ปองร้ายผู้อื่น และมีความคิดที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่น
4.3 สัมมาวาจา การพูดชอบ ได้แก่ การเว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการ
พูดส่อเสียด คือ การพูดยุยงให้เขาแตกกัน การเว้นจากการพูดคาหยาบ และการพูด
เพ้อเจ้อ หรือการพูดไร้สาระ
4.4 สั ม มากัม มั นตะ การกระท าชอบ ได้แก่ การเว้นจากการฆ่า สั ตว์
การเว้นจากการลักทรัพย์ การเว้นจากการประพฤติผิดในกาม หรือการเว้นจาก
กิจกรรมทางเพศ
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4.5 สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ ได้แก่ การเว้นมิจ ฉาอาชีพ ประกอบ
อาชีพที่สุจริต ไม่ผิดกฎหมาย และศีลธรรม
4.6 สัมมาวายามะ ความพยายามชอบ หรือความเพียรชอบ ได้แก่ ความ
เพี ย รระวังไม่ให้ค วามชั่วเกิดขึ้น ความเพี ยรละความชั่วที่ เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป
ความเพียรทาความดีให้เกิดขึ้น และความเพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่
4.7 สัมมาสติ ความระลึกชอบ ได้แก่ ความมีสติระลึกได้ถึงความเป็นไป
ของร่างกาย ระลึกได้ถึงความเป็นไปของเวทนาว่ามีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ หรือ
เฉยๆ ระลึกได้ถึงความเป็นไปของจิตว่าเศร้าหมองเพราะกิเลสชนิดใด หรือผ่องแผ้ว
เพราะปราศจากกิเ ลสเหล่านั้น ระลึกได้ถึงธรรมต่างๆ ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่ว และฝ่าย
กลาง ว่าธรรมชนิดใดผ่านเข้ามาในจิต
4.8 สัมมาสมาธิ ความตั้งจิตมั่นชอบ ได้แก่ การทาจิตให้เป็นสมาธิผ่าน
ระดับต่า ระดับกลาง ถึงระดับสูง ซึ่งมี 4 ระดับ คือ ฌานที่ 1 ฌานที่ 2 ฌานที่ 3
ฌานที่ 4 อริยมรรคมีองค์ 8 นี้ สามารถสังเคราะห์ลงเป็น ศีล สมาธิ ปัญญา ได้ดังนี้
คือ
- การพูดชอบ การกระทาชอบ การเลี้ยงชีพชอบ จัดเป็นศีล
- ความพยายามชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งจิตมั่นชอบ จัดเป็นสมาธิ
- ความเห็นชอบ ความดาริชอบ จัดเป็นปัญญา
ไตรสิกขาสิกขา 3 ข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา 3 อย่าง คือ
อธิศีลสิกขา
อธิจิตตสิกขา
อธิปัญญาสิกขา
เรียกกันง่ายๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา
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2.2 หลักธรรมเพื่อการเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเอง
2.2.1 ทาน ศีล ภาวนา
ทาน หมายถึ ง การให้ การแบ่ ง ปั น การเสี ย สละ การเอื้ อ เฟื้ อ หรื อ อี ก
ความหมายหนึง่ คือ วัตถุที่พึงให้ การให้ทานมีวัตถุประสงค์สาคัญในการคลายความ
ตระหนี่ ความเห็นแก่ตัว ความโลภในจิตใจมนุษย์ ส่งผลให้เกิดความใสสว่างสะอาด
ของจิตใจขึ้นมา
ทานที่แปลว่า การให้ การแบ่งปัน การเสียสละ การเอื้อเฟื้อ หมายถึงการให้
ทานด้ ว ยจิ ต ใจที่ ดี ง าม มุ่ ง เพื่ อ บู ช าพระคุ ณ เช่ น ที่ ใ ห้ แ ก่ บิ ด ามารดา ถวายแด่
พระสงฆ์ เป็ น ต้ น บ้ า งมุ่ ง เพื่ อ สงเคราะห์ เช่ น ที่ ใ ห้ แ ก่ ค นตกทุ ก ข์ ไ ด้ ย าก ให้ แ ก่
คนทั่วไปด้วยความกรุณาสงสาร ทาน ที่แปลว่าวัตถุที่พึงให้ ย่อมาจาก “ทานวัตถุ”
หมายถึง สิ่งของสาหรับให้ สาหรับเสียสละให้ผู้อื่น ได้แก่ สิ่งของที่ถวายพระ สิ่งของ
ที่ควรนาไปให้ เพื่อตอบแทนบุญคุณแก่ผู้มีพระคุณ เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ ญาติ
ผู้ ใหญ่ เรี ย กว่า ไทยทาน ไทยธรรม มี 10 อย่ า ง ในทานสู ตร ได้แก่ อาหาร น้า
เครื่ อ งนุ่ งห่ ม ยานพาหนะ มาลั ย และดอกไม้ ของหอม (ธู ป เที ย น) เครื่ อ งลู บไล้
(สบู่ เป็นต้น) ที่นอน ที่อยู่อาศัย และประทีป (ไฟหรือไฟฟ้ า) การให้ทานวัตถุ 10
อย่างนี้ มีผลอานิสงส์มาก เพราะเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์อย่างเดียว ไม่มีโทษ ไม่มีพิษ
ภัยแก่ผู้รับ การเลือกของที่จะให้บัณฑิตสรรเสริญด้วยจิตใจที่ดีงาม
ทาน เป็นบุญ อย่ า งหนึ่ง เรี ย กว่า “ทานมั ย ” คื อ บุญ ที่ เ กิดจากการให้ เ ป็น
สั ง คหวั ต ถุ คื อ เป็ น เครื่ อ งยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจกั น ไว้ ไ ด้ และเป็ น บ่ อ เกิ ด แห่ ง บารมี
ที่เรียกว่า ทานบารมี
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ศี ล ปาริ สุ ท ธิ ศี ล เป็ น เครื่ อ งท าให้ บ ริ สุ ท ธิ์ ศี ล เป็ น เหตุ ใ ห้ บ ริ สุ ท ธิ์ หรื อ
ความประพฤติบริสุทธิ์ที่จัดเป็นศีล มี 4 อย่าง คือ
1. ปาฏิโมกขสังวรศีล สารวมในพระปาฏิโมกข์
2. อินทรียสังวรศีล สารวมอินทรีย์ 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
3. อาชีวปาริสุทธิศีล เลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบธรรม
4. ปัจจัย สั นนิสิ ตศี ล พิ จารณาก่อ นจึงบริ โ ภคปัจจัย 4 คื อ จีวร บิณ ฑบาต
เสนาสนะ และเภสัช
ศีล ความประพฤติดีทางกาย และวาจา การรักษากาย และวาจาให้เรียบร้อย
ข้อปฏิบัติสาหรับควบคุมกาย และวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม การรักษาปกติตาม
ระเบียบ วินัย กติกามารยาทที่ปราศจากโทษ ข้อปฏิบัติในการฝึกหัด กายวาจาให้ดี
ยิ่งขึ้น ความสุจริต ทางกายวาจา และอาชีพ มักใช้เป็นคาเรียกอย่างง่าย สาหรับ
คาว่า อธิศีลสิกขา (ข้อ 1 ในไตรสิกขา ข้อ 2 ในบารมี 10 ข้อ 2 ในอริยทรัพย์ 7
ข้อ 2 ในอริยวัฑฒิ 5)
ศี ล ธรรม ความประพฤติที่ ดี ที่ ชอบ ความประพฤติดีงาม นิย มแปลกัน ว่ า
ศีลและธรรม โดยถือว่า
ศีล หมายถึง เว้นชั่ว หรือเว้นจากข้อห้าม
ธรรม หมายถึง ประพฤติดี หรือทาตามคาแนะนาสั่งสอน แต่แปลตามหลัก
ว่า ธรรม ขั้นศี ล เพราะศีล เป็นธรรมอย่างหนึ่ง เช่นเดีย วกับ สมาธิ และปัญญา
(ในไตรสิกขา) ความประพฤติดีงามทางกาย วาจา ความประพฤติที่ดี ที่ชอบ ความ
สุจริตทางกาย วาจา และอาชีวะ โดยทางศัพท์ ศีลธรรม แปลว่า “ธรรม คือ ศีล”
หมายถึง ธรรมขั้นศีล หรือธรรมในระดับศีล เพราะศีลเป็นธรรมอย่างหนึ่ง ในบรรดา
ธรรมภาคปฏิบัติ 3 อย่าง คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ดังนั้นต่อจากธรรมขั้นศีล จึงมี
ธรรมขั้นสมาธิ และธรรมขั้นปัญญา
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ได้มีผู้พยายามแปล ศีลธรรม อีกอย่างหนึ่งว่า “ศีลและธรรม” (ถ้าแปลให้
ถู ก ต้ อ งจริ งต้ อ งว่า ศี ล และธรรมอื่ น ๆ คื อ นอกจาก ศี ล เช่ น สมาธิ และปัญ ญา
เป็นต้น เพราะ ศีล ก็เป็นธรรมอย่างหนึ่ง) ถ้าแปลอย่างนี้ จะต้องเข้าใจว่า ศีลธรรม
มิ ใ ช่ เ ป็ น เพี ย งความประพฤติ ดี ง ามเท่ า นั้ น แต่ ร วมถึ ง สมถะ วิ ปั ส สนา ขั น ธ์ 5
ปฏิจจสมุปบาท ไตรลักษณ์ เป็นต้น ด้วยศีลวัตร ศีลพรต ศีลและวัตร ศีลและพรต
ข้ อ ที่ จ ะต้ อ งส ารวมระวั ง ไม่ ล่ วงละเมิ ด ชื่ อ ว่ า ศี ล ข้ อ ที่ พึ ง ถื อ ปฏิ บั ติ ชื่ อ ว่ า วั ตร
หลักความประพฤติทั่วไปอันจะต้องรักษาเสมอกัน ชื่อว่า ศีลข้อปฏิบัติพิเศษ เพื่อ
ฝึกฝนตนให้ยิ่งขึ้นไป ชื่อว่า วัตร
ศีล มีอยู่หลายระดับ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานะของผู้ประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
คือ
ศีล 5 สาหรับทุกคน คือ
1. เว้นจากทาลายชีวิต
2. เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้
3. เว้นจากประพฤติผิดในกาม
4. เว้นจากพูดเท็จ
5. เว้นจากของเมา คือ สุราเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
คาสมาทานว่า
1. ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท สมาทิยามิ
2. อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปท สมาทิยามิ
3. กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี สิกฺขาปท สมาทิยามิ
4. มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปท สมาทิยามิ
5. สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปท สมาทิยามิ
ศี ล 8 ศี ล อุ โ บสถ คื อ ศี ล 8 ที่ ส มาทานรั ก ษาพิ เ ศษในวั น อุ โ บสถ ส าหรั บ
ฝึกตนให้ยิ่งขึ้นไป โดยรักษาในบางโอกาสหรือมีศรัทธาจะรักษาประจาก็ได้ เช่น
แม่ชีมักรักษาประจา หัวข้อเหมือนศีล 5 แต่เปลี่ยนข้อ 3 และเติมข้อ 6-7-8 คือ
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ตารางที่ 4 แสดงข้อที่แตกต่าง และเพิ่มจากศีล 5 รวมทั้งคาสมาทาน และ
ศีล 8
ข้อที่แตกต่าง และเพิ่มจากศีล 5
ข้อ 3) เว้นจากประพฤติผิดพรหมจรรย์
คือ เว้นจากร่วมประเวณี
ข้อ 6) เว้นจากบริโภคอาหาร ในเวลาวิกาล
คือ เทีย่ งแล้วไป
ข้อ 7) เว้นจากฟ้อนรา ขับร้อง บรรเลง
ดนตรี ดูการละเล่น อันเป็นข้าศึกต่อ
พรหมจรรย์ การทัดทรงดอกไม้ของหอม
และเครือ่ งลูบไล้ ซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับ
ตกแต่ง
ข้อ 8) เว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่ หรูหรา
ฟุ่มเฟือย

คาสมาทานศีล 8
ข้อ 3) อพฺรหฺมจริยา เวรมณี
สิกฺขาปท สมาทิยามิ
ข้อ 6) วิกาลโภชนา เวรมณี
สิกฺขาปท สมาทิยามิ
ข้อ 7) นจฺจคีตวาทิตวิสกู ทสฺสน
มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑน
วิภูสนฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปท
สมาทิยามิ
ข้อ 8) อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี
สิกฺขาปท สมาทิยามิ

ศี ล 10 ส าหรั บ สามเณร แต่ ผู้ ใ ดศรั ท ธาจะรั ก ษาก็ ไ ด้ หั ว ข้ อ เหมื อ นศี ล 8
แต่แยกข้อ 7 เป็น 2 ข้อ (= 7, 8) เลื่อนข้อ 8 เป็น 9 และเติมข้อ 10 คือ
7. เว้นจากฟ้อนรา ขับร้องฯลฯ
8. เว้นจากการทัดทรงดอกไม้ฯลฯ
9. เว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่ฯลฯ
10. เว้นจากการรับทองและเงิน
คาสมาทาน (เฉพาะที่ต่างกัน) ว่า
7. นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสน เวรมณี สิกฺขาปท สมาทิยามิ
8. มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปท สมาทิยามิ
9. อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี สิกฺขาปท สมาทิยามิ
10. ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา เวรมณี สิกฺขาปท สมาทิยามิ
ศีล 227 ศีลสาหรับพระภิกษุ มีในปาฏิโมกข์
ศีล 311 ศีลสาหรับพระภิกษุณี มีในภิกษุณีปาฏิโมกข์
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สมาธิ ความมีใจตั้งมั่น ความตั้งมั่นแห่งจิต การทาให้ใจสงบแน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่าน
การมี จิ ต ก าหนดแน่ ว แน่ อ ยู่ ใ นสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง โดยเฉพาะ มั ก ใช้ เ ป็ น ค าเรี ย กง่า ยๆ
สาหรับอธิจิตตสิกขา (ข้อ 2 ในไตรสิกขา ข้อ 4 ในพละ 5 ข้อ 6 ในโพชฌงค์ 7)
สมาธิ 2 คือ
1. อุปจารสมาธิ สมาธิจวนเจียน หรือสมาธิเฉียดๆ
2. อัปปนาสมาธิ สมาธิแน่วแน่
สมาธิ 3 คือ
1. สุญญตสมาธิ
2. อนิมิตตสมาธิ
3. อัปปณิหิตสมาธิ
อีกหมวดหนึ่ง ได้แก่
1. ขณิกสมาธิ
2. อุปจารสมาธิ
3. อัปปนาสมาธิ
สมาธิกถา ถ้อยคาที่ชักชวนให้ทาใจให้สงบตั้งมั่น (ข้อ 7 ในกถาวัตถุ 10)
สมาธิขันธ์ หมวดธรรมจาพวก สมาธิ เช่น ฉันทะ วิริยะ จิตตะ ชาคริยานุโยค
กายคตาสติ เป็นต้น
สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ จิตมั่น ชอบ คือ สมาธิที่เจริญตามแนวของฌาน 4
(ข้อ 8 ในมรรค)
สุญญตสมาธิ สมาธิอันพิจารณาเห็นความว่าง ได้แก่ วิปัสสนาที่ให้ถึง ความ
หลุดพ้นด้วยกาหนดอนัตตลักษณะ (ข้อ 1 ในสมาธิ 3)
อนิมิตตสมาธิ สมาธิ อันพิจารณาธรรมไม่มีนิมิต คือ วิปัสสนาที่ให้ถึงความ
หลุดพ้นด้วยกาหนดอนิจจลักษณะ (ข้อ 2 ในสมาธิ 3)
อั ป ปณิ หิ ต สมาธิ การเจริ ญ สมาธิ ที่ ท าให้ ถึ ง ความหลุ ด พ้ น ด้ ว ยก าหนด
ทุกขลักษณะ (ข้อ 3 ในสมาธิ 3)
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อัปปนาสมาธิ สมาธิแน่วแน่ จิตตั้งมั่นสนิทเป็นสมาธิในฌาน (ข้อ 2 ในสมาธิ 2
ข้อ 3 ในสมาธิ 3)
อุปจารสมาธิ สมาธิจวนจะแน่วแน่ สมาธิที่ยังไม่ดิ่งถึงที่สุด เป็นขั้นทาให้กิเลส
มีนิวรณ์ เป็นต้น ระงับ ก่อนจะเป็นอัปปนา คือ ถึงฌาน (ข้อ 1 ในสมาธิ 2 ข้อ 2
ในสมาธิ 3)
หมายเหตุ คาศัพท์บางคา หรือความรู้เพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับสมาธิ นักศึกษา
จะได้เรียนในวิชาสมาธิ
2.2.2 กุศลกรรมบถ 10
กุศลกรรมบถ 10 บทฝึกตนทาให้เป็นคนที่สมบูรณ์ (ทางแห่งกุศลกรรม ทาง
ทาความดี กรรมดีอันเป็นทางนาไปสู่สุคติ) ดังนี้
1. กายกรรม 3 (การกระทาทางกาย)
1) ปาณาติปาตา เวรมณี (เว้นจากปลงชีวิต)
2) อทินฺนาทานา เวรมณี (เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้ โดยอาการ
ขโมย)
3) กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี (เว้นจากประพฤติผิดในกาม)
2. วจีกรรม 4 (การกระทาทางวาจา)
4) มุสาวาทา เวรมณี (เว้นจากพูดเท็จ)
5) ปิสุณาย วาจาย เวรมณี (เว้นจากพูดส่อเสียด)
6) ผรุสาย วาจาย เวรมณี (เว้นจากพูดคาหยาบ)
7) สมฺผปฺปลาปา เวรมณี (เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ)
3. มโนกรรม 3 (การกระทาทางใจ)
8) อนภิชฺฌา (ความไม่คิดเพ่งเล็งอยากได้ของเขา)
9) อพฺยาปาโท (ความไม่คิดร้ายผู้อื่น)
10) สมฺมาทิฏฺฐิ (ความเห็นชอบถูกต้องตามคลองธรรม)
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2551: 233-236)
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อานิสงส์ของการประพฤติสุจริตมี 5 อย่าง คือ
1. ตนเองไม่พึงติเตียนตนเองได้
2. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วสรรเสริญ
3. เกียรติคุณย่อมฟุ้งไป
4. เป็นผู้มีสติไม่หลงทากาลกิริยา
2.2.3 หิริโอตตัปปะ
ในหิริโอตตัปปสูตร ว่าด้วยผลแห่งหิริและโอตตัปปะ
หิริ

ความละอายต่อบาป

โอตตัปปะ

ความเกรงกลัวต่อผลของบาป

หิริ คือ ความละอายแก่ใจในขณะกาลังจะทาชั่ว ทั้งทางกาย วาจา ใจ รู้สึก
ขยะแขยงใจ ไม่กล้าทาความชั่ว
โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อบาปทุจริต คิดเห็นภัยที่เกิดจากการทาความ
ชั่ว ธรรมเหล่านี้ ท่านเรียกว่า ธรรมสาหรับคุ้มครองโลก เพราะย่อมคุ้ มครองโลก
ให้อยู่กันด้วยความรักสามัคคี ไม่มีความอาฆาตพยาบาทปองร้ายกันและกัน ทาให้
การเป็นอยู่ร่วมกันมีความสงบสุขร่มเย็น
นอกจากนี้ หิ ริ โ อตตั ป ปะยั ง เป็ น เครื่ อ งเหนี่ ย วรั้ ง ห้ า มปรามไม่ ใ ห้ ก ล้ า ท า
ความชั่วลงได้ แม้มีโอกาสที่จะกระทา เมื่อเข้าใจว่าการที่จะทาเป็นความชั่วแล้ว
ก็รู้สึกละอายหวาดหวั่นใจไม่อาจทาลง เพราะถือหิริโอตตัปปะเป็นใหญ่ โลกจึง
มีความสุขและตั้งอยู่ยั่งยืนสืบมา ดัง นั้นผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรจะต้องทาคุณธรรมข้อนี้
ให้มีให้เป็นขึ้นมาในใจ เพราะในขณะทาหน้าที่กัลยาณมิตรจะทาให้เราสามารถพิชิต
เป้าหมายได้อย่างงดงามโดยไม่มีรอยแผล คือ บาปอกุศลที่ทาให้นึกถึงแล้วแหนงใจ
ตนเอง หิริ โ อตตัปปะบางครั้งท่ านเรี ยกว่า สุ กกธรรม เพราะเป็นธรรมฝ่ายกุศล
อันเปรียบด้วยสีขาว และเป็นไปเพื่อความผ่องแผ้วแห่งจิต บางครั้งเรียกว่าเทวธรรม
เพราะเป็นธรรมทาบุคคลให้เป็นเทวดา หรือให้เป็นผู้รุ่งเรือง บุคคลเมื่อละจากโลกนี้
แล้วจะเข้าถึงความเป็นเทพในสวรรค์ต้องมีธรรม 2 ประการนี้ อยู่ในใจ (องฺ.สตฺตก.
(ไทย) 23/65/131-132 มจร.)
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2.2.4 สติสัมปชัญญะ
ในสติ สั ม ปชั ญ ญสู ต รว่ า ด้ ว ยผลแห่ ง สติ สั ม ปชั ญ ญะ บุ ค คลผู้ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็ น
กัล ยาณมิ ตร ควรมี ส ติสั มปชัญ ญะอยู่เ สมอ (องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) 23/81/405-406
มจร.)
สติ หมายถึง ระลึกถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว ทั้งที่เคยคิด เคยพูด และเคยทามาก่อน
ระลึกได้ทุกครั้งที่ต้องการ ไม่เลื่อนลอยเผลอตัวในเรื่องปัจจุบัน ไม่หวาดหวั่น ฟุ้งเฟ้อ
ในเรื่ อ งอนาคต สติจะคอยเป็นธรรมกั้นความพลั้งเผลอ ท าอะไรมักจะไม่พลาด
ไม่พลั้ง
สัมปชัญญะ คือ ความรู้ตัวขณะกาลังทา กาลังพูด กาลังคิด ความรู้ตัวอยู่เสมอ
นี้ เป็ น การป้ อ งกั น รั ก ษาซึ่ ง การกระท า การพู ด การคิ ด ทั้ ง 3 กาล ไม่ หั น เห
ไปทางผิดตามกิเลส ระวังให้ตั้งอยู่ในทางถูกเท่านั้น ธรรมเหล่านี้ เป็นสิ่งที่มีอุปการะ
มาก เพราะน ามาซึ่ ง ความเกื้ อ กู ล ในการงานทั้ ง ปวง ธรรมอื่ น ๆ นอกจากนี้ ก็ มี
อุปการะมากเหมือนกัน แต่ไม่ สาคัญเท่า 2 ข้อนี้ ถ้าสติสัมปชัญญะไม่มีแล้ว ธรรม
อื่นก็มีไม่ได้ เพราะสติสัมปชัญญะ มีอุปการะแก่ธรรมเหล่าอื่นด้วย (พระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2551: 65)
2.2.5 ขันติ โสรัจจะ ธรรมะทาให้งาม
ขันติ คือ ความอดทนต่ออารมณ์ทไี่ ม่เป็นที่พอใจ (อกนิฏฐารมณ์) ไว้ได้ อด คือ
ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ ทาให้อด ส่วนทน คือ ได้ในสิ่งที่ไม่ปรารถนา จึงจาเป็นต้องทน
ความอดทน มี 4 ประเภท คือ
1. ทนต่ อ ความล าบากตรากตร า ได้ แ ก่ ทนต่ อ การท างาน ไม่ ห วั่ น หวาด
ต่อความเหนื่อยยาก หนาวร้อน และลมแดด เป็นต้น
2. ทนต่อความเจ็บป่วยไข้ ได้แก่ อดทนต่อทุกขเวทนา อันเกิดมีเพราะความ
เจ็ บ ไข้ มี ป ระการต่ า งๆ แม้ ที่ สุ ด ทนทุ ก ขเวทนาแสนสาหั ส ก็ ไ ม่ แ สดงอาการ
กระสับกระส่าย
3. ทนความเจ็บใจ ได้แก่ ทนต่อการหมิ่นประมาทที่ผู้อื่นกล่าวคาเสียดสี หรือ
กระทบกระทั่งในขณะทางาน เป็นต้น
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4. ทนต่อ อ านาจกิเ ลส คื อ ราคะ โทสะ และโมหะที่คุกรุ่นอยู่ในใจของเรา
พร้อมที่จะแสดงออกมาได้ทุกเมื่อ
การอดทนต่อความลาบากตรากตรามีผลดี ทาให้การงานลุล่วงไปได้ อดทนต่อ
ความเจ็บป่วยไข้จะทาให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะครบบริบูรณ์ อดทนความเจ็บใจ
และกิเลสตัณหา จะช่วยป้องกันความผิดพลั้ง อันจะเกิดขึ้นด้วยโทสะเสียได้ ผู้ที่มี
ความอดทน จะทาให้การทาหน้าที่กัลยาณมิตรประสบความสาเร็จ เหมือนลักษณะ
ของแผ่นดิน แม้ต้นไม้ ภูเขา และอื่นๆ แผ่นดินก็ยังทรงไว้ได้ อดทนจนเปลี่ยนเรื่อง
ร้ายให้กลายเป็นเรื่องดี ยอมรับด้วยใบหน้าชื่นบาน เขาจะตาหนิติเตียน ด่าว่าหยาบ
คาย เสียดสีให้เจ็บใจอย่างไร ก็ทนได้ ไม่แ สดงอาการโต้ตอบ ในปฐมอักขันติสูตรว่า
ด้วยความไม่อดทน สูตรที่ 1 (องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 22/215/357-358 มจร.)
ความอดทน มีอานิสงส์ 5 ประการ คือ
1) เป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนหมู่มาก
2) เป็นผู้ไม่มากด้วยเวร
3) เป็นผู้ไม่มากด้วยโทษ
4) เป็นผู้ไม่หลงลืมสติตาย
5) หลังจากตายแล้ว ย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์
โสรัจจะ ได้แก่ ความเสงี่ย ม ความรู้ จัก ท าใจให้แช่ม ชื่น ในเมื่ อ ต้อ งอดทน
มีความยิ้มแย้ม และแช่มชื่นเบิกบาน ความเสงี่ยมใช้ในลักษณะที่ต้องอดทน คือ
ไม่แสดงกิริยาเสียอกเสียใจให้ปรากฏเกินงาม
โสรัจจะ มีอานิสงส์ เช่นเดียวกับขันติ แต่เป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมขันติ ให้เด่น
ชัดขึ้น ขันติธรรมข้อนี้ เป็นสิ่งที่กัลยาณมิตรจะต้องมุ่งมั่นที่จะพิชิตให้ได้ ต้องไม่ให้
อานาจกิเลส คือ ความโลภ โกรธ หลง มาบีบคั้นจิตใจ ต้องหาโอกาสขจัดออกไป
จากใจด้วยการหมั่นทาสมาธิภาวนา และรักษาอุดมการณ์ของตนเอง ในการที่จะ
สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โ ลกให้ได้ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2551:
65)
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หลักธรรมในการพัฒนาตนของกัลยาณมิตรเพื่อให้เป็นคนรู้จักควบคุมตนเอง
ในที่นี้ หมายถึง การควบคุมจิตใจของตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่คนเราจาเป็นต้องพัฒนาให้
เกิดขึ้นในตนเองเป็นอย่างมาก หากสังเกตจากสังคมทั่วไปในปัจจุบัน จะเห็นว่าการ
ที่สังคมมีความวุ่นวาย ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการฆ่าฟันกัน สาเหตุ
ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่คนในสังคมขาดการควบคุมตนเอง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสังคม ไม่สามารถระงับอารมณ์ของตนหรือขาดความยั้งคิด ทาให้สังคมส่วนมาก
เป็นสังคมพิการ ดังนั้นหากจะพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ จุดเริ่มต้นของ
การพั ฒ นาก็ คื อ การพั ฒ นาตนให้ รู้ จั ก ควบคุ ม ตนเองให้ ไ ด้ ก่ อ น นั่ น คื อ หิ ริ และ
โอตตัปปะ สติสัมปชัญญะ ขันติโสรัจจะ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
2.2.6 สัมมัปปธาน
สั ม มั ป ปธาน คื อ ความพากเพี ย รพยายามในกิ จ ที่ ช อบธรรม กล่ า วไว้ ใน
ปธานสูตรว่าด้วย สัมมัปปธาน เนื่องจากในโลกนี้มีกิจที่ต้องทามากมาย เมื่อทาแล้ว
จะให้ประสบผลสาเร็จ ต้องอาศัยความเพียรพยายามทุ่มเททั้งกาย วาจา ใจ ชนิด
เอาชีวิตเป็นเดิมพัน บางคนก็ทุ่มเทอยากเป็นมหาเศรษฐี แต่บางคนใช้ความเพียรไป
ทาความชั่ว ลักขโมย จี้ ปล้น หรือฆ่ามนุษ ย์ด้วยกัน เป็นต้น ส่วนความเพียรใน
ความหมายของกัลยาณมิตรนั้น ท่านหมายเอาเรื่องความเพียรพยายามละเว้นจาก
บาปอกุศล และเพียรพยายามที่จะพอกพูนกุศลให้เกิดขึ้นมาในใจ ซึ่งเป็นความเพียร
ที่เป็นไปเพื่อการได้บรรลุมรรคผลนิพพานเท่านั้น
สัมมัปปธาน คือ ความเพียร 4 อย่าง ได้แก่
1. สั งวรปธาน เพี ย รระวัง ไม่ ให้บาปเกิดขึ้นในสั นดาน คื อ เพี ย รพยายาม
ปิดกั้นบาป ปิดกั้นอกุ ศ ล ปิดกั้นความชั่วที่ ยั งไม่ เ กิด ไม่ให้เ กิดขึ้นในจิตใจ ได้แก่
การปิดประตูบาป ปิดประตูความชั่วไว้ไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจ มีสติระวังอินทรีย์ 6 คือ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
2. ปหานปธาน เพี ย รละบาปที่ เ กิ ดขึ้ น แล้ ว คื อ ความตั้ งใจละบาปอกุศ ล
ที่เกิดขึ้นแล้ว ในสันดานให้หมดสิ้นไป คือ เพียรพยายาม เลิกละ หรือกาจัดบาป
กาจัดอกุศล กาจัดความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดสิ้นไปจากจิตใจ
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3. ภาวนาปธาน เพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาน การตั้งใจสร้างคุณความดี คือ
ทานมัย สีลมัย ภาวนามัย เป็นต้น ที่ยังไม่มีให้มีขึ้น ที่มีอยู่แล้วให้เจริญยิ่งขึ้น
4. อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลที่เกิดแล้วไม่ให้เสื่อม คือ การตั้งใจรักษา
ความดี หรื อ รั ก ษาบุ ญ กุ ศ ลที่ มี อ ยู่ แล้ ว ไม่ ใ ห้ เ สื่ อ ม ไม่ ล ะทิ้ ง ความดี ท าให้ มั่ นคง
ยิ่งขึ้นไป เหมือนเกลือรักษาความเค็ม และไม่ให้ความชั่วเข้ามาแทนที่ ความเพียร 4
อย่างนี้ เป็นความเพียรชอบ ควรประกอบให้มีในตนฯ (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/13/2324 มจร.)
2.2.7 อภิณหปัจจเวกขณ์
ธรรมที่กัลยาณมิตรต้องหมั่นพิจารณา 5 ประการ ได้แก่
1. ควรพิจารณาทุกๆ วันว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา ยังล่วงพ้นความแก่
ไปไม่ได้
2. ควรพิจารณาทุกๆ วันว่า เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา ยังล่วงพ้นความเจ็บ
ไปไม่ได้
3. ควรพิจารณาทุกๆ วันว่า เรามีความตายเป็นธรรมดา ยังล่วงพ้นความตาย
ไปไม่ได้
4. ควรพิจารณาทุกๆ วันว่า เราจักต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น
5. ควรพิ จ ารณาทุ ก ๆ วั น ว่ า เรามี ก รรมเป็ น ของตั ว เราท าดี จั ก ได้ ดี
ทาชั่วจักได้ชั่ว
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2551: 180)
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อานิสงส์ของการพิจารณาธรรมหมวดนี้ คือ
ข้อที่ 1 จะได้แก้ความมัวเมาในความเป็นเด็กหรือในความเป็นหนุ่มเป็นสาว
เห็นแก่ความสนุกเพลิดเพลินเสียได้ จะได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและทากิจที่ควรทา
ในขณะที่ยังไม่แก่
ข้อที่ 2 เป็นอุบายกาจัดความมัวเมาในความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ จะได้ตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียน ทากิจที่ควรทาในขณะที่ยังไม่เจ็บ และจะได้รู้จักป้องกันรักษาไว้
ข้อที่ 3 เป็นอุบายบรรเทาความมัวเมาในชีวิต แล้วรีบเร่งทากิจที่ควรทาให้
สาเร็จ ก่อนที่ความตายจะมาถึง จะได้คิด ทาการงานที่เป็นประโยชน์ทั้งตนและ
ส่วนรวม
ข้ อ ที่ 4 เป็ น อุ บ ายบรรเทาความยึ ด มั่ น ถือ มั่ น ว่า สิ่ งนั้ น หรื อ คนนี้ เ ป็นที่ รั ก
ของเรา จักไม่ต้องเสียใจ เมื่อต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ
ข้อที่ 5 เป็นอุบายเพื่อบรรเทาความเห็นผิดว่าคนจะดีก็ดีเอง จะชั่วก็ชั่วเอง
จะได้ทุกข์ก็ทุกข์เอง แล้วรีบเร่ง ทาแต่กรรมดี งดเว้นกรรมชั่ว เป็นเหตุให้ละสิ่งที่ชั่ว
ประพฤติแต่กรรมที่ดี และเป็นเหตุให้มั่นคงในความเพียร

2.3 หลักธรรมที่ทาให้เกิดความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
เพื่อการเป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้อื่น
2.3.1 โอวาทปาฏิโมกข์
โอวาทปาฏิโ มกข์ หลั กค าสอนอั นเป็นหัวใจพระพุ ท ธศาสนาที่ พ ระสั ม มาสัมพุทธเจ้าทรงประทานในวันมาฆบูชา ประกอบด้วยหลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และ
วิธีการ 6
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หลักการ 3 คือ หลักการดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง มี 3 ประการ ได้แก่
1. การไม่ทาบาปทั้งปวง ได้แก่ การงดเว้น การลดละเลิก ได้แก่ กุศลกรรมบถ
10 ทางแห่งความชั่ว มี 10 ประการ อันเป็นความชั่วทางกาย ทางวาจา และทางใจ
2. การท ากุ ศ ลให้ ถึ ง พร้ อ ม ได้ แ ก่ การท าความดี ทุ ก อย่ า ง ซึ่ ง ได้ แ ก่
กุศลกรรมบถ 10 เป็นแบบของการทาฝ่ายดี มี 10 ประการ อันเป็นความดีทางกาย
ทางวาจา และทางใจ
3. การทาจิตให้ผ่องใส ได้แก่ การทาจิตของตนปราศจากนิวรณ์ ซึ่งเป็นเครื่อง
ขัดขวางจิตไม่ให้เข้าถึงความสงบ มี 5 ประการ ได้แก่
1) กามฉันทะ คือ ความพอใจในกาม
2) พยาบาท คือ ความอาฆาตพยาบาท
3) ถีนมิทธะ คือ ความหดหู่ ท้อแท้ ง่วงเหงาหาวนอน ขี้เกียจ
4) อุทธัจจะกุกกุจจะ คือ ความฟุ้งซ่าน ราคาญใจ
5) วิจิกิจฉา คือ ความสงสัย
สิ่งที่สามารถควบคุมนิวรณ์ได้ คือ ศีล 5 ได้แก่
1) กามฉันทะ ให้ควบคุมด้วยศีลข้อ 3 คือ การไม่ประพฤติผิดในกาม
2) ความพยาบาท ให้ควบคุมด้วยศีลข้อ 1 คือ การไม่ฆ่าสัตว์
3) ถี น มิ ท ธะ ให้ ค วบคุ ม ด้ ว ยศี ล ข้ อ 5 การไม่ เ สพสิ่ งเสพติ ด อั น เป็ น เหตุให้
ประมาท
4) อุทธัจจะกุกกุจจะ ให้ควบคุมด้วยศีลข้อ 2 การไม่ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้
ให้ การทาจิตใจให้ผ่องใส ก็ด้วยการนั่งสมาธิเจริญภาวนา
5) วิจิกิจฉา ให้ควบคุมด้วยศีลข้อ 4 การไม่พูดเท็จ
อุดมการณ์ 4 คือ เป้าหมายสูงสุดในการดาเนินชีวิต มี 4 ประการ ได้แก่
1. ความอดทน ได้แก่ ความอดกลั้นไม่ทาบาป ทั้งทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ
2. ความไม่ เ บี ย ดเบี ย น ได้ แ ก่ การงดเว้ น จากการท าร้ า ย รบกวน หรื อ
เบียดเบียนผู้อื่น
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3. ความสงบ ได้แก่ ปฏิบัติตนให้สงบทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ
4. นิพ พาน ได้แก่ การดับทุ กข์ ซึ่งเป็นเป้า หมายสู งสุ ดในพระพุ ทธศาสนา
เกิดขึ้นได้จากการดาเนินชีวิตตามมรรคมีองค์ 8
วิ ธี ก าร 6 คื อ แนวทางปฏิ บั ติ ฝึ ก หั ด ขั ด เกลาตน และการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา มี 6 ประการ ได้แก่
1. อนูปวาโท ไม่ไปว่าร้ายกัน ผู้เผยแผ่คาสอนจะต้องไม่โจมตี ไม่นินทาใคร
2. อนูปฆาโต ไม่ไปล้างผลาญกัน ไม่เผยแผ่ศาสนาด้วยการฆ่า และต้องไม่ทา
ให้ใครเดือดร้อน
3. ปาฏิโมกฺเข จ สวโร สารวมในพระปาฏิโมกข์ เว้นข้อที่ได้ตรัสห้ามไว้ และ
ทาตามข้อที่ทรงอนุญาต
4. มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ต้องรู้จักประมาณในการกิน การใช้เครื่องอุปโภค
บริโภคทุกอย่าง
5. ปนฺต ญฺจ สยนาสน เลื อ กที่ นั่ง ที่ นอนในที่ ส งบ เพื่ อ ให้ตนเอง มี โ อกาส
ในการบาเพ็ญเพียรเต็มที่
6. อธิจิตฺเต จ อาโยโค ประกอบความเพียรในการทาใจหยุดนิ่งอยู่เสมอ มุ่งทา
ตนให้หลุดพ้นจากกิเลส
โอวาทปาฏิโมกข์ทั้ง 3 ส่วนนี้ เป็นหลักปฏิบัติ และนโยบายในการเผยแผ่ของ
พระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้แก่พระอรหันต์ชุดแรกที่ได้
ออกไปประกาศพระศาสนา ในโอกาสที่ได้มาประชุมพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้ถือเป็น
นโยบาย และหลั กปฏิบัติในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นแนวทางเดียวกัน
แม้ ผู้ ที่ เ ป็ น กั ล ยาณมิ ต รเอง ก็ ต้ อ งยึ ด เป็ น หลั ก ในการปฏิ บั ติ ต น เช่ น เดี ย วกั น
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2551: 97)
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2.3.2 บุคคล 4 จาพวก
บุค คล 4 จาพวก มี ปรากฏอยู่ในโลก คื อ อุ ค ฆฏิตัญญู วิปจิตัญ ญู เนยยะ
และปทปรมะ ซึ่งได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 แล้ว ในบทนี้จะขยายความโดยแบ่งย่ อ ย
ออกเป็น 4 ระดับ ดังต่อไปนี้ คือ
1. แบ่งตามระดับสติปัญญา บุคคล 4 จาพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก คือ
1) บุคคลผู้ฉลาดผูก ไม่ฉลาดแก้
2) ฉลาดแก้ ไม่ฉลาดผูก
3) ฉลาดทั้งผูก ฉลาดทั้งแก้
4) ไม่ฉลาดทั้งผูก ไม่ฉลาดทั้งแก้
2. แบ่งตามระดับการเรียนรู้ บุคคล 4 จาพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก คือ
1) บุคคลผู้มีสุตะน้อย ไม่เข้าถึงด้วยสุตะ คือ ฟังน้อย ศึกษาน้อย และ
ไม่รู้จริง (อปฺปสฺสุโต สุเตน อนุปปนฺโน)
2) บุคคลผู้มีสุตะน้อย เข้าถึงด้วยสุตะ คือ ฟังน้อย ศึกษาน้อย แต่รู้จริง
(อปฺปฺสฺสุโต สุเตน อุปปนฺโน)
3) บุคคลผู้มีสุตะมาก ไม่เข้าถึงด้วยสุตะ คือ ฟังมาก ศึกษามาก แต่ไม่รู้
จริง (พหุสฺสุโต สุเตน อนุปปนฺโน)
4) บุคคลผู้มีสุตะมาก เข้าถึงด้วยสุตะ คือ ฟัง มาก ศึกษามาก และรู้จริง
(พหุสฺสุโต สุเตน อุปปนฺโน)
3. แบ่งตามระดับพฤติกรรมบุคคล 4 จาพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก อธิบายได้
ดังนี้
1) ตโม ตมปรายโน ผู้มืดมาแล้ว มีมืดต่อไป
2) ตโม โชติปรายโน ผู้มืดมาแล้ว มีสว่างต่อไป
3) โชติ ตมปรายโน ผู้สว่างมาแล้ว มีมืดต่อไป
4) โชติ โชติปรายโน ผู้สว่างมาแล้ว มีสว่างต่อไป
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4. แบ่ ง ตามสภาพแวดล้ อ ม บุ ค คล 4 ประเภท ที่ ด าเนิ น ชี วิ ต เป็ น ไปตาม
สภาพแวดล้อมต่างๆ อธิบายได้ดังนี้
1) อนุโสตคามีบุคคล ผู้ไปตามกระแส
2) ปฏิโสตคามีบุคคล ผู้ไปทวนกระแส
3) ฐิตัตตบุคคล
ผู้มีตนตั้งอยู่แล้ว
4) พราหมณบุคคล ผู้มีพราหมณ์เข้าถึงฝั่ง ตั้งอยู่บนบก
(คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555: 27-29)
2.3.3 จริต 6
จริต (อ่านว่า จะหริด) จริต แปลว่า จิตท่องเที่ยว สถานที่จิตชอบท่องเที่ยว
หรืออารมณ์ที่ชอบท่องเที่ยวของจิตนั้ น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ มี 6 ประการ
หมายถึง ความประพฤติ คื อ กิริ ย าอาการที่ แสดงออกมาให้ เ ห็น มี ค วามหมาย
เช่นเดียวกับคาว่า จริย จริยา หรือ จรรยา โดยทั่วไปจะใช้หมายถึง กิริยาอาการที่
ไม่ดี เช่น เสียจริต วิกลจริต ดัดจริ ต จริตจะก้าน แต่ในทางพุทธศาสนาหมายถึง
ความประพฤติ พื้นเพ นิสัย มี 6 อย่าง คือ
1. ราคจริต หนักไปทางรักสวย รักงาม คือ พอใจในรูปสวย เสียงเพราะ กลิ่น
หอม รสอร่อย สัมผัสนิ่มนวล ชอบการมีระเบียบ สะอาด ประณีต พูดจาอ่อนหวาน
เกลียดความเลอะเทอะ
2. โทสจริ ต หนั ก ไปทางเจ้ า อารมณ์ มั ก โกรธ เป็ น คนขี้ โ มโห พู ด เสี ย งดัง
เดินแรง ทางานหยาบ แต่งตัวไม่พิถีพิถัน เป็นคนใจเร็ว ชอบจับผิด จึงมองข้อตลก
ของคนได้ดี มักเป็นคนที่พูดจาได้ตลก และสนุกสนาน
3. โมหจริต หนักไปทางเขลา ง่วงซึม ไม่ค่อยชอบคิดมาก และขี้เกียจ
4. สัทธาจริต หนักไปทางเชื่อถือ จริงใจ น้อมไปในความเชื่อ เป็นอารมณ์
ประจาใจ เกิดปีติเลื่อมใสได้ง่ายเมื่อเจอบุคคลน่านับถือ เชื่อตามที่บอกต่อกันมา
ขาดการพิจารณา
5. พุทธิจริต หรือญาณจริต หนักไปในทางใช้ปัญญา เจ้าปัญญา เจ้า ความคิด
มีความฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ การคิดการอ่าน ความทรงจาดี ชอบสั่งสอนคนอื่น
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6. วิตกจริต หนักไปทางชอบคิดมาก ถ้าขี้ขลาดจะวิตกกังวล ฟุ้งซ่าน ชอบคิด
ตัดสินใจไม่เด็ดขาด ไม่กล้าตัดสินใจ คิดอย่างไม่มีเหตุผลเกินจริง
กรรมฐานที่เหมาะสมกับแต่ละจริต
ราคจริต
เหมาะกับ อสุภะ 10 นวสี 9 กายคตานุสสติ
โทสจริต
เหมาะกับ วัณณกสิณ 4 พรหมวิหาร 4
โมหจริต
เหมาะกับ อานาปานสติ
วิตกจริต
เหมาะกับ อานาปานสติ
กสิ ณ ทั้ ง 6 คื อ ปฐวีกสิ ณ อาโปกสิ ณ เตโชกสิ ณ วาโยกสิ ณ อาโลกกสิ ณ
อากาสกสิณ
สั ท ธาจริ ต เหมาะกั บ อนุ ส สติ 6 คื อ พุ ท ธานุ ส สติ ธรรมานุ ส สติ สั ง ฆานุสสติ จาคานุสสติ ศีลานุสสติ เทวตานุสสติ
พุทธิจริต เหมาะแก่การบอกไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เพื่อให้เกิด
ความเลื่อมใส พิจารณาธาตุ 4 อาหาเรปฏิกูลสัญญา มรณานุสสติ อุปสมานุสสติ
อานาปานสติเหมาะสมกับทุกจริต
อารมณ์ ที่ ก ล่ า วมา 6 ประการนี้ บางคนมี อ ารมณ์ ทั้ ง 6 อย่ า งนี้ ค รบถ้ ว น
บางรายก็มีไม่ครบ มีมากน้อยกว่ากันตามอานาจวาสนาบารมีที่อบรมมาในชาติอดีต
อารมณ์ ที่ มี อ ยู่ ค ล้ า ยคลึงกันแต่ค วามเข้ม ข้นรุ นแรงไม่ เ สมอกันนั้น เพราะบารมี
ที่อบรมมาไม่เสมอกัน
2.3.4 ทิศ 6
ทิศ 6 ของใครก็ตาม จะประกอบด้วยตัวของคนนั้นเองเป็นแกนกลางแล้ ว
แวดล้อมด้วยบุคคลอีก 6 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มล้วนมีความสัมพันธ์กับตัวของเขาตาม
ฐานะ และหน้าที่แตกต่างกันไป คือ
1. ปุรัตถิมทิศ แปลว่า ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ บิดา มารดา
คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ เ ป็ น ผู้ มี อุ ป การคุ ณ คนแรกของเรา เพราะว่ า ท่ า นก้า วเข้า มา
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชี วิ ต ของเราก่ อ นใครๆ ในโลก และทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งไม่ ว่ า จะเป็ น
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97

ชีวิต เลือดเนื้อ รวมทั้งความเป็นคนเราได้มาจากท่านทั้งนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จึงทรงจัดให้ท่านทั้งสองมาอยู่ข้างหน้า เป็นทิศเบื้องหน้าของเรา
2. ทักขิณทิศ แปลว่า ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูบาอาจารย์
ครูบาอาจารย์เป็นบุคคลสาคัญกับชีวิตของเราอีกท่านหนึ่ง เพราะท่านสอนเรา
ตั้งแต่ให้รู้จักการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ให้รู้จักการรั กษาเนื้อรักษาตัวให้พ้นจากภัย
อันตรายต่างๆ ตลอดจนสอนให้รู้จักการทามาหากิน ท่านจึงเป็นทักขิไณยบุคคล คือ
บุคคลที่พวกเราต้องเคารพกราบไหว้บูชา
3. ปัจฉิมทิศ แปลว่า ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ ภรรยาหรือสามี
ถ้าตรงกลางเป็นผู้ชายทิศเบื้องหลังก็เป็นภรรยา ถ้าตรงกลางเป็นผู้หญิง ทิศ
เบื้ อ งหลั ง ก็ เ ป็ น สามี แต่ ถ้ า ตรงกลางเป็ น เด็ ก หรื อ เป็ น ผู้ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ แ ต่ ง งาน
ทิ ศ เบื้อ งหลั ง ก็ไ ม่ มี พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า ทรงนาภรรยาหรื อ สามี ม าไว้ข้า งหลั ง
เพราะไม่ว่าจะเป็นสามีหรือ ภรรยา ซึ่งบางครั้ง ก็ก่อบุตรขึ้นมาอีก ล้วนถือว่า เป็น
กาลังเสริม เป็นผู้ติดตามคอยสนับสนุนช่วยเหลือ อยู่ข้างหลังทั้งสิ้น เนื่องจากเรื่อง
บางเรื่องไม่สามารถทาแทนกันได้
4. อุตตรทิศ แปลว่า ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตรสหาย
มิตรสหายที่คบค้าสมาคมกันมาตั้งแต่เด็กจนโตนี่เอง ที่เป็นผู้คอยช่วยเหลือให้
เราข้ามพ้นอุปสรรค และภัยอันตรายต่างๆ ในเวลาเดียวกันก็ยังเป็นกาลังสนับสนุน
ให้เราสามารถบรรลุความสาเร็จอีกด้วย
ทิศเบื้องซ้ายนี้เป็นทิศที่ใหญ่ที่สุด เพราะตลอดชีวิตของคนเราต้องเกี่ยวข้องคบ
หากับผู้คนมากมาย เพราะฉะนั้นใครมีทิศเบื้องซ้ายน้อยก็จะเข้า ตารา “นกไม่มีขน
คนไม่มีเพื่อน” บินก็ไม่ขึ้น โตก็ไม่ได้ เตรียมจะเป็นนกปิ้ง เตรียมจะเป็นนกย่ า ง
กาลังเตรียมตัวตายเสียแล้ว ถ้าใครสารวจตรวจสอบดูแล้ว พบว่าตัวเองมีเพื่อนน้อย
ละก็ รีบกลับไปแก้ไขเสีย ไม่อย่างนั้น เดี๋ยวจะเดือดร้อน
5. เหฏฐิมทิศ แปลว่า ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ คนรับใช้ ลูกน้อง
ใครมี ลู ก น้ อ งมากก็ เ บาแรงกาย คื อ ไม่ ต้ อ งท างานหนั ก ไม่ ห นั ก แรงกาย
จนเกินไป แต่ว่าอาจจะหนักแรงใจบ้าง ถ้าฝึกเขาไม่เป็น ซึ่งก็โทษใครไม่ได้ นอกจาก
โทษตั ว เราเองแล้ ว ทิ ศ เบื้ อ งล่ า งนี้ เ อง ที่ ค อยเป็ น ฐาน เป็ น ก าลั ง เป็ น ที่ ม าแห่ ง
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ทรัพย์สินเงินทอง สาหรับเอามาใช้เป็นกองเสบียงในการหล่อเลี้ยงชีวิตของเรา และ
แน่นอนเราจะมีทรัพย์มาใช้ ในการสร้างบุญสร้างบารมีได้มากน้อยเท่าไร ก็ม าจาก
ทิศเบื้องล่าง เพราะฉะนั้นอย่าได้มองข้าม ทิศเบื้องล่างกันทีเดียว
6. อุปริมทิศ แปลว่า ทิศเบื้องบน ได้แก่ สมณะ และพราหมณ์ทั้งหลาย
เราชาวพุทธก็มีพระภิ กษุสงฆ์เป็นผู้นาทางจิตใจ เพราะท่านเป็นผู้ที่สูงด้วย
คุ ณ ธรรมอีกทั้ง ยังเป็นผู้ ชี้ทิ ศ และเป็นแหล่ งผลิตศีล ธรรมอีกด้วย (ที .ปา. (ไทย)
11/244/200 มจร.)
หน้าที่ของทิศ 6 มีดังต่อไปนี้
1. ปุรัตถิมทิศ คือ ทิศเบื้องหน้า (มารดาบิดา)
หน้าที่ของมารดาบิดาต่อบุตรธิดา
1) ห้ามไม่ให้ทาความชั่ว
2) ให้ตั้งอยู่ในความดี
3) ให้ศึกษาศิลปวิทยา
4) หาภรรยาหรือสามีที่สมควรให้
5) มอบทรัพย์ให้ในเวลาอันสมควร

หน้าที่ของบุตรธิดาต่อมารดาบิดา
1) ท่านเลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยงท่านตอบ
2) ช่วยทาการงานของท่าน
3) จักดารงวงศ์ตระกูล
4) ประพฤติตน ให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท
5) เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทาบุญอุทิศให้ท่าน

2. ทักขิณทิศ คือ ทิศเบื้องขวา (ครูอาจารย์)
หน้าที่ของครูอาจารย์ต่อศิษย์
1) แนะนาให้เป็นคนดี
2) ให้เรียนดี
3) บอกความรู้ในศิลปวิทยาทุกอย่างด้วยดี
4) ยกย่องให้ปรากฏในมิตรสหาย
5) ทาความป้องกันในทิศทั้งหลาย

หน้าที่ของศิษย์ต่อครูอาจารย์
1) ลุกขึ้นยืนรับ
2) เข้าไปคอยรับใช้ใกล้ชิด
3) เชื่อฟัง
4) ดูแลปรนนิบัติ
5) เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ

3. ปัจฉิมทิศ คือ ทิศเบื้องหลัง (สามีภรรยา)
หน้าที่ของสามีต่อภรรยา
1) ยกย่องว่าเป็นภรรยา
2) ไม่ดูหมิ่น

หน้าที่ของภรรยาต่อสามี
1) จัดการงานดี
2) สงเคราะห์คนข้างเคียงสามี
บทที่ 2 หลักธรรมของกัลยาณมิตร
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3) ไม่ประพฤตินอกใจ
4) มอบความเป็นใหญ่ให้
5) ให้เครื่องแต่งตัว

3) ไม่ประพฤตินอกใจ
4) รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้
5) ขยันไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวง

4. อุตตรทิศ คือ ทิศเบื้องซ้าย (มิตรสหาย)
หน้าที่ของมิตรสหายต่อมิตรสหาย
1) ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว
2) ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว
3) เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพานักได้
4) ไม่ละทิ้งในยามอันตราย
5) นับถือตลอดถึงวงศ์ตระกูลของมิตร

หน้าที่ของมิตรสหายอนุเคราะห์ตอบ
1) แบ่งปันสิ่งของให้
2) กล่าววาจาเป็นที่รัก
3) ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์
4) วางตนสม่าเสมอ
5) ไม่พูดจาหลอกลวงกัน

5. เหฏฐิมทิศ คือ ทิศเบื้องล่าง (บริวาร)
หน้าที่ของนายจ้างต่อลูกจ้าง
1) จัดการงานให้ทาตามสมควรแก่กาลัง
2) ให้อาหารและค่าจ้าง
3) ดูแลรักษายามเจ็บป่วย
4) ให้อาหารมีรสแปลก
5) ให้หยุดงานตามโอกาส

หน้าที่ของลูกจ้างต่อนายจ้าง
1) ตื่นขึ้นทางานก่อนนาย
2) เลิกงานเข้านอนทีหลังนาย
3) ถือเอาแต่ของที่นายให้
4) ทางานให้ดีขึ้น
5) นาคุณของนายไปสรรเสริญ

6. อุปริมทิศ คือ ทิศเบื้องบน (สมณะพราหมณ์)
หน้าที่ของพระสงฆ์ต่อคฤหัสถ์
1) ห้ามไม่ให้ทาความชั่ว
2) ให้ตั้งอยู่ในความดี
3) อนุเคราะห์ด้วยน้าใจอันงาม
4) ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง
5) อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจ
6) บอกทางสวรรค์ให้
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หน้าที่ของคฤหัสถ์ต่อพระสงฆ์
1) จะทาสิ่งใดก็ทาด้วยเมตตา
2) จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา
3) จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา
4) เปิดประตูต้อนรับ
5) ถวายปัจจัยเครื่องยังชีพ

2.3.5 สัปปุริสธรรม 7
สัปปุริสธรรม ปรากฏในธัมมัญสูตรว่าด้วยบุคคลผู้รู้ธรรม กล่าวถึง คุณธรรม
ของผู้ที่จะเป็นกัลยาณมิตรของโลกไว้ 7 ประการ ดังนี้
1. ธัมมัญญู รู้จักธรรม ต้องมีธรรมะประจาใจที่สามารถเป็นแนวทางในการ
สอนตนเอง และคนอื่นได้ ไม่ใช่เป็นคนหลักลอย มีความเข้าใจ และแตกฉานใน
คาสอนของพระพุทธเจ้าในระดับหนึ่ง ต้องหาโอกาสศึกษาธรรมะในพระไตรปิฎก
ศึกษาจากการฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ หรือจากการอ่านหนังสือธรรมะ เป็นต้น
2. อัตถัญญู รู้จักอรรถ คือ ทาความเข้าใจในเนื้อความต่างๆ ได้อย่างแตกฉาน
จนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง รู้ความมุ่งหมายของหลักธรรมนั้น ๆ
ว่ามีวัตถุประสงค์หรือเหตุผลอย่างไร อีกทั้ง สามารถตีความหมายของผู้ที่ตนเองไป
ทาหน้าที่กัลยาณมิตรว่ามีจุดประสงค์อะไร เมื่อมีปัญหาสามารถแก้ไขให้ได้
3. อัตตัญญู รู้จักตน คือ รู้จักที่ต่าที่สูง ควรไม่ควร รู้จักกาลัง ของตนเองว่ามี
ความรู้ความสามารถเพียงไร กัลยาณมิตรจะต้องเป็นผู้ที่มั่นคงในเรื่องของความ
ศรัทธา คือ ความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย มีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นครบบริบูรณ์ ต้องมี
ศีลบริสุทธิ์ ไม่ด่างพร้อย มีสุตะ คือ ศึกษาและเรียนรู้มามาก มีความเข้า ใจโลกตาม
ความเป็นจริง ต้อ งมี จาคะไม่ตระหนี่ถี่เ หนียว มี ปัญ ญาสามารถสั่งสอน แนะนา
บุคคลที่เราจะไปทาหน้าที่ได้จริง และต้องมีปฏิภาณเป็นยอด เพราะระหว่างการทา
หน้าที่กัลยาณมิตร มีทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อน
4. มัตตัญญู รู้จักประมาณ บริหารตนเองได้ ตั้งแต่เรื่องความเป็นอยู่ ดารงตน
สมฐานะไม่ใช้จ่ายเกินรายได้ รู้ จักประมาณในการรับประทาน และการบริโภค
ใช้สอยสิ่งต่างๆ แต่งตัวแม้ไม่เลิศหรูแต่ให้ดูดี เป็นที่ตั้งแห่งความน่าเชื่อถือ ของผู้ได้
พบเห็น มีความมักน้อยสันโดษ ไม่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย
5. กาลัญญู รู้จักกาล รู้จักบริหารเวลาให้กับตนเอง เวลาไหนควรทาอะไร
กาหนดตารางกิจกรรมที่จะต้องทาในแต่ละวัน หรือแต่ละเดือน จนกระทั่งตลอดปี
ให้ชัดเจน เช่น เวลาเรียน เวลาทางาน เวลาพักผ่อน เวลานั่งสมาธิเจริญภาวนา
เวลาศึกษาธรรมะ เป็นต้น
บทที่ 2 หลักธรรมของกัลยาณมิตร
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6. ปริ สั ญ ญู รู้ จั ก บริ ษั ท หรื อ สั ง คม การจะเข้ า ไปสู่ ที่ ป ระชุ ม หรื อ สั ง คมใด
ต้องรู้จักการวางตัว ต้องศึกษามารยาทหรือขนบธรรมเนี ยมวัฒนธรรมของแต่ละ
สถานที่นั้นๆ ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ควรรู้สิ่งที่ไม่ควร
ปฏิบัติให้ยิ่งกว่าสิ่ งที่ควรปฏิบัติ ให้มากเข้าไว้ รู้จักการเดิน การยืน การนั่ง และ
การพูดจา อันจะเป็นทางมาแห่งการทาหน้าที่กัลยาณมิตรต่อสังคมนั้นๆ ได้สาเร็จ
7. ปุคคลปโรปรัญญู รู้จักบุคคล การวิเคราะห์คนได้ถูกต้องตามหลักจริต 6
นิสัย หรือธาตุของผู้ร่วมสนทนา คือ ความสาเร็จก้าวแรกและเป็นก้าวสาคัญใน
การทาหน้าที่กัลยาณมิตร จะได้รู้จักว่ าบุคคลไหนควรคบ ไม่ควรคบ ควรแนะนา
ธรรมะหมวดใด จึงจะตรงจริตอัธยาศัย เหมือนหมอที่จ่ายยาถูกโรค ย่อมทาให้คนไข้
หายป่วยได้อย่างรวดเร็ว (องฺ.สตฺตก. (ไทย) 23/68/143-146 มจร.)
2.3.6 กัลยาณมิตรธรรม 7
หากเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมจนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับตนเอง เราจะเกิด
ความรู้ สึ ก อยากเป็ น กั ล ยาณมิ ต ร ชั ก ชวนคนที่ เ รารั ก ให้ ม าปฏิ บั ติ ธ รรมบ้ า ง
แต่การทาหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะบางคนก็ประสบความสาเร็จ
บางคนก็ล้มเหลว คือ ชวนคนทาความดีแล้วเขาไม่ทาหรือไม่เชื่อ ซึ่งหากเป็นดังนี้
เราควรมาสารวจตัวเองดูว่าเรามีคณ
ุ สมบัติของการเป็นกัลยาณมิตรมากน้อยเพียงใด
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลักไว้ดังนี้
1. ปิโย น่ารัก คือ มาดูว่าเราเป็นคนมีนิสัยน่ารักหรือไม่ เพราะถ้าเราเป็นคน
มี บุค ลิ กที่ ใครเห็น ใครก็รั ก ดูแล้ วชวนให้ส บายใจ น่า เข้า ใกล้ เราก็จะท าหน้าที่
กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นได้ไม่ยาก
2. ครุ น่าเคารพ คือ เราเป็นคนน่าเคารพหรือไม่ ซึ่งการทาตัวให้น่าเคารพ
ก็ คื อ เราต้ อ งเป็ น คนมี ค วามประพฤติ ดี ให้ ค นที่ เ ข้ า มาอยู่ ใ กล้ เ ราไม่ รู้ สึ ก ว่า เรา
อันตราย แต่กลับรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย พึ่งได้ เชื่อถือได้
3. ภาวนีโย น่าเจริญใจ คือ เราเป็นคนน่าสรรเสริญหรือไม่ ซึ่งการที่เขาจะ
สรรเสริญเราได้ ก็ต่อเมื่อเราต้องเป็นผู้มีภูมิรู้ภูมิธรรม ดังนั้น ต้องหมั่นศึกษาธรรมะ
และหาความรู้จนเก่ง ทั้งทางโลกและทางธรรม
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4. วัตตา รู้จักพูดให้ได้ผล คือ เป็นคนฉลาดพูด ฉลาดในการแนะนาสั่งสอน
ฉลาดในการเตือนสติ ฉลาดในการให้กาลังใจ ฉลาดในการชักชวนโน้มน้าวให้แก้ไข
ข้อ ผิ ดพลาดต่างๆ โดยผู้ ฟัง ค าพู ดจากเราไม่รู้สึ กโกรธ แต่กลั บอยากทาความดี
ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
5. วจนักขโม อดทนต่อถ้อยคา คือ เป็นคนอดทนต่อถ้อยคา ไม่ว่าใครจะพูด
ไม่ดีแค่ไหน ก็สามารถสงบนิ่ง เยือกเย็น ไม่ขุ่นเคือง ไม่โกรธได้
6. คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แถลงเรื่องล้าลึกได้ คือ สามารถอธิบายธรรม
ได้ลึกซึ้ง จนผู้ฟังสามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้อง ทั้งในด้านปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
ซึ่งถ้าเราจะสามารถทาตรงนี้ได้ ก็ต้องหมั่นศึกษาธรรมะ และปฏิบัติธรรมให้มากๆ
7. โน จัฏฐาเน นิโยชะเย ไม่ชักนาในทางเสื่อมเสีย คือ ไม่ชักนาในทางที่ไม่ดี
หรือไม่แนะนาเขาให้ดาเนินชีวิตด้วยความประมาท
หากเราฝึกฝนอบรมตนเองให้มีคุณสมบัติครบทั้ง 7 ข้อได้ เราก็จะประสบ
ความสาเร็จในการชวนคนมาทาความดีได้อย่างง่ายๆ และในที่สุดแล้ว เราจะเห็นว่า
การทาหน้าที่กัลยาณมิตรนั้น คนที่ได้ประโยชน์อย่างสูง สุด ก็คือ ตัวเราเอง เพราะ
เราจะได้ฝึกฝนอบรมตัวเองให้มีคุณธรรรมทั้ง 7 ประการ ให้เกิดขึ้นกับตัวเราด้วย
นอกจากนี้ ควรหมั่น ตรวจสอบและพิจารณาตนเองอยู่เนืองๆ เพื่อเพิ่มพูน
คุ ณ ธรรมของความเป็นกัล ยาณมิ ตรให้เ ต็ม เปี่ย มบริ บูร ณ์ โดยอาศั ย หลั กปฏิบัติ
10 ประการ ดังนี้
ข้อเตือนใจสาหรับกัลยาณมิตร 10 ประการ
1. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เราเป็นกัลยาณมิตรแล้ว อาการกิริยา
ใดๆ ของกัลยาณมิตร เราต้องทาอาการกิริยานั้นๆ
2. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆ ว่า อาการกาย วาจาอย่างอื่น ที่เราจะต้อง
ทาให้ดีขึ้นไปกว่านี้ ยังมีอยู่อีก ไม่ใช่เพียงเท่านี้
3. กั ล ยาณมิ ต รควรพิ จ ารณาเนื อ งๆ ว่ า เป้ า หมายชี วิ ต ของเรา ที่ จ ะเป็ น
กัลยาณมิตรให้กับตนเองและผู้อื่น สมบูรณ์เพียงไร
4. กัล ยาณมิ ตรควรพิ จารณาเนือ งๆ ว่า เรามี หน้า ที่ อั นสู งส่ง แม้ ว่า จะเกิด
อุปสรรคมากน้อยเพียงใด เราจะอดทน ปรับปรุงแก้ไข ฟันฝ่าอุปสรรคนั้นๆ
บทที่ 2 หลักธรรมของกัลยาณมิตร
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5. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆ ว่า ตัวของเราเอง ติเตียนตัวของเราเอง
โดยศีลได้หรือไม่
6. กั ล ยาณมิ ต รควรพิ จ ารณาเนื อ งๆ ว่ า ผู้ รู้ ใ คร่ ค รวญแล้ ว ติ เ ตี ย นเรา
โดยศีลได้หรือไม่
7. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรัก ของ
ชอบใจทั้งนั้น
8. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนือ งๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของตัว เราทาดีจัก
ได้ดี ทาชั่วจักได้ชั่ว
9. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆ ว่า วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เราทาอะไรอยู่
10. กั ล ยาณมิ ต รควรพิ จ ารณาเนื อ งๆ ว่ า คุ ณ วิ เ ศษของเรา มี อ ยู่ ห รื อ ไม่
ที่จะทาให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขิน ในเวลาเพื่อนกัลยาณมิตรถาม ในกาลภายหลัง

2.4 หลักธรรมเพื่อทากิจของกัลยาณมิตรให้สาเร็จ
2.4.1 ฆราวาสธรรม 4
ฆราวาสธรรม 4 ประกอบด้วย สัจจะ คือ ความซื่อสัตย์ ทมะ คือ การฝึกตน
ขันติ คือ ความอดทน จาคะ คือ ความเสียสละ ซึ่ง 4 ข้อนี้ ไม่ใช่ธรรมของฆราวาส
เพี ย งอย่ า งเดีย ว บรรพชิ ต ผู้ อ อกบวชก็ ค วรถือ ปฏิ บั ติ เ ช่ น เดีย วกั น เพราะใครที่
มีสัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ชีวิตก็จะเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว รายละเอียด
ของฆราวาสธรรม แต่ละข้อมีดังนี้ คือ
1. สัจจะ คือ การเป็นคนจริง ในที่นี้จะนาเสนอสองนัยยะ
นั ย ยะแรก คื อ เมื่ อ ตั้ ง ใจอะไรไว้ แล้ วก็ จ ริ ง ต่ อ เป้ า หมายนั้น ไม่ ท้ อ ถอยต่อ
เป้ า หมายนั้ น เพราะงานทุ ก อย่ า งในโลกนี้ ทั้ ง งานใหญ่ งานเล็ ก ล้ ว นต้ อ งเจอ
อุปสรรคด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งอุปสรรคภายใน คือ ใจของเราเอง หรืออุปสรรคภายนอก
เงื่อนไข สิ่งแวดล้อม ผู้คนรอบตัวก็ตาม ดังนั้น จะประสบความสาเร็จได้ “เราต้อง
จริง” เมื่อเจออุปสรรคก็ไม่หยุด แต่จงเดินหน้าต่อไปจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
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นัยยะที่สอง คือ เป็นคนที่รักษาคาพูด พูดคาไหนคานั้น เชื่อถือได้ เหมือนดัง
สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ตถาคต พูดอย่างไร ทาอย่างนั้น ทาอย่างไร พูดอย่างนั้น”
ถ้าทาได้อย่างนี้ เราจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือ ส่งผลให้ชีวิตเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
2. ทมะ คือ การฝึกตัวเองเมื่อเราตั้ งใจอะไรไว้แล้ว ก็ต้องฝึกตัวเองให้เพิ่มพูน
ตลอดเวลา เพื่อจะได้สามารถทาไปถึงเป้า หมายได้สาเร็จสมความตั้งใจ ตอนเริ่มต้น
อาจจะไม่ได้เก่ง แต่มุ่งตรงต่อเป้าหมายนั้น แล้วฝึกตัวเอง พัฒนาศักยภาพ ขอเพียง
อย่าหยุดการฝึกตัวเอง ฝึกไปจนตลอดชีวิตของเราเลย สุดท้ายความสาเร็จจะเป็น
ของเรา
3. ขันติ คือ ความอดทนในที่นี้ มี 4 ระดับ
- อดทนต่อความลาบากตรากตรา
- อดทนต่อทุกขเวทนา
- อดทนต่อการกระทบกระทั่ง
- อดทนต่อสิ่งที่เย้ายวนใจ หรือกิเลสซึ่งทนได้ยาก
4. จาคะ คือ ความเสียสละ ทั้งสละวัตถุสิ่งของ มีน้าใจช่วยเหลือคนอื่น และ
สละอารมณ์ไม่เก็บอารมณ์ขุ่นมัวไว้ในใจ ทาให้ใจเราผ่องแผ้วอยู่เรื่อยๆ คนเราจะ
ประสบความสาเร็จได้ ต้องรู้จักจาคะ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นด้วย คนไหนที่
เริ่มเติบโตในหน้าที่การงานแล้ว มีน้าใจต่อผู้ร่วมงานรอบข้าง ไม่โตเดี่ยว ดึงคนอื่น
ขึ้นมาด้วยเป็นกลุ่มก็จะสามารถรับมือกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคง
ผู้ นาฆราวาสธรรม 4 ไปใช้ แม้ อ ยู่ ค รองเรื อน ก็จะเป็นฆราวาสคฤหัสถ์ที่มี
ความสุขความสาเร็จในชีวิ ต หากเป็นนักบวชก็จะได้รับผลแห่งการปฏิบัติบาเพ็ญ
สมณธรรม ด้วยที่ตั้งใจปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรมทั้ง 4 ประการนี้ (พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2551: 113-114)
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2.4.2 อิทธิบาท 4
ชื่อก็บอกอยู่แล้ว อิทธิ แปลว่า ฤทธิ์หรือความสาเร็จ บาท แปลว่า เส้นทางไป
ทางดาเนินไป อิทธิบาท ก็คือ “ทางดาเนินไปสู่ความสาเร็จ” ซึ่งประกอบด้วยหมวด
ธรรม 4 ข้อ มีรายละเอียด ดังนี้
1. ฉันทะ แปลว่า ความพอใจรักใคร่ คือ เต็มใจทา ได้แก่ มีความต้องการ
ที่จะทา มีใจรักที่จะทา ใจใฝ่รักที่จะทาสิ่งนั้นอยู่เสมอ หมายความว่า พอใจรักใคร่ที่
จะทาความดีด้วยความเต็มใจ และตั้งใจอย่างแรงกล้า
2. วิริยะ แปลว่า ความเพียร ประกอบความดี คือ แข็งใจทา ขยันทาสิ่งนั้น
ด้ ว ยความพยายาม อดทนไม่ ท้ อ ถอย อะไรจะเกิ ด ก็ แ ข็ ง ใจท า หมายความว่ า
มีความแกล้วกล้า ขยันทาความดี มีการศึกษาศิลปวิทยา เป็นต้น คุณธรรมข้อนี้ เป็น
เครื่องพยุงความพอใจมิให้ท้อถอยในการทางาน เพราะว่าการงานทุกชนิด มักจะ
ง่ า ยตอนคิ ด แต่ มั ก จะติ ดตอนท า จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ค วามเพี ย รพยายามเรื่ อ ยไป
จนกว่าจะสาเร็จตามความพอใจที่ปลูกไว้ในเบื้องต้น
3. จิตตะ แปลว่า เอาใจฝักใฝ่ในความดี คือ ตั้งใจทา มีใจจดจ่อ ทาสิ่งนั้นด้วย
ความฝักใฝ่ เอาใจใส่เสมอ มีใจจดจ่อเป็นสมาธิ หมายความว่า มีความผูกใจ สนใจ
ไม่ทอดธุระในความดีที่พอใจพากเพียรกระทาอยู่ มีสติคุ้มจิตให้กระตุ้นความเพียร
สม่าเสมอ ไม่ทาๆ หยุดๆ เหมือนกิ้งก่าวิ่งๆ หยุดๆ
4. วิมังสา แปลว่า ความตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่ง นั้นๆ คือ เข้าใจทา
มี ค วามรู้ ความสามารถในสิ่งที่ ทา ท าด้วยความพิจารณา หมั่ นตรวจสอบ มี การ
วางแผน วัดผลตลอดจนหาวิธีแก้ไ ขปรั บปรุ ง หมายความว่า ใช้ปัญ ญาสอดส่อง
เทียบเคียงเปรียบเทียบ ทั้งเหตุทั้งผลในความดีต่างๆ ที่ตนกระทาแล้ว คือ ย้อนกลับ
ไปดูว่าตนได้ทาเหตุ ปลูกฉันทะ ใช้วิริยะ ได้ตั้งจิตตะในการนั้นๆ ไว้มากน้อยเท่าไร
(ที.ปา. (ไทย) 11/306/277 มจร.)
คุณ 4 อย่างนี้ มีบริบูรณ์แล้ว อาจชัก นาบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ ซึ่งไม่
เหลือวิสัย ชื่อว่า อิทธิบาท แปลว่า คุณเครื่องให้สาเร็จความประสงค์ หรือจะแปลว่า
คุณธรรมเครื่องให้ถึงความเจริญ หรือให้ถึงความสาเร็จก็ได้ (พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ. ปยุตฺโต), 2551: 160)
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เมื่อเรารู้หลักนี้แล้ว เราจึงต้องไม่หยุดในการหาความรู้ ฝึกฝนตนเองเสมอ
ในเมื่ อ เราชาวพุ ท ธมี อ าวุ ธลั บ ส าคั ญ คื อ “ธรรมะ” ของพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า
ซึ่งทันสมัยที่สุดในโลก ไม่มีวันเชยเพราะเป็นอกาลิโก คือ ไม่ขึ้นกับกาลเวลานั้นเอง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ถึงหัวข้อธรรมทั้ง 4 ข้อ ศึกษาจากตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบระหว่างตัวสนับสนุน และตัวขวางการทางานของ
อิทธิบาท 4
• เห็นประโยชน์ความสาเร็จ
ในอดีต ความมั่นใจใน
ความรู้ความสามารถ

• ความไม่ยุติธรรม

• การหมั่นหาความรู้
ฝึกฝนตนเองเสมอ

• ผู้คนรอบตัวที่ขยันขันแข็ง
การตั้งสัจจะอธิษฐาน

• อบายมุข

ฉันทะ

วิริยะ

วิมังสา

จิตตะ

• การทาสมาธิ

• ความไม่มีระเบียบในการ
ทางาน

• ความหลงตัวเอง
การดูถูกตัวเอง

ที่มา: www.dmc.tv
2.4.3 อคติ 4
ดังปรากฏในตติยอคติสูตรว่าด้วยอคติ สูตรที่ 3
1. ฉันทาคติ ลาเอียงเพราะรักใคร่ ชอบพอกัน เช่น การตัดสินคดี อธิกรณ์
พิพาทต่างๆ ก็ดี แบ่งปันสิ่งของก็ดี พิจารณาให้ยศ หรือรางวัลก็ดี ด้วยอานาจพอใจ
รักใคร่กัน โดยตัดสินให้ผู้ที่ชอบพอกันเป็นผู้ชนะ ทั้ง ๆ ที่ไม่ควรชนะ ให้สิ่งของที่ดี
ให้ยศ หรือรางวัลแก่คนที่ชอบพอกัน ทั้ง ๆ ที่ไม่ควรจะได้ ซึ่งเป็นการไม่ยุติธรรม
ประการหนึ่ง
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2. โทสาคติ ลาเอียงเพราะไม่ชอบกัน เช่น การตัดสินคดี ด้วยอานาจความ
โกรธ เกลี ย ดชัง โดยให้ผู้ ที่โกรธกันนั้น เป็นผู้แพ้ ทั้ ง ที่ ไ ม่ควรแพ้ ให้ของที่เลวแก่
ผู้ที่ตนเกลียดชัง ทั้งที่เขาควรจะได้ของดี ไม่ให้ยศ หรือรางวัลแก่ผู้ที่ไม่ชอบกัน ทั้งที่
ควรจะได้ จัดเป็นการไม่ยุติธรรมประการหนึ่ง
3. โมหาคติ ลาเอียงเพราะเขลา ได้แก่ การกระทาโดยไม่พิจารณาให้ถ่องแท้
ว่าอย่างไรถูก อย่างไรผิด อย่างไรควร อย่างไรไม่ควร เช่น ได้รับคาฟ้องแล้วยังไม่ทนั
สอบสวนให้รอบคอบ ด่วนตัดสินผิดๆ ไม่ถูกต้อง จัดเป็นการไม่ยุติธรรมประการหนึง่
4. ภยาคติ ล าเอี ย งเพราะกลั ว เช่น คนมี อ านาจท าผิ ด ผู้ พิ พ ากษาไม่ กล้า
ตัดสินใจลงโทษ เพราะกลัวเขาจะทาร้ายตอบ หรือผู้ที่อยู่ในปกครองทาผิดไม่กล้า
ลงโทษ เพราะกลัวจะขาดเมตตากรุณา กลัวเขาจะเดือดร้อน จัดเป็นการไม่ยุติธรรม
ประการหนึ่ง
อคติ 4 ประการนี้ ไม่ควรประพฤติ เป็นการกระทาสิ่งที่ไม่ควรทา เป็นความ
ประพฤติ ที่ ผิ ด ก่อ ให้เ กิดความล าเอี ย ง ความไม่ เ ที่ ย งธรรม ตรงกันข้า มกับการ
ประพฤติ ส มเหตุ ส มผล หรื อ มุ่ ง ความเที่ ย งตรงเป็ น เกณฑ์ ที่ เ รี ย กว่ า ยุ ติ ธ รรม
กัลยาณมิตรจะต้องมี ทั้งความเที่ยงธรรม และยุติธรรมควบคู่ไปด้วย (องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) 21/19/30-31 มจร.)
2.4.4 สังคหวัตถุ 4
รู้หลักในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อื่น ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือ ยึดเหนี่ยวใจ
บุคคล และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี หลักการสงเคราะห์ คือ
1. ทาน การให้ คือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปันช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ
ตลอดถึงให้ความรู้ และแนะนา สั่งสอน
2. ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ วาจาเป็นที่ รั ก วาจาดูดดื่ม น้าใจ หรื อ วาจา
ซาบซึ้งใจ คือ กล่าวคาสุภาพ ไพเราะ อ่อนหวาน สมานสามัคคีให้เกิดไมตรี และ
ความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงคาแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผล เป็นหลักฐานจูง
ใจให้นิยมยอมตาม
3. อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไข ปรับปรุง ส่งเสริมในทางจริยธรรม
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4. สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือ ทาตนเสมอด้วยปลาย ปฏิบัติสม่าเสมอ
กันในชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์ โดยร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตน
เหมาะแก่ฐานะ ภาวะบุคคล เหตุการณ์ และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละ
กรณี (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2551: 143)
2.4.5 พรหมวิหาร 4
พรหมวิหาร เป็นธรรมเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ หรือธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหม
และเป็นธรรมะข้อสาคัญสาหรับผู้ได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรอีกด้วย การจะทาหน้าที่
กัลยาณมิตรให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ต้องเริ่มจากจิตใจที่งดงาม ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความ
เมตตาปรารถนาดี ต่ อ เพื่ อ นร่ วมโลกอย่ า งแท้ จ ริ ง คุ ณ ธรรม คื อ พรหมวิ ห าร 4
ประการ จึงเป็นสิ่งที่กัลยาณมิตรจะต้องทาให้บังเกิดขึ้นในจิตใจ เป็นอุปนิสัยติดตัว
ไปจนกลายเป็นธรรมะที่ฝังแน่นในขันธสันดาน พรหมวิหาร 4 ประการ ได้แก่
1. เมตตา ความรักใคร่ ปรารถนาจะให้เป็นสุข ความสนิทสนม หรือความรัก
ปราศจากความกาหนัดยิ นดี เช่น พ่ อ แม่ รั กลู ก เป็นต้น ปรารถนาความไม่มีภัย
ไม่มีเวร ไม่มีการเบียดเบียน ไม่มีความทุกข์ ปรารถนาให้มีความสุข อาการปรารถนา
ความไม่มีภัย ไม่ มี เ วร ไม่ มี การเบี ยดเบียน ไม่ มี ค วามทุกข์ เหล่ า นี้ ชื่อว่า เมตตา
ความรักใคร่ ปรารถนาให้เป็นสุข
2. กรุณา ความสงสาร คิ ดจะช่วยให้พ้ นทุกข์ ความหวั่นใจ เมื่ อ เห็น หรื อ
ได้ยิ นผู้ อื่ นได้รั บความทุ กข์ ล าบากอยู่ ก็จะช่วย หรื อ ลงมื อ ช่วยให้พ้ นทุ กข์ หรื อ
ความปรารถนาเพื่ อ จะปลดเปลื้ อ งทุ ก ข์ ข องเขา สร้ า งความรู้ สึ ก ที่ จ ะเห็ น เขา
หลุ ดพ้ นจากความทุ กข์ เ ป็นเบื้อ งต้น เมื่ อ มี ค วามสามารถก็แสดงออกมาให้ เ ห็ น
ทางกาย คอยช่วยเหลือเขาทางวาจา แนะนาพร่าสอนเขา ชื่อว่ากรุณา ความสงสาร
คิดจะให้พ้นทุกข์
3. มุ ทิ ต า ความพลอยยิ น ดี เมื่ อ ผู้ อื่ น ได้ ดี ได้ แ ก่ ความบั น เทิ ง ใจ หรื อ
เบิกบานใจ เมื่อได้เห็นหรือได้ยินผู้อื่นมีความสุขสบาย เจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ
สุข ตามสภาพของตนแล้วก็พลอยยินดีชื่นชม ไม่มีจิตใจริษยา พลอยยินดีร่วมกับเขา
4. อุเบกขา ความวางเฉย ไม่ดีใจ ไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติ หมายความ
ว่า เมื่อได้เห็น หรือรู้ว่าผู้อื่นถึงความวิบัติ ก็วางใจเป็นกลาง โดยพิจารณาว่าสัตว์
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ทั้ งหลายมี กรรมเป็นของๆ ตน ใครท าดีก็ไ ด้ดี ใครท าชั่วก็ไ ด้ชั่ว ไม่ ดีใจเมื่ อศัตรู
ประสบความวิบัติ และไม่เสียใจเมื่อคนเป็นที่รักประสบความวิบัติ ต้องรู้จักวางเฉย
ไม่ แผ่ เ มตตากรุ ณ าไปโดยไม่ บังควร เช่น เอาใจช่วยโจรผู้ ที่ ถูกลงอาญา เป็นต้น
เพราะการกระทาความผิดของเขาเป็นเหตุ
โดยทาความรู้สึกว่าคนเราทุกคนเกิดมามีกรรมเป็นของตน จะต้องได้รับผล
ของกรรม มีกรรมเป็น กาเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ใครทา
กรรมใดไว้ ดีหรือชั่วก็ตาม จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น อาการที่ ดารงรักษาจิต
ไม่ ใ ห้ ต กไปในความยิ น ดี และยิ น ร้ า ยได้ โ ดยอาการสม่ าเสมอในหมู่ สั ต ว์ ดั ง นี้
ชื่ออุเบกขา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2551: 124)
ผลดีของการเจริญพรหมวิหาร
1. อยู่ ด้วยความไม่มี ภัย ไม่ มี เ วร เป็นไปเพื่ อ ความรักใคร่กัน และละธรรม
อันเป็นข้าศึก คือ พยาบาทเสียได้
2. ย่อมเป็นเหตุให้ช่วยทุกข์เขา ไม่หนีเอาตัวรอด และละธรรม คือ วิหิงสา
ความเบียดเบียนเสียได้
3. ย่อมเป็นเหตุให้เกิดโสมนัสยินดี และละธรรม คือ ความริษยาเสียได้
4. ย่อมเป็นเหตุให้ ละธรรม คือ ปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งแห่งจิตเสียได้
2.4.6 สาราณียธรรม
หมายถึง ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน
ธรรมที่ทาให้เกิดความสามัคคี หลักการอยู่ร่วมกัน มี 6 ประการ คือ
1. เมตตากายกรรม หมายถึ ง ตั้ ง เมตตากายกรรมในเพื่ อ นพรหมจรรย์
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจ
แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกันทั้งต่อหน้า และลับหลัง
2. เมตตาวจีกรรม หมายถึง ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ ทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะนา ตักเตือนด้วย
ความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้า และลับหลัง
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3. เมตตามโนกรรม หมายถึง ตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ ทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิด ทาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกัน
ในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน
4. สาธารณโภคิตา หมายถึง ได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปัน คือ เมื่อได้สิ่งใดมา
โดยชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้ อยก็ไม่หวงไว้ผู้เดียว นามาแบ่งปัน เฉลี่ยเจือจาน
ให้ได้มีส่วนร่วม ใช้สอย บริโภคทั่วกัน
5. สี ล สามั ญ ญตา หมายถึ ง มี ศี ล บริ สุ ท ธิ์ เ สมอกั น กั บ เพื่ อ นพรหมจรรย์
ทั้ งหลาย ทั้ งต่อ หน้า และลั บหลัง คื อ มี ค วามประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้อ งตาม
ระเบียบวินัย ไม่ทาตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ
6. ทิ ฏ ฐิ ส ามั ญ ญตา หมายถึ ง มี ทิ ฏ ฐิ ดี ง ามเสมอกั น กั บ เพื่ อ นพรหมจรรย์
ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้า และลับหลัง คือ มีความเห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการ
สาคัญ อันจะนาไปสู่ความหลุดพ้นสิ้นทุกข์ หรือขจัดปัญหา (พระพรหมคุณาภรณ์
ป.อ. ปยุตฺโต, 2551: 200-201)
บุคคลใดก็ตามนาสังคหวัตถุธรรม พรหมวิหารธรรม และสารณียธรรมไปใช้ใน
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น ย่อมเป็นคนที่มีเสน่ห์ เป็นที่รักของผู้ที่อยู่ใกล้ ความ
มีเสน่ห์นั้นเกิดจากการกระทาของตนเอง เช่น การให้ทาน ย่อมทาให้ผู้รับเกิดความ
ปลื้มปีติ การกล่าววาจาไพเราะ ย่อ มทาให้ผู้ฟังพึงพอใจที่จะพูดด้วย หรือการให้
ความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งทางกาย วาจา ใจ ก็ย่อมนามาซึ่งความรักใคร่
เห็นอกเห็นใจต่อกัน ทาให้สังคมเกิดความสงบสุข
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2.5 หลักธรรมในการพัฒนาตนให้เป็นคนรู้จักพึ่งตนเอง
2.5.1 นาถกรณธรรม
พุทธศาสนายึดถือบุคคลเป็นศูนย์กลาง คือ ต้องการให้บุคคลเกิดการพัฒนา
ตนเอง รู้จักตนเองและพึ่งตนเอง เหมือนดังคาที่กล่าวไว้ในขุททกนิกายธรรมบทว่า
ตนแล เป็นที่พึ่งของตนเอง
คนอื่น ใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้
บุคคลผู้มีตนฝึกดีแล้ว
ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้แสนยาก
(ขุ.ธ. (ไทย) 25/160/82 มจร.)

ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นตัวของตัวเองหรือรู้จักพึ่งตนเองนั้น ต้องมีธรรมเป็นเครื่องนา
ทางแห่งการดาเนินชีวิต ที่เรียกว่า นาถกรณธรรม ซึ่งเป็นธรรมที่ทาให้คนพึ่งตนเอง
มี 10 ประการ คือ
1. ศีล คือ มีความประพฤติดีงามสุจริต รักษาระเบียบวินัย มีอาชีวะบริสุทธิ์
ไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและสังคม
2. พาหุสัจจะ คือ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก มีความรู้ความเข้าใจลึกซึง้
เรียกได้ว่าไม่เป็นผู้ที่อยู่นิ่งเฉย ขวนขวายหาความรู้อยู่เสมอ
3. กัลยาณมิตตตา คือ ความมีกัลยาณมิตร การคบคนดี ได้ที่ปรึกษาดี และผู้
แนะนาสั่งสอนที่ดี เช่น รู้จักคบเพื่อนหรือมิตรซึ่งชักจูงไปในทางที่ดีงาม ไม่คบมิตร
ปอกลอกซึ่งจะพาชีวิตไปสู่อบายมุข
4. โสวจัสสตา คือ ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย รับฟังเหตุผล และข้อเท็จจริง
ของบุคคลอื่น พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงตน ไม่ทาตนเป็นคนขวางโลก
5. กิ ง กรณี เ ยสุ ทั ก ขตา คื อ ความเอาใจใส่ ข วนขวายในกิ จ การใหญ่ น้อ ย
ทุ ก อย่ า งของเพื่ อ นร่ วมหมู่ ค ณะ และงานของส่ ว นรวม รู้ จั ก พิ จ ารณาไตร่ ตรอง
สามารถจัดทาให้สาเร็จเรียบร้อย
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6. ธัมมกามตา คือ ความเป็นผู้ใคร่ธรรม คือ รักธรรม ใฝ่ความรู้ ใฝ่ความจริง
รู้จักพูด รู้จักรับฟัง ทาให้เกิดความพอใจ ชวนให้ผู้อื่นอยากเข้ามาร่วมสนทนาด้วย
ชอบศึกษา ยินดีปรีดาในหลักธรรม หลักวินัยที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไป
7. วิ ริ ย ารั ม ภะ คื อ ความขยั น หมั่ น เพี ย ร คื อ เพี ย รละความชั่ ว ประกอบ
ความดี มีใจแกล้วกล้า บากบั่น ก้าวหน้า ไม่ย่อท้อ ไม่ทอดทิ้งธุระ
8. สันตุฏฐี คือ ความสันโดษ คือ ยินดี มีความสุข ความพอใจด้วยปัจจัยสี่ทหี่ า
มาได้ ด้วยความเพียรอันชอบธรรมของตน เช่น ยินดีพอใจในลาภผลที่ตนพึงมีพึงได้
ในผลงาน และความสาเร็จต่างๆ ที่ตนสร้างขึ้นมา หรือแสวงหามาได้ด้วยความเพียร
พยายาม ไม่ ต กเป็ น ทาสแห่ ง ความสุ ข ทางด้ า นวั ต ถุ จ นกลายเป็ น ความมั ว เมา
ไม่ฟุ่มเฟือย และรู้จักพอในเรื่องวัตถุ
9. สติ คือ ความมีสติ รู้จัก กาหนดจดจา ระลึกถึงการกระทา คาที่พูด กิจที่
ทาแล้ว และที่จะทาต่อไป รู้จักยับยั้งชั่งใจ ไม่ประมาทเลินเล่อ
10. ปัญญา คือ ความมีปัญญาหยั่งรู้เหตุผล รู้จักคิดพิจารณา เข้าใจภาวะของ
สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ใคร่ครวญหาข้อดี ข้อเสียในสิ่งที่ ทานั้น เช่น รู้จัก
วางแผน ทดลอง คิดค้น แก้ไขปรับปรุง เป็นต้น (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต,
2551: 238-239)

2.6 หลักธรรมในการพัฒนาตนให้เป็นผู้มีปัญญา
2.6.1 กาลามสูตร
พุทธศาสนามุ่งให้ คนรู้จักใช้สติปัญญาในการพิจารณาใคร่ครวญถึงสิ่งต่างๆ
ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล ไม่ให้ด่วนเชื่อสิ่งใดง่ายๆ หรือหลงเชื่ออย่างงมงาย เหมือน
ดังพุทธพจน์ของพระพุ ทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงแก่ชาวกาลามะ ที่ยังมีความเคลือบ
แคลงสงสัยในบรรดาสมณพราหมณ์ว่า ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ ดังนี้
“กาลามชนทั้งหลาย เป็นการสมควรที่ท่านทั้งหลายจะเคลือบแคลง สมควรที่
จะสงสัย ความเคลือบแคลงสงสัยของพวกท่านเกิดขึ้นในฐานะ กาลามชนทั้งหลาย
ท่านทั้งหลาย
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1. มา อนุสฺสเวน อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา
2. มา ปรมฺปราย อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆ กันมา
3. มา อิติกิราย อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ
4. มา ปิฏกสมฺปทาเนน อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตารา หรือคัมภีร์
5. มา ตกฺกเหตุ อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรกะ
6. มา นยเหตุ อย่าปลงใจเชื่อ เพราะการอนุมาน
7. มา อาการปริวิตกฺเกน อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล
8. มา ทิฏฺฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว
9. มา ภพฺพรูปตาย อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้
10. มา สมโณ โน ครูติ อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา
เมื่ อ ใดท่ า นทั้ ง หลายรู้ ด้ ว ยตนเองว่ า ธรรมเหล่ า นี้ เ ป็ น อกุ ศ ล ธรรมเหล่ า นี้
เป็ น โทษ ธรรมเหล่ า นี้วิญ ญู ช นติเ ตีย น จะเป็ น ไปเพื่ อ มิ ใ ช่ ประโยชน์เ กื้อ กูล เพื่ อ
ความทุกข์ เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสี ยฯลฯ เมื่อใดท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่า
ธรรมเหล่านี้เป็นกุศล ธรรมเหล่านี้ไม่มีโทษ ธรรมเหล่านี้วิญญูชนสรรเสริญ ธรรม
เหล่านี้ใครยึดถือปฏิบัติถึงที่แล้ว จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข เมื่อ
นั้นท่านทั้งหลายพึงถือปฏิบัติ บาเพ็ญ” (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต, 2551:
232)
2.6.2 วุฑฒิธรรม
หลั ก ธรรมในพุ ท ธศาสนาที่ ส อนให้ ค นเรารู้ จั ก พั ฒ นาตนเองในด้ า นการใช้
ปัญญา มีอยู่ 4 ประการ เรียกว่า ปัญญาวุฒิธรรม หรือ วุฑฒิธรรม 4 แปลว่า ธรรม
เป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา คือ
1. สั ป ปุ ริ ส สั งเสวะ หมายถึง การเสวนาสั ตบุรุ ษ คบหาท่ า นผู้ ท รงปัญ ญา
เป็นกัลยาณมิตร
2. สั ท ธั ม มั ส สวนะ หมายถึ ง การสดั บ สั ท ธรรม ใส่ ใ จเล่ า เรี ย น ฟั ง อ่ า น
หาความรู้ให้ได้ธรรมที่แท้
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3. โยนิ โ สมนสิ ก าร หมายถึ ง การท าในใจโดยแยบคาย รู้ จั ก คิ ด พิ จารณา
หาเหตุ ผ ลโดยถู ก วิ ธี คื อ เป็ น การฝึ ก การใช้ ค วามคิ ด ให้ รู้ จั ก คิ ด อย่ า งถู ก วิ ธี
คิดอย่างมีระเบี ยบ รู้จักคิดวิเคราะห์ เป็นขั้นสาคัญในการสร้างปัญญาให้บริสุทธิ์
ทาให้ทุกคนช่วยตนเองได้
4. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ หมายถึง การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติ
ธรรมถูกหลัก ให้ธรรมย่อยคล้อยแก่ธรรมใหญ่ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของธรรม
ทั้งหลายที่สัมพันธ์กัน ดาเนินชีวิตถูกต้องตามธรรม ปฏิบัติด้วยความตระหนักชัด
และปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวความมุ่งหมาย (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต,
2551: 123, 138)

สรุป
บทนี้ กล่าวถึงหลักธรรมของกัลยาณมิตร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ
หลักธรรมที่จะนามาประยุกต์ใช้ในการทาหน้าที่กัลยาณมิตร ได้แก่ การเข้าใจความ
จริงของชีวิต ซึ่งต้องเริ่มจากความเข้าใจในหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็น
หลักปฏิบัติในการดาเนินชีวิตอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา การมีสัมมาทิฏฐิ
โดยบุคคลจะมีสัมมาทิฏฐิได้ เกิดจากการมีกัลยาณมิตร และการพิจารณาอย่าง
แยบคาย เพื่ อ ให้ กั ล ยาณมิ ต รเข้ า ใจ และถื อ เป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ ใ นการท าหน้ า ที่
กัลยาณมิตร กุศลกรรมบถ 10 ประการ เพื่อให้กัลยาณมิตรขัดเกลาตนเอง ให้เป็น
ผู้มีกาย วาจา และใจที่บริสุทธิ์ และให้เข้าใจเกี่ยวกับการทาความเพียรชอบ การมี
กัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ คือ เป็นผู้มีความน่ารัก น่าเคารพ น่าเจริญใจ รู้จักพูด
ให้ไ ด้ผ ล อดทนต่อ ถ้อยคา แถลงเรื่ อ งล้าลึ กได้ และไม่ ชัก นาไปในทางเสื่อมเสีย
อีกทั้งเพื่อการทาหน้าที่ต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ นาหลักธรรมเรื่องทิศ 6 ซึ่งเป็น
หน้ า ที่ ข องบุ ค คลต่ อ กลุ่ ม คนที่ อ ยู่ ร อบตั ว ทั้ ง 6 ทิ ศ การจะท าหน้ า ที่ ไ ด้ ดี ยั งต้อ ง
มีความรู้เรื่องอริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และข้อปฏิบัติ
เพื่ อ ความดั บ ทุ ก ข์ ต้ อ งเข้ า ใจ ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล ตามหลั ก บุ ค คล
4 จาพวก ต้องเข้าใจ และฝึกให้ตนเองมีธรรมของคนดี 7 ประการ คือ เป็นผู้รู้จัก
เหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักบุคคล รู้จักประชุมชน ทั้งควรเป็น
ผู้ มี ฆราวาสธรรม คื อ มี ค วามซื่อ สั ตย์ ฝึ กตน อดทน และเสี ย สละ อี กทั้ ง มี และ
ใช้สังคหวัตถุ 4 คือ ทาน การให้คาพูดอ่อนหวานไพเราะ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ
บทที่ 2 หลักธรรมของกัลยาณมิตร
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บาเพ็ญประโยชน์อย่างสม่าเสมอ ทาหน้าที่โดยอาศัยหลักอิทธิบาท 4 คือ มีความ
รักใคร่ในการกระทาความดี มีความเพียรในการประกอบความดี ฝักใฝ่ในความดี
ไตร่ตรองพิจารณาเหตุผล และทาหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยหลักพรหมวิหาร 4 คือ
มีความเมตตา (ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข) กรุณา (ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์)
มุทิตา (ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี) และอุเบกขา (การวางใจเป็นกลาง) การทาหน้าที่โดย
จะต้องละเว้นอคติทั้ง 4 ได้แก่ การลาเอียงเพราะรัก ลาเอียงเพราะชั ง ลาเอียง
เพราะเขลา และลาเอียงเพราะความกลัว ซึ่งในการทาหน้าที่กัลยาณมิตรนั้น อาจจะ
ใช้หลั กธรรมข้อใดข้อหนึ่ง หรื อ หลายๆ ข้อ พร้ อ มกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
เหตุการณ์ บุคคล หรือเวลาที่เราไปทาหน้าที่ การฝึกฝนตนควบคู่ไปกับการทาหน้าที่
กัลยาณมิตรนั้น จะต้องทาไปตลอดชีวิตของกัลยาณมิตรผู้นั้น เพราะไม่มีบุคคลใด
สมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน
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บทที่ 3
หลักการพูด

ความนา
การพู ด นั้ น แท้ ที่ จ ริ ง ทุ ก คนตั้ งแต่ เ กิ ด ก็ ฝึ ก ฝนจนสามารถพู ด ได้ ตั้ ง แต่ เ ด็ก
จนกระทั่ ง ถึ ง ทุ ก วั น นี้ แต่ ที่ วิ ช ากั ล ยาณมิ ต รจ าเป็ น จะต้ อ งใส่ เ รื่ อ งการพู ด ไว้ ใ น
บทเรียน เพราะการพูดได้ กับการพูดเป็นนั้น มีความแตกต่างกันอย่างมาก การพูด
เป็ น นั้ น จะสามารถท าให้ ผู้ พู ด บรรลุ เ ป้ า หมายของการพู ด และแม้ ผู้ ฟั ง ก็ เ กิ ด
ประโยชน์อันเกิดจากความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูล ที่ได้รับฟังนั้นด้วย สาหรับการทา
หน้าที่กัลยาณมิตรนั้น นอกจากคุณสมบัติต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ตลอดจนหลักธรรมของกัลยาณมิตรที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว การพูดนับว่าเป็นทักษะ
ที่สาคัญยิ่งที่กัลยาณมิตรจะขาดเสียมิได้ เพราะการจะทาหน้าที่กัลยาณมิตรได้ดีนั้น
จะต้องมีการบอกข่าวงานบุญ การชี้แจงแสดงเหตุผลของการทาหน้าที่ชาวพุทธ
ที่ถูกต้อง เป็นต้นแบบต้นบุญในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม ประกอบด้วยความ
ดีงาม มีศีลธรรมจรรยาทั้งทางกายด้วยท่าทาง ทางวาจาด้วยการพูดคุย และทางใจ
ด้วยจิตที่ เ มตตา จนกระทั่ งสามารถสื่ อ ออกมาในลั กษณะของความสุขสงบเย็น
ที่ออกมาจากภายใน โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในหลักกัลยาณมิตรธรรม ข้อหนึ่งใน 7
ประการ คือ วัตตา หมายถึง รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูด
อะไรอย่างไร คอยให้คาแนะนา ว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี และคัมภีรัญจะ
กะถัง กัตตา หมายถึง แถลงเรื่องล้าลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้
เข้าใจ และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป
การพูดนั้นสามารถแบ่งออกง่ายๆ เป็น 2 ระดับ คือ การพูดแบบกัลยาณมิตร
และการพูดแบบหวังผล ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดตามลาดับดังนี้
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เนื้อหาบทที่ 3
3.1 หลักการพูดแบบกัลยาณมิตร
3.1.1 ปิยวาจา
3.1.2 สัมมาวาจา
3.1.3 วาจาสุภาษิต
3.2 ทฤษฎี 3 สบาย
3.2.1 ฟังสบายหู
3.2.2 ดูสบายตา
3.2.3 พาสบายใจ
3.3 ตัวอย่างการพูดสั้นๆ เกี่ยวกับธรรมะในชีวิตประจาวัน
3.3.1 วจีทุจริต 4
3.3.2 พรหมวิหาร 4
3.4 หลักการพูดแบบหวังผล
3.4.1 ระดับการฟังให้ได้ผล
3.4.2 สัดส่วนความสาเร็จของการพูด
3.4.3 หลักเหตุผลและอารมณ์
3.4.4 หลักเหตุผลและอารมณ์ตามแนวชาวพุทธ

บทที่ 3 หลักการพูด
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แนวคิด
1. การพูดเป็นเครื่องมือที่สาคัญยิ่งของการทาหน้าที่กัลยาณมิตร เพราะการ
สื่อสารกันระหว่างบุคคล ต้องอาศัยการพูดเป็นสาคัญ
2. การใช้ถ้อยคาในการพูด มีระดับของการพูดที่เหมาะสมกับผู้ฟัง ที่แตกต่าง
กันไป
3. การทาหน้าที่กัลยาณมิตรที่จะประสบความสาเร็จได้ บุคคลจะต้องฝึกฝน
ทั้งในเรื่องการฟังและการพูด ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
4. การออกไปทาหน้าที่กัล ยาณมิตร จาเป็นจะต้องมีการเตรียมเนื้อหาสาระ
และลาดับของการพูดให้ชัดเจน ตั้งแต่เริ่มสนทนาจนกระทั่งจบการสนทนา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและอธิบายหลักการพูดแบบกัลยาณมิตรได้อย่าง
ถูกต้อง
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและอธิบายทฤษฎี 3 สบาย ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและอธิบายการเตรียมเนื้อหาสาระในการพูดได้
อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและอธิบายหลักการพูดแบบหวังผลได้อย่างถูกต้อง
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บทที่ 3
หลักการพูด
3.1 หลักการพูดแบบกัลยาณมิตร
การที่ จ ะท าหน้ า ที่ กั ล ยาณมิ ต รกั บ ผู้ อื่ น ให้ ป ระสบความส าเร็ จ นั้ น การพู ด
นับเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งสาหรับกัลยาณมิตร จึงต้องมี การฝึกฝนทักษะด้านการพูด
ทั้งนี้เพราะในการพบปะกับผู้อื่นนั้น กัลยาณมิตรต้องพูดบอกข่าวงานบุญ ชี้แจง
แสดงเหตุผ ลของการท าหน้า ที่ชาวพุท ธที่ถูกต้อ ง การแสดงออกของพฤติกรรม
ภายนอกที่ ดู ดี ท่ า ทางที่ อ งอาจ สง่ า งาม และค าพู ด ที่ สื่ อ ออกมาด้ ว ยจิ ต เมตตา
สิ่งเหล่านี้หากเริ่มต้นได้ดี ก็จะทาให้สามารถสร้างความประทับใจ สร้างปฏิสัมพันธ์
กันได้อย่างง่ายๆ หลักการพูดแบบกัลยาณมิตรนั้นควรประกอบไปด้วย (1) ปิยวาจา
(2) สัมมาวาจา (3) วาจาสุภาษิต
3.1.1 ปิยวาจา
ความหมายโดยตรงของ ปิยวาจา คือ “วาจาอันเป็นที่รัก” ควรมีลักษณะดังนี้
คือ
1. วาจาไพเราะ
2. สุภาพอ่อนโยน
3. นุ่มนวลชวนฟัง
4. วาจาชักนาไปในทางที่ดีเป็นกุศล
5. ทาให้เกิดสติ
6. นาไปสู่ปัญญา
กล่าวด้วยเจตนาดีเป็นมงคล เป็นความเมตตา ก็เป็นกัลยาณวาจา แต่ถ้าตั้งอยู่
บนเจตนาอกุศล แม้จะมีความไพเราะอ่อนหวาน ก็ไม่จัดว่าเป็นกัลยาณวาจา เป็นได้
ก็แค่เพียงกล่าวตามธรรมเนียมตามมารยาทสังคม หวังประโยชน์เฉพาะตน หรือ
พรรคพวกของตนเป็นลักษณะเทียม
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3.1.2 สัมมาวาจา
สั ม มาวาจา เป็ น องค์ ห นึ่ ง ของมรรคมี อ งค์ 8 สั ม มาวาจา เป็ น วาจาของ
พระอริยบุคคล สัมมาวาจา แปลว่า วาจาชอบ สัมมาวาจามี 2 ระดับ คือ ระดับ
เบื้องต้น และระดับเบื้องสูง คือ
1. สั ม มาวาจาระดับเบื้องต้น คื อ “การงด” หรื อ “วิรั ติ ” การงด หมายถึง
งดถ้อยคาประเภททุจริต หรือมิจฉาวาจา คาทุจริตหรือมิจฉาวาจา มี 4 อย่าง คือ
1) คาเท็จ
2) คาหยาบ
3) คาเพ้อเจ้อ
4) คาส่อเสียด
การกล่าวถ้อยคาทุจริต หรือมิจฉาวาจา เป็นการประพฤติชั่วทางวาจา หรือ
ทางการพูด
2. สั ม มาวาจาระดั บ สู ง เป็ น เรื่ อ งของ “สิ่ ง พึ ง ประพฤติ ป ฏิบั ติ ” อั น ได้แก่
วาจาจริง คือ มีความจริง ตรง แท้ ประกอบด้วย
1) วาจาประสานสามั ค คี กล่ า วแต่ ค วามดี หรื อ สิ่ ง ดี ข องบุ ค คลอื่ น
ไม่กล่าวให้ผู้อื่นเดือดร้อน
2) วาจาอ่อนหวาน ต้องออกมาจากใจจริง หรือจริงใจ คายกยอปอปั้น
ไม่เป็นวาจาอ่อนหวาน
3) วาจามีประโยชน์ มีประโยชน์อันตั้งอยู่ในธรรมต่อการดาเนินชีวิตชอบ
3.1.3 วาจาสุภาษิต มีลักษณะ 3 ดี คือ
1. เนื้อของคาหรือวาจาดี
2. สาระของวาจาดี
3. คนกล่าวเป็นคนดี
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วาจาสุภาษิต มีองค์ 5 คือ
1. วาจามีเมตตา คือ การพูดที่ผู้ฟังได้ประโยชน์ ไม่ใช่วาจาหรือการพูดให้ตน
ได้ประโยชน์
2. วาจาจริง คือ การพูดด้วยความจริงใจ ไม่บิดเบือน
3. วาจาสุ ภาพ วิธีกล่ า ววาจาสุ ภาพที่ง่ายที่ สุด คื อ “งดกล่ า ววาจาหยาบ”
ทั้งมวล
4. วาจามีประโยชน์ กล่าวแล้วเกิดผลดีแก่ผู้กล่าว แก่ผู้ฟัง เป็นวาจาที่ควรแก่
การฟัง ควรแก่การกล่าวถ้ารู้ว่าเป็นประโยชน์
5. วาจาถูกกาละ คือ วาจาถูกเวลา มีความเหมาะสม

3.2 ทฤษฎี 3 สบาย
การศึกษาหลักการพูด ด้วยทฤษฎีธรีซาวด์ (ร้อยเอก ศ.ดร.จิตรจานง สุภาพ
เรียบเรียงโดย ดร.จอมพล สุภาพ, 2556 : 73-150) กาหนดให้มีการศึกษา ตามแนว
ทฤษฎี 3 สบาย ซึ่ ง เป็ น ทฤษฎี ที่ เ ป็ น ผลงานการค้ น คว้ า วิ จั ย จากประสบการณ์
การสอน การอบรมการพูดของผู้เขียนในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันการพูดแบบ
การทูต มาเป็นเวลากว่า 44 ปี จากบุคคลในอาชีพต่างๆ กว่าเป็นเรือนแสนคน
จนได้รับการยอมรับว่าเป็นทฤษฎีเรียนวิชาการพูดที่เรียนรู้ง่าย ปฏิบัติตามได้สะดวก
และได้ผลในเวลาอันรวดเร็ว
ฟังสบายหู
ดูสบายตา
พาสบายใจ
หมายความว่าเมื่อจะพูด จงทาให้การพูดของเรา แม้จะฟังก็สบายหู แม้จะดู
(บุคลิกลักษณะ อาการที่พูด) ก็สบายตา และฟังแล้วดูแล้ว ก็พาสบายใจ เพื่อให้ได้
ประโยชน์จากเนื้อหาสาระ หรือเรื่องราวที่พูด (ดูผังประกอบ)
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ตารางที่ 6 แสดงทฤษฎี 3 สบาย
ฟังสบายหู
- ถ้อยคาภาษา
- เสียง
- จังหวะการพูด

ทฤษฎี 3 สบาย
ดูสบายตา
พาสบายใจ
- บุคลิกภาพ
- การเลือกเรื่อง
- ศิลปะการพูด
- การเตรียมการพูด
- การจัดระเบียบการคิด
- การสร้างโครงเรื่อง
ความสาเร็จของการพูดเบื้องต้น

3.2.1 ฟังสบายหู
ปัจจัยที่ 1 : ถ้อยคาภาษา
1. วจีสุจริต การใช้ถ้อยคาภาษาในการพูด เงื่อนไขข้อแรก ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญ
และขาดไม่ได้ คือ การพูดด้ วยถ้อยคาสุจริต ในการพูดทุกครั้ง หากขาดคุณสมบัติ
ข้อนี้เสียแล้ว เรียกได้ว่า เกิดการล้มเหลวเสียแล้ว ตั้งแต่เริ่มต้น วจีสุจริต กล่าวออก
ไปคราวใด นอกจากจะฟังสบายหู หรือน่าฟังแล้ว ยังเป็นมงคลแก่ผู้พูดและผู้ฟัง
วจีสุจริต คือ ถ้อยคาประเภท
1) คาจริงหรือคาสัจ
2) คาไพเราะอ่อนหวาน
3) คาที่มีสารประโยชน์
4) คาที่กล่าวถึงผู้อื่นด้วยเจตนาดี
ส่วนวจีทุจริต เป็นถ้อยคาที่ไม่น่าฟัง และไม่เป็นที่ปรารถนาของคนฟัง ได้แก่
ถ้อยคา 4 ประเภท ที่ควรงดเว้น ดังต่อไปนี้
ปด
หยาบ
ส่อเสียด เพ้อเจ้อ
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2. ถ้อยคาถูกต้องตามอักขระวิธี
1) คากล้า ได้แก่ กล้า ร-ล เช่น
ปรับปรุง
ไม่พูดว่า
เปลี่ยนแปลง
ไม่พูดว่า
ครอบครัว
ไม่พูดว่า
ผลผลิต
ไม่พูดว่า
ปกครอง
ไม่พูดว่า
ประชาธิปไตย
ไม่พูดว่า
โรงพยาบาล
ไม่พูดว่า
2) คาควบ ได้แก่ ควบ
กว่า
ความ
ควาย
กวัดแกว่ง
ไม้กวาด
ขวากหนาม

กว คว ขว เช่น
ไม่พูดว่า
ไม่พูดว่า
ไม่พูดว่า
ไม่พูดว่า
ไม่พูดว่า
ไม่พูดว่า

ปัปปุง
เปี่ยนแปง
คอบคัว
ผลผิด
ปกคอง
ปะชาธิปไตย
โลงพยาบาล
ฝ่า
ฟาม
ฟาย
ฝัดแฝ่ง
ไม้ฝาด
ฝากหนาม

3. คาต่า หรือคาตลาด
ค าต่ า แม้ ว่ า บางที จ ะไม่ ถึ ง กั บ หยาบคาย หรื อ หยาบโลน แต่ เ ป็ น ถ้ อ ยค า
ที่ไม่น่าฟังหรือระคายหู เช่น ไอ้ มัน แก มึง กู อี
คาตลาด เป็นถ้อยคาที่ไม่เป็นกิจจะลักษณะ หรือเป็นการเป็นงาน เช่น รองเท้า
พูดว่า เกือก สถานีตารวจ พูดว่า โรงพัก เป็นต้น
4. คาย่อ ใช้ในภาษาเขียน ไม่ใช้ในภาษาพูด
1) ภาษาเขียน มีความหมายต่อจิตใจของผู้ฟัง โดยผ่านทางประสาทตา
2) ภาษาพูด มีความหมายต่อจิตใจของผู้ฟัง แต่ผ่านทางประสาทหู
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หากเราใช้ ภ าษาผ่ า นประสาทผิ ด ก็ ไ ม่ ผิ ด กั บ การเอาตาไปชิ ม แกงนั่ น เอง
โดยหลักการ ไม่ควรใช้คาย่อ ในการพูด ยกเว้น การพูดกันในกลุ่มย่อย ที่เคยชิน
กันอยู่ (ไม่ควรใช้พูดต่อที่ชุมชน) เช่น
กทม.
หมายถึง กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.
หมายถึง พุทธศักราช
ส.ส.
หมายถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
รมต.
หมายถึง รัฐมนตรี
ในหลวง
หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม เพื่อจะให้ฟังสบายหู ควรใช้คาเต็มทั้งหมด เช่น
กอ.รมน. พูดว่า กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ทส. ปช. พูดว่า ไทยอาสาป้องกันชาติ
ลส.ชบ.
พูดว่า ลูกเสือชาวบ้าน
ผกค.
พูดว่า ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
23 มิ.ย.50 พูดว่า วันที่ยี่สิบสาม มิถุนายน พุทธศักราช สองพันห้า
ร้อยห้าสิบ
12.30 น. พูดว่า สิบสองนาฬิกา สามสิบนาที
ขอให้ลองพูดข้อความต่อไปนี้
“เมื่อไม่นานมานี้ ผมมีโอกาสไปอบรมที่ กอ ออ รอ มอ นอ ในหลักสูตร ลอ
สอ ชอ บอ และหลั กสู ตร ทอ สอ ปอ ชอ ได้ไ ปกินเลี้ ย งฉลองประกาศนีย บัตร
ที่ ภัตตาคาร สอ บอ ลอ เมื่ อ เวลาประมาณ สิ บแปดจุดสามศู นย์ นอ เสร็ จแล้ว
ก็ขึ้นรถ บอ ขอ สอ ไปที่ดอ มอ เพื่อขึ้น ฮอ ไปยังภาคใต้เพื่อเตรียมปราบปราม ผอ
กอ คอ”
ควรพูดให้เต็มว่า
“เมื่ อ ไม่ นานมานี้ ผมมี โ อกาสไปอบรมที่ กองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในหลั กสู ตรลู กเสือชาวบ้า น และหลั กสู ตรไทยอาสาป้อ งกันชาติ และได้ไป
กินเลี้ยงฉลองประกาศนียบัตรกันที่ภัตตาคารสมบูรณ์ ลาภ เมื่อเวลาประมาณสิบ
แปดนาฬิ ก าสามสิ บ นาที เสร็ จ แล้ ว ก็ ขึ้ น รถบริ ษั ท ขนส่ ง ไปที่ ด อนเมื อ ง
ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังภาคใต้เพื่อเตรียมปราบปราบผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์”
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5. คาถูกต้องตามพจนานุกรม
ประสบการณ์
ไม่พูดว่า
ปรัชญา
ไม่พูดว่า
สัปดาห์
ไม่พูดว่า
อาชญากรรม
ไม่พูดว่า
บรรยาย
ไม่พูดว่า

ประสบพะการณ์
ปรัดชะญา
สับปะดาห์
อาดชะญากรรม
บันระยาย

6. คาวิชาการ
ค าวิชาการ เป็นค ายาก ผู้ ฟั งอาจจะไม่เ ข้าใจ หากไม่ จาเป็นไม่ ควรใช้ เช่น
อุ ป สงค์ อุ ป ทาน ไตรมาส ทศวรรษ กระสวนชี วิ ต ทุ ติ ย ภู มิ สั น ทนาการ
อนุรักษณ์นิยม พิชาน ผายผึ่ง ฯลฯ
7. ราชาศัพท์
คาราชาศัพท์ หมายถึง คาที่ใช้ได้เหมาะสมกับกาลเทศะ หรือเหมาะสมกับ
ฐานานุรูปของบุคคล หากใช้ผิดไปจากฐานะของบุคคล ย่อมเป็นที่เสียหายแก่ผู้พูด
และผู้ที่กล่าวถึง เพราะอาจกลายเป็นการลดฐานะชาติวุฒิ วัยวุฒิ หรื อคุณวุฒิของ
บุคคล การพูดผิดถ้อยคา ราชาศัพท์ หมายถึง ผิดจารีตประเพณีขนบธรรมเนียม
อันดีงามของท้องถิ่นหรือของชาติ ยิ่งคาราชาศัพท์ที่ใช้กับสถาบันพระมหากษัตริย์
ด้วยแล้ว จะต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ จะใช้ผิดๆ พลาดๆ อย่างสุกเอาเผากิน หรือแบบ
ขอไปที ไม่เป็นการบังควร
8. คาซ้าซาก จาเจ น่าเบื่อหน่าย
คาเหล่านี้ ชื่อก็บอกไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า เป็นคาที่กล่าวออกมาแล้วก่อให้เกิด
แต่ความน่าเบื่อหน่าย ซ้าๆ ซากๆ ขอกาหนดเรียกเสียใหม่ว่า “ขยะของการพูด”
ขึ้นชื่อว่า ขยะ เป็นสิ่งปฏิกูล เน่าเหม็น ติดอยู่ในตัวใครก็มีแต่จะทาให้ไม่ดีไม่งาม
นักพูดที่ดี พูดแล้ว ฟังสบายหู ไม่ควรจะมีถ้อยคาประเภทนี้ รวมอยู่ในการพูด เช่น
เอ้อ อ้า เนี่ย เนี้ย เงี่ย เงี้ย ท้ายประโยค เช่น นะครับ นะคะ นะฮะ ที่มากเกินไป
โดยเฉพาะคา เอ้อ อ้า สาคัญมาก นอกจากจะน่าราคาญแล้ว ยังอาจจะเสีย
ความหมาย หรือขาดความสุภาพอีกด้วย
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9. คาตามฐานานุรูป
ขอบใจ ขอบคุณ
ขอโทษ ขอประทานโทษ
ขออภัย ขอประทานอภัย
ตาย
เสียชีวิต

ขอบพระคุณ

ขอบพระเดชพระคุณ

อสัญกรรม

อนิจกรรม

10. สานวนฟุ่มเฟือย
สานวนการพูด มีส่วนทาให้การพูด น่าฟัง ชวนฟัง ชวนสบายหู
สานวนการพูด มีส่วนทาให้การพูด ไม่น่าฟัง ชวนให้เบื่อหน่าย น่าง่วงเหงา
หาวนอน ไม่สบายใจที่ได้ฟัง หรือฟังไม่สบายหู
สานวนการพูด ที่ยืดยาด ฟุ่มเฟือย เป็นสานวนที่ไม่น่าฟัง เช่น ใหญ่โตมโหฬาร
พิศวงสงสัย ศพของผู้ตาย ตายหมด ไม่มีใครรอด เขารอดมาได้พร้อมกับชีวิต
11. การพูดเพี้ยนคา
การพู ด ด้วยถ้อ ยคาเพี้ ยนคา หมายถึง การพู ดไม่ ค รบคา ไม่ เ ต็ม ค า ท าให้
ความหมายของคาอาจจะเปลี่ยนไป หรือขาดรสชาติในการฟัง เช่น
มหาวิทยาลัย
ไม่พูดว่า
มหา-ลัย/ หมา-ท-ลัย
โรงพยาบาล
ไม่พูดว่า
โรงบาล
ดิฉัน
ไม่พูดว่า
เดี๊ยน เดิ๊น
12. คาที่ไม่เป็นกิจจะลักษณะ
เวลาพู ด ผู้ ฟั ง สามารถประเมิ น ผู้ พู ด ได้ ว่ า มี พื้ น ฐานอย่ า งไร ถ้ อ ยค าที่ พู ด
อาจเป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ ฟั ง เชื่ อ ถื อ ได้ หรื อ ไม่ น่ า เชื่ อ ถื อ ได้ ถ้ อ ยค าอาจจะชวนให้ ผู้ ฟั ง
เห็นประโยชน์ของสาระ หรือไม่เห็นประโยชน์ในสาระของเรื่องที่พูด เพราะถ้อยคา
มีลักษณะเล่นๆ จนไม่น่าเชื่อถือ เช่น
อย่างนี้ อย่างนั้น
ก็พูดว่า
อย่างงี้ อย่างงั้น
ใกล้ชิดกันสองสามครั้ง ก็พูดว่า
ใกล้ชิดกันสองสามที
คือว่า
ก็พูดว่า
แบบว่า
ขอถ่ายรูปอีกครั้ง
ก็พูดว่า
ขอถ่ายอีกที
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13. ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ หากไม่จาเป็นจริง ๆ ไม่ควรใช้ โดยเฉพาะในการพูดต่อที่
ชุม ชน เพราะจะท าให้เ กิดผลเสี ยมากกว่า ผลดี ผลเสี ย อย่า งอ่ อนที่ สุด คื อ ผู้ ฟั ง
ไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ทั่วถึงทุกคน หรือเข้าใจอย่างคลุมเครือ ส่วนผลเสียที่มากกว่า
คื อ อาจเกิ ด ความรู้ สึ ก น่ า หมั่ น ไส้ ส าหรั บ ผู้ ฟั ง และเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าตอบโต้ ขึ้ น ได้
ถ้าจาเป็นจริงๆ ก็อนุโลมให้ใช้ได้ เช่น คานาม คาเฉพาะ คาเทคนิคที่ยังไม่มีบัญญัติ
ไว้ในพจนานุกรมไทย และการศึกษาวิชาการ
14. คาลักษณะนาม
คาลักษณะนาม เป็นคาที่ใช้กับคานาม มักใช้ตามหลังคาบอกจานวนนับ หรือ
บอกประมาณ และใช้ตามหลังคานาม เมื่อต้องการเน้นข้อความ คาลักษณะนาม
ที่ ใช้อ ย่ า งถูก ต้อ ง จะช่วยให้ส านวนการพู ด กะทั ดรั ดน่า ฟั งขึ้น เช่น สองนักแข่ง
ถูกตารวจไล่กวดจับ (ไม่มีคาลักษณะนาม ฟังขัดๆ หู) แต่ถ้าพูดโดยมีลักษณะนาม
จะน่าฟังกว่า เช่น นักแข่งรถสองคนถูกตารวจไล่กวดจับ
15. คาที่อาจขัดแย้งกัน
ทาให้เสียความหมายหรือไม่น่าเป็นไปได้ เช่น รถค่อยๆ เคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว
(ค่อยๆ เคลื่อนจะรวดเร็วได้อย่างไร คนร้ายรัวกระสุนใส่เจ้าหน้าที่หนึ่งนัด (ยิงรัว
ต้องหลายนัด ไม่ใช่นัดเดียว)
ปัจจัยที่ 2 : เสียง
ถ้ อ ยค า เป็ น เพี ย งสั ญ ลั ก ษณ์ บ อกความหมายให้ รู้ หรื อ เข้ า ใจว่ า คื อ อะไร
เท่านั้น แต่เสียงเป็นวิญญาณที่ทาให้ถ้อยคามีชีวิตชีวา ดิ้นได้ กระโดดได้ ถ้อยคา
เรียกร้องความเข้าใจต่อสมองของผู้ฟัง แต่เสียงทาความหวั่นไหวให้แก่หัวใจ ดังนั้น
การใช้เสียงอย่างเหมาะสมกับถ้อยคาหรือข้อความจะทาให้ถ้อยคา หรือข้อความมี
ชีวิตจิตใจ สามารถแทรกซึม ซอกซอน เข้าไปยังหัวใจของคนฟังมากขึ้นใช้เสียง
อย่างไรจึงจะช่วยให้ฟังสบายหู
1. ลักษณะเสียง อยู่ระหว่างกลางของเสียงอ่านกับเสียงคุย ในการพูด หาก
ใช้เสียงออกมาในลักษณะเสียงอ่านจะเกิดความกระด้างระมัดระวังเกินไป ไม่เป็น
ธรรมชาติ มีลักษณะคล้ายการท่องจามาพูด ส่วนการพูดที่ออกเสียง ในลักษณะ
การคุย ลักษณะของเสียงเช่นนี้ ฟังดูเหมือนกับการพูดที่ไม่เป็นโล้เป็นพายเท่าใดนัก
บทที่ 3 หลักการพูด
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เพราะลักษณะของเสียงคุย จะมี เสี ยงอ่ อนเสียงหวาน หรื อ กล้ อ มแกล้มในลาคอ
ไม่ค่อยน่าสนใจ
ดังนั้น เสียงพูดที่ดีที่น่าฟังหรือฟังสบายหู คือ เสียงที่อยู่ระหว่างกลางของเสียง
อ่านกับเสียงคุย
2. มีแต่เสียงแท้เท่านั้น ไม่ควรให้มีเสียงเทียม
เสียงเทียม ได้แก่ เสียงที่ไม่ได้จงใจจะให้เกิด หรือไม่จงใจที่จะเปล่งออกมาแต่
จะออกมาโดยไม่รู้ตัว หรือโดยความเคยชิน เช่น เสียงกระแอม ไอ เสียงฮืดฮาด
ฟืดฟาด จ๊อบแจ๊บ ต่างๆ
3. เสียงดังให้ได้ยินชัดถ้อยชัดคา
ไม่พูดเสียงเบา เพราะจะทาให้ผู้ฟังไม่ได้ยิน เป็นการเสียเวลาเปล่า ทั้งผู้พูด
และผู้ฟัง ส่วนเสียงดัง หมายถึง ดังพอให้ผู้ฟังตื่น แต่ไม่ถึงกับตื่นจนตกใจ
4. เป็นเสียงที่มีลักษณะสูง ต่า หนัก เบา
ไม่ราบเรียบ เป็นระดับเดียวกันตลอด (ยกเว้นการเทศนาของพระสมัยก่อน)
เสียงที่น่าฟังหรือฟังสบายหู คือ เสียงที่มีลักษณะคล้ายเสียงดนตรี มีโทนเสียงสูงต่า
เช่น โด เร มี ฟา ซอล ลา
5. เสียงวรรณยุกต์
เสียงวรรณยุกต์เป็นสิ่งสาคัญ นอกจากจะทาให้เกิด ความไพเราะน่าฟังแล้ว
ยังแสดงถึงความอ่อนน้อม อ่อนหวาน มีสัมมาคารวะด้วย บางคนให้เสียงวรรณยุกต์
ผิดพลาด จนฟังดูเหมือนดัดจริตพูด พูดเป็นเหตุให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้ ทางใจของ
ผู้ฟังได้ ผู้ที่ใช้เสียงวรรณยุกต์ผิด ส่วนมากเป็นสตรี เช่น บ้าน ก็ พูดว่า บ๊าน กล้วย
ก็พูดว่า กล๊วย ท่าน ก็พูดว่า ท้าน ให้ ก็พูดว่า ไฮ้ ดังตัวอย่าง เช่น “สวัสดีค้า ท้าน
ผู้ฟัง เดี๊ยนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที้ท้านกรุณามาร้วมเป็นเกียรติ ในงานคล้าย
วันเกิดของดิฉันในวันนี้ ขอไฮ้ ทุ กท้ า นท าตัวไฮ้เ ป็นกันเองเหมื อนบ๊า นของท้าน
หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร้อง ดิฉันหวังว้าจะได้รับการอภัยจากทุกท้าน”
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6. เสียงสั้น เสียงยาว (รัสสะ, ทีฆสระ)
ควรใช้ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก ภาษา อย่ า ใช้ ค าที่ มี เ สี ย งยาวมาแทนเสี ย งสั้ น
หรื อ นาเสี ย งสั้ น มาแทนเสี ย งยาว เพราะนอกจากจะฟั งขัด ๆ หูแล้ ว ยั งอาจเสี ย
ความหมายได้ เช่น เคารพ ไม่พูดว่า คาวรพ บาง ไม่พูดว่า บัง ข้าว ไม่พูดว่า เข้า
ปานใจ ไม่พูดว่า ปันใจ เป็นต้น
7. เสียงเหมาะกับเพศ
เพศหญิงกับเพศชาย จะมีลักษณะเสียงต่างกันโดยธรรมชาติ ชายจะมีลักษณะ
เสียงใหญ่ ห้าว ทุ้ม ส่วนเพศหญิงจะมีพื้นเสียง หรือลักษณะเสียงเล็กแหลม การใช้
เสียงผิดเพศทาให้เสียบุคลิกภาพ และไม่เป็นการเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง เสียง
แม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่เสียงก็สามารถปรับปรุงได้
8. เสียงเหมาะกับตาแหน่งการงาน
บุคคลที่ดารงตาแหน่ง หัวหน้า ผู้นา ผู้ใหญ่ หรือบุคคลสาคัญ ควรฝึกออกเสียง
ให้หนักแน่นมั่นคง พยายามหลีกเลี่ยงเสียงเล็กแหลม (หมายถึง เพศชาย) เพราะจะ
ทาให้ไม่น่าเกรงขาม หรือดูไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่การงาน
ปัจจัยที่ 3 : จังหวะการพูด
การพูดที่ฟังเข้าใจง่าย
การพูดที่ดึงดูดความสนใจ
การพูดที่ฟังสบายหูหรือน่าฟัง
คือ การพูดที่มีจังหวะจะโคน รู้จักหยุด เน้นย้าในจังหวะอันควร ช่วยให้เกิด
ความหลากหลาย และรื่นรมย์
การพู ด ที่ ขาดความส ารวมในการใช้ จั งหวะที่ เ หมาะสม นอกจากจะไม่ น่า
ฟังแล้วยังอาจเสียความหมายได้ คาว่า “จังหวะ” มีความหมาย และมีความสาคัญ
ต่อสรรพสิ่ง เพราะ “จังหวะ” เป็นสิ่งที่กากับสรรพสิ่งให้มีศิลปะ เช่น การดาเนิน
ชีวิตอย่ า งมีจังหวะ การท างานอย่างมี จังหวะ การร้ อ งเพลงอย่ างมีจังหวะ และ
รวมทั้งการพูดก็ต้องมีจังหวะด้วย
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จังหวะที่ดีในการพูด
1. ไม่เร็ว หรือช้าเกินไป แต่ถ้าจาเป็นจะต้องพูดเร็ว ก็ต้องเร็วอย่างชัดเจน
2. ไม่รัว หรือลัดคา เช่น โรงพยาบาล เป็นโรงบาล, มหาวิทยาลัย เป็นมหาลัย,
ดิฉัน เป็น เดี๊ยน
3. ต้องเหมาะสมกับคนฟัง คนฟังที่อยู่วัยหนุ่มสาว ควรพูดด้วยจังหวะค่อนข้าง
เร็วทันฟัง ไม่หยุดจังหวะนาน หรือพูดยานคางเป็นการทรมานใจคนฟังวัยหนุ่มสาว
ส่วนคนฟังที่อยู่ในวัยสูงอายุ ควรให้จังหวะการพูดอยู่ในระดับกลางๆ ไม่เร็ว หรือช้า
เกินไป แต่ไม่ควรใช้จังหวะเร็วเป็นอันขาด เพราะฟังไม่ทันสาหรับคนฟังในวัยนี้
การหยุดเพื่อเน้น หรือย้าความ เช่น
“หายไปไหนเสียนานนม โตขึ้นเป็นกอง” กลับพูดคร่อมจังหวะเสียอีกอย่าง
หนึ่งว่า
“หายไปเสียนาน นมโตขึ้นเป็นกอง” กลายเป็นความเสียหายน่าอับอายไป
หรือข้อความที่ว่า
“ยานี้ดี กินแล้วแข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน” แต่พูดคร่อมจังหวะว่า
“ยานี้ดี กินแล้วแข็ง แรงไม่มี โรคภัยเบียดเบียน” เหล่านี้เป็นต้น
การทอดจังหวะด้วยคาว่า “ก็ดี”
การทอดจังหวะการพูด ด้วยคาว่า “ก็ดี” ในการพูด บางเรื่องอาจไม่เหมาะสม
เพราะจะท าให้ ค วามหมายเสี ย ไป เช่ น ถ้ า พู ด ว่ า “การขยั น หมั่ น เพี ย รก็ ดี
การประหยัดอดออมก็ดี การรู้จักข่มใจก็ดี เหล่านี้เป็นสิ่งที่พึ งปฏิบัติ” อย่างนี้ใช้ได้
แต่ถ้าเราทอดจังหวะการพูดกับข้อความที่ไม่ควรทอด เช่น “การข่มขืนกระทาชาเรา
ก็ดี การค้าของเถื่อนก็ดี การลักลอบเล่นการพนันก็ดี การค้าเฮโรอีนก็ดี (กว่าจะสรุป
ในตอนท้ายว่า เป็นปัญหาที่พวกเราจะต้องช่ วยกันปราบปราม) อาจจะทาให้คนฟัง
ที่ฟังไม่ได้ศัพท์ จับเอาไปกระเดียด หรือคนฟังที่เป็นเด็ก กาลังเรียนเกี่ยวกับการพูด
เข้าใจไปในทางตรงข้ามก็ได้ เหล่านี้เป็นต้น
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3.2.2 ดูสบายตา
การพูดที่แท้จริง ไม่เพียงแต่การเปล่งถ้อยคาภาษา หรือเสียงออกมาเท่านั้ น
ยังต้องประกอบด้วยลักษณะอื่น ๆ อีกด้วย เช่น บุคลิกภาพ การยืน การนั่ง ท่าทาง
การขยับตัว หรือการเคลื่อนไหวร่างกาย ลักษณะของสีหน้า และดวงตา เพื่อให้
เกิดภาพที่น่าดู ไม่เกะกะเก้งก้าง
หลักการข้อนี้ มุ่งเน้นไปที่การแสดงออกทางกาย ที่เรียกว่า “ภาษาร่างกาย”
หรื อ “ภาษาเงีย บ” เพื่ อ ความสบายตาของผู้ ฟั ง ปัจจัย ส าคั ญ ที่ ท าให้เ กิดความ
สบายตา ก็คือ บุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงการพูด
ปัจจัยที่ 1 : บุคลิกภาพ
บุคลิกภาพเบื้องต้น
บุคลิกภาพในการพูดเบื้องต้น หมายถึง สิ่งที่เป็น “รูปธรรม” ของผู้พูดเป็น
ส่วนใหญ่ เช่น
1. เครื่ อ งแต่งกาย และการแต่งกายเป็นสิ่ งเสริ ม บุค ลิ กภาพ หรื อ บั่นทอน
บุคลิกภาพได้ เพราะเครื่องแต่งกาย และการแต่งกาย เป็นการสื่อความหมายไปยัง
ผู้ฟัง ทาให้ผู้ฟังวินิจฉัยผู้พูดได้ว่า เป็นคนประเภทไหน น่าเชื่อถือศรัทธาเพียงใด
สาหรับเครื่องแต่งกาย หมายถึง เรียบร้อย ไม่รุ่มร่าม หรือแต่งเสียจนกลายเป็ น
การแสดงแฟชั่นการแต่งกาย
2. มีลักษณะองอาจ ผึ่งผาย ไม่จ๋อง แต่ต้องไม่มีลักษณะหยิ่งยโส
3. ใบหน้าเบิกบาน ยิ้มแย้ม ไม่เครียด บึ้ง ถมึงทึง
4. ดวงตาหรือแววตาเป็นประกายแจ่มใส มองหรือสบตาผู้ฟังอย่างเป็นกันเอง
5. อาการที่แสดงออกระหว่างการปรากฏตัว กระฉับกระเฉง กระตือรือร้น
กระชุ่มกระชวย ไม่อืดอาดยืดยาด

บทที่ 3 หลักการพูด
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การทักที่ประชุม หรือการทักผู้ฟัง
การทักที่ประชุมหรือการทักผู้ฟัง เป็นมรรยาทอย่างหนึ่งของผู้พูด ซึ่งจะงด
หรื อ ขาดไม่ ไ ด้ การทั ก ผู้ ฟั ง หรื อ ทั ก ที่ ป ระชุ ม นอกจากเป็ น มรรยาทตามแบบ
ธรรมเนียมแล้วยังมีผลทางจิตวิทยาที่ดีต่อผู้ฟังอีกด้วย ผู้พูดที่ทักผู้ฟัง หรือทักที่
ประชุมได้อย่างเหมาะสม ย่อมเป็นใบเบิกทางที่ดีของการพูดในครั้งนั้น
การทั กผู้ ฟัง หรื อ ทั กที่ ประชุม แบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คื อ แบบทั่ วไป
กับแบบเฉพาะ
1. แบบทั่วไป หมายถึง การทักผู้ฟังหรือทักที่ประชุม ที่นิยมใช้กันทั่วไป เช่น
“ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย”
หรือ ฯพณฯ รัฐมนตรี ท่านอธิบดี และท่านผู้มีเกียรติ ” หรือ “ท่านผู้อานวยการ
ท่านคณาจารย์ ท่านสมาชิก และท่านผู้มีเกียรติ”
การทักแบบทั่วไปนี้ นิยมทักในโอกาสการพูดที่จัดให้มีขึ้นในห้องประชุม หรือ
เพื่อฟังคาบรรยายปาฐกถา เป็นการเฉพาะ
การทักถือว่า เป็นการแสดงคารวะต่อผู้ฟังแล้ว และเป็นการทักตามลาดับ
อาวุโส ซึ่งเรียงจากผู้อาวุโสสูงสุดลงมา จะทักผู้อาวุโสลาดับอื่นลงมาสักกี่คน ไม่มี
ข้อจากัด แล้วแต่ความพอเหมาะพอสม บางครั้งอาจทักผู้อาวุโสสูงสุดเพียงคนเดียว
แล้วต่อจากนั้น ก็ทักรวมไปเลยก็ได้ เช่น “ฯพณฯ รัฐมนตรี และท่านผู้มีเกียรติ”
การแสดงคารวะวิธีอื่ น เช่น การไหว้ การโค้ งค านับ หรื อ การถอนสายบัว
(สาหรับสตรี) ถ้าเป็นการพูดในโอกาสที่ได้รั บเชิญให้พูดต่อชุมนุมชน เช่น กล่าว
ปราศรัย ปาฐกถาบรรยาย หรืออภิปราย ไม่จาเป็นต้องกระทา เพราะนั่นเป็นการ
แสดงคารวะต่ อ กั น ในโอกาสที่ พ บกั น โดยทั่ ว ไป ไม่ ใ ช่ ค ารวะในขณะอยู่ บนเวที
การที่ บุ ค คลใดได้ รั บ เชิ ญ ให้ ขึ้ น เวที พู ด ในโอกาสนั้ น ถื อ ว่ า เขาก าลั ง เป็ น ผู้ น า
(ทางความคิด) เป็นบุคคลที่สาคัญที่สุดในขณะนั้น คนนอกนั้นมีหน้าที่ฟังเท่านั้น
อาการที่ ทั ก มี ข้ อ ปฏิ บั ติ ว่ า เมื่ อ ทั ก ผู้ ใ ดให้ เ บนหน้ า ไปยั ง ผู้ นั้ น จนกระทั่ ง
ตาสบตา หรืออย่างน้อยก็ต้องมองไปที่ใบหน้าของผู้ที่ถูกทัก (หากไม่เป็นการบังควร
ที่จะสบตาสาหรับบุคคลบางฐานะ)
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การพูดกับผู้ฟังที่เป็นคนไทย ไม่จาเป็นต้องทักแบบฝรั่ง เช่น “ท่านสุภาพสตรี
ท่านสุภาพบุรุษ และท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย” การทักเช่นนี้ ยังไม่สู้จะได้รับการ
ยอมรั บ หรื อ ได้ รั บ ความนิ ย มนั ก เพราะสั ง คมไทยยั ง ยอมรั บ ว่ า ผู้ มี อ าวุ โ สมี
ความสาคัญมากกว่าสตรี ในการให้เกียรติในสังคมทั่วไป ถ้อยคาที่ทักก็นิยมทักเฉยๆ
โดยไม่ต้องมีคาว่าเรียน กราบเรียน หรือสวัสดี (ยกเว้น การพูดเพื่อกล่าวรายงาน)
2. แบบเฉพาะ
การทักแบบนี้กระทาในกิจกรรมเฉพาะกิจ เฉพาะสถานที่ เฉพาะบุคคล เฉพาะ
ขนบธรรมเนี ย ม หรื อ ค่ า นิ ย มของแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น เช่ น การกล่ า วค าปราศรั ย กั บ
ประชาชนในลานสนามหญ้าสนามหลวง สวนจตุจักร สนามหญ้าศาลากลางจังหวัด
ลานวั ด ในกรณี เ ช่ น นี้ การทั ก อาจจะต้ อ งเปลี่ ย นเป็ น การสวั ส ดี พี่ น้ อ งชาว
กรุงเทพมหานครทั้งหลาย หรือสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวบางเขนที่เคารพ หรือสวัสดี
พ่อแม่พี่น้องชาวมุกดาหารทั้งหลาย หรือ “พี่น้องร่วมชาติทั้งหลาย” ทั้งนีส้ ุดแล้วแต่
ความนิยม ความพอใจ หรือความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ในกรณีเป็นการ
กล่ า วรายงาน เช่น รายงานต่อ ประชาชน รายงานต่อ ผู้ บังคั บบัญ ชา การกล่ า ว
รายงานต่อประธานในพิธี คงใช้คาว่าเรียน กราบเรียน หรือประทานกราบเรียนได้
ตามปกติ
ปัจจัยที่ 2 : ศิลปะการแสดงการพูด
การแสดงการพู ด หมายถึ ง ท่ า ทางที่ ยื น หรื อ นั่ ง พู ด การออกท่ า ทาง
ประกอบการพู ด การใช้ มื อ การแสดงออกทางสี ห น้ า การสื่ อ ความหมายการ
แสดงออกทางดวงตา รวมทั้งการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายในขณะพูด
1. การยืน หรือการนั่งพูด
การยื น เป็ น ท่ า รองรั บ ลั ก ษณะการแสดงออกของส่ ว นอื่ น ๆ ของร่ า งกาย
หากท่ายืนดี ทรวดทรง หรือลักษณะการแสดงออกอื่น ๆ จะพลอยดีตามไปด้วย
แต่ถ้าท่ายืนไม่เหมาะสม ทรวดทรง หรือการแสดงออกของร่างกายส่วนอื่น จะขาด
ความสวยความงาม หรือขาดความสง่าผ่าเผยไปด้วย
การนั่งพูด ควรนั่งตัวตรงไม่งอตัว หรือเอนตัวไปข้างหลังมากเกินไป นั่งให้ตรง
ส่ ว นกลางของเก้ า อี้ ไม่ ค วรนั่ ง มุ ม หรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของเก้ า อี้ และไม่ นั่ ง โยกเก้า อี้
บทที่ 3 หลักการพูด
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เป็นการไม่สุภาพ มือควรวางอยู่บนโต๊ะอย่างสบายๆ ในท่าธรรมดา ไม่เท้าคาง หรือ
ยันคาง
2. การใช้ท่าทางประกอบการพูด
โดยธรรมดา หรือธรรมชาติของการพูดนั้น นอกจากการอ้าปาก และเปล่ง
เสียงออกมาเป็นถ้อยคาภาษาแล้ว ยังต้องมีท่าทาง หรืออาการแสดงออกทางกาย
ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง หรื อ หลายส่ ว น เพื่ อ ประกอบอี ก ด้ ว ย ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น เรื่ อ งปกติ
ธรรมดา แล้วแต่บุคลิก หรืออาการของแต่ละคน ซึ่งไม่เหมือนกัน บางคนเวลาพูดมี
ท่าทางมาก บางคนมีท่าทางน้อย บางคนมีอาการเคลื่อนไหวอวั ยวะบางส่วนเท่านั้น
อย่างไรก็ดี การแสดงออกแม้แต่เพียงการขยับปากพูด หรือการแสดงออกทางสีหน้า
และแววตา ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการแสดงการพูดเท่านั้น
ท่าทางประกอบการพูดช่วยผู้พูดได้ ดังนี้
1) มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
2) ช่วยให้การพูดเป็นธรรมชาติมากขึ้น
3) ดึงดูดความสนใจ และความตั้งใจ
4) ทาให้การพูดเกิดภาพ (ที่เรียกว่า ภาพพจน์ เข้าถึงจิตใจ)
5) ช่วยเน้นข้อความ หรือความหมายที่พูด
ข้อควรระลึก ในการใช้ท่าทาง
1. การพู ด จะใช้ ท่ า ทางประกอบ หรื อ ไม่ ใ ช้ ท่ า ทางประกอบก็ ไ ด้ แล้ ว แต่
ธรรมชาติของแต่ละคน แต่ถ้า จะใช้ ต้อ งเหมาะสมกับข้อความ หรื อ ความหมาย
ที่พูด ไม่ใช้โดยปราศจากความหมาย หรือปราศจากความสอดคล้องกับข้อความ
หรือความหมายที่พูด ซึ่งจะกลายเป็นท่าทางซ้าซากดูน่าราคาญแก่ผู้ฟัง
2. การแสดงออก ทางสี ห น้ า และดวงตา ต้ อ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และต้ อ ง
แสดงออก ไม่ แ สดงออกไม่ ไ ด้ เพราะเป็ นบทบาทการสื่ อ ความหมาย ในภาษา
ร่างกายที่ดีที่สุด
3. ควรระวัง ท่าทางประเภท “พฤติกรรมยถากรรม” หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกมาโดยไม่รู้ตัว และเป็นพฤติกรรมเชิงลบ เป็นผลเสียกับผู้พูดโดยตรง เช่น
การแลบลิ้ น เลี ย ริ ม ฝี ป าก การกระพริ บ ตาถี่ เ กิ น ไป การล้ ว ง แคะ แกะ เกา
การลอยหน้าลอยตาพูด อาการประเภทเหลาะแหละ หลุกหลิก เหล่านี้ เป็นต้น
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3. การใช้มือ
การพู ด บางครั้ งบางจังหวะต้อ งใช้มื อ ประกอบ เพื่ อ ให้เ กิดความหนักแน่น
เพื่อให้มองเห็นภาพ เพื่อให้เกิดรสชาติ และมีความเป็นธรรมชาติ
การใช้มือ ควรมีลักษณะดังนี้
1) ต้องเสริมข้อความ หรือสอดคล้องกับถ้อยคา
2) ได้จังหวะพอดีกับการเปล่งถ้อยคา ไม่เร็ว หรือช้ากว่าถ้อยคาที่เปล่งออกมา
3) ไม่ควรใช้ต่ากว่า ระดับเอว และไม่สูงกว่า ระดับไหล่ (เป็นการแสดงงิ้ว)
4) ระวังการชี้นิ้ว โดยเฉพาะการชี้หน้าผู้ฟัง ไม่เป็นการบังควร เสียมารยาท
หากจาเป็นต้องชี้ ควรชี้ขึ้นข้างบน แทนการชี้ไปยังผู้ฟัง
5) ถ้อยคา หรือข้อความ บางข้อความ หรือบางประโยค ไม่สามารถทาให้ผู้ฟัง
มองเห็นภาพอย่างชัดเจนได้ จาเป็นจะต้องใช้มือประกอบ เช่น ขนาดเล็ก ขนาด
กลาง ขนาดใหญ่ ซึ่งถ้าไม่ทามือประกอบจะไม่สามารถรู้ได้ว่า ที่ว่าขนาดเล็ก ขนาด
กลาง ขนาดใหญ่นั้น มีขนาดเท่าใดกันแน่ แต่ถ้าทามือประกอบจะเข้าใจทันที
6) การใช้มือ หรือกาปั้นทุบโต๊ะ หากไม่จาเป็นไม่ควรใช้ เพราะมีผลดีน้อยกว่า
ผลเสีย การทุบโต๊ะ มีความมุ่งหมายเพื่อแสดงอาการโกรธ หรือความจริงจัง แต่ถ้า
ไม่เหมาะสมแล้ว เป็นเหตุให้เสียมรรยาทมากกว่า
7) ไม่ใช้มือซ้าซาก (ทาอยู่ท่าเดียว) โดยไม่มีความหมายสอดคล้องกับข้อความ
หรือถ้อยคาที่พูด
8) มือควรปล่อยห้อยไว้ข้างตัว เมื่อไม่ใช้ประกอบการพูด และไม่วุ่นวายกับสิ่ง
อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ เ กี่ย วกับการพู ด หรื อ เสริ ม การพู ด เช่น ล้ วง หรื อ ซุกกระเป๋า ดึง เสื้ อ
ดึงกระโปรง ลูบคลาส่วนต่างๆ หรือเคาะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นที่น่าราคาญ หรือเบน
ความสนใจของผู้ฟังไปจากการพูด
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4. การใช้สีหน้า และดวงตา
1) สีหน้า
สี ห น้ า ปกติ คื อ สี ห น้ า ที่ มี ค วามเบิ ก บานแจ่ ม ใส ส่ ว นสี ห น้ า ที่ แ สดงความ
เคร่งเครียด ดูแล้วไม่สบายตา การกล่าวถึง เรื่องที่เป็นการเป็นงาน หรือไม่ใช่เรื่อง
สนุกสนานบันเทิง สีหน้าควรมีลักษณะเงียบขรึม และในการทาสีหน้าให้ขรึมต้อง
ไม่ใช่การเสแสร้งแกล้งตีสีหน้า ควรให้ออกมาเองตามความรู้สึก
หลีกเลี่ยง การแสดงสีหน้าแบบ “คนหน้าตาย” เพราะขาดชีวิตชีวาขาดความ
ใกล้ชิดกับผู้ฟัง คนทั่วไป ชอบสิ่งที่มีชีวิตมากกว่าสิ่งที่ตายไปแล้ว การทาหน้าแบบ
คนหน้าตาย ใช้ได้เหมาะสมในโอกาสเดียว คือ “ตลกหน้าตาย” ไม่ควรแสดงสีหน้า
เกินกว่าความคิดเห็นที่พูดออกไป ระวังลักษณะหลุกหลิกบนใบหน้า และแววตา
ไม่ ก้ม หน้า ลงต่าในขณะพูด นอกจากจงใจจะแสดงการพูดให้เ หมาะสมกับเรื่อง
ปล่อยใบหน้าให้เป็นธรรมชาติ ไม่ต้องสารวม หรือระวังมากเกินไป
2) ตา
ตา เป็นหน้าต่างของหัวใจ การสื่อความหมายทางตา ก็คือ ความรู้สึกทางใจ
การสื่ อ ความหมายทางตามี ค วามเชื่ อ ไม่ ม ากกว่ า การสื่ อ ด้ ว ยวิ ธี อื่ น การพู ด ที่
ประกอบด้วยการสื่อทางตาอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมเข้าถึงจิตใจคนฟังมากกว่า
การสื่ อ สารทางตาสามารถสร้ า งบรรยากาศ หรื อ ควบคุ ม บรรยากาศในการพู ด
ให้อยู่ในความสนใจของผู้ฟังได้ตลอดเวลา
การสื่อความหมายทางตาอย่างมีประสิทธิภาพ
มองไปที่ผู้ฟังเท่านั้น ไม่มองไปทางอื่น มองให้ทั่วถึง ทุกส่วนของพื้นที่ ที่ผู้ฟัง
กาลังฟังอยู่ (ไม่มองไปยังส่วนใดส่วนหนึ่ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือคนใดคนหนึ่งเป็น
การเฉพาะ) มองผู้ ฟั ง จนตาสบตากับผู้ ฟั งเป็นคนๆ ไป ในทุ กจุดของผู้ ฟั ง (ตาม
ความหมาะสม และดูเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่มองตามสูตร เช่น จากซ้ายไปขวา หรือ
ส่ายไปส่ายมา) และในขณะที่ตาสบตา ให้ใส่ความในใจลงไปในดวงตา ไม่หลบตาขึ้น
สูง หรือลงต่า หรือสลับไปมา นั่นเรียกว่า “สายตาไฮโล” ไม่ควรสวมแว่นตาสีดา
หรือสีเข้มที่มองไม่เห็นดวงตาในเวลาพูด เพราะประสิทธิภาพของตาจะลดลงทันที
ไม่บังเกิดผลดีในการสื่อความหมายแต่อย่างใด
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3.3.3 พาสบายใจ
ในการพูด หรือการติดต่อ สิ่งที่ทาให้เกิดความสบายใจ ก็คือ “สาระ” สาระ
หมายถึ ง เรื่ อ งราวที่ มี ก ารพู ด การติ ด ต่ อ หรื อ การประสานงานกั น ได้ ข้ อ สรุ ป
ทาให้เกิดความสบายใจ ไม่หงุดหงิดหัวใจ การพูด การติดต่อ หรือการประสานงาน
อย่างรู้เรื่องเข้าใจกัน เรียกว่า การพูดการติดต่อ หรือประสานงานกันครั้งนั้นประสบ
ความสาเร็จ แม้ว่าจะยังไม่สาเร็จภารกิจทั้งหมด แต่อย่างน้อยในการพูด การติดต่อ
หรือการประสานงานครั้งนั้น ก็มีข้อสรุป หรือข้อตกลงเป็นที่พอใจ ไม่เสียเวลาเปล่า
แม้ว่าจะมีการพูด การติดต่อ หรือประสานงานกันอีก ตามขั้นตอนอีก สักกี่ขั้นตอน
ก็ตาม
ดั ง นั้ น หลั ก การข้ อ นี้ จึ ง หมายถึ ง การจั ด การกั บ ตั ว สาระที่ จ ะมี ก ารพู ด
การติดต่อ การประสานงานให้ดาเนินไปจนถึงจุดหมายปลายทาง ตามที่ตั้งความ
ปรารถนาไว้ทุกฝ่าย การพูดทุกครั้ง หากได้มีการเลือกเรื่องให้เหมาะสมกับทั้งคนพูด
และคนฟั ง มี ก ารเตรี ย มการ การค้ น คว้ า หาวั ต ถุ ดิ บ หรื อ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง
ประกอบการพูด อย่างมากมายเพียงพอ รวมทั้งได้มีการจัดระเบียบความคิด อย่าง
เป็นลาดับขั้นตอน และมีการสร้ างโครงสร้างของการพูดอย่างสมบูรณ์พร้อมแล้ว
จัดว่าการพูดครั้งนั้น เป็นการโน้มน้าวผู้ฟังอย่างอัตโนมัติ ได้ผลเกินกว่าครึ่งหนึ่งของ
การพูดทั้งหมด แม้ว่าผู้พูดจะยังไม่มีศิลปะการแสดงการพูดอย่างช่าชองนักก็ตาม
เพราะส่วนที่เกี่ยวกับเรื่อง หรือสาระของการพูด เป็นตัวเหตุผลของการพูดการฟัง
ทั้งหมด
ปัจจัยที่ 1 : การเลือกเรื่อง
การเลื อกเรื่องในการพูด ไม่ใช่ปัญ หาพิเศษอะไร เพราะการพู ดไม่ว่าที่ไหน
กับใคร หรือเมื่อใด ส่วนมากผู้พูดมักจะรู้ตัวล่วงหน้าแล้วว่า ตนจะไปพูดเรื่องอะไร
กับใคร ที่ไหน ผู้พูดมักไม่ ค่อยมีสิทธิที่จะเลือกเรื่องพูด ด้วยความพอใจของตนเอง
เท่าใดนัก ส่วนมากมักมีผู้กาหนดเรื่องมาให้พูดเสียมากกว่า ผู้พูดจะเลือกได้อย่างดี
ก็เพียงแต่เลือกที่จะพูด หรือไม่พูด ตามที่ผู้เชิญกาหนดมาให้เท่านั้น เรื่องใดที่มี
ปัญหา หรือมีความจาเป็น หรือเป็นเรื่องที่ผู้พูดไม่ชานาญก็อาจจะปฏิเสธที่จะไปพูด
อย่างไรก็ดี ในการพูดบางครั้ง ผู้พูดอาจจะจัดให้มีการพูดขึ้น ด้วยเป้าประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเป็นเช่นนี้ ผู้พูดจะต้องเลือกเรื่องที่จะพูดด้วยตนเอง ในกรณี
เช่นนี้พอจะมีหลักเกณฑ์ หรือแนวทางการปฏิบัติอยู่บ้าง คือ
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1. ต้องเป็นเรื่องที่เรามีความรู้ ความเข้าใจ
ข้อนี้เป็นหลักจิตวิทยาทั่วไป ไม่มีใครอยากฟังผู้พูดที่ไม่มีความรู้จริง ในเรื่อง
ที่พูด เพราะเหมือนฟังคนพูดโกหก ไม่น่าเชื่อถือ ดังนั้น ผู้พูดที่ดีควรระลึกอยู่เสมอ
ว่า สิ่งใดที่ไม่รู้ หรือรู้ไม่จริง จะไม่พูดเป็นอันขาด เพราะมีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย อัน
จะก่อผลเสียตามมาภายหลัง
2. เป็นเรื่องที่อยากพูด
เป็ น เรื่ อ งที่ อ ยากพู ด เมื่ อ เลื อ กเรื่ อ งที่ เ รารู้ ดี หรื อ มี ค วามช านาญได้ แ ล้ ว
ควรคานึงถึงความรู้สึกของตนด้วย หรืออย่างน้อยต้องสร้างความรู้สึกของตนให้รู้สึก
“อยากพูด” จึงจะสามารถถ่ายทอดสู่ผู้ฟังได้ดี บางเรื่องแม้มีความรู้ดี แต่ไม่รู้สึก
อยากพูด เช่น ต้องพูดเรื่องซ้าๆ หรือพูดในเรื่องที่ทาให้รู้สึกสะเทือนใจก็ไม่ควรพูด
3. เป็นเรื่องที่ผู้ฟังกาลังสนใจ
การพูดเรื่องที่เรารู้สึกดี และเป็นเรื่องที่เราอยากพูด ดังกล่าวข้างต้น นับว่าดี
อยู่แล้ว แต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้น สมบูรณ์มากขึ้น สมความปรารถนาของผู้พูด และผู้ฟัง
มากขึ้น การพูดเรื่องที่กาลังเป็นที่สนใจของผู้ฟัง หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังอยู่แล้ว
ก็จะทาให้การพูดประสบความสาเร็จได้มากยิ่งขึ้น
ปัจจัยที่ 2 : การเตรียมการพูด
การเตรี ย มเรื่ อ งที่ จ ะกล่ า วต่ อ ไปนี้ เป็ น เพี ย งหลั ก การขั้ น ต้ น หรื อ แบบ
กัลยาณมิตรเท่านั้น ส่วนหลักการแบบหวังผลนั้น จะกล่าวในโอกาสต่อไป
การเตรียมเรื่องระดับเบื้องต้น หมายถึง การหาข้อมูล หรือการเตรียมข้อมูล
หรือวัตถุดิบเกี่ยวกับเรื่องที่พูด การจัดระเบียบความคิดที่จะเสนอต่อผู้ฟัง และการ
สร้างโครงสร้างของการพูด
การเตรียมข้อมูล
ข้อมูล หรือวัตถุดิบในการพูด ได้แก่ สิ่งที่นามาอ้างอิง หรือประกอบการพูด
ให้มีเนื้อหาสาระ หรือมีความสมเหตุสมผลเป็นที่น่าเชื่อถือ สามารถยึดเป็ นหลัก
ปฏิบัติตามได้ไม่เลื่อนลอยไร้สาระ หรือเชื่อถือไม่ได้
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สิ่งอ้างอิง ได้แก่ ตัวเลข สถิติ ตัวอย่าง หลักการ ทางวิชาการ ทฤษฎี งานวิจัย
พระพุทธพจน์ หมวดธรรมในศาสนา อุทาหรณ์ อุปมาอุปมัย ผู้พูดจะต้องสรรหา
มาประกอบการพู ด ให้ เ หมาะสม สิ่ ง เหล่ า นั้ น ได้ จ ากขุ ม ทรั พ ย์ ท างปั ญ ญาต่า งๆ
อันเกิดจากการอ่าน การฟัง การสังเกต (โดยการตั้งคาถามว่า ใคร อะไร เมื่อไร
ที่ไหน อย่างไร ทาไม) ผนวกกับความคิดของตนเอง การเตรียมการพูด ที่มาจาก
ความคิ ด ของตนเองเป็ น สิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า ใครๆ ก็ อ ยากฟั ง เป็ น เอกลั ก ษณ์ เป็ น
ลักษณะเฉพาะ ที่หาได้ยากของผู้พูด ที่ผู้ฟังรู้สึกว่าหาฟังได้ยาก เช่นเดียวกัน อีกทั้ง
ยังเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และความภูมิใจในการพูด
ข้อสังเกตในการเตรียมเรื่อง
เตรียมมาก นั้นดี
แต่เตรียมมาก พูดมาก ไม่ดี
การเตรียมมาก เพื่อที่จะพูดให้น้อย นี่แหละดี
ปัจจัยที่ 3 : การจัดระเบียบความคิด
เมื่อหาข้อมูลได้มากเพียงพอแล้ว นามาจัดระเบียบ เรียบเรียงความคิดให้ดีว่า
เราจะนาเสนออะไรก่อน หลัง รวมทั้งการเรียบเรียงถ้อยคา ให้ถูกต้องตามอักขระวิธี
ตัดถ้อยคาประเภทฟุ่มเฟือยให้เหลือแต่ข้อความ หรือเนื้อหาสาระที่จาเป็น จนรู้สึก
ว่ากระชับ ชัดเจน พอเพียง
การพูดเปรียบเหมือนการเดินทางของความคิด
การเดินทางของความคิด จะไปสู่จุดหมายปลายทาง อยู่ที่การจัดระเบียบการ
เดินทางที่ดี เช่น เราจะเริ่มที่จุดใด จะดาเนินไปอย่างไร และจะไปสิ้นสุดกันตรงไหน
การจัดระเบียบความคิด ต้องคานึงถึงความผสมผสาน สอดคล้องอย่างต่อเนื่อง ตาม
แนวทางการแสดงเหตุผล การจัดระเบียบความคิด จะต้องคานึงถึงพฤติกรรม ของ
ความเร้าใจด้านจิตวิทยา ประเด็นที่สาคัญที่สุดก็คือ บทบาทของการสร้างความ
เข้าใจ
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ปัจจัยที่ 4 : การสร้างโครงเรื่อง
ในการพู ด ทุ ก ครั้ ง เมื่ อ เลื อ กเรื่ อ งได้ เ หมาะสมแล้ ว เตรี ย มเรื่ อ งอั น ได้ แ ก่
การหาข้อมูล หรือวัตถุดิบ และจัดระเบียบความคิดไว้ดีแล้ว ต่อไป จึงเป็นขั้นตอน
ของการสร้างโครงเรื่อง
ทาไมจึงต้องมีการสร้างโครงเรื่อง
เมื่อกล่าวถึงโครงสร้าง ย่อมหมายถึง ความแข็งแรงของรากฐาน หรือพื้นฐาน
การพูดที่มีโครงสร้างที่ดี และครบถ้วน ช่วยให้เกิดความเบาใจ สบายใจ การแสดง
การพูดที่สาคัญ ช่วยให้ประสบความสาเร็จไปแล้ว กว่าครึ่งหนึ่งของการพูดทั้งหมด
แม้ผู้พูดจะไม่ชานาญ แต่การพูดตามโครงสร้างที่ดี ถือว่าเป็นจิตวิทยาโน้มน้าวผู้ฟัง
อยู่ในตัว
โครงสร้างของการพูด มีอยู่ 3 ส่วน คือ
การพูดที่ถูกต้องตามหลักวิชา หรือข้อวิจัย จะต้องพูดให้ครบ ตามโครงสร้าง
ของการพูด ที่เรียกว่า โครงเรื่อง ซึ่งมีอยู่ 3 ส่วน คือ
1. คานา หรือคาเริ่มต้น
มีบทบาทในการกระตุ้น เร่ งเร้ า ให้เ กิดความสนใจ หรื อ ความตั้งใจที่จะฟัง
นับว่าเป็นสิ่งสาคัญมาก เพราะหากเริ่มต้นดี จนผู้ฟังเกิดความสนใจ ย่อมเป็นการ
ง่ายที่จะพูด หรือฟังกันต่อไป
2. เนื้อเรื่อง หรือสาระของเรื่อง
เป็ น ส่ ว นของการสร้ า งความเข้ า ใจ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ มาประกอบการพู ด
จนสามารถทาให้ผู้ฟังเข้าใจ เห็นด้วย และยอมรับในเรื่องที่พูด
3. สรุป หรือคาลงท้าย
มีจุดมุ่งหมาย ทาให้เกิดความประทับใจ ซาบซึ้งตรึงใจ ไม่ได้หมายถึง ทบทวน
เรื่องที่พูด หรือการย่อความเรื่องที่พูดมาแล้วทั้งหมด แต่คือ การจบการพูด ตาม
แบบแผน หรือโครงสร้างการพูด ที่วางไว้ล่วงหน้า เป็นถ้อยคา หรือข้อความสุดท้าย
ที่สามารถตรึงอยู่ในความทรงจาได้มาก และเหนียวแน่นกว่า
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การพูด 3 ครั้ง
Lewis Carroll’s ได้ ก ล่ า วในการแสดงละครของเขาครั้ ง หนึ่ ง “ใครก็ ต าม
ให้ข้าพเจ้าพูดด้วย 3 ครั้ง คนฟังจะเชื่อข้าพเจ้าทุกที”
นั บ ว่ า ข้ อ ความตามค ากล่ า วนี้ เป็ น ผลดี อ ย่ า งยิ่ ง ในการศึ ก ษาวิ ชาการพู ด
เพราะให้ข้อคิด อันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับ การสร้างโครงเรื่องในการพูดอย่างยิ่ง
ไม่ใช่คากล่าวที่เลื่อนลอย หรือเหลือเชื่อแต่อย่างใด
ที่ว่าพูด 3 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 “จงบอกผู้ฟังว่า จะบอกอะไรแก่เขา”
ครั้งที่ 2 “แล้วก็บอกแก่เขา”
ครั้งที่ 3 “และบอกกับเขาอีกครั้งหนึ่งว่า ได้บอกอะไรเขาไปแล้ว”
อธิบายว่า
ครั้งที่ 1 เป็นการพูดกับผู้ฟัง ในลักษณะการกล่าวนา คานา หรือคาเริ่มต้น
ส่วนที่เป็นคานา หรือคาเริ่มต้น มีบทบาท หรือหน้าที่ ในการกระตุ้น เร่งเร้าให้เกิด
ความสนใจ หรือความตั้งใจในการฟัง นับว่าเป็นส่วนสาคัญ เพราะหากมีการเริ่มต้น
ดีสมบทบาท คือ กระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ และตั้งใจเสียแล้ว ย่อมเป็นการง่าย
ที่จะพูด หรือฟังกันต่อไป
ครั้งที่ 2 เป็นส่วนแสดงรายละเอี ยดของเรื่อง เราเรียกส่วนนี้ว่า เป็นส่วนของ
การสร้างความเข้าใจ มีปัจจัยอะไรบ้าง ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ นาเอามากล่าว
กันในส่วนนี้ เช่น ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อเปรียบเทียบ ตัวอย่าง อุทาหรณ์ อุปมาอุ ป มั ย ตั ว เลข สถิ ติ หลั ก การ ทฤษฎี ข้ อ วิ จั ย หรื อ ค าสอนของศาสดา หรื อ
นักปราชญ์ นามาประกอบการพูดจนสามารถทาให้ผู้ฟังเข้าใจ เห็นด้วย และยอมรับ
ในเรื่องที่พูด
ครั้ ง ที่ 3 เป็ น การพู ด ในลั ก ษณะ ข้ อ สรุ ป ความสรุ ป หรื อ การลงท้ า ยของ
การพู ด บทบาท หรื อ หน้ า ที่ ข องส่ ว นนี้ มี ค วามมุ่ ง หมายให้ เ กิ ด ความประทั บใจ
ซาบซึ้งตรึงใจ ซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจากความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้ง ในส่วนที่ 2
ดังกล่าว
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ในการพูดแม้ว่าผู้ฟังจะซาบซึ้งประทับใจมาบ้างแล้ว จากส่วนเริ่มต้น และส่วน
ตอนกลาง ก็ยังไม่ถึงจุดสุดยอด เพราะการพูดยังไม่จบ ดังนั้น ส่วนสุดท้ายซึ่งเป็น
ส่วนสรุปจบ จึงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้าง ความซาบซึ้ง ประทับจิต ติดใจ เพราะ
เป็นถ้อ ยค า หรื อ ข้อ ความสุดท้ าย ที่ ส ามารถติดตรึ งอยู่ ในความทรงจาของผู้ฟัง
ได้มาก และเหนียวแน่นกว่า
การออกตัว
การเริ่มต้น แบบออกตัว เป็นพฤติกรรม ที่ไม่ให้เกียรติผู้ฟัง เพราะเป็นการพูด
ที่สารภาพกับผู้ฟังว่า “ไม่พร้อม” ที่จะพูด จึงต้องพยายามออกตัวให้ ผู้ฟังเห็นใจ
การเริ่มต้นเช่นนี้ไม่ช่วยให้บังเกิดผลดีแก่ผู้พูดเลย นอกจากผู้ฟังจะไม่เห็นใจแล้ว
ยั งรู้ สึ กไม่ พอใจอี กด้วย เพราะโดยธรรมดาหรื อธรรมชาติ ไม่ มี ค นฟั งคนใดที่จะ
อยากฟัง หรือทนฟังคนที่ไม่พร้อมในการพูด เป็นการสร้างความผิดหวัง แก่ผู้ฟังเสีย
ตั้งแต่ยกแรก เสียคะแนนโดยใช่เหตุ กว่าจะตีตื้นขึ้นมาได้ในขณะพูด ก็ต้องใช้พลัง
ภายในให้หมดเปลืองไปโดยไม่คุ้มค่า เช่น เริ่มว่า
“ผมต้องขอออกตัวเสียก่อนว่า ผมไม่มี เวลาเตรียมตัวมาพูด เลย ได้รับเชิญ
อย่างกะทันหันจริงๆ ” หรือ
“ในการมาบรรยายวันนี้ ต้ องขอออกตัวก่อนว่า ผมมาบรรยายแทนหัวหน้า
ซึ่งท่านติดราชการไม่สามารถมาได้ ” (หากได้รับเชิญกะทันหัน และไม่แน่ใจว่า
จะพู ดได้ดีพอ หรื อ จะต้องมาบรรยายแบบมวยแทน โดยไม่แน่ใจว่า จะดีเท่ากับ
ผู้ที่ให้เรามาแทน ก็ไม่ควรรับเชิญ ให้เป็นการเสียเวลาทั้งผู้พูด และผู้ฟัง)
มัวอ้อมค้อม
นักสู บบุหรี่ ต้องการจุดบุหรี่ให้ติดด้วยไม้ขีดเพียงก้านเดียวฉันใด ผู้ ฟั งย่อม
ต้องการฟังเรื่องที่เขากาลังต้องการโดยเร็วที่สุดฉันนั้น
การมั ว แต่ พู ด ในเรื่ อ งที่ ไ ม่ เ ป็ น เรื่ อ ง หรื อ พู ด นอกเรื่ อ ง ที่ บ างที เ ราเรี ย กว่า
“มัวร่าย ทวน” หรือ “ขี่ม้า เลียบค่าย” อาจจะเสียทีข้าศึกเสียมากกว่า เพราะฉะนัน้
อย่ามัวโอ้เอ้ ยืดยาว ให้เสียความตั้งใจของผู้ฟัง จงรีบเข้าประเด็นทันที
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ยอมถ่อมตน
ตามมรรยาทของคนไทยการถ่อมตนบ้างเล็กน้อย และด้วยความจริงใจ หรือ
ด้วยความสารวมอย่างแท้จริง ก็พอใช้ได้ แต่ไม่ช่วยให้บังเกิดผลดีในการพูด และยิ่ง
เป็ น การถ่ อ มตั ว เสี ย จนเกิ น เหตุ ย่ อ มท าให้ เ กิ ด ความ “เอี ย น” หรื อ “เลี่ ย น”
เสียมากกว่า เช่น “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสมาพูดท่ามกลางท่านบัณฑิต
ทั้งหลาย ความจริงผมก็ไม่ใช่ผู้รู้อะไรหรอก คิดว่า เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ก็แล้วกัน” “ผมรู้ตัวดีว่าไม่ได้เป็นผู้รู้อะไรหรอก แต่เป็นหน้าที่ ซึ่งผมจะพยายาม
ทาให้ดีที่สุด”
สาระวนขออภัย
“ผมต้อ งขออภัย การพู ดวันนี้ ไ ม่ มี เ อกสารมาแจก เพราะเตรี ย มตัวไม่ ทั น ”
“เนื่องจากผม ไม่ใช่นักพูด หากมีสิ่ง ใดขาดตกบกพร่อง ก็ต้องขออภั ยไว้ ณ ที่นี้”
“หากการพูดวันนีไ้ ปกระทบผู้ใดบ้างก็ต้องขออภัย เพราะไม่มีเจตนา” ถึงจะขออภัย
ไว้ล่วงหน้าก่อนพูด หากมีการผิดพลาดเกิดขึ้นก็ไม่มีทางที่จะได้รับอภัยจากผู้ฟัง ทาง
ที่ดี ถ้าไม่แน่ใจก็งดการพูดเสีย ในบางเรื่องบางตอน ที่อาจจะเกิดปัญหา
การเริ่มต้นที่ได้ผล
ตาราการพูดต่างๆ แนะนาวิธีการเริ่มต้นการพูดไว้มากมายหลายแบบ สาหรับ
หลักการในหนังสือเล่มนี้ ขอเสนอไว้ 7 แบบ ใหญ่ๆ คือ
1. พาดหัวข่าว
การเริ่ ม ต้ น แบบนี้ มี ลั ก ษณะตื่ น เต้ น เร้ า ใจ คล้ า ยกั บ การพาดหั ว ข่ า ว
หนังสือพิมพ์ เช่น “นิสิตนักศึกษาได้เสียกัน อย่างโจ๋งครึ่ม กลางวันแสกๆ ในโรงรถ
มหาวิทยาลัย” (หากจะเป็นการเริ่มต้น อย่างธรรมดา มักจะเริ่มว่า “วันนี้ผมจะขอ
พู ด เรื่ อ งความประพฤติ ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ” ซึ่ ง ฟั ง แล้ ว จื ด ๆ
ไม่น่าสนใจอะไร) รายหนึ่งหนูน้อย “ตาบลเล็กๆ เพียงนิดเดียว ไฟเกิดไหม้ 2 คน
กอดกันกลม ตายอนาถคากองเพลิง เป็นที่น่าเวทนามาก เพราะพ่อแม่ออกไปธุระ
นอกบ้าน แล้วใส่กุญแจทิ้งไว้” สิ่งสาคัญ ในการเริ่มต้นแบบนี้ ก็คือ ความผสมผสาน
สอดคล้องกับสาระของเรื่อง
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2. กล่าวคาถาม
การเริ่มต้นด้วยคาถาม เป็นการดึงความสนใจของผู้ฟัง ให้หยุดสนใจเรื่องอื่น
นอกจากเรื่องที่ผู้พูดกาลังจะพูด เพราะโดยปกติ ลักษณะจิตใจของคน (ฟัง) จะอยู่
ไม่สุข หรือไม่อยู่นิ่งๆ จะต้องคิดโน่น คิดนี่ อยู่ร่าไป จึงมีผู้เปรียบจิตใจของคนว่า
เหมือนลิง ธรรมดาของลิง ย่อมไม่อยู่นิ่ง ไม่กระโดดไปกระโดดมา จากกิ่งไม้นี้ ไป
กิ่งไม้ โ น้น ก็ต้อ งเกาโน่น เกานี่ตลอดเวลา ดังนั้น ค าว่า “พู ดจน ลิ งหลั บ ” จึงมี
ความหมายว่าผู้พูดสามารถพูดให้ผู้ฟังหยุดคิดถึงเรื่องอื่น แต่หันมาคิดถึงเรื่องที่ผู้พูด
กาลังพูดอยู่ ราวกับว่า จับลิงให้เกาะอยู่กับกิ่งไม้กิ่งเดียว นั่นเอง
การเริ่มต้นแบบตั้งคาถาม เป็นการท้าทายความคิดของผู้ฟัง ให้คอยค้นหา
คาตอบในใจ หรือบางทีก็มีความรู้สึก อยากจะเปรียบเทียบความคิดระหว่างผู้พดู กับ
ผู้ฟังขึ้นมาทันที นับว่าเป็นอุบายให้เกิดความสนใจ เอาใจใส่การพูด ของผู้พูดวิธีหนึ่ง
เช่น
“ท่านเคยเป็น อย่างผมบ้างไหม”
“ท่านเชื่อ หรือไม่ว่า ผมเอาปืนพกวางไว้บนหลังคารถแล้วขับรถไปไกลถึง
20 กิโลเมตร ปืนยังไม่ตกหาย แต่พอหยุดรถปืนกลิ้งหล่นลงมาต่อหน้าต่อตา”
“ถ้ามีคนถามท่านว่า ระหว่างอกหักกับรักไม่เป็น ท่านจะเลือกเอาอย่างไหน”
“ผมขอถามสุภาพสตรีว่า กินเหล้ ากับเจ้าชู้ ท่านจะเลือกคนแบบไหนมาเป็น
คู่ครอง”
“ท่านวางแผนความมั่นคง ให้แก่ครอบครัวของท่านแล้ว หรือยัง”
3. ความสงสัย
มนุ ษ ย์ มี ค วามอยากรู้ อยากเห็ น เป็ น เรื่ อ งธรรมดา การเริ่ ม ต้ น การพู ด
ด้วยข้อความกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ อยากเห็น เพราะสงสัย หรือข้องใจ หรือ
ไม่ น่ า เชื่ อ มนุ ษ ย์ มั ก จะคิ ด ตามเสมอ การเริ่ ม ต้น แบบสร้ า งความสงสั ย ท้ า ทาย
ความรู้สึกขัดแย้งที่อยากจะฟัง เพื่อพิสูจน์ว่าจะเป็นไปได้อย่างไร เช่น “เส้นตรงสอง
เส้นที่ขนานกันสามารถพบกันได้ทั้งๆ ที่ยังเป็นเส้นตรง และขนานกัน”
“วิชาการ และเทคโนโลยี ยิ่งเจริญมากขึ้น อาจเป็นเหตุให้บุตรแก่กว่า บิดา
มารดาได้”
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“ท่านเชื่อไหมว่า มีคนสร้างความร่ารวยได้จากสิ่งที่มองไม่เห็น”
“เพี ย งแต่ ผ มลุ ก จากที่ นั่ ง เดิ น ขึ้ น มาบนเวที ได้ เ กิ ด การสู ญ เสี ย ขึ้ น แล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท”
“ไม่ว่าพรรคการเมืองพรรคใด หรือไม่ว่าประชาชนคนใดไม่ ปรารถนารัฐบาล
ผสม แต่ก็หนีไ ม่ พ้ น การมีรัฐบาลผสม แต่มี ค นสามารถตั้งรัฐบาล โดยไม่ผสมได้
ท่านจะเชื่อไหม”
“พวกเราอาจจะไม่เฉลียวใจเลยก็ได้ว่า การกินอาหารตามภัตตาคารใหญ่ ๆ
ทาให้อายุสั้น”
“ท่านพบคนที่สาคัญที่สุด ในชีวิตของท่านแล้วหรือยัง ถ้ายังผมจะบอกให้”
4. ให้การรื่นเริง
การเริ่มต้นแบบนี้มีความมุ่งหมายเพียงเพื่อ สร้างบรรยากาศในตอนเริ่มพูด
ให้อยู่ในลักษณะ สดชื่น เบิกบาน ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทั้งผู้พูด และผู้ฟัง อย่างน้อยที่สุด
พอเริ่มต้นการพูดก็มีแนวโน้มว่า คนฟังรู้สึกสนุกที่จะฟัง คนพูดก็รู้สึกสนุกที่จะพูด
จะถึงกับหัวเราะ หรือเฮฮาออกมาหรือไม่ก็ตาม เรามักเรียกวิธีนี้ว่า “การสร้าง
อารมณ์ขัน”
5. เชิงกวี
การเริ่มต้นแบบเชิงกวี หมายถึง การนาเอาสานวนกวีมาเริ่ม เช่น คาคม คารม
ปราชญ์ คาคล้องจอง สุภาษิต คาพังเพย โคลง กลอนต่างๆ ถ้อยคาเชิงกวี เป็น
ถ้อยคาหลักแหลมลึกซึ้ง สามารถพุ่งเข้าสู่จิตใจผู้ฟังได้อย่างรวดเร็ว เป็นถ้อยคา
สานวนที่ผู้ฟังมีความรู้สกึ คล้อยตามได้มากกว่าถ้อยคาธรรมดา นับว่าเป็นการเริ่มต้น
ที่เป็นจุดสนใจของผู้ฟังได้อีกแบบหนึ่ง เช่น
“เมื่อมั่งมี มากมายมิตรหมายมอง
เมื่อมัวหมอง มิตรมองเหมือนหมูหมา
เมื่อไม่มี หมดมิตรมุ่งมองมา
เมื่อมอดม้วย แม้หมูหมาไม่มามอง”
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“ภาษาเปรียบเทียบกล้อง ส่องความคิด
ภาพน้าจิต อาจเห็น ได้เด่นใส
ถ้าเขียนพูด ปูดเปื้อน เลอะเลือนไป
ก็น้าใจ หรือจะแจ่ม แอร่มฤทธิ์”
“หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง
เราก็เหมือนอยู่คง ชีพด้วย
หากสยามพินาศลง ไทยอยู่ได้ฤา
เราก็เหมือนมอดม้วย หมดสิ้น สกุลไทย ...”
“จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน จะกินต้องเตรียมอาหาร
จะพัฒนาการต้องเตรียมประชาชน จะพัฒนาคนต้องเริ่มที่จิตใจ
จะพัฒนาใคร ต้องพัฒนาตัวเราเองก่อน”
ศิลปะการพัฒนา ต้อง “เสียสละ สร้างศรัทธา นาพาให้ถูกทาง
ทาตัวอย่างให้เห็น ดีเด่นคุณธรรม
กล้านาปวงชน อุทิศตนอย่างฉลาด”
6. มีตัวอย่าง
การเริ่ ม ต้น แบบมี ตัวอย่ า ง หมายถึง การนาเอาเรื่ องราวที่ เกี่ย วข้อ ง หรื อ
เหมาะสมกับสาระที่พูด มาเล่าให้ผู้ฟังได้รับฟัง เป็นการนาร่องเสียก่อน แล้วโยงเข้า
สู่ตัวเรื่อง ตัวอย่างที่นามาเล่านั้นจะต้องเป็นเรื่องจริง ซึ่งอาจจะเกิดกับตัวเรา หรือ
เกิดกับคนอื่ นก็ได้ แต่ได้เกิดขึ้นมาแล้วจริง ๆ ไม่ควรเสกสรรปั้นแต่งขึ้น ตัวอย่าง
ที่นามาเริ่มต้น ควรเกี่ยวข้อง หรือสอดคล้องกับสาระของเรื่อง และยกขึ้นมาเพื่อ
เสริมสาระของเรื่อง ไม่ใช่เป็นเรื่องนอกประเด็น เช่น
“ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย เพราะข้อความสั้น ๆ เพียงประโยคเดียวว่า ผมทา
ธุรกิจแบบการทูต เท่านั้น สถาบันการพูดแบบการทูต และทฤษฎีธรีซาวด์ก็อุบัติขึ้น
ณ บัดนั้น เรื่องมีอยู่ว่า”
“ท่านผู้มีเกียรติ ด้วยเงินทุ นเพียงสี่หมื่นบาท และใช้เวลาการทางานเพียง
8 ปี บัดนี้ ได้มี ท รั พ ย์ สิ นนับล้ า นบาท ผู้ ที่ ผ มกล่ า วถึงนี้ คื อ ท่ า นประธานมู ล นิธิ
สถาบันการพูดแบบการทูตนั่นเอง ท่านเล่าให้ผมฟังว่า
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“ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย เมื่อผมเริ่ มขึ้นเวทีใหม่ๆ มีคนบอกกับผมว่า ภายใน
เวลาเพียง 2 นาที ผมพูดคาเอ้อ อ้า ออกมาถึง 2 ครั้ง แต่เดี๋ยวนี้ผมไม่พูดคาเอ้อ
อ้าอีกเลย เพราะอะไรหรือ ก็เพราะ”
7. ช่างบังเอิญ
ความบังเอิญเป็นสิ่งสะดุดใจอย่างหนึ่งที่ผู้ฟังมักจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกว่า
เรื่องราวธรรมดา การเริ่มการพูดด้วยการเล่าเรื่องบังเอิญ ที่เกี่ยวข้องกับสาระที่จะ
พูดเป็นแบบหนึ่งที่สามารถตรึงผู้ฟังให้สนใจ และตั้งใจฟังมากขึ้น
ความบั ง เอิ ญ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยมิ ไ ด้ ค าดคิ ด มาก่ อ นว่ า มั น จะเกิ ด
ประการหนึ่ง และความบังเอิญ ที่เราพยายามคิดจะให้เกิดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
เรื่องที่จะพูด อีกประการหนึ่ง ความบังเอิญโดยไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้น
ส่วนเนื้อเรื่อง หรือสาระของเรื่อง
ดังได้กล่าวไว้แต่ตอนต้นบ้างแล้วว่า ส่วนที่เป็นเนื้อเรื่อง หรือสาระของเรื่องใน
การพูดนั้น เป็นส่วนของการสร้างความเข้าใจ การดาเนินเรื่อง จึงเน้นถึงปัจจัยให้
บั ง เกิ ด ความเข้ า ใจเป็ น ส าคั ญ หากกระท าได้ จ นถึ ง ขั้ น กระจ่ า งใจได้ ม ากเท่ า ใด
ก็จะยิ่งเพิ่มความสมบูรณ์ตามหลักการมากขึ้น
สาหรับหลักการในขั้นนี้ เป็นเพียงหลักการขั้นเบื้องต้น ที่ง่ายสาหรับการจดจา
และต่อการปฏิบัติ ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงไว้ว่า ในตอนกลาง หรือส่วนสาระของเรือ่ ง
ต้อง “เรียงลาดับ จับประเด็น เน้นตอนสาคัญ บีบคั้นอารมณ์ เหมาะสมเวลา”
เรียงลาดับ หมายถึง การเรียบเรียงสาระของเรื่องที่จะพูด ให้มีลาดับขั้นตอน
ว่า จะกล่ า วถึงอะไรก่อน อะไรถัดมา และอะไรที่จะเก็บเอาไว้กล่ าวในตอนท้าย
รวมทั้งการเรียบเรียงถ้อยคาภาษาด้วยว่า ควรจะให้เหมาะเจาะ กะทัดรัดได้อย่างไร
พยายามหลีกเลี่ยง การกล่าวประเภทกระโดดข้ามไปมา ทาให้ผู้ฟังไขว้เขว หรือ
จับจุดไม่ได้
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การเรียงลาดับอาจกระทาได้หลายวิธี เช่น
1) เรียงจากความง่ายไปหาความยาก
2) เรียงจากความน่าสนใจมากไว้ในตอนแรก หรือตอนหลัง ความน่าสนใจ
น้อยไว้ตรงกลาง
3) เรียงลาดับตามหมวดหมู่ของเรื่อง
4) เรียงจากหัวข้อใหญ่ไปหาหัวข้อย่อย
5) เรียงจากหัวข้อย่อยขึ้นไปหาหัวข้อใหญ่
6) เรียงจากเหตุไปหาผล
7) เรียงจากผลไปหาเหตุ
8) เรียงด้วยการเสนอปัญหาก่อน และวิธีแก้ปัญหาภายหลัง
จั บ ประเด็ น หมายถึ ง การก าหนดประเด็ น และการพู ด อยู่ ใ นประเด็ น
การก าหนดประเด็ น หมายความว่ า การพู ด ไม่ ว่ า เรื่ อ งใด ผู้ พู ด จะต้ อ งก าหนด
ประเด็น ในตัวสาระของการพู ดไว้ว่า จะพู ดกี่ประโยค ในการกาหนดประเด็ น
การพู ด นี้ ควรก าหนดให้ มี น้ อ ยประเด็ น ได้ จ ะเป็ น การดี การพู ด น้ อ ยประเด็ น
สามารถท าให้ผู้ ฟั งเห็น หรื อ เข้า ใจอย่ า งกระจ่า งแจ้ง ได้ดีกว่า มากประเด็น เช่น
การพูดเรื่องการเมือง มีประเด็นที่จะต้องพูดได้มากมาย เช่น ระบอบการปกครอง
กระบวนการทางด้านนิติบัญญัติ กระบวนการทางด้านบริหาร การเลือกตั้งพรรค
การเมือง เหล่านี้เป็นต้น แต่ถ้าจาเป็นจะต้องพูดมากประเด็น ก็ควรกาหนดประเด็น
ที่จะเน้นไว้เป็นพิเศษว่า การพูดครั้งนี้ จะเน้นหนักให้กระจ่างแจ้งที่ประเด็นไหน
การพูดอยู่ในประเด็น หมายความว่า ในระหว่างการพูด ต้องไม่ขยายความ
มากเกินขอบเขต จนทาให้ประเด็นหลักพร่ามัว หาจุดสาคัญไม่พบ อีกประการหนึ่ง
คือ ไม่พูดออกนอกประเด็น จนหลงประเด็น หรือกลับเข้าหาประเด็นไม่ถูก เป็นต้น
เกี่ ย วกั บ ประเด็ น การพู ด นี้ หากหวั ง ผลในทางโน้ ม น้ า ว หรื อ จู ง ใจแล้ ว ควรพู ด
ประเด็นเดียวเท่านั้น
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เน้นตอนสาคัญ
เรื่องราว หรือเนื้อหาของเรื่อง ตอนใดที่สาคัญ จะต้องอาศัยศิลปะการ แสดง
การพูดประกอบให้มากขึ้น เช่น การพูดย้า การพูดซ้า การหยุดนิดหนึ่ง ก่อนจะถึง
ข้อความสาคัญ การเพิ่มน้าหนักของเสียง หรือการลดระดับเพียงเพื่อให้เกิดความ
สนใจเป็นพิเศษ
บีบคั้นอารมณ์
การดาเนินเรื่องราว หรือสาระ ตลอดจนการแสดงการพูด ต้องไม่เป็นเหตุ
ให้ ผู้ ฟั ง ทราบล่ ว งหน้ า ว่ า จะจบ หรื อ จะลงเอยอย่ า งไร หากผู้ ฟั ง สามารถทราบ
ล่วงหน้า หรือเดาล่วงหน้าได้ว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างไร ความเอาใจใส่ในการฟังจะ
ลดน้อ ยลง จนในที่ สุ ดอาจจะถึงจุดไม่เข้ าใจ หรื อ เข้าใจอย่า งไม่กระจ่างใจ ตาม
วัตถุประสงค์
เหมาะสมเวลา
การเตรียมสาระการพู ดที่ดี จะต้องสอดคล้องกับเวลาที่กาหนดไว้ด้วย ปัจจัย
เกี่ยวกับเวลาเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง เป็นทั้งมรรยาทในการพูด สัญญาประชาคม และ
จิตวิทยาในการฟังด้วย การที่จะพูดได้เหมาะสมกับเวลานั้น การเตรียมสาระในการ
พูดมีส่วนอย่ างมาก หากเตรียมสาระไม่กระชับ ย่อมพูดให้จบตรงเวลาที่กาหนด
ได้ยาก
การพู ด ที่ เ หมาะสมเวลา หมายถึ ง ยุ ติ ก ารพู ด ตามเวลา หรื อ ก่ อ นเวลา
ที่กาหนดเล็กน้อย แต่ต้องไม่พูดเกินเวลา
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3.3 ตัวอย่างการพูดสั้นๆ เกี่ยวกับธรรมะในชีวิตประจาวัน
ประเด็ น การพู ดที่ เ กี่ ย วกั บ ธรรมะในชี วิต ประจ าวั น เพื่ อ เป็ น แนวทางและ
ตัวอย่างการพูดสาเร็จรูปในโอกาสต่างๆ และเพื่อให้มีเรื่องที่จะพูด โดยเรียบเรียง
จากการพูดของผู้เข้าอบรมการพูดในหลักสูตรการพูดระบบธรีซาวด์ (ดร.ปานใจ
สุภาพ และ ดร.ชุติพร สุภาพ, 2554: 53-86) ดังนี้
3.5.1 วจีทุจริต 4
1) พูดปด
2) พูดคาหยาบ
3) พูดเพ้อเจ้อ
4) พูดส่อเสียด
1) พูดปด
ส่วนเริ่มต้น
ตอนนี้จะได้เวลาปล่อยจรวดแล้วสาหรับประเทศไทย เรากาลังเริ่มนับถอยหลัง
เมื่อกี้นี้มีข่าวมา นี่แหละครับคาโกหกของคน สามารถพูดพร่าไปเรื่อย แต่โกหกของ
คนในปัจจุบันจะเป็นจริงในอนาคตได้
ส่วนสาระ
คาพูดปดหรือโกหก แสดงออกได้ 2 ทาง คือ ทางวาจา ได้แก่ คาพูดที่ทาให้คน
อื่นเข้าใจผิด ทางกาย คือ แสดงอาการให้คนอื่นเข้าใจผิด
คาพูดปด มี 7 แบบ คือ
ปด ได้แก่ การโกหกชัดๆ
ทนสาบาน คือ ทนสาบานตัวเพื่อให้คนอื่นหลงเชื่อ เช่น นักเรียนทาผิดแล้วครู
ถามว่า ใครทาผิดให้ยืนขึ้น แต่ไม่มีใครยืน ทาเล่ห์กระเท่ห์ ได้แก่ ทาตัวเป็นพิการ
หรืออวดอ้างฤทธิ์
มายา (มารยา) คือ แสดงอาการลวงคนอื่น เช่น เจ็บน้อยทาเป็นเจ็บมาก
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ทาเลศ คือ ใจอยากจะพูดเท็จ แต่ ทาเป็นเล่นสานวน พูดคลุมเครือให้ผู้ฟังคิด
ผิดเอาเอง
เสริมความ คือ เรื่องมีมูลน้อย พูดให้มาก
อาความ คือ เรื่องมีมูลมาก พูดให้น้อย
ส่วนสรุป
ข้อคิดวันนี้ : นรกคอยท่า หากว่าขาตลบตะแลง
2) พูดคาหยาบ
ส่วนเริ่มต้น
พบอีกแล้ว รายใหม่แต่คล้ายแบบเก่า สามีใช้หน้าแข้งอันแข็งแกร่งกระทบ
เข้ากับซี่โครงข้างขวาซี่ที่ 4 ของภรรยา ร่างของภรรยากระเด็นไป โชคดีที่มีข้างฝา
บ้านกั้นเอาไว้ร่างของภรรยาจึงหยุดลง
ส่วนสาระ
เหตุการณ์เช่นนี้ พบบ่อยๆ ในหนังสือพิมพ์ เพราะเขาเหล่านั้นไม่เคยพิจารณา
ถึงการพูดตกลงกันโดยสันติวิธี มักจะโต้เถียงทะเลาะวิวาทกัน ใช้ คาผรุสวาทหรือ
คาหยาบเข้าหากัน และคงไม่เคยพิจารณาถึงคาดังนี้
“เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา
แม้พูดดีมีคนเขาเมตตา จะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ”
คาหยาบ คือ คาที่ไม่ละเอียด ไม่สุภาพ ไม่เรียบร้อย
ชนิดของคาหยาบ มีทั้งชนิดหยาบในคานั้นเอง และหยาบอยู่ในความหมาย
คือ คาบางคาถ้าดูตัวหนังสือไม่มีอะไรที่แสดงว่าหยาบเลย แต่โดยความหมายแล้ว
ทาให้คนฟังระคายใจ ลักษณะคาหยาบ ได้แก่ ด่า ประชด กระทบ แดกดั น สบถ
และคาแสลงใจอื่นๆ
1. ด่า คือ พูดกดลงให้ ต่ากว่าชั้นเชิงที่เขาเป็นจริง เช่น คนเป็นคน ก็ว่าเขา
เป็นสัตว์ เขาเป็นรัฐมนตรีว่าเขาเป็นภารโรง วิธีด่านั้นยิ่งกว่า กดลงต่ามากเท่าไรก็ยิ่ง
เจ็บมากเท่านั้น
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2. ประชด คือ พูดยกให้สูงขึ้นเกินกว่าภูมิชั้นของเขา เช่น เขาเป็นคน ก็ว่าเขา
เป็นเทวดา พ่อมหาเศรษฐี เถ้าแก่ เป็นต้น
3. กระทบ คือ ตั้งใจจะว่าให้เจ็บ แต่ไม่ว่า ตรงๆ พูดไปเสียทางโน้นให้กระทบ
มาทางนี้
4. แดกดัน เป็นคาธรรมดา แต่ผู้พูดเจตนาจะแดกดันให้คนฟังไม่สบายใจ คือ
พู ด ประชดหรื อ กระทบให้ โ กรธ หรื อ ค าอะไรก็ ไ ด้ เมื่ อ ผู้ พู ด เจตนาจะแดกดั น
ก็เพียงแต่พูดกระแทกเสียงและเบ้ปากให้ผิดปกติ
5. สบถ คือ คาแช่งชักหักกระดูก แช่ งให้อีกฝ่ายหนึ่งมีอันเป็นไปต่างๆ เช่น
ให้ฉิบหาย ให้ตกนรกอเวจี
6. คาแสลงใจอื่นๆ ได้แก่
คาหยาบโลน เช่น พูดเกี่ยวกับอวัยวะที่ลับและการเสพเมถุน
คาอาฆาต คือ คาดคั้นถ้อยคาที่ก่อให้เกิดความสยดสยอง ผิดวิสัยสุภาพชน
เช่น คาพูดบางคาในเวลาโกรธว่า “ประเดี๋ยวพ่อฟันเสียนี่”
คาต่า คือ คาบางคาที่สังคมถือว่าเป็นคาต่าระคายใจผู้ฟังเหมือนกัน เช่น กู มึง
อี ไอ้
ส่วนสรุป
ฉะนั้นคาใดที่เราจะพิจารณาว่าเป็น คาหยาบ ให้ดูเจตนาของผู้พูดเป็นเครื่อง
วินิจฉัยเสมอว่า ผู้พูดมุ่งหวังผลเช่นไร และดูจากสิ่งต่อไปนี้
“สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน ไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอม
กลิ่นเปรียบเทียบเปรียบดวงพวงพะยอม อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลม
แม้ล้อลามหยามหยาบไม่ปลาบปลื้ม ดั่งดูดดื่มบอระเพ็ดที่เข็ดขม
ผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ ใครฟังลมเมินหน้าระอาเอย”
อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย
แม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนไม่แคลนคลาย เจ็บเจียนตายไม่หนาวเหน็บเท่าเจ็บใจ
พูดอย่างไรพูดดีขอชี้เหตุ พอสังเกตกาหนดบทบรรหาร
คือพูดถูกสาระที่ต้องการ พูดอ่อนหวานผู้ฟังสิ้นกังวล
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อันพูดดีใช่จะดีเพราะมีปาก คาพูดดีหายากสุดขัดสน
คาพูดชั่วมีทั่วทุกตัวคน คนพูดดีจึงค้นไม่พบพาน
จงใคร่ครวญกันดูเถิดนะท่าน คาหยาบผ่านพ้นไปใจไม่หมอง
พูดสิ่งใดให้ถูกตามครรลอง มีธรรมคล้องใจไว้ให้งามเอย
3) พูดเพ้อเจ้อ
ส่วนเริ่มต้น
ความซื่อสัตย์สารพัดจะสัจจัง
ที่แท้ยังดอกหนาใช่สัตย์ไม่
น้าลายคายขากขากปากไป
กลับกล้าให้เจ้าคืนมา
ส่วนสาระ
การเป็ น อาสาสมั ค รกั ล ยาณมิ ต ร แม้ เ ราท าทานให้ ส มบู ร ณ์ เพื่ อ เป็ น ทุ น
สามารถอนุเคราะห์เราได้ แล้วยังเป็นเครื่องสมานไมตรีอยู่ได้ แต่ทว่าหากขาดซึ่ง
คาพูดซึ่งไพเราะอ่อนหวาน ยากที่จะสมานสามัคคีกันได้นาน เพราะอาจเป็นส่วน
สาคัญ คนเราจะดีเพราะการพูด พูดดีเป็นศรีแก่ตัว พูดชั่วเป็นภัยแก่ตน พูดอย่างไร
ก็พูดได้ แต่พูดให้คนพอใจพูดยาก พวกเราเหล่าอาสากัลยาณมิตรมาก่อไมตรีด้วย
การพูดจาเถอะค่ะ เชื่อแน่ว่าเพื่อนอาสาคงไม่มีลั กษณะการพูดเพ้อเจ้อ มิเช่นนั้นคง
ทาหน้าที่นี้ไม่ได้
ส่วนสรุป
เพ้ อ เจ้อมี ลักษณะพูดไม่มีจุดหมาย พู ดไม่ ไ ด้บุญ พู ดไม่ มีสาระ ไม่ มีเข็มทิศ
อย่าให้เขาว่าเราได้ว่า คนบางคนคาพูดที่หลุดออกจากปากเขานั้น เป็นเพียงนิสัย
อย่างหนึ่งที่เขาทาเป็นกิจวัตรประจาวัน ซึ่งหาความหมายและคุณค่าไม่ได้เลย
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4) พูดส่อเสียด
ส่วนเริ่มต้น
ด้วยมนุษย์
พูดกัน
ทุกวันนี้
ไม่มีที่
หยุดหน่วง เหมือนห้วงเหว
ไม่มีรส
หมดเนื้อ เหลือแต่เปลว
พูดเหลวเหลว มีมาก
ไม่อยากฟัง
ส่วนสาระ
หนึ่งในคาพูดที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง ความขัดแย้ง ความโกรธ ในที่สุดถึง
การทะเลาะวิวาท ไม่มีอะไรเกิน คาพูดส่อเสียด เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงแห่งโทสะ
ที่ จ ะลุ ก ไหม้ สุ ม ใจผู้ พู ด และผู้ ฟั ง บั ณ ฑิ ต และนั ก ปราชญ์ ทั้ ง หลายสรรเสริ ญ ว่ า
“คนฉลาดไม่ใช่เป็นแต่พูดเท่านั้น ต้องนิ่งเป็นด้วย”
คนที่พูดเป็นนั้น ต้องรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูดให้ยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูด โดยเฉพาะคาพูด
ส่อเสียด
ส่วนสรุป
ดั ง นั้ น เราควรกล่ า วถ้ อ ยค าที่ แ สดงถึ ง ความสามั ค คี แฝงด้ ว ยความจริ ง ใจ
ด้วยคาสุภาพ ประกอบไปด้วยประโยชน์ ไม่โกรธในทุกเมื่อ เชื่อถือได้ทุกกาล มีจิต
เมตตาเป็นพื้นฐาน เว้นจากการพูดส่อเสียดอันขัดต่อ คาสัตย์ที่เป็นอรรถเป็นธรรม
ให้สมกับพุทธภาษิตที่ลิขิตไว้ว่า
“บุ ค คลพึ ง กล่ า วแต่ ว าจาที่ ไ ม่ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ ต นเดื อ ดร้ อ น และไม่ เ ป็ น เหตุ ให้
เบียดเบียนผู้อื่น วาจานั้นแลเป็นวาจาสุภาษิต”
3.5.2 พรหมวิหาร 4
1) เมตตา
2) กรุณา
3) มุทิตา
4) อุเบกขา
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1) เมตตา
ส่วนเริ่มต้น
ความสุขเป็นหวานใจอย่างยิ่งของคนทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้ มนุษย์และสัตว์โลก
ทุกชนิด จึงใฝ่หาความสุขกันทั่วหน้า ...
ส่วนสาระ
เมตตา แปลว่า ความรัก ความปรารถนาดีที่จะเห็นบุคคลอื่น สัตว์อื่น เป็นสุข
มีพื้นฐานมาจากความเข้าใจตัวเอง คือ ทาตัวเองเป็นอุปมา เข้า ทานองที่เรียกว่า
เอาใจเขามาใส่ใจเรา เราต้องการความสุขและเกลียดชังความทุกข์ฉันใด แม้คนอื่น
สั ต ว์ อื่ น ก็ ต้ อ งการความสุ ข และเกลี ย ดชั ง ความทุ ก ข์ ฉั น นั้ น ดั ง นั้ น ความรู้ สึ ก ที่
ประกอบด้ ว ยเมตตา คื อ ความปรารถนาดี ต้ อ งการอยู่ อ ย่ า งไม่ มี เ วร ไม่ มี ภั ย
ไม่เบียดเบียนกัน
หลักเมตตา เป็นธรรมะที่เรียกว่าเป็นพรหมวิหาร คือ ธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของ
ผู้ใหญ่ เป็นพื้นฐานทางจิตใจของผู้ใหญ่ เมตตามีคุณสมบัติในการฆ่าพยาบาท สิ่งที่
ควรระวัง คือ ความรัก ความเสน่หา เพราะเมตตาใกล้กับความรักเหลือเกิน บางครั้ง
เมตตาที่ล้นไปก็กลายเป็นอคติ
ส่วนสรุป
บุคคลที่ควรแผ่เมตตาให้ก่อน คือ ตนเอง ผู้ บาเพ็ญเพียรพึงเมตตาให้ตนว่า
“ขอเราจงมีความสุขเถิด ขอเราจงปราศจากทุกข์เถิด” ดังนี้เป็นต้น
การที่ท่านสอนให้แผ่เมตตาเพื่อจะได้ถือตนเป็นพยานว่า เรารักสุขเกลียดทุกข์
ฉันใด คนอื่นก็ฉันนั้น สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า
“มองดูทั่วทิศแล้วพิจารณา ไม่เห็นใครอื่นอันจะเป็นที่รักยิ่งไปกว่าตน คนอื่น
สัตว์อื่น ก็ย่อมรักตนเองมากเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียน
ผู้อื่น”

บทที่ 3 หลักการพูด

157

2) กรุณา
ส่วนเริ่มต้น
พรหมวิหาร 4 คือ ธรรมค้าจุนโลก เป็นธรรมที่จะให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข มีอยู่ 4 ข้อ คือ
ส่วนสาระ
1. เมตตา
2. กรุณา
3. มุทิตา
4. อุเบกขา
กรุณา คือ ความสงสาร คิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
ความสงสารเราจะรู้ ไ ด้เ มื่ อ เราดู เห็น ได้ยิ น และรู้ จากสภาพของร่ า งกาย
สภาพของสังคม ปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ การช่วยเราจะช่วยเขาได้อย่างไร
ส่วนสรุป
ฉะนั้นจงมาช่วยให้เขามีชีวิตอยู่ ช่วยให้ความรู้ การศึกษา ช่วยให้เขามีอาชีพ
3) มุทิตา
ส่วนเริ่มต้น
ถ้าท่านมีความปรารถนาที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีให้ผู้น้อยจงรักภักดี และเป็นผู้ใหญ่
ที่ปราศจากความริษยาอาฆาตนานาประการ มาสิค่ะ มาเปิดประตูใจห้องที่สาม
ของท่าน แล้วท่านจะอัศจรรย์ใจ เพราะท่านจะได้พบในสิ่งที่ท่านปรารถนา
ส่วนสาระ
ท่ามกลางความสับสนยุ่งเหยิงของสังคม ท่ามกลางอารยธรรมแห่งความรัก
ความสะดวกสบาย และอิงอาศัยเงินตราเป็นแก้วสารพัดนึกนั้น ต่างคนต่างก็ดิ้นรน
แสวงหา เห็นใครได้เกินหน้าตนเองมิได้ มีแต่ความริษยาอาฆาต ดังนี้จึงก่อเกิดความ
สับสนซ้อนลงบนความสับสนที่มีอยู่ก่อนหน้านั้น แต่ทว่า บัดนี้เป็นต้นไป พวกเราจะ
ไม่สับสน เพราะพวกเรามีหลักธรรมที่มีคุณ อันวิเศษยิ่ง หลักธรรมหนึ่งในหลายๆ
หลักธรรม ก็คือ “พรหมวิหาร 4” ซึ่งประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
และในบรรดาหลักธรรมเหล่านี้ หัวใจห้องที่สาม ก็คือ “มุทิตา” นั่นเอง ซึ่งหมายถึง
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อาการพลอยยินดี เมื่อบุคคลอื่นได้ดี ท่านลองคิด ดูสิว่า ถ้าโลกนี้มีแต่ความเร่าร้อน
อะไรจะเกิ ด ขึ้ น แต่ ถ้ า โลกนี้ เ ต็ ม ไปด้ วยผู้ มี มุ ทิ ต าธรรม ก็ จ ะมี ค วามสงบร่ ม เย็ น
ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากัน
การแสดงมุทิตาจิตนั้นไม่เลือกชนชั้น นับแต่การแสดงมุทิตาจิตของพ่อแม่ที่มี
ต่อลูก ลูกที่มีต่อพ่อแม่ ผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็ก เด็กที่มีต่อผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาต่อใต้บังคับ
บัญชา เพื่อนที่มีต่อเพื่อน พี่ที่มีต่อน้อง น้องที่มีต่อพี่ ตลอดจนชนทุกหน่วยงาน
ทุกประเภท เมื่อใครได้ดีก็พลอยแสดงความยินดีต่อกันโดยไร้การเสแสร้ง
การแสดงมุทิตาจิตนั้นทาได้หลายประการ เช่น นึกดีใจไปกับเขา ส่งจดหมาย
บอกด้ ว ยตนเอง หรื อ ส่ ง ดอกไม้ ห รื อ ของเล็ ก น้ อ ย ส่ ว นอานิ ส งส์ ข องการแสดง
มุทิตาจิต คือ เป็นการประกาศความที่ผู้นั้นเป็นผู้ไม่ริษยา
ส่วนสรุป
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอยืนยันว่า สิ่งที่มีชีวิตต้องการนั้น มันไม่ใหญ่โต
อัครฐานอะไรดอก เป็นชีวิตที่อุดมไปด้วยคุณธรรม ไม่เร่าร้อนไปด้วยไฟริษยาอาฆาต
สิ่งเหล่านี้มันยิ่งใหญ่เป็นมหาพลังโอบอุ้มโลก “มุทิตาจิต” นั่นเอง
4) อุเบกขา
ส่วนเริ่มต้น
ท่านทราบไหมค่ะว่ า อุเบกขามีความสาคัญต่อหมู่คน และมีความจาเป็นต่อ
ผู้ร่วมงานอย่างไร
ส่วนสาระ
อุเบกขา คือ การทางานโดยปราศจากอคติ วางตัวเป็นกลาง ในเมื่อจะต้องให้
ความยุติธรรมแก่ผู้อื่น ก็จะไม่ ลาเอียง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ยิ่งในฐานะพ่อแม่แล้ว
เมื่ อ ลู กโตจนแต่งงานแล้ ว มี ส ามี มี ภรรยา สามารถช่วยตัวเองได้แล้ว ท่ า นก็ใช้
อุเบกขาวางเฉยอยู่ แต่ในใจของท่านก็ พร้อมไปด้วยคุณธรรม แต่ในกรณีที่ ลูกถึง
ความวิบัติไปตามกรรมของเขา ท่านก็ต้ องเอาใจอยู่ในอุเบกขา คือ วางเฉย นึกเสีย
ว่าสรรพสัตว์ต้องเป็นไปตามกรรม
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ส่วนสรุป
ดังนั้นเมื่อมีเหตุอันควรใช้อุเบกขาเกิดขึ้นแล้ ว ให้นึกถึงว่าสัตว์มีกรรมเป็นของ
ตนเอง ผู้มีอุเบกขาย่อมตั้งอยู่ในความยุติธรรม ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้อื่นได้

3.4 หลักการพูดแบบหวังผล
3.4.1. ระดับการพูดที่ได้ผล
การพูดที่ประสบความสาเร็จ แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับความเข้าใจ
เป็นการพูดที่จัดเป็นความสาเร็จขั้นต้น หรือขั้น “ดี” เท่านั้น เป็นการพูดที่
เป็นความสาเร็จขั้นต่าที่สุด และเป็นระดับที่ง่ายที่สุด
2. ระดับความพอใจ
การพูดให้ผู้ฟังเกิดความพอใจ หรือถูกใจ เป็นการพูดที่ประสบความสาเร็จ
ถึงขั้นที่เรียกว่า “ดีมาก” จะต้องมีหลักการ หรือวิธีการด้านอารมณ์ และจิตวิทยา
โน้มน้าวมากขึ้น ปรับปรุงถ้อยคา สานวน และศิลปะการแสดงการพูดให้แพรวพราว
หลายหลากมากขึ้น
3. ระดับเชื่อถือปฏิบัติตาม
การพู ด ที่ เ ชื่ อ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามเป็ น ความส าเร็ จ ระดั บ “ดี ที่ สุ ด ” เพราะรวม
คุณสมบัติทั้งในระดับความเข้าใจ ระดับความพอใจ และระดับเชื่อถือปฏิบัติตาม
เข้าไว้อย่างพร้อมมูล มีหลักการระดมสรรพศาสตร์ และศิลปะในการพูด เช่น ระดม
ข้อ เท็ จจริ ง จิตวิท ยา ปรั ชญา ภูมิ ธ รรม ปัญ ญา สั จธรรม รวมทั้ งความสามารถ
ในการปฏิบัติได้ ตามที่ผู้พูดกล่าวด้วย
กล่าวโดยสรุปให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ การพูดเข้าสูตร “3 ช.”
พูดให้คน
“เชื่อ”
(ช. ที่ 1)
พูดให้คน
“ชอบ”
(ช. ที่ 2)
พูดให้คน
“ช่วย”
(ช. ที่ 3)
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3.4.2. สัดส่วนความสาเร็จของการพูด
การทางานอย่างมีสัดส่วน ย่อมประสบความสาเร็จ
การเข้าสังคมอย่างมีสัดส่วน จะเกิดความพอดีในการคบหาสมาคม
การดาเนินชีวิตอย่างมีสัดส่วน ชีวิตนั้นย่อมมีความเป็นอยู่อย่างผาสุก
การแต่งกายอย่างมีสัดส่วน จะช่วยทาให้มีบุคลิกภาพดีขึ้น
การวิ จั ย ของสถาบั น การศึ ก ษาต่ า งๆ ที่ มี ก ารสอนการพู ด การพู ด ที่ ไ ด้ รั บ
การบันทึกไว้เป็นตัวอย่าง หรือการพูดที่ทาให้ผู้พูดมีชื่อเสียง มีสัดส่วนดังนี้ คือ
สาระสาคัญของเรื่อง
บุคลิกภาพของผู้พูด
จิตวิทยาส่วนเริ่มต้น และส่วนสรุป
ศิลปะการแสดงการพูด

ร้อยละ 50
ร้อยละ 10
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20

คนที่ ไ ม่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ถึ งสั ด ส่ วนในความส าเร็ จ ของการพู ด เวลาพู ด จึ งตั้งหน้า
ตั้งตาพูด บางคนพูดแต่สาระของเรื่องมากจนคนฟังเบื่อ ง่วงนอน บางคนพูดจาเอา
แต่ความตลกคะนองเกินไป คาก็ฮา สองคาก็ฮา จนถึงขนาดหลงตนว่าเป็นผู้พูดที่ดี
ที่สามารถพูดให้คนฟังฮาได้
บางคนแสดงการพูดออกท่าออกทางมาก หรือใส่อารมณ์เกินเหตุ หรือเกิน
ความเป็นจริง จากตัวสาระอาจมองได้ว่าเป็นการเสแสร้ง แกล้งดัดจริตไป สาระของ
เรื่องที่พูดเป็นตัวเอกของการพูดทั้งหมด ดังนั้น สิ่งที่เป็นเอก “ต้องเด่น” ต้องไม่นา
บทบาทอื่น หรือสัดส่วนอื่นมากลบ หรือบดบังความเป็นเอกของ “สาระของเรื่อง
ที่พูด” เป็นอันขาด การพูดที่มีแต่สาระมากเกินไป
จากสัดส่วนความสาเร็จ 4 ประการ จะกล่าวเป็นลาดับดังนี้ คือ
1. บุคลิกภาพของนักพูดระดับสูง
2. การแสดงการพูดระดับสูง
3. สาระสาคัญของเรื่องที่พูด
4. จิตวิทยาส่วนเริ่มต้น และส่วนสรุป จะไม่กล่าวซ้าอีก เพราะมีลักษณะ
เช่นเดียวกันกับหลักเบื้องต้นที่กล่าวมาแล้ว
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1. บุคลิกภาพของนักพูดแบบหวังผล
การที่ จ ะเป็ น นั ก พู ด แบบหวั ง ผล และได้ รั บ การยอมรั บ อย่ า งกว้ า งขวาง
นอกจากจะปรั บ ปรุ ง บุ ค ลิ ก ภาพเบื้ อ งต้ น ในส่ ว นที่ เ ป็ น รู ป ธรรมแล้ ว ยั ง จะต้ อ ง
เพิ่มเติมคุณสมบัติหรือบุคลิกภาพพิเศษในส่วนที่เป็นนามธรรมอย่างเข้มข้นอีกด้วย
บุคลิกภาพของนักพูดแบบหวังผล ในลักษณะที่เป็นนามธรรม ได้แก่
1) ความมีเมตตา
ความเมตตา ได้แก่ ความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขความสาเร็จ การ
ปฏิบัติที่ทาให้เกิดคุณธรรมข้อนี้ คือ หมั่นฝึกแผ่เมตตาเป็นประจา
2) ความกรุณา หรือความปรารถนาดี
อยากช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ผู้พูดที่พูดด้วยความรู้สึกอยากจะช่วยให้ผู้อื่นพ้น
ทุ ก ข์ (ซึ่ ง อาจจะทุ ก ข์ เพราะไม่ รู้ ไม่ เ ข้ า ใจ หรื อ ทุ ก ข์ เ พราะมี ปั ญ หา) เมื่ อ ผู้ พู ด
สามารถพูดแนะนา หรือชี้แนะให้เขามีช่องทางที่จะพ้นทุกข์ได้ ผู้พูดก็จะได้รับความ
เชื่อถือ เคารพ ศรัทธา ยอมรับว่าเป็นนักพูดที่เขาอยากจะฟัง หรือต้องการรับฟัง
3) ความมีคุณธรรมหรือศีลธรรม
นักพูดแบบหวังผลที่มีคนยอมรับนับถือ เคารพ ศรัทธา ยินดี หรือปรารถนา
ที่จะปฏิบัติตาม จะต้องประกอบด้วยคุณธรรม คนที่มีคุณธรรม หมายถึง คนที่ มี
ความดี คาสอนทางพระพุทธศาสนาได้กาหนดลักษณะความเป็นคนดีไว้หลายระดับ
ตามความเหมาะสม เช่น ฆราวาสธรรม ศีลห้า ทศพิธราชธรรม โลกธรรม อารยวัฒนธรรม กัลยาณมิตรธรรม เป็นต้น
4) ความถนัดจัดเจน หรือรู้จริง
การสร้างความถนัดจัดเจน หรือรู้จริงในเรื่องที่พูด เป็นการเฉพาะประเด็น
ซึ่งผู้ที่มีความพยายาม หรือหมั่นเพียรก็จะมีความสามารถด้วยกันทุกคน
5) การรู้จักตัวเอง
ผู้พูดที่รู้จักตัวเองดีจะมีโอกาสเป็นผู้พูดที่ดีโ ดยอัตโนมัติ เพราะนักพูดที่รู้จัก
ตัวเอง ย่อมพูดได้เหมาะเจาะ เหมาะสมกับปัจจัยต่างๆ ทั้งปวง
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การรู้จักตัวเอง หมายถึง
อะไรที่ตนรู้ ก็ต้องรู้ว่าตนรู้
อะไรที่ตนไม่รู้ ก็ต้องรู้ว่าตนไม่รู้
อะไรที่ตนรู้ บางทีต้องทาเป็นไม่รู้ (คือ ไม่สมควรก็ไม่พูด แม้ว่าจะรู้)
2. การแสดงการพูดแบบหวังผล
เป็ น วิ ธี ห รื อ ศิ ล ปะการพู ด ที่ ลึ ก ซึ้ ง ถึ ง จิ ต ใจผู้ ฟั ง ได้ ม าก และรวดเร็ ว กว่ า
การแสดงการพูดอย่างธรรมดา การแสดงการพูดแบบนี้ โดยมีปัจจัยสาคัญ คือ
1) ความรู้สึกของผู้พูด เช่น
ตารางที่ 7 แสดงการหวังผลระหว่างผู้พูด และผู้ฟัง
อยากให้ผู้ฟัง
ผู้พูดต้อง
1) อยากให้ผู้ฟังรู้อย่างไร
ผู้พูดต้องรู้อย่างนั้นก่อน และรู้มากกว่า
2) อยากให้ผู้ฟังรู้สึกอย่างไร ผู้พูดต้องรู้สึกอย่างนั้นก่อน และรู้สึกมากกว่า
3) อยากให้ผู้ฟังคิดอย่างไร ผู้พูดต้องคิดอย่างนั้นก่อน และลึกซึ้งกว่า
4) อยากให้ผู้ฟังเชื่ออย่างไร ผู้พูดจะต้องเชื่ออย่างนั้นก่อน และเชื่อมากกว่า
5) อยากให้ผู้ฟังปฏิบัติอย่างไร ผู้พูดต้องปฏิบัติมาก่อน และปฏิบัติได้ดีกว่า
2) อาการที่เกิดกับผู้พูดเมื่อการพูดจบลง
เมื่อการพูดจบลง ผู้พูดมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ได้แก่
- อ่อนใจ
- อ่อนเพลีย
- หิว กระหายน้า
- ง่วงนอน
- เหงื่อซึมตามขุนขน
ถ้ามีอาการดังกล่าว แปลว่า การแสดงการพูดครั้งนั้น เป็นการแสดงการพูด
อั น แท้ จ ริ ง และเข้ า ถึง จิ ต ใจผู้ ฟั งอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เพราะเป็ น การพู ดทั้ งตัว
การพูดทั้งตัว หมายถึง ทุ่มเททั้งสติ ปัญญา การแสดงออกทางกาย และการเปล่ง
เสียงออกมาเป็นถ้อยคาอย่างจริงจัง
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3. สาระสาคัญของเรื่องที่พูด
ความสาเร็จของการพูดที่สาคัญที่สุด คือ “สาระสาคัญของเรื่อง” การฟังการ
พูดทุกครั้งของผู้ฟัง มุ่งสนใจสาระสาคัญของเรื่องเป็นพิเศษมากกว่าสิ่งอื่น ซึ่งเป็น
สาระสาคัญของเรื่อง เป็นปัจจัยสาคัญที่สุด ในกระบวนการทั้งหมดของการพูด
3.4.3. หลักเหตุผลและอารมณ์
ต้องเป็นเรื่องที่มี “เหตุผล” และเป็นที่สอดคล้องกับ “อารมณ์” คนฟังด้วย
วิญญาณมี 3 ระดับ คือ ระดับพืช ระดับสัตว์ และระดับมนุษย์ กล่าวคือ
ระดับพืช ไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไร
ระดับสัตว์ เริ่มมีความรู้สึกนึกคิดบ้างแล้ว แต่เป็นความรู้สึกนึกคิดเพียงแต่
อารมณ์ หรือสัญชาตญาณเท่านั้น ยังไม่ถึงขั้นมีเหตุผล หรือมีปัญญา หรือแม้จะ
มีบ้างก็เป็นปัญญาขั้นต่า
ระดับมนุษย์ คุณสมบัติสาคัญ สูงกว่าระดับอื่น เพราะมนุษย์ไม่มีแต่อารมณ์
เท่านั้น ยังมีเหตุผลอีกด้วย
การที่จะพูดให้มนุษย์ยอมรับ หรือเชื่อถือศรัทธานั้นมิใช่เรื่องง่าย เพราะจะต้อง
พูดให้มีประสิทธิภาพ ทั้งส่วนที่เป็นเหตุผล และส่วนที่เป็นอารมณ์ของมนุษย์ไปด้วย
พร้อมๆ กัน ซึ่งมีหลักการคือ
“จงทาให้สบอารมณ์ก่อน แล้วจึงกล่าวถึงเหตุผล”
สาหรับผู้ฟัง ในการแสดงเหตุผล หรือการแสดงการพูดของผู้พูดนั้นเป็นที่สบ
อารมณ์ ด้ ว ยหรื อ ไม่ หากการพู ด หรื อ ตั ว ผู้ พู ด หรื อ ปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ ผู้ พู ด
ไม่เป็นที่สบอารมณ์ของผู้ฟังเสียแล้ว แม้ผู้พูดจะมีหลักการ ทฤษฎี อุดมการณ์ หรือ
เหตุ ผ ลวิ เ ศษสั ก เพี ย งใด ผู้ ฟั ง ก็ อ าจไม่ เ ห็ น ด้ ว ย ไม่ ย อมรั บ หรื อ ไม่ เ ชื่ อ ถื อ และ
ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ผู้พูดเสนอ
ดังนั้น ผู้พูดที่มีความสามารถ หรือเป็นนักพูดแบบหวังผล คือ ผู้ที่สามารถทา
ให้ เ หตุ ผ ลของตนสอดคล้ อ งผสมผสานกั บ อารมณ์ ข องผู้ ฟั ง อย่ า งเป็ น อั น หนึ่ ง
อันเดียวกัน
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ผู้ใดถ้าสามารถทาให้เหตุผลของตนสอดคล้องผสมผสานกับอารมณ์ของผู้อนื่ ได้
อย่างแนบเนียนแล้ว ไม่เพียงแต่การพูดเลย แม้กิจกรรมอื่นๆ จนกระทั่งกิจกรรม
ชีวิต นั่นคือ ส่วนผสมแห่งความสาเร็จทั้งมวลด้วย
3.4.4. หลักเหตุผล และอารมณ์ตามแนวชาวพุทธ
“ตถาคตจะตรัสพระวาจาใด พระวาจานั้นจะต้องเป็นความจริงมีประโยชน์
เป็นที่พึงใจ และเหมาะสม”
ความจริงและประโยชน์ หมายถึง เหตุผล
พึงใจและเหมาะสม
หมายถึง อารมณ์
เพราะการพูดที่ดีนั้นจะต้องพูดจากคาจริง หรือความจริง เป็นประการแรก
ซึ่งเป็นเงื่อนไขข้อที่ต่าที่สุด หรือขาดไม่ได้ในการพูด หากการพูดเริ่มจากคาไม่จริง
หรือความไม่จริงแล้ว ก็ป่วยการ ผู้พูดเองก็เสียเวลา เปลืองน้าลาย แม้ว่าการพูดครั้ง
แรกๆ อาจจะมีคนเชื่อ แต่สิ่งที่เป็นเท็จนั้น จะไม่สามารถหลอกคนฟังได้นาน หรือ
ยั่งยืน
การพูดคาจริง หรือความจริงที่เป็นประโยชน์ นับว่าเป็นการพูดที่ดีขึ้นมาอีก
ระดับหนึ่ง แต่การพูดคาจริงหรือความจริงที่เป็นประโยชน์ ก็ใช่ว่าจะเป็นที่พึงใจของ
ผู้ฟังเสมอไป ถ้าไม่ฉลาดพูด ก็อาจจะเป็นที่ไม่พึงใจของผู้ฟังไปเลยก็ได้ ดังนั้น ทางที่
ดีจึงควรพู ดเฉพาะค าจริ งหรื อ ความจริ งที่เ ป็นประโยชน์ และเป็นที่ พึ งใจคนฟั ง
เท่านั้น เป็นวิธีพูดที่มีประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้นไป
การพู ด ที่ ดี มี ทั้ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ล จะต้ อ งมี คุ ณ ภาพครบ
ถ้วนทั้ง
คาจริงหรือความจริง
เป็นประโยชน์
เป็นที่พึงใจ และ
มีความเหมาะสม
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1. คาจริง หรือความจริง แบ่งออกเป็น 2 นัย คือ
นัยที่ 1: จริงในลักษณะเป็นสัจจะ
ผู้ฟังทุกคนปรารถนาที่จะฟังผู้พูดที่พูดแต่สิ่งที่เป็นสัจจะต่อตน ไม่ปรารถนา
หรืออาจจะถึงกับจงเกลียดจงชังผู้พูดที่ไม่มีสัจจะ หรือไร้สัจจะต่อเขาเสียด้วยซ้า
ค าจริ ง หรื อ ความจริ ง ระดั บ สู ง สุ ด คื อ ค าประเภท “สุ ภ าษิ ต วาจา” และ
“สัมมาวาจา” กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 3.1
นัยที่ 2: จริงในลักษณะที่ทาให้ผู้ฟังเชื่อ
การพูดให้เชื่อว่าจริง (ตามหลักการในหนังสือเล่มนี้) มี 2 วิธี คือ
1) การพูดที่มี “ข้อเท็จจริง”
2) การพูดที่มี “การแสดงเหตุผล” ที่ดี
1) การพูดที่มีข้อเท็จจริง
ข้ อ เท็ จ จริ ง หมายถึ ง ข้ อ มู ล ข้ อ อ้ า งอิ ง ตั ว อย่ า ง อุ ท าหรณ์ อุ ป มาอุ ป มั ย
ข้อวิจัย ตัวเลข สถิติ หลักการ ทฤษฎี คากล่าว หรือคาสอนของปราชญ์ หรือศาสดา
ที่ผู้พูดจะจัดสรรหามาเป็นข้ออ้างอิงประกอบการพูดให้มีเหตุผลน่าเชื่อถือ หนักแน่น
ยิ่งขึ้น ยิ่งมากที่สุดได้เท่าใดยิ่งดี
การท าให้ค นอื่ นรักนั้น จะแน่ใจได้อ ย่ างไรว่า จะเป็นที่ เ คารพของเขาด้วย
เพราะความรักเป็นเรื่องของความเมตตา ความไว้เนื้อเชื่อใจ หรือความถูกตาต้องใจ
เท่านั้น ส่วนความเคารพนั้นเป็นเรื่องของความศรัทธา คุณงามความดี คุณธรรม
หรือความมีสัจจะ ฉะนั้น กัลยาณมิตรที่ดี จะต้องทาให้ผู้อื่นทั้งรัก และเคารพด้วย
“มีข้อเท็จจริงหรือข้ออ้างอิงให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทาได้”
2) การแสดงเหตุผล
การแสดงเหตุผล ไม่ใช่หมายความว่าสิ่งที่แสดงออกไปนั้น จะต้องเป็นความ
จริงเสมอไป อาจจะผิดจากความเป็นจริง ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมีลักษณะ
เป็นเท็จเลยก็ได้ เพราะการแสดงเหตุผลเป็นเพียงความพยายามที่จะอธิบายให้ผู้ฟัง
เห็นดีเห็นงามด้วยกับสาระของเรื่องที่ผู้พูดกาลังพูดอยู่เท่านั้น
นักพูดที่ดีเลิศ คือ ผู้ที่สามารถพูดอย่างมีข้อเท็จจริงสมบูรณ์ และการแสดง
เหตุผลอย่างเหมาะสม
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2. การพูดที่เป็นประโยชน์
ควรพูดความจริง เฉพาะในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้น จะเป็นการดีและเป็น
สิริมงคลแก่ตัวผู้พูดเอง
การพูดที่เป็นประโยชน์ ยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ
1) ระดับต่า
พูดแล้วเกิดประโยชน์เฉพาะตน และเฉพาะหน้า
2) ระดับกลาง พูดแล้วเกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม ต่ออนาคต
3) ระดับสูง
พูดแล้วเกิดประโยชน์ตอ่ มวลมนุษยชาติ
การพู ด ที่ เ กิ ดประโยชน์ร ะดั บ ต่ า เป็ น การพู ด ที่ ป ระกอบด้ว ยกิ เ ลส ตั ณ หา
อุปาทาน สมควรหรือไม่ที่จะเชื่อถือ เคารพ ศรัทธา
การพูดที่เกิดประโยชน์ระดับกลาง คุณค่าหรือศักดิ์ศรีของผู้พูด น่าจะเป็นคน
ระดับรัฐบุรุษ ผู้นาของชาติหรือของประเทศเลยทีเดียว เป็นคาพูดที่มีความหมาย
หรื อ ความสาคัญสูงขึ้นมาอี กระดับหนึ่ง ซึ่งมี ค วามน่า เชื่อ ถือ เคารพศรั ทธากว่า
ระดับต่า
การพูดที่เกิดประโยชน์ระดับสูง เป็นการพูดระดับสูงสุดสาหรับมนุษย์ เพราะ
เป็นการพูดที่ไม่ได้เกิดประโยชน์เฉพาะตน พวกของตน ชาติ หรือประเทศของตน
เท่านั้น ยังเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติ หรือสัญชาติ
เดียวกันหรือไม่ และไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรู ย่อมได้รับประโยชน์จากการพูดโดย
เท่าเทียมกัน จึงเป็นการสมควรที่การพูดระดับนี้ เราพึงหวังได้ว่า เป็นที่จะเชื่อถือ
เคารพศรัทธาได้อย่างแท้จริง คุณค่าหรือศักดิ์ศรีของคนพูดนั้นสูงยิ่ง ควรแก่การฟัง
และปฏิบัติตาม การพูดที่เกิดประโยชน์ระดับสูงนี้ใครๆ ก็สามารถพูดได้ หากจิตใจ
ของผู้พูดสะอาดบริสุทธิ์ และสูงส่งจริงๆ การพูดชนิดนี้เปรียบได้กับการพูด ของ
ปราชญ์ หรือศาสดา การพูดทุกครั้งขอให้เกิ ดทั้ง “ประโยชน์ตน และประโยชน์
ท่าน”
3. การพูดที่เป็นที่พึงใจ คือ
- การพูดความจริงในเชิงบวก
- การพูดในลักษณะที่เป็นความเชื่อร่วมกัน
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1) การพูดความจริงในเชิงบวก
การพูดความจริงในเชิงบวก หรือเชิงรวมปัจจัย หมายถึง การกล่าวถึงแต่สิ่งใน
ลักษณะสร้างสรรค์ ความเป็นกันเอง เข้าทานอง คากล่าวของท่านพุทธทาสภิกขุ
ที่ว่า
“ใครมีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขา
จงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่
เป็นประโยชน์ต่อโลกบ้างยังน่าดู
ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลย”
2) การพูดในลักษณะที่เป็นความเชื่อร่วมกัน
ผู้พูดจะต้องสร้างความเชื่อร่วมกับผู้ฟังให้ได้ โดยมีหลักที่ผู้ฟังมีทีท่าว่าจะเชื่อ
อยู่ 2 ประการ คือ
- เชื่อในสิ่งที่ตนเคยเชื่อมาก่อน
- เชื่อเรื่องที่เหลือเชื่อ
2.1 เชื่อในสิ่งที่ตนเคยเชื่อมาก่อน
เรื่องใดก็ตาม ถ้าเป็นเรื่องแปลก เป็นเรื่องใหม่ เป็นเรื่องที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน
ย่อมเป็นการยากแม้เพียงแค่การทาความเข้าใจ และยิ่งถึงขนาดจะต้องให้เชื่อถือ
ปฏิบัติตามด้วยแล้ว ยิ่งเป็นการยากยิ่งขึ้น ใครที่มีความเชื่อมาอย่างไร ย่อมมีความ
เคยชินอย่างนั้น การเสนอความรู้ หรือความคิดตรงกับสิ่งที่เขาเชื่อมาก่อน ก็เป็ น
การง่ายที่เขาจะเชื่อ ส่วนบางคนหรือบางกลุ่มเชื่อเรื่องผลของกรรม เขาจะเชื่อว่า
การกระทาสิ่งใดจะประสบความสาเร็จ หรือล้มเหลว ขึ้นอยู่ที่การกระทาของเขาเอง
เขาไม่เชื่อว่าจะมีอานาจใดๆ
2.2 เชื่อเรื่องที่เหลือเชื่อ
สิ่ ง ที่ เ หลื อ เชื่ อ มั ก มี แ นวโน้ ม ว่ า น่ า จะเชื่ อ เพราะมั น เหลื อ เชื่ อ จนต้ อ งเชื่อ
ถ้าเป็นสิ่งที่ยังไม่เหลือเชื่อ (เพราะยังทดลองหรือยังพิสูจน์ได้) มักจะยังไม่ เชื่อง่ายๆ
เรื่ อ งความเหลื อ เชื่ อ เป็น จิ ตวิ ท ยาลั ก ษณะหนึ่ ง ที่ มี ผ ลท าให้ ค นเชื่ อ เรื่ อ งใดยั งไม่
เหลือเชื่อ คนเราจะยังไม่เชื่อง่ายๆ
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4. การพูดที่มีความเหมาะสม
“ความเหมาะสม” เป็นคุณสมบัติสาคัญประการสุดท้ายของการพูด ซึ่งต้อง
เหมาะสมกับปัจจัยต่างๆ หลายประการ เช่น กาลสมัย เวลา โอกาส สถานที่ บุคคล
และอื่นๆ อีกมากมาย
เหมาะสมกับกาลสมัย
ถ้อ ยค าส านวนในการพู ดย่ อ มเป็นไปตามกฎอนิ จจัง คื อ ความไม่ เ ที่ ย งแท้
แน่นอน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง มีการวิวัฒนาการขึ้นใหม่ และมีความ
ล้ า สมั ย อยู่ ต ลอดเวลา การพู ด ที่ ดี อ ย่ า งหนึ่ ง ก็ คื อ ความเหมาะสมกั บ กาลสมั ย
กาลสมั ย ใดประชาชนนิ ย มถ้ อ ยค าส านวนอย่ า งใด กาลสมั ย ใดมี ก ารปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงถ้อยคาไปอย่างไร ควรพิถีพิถันที่จะใช้ถ้อยคาเหล่านั้นให้เหมาะสม
กับค่านิยมในขณะนั้นด้วย หากล้าสมัยเกินไป ถ้อยคาก็จืดชืด ไม่มีรสชาติ หรือ
อาจจะดู โ บราณเกิ น ไป เราเคยได้ ยิ น ถ้ อ ยค าส านวนจากกาลสมั ย ที่ ผ่ า นมามี
ต่างๆ กัน เช่น
“เชยแหลก” “กินอาหารให้อ ร่ อยต้องใจเย็นๆ” “วันเบาๆ ใช้ของเบาๆ”
“กลิ่นสะอาด” “ความสุขที่คุณดื่มได้ ” “อารมณ์เสีย อย่าปล่อยให้เสีย ต้องเคี้ยว
ซิเคลท” “ไดโนเสาร์ เต่าล้านปี” “โชติช่วงชัชวาล” “เซ็ง” “เง็ง” “คารมเป็นต่อ
รูปหล่อเป็นรอง” “ดีกว่าอยู่เปล่าๆ” “เอ๊าะ เอ๊าะ” “ซึมไปเลย” “เชลียร์” ฯลฯ
ถ้อ ยค าส านวนเหล่ า นี้เ ป็นที่ นิย ม และฮือ ฮากันในแต่ล ะกาลสมั ย ถ้า ผู้ พู ด
สามารถนาถ้อยคาสานวนเหล่านี้มาใช้ในบางโอกาสหรือบางจังหวะของการพูด
จะช่วยให้การพูดมีรสชาติสนุกสนาน เข้าใจรวดเร็วมากกว่าถ้อยคาสานวนธรรมดา
ทั่วไป และเข้าถึงจิตใจคนฟังได้มากกว่าคาธรรมดา
เหมาะสมกับเวลา
การพูดให้เหมาะสมเวลา คือ พูดให้จบตามเวลาหรือก่อนเวลาเล็กน้อย
เหมาะสมกับโอกาส
สิ่งสาคัญของการพูดให้เหมาะสมกับโอกาสก็คือ การพูดตรงตามโอกาสนั้นๆ
ไม่ผิดเพี้ยน เป็นโอกาสอื่นที่ผู้พูดไม่ได้รับมอบหมายให้พูด ซึ่งปัญหาเช่นนี้ มักมี
ปรากฏอยู่เนืองๆ ทาให้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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เหมาะสมกับสถานที่
สถานที่ที่จัดให้มีการพูดในแต่ละครั้งมีความสาคัญและมีความหมายทั้งต่อ
ผู้พูด ต่อผู้ฟัง และต่อผู้จัด ในการพูดของผู้พูด ควรคานึงว่า ณ ที่ใด ควรจะพูด
ให้เหมาะสมกับสถานที่เหล่านั้นอย่างไร
เหมาะสมกับบุคคล
ความเหมาะสมกับบุคคล มีปัจจัยที่ควรคานึงอยู่ 7 ประการที่สาคัญๆ คือ
1) วัย
2) เพศ
3) การศึกษา
4) อาชีพ
5) อุดมการณ์หรือผลประโยชน์ของผู้ฟัง
6) ลักษณะทางอารมณ์ของผู้ฟังต่อเรื่องที่พูด
7) ลักษณะทางอารมณ์ของผู้ฟังต่อตัวผูพ้ ูด
ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละปัจจัยดังนี้
1) วัยของผู้ฟัง
คนวัยหนุ่มสาว
เป็นวัยที่มีความคึกคะนอง สนุกสนาน ร่าเริง ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ชอบ
ความสวย ความงาม วัย แห่งความฝั นหวาน วัย แห่งการยึ ดมั่ นในอุ ดมคติ หรื อ
อุดมการณ์ จะต้องเลือกพูดแต่เรื่องที่ทันสมัย อนาคตข้างหน้า ความสวยงาม ความ
สนุกสนานบันเทิง เน้นที่อารมณ์มากกว่าเหตุผล
วัยระหว่าง 30 ถึง 50 ปี
เป็นวัยที่สนุกกับการทางาน การสร้างหลักสร้างฐาน การสร้างเนื้อสร้างตัว
สร้างเกียรติยศชื่อเสียง เป็นวัยแห่งความมีวิริยะ อดทน ใฝ่หารายได้ เพื่อครอบครัว
คนสมัยก่อนเรียกคนวัยนี้ว่า “ใฝ่งานหนัก” การพูดที่เหมาะสมกับคนในวัยนี้ คือ
พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการทามาหากิน การสร้างหลักสร้างฐานความเป็นปึกแผ่นของ
ชีวิต
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วัยระหว่าง 50 ถึง 70 ปี
คนในวัยนี้มีประสบการณ์มาก ผ่านเหตุการณ์หรือเรื่องราวในชีวิตมาอย่างโชก
โชน ดังคากล่าวที่ว่า “อาบน้าร้อนมามาก” มีความชัดเจนในชีวิต รู้รสชาติของชีวิต
มาเกือบทุกแง่ทุกมุม รู้ดีเรื่องบาปบุญคุณโทษ ความสุข สมหวังหรือความล้มเหลว
ของชีวิต สามารถคาดการณ์ หรือทานายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ค่อนข้างดี
2) เพศของผู้ฟัง
เพศชาย ชอบฟั ง เรื่ อ งหนั ก ๆ เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การเสี่ ย ง เรื่ อ งการต่ อ สู้ เรื่ อ ง
สงคราม การกีฬา การแข่งขัน วิวัฒนาการใหม่ๆ ทางเทคโนโลยี
เพศหญิง ชอบฟังเรื่องเบาๆ เรื่องความสวยความงาม แฟชั่นสมัยใหม่ ไม่ชอบ
การเสี่ยง
3) การศึกษาของผู้ฟัง
ผู้ฟังที่มีการศึกษาดี ควรพูดเน้นหนักทางด้านเหตุผล หลักการ ทฤษฎี ศัพท์
ทางวิชาการ หลีกเลี่ยงการเน้นทางด้านอารมณ์
ผู้ฟังที่มีพื้นฐานการศึกษาไม่สูง ให้กล่าวถึงหลักการหรือเหตุผลแต่เพียงพอ
ควร ถ้อยคาภาษาที่ใช้พูด ก็พยายามใช้ถ้อยคาภาษาง่ายๆ พื้นๆ หลีกเลี่ยงการใช้
ศัพท์ทางราชการ หรือทางวิชาการ
พื้ น ฐานการศึ ก ษาของผู้ ฟั ง นี้ ไม่ ว่ า ผู้ ฟั ง จะมี พื้ น ฐานการศึ ก ษาสู ง หรื อ ต่ า
ก็สามารถพูดโน้มน้าวหรือชักจูงได้ทั้งนั้น เพียงแต่ว่าจะเน้นการพูดไปที่เหตุผล หรือ
อารมณ์เท่านั้น
4) อาชีพของผู้ฟัง
คนที่มีอาชีพอย่างใดจะพยายามฟังในส่วนที่เกี่ยวกับอาชีพของตนมากกว่า
ส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ อย่างน้อยก็เคยมีอาชีพเหมือนเขา หรือบรรพบุรุษก็เคยมี
อาชีพ เหมื อ นพวกเขามาก่อ น หรื อ มี ค วามชัดเจน รู้ สึ ก รู้ ซึ้ง รู้ จริ งในอาชีพ ของ
พวกเขา
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5) อุดมการณ์และผลประโยชน์ของผู้ฟัง
ในการพู ด ของผู้ พู ด หากทราบรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ อุ ด มการณ์ และ
ผลประโยชน์ของผู้ฟังได้มากเท่าใด ย่อมมีผลให้การพูดประสบความสาเร็จมาก
ยิ่งขึ้นเพียงนั้น เพราะสาระของเรื่องที่พูดก็มีน้าหนักไปที่กลุ่มของพวกเขา ถ้อยคา
สานวนก็ตรงกับความรู้สึกของเขา การแสดงตัวอย่าง หรือยกตัวอย่างก็เป็นสิ่งที่เขา
เคยชินอยู่ รวมทั้งโอกาสในการสารวมการพูด ที่จะไม่หักหาญน้าใจพวกเขาก็มี
อยู่มาก
6) ลักษณะทางอารมณ์ของผู้ฟังต่อเรื่องที่พูด
บางเรื่องเพียงทราบหัวข้อหรือหัวเรื่องก็มีอารมณ์อยากฟังอยู่แล้ว แต่บางเรื่อง
พอได้ยินหรือทราบหัวเรื่องก็เริ่มเบื่อ หรือเซ็งหรือไม่มีความสนใจอย่างใด บางเรื่อง
ถึงกับมีความรู้สึกต่อต้าน คัดค้าน หรือไม่เห็นด้วยเสียตั้งแต่แรก
การปรั บ ปรุ ง การพู ด หรื อ วิ ธี พู ด ให้ ส อดคล้ อ งกั บ อารมณ์ ข องผู้ ฟั ง เท่ า นั้ น
ส่ ว นเนื้ อ หาสาระนั้ น ยั ง คงมั่ น คงอย่ า งแน่ ว แน่ ที่ จ ะเสนอต่ อ ผู้ ฟั ง ตามแนว หรื อ
หลักการ งานทุกอย่างสาเร็จลงได้ด้วยการทา ไม่ใช่เพียงแต่การพูด
7) ลักษณะทางอารมณ์ของผู้ฟังต่อตัวผู้พูด
ผู้ฟังชอบผู้พูดที่พูดได้เหมาะสมกับวัย เพศ การศึกษา อาชีพ อุดมการณ์ และ
ผลประโยชน์ รวมทั้งสาระของเรื่องที่พูด ตรงกับทรรศนะหรือความต้องการของเขา
แล้ว ตัวผู้พูดเองก็มีส่วนต่ออารมณ์ของผู้ฟังอยู่เป็นอย่างมาก ผู้พูดเป็นจานวนไม่
น้อยที่ประสบกับความล้มเหลวในการพูด เพราะตัวของผู้พูดเอง คุณสมบัติอย่าง
กลางๆ หรือมาตรฐานที่ผู้ฟังส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นผู้พูดที่เหมาะสมอยู่หลายประการ
ที่ผู้พูดพึงสร้างสมบัติข้อนี้ไว้เพื่อความสาเร็จในการพูดของผู้พูดเอง เช่น
1) ความเป็นคนดีของผู้พูด
2) รู้จริงหรือมีประสบการณ์มาจริงๆ
3) การปรากฏตัวในการพูดตามเวลา
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ผู้ พู ด ไม่ ค วรไปยั ง สถานที่ พู ด ก่ อ นเวลามากเกิ น ไป ควรไปก่ อ นเวลาเพี ย ง
เล็กน้อย ไม่ควรไปถึงที่บรรยายหรือที่พูดเกินเวลาที่กาหนดไว้ จะเป็นเหตุให้ผู้ฟัง
ไม่พอใจ หรือมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้พูด การทาให้การพูดประสบความสาเร็จมากขึ้น
หลังจากการพูดหรือการบรรยายจบลงแล้ว ควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถาม หรือ
อยู่ใกล้ชิดให้มากที่สุด จะช่วยให้เรื่องที่ พูดหรือบรรยายไปนั้น มีความน่าเชื่อถือ
ปฏิบัติตามจากผู้ฟังได้มากขึ้น

สรุป
ในด้านการเตรียมโครงสร้างของการพูด ซึ่งต้องประกอบด้วย ส่วนคานา ส่วน
เนื้อเรื่อง หรือสาระของเรื่อง และส่วนสรุปจบ ซึ่งถ้ากัลยาณมิตรมีการเตรียมตัวที่ดี
รู้ว่าจะพูดกับใคร เรื่องอะไร ที่ไหน มีระยะเวลาเท่าไร จะต้องเตรียมสื่อ เอกสาร
ประกอบหรือรายละเอียดอะไร เพื่อประกอบการพูด ก็ควรเตรียมให้พร้อม แม่นใน
เนื้อหาสาระที่เราเตรียมไว้ ถ้าผู้พูดเข้าใจเรื่องที่จะไปพูดดีเท่าไร มีการเตรียมพร้อม
ซักซ้อมประเด็นได้เป็นอย่างดี โดยที่ให้ความสาคัญกับ เนื้อหาของการพูด ที่จะต้อง
ประกอบด้วยทั้งปิยวาจา สัมมาวาจา และวาจาสุภาษิต รวมทั้งหลักการพูดตามหลัก
“ทฤษฎี 3 สบาย” คือ
1. ฟังสบายหู มีปัจจัยสาคัญประกอบด้วยถ้อยคา ภาษา เสียง และจังหวะใน
การพูด
2. ดูสบายตา มีปัจจัยสาคัญประกอบด้วยบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดง
การพูด
3. พาสบายใจ มีปัจจัยสาคัญประกอบด้วยการเลือกเรื่อง เนื้อเรื่อง หรือสาระ
ของเรื่อง การจัดระเบียบความคิด และการสร้างโครงเรื่องในการพูด

บทที่ 3 หลักการพูด
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สูตรสาเร็จ (บันได 13 ขั้น)
เตรียมให้พร้อม
(พาสบายใจ)
ซักซ้อม ให้ดี
(พาสบายใจ)
ท่าที ให้สง่า
(ดูสบายตา)
หน้าตา ให้สุขุม
(ดูสบายตา)
ทักที่ประชุม ไม่วกวน
(ฟังสบายหู)
เริ่มต้น ให้โน้มน้าว
(พาสบายใจ)
เรื่องราว ให้กระชับ
(พาสบายใจ)
ตาจับ ที่ผู้ฟัง
(ดูสบายตา)
เสียงดัง ให้พอดี
(ฟังสบายหู)
อย่าให้มี เอ้ออ้า
(ฟังสบายหู)
ดูเวลา ให้พอครบ
(พาสบายใจ)
สรุปจบ จับใจ
(พาสบายใจ)
ยิ้มแย้มแจ่มใส ตลอดการพูด
(ดูสบายตา)

174

DF102 การทาหน้าที่กัลยาณมิตร

บทที่ 4
การทาหน้าที่
กัลยาณมิตร

ความนา
หน้าที่ของกัลยาณมิตรนั้นแบ่งออกเป็น หน้าที่ใหญ่ๆ 2 ด้าน คือ หน้าที่การ
เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเอง และการทาหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้อื่น การจะ
ท าหน้า ที่ กัล ยาณมิ ตรให้ไ ด้ ดีนั้น บุค คลจาต้อ งพั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ น กัล ยาณมิ ต ร
อีกทั้งยังต้องปลูกฝังอุดมการณ์ เพื่อการเป็น กัลยาณมิตรและเข้าใจกระบวนการ
ทางานของกัลยาณมิตรอีกด้วย
ในบทนี้ ได้แบ่งเนื้อหาหลักๆ ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กล่าวถึง การทา
หน้าที่กัลยาณมิตรซึ่งจาแนกเป็นการทาหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตนเอง และการทา
หน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่น ส่วนที่ 2 เป็นการตอกย้าการทาหน้าที่กัลยาณมิตร
โดยมีเนื้อหาตามลาดับดังนี้
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เนื้อหาในบท
4.1 การทาหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตนเอง
4.1.1 พระพุทธคุณ 3 ประการ ต้นแบบคุณธรรมพื้นฐาน
4.1.2 การฝึกฝนตนเองของกัลยาณมิตร
4.1.3 การบ้าน 10 ข้อ
4.2 การทาหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่น
4.2.1 ไม่สร้างความเดือดร้อน
4.2.2 แนะนาธรรมะและแจ้งข่าวบุญ
4.2.3 รักษาใจให้ผ่องใสขณะทาหน้าที่
4.2.4 การวางตัวของกัลยาณมิตร
4.2.5 ถ้อยคาที่ควรพูดในการทาหน้าที่กัลยาณมิตร
4.2.6 วาจาสุภาษิตกับการทาหน้าที่กัลยาณมิตร
4.2.7 ลักษณะของการทูตที่ดี 8 ประการ
4.3 อุดมการณ์ของการเป็นกัลยาณมิตร
4.3.1 กัลยาณมิตรกับความเป็นพระโพธิสัตว์
4.3.2 กัลยาณมิตรกับสันติภาพโลก
4.4 กระบวนการและขั้นตอนการทาหน้าที่กัลยาณมิตร
4.4.1 หลักอิทธิบาท 4
4.4.2 ขั้นตอนการทาหน้าที่กัลยาณมิตร
4.4.3 การทาหน้าที่กัลยาณมิตรในยุคข้อมูลข่าวสาร
4.4.4 อุปสรรคของการเป็นกัลยาณมิตร

บทที่ 4 การทาหน้าที่กัลยาณมิตร
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แนวคิด
1. ก่ อ นสอนคนอื่ น ต้ อ งสอนตนให้ ดี ก่ อ น หมายถึ ง การจะแนะน าคนอื่ น
ให้เป็นคนดี หรือเข้าสู่กระแสธรรมได้นั้น กัลยาณมิตรจะต้องฝึกฝนตนเองอย่าง
ยิ่งยวด และเข้มงวดกวดขันต่อตนเอง จนรู้สึกว่าเป็นต้นแบบ ทั้งทางกาย วาจา ใจ
ได้อย่างไม่มีที่ตาหนิ ต้นแบบที่ดี มีค่ากว่าคาสอนนับหมื่ นนับล้านคา การทาดีให้ดู
และพูดจาในสิ่งที่เป็นอรรถเป็นธรรม เป็นบุญกุศลอยู่เสมอจะทาให้คนรอบข้า ง
สัมผัสได้ถึงความเป็นผู้น่าเลื่อมใส ความศรัทธาเลื่อมใสนาไปสู่การอยากประพฤติ
ปฏิ บั ติ ธ รรม โดยไม่ มี ข้ อ แม้ ข้ อ อ้ า งและเงื่ อ นไข การฝึ ก ฝนตนบนเส้ น ทางของ
กัลยาณมิตร จึงเป็นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่ง ยิ่งฝึกตนได้ดีเพียงไร นั่นคือ แสงสว่างที่ส่อง
นาทางสรรพสัตว์ให้มองเห็นแสงสว่างของชีวิต และเห็นทางไปสู่สวรรค์นิพพาน
กั ล ยาณมิ ต ร คื อ ผู้ ใ ห้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ชาวโลกทั่ ว ไป อาจให้ วั ต ถุ สิ่ ง ของให้ ก าร
สงเคราะห์ในเรื่องอาหาร ความเป็นอยู่ หรือเสื้อผ้าอาภรณ์ ให้ความรู้เพื่อเพิ่มพูน
สติปัญญา แต่กัลยาณมิตรผู้แนะนาให้รู้จักความจริงของชีวิต คือ ผู้ให้แสงสว่างแก่
โลก นับว่าเป็นผู้ให้เส้นทางดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง นั่นคือ เส้นทางที่จะนาไปสู่สวรรค์
และนิ พ พาน ชาวโลกทั่ ว ไปช่ ว ยเหลื อ กั น ให้ กั น ได้ เ ฉพาะความสุ ข และความ
สะดวกสบายในชาตินี้ แต่กัลยาณมิตร สามารถให้ความสุขข้ามชาติ คาพูด และการ
กระท า คื อ สิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลและเครื่ อ งวั ด ความเป็ น กั ล ยาณมิ ต รได้ ง่ า ยที่ สุ ด
กัลยาณมิตรจึงต้องรู้จักวิธีการพูดที่นาไปสู่ความเป็นทูตสันติ
2. การบังเกิดขึ้นของกัลยาณมิ ตรไม่ ใช่สิ่งที่จะบังเกิดขึ้นได้ง่า ย ต้ อ งมี การ
ปลู ก ฝั ง อุ ด มการณ์ ของความเป็ น ผู้ ใ ห้ ปลู ก ฝั ง ความเสี ย สละ ความอดทน และ
มหากรุณาอย่างยิ่งยวดมาเป็นเวลายาวนาน
3. การกระทาใดๆ ในโลกนี้ที่จะไม่มีปัญหาหรืออุปสรรค ย่อมไม่มี จะทาดี
หรื อ ชั่ ว ท าบุ ญ หรื อ บาปก็ ต้ อ งมี อุ ป สรรคทั้ ง นั้ น การท าหน้ า ที่ กั ล ยาณมิ ต ร
ก็เ ช่นเดี ย วกัน ย่ อ มประสบปัญหามากบ้า งน้อยบ้างซึ่งถือเป็นเรื่อ งเป็นธรรมดา
แต่ถ้ามองว่านั่นคือ เครื่องพิสูจน์ว่า เราจะเป็นนักสร้างบารมี ยอดกัลยาณมิตรของ
โลกที่สมบูรณ์ได้หรือไม่
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4. ความอดทนเป็นหัวใจหลักในการทาหน้าที่กัลยาณมิตร และเป็นคุณธรรมที่
จะพิชิตเป้าหมายอันสูงสุด คือ การทาตนและคนอื่นให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
นอกจากหน้าที่ คุณสมบัติ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ของกัลยาณมิตรที่กล่าวมาแล้ว
จาเป็นอย่างยิ่งที่กัลยาณมิตรจะต้องปลูกฝังอุ ดมการณ์ของการเป็นกัลยาณมิตร
เข้าใจกระบวนการในการทาหน้าที่ และบทบาทของการเป็นกัลยาณมิตรอีกด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ใจ และสามารถฝึ ก ฝนตนเองบนเส้ น ทางของ
กัลยาณมิตรได้อย่างถูกต้อง และสมบูรณ์
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง การฝึกตนเองอย่างยิ่งยวด เพื่อก้าวขึ้นสู่
ความเป็นกัลยาณมิตรในอุดมคติของชาวโลก
3. เพื่ อ ให้นักศึ กษาได้ตระหนักถึง ผู้ ที่ ประสบความสาเร็จในการทาหน้าที่
กัลยาณมิตรต่อตนเอง
4. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจหลักในการทาหน้าที่กัลยาณมิตรที่สมบูรณ์แบบ
5. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จัก การวางตัวของกัลยาณมิตร และการพูดที่นาไปสู่
ความสาเร็จของการเป็นผู้ให้แสงสว่างแก่ชาวโลกอย่างแท้จริง
6. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจอุดมการณ์ที่ดีงาม อันนาไปสู่การเป็นกัลยาณมิตร
ของโลก
7. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการทางาน เพื่อการเป็นกัลยาณมิตร
8. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักภาพรวมในอุปสรรคของการเป็นกัลยาณมิตร พร้อม
วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
9. เพื่อให้นักศึกษาเกิดกาลังใจที่จะเอาชนะอุปสรรคทีเ่ กิดขึ้นกับตนเองในขณะ
ทาหน้าที่กัลยาณมิตร

บทที่ 4 การทาหน้าที่กัลยาณมิตร
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บทที่ 4
การทาหน้าที่กัลยาณมิตร
4.1 การทาหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตนเอง
ผู้ได้ชื่อว่ากัลยาณมิตร หมายถึงผู้ที่อุดมด้วยคุณธรรม ความดีทั้งภายใน และ
ภายนอก การจะประสบความสาเร็จในการทาหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นนั้น ต้อง
เริ่ ม ต้ น ที่ ตั ว เองก่ อ น เหมื อ นดั ง พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ครั้ น เสด็ จ ออกผนวช
เพื่ อ แสวงหาโมกขธรรม แล้ ว ก็ มุ่ ง มั่ น ท าพระนิ พ พานให้ แ จ้ ง เมื่ อ ได้ ต รั ส รู้ เ ป็ น
พระอรหั นตสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า และทรงท าหน้า ที่ เ ป็ น กั ล ยาณมิ ตรให้ แ ก่ตนเอง
จนได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ ส มบู ร ณ์ ด้ ว ยวิ ช ชาและจรณะ ทรงท าหน้ า ที่ ย อดกั ล ยาณมิ ตร
แก่มนุษย์ เทวดา พรหม รวมไปถึงสรรพสัตว์อีกมากมายนับไม่ถ้วน ตราบวันเสด็จ
ดับขันธปรินิพพาน การทาหน้าที่ยอดกัลยาณมิตร แก่เหล่าเวไนยสัตว์ของพระองค์
จึงประสบความสาเร็จเกินควรเกินคาด
4.1.1 พระพุทธคุณ 3 ประการ ต้นแบบคุณธรรมพื้นฐาน
การฝึ ก ฝนและพั ฒ นาให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามเป็ น กั ล ยาณมิ ต รตามหลั ก คุ ณ ธรรม
พื้นฐานของนักสร้างบารมี ได้แก่ (1) ความมีวินัย (2) ความเคารพ และ (3) ความ
อดทน
คุณธรรมพื้นฐานทั้ง 3 ประการนี้ ถอดแบบมาจากพระพุทธคุณ 3 ประการ
กล่าวคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระคุณสามประการ ได้แก่ (1) พระบริสุทธิคุณ
เพราะมีวินัย คือ ศีล ที่เข้มข้น (2) พระปัญญาธิคุณ เพราะมีความเคารพ อ่อนน้อม
ถ่อมตน จับดีผู้อื่นจนเกิดดวงปัญญา (3) พระกรุณาธิคุณ ทรงมีความอดทนอดกลั้น
ต่อสิ่งที่มากระทบจนเกิดความเมตตาว่าสิ่งเหล่านั้น มีความเกิดและดับเป็นธรรมดา
การที่เรามีคุณธรรม 3 ประการนี้อยู่ในใจไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมไหน ตาแหน่ง
ไหน ก็สามารถอยู่ได้อย่างเป็นสุข และมีเป้าหมาย หากพลาดพลั้งประสพอุปสรรค
หรือข้อขัดแย้ง กระทบกระทั่งกัน จงกลับไปที่เดิม คือ คุณธรรมขั้นพื้นฐาน และ
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เราจะสามารถสร้างความดี สร้างบารมีอย่างเป็นสุข พระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็น
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นอันมากยากที่จักพรรณนาให้สิ้นสุดได้โดยง่าย
แต่เมื่อประมวลกล่าวเฉพาะ พระคุณที่เป็นใหญ่ เป็นประธานแห่งพระคุณ
ทั้งปวง พระคุณอันยิ่งใหญ่นั้นมี 3 ประการ คือ
1. พระบริสุทธิคุณ คือ พระพุทธองค์ทรงมีพระทัยบริสุทธิ์ สะอาดหมดจดจาก
อาสวกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย ไม่มีความขุ่นมัว เศร้าหมอง ภายในพระทัย
ทรงด ารงอยู่ อ ย่ า งคงที่ ไ ม่ แ ปรผั น ท่ า มกลางอารมณ์ ที่ ก ระแทกกระทั้ น
จากภายนอก ไม่ว่าจะดีหรือร้าย แต่พระทัยของพระพุทธเจ้าก็บริสุทธิ์อยู่มั่นคงอยู่
อย่างนั้นไม่แปรผัน
2. พระปัญญาธิคุณ คือ พระพุทธองค์ทรงมีพระปัญญารอบรู้ ถึงความจริง
แห่งสิ่งทั้งหลาย ความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไร ก็ทรงทราบชัดถึงความ
จริ ง เหล่ า นั้ น และน าความจริ ง เหล่ า นั้ น มาเปิ ด เผยชี้ แ จงแสดงแก่ โ ลก ตาม
พื้นเพแห่งอัธยาศัยของบุคคลเหล่านั้น
3. พระมหากรุณาธิคุณ คือ ทรงกอปรด้วยความกรุณา ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ไม่ทรงเลือกชาติ ชั้น วรรณะ แต่ประการใด แม้แต่ในศีลของพระองค์ ก็ทรงบัญญัติ
ให้คนงดเว้นไม่ทาสิ่งมีชีวิตให้ตกล่วงไป และทรงแนะให้แผ่เมตตาจิต ต่อสรรพสัตว์
ทั้งหลาย เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข อันเป็นเป้าหมายของการดารงชีวิตของ
สรรพสัตว์ทั้ งหลาย ซึ่งเมื่อกล่าวโดยนัย ที่รู้กันแพร่หลายทั่วไปแล้ ว พระคุณของ
พระพุทธเจ้าก็สรุปรวมไว้ที่ นวหรคุณทั้ง 9 ประการ อย่างที่สวดสรรเสริญว่า “แม้
เพราะ อย่างนี้ อย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลส เพลิง
ทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชา คือ ความรู้และ
จรณะ คือ ความประพฤติเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้
สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดา และ
มนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจาเริญ จาแนกธรรม
สั่งสอนสัตว์” (พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), 2534: 22-23)
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พระเผด็จ ทตฺตชีโว ให้หลักในการฝึกคุณธรรมพื้นฐาน 3 ประการ คือ ความมี
วินัย ความอดทน ความเคารพ โดยฝึกผู้เรียน 3 ประการ คือ
1. ฝึกให้รักการควบคุมตน รังเกียจการเอาแต่ใจตัว ไม่ ทาร้ายทาลายตนเอง
คนอื่น สิ่งของ แล้วบังเกิดเป็นคุณธรรม คือ ความมีวินัย ซึ่งเป็นการทาความดีสากล
ขั้นพื้นฐาน 4 ประการ คือ
1) รักความสะอาด
2) รักความเป็นระเบียบ
3) รักความสุภาพนุ่มนวล
4) รักความตรงเวลา
2. ฝึกให้รักการพึ่งตนเอง โดยให้ทางานด้วยตนเอง สนุก และเห็นคุณค่าของ
การทางานนั้นๆ แล้วบังเกิดเป็นคุณธรรม คือ ความอดทน
3. ฝึกให้รักการจับถูก รังเกียจการจับผิดผู้อื่น รัก การแก้ไขตนเอง รักการ
ยกย่องคนดีมีฝีมือ แล้วบังเกิดเป็นคุณธรรม คือ ความเคารพ (พระเผด็จ ทตฺตชีโว,
2555: 42-43)
4.1.2 การฝึกฝนตนเองของกัลยาณมิตร
ผู้ที่ประสบความสาเร็จในการทาหน้าที่กัลยาณมิตร คือ ผู้ที่รักในการฝึกฝน
ตนเอง ทั้งกาย วาจา ใจ หมั่นปรับปรุงแก้ไขตนเองในทุกรูปแบบ ยอมสละทิฏฐิ
มานะ อั นจะเป็นอุปสรรคต่อการท าหน้าที่ กัลยาณมิตร มองเห็นประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นแก่ตนเอง เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ตนเองจะออกไปทาหน้าที่แนะนา แสงสว่างแห่ง
ธรรม และประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ที่เกิดขึ้นต่อมนุษยชาติ ดังนั้น เราจาเป็นต้องศึกษา
หลักธรรม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเอาไว้ ตามหลัก
กัลยาณมิตรธรรมที่กล่าวถึงในบทที่ 2 โดยมีรายละเอียดการฝึกฝน ต่อไปนี้
หลักการฝึกตนให้มีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรทั้ง 7 ประการ มีดังนี้
1. การฝึ ก ตนให้ เ ป็ น คนน่ า รั ก การที่ กั ล ยาณมิ ต รจะมี ลั ก ษณะอย่ า งนี้ ไ ด้
จะต้องฝึกกิริยามารยาทให้เรียบร้อย นุ่มนวล สง่างามในทุกอิริยาบถทุกบรรยากาศ
มี อั ธยาศั ย ดีงามชอบให้ค วามช่วยเหลื อ แม้ ไ ม่ หล่ อ ไม่ ส วย หากมี ค วามสะอาด
ทั้งกาย วาจา ใจ ก็สามารถผูกใจคนทั้งโลกไว้ได้
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กายสะอาด ไม่ได้หมายความเอาเฉพาะสะอาดด้วยการฟอกสบู่ถูตัว และ
นุ่งห่มเสื้อผ้าที่สะอาดเรียบร้อย แต่หมายถึงการไม่แปดเปื้อนด้วยอบายมุขทั้งหลาย
ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักขโมย ไม่เจ้าชู้ เล่นหูเล่นตา เป็นต้น
วาจาสะอาด คื อ รู้ จั ก ส ารวมในการพู ด ไม่ พู ด เพ้ อ เจ้ อ ส่ อ เสี ย ดให้ร้ อ นหู
ร้อนใจ พูดให้ถูกกาลเทศะ และบุคคล
ใจสะอาด เป็นความบริสุทธิ์ที่อยู่ภายใน แม้มองไม่เห็นก็รู้ได้ จากกิริยาอาการ
ที่แจ่มใสร่าเริง ไม่มีลับลมคมใน ความน่ารักของนักปฏิบัติธรรม และกัลยาณมิตร
มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งแฝงอยู่มากมาย ไม่ใช่เพียงผิวเผินอย่างชาวโลกทั่วไป
เป็นความน่า รั กที่ ไ ม่ มี ค วามเสื่ อ มสลายไปตามวัย ตามสั งขาร สมควรที่ ส าธุชน
ทั้ ง หลาย จะฝึ ก ตั ว ให้ ไ ด้ คุ ณ สมบั ติ เ ช่ น นี้ ไ ว้ เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ตั ว เอง และเป็ น
แบบอย่างแก่คนรุ่นหลัง
กั ล ยาณมิ ต รที่ มี คุ ณ สมบั ติ ข้ อ นี้ อุ ป มาเหมื อ นพระจั น ทร์ ใ นคื น วั น เพ็ ญ
มีความสว่างไสว ชุ่มเย็น ชวนมอง เป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งหลาย
2. การฝึกตนให้เป็นคนน่าเคารพ คาว่า ครุ เป็นคาเดียวกับ คาว่า คารวะ
แล้วแผลงมาเป็น เคารพ คาว่า ครุ ในที่นี้ แปลว่า ตระหนัก คือ อุดมด้ว ยปัญญา
ทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างพร้อมมูล จนกระทั่งตระหนักหรือซาบซึ้งได้ว่า อะไร
ผิด อะไรถูก อะไรดี อะไรชั่ว อะไรควร อะไรไม่ควร อะไรบุญ อะไรบาป แล้วดาเนิน
ชีวิตไปในทางที่ถูก ที่ควร ที่เป็นบุญอย่างมั่นคงแน่วแน่ ไม่หวั่นไหวต่อความยั่วยวน
ของลาภ ยศ สรรเสริญ สุข หรือตีโพยตีพาย โทมนัสในความเสื่อมลาภ เสื่ อมยศ
นินทา ทุ กข์มี ค วามตั้งใจเต็ม ใจ จริ งใจที่ จะชี้ท างสว่า งให้แก่เ พื่อ นร่วมโลก โดย
ประพฤติตนเป็นต้นแบบที่ดี
อุปมาความมั่นคงเข้มแข็งของกัลยาณมิตร เสมือนขุนเขา ไม่มีวันจะหวั่นไหว
เพราะแรงลมพายุ ร้ า ย เป็ น ที่ ยึ ด เกาะพึ่ ง พิ ง ได้ อ ย่ า งปลอดภั ย ทุ ก เมื่ อ ผู้ ใ ดคบ
กัลยาณมิตรแล้ว ย่อมมั่นใจได้ว่าไม่มีวันหลงทาง การที่กัลยาณมิตรจะได้ลักษณะ
เช่นนี้ จะต้องเป็นคนรักความยุติธรรมเป็นที่สุด ไม่มีอคติลาเอียงเพราะรัก เพราะ
เกลียด เพราะหลง หรือเพราะกลัวอานาจมืด ทาอะไรคงเส้นคงวา ต่อหน้าอย่างไร
ลับหลังอย่างนั้น มีความเมตตากรุณาอยู่เป็นนิจกับทุกๆ คนที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัตินี้
จะหล่อหลอมให้กัลยาณมิตรเป็นที่น่าเคารพของชนทั้งหลาย คนในโลกกลัวตกอยู่
ในความทุกข์ ด้วยเหตุนานาประการ การได้ที่พึ่ง แม้จะเป็นเพียงที่พึ่งทางใจ ก็มีค่า
บทที่ 4 การทาหน้าที่กัลยาณมิตร
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อย่างมหาศาล ทุกคนจึงควรบาเพ็ญตนเป็นที่พึ่งของกันและกันให้ได้ อย่าปล่อยให้
เพื่ อ นร่ วมโลกของเราต้องร่ อนเร่ไ ปพึ่งเทวดา เจ้า ป่า เจ้า เขา บนบานศาลกล่าว
จอมปลวก ตอไม้ เยี่ยงคนอับปัญญาเลย
3. การฝึกตนให้เป็นคนน่าเจริญใจ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้น เมื่อตระหนักว่า
กัล ยาณมิ ตรนั้น เป็นผู้ ท รงความรู้ มี ภูมิ ปัญ ญาเป็นเลิ ศ ความฉลาดปราดเปรื่อง
มีมาก จนเป็นที่ยอมรับของทุกคนในวงการ คุ ณสมบัติประการนี้ ทาให้ผู้พบเห็น
ใกล้ ชิ ด เกิ ด ความเลื่ อ มใสว่ า ได้ พ บผู้ ที่ เ พี ย บพร้ อ มไปด้ ว ยคุ ณ ธรรม และความ
สามารถอันยอดเยี่ยมเป็นหนึ่งไม่มีสองแล้ว
อุปมาเสมือนกัลยาณมิตรมีเดช มีฤทธิ์ ดังดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน โชติช่วง
ชัชวาลเป็นใหญ่ในท้องฟ้า ปราศจากเมฆหมอกมาบดบัง เห็นแล้วมีความเชื่อมั่นว่า
กัลยาณมิตรย่อมแก้ปัญหายุ่งยากทุกชนิดได้อย่างสิ้นเชิง
การที่ ใ ครจะมี คุ ณ สมบั ติ อ ย่ า งนี้ ไ ด้ ต้ อ งเปี่ ย มด้ ว ยภู มิ ปั ญ ญาทางโลก
เต็มเปี่ยมไปด้วยภูมิปัญญาทางธรรม เมื่อจะพูดก็พูดดี เมื่อลงมือทาก็ยิ่งทาได้ดีกว่า
พูดเสียอีก กัลยาณมิตรจึงต้องตั้งใจใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ รักษาเกียรติประวัติ และ
เพิ่มพูนผลงานให้ดีเด่นเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทิศ จนใครๆ ก็อยากจะฝากตัวเป็นศิษย์
และมี ค วามอาจหาญร่ า เริ ง ที่ จ ะประกาศให้ ช าวโลกรั บ รู้ ถึ ง คุ ณ ความดี ข อง
กัล ยาณมิ ตร ผู้ ไ ด้รั บการยกย่ องให้เป็นอาจารย์พลอยได้รับความเคารพเทิดทูน
ไปด้วย
ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ข้ อ นี้ อ าจไม่ ฉ ลาดปราดเปรื่ อ งมาก แต่ อ ย่ า งน้ อ ย ต้ อ งมี
ความสามารถขั้น ต่าสุด คือ แก้ไขความเห็นผิดของศิษย์ได้ มีอุบายวิธี ทาให้ศิษย์
ตั้งตนอยู่ในสัมมาทิฏฐิ เช่นนี้เขาจึงจะเกิดความเลื่อมใสอย่างแท้จริง เต็มใจเทิดทูน
บูชาคุณของกัลยาณมิตรไปตลอดชีวิต
4. การฝึ ก ตนให้ เ ป็ น คนรู้ จั ก พู ด ให้ ไ ด้ ผ ล คื อ รู้ จั ก พู ด ชี้ แ จงให้ เ ข้ า ใจ
มีค วามสามารถพู ดโน้ม น้า วให้ ท าตามในสิ่ งที่ ดี แม้ มิ ตรจะมี ส ติปัญ ญาค่ อ นข้ า ง
อับทึบ ก็สู้อดทนชี้แจง แสดงเหตุผลให้เข้าใจ ไม่แสดงอาการเบื่อหน่าย เอือมระอา
ให้เสียกาลังใจ
คุณสมบัติข้อนี้เป็นความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ กัลยาณมิตรจึงควร
ศึกษาหลักจิตวิทยาในการเข้าถึงจิตใจของบุคคลหลายๆ ประเภท และหาโอกาส
ฝึกพูด ในโอกาสที่เหมาะสม เพราะกัลยาณมิตร ย่อมต้องพบปะกับบุคคลหลายวัย
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หลายอาชีพ หลายฐานะ หลากอารมณ์ ข้อสาคัญกัลยาณมิตรต้องไม่ปล่อยให้เพื่อน
ร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย จากไปด้วยความประทับใจที่เลวร้ายหรือบากหน้ามา
พบกับความผิดหวัง ซ้าซ้อ นเข้าอีก แม้ ไ ม่ อ าจให้ คาแนะนาได้ ก็ต้อ งชัก นาไปหา
ผู้ที่สามารถอธิบาย ขยายความให้เขาได้รับความพอใจขึ้นมาบ้าง
อุปมาความห่วงใย พร่าสอน ตักเตือนของกัลยาณมิตร เสมือนแม่ไก่สอนลูก
ให้ ห าอาหาร ปกป้ อ งคุ้ ม ครองลู ก น้ อ ยให้ พ้ น ภั ย จากเหยี่ ย วร้ า ย และงู พิ ษ
พะวักพะวน ระแวดระวังไม่ให้ไกลตา
กั ล ยาณมิ ต รก็ เ ช่ น เดี ย วกั น ต้ อ งหมั่ น สั ง เกต รู้ อ ารมณ์ มิ ต ร ตั ก เตื อ นให้
ถูกจังหวะ ถูกอารมณ์ และแสดงความห่วงใยด้วยใจจริง
5. การฝึกตนให้เป็นคนอดทนต่อ ถ้อ ยคา คือ พร้อมที่จะรับฟัง คาปรึกษา
ซักถามอยู่เสมอ อดทนฟังได้ แม้เรื่องไร้สาระ ไม่เบื่อ ไม่ราคาญ แม้จะเป็นคาถาม
ที่ไม่น่าถามก็สู้ทนอธิบาย เพราะอย่างน้อยก็แสดงว่ามีความสนใจใคร่รู้ พอจะเรียก
ให้ลุกปลุกให้ตื่นได้ ดีกว่าคนเฉื่อยชา เหมือนหัวหลักหัวตอ
กั ล ยาณมิ ต รมี ห น้ า ที่ แ นะน า ชั ก ชวนมิ ต รให้ ท าความดี สั่ ง สมบุ ญ กุ ศ ลให้
ติดตัวไปถึงภพชาติหน้า ภารกิจเช่นนี้ย่อมถูกผู้ไม่เข้าใจพูดจาเหน็บแนม ถากถาง
บ้างเป็นธรรมดา จึงต้องอดทน ให้อภัย รักษาอารมณ์ให้เยือกเย็นอยู่เสมอ
อุปมาใจกัลยาณมิตรต้องหนักแน่น เสมือนแผ่นดินไม่สะทกสะท้าน เพราะ
ของสกปรกมาราดรด ถือเอาคาหยาบหยามเหล่านั้น เป็นบทเรียนอันมีค่า ไม่สาปส่ง
แต่ เ ฝ้ า เสาะหาวิ ธี โ น้ ม น้ า วเขามาสู่ ห นทางบุ ญ ให้ ไ ด้ เหมื อ นพนั ก งานเทศบาล
ผู้เชี่ยวชาญ ฉลาดในการเปลี่ยนขยะมาเป็นปุ๋ย
6. การฝึกตนให้เป็นคนสามารถแถลงเรื่องล้าลึกได้ คือ สามารถนาเรื่อง
ที่ ย ากมาอธิ บ ายให้ เ กิ ด ภาพพจน์ เข้ า ใจง่ า ย แม้ เ รื่ อ งราวที่ ลึ ก ซึ้ ง เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต
เกี่ย วกับหัวข้อ ธรรมะที่ ย ากๆ ก็ส ามารถหาเรื่ อ งอุ ปมาอุ ปมั ย ให้เ ข้า ใจได้อ ย่ า ง
ง่า ยดาย เกิดความซาบซึ้งในคุ ณธรรมเป็นหลักประกันว่า จะไม่ นาความรู้ไ ปใช้
ในทางที่ผิดๆ ไม่ก่อปัญหาวุ่นวายแก่สังคม และประเทศชาติ
ท่านอุปมาความสามารถในการชี้แจงแสดงธรรมอย่างแจ่มแจ้งนี้ เป็นเสมือน
การจุดคบเพลิงในที่มืด หงายของที่คว่า เปิดของที่ปิด ผู้ฟังย่อมคลายความสงสัย
อย่างสิ้นเชิง สามารถเดินไปสู่หนทางพ้นทุกข์ได้อย่างมั่นใจ
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7. การฝึ ก ตนให้ เ ป็ น คนไม่ ชั ก น าไปในทางเสื่ อ ม คื อ ประพฤติ ต นอยู่
ในทานองคลองธรรม ไม่ยอมทาเรื่องที่เป็นความเสื่อมเสีย พูดอย่างไรก็ทาอย่างนั้น
คงเส้ น คงวา เสมื อ นเครื่ อ งชั่ ง ตวง วั ด ไม่ มี น อก ไม่ มี ใ น ไม่ มี เ บื้ อ งหน้ า ไม่ มี
เบื้องหลัง
พฤติกรรมของกัลยาณมิตรต้องบริสุทธิ์ ผุดผ่อง ใสสะอาด พร้อมที่จะประกาศ
ให้ชาวโลกรู้และท้าทายให้มาพิสูจน์ได้เสมอ หากกัลยาณมิตรตกอยู่ในความเสื่อม
ย่อมแนะนาใครไม่ได้ เข้าทานอง “ว่าแต่เขา อิเหนาเป็นเอง”
คุณสมบัติทั้ง 7 ประการของกัลยาณมิตรนี้หากมีอยู่ในบุคคลใด ย่อมทาให้
ผู้ นั้ น เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ ประโยชน์ อั น ยิ่ ง ใหญ่ แ ก่ ช าวโลก เป็ น เหมื อ นคนศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
มี อ านาจเหนื อ ธรรมชาติ ท าให้ ค นทั้ ง โลกรู้ สึ ก เย็ น ใจได้ ในท่ า มกลางแสงแดด
อันแผดกล้า ทาให้เห็นความสว่างได้ทั้งๆ หลับตา
แต่ ผู้ ที่ จ ะสามารถทรงคุ ณ สมบั ติ เ หล่ า นี้ ไ ด้ ทั้ ง หมด จ าเป็ น ต้ อ งมี คุ ณ ธรรม
พื้นฐาน 3 ประการ คือ ปัญญา กรุณา บริสุทธิ์ รองรับอยู่ หากขาดแม้เพียงอย่าง
เดียว ก็ยากที่จะเป็นยอดกัลยาณมิตรได้ (คณะผู้จัดทา, 2534: 17-23)
4.1.3 การบ้าน 10 ข้อ
คุณครูไม่ใหญ่ หรือพระไชยบูลย์ ธมฺมชโย (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้มอบการบ้าน
10 ข้ อ ให้ กั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นอนุ บ าลฝั น ในฝั น วิ ท ยาทุ ก คน ถ่ า ยทอดทาง
www.dmc.tv หรือช่องใหม่ GBN เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกฝน และพัฒนาตนให้
เป็ น กั ล ยาณมิ ต ร และพร้ อ มที่ จ ะท าหน้ า ที่ ข องยอดกั ล ยาณมิ ต รอย่ า งแท้ จ ริ ง
(พระเผด็จ ทตฺตชีโว)
การบ้าน 10 ข้อ ประกอบด้วย
การบ้านข้อที่ 1 “เมื่อกลับไปถึงบ้าน เอาบุญไปฝากคนที่บ้าน”
วัตถุประสงค์ เพื่อชักนาให้คนที่บ้านได้รับบุญ และใจใสตามมา และยังเป็น
การฝึกฝนความเป็นกัลยาณมิตรอย่างง่ายๆ
เมื่อเราไปทาบุญที่วัดพอกลับไปที่บ้านเจอใครก็ตามให้บอกว่า “เอาบุญมาฝาก
ทุกคนนะ” ใครได้อนุโมทนากับการสร้างบุญของเรานั้น แม้จะเป็นการอนุโมทนา
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บุญในใจก็ตาม เขาก็จะได้บุญกับเราไปด้วยที่เ รียกว่า ปัตตานุโมทนามัย ทาให้ใจใส
ตามมาอีกด้วย ไม่ว่าเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ เขาจะแสดงออกหรือไม่ก็ตาม เพราะ
บุญเป็นพลังงานบริสุทธิ์ แม้เราเองก็ได้บุญเพิ่มขึ้นอีก จากการแผ่ส่วนบุญที่เรียกว่า
ปัตติทานมัย ใครได้ทาบุญก็จะเกิดพลังงานบริสุทธิ์ขึ้นในใจทาให้หน้าตาสดใสขึ้นมา
แม้ว่าหากบอกแล้วเขาก็เฉย แล้วยังคิดว่าเราเพี้ยนไปหรือเปล่า ก็ให้ คิดในใจว่า
“ไม่ เ ป็นไร” ในตอนแรกๆ เมื่ อ เราพู ดอย่ า งนี้ บางคนอาจตามทั น แต่บางคนก็
อาจจะตามไม่ทัน แถมยังงงๆ อีกด้วย เราก็หมั่นเอาบุญไปฝากบ่อยๆ จนกระทั่งเขา
เกิดความคุ้นเคยกับคาพูดของเรา แล้วสักวันหนึ่งเขาก็จะเลิกงงไปเอง นานๆ เข้าก็
จะคิดได้ว่าการทาบุญก็ทาให้ใจเป็นสุขได้เหมือนกัน ซึ่งนั่นก็คือ อาการที่เขาใจใสขึ้น
มาแล้ว ถ้าเป็นแบบนี้เมื่อบุญจากการอนุโมทนาเกิดขึ้ นในใจของเขาบ่อยๆ สักวัน
หนึ่งเขาก็จะย้อนนึกขึ้นว่า ใครหนอที่ทาให้เขามีใจใสขึ้นมาได้ แล้ววันนั้นก็จะเป็น
โอกาสที่จะได้ชวนเขามาสร้างบุญกับเราอย่างเต็มที่ เพราะเหตุนี้แหละเราจึงต้อง
เอาบุญมาฝากคนที่บ้านด้วยความรัก และคิดถึง เพื่อให้ทุกๆ คนได้มีโอกาสใจใส
และมีส่วนร่วมในบุญกับเราไปด้วย
อย่างไรก็ตาม ก็อาจมีบ้างที่บางคนติดนิสัยคิดในเชิงลบมานาน เขาก็อาจคิดว่า
ใครกั น หนอท าให้ พ่ อ บ้ า นหรื อ แม่ บ้ า นของเราเพี้ ย นไปได้ ลองตามไปดู ห น้ า
พระอาจารย์ ที่ ส อนอยู่ ที่ วั ด สั ก หน่ อ ยพลอยท าให้ ค นที่ บ้ า นติ ด ตามมาวั ด ได้ อี ก
เหมือนกัน แม้จะเริ่มต้นจากความคิดติดลบ แต่เมื่อตามมาถึงวัดจึงได้โอกาสสร้าง
บุ ญ ไปอี ก ต่ อ หนึ่ ง แม้ ว่ า ตอนที่ ท าบุ ญ อาจจะยั ง งงๆ อยู่ ก็ ต าม แต่ ก็ ถื อ ว่ า เป็ น
พัฒนาการในทางที่ดี จากที่เมื่อก่อนพอเอาบุญไปฝากก็ ทาหน้าเฉยๆ แต่ตอนนี้
ก็ตามเรามาทาบุญที่วัดแล้ว เป็นอันว่าไม่ว่าเขาจะคิดอย่างไร เราก็มีแต่ นาสิ่งดีๆ
ในชีวิตไปให้เขาทั้งขึ้นทั้งล่อง
ดังนั้น การเอาบุญไปฝากคนที่บ้านเป็นสิ่งที่ควรทา มีแต่ทาให้เราได้บุญเพิ่มขึ้น
เป็นการเติมบุญให้กับตัวเรา และคนในบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยที่เขาไม่รู้ตัว แล้วทุกๆ
อย่ า งในบ้า นก็จะดีขึ้น ๆ ตามล าดับ เพราะเรานาแต่สิ่ งดีๆ ไปเติม ให้ค นในบ้า น
ตลอดเวลาอย่างไม่ย่อท้อนั่นเอง
การนาบุญไปฝากคนที่บ้านจึงเสมือนหนึ่งจุดเริ่มต้นของการเป็นกัลยาณมิตร
เป็ น กั ล ยาณมิ ต รให้ กั บ สมาชิ ก ในบ้ า นของเราเอง เมื่ อ เราเป็ น กั ล ยาณชนแล้ ว
ก็พัฒนาฝึกฝนตนเองเป็นกัลยาณมิตร เริ่มต้นด้วยวิธีง่ายๆ โดยการนาบุญไปฝากคน
ที่บ้าน
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การบ้านข้อที่ 2 “จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรม”
วัตถุประสงค์ ฝึกสังเกต พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงตนเอง
ข้อนี้เป็นเรื่องที่ทาให้ใจแช่อิ่มอยู่ในบุญ และเป็นบทฝึกการสังเกตตัวเองว่าผล
การปฏิบัติธรรมมีความก้าวหน้าหรือไม่ เหมือนกระจกเงาส่องดูตัวเอง เป็นบทฝึกให้
มองเข้ามาในตัว คนเรามีขึ้นมีลง จดบันทึกทุกวันแล้วเราจะเห็นตัวเอง
“เอ๊ะ ทาไมวันนี้ นั่งสมาธิได้ดีกว่าวันก่อน” หรือ “ทาไมวันนี้ นั่งไม่เข้าท่าเลย”
หรือ “ทาไมวันนี้นั่งเหมือนไม่ได้นั่ง ไม่ได้ถอยหลั ง แต่ก็ไม่ได้ก้าวหน้า รู้สึกเฉยๆ
ตื้อๆ” ในแต่ละวันผลของการนั่งสมาธิจะเป็นอย่างไร ไม่ต้องกังวล จดบันทึกบ่อยๆ
เข้า เดี๋ยวใจก็นิ่ง เพราะได้ทบทวนการปฏิบัติธรรม พอใจนิ่งใจใส เราจะพบว่าเรานั่ง
สมาธิได้ดีหรือไม่ดี หรือเฉยๆ มีสาเหตุมาจากอะไร ต่อไปก็จะได้วางใจให้ถูกจุดเร็ ว
ขึ้น ใจนิ่ง ใจใสได้เร็วขึ้น อย่างเป็นธรรมชาติโดยอัตโนมัติ
เพราะฉะนั้น การจดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของการส่องใจตัวเอง
อย่าดูเบา เหมือนอย่างคาภาษิตว่า “ดูโขน ดูละคร ให้ย้อนกลับมาดูตัวเอง” ซึ่งก็คอื
ไม่ ว่ า เราท าอะไรลงไป เราจะต้ อ งรู้ จั ก ตั ว เอง การบั น ทึ ก ผลการปฏิ บั ติ ธ รรมนี้
ศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหน ก็ศักดิ์สิทธิ์ขนาดที่ว่า เจ้าชายสิทธัตถะหลังจากออกบวชแล้ว
ก่อนจะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านทรงใช้หลักการย้อนกลับมาดูตัวเอง
นี้ สังเกตย้อนดูผลการปฏิบัติธรรมของพระองค์เองเป็นประจา
ยกตั ว อย่ า งเช่ น เมื่ อ ถึ ง คราวที่ พ ระองค์ ท รงเห็ น เทวทู ต ทั้ ง 4 ในวั น แรก
เมื่อได้เห็น “คนแก่” เท่านั้นก็ทรงย้อนมาดูตัวเองว่า “แล้วเราต้องแก่ไหม เราจะรอ
ให้ ตั ว เองแก่ อ ย่ า งนี้ห รื อ จึ ง มาสู้ กั บ กิ เ ลส” วั น ต่ อ ๆ มา พอทรงพบเห็ นคนเจ็บ
คนตาย และนักบวช ก็ทรงย้อนกลับมาดูตัวเองเช่นกันว่า “เราต้องเจ็บ ต้องตาย
ไหม” เมื่ อ พบค าตอบแล้ ว ว่ า เราเองก็ ห ลี ก ไม่ พ้ น ก็ ท รงออกบวชในทั น ที นี่ คื อ
ตัวอย่างของการย้อนมองดูตัวเอง
ดังนั้น การจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมของเรา จะส่งผลให้เรามองตัวเอง
ทะลุ ต่ อ ไปเห็ น อะไรที่ มี ผ ลกระทบถึ ง ตั ว เองจะมองออกหมด ท าให้ ว างแผน
พั ฒ นาการนั่ ง สมาธิ พั ฒ นาการสร้ า งบารมี ข องเราได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง และมี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
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การบ้านข้อที่ 3 “ก่อนนอน ให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด”
วัตถุประสงค์ ทบทวนบุญ
คุณครูไม่ใหญ่ ให้การบ้านข้อนี้ไว้ก็เพื่อเตือนสติเราว่า “ก่อนนอนให้นึกถึงบุญ
ที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด” คนในโลกนี้ที่นอนเป็นมีไม่กี่คน บางคนพอกินอิ่ม ก็นอนกรน
อย่างนี้เรียกว่า หลับใหล บางคนนอนแล้วไหลตายไปเลยก็มี หมูพอกินอิ่มแล้ว นอน
กรนครืดๆ แล้วก็โดนหามไปฆ่า ตายแล้วมันก็ยังไม่ได้คิด หมูเห็นเจ้านายดีกับมัน
เห็นเจ้านายเมื่อไรก็ให้กินเมื่อนั้น แล้ว ทาไมถึงเอามันมาเชือดเสียเล่า เพราะเหตุว่า
หมูมันนอนไม่เป็น คนก็เหมือนกัน ถ้านอนแล้วไม่นึกถึงบุญก็ไม่ต่างจากหมูนอนกรน
ที่รอวันให้เขาเอาไปเชือด คนที่นอนเป็นนั้นต้องนึกทบทวนถึงบุญก่อนนอนให้ใจใสๆ
จะทบทวนด้วยการนั่งสมาธิ หรือสวดมนต์ก็ตาม อย่างนี้ ทาถูกหลักวิชา นอนถูก
หลักวิชา
ถ้าเราลองนึกเปรียบเทียบกับหลักการของธนาคาร กล่าวคือ พอเวลาบ่าย
สามโมง ทุกธนาคารจะปิดการให้บริการ แต่ไม่ได้ปิดกิจการ ทว่าเขาจะตรวจบัญชี
รายรับรายจ่ายทุกวัน ขนาดตรวจทุกวันอย่างนี้ บางธนาคารก็ยังติดลบบัญชีตัวแดง
กิจการทรุดลงได้เหมือนกัน เช่นเดียวกัน เราเป็นนักสร้างบารมี ต้องเช็คบัญชีบุญ
บัญชีบาปกันทุกวัน เรายังไม่หมดกิเลส วันหนึ่งๆ ที่จะไม่ทาอะไรผิดพลาดเลยเป็น
ไม่ มี เพราะฉะนั้ น เราต้ อ งทบทวนบุ ญ ของเราให้ ใ จใส แต่ อ ย่ า ไปทบทวนบาป
ยิ่งทบทวนบาป ใจยิ่งมืดตื้อมืดมิด ให้เราทบทวนแต่บุญอย่างเดียว ก็จะเห็นเองว่า
เราไปทาอะไรที่ไม่ดีมาบ้าง แล้ววันรุ่งขึ้นจะได้ย้อนไปแก้ไขให้ดีกว่าเดิม คนเราอาจ
ทาผิดพลาดกันได้ แต่เมื่อเริ่มวันใหม่ต้องทาให้ดีกว่าเดิม ยกตัวอย่างเช่น เราเคยไป
กระทบกระทั่งกับลู กน้อ งเอาไว้ พอรู้ตัวว่าเราเป็นคนผิด จึงโทรศัพท์ไปขอโทษ
ลูกน้องก็ชื่นใจว่าเจ้านายมีความเป็นธรรม ทาพลาดแล้วยังมีน้าใจมาขอโทษ ไม่ถือ
ตัวว่า เป็นผู้ใหญ่ เมื่ อ เจ้า นายมี น้าใจอย่างนี้ ลู กน้อ งกลับยิ่งรักเจ้านายเข้าไปอีก
ในกรณีตรงข้ามถ้าตัวเราเองไปทาผิดพลาดล่วงเกินผู้บังคับบัญชา พอนึกได้ก็รีบไป
ขอโทษ เจ้านายกาลังจะสั่งย้ายเราพอดี แต่มาขอโทษทันเรื่องก็จบลงด้วยดี
เพราะฉะนั้น ก่อนนอนให้เรานึกทบทวนบุญที่ผ่านมาให้ดี คืนก่อนๆ ที่ผ่านมา
ใครเผลอไป ทาบ้างไม่ทาบ้าง หรือไม่ได้ทาเลย ต่อไปนี้ก็ให้เริ่มทาเสียใหม่ หมั่นนึก
ทบทวนบัญชีบุญก่อนนอนให้ดี แล้วจะได้เลิกท่องเสียทีว่า
บทที่ 4 การทาหน้าที่กัลยาณมิตร
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“แม้มืดตื้อมืดมิด ก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรม” แต่เปลี่ยนเป็นท่องว่า
“แม้สว่างแล้ว ก็ให้สว่างยิ่งๆ ขึ้นไป” แทน
ดังนั้น การทบทวนบุญก่อนนอนเป็นสิ่ง สาคัญ เราจะได้หลับไปด้วยใจใสๆ
อยู่ในบุญไปตลอดเวลา
การบ้านข้อที่ 4 “เวลานอนหลับ ให้หลับในอู่ทะเลบุญ”
วัตถุประสงค์ มี 3 ข้อดังนี้
ข้อที่ 1 เติมบุญก่อนนอน
นอนหลั บในอู่ ท ะเลบุญ ก็คื อ เติม บุญ ก่อ นนอน ก่อ นนอนจาเป็นต้องนอน
ในอู่ ท ะเลบุ ญ อย่ า ขาดบุ ญ เสี ย ก่ อ น บางคนนอนอยู่ น อกอู่ ท ะเลบุ ญ แล้ ว นอน
ใหลตายไปตั้งแต่ตอนกลางคืน พอรุ่งเช้าพรรคพวกสงสัยไม่เห็นลุกออกมา เช้าไปดู
ถึงในมุ้ งพบว่า นอนแข็งตายหมดบุญ ไปแล้ ว การตายแบบนี้ตายแบบประมาท
คือ ไม่ได้เตรียมใจไว้ เพราะฉะนั้น ตั้งแต่คืนนี้ให้นอนในอู่ทะเลบุญ เพื่อให้มั่นใจว่า
อย่างน้อยตอนจะหลับยังได้เติมบุญ ยังอยู่ในอู่ทะเลบุญ ยังได้นึกถึงบุญอยู่นี่แหละ
จึงจะเป็นคนไม่ประมาทตัวจริง
ข้อที่ 2 ให้บุญเป็นเครื่องคุ้มครอง ป้องกันภัย
ในขณะที่นอนหลับในอู่ทะเลบุญ บุญก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหมือนในยาม
ที่เราตื่นอยู่ และบุญนี้แหละจะช่วยปัดเป่าภยันตรายทั้งปวง มีเรื่องเล่าจากเทป
ธรรมะของคุ ณ ยายทองสุ ข ส าแดงปั้ น ซึ่ ง เป็ น ศิ ษ ย์ เ อกในด้ า นการเผยแผ่ ข อง
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้า ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร
และเป็นครูสอนสมาธิ ให้กับคุ ณ ยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ในสมัยที่ยังไม่ได้มาอยู่ที่วัดปากน้า ภาษีเจริญ ท่านกล่าวไว้ว่า “ใครที่ทาสมาธิจน
เข้าถึงองค์พระภายในแล้ว ก่อนจะนอนก็ให้กาหนดใจไปนอนเล่นในองค์พระเลย
เอ็งเอ๊ย พระท่านไม่ว่าหรอก ยิ่งองค์โตๆ หนักขึ้นไปเรื่อยๆ เข้าไปนอนเลย ใครถึง
องค์พระก็ไปนอนในองค์พระ ใครถึงกายไหน กายทิพย์ กายรูปพรหม กายอรูป
พรหม ก็ให้เอาใจไปนอนอยู่ในกายนั้น ใครแม้ ยังไม่ได้กาย ได้แต่ดวงธรรมสว่างๆ
ก็ให้เอาใจเข้าไปนอนในดวงธรรมนั้น” มีอยู่คราวหนึ่งฟ้าผ่าลงมาในตอนที่ท่านกาลัง
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นอนหลับ ฟ้าผ่าก็ผ่าไป แต่ใจของท่านนอนหลับอยู่ในดวงธรรม ฟ้าผ่าโดนแต่บ้าน
ไม่โดนตัวท่านเลย นี่คือ อานุภาพของการนอนหลับในอู่ทะเลบุญ
ข้อที่ 3 หลับเป็นสุขฝันดี
การนอนหลั บ อยู่ ใ นอู่ ท ะเลบุ ญ นอกจากเป็ น การเติ ม บุ ญ ก่ อ นนอน และ
เป็ น เครื่ อ งคุ้ ม ครองป้ อ งกัน ภัย แล้ ว ยั ง มี ฤ ทธิ์ อี กด้ ว ย เพราะว่า บุญ หล่ อ เลี้ ย งใจ
ตลอดเวลา ถ้ า หากจะฝั น ก็ ฝั น แต่ เ รื่ อ งดี ๆ ถ้ า เทวดาอยากจะบอกอะไรตอนที่
นอนหลับ ก็จะมาบอกชัด แต่ถ้านอนหลับ อยู่ในทะเลบาป จะมีแต่เปรตมาบอก
บางที ก็โ ดนเปรตหลอกเอาด้วย คุ ณ ครู ไ ม่ใหญ่ท่า นทราบถึงเหตุผลทั้ ง 3 ข้อนี้ดี
ท่านจึงได้ให้การบ้านกับพวกเราเอาไว้ คือ ให้พวกเรานอนหลับอยู่ในอู่ทะเลบุญ จน
คุ้นกับความใจใส คุ้นกับศูนย์กลางกาย คุ้นกับการเข้ากลาง คุ้นกับมัชฌิมาปฏิปทา
เพราะท่านต้องการให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้อย่างรวดเร็ว หรือแม้ว่าบาง
ท่านยังมืดตื้อมืดมิดอยู่ ท่านก็ให้นอนทาใจนิ่งๆ อยู่ที่ศูนย์กลางกาย ทั้งที่ ยังมืดตื้อ
มืดมิดนั่นแหละ เพราะท่านรู้อยู่ว่าในความมืดตื้อมืดมิดนั่น ถึงอย่างไรก็อุ่นใจได้ว่ามี
พระรัตนตรัยภายในอยู่ข้างในตัวอยู่แล้ว บางท่านนอนแล้วก็เห็นองค์พระสลัวๆ
ก็ให้นอนอยู่ท่ามกลางความสลัว ๆ ในศูนย์กลางกายของเรา บางท่านนอนอยู่ใน
ความโล่งก็ให้นึกถึงความโล่ง แม้ความโล่งก็เป็นอู่ทะเลบุญเบื้องต้นให้กับเราได้ บาง
ท่านนอนอยู่ในความสว่างก็ให้นึกถึงความสว่าง บางท่านนอนอยู่ใ นดวงก็ให้นึกถึง
ดวง บางท่านนอนอยู่ในองค์พระก็ให้นึกถึงพระ นี่แหละคือ การนอนหลับอยู่ในอู่
ทะเลบุญ นอนหลับแล้วบุญเกิด นอนหลับแล้วปลอดภัย นอนหลับแล้วฝันดี เป็น
การนอนหลั บ ที่ ยั ง ฝึ ก ปฏิ บั ติ อ ริ ย มรรคมี อ งค์ 8 อยู่ เมื่ อ ถึ ง คราวตื่ น นอนขึ้ นมา
นั่งสมาธิ ก็จะสามารถทาใจใสๆ ทาใจหยุดนิ่งเข้าถึงธรรมะละเอียดๆ ได้ไว
การบ้านข้อที่ 5 “เวลาตื่นนอน ให้ตื่นในอู่ทะเลบุญ”
วัตถุประสงค์ ป้องกันไม่ให้บาปเข้าแทรก
ทันทีที่ตื่นนอนให้รีบทบทวนบุญก่อนเลย ทบทวนความโล่ง ทบทวนความ
สว่าง ทบทวนดวง ทบทวนองค์พระของเรา ถ้า ทาได้อย่างนี้ ตื่นก็ตื่นในอู่ทะเลบุญ
บาปเข้าแทรกไม่ได้ นี่เป็นกุศโลบายของคุณครูไม่ใหญ่ เป็นวิธีป้องกันไม่ให้พวกเรา
ทาผิดพลาด ทั้งในยามหลับและยามตื่น ท่านกลั่นแล้วกลั่นอีก กรองแล้วกรองอีก
จึงได้การบ้านข้อนี้มาให้พวกเราปฏิบัติในทุกๆ วัน
บทที่ 4 การทาหน้าที่กัลยาณมิตร
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การบ้ า นข้ อ ที่ 6 “เมื่ อ ตื่ น แล้ ว รวมใจเป็ น หนึ่ ง กั บ องค์ พ ระ 1 นาที
ใน 1 นาทีนั้น ให้เรานึกว่าเราโชคดี ที่รอดมาอีก 1 วัน ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย
จงมีความสุข อันตัวเรานั้นตายแน่ ตายแน่”
วัตถุประสงค์ มี 4 ข้อดังนี้
ข้อที่ 1 ให้ฉวยโอกาสทองรีบปฏิบัติธรรมก่อนที่ใจจะหนีเที่ยว เมื่อตื่นแล้วรวม
ใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ 1 นาที การรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระที่ศูนย์กลางกาย
ขณะที่เพิ่งตื่นใหม่ๆ เป็นโอกาสทองที่เราจะเข้าถึงธรรมได้ง่าย ทั้งนี้ก็เพราะ
ประการที่ 1 ร่างกาย และจิตใจยังสดชื่นอยู่ เนื่องจากได้พักผ่อนนอนหลับมา
เต็มที่ตลอดคืน
ประการที่ 2 ใจยั ง ไม่ อ อกหนี เ ที่ ย ว ยั ง ไม่ มี เ รื่ อ งอะไรเข้ า มาแทรกในใจ
ให้รกรุงรังให้ขุ่นมัว
เพราะฉะนั้ น เมื่ อ ตื่ น นอนขึ้ น มาก็ ต้ อ งรี บ ท าใจนิ่ ง ๆ รวมใจเป็ น หนึ่ ง กั บ
องค์พระให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ แม้ไม่เห็นอะไร ยังมื ดๆ อยู่ก็ให้ประคองใจไว้
ตรงมืดๆ นั่นแหละ ใจจะอยู่ตรงกลางได้นานกว่าปกติ ในขณะที่ เวลาอื่นๆ ใจมัก
เตลิ ด ไปไกล แล้ ว ท าให้ เ ราต้ อ งไปคว้ า กลั บ มา ไปตะล่ อ มใจไปจู ง ใจกลั บ มา
ซึ่งบ่อยครั้งใจมันก็ดื้อไม่ยอมกลับมาที่ศูนย์กลางกายโดยง่าย คุณครูไม่ใหญ่ ท่าน
ทราบดีว่าเวลาที่ตื่นนอนใหม่ๆ เป็นจังหวะนาทีทองทีเดียว ท่านจึงได้ให้การบ้านเรา
เอาไว้ พวกเราลองสังเกตดูก็ได้ หลังจากตื่นนอนมาเป็นชั่วโมงๆ แล้ว ใจของเราเคย
อยู่ นิ่ ง ถึ ง 1 นาที ได้ เ มื่ อ ไรล าพั งแค่ ก ล่ า วค าภาวนา “สั ม มา อะระหั ง ... สั ม มา
อะระหัง ” ยั งไม่ ทั นครบ 3 ครั้ งเลย ใจก็เ ตลิ ดหนีไ ปแล้ ว ไปคิ ดถึงเรื่ อ งอะไรต่อ
มิอะไร รกรุงรังไปหมด ในขณะเมื่อตอนที่เพิ่งตื่น นอนใหม่ๆ ใจยังสดชื่น ยังไม่ได้
หนีเที่ยว เรากลับทาใจนิ่งๆ ได้ไว เพราะฉะนั้น เมื่อตื่นนอนขึ้นมา คุณครูไม่ใหญ่
จึงสอนให้เรารีบวางใจอยู่ตรงกลางกาย 1 นาที ณ เดี๋ยวนั้นทันที
ถ้าเปรียบกับการเล่นหุ้นนี่แหละนักเล่นหุ้นตัวจริง นักเล่นหุ้นเขาฉวยโอกาส
ทองกันอย่างนี้ทั้งนั้น ไม่เพียงเท่านั้น คุณครูไม่ใหญ่สั่งต่อไปอีกว่าสาหรับผู้ที่ นั่งเห็น
องค์พระสว่างแล้ว ให้วางใจอยู่กับองค์พระให้ต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่ 1 นาที จะนั่งนาน
กว่านั้นได้ก็ยิ่งดีส่วนพวกที่นั่งแล้วยังมืดตื้อมืดมิดอยู่ ท่านรู้ว่าลูกของท่านยังต้องใช้
กาลังใจอีกมาก ท่านก็เลยให้การบ้านในระดับพอที่จะทาได้ คือ เมื่อตื่นนอนแล้ว
ก็ให้นั่งรวมใจแค่ 1 นาที 2 นาที 3 นาที แล้ วก็ลุ กจากที่ นอนไปท าธุร ะส่ ว นตั ว
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ท่ า นไม่ ใ ห้ ก ารบ้ า นนานกว่ า นั้ น นั ก เดี๋ ย วจะล้ ม ตั ว ลงนอนแล้ ว หลั บ ต่ อ เสี ย อี ก
กลายเป็นพวกขี้เซาไม่ยอมตื่นไปเสียอีก เข้าประเภท “โรคบิดติดเสื่อ งานการเบื่อ
ข้าวกินได้”
เพราะฉะนั้น ใครรู้ตัวว่าเป็นอย่างนี้ต้องเลิกนิสัยขี้เซานี้เสีย เมื่อตื่นนอนแล้วให้
รีบนั่งรวมใจนิ่งๆ นึกรวมใจกับองค์พระในตัวสัก 1-3 นาที ตื่นมาก็รีบทาความดี
ก่อนเลย
ข้อที่ 2 เตือนตนเองไม่ให้ตกอยู่ในความประมาท หลังจากที่เรานึกรวมใจกับ
องค์พระจนกระทั่งครบ 1 นาทีแล้ว คุณครูไม่ใหญ่ก็ให้ทบทวนว่า “เราโชคดีที่รอด
มาอีก 1 วัน” ทั้งนี้ก็เพราะคนเราประกอบด้วย “กาย” กับ “ใจ” ร่างกายอยู่ได้ด้วย
อาหารหล่อเลี้ยง ถ้าขาดอาหารก็อาจจะอยู่ได้ไม่เกิน 7 วัน ต้องตายแน่ๆ ส่วนใจ
ขาดบุญไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว ขาดบุญวินาทีเดียวก็ตายได้เลย เราจะรู้ได้อย่างไรว่า
ตอนนี้เหลือบุญอยู่เท่าไร? คาตอบ คือ เราไม่รู้ เพราะเราไม่รู้ว่าก่อนมาเกิดในชาตินี้
เรามีบุญจากชาติก่อนๆ ติดตัวมาเท่าไร? เราไม่รู้ว่าในแต่ละวันที่ผ่านไป เราใช้บุญ
ไปเท่าไร? เราไม่รู้ว่าบุญที่เราทาในแต่ละครั้ง มีบุญเพิ่มขึ้นมาเท่าไร?
เพราะฉะนั้น เมื่อเราไม่รู้สิ่งแรกที่เราต้องทาในทันทีที่ตนื่ ขึ้นมาก็คือ เราต้องคิด
ว่าเราโชคดีที่รอดตายมาอีก 1 วัน เป็นการเตือนตนเองไม่ให้ประมาทในการสร้าง
บุญ หรือเติมบุญให้กับตัวเอง พวกเราคงเคยได้ยินมาบ้างว่า ขนาดนักมวยที่มีกล้าม
เป็นมัด เมื่อวานนี้ยังกระโดดโลดแล่นอยู่บนเวที มาวันนี้เป็นลมตายไปเสียกลางทาง
แล้ ว แพทย์ ไ ด้ แ ต่ บ อกว่ า สาเหตุ ข องการตายเกิ ด จากหั ว ใจล้ ม เหลว แต่ ใ นทาง
พระพุทธศาสนาบอกว่าสาเหตุการตายเกิดจากการหมดบุญ
ดังนั้น ในแต่ล ะวันที่ ผ่ า นมาพอตื่นเช้า ขึ้นมา ใครยั งไม่ ไ ด้ ท าอย่ า งที่ คุณครู
ไม่ใหญ่เตือนนี้ ให้รีบทาเสีย คือ ให้คิดว่าเราโชคดีที่รอดมาอีก 1 วัน แต่ว่าวันนี้จะ
รอดตลอดวันหรือไม่ ยังไม่แน่ เราจะประมาทไม่ได้ ในระหว่างทางที่จะไปทางาน
ก็ต้องรีบเพิ่มบุญเติมบุญให้ตัวเองก่อน
ข้อ ที่ 3 แผ่เมตตา เมื่อพิจารณาถึงความโชคดีของเราที่รอดตายมาได้แล้ ว
คุณครูไม่ใหญ่ก็สอนให้เราแผ่เมตตาว่า “ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย จงมีความสุข ”
ส าหรั บ ข้ อ นี้ เ ป็ น การเอาบุ ญ ง่ า ยๆ จากการแผ่ เ มตตาให้ ส รรพสั ต ว์ ผู้ เ ป็ น เพื่ อ น
ร่ วมทุ กข์จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยนึกแผ่เ มตตาให้เขามี ความสุขเหมื อนๆ
กับเราที่เพิ่งตื่นนอนขึ้นมาใหม่ๆ นี่แหละ เพราะเมื่อตื่นขึ้นมาก็เป็นอันว่ารอดตาย
บทที่ 4 การทาหน้าที่กัลยาณมิตร
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จากเมื่อวานแล้ว มันก็แสนจะสดชื่น ความโกรธ ความเกลียดจึง เข้ามาไม่ได้ มีแต่
ความปรารถนาดี อยากให้ ค นในโลกนี้ มี ค วามสุ ข ไปทั้ ง วั น เพี ย งแค่ นึ ก อย่ า งนี้
บุญก็เกิดขึ้นมากแล้ว เพราะใจยังไม่ได้หนีเที่ยวออกไปนอกตัว ถามว่าการนึกถึง
สรรพสัตว์ทั้งหลาย เมื่อตอนตื่นนอนใหม่ๆ ใจหลุดออกไปนอกตัวหรือไม่ คาตอบคือ
ไม่ เพราะได้ผูกใจไว้กับความสุขในตัวตั้งแต่แรกแล้ว เริ่มจากผูกเอาไว้กับองค์พระ
ภายในแล้ ว จากนั้ น ก็ นึ ก แผ่ ค วามสุ ข ให้ ส รรพสั ต ว์ ทั้ ง หลาย เป็ น การแผ่ เ มตตา
ในขณะที่ใจยังรวมนิ่งๆ อยู่กับองค์พระในตัว เราไม่ได้ปล่อยใจให้วิ่งเตลิดไปหาสรรพ
สัตว์ทั้งหลาย แต่เรานึกรวมอยู่กับองค์พระในตัว ทาให้บุญยังผลิตอยู่ในใจ การแผ่
เมตตาในขณะที่ใจยังนึกถึงองค์พระอยู่นี้ เป็นการตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะ
ความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีนิมิตหมาย ไม่รู้เวลาใด ไม่รู้สถานที่ใดว่าจะเกิดขึ้นกับเรา
ไม่ได้ ถ้าเกิดเราไปล้มเป็นลมตายอยู่ในห้องน้า หรือหลับไปแล้วไม่ตื่น แต่ใจคุ้นกับ
การแผ่เมตตาในตอนเช้าๆ ว่า “ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย จงมีความสุข” แม้หมดลม
หายใจอย่างกะทันหันก็จะไปดี ไปอย่างคนใจใส ย่อมมีสุคติเป็นที่ไป ไม่ตกนรกอย่าง
แน่นอน
ข้อที่ 4 เจริญมรณานุสสติ เมื่อนึกแผ่เมตตาแล้ว คุณครูไม่ใหญ่ก็ให้นึกเตือน
ตัวเองว่า “อันตัวเรานั้น ตายแน่ ตายแน่” ท่านให้นึกอย่างนี้ก็เพื่อเตือนให้เราต้อง
ขยั นสร้ า งบุญอี กนั่นแหละ ถ้า เรานึกถึงความตายเป็น นึกถูกวิธี บุญ ก็เ กิดขึ้นอีก
เพราะอย่างไรเราก็ต้องตายแน่ๆ
เนื่องจากธาตุดิน น้า ลม ไฟ ที่ประกอบขึ้นเป็นกายมนุษย์ มีอายุ จากัด เราจึง
ตั้ ง ใจสร้ า งบุ ญ กลั่ น บุ ญ ส่ ว นหยาบให้ เ ป็ น บุ ญ ส่ ว นละเอี ย ด แล้ ว เก็ บ สะสมไว้ ใ น
กายทิพย์ ครั้นเมื่อกายมนุษย์ตายไป กายทิพย์ของเรายังอยู่ ก็จะไปอยู่บนสวรรค์
อันมีของทิพย์รองรับอยู่
เพราะฉะนั้นคนประเภทที่นึกถึงความตายแล้วตั้งใจสร้างบุญ คือ คนไม่กลัว
ตาย ถ้าไม่กลัวตาย ใจก็จะใส เมื่อตายแล้วก็จะไปสวรรค์ คนที่ไม่ตั้งใจสร้างบุญก็จะ
นึกถึงบาปได้ง่าย เมื่อนึ กถึงบาปความตายก็น่ากลัว ตายไปก็ไม่มีบุญติดตั ว ตายไป
พร้อมกับความกลัวตายไปพร้อมกับความโง่ ตายแล้วก็ไปสู่อบายตามแต่แรงบาปจะ
ชักนาไป
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เพราะฉะนั้น ทันทีที่ตื่นขึ้นมาจงรีบเตือนตนเอง เพื่อเอาความตายมาเตือนสติ
ให้เร่งรีบขวนขวายสร้างบุญทุก ๆ วัน อย่าได้เกียจคร้านแม้แต่วันเดียว เพราะเรา
ไม่รู้ว่าเราจะหมดบุญที่วินาทีไหน ถ้าหมดบุญเมื่อไร วินาทีนั้นก็ตายนั่นเอง
ถามว่าพวกเรานักสร้างบารมีที่ตายเพราะหมดบุญนั้น แล้วจะไปสวรรค์ได้
อย่ า งไร ค าตอบ คื อ เนื่ อ งจากบุ ญ ที่ สั่ ง สมกั น ไปทุ ก วั น นี้ เมื่ อ บุ ญ เกิ ด ขึ้ น แล้ ว
จะแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรก คือ บุญส่วนหยาบที่มาเลี้ยงกายเนื้อ หรือกายมนุษย์
ส่วนที่สอง คือ บุญส่วนละเอียดที่สะสมเก็บไว้ที่กายทิพย์ข้างใน ซึ่งตามปกติ
ถ้าเราหมดอายุขัยเมื่อไร กายทิพย์นี้จะหลุดออกมาจากกายมนุษย์ หลังจากที่เรา
ตายไปแล้ว คือ หลังจากที่ลมหายใจหยุดแล้ว หัวใจหยุดเต้นแล้ว สมองหยุ ดทางาน
แล้ว ไออุ่นหมดจากตัวแล้ว
จากหลั ก ความจริ ง ตามธรรมชาติ นั้น กายมนุ ษ ย์ หรื อ กายเนื้อ ของคนเรา
ประกอบด้วยกายต่างๆ ที่ละเอียดๆ อีกมาก ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ อยู่ภายในกายทิพย์
เป็นกายละเอียดอันดับแรกที่ซ้อนถัดจากกายมนุษย์ของเรา เมื่อเราตาย (กายมนุษย์
หยุดทาหน้าที่) กายทิพย์ก็จะละจากกายมนุษย์ แล้วทาหน้าที่นาชีวิตของเราไปเกิด
ใหม่ในภพภูมิตา่ งๆ ต่อไปอีก ตามแต่กาลังบุญของเราจะไปถึง ในขณะที่เรายังมีชีวติ
อยู่นี้ กายเนื้อของเราก็ใช้บุญหยาบมาหล่อเลี้ยง ส่วนกายทิพย์ที่ซ้อนอยู่ข้างในก็ต้อง
ใช้บุญส่วนละเอียดไปหล่อเลี้ยง บุญส่วนละเอียดที่หล่อเลี้ยงกายทิพย์เป็นบุญที่เรา
สะสมไว้ในขณะยังมีชีวิตอยู่ บุญส่วนนี้เอง คือ บุญที่เราเตรียมไว้สาหรับไปเกิดบน
สวรรค์ ซึ่งบุญมากเท่าไรก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นสูงเท่านั้น ซึ่งเราต้องสั่งสมไว้ให้มาก
พอทีเดียว เพราะถ้าสะสมไว้ไม่มากพอ เราก็อาจจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นล่างๆ หรือ
อาจเกิดบนอากาศ บนต้นไม้ บนดิน
พึ ง ระลึ ก เสมอว่ า ในการสั่ ง สมบุ ญ นั้ น เราต้ อ งใช้ ก ายเนื้ อ หรื อ กายมนุ ษ ย์
ของเราเป็นกาลังหลักในการสั่งสมบุญ เราใช้กายทิพย์ของเราสั่งสมบุญไม่ได้ เพราะ
กายทิพย์เป็นกายที่เตรียมไว้สาหรับภพภูมิอื่น กายมนุษย์จึงเป็นกายที่สาคัญมากๆ
เพราะเราจะสามารถทาความดีได้เต็มที่ก็เฉพาะตอนที่ยังมีกายมนุษย์อยูเ่ ท่านั้น เช่น
การสั่งสมบุญด้วยการให้ทาน เราสามารถใช้กายเนื้อใส่บาตรพระกี่ร้อย กี่ล้านรูป
ก็ได้ แต่เราไม่สามารถใช้กายทิพย์ของเราใส่บาตรพระได้ เป็นต้น
บทที่ 4 การทาหน้าที่กัลยาณมิตร
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ดังนั้น เมื่อกายมนุษย์ของเรามีกายทิพย์ซ้อนอยู่ภายใน โดยธรรมชาติอย่างนี้
เราก็ต้อ งดูแลทั้ งกายมนุษย์ ที่ เ ป็นส่ วนหยาบ และกายทิ พ ย์ ซึ่งเป็นส่ วนละเอียด
ให้ดี คือ รับประทานอาหารทุกวันเพื่อหล่อเลี้ยงกายมนุษย์ และทาบุญทุกวันเพื่อ
หล่อเลี้ยงกายทิพย์ที่เราจะต้องใช้หลังจากสิ้นลม เพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดจะต้อง
ด าเนิ น ชี วิ ต อยู่ ด้ ว ยความไม่ ป ระมาท โดยการนึ ก เตื อ นตั ว เองทุ ก วั น ตั้ ง แต่
ตื่นนอนว่า “อันตัวเรานั้น ตายแน่ ตายแน่ ” ใจจะได้กลับเข้ามาในตัว แล้วก็ ตั้งใจ
สร้างบุญให้เต็มที่ไปทุกๆ วัน
การบ้านข้อนี้ เป็นการเจริญมรณานุสสติว่า “อันตัวเรานั้น ตายแน่ ตายแน่”
เป็นการเอาความตายมากระตุ้นเตือนให้เราขยัน ทาความดี คนโง่นึกถึงความตาย
แล้วก็ยอมแพ้ หมดอาลัยตายอยาก ไม่ยอมทาความดีอะไร แต่คนฉลาดเมื่อนึก ถึง
ความตายแล้วก็กระปรี้กระเปร่าไม่กลัวตาย เอาความตายเป็นแรงกระตุ้นให้ขยันทา
ความดีให้เต็มที่ ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ก่อนที่เวลาชีวิตจะหมดลง คนฉลาดกับคนโง่คิดถึง
ความตายแล้ว ได้ผลต่างกันอย่างนี้
การบ้านข้อที่ 7 “ทั้งวันให้ทาความรู้สึกว่า ตัวเราอยู่ในองค์พระ องค์พระ
อยู่ในตัวเรา ตัวเราเป็นองค์พระ องค์พระเป็นตัวเรา”
วัตถุประสงค์ มี 2 ข้อดังนี้
ข้อที่ 1 เป็นเกราะป้องกันภัย การที่คุณครูไม่ใหญ่สอนเราว่า “ตัวเราอยู่ใน
องค์พระ องค์พระอยู่ในตัวเรา” ก็เท่ากับว่าพระท่านเป็นเกราะป้องกันภัยให้เรา
เหมือนเราไปไหน พระก็ไปด้วย จะได้ไม่คิดเรื่องนอกลู่นอกทาง จะได้ไม่พูดเรื่อง
เหลวไหล จะทาสิ่งใดก็ต้องพิจารณาว่าเป็นบาปหรื อบุญ มีสานวนหนึ่งว่า “อย่าทา
อะไรผมเลย ผมมากับพระ” คือ อย่างมากก็มีพระห้อยคอ แต่เรามีพระอยู่ในตัว
เห็นไหมมันต่างกัน เขามากับพระที่ห้อยคอ ก็อาจจะเผลอไผลไปทาเรื่องไม่ชอบ
มาพากลบ้าง แต่เราอยู่กับพระในตัว เผลอไม่ได้ พระในตัวมองเราอยู่
อย่างไรก็ตาม เวลาที่เขานึกถึงพระแล้วช่วยให้เขาแคล้วคลาดปลอดภัยจาก
อั นตรายนั้น ความจริ งแล้ วเพราะใจของเขาอยู่ ในองค์ พ ระตลอดเวลา ส าหรั บ
ตัวเราพอนึกว่าในตัวเรามีองค์พระแล้ว ก็จงภาวนา “สัมมา อะระหัง” เรื่อยไปเถอะ
พอถูกส่วนเข้า องค์พระก็จะขยายใหญ่ครอบคลุมตัวเรา แม้ ยังนึกไม่ถูกส่วน เราก็มี
องค์พระเล็กๆ อยู่ในตัว ไม่ว่าจะเป็นองค์พระเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ท่านก็เป็นเกราะ
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คุ้มตัวเราเรียบร้อยแล้ว เกราะนี้เป็นเกราะบุญไม่มีใครมองเห็น แต่พระเดชพระคุณ
หลวงปู่วัดปากน้า ภาษีเจริญ ท่านเห็น ท่านเคยบอกไว้ว่า “องค์พระ ก็อยู่ในตัวเอ็ง
นั่นแหละ เอ็งวางใจถูกส่วน ก็เข้าไปอยู่ในองค์พระในระดับหนึ่ง แล้วในองค์พระนั้น
ก็มีองค์พระข้างในอยู่อีกเป็นชั้นๆ อย่างนี้ซ้อนๆ อยู่อีกหลายๆ องค์ จนนับไม่ถ้วน”
ข้ อ ที่ 2 ท ามาค้ า ขายเจริ ญ ต่ อ มาคุ ณ ครู ไ ม่ ใ หญ่ ส อนเราว่า “ทั้ ง วั น ให้ ท า
ความรู้สึกว่า ตัวเราเป็นองค์พระ องค์พระเป็นตัวเรา” ตรงนี้มีความสาคัญอย่างไร
องค์พระเป็นแหล่งเนื้อนาบุญในตัว เมื่อใจเราอยู่กับองค์พระตลอดไม่ว่าจะยืน เดิน
นั่ง นอน ก็ทาให้บุญเกิดขึ้นตลอดเวลา (เป็นบุญที่เกิดจากพุทธานุสติ) หรือบุญที่เกิด
จากการทาใจให้ใสอยู่ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น แม่บ้านเอาใจอยู่ในองค์พระ เวลา
ทากับข้าวให้คนทั้งบ้านกิน ในขณะที่เติมเครื่องปรุงธรรมชาติ เช่น น้าปลา น้าตาล
พริกไทย ลงไปในกับข้าว ก็ยังเติมบุญเข้าไปในอาหารด้วย รสชาติอาหารจะออกมา
อร่อย โดยไม่ต้องเติมผงชูรสเลย ใครกินเข้าไปก็อายุยืน หน้าใส เสียงใส เพราะ
แม่บ้านทาครัวไปก็เติมบุญไปด้วย แล้วพ่อบ้านกับลูกๆ จะหนีไปไหน ในเมื่อแม่บ้าน
มีบุญอยู่ในใจ มีเสน่ห์อยู่ที่ปลายจวักแบบนี้ เมื่อทุกคนอยู่ในบุญอย่างนี้ จะหยิบ
จะทาอะไร ครอบครัวก็มีแต่ความเจริญ พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้า ภาษี
เจริญ ท่านบอกไว้ว่า “เมื่อถึงฤดูที่เอ็งทานา เวลาไถนาก็ให้เอ็งภาวนา คาว่า “สัมมา
อะระหัง” ไปด้วย ปูก็จะไม่มากัดข้าวกล้าของเอ็ง หนอนเพลี้ยมันก็จะไม่มารบกวน
ข้าวของเอ็งก็จะกอโตออกรวงงาม ถึงเวลาเก็บเกี่ยว หนูก็ไม่มารบกวน ข้าวของเอ็ง
ดีวันดีคืน”
แท้จริงแล้ว ทุกอย่างดีก็เพราะขณะที่ไถนาแล้วภาวนา “สัมมา อะระหัง ”
ใจของเขานึกถึงองค์พระที่อยู่ในตัว แต่ขยายองค์พระคลุมท้องไร่ท้องนาทั้งหมด
นาทั้งผืนก็ถูกกลั่นด้วยองค์พระ ถูกกลั่นด้วยบุญไปเรียบร้อยแล้ว ปูไม่มารบกวน
ข้าวกล้า หนอนกอแมลงไม่มารบกวนตอนข้าวเริ่มออกรวง หนูไม่มารบกวนตอนใกล้
จะเกี่ยวข้าว ความอัศจรรย์ในบุญก็มีที่มาอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเวลาไปชักชวนใครทาบุญ เห็นเขาทานา ปลูกกล้วย ปลูกมะพร้าว
ปลูกอ้อย ปลูกขนุน ปลูกทุเรียน ก็แนะนาให้เขาทาไปก็ภาวนาว่า “สัมมา อะระหัง”
ไปด้วย รับรองได้ผลผลิตดี คนมีบุญเวลาเขาทามาหากิน เขาประกอบอาชีพ เขาทา
อย่างนี้ ทาไปก็นึกองค์พระไป ภาวนาว่า “สัมมา อะระหัง” ไป ก็เลยกลายเป็นการ
เติ ม บุ ญ ให้ กั บ ทุ ก สิ่ ง ที่ ท าไปด้ ว ยโดยอั ต โนมั ติ ผลผลิ ต ก็ ง อกงาม การค้ า ขายก็
เจริญรุ่งเรือง เมื่อเราทาไปบ่อยๆ ทาด้วยความคุ้นเคย ถามว่าเกิดอะไรขึ้นตามมา
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สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ พอนึกว่า “ตัวเราอยู่ในองค์พระ องค์พระอยู่ในตัวเรา” จนติดเป็น
นิสัย ทาไปหนักเข้าๆ ใจจะละเอียดไปเอง เพราะใจอยู่ในศูนย์กลางกายตลอดเวลา
เมื่อใจอยู่กับองค์พระที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลา จึงเลยกลายเป็นว่าองค์พระ
กับเราได้หลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันไปเลย ตอนนี้แสดงว่า
1) ใจละเอียด
2) ใจขยาย
3) กายขยายตามใจ
ความเครียดต่างๆ จะหลุดหมดไปจากใจ ตอนนี้เอง “ที่ตัวเราจึงกลายเป็น
องค์พระ และองค์พระก็กลายเป็นตัวเรา” ไม่ใช่แค่การนึกว่าเราอาศัยอยู่ในท่าน
หรื อ ท่ า นอาศั ย อยู่ ใ นเราอี ก แล้ ว เมื่ อ ตั ว เราแช่ อิ่ ม อยู่ กั บ แหล่ ง เนื้ อ นาบุ ญ ในตัว
บุญจะมากมายมหาศาลขนาดไหน ไม่ว่าไปทาอะไร ทุกอย่างที่ทาบุญจะครอบคลุม
ให้หมด ทาอะไรก็สาเร็จโดยง่าย ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน หรือ ทาอะไร บุญรักษา
ให้เราหมดทุกอย่างตลอดเวลา
เพราะฉะนั้น การบ้านข้อนี้ จะทาให้อานุภาพบุญเกิดขึ้นเต็มที่ ต้องฝึกหัด
ทาความรู้สึกนี้ให้ได้ทั้งวัน “ตัวเราอยู่ในองค์พระ องค์พระอยู่ในตัวเรา ตัวเราเป็น
องค์พระ องค์พระเป็นตัวเรา”
การบ้านข้อที่ 8 “ทุก 1 ชั่วโมง ขอ 1 นาที เพื่อหยุดใจ นึกถึงดวง องค์พระ
หรือทาใจนิ่งๆ ว่างๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7”
วัตถุประสงค์ มี 3 ข้อดังนี้
ข้อที่ 1 ต้องการให้มั่นใจว่า “ธรรมะมีอยู่ในตัว” การบ้านข้อนี้สาคัญทีเดียว
เพราะธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ไกลสุดหล้าฟ้าเขียว แต่ว่าธรรมะ
มี อ ยู่ ใ นตั ว ของมนุ ษ ย์ ทุ ก คน เมื่ อ ตอนที่ พ ระสั ม มาล้ ม พุ ท ธเจ้ า ท่ า นตรั ส รู้ ธ รรม
ท่านไม่ได้ตระเวนไปรอบโลก พระองค์ทรงนั่งสมาธิ ที่โคนโพธิ์ ธรรมะอยู่ในตัว ไม่ได้
อยู่นอกตัว เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็ต้องขุดเข้าไปหาธรรมะในตัว
เมื่อธรรมะอยู่ในตัว เราจึงจาเป็นต้องเอาใจไปเก็บไว้ในตัว ก็คือ การทาสมาธิ
นั่ น เอง ด้ ว ยเหตุ นี้ วั น ที่ พ ระโพธิ สั ต ว์ จ ะตรั ส รู้ ท รงประทั บ นั่ ง ที่ โ คนต้ น พระศรี มหาโพธิ์ ทรงตั้งสัตย์อธิษฐานเลยว่า “แม้เลือดเนื้อในร่างกายจะแห้งเหือดหายไป
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เหลือแต่หนัง เอ็น กระดูกก็ตามที ถ้าไม่ได้บรรลุธรรมซึ่งอยู่ภายใน ตัวก็ขอยอมตาย
อยู่ที่ตรงนี้ จะไม่ขอลุกขึ้นอีกเด็ดขาด”
พระองค์ทรงประทับนั่งลงไปแล้วก็เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ในการบาเพ็ญภาวนา
ทรงท าใจให้นิ่งลึ กเข้า ไปภายในตัว จนกระทั่ งไปรู้ ไ ปเห็นว่า “ธรรมะอยู่ในตัว ”
(องฺ.ทุก.อ. (แปล) 33/251/297-298 มมร.)
ข้อที่ 2 ต้องการให้รู้ว่า “ธรรมะเป็นของละเอียด”
ธรรมะเป็นของละเอี ย ด อย่ า ว่า แต่เ อามี ดผ่ า ตัดไปผ่ า ท้ อ งเลย แม้ เ อาแสง
เอกซเรย์ไปฉาย มันก็ไม่เห็น เพราะว่าแสงเอกซเรย์ก็ยังหยาบไป ฉายไม่ติด เพราะ
ว่ า ต้ อ งเห็น ด้ วยกายทิ พ ย์ กายพรหม กายธรรมภายใน นั่ น ถึ ง จะเห็นธรรมะได้
ถ้าไม่อย่างนั้นไม่เห็น
ข้อที่ 3 ต้องการให้ฝึกสติ ด้วยการดึงใจกลับมาไว้ในตัวบ่อยๆ เพราะฉะนั้น
คุณครูไม่ใหญ่จึงเตือนพวกเราว่า ทุก 1 ชั่วโมง จะทาอะไรอยู่ก็ตาม ขอให้ดึงใจ
กลับมาไว้ในตัวบ้าง ขอแค่ 1 นาที เพื่อหยุดใจ จะได้นึกถึงดวงธรรม นึกถึงองค์พระ
ใครที่ยังไม่ได้ทาก็ถือว่าตัวอยู่ในความประมาทแล้ว ถึงแม้จะกาหนดว่าคืนนี้จะต้อง
นั่งสมาธิ ตั้งแต่หัวค่าจนถึงเที่ยงคืนนี้ให้ได้ พอถึงเวลานั่งสมาธิจริง ๆ ใจไม่กลับมา
หรอก มันไปเที่ยวสุดกู่แล้ว หรือเหลียวมาดูก็ได้แค่แว๊บหนึ่ง แล้วมันก็กระโจนหนีไป
อีก ไม่อยู่ในตัวหรอก หรือใจมันอาจจะกลับมาเหมือนกัน แต่มันกลับมาก็เพราะว่า
สะโหลสะเหลเต็มที ไม่ไหวแล้ว พอนั่งขัดสมาธิ กายยังไม่ทันตั้งตรงมันก็หาวหวอด
เสียแล้ว พวกเราเคยเรียนรู้จากวิชาวิทยาศาสตร์กันมาแล้วว่าแสงเดินทางจากดวง
อาทิตย์มายังโลก ใช้เวลาตั้งหลายนาที แต่ว่าใจของเราแค่ พริบตาเดียวก็ไปถึงดวง
อาทิตย์แล้วกลับมาสู่โลกได้ทันทีทันควัน ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะใจของเราวิ่งเร็วกว่า
แสง เพราะฉะนั้นใครทาให้ใจหยุดนิ่งได้ ก็สามารถไปเห็นภาพเมื่อพันปีที่แล้วได้
เพราะว่าภาพเมื่อพันปีที่แล้ว ยังวิ่งไปไม่หมดหรอก มันถูกเก็บบันทึกไว้ในแสง เมื่อ
ใจมีความเร็วกว่าแสงก็สามารถตามไปดูได้ทัน และนี่คือที่มาของระบบการระลึก
ชาติในพระพุทธศาสนา
เพราะฉะนั้น ทุก 1 ชั่วโมง ขอ 1 นาที เพื่อหยุดใจ นึกถึงดวง องค์พระ เป็นสิ่ง
ที่พวกเราต้องพยายามฝึกฝน ดึงใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ในตัวให้ได้ จะได้เป็นนิสัยติด
ตัวไปข้ามภพข้ามชาติ และการเข้าถึงธรรมในตัวจะได้เป็นเรื่ องง่ายๆ ไม่ต้องมานั่ง
ท่องว่ามืดตื้อมืดมิด เหมือนอย่างกับในชาตินี้อีก สาหรับท่านที่ตั้งใจทาการบ้านข้อนี้
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ไม่ขาด แต่ก็ยังประสบปัญหาว่านึกดวงธรรมก็ไม่ออก นึกองค์พระก็ไม่ออก ไม่รู้จะ
ท าอย่ า งไรก็ ใ ห้ ท าใจนิ่ ง ๆ อยู่ ที่ ก ลางท้ อ ง แล้ ว นึ ก ก าหนดบริ ก รรมนิ มิ ต เป็ น
ลู ก มะพร้ า ว ลู ก เทนนิ ส ลู ก ส้ ม โอ หรื อ ส้ ม เขีย วหวานไว้ ตรงกลางท้ อ งแทนก็ไ ด้
สัก 1 นาที ทาแบบนี้ใจก็กลับเข้ามาอยู่ในตัวเช่นกัน
เทคนิ ค ที่ ส องบางท่ า นนึ ก อะไรไม่ อ อกจริ ง ๆ แม้ แ ต่ ท าใจให้ นิ่ ง ๆ ก็ ไ ม่ ค่ อ ย
จะนิ่ง ถ้าอย่างนั้นก็ให้เราแค่ทาใจว่างๆ โล่งๆ ก็ได้ เพราะพอเราทาใจให้ว่างๆ โล่งๆ
แล้ ว ก็ จ ะสามารถท าให้ ใ จกลั บ เข้ า มาในตั ว ได้ หรื อ ถึ ง แม้ ยั ง ไม่ เ ข้ า มาในตั ว
ก็คงไม่ห่างตัวหรอก จะช้าจะเร็วในที่สุดใจก็จะกลับเข้ามายังศูนย์กลางกายฐานที่ 7
ได้เอง ทาไปบ่อยๆ อย่างนี้เขาเรียกว่า “มีสติ” หรือ “ตั้งสติ” หรือ “ระลึกรู้ตัว”
นั่นเอง
การบ้ า นข้ อ ที่ 9 “ทุ ก กิ จ กรรมตั้ ง แต่ ตื่ น นอน ไม่ ว่ า จะเป็ น การล้ า งหน้ า
อาบน้า แต่งตัว รับประทานอาหาร ล้างจาน กวาดบ้าน ออกกาลังกาย ขับรถ
ทางาน ให้เรานึกถึงดวง หรือองค์พระไปด้วย”
วัตถุประสงค์ ฝึกสติ ทาให้บาปไม่เข้าแทรก
สาหรับการบ้านข้อนี้ บางท่านอาจสงสัยว่าทาไมคุณครูไม่ใหญ่ถึงให้พวกเรานึก
ถึงดวงแก้ว หรือนึกถึงองค์พระไปด้วยในขณะที่ทากิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งวัน
เหตุผล ก็คือ การกระทาต่างๆ ในกิจการงานนั้นๆ ตลอดทั้งวัน แม้ว่างานนั้น
จะเป็นงานที่สุจริต แต่ถ้าไม่ระวังเราก็อาจจะเผลอสติเปิดช่องให้บาปแทรกเข้ามาใน
ใจแล้ วเผลอสติไปทาบาปได้ ยกตัวอย่างเช่ น เราขับรถยนต์ม าตามเส้นทางเดิม
ที่เคยขับไปทางานทุกวัน แต่วันนั้นอยู่ดีๆ มีรถจักรยานยนต์โผล่มาปาดหน้า จนเรา
เกือบเบรกไม่ทัน ดังนั้นเองเราก็เกิดความโกรธขึ้นมาจึงเหยียบจมคันเร่ง พอแซง
รถจักรยานยนต์คันนั้นคืนมาได้ ก็ขับปาดหน้ากลับคืนไปบ้าง คราวนี้ สองฝ่ายต่าง
คนต่ า งก็ โ กรธเคื อ งกั น ขึ้น มา เลยท้ า ทายด้ วยการผลั ด กั น ขั บ ปาดหน้ า กันไปมา
ผลสุ ดท้ ายเราควบคุม ความโกรธเคืองไม่ได้จึง เหยี ยบคันเร่ งชนรถจักรยานยนต์
คันนั้นเข้าเต็มแรง ทั้งรถ ทั้งคน พลิกคว่า ปลิวกระเด็นไปคนละทาง รถจักรยานยนต์
ก็พังบู้บี้ คนขี่ก็เจ็บสาหัสปางตาย สาหรับเจ้าของรถยนต์วันนั้นทั้งวันก็ เลยไม่ได้ไป
ทางานต้องไปโรงพัก ต้องไปโรงพยาบาล ต้องคุยเจรจาค่าเสียหาย ค่ารักษาพยาบาล
กับญาติผู้ป่วย ถ้าหากคู่กรณีตายขึ้นมา ก็กลายเป็นวิบากกรรมตัดรอนชีวิตผู้อื่น
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โดยเจตนาขึ้นมาอีก นี่คือ ตัวอย่างความเสียหายของการปล่อยใจให้ บาปแทรกได้
ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องฝึกสติคุ้มครองใจ ระวังไม่ให้ บาปแทรกได้ ทั้งในขณะกินข้าว
อาบน้า ล้างหน้า แปรงฟัน ล้างจาน กวาดบ้าน ออกกาลังกาย โดยให้นึกถึงดวงแก้ว
หรือองค์พระไว้ในตัวไปด้วย ทาให้การกระทากิจกรรมต่างๆ ทางกายของเราไม่เป็น
การก่อบาปขึ้นมา เป็นการกระทาที่มีสติคุมใจ ภาษาพระเรียกว่า “สัมมากัมมันตะ”
คือ การกระทาถูก หรือการทางานถูก ได้แก่ ไม่ฆ่า ไม่ลัก ไม่ประพฤติผิดในกาม
นั่นเอง
นอกจากนี้ ใครมี อ าชี พ อะไรก็ ต าม ไม่ ว่ า จะเป็ น คนขั บ รถ ชาวนา ชาวไร่
พนักงานบริษัท เจ้า ของห้า งร้ าน ไม่ ว่า จะท าไร่ไ ถนา พนักงานพิมพ์ดีด หรื อรับ
โทรศัพท์ ก็ให้นึกถึงดวงแก้ว นึกถึงองค์พระไปด้ว ย เป็นการฝึกสติ คุมใจ ทาให้บาป
แทรกไม่ได้ แล้วอาชีพของเราก็จะกลายเป็นอาชีพที่เกิดบุญ อาชีพก่อบาปก็มาไม่ถึง
เรา การกระทานี้จัดเป็นสัมมาอาชีวะ คือ ประกอบอาชีพถูก เป็นแม่ครัว ทากับข้าว
ไปก็ภาวนาว่า “สัมมา อะระหัง” ไป นึกถึงดวง องค์พระไป ทาไปเติมบุญไปด้วย ได้
อาหารเลิศรส ไม่ต้องเติมผงชูรส เป็นชาวนาไถนาไปก็ภาวนาว่า “สัมมา อะระหัง”
ไป อย่ า งนี้ ปู หนอน เพลี้ ย ไม่ ม ารบกวนข้า วในนาของเรา เป็ น ชาวไร่ ไ ถไร่ ไ ป
ก็ “สัมมา อะระหัง” ไป หนอนแมลงไม่มาเจาะพืชผลของเรา เป็นพนักงานขับรถ
ขับรถไป มือเกาะพวงมาลัยไปก็ภาวนาว่า “สัมมา อะระหัง” ไป แม้ไม่เห็นองค์พระ
ในตัว แต่องค์พระก็ขยายคลุมรถให้เอง บุญก็เกิดขึ้นในขณะขับรถ พอกลับถึงบ้านก็
อาบน้า ล้างหน้า แปรงฟัน เป็นการทาธุระส่วนตัวซึ่งดูเผินๆ ก็ไม่เห็นมีอะไรไม่น่าจะ
ได้บุญ แต่พอเอาใจจรดเข้าไปกับองค์พระ หรือดวงแก้วเท่านั้นใจก็สะอาดขึ้นมา
ทันที อาบน้าก็ยังเกิดบุญ
เพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในบุญอย่างนี้ ไม่ต้องไปเสียค่าสบู่ก้อนเป็นพันเป็นหมื่น
หรอก ไม่ต้องไปเอาครีมมาทาหน้า เพราะใจเราเกิดบุญอยู่ตลอดเวลา ก็กลายเป็น
ว่าเราอาบน้าชาระร่างกาย แล้วก็อาบบุญ ชาระใจไปทุกวันๆ นั่นเอง ใครทาอย่างนี้
เป็ น ประจ าให้ รู้ ตั ว ไว้ ว่ า มหาโชคมหาลาภจะบั ง เกิ ด ขึ้ น ไปตลอดทาง ไม่ ต้ อ งไป
รดน้ามนต์ที่ไหน เพราะน้ามนต์สู้เนื้อมนต์ไม่ได้ น้ามนต์ต้องผ่านน้า แต่เนื้อมนต์มา
จากใจที่จรดอยู่ในองค์พระตลอดทั้งวัน เมื่อใจเราแช่อิ่มอยู่กับเนื้อมนต์ ไม่ว่าอย่างไร
เนื้อมนต์ก็ต้องศักดิ์สิทธิ์กว่าน้ามนต์แน่ๆ
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การบ้านข้อที่ 10 “สร้างบรรยากาศให้ดี สดชื่น ด้วยรอยยิ้ม และปิยวาจา”
วัตถุประสงค์ สร้างบรรยากาศในการปฏิบัติธรรม
สาหรับการบ้านข้อนี้ มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการรวมใจ คนผู้ที่ มีปิยวาจา
เจรจาไปยิ้มไป ก็คือ ผู้ที่มีสัมมาวาจา ได้แก่ ไม่พูดปด ไม่พูดคาหยาบ ไม่พูดส่อเสียด
ไม่พูดเพ้อเจ้อ คนที่พูดปิยวาจาได้ แสดงว่าใจของเขาอยู่กับแหล่งบุญในตัว อยู่กับ
องค์ พ ระ อยู่ กับดวงแก้ว อยู่ กับความปลอดโปร่งโล่งว่า งในใจ แสดงว่าไม่ใช่คน
มักง่าย แต่เป็นคนใจละเอียด คนที่ใจละเอียดแสดงว่า ใจของเขามาประจาอยู่ที่
เดียว คือ ที่ศูนย์กลางกาย พอยิ้มออกมาบรรยากาศจะสดชื่นไปตามรอยยิ้ม เมื่อพูด
ปิยวาจาออกไป ใจก็จรดศูนย์กลางกาย บุญก็เกิดมาเลี้ยงใจ เกิดมาเลี้ยงตัว เกิดมา
เลี้ยงใบหน้า เกิดมาเลี้ยงคาพูด บรรยากาศก็จะดีตามมาด้วย แม้แต่เทวดาก็ยังมาขอ
ฟังเป็นบุญหู เราก็พลอยได้บุญจากเทวดาไปด้วย ส่วนคนที่ด่ากันโครมๆ ใจเตลิดไป
อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ ยิ่งถ้าพูดด่าทอด้วยคาหยาบคายออกมาเป็นนิสัยด้วย ก็แสดงว่า
ใจอยู่กับความหยาบคายเป็นปกติ
ดังนั้น การที่เราจะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ มีเดชในการชวนคนทาความดี ได้ไป
เกิดในสิ่งแวดล้อมดี ๆ ไม่มีเรื่องร้อนอกร้อนใจ ไม่ว่าจะทาความดีใด ก็มีคนคอย
สนับสนุนให้กาลังใจ ไม่คอยขัดคอ ไม่ถากถาง ไม่คอยขัดขวาง เราก็ต้องหมั่น ทา
การบ้านข้อนี้ให้ดี เพราะยิ่งเราฝึกให้ทุกถ้อยคาที่เปล่งออกจากปากเราเป็นปิยวาจา
มากเท่ า ไร ใจของเราก็จะละเอี ย ดมากเท่ า นั้น เมื่ อ ใจละเอี ย ดบุญ ก็ เ กิดมากขึ้น
เท่านั้น บรรยากาศดีๆ ก็เกิดขึ้นมากเท่านั้น
คราวนี้ไ ม่ ว่า เราจะก้า วย่ า งไปทางไหนก็จะมี แต่ค วามร่ ม เย็ นไปตลอดทาง
มีแต่การต้อนรับเชื้อเชิญคุ้มครองป้องกันจากมนุษย์ และเทวดาไปตลอดทาง เพราะ
เป็นบุญที่เกิดจากสัมมาวาจา จากใจที่ตรึกอยู่กับองค์พระอยู่กับดวงแก้วในกลาง
ท้องของเรานั่นเอง
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4.2 การทาหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่น
4.2.1 ไม่สร้างความเดือดร้อน
ในการทาหน้าที่กัลยาณมิตรต่อหมู่ญาติหรือบุคคลอันเป็นที่รัก เราต้องมีหลัก
อยู่ในใจเสมอว่า เราไปในฐานะของผู้ให้ ทาให้ผู้ที่เราไปพบ ได้ทราบหนทางดาเนิน
ชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ซึ่งเป็นทางสว่างแห่งชีวิต ให้พวกเขาได้พบที่พึ่งอันเกษม ให้ได้มี
โอกาสสร้ า งบารมี ให้ มี อ ริ ย ทรั พ ย์ ส าหรั บ ติ ด ตัว สร้ า งบารมี ไ ปข้ า มภพข้า มชาติ
อย่างไรก็ตามในการทาหน้าที่กัลยาณมิตรนั้น ไม่ว่าจะเป็นการแนะนา ให้เขามาวัด
เพื่อปฏิบัติธรรม ให้รักษาศีล หรือสร้างทานกุศลก็ดี แม้จะเป็นการแนะนาในสิ่งที่
เกิดประโยชน์ และเกิดอานิสงส์แก่ตัวของเขาเองมากเพียงใดก็ตาม เราจะต้อง
ตระหนักไว้ในใจเสมอว่า อย่าทาให้เขาเกิดความเศร้าหมองขุ่นมัวจากการทาหน้าที่
ของเรา เพราะการทาความดีต้องทาแล้วเกิดความเบิกบานผ่องใสปีติในบุญ ดังนั้น
หากเห็นว่าเขายังไม่พร้อม จากปัญหาส่วนตัว ครอบครัว หรือช่วงเวลาไม่เหมาะสม
ขอให้เราทาหน้าที่เป็นผู้นาเสนอข่าวบุญ และชี้ประโยชน์ให้เขาเห็นอย่างเต็ม กาลัง
ความสามารถของเราเท่านั้น ส่วนการตัดสินใจที่จะลงมือ ทาความดีแต่ละประเภท
นั้นให้เป็นหน้าที่ของเขาเอง อย่าให้เขาเกิดความรู้ สึกว่า เราเป็นผู้ไปสร้างความ
เดือดร้อนแก่ตัวเขา และครอบครัวเด็ดขาด ในทางตรงกันข้าม นอกจากเราจะได้ชื่อ
ว่าเป็นผู้ไปให้หนทางสวรรค์นิพพานแก่เขาแล้ว ต้องให้ผู้ที่เราไปทาหน้าที่นั้นเกิด
ความรู้สึกเฉกเช่นตัวเราอีกด้วย
พุทธพจน์ต่อไปนี้ แม้จะไม่ได้กาหนดว่า เป็นคุณสมบัติของผู้เป็นกัลยาณมิตร
แต่ก็นับได้ว่าเป็นคุณสมบัติร่วม ในการเป็นกัลยาณมิตรได้เหมือนกัน
ในอลังสูตรพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนหลักธรรมว่าด้วยผู้สามารถทาประโยชน์
ตน และผู้อื่นว่า “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม 6 ประการ ในธรรมวินัย
นี”้
1. ใคร่ครวญได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย
2. ทรงจาธรรมที่ฟังแล้วไว้ได้
3. พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจาไว้ได้
4. รู้อรรถ รู้ธรรม แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
บทที่ 4 การทาหน้าที่กัลยาณมิตร
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5. เป็นผู้ มี วาจางาม เจรจาถ้อ ยค าไพเราะ ประกอบด้วยวาจาชาวเมื อ งที่
สละสลวย ไม่หยาบคาย ให้รู้ความหมายได้
6. ชี้แจงให้เพื่อนพรหมจารี เห็นชัด ชวนใจให้อยากรั บเอาไปปฏิบัติ เร้าใจ
ให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง
ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม 6 ประการนี้แลเป็นผู้สามารถสาหรับตนเอง และ
มีความสามารถสาหรับผู้อื่น (องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) 23/62/357-361 มจร.)
4.2.2 แนะนาธรรมะและแจ้งข่าวบุญ
เมื่อเราได้ทราบแล้วว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้ต่างก็แสวงหาความสุข ต้องการจะ
หลุดพ้นจากทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้น ในการทาหน้าที่กัลยาณมิตรต่อหมู่ญาติของ
เรา อันดับแรกก็คือ นาพระธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้เรียนรู้
และได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้ว ไปแนะนาแก่หมู่ญาติของเรา ให้ได้ทราบว่าหนทางที่
จะพบความสุขที่แท้จริงนั้น คือ การทาใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 เมื่อ
ใจหยุดนิ่งถูกส่วนแล้ว จะเข้าถึงพระธรรมกาย ซึ่งเป็นสรณะที่แท้จริงของมนุษย์
ทุกคนในโลก ต่อจากนั้น เราค่อยแนะนาให้เขาเห็นคุณค่า ของการเกิดมาเป็นมนุษย์
เพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้น เป็นสิ่งที่ได้ยาก
ดังพุทธพจน์ว่า
กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ การได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยาก
กิจฺฉ มจฺจาน ชีวิต
ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ยาก
กิจฺฉ สทฺธมฺมสฺสวน
การฟังพระสัทธรรมเป็นการยาก
กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยาก
(ขุ.ธ.อ. (แปล) 42/275-280 มมร.)
การได้เกิดเป็นมนุษย์นั้น เป็นของยาก ต้องอาศัยกาลังความเพียร ในการสั่งสม
ความดีอย่างยิ่งยวด พระพุทธองค์ทรงอุปมาความยาก ในการเกิดเป็นมนุษย์ไว้ว่า
ในท้องทะเลกว้างใหญ่สุดจะประมาณ มีเต่าตาบอดทั้งสองข้างอยู่ตัวหนึ่ง ทุกๆ หนึ่ง
ร้อยปี จะโผล่ขึ้นมาบนผิวน้า 1 ครั้ง และในท้องทะเลนี้มีห่วงที่พอดีกับหัวเต่าลอย
อยู่อันหนึ่ง โอกาสที่เต่าตาบอดจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วเอาหัวสอดเข้าไปในห่วงพอดี
มีความยากเพียงใด โอกาสที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นมีความยากยิ่งกว่า
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เมื่อเกิดมาแล้ว การที่จะรักษาชีวิตให้ดาเนินอยู่ บนเส้นทางของการสร้างความ
ดีไปได้ตลอดรอดฝั่ง ก็ทาได้ยาก เพราะภัยอันตรายต่างๆ ที่เกิดกับชีวิตของเรามีอยู่
รอบตั ว และการที่ จ ะได้ มี โ อกาสฟั ง ธรรมของสั ตบุ รุ ษ เป็ น สิ่ ง ที่ ห าได้ ย าก
ในโบราณกาลผู้คนต่างแสวงหาความรู้อันแท้จริง และปรารถนาที่จะสนทนากับ
นักปราชญ์บัณฑิต เพื่อที่จะได้ดาเนินชีวิตให้ถูกต้องตามคาสอนอันประเสริฐ
พระโพธิสัตว์แต่ละพระองค์กว่าจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต้องสร้าง
บารมีกันยาวนานหลายอสงไขยกัป ท่านสร้างบารมีทุกรูปแบบ แม้บางชาติจะพลัด
ไปเกิดเป็นสัตว์เดียรัจฉาน แต่ท่านก็ยังคงสร้างบารมี เพื่อมุ่งหวังพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ การอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ จึงเป็นการยาก
อย่างนี้
ดังเรื่องราวในจัมเปยยชาดก กล่าวว่า
ในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งหนึ่งได้ไปเกิดเป็นพญานาคราช
มีร่างกายใหญ่โต อายุยืนมาก อุดมไปด้วยสมบัติทั้งหลาย และพรั่งพร้อมไปด้วย
บริวาร พระองค์ทรงเบื่อหน่ายในราชสมบัติ เพราะดาริว่าแม้เราจะมีสมบัติ และ
บริบูรณ์ด้วยความสุขนานัปการ แต่ก็ยังคงเป็นเพียงสัตว์เดียรัจฉาน โอกาสที่จะ
สร้างบุญบารมีได้เต็มที่นั้นยากยิ่งนัก เมื่อ ดาริอย่างนี้แล้วจึงตั้งใจรักษาศีล เพื่อว่า
เมื่อพ้นจากอัตภาพของพญานาค แล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก แล้วทรงออก
จากนาคพิภพไปพานักอยู่ในที่สงบ ตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ บรรดานางนาค
กัญ ญาทั้ งหลายต่า งเกรงว่า พระองค์ จะจากพวกนางไป จึงประดับประดาด้วย
ของหอมแล้วมาเย้ายวนพระองค์ เพื่อให้ศีลของพระองค์วิบัติ
พระองค์ดาริว่าหากเป็นเช่นนี้ โอกาสที่ศีลของเราจะบริสุทธิ์บริบูรณ์นั้นเป็นไป
ได้ยาก จึงขึ้นมาเมืองมนุษย์ ขดร่างกายอยู่ที่จอมปลวกริมฝั่งแม่น้า คนทั้งหลายผ่าน
มาต่างพากันบูชาด้วยของหอมและเครื่องสักการะมากมาย ทุก 1 เดือน นาคราช
จะกลับลงไปเมืองบาดาลหนึ่งครั้ง
นางสุมนาเทวีอัครมเหสีเป็นห่วงพญานาคราช จึงกล่าวว่าเมื่อพระองค์ขึ้นไป
บนเมืองมนุษย์เป็นเวลานาน หากพระองค์มีอันตรายข้าพระองค์จะทราบได้อย่างไร
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์ พญานาคจึงพานางไปดูที่สระน้าแล้วบอกว่า วันใดที่สระ
น้าขุ่นมัวให้รู้ว่าเรากาลังจะโดนประหาร ถ้าพญาครุฑจับไปน้าจะเดือดพุ่ งขึ้นมา
บทที่ 4 การทาหน้าที่กัลยาณมิตร
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ถ้าหมองูจับไปน้าจะมีลักษณะสีแดงเหมือนโลหิต เมื่อพญานาคราชบอกลักษณะ
ของการเกิดภัยแล้ว จึงกลับขึ้นไปเมืองมนุษย์อีก
ในระหว่ า งที่ รั ก ษาศี ล อยู่ นั้ น วั น หนึ่ ง มี ห มองู ผ่ า นมาเห็ น นาคราชขดอยู่ ที่
จอมปลวก ก็คิดจะจับไปแสดงให้ชาวเมืองดู เพื่อหาทรัพย์มาดารงชีวิต คิดดังนั้น
แล้วจึงหยิบโอสถมาร่ายมนตร์ เมื่อนาคราชถูกมนต์ ร่างกายก็เร่าร้อนเหมือนโดน
ถ่านเพลิง ศีรษะปวดร้าวเหมือนโดนบีบ ดาริว่าเกิดเหตุอะไร จึงยกพระเศียรขึ้นจาก
วงในขนด เห็นหมองูกาลังร่ายมนตร์ก็คิดว่าพิษของเรานั้นมากมาย ถ้าเราโกรธแล้ว
พ่นลมจมูกออกไป ร่างกายของหมองูต้องแตกละเอียดเป็นธุลี แต่ถ้า ทาอย่างนั้นศีล
ของเราก็จะด่างพร้อย ครั้นสอนตัวเองเช่นนี้แล้ว ก็ขนดศีรษะต่อไปไม่ต่อสู้ หรือทา
ร้ายหมองู เพื่อรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์
หมองูเห็นนาคราชไม่โต้ตอบ จึงเคี้ยวโอสถแล้วร่ายมนตร์พ่นไปยังลาตัวของ
นาคราช นาคราชเหมือนโดนถ่านเพลิงร้อนๆ สาดใส่ ลาตัวพองบวม ดิ้นทุรนทุราย
หมองูจับหางนาคราชให้เหยียดตรง บีบลาตัวด้วยไม้กีบทาให้ดิ้นไม่ได้ จับศีรษะแล้ว
บีบเค้นให้อ้าปากออก พ่นโอสถที่ร่ายมนตร์แล้ว เข้าในปากของนาคราช ฟันของ
นาคราชหลุดออกหมดปากเต็มไปด้วยเลือด จากนั้นหมองูก็ขึ้นไปเหยียดลาตัวทาให้
กระดูกแหลกละเอียด ตลอดลาตัวของนาคราชเปื้อนไปด้วยเลือด สุดจะระงับความ
ทุกข์ทรมานและสติไว้ได้ แต่ด้วยกาลังใจอันเข้มแข็ง และเด็ดเดี่ยวที่จะรักษาศีลยิ่ง
กว่าชีวิต จึงใช้ความอดทนอย่างยิ่งยวด ไม่ยอมแม้กระทั่งคิดที่จะประทุษร้ายหมองู
นั้นเลย
หมองูเห็นพญานาคราชอ่อนกาลังลง จึงจับใส่กรงแล้วนาไปแสดงตามหมู่บ้าน
ไม่ว่าหมองูจะให้พญานาคแสดงอย่างไร พญานาคก็ ทาตามทุกอย่าง ประชาชนดู
แล้วพากันชอบใจให้ทรัพย์แก่หมองู เขานาพญานาคแสดงเรื่อยไปจนถึงเมืองหลวง
พระราชาได้รับสั่งให้หมองูเข้าเฝ้า เพื่อทอดพระเนตรการแสดงของนาคราช เช้าวัน
นั้ น คนทั้ ง เมื อ งที่ ม าดู ก ารแสดงของนาคราชต่ า งชอบใจพากั น ปรบมื อ เป็ น ที่
สนุกสนาน
วั น นั้ น นางสุ ม นาเทวี ร ะลึ ก ถึ ง สามี ข องตนจึ ง ไปดู ที่ ส ระน้ า เห็ น น้ าในสระ
เปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือนโลหิต รู้ทันทีว่าพญานาคราชต้องถูกหมองูจับไปแน่นอน
นางเสด็จออกจากนาคพิภพขึ้นไปเมืองมนุษย์ ดูร่องรอยที่สามีถูกหมองูทรมานแล้ว
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จับไป นางร้องไห้เที่ยวเดินถามชาวบ้านเรื่อยไป จนถึงเมืองหลวงจึงเหาะขึ้นไปยืน
อยู่บนอากาศ เห็นพญานาคราชแสดงอยู่ก็ร้องไห้ด้วยความสงสาร
พญานาคราชเหลือบไปเห็นนางยืนอยู่กลางอากาศ เกิดความละอาย จึงเลื้อย
เข้าไปขดในกรง พระราชาสงสัยว่าเกิดอะไรกับพญานาค เมื่อทอดพระเนตรขึ้นไป
บนอากาศ เห็นนางสุมนาเทวียืนร้องไห้อยู่ จึงตรัสถามขึ้นว่า “ท่านเป็นใคร ทาไมถึง
ร้องไห้เหมือนคนสติฟั่นเฟือน ท่านสูญเสียอะไรหรือ ” นางตอบว่า “หม่อมฉันกาลัง
ตามหาพระสวามี ที่ ถูกหมองูจับไป และงูที่ แสดงต่อ หน้า พระองค์ คื อ สามี ของ
หม่อมฉัน”
พระราชาตรัสว่า “ธรรมดาพญานาคนั้นมีฤทธิ์ มีพิษมีกาลังมหาศาล ทาไมจึง
ตกอยู่ในอานาจของหมองูเช่นนี้” พระนางตอบว่า “ข้าแต่สมมติเทพ ที่พญานาคไม่
แสดงฤทธิ์ นั้ น เป็ น เพราะก าลั ง รั ก ษาศี ล อยู่ ถ้ า พญานาคราชไม่ รั ก ษาศี ล แล้ ว
บ้านเมืองของพระองค์ก็จะมอดไหม้เป็นธุลีอย่างแน่นอน ขอพระองค์ทรงปล่อย
พญานาคราชด้วยเถิด”
พระราชาทรงรับสั่งให้หมองูปล่อยพญานาคทันที ทันใดนั้น พญานาคก็แปลง
กายเป็นมนุษย์ประคองอัญชลี ขอบพระทัยพระราชาที่เมตตาให้ชีวิต และได้เล่า
เรื่องราวทั้งหมดถวายพระราชา จากนั้น จึงกราบทูลเชิญเสด็จชมเมืองบาดาล
เมื่อพระราชาเสด็จไปถึงเมืองบาดาลทรงเห็นสมบัติ และบริวารของพญานาค
ราชมากมาย จึงตรั ส ถามว่า ท่ า นนาคราช ท่ า นก็มี สมบัติมากมายแวดล้อมด้วย
บริวารนับหมื่นอุดมไปด้วย รูปทิพย์ กลิ่นทิพย์ ทาไมท่านจึงมีความเพียรในการ
รักษาศีลเช่นนี้ พญานาคราชตอบว่า ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์ บาเพ็ญเพียร
รักษาศีลก็เพราะต้องการจะไปเกิดเป็นมนุษย์ เพราะการได้อัตภาพเป็นมนุษย์ ทาให้
โอกาสในการรักษาศีลง่ายกว่า สามารถสร้างบารมีอื่นได้สะดวก มีโอกาสบาเพ็ญ
ภาวนา และบรรลุ ม รรคผลนิ พ พานง่ า ยกว่ า การเป็ น พญานาค เพราะฉะนั้ น
ข้าพระองค์จึงรักษาศีลยิ่งชีวิต (ขุ.ชา.อ. (แปล) 61/2180-2207/166-173 มมร.)
จากเรื่ อ งนี้ จะเห็ น ว่ า การได้ เ กิ ด เป็ น มนุ ษ ย์ นั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ ไ ด้ ม ายากยิ่ ง นั ก
นักสร้างบารมีทุกยุคทุกสมัย ต่างต้องการเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งสิ้น เพราะเป็นภพภูมิ
อันวิเศษที่เหมาะต่อการสร้างบารมีได้ทุกรูปแบบ ดังนั้นเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว
ถือว่าพวกเราเป็นผู้มีบุญลาภอันประเสริฐไม่ควรประมาทในการดาเนินชีวิต ต้องรีบ
ขวนขวายสร้างบารมีให้ครบทั้ง 10 ทัศ อย่างน้อยที่สุดก็ควรหมั่นทาทาน รักษาศีล
บทที่ 4 การทาหน้าที่กัลยาณมิตร

207

เจริญภาวนาให้ได้ทุกๆ วัน เมื่อถึงคราวบุญบารมีเต็มเปี่ยม เราจะได้บรรลุมรรคผล
นิพพาน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพวกเราทุกคน
1. ชี้ให้เห็นคุณค่าของบุญ
เมื่อเราสามารถชี้แนะให้เขารู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์แล้ว ก็ต้องให้เขา
ตระหนักในคุณค่าของบุญ ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสาเร็จ
ในชี วิ ต คื อ บุ ญ กุ ศ ลที่ เ ราท าไว้ อ ย่ า งดี แล้ ว จะเป็ น เครื่ อ งสนั บ สนุ น ให้ ไ ด้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของชีวิต เราจะเข้าถึงความเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีไ ด้ก็เพราะบุญ
จะเข้าถึงความเป็นพระราชา เป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้ก็เพราะบุญ จะเข้าถึงความ
เป็นพระอริยเจ้า เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า หรือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็เพราะ
บุญ ฉะนั้น บุญจึงเป็นสิ่งสาคัญต่อการดาเนินชีวิต ยิ่งถ้าเราหมั่นชาระกาย วาจา ใจ
ให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เป็นประจา จะเป็นเหตุให้เราเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิต คือ
เข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างรวดเร็ว
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ในนิธิกัณฑสูตร ว่าด้วยการฝังขุมทรัพย์ ความว่า
ขุมทรัพย์ คือ บุญไม่สาธารณะแก่ชนเหล่าอื่น โจรลักไปไม่ได้ บุญนิธิ 1 อันใดติดตาม
ตนไปได้ ปราชญ์พึง ทาบุญนิธิอันนั้น บุญนิธินี้ให้สมบัติที่พึงใคร่ทั้งปวง แก่เทวดา
และมนุษย์ทั้งหลาย เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนานักซึ่งความสาเร็จใดๆ
ความสาเร็จนั้นๆ ทั้งหมด อันเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้
ความเป็นผู้มีผิวพรรณงาม ความเป็นผู้มีเสียงไพเราะ ความเป็นผู้มีทรวดทรงดี
ความเป็นผู้มีรูปสวย ความเป็นอธิบดี ความเป็นผู้มีบริวาร ความสาเร็จทั้งปวงนั้น
อันเทวดาและมนุษย์ย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้
ความเป็นพระราชาประเทศราช ความเป็นใหญ่ สุขของพระเจ้าจักรพรรดิ
อันเป็นที่รัก แม้ความเป็นพระราชาแห่งเทวดาในทิพยกาย ความสาเร็จทั้งปวงนั้น
อันเทวดาและมนุษย์ย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้

1 บุ ญ นิ ธิ

บุญนิธิ (อ่านว่า บุน -นิ-ทิ) แปลว่า ขุมทรัพย์คือบุญ หมายถึง บุญที่ ทาสะสมไว้มากๆ
จนพอกพูนเป็นบุญกองใหญ่ ท่านเปรียบบุญเหมือนกับขุมทรัพย์ ด้วยเหตุผลว่าขุมทรัพย์นั้น สามารถนา
ประโยชน์มาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของได้มาก เช่น นามากินใช้ นามาปกป้องกาจัดปัดเป่าอันตรายทั้งปวงได้
และอยู่กับที่ไม่ถูกทาลายได้ง่าย
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มนุษย์สมบัติ ความยินดีในเทวโลกและนิพพานสมบัติ ความสาเร็จทั้งปวงนี้
เทวดาและมนุษย์ย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้ ความที่พระโยคาวจร2 ถ้าเมื่ออาศัยคุณเครื่อง
ถึงพร้อม คือ มิตร แล้วประกอบอยู่โดยอุบายอันแยบคาย เป็นผู้มีความชานาญใน
วิชชาและวิมุตติ ความสาเร็จทั้งปวงนี้ อันเทวดาและมนุษย์ย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้
ปฏิสัมภิทา วิโมกข์ สาวกบารมีญาณ ปัจเจกโพธิญาณ และพุทธภูมิ อิฐผล
ทั้งปวงนี้อันเทวดาและมนุษย์ย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้ คุณสมบัติ คือ บุญนี้ เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์มากอย่างนี้ เพราะเหตุนั้น บัณฑิตผู้มีปัญญา จึงสรรเสริญความที่บุคคล
มีบุญอันทาไว้แล้ว (ขุ.ธ. (ไทย) 25/1-16/17-20 มจร.)
บุญนิธิ หมายถึง ขุมทรัพย์อันประเสริฐ ที่จะอานวยผลทั้งโลกิยทรัพย์ และ
อริยทรัพย์ บุญที่สั่งสมไว้มากๆ จะกลายเป็นทะเลบุญ ที่คอยหนุนนาเราให้ประสบ
ความสุขและความสาเร็จ บางท่านอาจสงสัยว่า บุญนิธินี้ ฝังไว้ตรงไหน จะขุดมา
ใช้ได้อย่างไร สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรม เหมือนขุมทรัพย์ทั่วๆ ไปได้ไหม
“บุญ” ไม่ใช่เป็นเพียงคากล่าวในเชิงนามธรรมอย่างเดียว ถ้าหากเมื่อไรเราทา
ใจหยุดใจนิ่งได้อย่างสมบูรณ์ จะไปรู้ไปเห็นได้ว่าบุญมีลักษณะเป็นดวงกลมๆ ใสๆ
ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของมนุษย์ทุก ๆ คน ดวงโตบ้างเล็กบ้าง ตามแต่กาลังบุญของ
แต่ละคน เป็นเรื่องที่น่าทึ่งที่ในกลางดวงบุญนั้นมีสมบัติทั้งหลาย ทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์
สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผลนิพพาน คือ มีสมบัติทั้งที่เป็น
โลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์ ซ้อนอยู่ในกลางดวงบุญนั้น สายสมบัติก็เชื่อมโยงมาที่
กลางกาย บางคนสายสมบัติยาว บางคนสั้น บางคนขาดตอน เป็นช่วงๆ สายสมบัติ
มาจากต้นแหล่งแห่งบุญที่อยู่ลึกๆ ละเอียดๆ ในภพอันวิเศษมาเชื่อมโยงที่กลางกาย
เมื่อสายสมบัติเชื่อมโยงติดแน่น ก็จะดึงดูดสมบัติหยาบในเมืองมนุษย์ มาให้เราใช้
สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้น ถ้าสายสมบัติเชื่อมติดกับกลางกายแล้ว มนุษย์
จะพรั่งพร้อมด้วยสมบัติทั้งหลาย เป็นอยู่ได้ด้วยบุญ เมื่อปรารถนาอะไรในสิ่งที่ดี
ก็สมความปรารถนา

2

พระโยคาวจร คือ ท่านผู้มีความประพฤติประกอบความเพียร เพื่อให้ถึงความเป็นผู้ประเสริฐ
ท่านที่เริ่มกรรมฐานต่อเมื่อเริ่มปฏิบัติกรรมฐานนั้นแหละ ท่านจึงเรียกว่าพระโยคาวจร ต่อเมื่อได้สาเร็จ
มรรคผล จึงยอมนับถือว่าเป็นพระแท้ พระโยคาวจร หมายถึง การฝึกเพื่อความเป็นพระแท้
บทที่ 4 การทาหน้าที่กัลยาณมิตร
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2. ประเภทของบุญ
การแนะนาบุคคลอันเป็นที่รักให้เข้าใจเรื่องบุญ นอกจากจะพูดถึงการบริจาค
ทานเป็ น หลั ก แล้ ว ต้ อ งหาโอกาสที่ เ หมาะสม อธิ บ ายให้ เ ข้ า ใจถึ งการท าบุญ ใน
พระพุ ทธศาสนาว่า ไม่ใช่เ พี ยงแค่ “การบริ จาค” เท่ า นั้น แต่มี อ ยู่ ด้วยกันถึง 10
ประการ ที่เรียกว่า “บุญกิริยาวัตถุ” คือ
1. ทานมัย บุญที่สาเร็จด้วย การให้
2. สีลมัย บุญที่สาเร็จด้วย การรักษาศีล
3. ภาวนามัย บุญที่สาเร็จด้วย การเจริญสมาธิภาวนา
4. อปจายนมัย บุญที่สาเร็จด้วย การประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน
5. เวยยาวัจจมัย บุญที่สาเร็จด้วย การให้ความช่วยเหลือขวนขวายในกิจการ
งานที่ถูกที่ควร
6. ปัตติทานมัย บุญที่สาเร็จด้วย การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้อื่น
7. ปัตตานุโมทนามัย บุญที่สาเร็จด้วย การอนุโมทนาในการทาบุญ หรือแสดง
ความยินดี ต่อความสาเร็จของคนอื่น
8. ธัมมัสสวนมัย บุญที่สาเร็จด้วย การฟังธรรม
9. ธัมมเทสนามัย บุญที่สาเร็จด้วย การแสดงธรรม
10. ทิฏฐุชุกัมม์ บุญที่สาเร็จด้วย การทาความเห็นให้ถูกต้องดีงาม ตรงตาม
ความเป็นจริง (มีสัมมาทิฏฐิ)
การทาบุญทั้ง 10 ประการ สามารถย่อให้ง่ายขึ้นเป็นบุญกิริยาวัตถุ 3 ประการ
ในปุญญกิริยาวัตถุสูตร ว่าด้วยบุญกิริยาวัตถุ คือ ทาน ศีล ภาวนา (องฺ.อฏฺฐก. (ไทย)
23/36/294-296 มจร.)
ศีล และ กุศลกรรมบถ บทฝึกตนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อกัลยาณมิตร
รู้จักแนะนาบุคคลอันเป็นที่รัก ได้รู้ จักคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และคุณค่าของ
การสั่งสมบุญแล้ว ก็ต้องแนะนาให้รู้จักการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี คือ
การรักษาศีล อันจะเป็นหนทางไปสู่สุคติสวรรค์ ผู้รักษาศีลนอกจากจะได้ชื่อว่าสร้าง
ความปลอดภัย และความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับคนอื่นแล้ว ยังได้ชื่อว่า รักษาตัวเอง
ให้รอดจากภัยในอบายภูมิ เมื่อถึงคราวตายก็ไม่ต้องหวาดกลัวต่อปรโลก บุคคลผู้ตั้ง
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วาจา และใจไว้โดยชอบ ไม่ทาบาปด้วยกาย อยู่ครองเรือนอันมีข้าวและน้ามาก
เป็ น ผู้ มี ศ รั ท ธา อ่ อ นโยน จ าแนกแจกทาน เข้ า ใจความต้ อ งการของผู้ อื่ น
ชอบสงเคราะห์ มี วาจาน่ า คบเป็นสหาย มี วาจาอ่ อ นหวาน ผู้ ตั้งอยู่ ในคุ ณ ธรรม
ดังกล่าวมานี้ ไม่พึงหวาดกลัวปรโลกเลย
การรั ก ษาศี ล 5 ให้ บ ริ สุ ท ธิ์ บ ริ บู ร ณ์ คื อ การสร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ ชี วิ ต
ในสังสารวัฏขณะเดียวกันก็ต้องประพฤติกุศลกรรมบถ 10 ประการ ควบคู่กันไป
ด้ ว ย เป็ น พั ฒ นาการที่ สู ง ขึ้ น กว่ า การรั ก ษาศี ล 5 โดยทั่ ว ไป แบ่ ง เป็ น ประพฤติ
กายสุจริต 3 อย่าง ประพฤติวจีสุจริต 4 อย่าง ประพฤติมโนสุจริต 3 อย่าง
กายสุจริต 3 อย่าง ได้แก่
1) ละเว้นจากการฆ่าสัตว์
2) เว้นจากการลักทรัพย์
3) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
วจีสุจริต 4 อย่าง ได้แก่
1) ละเว้นการพูดเท็จ
2) เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด
3) เว้นขาดจากการพูดคาหยาบ 4) เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ
มโนสุจริต 3 อย่าง ได้แก่
1) ไม่โลภอยากได้ของผูอ้ ื่น
2) ไม่มีจิตคิดพยาบาทปองร้าย
3) เป็นผู้มีความเห็นชอบ
เป็ น ผู้ มี ค วามเห็ น ชอบ คื อ มี สั ม มาทิ ฏ ฐิ เชื่ อ ว่ า ทานที่ บุ ค คลให้ แ ล้ ว มี ผ ล
การเซ่นสรวงมีผล การบูชามีผล ผลวิบากของกรรมที่บุคคลทาดีทาชั่วมีอยู่ โลกนี้มี
โลกหน้ามี มารดามี บิดามี สัตว์ผู้ เป็นอุปปาติกะมี สมณพราหมณ์ผู้ดาเนินไปชอบ
ผู้ปฏิบัติชอบ ผู้ทาโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอน
ผู้อื่นให้รู้ตามมีอยู่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ใน จูฬกัมมวิภังคสูตรความว่า บุคคล
บางคนในโลกนี้ เป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มัก ทาชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง เป็นคน
เหี้ยมโหด มีมือเปื้อนเลือด หมกมุ่นในการประหัตประหาร ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มี
ชีวิต เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
เพราะกรรมนั้นอันเขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นแล้วอย่างนั้น หากเบื้องหน้าแต่ตายเพราะ
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กายแตก ไม่ เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆ ใน
ภายหลัง จะเป็นคนมีอายุสั้น
ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม ละปาณาติบาต เป็นผู้
เว้นขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศัสตราได้ มีความละอาย ถึงความเอ็นดู
นุเคราะห์ด้วยความเกื้อ กูลในสรรพสัตว์ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อม
เข้ า ถึ ง สุ ค ติ โ ลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้ น อั น เขาให้ บ ริ บู ร ณ์ ยึ ด มั่ น แล้ ว อย่ า งนั้ น
หากเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์
เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีอายุยืน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์
ด้วยฝ่ามือ หรือก้อนดิน หรือท่อนไม้ หรือศัสตรา เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
เขาย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนั้นอันเขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นแล้ว
อย่างนั้น การเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีโรคมาก
บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียน
สัตว์ด้วยฝ่ามือ หรือก้อนดิน หรือท่อนไม้ หรือศัสตรา เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกาย
แตก เขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้น อันเขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นแล้ว
อย่างนั้น หากเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็น
มนุ ษ ย์ เกิด ณ ที่ ใ ดๆ ในภายหลั ง จะเป็ น คนมี โ รคน้ อ ย (ม.อุ . (แปล) 23/582585/233-235 มมร.)
4.2.3 รักษาใจให้ผ่องใสในขณะทาหน้าที่
การท าหน้า ที่ กัล ยาณมิ ตรนั้น บางครั้ งเราจะต้อ งพบเจอกั บอุ ปสรรคต่ า งๆ
นานา จากการเดินทางบ้าง จากดินฟ้าอากาศบ้าง หรือแม้กระทั่งจากหมู่ญาติ ที่เรา
ตั้งใจไปพบเพื่อทาหน้าที่กัลยาณมิตรก็ตาม เขาอาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
จากความเป็นจริง เกี่ยวกับตัวเราเอง เกี่ยวกับหน้าที่ที่เรากาลังทาอยู่ หรือเกี่ยวกับ
วัดฯลฯ เราอาจจะต้องให้เวลาแก่เขาในการตอบคาถามที่ยังข้องใจอยู่ ซึ่งในขณะที่
กาลังสนทนากันอยู่นั้น อาจมีบางคาพูด บางคาถามเป็นการยั่วยุให้เราเกิดความ
ขุ่นเคืองใจบ้าง เราก็ต้องระมัดระวังรักษาอารมณ์ รั กษาใจของเราอย่าแสดงความ
ขุ่นมัวในการอธิบายชี้แจง
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ดังนั้น ทุกช่วงเวลาของการออกไปทาหน้าที่กัลยาณมิตร ขอให้เราเตรียมใจไว้
ให้พร้อม เพื่อยอมรับสภาพการณ์ทุกรูปแบบ โดยวางใจเบาๆ สบายๆ ไว้ที่ศูนย์กลาง
กาย นึกถึงบุญกุศล นึกถึงมโนปณิธานที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติสุขให้บั ง
เกิดขึ้นแก่เพื่อนร่วมโลก แล้วรักษาใจให้เบิกบานผ่องใสอยู่เป็นนิตย์ นึกถึงเป้าหมาย
ของเราที่เกิดมาสร้างบารมี และทาหน้าที่กัลยาณมิตรให้แก่หมู่ญาติของเรา (มูลนิธิ
ธรรมกาย, 2538: 66-69)
4.2.4 การวางตัวของกัลยาณมิตร
บุคลิกภาพ เป็นความประทับใจอันอับแรกของคนเราเมื่อได้พบเห็น ดังนั้นเรา
จึงควรรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้สดชื่น แข็งแรงอยู่เสมอ แต่งกายให้เหมาะสม
ดูสุภาพ ให้มีกิริยาอาการที่สารวม น่าเลื่อมใส มีรอยยิ้มที่เบิกบานแจ่มใส เราควรมี
สติสารวมระวัง ถึงแม้เราจะสนทนาอยู่กับหมู่ญาติของเราที่คุ้นเคย แต่อย่าลืมว่าเรา
กาลังทาหน้าที่เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างเสริมศรัทธาของเขาให้
เกิดขึ้น ให้เราสร้างจิตสานึกอยู่ตลอดเวลาว่าเรากาลังเข้าไปหาญาติของเราคนหนึ่ง
ซึ่งเรารักและเป็นห่วงเป็นใย เป็นกันเองกับเขาแต่ก็อยู่ในสถานะอันเหมาะสม
การเตรียมกายและกิริยาอาการภายนอก
การเตรียมกาย หมายถึง การเตรียมตัวเรื่องการแต่งกาย บุคลิกภาพ ตลอดจน
การเตรียมอาการกิริยาภายนอกให้เรียบร้อย งดงามเหมาะสมกับการจะไปเป็น
กัลยาณมิตรให้กับบุคคลอื่น ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
1. เตรียมบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพเป็นความประทับใจอันดับแรกของคนเราเมื่อได้พบเห็น ดังนั้น
เราจึงควรมีกิริ ยาอาการที่ ส ารวม แต่งกายสุ ภาพเรียบร้ อย มี ร อยยิ้ ม ที่เ บิกบาน
แจ่มใส เราควรฝึกฝนการสารวมอินทรีย์ให้เป็นธรรมชาติ แสดงถึงปรารถนาดี และ
จริงใจ ในฐานะกัลยาณมิตรนั้น การแต่งกายที่สุภาพ สะอาด เรียบร้อย เหมาะสม
กับเวลา และสถานที่ จะเป็นสิ่งที่สร้างศรัทธาให้แก่ผู้พบเห็นได้ และควรมีลักษณะ
ดังนี้ คือ
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1) แต่ ง กายสุ ภ าพ ควรพิ จ ารณาเครื่ อ งแต่ ง กายทั้ ง สี และแบบให้ ดู สุ ภ าพ
เรียบร้อยเหมาะสมกับวงสังคมที่เราเข้าไป เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มไม่จาเป็นต้องมีราคา
แพง แต่ให้สุภาพ สะอาด สมวัย เช่น สุภาพสตรี ควรใส่เสื้อทับทุกครั้งที่ออกทา
หน้าที่ กระโปรงควรจะยาวคลุมเข่า ที่ดีที่สุด คือ ยาวครึ่งหน้าแข้ง
2) แต่งกายสะอาด ควรแต่งให้ดูแล้วสบายตา และไม่มีกลิ่นรบกวนผู้ที่เราเข้า
ไปสนทนาด้วย เช่น
- ทรงผม เหมาะกับเพศและวัย ทรงผมสตรีไม่ควรสั้น หรือยาวเกินไป
ไม่ควรทาสีผมจนเกินงาม เช่น ย้อมผมให้มีสีเขียว สีแดง สีทอง ไม่ได้หวีผม มีกลิ่น
ไม่สะอาด ไม่ได้ติดกิ๊บ หรือไม่ได้ทาให้เรียบร้อย
- ใบหน้ายิ้มน้อยๆ เอิบอิ่ม มีความสุข
- การแต่งหน้า แต่งให้พองามสมวัย ไม่แต่งมากเกินไป พอกหน้าหรือ
ปล่อยให้ดูโทรมเกินไป ถ้าเป็นชายอย่ามีหนวดเครารุงรัง
- ระวังไม่ให้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลาย เช่น กลิ่นปาก กลิ่นตัว สาหรับ
เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ถุงเท้า รองเท้า กระเป๋า ควรทาความสะอาดให้เรียบร้อย และ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นแรงในมื้อนั้นๆ เช่น กระเทียม ทุเรียน เป็นต้น
3) แต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ โดยแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ และ
วงสังคมที่เข้าไป
2. การยิ้ม
การยิ้ ม เป็ น ภาษากายที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด เป็ น การเปิ ด ประตูข องหั ว ใจ เพื่ อ รั บ
ความสุ ข และให้ ค วามสุ ขแก่ ผู้ อื่ น ถื อ ว่ า เป็ น การลงทุ นเพื่ อ ให้ ไ ด้ค วามสุ ข และ
มิตรภาพที่ถูก และง่ายที่สุด
การยิ้มให้ดี ต้องยิ้มด้วยจิตใจที่ชื่นชมคนอื่น และชื่นชมตัวเองได้ด้วย จงคิดว่า
เรายิ้มให้กับความดีของคนอื่น จึงควรยิ้มอย่างสดชื่น อารมณ์ดี มีชีวิตชีวา เวลายิ้ม
ควรยิ้มทั้งตัว อย่ายิ้มเฉพาะปาก กล่าวคือ ให้ยิ้มด้วยใจด้วยแววตา ด้วยการแสดง
สีหน้า และท่าทาง ซึ่งจะมีลักษณะเป็นแบบ Open Personality คือ บุคลิกภาพ
แบบเปิดสัมพันธภาพกับผู้อื่น ให้มองโลกในแง่ดี และทาให้ผู้ที่เราจะไปหาได้รับ
รอยยิ้ม รู้สึกเป็นสุข อบอุ่น ร่าเริงเบิกบาน
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การยิ้ม และหัวเราะนี้ทาให้กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าได้ผ่อนคลาย ป้องกันรอย
ย่นของใบหน้าได้ คนที่ทาใบหน้าเครียด หรือบึ้งตึงบ่อยๆ จะทาให้กล้ามเนื้อบริเวณ
ใบหน้ารัดเกร็ง เกิดเป็นริ้วรอยย่น บริเวณหน้าได้ง่าย
การยิ้ม มีมากมายหลายชนิด เช่น
1) ยิ้มชวนทาความดี เป็นยิ้มที่ยิ้มอย่างจริงใจ เป็นยิ้มที่ชวนทาความดี โดยไม่
ต้องการสิ่งใดตอบแทน
2) ยิ้มให้เกียรติ เป็นการยิ้มแบบยกย่อง ให้การยอมรับนับถือ
3) ยิ้มพิมพ์ใจ เป็นรอยยิ้มซึ่งทาให้ผู้รับประทับใจ
4) ยิ้มกระชับมิตร เป็นรอยยิ้มกระชับมิตร
3. การไหว้
เป็นการแสดงความเคารพ สามารถทาได้หลายวิธี ตามโอกาส ดังนี้
1) การประนมมือ (อัญชลี) หมายถึง การกระพุ่มมือทั้งสองประนมระหว่างอก
เป็นการแสดงความเคารพเสมอด้วยดวงใจ จั ดเป็นการแสดงความเคารพทั่ว ๆ ไป
ใช้ ใ นขณะนั่ ง ฟั ง พระสงฆ์เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ ฟั ง เทศน์ รั บ พรพระ สนทนากับ
พระภิกษุ
โดยยกมือทั้งสองขึ้นให้ฝ่ามือประกบกัน นิ้วทุกนิ้วแนบชิดสนิทกัน ปลายนิ้ว
ชี้ขึ้นเบื้อ งบน กระพุ่ ม มื อ ท าเป็นรูปดอกบัวตูม (แต่อ ย่ า ให้ ปุ้ม หรื อ แบนเกินไป)
ตั้งกระพุ่มมือนี้ไว้หว่างอก สูงในระดับราวนม ทามุม 45 องศากับอกตนเอง ปลาย
นิ้วมือเหยียดตรง ศอกทั้งสองแนบชิดชายโครง ไม่เกร็งข้อมือ วางท่าสบายๆ สาหรับ
ท่านี้ยังใช้สาหรับการแสดงอาการรับไหว้ จากผู้ที่มีอายุอ่อนกว่าที่แสดงการไหว้ต่อ
ตัวเราอีกด้วย
2) การไหว้ หมายถึง การยกกระพุ่มมือที่ประนมแล้วนั้น ขึ้นจรดหน้าผาก
เป็นการแสดงความเคารพที่ สูงขึ้นไป คื อ เคารพต่อ พระสงฆ์ หรื อ ผู้ หลั กผู้ ใหญ่
เป็นต้น
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กระท าโดยการประนมมือ ขึ้นก่อ น แล้ วยกกระพุ่ ม มื อนั้น สู งขึ้นเสมอหน้า
โดยให้ นิ้ ว หั ว แม่ มื อ จรดระหว่า งคิ้ ว ปลายนิ้ ว ชี้ จ รดไรผม พร้ อ มกั บ ก้ ม ศี ร ษะลง
เล็กน้อย พองามแล้วลดมือลง ทาอย่างนี้เพียงครั้งเดียว เวลายกมือขึ้น และลดมือ
ลงขณะไหว้ อย่าทาให้เร็วนักหรือช้านัก ควรทาด้วยอาการละมุนละไมจึงจะงาม
4. การเดิน
ข้อควรปฏิบัติในการเดิน มีดังนี้
1) ถ้า เดินตามล าพั ง ให้เ ดินอย่ า งสุ ภาพ หลั งตรง ช่วงก้า วไม่ ย าว หรื อ สั้ น
เกินไป ไม่เดินเหลียวหน้าเหลียวหลัง แกว่งแขนพองาม ไม่เดินลากเท้า สารวม
ท่าเดินให้เรียบร้อย
2) ถ้ า เดิ น กั บ ผู้ ใ หญ่ ให้ เ ดิ น เยื้ อ งไปทางซ้ า ยข้ า งหลั ง ท่ า น เว้ น ระยะห่ า ง
ประมาณ 2-3 ก้าว ไม่เดินเหมือนเดินตามลาพัง ให้อยู่ในลักษณะนอบน้อม สารวม
ถ้าเห็นว่าเดินในระยะใกล้มือควรประสานกัน
3) การเดินเข้าสู่ที่ชุมนุม หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีเก้าอี้นั่งให้ปฏิบัติดังนี้
- เดินเข้าไปอย่างสุภาพ
- เมื่อผ่านผู้ที่นั่งอยู่ก่อนก็ก้มเล็กน้อย ถ้าผู้นั่งเป็นผู้มีอาวุโสกว่าก็ก้มตัว
มาก ระวังอย่าให้เสื้อผ้า หรือส่วนของร่างกายไปถูกต้องผู้อื่น
- ถ้าไม่มีการกาหนดที่นั่ง ก็นั่งเก้าอี้ที่สมควรแก่ฐานะโดยสุภาพ อย่าลาก
เก้าอี้ให้ดัง หรือโยกย้ายเก้าอี้ไปจากระดับที่ตั้งไว้
- ถ้าเป็นการนั่งที่มีการกาหนดที่นั่งไว้ก็นั่งตามที่ของตน
4) การเดินเข้าสู่ที่ชุมนุม หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ต้องนั่งกับพื้น ให้ปฏิบัติ
ดังนี้
- เดินเข้าไปอย่างสุภาพ
- เมื่อผ่านผู้ที่นั่งอยู่ก่อนให้ก้มตัว ซึ่งจะก้มมาก หรือน้อยก็แล้วแต่ ระยะ
ใกล้ไกล หรือผู้นั่งก่อนนั้นมีอาวุโสมาก หรือน้อย ระวังอย่าให้เสื้อผ้า หรือส่วนของ
ร่างกายไปถูกต้องผู้อื่น
- เดินผ่านไปแล้วเดินตามธรรมดา
- ถ้าระยะใกล้มากให้ใช้เข่าเดิน
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5. การนั่ง
1) นั่งเก้าอี้ ให้นั่งตัวตรง หลังพิงพนักเก้าอี้ เท้าชิด มือวางบนหน้าขา เมื่อนั่ง
ตามลาพังจะเอาแขนพาดที่เท้าแขนก็ได้ ไม่ควรนั่งโดยเอาปลายเท้าหรือขาไขว้กัน
อย่างไขว่ห้าง ควรนั่งเต็มเก้าอี้ อย่านั่งโดยโยกเก้าอี้ให้โยกหน้าหรือเอนหลัง ถ้าเป็น
หญิงต้องระมัดระวังเครื่องแต่งกายอย่าให้ประเจิดประเจ้อ
2) นั่งกับพื้น นิยมนั่งพับเพียบ การนั่งพับเพียบ หมายถึง การนั่งตัวตรง พับขา
ทั้งสองข้างไปทางขวา หรือทางซ้ายก็ได้ตามถนัด ในหมู่ชาวพุทธถือว่าเป็นท่านั่งที่
สุ ภ าพเรี ย บร้ อ ยมากที่ สุ ด ควรท าในกรณี ที่ ต้ อ งนั่ ง กั บ พื้ น ต่ อ หน้ า พระพุ ท ธรู ป
พระสงฆ์ หรือขณะที่นั่งฟังเทศน์ เป็นต้น
3) นั่งตามลาพัง ให้นั่งพับเพียบในลักษณะสุภาพ ยืดตัว ไม่ต้องเก็บปลายเท้า
แต่อ ย่ า เหยี ย ดเท้ า มื อ วางไว้บนตักก็ไ ด้ ผู้ หญิ งจะนั่งเท้ า แขนก็ไ ด้ การเท้ า แขน
อย่าเอาท้องแขนไว้ข้างหน้า ผู้ชายไม่ควรนั่งเท้าแขน นั่งปล่อยแขนได้
4) นั่งต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้ใหญ่ ให้นั่งพับเพียบ เช่นเดียวกับนั่งตาม
ลาพัง แต่น้อมตัวเล็กน้อย ต้องเก็บปลายเท้า มือประสานกัน
วิธีนั่งพับเพียบแบบชาย
ให้ นั่ ง พั บ ขาทั้ ง สองราบลงกั บ พื้ น หั น ปลายเท้ า ไปทางด้ า นหลั ง จะพั บ ขา
ทั้งสองไปทางซ้าย หรือขวาก็ได้ตามถนัด หัวเข่าแยกห่างจากกัน จนกระทั่งฝ่าเท้า
ข้างหนึ่งจรดกับหัวเข่าอีกข้างหนึ่ง อย่าให้ขาทับฝ่าเท้า มือทั้งสองประสานกันวางไว้
ที่หน้าตัก ไม่เท้าแขน กายตั้งตรง เป็นท่านั่งที่สง่ามาก (แต่ถ้านั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ นิยม
ลดความสง่าลง โดยแยกเข่าห่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และวางขาทับบนฝ่าเท้า)
วิธีนั่งพับเพียบแบบหญิง
ให้นั่งพับขาทั้งสองราบกับพื้น หันปลายเท้าไปทางด้านหลัง จะพับขาทั้งสอง
ไปทางขวา หรือซ้ายก็ได้ แต่หัวเข่าทั้งสองแนบชิดกัน ไม่นิยมแยกเข่า ถ้านั่งพับไป
ทางขวา ก็วางขาขวาทับฝ่าเท้าซ้าย ปลายเท้าขวาพับไปทางด้านหลัง ถ้านั่ งพับไป
ทางซ้าย ก็วางขาซ้ายไว้บนฝ่าเท้าขวา ปลายเท้าซ้ายหันไปทางด้านหลัง นั่งกาย
ตั้งตรง ไม่โอนเอนไปมา ฝ่ามือประสานกันวางไว้บนหน้าตัก ไม่เท้าแขนเป็นอันขาด
ยกเว้นคนป่วยกับคนชรา
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วิธีเปลี่ยนท่านั่งพับเพียบ
เมื่อนั่งพับเพียบอยู่ข้างเดียวเป็นเวลานานๆ หากเมื่อยมาก ต้องการเปลี่ยน
อิริยาบถไปพับเพี ยบอีกข้างหนึ่ง ให้ใช้มือทั้งสองยันที่หัวเข่าทั้งสอง หรือยันที่พื้น
ข้ า งหน้ า แล้ ว กระโหย่ ง ตั ว ขึ้ น พร้ อ มกั บ พลิ ก เปลี่ ย นเท้ า พั บ ไปอี ก ข้ า งหนึ่ ง
โดยพลิ กเท้ า ผลั ดเปลี่ ย นอยู่ ด้า นหลั ง ไม่ นิย มยกเท้ า มาผลั ดเปลี่ ย นกัน ข้า งหน้ า
เพราะไม่สุภาพ
4.2.5 ถ้อยคาที่ควรพูดในการทาหน้าที่กัลยาณมิตร
1. อัปปิจฉกถา ถ้อยคาที่ชักนาให้มีความปรารถนาน้อย
2. สันตุฏฐิกถา ถ้อยคาที่ชักนาให้สันโดษ ยินดีในปัจจัยตามมีตามได้
3. ปวิเวกกถา ถ้อยคาที่ชักนาให้สงัดกาย สงัดใจ
4. อสังสัคคกถ ถ้อยคาที่ชักนาไม่ให้ระคนด้วยหมูค่ ณะ
5. วิริยารัมภกถา ถ้อยคาที่ชักนาให้ปรารภความเพียร
6. สีลกถา
ถ้อยคาที่ชักนาให้ตั้งอยู่ในศีล
7. สมาธิกถา
ถ้อยคาที่ชักนาให้ทาใจสงบ
8. ปัญญากถา ถ้อยคาที่ชักนาให้เกิดปัญญา
9. วิมุตติกถา
ถ้อยคาที่ชักนาให้ทาใจให้หลุดพ้นจากกิเลส
10. วิมุตติ
ถ้อยคาที่ชักนาให้เกิดความรู้ ความเห็น
ญาณทัสสนกถา ในภาวะที่ใจพ้นจากกิเลส
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 2551 : 229)
4.2.6 วาจาสุภาษิตกับการทาหน้าที่กัลยาณมิตร
วาจาสุภาษิต ไม่ว่าจะพูดด้วยถ้อยคาสาเนียงภาษาใด วาจานั้นย่อมเป็นวาจา
ชั้นสูง ควรแก่การสรรเสริญของนักปราชญ์บัณฑิต เทวดา และมนุษย์ทั้งหลายต่าง
ก็ชื่นชมอนุโมทนาสาธุการ เพราะเป็นถ้อยคาที่กลั่นออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ ยิ่งถ้า
เป็นวาจาของกัลยาณมิตร ผู้ประกอบด้วยจิตเมตตา แนะนาให้สร้างแต่คุณ งาม
ความดี ยิ่งนับว่าเป็นวาจาสูงสุด เพราะนาไปสู่มรรคผลนิพพานได้ และกัลยาณมิตร
ผู้กล่าวแต่วาจาสุภาษิตนั้น ย่อมได้รับอานิสงส์อันเลิศ วาจาสุภาษิต หมายถึง คาพูด
ที่ผู้พูดได้กลั่นกรองไว้ดีแล้ว มิใช่สักแต่พูด พูดแล้วเป็นคุณทั้งแก่ตัวผู้พูด และผู้ฟัง
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องค์ประกอบของวาจาสุภาษิต
1. ต้องเป็นคาจริง ไม่ใช่คาพูดที่ปั้นแต่งขึ้น เป็นคาพูดที่ไม่คลาดเคลื่อนจาก
ความเป็นจริง ไม่บิดเบือนจากความจริง ไม่เสริมความ ไม่อาความ ต้องเป็นเรื่องจริง
2. ต้ อ งเป็ น ค าสุ ภ าพ เป็ น ค าพู ด ไพเราะที่ ก ลั่ นออกมาจากน้ าใจที่ บริ สุ ท ธิ์
ไม่ เ ป็นค าหยาบ ค าด่า ค าประชดประชัน ค าเสี ย ดสี ค าหยาบนั้นฟั งก็ร ะคายหู
แค่คิดถึงก็ระคายใจ
3. พูดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดผลดีทั้งแก่คนพูดและคนฟัง ถึงแม้คาพูดนั้น
จะจริงและเป็นคาสุภาพ แต่ถ้าพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไร กลับจะทาให้เกิดโทษ
ก็ไม่ควรพูด
4. พู ด ด้ ว ยจิ ต เมตตา พู ด ด้ ว ยความปรารถนาดี อยากให้ ค นฟั งมี ค วามสุ ข
มีความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ในข้อนี้หมายถึงว่าแม้จะพูดจริง เป็นคาสุภาพ พูดแล้วเกิด
ประโยชน์ แต่ถ้า จิตยั งคิ ดโกรธมี ค วามริษยา ก็ยั งไม่ ส มควรพูด เพราะผู้ ฟั งอาจ
รับไม่ได้
5. พูดถูกกาลเทศะ แม้ใช้คาพูดที่ดี เป็นคาจริง เป็นคาสุภาพ เป็นคาพูดที่มี
ประโยชน์ และพูดด้วยจิตที่เมตตา แต่ถ้าผิดจังหวะ ไม่ถูกกาลเทศะ ผู้ฟังยังไม่พร้อม
ที่ จะรั บแล้ว จะก่อ ให้เกิดผลเสียได้ เช่น จะกลายเป็นประจานกันหรือจับผิด ไป
(องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 22/198/338 มจร.)
พูดถูกเวลา (กาล) คือ รู้ว่าเวลาไหนควรพูด เวลาไหนยังไม่ควรพูด ควรพูด
นานเท่าไร ต้องคาดผลที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วย
พูดถูกสถานที่ (เทศะ) คือ รู้ว่าในสถานที่เช่นไร เหตุการณ์แวดล้อมเช่นไร
จึงสมควรที่จะพูด หากพูดออกไปแล้วจะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไร เช่น มีความหวัง
ดีอยากเตือนเพื่อนไม่ให้ดื่มเหล้า แต่ไปเตือนขณะเพื่อนกาลังเมาอยู่ในหมู่เพื่อนฝูง
ทาให้เขาเสียหน้าอย่างนี้ นอกจากเขาจะไม่ฟังแล้ว เราเองอาจเจ็บตัวได้
คนฉลาด ไม่ใช่เป็นแต่พูดเท่านั้น ต้องนิ่งเป็นด้วย คนที่พูดเป็นนั้น ต้องรู้ในสิ่ง
ที่ไม่ควรพูดให้ยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูด
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4.2.7 ลักษณะของการทูตที่ดี 8 ประการ
นอกจากเป็นคนมี วาจาสุ ภาษิตแล้ว ควรฝึ กตนให้มี คุณสมบัติของการเป็น
“นักการทูต” ที่ดีตามแนวคาสอนที่กล่าวไว้ในพระสูตร ดังนี้
1. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ด่วนปฏิเสธ
2. เมื่อถึงคราวพูด ก็สามารถทาให้ผู้อื่นฟัง
3. รู้จักกาหนดขอบเขตของการพูด ให้กะทัดรัด
4. จาเนื้อความทั้งหมดที่จะพูด
5. เข้าใจเนื้อความทั้งหมด โดยละเอียดตามความเป็นจริง
6. ทาให้ผู้อื่นเข้าใจตามได้
7. ฉลาดในการพูดที่เป็นประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์
8. ไม่พูดชวนให้เกิดการทะเลาะวิวาท
(องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) 23/16/242-243 มจร.)

4.3 อุดมการณ์ของการเป็นกัลยาณมิตร
หน้าที่กัลยาณมิตรนั้น นอกจากการทาหน้าที่กัลยาณมิตรต่อตนเองต่อบุคคล
อื่นแล้ว กัลยาณมิตรควรมีความรอบรู้ และสามารถทาหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน ควรจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในอุดมการณ์เพื่อความ
เป็นกัลยาณมิตรอีกด้วย
ใครๆ ก็ต้องการคบคนดี อยากได้กัลยาณมิตรมาคอยแนะนาสิ่งที่ดีๆ แก่ชีวิต
มีเพื่อนก็อยากได้เพื่อนแท้ มิตรแท้ ไม่ต้องการมิตรเทียม กัลยาณมิตรในอุดมคติเป็น
ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา ดังข้อความที่
กล่าวไว้ในสุมนสูตรว่า
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“ดวงจันทร์ปราศจากมลทิน โคจรไปในอากาศ ย่อมสว่างกว่าหมู่
ดาวทั้ ง สิ้ น ในโลก ด้ ว ยรั ศ มี ฉั น ใด บุ ค คลผู้ ส มบู ร ณ์ ด้ ว ยศี ล
มีศรัทธา ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมรุ่งเรืองกว่า ผู้ตระหนี่ทั้งหมด
ในโลกด้วยจาคะ
เมฆที่ ล อยไปตามอากาศ มี ส ายฟ้ า ปลาบแปลบมี ย อด
ตั้งร้อย ให้ฝนตกรดแผ่นดินเต็มที่ดอนและที่ลุ่ม ฉันใด สาวกของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้สมบูรณ์ด้วยทัสสนะ เป็นบัณฑิต ก็ฉันนั้น
เหมื อ นกั น ย่ อ มข่ ม ผู้ ต ระหนี่ ไ ด้ ด้ ว ยฐานะ 5 ประการ คือ อายุ
วรรณะ สุ ข ยศ และโภคทรั พ ย์ เขาตายแล้ ว ย่ อ มบั น เทิ ง ใจใน
สวรรค์”
(องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 22/31/45-48 มจร.)

ลักษณะกัลยาณมิตรในอุดมคตินั้น มีศรัทธาสมบัติ คือ เชื่อปัญญาตรัสรู้ของ
พระตถาคต เชื่อกรรมและผลแห่งกรรม เชื่อว่าทานที่ให้แล้วมีผล การบูชามีผล
การเซ่นสรวงมีผล ผลวิบากแห่งกรรม ที่ทาดี ทาชั่วมีจริง โลกนี้มีจริง โลกหน้ามีจริง
มารดาบิดามีคุณจริง สัตว์ผู้เกิดผุดขึ้นมีจริง สมณพราหมณ์ผู้ดาเนินชอบ ปฏิบัติชอบ
ซึ่งกระทาโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่
ในโลก
มีศีลสมบัติ ผู้มีศีลย่อมเป็นที่รัก เป็นที่พอใจ เป็นที่เคารพสรรเสริญ เป็นผู้
โจทก์ท้วง เป็นผู้ติเตียนบาป อดทนต่อถ้อยคาของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย
อานิสงส์ของความถึงพร้อมด้วยศีล มี 5 ประการ คือ
1. บุคคคลผู้ ถึงพร้อมด้วยศีล ในโลกนี้ย่อมประสบโภคะกองใหญ่ เพราะมี
ความไม่ประมาทเป็นเหตุ
2. กิตติศัพท์อันดีงามของบุคคลผู้มีศีล ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล ย่อมกระฉ่อนไป
3. บุ ค คลผู้ มี ศี ล ผู้ ถึ ง พร้ อ มด้ ว ยศี ล เข้ า สู่ บ ริ ษั ท ใดๆ คื อ ขั ต ติ ย บริ ษั ท ก็ ดี
พราหมณบริษัทก็ดี คหบดีบริษัทก็ดี สมณบริษัทก็ดี ย่อมเป็นผู้องอาจไม่ขวยเขิน
เข้าไป
4. บุคคลผู้มีศีล ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล ย่อมไม่เป็นผู้หลงทากาละ (ตาย)
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5. บุคคลผู้มีศีล ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล ครั้นร่างกายแตก ภายหลังมรณะ ย่อม
เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
คหบดีทั้งหลายเหล่านี้แลคืออานิสงส์ 5 ประการ ของความถึงพร้อมด้วยศีล
ของบุคคลผู้มีศีล (ที.ม. (แปล) 13/80/245-246 มมร.)
มี สุ ต สมบัติ ย่ อ มท าถ้อ ยค าอั นลึกซึ้งให้ง่า ย สามารถที่ จะแนะนาในสิ่ งที่ดี
เหมือนหงายของที่ค ว่า เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง และจุดประทีปใน
ที่มืด ด้วยประสงค์จะให้คนได้มองเห็นทาง
มี จ าคสมบั ติ เป็ น ผู้ ไ ม่ โ ลภมากหรื อ เห็ น แก่ ไ ด้ ไม่ ค ดโกง เป็ น คนมั ก น้ อ ย
สันโดษ ชอบสงัด ไม่คลุกคลีด้วยหมู่
มี วิ ริ ย สมบั ติ เป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม ความเพี ย ร เพื่ อ ปฏิ บั ติ ป ระโยชน์ เกื้ อ กู ล แก่สั ตว์
ทั้งหลาย
มีสติสมบัติ มีสติตั้งมั่น ไม่เป็นคนจิตใจโลเล
มีสมาธิสมบัติ เป็นผู้มีจิตไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตเป็นสมาธิ
มีปัญญาสมบัติ มีปัญญาสามารถวินิจฉัยอรรถคดีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตรงไป
ตามความเป็นจริง
บุคคลผู้เป็นกัลยาณมิตร จึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคติธรรม อันเป็นกุศลด้วยสติรู้
สิ่งที่มีประโยชน์ และไม่มีประโยชน์แห่งสัตว์ทั้งหลายตามเป็ นจริงด้วยปัญญา เป็นผู้
มีจิตแน่วแน่ในกุศลธรรมเหล่านั้น ด้วยสมาธิ ย่อมกีดกันสัตว์ทั้งหลาย จากสิ่งที่ไม่
เป็นประโยชน์ แล้ วชัก นาเข้า ไปในสิ่ งที่ เ ป็นประโยชน์ด้วยวิริ ย ะ ดังนั้น ท่ า นจึง
กล่าวว่า บุคคลเป็นที่รัก เคารพยกย่อง เป็นผู้ว่ากล่าว ผู้อดทนถ้อยคา ผู้กระทา
ถ้อยคาอันลึกซึ้ง และไม่ชักนาในฐานะที่ไม่ควร (ขุ.อุ.อ. (แปล) 44/355-356 มมร.)
4.3.1 กัลยาณมิตรกับความเป็นพระโพธิสัตว์
ในทุติยมารปาสสูตร ว่าด้วยบ่วงแห่งมาร สูตรที่ 2 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
ภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์
ก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่
เป็นของมนุษย์ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป เพื่อ ประโยชน์
เกื้อกูลแก่ชนหมู่มาก เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่อ อนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์
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เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เธอทั้งหลายอย่าได้ไปทาง
เดียวกัน 2 รูป ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงแสดงธรรม งามในเบื้อ งต้น
งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งยัญ
ชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง สัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลใี นจักษุน้อยมีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรม
ย่อมเสื่อมเสีย ผู้รู้ทั่วถึงซึ่งธรรมยังจักมี ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยังอุรุเวลา
เสนานิคมเพื่อแสดงธรรม (ส.ส. (ไทย) 15/141/179-180 มจร.)
พระบรมโพธิสัตว์แต่ละพระองค์ กว่าจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ท่านต้องสร้างบารมีชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันทีเดียว ทาหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับ
ตนเองและคนอื่นเรื่อยมา ด้วยปณิธานอันยิ่งใหญ่และมุ่งมั่นนั้น ท่านจึงยอมสละได้
ทุ กสิ่ ง ทุ กอย่ า ง ทั้ งทรั พ ย์ สิ นภายนอก และทรั พ ย์ ภายใน คื อ อวัย วะ เลื อ ดเนื้อ
แม้กระทั่งชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งสัพพัญญุตญาณอันประเสริฐ คือ ญาณหยั่งรู้ในสรรพ
ศาสตร์ที่เป็นเหตุให้รู้แจ้งโลกทั้งปวง การสร้างบารมีของท่านถึงกับมีอุปมาไว้ว่า
ในเส้ น ทางการสร้ า งบารมี แม้ จ ะมี ถ่ า นเพลิ ง ร้ อ นระอุ ตลอดเส้ น ทางมา
ขวางกั้น หรือจะมีทะเลเพลิงลุกโพลงโชติช่วง จนมองไม่เห็นฝั่ง แต่หากรู้ว่าจุดหมาย
ปลายทางข้างหน้าคือ ฝั่งแห่งพระนิพพานอันเป็นบรมสุข ท่านก็จะอดทนฝ่าฟันข้าม
ไป เพื่อแลกกับการได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะยอมสละทุกสิ่ งเพื่อ
พระสัทธรรมอันประเสริฐ ตั้งแต่นั้นมาก็สร้างบารมีเรื่อยมา โดยไม่เห็นแก่ความ
เหนื่อยยากลาบาก จนได้บรรลุอภิสัมมาสัมโพธิญาณเป็นศาสดาเอกของโลก
การที่ บุค คลใดบุค คลหนึ่ง ปรารถนาพุ ท ธภูมิ อยากรื้ อ สั ตว์ขนสั ตว์ไ ปสู่ ฝั่ ง
นิพ พานนั้น เพี ย งแค่คิ ดก็ย ากแล้ ว ยากยิ่ งกว่างมเข็ม ในมหาสมุท ร จากนั้นต้อง
ย้าคิด ย้าพูด ย้าทา หมั่นตอกย้าซ้าเดิมในมโนปณิธานที่แน่วแน่ ไม่ได้ คานึงถึงเวลา
ว่าอีกกี่เดือน กี่ปีกี่ภพ กี่ชาติจึงจะสมปรารถนา ท่านสร้างบารมีอย่างไร้กาลเวลา
บารมีแก่รอบเมื่อไรก็สมปรารถนาเมื่อนั้น พระโพธิสัตว์จึงเป็นบุคคลที่มีใจเหนือกว่า
มนุษย์ทั้งหลาย เมื่อจะทาทานก็ทาแบบทุ่มเทสุดหัวใจ ชาวโลกส่วนใหญ่นั้นอยากได้
แต่ท่านอยากให้ ให้ได้กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิตเป็นทาน
พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย เป็นสุดยอดนักเสียสละของโลก และจักรวาล การรักษา
ศีล หรือเจริญภาวนา ก็ทุ่มเทจนตลอดชีวิต เพียรพยายามมานับภพนับชาติไม่ถ้วน
แม้รู้ว่าหนทางสู่ความเป็นพระพุทธเจ้านั้นยังอีกยาวไกล อย่างไรก็ตาม ขณะที่สร้าง
บารมีอยู่นั้น มีพระโพธิสัตว์ จานวนไม่น้อยที่เกิดท้อถอยในระหว่างทาง เพราะยัง
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เป็นประเภทอนิยตโพธิสัตว์ คือ เห็นว่าการรื้อสัตว์ขนสัตว์ ช่างยากเย็นแสนเข็ ญ
จริงๆ จึงปรารถนาเป็นเพียงพระอัครสาวกบ้าง พระอริยสาวกบ้าง ซึ่งการสร้าง
บารมีไม่ยาวนานมาก เพียงให้ได้หมดกิเลส เป็นพระอสีติมหาสาวกใช้เวลาอย่าง
น้อย 100,000 กัป พระอัครสาวกก็ใช้เวลา 1 อสงไขย กับ 100,000 กัป
ท่านได้สร้างบารมี เช่นนั้น มายาวนานนับภพนับชาติไม่ถ้ว น จนกระทั่งเกิด
อุปมาว่า ท่านได้สละเลือดเนื้อและชีวิต เฉพาะที่เป็นเลือดก็มากกว่าน้าในท้องทะเล
มหาสมุทร สละเนื้อเป็นทานมากกว่าแผ่นดินบนพื้นชมพูทวีป ที่ควักลูกนัยน์ตา
ก็มากกว่าดวงดาวบนท้อ งฟ้า และที่ตัดศีรษะบูชาธรรม มากยิ่งกว่าผลมะพร้า ว
ในชมพูทวีป
นั่ น คื อ ข้ อ ความที่ อุ ป มาไว้ ท่ า นท าเช่ น นั้ น นั บ ภพนั บ ชาติ กั น ไม่ ถ้ ว น จาก
การศึกษาประวัติการสร้างบารมีของท่านที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนั้น เป็นเพียง
เศษเสี้ยวหนึ่งของประวัติอันยาวนานของพระพุทธองค์เท่านั้น
อันที่จริงพระพุทธองค์ทรงสร้างบารมีมานานถึง 20 อสงไขย แสนมหากัป
โดย 8 อสงไขยแรก เพี ย งคิ ดอยากเป็นพระพุ ท ธเจ้า เท่ า นั้น ยั งไม่ กล้ า บอกใคร
เมื่อความคิดดีติดแน่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายมากเข้า ก็เปล่งวาจาบอกคนรอบข้า ง
เมื่ อ พบพระพุ ท ธเจ้ า พระองค์ ใ ด ท่ า นจะเข้ า ไปกราบนมั ส การท าบุ ญ กุ ศ ลกั บ
พระพุ ท ธเจ้ า พระองค์ นั้ น แล้ ว กราบทู ล ถึ ง ความปรารถนาดี ข องตั ว ท่ า นเองว่า
อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตบ้าง พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ก็จะทรงชื่นชมอนุโมทนา และทรงอวยพรให้ท่านสมหวังดังใจปรารถนาเรื่อยมา
ท่ า นได้พ บพระพุ ท ธเจ้า มามากมายหลายพระองค์ แต่ยั งไม่ ไ ด้รั บ ค ายื นยั นหรือ
คาพยากรณ์ใดๆ อย่างไรก็ตามท่านก็สร้างบารมีอย่างไม่ย่อท้อ
ครั้นครบ 16 อสงไขย ในสมัยที่ท่านเป็นสุเมธดาบส ท่านได้นอนทอดร่างเป็น
สะพาน เพื่อให้พระทีปังกรพุทธเจ้า และเหล่าพระอรหันตขีณาสพเดินข้ามโคลนตม
ไป ท่านจึงได้รับ คาพยากรณ์จากพระทีปังกรพุทธเจ้าพระองค์แรกว่าอีก 4 อสงไขย
แสนมหากัป สุเมธดาบสจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่า สมณโคดม และหลังจาก
นั้ น มาอี ก 4 อสงไขยแสนมหากั ป เมื่ อ บารมี ข องท่ า นเต็ ม เปี่ ย มบริ บู ร ณ์ ก็ ส ม
ปรารถนาได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลก สมดังพุทธ
พยากรณ์ทุกประการ
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ดังนั้น ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ก็ต้องรักในการทาหน้าที่กัลยาณมิตรเป็น
ชีวิตจิตใจควบคู่ไปด้วยจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลย ในขณะเดียวกันผู้ที่รักในการทา
หน้าที่กัลยาณมิตร มีใจประกอบด้วยมหากรุณา คอยทาหน้าที่แนะนามหาชนให้เดิน
บนเส้นทางที่ถูกต้อง ชักชวนให้ละจากบาปอกุ ศล ทาความดีทุกอย่าง และชักชวน
ให้มาประพฤติปฏิบัติธรรม ด้วยการนั่งสมาธิเจริญภาวนา แสดงว่าเป็นผู้มีหัวใจของ
พระบรมโพธิสัตว์ มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ มีสิทธิ์ปรารถนาพุทธภูมิ
และดาเนินตามปฏิปทาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในปางก่อน แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะ
ได้เป็นพระพุทธเจ้า ความปรารถนาจะสูงส่งหรือยิ่งใหญ่สักเพียงใด ก็จะได้เท่าที่ลง
มือทา
4.3.2 กัลยาณมิตรกับสันติภาพโลก
โลก คือ หมู่สัตว์นี้ ส่วนมากยังติดอยู่ในหล่ม คือ กิเลสอาสวะ สาหรับผู้ไม่ได้
ฝึกใจให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นประจา แต่ละวันยิ่งดูเหมือนว่า จะยิ่งติดหล่มลึกลงไปทุก
ที การได้กัลยาณมิตรมาเป็นทางสว่างแก่ชีวิต เป็นสิ่งที่สาคัญมาก ในโลกนี้มีเพียง
กัลยาณมิตรเท่านั้นที่จะสามารถปลุกชาวโลกให้ตื่น จากความหลงใหลในเบญจกาม
คุณ ไม่หลงไปในกระแสวัตถุนิยม ลาพังกัลยาณมิตรคนเดียวก็เหมือนแสงเทียนเล่ม
เดียว ส่องแสงได้เพียงไม่กี่นาที และอยู่ในรัศมีที่ใกล้เหลือเกิน ไม่สามารถทาให้โลก
นี้สว่างพอ แต่ถ้าโลกนี้มีกัลยาณมิตรเป็นร้อยคนหรือล้านคน ทาหน้าที่แนะนาความ
จริ ง ของชี วิ ต ให้ กั บ ชาวโลก มุ่ ง น ามหาชนให้ ด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ค่ า ให้ เ ห็ น
ประโยชน์ของการสั่งสมบุญว่าประเสริฐกว่าการได้ทรัพย์สินเงินทอง การแก่งแย่งชิง
ดี กั น ให้ เ ห็ น ประโยชน์ สุ ข ของส่ ว นรวมมากกว่ า ความสุ ข ส่ ว นตั ว แนะน าไม่ ใ ห้
ประมาทในชีวิต ให้เห็นคุณค่าของการได้อัตภาพเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่สุด
ส าหรั บการสร้ า งบารมี เมื่ อ ทุ กคนมี จิต ส านึกเหล่ า นี้เ กิดขึ้น จะเป็น พลั งหมู่ เ กิด
กระแสแห่ ง การท าความดี ร่ ว มกั น ขึ้ น จะมี ชี วิ ต อยู่ บ นพื้ น ฐานของความเมตตา
ปรารถนาดีต่อกัน สันติสุขจะแผ่ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สันติภาพโลกเป็น
จริงได้เมื่ออาศัยกัลยาณมิตร
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4.4 กระบวนการและขั้นตอนการทาหน้าที่กัลยาณมิตร
4.4.1 หลักอิทธิบาท 4
ในการทาหน้าที่กัลยาณมิตร ให้ประสบผลสาเร็จตามความปรารถนา ทั้ง เพื่อ
การเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเอง และการทาหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่น ผู้ที่เป็น
กัลยาณมิตรจะต้องคานึงถึงหลักธรรมที่นาไปสู่ความสาเร็จ คือ อิทธิบาท 4 ซึ่งเป็น
ทางดาเนินไปสู่ความสาเร็จ อันประกอบด้วยหมวดธรรม 4 ข้อ คือ (1) ฉันทะ คือ
เต็มใจทา (2) วิริยะ คือ แข็งใจทา (3) จิตตะ คือ ตั้งใจทา และ (4) วิมังสา คือ เข้าใจ
ทา ไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรม ทุกคนต่างปรารถนาความสาเร็จด้วยกันทั้งสิ้น ใน
การท าหน้า ที่ กัล ยาณมิ ตรก็เ ช่นเดีย วกัน ท าอย่ า งไร มี กระบวนการดาเนินงาน
อย่างไร จึงจะประสบผลสาเร็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ให้หลักการสั้น ๆ เพียง
4 ข้อ เท่านั้นเอง คือ หลักอิทธิบาท 4 อิทธิ แปลว่า ฤทธิ์ หรือความสาเร็จ บาท
แปลว่า เส้นทางไป ทางดาเนินไป อิทธิบาท ก็คือ “ทางดาเนินไปสู่ความสาเร็จ”
ซึ่งประกอบด้วย
1. ฉันทะ คือ เต็มใจทา ได้แก่ มีความต้องการที่จะทา มีใจรักที่จะทา ใส่ใจรัก
ที่จะทาสิ่งนั้นอยู่เสมอ คือ ผู้เป็นกัลยาณมิตรจะต้องตระหนักเสมอว่า งานที่จะทา
นั้นนับว่าเป็นความดี เป็นบุญเป็นบารมี ที่จะทาให้ตนเองมีคุณความดี มีคุณธรรม
ยิ่งๆ ขึ้นไป เป็นงานที่จะทาให้คนอื่น ได้มาร่วมเดินบนเส้นทางของการสร้างบารมี
ทาให้คนอื่นมีความเป็นอยู่ที่ดีงาม มีคุณธรรม เป็นต้น และต้องปลาบปลื้มใจ ที่จะ
ได้ทาหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรนี้
2. วิริยะ คือ แข็งใจทา ขยันทาหน้าที่ด้วยความพยายาม อดทนไม่ท้อถอย
อะไรจะเกิดก็แข็งใจทา คือ เมื่อกัลยาณมิตรกาหนดเป้าหมายแล้วว่า จะไปทาหน้าที่
กัลยาณมิตรให้กับใคร เรื่องอะไร ที่ไหน เวลาใด อย่างไร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ลง
มือปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย คือ ให้เกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน
ในการทาหน้าที่ก็จะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสม การแต่งกาย บุคลิกภาพ การพูดจา
ท่าทาง เป็นต้น ซึ่งจะต้องศึกษาในรายละเอียดในหัวข้ออื่นๆ ต่อไป เพื่อให้การทา
หน้าที่กัลยาณมิตรได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์
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3. จิตตะ คือ ตั้งใจทา มีใจจดจ่อ ทาสิ่งนั้นด้วยความฝักใฝ่ เอาใจใส่เสมอ มีใจ
จดจ่อ เป็นสมาธิ กล่าวคือ เอาใจใส่ในความเป็นกัลยาณมิตร หน้าที่ที่ ทาต่อผู้ที่เรา
จะไปเป็นกัลยาณมิตร ให้ทาความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น เอาใจเขามาใส่ใจเรา
4. วิ มั ง สา คื อ เข้ า ใจท า มี ค วามรู้ ค วามสามารถในสิ่ ง ที่ ท า ท าด้ ว ยความ
พิจารณา หมั่นตรวจสอบ มีการวางแผน วัดผล ตลอดจนหาวิธีการแก้ไขปรับปรุง
เพื่อพัฒนากระบวนการและกิจกรรมของความเป็นกัลยาณมิตร อันจะทาให้ประสบ
ผลสาเร็จ ผลสัมฤทธิ์ตามที่ปรารถนา ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
4.4.2 ขั้นตอนการทาหน้าที่กัลยาณมิตร
1. เตรียมความรู้
ในการทาหน้าที่กัลยาณมิตรนั้น สิ่งสาคัญอันดับแรก ก็คือ การนาธรรมะของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแนะนาให้แก่ญาติมิตรของเรา รองลงมา ก็คือ การชัก ชวน
ให้ญาติมิตรของเราได้ทราบข่าวงานบุญ งานกุศล ดังนั้น เราจึงควรศึกษาธรรมะ
ด้านปริยัติเกี่ยวกับการทาทาน การรักษาศีล การเจริญสมาธิภาวนา และความรู้
เกี่ยวกับธรรมะ เพื่อให้สามารถนาไปถ่ายทอดได้อย่างละเอียดให้ผู้ที่เราไปชักชวน
เกิดความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งได้
2. เตรียมอุปกรณ์
อุ ปกรณ์ ที่ ส ามารถจะนาไปใช้ในการท าหน้า ที่ กัล ยาณมิ ตร มี ทั้ งสื่ อ ธรรมะ
ที่เป็นหนังสือ เอกสาร แผ่นพับ เทปวิดีโอ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม ควรจัดเตรียม
ไว้ ในกรณีที่อาจจะต้องมอบให้แก่ผู้ที่เราไปพบ และมีศรัทธาในการปฏิบัติธรรม
หรือสร้างทานกุศลเพื่อเป็นเครื่องเสริมกาลังใจยิ่งๆ ขึ้นไป
3. เตรียมบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพ เป็นความประทับใจอันดับแรกของคนเราเมื่อได้พบเห็น ดังนั้นเรา
จึงควรมีรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้สดชื่น แข็งแรงอยู่เสมอ ให้มีกิริยาอาการ
ที่สารวม น่าเลื่อมใส แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มีรอยยิ้มที่เบิกบาน แจ่มใส
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4. เตรียมจิตใจ
เมื่ อ เตรี ย มความรู้ อุ ป กรณ์ และสุ ข ภาพร่ า งกาย พร้ อ มที่ จ ะท าหน้ า ที่
กัลยาณมิตรแล้ว สิ่งหนึ่งที่จาเป็นมากจะขาดเสียไม่ได้ คือ เราจะต้องนั่งสมาธิเป็น
ประจาทุกวันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อ ทาใจของเราให้หยุดนิ่ง ให้ผ่องใส
ให้เกิดความสุขภายใน แล้วเกิดความปรารถนาดี ที่จะนาวิธีเข้าถึงความสุขนี้ไปมอบ
แก่บุคคลผู้เป็นญาติมิตร และบุคคลอันเป็นที่รักของเรา
5. การเตรียมรายชื่อ
ก่อนที่จะเลิกนั่งสมาธิทุกครั้งจะเป็นก่อนนอน หรือตอนเช้าก็ตาม ให้เรานึกถึง
บุคคลที่เรารู้จัก ตั้งแต่ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เรารู้จัก
ให้นึกถึงชื่อ นึกถึงใบหน้า อธิษฐานขอให้เขามีความสุขกายสบายใจ เมื่อได้พบกัน
ขอให้มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส เสมือนหมู่ญาติที่จากกันไปนานแสนนาน แล้วได้มา
พบกัน เมื่อได้สนทนาด้วยก็ขอให้เขามีจิตศรัทธาเลื่อมใส ได้เข้าใจ และสามารถ
ทาตาม ในสิ่งที่เราแนะนาได้อย่างง่ายดาย ด้วยจิตใจที่อาจหาญ ร่าเริง เบิกบานใน
บุญกุศล แล้วเราก็มาเขียนรายชื่อหมู่ญาติเหล่านั้นไว้ในสมุดบันทึกของเรา
6. การนัดหมาย
การนัดหมายกับบุคคลที่เราจะพบนั้น การตรงต่อเวลาเป็นสิ่ง สาคัญมาก และ
เนื่องจากสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด บางแห่งมีสภาพติด
ขัดมาก การนัดหมาย ควรกาหนดอยู่ในช่วงเวลามากกว่า กาหนดเจาะจงเป็นเวลา
นั้นๆ และควรระบุสถานที่ หรือจุดนัดหมายให้ชัดเจนหาพบได้ง่าย
7. เข้าพบและเชิญชวน
เราจะต้องหาโอกาสชี้แจง ให้หมู่ญาติของเราได้ทราบว่า การเกิดมาเป็นมนุษย์
นั้น ทุกคนจาเป็นต้องมีที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของชีวิต สิ่งนั้นก็คือ พระรัตนตรัยซึ่งมี
อยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลก และจะเข้าถึงได้ด้วยการทาใจให้หยุดนิ่ง อยู่ที่
ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนกาลังแสวงหา ที่พึ่งที่ระลึกภายในนี้
จะคอยบาบัดทุกข์บารุงสุขให้ชีวิตของเราประสบความสุข ความสาเร็จทุกประการ
และอีกสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ คือ การสร้างทานกุศล ซึ่งพระเดชพระคุณพระมงคล
เทพมุนี (หลวงพ่อวัดปากน้า ภาษีเจริญ) ท่านเคยกล่าวไว้กับศิษยานุศิษย์ของท่าน
เสมอๆ ว่า “จะทาบุญอะไร ก็ทาเถอะ แต่อย่าขาดทานกุศล เพราะเมื่อเราไม่อด
ไม่จนเสียแล้ว โอกาสที่จะทาความดีอื่นๆ ก็จะตามมา”
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8. สร้างเสริมกาลังใจ
เมื่อเราได้เชิญชวนหมู่ญาติ หรือบุคคลอันเป็นที่รักของเรา ให้มีศรัทธาในการ
ประพฤติปฏิบัติธรรม และมี ส่ วนร่วมสร้า งทานกุศลกับเราแล้ว เราจะต้องคอย
ประคับประคองให้ กาลังใจ คอยสอบถาม ตามโอกาสอันสมควรว่า ผลการปฏิบัติ
ธรรมก้าวหน้าดีไหม และในการที่เขาไปทาหน้าที่กัลยาณมิตรพบอุปสรรค ปัญหา
อะไรบ้าง เราต้องแนะนาให้กาลังใจ เพื่อให้เขาได้ทาหน้าที่ให้ดีทสี่ ุด อย่าได้หวั่นไหว
ต่ออุปสรรค หรือปัญหาที่จะเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ตามที เพราะสิ่งที่เขากาลัง
ท าอยู่ นี้ จะเป็นประโยชน์ทั้ งต่อ ตัวเขาเอง ต่ อ ครอบครั ว ต่อ สั งคม ต่อ ชาวโลก
จะเป็นประโยชน์ทั้งชาตินี้และชาติหน้า ชาตินี้จะมีผลต่อความสุขกายสุขใจ และจะ
มีผลกระทบ ไปถึงสันติสุขของชาวโลกทั้งหลาย ก็ด้วยอานาจ “บุญ” ที่เขาได้ตั้งใจ
ท าครั้ งนี้นั่นเอง และจะส่ งผลไปทุ กภพทุ กชาติ ตราบกระทั่ งเข้า สู่ พ ระนิพ พาน
(มูลนิธิธรรมกาย, 2538: 70-88)
4.4.3 การทาหน้าที่กัลยาณมิตรในยุคข้อมูลข่าวสาร
เนื่องจากสังคมในยุคข้อมูลข่าวสาร ใครที่ได้รับข่าวสารเร็ว และให้ข้อมูลกับ
ผู้อื่นได้มาก จะกลายเป็นที่ยอมรับของสังคม ดังนั้น ความรู้สึกว่า เราต้องเสาะ
แสวงหาข้อมูล รวมไปถึงการส่งต่อ ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่ จาเป็น ต้องทา
เป็นประจา บางครั้งข้อความ หรือข้อมูลที่เราส่งต่อนั้น ตัวเราเองอาจจะยังไม่ได้
อ่านเลยด้วยซ้า เนื่องจากมีกรอบเวลาเป็นตัวบีบ ดังนั้น สิ่งที่ต้องทราบก่อน คือ
1. บุคคลทั่วไป มีความรู้สึกว่าตัวเอง คือ ศูนย์กลางของทุกสิ่ง
2. มีการแบ่งกลุ่มบุคคล หรือสังคมที่มีความสนใจร่วมกัน ค่อนข้างชัดเจน
การพบปะพูดคุย จะอยู่แต่ในกลุ่มของตนเป็นส่วนใหญ่
3. การกระจายข้อมูล อาศัยเครือข่าย ที่ตนคุ้นเคยเป็นหลัก
4. ข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้ มีอย่างมากมายในหลากหลายด้ าน ค่อนข้าง
ครอบคลุมความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์
5. ข้อมูลเหล่านั้นมีการคัดกรองน้อย หรืออาจจะไม่มีการคัดกรอง ทาให้มี
ข้อมูลเท็จอยู่เป็นจานวนมาก ในฐานข้อมูลรอบโลก
6. การกระจายตัวของข้อมูล และข่าวสาร ไปได้เร็วมากๆ
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7. ผู้คนไม่ชอบอะไรที่เป็นทางการ หรือเป็นวิชาการมากนัก
8. ความรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบ ในการส่งต่อข้อมูลเท็จมีน้อย
9. แบ่งกรอบความเป็นส่วนตัว กับพื้นที่สาธารณะไม่ออก ส่งผลให้เกิดการ
กระทบกระทั่งในหลายระดับ
10. การทาหน้าที่ของสื่อสารมวลชน เริ่มจะเอาความเห็นของบุคคลต่างๆ ตาม
สื่อออนไลน์ มาใช้งานมากขึ้น
11. การแสดงความคิดเห็น ตามสื่อออนไลน์ ประเภทต่างๆ ใช้อารมณ์มากกว่า
เหตุผล
12. สมาธิสั้น ความสนใจที่จะทาอะไรต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ มีน้อย เนื่องจาก
เราอยู่ในยุคที่ทุกคน สามารถจะเลือกรับข้อมูลที่ตัวเองสนใจ ได้อย่างอิสระ และ
เป็นยุคสมัยที่ต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิต จึงต้องศึกษาช่องทางการติดต่อสื่อสาร การใช้
อุปกรณ์ และวิธีการใช้เครื่องมือ ให้ได้หลากหลายมากขึ้น ไม่ปิดทางเดินของตัวเอง
คนไหนที่เปิดใจ และพร้อมจะพัฒนาตนเอง จะไปได้ไกลกว่าคนอื่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง หากใครมีการศึกษาข้อมูลทางจิตใจ หรือมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ความเชื่อต่างๆ จะเป็นที่สนใจของผู้คน เพราะในยุคข้อมูลข่าวสาร ใครที่มีความ
โดดเด่น สามารถผสมผสานความลงตัว ระหว่างเทคโนโลยีทางด้านกายภาพ และ
ทางด้านจิตใจ เข้าด้วยกันได้ จะถูกแยกออกมาจากคนอื่นๆ ทั่วไปในทันที ยิ่งใครที่
สามารถออกมาให้ ค วามเห็ น ในเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาความคิ ด หรื อ จิ ต
วิญญาณได้อย่างง่ายๆ และชัดเจน จะเป็นที่สนใจ และได้รับการยอมรับในวงกว้าง
ข้อมูลเท็จที่ส่งต่อกันอย่างมากมาย เกิดจากกลุ่มคนที่ต้องการได้รับความสนใจ
จากผู้ อื่ น แต่ ไ ม่ ค่ อ ยได้ คิ ด ถึ ง ผลกระทบ ที่ อ าจจะเกิ ด จากการส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล เท็ จ
หากว่ า มี ก ารแนะน าสั่ ง สอนให้ ค นในสั ง คม รู้ จั ก รั บ ผิ ด ชอบในสิ่ ง ที่ ต นกระท า
สิ่งเหล่านี้ก็คงไม่เกิด การกระจายตัวของจดหมายลูกโซ่ ในยุคก่อนใช้เวลาประมาณ
หนึ่งสัปดาห์ หรือมากกว่านั้น แต่ในยุคนี้ เพียงแค่ไม่กี่วินาที ข้อมูลข่าวสารก็ไปได้
ไกลทั่ ว โลกแล้ ว ดั ง นั้ น สติ และความรั บ ผิ ด ชอบเป็ น ตัว หลั ก ที่ จ ะช่ ว ยป้ อ งกัน
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้
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ข้อที่ควรระวังมากๆ อีกประการ ก็คือ การแสดงความคิดเห็น เนื่องจากกรอบ
ระหว่า งความเป็นส่วนตัว กับส่ วนรวมในยุ ค นี้ อาจจะถูกหลงลื ม ไป ด้วยปัจจัย
หลายๆ ประการ เช่น ความเร็วในการสื่อสาร อารมณ์ การมีส่วนร่วม การแสดง
ความคิดเห็น โดยที่ไม่ต้องระวังตัวเองมากนัก (มีความรู้สึกว่าเราเองเป็นมนุษย์
ล่องหน อยากจะทาอะไรก็ได้) ยกตัวอย่าง เช่น เราอาจจะถูกใครทาให้หงุดหงิดใน
ระหว่างวัน จึงพิมพ์ข้อความแสดงความรู้สึกออกมา ในขณะนั้นในทันที เนื่องจาก
อุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมื อสื่อสารชนิดต่างๆ
มี ขนาดเล็กลง สามารถพกติดตัวไปได้ง่าย ไม่ ต้อ งรอไปเปิดคอมพิวเตอร์ จึงจะ
สามารถใช้โปรแกรมติดต่อสื่อสาร เมื่อเกิดการกระทบกระทั่งขึ้นมาทางอารมณ์
จึงมีการแสดงความเห็นออกมาตอบโต้ในทันที เนื่องจากการรับรู้ข่าวสาร รวมไปถึง
กิจกรรมของคนเป็นเครือข่าย ที่กระจายไปในวงกว้าง การที่จะมีคนไม่เห็นด้วยกับ
เรา ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ง่าย และกลายเป็นตัวโหมโรง กระพือ เรื่องราวต่างๆ ออกไป
ได้อย่างรวดเร็ว ความขัดแย้งในวงเล็กๆ กลายมาเป็นกระแส ที่สะเทือนสังคมได้ใน
เวลาแค่ชั่วข้ามคืน ดังนั้น ทุกครั้งก่อนจะพิมพ์อะไร หรือสื่อสารอะไรออกไป ต้องมี
สติ และใช้ความระมัดระวังให้มากที่สุด
ปัจจุบัน ผู้คนในสังคมมีทุกข์ ที่มาจากการบีบคั้นของจิต อันเกิดจากการรับ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รายรอบตัว หากเราได้ช่วยแนะนา หนทางในการเสาะแสวงหา
ความสุขอย่างอื่น นอกจากสุขที่ได้ครอบครองวัตถุ หรือได้เสพอารมณ์ต่างๆ ที่กิเลส
เป็นตัวชักนา เป็นอีกทางเลือกในการใช้ชีวิต วิธีการที่จะทาให้จิตใจของคนสงบ
ได้นั้น เป็นเรื่องที่ทาได้ยากเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าจะมีการคิดค้นอุปกรณ์ต่างๆ มากมาย
ที่คิดว่าสามารถช่วยทาจิตใจให้สงบมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว เทคโนโลยี ที่
เอามาใช้กับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็เป็นเพียงแค่การรักษาตามอาการเท่านั้น หาใช่การ
แก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงไม่ หากสามารถสละ และปล่อยวางอารมณ์ต่างๆ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งวั น ได้ จิ ต ใจจะค่ อ ยๆ พั ฒ นาขึ้ น หลั ก ค าสอนในทาง
พระพุทธศาสนา สอนให้เรารู้จักการปรับ สละ ละทิ้ง รวมไปถึงสามารถเข้าใจถึง
พฤติกรรม อันจะนาไปสู่การเข้าใจอารมณ์ของตัวเอง เป็นลาดับขั้นตอนชัดเจนจาก
ง่ายไปหายาก จนทาให้คนที่ได้รับการฝึก ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา มีการ
พัฒนาทางด้า นจิตใจขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง ทาให้คาสอนของพระพุทธองค์เ ป็นที่
ยอมรับกันมาตั้งแต่อดีตจนถึ งปัจจุบันว่า เป็นเหตุ เป็นผล และสามารถพิสูจน์ได้
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หากได้รับการฝึกฝนที่ถูกต้องจากครูบาอาจารย์ที่รู้จริงตามคากล่าวที่ว่า ธรรมะนั้น
เป็นคาสอนที่ไม่จากัดกาล คือ ทันสมัยอยู่เสมอ
ดังนั้น การทาหน้าที่กัลยาณมิตรในยุคสื่อสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างจากการ
ทาหน้าที่กัลยาณมิตรในยุคที่ผ่านๆ มา คือ ต้องอาศัยความปรารถนาดีเป็นตัวตั้ง
ปรารถนาให้คนอื่นมีความสุข และได้พบกับสิ่งดี ๆ ในชีวิต โดยเฉพาะได้รู้จัก และ
ยิ่งกว่านั้น คือ ได้เข้าใจคาสอนของพระพุทธองค์ เพียงแต่สิ่งที่ยากมากขึ้น ก็คือ
ทิศทาง และทัศนคติ ในการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ส่วนใหญ่สวนทางกับคาสอน
ทางพระพุทธศาสนา กล่าวคือ คาสอนของพระพุทธองค์ ยิ่งเรียน ยิ่งศึกษา ยิ่งเข้าใจ
ตัวเองมากขึ้น แต่การแสวงหาความรู้ในยุคนี้ ส่วนมากยิ่งเรียน ยิ่งเสาะแสวงหา
ยิ่งออกห่างจากตัวเอง
คาสอนของพระพุทธองค์ ยิ่งศึกษาก็ทาให้กิเลสในใจลดน้อยลงไป แต่ข้อมูล
และสื่อต่างๆ ที่ผู้คนรับรู้ และเป็นที่สนใจส่วนใหญ่ เป็นไปเพื่อสนองกิเลสของคน
ทาให้การเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ ยวกับพระพุทธศาสนา อยู่ในกลุ่มแคบๆ รวม
ไปถึง ความรู้ ความเข้าใจในการทาหน้าที่กัลยาณมิตร หรือการทาหน้าที่นักเผยแผ่
ของผู้ ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบโดยตรง คื อ พระภิ ก ษุ โดยเฉพาะในนิ ก ายเถรวาท
ไม่ชัดเจนมากนัก คิดว่าแค่ฝึกฝนอบรมตนก็เพียงพอแล้ว แต่ในความเป็นจริงหาก
มองการทางานของพระพุทธองค์ จะเห็นว่าหลังจากที่ พระองค์ค้นพบความจริง
อันประเสริฐที่อยู่ในกายที่ ยาววา หนาคืบ กว้างศอกนี้ ที่เรียกว่า “ธรรมะ” แล้ว
พระองค์ ก็ เ สด็ จ ออกจากป่ า เพื่ อ โปรดสรรพสั ต ว์ ทั้ ง หลายตามหน้ า ที่ ข อง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นสาวกของพระองค์ก็ออกสั่งสอนหมู่ชนเช่นเดียวกันกับ
ที่พระพุทธองค์ได้ทรงทาให้ดูเป็นตัวอย่าง จนทาให้คาสอนของท่านสืบทอดต่อเนื่อง
ยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้
การทาหน้าที่กัลยาณมิตร ต้องเริ่มจากเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองให้ได้ก่อน
คือ ตัวเราเองต้องปฏิบัติจนเกิดผล หรือมีประสบการณ์ที่ดี จนสามารถ “เข้าใจ
ตัวเองดีในระดับหนึ่ง” ก่อนในเบื้องต้น ยกตัวอย่างเช่น ให้ทาน รักษาศีล ทาสมาธิ
เป็นประจาจนเกิดผลกับตัวเรา จากนั้นก็เริ่มจดบันทึก เพื่อทดสอบการเก็บข้อมูล
จากนั้นทิ้งไว้สักพักค่อยกลับมาอ่านดู เพื่อเรียนรู้ในการนาเสนอ และการสื่อสาร
ของตัวเราว่าเป็นอย่ างไร แต่ไม่ต้องกังวลอะไรมากนัก เกี่ยวกับการนาเสนอ เพราะ
ทักษะในส่วนนี้ สามารถฝึกฝนกันได้ ขอเพี ยงแต่มีความจริงจัง และปรารถนาดี
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ต่อผู้อื่นอย่างแท้จริง และ “ต้องระวัง ไม่ให้ผู้รับสารรู้สึกว่า โดนยัดเยียด” คาว่า
“พบกันครึ่งทาง” เป็นสิ่งที่ต้องท่องเอาไว้ในใจเสมอ
การศึ กษาของฝั่ งตะวันตกมองถึงการพัฒ นาจิตในระดับสู ง โดยอาศั ยการ
ศึกษาผ่านทางพระ ผ่านหลัก คาสอนในทางพระพุทธศาสนา ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มี
อารมณ์ดี และมีความสุขมากที่สุดในโลก การที่คนมีความสุขได้นั้น ไม่ใช่เพียงแค่ว่า
เราได้ครอบครองสิ่งไหนหรืออะไร แต่ว่าการมีความสุขนั้น คือ การที่ได้เข้าใจตัวเอง
และใช้ชีวติ ได้พอเหมาะพอควรกับสิ่งที่ตัวเรานั้นเป็น มีการบริหารอารมณ์ของตนได้
เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากเราไม่มีความเข้าใจในจิตใจของตน
ว่ า เราต้ อ งการสิ่ ง ใด และต้ อ งการแค่ ไ หน ใครยิ่ ง เข้ า ใจตั ว เองได้ ม ากเท่ า ไหร่
ก็สามารถที่จะจัดการชีวิตของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ตรงนี้ คือ
ข้อได้เปรียบของผู้ที่ศึกษาคาสอนทางพระพุทธศาสนา
การเรี ย นการสอนพระพุ ทธศาสนา ในยุ ค สมั ย ปัจจุบันนี้ บุค คลที่ มี ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับคาสอนมีอยู่ไม่มากนัก และส่วนใหญ่ก็พยายามที่จะไม่เข้ามายุ่ง
เกี่ยวกับสังคมที่มีความวุ่นวาย หากตัวเราเองประเมิน และเข้าใจตัวเราได้ในระดับ
หนึ่ง โดยผ่านการฝึกฝนมาอย่างถูกวิธี ความสุขที่เกิดขึ้นจากการฝึกตัวนี้แหละ ที่จะ
เป็นข้อ มู ลดิบในเบื้องต้น ในการนามาใช้ในการท าหน้าที่ เพราะเมื่อไหร่ที่เรามี
ความสุขที่ออกมาจากใจของเรา บุคคลที่อยู่รอบข้าง ย่อมสามารถจะรับรู้และเข้าใจ
ได้
การนาเสนอข้อมูลในยุคนี้ “ไม่จาเป็นว่าต้องนาเสนอผ่านตัวหนังสือ แต่เพียง
อย่างเดียว การนาเสนอผ่านภาพเคลื่อนไหวเป็นที่นิยมนามาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ”
ไม่จาเป็นต้องมีหรือใช้อุปกรณ์ราคาแพง หากว่าเนื้อหาหรือเรื่องราวที่เรานาเสนอ
มีความ “จริง” อยู่ในตัวมากพอ และนาเสนอได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถเข้าถึง
ผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุคข้อมูลข่าวสาร เครือข่ายเป็นเรื่องที่ สาคัญเป็น
อย่างมาก หากใครมีเครือข่ายมากกว่าคนอื่น ก็จะถือว่าได้ เปรียบ และมีโอกาสที่จะ
เปลี่ยนแปลงสังคมในภาพรวมได้ง่ายขึ้น ซึ่งโดยหลักของเครือข่ายต้องกระจายกัน
ออกทาหน้าที่ ไปในหลายๆ เส้นทาง ตามที่เราสามารถทาได้ การเรียนรู้และพัฒนา
ก็เป็นสิ่งที่ต้องกระทาควบคู่ กันไป อย่า จากัดตัวเองเพียงแค่ในกลุ่ มที่เราคุ้ นเคย
อย่ากังวลหรือเกรงว่าจะเข้าไปเป็นพวกเดียวกับกลุ่มอื่ นๆ ไม่ได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ใช้สังคหวัตถุ 4 เป็นกาวประสานใจ เราเองต้องนาสังคหวัตถุมาใช้ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้ได้
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233

การท าหน้าที่ กัลยาณมิตรไม่ จาเป็นต้องชวนคนเข้าวัด หรื อ ต้อ งทาในสิ่งที่
ตั ว เราคุ้ น เคย หากแต่ เ ราแค่ ท าให้ ผู้ ค นในสั ง คมเริ่ ม ฉุ ก คิ ด ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ตั ว เอง
อยากจะพัฒนาตัวเอง หรือได้เริ่มที่จะเรียนรู้ในการที่จะพัฒนาตน เป็นบุคคลที่
สังคมในยุคนี้ขาด ก็ถือว่าทาหน้าที่กัลยาณมิตรได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว
4.4.4 อุปสรรคของการเป็นกัลยาณมิตร
อุปสรรคของการเป็นกัลยาณมิตร ประกอบด้วย
1. เป้าหมายไม่ชัดเจน
คนเราเกิดมาต้องมีเป้าหมายของชีวิต เพื่อเป็นตัวกาหนดว่า เราจะดาเนินชีวิต
ไปในทิศทางใด จะได้ฝึกฝนตนเองไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ถ้าไม่มีเป้าหมายชีวิต
มัวแต่ศึกษาเล่าเรียนหรือ ทามาหากินไปวัน ๆ ชีวิตก็จะเหมือนสวะที่ลอยไปตาม
กระแสน้า การตั้งเป้าหมายไว้ในทางที่ถูกต้อง จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราดาเนินชีวิตได้
อย่ า งถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง ทางพระท่ า นเรี ย กว่ า ตั้ ง ตนชอบ เป้ า หมายนั้ น มี 2 อย่ า ง คื อ
เป้าหมายทางโลกกับเป้าหมายทางธรรม เป้าหมายทางโลก คือ การศึกษาเล่าเรียน
การประกอบอาชีพการงาน แต่เป้าหมายทางธรรม คือ การบรรลุมรรคผลนิพพาน
ดั ง นั้ น เป้ า หมายทางธรรมนี้ ส าคั ญ เพราะเราเกิ ด มาภพชาติ ห นึ่ ง จะต้อ งสั่ งสม
บุญกุศลไว้เป็นเสบียง หล่อเลี้ยงชีวิตข้ามภพข้ามชาติ ตั้งเป้าหมายในการสร้างบารมี
ไว้ ฝึกฝนกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งๆ ขึ้นไป ละโลกไปแล้วเราจะได้ไปอยู่ใน
ภพภูมิที่ดี สร้างความดีได้ เต็มที่ และสะดวกสบาย ดาเนินชีวิตมุ่งตรงสู่มรรคผล
นิพพานตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วย
ดังโอวาทของหลวงพ่ อ ธัม มชโย ที่ กล่ า วไว้ว่า เราเกิดมาภพชาติหนึ่ง เพื่ อ
แสวงหาที่พึ่งที่ระลึกอันแท้จริง แสวงหาสิ่ งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นสุขได้ด้วย
ตัวเอง และเป็นตัวตนที่ แท้ จริ ง สิ่ งที่ เ ราต้อ งการนี้ รวมประชุม อยู่ ในธรรมกาย
ทั้งหมด ธรรมกาย คือ แก่นของชีวิต เป็นชีวิตในระดับลึกที่อยู่ภายในตัวของเรา
ที่ทุกคนมีสิทธิ์จะเข้าถึงได้ หากฝึกใจให้หยุดนิ่ง ถ้าหยุดได้เมื่อไร เข้าถึงได้เมื่อนั้น
ไม่จากัดด้วยกาลเวลา ถ้าเราเข้าถึงธรรมกายแล้ว ชีวิตเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น มีความสุขเพิ่มขึ้น

234

DF102 การทาหน้าที่กัลยาณมิตร

ชี วิ ต จะมี ค วามมั่ น คงและปลอดภั ย ชี วิ ต นั ก สร้ า งบารมี เ กิ ด มาก็ เ พื่ อ ท า
พระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี และมีภารกิจ หน้าที่ที่ติดตัวมาข้ามภพ
ข้า มชาติ คื อ หน้า ที่ ของกัล ยาณมิ ตร เพื่ อ ชี้ท างสว่า งให้กับคนทั้ งโลก ได้หันมา
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ธ รรม เพื่ อ ให้ เ ข้ า ถึ ง พระธรรมกาย แล้ ว ช่ ว ยกั น แผ่ ข ยาย
พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก โดยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุ่มเททาลงไปนั้น ก็เพื่อเป้าหมาย
เดียว คือ สร้างสันติสุขให้บังเกิดขึ้นแก่โลก
2. ขาดกาลังใจ
อุปสรรคในการทาหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างหนึ่ง คือ ขาดกาลังใจ ซึ่งสามารถ
เกิดขึ้นได้กับทุกคน เหมือนน้าทะเลมีขึ้นมีลง เหมือนพระอาทิตย์มีช่วงที่อับแสง
หรือเหมือนพระจันทร์ที่ถูกเมฆหมอกมาบดบัง ซึ่งสาเหตุที่ขาดกาลังใจ เพราะอยู่
ห่างไกลจากหมู่คณะบ้าง ห่างจากการฟังธรรมจากครูบาอาจารย์บ้าง ทาให้ขาด
จิตสานึกความเป็นกัลยาณมิตรผู้มีหัวใจโพธิสัตว์
แนวทางแก้ไขจะต้องคบหาผู้มี กาลังใจสูงส่ง ที่สามารถฉุดรั้งเราขึ้นจากความ
เบื่ อ หน่ า ย หรื อ ท้ อ แท้ ใ จ หมั่ น ฟั ง ธรรมจากครู อ าจารย์ และบั ณ ฑิต นั กปราชญ์
ผู้มีอุดมการณ์ในการสร้างสันติสุขให้บังเกิดขึ้นแก่โลก ครั้นฟังแล้วต้องใช้โยนิโสมนสิการ คือ พิจารณาไตร่ตรองถึงผลดี ของการทาหน้าที่กัลยาณมิตร แล้วเราจะ
เกิดกาลั งใจที่ไม่ สิ้นสุด เมื่ อ ไรก็ตามที่ขาดกาลังใจ ควรหาโอกาสนั่งสมาธิมากๆ
ก าลั ง ใจจะไม่ สิ้ น สุ ด เมื่ อ ใจหยุ ด นิ่ ง ที่ ศู น ย์ ก ลางกาย เพราะศู น ย์ ก ลางกาย คื อ
ต้นแหล่ง แห่งพลังใจที่ไร้ขอบเขต เมื่อไรก็ตามที่ได้เข้าถึงพระธรรมกาย เราจะมอบ
ความรักอันบริสุทธิ์ที่เกิดจากใจหยุดนิ่งนี้ แก่ทุกคนที่เรารู้จัก เราจะทาหน้าที่อย่างมี
ความสุขกว่าที่เคยเป็นมาก่อน ดังนั้น การหมั่นนั่งสมาธิเจริญภาวนาเป็นประจา
ทุกวันอย่างสม่าเสมอ จึงเป็นเรื่องสาคัญต่อตัวกัลยาณมิตรเอง
2.1 วิธีสร้างกาลังใจตามพุทธวิธี มีปรากฏในสังคีติสูตร ความว่า
1) สัปปุริสสังเสวะ (การคบสัตบุรุษ) หมายถึง การรู้จักเข้าหาครูอาจารย์ไปมา
หาสู่เป็นประจา คบหาบัณฑิตนักปราชญ์ หรือเพื่อนกัลยาณมิตรที่มี กาลังใจสูงส่ง
กว่าเรา บางครั้งเพียงแค่ได้พบเห็นก็เป็นมงคลแก่ชีวิตแล้ว เพราะจิตใจของเราจะ
สูงส่งตามไปด้วย หัวใจของกัลยาณมิตรจะได้โชนนิรันดร์
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2) สัทธัมมัสสวนะ (การฟังพระสัทธรรม) ต้องหาโอกาสฟังธรรมเป็นประจา
ทั้งจากครูอาจารย์ จากเพื่อนกัลยาณมิตร เพื่อตอกย้าเป้าหมาย และมโนปณิธาน
เหมือนเสาเข็ม ยิ่งตอกลึกเพียงไร ก็สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างได้สูง เพียงนั้น
3) โยนิโสมนสิการ (การกระทาไว้ในใจโดยแยบคาย) ต้องหมั่นตรึก หมั่นตรอง
ด้วยจิตเป็นกุศล เพิ่มพูนความเมตตา และมหากรุณาต่อ สรรพสัตว์เอาไว้ เกิดมา
ทั้งทีต้องช่วยกันชี้นาสิ่งดีๆ ให้แก่ชาวโลก เมื่อเรามีโอกาสรู้ก่อน ก็ควรแนะนาผู้อื่น
ให้รู้ตาม
4) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ (การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม) ต้องเคร่งครัดในการ
ปฏิบัติธรรม ท าตนเป็นต้นแบบที่ ดีเ สี ย ก่อน ไม่ ท าตนเถลไถล เพราะอย่างน้อย
แม้ ว่า เราอาจทาหน้าที่ กัลยาณมิตรยังไม่ สมบูรณ์ แต่ ล าพั งความประพฤติ หรื อ
คุณธรรมของเราเองก็สามารถเป็นตัวอย่างที่ดี อันจะนาไปสู่การเอาเยี่ยงอย่างของ
ผู้ได้พบเห็น
2.2 กาลังใจในการทาหน้าที่กัลยาณมิตร
หลวงพ่อธัมมชโยได้ให้กาลังใจการทาหน้าที่กัลยาณมิตร เรื่องความอดทนแก่
สาธุชน ผู้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันที่วัดเอาไว้ว่า หากมนุษย์ทุกคนได้รู้จักธรรมกาย
ได้เข้าถึงพระธรรมกาย มนุษย์จะเลิกเบียดเบียนกัน จะมอบความรักความปรารถนา
ดีซึ่งกันและกัน สันติสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นในโลก เพื่อนร่วมโลกของเราจะรู้จัก
และเข้า ใจเรื่ องธรรมกายได้ดีเ พียงไร ย่ อ มขึ้นอยู่ กับลูก ๆ ทุ กคน สิ่ ง ส าคัญที่สุด
ทุ ก คนจะต้ อ งปฏิ บั ติ ธ รรมจนเข้ า ถึ ง พระธรรมกาย เพราะเมื่ อ เข้ า ถึ ง แล้ วจึ งจะ
สามารถพิสูจน์ได้ว่า ธรรมกายนี้เป็นของดีจริง มีจริงอยู่ภายในตัวของเรา จากนั้น
เราก็จะท าหน้า ที่ กัล ยาณมิ ตรคอยแนะนาให้บุค คลทั้ งหลายได้เ ข้า ถึงธรรมกาย
เช่นเดียวกัน
ในอดีตอันยาวนาน มนุษย์ต่างไม่เคยค้นพบสันติสุขที่แท้จริงเลย เพราะไปหลง
แสวงหาผิ ด ที่ ด้ ว ยการลองผิ ด ลองถู ก จึ ง ไม่ รู้ ว่ า ที่ ตั้ ง แห่ ง ความสุ ข นั้ น อยู่ ที่ ไ หน
จะเข้าถึงได้ด้วยวิธีการอย่างไร ต่อเมื่อใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบังเกิ ดขึ้น
ในโลก ทรงชี้ น าแสงสว่ า งแห่ ง ปั ญ ญา อั น เกิ ด จากการตรั ส รู้ ธ รรมด้ ว ยการท า
ใจหยุดนิ่ง จนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยภายใน ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ 7
แล้ว เมื่อนั้นชาวโลกจึงได้รู้จักวิธีเข้าถึงสันติสุขภายในที่แท้จริง
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เมื่ อ เวลาแห่ ง พุ ท ธกาลผ่ า นพ้ น ไปนานแล้ ว ชาวโลกส่ ว นใหญ่ ก ลั บหลงลื ม
วิธีการที่ถูกต้องนั้นไปเสีย หันไปใช้วิธีการลองผิดลองถูกขึ้นมาอีก แต่ก็มีน้อยคนนัก
ที่จะสามารถบอกได้ว่า วิธีการใด วิธีการหนึ่งนั้นเป็นวิธีการที่ถูกต้อง การเข้าถึง
พระธรรมกายภายในของพวกเรา จึงเป็นสิ่ งส าคั ญ ที่ สุ ด เพราะเป็นสิ่ งที่ ทุ ก คน
สามารถยืนยันด้วยตัวเองว่าเป็นการเข้าถึงความสุขที่แท้จริง และสามารถสร้างสันติ
สุขให้เกิดขึ้นแก่โลกของเราได้อย่างถูกต้องตรงทาง
วิธีการที่ จะสร้ า งจิต ส านึกร่ วมให้ทุ กคนเกิดแรงบันดาลใจ อยากประพฤติ
ปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึงธรรมกายจนเกิดเป็นสันติสุขขึ้นมาได้นั้น คือ การรวมกลุ่ม
คนมาปฏิบัติธรรมร่วมกัน จานวนมากๆ อย่างน้อยจะต้องให้เกิดภาพผู้ปฏิบัติธรรม
จานวน 1 ล้ า นคน มาประชุม กันในชุด ขาว นั่งหลั บตาเจริ ญ ภาวนาพร้อ มๆ กัน
ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันคุ้มครองโลก เป็นต้น
ดังนั้น จึงขอฝากหน้าที่กัลยาณมิตรไว้ในความรับผิดชอบของเราทุกคน ให้ก้าว
เดินไปทาหน้าที่อันยิ่งใหญ่แก่มวลมนุษยชาติ สิ่งนี้ไม่ใช่การฝันเฟื่อง แต่เป็นสิ่งที่
สามารถเกิดขึ้นได้จริง เพราะว่าธรรมกายภายในนั้นมีอยู่จริงในตัวมนุษย์ทุกคน
วิธีการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมก็มีอยู่ และมีตัวอย่างของผู้ที่เข้าถึงแล้วอีกมากมาย
เพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถเข้าถึงได้
สิ่งสาคัญที่สุดประการแรก คือ เราต้องเข้าถึงธรรมกาย เมื่อทุกคนได้เข้าถึง
ธรรมกายแล้ว เราจึงจะสามารถช่วยกันสร้างภาพคน 1 ล้านคน ไม่ขาดเลยแม้แต่
เพียงคนเดียว มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันที่มหาธรรมกายเจดีย์ ศูนย์กลางแห่งการ
สร้างบารมีของพวกเรา และมนุษยชาติ เมื่อภาพนี้ปรากฏขึ้นในโลกยุคโลกาภิวัฒน์
ที่มีเทคโนโลยีทางการสื่อสารเชื่อมประสานกันทั่วโลกจะเป็นภาพที่มีพลังมีอานุภาพ
สื่อสารเข้าไปถึงใจของผู้คนต่างๆ ทั่วทุกมุมโลกให้เกิดแรงบันดาลใจ อยากประพฤติ
ปฏิ บั ติ ธ รรมตามแบบอย่ า งที่ ป รากฏในภาพนั้ น และธรรมกายจะแผ่ ข ยายไป
ทั่วทุกมุมโลก
เราทุกคนจะต้องช่วยกันอย่างเต็มที่เต็ม กาลังเอาชีวิตของเราทุ่มลงไป โดยไม่
ค านึงถึง อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น คิ ดอยู่ ในใจเสมอว่าเราจะต้องท าให้ไ ด้ 1 ล้ านคน
ให้เป็นภาพแห่งบุญกุศลที่จะต้องเกิดขึ้นจริงในโลก ขอให้เตรียมร่างกายให้แข็งแรง
ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ อย่าเจ็บ อย่าป่วย อย่าไข้ เรากาลังทางานเต็ม ที่
เราจึงต้องเตรียมร่างกายของเราให้แข็งแรง
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เพราะสุขภาพกายเป็นที่ตั้งของสุขภาพใจ เป็นที่ตั้งของความสุขและความสาเร็จ
ทั้งมวล เราต้องทางานหนัก เพราะฉะนั้นจะละเลยหรือละเว้นในการดูแลรักษา
สุ ขภาพร่างกายไม่ได้เลย จะต้อ งเตรียมร่างกายของเราให้แข็งแรง สดชื่นอย่าง
สม่าเสมอ
ขั้นต่อ ไป ก็ต้อ งเตรียมจิต ใจให้แข็งแกร่ง มั่ นคง เป็นจิตใจที่ เ ข้ม แข็งของ
นักสร้างบารมี ที่มีความมุ่งมั่นว่า จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น
ให้ได้ เราต้องปลูกฝังความเชื่อมั่นนี้ ย้าลงไปในใจของเราทุก ๆ วัน วันละหลายๆ
ครั้ง เท่าที่เราจะนึกได้
เมื่อมีความคิด และเชื่อมั่นอย่างเต็มที่แล้ว ต่อไปก็ต้องเตรียมความรู้ และ
ธรรมะว่าธรรมกาย คืออะไร อยู่ที่ตรงไหน จะเข้าถึงได้อย่างไร เตรียมความรู้ให้รอบ
เตรี ย มค าถาม ค าตอบให้ เ ข้ า ใจ ทั้ ง เรื่ อ งราวของวั ด เรื่ อ งราวขององค์ ก ร หรื อ
เรื่องราวอะไรก็ตามที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ เตรียมข้อมูล ต่างๆ ให้พร้อมแล้วจะ
ช่วยให้เราเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วสิ่ง สาคัญที่จะขาด
ไม่ได้เลย คือ กาลังใจของเราเอง ในบางครั้งเราอาจไปพบอุปสรรค พบบุคคลที่ไม่
เข้าใจ ไม่เห็นด้วย ไม่น่าฟัง อย่าไปขุ่นเคืองหรือท้อแท้ เราต้องอดทน และพร้อม
เสมอที่จะให้อภัยแก่ทุกคน
เมื่ อ เรามี ทุ ก อย่ า งพร้ อ มอย่ า งนี้ แ ล้ ว จะเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามองอาจ กล้ า หาญ
มีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรที่ดี แล้วก็เดินตรงไปข้างหน้า ใครอยู่ใกล้เรา ข้างหน้า
เรา หรือรอบข้างเรา บุคคลนั้นคือ ผู้มีบุญ ให้ทุกคนพูด ออกไปชักชวน แนะนาให้
เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญ มาทาทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา อันจะเป็นเสบียง
ติดตัวเขาไปข้ามชาติ
เมื่อได้ทาหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างนี้แล้ว ทุกๆ วัน ก่อนนอนขอให้ระลึกถึงผล
บุญที่ได้ทามาแล้วทั้งหมด อธิษฐานว่า ด้วยอานุภาพแห่งบุญนี้ ให้เราหลับเป็นสุข
อยู่ ใ นความคุ้ ม ครองของพระธรรมกาย พระพุ ท ธเจ้ า ในพระนิ พ พาน ให้ เ รามี
พลังกาย พลังใจที่สดชื่น มีสติปัญญาที่จะไปแนะนาให้ชาวโลกทุกๆ คน ที่แวดล้อม
ใกล้ชิดเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงสันติสุขภายใน และก็ทาความดีร่วมกัน แล้วก็
หลับไปอย่างเป็นสุข ตื่นมาตอนเช้า ชาระล้างร่างกายให้สะอาด นั่ง ทาสมาธิภาวนา
แผ่กระแสใจของเรา ไปทั่วจักรวาลที่ไม่มีขอบเขต แล้วก็ระลึก ถึงผู้มีบุญ ไม่ว่าจะไป
พบปะเจอะเจอใครก็ตาม ขอให้ได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยม เมื่อเราได้พูดให้เขา
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ฟังแล้ว ขอให้เขาเกิดความปีติเลื่อมใส ตัดสินใจมาสั่งสมบุญร่ วมกันกับเราและ
หมู่คณะ และด้วยอานุภาพบุญแห่งความตั้งใจต่อการทาหน้าที่กัลยาณมิตรนี้ ขอให้
ได้พบแต่คนดีๆ คนที่มีสัมมาทิฏฐิ คนที่พร้อมจะร่วมอุดมการณ์เดียวกัน คือ ร่วมกัน
สร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุด หากว่าจะมีบางครั้งเมื่อไปทา
หน้า ที่ กัล ยาณมิ ตรแล้ว อาจไม่ ไ ด้อย่ างที่ตั้งใจไว้ จงอย่ า หวั่นไหว อย่ า ตัดสิ นใจ
แทนเขา จงท าหน้ า ที่ กั ล ยาณมิ ต รเท่ า นั้ น พู ด คุ ย ให้ ค าแนะน าที่ ถู ก ต้ อ ง เป็ น
ประโยชน์ต่อตัวของเขาเองและส่วนรวม ให้เขาเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในที่สุด
เราก็จะได้คาตอบที่ยินยอมพร้อมใจด้วยกุศลศรัทธาอย่างแก่กล้าด้วยตัวของเขาเอง
เมื่อลูกๆ ทุกคน ได้ตั้งใจทาหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรเช่นนี้ อย่างเต็ม กาลังแล้ว
ก็เชื่อว่าภาพคนจานวน 1 ล้านคน จะต้องบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และเมื่อภาพนี้
ขยายไปทั่วโลก จะมีพลังสร้างจิตสานึกร่วม ในการประพฤติปฏิบัติธรรมแก่ชาวโลก
เราจะมีชีวิตที่กอปรไปด้วยบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาล และมีปีติเป็นรางวัล เมื่อสันติ
สุขอันแท้จริงของโลกบังเกิดขึ้น
3. ขาดความอดทน
เป็นไปได้ที่การทาหน้าที่กัลยาณมิตรมีสิทธิ์ล้มเหลว เพราะทาไปได้ระดับหนึ่ง
แล้วจะคลายความเพียร แม้จะมีมโนปณิธาน มีอุดมการณ์ และเป้าหมายชีวิตที่
ชัดเจน แต่เมื่อขาดความอดทนเสียแล้ว ก็มีโอกาสที่จะหยุดทาหน้าที่กัลยาณมิตรได้
เพราะการทาหน้าที่กัลยาณมิตรนั้น เปรียบเหมือนการพายเรือทวนกระแสน้าเชี่ยว
จาเป็นต้องอาศัยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พลังใจที่แข็งแกร่ง ทนต่อสภาวธรรมของ
โลกที่เชี่ยวกราก ด้วยความไม่รู้ และไม่เข้าใจของคนทั่วไป
หลวงพ่อธัมมชโยได้สอนให้อดทนในเรื่องการทาหน้าที่กัลยาณมิตรเอาไว้ว่า
คลื่นในมหาสมุทรจะสร้างคลื่นลูกใหม่ต่อไป ฉันใด คลื่นความดีจะสร้างความดีใหม่
ต่อไป ฉันนั้น หลวงพ่อต้องการให้ลูก ๆ ชายหญิงทุกคนสวมหัวใจสิงห์ และสวม
วิญญาณกัลยาณมิตร ชี้แนะหมู่ญาติให้ใจของเขาเป็นกุศล แล้วชักนาให้มาประพฤติ
ปฏิบัติธรรมให้ได้มากที่สุด เพื่อที่ว่าชาวโลกจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดี
ขอให้เราทุกคนต่อสู้ อดทน เข้มแข็ง และอ่อนน้อมถ่อมตน ด้วยการให้ความเคารพ
แก่ ผู้ อื่ น ซึ่ ง จะท าให้ เ ราลดทิ ฏ ฐิม านะลง และฝึ ก ให้ เ รามี ส ติ อดกลั้ น ต่ อ อาการ
อั นไม่ น่า พึ งใจที่มี ผู้แสดงออกทั้งทางกาย และวาจา จงอดทนต่อ อุ ปสรรคเพียง
เล็กน้อ ยที่เกิดขึ้น ประหนึ่งแผ่นดินที่ไม่ทุกข์ร้อนยามถูกราดรด ด้วยของดี หรือ
บทที่ 4 การทาหน้าที่กัลยาณมิตร
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ของเสีย จงอดทนประหนึ่งลิ้นในปากของงูพิษ ที่สามารถอยู่ได้ท่ามกลางกระแส
พิษร้าย จงอดทนประหนึ่งผ้าขี้ริ้ว หรือผ้าเช็ดเท้า ที่คอยแต่จะทาความสะอาดให้
ทุกคนเรื่อยไป จงลดตัวของเราลงต่าเพื่อที่จะยกจิตใจของเราให้สูงขึ้น และจงรักษา
คุ ณ ค่ า อั น สู ง ส่ ง นี้ เพื่ อ ยกระดั บ จิ ต ใจของชาวโลก เราทุ ก คนจะสร้ า งสั น ติ สุ ข
ให้เกิดขึ้นในโลก ด้วยการชักนาชาวโลกให้ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์
และมาปฏิบัติธรรมร่วมกัน
เราจะเอาชนะอุปสรรคทุกอย่าง ที่จะมาขัดขวางชาวโลกมิให้รู้คุณ และตอบ
แทนคุณผู้มีพระคุณของโลก ผู้เป็นต้นแบบชีวิต จิตใจ และกายอันประเสริฐของเรา
ชัยชนะนี้จะติดเป็นผังสาเร็จของเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน
เราจะต้องเป็นผู้ชนะสมกับที่เราได้เป็นทายาทของอนันตชัย นั่นคือ พระพุทธเจ้า
ผู้ทรงมีชัยชนะอันไม่มีที่สิ้นสุด
3.1 อดทนเพื่อให้ก้าวพ้นอุปสรรค
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคุณสมบัติของนักรบอาชีพ 5 จาพวก กับคุณสมบัติ
ของนักบวช โดยอิงอาศัยความอดทนไว้ ในปฐมโยธาชีวสูตร ความว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เปรียบด้วยนักรบอาชีพ 5 จาพวกนี้ มีปรากฏอยู่
ในพวกภิกษุ ฉันนั้น เหมือนกัน 5 จาพวก คือ
1) ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ เ ห็ น ฝุ่ น ฟุ้ ง ขึ้ น เท่ า นั้ น ย่ อ มหยุ ด นิ่ ง สะทกสะท้ า น
ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้ จึงลาสิกขา อะไรเป็นฝุ่นฟุ้งขึ้นของเธอ คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมได้ฟังว่า ในบ้านหรือในนิคมโน้น มีหญิง หรือกุมารีรูปงาม
น่าดู น่าเลื่อมใส ประกอบด้วย ผิวพรรณงามอย่างยิ่ง เธอได้ฟัง ดังนั้น แล้วย่อม
สะทกสะท้าน อดทนไม่ได้ จึงลาสิกขา นี้ชื่อว่าฝุ่นฟุ้งขึ้นของเธอ เหมือนนักรบอาชีพ
บางพวกในโลกนี้ เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นเท่านั้น ย่อมหยุดนิ่ง สะทกสะท้าน ไม่สามารถเข้า
รบได้
2) ภิกษุแม้เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้น ก็อดทนได้ แต่ว่าเธอเห็นยอดธงของข้าศึกเข้าเท่านั้น
ย่อมหยุดนิ่ง สะทกสะท้าน ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้ จึงลาสิกขา อะไร
ชื่อว่าเป็นยอดธงของข้าศึกของเธอ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ได้ฟังว่า ในบ้านหรือ
นิคมชื่อโน้น มีหญิง หรือกุมารีรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส ประกอบด้วย ผิวพรรณงาม
อย่ า งยิ่ ง แต่ ว่ า เธอย่ อ มได้ เ ห็ น ด้ ว ยตนเอง ซึ่ ง หญิ ง หรื อ กุ ม ารี รู ป งาม น่ า ดู
น่าเลื่อมใส ประกอบด้วย ผิวพรรณงามอย่างยิ่ง เธอเห็นแล้วย่อมสะทกสะท้าน
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ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้ จึงลาสิกขา เหมือนนักรบอาชีพ นั้นเห็นฝุ่นฟุ้ง
ขึ้นก็อดทนได้ แต่พอเห็นยอดธงของข้าศึกเข้าเท่านั้น ย่อมหยุดนิ่ง สะทกสะท้าน
ไม่สามารถเข้ารบได้
3. ภิกษุแม้เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทนได้ แม้เห็นยอดธงของข้าศึกก็อดทนได้ แต่พอ
เธอได้ยินเสียงกึกก้องของข้าศึกเข้าเท่านั้น ย่อมหยุดนิ่ง สะทกสะท้านไม่สามารถจะ
สืบต่อพรหมจรรย์ไปได้ จึงลาสิกขา อะไรชื่อว่าเป็นเสียงกึกก้องของข้าศึกของเธอ
คือ มาตุคามเข้าไปหา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผู้อยู่ในป่า โคนไม้ หรือเรือนว่างเปล่าแล้ว
ย่ อ มยิ้ ม แย้ ม ปราศรั ย กระซิ ก กระซี้ เย้ ย หยั น ภิ ก ษุ อ ดทนไม่ ไ ด้ จึ ง ลาสิ ก ขา
นี้ชื่อว่าเสียงกึกก้องของข้าศึกของเธอ เหมือนนักรบอาชีพ แม้เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทน
ได้ แม้ เ ห็นยอดธงของข้า ศึก ก็อ ดทนได้ แต่พ อได้ยิ นเสี ย งกึกก้อ งของข้าศึ กเข้า
เท่านั้นย่อมหยุดนิ่ง สะทกสะท้าน ไม่สามารถเข้ารบได้
4. ภิกษุแม้เห็นผุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทนได้ แม้เห็นยอดธงของข้าศึกก็อดทนได้ แม้ได้
ยินเสียงกึกก้องของข้าศึกก็อดทนได้ แต่ว่าย่อมขลาดต่อการโจมตี ทาร้ายของข้าศึก
อะไรชื่อว่าเป็นการโจมตี ทาร้ายของข้าศึกของเธอ คือ มาตุคามเข้าไปหา ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ผู้อยู่ในป่า โคนไม้ หรือเรือนว่างเปล่าแล้ว ย่อมนั่งทับ นอนทับ ข่มขืน
เธอไม่บอกคืนสิกขา ย่อมเสพเมถุนธรรม นี้ชื่อว่า การโจมตีทาร้ายของข้าศึกของเธอ
เหมือนนักรบอาชีพ แม้เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทนได้ แม้เห็นยอดธงของข้าศึกก็อดทนได้
แม้ได้ยินเสียงกึกก้องของข้าศึกก็อดทนได้ แต่ว่าย่อมขลาดต่อการโจมตี ทาร้ายของ
ข้าศึก
5. ภิกษุแม้เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทนได้ แม้เห็นยอดธงของข้าศึกก็อดทนได้ แม้ได้
ยินเสียงกึกก้องของข้าศึกก็อดทนได้ อดทนการโจมตี ทาร้ายของข้าศึกได้ เขาชนะ
สงครามแล้วเป็นผู้พิชิตสงคราม ยึดครองค่ายสงครามนั้นไว้ได้ อะไรชื่อว่าชัยชนะใน
สงครามของเธอ คือ มาตุคามเข้าไปหาภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผู้อ ยู่ในป่า โคนไม้ หรือ
เรือนว่างเปล่า เธอถูกมาตุคามล่อลวงด้วยเมถุนธรรม ไม่พัวพัน ปลดเปลื้อง หลีก
ออกได้ แล้วหลีกไปตามประสงค์ เธอย่อมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ป่า โคนไม้
ภูเขา ซอกถ้า ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟาง เธออยู่ในป่า โคนไม้หรือเรือนว่างเปล่า
ย่อมนั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรงดารงสติไว้เฉพาะหน้า ชาระจิตให้บริสุทธิ์จากนิวรณ์
ทั้ง 5 ซึ่งเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองแห่งใจ บรรลุธรรมอันลึกซึ้งไปตามลาดับ จนได้
ส าเร็ จ เป็ น พระอรหั น ต์ นี้ ชื่ อ ว่ า ชั ย ชนะในสงครามของเธอเหมื อ นนั ก รบอาชีพ
แม้ เ ห็ น ฝุ่ น ฟุ้ งขึ้ น ก็อ ดทนได้ แม้ เ ห็ น ยอดธงของข้ า ศึ ก ก็ อ ดทนได้ แม้ ไ ด้ยิ นเสี ย ง
บทที่ 4 การทาหน้าที่กัลยาณมิตร
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กึ ก ก้ อ งของข้ า ศึ ก ก็ อ ดทนได้ อดทนต่ อ การโจมตี ท าร้ า ยของข้ า ศึ ก ได้ เขาชนะ
สงครามแล้ว เป็นผู้พิชิตสงครามแล้ว ยึดครองค่ายสงครามนั้นไว้ได้ (องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) 22/75/126-130 มจร.)
3.2 ความอดทนกับหัวใจในการทาหน้าที่กัลยาณมิตร
หลวงพ่อธัมมชโย กล่าวถึง ความอดทนในการทาหน้าที่กัลยาณมิตรเอาไว้ว่า
“ความอดทนเป็นดั่งเสาเข็มของบ้าน เป็นรากฐานแห่งความสาเร็จทั้งหลายทั้งปวง”
ดั ง นั้ น เมื่ อ พบเจออุ ป สรรค ปั ญ หา การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ อั น ใด ลู ก ๆ ที่ รั ก
ทั้งหลายของหลวงพ่อจะต้องไม่หวั่นไหว ไม่ท้อแท้ ไม่พ่ายแพ้ ในเมื่อเราปรารถนา
ให้โลกสงบสันติ ให้มนุษยชาติได้เข้าถึงธรรมกาย โดยทั่วไปเราจะยอมให้กิเลสมาร
ทั้งหลายมามีอิทธิพลเหนือชีวิต มาขัดขวางการสร้างบารมีของเราได้อย่างไร ลูก ๆ
ผู้เป็นทหารกล้าแห่งกองทัพธรรมทั้งหลาย ขอจงเข้มแข็ง อดทน เอาชนะอุปสรรค
ต่างๆ ด้วยการทาความดี
ทุ กคนคงจะเคยได้ยินได้ฟัง เกี่ย วกับเรื่ อ งยุ ค ต่างๆ ที่ ผู กเอาไว้เ ป็นถ้อยคา
ที่คล้องจองกันว่า เมื่อสิ้นยุคทมิฬ ก็จะถึงถิ่นกาขาว ชาวศิวิไลซ์ จนเป็นไทยมหารัฐ
ในที่สุด ซึ่งเป็นภาพที่ปรากฏ ในสมาธิจิตของบรรพบุรุษมาเนิ่นนาน หลายร้อยปี
แล้ว เราได้ผ่านห้วงแห่งความเจ็บปวด เลวร้ายในยุคทมิฬกันมาแล้ว บัดนี้ ภาพของ
พวกเรา ภาพสาธุชนจานวนมากมายมหาศาล ในชุดอุบาสกอุบาสิกาขาวบริสุทธิ์
ที่ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรม ช่วยกันสนับสนุน ค้าจุนพระพุทธศาสนา นับเป็น
สัญลักษณ์ของถิ่นกาขาวโดยแท้จริง
ถิ่นกาขาวในที่ นี้ มิ ใช่ หมายถึง ยุ ค ที่ มี ค นต่า งชาติ หรื อ ฝรั่ งเข้าครอบครอง
ตามที่ บ างคนให้ ทั ศ นะเอาไว้ แต่ ห มายถึ ง ดิ น แดนที่ มี ศี ล ธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง มี
พระรัตนตรัยเป็นที่ยึด ซึ่งจะนาไปสู่การเป็นชาวศิวิไลซ์ คือ มีความเจริญรุ่งเรือง
ทั้งด้านวัตถุ และจิตใจ น่ายินดียิ่งนัก ที่ภาพที่เคยเกิดขึ้นในใจของบรรพบุรุษแต่
เดิมมา ได้ปรากฏเป็นจริง เป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจของพวกเราในยุคปัจจุบัน
ดังนั้น ลูกๆ ที่รักทั้งหลายจงไปเถิด ไปปฏิบัติหน้าที่ ไปชี้ นาเส้นทางที่ดีงาม
ไปจุดความสว่าง สร้างสีขาวให้เกิดขึ้นในสังคม ให้สมกับที่ได้เกิดมาในผืนแผ่นดิน
ไทยอันมีพระมหากษัตริย์เจ้าผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมเป็นประมุข แล้วในที่สุด
ชาวโลกก็จะได้ประจักษ์ในคุณค่าของประเทศไทย ในฐานะที่เป็นดินแดน แห่งการ
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ตรัสรู้ธรรม เมื่อนั้นภาพต่างๆ ที่บรรพบุรุษของเราได้พยากรณ์ไว้ก็จะเข้าสู่ความ
เป็นจริง โดยสมบูรณ์

สรุป
บทที่ 4 กล่ า วถึงการทาหน้า ที่กัล ยาณมิตร ซึ่งมี 2 ด้า น คื อ การท าหน้าที่
กัลยาณมิตรให้กับตนเอง และการทาหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่น การจะทาหน้าที่
กัลยาณมิตรให้ได้ดีนั้น บุคคลจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีเสียก่อน แล้วจึงค่อย
พัฒนาตนเองต่อไปเป็นกัลยาณมิตร หรือมิตรดี
การเป็นกัล ยาณมิ ตรให้ กั บตนเอง เป็นการพั ฒ นาตนเองให้เ ป็ นคนดี โดย
เริ่ ม ต้นจากการละทิ ฏฐิม านะ และพั ฒ นานิสั ย ตนเอง โดยอาศั ย แบบอย่ า งจาก
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ พุทธคุณ 3 ประการ ได้แก่ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งเป็นต้นแบบคุณธรรมพื้นฐาน 3 ประการ คือ ความมี
วินัย ความเคารพ และความอดทน นอกจากการพัฒนานิสัยนี้แล้ว บุคคลยังต้อง
พัฒนาจิตใจให้เป็นผู้ที่มีความสงบระงับ โดยอาศัยการบ้าน 10 ข้อ ของคุณครู ไม่ใหญ่หรือหลวงพ่อธัมมชโย
จากนั้นก็พัฒนาตนเองให้เป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้อื่น โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้
คือ ไม่สร้างความเดือดร้อน แนะนาธรรมะ และแจ้งข่าวบุญ ชี้ให้เห็นคุณค่าของบุญ
และประเภทของบุญ ได้แก่ บุญ กิริ ย าวัตถุ 10 ประการ และรั กษาใจให้ผ่ อ งใส
ส าหรั บ ในเรื่ อ งการวางตั ว ของกั ล ยาณมิ ต ร หรื อ เรี ย กว่ า บุ ค ลิ ก ภาพนั้ น ต้ อ ง
ประกอบด้วย การมี สุ ขภาพร่ างกายที่ สมบูร ณ์ แข็งแรง แต่งกายสะอาด สุภาพ
มีอาการสารวมเป็นที่ตั้งของศรัทธา ยิ้มแย้มแจ่มใส ส่วนเรื่องถ้อยคาที่กัลยาณมิตร
ควรพูดนั้น ได้แก่ ถ้อยคาที่ชักนาให้มีความปรารถนาน้อย แนะนาให้สันโดษ มีความ
สงัดกายสงัดใจ ไม่ระคนด้วยหมู่คณะ ให้ปรารภความเพียรตั้งอยู่ในศีลทาใจสงบ
เพื่อทาให้เกิดปัญญาทาใจให้หลุดพ้นจากกิเลส เกิดความรู้ ความเห็นในภาวะที่ใจ
พ้นจากกิเลส กัลยาณมิตรควรมีวาจาสุภาษิต คือ พูดในสิ่งที่ได้กลั่นกรองมาดีแล้ว
โดยพูดแต่คาจริง คาสุภาพ พูดในสิ่งที่ก่อประโยชน์ด้วยจิตเมตตา ถูกกาลเทศะ
ซึ่งในการทาหน้าที่ให้ประสบผลสาเร็จได้ โดยอาศัยหลักอิทธิบาท 4 เป็นสาคัญ คือ
ฉั น ทะ วิ ริ ย ะ จิ ต ตะ และวิ มั ง สา อย่ า งไรก็ ต ามการท าหน้ า ที่ ใ ดๆ ก็ ย่ อ มต้ อ งมี
อุปสรรค การทาหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตนเอง และการทาหน้าที่กัลยาณมิตร
บทที่ 4 การทาหน้าที่กัลยาณมิตร
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ให้กับผู้อื่น ก็ย่อมต้องมีอุปสรรคไม่มากก็น้อย ซึ่งมีสาเหตุมาจากเป้าหมายในการทา
หน้าที่ไม่ชัดเจน ขาดกาลังใจ ขาดความอดทน ซึ่งจะแก้ได้ด้วย การที่กัลยาณมิตร
จะต้องหมั่นนั่งสมาธิ แผ่เมตตา แล้วเป้าหมายการสร้างบารมีจะชัดเจน รวมทั้งจะมี
กาลังใจ ความอดทนต่อการทาหน้าที่กัลยาณมิตรได้เป็นอย่างดี
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บทที่ 5
ประสบการณ์
การทาหน้าที่
กัลยาณมิตร

ความนา
หลังจากเรียนรู้ในภาคทฤษฎี จากบทที่ 1 มาจนถึงบทนี้ ซึ่งเป็นบทสุดท้าย
ของรายวิชา ความรู้ที่มีความจาเป็นต่อการเป็นและทาหน้าที่กัลยาณมิตรของ
นักศึกษา ที่ทาด้วยกระบวนการศึกษาด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา และ
ฝึ ก ฝน บั น ทึ ก การท าหน้ า ที่ กั ล ยาณมิ ต รกั น มาบ้ า งแล้ ว นั้ น ในบทนี้ จ ะได้ น า
ประสบการณ์การทาหน้าที่กัลยาณมิตรมาแสดงให้นักศึกษาได้เห็นเป็นตัวอย่าง
ในเชิงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเห็นภาพที่ชัดเจนของการทาหน้าที่
“ขึ้ น ชื่ อ ว่ า กั ล ยาณมิ ต รแล้ ว เปรี ย บเหมื อ นดั่ ง ดวงแก้ ว ดวงแก้ ว ที่ ส่ อ ง
นาทาง นาแสงสว่างสู่ชีวิตอื่น อีกนับหมื่นนับแสน ให้ก้าวเข้ามาสู่โลกแห่งสันติสุข
อันไพบูลย์ ที่ยิ่งใหญ่ไพศาล ไม่ว่าจะพบเจอคนประเภทไหน อุปสรรคขัดขวาง
มากเพี ย งใดก็ต าม กั ล ยาณมิ ต รที่ รั ก ของหลวงพ่ อ ขอจงมี ก าลั งใจที่ เ ข้ม แข็ง
มี กิ ริ ย า วาจาที่ ง ดงาม ให้ ส มกั บ ผู้ มี ธ รรมะเป็ น อาภรณ์ กาลเวลาหมุ น เวี ย น
เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจัง ชีวิตร่างกายของเรากาลังเดินทางไปสู่
ความเสื่อมสลาย หันมองรอบกาย แล้วเพ่งพินิจดูว่าวันวานที่ผ่านพ้น วันนี้ที่มีอยู่
และวันพรุ่งนี้ที่กาลังจะมาถึง ชีวิตของเราได้ถูกวางไว้ ณ จุดไหน จงใช้เวลาใช้
ชีวิตให้มีคุณค่าสูงส่ง ดารงสถานะของผู้ให้ไว้เสมอ เมื่อนั้นความปลื้มปีติโสมนัส
จะบังเกิดแก่ใจ แล้วจงก้าวเดินต่อไปด้วยความเชื่อมั่น พร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มแย้ม
ด้วยใจที่เปี่ยมไปด้วยความรัก ความจริงใจ และอภัยทาน เมื่องานสาเร็จทุกคน
ก็จะสาเร็จไปด้วย เราทั้งหลายเหมือนผู้ที่ กาลังเดินทางไกลอาจเหน็ดเหนื่อ ย
ท้ อ แท้ ใ นบางหน อดทนนะจ๊ ะ อดทน บนเส้ น ทางแห่ ง บุ ญ นี้ จ ะต้ อ งมี เ รา
กัลยาณมิตรทุกๆ คน ก้าวไปด้วยกันตราบนิรันดร”
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เนื้อหาบทที่ 5
5.1 การทาหน้าที่กัลยาณมิตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
5.1.1 ปรัชญาพื้นฐานการสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
5.1.2 จุดมุ่งหมายการสอนของพระพุทธเจ้า
5.1.3 หลักการสอนของพระพุทธเจ้า
5.1.4 วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า
5.1.5 หลักจิตวิทยาและสื่อการสอนของพระพุทธเจ้า
5.1.6 การวัดและประเมินผลการสอนของพระพุทธเจ้า
5.2 ประสบการณ์การทาหน้าที่กัลยาณมิตรของพระโพธิสัตว์และ
พระอริยสาวก
5.2.1 ประสบการณ์การทาหน้าที่กัลยาณมิตรในพระชาติที่เป็น
พระโพธิสัตว์
5.2.2 ประสบการณ์การทาหน้าที่กัลยาณมิตรของพระสารีบุตร
5.2.3 ประสบการณ์การทาหน้าที่กัลยาณมิตรของพระยามิลินท์
5.2.4 ประสบการณ์การทาหน้าที่กัลยาณมิตรของอนาถบิณฑิก
เศรษฐี
5.2.5 คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบกัลยาณมิตรชีวิตสดใส
5.2.6 อาศัยกัลยาณมิตรพิชิตความประมาท
5.2.7 กัลยาณมิตรนาพาชีวิตสู่นิพพาน
5.3 กรณีศึกษา การทาหน้าที่กัลยาณมิตรในยุคปัจจุบัน
5.3.1 คุณหมอผู้มีพร้อมในทางโลก
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แนวคิด
1. การทาหน้าที่กัลยาณมิตรไม่แตกต่างจากการทาหน้าที่ของนักวิชาชีพ
ใดๆ ซึ่งสาขาอาชีพของการศึ กษาในทางโลก ครั้ นเมื่ อ เรี ยนรู้ ภาคทฤษฎีแล้ว
จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะได้ เ รี ย นรู้ ใ นภาคปฏิ บั ติ จากการศึ ก ษาในลั ก ษณะ
ประสบการณ์ วิชาชีพ หรื อ ประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพ จากบุค คลที่
ประสบความสาเร็จในสาขาวิชาชีพนั้น
2. การท าหน้ า ที่ กั ล ยาณมิ ต รเป็ น การท าหน้ า ที่ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ไม่ มี ต าแหน่ ง
รายได้ หรือเกียรติยศในเชิงสังคม แต่ก็เป็นสิ่งที่มีความจาเป็น บุคคลสาคัญใน
ระดั บ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ทรงยกย่ อ ง และพระองค์ เ องก็ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น
กัลยาณมิตรให้แก่ชาวโลก นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
3. ประสบการณ์การทาหน้าที่กัลยาณมิตร เป็นตัวอย่างของการทาหน้าที่
ที่ทาจริง โดยมีบันทึกในพระไตรปิฎก และการบอกเล่าจากอดีตครั้งพุทธกาล
สู่ยุคปัจจุบัน นั่นจึงเป็นการยืนยันว่าในทุกยุค ทุกสมัย การทาหน้าที่กัลยาณมิตร
เป็นสิ่งที่สาคัญ ไม่มีการล้าสมัย และมีความจาเป็นทั้งในสังคมมนุษย์ ทุกชนชั้น
วรรณะ แม้แต่สังคมของสัตว์เดรัจฉาน
4. เมื่อนักศึกษาได้ออกไปทาหน้าที่กัลยาณมิตร ก็จะได้รับประสบการณ์
จริง ที่จะสามารถนามาเป็นกรณีศึกษาที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ นามาแก้ไข
ข้อบกพร่องของการทาหน้าที่กัลยาณมิตรทั้งต่อตนเอง และผู้อื่นในโอกาสต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. ให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ และทาความเข้าใจได้อย่างถูกต้องในเรื่อง
กรณี ตัวอย่างที่แสดงให้เ ห็นความเพียรพยายามในการแนะนาด้วยจิตเมตตา
อดทนในทุกสภาวะ ด้วยความปรารถนาดีหวังให้เขามีความสุขที่แท้จริง และมี
การดารงชีวิตอย่างถูกต้องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งในพระชาติปัจจุบัน และ
ในอดีตที่เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์
2. ให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ และทาความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ในเรื่อง
กรณีตัวอย่าง การทาหน้าที่กัลยาณมิตรของพระอริยสงฆ์สาวก และพระสาวก
ในยุคพุทธกาล
3. ให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ และทาความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ในเรื่อง
กรณีศึกษา การทาหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรในยุคปัจจุบัน
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บทที่ 5
ประสบการณ์การทาหน้าที่กัลยาณมิตร
5.1 การทาหน้าที่กัลยาณมิตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้นายอดกัลยาณมิตรของโลก เพราะพระองค์ทรงเป็น
ครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
ในพุ ท ธประวั ติ เ ล่ า ว่ า เจ้ า ชายสิ ท ธั ต ถะเมื่ อ พระชนมายุ ไ ด้ 29 พรรษา
ได้ เ สด็ จ ออกจากศากยราชสกุ ล ทรงผนวชแล้ ว เพื่ อ คุ ณ อั น ยิ่ ง ใหญ่
(มหาภิเนษกรมณ์) ทรงบาเพ็ญเพียรทุกรกิริยาอยู่ 6 พรรษา จึงได้ตรัสรู้ เ ป็น
พระพุ ทธเจ้า ประกาศพระสั ท ธรรมโปรดเวไนยสั ตว์ 45 พรรษา จึงได้เ สด็จ
ดับขันธปรินิพพาน รวมพระชนมายุได้ 80 พรรษา
ตลอดเวลา 45 พรรษา พระพุทธองค์ได้ทรงบาเพ็ญพุทธจริยา เป็นการ
บาเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ โลกัตถจริยา พระพุทธจริยา
เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ โ ลก ญาตั ต ถจริ ย า พระพุ ท ธจริ ย าเพื่ อ ประโยชน์ แ ก่
พระญาติตามฐานะ และพุทธัตถจริยา พระพุทธจริยาที่ทรงบาเพ็ญประโยชน์ตาม
หน้าที่ของพระพุทธเจ้า
ชาวโลกได้ ส รรเสริ ญ พรรณนาพระเกี ย รติ คุ ณ ของพระองค์ ห ลายข้ อ
มี ตั ว อย่ า งประมวลไว้ ใ นคั ม ภี ร์ ธ าตุ วิ ภั ง คสู ต ร มั ช ฌิ ม นิ ก าย อุ ป ริ ปั ณ ณาสก์
เรื่องพระปุกกุสาติ ว่า
“อิติปิ โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต
โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ”
แปล: แม้เพราะเหตุดังนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส
ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ดาเนินไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถี
ผู้ ฝึ ก บุ รุ ษ ที่ ค วรฝึ ก อย่ า งหาคนอื่ น ยิ่ ง กว่ า มิ ไ ด้ เป็ น ครู ข องเทวดาและมนุ ษ ย์
ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นแล้ว เป็นผู้แจกธรรม ดังนี้
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พระคุณ 9 ประการ เรียกว่า นวหรคุณ
ข้ อ ว่ า อรห สมฺ ม าสมฺ พุ ทฺ โ ธ วิ ชฺ ช าจรณสมฺ ป นฺโ น สุ ค โต โลกวิ ทู จั ด เป็น
อัตตสมบัติ (การประพฤติเพื่อประโยชน์ตน)
ส่วนข้อ อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควา จัดเป็นป
รหิตสมบัติ (การประพฤติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น)
ข้อที่แสดงว่าพระองค์เป็นบรมครูหาผู้อื่นเปรียบมิได้ ไม่มีผู้เสมอ คือ
ข้อ “อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ” (เป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างหาคนอื่น
ยิ่งกว่ามิได้)
ข้อ “สตฺถา เทวมนุสฺสาน” (เป็นครูของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย)
อรรถกถาอธิบายความว่า พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่า ปุริสทมฺมสารถิ
เพราะทรงแนะบุรุษผู้ควรฝึกให้ สานึก ท่านอธิบายว่า ทรงฝึก คือ ทรงแนะนา
สัตว์เดรัจฉานตัวผู้ มนุษย์ผู้ชาย หรืออมนุษย์ผู้ชาย ผู้ยังไม่ได้รับการฝึกก็ควร
จะฝึก ชื่อว่าฝึกผู้ที่ควรฝึกได้ ในคาว่า ทรงเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้นั้น จริงอย่าง
นั้น แม้สัตว์เดรัจฉานตัวผู้เป็นต้นอย่างนี้ คือ อปลาลนาคราช จูโฬทรนาคราช
มโหทรนาคราช อัคคิสิขนาคราช ธูมสิขนาคราช อาลวาฒนาคราช และช้างธนปาลกะ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฝึก คือ ทรงทาให้หายพยศ ได้แก่ ทรงให้ตั้งอยู่
ในสรณะ และศีล มนุษย์ผู้ชายมี สัจจกนิคัณฐบุตร อัมพัฏ ฐมานพ โปกขรสาติ
พราหมณ์ โสณทัณฑพราหมณ์ และกูฏทันตพราหมณ์ เป็นต้นก็ดี อมนุษย์ผู้ชายมี
อาฬวกยักษ์ สูจิโลมยักษ์ ขรโลมยักษ์ และท้าวสักกเทวราช เป็นต้นก็ดี พระผู้มี
พระภาคเจ้าก็ทรงฝึก คือ ทรงแนะนาด้วยอุบายเป็นเครื่องแนะนาอันวิจิตร ก็ใน
ความหมายนี้ พึงอธิบายพระสูตรนี้ให้พิสดารว่า “เกสี เราฝึกผู้ที่ควรฝึกได้ด้วยวิธี
แบบสุภาพบ้าง วิธีแบบรุนแรงบ้าง วิธีทั้งแบบสุภาพ และแบบรุนแรง”
พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพระนามว่า สตฺถา เพราะทรงสั่งสอน (เวไนยสัตว์)
ด้วยประโยชน์ในปัจจุบัน ประโยชน์ในภพหน้า และประโยชน์อย่างยิง่ ตามสมควร
อีกอย่างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่า สตฺถา เพราะทรงเป็นเหมือน
ผู้ นาหมู่ คื อ ผู้ นาหมู่ เ กวีย นในความหมายหลั งนี้ พึ งทราบเนื้อ ความ แม้ โ ดย
นิทเทสนัยหนึ่ง เป็นต้นว่า “เหมือนบุคคลผู้นาหมู่เกวียน ย่อมนาหมู่เกวียนข้ามที่
กันดาร ข้าม คือ ข้ามขึ้น ข้ามออก ข้ามพ้นที่กันดารเพราะโจร ที่กันดารเพราะ
สั ตว์ร้ า ย ที่ กันดารเพราะอดอยาก ที่ กันดารเพราะขาดน้า ได้แก่ ให้ถึงถิ่ น ที่
บทที่ 5 ประสบการณ์การทาหน้าที่กัลยาณมิตร
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ปลอดภัย ฉันใด พระผู้ มี พ ระภาคเจ้า ผู้ ท รงนาหมู่ ย่ อ มทรงนาหมู่ สั ตว์ข้า มที่
กันดาร ข้าม (คือ ข้ามขึ้น ข้ามออก ข้ามพ้น) ที่กันดารเพราะความเกิด ฉันนั้น
เหมือนกัน” เป็นต้น
5.1.1 ปรัชญาพื้นฐานการสอนของพระพุทธเจ้า
พระพุทธศาสนามีลักษณะสาคัญอย่างหนึ่งที่ต่างจากศาสนาทั่วไป โดยถือ
ปัญญาเป็นสาคัญ ไม่บังคับศรัทธา ให้เสรีภาพทางความคิด ไม่เรียกร้อง และไม่
บังคับความเชื่อ ไม่กาหนดข้อปฏิบัติที่บังคับแก่ศาสนิกชน แต่ให้พิจารณาเลือก
ตัดสินใจด้วยตนเอง เรียกว่า เป็นศาสนาแห่งปัญญา ดังนั้น ปรัชญาพื้นฐานการ
สอนของพระพุ ท ธเจ้ า จึ ง เริ่ ม จากค าถามว่ า ท าไมพระพุ ท ธเจ้ า จึ ง ทรงสอน
พระองค์ทรงสอนอะไร และทรงสอนอย่างไร
1. สาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
1) เพราะพระกรุณาธิคุณ ดังปรากฏในสุเมธกถา
2) เพราะต้องการช่วยผู้มีโอกาสบรรลุประโยชน์ แต่ไม่อาจบรรลุประโยชน์
นั้น เมื่อขาดศาสดา หรือผู้สอน
2. สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอน
การศึกษา หรือสิกขา เป็นสาระสาคัญของการสอนในทางพระพุทธศาสนา
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน โดยสอดคล้องกับองค์ประกอบ และการดาเนิน
ชีวิตของมนุษย์ที่มี 3 ด้าน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา มีสาระสาคัญ คือ
1) ศีล คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรม
ทางกาย และวาจา อย่างถูกต้องมีผลดี
2) สมาธิ คือ การฝึกฝนพัฒนาจิตใจ มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะจิตใจเป็น
ฐานของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่า งเกิดขึ้นจากความตั้งใจ หรือ
เจตนา และเป็นไปตามเจตจานง หรือแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง ถ้าจิตใจได้รับการ
พัฒนาดีงามแล้ว ก็จะควบคุมดูแล และนาพฤติกรรมไปในที่ดีงามได้
3) ปัญญา คือ การพัฒนาปัญญาช่วยให้ ดาเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสบความสาเร็จ ช่วยให้ดาเนินเข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม และช่วยให้บรรลุ
จุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม
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การศึกษา 3 ด้าน ที่เรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญานี้ เป็น
หลักการใหญ่ของพระพุทธศาสนา เป็นระบบและเป็นกระบวนการทั้งหมดของ
การพัฒนาคน พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรม และข้อธรรมแยกย่อยออกไป
มากมาย หลักธรรมแต่ละหมวด แต่ละชุดเหล่านั้น ก็คือ ข้อปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ชีวิต พัฒนาสังคม ในส่วนปลีกย่อยต่างๆ แต่ละหมวด แต่ละชุดมักจะมีสาระ
บางส่วนของไตรสิกขาครบทั้ง 3 อย่าง ประสานหรือบูรณาการกันอยู่ในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง ตามความเหมาะสมกับกรณีนั้นๆ
จากปรัชญาพื้นฐานดังกล่าวนี้ สาระสาคัญของการสอนจะต้องมี “ภารกิจ
ทัศนคติผู้สอน และผู้เรียน” ที่ถูกต้อง คือ
1. ภารกิจสาคัญของการศึกษา ได้แก่ การช่วยให้บุคคลเกิดทัศนคติที่
ถูกต้อง และสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านั้นได้
2. ทัศนคติที่ถูกต้อง และความสามารถจัดการดังกล่าวนั้น จะเกิดขึ้น
ได้ด้วยการพัฒนาปัญญา และเกิดขึ้นในตัวบุคคลนั้นเองเท่านั้น
3. ภารกิ จ ของผู้ ส อน และให้ ก ารศึ ก ษาทั้ ง หลาย จึ ง เป็ น เพี ย งแต่
ผู้ชนี้ าทาง หรืออานวยโอกาสส่วนร่วม และเป็นผู้ได้ลงมือกระทาให้มากที่สุด โดย
ผู้เรียนต้องเป็นอิสระในการใช้ความคิด และในการที่จะซักถาม โต้ตอบ สืบเสาะ
ค้นหาความจริงต่างๆ ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจขึ้นในตน
ส่วนเทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการสอน เพื่อ นาไปสู่วิธี
แก้ปัญหา มีสาระสาคัญ 4 ประการ คือ
1. ปัญญา เป็นสิ่งสร้างสรรค์ขึ้นภายในตัวผู้เรียนเอง
2. ผู้สอนทาหน้าที่กัลยาณมิตร ช่วยชีน้ าทางการเรียน
3. วิธีสอน อุบาย และกลวิธีต่างๆ เป็นสื่อ หรือเป็นเครื่องผ่อนแรงการ
เรียนการสอน
4. อิสรภาพในทางความคิด เป็นอุปกรณ์สาคัญในการสร้างปัญญา
บุคคลผู้เป็นผลิตผลของระบบการศึกษาที่มีปรัชญานี้เป็นพื้นฐาน จะมี
คุณลักษณะ 3 ด้าน คือ
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อัตตัตถะ คือ บรรลุอรรถประโยชน์ของตน มีความเจริญงอกงามด้วย
สติปัญญาและคุณธรรม
อัตตนาถะ คือ พึ่งตนได้ ปกครองตนเองได้ ไม่เป็นตัวก่อปัญหา หรือ
ภาระแก่สังคม
ปรัตถะ คือ มีพฤติกรรมที่เกื้อกูลต่อผู้อื่น เกื้อกูลต่อการอยู่ร่วมกัน ทา
ประโยชน์ต่อสังคมได้ และเป็นผู้นาที่ดี
5.1.2 จุดมุ่งหมายการสอนของพระพุทธเจ้า
คาสั่ง (โอวาท) และคาสอน (อนุสาสนี) ของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เรียกว่า
พระธรรมวิ นั ย เหล่ า นั้ น ค าสั่ ง สอนที่ ใ ห้ ตั้ ง อยู่ ใ นความดี และให้ ช าระใจ
ให้บริ สุ ท ธิ์จากกิเลส จัดเป็น “พระธรรม” ค าสั่ งสอนที่ห้า มไม่ ให้ ทาความชั่ว
ทางกาย วาจา จัดเป็น “พระวินัย” และเมื่อพระธรรมวินัยยังเป็นไปอยู่ตราบใด
พระพุ ท ธศาสนาชื่ อ ว่ า ด ารงอยู่ ไ ด้ ต ราบนั้ น ดั ง ปรากฏในโอวาทปาติ โ มกข์
(หลักการสาคัญของคาสั่งสอน) ที่ว่า
สพฺพปาปสฺส อกรณ กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปน
เอต พุทฺธานสาสน
แปลว่า การไม่ ทาบาปทั้งปวง การทากุศลให้ถึงพร้อม การทาจิตให้
ขาวรอบ นี้เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
จุดมุ่งหมายในการสอน พระองค์ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลาย เมื่อแรก
ส่งไปประกาศพระศาสนาว่า
จรถ ภิกฺขเว จาริก พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย
หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน มา เอเกน เทว อคมิตฺถฯ
แปลว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริก เพื่อประโยชน์
และความสุ ขแก่ ช นหมู่ ม าก เพื่ อ อนุ เ คราะห์ โ ลก เพื่ อ ประโยชน์ เ กื้ อ กู ล และ
ความสุขแก่ทวยเทพ และมนุษย์ พวกเธออย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสองรูปฯ

254

DF102 การทาหน้าที่กัลยาณมิตร

จากพระพุ ท ธด ารั ส ต่ อ พระอรหั น ต์ 60 องค์ ก่ อ นส่ ง ไปประกาศ
พระศาสนา ดังกล่าวนี้ พระองค์ได้ระบุจุดมุ่งหมาย หรือคาดหวังสิ่งที่พึงเกิดขึ้น
คือ
1. อัตถายะ เพื่อประโยชน์ คือ พระธรรมจะนาคุณค่าที่เป็นจุดหมายของ
ชีวิต มาสู่ผู้ปฏิบัติ 2 ลักษณะ คือ
1) ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ชั้นต้น เช่น ความมีสุขภาพดี มีทรัพย์สิน
เงินทอง มีครอบครัวที่มั่นคงผาสุก และเป็นที่ยอมรับในสังคม
2) สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์เบื้องหน้า เช่น ความสุขทางจิตใจ ความ
อิ่มใจมั่นใจในชีวิต ผล นิพพาน ซึ่งคนสามารถสัมผัสได้ทั้งในโลกนี้ และในโลก
ต่อไป
2. หิตายะ เพื่อเกื้อกูล คือ พระธรรมจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ คุณค่า
คุณธรรมที่ดีงามด้านอื่นๆ ให้เกิดขึ้น ช่วยป้องกัน และบรรเทาสิ่งที่ไม่ดีงามไม่ให้
เกิดขึ้น กล่ า วคื อ สร้ า งสภาพที่ เ หมาะสม และความดีงามของชีวิตด้า นอื่ น ๆ
ให้สูงขึ้น
3. สุขายะ เพื่อสุข ธรรมที่เป็นประโยชน์อันมีลักษณะเกื้อกูลนั้น จะต้อง
ออกผลมาในรู ป ของความสุ ข ชั้ น ต่ า งๆ เป็ น ส าคั ญ พระธรรมที่ ท รงสั่ ง สอน
จึงอานวยความสุขให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติตามสมควรแก่องค์ธรรมนั้นๆ
ในพระพุทธศาสนา ได้แบ่งบุคคลออกเป็น 2 ประเภท คือ
เสขบุคคล ผู้ที่ยังต้องศึกษา กล่าวคือ น้อมใจไปด้วยศรัทธา ประคองความ
เพียร ตั้งสติ กาหนดรู้ธรรมที่ควรกาหนดรู้ ละธรรมที่ควรละ เจริญธรรมที่ควร
เจริญ ทาให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทาให้แจ้ง
อเสขบุคคล คือ ผู้ที่จบการศึกษาแล้ว ดังนั้น ความสุขจึงแยกย่อยเป็นตาม
ลักษณะ และคุณค่าแตกต่างกันไป เช่น สุขของคฤหัสถ์ และสุขเกิดแต่บรรพชา
สุขของพระอริยเจ้า และสุขของปุถุชน กามสุข และเนกขัมมสุข สุขเจือกิเลส
และสุขไม่เจือกิเลส สุขมีอาสวะ และสุขไม่มีอาสวะ สุขอิงอามิส และสุขไม่ อิง
อามิส
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พระพุทธศาสนาถือว่าปุถุชนมีอุปาทานทาให้เกิดความเห็นว่าเป็นตัวของตน
(สักกายทิฏฐิ) เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่สามารถกาจัดได้ เพียงแต่ ทาให้เกิด
ความเห็นที่ถูกต้อง มนุษย์ก็จะเปลี่ยนทัศนคติได้ และสามารถที่จะทาประโยชน์
ทั้ง 3 อย่างได้ พระพุทธศาสนายอมรับความสุขแบบชาวบ้าน (คฤหัสถ์) ซึ่งต้อง
อาศัยวัตถุ (สามิสสุข) แต่ในระดับสูงกว่า เช่น นักบวชต้องเว้น เพื่อสุขที่ไม่อาศัย
วัตถุ และประณีตกว่า ดังนี้จุดมุ่งหมายในการสอนของพระพุทธเจ้า จึงหมายถึง
การสร้างประโยชน์ ความเกื้อกูล และความสุขแก่ พหุชน (พหุชนหิตาย พหุชน
สุขาย) และเกื้อกูลต่อสังคมโลก (โลกานุกมฺปาย)
5.1.3 หลักการสอนของพระพุทธเจ้า
การสอน ตรงกับ ค าบาลีว่า อนุส าสนี คื อ การพร่ าสอน การสอนบ่อยๆ
จัดเป็นเรื่องสาคัญของพระพุทธศาสนา เรียกว่า อนุสาสนีปาฏิหาริยะ (คาสอน
เป็นอัศจรรย์)
การสอน คือ กรรมวิธีสาหรับเร้าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ในระดับต่างๆ ตั้งแต่
ระดั บ ต่ าสุ ด ถึ ง สู ง สุ ด การสอนที่ จ ะมี ผ ลดี นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย หลายๆ อย่ า ง
เช่น สติปัญญา และความเอาใจใส่ของผู้เรียน ความรู้ความสามารถ และความ
เอาใจใส่ ข องครู ตลอดถึ ง วิ ธี ก ารสอนที่ ดี พระพุ ท ธเจ้ า ทรงเป็ น ครู ชั้ น ยอด
พระองค์หนึ่ ง ทรงสามารถสอนให้คนเกิดความรู้ถึงขั้นวิชชุญาณ และสัมโพธิ
ญาณได้ ด้ ว ยการพู ด ธรรมดา และสามารถให้ ผู้ ฟั ง รู้ ถึ ง ขั้ น อริ ย สั จ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงถึงขั้นจากปุถุชนเป็นอริยบุคคล ได้ศึกษาถึงหลักการ และวิธีการ
สอนของพระพุทธเจ้า จึงเท่ากับเป็นการศึกษาถึงวิธีสอนตามหลักพุทธศาสตร์
และสามารถนาหลักการบางอย่างมาประยุกต์ใช้ได้
หลั กการสอนของพระพุทธเจ้า พระธรรมปิฎก ป.อ. (ปยุ ตฺโ ต) ได้ แบ่ง
หลักการสอนออกเป็น 3 หมวด สรุปได้ดังนี้
1. เกี่ยวกับเนื้อหา หรือเรื่องที่สอน
เรื่องที่จะทาการสอนมีความสาคัญอย่างยิ่ง คนที่จะสอนคนอื่นต้องรู้ว่า จะ
เอาเรื่องอะไรมาสอน ต้องรู้เนื้อหา หรือเรื่องที่จะสอนให้เข้าใจอย่างกระจ่างแจ้ง
ก่อน และต้องคิดก่อนว่าจะเอาอะไรไปสอน
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ในข้ อ นี้ ผู้ ส อนควรได้ ค านึ ง ถึ ง หลั ก การสอนของพระพุ ท ธเจ้ า ที่ เ กี่ ย วกับ
เนื้อหา หรือเรื่องที่สอน ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางในการสอนได้
ดังนี้
1) สอนจากสิ่งที่รู้ที่เห็น เข้าใจง่าย หรือรู้เห็นเข้าใจแล้ว ไปหาสิ่งที่เห็น
เข้าใจได้ยาก เนื้อหาต้องเป็นเนื้อหาที่คนฟังเข้าใจง่าย หรือเข้าใจดีอยู่แล้ว ค่อยๆ
โยงไปหาเนื้อหาที่เข้าใจยาก หรือยังไม่เข้าใจตามลาดับ เช่น การสอนตามหลัก
อริยสัจ 4 คือ ทุกข์ เหตุให้ทุกข์เกิด ความดับทุกข์ หนทางปฏิบัติให้ถึงความดับ
ทุกข์
2) สอนเนื้อหาที่ลุ่มลึกไปตามลาดับ หรือสอนเนื้อเรื่องที่ค่อยลุ่มลึก
ยากลงไปตามล าดั บ ชั้ น ต่ อ เนื่ อ งกั น เป็ น สายลงไป เช่ น การสอนตามหลั ก
อนุปุพพิ กถา ซึ่งมีเนื้อหาเจาะลึกตามลาดับ กล่าวคือ ทานกถา พูดเรื่องทาน
สี ล กถา พู ด เรื่ อ งศี ล สั ค คกถา พู ด เรื่ อ งสวรรค์ กามาที น วกถา พู ด เรื่ อ งโทษ
ของกาม และเนกขัมมกถา พูดเรื่องการออกจากกาม
3) ถ้าสิ่งที่สอนเป็นสิ่งที่แสดงได้ ก็สอนด้วยของจริง ให้ผู้เรียนได้ดู
ได้เห็น ได้ฟัง หรือได้ทดลองปฏิบัติจริง อย่างที่เรียกว่าสอนด้วยประสบการณ์ตรง
4) สอนตรงเนื้อหา ตรงเรื่อง ตรงประเด็น คุมอยู่ในเรื่อง มีจุดไม่วกวน
ไม่ไขว้เขว ไม่ออกนอกเรื่อง โดยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องในเนื้อหา หรือที่เรียกว่าสอน
ตรงเนื้อหานั่นเอง
5) สอนมีเหตุผล ผู้ฟังสามารถตรองตาม และเห็นจริงได้
6) สอนเท่าที่ จาเป็น พอดีสาหรับให้เกิดความเข้าใจ ให้การเรียนรู้
ได้ผล ไม่ใช่สอนเท่าที่ตนรู้ หรือสอนแสดงภูมิว่าผู้สอนมีความรู้มาก
7) สอนสิ่งที่มีความหมาย ควรที่เขาจะเรียนรู้ และเข้าใจเป็นประโยชน์
แก่ตัวเขาเอง
2. เกี่ยวกับตัวผู้เรียน
หลั กการสอนของพระพุ ทธเจ้า ที่เ กี่ย วกับตัวผู้ เรี ยน ที่ ผู้ ส อนควรยึดเป็น
แนวทางในการสอนมีดังนี้
1) พิ จ ารณาบุ ค คลผู้ รั บ การสอน พระพุ ท ธเจ้ า ก่ อ นที่ จ ะทรง
สอนใคร พระองค์ทรงพิจารณาดูบุคคลผู้รับการสอนก่อนว่า บุคคลนั้นๆ เป็นคน
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ประเภทใด มีพื้นความรู้ ความเข้าใจ หรือความพร้อมมากน้อยเพียงใด และควร
จะสอนอะไร แค่ไหน หมายถึง การรู้ การคานึงถึง และการสอนให้เหมาะตาม
ความแตกต่างของบุคคลนั่นเอง
2) ปรับวิธีสอน ผ่อนให้เหมาะกับบุคคล แม้สอนเรื่องเดียวกัน แต่ต่าง
บุคคลอาจใช้วิธีการต่างกัน
3) ค านึ ง ถึ ง ความพร้ อ มของบุ ค คล เรี ย กว่ า ปริ ป ากะ หมายถึ ง
พิจารณาผู้เรียนแต่ละบุคคลเป็นรายๆ ไปด้วยว่าในแต่ละคราว หรือเมื่อถึงเวลา
นั้นๆ เขาควรจะได้เรียนอะไร และเรียนได้แค่ไหน เพียงไร หรือว่าสิ่งที่ต้องการให้
เขารู้นั้น ควรให้เขาเรียนได้หรือยัง
4) สอนโดยให้ผู้ เรีย นลงมื อ ทาด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เ รียนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจชัดเจนแม่นยา และได้ผลจริง
5) ผู้เรียนกับผู้สอนมีบทบาทร่วมกัน การสอนของพระพุทธเจ้านั้น
ด าเนิ น ไปในรู ป ของการสอนที่ ใ ห้ รู้ สึ ก ว่ า ผู้ เ รี ย นกั บ ผู้ ส อนมี บ ทบาทร่ ว มกั น
ในการแสวงหาความจริง ให้มีการแสดงความคิดเห็น โต้ตอบเสรี เช่น ชักจูงให้
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นของตนออกมา มีการแสดงความคิดเห็นมุ่งหาความรู้
6) เอาใจใส่ บุ ค คลที่ ค วรได้ รั บ ความสนใจพิ เ ศษ ตามสมควรแก่
กาลเทศะ และเหตุการณ์ ให้ความช่วยเหลือเอาใจใส่คนที่ด้อย ที่มีปัญหา
3. เกี่ยวกับวิธีการสอน
หลักการสอนของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับวิธีการสอนที่ผู้สอนสามารถนามา
เป็นแนวทางในการสอนได้นั้น มีดังต่อไปนี้
1) การเริ่มต้นที่ดี ในการสอนนั้น การเริ่มต้นเป็นจุด สาคัญมากอย่างหนึ่ง
การเริ่มต้นที่ดี มีส่วนช่วยให้การสอนสาเร็จผลดีเป็นอย่างมาก อย่างน้อยก็เป็น
เครื่องดึงความสนใจ และนาเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนได้
2) สร้างบรรยากาศในการสอนให้ปลอดโปร่งเพลิดเพลิน ไม่ให้ตึงเครียด
ไม่ให้เกิดความอึดอัดใจ และให้เกียรติแก่ผู้เรียน
3) สอนมุ่ งเนื้อ หา มุ่ งให้เ กิดความรู้ ความเข้า ใจในสิ่ งที่ ส อนเป็น ส าคั ญ
ไม่กระทบตน และผู้อื่น ไม่มุ่งยกตน ไม่มุ่งเสียดสีใคร
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4) สอนโดยเคารพ คื อ ตั้งใจสอน ท าจริ ง ด้วยความรู้ สึ กว่า เป็นสิ่งมีค่า
มองเห็นความสาคัญของผู้เรียน และงานสั่งสอน ไม่ใช่สักว่า ทา หรือเห็นผู้เรียน
โง่เขลา
5) ใช้ ภ าษาสุ ภ าพ นุ่ ม นวล เหมาะสม ไม่ ห ยาบคาย ชวนให้ ส บายใจ
สละสลวย เข้าใจง่าย
ลักษณะการสอนของพระพุทธเจ้า แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. ทรงสั่งสอนโดยการปฏิวัติ เป็นการ “เปลี่ยน” หลักคาสอนดั้งเดิมของ
ศาสนาพื้นเมืองอย่างกลับหน้ามือเป็นหลังมือ เช่น ศาสนาพราหมณ์สอนให้ฆ่า
สัตว์บูชายัญ แต่พระพุทธเจ้ากลับให้มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์แทน หรือการ
สอนให้ท รมานตนในการปฏิ บั ติ เพื่ อ บรรลุ คุ ณ ธรรมชั้นสู ง พระพุ ท ธเจ้า ทรง
ทดลองมาแล้ว เห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้ ทรงสอนให้ใช้วิธีอื่นที่เรียกว่าทางสายกลาง
เป็นการอบรมกาย วาจา ใจ ในทางประพฤติปฏิบัติที่ชอบแทน เป็นต้น
2. ทรงสั่งสอนโดยการปฏิรูป เป็นการสอนโดยวิธีดัด “แปลง” ของเก่า
ที่ยังไม่ดีให้ดีขึ้น หรือของเก่ามีความหมายอย่างหนึ่ง แต่ นามาแปลความหมาย
เสียใหม่ เพื่อให้ตรงกับหลักเหตุผลยิ่งขึ้น เช่น ศาสนาพราหมณ์สอนให้ลงอาบน้า
ในแม่น้าศักดิ์สิทธิ์แล้วจะบริสุทธิ์จากบาปได้ แต่พระพุทธศาสนาสอนให้ตั้งอยู่ใน
ศีลอันเป็นการอาบที่ตัวไม่เปียก แต่ทาให้บริสุทธิ์สะอาดได้ดีกว่าน้าศักดิ์สิทธิ์ หรือ
คาสอนเรื่องพราหมณ์ว่าเป็นผู้ประเสริฐ โดยชาติกาเนิด คือ เกิดจากมารดาบิดา
อยู่ในวรรณะพราหมณ์ แต่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายใหม่ว่าคนเราไม่เป็นพราหมณ์
หรือผู้ประเสริฐเพราะชาติสกุล แต่เป็นผู้ประเสริฐเพราะการกระทา หรือความ
ประพฤติ เป็นต้น
3. ทรงสั่งสอนโดย “ตั้งหลักขึ้นใหม่” ที่ยังไม่มีสอนในที่อื่น แต่ทรงสอนไป
ตามหลั ก สั จ ธรรมที่ ท รงค้ น พบ ดั ง จะเห็ น ในเรื่ อ งหลั ก ธรรม เรื่ อ งความ
พ้นทุกข์ที่เรียกว่า อริยสัจ 4 ประการ เป็ นหลักธรรมที่ตั้งขึ้นใหม่ อันแสดงไว้ชัด
ทั้ ง เหตุ แ ละผล คื อ การจะพ้ น ทุ ก ข์ ก็ ต้ อ งรู้ ว่ า อะไรเป็ น ตั ว ความทุ ก ข์ อะไร
เป็นเหตุของความทุกข์ และการดับ ทุกข์ คือ ดับอะไร ทาอย่างไร หรือปฏิบัติ
อย่างไร จึงจะดับทุกข์ได้ เป็นต้น
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หลั กการสอนของพระพุ ท ธเจ้า ดัง กล่ า วมานี้ แสดงให้เ ห็นถึงพระปรี ช า
สามารถในการสอนของพระองค์ ไ ด้ อ ย่ า งชั ด เจน สามารถสรุ ป การสอนของ
พระพุทธเจ้าได้ว่า “พระพุทธเจ้าทรงมีวิธีสอนอันชาญฉลาด เมื่อพระองค์แสดง
พระธรรมเทศนาจบลง ผู้ ฟั ง จะสรรเสริ ญ เสมอว่ า แจ่ ม แจ้ ง จริ ง พระองค์
ผู้ เ จริ ญ แจ่ ม แจ้ ง จริ ง พระธรรมเทศนาของพระองค์ เสมื อ นหงายของที่ ค ว่า
บอกหนทางแก่ ค นหลงทาง ส่ อ งประที ป ในที่ มื ด ให้ ค นมี จั ก ษุ ไ ด้ เ ห็ น รู ป ”
จึ ง สมควรอย่ า งยิ่ ง ที่ ผู้ ท าหน้ า ที่ ใ นการสอนจะได้ ศึ ก ษา และท าความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับหลักการสอนของพระพุทธเจ้า พร้อมกับยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
5.1.4 วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า
1. วิธีการสอนตามหลักนวังคสัตถุศาสน์
วิ ธี ก ารสอนของพระพุ ท ธเจ้ า มี ห ลากหลายรู ป แบบ มี ข้ อ อ้ า งอิ ง ใน
พระไตรปิฎกหลายแห่ง ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า
พหู โข ภิกฺ ขุ มยา ธมฺ ม า เทสิ ตา: สุ ตฺต เคยฺ ย เวยฺ ย ากรณ คาถา อุ ท าน
อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภุตธมฺม เวทลฺล. (อง.จตุกฺก. (บาลี) 21/ 186/ 241 มจร.)
แปล: ภิกษุทั้ งหลาย เราได้แสดงธรรมไว้ จานวนมาก คื อ สุ ตตะ เคยยะ
เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ (อง.จตุกฺก.
(ไทย) 21/ 186/ 267 มจร.)
พุทธวิธีการสอนเหล่านี้เรี ยกว่า นวังคสัตถุศาสน์ สรุปสั้น ๆ ได้ 2 ลักษณะ
คือ
1) สอนแบบร้อยกรอง (ปัชชะ) คือ คาถา อุทาน และชาดก
2) สอนแบบร้อยแก้ว (คัชชะ) แยกย่อยเป็น 5 ลักษณะ คือ
- แบบสุตตะ วิธีสอนแบบแสดงอธิบายรายละเอียดเรื่องราว (จุณณิย
บท) ตัวอย่าง คือ พระวินัยปิฎก (รูปแบบสิกขาบทในวิภังค์) และพระสูตรที่ไม่มี
คาถา
- แบบเวยยากรณะ วิ ธี ส อนแบบแยกย่ อ ย ๆ เนื้ อ หา ให้ เ ห็ น
ส่ ว นประกอบต่ า งๆ จนกว่ า จะแยกไม่ ไ ด้ (วิ ภั ช ชวาท) ตั ว อย่ า ง คื อ รู ป แบบ
อภิธรรมปิฎก
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- แบบอิติวุตตกะ วิธีสอนแบบอ้างอิงหลักฐาน ข้อมูล และตัวอย่าง
ประกอบ
- แบบเวทัลละ วิธีสอนแบบตั้งโจทย์ ตั้ งคาถามแล้วแสวงหาคาตอบ
(ปุ จ ฉา-วิ สั ช นา) มี ตั ว อย่ า งในมหาทั ล ลสู ต ร จู ล เวทั ล ลสู ต ร สั ก กปั ญ หาสู ต ร
ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถา เช่น มิลินทปัญหา
- สอนแบบร้อยแก้วผสมร้อยกรอง (วิมิสสะ) ตัวอย่าง คือ พระสูตรทีม่ ี
คาถา ไม่ใช่พุทธวิธี
2. วิธีสอนตามแบบพยากรณ์
วิธีสอนแบบตอบปัญหา ผู้ที่ถามปัญหานอกจากมีความสงสัยในข้อธรรม
แล้ว โดยมากเป็นผู้นับถือศาสนาหรือลัทธิอื่น ถามเพื่อต้องการรู้ คาสอนทางฝ่าย
พระพุทธศาสนา หรือเทียบเคียงกับคาสอนในลัทธิของตน การตอบปัญหานั้น
พระพุทธเจ้าทรงมีวิธีการตอบปัญหา 4 วิธีด้วยกัน กล่าวคือ
1) เอกังสพยากรณ์ ปัญหาที่พึงตอบยืนยันทันที เป็น ปัญหาที่ตอบได้
แง่ เ ดี ย วที่ ผู้ ถ ามถามด้ ว ยความบริ สุ ท ธิ์ ใ จอยากรู้ จ ริ ง ฟั ง แล้ ว ก็ ไ ด้ ป ระโยชน์
พระพุทธองค์จึงทรงตอบทันที
2) วิภัชชพยากรณ์ ปัญหาที่ควรแยกประเด็นตอบ เป็นปัญหาที่ตอบ
ได้หลายแง่มุมตามความเหมาะสม
3) ปฏิ ปุ จ ฉาพยากรณ์ ปั ญ หาที่ พึ ง ย้ อ นถามก่ อ นแล้ ว จึ ง ตอบ
เป็ น ปั ญ หาที่ ผู้ ถ ามมั ก จะเข้ า ใจผิ ด เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนั้ น อยู่ แ ล้ ว เป็ น เบื้ อ งต้ น
พระพุทธเจ้าจึงทรงย้อนถามในเรื่องอุปมาง่ายๆ เสียก่อน เพื่อผู้ฟังเข้าใจปัญหาที่
สลับซับซ้อนได้
4) ฐปนพยากรณ์ ปั ญ หาที่ ไ ม่ พึ ง ตอบ เป็ น ปั ญ หาทางอภิ ป รั ช ญา
หรือปรมัตถสัจจะอันลึกซึ้ง ซึ่งไม่เกี่ยวกับการแก้ทุกข์ ผู้ถามมุ่งจะชวนทะเลาะ
ถกเถียง อวดภูมิปัญญาของตนมากกว่าที่จะแสวงหาความรู้ความเข้าใจ พระองค์
จึงไม่ทรงตอบ และพึงสังเกตว่าปัญหาลักษณะนี้ไม่ทรงตอบแก่ผู้นับถือลัทธิอื่น
เท่านั้น แต่ทรงอธิบายไว้ในพระสูตรหลายแห่งเพื่อสาวกของพระองค์
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3. ลีลาการสอนของพระพุทธเจ้า
การสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้ง แม้ที่เป็นเพียงธรรมีกถา หรือการสอน
ทั่วไปซึ่งมิใช่คราวที่มีความมุ่งหมายเฉพาะพิเศษ ก็จะดาเนินไปอย่างสาเร็จผลดี
โดยมีองค์ประกอบที่เป็นคุณลักษณะ 4 ประการ คือ
ลี ล าที่ 1 สั น ทั ส สนา อธิ บ ายให้ เ ห็ น ชั ด เจนแจ่ ม แจ้ ง เหมื อ นจู ง มื อ ไปดู
ให้เห็นกับตา หรือเห็นจริงด้วยใจเหมือนตาเห็น พระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงสอน
อะไร พระองค์ก็จะทรงชี้แจง จาแนก แยกแยะ อธิบาย และแสดงเหตุผลให้
ชัดเจนจนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้งเห็นจริงคล้ายกับว่าเห็นด้วยตา
ลีลาที่ 2 สมาทปนา ชักจูงใจให้เห็นจริง ชวนให้คล้อยตามจนต้องยอมรับ
และนาไปปฏิบัติ เมื่อทรงเห็นว่าสิ่งใดควรปฏิบัติ ก็จะทรงแนะนา หรืออธิบายให้
ผู้ฟังซาบซึ้งในคุณค่า ให้มองเห็นความสาคัญที่จะต้องฝึกฝนหรือนาไปปฏิบัติ
ลีลาที่ 3 สมุตเตชนา เร้าใจให้แกล้วกล้าบังเกิด กาลังใจ ปลุกให้มีอุตสาหะ
เข้มแข็งมั่นใจว่าจะทาให้สาเร็จได้ ไม่หวั่นต่อความเหนื่อยยาก สอนเร้าใจผู้ฟังให้
มี ค วามกล้ า หาญในการปฏิบั ติ ต าม เมื่ อ ทรงชี้แ จงให้ ผู้ ฟั ง เข้ า ใจได้ ชั ดเจนจน
อยากจะนาไปปฏิบัติแล้ว พระองค์ก็จะทรงปลุกเร้าใจให้เขากระตือรือร้ นเกิด
ความอุตสาหะมีกาลังใจมั่นใจที่จะปฏิบัติให้เกิดผลให้จงได้
ลีลาที่ 4 สัมปหังสนา ชโลมใจให้แช่มชื่น ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อ และ
เปี่ยมด้วยความหวัง เพราะมองเห็นคุณประโยชน์ที่ตนจะพึงได้รับจากการปฏิบัติ
นั้น พระพุทธเจ้านอกจากจะทรงยึดหลักการสอนให้ผู้ฟังเข้าใจในเหตุผล ซาบซึ้ง
ในคุณค่า และปลุกเร้าให้อาจหาญแกล้วกล้าแล้ว พระองค์ยังทรงสอนให้เขาเกิด
ความแช่มชื่นเบิกบานไม่เหนื่อยหน่ายหรือท้อแท้ ให้มีหวังในผลของการได้รับ
ปฏิบัติตาม
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4. กลวิธีและอุบายประกอบการสอน
1) มี ก ารยกอุ ท าหรณ์ และเล่ า นิ ท านประกอบ การยกตั ว อย่ า ง
ประกอบคาอธิบายและการเล่านิทานประกอบการสอนนั้น ช่วยให้เข้าใจความ
ได้ง่าย และชัดเจน ช่วยให้จาได้แม่นยา เห็นจริง และเกิดความเพลิดเพลิน ทาให้
การเรียการสอนมีอรรถรสยิ่งขึ้น
2) มีการเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา คาอุปมาช่วยให้เรื่องที่ลึกซึ้ง และ
เข้าใจยาก ปรากฏความหมายเด่นชัดออกมา และเข้าใจง่ายขึ้น มักใช้ในการ
อธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรม เปรียบเทียบให้เห็นชัดด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือแม้
เปรียบเรื่องที่เป็นรูปธรรมด้วยข้ออุปมาแบบรูปธรรม ก็ช่วยให้เกิดความหนัก
แน่นขึ้น
3) มีการใช้อุปกรณ์การสอนในสมัยพุทธกาล ทรงใช้บุ คคล เหตุการณ์
สถานที่ และสภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นสื่อในการเรียนการสอน
4) มีการทาเป็นตัวอย่าง วิธีสอนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในทาง
จริยธรรม คือ การทาเป็นตัวอย่าง ซึ่งเป็นการสอนแบบไม่ต้องกล่าวสอน เป็น
ทานองการสาธิตให้ดู แต่ที่พระพุทธเจ้าทรงกระทานั้น เป็นไปในรูปที่พระองค์
ทรงเป็นผู้ นาที่ ดี การสอนโดยท าเป็นตัวอย่ า งก็คื อ พระจริ ย าวัตรอั นดีงามที่
เป็นอยู่โดยปกตินั่นเอง
5) มีการเล่นภาษา เล่นคา และใช้คาในความหมายใหม่ การเล่นภาษา
และเล่นคา เป็นเรื่องของความสามารถในการใช้ภาษาผสมปฏิภาณ ข้อนี้เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีความรอบรู้ไปทุกด้าน
6) มี การรู้ จักจังหวะและโอกาส ผู้ ส อนจะต้อ งรู้ จักใช้จังหวะ และ
โอกาสให้เป็นประโยชน์ เมื่อยังไม่ถึงจังหวะไม่เป็นโอกาส เช่น ผู้เรียนยังไม่พร้อม
ยังไม่เกิดปริปากะแห่งญาณหรืออินทรีย์ก็ต้องมีความอดทน หรือไม่ดึงดันทา
แต่ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ เมื่อถึงจังหวะหรือเป็นโอกาส ก็ต้องมีความฉับไวที่จะจับ
มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ไม่ปล่อยให้ผ่านเลยไปเสียเปล่า
7) มี ค วามยื ด หยุ่ น ในการใช้ วิ ธี ก าร ถ้ า ผู้ ส อนๆ อย่ า งไม่ มี อั ต ตา
ตัดตัณหา มานะทิฏฐิ ก็จะมุ่งไปยังผลสาเร็จในการเรียนรู้เป็นสาคัญ สุดแต่จะใช้
กลวิ ธี ใ ดให้ ก ารสอนได้ ผ ลดี ที่ สุ ด ก็ จ ะท าในทางนั้ น ไม่ ก ลั ว ว่ า จะเสี ย เกี ย รติ
ไม่กลัวจะถูกรู้สึกว่าแพ้ บางคราวเมื่อสมควรยอมก็ต้องยอมให้ผู้เรียนรู้สึกว่าตัว
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เขาเก่ง บางคราวสมควรข่มก็ข่ม บางคราวสมควรโอนอ่อนผ่อนตามก็ยอมตาม
สมควรขัดก็ขัด สมควรคล้อยก็คล้อย สมควรปลอบก็ปลอบ
8) มีการลงโทษและให้รางวัล แม้พระพุทธเจ้าจะทรงใช้การชมเชยยก
ย่ อ งบ้ า ง ก็ เ ป็ น ไปในรู ป การยอมรั บ คุ ณ ความดี ข องผู้ นั้ น กล่ า วชมโดยธรรม
ให้ เ ขามั่ น ใจในการกระท าความดีข องตน แต่ ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด เป็ น การเปรี ย บเที ย บ
ข่ ม คนอื่ น บางที ท รงชมเพื่ อ ให้ ถื อ เป็ น ตั ว อย่ า ง หรื อ เพื่ อ แก้ ค วามเข้ า ใจผิ ด
ให้ตั้งทัศนคติที่ถูก
9) มีกลวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นต่างครั้ง
ต่างคราว ย่อมมีลักษณะแตกต่างกันไปไม่มีที่สุด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าย่อม
อาศัยปฏิภาณ คือ ความสามารถในการประยุกต์หลักวิธีการ และกลวิธีต่างๆ
มาใช้ให้เหมาะสม เป็นเรื่องเฉพาะครั้งเฉพาะคราวไป (กองวิชาการสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555: 2-15)
5. วิธีการสอน 3 แบบ (ปาฏิหาริย์ 3)
พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีสอนคนอยู่ 3 วิธี ท่านเรียกแต่ละวิธีว่า ปาฏิหาริย์
แปลว่ า สิ่ ง น่ า อั ศ จรรย์ หมายความว่ า มี ผ ลส าเร็ จ อย่ า งน่ า อั ศ จรรย์ เพราะ
สามารถทาให้คนเกิดความรู้ถึงขั้นวิชชุญาณได้ และมีการเปลี่ยนแปลงได้ถึงขั้น
เป็นพระอริยบุคคล วิธีสอนทั้ง 3 นั้น คือ
1) อิทธิปาฏิหาริย์ การสอนด้วยการใช้ค วามสามารถพิเศษ เพื่อปราบ
คนร้ายๆ ที่ไม่ยอมรับคาสอนง่ายๆ ให้สิ้นพยศ เช่น ทรงแสดงอิทธิ ปาฏิหาริย์ให้
อุรุเวลกัสสปะ และบริวารแสดงฤทธิ์ปราบนาค ยักษ์ เป็นต้น
2) อาเทสนาปาฏิหาริย์ การสอนโดยวิธีดักใจ วิธีนี้พระองค์ทรงใช้กับ
บุคคลประเภทอุคฆฏิตัญญู และวิปจิตัญญู
3) อนุสาสนีปาฏิหาริย์ การสอนด้วยการบรรยายลาพังพระองค์เดียว
หรือการบรรยายแบบโต้ตอบสนทนา พระองค์ทรงใช้วิธีนี้กับคนประเภทเนยยะ
(ขุ.ปฏิ. (ไทย) 31/30/587-590 มจร.)
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เรื่ อ งปาฏิ ห าริ ย์ 3 นี้ เ ป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การสอนคนทั้ ง หลายอย่ า ง
แน่นอน เพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า
“พรหมจรรย์ ใ ด ถ้ า ศาสดาเป็ น พระเถระรู้ ร าตรี น าน บวชนาน
ล่วงกาลผ่านวัยมาโดยลาดับ แต่ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของศาสดานั้นไม่เป็น
เถระ ไม่ เ ป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ไม่ ส ามารถเพื่ อ จะกล่ า วพระสั ท ธรรมได้ โ ดยชอบ
ไม่สามารถเพื่อแสดงธรรมให้มีปาฏิหาริย์ข่มขี่ปรัปวาท 1 ที่เกิดขึ้นแล้วได้ด้วยดี
โดยชอบธรรมพรหมจรรย์ นั้ น ย่ อ มไม่ ค รบถ้ ว นบริ สุ ท ธิ์ บ ริ บู ร ณ์ ” (ที . ปา.
15/103/260 แปล มมร.)
1) วิธีสอนแบบอิทธิปาฏิหาริย์
การสอนแบบอิทธิปาฏิหาริย์ คือ การใช้ความสามารถพิเศษนี้ พระพุทธองค์
ทรงใช้กับบุคคลประเภทปทปรมะที่มีลักษณะร้าย เป็นนักเลง หรือเป็นคนหัวแข็ง
ไม่เชื่อฟังใครง่ายๆ อยากลองดี พระพุทธองค์ทรงใช้ในโอกาสบางครั้ง ดังนี้
ตัวอย่างที่ 1 ชฎิล 3 พี่น้อง
ในอุรุเวลปาฏิหาริยกถา ว่าด้วยปาฏิหาริย์ที่ตาบลอุรุเวลา ที่ตาบลอุรุเวลา
ริมฝั่งแม่น้าเนรัญชรา มีชฎิล 3 พี่น้อง พร้อมด้วยบริวาร 1,000 รูป ตั้งอาศรม
บ าเพ็ ญ ตบะมี ชื่ อ เสี ย งปรากฏ เป็ น ที่ เ คารพนั บ ถื อ ของชาวมคธเป็ น อั น มาก
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ต้ อ งการจะสอนชฎิ ล เหล่ า นั้ น จึ ง เสด็ จ ไปหาชฎิ ล ผู้ พี่
ชื่ออุรุเวลกัสสปะ และขอเข้าพักในโรงบูชาไฟ ชฎิลกัสสปะได้ห้ามไว้ เพราะใน
โรงบูชาไฟนั้น มีพญานาคที่มีพิษร้ายแรงอาศัยอยู่ แต่พระพุทธองค์ทรงยืนยัน
ที่จะพักให้ได้ เพื่อจะแสดงฤทธิ์ให้ชฎิลได้เห็น คืนวันนั้น พระองค์ทรงแสดงฤทธิ์
ปราบพญานาคจนสาเร็จ วันรุ่งขึ้นยังจับพญานาคใส่บาตรนามาแสดงให้ชฎิลดูอกี
ทาให้พวกชฎิลเกิดความเลื่อมใสมาก แต่อุรุเวลกัสสปะก็ยังไม่อ่อนข้อ ยังเข้าใจว่า
ตนเป็นพระอรหันต์ประเสริฐกว่านั่นเอง
ต่อมาพระพุทธองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์อีกหลายอย่าง กล่าวถึงปาฏิหาริย์ที่
2 เรื่องท้าวมหาราชทั้ง 4 พระพุทธองค์ทรงบันดาลให้อุรุเวลกัสสปะเห็นท้าว
มหาราชจตุโลกบาลทั้ง 4 มาเข้าเฝ้า เห็นท้าวสักกะมาเข้าเฝ้า เห็นท้าวสหัมบดี1

ปรัปวาท หมายถึง คาคัดค้านโต้แย้ง คากล่าวโทษ คากล่าวหา คาท้าทายของคนอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับตน
ของคนที่เห็นไม่ตรงกับตน
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พรหมมาเข้าเฝ้า ทรงทายดาริของอุรุเวลกัสสปะถูกต้อง เสด็จไปบิณฑบาตที่
อุตตรกุรุทวีป เทพต่างๆ มาช่วยในการซักผ้าบังสุกุล ทรงนาผลหว้าประจาชมพู
ทวีปมาให้ดู ทรงช่วยผ่าฟืน ก่อไฟ ดับไฟ ก่อกองไฟ 500 กอง และครั้งสุดท้าย
ทรงแยกน้าออกแล้วทรงจงกรมอยู่ระหว่างกาแพงน้า ในที่สุดอุรุเวลกัสปะจึง
ยอมแพ้ (วิ.ม. (ไทย) 4/37-42/47-53 มจร.)
ตัวอย่างที่ 2 ทรงแก้ความสงสัยของเสลพราหมณ์
ครั้งหนึ่งเสลพราหมณ์ ผู้เป็นปรมาจารย์ทางพระเวท ได้พามาณพบริวาร
300 คน เข้ า ไปเฝ้ า พระพุ ท ธเจ้ า และได้ ต รวจดู ม หาปุ ริ ส ลั ก ษณะของ
พระพุ ท ธองค์ ก็ ไ ด้ พ บลั ก ษณะทุ ก อย่ า ง เว้ น แต่ ลั ก ษณะ 2 ประการ คื อ
พระคุยหะเร้นอยู่ในฝัก 1 พระชิวหาใหญ่ 1 ทันใดนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
บันดาลด้วยการกระทาพิเศษด้วยฤทธิ์ ให้เสลพราหมณ์เห็นพระคุยหะเร้นอยู่
ในฝัก และทรงแลบพระชิวหาสอดเข้าช่องพระกรรณทั้ง 2 กลับไปมา สอดเข้า
ช่องพระนาสิกทั้ง 2 กลับไปกลับมา แผ่ปิดมณฑลพระนลาฏ ทาให้เสลพราหมณ์
ได้ เ ห็ น เป็ น ลั ก ษณะมหาบุ รุ ษ ครบ 32 และเกิ ด ความเลื่ อ มใส (ม.ม. (ไทย)
13/398/493-494 มจร.)
ตัวอย่างที่ 3 ทรงโปรดโจรองคุลิมาล
ในอั ง คุ ลิ ม าลสู ต ร เรื่ อ งที่ รู้ กั น แพร่ ห ลายที่ สุ ด ก็ คื อ เรื่ อ งเสด็ จ ไปโปรด
โจรร้ า ยชื่อ องคุ ลิ ม าล ซึ่งฆ่า คนมา 999 คนแล้ ว เวลานั้น กาลั งซุ่ม ซ่อ นอยู่ ใน
ป่ า มหาวั น ใกล้ เ มื อ งสาวั ต ถี ในวั น รุ่ ง ขึ้ น ทางราชการก าลั ง จะส่ ง กองทหาร
ไปปราบ นางพราหมณีผู้มารดาเป็นห่วงบุตร เกรงว่าจะถูกกองทหารฆ่า ตาย
จึงตัดสินใจจะไปแจ้งข่าวให้บุตรทราบตั้งแต่เ ช้า แต่ถ้าไปก็จะถูกบุตรฆ่า ตาย
เพราะขณะนั้นองคุลิมาลสติฟั่นเฟือนจาใครไม่ได้จะตัดเอานิ้วมืออย่างเดียว
ด้ ว ยความสงสารต่ อ องคุ ลิ ม าล และมารดา พระพุ ท ธเจ้ า จึ ง เสด็ จ ไปยั ง
ป่ า มหาวั น ก่ อ นมารดาของเขา พอองคุ ลิ ม าลเห็ น พระพุ ท ธเจ้ า เสด็ จ มา
ก็ชักดาบออกวิ่งไล่ทันที แต่ปรากฏว่าวิ่ งจนสุดฝีเท้าก็ไล่ไม่ทัน ในที่สุดก็ยอมแพ้
ต่อพระพุทธองค์ อิทธิปาฏิหาริย์ พระพุทธเจ้าทรงใช้เฉพาะในกรณีที่มีความจา
เป็นเท่านั้น (ม.ม. (ไทย) 13/347-349/421-424 มจร.)
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2) วิธีสอนแบบอาเทสนาปาฏิหาริย์
ในปาฏิหาริยกถา ว่าด้วยปาฏิหาริย์อาเทสนา (ปาฏิหาริย์ คือ การทายใจ)
แปลว่า การดักใจ หมายถึง การรู้สภาพจิตใจของผู้เรียนหรือผู้ฟัง แล้วก็สอนเขา
ตามสภาพจิ ต ใจนั้ น พระพุ ท ธเจ้ า ทรงใช้ วิ ธี นี้ กั บ บุ ค คลประเภทอุ ค ฆฏิ ตั ญ ญู
คือ คนที่มีปัญญาบารมีสูงสามารถเกิดความรู้อย่างต่าถึงขั้นทิฏฐิได้ เพียงแต่ได้ฟัง
หั ว ข้ อ ที่ ย กขึ้ น แสดงเท่ า นั้ น ซึ่ ง มี 2 วิ ธี ด้ ว ยกั น คื อ การสอนด้ ว ยค าพู ด สั้ น ๆ
แต่ประทับใจหรือกินใจ และการสอนด้วยการไม่พูด แต่ให้ลงมือกระทาการอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง จนเกิดความรู้ด้วยตนเอง (ขุ.ปฏิ. (ไทย) 31/30/587-588 มจร.)
1. การสอนด้วยคาพูดสั้นๆ
การสอนด้ ว ยค าพู ด สั้ น ๆ แต่ กิ น ใจนั้ น พระพุ ท ธเจ้ า ทรงใช้ กั บ บุ ค คล
บางคน และบางโอกาส และการสอนแบบนี้ส่วนใหญ่ก่อให้เกิดความรู้ระดับทิฏฐิ
เท่านั้น แต่เมื่อเกิดความรู้ระดับทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้ว ก็เป็นการเตรียมตัว
พร้อมที่จะรับการสอนแบบอนุสาสนีปาฏิหาริย์ เพื่อให้เกิดความรู้ระดับวิชชุญาณ
ต่อไป แต่ก็มีบางรายเหมือนกันที่สามารถได้ความรูถ้ ึงขั้นวิชชุญาณ และโพธิ์ญาณ
ด้วยการฟังคาสอนสั้นๆ
ตัวอย่างที่ 1 ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์
พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เป็นผู้เลื่อมใสในการบาเพ็ญตบะทรมานตน ได้ติดตาม
ปรนนิบัติพระโพธิสัตว์ ด้วยหวังจะได้รับสัจธรรม แต่เมื่อเห็นพระโพธิสัตว์ละเลิก
ตบะก็หมดศรัทธา เลยหนีไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสี
หลั งจากตรัสรู้แล้วไม่ นาน พระพุ ทธองค์ก็เสด็จไปโปรดพระปัญจวัคคีย์
ถึงเมืองพาราณสี พอเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกล พระปัญจวัคคีย์ก็นึกดูถู ก
ขึ้นมาทั นทีว่า พระสมณโคดมผู้ล้ม เหลว ได้ซมซานมาขอพึ่งพาอาศัยอีกแล้ว
แม้พระพุทธเจ้าจะตรัสบอกว่า พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่เชื่อ ยังคงกล่าวออกนาม
และใช้คาเรียกอย่างยโสโอหัง แต่ในตอนสุดท้ายพระพุทธองค์ก็ทรงสามารถ
ปราบปรามความหัวดื้อของพระปัญจวัคคีย์ได้ ด้วยการใช้พระดารัสสั้นๆ ว่า
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจาได้หรือว่าถ้อยคาเช่นนี้ (ว่าเราตรัสรู้แล้ว) เราได้เคยพูด
แล้วในกาลก่อน แต่กาลนี้พระปัญจวัคคีย์ยอมฟังธรรม เพราะจาได้ว่าคาพูดเช่นนี้
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พระองค์ไม่เคยพูดมาก่อนเลย และพระพุทธองค์ทรงมีคาพูดที่เชื่อถือได้มากที่สุด
(วิ.ม. (ไทย) 4/12/18-20 มจร.)
ตัวอย่างที่ 2 ทรงแสดงธรรมโปรดภัททวัคคีย์ 30 คน
ภัททวัคคิยวัตถุ ว่าด้วยภิกษุภัททวัคคีย์ ระหว่างเดินทางไปยังกรุงราชคฤห์
พระพุทธองค์ได้แวะพักใต้ต้นไม้ต้นหนึ่ง ในบริเวณใกล้เคียงกันนั้น มีชายหนุ่ม 30
คน ซึ่งพาคนรัก มาเที่ยวหาความสาราญกัน แต่ชายหนุ่มคนหนึ่งไม่มีคนรักจึงพา
เอาหญิ ง แพศยาคนหนึ่ ง มาเป็ น คู่ แ ทน ขณะที่ ก าลั ง เล่ น เพลิ น กั น อยู่ นั้ น
หญิ ง แพศยาได้ ลั ก เอาของมี ค่ า ของเขาเหล่ า นั้ นหลบหนีไ ป คนเหล่ า นั้นออก
ติดตามหาจนกระทั่งมาพบพระพุทธเจ้าประทับอยู่ใต้ต้นไม้ จึงเข้าไปทูลถามว่า
เห็นผู้หญิงคนหนึง่ หรือไม่ พระองค์ทรงถามว่า “มีอะไรจะต้องทากับผู้หญิงหรือ”
ชายหนุ่มเหล่านั้นเล่าเรื่องตั้งแต่แรกถวาย
พระพุ ท ธองค์จึงตรั สว่า “กุม ารทั้ งหลาย พวกเธอจะส าคัญ ความข้อนั้น
อย่างไร การที่พวกเธอจะแสวงหาหญิงหรือแสวงหาตนเอง อย่างไหนประเสริฐก
ว่ากัน” ชายหนุ่มเหล่านั้นต่า งเห็นว่าแสวงหาตนดีกว่า จึงยอมรับฟังธรรมของ
พระพุทธองค์ แล้วได้บรรลุธรรมในที่สุด (วิ.ม. (ไทย) 4/36/45-46 มจร.)
ตัวอย่างที่ 3 ทรงสะกดองคุลิมาลด้วยคาพูด
ในอังคุลิมาลสูตร ว่าด้วยโจรชื่อองคุลิมาล ในการปราบโจรร้ายองคุลิมาล
นั้น นอกจากจะทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์ คือ ทรงกระทาให้องคุลิมาลวิ่งไล่ไม่ทัน
แล้ว ยังทรงใช้วิธีอาเทสนาปาฏิหาริย์ คือ พูดดักใจอีกด้วย เมื่อองคุลิมาลวิ่งไล่
พระพุ ท ธเจ้ า จนเหนื่ อ ยอ่ อ น แต่ ไ ล่ ไ ม่ ทั น สั ก ที นั้ น เขาได้ ต ะโกนออกมาว่ า
“หยุดก่อนสมณะ หยุดก่อนสมณะ”
พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า “เราหยุดแล้ว องคุลิมาลท่านต่างหากจงหยุด”
พระดารัสนี้ ต้องการจะให้องคุลิมาลเกิดความงุนงง ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความ
สนใจต่อไป “ท่านสมณะพูดมุสา ท่านเดินอยู่ ไฉนจึงว่าเราหยุดแล้ว”

268

DF102 การทาหน้าที่กัลยาณมิตร

พระพุทธองค์ทรงดักใจด้วยประโยคต่อไปว่า “เราหยุดทาบาปแล้ว แต่ท่าน
ยังไม่หยุด” เท่านั้นเองแสงสว่างก็เกิดขึ้นในดวงใจขององคุลิมาล เขาหยุดวิ่ง
โยนดาบทิ้งแล้วก็คุกเข่า ลงแทบพระยุคลบาท เพื่ อ ฟั งการสอนแบบอนุสาสนี
ปาฏิหาริย์ต่อไป (ม.ม. (ไทย) 13/348-349/422-424 มจร.)
ตัวอย่างที่ 4 ทรงสอนพาหิยะอย่างย่อๆ
ในพาหิ ย สู ต ร ว่ า ด้ ว ยพระพาหิ ย เถระ คราวหนึ่ ง มี นั ก บวชนอกศาสนา
คนหนึ่ ง ชื่ อ พาหิ ย ะ มาจากเมื อ งสุ ป ปารกะที่ ริ ม ฝั่ ง สมุ ท รอั น เป็ น แดนไกล
เขาได้มาพบพระพุทธเจ้าขณะที่พระองค์กาลังทรงบิณฑบาต และขอให้พระองค์
แสดงธรรมให้ฟัง พระพุทธองค์ทรงห้ามเขาถึง 3 ครั้ง เพราะเห็นว่าเป็นเวลาที่ไม่
เหมาะกับการแสดงธรรม แต่ในที่สุดพระองค์ก็ทรงยินยอม โดยแสดงธรรมอย่าง
ย่อๆ ว่า ดูก่อนพาหิยะ เพราะเหตุนั้นแลท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เมื่อเห็นสักว่า
เห็น เมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟัง เมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบ เมื่อรู้แจ้งจักเป็นสักว่า
รู้แจ้ง ในกาลนั้น ท่านย่อมไม่มีในกาลใด ท่านไม่มีในกาลนั้นท่านย่อมไม่มีในโลก
นี้ ในโลกหน้า ในระหว่างโลกทั้งสอง นี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์
เมื่ อ พาหิ ย ะได้ ฟั ง ค าสอนย่ อ ๆ นี้ ก็ เ กิ ด ความรู้ ถึ ง ระดั บ วิ ช ชุ ญ าณ และ
เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเป็นพระอรหันต์ ต่อมาภายหลังพระพุทธเจ้าตรัสชม
พระพาหิยะว่า ภิกษุทั้งหลายพาหิยทารุจีริยะ เป็นบัณฑิตปฏิบัติธรรมสมควรแก่
ธรรม ทั้ ง ยั ง ไม่ ท าให้ เ ราล าบากเพราะเหตุ แ ห่ ง การแสดงธรรม (ขุ . อุ . (ไทย)
25/10/183-188 มจร.)
3) การสอนแบบไม่พูดแต่ให้ลงมือทา
ในบางกรณี พระพุ ท ธองค์ ไ ม่ ท รงสอนอะไรด้ ว ยพระวาจาเลย แต่ ท รง
มอบหมายงานบางอย่างให้คนกระทา จนกระทั่งเกิดความรู้ขึ้นมาพบความจริง
ด้วยตนเอง เท่าที่ได้สังเกตจากหลักฐาน ปรากฏว่าวิธีนี้พระพุทธองค์ทรงใช้กับคน
ที่มีจิตใจอยู่ในภาวะไม่ปกติอย่างมาก จนไม่พร้อมที่จะฟังสิ่งใด
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ตัวอย่างที่ 1 ทรงให้พระจูฬปันถกลูบผ้าขาว
ในสมัยพุทธกาลมีพระเถระรูปหนึ่ง ชื่อ มหาปันถก ต่อมาพระมหาปันถกได้
นาเอาน้องชายชื่อจูฬปันถกมาบวชด้วย ครั้นบวชแล้ว พี่ชายก็มอบหมายหน้าที่
ให้ท่ อ งจาคาถา หรื อ ค าฉันท์ บทหนึ่ง ซึ่งมี ค วามยาวเพีย ง 4 บาทเท่ า นั้น แต่
พระจูฬปันถก ก็ท่องจาไม่ได้ แม้เวลาจะล่วงไปตั้ง 4 เดือนก็ตาม
พระมหาปันถกผู้พี่เห็นว่า น้องชายจะไปไม่ไหวแน่ ก็เลยขับไล่ให้ลาสิกขา
ออกไปเป็นคฤหัสถ์เสียเลย แต่พระจูฬปันถกยังไม่อยากสึกแต่ จาต้องไป เมื่อเดิน
ไปพบพระศาสดาจึงเข้าไปเฝ้า พระพุทธองค์ทรงถาม ครั้นทราบเรื่องราวแล้ว
จึงพาพระจูฬปันถกกลับเข้าไปในพระคันธกุฎี ทรงบอกให้พระจูฬปันถกนั่งลง
ประทานผ้าขาวให้ผืนหนึ่ง แล้วทรงสั่งให้นั่งเอามือลูบผ้าขาวไปมา พร้อมกับท่อง
คาว่า รโชหรณ โดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้น เมื่อพระจูฬปันถกท่องไปลูบไป จิตก็
เป็นสมาธิมีความสว่าง สะอาด สงบเป็นลักษณะ เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม ความรู้
ระดับวิชชุญาณก็เกิดขึ้น พระจูฬปันถกผู้ปุถุชนก็กลับกลายเป็นพระอรหันต์
เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า การบรรลุมรรคผลนั้น ไม่เกี่ยวกับสติปัญญา หรือ
ความสามารถทั่วไปของจิตแต่อย่างใด คนมีสติปัญญาต่า อาจจะบรรลุได้เร็ว
ก็ ไ ด้ เช่ น ในกรณี ข องพระจู ฬ ปั น ถกนี้ ความสามารถในการจดจ าต่ ามาก
แต่สามารถบรรลุธรรมได้เร็ว คนที่มีสติปัญญาสูงกลับบรรลุช้า เพราะมัวแต่คิด
เหตุ ผ ล ติ ด อยู่ ใ นตาข่ า ยแห่ ง เหตุ ผ ล ตั ว อย่ า งเช่ น พระสารี บุ ต ร เป็ น ต้ น
(ขุ.ธ.อ. 43/374-375 มมร.)
ตัวอย่างที่ 2 ทรงให้นางกีสาโคตมีรู้จักความตาย
มีลูกสะใภ้เศรษฐีคนหนึ่ง ชื่อ กีสาโคตมี ซึ่งมีบุตรคนเดียว ต่อมาบุตรของ
นางได้ตายลงไปโดยปัจจุบันทันด่วน นางเสียอกเสียใจจนมีสติวิปลาสไปบ้าง ด้วย
ความรักอาลัยในบุตร นางจึงไม่ยอมเอาศพไปเผาหรือฝัง แต่อุ้มลูกตระเวนไป
ตามหมู่บ้าน เพื่อขอยาชุบลูกของนางให้ฟื้น เป็นที่น่าสมเพชเวทนาสาหรับบาง
คน แต่ ก็ เ ป็ น ที่ น่ า ขบขั น ส าหรั บ บางคน นางจะได้ ยิ น แต่ ค าว่ า ไม่ มี จ ากทุ ก
บ้านเรือน บางแห่งยังถูกขับไสไล่ส่งเสียอีก ครั้งหนึ่งนางได้พบกับอุบาสกคนหนึ่ง
ซึ่งได้แนะนาให้นางไปขอยาจากพระพุทธเจ้า นางรีบไปยังพระเชตวันทันที เมื่อ
นางออกปากขอยา พระพุทธองค์ตรัสว่า ยามีแน่ นางดีใจมากที่ได้ยินคาว่ามี
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เป็นครั้งแรก นางทูลถามว่ายานั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง พระพุทธองค์ทรงตรัส
ว่า ประกอบด้วยเมล็ ดพั นธุ์ผั กกาด นางดีใจยิ่ งขึ้น เมล็ ดพั นธุ์ผั กกาดเป็นของ
หาง่าย ขณะที่นางกาลังจะรีบเดินทางไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดนั่นเอง พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าให้ไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านเรือนที่ไม่เคยมีคนตาย
นางกีสาโคตมีออกตระเวนขอเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากชาวบ้านอีกครั้ งหนึ่ง
แต่เดินจนเหนื่อยอ่อนก็หาไม่ได้ เพราะทุกบ้านเรือนล้วนแต่มีคนเคยตายทั้งสิ้น
ในที่สุดแสงสว่างก็เกิดขึ้นในดวงจิตของนางว่า ความตายเป็นของธรรมดา คนใน
โลกทุกคนต้องตาย ในโลกนี้มีคนตายมากกว่าคนเป็น ลูกของนางไม่ใช่รายพิเศษ
อะไร เขาได้ปฏิบัติตามกฎอันเที่ยงธรรมแห่งจักรวาลแล้ว พร้อมๆ กับเกิดความรู้
ใหม่นี้ขึ้นมา นางก็นาศพลูกไปฝังแล้วก็กลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ต่อมาก็ได้บรรลุ
พระอรหันต์ (ขุ.ธ.อ. 54/464/315-327 มมร.)
4) การสอนแบบอนุสาสนีปาฏิหาริย์
ในปาฏิหาริยกถา ว่าด้วยปาฏิหาริย์ การสอนแบบอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็น
การบรรยาย หรือการแสดงแบบธรรมดา โดยไม่ต้องใช้ฤทธิ์เดชหรือการดักใจ
ช่วยแต่อย่างใด ในการสอนพระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีอนุสาสนีมากที่สุด และได้ผลดี
ที่สุด เพราะพระพุทธเจ้าไม่ไ ด้มีฤทธิ์เพียงอย่างเดียว แต่เนื่องจากพระพุทธองค์
ทรงเปี่ ย มด้ ว ยพระปั ญ ญาธิ คุ ณ คื อ มี ปั ญ ญาเป็ น เลิ ศ ความรู้ ทั้ ง มวลอยู่ ใ น
ศู นย์ กลางธรรมกายอรหัตของพระพุ ท ธองค์ ด้วยปัญ ญาอั นเฉีย บแหลมของ
พระองค์นั้น ทาให้ทรงรู้ว่าจะต้องใช้ธรรมะบทใดมาแสดงพร่าสอนเหล่าสาวกให้
ได้ บ รรลุ ธ รรมตาม เนื้ อ หาที่ เ ป็ น ประเด็ น หลั ก ในพระพุ ท ธพจน์ ที่ ป รากฏใน
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โดยสรุปมีดังนี้
พระพุ ท ธองค์ ไ ด้ ต รั ส ถึ ง ส่ ว นที่ สุ ด สองอย่ า งที่ พ ระพุ ท ธศาสนาปฏิ เ สธ
อันได้แก่ “กามสุขัลลิกานุโยค” คือ การหมกมุ่นอยู่ในกามสุข และ “อัตตกิลมถา
นุ โ ยค” คื อ การทรมานตนให้ ล าบากโดยเปล่ า ประโยชน์ แต่ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ
มัชฌิมาปฏิปทา คือ ปฏิปทาทางสายกลางที่พระพุทธองค์ได้ ทรงตรัสรู้ ได้แก่
มรรคมี อ งค์ 8 อริ ย สั จ 4 คื อ ธรรมที่ เ ป็ น ความจริ ง อั น ประเสริ ฐ 4 ประการ
ปฏิปทาสายกลาง ไม่เข้าไปใกล้ที่สุด 2 อย่างนั้น ที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้ว
ด้ ว ยปั ญ ญาอั น ยิ่ ง ท าญาณให้ เ กิ ด ย่ อ มเป็ น ไปเพื่ อ ความสงบ เพื่ อ ความรู้ ยิ่ ง
เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน ปฏิปทาสายกลางนั้น ได้แก่
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อริยมรรคมีองค์ 8 คือ
1. ปัญญาเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ)
2. ความดาริชอบ (สัมมาสังกัปปะ)
3. เจรจาชอบ (สัมมาวาจา)
4. การงานชอบ (สัมมากัมมันตะ)
5. เลี้ยงชีวิตชอบ (สัมมาอาชีวะ)
6. พยายามชอบ (สัมมาวายามะ)
7. ระลึกชอบ (สัมมาสติ)
8. ตั้งจิตชอบ (สัมมาสมาธิ)
อริยสัจ 4 ธรรมที่เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือ
ทุกขอริยสั จ คื อ ความเกิดก็เป็นทุกข์ ความแก่ก็เป็นทุกข์ ความเจ็บไข้
ก็เป็นทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์ ความประจวบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์
ความพลั ด พรากจากสิ่ ง เป็ น ที่ รั ก ก็ เ ป็ น ทุ ก ข์ ปรารถนาสิ่ ง ใดไม่ ไ ด้ สิ่ ง นั้ น ก็
เป็นทุกข์ โดยย่นย่ออุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์
ทุกขสมุทัยอริยสัจ คือ ตัณหา ประกอบด้วยความกาหนัดด้วยอานาจความ
เพลิน มีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
ทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ตัณหาดับโดยไม่เหลือด้วยมรรค คือ วิราคะ สละ
สละคืน ปล่อยไป ไม่พัวพัน
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค์ 8 ดังได้กล่าวแล้ว
ข้างต้น
อริยสัจ 4 นี้
ทุกขอริยสัจ ควรกาหนดรู้
ทุกขสมุทัยอริยสัจ ควรละเสีย
ทุกขนิโรธอริยสัจ ควรทาให้แจ้ง
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค์ 8 ควรเจริญ
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ภิกษุทั้งหลาย ทุกขอริยสัจ คือ ความจริงที่ช่วยมนุษย์ให้เป็นผู้ประเสริฐ
เกี่ยวกับการพิจารณาเห็นทุกข์ เป็นอย่างนี้ คือ การเข้าใจว่า “เกิด แก่ เจ็บ ตาย”
ล้วนแต่เป็นทุกข์ แม้ว่าความโศกเศร้าเสียใจ ความพิไรราพัน ความทุกข์กาย ทุกข์
ใจ ทั้งความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ พลัด
พรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ ว่าโดยย่อ
การยึ ดมั่ นแบบฝั งใจว่า เบญจขันธ์ (คื อ รู ป เวทนา สั ญ ญา สั งขาร วิญ ญาณ)
ว่าเป็นอัตตา เป็นตัวเรา เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แท้จริง
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เหตุ ท าให้ เ กิ ด ทุ ก ข์ (สมุ ทั ย ) มี อ ย่ า งนี้ คื อ ความอยาก
เกินควรที่เรียกว่า ทะยานอยาก ทาให้ต้องเวียนว่ายตายเกิด เป็นไปด้วยความ
กาหนัด ด้วยอานาจความเพลิดเพลิน มัวเพลิดเพลินอย่างหลงระเริง ในสิ่งที่
ก่อให้เกิดความกาหนัดรักใคร่นั้นๆ ได้แก่
1) ความทะยานอยากในสิ่งที่ก่อให้เกิดความใคร่
2) ความทะยานอยากในความอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่
3) ความทะยานอยากในความที่จะพ้นจากภาวะที่ไม่อยากเป็น
เช่ น ไม่ อ ยากจะเป็ น คนไร้ เ กี ย รติ ไ ร้ ย ศ เป็ น ต้ น อยากจะดั บ สู ญ ไปเลย
ถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้น อย่างนี้
ภิกษุทั้งหลาย นิโรธ คือ ความดับทุกข์อย่างแท้จริง คือ ดับความกาหนัด
อย่างสิ้นเชิง มิให้ตัณหาเหลืออยู่ สละตัณหา ปล่อยวางตัณหา ข้ามพ้นจากตัณหา
ไม่มีเยื่อใยในตัณหา
ภิกษุทั้งหลาย ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
ทุกข์อย่างแท้จริง คือ อริยมรรคมีองค์ 8 ได้แก่ (1) ความเห็นชอบ (2) ความดาริ
ชอบ (3) วาจาชอบ (4) การงานชอบ (5) เลี้ ย งชีพ ชอบ (6) ความเพียรชอบ
(7) ความระลึกชอบ (8) ความตั้ งจิตมั่นชอบ (ขุ.ปฏิ. (ไทย) 31/30/ 588-589
มจร.)
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5.1.5 หลักจิตวิทยาและสื่อการสอนของพระพุทธเจ้า
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงน าหลั ก จิ ต วิ ท ยามาใช้ ใ นการประกาศธรรม การสื่ อ
ความหมาย และการใช้สื่อ ทรงยึดหลักจิตวิทยาว่าด้วยความแตกต่างระหว่าง
บุคคลแล้วทรงใช้สื่อการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้อยู่ในสภาวะที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4 อย่ า ง คื อ ได้ล งมื อปฏิบัติด้วยตนเอง ได้รั บ ค าติชมทันที มี ค วามภาคภูมิใจ
ในความสาเร็จ และได้ใคร่ครวญเรียนรู้ไปทีละน้อยตามลาดับนั้น ให้ส ามารถ
ตรวจสอบความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง
ส่วนการใช้สื่ออุปกรณ์ ประกอบการสอนของพระพุทธเจ้า นั้น เนื่องจาก
พระองค์ทรงเป็นพระบรมครู ที่รู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับผู้เรียนมากที่สุด ในการถ่ายทอด
พระธรรมเทศนานั้น นอกจากจะทรงคานึงถึงหลักการทางพฤติกรรมศาสตร์แล้ว
ยั งทรงใช้สื่ อการศึกษา หรื อ อุ ปกรณ์ ประกอบการสอนอีกด้วย สื่ อ การสอนที่
พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการโปรดเวไนยสัตว์ โดยสรุปมี 3 แบบ คือ
1. การใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุปกรณ์ เป็นวิธีการนาเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆ
มาสอนซึ่งทาให้ได้ผลแน่นอน เพราะเมื่อนาเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนอื่นมาเล่าเป็น
เชิงนิทานเปรียบเทียบก็จะช่วยทาให้ผู้ฟังเข้าใจได้ดีขึ้น
2. การใช้ ภ าพนิ มิ ต เหมื อ นภาพยนตร์ เป็ น วิ ธี ก ารท าให้ ผู้ ฟั ง ค าสอน
ได้มองเห็นภาพจริงประกอบคาสอน โดยที่พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการฉายภาพให้
เป็นคลื่นผ่านเข้าไปในกระแสจิตของผู้ฟัง เรียกว่า การเนรมิต ภาพที่ปรากฏนั้น
จะเป็นภาพ 3 มิติ ซึ่งอาจจะมุ่งให้ผู้รับเห็นได้คนเดียวหรือให้ทุกคนสามารถเห็น
และสัมผัสได้
3. การใช้วิธีทดลองด้วยตนเอง เป็นวิธีการสอนที่ให้หลักความรู้ด้านทฤษฎี
ก่อน แล้วให้ผู้รับคาสอนไปศึกษาค้นคว้า และทดลองด้วยตนเอง
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5.1.6 การวัดและประเมินผลการสอนของพระพุทธเจ้า
การประเมินผลในแนวทางการศึกษาแบบพุทธศาสตร์นั้น ได้เน้นเป็นพิเศษ
ในการประเมิ น ผลตนเอง การที่ พ ระพุ ท ธศาสนาเน้ น การประเมิ น ผลตนเอง
ก็เ พราะจุดประสงค์ ของพระพุ ท ธศาสนาอยู่ ที่ นิพ พาน หรื อ การหลุ ดพ้ นจาก
วัฏฏสงสาร มนุษย์ที่เกิดมานั้นมีจุดอ่อนที่ สาคัญ คือ ยึดถือหรือยึดมั่นในตนเอง
ทั้งในส่วนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม การวัดและประเมินผลการศึกษาตามแนว
พุทธศาสตร์นั้น จึงมุ่งเอาความเป็นคนดีเป็นจุดหมายปลายทาง ความเป็นคนดี
นั้นมีหลายระดับชั้น คือ ดีอย่างปุถุชน ดีอย่างอริยชน องค์ ประกอบที่จะให้เป็น
คนดี ก็คือ ความรู้ดี และความประพฤติดีเป็นขั้นๆ ไป ยิ่งเว้นชั่วทาดี และทาจิต
ให้บริสุทธิ์ได้มากเท่าใด ก็ยิ่งเป็นคนดีมากเท่านั้น
การวั ด และประเมิ น ผลตามแนวพุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า ว เป็ น การวั ด และ
ประเมินผลตามสภาพจริง กล่าวคือ เป็นการประเมินตนเองตามคุณลักษณะ
ที่แท้จริงของผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าทรงสอน หรือแสดงธรรมให้ฟัง
ลักษณะการประเมินตามสภาพจริง เน้นการประยุกต์ใช้ หรือการลงมือ ทา
มุ่งไปที่การประเมินโดยตรง ใช้ปัญหาจากเหตุการณ์จริง สนับสนุนให้มีการใช้
ความคิดอย่างกว้างขวาง เป็นการประเมินรอบด้านด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ
ประเมินต่อเนื่อง ผสมผสานไปกับการเรียนการสอน เกิดปฏิสัมพันธ์ทางบวก
เน้นให้ผู้เรียนสะท้อนข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเอง
หากจะกล่ า วถึ ง แผนการสอน และวิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการสอน
ของพระพุทธเจ้านั้น พระองค์จะทรงทาตามลาดับก่อนหลัง ดังนี้
1. วิเคราะห์ผู้ฟัง พระพุทธองค์จะทรงศึกษาและเลือกบุคคลอย่างละเอียด
ดังปรากฏอยู่ในพุทธกิจที่ทรงใช้ประจา คือ ในเวลาใกล้สว่างจะทรงตรวจดูสัตว์
โลก ผู้สมควรได้รับพระกรุณา
2. ก าหนดรู้ บ ริ บ ทของผู้ ฟั ง เช่ น เพศ วั ย ฐานะ ความเป็ น อยู่ ส ภาพ
แวดล้อมชุมชน จารีตประเพณี อุปนิสัย ระดับสติปัญญา เป็นต้น
3. กาหนดเนื้อหาสาระที่จะทรงใช้สอน มีขั้นตอนการเลือกธรรม ที่จะ
นามาสอน นับว่าเป็นขั้นตอนที่ สาคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้ฟังย่อมมีความพร้อม
มี คุ ณ สมบัติบริ บททางสั งคมที่ ต่างกัน มี อิ นทรี ย์ ที่แก่กล้ าต่า งกัน การกาหนด
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เนื้อหาสาระที่มีความยากง่ายให้ตรงกับความต้องการของผู้รับฟัง ย่อมมีผลต่อ
การรับรู้ธรรมะของผู้ฟังทั้งสิ้น
4. รู ป แบบการน าเสนอของพระพุ ท ธเจ้ า ทรงมี รู ป แบบในการสอน
มากมาย เช่น การสนทนา การบรรยาย และการตอบปัญหา เป็นต้น
5. วิธีการนาเสนอ พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการนาเสนอที่หลากหลาย เช่น
บางครั้งทรงใช้วิธีอุปมาขึ้นเปรียบเทียบ บางครั้งใช้วิธีตอบปัญหา บางครั้งใช้วิธี
เล่านิทานมาประกอบ เป็นต้น
6. ลดส่วนที่เกิน เพิ่มส่วนที่พร่อง ในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านั้น
ทรงมุ่งประโยชน์เกื้อกูล และประโยชน์ต่อชาวโลก โดยอาศัยพระกรุณาธิคุณ เป็น
ที่ตั้ง
7. การประเมินผล พระพุทธองค์ทรงใช้วิธีการประเมินผลในการแสดง
ธรรมทุกครั้ง เมื่อจบการแสดงพระธรรมเทศนาแล้วจะเกิดคาว่าธัมมาภิสมโย คือ
การได้บรรลุธรรมตามเหตุปัจจัย ส่วนชนที่อยู่ในที่ประชุมนั้นก็สามารถบรรลุ
ธรรมมากน้อยต่างกันไปตามความแก่กล้าของอินทรีย์
8. การติดตามผล พระพุทธองค์จะทรงติดตามผลความคืบหน้าในเรื่อง
ที่ทรงสอนไป ดังเช่น ทรงมอบให้พระสารีบุตรเถระเป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบท
แก่ ร าธะผู้ บ วชเมื่ อ แก่ หลั ง จากบวชแล้ ว ได้ ไ ม่ น าน พระสารี บุ ต รน าเข้ า เฝ้ า
พระพุทธองค์ จึงได้ตรัสถามถึงความเป็นมาของพระราธะ ซึ่งพระสารีบุตรก็ทูลว่า
พระราธะเธอเป็นผู้ว่าง่ายเหลือเกิน
การจะน าหลั ก การและวิ ธี ก ารสอนของพระพุ ท ธเจ้ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
การจัดการเรียนการสอนนั้น บุคคลผู้ ทาหน้าที่ในการสอน ควรตระหนักด้วยว่า
การสอนจะประสบผลส าเร็ จ หรื อ ไม่ เ พี ย งใด สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ก็ คื อ การหมั่ น
ตรวจสอบฝึกฝนตนเองให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ มีเทคนิคกลวิธี และอุบาย
ประกอบการสอนอย่างหลากหลาย ควรประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ในการสอนเรื่องหนึ่งๆ
ปัจจุ บันการจัดการศึ กษามี จุดมุ่ ง หมายเพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้เ ป็น มนุ ษ ย์
ที่ ส มบูร ณ์ เป็นคนดี มี ปัญ ญา มีค วามสุ ข และมี ความเป็นไทย มี ศั กยภาพใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ผู้สอนพึงระลึกอยู่เสมอว่าไม่มีศิลปะวิธี และ
กลวิธีการสอนใดดีที่สุด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ความพร้อม โอกาส และความ
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พอดีต่อสถานการณ์ในการสอนเรื่องหนึ่งเป็น สาคัญ และลักษณะการสอนที่ดี
จะต้องเป็นการสอนที่มีการเตรียมการสอนล่วงหน้าเป็นอย่างดี เป็นการสอนที่ทา
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความคิด เจตคติ และทักษะ เป็นการสอน
ที่ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการสอน
เป็นการสอนที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร และเป็นการสอนที่คานึงถึง
ประโยชน์ที่ ผู้ เ รี ย นจะน าไปใช้ ใ นชี วิต ประจ าวัน และตลอดไป (กองวิ ชาการ
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555: 15-17)

5.2 ประสบการณ์การทาหน้าที่กัลยาณมิตรของพระโพธิสัตว์
และพระอริยสาวก
5.2.1 ประสบการณ์ทาหน้าที่กัลยาณมิตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในพระชาติที่เป็นพระโพธิสัตว์ แม้ในพระชาติที่ กาเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
ก็ ยั ง คงท าหน้ า ที่ กั ล ยาณมิ ต ร ดั ง มี ตั ว อย่ า งจากพระบาลี ที่ ป รากฏอยู่ ใ น
มหาสุวราชชาดก ความว่า
“ชนเหล่าใดเป็นมิตรของพวกเพื่อน ในคราวร่วมสุขร่วมทุกข์จนตลอดชีวิต
ชนเหล่านั้นเป็นสัตบุรุษ เมื่อระลึกถึงธรรมของสัตบุรุษอยู่ ย่อมไม่ละทิ้งเพื่อน
ผู้สิ้นทรัพย์ หรือยังไม่สิ้นทรัพย์ไปได้” (ขุ.ชา. (แปล) 59/1228/627-628 มมร.)
ในโลกยุคปัจจุบันนี้ ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยที่เราจะได้พบกับบัณฑิตที่แท้จริง
หรือกัลยาณมิตรผู้เป็นเพื่อนแท้ ลักษณะของมิตรแท้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัส
ไว้มี 4 ประการ คือ เป็นมิตรมีอุปการะซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่
ตลอดเวลา มิตรแนะนาประโยชน์ ที่คอยแนะประโยชน์ให้ ดารงอยู่ในหนทาง
สวรรค์ และนิ พ พาน มิ ต รมี น้ าใจ มี ค วามรั ก ใคร่ อั น เกิ ด จากน้าใสใจจริ ง ไม่ มี
ความคิดอิจฉาริษยายามเพื่อนได้ดี และมิตรที่จะกล่าวถึงนี้ คือ มิตรที่ร่วมสุข
ร่วมทุกข์ ยามเพื่อนเกิดเหตุการณ์วิกฤติในชีวิตก็ไม่ยอมละทิ้ง แม้ชีวิตของตนเอง
ก็สามารถที่จะสละแทนเพื่อนได้ เพื่อนที่กล่าวถึงนี้เป็นเพื่อนแท้ และมีคุณธรรม
ของสัตบุรุษอย่างแท้จริง
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ดังเรื่องราวในมหาอุกกุสชาดกว่าในอดีตกาลมีสระใหญ่อยู่สระหนึ่ง ทางทิศ
ใต้ของสระมีพญาเหยี่ยวอาศัยอยู่ ทิศตะวันตกมีนางเหยี่ยวตัวหนึ่ง ทิศเหนือ
เป็นที่ อ ยู่ ของราชสี ห์ ทิ ศ ตะวันออกมี พ ญานกออกอาศั ย อยู่ ส่ วนในสระน้ามี
พญาเต่าอาศัยอยู่ ครั้งนั้นพญาเหยี่ยวปรารถนาจะได้นางเหยี่ยวมาเป็นภรรยา
แต่นางเหยี่ยวได้แนะนาให้ไปผูกมิตรกับสัตว์ที่อยู่ตามทิศต่างๆ เสียก่อน เพื่อเวลา
มีภัยเกิดขึ้นจะได้มีมิตรสหายคอยช่วยเหลือ พญาเหยี่ยวจึงไปผูกมิตรกับพญานก
ออก พญาเต่า และพญาราชสี ห์ จากนั้นทั้ งคู่ ก็ไ ด้อ ยู่ ร่ วมกัน ท ารั งอยู่ บนต้ น
กระทุ่มบนเกาะกลางสระน้า
ต่อมาไม่นานนางเหยี่ยวก็ได้ให้ กาเนิดลูกน้อยสองตัว วันหนึ่งมีนายพราน
กลุ่มหนึ่งออกล่าสัตว์ ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นยังไม่ได้อะไรเลย จึงเข้าไปพักเหนื่อย
ที่ใต้ต้นกระทุ่ม เมื่อถูกยุงรุมกัดก็ก่อไฟขึ้น ควันไฟขึ้นไปรมลูก เหยี่ยว มันจึงส่ง
เสียงร้อง เมื่อพวกพรานได้ยินเสียงก็คิดจะปีนขึ้นไปเอาลูกเหยี่ยวมาเป็นอาหาร
นางเหยี่ ย วเห็นจึงบอกให้พ ญาเหยี่ ย วไปขอความช่วยเหลื อจากพญานกออก
พญานกออกได้ปลอบโยนว่า
“อย่ า กลั ว ไปเลย ธรรมดาบั ณ ฑิ ต ทั้ ง หลาย ย่ อ มช่ ว ยเหลื อ มิ ต รสหาย
ในยามมีภัย ” แล้วพญานกออกก็บินมาจับที่ยอดไม้ เฝ้ามองดูการกระทาของ
นายพราน ขณะที่นายพรานปีนขึ้นต้นไม้ ใกล้จะถึงรั ง พญานกออกก็ ดาลงไป
ในสระ เอาปากอมน้าแล้วบินไปพ่นน้าใส่คบเพลิงจนดับ นายพรานจึงต้องปีนลง
มาจุดคบเพลิงใหม่ แล้วปีนกลับขึ้นไปอีก พอใกล้จะถึงรังพญานกออกก็เอาน้ามา
ดับไฟอีก ทาอยู่อย่างนี้จนถึงเที่ยงคืน นายพรานทั้งหลายยังไม่ละความพยายาม
ส่วนพญานกออกนั้นเหน็ดเหนื่อยยิ่งนัก
พญาเหยี่ยวขอบคุณในน้าใจของพญานกออก และขอร้องให้เพื่อนพักผ่อน
ก่อ น จากนั้นก็บินไปขอความช่วยเหลื อ จากพญาเต่า พญาเต่า ฟั ง ค านั้นแล้ว
จึ ง กล่ า วว่ า “เพื่ อ นไม่ ต้ อ งเป็ น ห่ ว งหรอก เราจะช่ ว ยเหลื อ อย่ า งสุ ด ก าลั ง
ความสามารถ เพราะบัณฑิตทั้งหลายย่อมมีความจริงใจต่อมิตรสหาย และคอย
ให้ความช่วยเหลือในทุกเรื่องอย่างสุดกาลัง”
ลูกเต่าซึ่งอยู่ใกล้ๆ พญาเต่า มีความคิดว่าจะต้องช่วยเหลือพ่อจึงขออาสาทา
หน้าที่นี้แทน แต่พญาเต่าห้ามไว้ เพราะเห็นว่ายังเล็กอยู่ จากนั้นพญาเต่าได้ดาลง
ไปในน้ า กวาดเอาเปื อ กตม และสาหร่ า ยขึ้ น มาดั บ ไฟที่ ก่ อ อยู่ ใ ต้ ต้ น ไม้ พวก
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นายพรานเห็ น จึ ง ไล่ จั บ เต่ า พญาเต่ า จึ ง รี บ หนี ด าลงไปตรงน้ าลึ ก นายพราน
เหล่านั้นไม่รู้ว่า น้าลึกจึงกระโดดตามลงไปงมหาเต่าอยู่ตั้งนานก็ไม่เห็น จึงต้อง
ลอยคออยู่ในน้าได้รับความลาบาก และเหน็ดเหนื่อยมาก ครั้นพอขึ้นฝั่ง พวก
นายพรานก็ก่อไฟใหม่ เตรียมขึ้นไปจับลูกนกอีก
นางเหยี่ยวจึงได้บอกให้พญาเหยี่ยวไปขอความช่วยเหลือจากพญาราชสีห์
เมื่อพญาราชสีห์ทราบเรื่องก็กล่าวว่า “สหายเหยี่ยว เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็ก ฉันจะ
ช่วยเหลื อเพื่ อนเอง เพราะธรรมดาของวิญญูชน เมื่ อ รู้ ว่ามีภัยเกิดขึ้นกับมิตร
สหาย ย่อมต้องพยายามทาทุกอย่างเพื่อช่วยคุ้มครองมิตร” จากนั้นพญาราชสีห์
ก็วิ่งไปหาพวกนายพราน นายพรานเหล่านั้นเห็นราชสีห์วิ่งตรงเข้ามาหาเกิดความ
กลัวตายรีบวิ่งหนีอย่างสุดชีวิต ทาให้ลูกน้อยของพญาเหยี่ยวได้รับความปลอดภัย
พญาเหยี่ ย วมี ใ จร่ า เริ ง ยิ น ดี และขอบคุ ณ มิ ต รสหายทั้ ง หลาย (ขุ . ชา.อ (แปล)
60/378-388 มมร.)
เพราะฉะนั้น กัลยาณมิตรจึงมีความสาคัญต่อชีวิตของเราทุกคน เมื่อมีมิตร
แล้วก็ให้ผูกมิตรเอาไว้ให้ดี อย่าด่วนทาลายมิตรภาพของกันและกัน ต้องรู้จัก
ถนอมน้าใจกัน รักษาสัมพันธไมตรีไว้อย่าให้เสื่อมคลาย แม้บางครั้งอาจจะมี
ความไม่ เ ข้า ใจกันเกิดขึ้น ให้ปรั บเข้า หากัน ประนีประนอม อะลุ่ ม อล่ วยกัน
อย่าได้ถือสาหาความ เพราะเรื่องอื่นเป็นเรื่องเล็กแต่มิตรภาพเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่
และสาคัญกว่า มิตรแท้ที่สาคัญที่สุดที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้ ก็คือ กัลยาณมิตร
ที่อยู่ภายในตัวของเรา หมายถึงพระรัตนตรัยภายในนั่นเอง ท่านเป็นมิตรที่ยิ่งกว่า
มิตรทั้งหลาย มีแต่ความปรารถนาดีล้วนๆ ความบริสุทธิ์ล้วนๆ ท่านสามารถช่วย
ให้เราพ้นจากทุกข์ทั้งปวง เวลาเรามีทุกข์สามารถพึ่งท่านได้ตลอดเวลา เพราะ
ท่านจะช่วยบาบัดทุกข์บารุงสุข ให้ชีวิตของเรามีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง
ตลอดไป
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ในสมั ย พุทธกาลมีโจร 499 คน เที่ ย วปล้นชาวบ้านเป็นประจา สมัยนั้น
มีบุรุษคนหนึ่ง ชื่อ ตัมพทาฐิกะ มีตาเหลือกเหลือง มีเคราสีแดง ไปขอสมัครเป็น
โจรเพื่อร่วมอุดมการณ์อาชีพโจรด้วย เมื่อนายเคราแดงไปสมัครกับหัวหน้าโจร
หัวหน้า โจรพิ จารณาดูส ารรู ปของนายเคราแดงแล้ ว คิ ดว่า บุรุ ษผู้ นี้ กักขฬะ
เหลือเกิน ทั้งนัยน์ตาก็เหลือกเหลือง มีเคราแดงผิดมนุษย์ สามารถที่จะตัดนม
ของแม่หรือ นาเลือดในลาคอของพ่อเพื่อ ดื่มกินได้อย่างไม่สะทกสะท้าน นี่คือ
บุคคลอันตรายจึงไม่รับเข้าร่วมอุดมการณ์อาชีพโจร แม้นายเคราแดงถูกหัวหน้า
โจรปฏิเสธ ก็ไม่ยอมละความพยายาม เพราะอยากประกอบอาชีพโจร จึงหาวิธีที่
จะเป็นโจรให้ได้ ด้วยการคอยอุปัฏฐากบารุงศิษย์คนหนึ่งของหัวหน้าโจร จน
ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ ลูกศิษย์โจรจึงพาไปหาหัวหน้าเพื่ออ้อนวอนให้รับเป็น
สมาชิกด้วย เพราะในทีมมีเพียง 499 คนเท่านั้น ท่านหัวหน้าหากรับเอาไว้อีก
หนึ่งก็จะกลายเป็นโจร 500 การจี้ปล้นทรัพย์ก็จะสาเร็จได้ง่ายขึ้น หัวหน้าโจรทน
คารบเร้าไม่ไหว จึงจาใจต้องรับเอาไว้เป็นสมาชิกด้วย เมื่ อรับนายเคราแดงเป็น
สมาชิกได้เพียงไม่กี่วัน ยังไม่ทันจะได้ออกปล้น โจรทั้ง 500 คน ก็ถูกชาวเมือง
ร่วมกับพวกราชบุรุษจับได้ ตุลาการสั่งตัดคอโจรทั้ง 500 คน ทันที เพราะถือว่า
เป็นภัยต่อราชสานัก และชาวประชา แต่หาคนที่กล้าตัดคอโจรทั้ง 500 คนไม่ได้
ตุลาการจึงต่อรองกับหัวหน้าโจรว่าให้เจ้าตัดคอลูกน้องทั้งหมดให้ตายแล้วเจ้าจะ
รอดชีวิต
แต่หัวหน้าโจรไม่ปรารถนาจะฆ่าลูกน้อง เพราะว่าลูกน้องทั้งหมดเป็นที่รัก
ของตน แม้จะเป็นจอมโจร แต่ก็ยึดมั่นในอุดมการณ์ของมหาโจร คือ ไม่ ทาร้าย
ลูกน้องและพวกกันเอง จึงตอบปฏิเสธอย่างเด็ดเดี่ยว พวกชาวเมืองจึงถามโจร
499 คนว่า ถ้าคนไหนกล้าตัดคอพวกพ้องตัวเองให้ตายหมด คนนั้นจะรอดชีวิต
ถึงกระนั้นโจรทั้งหมดก็ไม่ปรารถนาจะฆ่าพวกกันเอง ทุกคนยอมตาย แต่ไม่ยอม
ฆ่าเพื่อน ครั้นชาวเมืองถามนายตัมพทาฐิกะผู้มีตาเหลือกเหลือง มีเคราสีแดง ซึ่ง
เป็นคนสุดท้ายว่า สามารถฆ่าพวกตัวเองได้หรือไม่ นายตัมพทาฐิกะตอบตกลง
ทันที ใช้ขวานที่คมกริบตัดคอโจรทั้งหมดภายในไม่กี่นาที โดยไม่มีความสะทก
สะท้านแม้แต่น้อย ทาให้ตัวเองรอดตายมาได้ อีกทั้งได้ความนับถือจากชาวเมือง
ด้ ว ยการแต่ ง ตั้ง ให้ เ ป็ นเพชฌฆาตเคราแดง ท าหน้ า ที่ ตั ด คอโจรที่ ตุ ล าการได้
พิ พ ากษาคดีเ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ตั้งแต่นั้นมาเขาจึงเปลี่ ย นฉายาจากโจรเคราแดง
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มาเป็นเพชฌฆาตเคราแดง คอยฆ่านักโทษประหารทีละ 1 คนบ้าง 10 คนบ้าง
500 คนบ้าง เขาฆ่านักโทษประหาร รวมแล้วประมาณ 2,000 คน แต่เมื่อแก่ตัว
ลง เรี่ยวแรงเริ่มถดถอย จากที่สามารถตัดศีรษะด้วยการฟันทีเดีย วได้ ต้องทุ่มเท
เรี่ยวแรงที่มีอยู่ฟัน 2-3 ครั้ง ทาให้นักโทษประหารได้รับความเจ็บปวด เป็นการ
ทรมานนั ก โทษมากเกิ น ไป พวกชาวเมื อ งจึ ง ได้ ถ อดเขาออกจาก ต าแหน่ ง
เพชฌฆาต แล้วหาคนใหม่มาทาหน้าที่แทน
เมื่อนายตัมพทาฐิกะถูกถอดจากการเป็นเพชฌฆาตแล้ว ก็กลับมาพักผ่อนที่
บ้านเนื่องจากช่วงที่อยู่ในหน้าที่นั้นเขาไม่เคยได้นุ่งผ้าใหม่ ไม่ได้ดื่มยาคูเจือ น้านม
ที่ ป รุ ง ด้ ว ยเนยใสใหม่ ไม่ ไ ด้ ป ระดั บ ดอกมะลิ และไล้ ท าด้ ว ยของหอมเลย
เพราะฉะนั้นพอถูกถอดจากตาแหน่ง ตั้งใจว่าจะดื่มยาคูเจือน้านม จึงสั่งให้คนนา
ผ้าใหม่มาให้ ให้คนในบ้านช่วยเตรียมดอกมะลิและเครือ่ งทาไว้ให้พร้อม จากนั้นก็
ไปอาบน้าที่แม่น้าแล้วนุ่งผ้าใหม่ ประดับดอกไม้ ทาตัวด้วยของหอม นั่งพักผ่อน
อย่างมีความสุข เตรียมพร้อมที่จะดื่มยาคูเจือน้านมที่ปรุงด้วยเนยใสใหม่ ในขณะ
นั้นพระสารีบุตรออกจากนิโรธสมาบัติ พิจารณาว่า “วันนี้เราควรจะไปโปรดใคร
หนอ” ได้เห็นเพชฌฆาตเคราแดงเข้ามาในข่ายญาณทัสสนะ จึงไปปรากฏยืนอยู่
หน้าบ้านของเขา เมื่อนายตัมพทาฐิกะเห็นพระเถระเท่านั้น เขาก็มีจิตเลื่อมใสคิด
ว่า เราได้ทาบาปกรรมมานาน ฆ่ามนุษย์มามากมาย วันนี้ไทยธรรมเราก็พร้อม
แล้ว พระเถระก็มายืนอยู่ที่ประตูเรือนของเราแล้ว เราควรถวายทานในเวลานี้
เขาจึงได้น้อ มข้า วยาคู เ จือ น้านมเข้าไปถวายพระเถระ แล้ วนิม นต์ให้ท่ า นฉัน
ภัตตาหารในเรือนของตน เมื่อพระเถระทาภัตกิจเสร็จแล้ว ได้กล่าวอนุโมทนาแก่
เขา แต่เขาไม่อาจทาจิตไปตามพระธรรมเทศนาได้ เพราะมัวกังวลว่าตนเองได้ทา
บาปอกุศลกรรมมามาก ใจที่กังวลหมกมุ่นถึงเรื่องราวในอดีตนั้น เป็นสภาพใจที่
ไม่ พ ร้ อมจะฟังธรรม ปฏิบัติธรรมหรือเข้าถึงธรรม พระสารี บุตรจึงถามขึ้นว่า
อุบาสก ท่านได้ฆ่าคนตามใจชอบหรือว่าถูกคนอื่นสั่งให้ทาเล่า เขาตอบด้วยความ
ชื่อว่าพระราชาสั่งให้ข้าพเจ้า ทา พระเถระจึงบอกว่า อุบาสก เมื่อเป็นเช่นนั้น
อกุศลจะมีแก่ท่านได้อย่างไร เขาจึงคิดว่าอกุศลไม่มีแก่เรา
เมื่ อ ปลอดจากเครื่ องกังวลทั้ งหลายใจก็มี สภาพเป็นกลางๆ ไม่ ไ ปยึ ดติด
ในบาปอกุ ศ ลที่ เ คยฆ่ า คนเอาไว้ ใจจึ ง มี ค วามผ่ อ งใส ได้ ตั้ ง ใจฟั ง ธรรมจาก
พระสารี บุ ต รด้ ว ยใจที่ จ ดจ่ อ น้ อ มใจไปตามค าสอนของพระเถระ มี อ ารมณ์
เป็ น หนึ่ ง ได้ ด าเนิ น จิ ต เข้ า สู่ ภ ายในเป็ น ล าดั บ จนเข้ า ถึ ง โสดาปั ต ติ ม รรค
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ถึงธรรมกายพระโสดาบัน มีความสว่างไสวอยู่ภายใน จากนั้นพระเถระก็ อาลา
กลับวัดเชตวัน อุบาสกเคราแดงขอถือบาตรเดินตามส่งพระเถระ เมื่อส่งท่าน
เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่กาลังเดินทางกลับบ้านได้ถูกแม่โคขวิดตายทันทีระหว่าง
ทาง แต่ด้วยความปลื้มปีติในธรรม และอิ่มในบุญที่เพิ่ง ทาไป เมื่อละโลกได้ไป
บังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต (ขุ.ธ.อ (แปล) 41/18/418-424 มมร.)
5.2.3 ประสบการณ์การทาหน้าที่กัลยาณมิตรของพระยามิลินท์
มีเรื่องเล่าว่า พระยามิลินท์ จอมราชาแห่งสาคลราชธานี ท่านเป็นพระราชา
ผู้ ยิ่ ง ใหญ่ ท างด้ า นภู มิ ปั ญ ญา เที่ ย วถามปั ญ หากั บ ผู้ รู้ ทั้ ง ในที่ ใ กล้ แ ละ
ที่ไกล แม้แต่ในเมืองของพระองค์เอง ก็ไม่มีใครสามารถตอบโต้วาทะของพระองค์
ได้ เป็ น เหตุ ใ ห้ ใ นเมื อ งนั้ น ว่ า งจากสมณพราหมณ์ ผู้ รู้ ถึ ง 12 ปี จนกระทั่ ง
พระอรหันต์องค์หนึ่ง ชื่อว่า อัสสคุตตเถระ ท่านเห็นเหตุที่จะทาให้พระศาสนา
เสื่ อ มโทรม เพราะการกระท าของพระยามิ ลิ น ท์ จึ ง ให้ ป ระชุ ม สงฆ์ ซึ่ ง เป็ น
พระอรหันต์ทั้งสิ้น จานวนมากถึง 100 โกฏิ แล้วเอ่ยถามท่ามกลางที่ประชุมว่า
ใครสามารถตอบโต้วาทะกับพระยามิลินท์หรือว่าสามารถทาให้พระยามิลินท์
เลื่ อ มใสในพระพุ ท ธศาสนาได้ บ้ า ง พระอั ส สคุ ต ตเถระเอ่ ย ถามถึ ง 3 ครั้ ง
พระอรหั น ต์ ทั้ ง หลายพากั น นิ่ ง ไม่ มี อ งค์ ใ ดรั บ วาจา จึ ง ปรึ ก ษากั น และลง
ความเห็นว่าให้ไปอัญเชิญมหาเสนเทพบุตร ซึ่งมีบุญเก่าที่เคยร่วมสร้างกันมากับ
พระยามิลินท์ เทพบุตรองค์นั้นมีสติปัญ ญาสามารถแก้ปัญหาของพระยามิลินท์
กอบกู้พระศาสนาไว้ได้ เมื่อลงความเห็นกันแล้ว พระอรหันต์จานวนถึง 100 โกฏิ
จึงพากันขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ท้าวสักกะเห็นพระอรหันต์มาเป็น จานวนมาก
จึงเข้าไปถามว่าพระผู้เป็นเจ้าพากันมามากมายมหาศาลอย่างนี้ มีจุดประสงค์
อะไร บอกโยมหน่อยเถิด พระเถระจึงเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระยามิลินท์ให้ท้าว
สักกะฟัง และประสงค์จะกอบกู้พระศาสนา ท้าวสักกะจึงบอกว่าเห็นทีจะมีแต่
มหาเสนเทพบุตรผู้เดียวเท่านั้น จึงอาราธนาคณะสงฆ์ไปหาเทพบุตรถึงวิมานบอก
เล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ฟัง ครั้งแรกที่ได้รับรู้มหาเสนเทพบุตรปฏิเสธถึง 3 ครั้ง
เนื่องจากยังไม่รู้ถึงหน้าที่ของตัวเอง เมื่อมิอาจจะเลี่ยงได้จึงกล่าวขึ้นว่าหากลงไป
เกิดขอให้มีปัญญาสามารถแก้ปัญหาทุกๆ อย่างได้ และให้พระยามิลินท์สิ้นความ
สงสัยได้ เหล่าพระอรหันต์ท่านรับรองว่าจะเป็นอย่างนั้น เทพบุตรจึงรับปาก
พระอรหันต์ พอรู้ว่าเทพบุตรผู้มีบุญรับปากแล้ว จึงอันตรธานจากเทวโลกลงมา
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ประชุมกันต่อเพื่อคัดสรรผู้ที่จะรับหน้าที่ประคับประคอง เป็นกัลยาณมิตรให้
เทพบุตรออกบวช จนบรรลุวัตถุประสงค์ของการลงมาเกิด พระอัสสคุตตเถระ
ผู้เป็นประธานสงฆ์จึงถามว่า เมื่อคณะสงฆ์ประชุมกันเพื่อกิจของพระศาสนา
มี ใ ครบ้ า งที่ ข าดประชุ ม ตอนนั้ น มี พ ระอรหั น ต์ รู ป หนึ่ ง ชื่ อ ว่ า พระโรหณเถระ
ท่านเข้านิโรธสมาบัติอยู่ที่หิมวันตบรรพตได้ 7 วันแล้ว จึงขาดประชุมในวันนั้น
พระเถระรู้ ว าระจิ ต ของพระอรหั น ต์ ทั้ ง หลายว่ า คณะสงฆ์ ต้ อ งการพบตั ว
จึงอันตรธานจากที่นั้นไปปรากฏในท่ ามกลางพระอรหันต์ทั้งหลาย พระอรหันต์
ทั้งหลายจึงถามพระโรหณะว่า พระศาสนาของสมเด็จพระทศพลทรุดโทรมลง
ทาไมท่านไม่เอาใจใส่กิจของสงฆ์ จิตใจจะปล่อยให้ศาสนาทรุดโทรมลงอย่างนั้น
หรือพระโรหณะบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้เอาใจใส่
เหล่ า พระอรหันต์จึงได้ลงพรหมทัณฑ์ท่ านว่า ตัวท่ า นเองไม่ ได้ประพฤติ
ผิ ด สั ง ฆกรรมหรอก แต่ ด้ ว ยเหตุ ที่ ไ ม่ ส นใจกิ จ การงานส่ ว นรวม เราทั้ ง หลาย
ขอลงโทษท่ า น ขอให้ ท่ า นไปบิ ณ ฑบาตที่ บ้ า นโสณุ ต ตรพราหมณ์ ใ นหมู่ บ้ า น
กชังคละทุกๆ วัน อย่าได้ขาด พราหมณ์นั้นจะมีลูกชายคนหนึ่ง ชื่อ นาคเสนกุมาร ท่านจงไปบิณฑบาตทุกๆ วัน จนกว่าจะอายุได้ 7 ปี 10 เดือน แล้วคิดอ่าน
เอานาคเสนกุมารออกบวชให้ได้ เพราะนาคเสนกุมารนั้นจะเป็นทหารเอกของ
สมเด็ จ พระทศพลผู้ จ ะกอบกู้ พ ระศาสนา พระโรหณเถระจึ ง รั บ ค าของ
พระอรหันต์ทั้งหลาย ฝ่ายมหาเสนเทพบุตร เมื่อจุติจากเทวโลกลงมาเกิดเป็นลูก
ของพราหมณ์ นับแต่วั นนั้นมาพระโรหณเถระท่านเดิ นบิณฑบาตไปที่บ้านของ
พราหมณ์ ทุกๆ วัน จนกระทั่งครบ 7 ปี 10 เดือนไม่ขาดแม้แต่วันเดียว และไม่
เคยได้รับการไหว้ หรือการใส่บาตรจากพราหมณ์ เพราะพราหมณ์ไม่ได้ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา แต่ด้วยหัวใจของยอดกัลยาณมิตร ท่านก็ ทาหน้าที่ด้วยจิตใจที่
เบิกบานผ่องใส จนกระทั่งวันหนึ่งท่านได้ฟังถ้อยคาของพราหมณีพูดว่า “ข้าแต่
พระผู้เป็นเจ้า จงหลีกไปเถิด ” เมื่อพระเถระได้ฟังถ้อยคาเท่านี้ ก็สะพายบาตร
เปล่ า เดิ น จากสถานที่ นั้ น เดิ น สวนทางกั บ พราหมณ์ พราหมณ์ ก็ ถ ามท่ า นว่า
ท่ า นได้ อ ะไรมาบ้ า ง ก็ ต อบว่ า “ได้ สิ พ ราหมณ์ เราได้ ห น่ อ ยเดี ย วเท่ า นั้ น ”
พราหมณ์ไม่ศรัทธาอยู่แล้วจึงเกิดความฉุนเฉียว กลับไปถามคนในบ้านว่ามีใครให้
ของไปหรือเปล่า ทุกๆ คน ตอบเหมือนกันว่าไม่มีใครให้ พ่อของนาคเสนกุมารยิ่ง
หมดศรัทธา หาว่าพระโกหก จึงคิดจะต่อว่าท่านในวันรุ่งขึ้น ครั้นรุ่งขึ้นอีกวัน
พระเถระเดินมาบิณฑบาตหน้าบ้านพราหมณ์เหมือนเดิม พราหมณ์รออยู่แล้วจึง
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เดินเข้าไปต่อว่าทันทีว่า “ท่านทาไมโกหกอย่างนี้ เมื่อวานไม่มีใครสักคนใส่บาตร
ท่านเลย แล้วยังมีหน้าว่าได้หน่อยหนึ่ง ” พระเถระท่านก็นิ่งๆ แล้วเอ่ยวาจาตอบ
พราหมณ์ว่า “ท่านพราหมณ์ อาตมามาบิณฑบาตที่นี่ ถึง 7 ปี กับ 10 เดือนแล้ว
จังหันสักทัพพีหนึ่งก็ไม่เคยได้เลย คาพูดแม้สักคาก็ยังไม่เคยได้ ท่านเห็นเราเข้า
ก็ทาหน้าบึ้งตึง แต่เมื่อวานนี้พราหมณีพูดกับเราว่า จงหลีกไปเถิด อาตมาได้ฟัง
ถ้อยคาๆ นี้ของนาง จึงได้พูดกับท่านเมื่อวานนี้ว่าได้หน่อยหนึ่ง อาตมาจะกล่าว
มุสาได้อย่างไร”
พราหมณ์ได้ฟังดังนั้น จึงเกิดความเลื่อมใสว่าสมณะรูปนี้ แม้ได้ฟังถ้อยคา
เท่านี้ยังดีใจ หากได้มากกว่านี้คงจะสรรเสริญมากกว่านี้ จึงร้องเรียกให้ภรรยาเอา
ของมาใส่บาตร ยิ่งพอใกล้ชิดเห็นความสงบสารวมอิ นทรีย์ของพระเถระก็ยิ่ ง
เพิ่ ม พู นความศรัท ธามากขึ้น จึง อาราธนานิมนต์ให้ท่า นมาฉันที่บ้านทุก ๆ วัน
กว่าที่จะเข้าสู่บ้านของพราหมณ์ได้ต้องใช้หัวใจของยอดกัลยาณมิตร อดทนอย่าง
มาก นีเ่ พียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้น ยังไม่ได้เจอกับนาคเสนกุมาร
นาคเสนกุมารเป็นเด็กที่มีปัญญามาก เพียงอายุ 7 ขวบ ก็เล่าเรียนเขียนอ่าน
กั บ ครู อ าจารย์ ข องฝ่ า ยพราหมณ์ ฟั ง เพี ย งครั้ ง เดี ย วเท่ า นั้ น นาคเสนกุ ม าร
ก็จาได้หมด จนหมดความรู้ของฝ่ายพราหมณ์ ถึงกับถามพราหมณ์ว่าความรู้ของ
พวกเรามีเท่านี้เองหรือ พ่อของนาคเสนกุมารก็บอกว่าหมดแล้วลูกเอ๋ย เดี๋ยวพ่อ
จะแสวงหาครูมาให้ นาคเสนกุมารเดินลงจากปราสาท นั่งราพึงราพันอยู่คนเดียว
ว่าความรู้ที่เราเรียนมาว่างเปล่าเหมือนอากาศ หาสาระแก่นสารที่แท้จริงไม่ได้
ไม่สามารถทาให้พ้นจากโลกไปได้เลย ฝ่ายพระโรหณเถระทราบความคิดของนาค
เสนกุมาร จึงอันตรธานจากวิหารมาปรากฏตรงหน้า พร้อมกับบอกว่าศิลปศาสตร์
ในพุทธศาสนานั้นอุดมล้าเลิศกว่าความรู้ใดๆ ในโลก นาคเสนเป็นคนใฝ่รู้จึงออก
บวช ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนปริยัติจนแตกฉาน อีกทั้งตั้งใจปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุ
เป็ น พระอรหั น ต์ จากนั้ น ก็ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ทนายแก้ ต่ า งให้ กั บ พระศาสนา คื อ
เป็นตัวแทนของภิกษุสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลมาโต้วาทะกับพระยามิลินท์จนได้ชัยชนะ
ทาให้พระยามิลินท์ออกบวชตาม และสาเร็จเป็นพระอรหันต์ในที่สุ ด (มิลินท
ปัญหา ตอนที่ 2 [ออนไลน์])
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เราจะพบว่ า คนมี บุ ญ มี ปั ญ ญา แม้ แ ต่ จ อมปราชญ์ อ ย่ า งพระนาคเสน
ยังต้องมีกัลยาณมิตรผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระโรหณเถระ ที่ท่านใช้ความอดทนเพียร
พยายามถึง 7 ปี กับ 10 เดือ น ถึงจะได้เพชรเม็ดงามของพระศาสนา หน้าที่
ที่พวกเรากาลังทาอยู่นี้ เป็นหน้าที่ที่จะให้แสงสว่างแก่โลก ดังนั้นอย่าเพิ่งท้ อ
ดูอย่างพระเถระ ท่านอดทนแบบไม่ต้องอดทน เพราะรู้ว่าเป็นหน้าที่เป็นบุญเป็น
บารมี ทางานไปใจก็หยุดนิ่งอยู่ในกลางตลอดเวลา ดูอย่างท่านแล้ว ให้เอาอย่าง
ท่าน เราจะได้เป็นยอดนักสร้างบารมีที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง
5.2.4 ประสบการณ์การทาหน้าที่กัลยาณมิตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นผู้ที่ประชาชน พ่อค้าคหบดีต่างก็รู้ว่า ท่านมี
ศรั ท ธาอย่ า งแรงกล้ า ได้ เ ข้ า ถึ ง พระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็ น สรณะ
อันสูงสุด แม้ว่าจะเข้าสังคมกับบุคคลที่นับถือต่างศาสนา มีความเชื่อที่แตกต่าง
กัน ท่ า นก็อ งอาจไม่ ปิดบังคุ ณ ของพระรั ตนตรั ย แต่อ ย่ า งใด ในขณะเดีย วกั น
ตัวท่านก็พยายามทาหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรชักชวนเพื่อนให้มาสู่เส้นทางธรรม
เพื่อจะได้ฟังธรรม และประพฤติธรรม
มี อ ยู่ ค รั้งหนึ่ง ท่ า นเศรษฐี ไ ด้ชวนเพื่อนที่มีความเลื่อมใสต่อนักบวชนอก
ศาสนา ได้เ ข้า ไปเป็นพวกสาวกของอัญญเดีย รถีย์กลุ่มใหญ่ถึง 500 คน ท่ า น
เศรษฐีดาริว่าวันนี้อยากจะชวนเพื่อนไปทาบุญฟังธรรมที่พระวิหารเชตวัน พอเกิด
ความคิดอย่างนี้ ท่านเศรษฐีก็ได้ชั กชวนเพื่อนผู้เป็นสหายของท่านทั้ง 500 คน
ให้ถือระเบียบดอกไม้ของหอม เครื่องลูบไล้เป็นอันมาก น้ามัน น้าผึ้ง น้าอ้อยและ
ผ้าเครื่องปกปิดไปยังพระเชตวัน ได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วบูชาด้วย
ของหอม และดอกไม้ เป็นต้น และได้ถวายทานด้วยเภสัชและผ้าแด่พระภิกษุสงฆ์
แล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
เพื่ อ นๆ ที่ เ ป็ น สาวกของอั ญ ญเดี ย รถี ย์ ด้ ว ยความที่ เ กรงใจท่ า นเศรษฐี
ก็ พ ากั น ถวายบั ง คมพระศาสดา เศรษฐี ท าอย่ า งไร ตนเองก็ ไ ด้ ท าอย่ า งนั้ น
แล้วก็นั่งดูพระพักตร์ของพระศาสดา แลเห็นพระพักตร์อันงามสง่าดุจพระจันทร์
ในวันเพ็ญ เห็นพระวรกายอันประดับด้วยพระลักษณะมหาบุรุษ ถึงพร้อมด้วย
อนุพยัญชนะ มีพระรัศมีรุ่งเรืองแผ่ออกจากพระวรกายด้านละวา พระพุท ธรังสี
นั้ น หนาแน่ น เปล่ ง ออกเป็ น วงๆ ดุ จ พวงอุ บ ะเป็ น คู่ ๆ จึ ง พากั น คิ ด อยู่ ใ นใจว่า
พระมหาสมณโคดมนี้ ช่างงดงามเหลือเกิน ไม่น่าแปลกเลยว่าทาไมสาวกทั้งหลาย
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จึงพากันเลื่อมใสในองค์พระโคดมเหลือเกิน บัดนี้พวกเราได้พากันนั่งลงฟังธรรม
ของสมณะนั้น ด้วยความคิดว่า พระองค์จะแสดงธรรมได้สมกับที่เขาร่าลือกันแค่
ไหน จึงพากันนั่งใกล้ๆ ท่าน พระบรมศาสดาก็ได้ตรัสธรรมี กถาอันไพเราะวิจิตร
ด้วยนัยต่างๆ ด้วยพระสุรเสียงประดุจท้าวมหาพรหม ทั้งน่าฟังมีความงดงามใน
เบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย เหล่าสาวกของอัญญเดียรถีย์ทั้งหลายได้ฟัง
พระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้ว ต่างก็มีจิตเลื่อมใส ได้ลุกขึ้นถวายบังคม
พระทศพล และได้ ป ระกาศเลิ ก นั บ ถื อ อั ญ ญเดี ย รถี ย์ ได้ ข อถึ ง พระพุ ท ธเจ้ า
เป็นสรณะ
ตั้งแต่นั้นมาสหายของท่านเศรษฐีทั้ง 500 ก็ได้พากันไปสร้างบุญที่พระวิหาร
พร้ อ มกั บ ท่ า นเศรษฐี เ ป็ น ประจ า ท าความปี ติ ใ ห้ บั ง เกิ ด แก่ ท่ า นเศรษฐี ม าก
ที่สามารถทาให้เพื่อนของตนกลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้ ต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาค
เจ้าได้เสด็จออกจากกรุงสาวัตถีกลับไปยังกรุงราชคฤห์ เพื่อเปลี่ยนสถานที่หลีก
เร้น ในเวลาที่พระตถาคตเสด็จไป อดีตสาวกอัญญเดียรถีย์เหล่านั้น ต่างก็พากัน
เปลี่ยนใจ ได้ทาลายสรณะนั้นเสีย กลับไปนับถือพวกอัญญเดียรถีย์อกี ดารงอยู่ใน
ฐานะอันเป็นความเชื่อเดิมของตนนั่นเอง
เมื่อ 7-8 เดือนผ่านไป พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้เสด็จกลับไปยังพระเชตวัน
เหมือนเดิมอีก ท่านเศรษฐีก็พาสาวกอัญญเดียรถีย์เหล่านั้น ไปเฝ้าพระศาสดาอีก
ครั้งหนึ่ง ได้บูชาพระศาสดาด้วยของหอม และดอกไม้ เป็นต้น ถวายบังคม แล้ว
นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พวกสาวกอัญญเดียรถีย์เหล่านั้นก็ถวายบังคม พระผู้มี
พระภาคเจ้า ท่ า นเศรษฐีไ ด้กราบทู ลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงเรื่องที่ เพื่อนๆ
ของท่านได้แปรเปลี่ยนไปในขณะที่พระองค์ไม่อยู่ คือ ได้กลับไปนับถือ อั ญ ญ
เดียรถีย์เป็นสรณะ ได้ ดารงตนอยู่ในฐานะเดิมอีก พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเผย
มณฑลพระโอษฐ์ประดุจเปิดผอบแก้วอันเต็มด้วยของหอมต่างๆ อันมีกลิ่นหอม
ด้วยของหอมอันเป็นทิพย์ เพราะอานุภาพของวจีสุจริต ที่ทรงบาเพ็ญมิได้ขาด
สายตลอดโกฏิกัปนับไม่ถ้วน เมื่อจะทรงเปล่งพระสุรเสียงอันไพเราะ ก็ตรัสถาม
ว่า ได้ยินว่า พวกท่านผู้เป็นอุบาสกทาลายสรณะ 3 เสีย แล้วถึงอัญญเดียรถีย์เป็น
สรณะ จริงหรือ พวกสาวกอัญญเดียรถีย์เหล่านั้นไม่อาจปกปิดไว้ได้ พากันกราบ
ทู ล ว่ า “จริ ง พระเจ้ า ข้ า ” พระศาสดาจึ ง ตรั ส ว่ า ดู ก่ อ นอุ บ าสกทั้ ง หลาย
ในโลกธาตุเบื้องล่างจรดอเวจีมหานรก เบื้องบนจรดภวัคคพรหม และไปตาม
ขวางหาประมาณมิได้ ไม่มีใครที่ประเสริฐกว่าพระตถาคต บุคคลจะเป็นอุบาสก
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หรืออุบาสิกาก็ตาม ผู้ถึงพระรัตนตรัยอันประกอบด้วยอุดมคุณอย่างนี้ชื่อว่า จะ
เป็นผู้บังเกิดในนรกเป็นต้น ย่อมไม่มี อนึ่งผู้พ้นจากการบังเกิดในอบาย แล้วยังจะ
เกิดขึ้นในเทวโลก ได้เสวยมหาสมบัติแล้ว เพราะเหตุไรพวกท่านจึงพากันทาลาย
สรณะ เห็นปานนี้แล้ว ถึงอัญญเดียรถีย์เป็นสรณะ กระทากรรมอันไม่สมควรเลย
แล้ ว พระองค์ ก็ ต รั ส ว่ า ชนเหล่ า ใดเหล่ า หนึ่ ง ได้ ถึ ง พระพุ ท ธเจ้ า เป็ น สรณะ
ได้ ถึ ง พระธรรมเป็ น สรณะ ถึ ง พระสงฆ์ เ ป็ น สรณะ ชนเหล่ า นั้ น จั ก ไม่ เ ข้ า ถึ ง
อบายภู มิ ละร่ า งกายของมนุ ษ ย์ นี้ ไ ปแล้ ว จั ก ยั ง กายเทพให้ บ ริ บู ร ณ์ มนุ ษ ย์
ทั้งหลายเป็นอันมาก ถูกภัยคุกคาม ย่อมถึงภูเขาบ้าง ป่าบ้าง อาราม และต้นไม้
ที่เป็นเจดีย์บ้าง ว่าเป็นสรณะ นั่นแลมิใช่สรณะอันเกษม นั่นมิใช่สรณะอันอุดม
เขาอาศั ย สิ่ ง นั้ น เป็ น สรณะแล้ ว ย่ อ มไม่ พ้ น จากทุ ก ข์ ทั้ ง ปวงได้ ส่ ว นผู้ ใ ดถึ ง
พระพุ ทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ว่า เป็นสรณะแล้ ว เห็นอริ ย สั จ 4 ด้วย
ปัญญาอันชอบนี้แล เป็นสรณะอันเกษม นี้เป็นสรณะอันอุดม เขาอาศัยสิ่งนี้แล้ว
ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้
จากนั้นพระบรมศาสดาทรงตักเตือนว่า “ดูก่อ นอุ บาสกทั้งหลาย ชื่อ ว่า
พุทธานุสติกัมมัฏฐาน ธัมมานุสติกัมมัฏฐาน สังฆานุสติกัมมัฏฐาน ย่อมให้โสดา
ปัตติมรรค ย่อมให้โสดาปัตติผล ย่อมให้สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล ย่อมให้
อนาคามิมรรค อนาคามิผล ย่อมให้อรหัตมรรค อรหัตผล พวกท่านได้ ทาลาย
สรณะ เห็นปานนี้ กระทากรรมอันไม่สมควรแล้ว”
พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงให้โอวาทอุบาสกทั้งหลายแล้ว ท่านเศรษฐี
ก็ลุกขึ้นจากอาสนะ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า กล่าวชมเชยแล้วประคอง
อัญชลีเหนือเศียรเกล้า กราบทูลว่า “บัดนี้ การที่พวกอุบาสกเหล่านี้ทาลายสรณะ
อันสูงสุดแล้ว ถือสรณะที่ผิด ยึดถือเอาด้วยการคาดคะเน ยึดถือเอาอย่างผิดๆ
แล้ว เกิดความเสื่อมเสียขึ้นนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ ขอพระผู้มี
พระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมให้กระจ่างชัด ทาลายความเห็นผิดของผองเพื่อน
ของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า”
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพวกท่านจงเงี่ยโสตฟังโดยเคารพ แล้วพระองค์
ทรงแสดงธรรมประกาศอริยสัจ ในเวลาจบอริยสัจสี่ อุบาสกทั้ง 500 คนทั้งหมด
นั้น ก็ได้ดารงอยู่ในโสดาปัตติผล เป็นผู้มีความมั่นคงในพระรัตนตรัยไม่คลอน
แคลน เราจะเห็นว่า ความศรัทธานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ถึงแม้ว่าจะได้
ฟังธรรมอันวิจิตรจากพระบรมศาสดาโดยตรงก็ตาม ยังต้องอาศัยกัลยาณมิตร
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คอยประคับประคอง จึงจะไปถึงฝั่งแห่งอริยมรรคได้ ถ้าหากว่าไม่มีกัลยาณมิตร
ผู้มีหัวใจยิ่งใหญ่ ผู้ไม่ย่อท้อ อย่างเช่น ท่านอนาถบิณฑิ กเศรษฐีที่พยายามทา
หน้ า ที่ ชั ก ชวน และคอยประคั บ ประคองเพื่ อ นๆ ให้ เ ข้ า มาสู่ เ ส้ น ทางธรรม
จนกระทั่งได้พบกับสันติสุขที่แท้จริง ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในที่เป็นสรณะ
อันสูงสุด ถึงแม้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีจะรู้เส้นทางที่ถูกต้องแล้ว ก็ยังไม่ทอดทิ้ง
การบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมโลก โดยกระทาความดีด้วยตนเอง
ชักชวนคนอื่นทา ยินดี และสรรเสริญผู้อื่นที่ได้กระทาด้วย เราในฐานะเป็นพุทธ
บริ ษัท 4 ต้อ งยึ ดถือ ท่ า นอนาถบิณ ฑิกเศรษฐีเ ป็น ต้น บุญ ต้ นแบบ เพราะการ
กระทาอย่างนี้เราจะได้รับบุญ กุศลใหญ่ และเกิดความปีติปราโมทย์ ตลอดไป
ที่ได้ทาหน้าที่ให้แสงสว่างแก่โลก ได้รอดพ้นจากความทุกข์อันแสนสาหัสที่เกิ ด
จากการท่ อ งเที่ ยวไปในวัฏฏะสงสาร ซึ่งเกิดจากความไม่รู้ ในการดารงชีวิตที่
ถู ก ต้ อ ง ทั้ ง ยั ง เป็ น การปิ ด ประตู อ บายเปิ ด ประตู ส วรรค์ มุ่ ง ตรงต่ อ หนทาง
พระนิพพานให้ตัวเราเองตลอดไป ด้วยเช่นกัน เพราะเราจะมีกัลยาณมิตรที่จะ
คอยชี้แนะและประคับประคองในการสร้า งบารมีทุกชาติไ ป (ขุ.ชา.อ. (แปล)
(ไทย) 55/145-160 มมร.)
5.2.5 คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบกัลยาณมิตรชีวิตสดใส
เราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ ต่างปรารถนาความสุขความเจริญ สิ่งที่ดีงามที่
เป็นมงคลเกิดขึ้นแก่ชีวิตของตนด้วยกันทั้งนั้น เส้นทางสู่ความรุ่งโรจน์ของชีวิต
อย่ า งหนึ่ง คื อ การได้ค บหากัลยาณมิตร ผู้ จะมาคอยชี้แนะเส้นทางที่ถูกต้อง
ดังธรรมภาษิตบทหนึ่งที่กล่าวว่า “บุคคลปรารถนาความสุขอันแน่นอน พึงเว้น
มิตรชั่ว พึงคบหากัลยาณมิตร และพึงตั้งอยู่ในโอวาทของกัลยาณมิตรนั้น เต่าตา
บอดเกาะขอนไม้เล็กๆ จมอยู่ในห้วงน้าใหญ่ ฉันใด กุลบุตรอาศัยคนเกียจคร้าน
เป็นอยู่ ย่อมจมลงในสังสารวัฏ ฉันนั้น
เพราะฉะนั้นบุคคลพึงเว้นคนเกียจคร้าน มีความเพียรเลวทราม ควรอยู่
ร่วมกับบัณฑิตทั้งหลาย ผู้สงัดเป็นอริยะ มีใจเด็ดเดี่ยว เพ่งฌาน ปรารภความ
เพียรเป็นนิตย์” (ขุ.เถร (แปล) 31/321 มมร.)
ความดี ขั้ น แรกที่ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ทรงบอกให้ ท า คื อ ต้ อ งไม่ ค บ
คนพาล จากนั้นให้คบหาบัณฑิตผู้จะมาเป็นกัลยาณมิตร ชี้ทางสวรรค์ นิพพาน
ให้กับตัวเรา คนพาล คือ คนที่มีใจขุ่นมัวเป็ นปกติ มีความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ
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ผิดจากความเป็นจริง ชอบคิดชั่ว พูดชั่ว แล้วทาชั่ว ไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินัย นา
แต่ความเดือดร้อนมาให้ ใครไปคบหาสมาคมด้วย มีแต่ความเสื่อมเสีย ตั้งแต่เสีย
ชื่อเสียง ทรัพย์สินเงินทอง การงาน ญาติมิตร และคุณงามความดีของตัวเอง
พลอยติดเชื้อพาล จากที่เคยเป็นคนดี กลายเป็นคนพาลไปด้วย ดังเช่นเรื่องใน
อดีตกาลที่กรุ งพาราณสี พระโพธิสัตว์เป็นปุโรหิต คื อ อ ามาตย์ที่ปรึกษาของ
พระราชาพระนามว่า พระเจ้าพรหมทัต มีช้างมงคลอยู่เชือกหนึ่งชื่อมหิลามุข
เป็ น ช้ า งใจดี ไ ม่ เ กะกะเกเร ไม่ เ คยท าร้ า ยใคร อยู่ ม าวั น หนึ่ ง มี โ จรกลุ่ ม ใหญ่
หลังจากปล้นชิงทรัพย์สินของชาวบ้านแล้ว ตกกลางคืนก็มาชุมนุ มกัน ที่ข้างโรง
ช้างของพระราชา เพื่อปรึกษาหารือนัดแนะกันว่า พรุ่งนี้จะไปทาการตัดช่องย่อง
เบาที่ไหน ปล้นชิงอย่างไร ขุดอุโมงค์ตรงไหน จะทาร้ายเจ้าทรัพย์ด้วยวิธีใด จึงจะ
ไม่มีใครต่อสู้ได้ และสอนวิชาโจรให้กันว่า เราเป็นโจร ไม่ต้องมีมารยาท ไม่ต้องมี
ความเมตตา ต้องทาใจให้แข็งกระด้างเข้าไว้ ไม่ต้องสงสารใคร ต้องดุร้าย หยาบ
คาย จึงจะทางานในอาชีพโจรได้สาเร็จ พวกโจรมาปรึกษาหารือกันแบบนี้ทุกคืน
ช้างมหิลามุขได้ยินบ่อยจนเข้าใจว่าเขาสอนให้ตนเองทาแบบนั้น คือ สอนให้เป็น
โจรให้ดุร้าย ให้ทาร้ายผู้อื่นเลยอาละวาด คนเลี้ยงช้างมาที่โรงช้างแต่เช้าตรู่ ก็เอา
งวงจับเขาฟาดพื้นจนตาย เห็นใครผ่านมาฆ่าเขาตายหมด จนใครๆ เข้าใจว่า
ช้างมหิลามุขเป็นบ้าไปแล้ว พากันไปกราบทูลพระราชา
พระราชาส่งพระโพธิสัตว์ไปดู หาต้นสายปลายเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ว่าทาไมช้างมงคลถึงกลายเป็นช้างดุร้ายไปได้ ปรากฏว่าช้างไม่ได้เป็นอะไรเลย
พระโพธิสัตว์ท่านเป็นบัณฑิต มีปัญญา ตรึกตรองดูแล้วสันนิษฐานว่า คงจะมีใคร
มาพูดอะไรให้ช้างได้ยินเป็นแน่ จึงถามคนเลี้ยงช้างว่า ตอนกลางคืนเคยเห็นใคร
มาสนทนา หรือมาปรึกษาหารืออะไรกันทาให้ช้างได้ยินบ้างไหม ได้รับคาตอบว่า
มี พ วกโจรมาปรึ ก ษาหารื อ กั น อยู่ ใ กล้ ๆ โรงช้ า งหลายคื น ติ ด ต่ อ กั น นานแล้ ว
พระโพธิสัตว์ฟังแล้วเข้าใจทันทีว่า ช้างมงคลกลายเป็นช้างดุร้ายไป เพราะได้ฟัง
พวกโจรแล้วเข้าใจผิด คิดว่าเขาสอนให้ตนเองทาตัวดุร้ายแบบนั้น
พระโพธิสัตว์จึงไปกราบทูลพระราชาว่า ช้างไม่ได้เป็นบ้า ไม่ได้ป่วยเป็น
อะไร แต่ที่เป็นอย่างนี้เพราะฟังถ้อยคาของพวกโจร ท่านแนะนาว่าถ้าจะแก้ไขให้
เป็นช้างใจดีเหมือนเดิม ต้องนิมนต์สมณพราหมณ์ ผู้มีศีลมาพูดธรรมะ พูดเรื่อง
ศี ล เรื่ อ งมารยาทให้ ช้ า งฟั ง พระราชาทรงเห็ น ด้ ว ยรั บ สั่ ง ให้ ท าตามนั้ น
พระโพธิสัตว์นิมนต์สมณพราหมณ์ผู้มี ศีลทั้งหลาย ให้มานั่งสนทนาเรื่องศีลกัน
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ในโรงช้าง ให้ช้างได้ยิน สมณพราหมณ์เหล่านั้นสนทนากันว่า “คนดีจะต้องมีศีล
มีมารยาทดีงาม อ่อนโยน ไม่ควรด่าใคร ไม่ควรทาร้ายใคร จะต้องมีขันติ มีความ
เมตตา เอื้อเฟื้อเอ็นดูเพื่อนมนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย” ช้างฟังดังนั้นก็เข้าใจ
ว่า “สมณพราหมณ์เหล่านี้สอนเรา ต่อแต่นี้ไปเราควรเป็นช้างที่มีศีล ” ตั้งแต่นั้น
มาช้างมหิลามุขกลับเป็นช้างใจดี สุภาพอ่อนโยนเหมือนเดิม พระราชาทราบ
เข้ า ทรงโสมนั ส และชื่ น ชมพระโพธิ สั ต ว์ ว่ า เป็ น บั ณ ฑิ ต มี ปั ญ ญามาก เข้ า ใจ
แม้ ก ระทั่ ง อั ธ ยาศั ย ของสั ต ว์ เ ดี ย รั จ ฉาน จึ ง ได้ พ ระราชทานยศใหญ่ ใ ห้ แ ก่
พระโพธิสัตว์ (ขุ.ชา.อ (แปล) 55/301-303 มมร.)
5.2.6 อาศัยกัลยาณมิตรพิชิตความประมาท
ในสมั ย พุ ท ธกาล เมื่ อ พระสารี บุ ต รเถระพาพระภิ ก ษุ ส งฆ์ ห มู่ ใ หญ่
เที่ยวจาริกไปยังทักขิณาคิรีชนบท และพักอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายวัน วันหนึ่ง
มีภิกษุหนุ่มเดินทางมาจากกรุงราชคฤห์ เข้ามานมัสการพระสารีบุตร หลังจาก
ทักทายสนทนาปราศรัยกันครู่หนึ่งแล้ว พระเถระได้ไต่ถามถึงข่าวคราวทางเมือง
ราชคฤห์ว่า พระบรมศาสดาและหมู่ภิกษุสงฆ์สบายดีหรือ ภิกษุหนุ่มกราบเรียน
ว่าทั้งพระบรมศาสดา และภิกษุสงฆ์อยู่สาราญดี
จากนั้นพระเถระได้ถามไถ่ถึงพราหมณ์ที่ท่านคุ้นเคย ชื่อ ธนัญชานิ ภิกษุ
หนุ่ม นิ่งอยู่ ค รู่ ห นึ่ง จึงกราบเรี ย นท่ า นว่า “ธนัญ ชานิพ ราหมณ์ อ ยู่ สุ ขสบายดี
แต่ ว่ า บั ด นี้ ไ ม่ เ หมื อ นก่ อ นเสี ย แล้ ว จากที่ เ คยเป็ นผู้ มี ศี ล เป็ น ผู้ ป ระพฤติธรรม
ก็ ก ลายมาเป็ น คนประมาทในชี วิ ต อาศั ย อ านาจหน้ า ที่ ฉ้ อ ราษฎร์ บั ง หลวง
ไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรม ส่วนภรรยาซึ่งเป็นคนดีเป็นสัมมาทิฏฐิ มีความศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา บัดนี้นางได้เสียชีวิตเสียแล้ว เขาได้มีภรรยาใหม่แต่ว่าภรรยา
ใหม่ของพราหมณ์ เป็นหญิงทุศีล ไม่ประพฤติธรรมเลย” พระสารีบุตรฟังแล้ว
พลันเกิดมหากรุณาต่อพราหมณ์ผู้หลงผิด ท่านจึงได้พาภิกษุสงฆ์ออกจากทักขิณา
คิ รี ชนบท เดินทางมุ่ งหน้า มายั งนครราชคฤห์ เข้า ไปเฝ้ า พระผู้ มีพระภาคเจ้า
ครั้นยามรุ่งอรุณ ขณะที่พระสารีบุตรกาลังเดินบิณฑบาตโปรดสัตว์ตามสมณวิสัย
ธนัญชานิพราหมณ์เห็นพระเถระผู้กาลังเดินมาแต่ไกลพอดี พราหมณ์นี้มีความรัก
เคารพนับถือพระมหาเถระเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงรีบเข้าไปกล่าวทักทายด้วย
ความยินดีปรีดา เสมือนหนึ่งญาติผู้จากไปไกลกลับมาที่บ้าน พระเถระเองเห็น
เป็นโอกาสเหมาะ จึงชักชวนพราหมณ์ให้นั่งพักที่โคนร่มไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง แล้วถาม
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ถึงความไม่ ประมาทในการประพฤติธรรมของพราหมณ์ พราหมณ์ เ มื่ อ ได้รั บ
คาถามเช่นนั้น ก็รู้สึกละอายใจ กราบเรียนพระเถระตามความเป็นจริงว่า ที่ผ่าน
มาตนเองมัวแต่ตั้งหน้าตั้งตาทามาหากิน มุ่งหน้าแต่ในการแสวงหาทรัพย์ จึงทา
ให้ย่อหย่อนในการประพฤติธรรม ประมาทในการดาเนินชีวิต เพราะว่าการครอง
เรื อ นเต็ ม ไปด้ ว ยเครื่ อ งกั ง วลใจ มี กิ จ ธุ ร ะมากมาย ต้ อ งเลี้ ย งดู บิ ด ามารดา
บุตรภรรยา ต้องเลี้ยงพวกทาสกรรมกร ต้องฝืนใจทาบาปทั้งๆ ที่มีความละอาย
ต่อบาปอย่างยิ่ง พระเถระมองดูพราหมณ์ด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยเมตตา ต้องการ
จะเตื อ นพราหมณ์ ใ ห้ ไ ด้ ส ติ จะได้ ก ลั บ ตั ว กลั บ ใจมาตั้ ง มั่ น ในการท าความดี
เหมือนเดิม จึงกล่าวกับพราหมณ์ว่า “ท่านพราหมณ์ อาตมาเข้าใจความรู้สึกของ
ท่านดี แต่อาตมามีปัญหาอยากจะถามท่าน ให้ท่านช่วยตอบสักหน่อย พราหมณ์
มีบุคคลผู้หนึ่งประกอบอกุศลกรรมประพฤติทุจริต เพียงเพื่อประสงค์จะเลี้ยงดู
บิดามารดาเลี้ยงดูบุตรภรรยา ต้องการทาสงเคราะห์ให้แก่ญาติสายโลหิต ต่อมา
เมื่อเขาตายแล้ว ถูกนายนิรยบาลฉุดคร่าโยนลงไปยังมหานรกอันน่าสะพรึงกลัว
อย่ า งยิ่ ง เขาจึ ง อ้ อ นวอนต่ อ นายนิ ร ยบาลว่ า การที่ ข้ า พเจ้ า มี ค วามประมาท
ประพฤติอกุศลธรรม ประกอบทุจริตกรรมก็เพราะข้าพเจ้ามีความต้องการจะได้
ทรัพย์มาบารุงเลี้ยงบิดามารดา เลี้ยงดูบุตรภรรยา ต้องสงเคราะห์ให้แก่ญาติ
สายโลหิต ต้องทาบุญส่งไปให้แก่บุรพเปตชน ต้องบวงสรวงแก่เทวดา ต้องทากิจ
ให้แก่องค์พระราชาธิบดี ฉะนั้นขอท่านนายนิรยบาลได้โปรดเมตตากรุณาต่อ
ข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่าได้ฉุดคร่าข้าพเจ้าไปลงในมหานรกเลย หรือบิดามารดาของ
เขาผู้นั้น เมื่อเห็นว่าบุตรสุดที่รักกาลังจะถูกนาไปไต่สวนในยมโลก แล้วต้องเสวย
วิบากกรรมในมหานรก จะพึงเข้าไปอ้อนวอนต่อนายนิรยบาลว่า
ขอท่ า นนายนิ ร ยบาลได้ โ ปรดเมตตาบุ ต รของข้ า พเจ้ า ด้ ว ยเถิ ด อย่ า ได้
ฉุดคร่าเขาลงไปในมหานรกเลย ดูก่อนพราหมณ์ นายนิรยบาลจะเกิดจิตเมตตา
ยินยอมตามคาอ้อนวอนขอร้องนั้นหรือ หาเป็นเช่นนั้นไม่ แต่นายนิรยบาลก็ยังคง
ทาตามหน้าที่ของตน ถึงแม้บุคคลทั้งสองฝ่ายนั้น จะได้ร้องไห้คร่าครวญจนน้าตา
ไหลเป็นสายเลือด แต่นายนิรยบาลก็ไม่ยินยอม และย่อมจะฉุด คร่าเขาโยนลงไป
ในมหานรกตามเดิม เขาย่อมได้เสวยวิบากกรรมอันทุกข์ทรมานที่ตนได้กระทาไว้
สิ้นกาลนาน”
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ครั้นพราหมณ์ได้ฟังพระเถระผู้เป็นยอดกัลยาณมิตร ก็ได้สติหันมาปฏิญญา
ตั้งมั่นอยู่ในการทาความดีอีกครั้ง และท่านธนัญชานิพราหมณ์ ผู้นี้เป็นผู้สืบเชื้อ
สายมาจากตระกูลของพราหมณ์ ซึ่งจะมีความเชื่อว่า ตนเองสืบเชื้อสายมาจาก
พระพรหม เพราะฉะนั้นท่านจึงได้รับการปลูกฝังให้มีความเลื่อมใสในพระพรหม
และมี ค วามปรารถนาอย่ า งแรงกล้ า ในการที่ จ ะได้ ไ ปบั ง เกิ ด ในพรหมโลก
พระเถระทราบจริตอัธยาศัยของพวกพราหมณ์เป็นอย่างดี เพราะตัวท่านเองก็
เป็นพราหมณ์มาก่อน จึงกล่าวสอนปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงพรหมโลกแก่พราหมณ์
หลังจากที่พราหมณ์กลับกลายมาเป็นผู้ไม่ประมาทอีกครั้งหนึ่ง ก็ได้ตั้งใจสั่ง
สมคุณงามความดีเรื่อยมา เมื่อวันเวลาล่วงเลยไปหลายปี ธนัญชานิพราหมณ์
จากที่ เ ป็ น พราหมณ์ ห นุ่ ม ก็ ก ลายมาเป็ น พราหมณ์ แ ก่ ช รา และก าลั ง นอนอยู่
บนเตียง เป็นที่พักครั้งสุ ดท้ายของคนไข้ที่กาลังป่วยหนัก ได้รับทุกขเวทนาแสน
สาหัส แต่ก็ยังมีสติอยากจะฟังธรรมีกถาจากพระสารีบุตร เพื่อจิตของตนจะได้
ผ่องใส มีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า จึงสั่งคนรับใช้ให้ไปบอกพระเถระให้ทราบว่า
บัดนี้ตนเองป่วยหนัก ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัส ถ้าพระคุณเจ้าสะดวกขอให้มา
โปรดหน่อยเถิด พระเถระรับการอาราธนาด้วยอาการดุษณีภาพ และเมื่อคนรับ
ใช้นั้นกราบลากลับไปแล้ว ท่านก็ห่มจีวรแล้วมุ่งหน้าไปที่บ้านของท่านพราหมณ์
พอไปถึงก็นั่งบนอาสนะที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ใ กล้ๆ กับเตียงนอนของพราหมณ์
ที่กาลังป่วยหนัก พระเถระได้ถามถึงอาการเจ็บป่วยของพราหมณ์ว่า
“ท่ า นพราหมณ์ ท่ า นยั ง พอทนได้ ไ หม พอจะยั ง อั ต ภาพให้ เ ป็ น ไปได้
หรือทุกขเวทนาของท่านทุเลาลงบ้างไหม อาการเจ็บป่วยของท่านปรากฏค่อย
คลายไปไม่ทวีขึ้นมิใช่หรือ”
ธนัญชานิพราหมณ์ตื้นตันใจ ประนมมือไหว้พระธรรมเสนาบดี กล่าวกับ
ท่ า นด้วยเสี ย งอั นแผ่ วเบาว่า “พระคุ ณ เจ้า ผู้ เ ปี่ย มด้วยมหากรุ ณ าได้ม าเยื อ น
กระผม ในยามนี้ ทุ ก ขเวทนาแสนสาหั ส ปรากฏอยู่ ใ นร่ า งกายของกระผม
ลมชนิ ด หนึ่ ง ซึ่ ง มี อ ยู่ ใ นท้ อ งมั น มี ฤ ทธิ์ เ หลื อ ประมาณ นอกจากนี้ ยั ง มี อ าการ
เจ็ บ ปวดไปทั่ ว ร่ า งกาย กระผมแทบจะทนไม่ ไ หว คงจะมี ชี วิ ต อยู่ อี ก ไม่ น าน
อายุขัยของผมจะถึงที่สุดแล้ว เพราะทุกขเวทนาแรงกล้านัก อาการนี้ได้หนัก
ทวีขึ้นเรื่อยๆ ไม่ถอยเลย ขอรับกระผม” พราหมณ์กราบเรียนอาการเจ็บป่วยให้
ทราบแล้ ว ก็ น อนนิ่ ง เฉยน้ าตาคลอ อยู่ ด้ ว ยอาการแห่ ง คนที่ รู้ ตั ว ว่ า ตน
จั ก ต้ อ งตาย พระเถระได้ ม องดู พ ราหมณ์ ด้ ว ยสายตาอั น เต็ ม เปี่ ย มไปด้ ว ย
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ความกรุณา ท่านทราบว่า ธนัญชานิพราหมณ์ ผู้ได้สั่งสมคุณงามความดีไว้มาก
บัดนี้ มรณภัยได้มาปรากฏอยู่เบื้องหน้า ในยามนี้สิ่งที่มีค่ามากที่สุด คือ ธรรม
โอสถเท่านั้น อันจะเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง ฉะนั้นท่านจึงได้แสดงธรรมีกถา ว่าด้วย
ความประเสริฐกว่ากันของภพภูมิชั้นต่างๆ ตั้งแต่นรกกับกาเนิดสัตว์เดียรัจฉาน
ไล่เรื่อยมาตามลาดับ กระทั่งถึงความประเสริฐประณีตกว่ากันของสวรรค์ในแต่
ละชั้น พราหมณ์ปล่อยใจตามไปเรื่อยๆ มีความรู้สึกว่าตนเองจะได้ไปบังเกิดใน
สวรรค์ชั้นนั้นๆ เมื่อพระสารีบุตรกล่าวถึงพรหมโลกซึ่งประเสริฐกว่าสวรรค์ทุกชั้น
พราหมณ์ ครั้นได้ฟังคาว่าพรหมโลกเท่านั้นแหละ ดวงตาก็เปล่งประกายสุกใส
ยิ้ ม แย้ ม สดชื่น ด้วยความปีติยิ นดีเ ป็นยิ่ งนัก เพราะพราหมณ์ มี ค วามศรั ทธา
เลื่อมใสในพระพรหมมาก มีความปรารถนาจะไปบังเกิดในพรหมโลกอยู่ แล้ว
เมื่อพระเถระแสดงธรรมถึงพรหมโลก เห็นพราหมณ์มีใจเบิกบานมากขึ้น จึงมี
ความดาริที่ จะแสดงปฏิปทาทางไปพรหมโลกแก่พ ราหมณ์ จึงกล่ า วเตือนสติ
พราหมณ์ว่า
“ท่านพราหมณ์ อาตมาจะแสดงปฏิปทาทางไปสู่พรหมโลก เพื่อความเป็น
สหายกับเหล่าพรหมให้ฟัง ขอท่านจงตั้งใจเงี่ยโสตสดับเถิด ภิกษุในธรรมวินัยนี้มี
ใจประกอบด้ ว ยเมตตา กรุ ณ า มุ ทิ ต า และอุ เ บกขา แผ่ ไ ปสู่ ทิ ศ เบื้ อ งหน้ า
ทิศเบื้องหลัง ทิศเบื้องซ้าย ทิศเบื้องขวา ทั้งในทิศเบื้องบน เบื้องล่าง และเบื้อง
ขวาง แผ่ไปตลอดโลกธาตุ ตลอดจนเหล่าสรรพสัตว์ทั้งปวง ในที่ทุกสถาน ตลอด
กาลทุกเมื่อ ด้วยใจที่ประกอบด้วยเมตตาเป็นต้น ทาจนเป็นมหัคคตารมณ์อันหา
ประมาณมิได้ เป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีภัย และไม่มีความเบียดเบียน ข้อนี้แล ก็เป็น
ปฏิปทาเพื่อความบังเกิดเป็นสหายกับพระพรหม” เมื่อพระเถระแสดงปฏิปทา
ทางไปสู่พรหมโลกด้วยการเจริญพรหมวิหารธรรม พราหมณ์ผู้มีความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะไปบังเกิดในพรหมโลก ก็เจริญพรหมวิหารธรรมจนได้บรรลุ
ปฐมฌาน มีความสุขอันเกิดจากการเข้าปฐมฌาน ดับทุกขเวทนากล้าอันเกิดจาก
พยาธิภัยได้หมด มีใบหน้าสดชื่นแจ่มใสเหมือนไม่ใช่คนป่วย เมื่อเกิดปีติซาบซ่าน
อันเกิดจากความสุขในการเข้าฌานแล้ว พราหมณ์ได้ฝากพระเถระให้ไปทูลลา
พระบรมศาสดา เพราะเกรงว่าตนจะไม่มีโอกาสได้ไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาค
เจ้าอีกต่อไป เมื่อพระเถระเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วก็ได้ อาลาพราหมณ์กลับ
ในขณะที่พระเถระเดินทางกลับยังไม่ทันถึงพระเวฬุวันมหาวิหารนั้น พราหมณ์
ก็ได้ดับชีพลงด้วยอานาจแห่งฌานกุศลที่ตนได้บรรลุ กาลังฌานส่งผลให้ได้ไปอุบตั ิ
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เป็นพรหมผู้มีรูปงาม มีรัศมีกายรุ่งเรืองสว่างไสว ประดิษฐานอยู่ในพรหมวิมาน
เสวยพรหมสมบั ติ อ ยู่ ใ นพรหมโลกชั้ น ปาริ สั ช ชาภู มิ (ม.ม (แปล) 21/672703/348-471 มมร.)
5.2.7 กัลยาณมิตรนาพาชีวิตสู่นิพพาน
มนุษย์ ทุ กคนในโลกล้วนปรารถนาความสุข และกาลั งแสวงหาสิ่งที่เป็น
สรณะอั น แท้ จ ริ ง ต่ า งก็ อ ยากจะรู้ เ รื่ อ งราวของตั ว เองว่ า เกิ ด มาจากไหน
มาทาไม อะไรคือเป้าหมายของชีวิต แต่การที่จะรู้เห็นสิ่งเหล่านี้ได้ ต้องอาศัย
กั ล ยาณมิ ต รมาคอยแนะน าให้ เ รารู้ จั ก ความเป็ น จริ ง ของชี วิ ต ผู้ ที่ “คบ
กัลยาณมิตร ชีวิตจะไม่ผิดพลาด” พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาสุตโสมชาดกว่า “การสมาคมกับสั ตบุรุ ษแม้ ค รั้ งเดีย ว ย่ อ มสามารถรั กษาผู้ นั้นไว้ไ ด้
แต่การสมาคมกับอสั ตบุรุ ษแม้ หลายครั้ ง ก็รั กษาไม่ ไ ด้ พึ งอยู่ ร่ วมกับสั ตบุรุษ
พึ ง กระท าความสนิ ท สนมกั บ สั ต บุ รุ ษ เพราะการรู้ ทั่ ว ถึ ง ธรรมของสั ต บุ รุ ษ
ย่อมมีแต่ความเจริญ ไม่มีเสื่อม ราชรถอันวิจิตรตระการตายัง คร่าคร่าได้ และแม้
สรี ร ะก็เ ข้าถึงชราโดยแท้ ส่ วนธรรมของสัตบุรุษ ย่ อ มไม่ เข้าถึงความคร่าคร่า
สัตบุรุษกับสัตบุรุษเท่านั้นรู้กันได้ ฟ้าและแผ่นดินไกลกัน ฝั่งของมหาสมุทรก็ไกล
กัน ข้า แต่พ ระราชา แต่ธรรมของสั ตบุรุ ษ และอสั ตบุรุ ษ ไกลกันยิ่ งกว่า นั้น ”
เมื่อเราจะคบกับใคร จะเคารพเลื่อมใสในผู้ใด หรือจะเชื่อฟังถ้อยคาของใคร
เราควรพิจารณาให้ถ่องแท้ว่า บุคคลนั้นเป็นสัตบุรุษ หรือว่าเป็นอสัตบุรุษ หาก
เป็นอสัตบุรุษผู้ไม่มีศีล ไม่มีธรรม เราอย่าไปเชื่อถือ เพราะจะทาให้เราเสียโอกาส
ในการสร้างบารมี แต่ถ้าหากเป็นสัตบุรุษ ผู้มีคุณธรรม เราควรจะเชื่อฟัง และ
ประพฤติตามบุคคลนั้น ตัวอย่างเช่น ในสมัยพุทธกาล ณ กรุงสาวัตถี มีชายหนุ่ม
2 คน เป็นเพื่อนรักกัน คนหนึ่งชื่อ “สิริคุตต์” เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
คนหนึ่งชื่อ “ครหทินน์” เป็นสาวกของนิครนถ์ พวกนิครนถ์จะพูดกับครหทินน์
อยู่เสมอว่าให้ไปบอกสิริคุตต์ว่า การเข้าไปหาพระสมณโคดมนั้น ไม่มีประโยชน์
อะไรหรอก ให้มาหาผู้เป็นเจ้านิครนถ์ มาถวายไทยธรรมแก่นิครนถ์ทั้งหลายจะ
ดีกว่า ครหทินน์เพี ยรพยายามไปพูดกับสิริคุตต์อยู่เนืองๆ สิริคุตต์ก็ไม่ได้สนใจ
อะไร แต่เ มื่ อ ถูกรบเร้าบ่อยเข้า จึงถามเพื่อนไปว่า “พระผู้เ ป็นเจ้าของท่านรู้
อะไรบ้างล่ะ ” ครหทินน์ตอบด้วยความภาคภูมิใจว่า “โอ ท่านอย่าพูดอย่างนี้
ขึ้นชื่อว่าสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าของเรา ไม่รู้เป็นไม่มี ท่ านรู้ทั้งอดีต ปัจจุบัน และ
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อนาคต รู้ว่าอะไรจะเกิด อะไรไม่เกิด รู้การกระทาทั้งกาย วาจา ใจ ของเราเชียว
นะ”
สิ ริ คุ ต ต์ จึ ง กล่ า วว่ า “เรื่ อ งนี้ เ ราไม่ ท ราบมาก่ อ นเลย เราอยากจะเห็ น
อานุภาพของพระผู้เป็นเจ้านิครนถ์ ฉะนั้นขอช่วยนิมนต์ให้ท่านมาฉันภัตตาหารที่
เรือนของเราในวันพรุ่งนี้หน่อยเถอะ” ครหทินน์ดีใจ จึงรีบไปแจ้งข่าวให้นิครนถ์
ทั้งหลายทราบ เมื่อนิครนถ์ทราบก็รู้สึกกระหยิ่มใจ คิดว่ากิจของเราสาเร็จแล้ว
ลาภสักการะจะเกิด ขึ้นแก่เราอีกมากมาย วันรุ่งขึ้น เมื่อนิครนถ์ 500 คน มาถึง
สิริคุตต์ออกไปต้อนรับ ไหว้แล้วนึกในใจว่า หากนิครนถ์เหล่านี้เป็นผู้รู้จริง จงอย่า
เข้ามาในเรือน เพราะในเรือนนี้ไม่มีภัตตาหาร มีแต่หลุมคูถ แล้วก็นิมนต์นิครนถ์
ให้เ ข้า ไป พวกนิค รนถ์ไ ม่ รู้ ว่า อะไรจะเกิดขึ้น จึงตามเข้า ไป พ่ อ บ้า นชี้แจงให้
นิครนถ์เหล่านั้นทราบว่า เป็นธรรมเนียมของที่บ้านว่าเมื่อจะนั่งต้องนั่ง พร้อมกัน
พอพวกนิครนถ์ทั้ง 500 คน นั่งลงพร้อมๆ กัน บนอาสนะที่อยู่เหนือหลุมคูถก็ตก
ลงไปในหลุ ม คู ถ ทั้ งหมด ได้ รั บ ความอั บ อายขายหน้ า เวลาผ่ า นไปครึ่ งเดือ น
สิ ริ คุ ต ต์ ก็ ก ล่ า วกั บ ครหทิ น น์ บ้ า งว่ า “ท่ า นเข้ า ไปหานิ ค รนถ์ เ หล่ า นั้ น จะมี
ประโยชน์อะไร ไปหาพระบรมศาสดาดีกว่า ” ครหทินน์นั้นปรารถนาจะได้ยินคา
นี้ม านานแล้ ว เพราะอยากแก้แค้ น จึงถามสิ ริ คุ ตต์ว่า พระศาสดาของท่ า นรู้
อะไรบ้าง สิริคุตต์จึงกล่าวสรรเสริญพระบรมศาสดาว่า
“พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วย
วิชชาและจรณะ เป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอด ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต พระพุทธองค์
ทรงเป็ น บรมครู ข องมนุษ ย์ แ ละเทวาทั้ ง หลาย” ครหทิ น น์ ไ ม่ ไ ด้ เ ชื่ อ หรอกแต่
ปรารถนาจะแก้แค้น จึงกล่าวว่า “ถ้าเช่นนั้นจงช่วยทูลนิมนต์พระศาสดา และ
ภิกษุสงฆ์ 500 รูป มาฉันภัตตาหารที่บ้านของข้าพเจ้า ในวันพรุ่งนี้เถอะ” สิริคุตต์
จึงเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดา กราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทรงทราบ พระองค์ทรงรับ
นิมนต์ เพราะทรงทราบด้วยพุทธญาณว่า ในวันพรุ่งนี้มหาชนจานวนมากจะได้
บรรลุธรรม สิริคุตต์ และครหทินน์จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน ครหทินน์ให้คน
ขุดหลุมใหญ่ในระหว่างเรือน 2 หลัง นาไม้ตะเคียนมา 80 เล่มเกวียน จุดไฟสุม
ตลอดคืนแล้วปกปิดอาพรางหลุมถ่านเพลิงไว้อย่างดี นาไม้ผุมาวางเป็นสะพาน
ด้วยหวังว่า เมื่อพระบรมศาสดา และพระภิกษุสงฆ์เหยียบไม้ก็จะหัก พระพุทธ
องค์พร้อมเหล่าภิกษุสงฆ์ก็จะตกลงไปในหลุมถ่านเพลิง แล้วให้คนนาตุ่มเปล่ามา
อาพรางทาเป็นว่ามีภัตตาหารอยู่มากมาย
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มหาชนมาประชุ ม รวมกั น ที่ บ้ า นของครหทิ น น์ ครั้ น ถึ ง เวลา พระบรมศาสดาเสด็จมาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 500 รูป ครหทินน์ออกไปรับเสด็จ ถวาย
บังคมแล้วยืนประคองอัญชลีอยูเ่ บื้องพระพักตร์ แล้วคิดในใจว่า “ถ้าพระองค์ทรง
ทราบเรื่ อ งทุ ก เรื่ อ ง ทรงรู้ ว าระจิ ต ของสรรพสั ต ว์ ทั้ ง หลายจริ ง ขอพระองค์
อย่ า เสด็ จ เข้ า ไปสู่ เ รื อ นของข้ า พระองค์ เพราะภั ต ตาหารต่ า งๆ นั้ น ไม่ มี
หากพระองค์เสด็จเข้าไปก็จะตกลงในหลุมถ่านเพลิง”
พระบรมศาสดาทรงทราบความคิดของครหทินน์ แต่ต้องการจะสงเคราะห์
จึงเสด็จไปบนหลุมถ่านเพลิงนั้นด้วยพุทธานุภาพ ดอกบัวใหญ่ผุดขึ้นมารองรับ
พระบาท ทรงเหยียบกลีบบัวเสด็จไปประทับที่พุทธอาสน์ แม้พระภิกษุสงฆ์ทั้ง
500 รูป ก็ไปนั่งบนอาสนะด้วยวิธีเดียวกัน ครหทินน์เห็นดังนั้น เกิดความเร่าร้อน
กระวนกระวายใจ รีบเข้าไปหาสิริคุต ต์บอกว่าไม่ได้เตรียมอาหารไว้เลย สิริคุตต์
จึงปลอบใจแล้วให้ครหทินน์ลองไปเปิดที่ตุ่มดูอีกที ทันใดนั้นเขาก็ต้องตกใจ เมื่อ
เห็นตุ่มเหล่านั้นเต็มไปด้วยภัตตาหารมากมาย สรีระของเขาเต็มไปด้วยความปีติ
เกิดจิตเลื่อมใสในพระบรมศาสดา จึงได้น้อมถวายภัตตาหารด้วยความเคารพ
เมื่อเสร็จภัตกิจ พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนา แล้วตรัสว่า “บุคคลไม่รู้คุณแห่ง
พระพุทธศาสนา และคุณแห่งพระสงฆ์สาวก เพราะไม่มีปัญญาจักษุ สรรพสัตว์
ผู้ไม่มีปัญญาจักษุชื่อว่าเป็นผู้มืดบอด” ทรงเทศน์สอนต่อไปว่า “ดอกปทุมมีกลิ่น
หอม พึงเกิดในกองแห่งหยากเยื่ออันเขาทิ้งแล้วในใกล้ทางใหญ่นั้น ย่อมเป็นที่
รื่นรมย์ใจฉันใด พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อปุถุชนทั้งหลายผู้เป็น
เพียงดั่งกองหยากเยื่อเกิดแล้ว ย่อมไพโรจน์ล่วงปุถุชนทั้งหลาย ผู้เป็นดังคนบอด
ด้วยปัญญา ฉันนั้น”
เมื่อจบพระธรรมเทศนา สรรพสัตว์แปดหมื่นสี่พันได้บรรลุธรรมาภิสมัย
ครหทินน์และสิริคุตต์ได้บรรลุกายธรรมพระโสดาบัน และได้ บาเพ็ญมหาทาน
บารมีในพระพุทธศาสนาจนตลอดอายุขัย เราจะเห็นได้ว่าการที่เราจะคบกับใคร
หรือรับฟังข้อมูลจากใครนั้น มีผลต่อชีวิตของเราอย่างมาก หากครหทินน์ไม่ได้
สิ ริ คุ ตต์เ ป็นกั ล ยาณมิ ตร ชีวิตของเขาก็จะหลงผิ ด วนเวีย นอยู่ในความมืด คือ
อวิชชา และเมื่อได้ฟังธรรมของสัตบุรุษคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นยอด
กั ล ยาณมิ ต รของโลก แม้ เ พี ย งครั้ ง เดี ย วเท่ า นั้ น ชี วิ ต ของเขาก็ เ ปลี่ ย นแปลง
จากปุถุชนไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้า การทาหน้าที่กัลยาณมิตรเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่
น่าท้าทาย และไม่เกินความสามารถที่นักศึ กษาจะทาได้ ดังนั้นนักศึกษาควร
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ตระหนัก และภาคภูมิใจว่า ตัวเราก็สามารถเป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวโลกได้
เหมือนกัน

5.3 กรณีศึกษาการทาหน้าที่กัลยาณมิตรในยุคปัจจุบัน
การทาหน้าที่กัลยาณมิตรนั้น สามารถกระทาได้ทั้งในลักษณะบุคคลต่อ
บุคคล เช่น เพื่อนเป็นกัลยาณมิตรให้เพื่อ น หรือคุณสมพงษ์เป็นกัลยาณมิ ตร
ให้กับคุณธาดา เป็นต้น และอีกลักษณะหนึ่ง คือ การทาหน้าที่กัลยาณมิตรของ
บุคคลเพียงคนเดียว ให้กับกลุ่มคน เช่น คุณครูเป็นกัลยาณมิตรให้กับนักเรียนทั้ง
ชั้นเรียน เป็นต้น สาหรับในเนื้อหาของบทนี้จะว่าด้วยการทาหน้าที่กัลยาณมิตร
ระหว่างบุคคลต่อบุคคล แต่อย่างไรก็ตามการจะทาหน้าที่กัลยาณมิตรในลักษณะ
ใดนั้น จะต้องมีจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยหัวใจกัลยาณมิตรที่มุ่งเพียรพยายามแนะนา
ด้วยจิตเมตตา อดทนในทุกสภาวะ แม้บุคคลที่เราปรารถนาดีจะเป็นชนชั้นใด
ก็ตาม ก็สามารถทาหน้าที่โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน ปรารถนาอย่างเดียวให้เขามี
ความสุขที่แท้จริง ดารงชีวิตอย่างถูกต้องไม่เดือดร้อนตนเอง ชีวิตจะได้ไม่วิบัติ
หรือไม่ถูกอบายมุขครอบงา
การทาหน้าที่กัลยาณมิตรแบบบุคคลต่อบุคคล แบ่งปันประสบการณ์
การทาหน้าที่กัลยาณมิตรแบบบุคคลต่อบุคคลแบ่งปันประสบการณ์ เป็น
วิธีการหนึ่งที่อาศัยลักษณะการเปิดใจ การพูดเปิดใจ คื อ การพูดหลักธรรมะ
ง่ายๆ สั้นๆ 10 นาที พูดเชื่อมโยงกับสาธุชนใหม่ ๆ ให้หันมาเข้าใจเรื่องบุญ เรื่อง
การนั่งสมาธิ การเปิดใจมี 2 ประเภท คือ
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1. การพูดเปิดใจที่บ้าน คือ การเชิญญาติ เพื่อนสนิท มาคุยเปิดใจรวมกัน
ที่บ้านของเรา
2. การพูดเปิดใจตัวต่อตัว คือ การที่เราติดต่อเพื่อนหรือคนรู้จัก เมื่อเขา
สนใจเราก็จะไปคุยกับเขาที่บ้าน เรื่องที่นามาสนทนา เช่น
1) ทาไมจึงเป็นคนเก่งกับคนเฮง
2) บุญและการทาบุญ
3) สั่งสมบุญได้ด้วยการทาทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
4) การทาสมาธิ เช่น เชิญชวนคนมานั่งสมาธิ ใช้สถานที่รวมคนมานั่ง
สมาธิจะเป็นประโยชน์อย่างมาก บุคคลที่เราจะไปทาหน้าที่กัลยาณมิตร เช่น
- กลุ่มญาติ เช่น พ่อ แม่ ลูก พี่ ป้า น้า อา ลูกพี่ลูกน้อง ญาติห่างๆ
- กลุ่มเพื่อน เช่น เพื่อนที่ทางาน เพื่อนที่สโมสร เพื่อนบ้าน เพื่อนที่ไป
อบรมด้วยกัน เพื่อนที่เรียนมาด้วยกัน เพื่อนอาชีพเดียวกันฯลฯ
- กลุ่มลูกค้าของเรา
- กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า เช่น ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านขายของชา ร้านขายเสื้อผ้า
ร้านรองเท้า ร้านมือถือ ร้านขายทอง ร้านขายหนังสือ ร้านเครื่องใช้ ไฟฟ้า ร้าน
เครื่องเขียน ร้านคอมพิวเตอร์ ร้านขายยาฯลฯ
- กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารต่ า งๆ เช่ น แพทย์ วิ ศ วกร หมอฟั น ช่ า งท าผม
เจ้าของโรงแรม ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมรถ ร้านแต่งรถ ร้านถ่ายเอกสารฯลฯ
- กลุ่ ม ผู้ น าชุ ม ชน เช่ น ครู ใ หญ่ ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ก านั น ปลั ด อบต.
ปลัดอาเภอ นายอาเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด อาสาสมัคร สมาชิกสภาเทศบาล
นักการเมือง เป็นต้น
จากคุณสมบัติของการเป็นกัลยาณมิตร คือ ผู้ที่มีจิตใจปรารถนาอย่าง
จริงใจต่อทุกคนในโลก เสมือนตะวันให้แสงแก่โลก ดังนั้นกัลยาณมิตรจึงเป็นผู้ให้
แสงสว่างแก่ชาวโลก เป็นผู้ นาพาชาวโลกให้พบกับสันติสุขที่แท้จริง ในการที่เรา
จะท าหน้ า ที่ กั ล ยาณมิ ต รเพื่ อ สร้ า งสั น ติ สุ ข ให้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ โ ลกอย่ า งแท้ จ ริ ง นั้ น
เราจะต้องสร้างคนดีให้เกิดขึ้นจานวนมากในสังคม โดยเริ่มต้นจากตัวเราต้องเป็น
ต้นแบบที่ดี แล้วทาหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกคน
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การทาหน้าที่กัลยาณมิตรระหว่างบุคคลต่อบุคคล
กรณีศึกษา การได้พบกัลยาณมิตร ทาให้ชีวิตพบจุดเปลี่ยน
เรื่องราวต่อไปนี้ เขียนโดย ธัน ธนวรรธ เป็นกรณีตัวอย่างของแพทย์หญิง
ท่านหนึ่งที่พบกับจุดเปลี่ยนแปลงชีวิต จากการทาหน้าที่ของคุณน้าที่ชักชวนให้
เข้ามาสู่เส้นทางธรรม โดยก่อนหน้านี้ได้ใช้ชีวิตที่เหมือนกับชาวโลกทั่วไป ที่มี
หลายสิ่ ง หลายอย่ า งที่ พ ร้ อ มส าหรั บ การจะเอื้ อ อ านวยให้ เพื่ อ มี ค วามสุ ข
ไม่น้อยหน้ากว่าใครในสังคม แต่กลับพบว่า ความสุขที่แฝงด้วยความทุกข์นั้น
หาได้เติมเต็มให้กับชีวิตได้ จนกระทั่งได้เข้ามาศึกษา และปฏิบัติธรรม จึงได้พบ
สิ่งที่ขาดหายไปของชีวิต และในที่สุดก็ได้ ทาหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับบุคคล
อื่นได้อย่างน่าภาคภูมิใจ แต่ในที่นี้ เนื่องจากเป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่าง
ประกอบการศึกษา แม้บุคคลในเรื่องจะยังมีชีวิตอยู่ และเรื่องราวนี้ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทางวารสารออกสู่สาธารณะแล้วก็ตาม จึงขอสงวนนามบุคคลใน
เรื่องไว้ และจะขอใช้นามสมมติแทน
คุณหมอผู้มีพร้อมในทางโลก
พจน์ ประภาพันธ์ ท่านเป็นแพทย์หญิงมีฐานะ มีอาชีพที่มีเกียรติที่สังคมยก
ย่อง มีอนาคตที่สดใสมาตลอด ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
มี ผ ลการเรี ย นดีจนกระทั่ งสามารถสอบเข้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
สงขลานครินทร์ได้ พอสาเร็จการศึกษาแล้วก็ได้ศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางด้าน
สูตินรีเวช ท่านมีครอบครัวที่แสนอบอุ่น มีพี่น้องที่ไม่ทะเลาะกัน พ่อแม่มีความ
เข้าใจกัน ท่านมีทุกอย่างเพียบพร้อม และยังมีเพื่อนมากมาย คุณหมอกล่าวถึง
การใช้ชีวิตช่วงหนึ่งว่า
“แต่ในความรู้สึกพร้อม ไม่ต้องดิ้นรนอะไรมาก ทาให้หมอเองใช้คุณค่าของ
ชีวิตฟุ่มเฟือยมากไป คือ เที่ยวทุกคืน ดื่มพอมึนๆ แต่อาศัยเข้าไปกินบรรยากาศ
ฟังพวกเพื่อนที่ดื่มเหล้าคุยกัน ตอนนั้นรู้สึกสนุก บ้าๆ บอๆ สะใจ หัวเราะกันได้
ทั้งคืน บ่อยครั้งดื่มถึงเช้าค่อยแยกย้ายกันกลับ มันแปลกเหมือนกันที่หมอเองเป็น
ผู้หญิงคนเดียวในเพื่อนผู้ชายกลุ่ม ใหญ่ แต่หมอไม่รู้สึกกลัวอะไร กลับรู้สึกว่า
การทาแบบนี้ เก๋มาก รู้สึกภูมิใจ เป็นการเข้าสังคมของกลุ่มพี่น้องหมอด้วยกัน”
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ก่อนหน้านั้น คุณหมอเป็นคนห่างไกลศาสนา มองไม่เห็นความจาเป็นว่าจะ
เข้ามาช่วยให้ชีวิตสมบูรณ์ขึ้นได้อย่างไร เพราะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ดีอยูแ่ ล้ว ทาบุญ
วันเกิดปีละครั้งตามประเพณีก็น่าจะเพียงพอ จนกระทั่งสาเร็จการศึกษาคุณหมอ
ได้มาเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวช ยิ่งทาให้ท่านเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นไปอีก
พบกัลยาณมิตร ชีวิตพบจุดเปลี่ยน แต่ในที่สุด วันคืนแห่งความเลวร้าย
ก็มาถึง คุณหมอล้มป่วยลงอย่างกะทันหันด้วยโรคหมอนรองกระดูกแตก โดยไม่
ทราบสาเหตุที่แท้จริง ซึ่งเจ็บปวดทรมานมากถึงขั้นเดินไม่ได้ คุณหมอต้องเข้ารับ
การผ่าตัด และนอนพักฟื้นอย่างยาวนาน ฉีดยาเข้าช่องไขสันหลังเพื่อบรรเทา
อาการปวด ก็ยังไม่ หาย แม้แต่อาจารย์หมอที่ว่าเก่ง ๆ ที่เชี่ยวชาญมาก ทั่วทั้ง
โรงพยาบาลมาร่วมกันวินิจฉัยดูอาการ ก็ยังไม่มีใครรักษาท่านได้
“รักษามาทุกวิธีแล้ว จนรู้สึกท้อแท้หมดหวัง เหมือนหมดหวังทุกอย่างใน
ชีวิต กินยาก็แพ้ กินไม่ ไ ด้ ทรมานอย่ า งที่ ไ ม่ เ คยเป็นมาก่อ น น้าหนักลดจาก
47 กิโลกรัม เหลือ 42 กิโลกรัม ภายใน 2-3 วัน จนอาจารย์หมอมาพูดกับหมอว่า
ให้ทนอย่างนี้อีก 10 ปี ทนอีก 10 ปีนะ แล้วเราก็จะชินไปเอง ได้ยินประโยคนีค้ ณ
ุ
หมอรับไม่ได้ เลยหันกลับมาตั้งสติ หยุดคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหรือนี่ ผ่าตัดก็
ไม่หาย ฉีดยาเข้าช่องไขสันหลัง น้าไขสันหลังก็รั่ว กินยาก็แพ้ อาจารย์หมอทุกคน
เ พื่ อ น ห ม อ ด้ ว ย กั นม า รั ก ษา ดู อ า ก า ร ข อ ง คุ ณ หม อ หม ด ก็ ยั ง ไ ม่ หา ย
คุณหมอเองก็เป็นหมอด้วย มันช่างไม่ตรงไปตรงมาเสียเลย หมอเก่งน่าจะรักษา
หายก็ ก ลั บ ไม่ ห าย แล้ ว ท าไมเรื่ อ งแบบนี้ ต้ อ งมาเกิ ด ขึ้ น กั บ หมอ ท าไมต้ อ ง
เป็นหมอ”
“ความรู้ สึกเชื่อ มั่นในวิทยาศาสตร์ ตอนนั้นลดลงไปเลย เพราะคุณหมอ
สู้มาทุกทางใช้เทคโนโลยีที่ว่าทันสมัยทุกอย่างรักษามาหมด กลับสู้ไม่ได้ โชคดีที่
ช่วงนั้น คุณน้าของคุณหมอ แนะนาให้เราใช้พุทธศาสตร์เข้าช่วย ในเมื่อคุณหมอ
ลองมาทุ กทางแล้ ว ไม่ มี อ ะไรดีขึ้นก็เ ลยหันมาศึ กษาธรรมะ ลองหัด ท าสมาธิ
ปฏิบัติธรรม ทาบุญทุกบุญไม่ขาด โดยเฉพาะทุกวันนี้คุณหมอได้ฟัง คาสอนของ
หลวงพ่ อ ธั ม มชโย จากโรงเรี ย นอนุ บ าลฝั น ในฝั น วิ ท ยาทุ ก วั น ท าให้ เ รารู้ ว่ า
เบื้องหลังอาการป่วยของเรา มันคือ วิบากกรรมที่เราเคยทาเอาไว้ในอดีตนั่นเอง”
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“ก่อนหน้านั้น มีแต่คนบอกว่าคนเราเกิดมาเพื่อชดใช้กรรม มาชดใช้วิบากที่
เคยทาไว้ ฟังแล้วรู้สึกว่าการเกิดมามันไม่น่าเกิดมาเลยนะ เหมือนเกิดมาเพื่อโดน
ลงโทษ ฟังแล้วรู้สึกว่าห่อเหี่ยว ทาไมเราไม่มีโอกาส หรือหนทางใดในการแก้ไข
เลยหรื อ แต่พ อมาฟั ง ค าสอนของหลวงพ่ อธัมมชโย (พระไชยบูล ย์ ธมฺ ม ชโย)
ที่ ท่ า นสอนเราผ่ า นทางที วี ด าวธรรมทุ ก วั น เน้ น ย้ าว่ า เราเกิ ด มาเพื่ อ ท า
พระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี พอรู้เป้าหมายอย่างนี้ รู้สึกชุ่มชื่นใจ
เกิดมาเหมือนชีวิตมีโอกาส แก้ไขปรับปรุงในสิ่งที่เรายังบกพร่องได้”
เมื่อแพทย์หญิงท่านนี้ทราบว่า มันคือ วิบากกรรม จะช่วยให้อะไรดีขึ้นบ้าง
หากไม่รู้ถึงวิธีการแก้ ทาให้ท่านประทับใจในคาสอนของหลวงพ่อเพิ่มมากขึ้น
เพราะท่านสอนถึงวิธีแก้ไขวิบากกรรมจากหนักจะเป็นเบา จากเบาก็จะหาย
ถ้า ตายก็ไปดี ซึ่งสิ่ งเหล่านี้ ท่ า นได้พิสูจน์จุดนี้อย่างเด่นชัดด้วยตัวเอง เพราะ
อาการของคุณหมอหมดหนทางจะเยียวยาแล้ว แม้กินยายังไม่ได้เพราะแพ้ยา
จึงรักษาด้วยการทาบุญ การรักษาศีล ทาสมาธิ และอธิษฐานจิต ในที่สุดท่าน
พบว่าอาการป่วยดี ขึ้นตามลาดับ จนกระทั่งสามารถมาทางานเป็นคุณหมอได้
ดังเดิม
พบกัลยาณมิตร ได้โอกาสศึกษาความรู้ของชีวิต ทุกวันนี้คุณหมอเชื่อมั่นถึง
การมีจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติแล้ว
สามารถเดินได้ 7 ก้าวจริงๆ จากการได้ศึกษาพุทธประวัติการสร้างบารมีของ
พระพุทธองค์ ในแต่ละชาติว่ากว่าพระองค์จะวิเศษขนาดนี้ เพราะพระองค์ทรง
สร้างบารมีมาอย่างยาวนานมากๆ ถึง 20 อสงไขย กับแสนมหากัป จนกระทั่งใน
ชาติ สุ ด ท้ า ย ได้ ลั ก ษณะของกายมหาบุ รุ ษ ครบถ้ ว น 32 ประการ จึ ง มี ส ภาพ
ร่างกายพิเศษ ทาในสิ่ งที่เหนือมนุษย์สามัญทั่วไปจะทาได้ ส่วนเด็กปัจจุบันที่
คลอดออกมา ยังไม่เคยพบลักษณะพิเศษที่ได้กายมหาบุรุษเลย จึง ทาไม่ได้ และ
มากไปกว่านั้น พระองค์สามารถระลึกชาติสอนสัตว์โลก สามารถอธิบายการเกิด
ตั้งแต่ก่อนมาเกิด พยาธิสภาพขณะอยู่ในครรภ์จนคลอดได้อย่างละเอียดชัดเจน
เอามากๆ ทั้งที่ 2,500 กว่าปีที่ผ่านมา ยังไม่มีเทคโนโลยีไฮเทคใดๆ บอกให้เห็น
ภาพได้ถึงขนาดนั้น แต่พระองค์สามารถเห็นสิ่งเหล่านี้ได้จากการทาสมาธิ ซึ่งมี
บันทึกเป็นหลักฐานไว้ในพระไตรปิฎก
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ทุ ก วั น นี้ เ มื่ อ มองย้ อ นไป คุ ณ หมอก็ รู้ สึ ก ตลกตั วเองไม่ ห ายว่ า ท าไมหมอ
หลงคิดผิดๆ ด้วยมานะทิฏฐิอยู่ได้ตั้งนาน ไม่ยอมเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ลอง
ศึกษาก่อน พอมาศึกษาจริงๆ จึงได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ต่อให้วิชาอื่นทางโลกที่ว่า
เจ๋งๆ ไม่รู้ก็ยังไม่เป็นไร แต่หากพุทธศาสตร์ไม่เรียนรู้แล้ว ไม่สามารถเอาตัวรอด
อย่างปลอดภัยในวัฏฏสงสารได้ เพราะวิชานี้สอนให้เราเลือก และเลี่ยงได้ สอน
ให้เรารู้ว่า ตอนเรามีชีวิตอยู่ขณะนี้เราต้องดาเนินไปอย่างไร ถึงจะมีชีวิตที่ดีขึ้น
หลังความตายแล้วเราเลือกได้ว่าจะไปไหน จากการกระทาในปัจจุบัน แล้วยัง
สอนวิธีการลิขิตชีวิตตัวเองได้ข้ามชาติ ว่าเราต้องการให้ชีวิตในชาติห น้า เป็น
อย่างไร และมีวิธีการแก้ไขอดีตที่ผิดพลาดที่หลงไปทาบาปมาแล้ วได้อย่ า งไร
ตลอดจนวิธีการกาจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไป ไม่ต้องเกิดอีกจะต้องทาอย่างไร
ซึ่งสิ่ งนี้เ ราเรี ย นรู้ ไ ด้จากการดูร ายการธรรมะผ่ า นดาวธรรม ค่ อ ยๆ ศึ กษาสิ่ ง
เหล่านี้ไป แล้วเราก็จะเข้าใจชีวิตเพิ่ม มากขึ้น และมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแตกต่าง
อย่างที่ตัวหมอเองได้ประสบมา”
“หมอว่าจาเป็นนะ ในเมื่อเราไม่ได้มีชีวิตอยู่แค่ชาตินี้ชาติเดียว แต่เรายัง
ต้องเกิดอีกนับชาติไม่ถ้วน หากเรายังไม่หมดกิเลส แล้วในเมื่อเรายังต้องเกิดอีก
หลายชาติ ทาไมเราไม่เลือกที่จะเตรียมความพร้อมไว้ชาติหน้า เพื่อจะได้ไม่ต้อง
ลาบากไม่ต้องรันทดใจเหมือนชาตินี้อีก ถ้าชาติหน้าเกิดมาดีจะได้ไม่ต้องกังวลใจ
ลุยสร้างความดี สร้างบุญ สร้างบารมีอย่างเดียว และเมื่อบารมีเราเต็มเปี่ย ม
เมื่อไร เราก็ไม่ต้องเกิดอีกแล้ว ไม่ต้องมาทุกข์กันอีก”
หลังจากนั้น คุณหมอก็ได้ทาหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับครอบครัว โดยการติด
ดาวเที ย มในโครงการศึ ก ษาธรรมทางไกลผ่ า นดาวเที ย มหรื อ ที่ เ รี ย กย่ อ ๆ
ว่าดาวธรรมที่บ้าน เพื่อคุณพ่อคุณแม่ และคนในบ้านของท่านได้ดูทุกวัน ทาให้
เลิกขายบุหรี่ได้ทั้งที่เป็นเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งในอาเภอ เพราะได้เรียนรู้ว่า สิ่งนี้เป็นสิ่ง
ไม่ดี มอมเมาเยาวชน เหมือนเผาเงินไปเล่น ๆ และด้วยกรรมที่ขายของพวกนี้
ตายแล้ วต้อ งไปใช้กรรมในมหานรกขุม ต่า งๆ แถมเกิดชาติหน้า ด้วยกรรมที่
ส่งเสริมให้คนติดบุหรี่ ก็จะเจอแต่สภาพแวดล้อมที่มีพี่น้องที่เป็นขี้ยา ครอบครัว
ไม่มีความสุข ลูกหลานผลาญทรัพย์ไปใช้ในทางอบายมุข ปัจจุบัน คุณพ่อคุณแม่
พี่น้องที่บ้านต่างเข้าใจวัด สนใจปฏิบัติธรรมมากขึ้น จากเมื่อก่อนไม่เข้าใจ และไม่
สนใจธรรมะเท่าที่ควร พอติดดาวธรรมเหมือนมีหลวงพ่อไปสอนถึงที่บ้านทุกวัน
ธรรมะก็ค่อยๆ ซึมซับขัดเกลาจิตใจ และเป็นที่พึ่งทางใจให้กับตัวเองได้ แพทย์
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หญิงท่านนี้ ได้คุณน้าเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งแม้เพียงแต่แนะนาให้ลองศึกษาธรรมะ
แต่สิ่งที่เป็นประเด็นสาคัญก็คือ การแนะนาในจังหวะที่เหมาะสม ซึ่งเป็นขณะที่
แพทย์หญิงท่านกาลังต้องการคาแนะนา เพื่อเป็นทางออกสาหรับการแก้ปัญหา
ชีวิต ขณะที่กาลังมีโรคภัยที่มีอันตรายต่อชีวิต

สรุป
ประสบการณ์การทาหน้าที่กัลยาณมิตรนั้น เชื่อได้ว่านักศึกษาทุกท่านคง
ผ่ า นการปฏิ บั ติ ม าบ้ า งไม่ ม ากก็ น้ อ ย บางคนอาจจะท าในลั ก ษณะเป็ น แบบ
ธรรมชาติจากจิตใจที่หวังดีในคาแนะนา ชักจูง ชี้แนะให้เลิกพฤติกรรมบางอย่าง
ในทางลบที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมตามแต่
สภาพแวดล้อม หรือโอกาสที่ได้รับรู้
แต่ ป ระสบการณ์ ที่ น ามาเรี ย บเรี ย ง และรวบรวมไว้ ใ นเอกสารบทนี้
มีแนวทางการทาหน้าที่กัลยาณมิตรของผู้อื่น ที่เป็นกรณีตัวอย่างตั้งแต่พระบรมศาสดา พระอริยสาวก บุคคลสาคัญต่างๆ ที่กล่าวถึง และจารึกไว้ในพระไตรปิฎก
ตลอดจนนาสู่กรณีตัวอย่างในสังคมปัจจุบันก็เพื่อเป็นการยืนยัน คากล่า วที่ ว่า
กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ และโลกขาดกัลยาณมิตรไม่ได้
พอศึ กษามาถึงบทสุ ดท้ า ยของวิชานี้แล้ ว เชื่อ มั่ นว่า นักศึ กษาคงมี ค วาม
พร้อมที่จะทาหน้าที่กัลยาณมิตรทั้งต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง โดยมองจาก
ทิศทั้ง 6 อาศัยความปรารถนาดี ความรู้ในเชิงทฤษฎี ความเข้าใจในเชิงการฝึก
ปฏิบัติ การอ่าน การศึกษารายกรณีจากสื่อ หรือการได้มีโอกาสทาหน้าที่โดยตรง
ด้วยตนเองตามที่ให้บันทึกในแบบฝึกปฏิบัติการทาหน้าที่กัลยาณมิตร และทุกสิ่ง
ที่นักศึกษาตั้งใจบรรจงบันทึกลงในฝึกปฏิบัติการทาหน้าที่กัลยาณมิตร สิ่งนี้ก็คือ
ประสบการณ์ ใ นการท าหน้ า ที่ กั ล ยาณมิ ต รของนั ก ศึ ก ษาทุ ก ท่ า นนั่ น เอง
พระอาจารย์ ทุ ก รู ป คณาจารย์ ทุ ก คนหวั ง อย่ า งยิ่ ง ว่ า นั ก ศึ ก ษาทุ ก ท่ า นจะได้
พัฒนาการทาหน้าที่กัลยาณมิตรทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ให้ยิ่งๆ ขึ้นไปจนตลอด
ชีวิต ขออนุโมทนาบุญในกุศลเจตนา และบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นจากการทาหน้าที่
กัลยาณมิตร มิตรแท้ของโลกตลอดไป

บทที่ 5 ประสบการณ์การทาหน้าที่กัลยาณมิตร
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