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คําปรารภ 

ลูกหลาน พ่ีนอง ไดจัดพิธีทําบุญประจําป อุทิศแก คุณพอ
สําราญ อารยางกูร คุณแมชุนกี อารยางกูร และนองจิตรา วัชรบุศราคํา 
พรอมในวันเดียวกัน โดยถือวันท่ี ๙ กุมภาพันธ ที่คุณพอจากไป (ถึง
แกกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕) เปนจุดรวมความรําลึก เริ่มแตป ๒๕๓๕ เปน
วาระแรก แตเพ่ือความลงตัวดานกาลเวลา ในบางป เปลี่ยนไปจัดพิธีใน
วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ซ่ึงเปนวันจากไปของคุณแมชุนกี อารยางกูร (ถึง
แกกรรม พ.ศ. ๒๕๓๐) และบางป จัดในวันท่ีจากไปของนองจิตรา คือ
วันท่ี ๑๗ สิงหาคม (ถึงแกกรรม พ.ศ. ๒๕๒๗) โดยไดปฏิบัติเสมอมา
ตลอดเวลายาวนาน นับถึงบัดน้ี เปนปท่ี ๒๘ 

ในชวงทายระหวางปลายป ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๗ ในเวลาไมเต็ม ๑ 
ป ครอบครัวไดสูญเสียพ่ีชายใหญท้ังสามไปในเวลาไมหางกัน คือ พ่ี
ผาสุก อารยางกูร ถึงแกกรรมในวันท่ี ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖ ตอมาก็เสียพ่ี
สรรค อารยางกูร ในวันท่ี ๗ พ.ย. ๒๕๕๖ แลวจากน้ันไมทันครบป ณ 
วันท่ี ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๗ พ่ีชายคนโต คือ นายแพทยเกษม อารยางกูร 
ก็จากไปอีก  

เม่ือการณเปนไปเชนน้ี ก็ไดตกลงกันวางแนวปฏิบัติวา จะถือ
วันท่ีระลึกประจําป ของคุณพอสําราญ อารยางกูร ในวันท่ี ๙ 
กุมภาพันธ เปนหลักท่ีรวมการบําเพ็ญบุญประจําป อุทิศแกคุณพอ คุณ
แม และพ่ีชายใหญท้ังสาม กับท้ังนองจิตรา วัชรบุศราคํา พรอมกัน  

สําหรับ พ.ศ. ๒๕๖๒ น้ี มีความเปนไปอันใหเห็นสมควรรวมกัน
วา จะบําเพ็ญกุศลประจําป ดวยบุญกิริยาแหงธรรมทานในชวงวันท่ี ๙ 
กุมภาพันธ ครั้งหน่ึงกอน แลวจะประกอบพิธีทําบุญอุทิศในวันท่ี ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 



ค 

สําหรับธรรมทานบุญกิริยาในชวงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ น้ี 
คุณกานดา อารยางกูร และคุณบุบผา คณิตกุล พรอมใจกันรวม
กัลยาณฉันทะท่ีจะพิมพหนังสือ คนที่เก่งจริง ไม่เอาความยิ่งใหญ่
มาแปลกแยกตัว แต่เอาพลังร่วมสร้างสรรค์บูรณาการเข้าใน
สังคม โดยมองเห็นความเรงดวนในการเผยแพรหลักธรรมสําคัญเพ่ือ
การศึกษาของประชาชน 

ขออุทิศกุศลท่ีเกิดจากธรรมทานนี้ แด คุณพอสําราญ และคุณ
แมชุนกี อารยางกูร พรอมท้ังพ่ีท้ังสาม กับท้ังนองจิตรา วัชรบุศราคํา 
โดยหวังวาหนังสือธรรมทานน้ีจะเปนปจจัยสงเสริมใหกุศลกัลยาณธรรม
งอกงามแพรหลาย เพ่ือใหชีวิตและสังคมอุดมท้ังดวยอามิสไพบูลยและ
ธรรมไพบูลย นํามาซ่ึงความบริบูรณแหงประโยชนสุขของมหาชน 
ตลอดกาลยืนนาน 

ลูกๆ หลานๆ พี่น้อง 
๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
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คนที่เก่งจริง  

ไม่เอาความย่ิงใหญ่มาแปลกแยกตัว   
แต่เอาพลังร่วมสร้างสรรค์บูรณาการเข้าในสังคม 

ถามคนพุทธไทยว่า  
ก้าวเข้าไปในพระพุทธศาสนา ถึงแค่ไหน     

ก็คุยกันต่อ ว่าจะขึ้นเร่ืองสังคหวัตถุ ให้เห็นการปฏิบัติธรรมที่
ออกสู่ปฏิบัติการในสังคม แต่มานึกถึงเร่ืองที่พูดเม่ือเช้า ก็เลยมีอะไร
ที่ขอพูดแทรกก่อนนิดหน่อย คือเร่ืองเกี่ยวกับความเจริญ-ความเสื่อม  

เมื่อจะพูดเร่ืองน้ี ก็ทําความเขาใจกันใหชัดกอนวา โดยท่ัวไป 
ศาสนาเปนเร่ืองของศรัทธา และตามปกติก็มีขอกําหนดในเร่ือง
ความเช่ือ หรือขอบังคับความเช่ือ บอกวา ตองเชื่อวาอยางน้ีๆ นะ 
ตองทําตามท่ีสั่งท่ีบอกนี้นะ ๑ – ๒ – ๓ ถาไมเช่ือ ถาไมปฏิบัติตาม 
ก็เปนบาป ตองถูกลงโทษ  

แตพระพุทธศาสนาน้ีแปลก อยางท่ีเรียกวาเปนศาสนาแหง
ปญญา ไมมีขอบังคับความเช่ือ  ทานสอนหรือบอกไว คุณก็
พิจารณาศึกษาเอา ถาตกลงวาจะฝก ก็ปฏิบัติไป เรียกวาเปดใหแก
เสรีภาพทางความเช่ือ หรือศรัทธาเสรี คือวาไปตามปญญา  



๒  คนท่ีเกงจริง ไมเอาความย่ิงใหญมาแปลกแยกตัว 
 

อยางท่ีฝร่ังมาเจอกาลามสูตร แลวก็เปบปาบต่ืนเตนกันใหญ 
บอกวา อะไรกัน มีดวยหรือ เปนศาสนา แตบอกวาไมตองเชื่อ หรือ
อยาเพ่ิงเช่ือ เมื่อคร่ึงศตวรรษกอนน้ัน ฝร่ังเพ่ิงรูจักพระพุทธศาสนา
ใหมๆ เขาตื่นเตน พูดเร่ืองน้ีมาก คนไทยก็เลยพลอยรูจักและ
ตื่นเตนสนใจ แลวก็พูดถึงอางถึงกาลามสูตรไปดวย 

ทีน้ี ศาสนาที่บังคับศรัทธา ก็มีความแนนอนคงท่ี จะวาเปน
ขอดีหรืออยางไรก็แลวแต คือ ขอกําหนดความเช่ือ และขอกําหนด
ใหปฏิบัติน้ัน ทางศาสนาบอกมาแลว คุณจะเขาใจหรือไมเขาใจ ก็
ตองทํา ทําไปก็แลวกัน ในศาสนาอยางน้ัน ไมวาใคร จะมีความรู 
ไมมีความรู รูมาก รูนอย ตางกันอยางไร ก็ไมตองหวง ทุกคน
เหลานั้นเช่ือและทําอยางเดียวกันหมด เมื่อแนนอนอยางน้ี จะวา
เปนความมั่นคง ก็คงวาได ก่ีรอยก่ีพันป ก็อยูอยางน้ัน 

แตในพระพุทธศาสนา แมวาในข้ันตนจะใหความสําคัญแก
ศรัทธาบาง แตก็ไมบังคับ คือใหศรัทธาโดยมีปญญาประกอบ 
เพ่ือใหศรัทธาเปนจุดเร่ิมกาวไปสูปญญา โดยท่ีวา ศรัทธาจะไดจับ
เร่ืองน้ันไวใหปญญาพิจารณา เพ่ือพัฒนาปญญาตอไป    

ทีน้ี เมื่อไมบังคับใหตองเชื่อตองทํา การทําหรือการปฏิบัติก็
ตองอาศัยความรู ทําไปเทาท่ีรู ตามท่ีเขาใจ จึงตองมีการศึกษา 
ตองพัฒนาปญญาอยูเร่ือย  

เม่ือไรคนหางไกลการศึกษา รูเขาใจนอย บางทีปะปนกับ
ความเช่ือภายนอก รูผิดเพ้ียน รูครึ่งๆ กลางๆ ก็กลายเปนเลอะ ดังนั้น 
นอกจากตองมีคัมภีรรักษาขอมูลคําสอนที่จะศึกษาที่แมนยําแลว ก็
จึงมีวินัย ซ่ึงเนนท่ีพระสงฆ ตลอดจนระบบกิจกรรมพิธีการตางๆ ท่ี
เปนรูปแบบ มาชวยตรึงสถานะไว โดยท่ีขอสําคัญเปนแกนเปน
แกนก็คือ ตองมีระบบการศึกษาท่ีเขมแข็งมั่นคงย่ังยืน ไมขาดสาย 
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ดังท่ีวาน้ี สภาพของพระพุทธศาสนาก็จึงข้ึนตอการพัฒนา
ปญญาของพุทธิกชน ดวยการศึกษา ทําใหพระพุทธศาสนาท่ี
ปรากฏให เ ห็น กันอ ยู  ไม ใ ช เป น เค ร่ื อ งแสดง ตั วจ ริ งของ
พระพุทธศาสนา แตเปนเพียงเคร่ืองช้ีบอกวา ศาสนิกชนที่ น้ัน
เหลาน้ันเดินทางกาวเขามาสูพระพุทธศาสนาไดถึงแคไหน เหมือน
อยางเมืองไทยนี้ พระพุทธศาสนาท่ีเรามีอยูนับถือกันอยู แสดงวา
เราไดกาวเขามาสูพระพุทธศาสนาไปไดถึงแคไหน  

พูดถึงสังคมไทยท่ีวา ในการท่ีเราเดินทางกาวเขาสูหลักการ
ของพระพุทธศาสนาน้ัน จนถึงบัดน้ี เราก็ยังเอาหลักธรรม เอา
พระพุทธศาสนามาใชไมไดเทาท่ีควร แถมบางทีก็ใชเขวๆ ไปเสีย
อีกดวย ตัวอยางอันหน่ึงจะเห็นไดวา เราไดไปอยูในความเช่ือและ
หลักคําสอนในช้ันตํานาน อยางคัมภีรชาดกเปนตนอยูมาก จน
มาถึงคัมภีรยุคหลังๆ ในเมืองไทยน้ีเอง เชนคัมภีรในสมัยสุโขทัย 
คือ ไตรภูมิ ที่เรียกกันวา ไตรภูมิพระรวง ซ่ึงมีอิทธิพลมาก จนกระท่ัง
วา คนไทยในอดีต ในยุคท่ีผานมาน้ี คติเก่ียวกับพระพุทธศาสนาท่ี
เราเช่ือเราปฏิบัติกันน้ี เปนไปในแนวของคัมภีรไตรภูมิแทบท้ังน้ัน  

ไตรภูมินั้นก็เปนคัมภีรของไทยเรานี่เอง ซ่ึงเปนการประมวล
ความจากคัมภีรรุนหลัง ตั้งแตช้ันอรรถกถา ฎีกา ไมคอยไปถึง
คัมภีรดั้งเดิมท่ีเปนหลักแทๆ คือพระไตรปฎก พูดอีกอยางหนึ่งวา 
เปนพระไตรปฎกในรูปลักษณท่ีผานคัมภีรรุนอธิบายมาอีกตอหน่ึง  

ยกตัวอยางงายๆ อยางท่ีนักวิชาการรุนยุคอเมริกันใน
สงครามเวียดนาม เอามาวิจารณกัน เร่ืองความชอบธรรมของ
ผูปกครองประเทศ ตามไตรภูมิ (ชื่อทางการ เตภูมิกถา) น้ี ก็พูดถึง
บุญญาธิการวา พระเจาแผนดิน หรือพระมหากษัตริยน้ัน เปนผูท่ี
ไดทําบุญไวในปางกอน จึงไดมาเกิดมาอยูในฐานะเปนกษัตริย  



 
 

คร้ังก่อนโน้น ย้อนไปค่อนศตวรรษ  
ฝร่ังมารู จักพุทธศาสนา  เห็นกาลามสูตรแลว        

เปบปาบข้ึนมาวา อัศจรรย! อะไรกันนี่ เปนศาสนา 
แตบอกวา “ไมตองเช่ือ” 

คร้ังนั้น คนสมัยใหมยุคไทยเจริญ กําลังเมินพุทธ
ศาสนา ตื่นเสียงฝร่ัง พลอยรูจักสูตรนั้น พากันอาง    
กาลามสูตร กันยกใหญ   

อีกคร้ังหนึ่ง คร่ึงศตวรรษก่อนน้ี  
ฝร่ังยุคฮิปป กระท่ัง New Age นับถือโยคี มหา

ฤๅษี เปน คุรุ-ครู-guru รองวา “กูรู” ตื่นโยคะ หา
สมาธิกันใหญ  

คนไทยถ่ินเจริญในกรุงในเมือง ก็ตื่นนิยมรูจักสมาธิ
เหนือกวาคนบานนา  สมาธิกลายเปนคําหอมหวน
ชวนไปหา   

  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕ 

น่ีเปนเร่ืองของการปลอยใหความรูความเขาใจเลือนรางพรา
มัวแมกระท่ังเพ้ียนไปตามกาลเวลา แลวคนไทยเองก็จับความไม
ชัด และแยกข้ันตอนไมถูก พาใหคนภายนอกพลอยสับสน ท่ีจริง
จะตองแยกออกไป ดานหน่ึงคือภาวะท่ีมีที่เปนอยูซ่ึงเปนผลจากการ
ไดทําความดีสะสมมา อันจะพึงช่ืนชม กับอีกดานหน่ึงคือการปฏิบัติ
ในปจจุบันท่ีดีงามถูกตองหรือไม อันจะตองพิจารณาตามธรรม  

วาตามหลักในพระไตรปฎก ความชอบธรรมของผูปกครอง
อยูท่ีไหน ก็จะเห็นวา อยูท่ีธรรม เอาธรรมเปนตัวตัดสิน ซ่ึงดูไดใน
ปจจุบันบัดน้ี อยางใน อัคคัญญสูตร ซ่ึงชัดมาก ท่ีน่ัน พระพุทธเจา
ตรัสเร่ืองวรรณะตางๆ ซ่ึงพระองคไมถือตามพราหมณ ท่ีเอาชาติ
กําเนิดเปนตัวตัดสิน เปนไปตามพระประสงคของพระผูเปนเจา คือ
พระพรหมไดทรงสรางมาอยางน้ัน เพราะฉะน้ัน ความชอบธรรมจึง
อยูท่ีวรรณะของเขาเองท่ีเกิดมา (พึงเทียบกับในยุโรปตั้งแตสมัยกลาง 
โดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสใน ค.ศต. 16-17 ที่กษัตริยถือพระองความี
เทวสิทธิ์/Divine Right ขึ้นตอพระเปนเจาเทานั้น ไมตองฟงเสียงราษฎร) 
แตพระพุทธศาสนาบอกวา ความชอบธรรมไมอยูท่ีชาติกําเนิด แต
อยูท่ีการกระทํา แลวการกระทําคือกรรมน้ัน เอาอะไรตัดสิน กรรม
ท่ีจะถูกตอง ก็คือกรรมท่ีเปนธรรม ธรรมเปนตัวตัดสินข้ันสุดทาย 
(ไมใชพระพรหมเปนเจา, ธมฺโม...เสฏฺโฐ ชเนตสฺมึ, เช่น ที.ปา.๑๑/๖๓/๑๐๒)  

เพราะฉะน้ัน ในอัคคัญญสูตร จึงมีขอความท่ีสรุปไปเรื่อยๆ 
วา ธรรมสูงสุด ท้ังในบัดน้ีและเบ้ืองหนา ขอความน้ีมีอยูเร่ือยโดย
ตลอด คือพระพุทธศาสนาถือธรรมสูงสุด  

ทีน้ี ถาเราเอาตามไตรภูมิ ก็จะไมมีคําสอนถึงระดับน้ี ไตรภูมิ
จะอยูแคเร่ืองกรรมดีท่ีไดทําไวในปางกอน แลวคติท่ีถือแบบน้ีก็ทํา
ใหโนมเอียงไปในทางของลัทธิกรรมเกา  



๖  คนท่ีเกงจริง ไมเอาความย่ิงใหญมาแปลกแยกตัว 
 

ดังจะเห็นไดในเวลาน้ี คนไทยกลายเปนคนท่ีเช่ือกรรมแบบ
กรรมเกาไปเสียมาก  จนบางทีออกไปนอกพระพุทธศาสนา 
กลายเปนถือลัทธิกรรมเกาอยางลัทธินิครนถ ท่ีพระพุทธศาสนา     
ติเตียน ไมใชแคติเตียนหรอก ทานคัดคาน ทานปฏิเสธเลย  

นิครนถถือวา อะไรจะเปนอยางไร คนจะไดสุขไดทุกข 
หรือไมสุขไมทุกข ยอมเปนเพราะกรรมท่ีทําไวในชาติปางกอน ลัทธิ
น้ีเรียกวา “ปุพเพกตเหตุวาท” เปนมิจฉาทิฏฐิ 

เร่ืองก็คือวา มีลัทธิอยู ๓ พวก ท่ีพระพุทธเจาตรัสไวใหรูวา
เปนลัทธิ ท่ีไมถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา เปนลัทธิ ท่ีไม
สนับสนุนการกระทํา คือ หน่ึง  ลัทธิกรรมเกาท่ีวาน้ี ซ่ึงเปนลัทธิของ
พวกนิครนถ (รอกรรมเกา แกไขไมได เลยไมตองทําอะไร เรียกสั้นๆ วา 
ปุพเพกตวาท) แลวก็ สอง  ลัทธิพระผูเปนเจาบันดาล ถือวาอะไรจะ
เปนอยางไร ก็เปนเพราะเทพเจาผูย่ิงใหญบันดาล (อิสสรนิมมาน
เหตุวาท เรียกใหสั้นวา อิศวรนิรมิตวาท) แลวก็ สาม  ลัทธิแลวแต
โชค ไมมีเหตุไมมีปจจัย (อเหตุอปจจัยวาท เรียกใหส้ันวา อเหตุวาท) 

ดูกันเถอะ จะเห็นวา ในเมืองไทยเราน้ี คนไปเนนในเร่ือง
กรรมท่ีทําไวในชาติกอน แลวก็หยุดรอ บางทีถึงกับมีชีวิตอยูกับ
การชดใชกรรมเกา แทนท่ีจะเอามาโยงกับปจจุบันวา เมื่อนึกถึงผล
กรรมดีช่ัวจากอดีตแลว ก็เตือนตัวเองในบัดน้ีใหพยายามละกรรม
ช่ัว และทํากรรมดี และพัฒนากรรมดีใหกาวตอไป แตไปๆ มาๆ 
กลายเปนวาไปรอไปวุนวายอยูกับกรรมในชาติกอน  

อีกขอหน่ึง อยางท่ีเคยพูดไปแลววา คนไทยเอาธรรมะมาใช
ในเชิงของการหยุดน่ิง มากกวาในการท่ีจะเดินหนา อยางท่ีวาให
อยูสุขสบาย  ให ชี วิตสบาย  ใหสังคมอยู กันอยางสันติสุขไม
เบียดเบียนกันในปจจุบัน มองท่ีจะหยุด เอาแคน้ี  
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น่ีคือ ไมมองวา สุขสบายแลวจะไดเปนโอกาสใหเดินหนาไป
ไดอยางดี จะเจริญศีล จะพัฒนาจิตใจพัฒนาปญญากันอยางไร
ตอไป ก็จะไดเอื้อใหทําไดดี ใหไปไดเต็มท่ี จนลุถึงจุดหมายท่ียัง
ตองไปอีก ซ่ึงอาจจะไกล 

ท่ีวามาน้ีเปนตัวอยางของการท่ีวา สังคมไทยเรายังกาวหนา
ไปไมถึงหลักการท่ีแทของพระพุทธศาสนา เรามาไดในระดับหน่ึง
แลว แตพอมาไดระดับหน่ึง ก็เกิดไปยึดติดคางคาอยูท่ีน่ัน การยึด
ติดน้ันก็เลยกลับมาถวงตัวเองไว ไมใหเดินหนาตอไป  

เปนอันวา ในเวลาท่ีผานมาน่ี ไตรภูมิพระรวง หรือ เตภูมิ
กถา ของพญาลิไท ไดมีอิทธิพลตอสังคมไทยมาตลอด ความเชื่อ
ทางพระศาสนาก็อยูมาในระดับของไตรภูมิเสียมาก และอีกอยาง
หน่ึงท่ีมีอิทธิพลมาก ก็คือชาดก ไดแกทศชาติ โดยมายึดในเร่ือง
ของชาติท่ีเปนพระเวสสันดร ท่ีเราเรียกวา มหาชาติ ซ่ึงเนนท่ีทาน
บารมี คือขอแรกในบารมี ๑๐ 

เรามีวรรณคดีท่ีเก่ียวกับเร่ืองมหาชาติน้ี ตั้งแตยุคอยุธยา 
อยางมหาชาติคําหลวง ตอมาก็มีกาพยมหาชาติ แลวก็มีประเพณี
เทศนมหาชาติ  แผ ไป ทุก ถ่ิน  ท้ั งภาคกลาง  ภาคใต  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาคอีสานเรียกวาทําบุญพระเวส ใชไหม? 
ทางภาคกลางก็มีเทศนมหาชาติ ทางภาคใตก็มี ทางภาคเหนือ
เรียกวาอะไร? แตก็มีน่ันแหละ คือมีอิทธิพลไปท่ัว เราก็ใชหลักคํา
สอนของพระพุทธศาสนาในระดับของชาดก โดยมองโดยมุงไปท่ี
มหาชาติ วาดวยทานบารมี แมจะมีการเทศนชาดกอื่นๆ มาก
ทีเดียว ก็ไปอยูกับชาดกเร่ืองเล็กๆ นอยๆ เราไมกาวไปที่ชาดก
ใหญๆ อื่น อยางมโหสถท่ีแสดงปญญาบารมี 
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พอเห็นกันไดวา เรากาวไปไดดีไมนอยในเร่ืองศีลธรรม เร่ือง
การอยูรวมกันในสังคมท่ัวๆ ไป แตมีคนจํานวนนอยท่ีจะเขาถึง
หลักธรรมท่ีเปนเร่ืองของปญญาสุขุมลึกซ้ึง ซ่ึงไมใชไมมีนะ บางยุค
ก็มีทีทาเอาจริงเอาจังกัน แตก็เปนคนจํานวนนอย ซ่ึงก็ตองยอมรับ
ในเร่ืองสังคมของคนหมูใหญ จะใหเขาถึงคําสอนท้ังหมดเปนไปได
ยาก แตวาตามหลักการท่ัวๆ ไป คนสวนใหญมาอยูในระดับแคน้ัน   

ทีน้ี ทานท่ีเราเนนกันในเวสสันดรชาดก ในเทศนมหาชาติน่ี 
ก็ไดผลดีในสังคมไทย ทําใหคนไทยมีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผมาก แลว
เราเนนเร่ืองเมตตากรุณาเปนพ้ืนอยูแลว พอแถมทานเขามา จัดให
เปนคําสอนใหญท่ีเดน ปรากฏวาคนไทยนี้มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ 
พรอมที่จะบริจาคและใหแกกัน ใหอยางมีจิตใจกวางขวาง ไมวาจะ
ชวยเหลือกันท่ัวไป เอื้อเฟอเผื่อแผกัน หรือจะบํารุงพระศาสนา 
เวลาทําบุญทํากุศลตางๆ ก็เนนท่ีทาน จนเห็นไดวา ในเรื่องทานน่ี 
เรียกไดวาไมอ้ัน เนนทานจนกระท่ังเวลาพูดวา “ทําบุญ” ความหมาย
ก็มุงไปท่ีทาน คือไปถวายทาน ไปเลี้ยงพระ ท้ังท่ี “ทําบุญ” น้ัน ทํา
ไดตั้ง ๑๐ ทาง เร่ิมตั้งแตเอาเร่ียวแรงไปรับใชไปบําเพ็ญประโยชน 

ในเร่ืองทานท่ีออกมาในลักษณะท่ีพรอมจะใหน่ี ถาเทียบกับ
คนตะวันตก จะเห็นชัด เคยยกตัวอยาง วัดไทยไปตั้งในอเมริกา บาง
วัดมีตูบริจาค คนไทยไปอยูในอเมริกา ก็มีฐานะดีบาง ไมดีบาง 
เวลามาวัด จะหยอนในตูบริจาคน้ี คนไทยก็ใสเปนธนบัตรอเมริกัน 
ทีละ ๕ เหรียญ ๑๐ เหรียญ หรือบางคนอาจถึง ๒๐ เหรียญ แตฝรั่ง
มา จะหยอดเหรียญเดียว ก็เปนไปไดยาก ทั้งที่วาคนไทยไปอยูที่นั่น 
ยอมมิไดมีฐานะดีกวาฝร่ัง เงินฝร่ังก็แพง เหรียญหน่ึงตั้ง ๒๐-๒๕ 
บาท แตสําหรับคนไทยน่ี รูสึกวางายเหลือเกิน ฝร่ังเรียกดอลลารวา 
buck คนไทยพูดวา buck หนึ่ง เหมือนกับพูดวา บาทหนึ่งเทานั้นเอง  
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ท่ีวาน้ีเปนเร่ืองใหเห็นวา เปนธรรมดาของคนไทยที่มีจิตใจ
พรอมท่ีจะให อยางท่ีวาในหมูเพ่ือนฝูงไปเลี้ยงกัน ก็แยงกันเลี้ยง 
แยงกันออกเงิน ซ่ึงไมใชวิธีของฝรั่ง อยางที่เราก็ไดยินคําวาอเมริกัน
แชร ตางคนตางออก เลยกลายเปนเร่ืองของวัฒนธรรมไปดวย  

ท่ีวามานี้ก็เปนเร่ืองของการจะพูดใหเห็นวา เทาท่ีคนไทยเรา
นําพระพุทธศาสนามาใช เอาหลักธรรมมาปฏิบัติกันจนถึงบัดน้ี 
เปนเพียงการพยายามกาวเขามาสูพระพุทธศาสนา ซ่ึงตอง
พิจารณาวา กาวไปไดแคไหนเพียงไร เร่ืองไตรภูมิพระรวง เร่ือง
เทศนมหาชาติ ก็เปนตัวอยางในระดับสังคม  

(การที่ ในหลวง  ร .๙  ทรงพระราชนิพนธชาดกเ ร่ือง  พระ
มหาชนก ซึ่งเปนพระชาติแหงวิริยบารมี ก็ทําใหนาคิด โดยอาจเดาวา 
พระองคทรงมีพระราชประสงคใหคนไทยไมหยุดอยูแคทาน แตใหคน
ไทยกาวตอไปสูการบําเพ็ญวิริยบารมี แหงความพากเพียรพยายาม) 

ทีน้ี อีกอยางหนึ่ง การท่ีคนไทยเอาธรรมมาใชในลักษณะ
ท่ีวา พอใหอยูสบายในเชิงหยุดน่ิงน้ัน อาจเปนดวยอิทธิพลสภาพ   
แวดลอมทางดานการเกษตรดวยก็ได ชีวิตในสภาพที่มีธรรมชาติ
แวดลอมอุดมสมบูรณ “ในนํ้ามีปลา ในนามีข้าว” น้ี ทําใหคนก็ไม
ดิ้นรนขวนขวายอยูแลว (บอกวา “อยูที่นี่ดีแลว อยาไปไหนเลย” ตรง
ขามกับคติ Frontier ของอเมริกันที่วา “ที่นี่อยูไมได บุกไปยันตะวันตก
ฟา”, Go West,...) ทีน้ีพอเอาธรรมขอน้ันขอน้ีมาใช ก็เลยเอาแค
เพียงเพื่อวาใหอยูรวมกันสงบสุข ไมเบียดเบียนกัน ก็พอใจแลว  

ยกตัวอยาง เราเอาธรรมขอ “สันโดษ” มาใช ก็มองแควาจะมี
ความสุข ไดอยูสบาย น่ีก็พอแลว แตสันโดษในความหมายและ
ความมุงหมายท่ีแทจริงวาจะไดเปนพ้ืนฐานใหพรอมท่ีจะกาวไปน้ัน 
เราไมเอามาใช  
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น่ีก็อาจจะเปนเพราะเขากับลักษณะชีวิตแบบเกษตรของเรา 
ท่ีมีธรรมชาติอํานวยใหพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณ ทําใหมี
แนวโนมที่เปนวงจรแบบซํ้าเดิมอยูเรื่อยๆ ถึงหนาทํานา ก็ทํามาหา
กิน ทําไรไถนาไป พอถึงฤดูแลง ไดเสวยผล ก็อยูสบายพักผอน 
แลวก็สนุกกัน บางทีก็ตีไก หนักไปในเร่ืองของความสนุกสนาน
บันเทิง ดังท่ีเรามีประเพณีในเร่ืองจําพวกสนุกสนานกันน้ีมาก  

มาถึงสมัยปจจุบันน้ี เร่ืองสนุกสนานของคนไทยดูจะเสื่อม
หนักมากไปหนอย เชนวา พอถึงหนาแลง ก็ตั้งวงเหลากัน กินสุรา
ยาเมา เปนกันมากในชนบท ไมกระตือรือรนขวนขวายอะไร ถือวา
มีสภาพชีวิตท่ีสบาย พอถึงฤดูทํามาหากินทํานา ก็ทําไป พอเสร็จ
งานทํานา ก็พักผอน พอถึงหนานา ก็ทํากันใหม เราใชธรรมะแควา
เอามาพอใหอยูกันสบาย รมเย็นเปนสุข ไมเบียดเบียนกัน ก็
พอแลว เปนอันวาไมมีความโนมเอียงในทางท่ีจะใชธรรมในเชิง
เปนฐานท่ีจะกาวไปขางหนา น้ีก็อาจเปนเหตุหน่ึง คือปจจัยดาน
สภาพแวดลอม ท่ีวาชีวิตมีการเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ  

อีกตัวอยางหนึ่งก็เทคโนโลยี ความจําเปนทําใหเกิดความ
ตองการ การพัฒนาเทคโนโลยีก็อาศัยความจําเปนในการดําเนิน
ชีวิต ในการด้ินรนหาทางใหอยูรอดหรืออยูดีข้ึน ในการท่ีจะทําการ
ตางๆ ใหสําเร็จ รวมท้ังการตอสูทําศึกสงคราม ท้ังภายในภายนอก 
กับรัฐใกลรายรอบ ไปถึงดินแดนแสนไกล ฝร่ังตองดิ้นรนผจญตอสู
ความลําบากยากเข็ญมากมายยิ่งนัก ตองพยายามหาทางทําและ
พัฒนาเคร่ืองมือเครื่องใช โดยมีใจที่พัฒนาความใฝรูใฝผจญใฝ
สัมฤทธ์ิ แถมทําไดก็เกิดรายไดใหญ ทําใหเกิดการประดิษฐพัฒนา
เทคโนโลยีกาวหนาไปไดไกล  
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หันมาดูในแดนไทย คนมีชีวิตเปนอยูสบายๆ จะกินใชเสพ
บริโภคอะไร ก็หยิบฉวยเอาไดงายๆ เร็วไว แถมเหลือเฟอ ไมตอง
หวงแหน ใครจะกินจะใช ก็มาแบงเอาไปเองได ความจําเปนบีบคั้น
ท่ีจะทําใหตองหาตองคิดสรางเครื่องมือเคร่ืองใชเทคโนโลยีก็ไม
คอยมี และถาใครทําอะไรแปลกใหมข้ึนมาไดบาง ก็ไมคอยมีใคร
ใสใจ ทําไดแลวก็แลวกัน เอาแคไดเห็นพอไดตื่นเตนแลวก็ผานไป 
อาจจะแตกตื่นกันประเด๋ียวประดาว ก็เงียบหาย และไมเปนเร่ืองท่ี
จะมีการซื้อขายใหไดเงินไดทอง พอรูวาถาทําอยางน้ัน จะตองใช
ความพากเพียรอดทนมากนัก ก็ไมอยากยุงดวย การพัฒนา
เทคโนโลยีจึงเปนไปไดยาก น่ีเปนเพียงตัวอยางใหเห็นวา ปจจัย
ตางๆ เชน สภาพแวดลอม มีอิทธิพลตอการสรางความเจริญแบบท่ี
เรียกกันในปจจุบันซ่ึงเนนดานวัตถุ 

เมื่อเมืองไทยเขาสูสมัยใหม ในขณะท่ีการสื่อสารคมนาคม
ยังติดขัดยากลําบาก สังคมไทยไดแบงแยกออกไป กลายเปน
กรุงเทพฯ กับบานนอก มีความแตกตางหางกันไกล ดังท่ีคนบาน
นอกสมัยน้ันมองกรุงเทพฯ เปนเมืองสวรรค และคนเมืองกรุงก็มอง
ชาวบานนอกเชิงดูแคลนขําขัน 

ครั้งนั้น คนไทยต่ืนกระแสนิยมวัฒนธรรมตะวันตก และความ
เจริญทางวิทยาศาสตร คนในกรุง ซ่ึงอยูในกระแสความเจริญ
สมัยใหมน้ันเต็มท่ี พากันต่ืนเตนต้ังตารอรับความเจริญสมัยใหม
เอาของกินเคร่ืองใชมาเสพบริโภคอวดกัน เชนเรียกเคร่ืองนุงหมแบบ
ฝรั่งวาโกเปนชุดสากล พรอมกับหันหลังใหอะไรๆ ที่มีสืบมาในสังคม
ของตัว ดูถูกวัฒนธรรมประเพณีไทย สิ่งท่ีสมัยตอมาเรียกกันวาภูมิ
ปญญาไทย อันน้ันก็ไมเปนวิทยาศาสตร อันน้ีก็ไมใช ถูกปฏิเสธ 
ทอดท้ิง ขาดตอน สูญหาย เลือนรางไป ยากจะฟนใหคืนสภาพท่ีดี 
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กระแสท่ีวาน้ีไดเปนมายาวนาน แมถึงป ๒๕๐๐ ท่ีชาวบาน
เรียกกันวาก่ึงพุทธกาล จนข้ึนทศวรรษแรกของพุทธศตวรรษตอมา
คือตนศตวรรษท่ี ๒๖ เร่ืองวัด เร่ืองพระ เร่ืองไทยๆ คนเจริญในกรุง 
คนหัวนอกเขาดูถูก คําวา สมาธิ กรรมฐาน วิปสสนา อยาไปพูด 
คนเขาจะหัวเราะเยาะเอา วาเหลวไหล ลาหลัง ครํ่าครึ   

สวนทางบานนอก ก็ตื่นเตนอยากรับความเจริญสมัยใหมน้ัน 
แตอยูหางไกล ยากจะไดจะถึง แมแตของตัวเองแบบไทยๆ ก็
หางไกลการศึกษา ทําไปตามท่ีบอกเลาตอกันมา ตามเสียงเลาลือ
หรือท่ีนิยมเดนดัง เร่ืองสมาธิ ก็ไปพวงกับเร่ืองจะเอาฤทธิ์ ใหมี
อิทธิปาฏิหาริย พูดกันนักเร่ืองเพงกสิณ เลนกสิณ วัฒนธรรม
ประเพณีก็เสื่อมจางความหมายหายไป เหลือไวแตรูปแบบ  

เร่ืองตื่นฝร่ัง ตื่นวิทยาศาสตรน้ี ตอมา พอวาในเมืองฝรั่งน้ัน
เกิดมี counterculture เชน พวกฮิปป หริกฤษณะ TM หันไปนิยม
โยคะ ตื่นสมาธิ พากันไปหาโยคี มหาฤๅษี สวามี นับถือเปน guru 
รองข้ึนมาวา “กูรู” (คือ คุรุ-ครู) เปนกระแสนิยมกันฟูฟา สมาธิก็
กลายเปนคําหอมหวน คนไทยถิ่นเจริญในกรุงในเมืองก็ตื่นนิยม
สมาธิกันข้ึนมา ซ่ึงควรจะติงกันไวบาง มิใชใหสมาธิเปนแคชองทาง
หนีทุกขไปหลบหาความสุขของคนในสังคมวัตถุนิยมบริโภค 
ภายใตวัฒนธรรมแขงขัน ท่ีจะกลายเปนการปฏิบัติแบบแยกสวน 
ไมอยูในองครวมของวิถีชีวิตท่ีเปนระบบบูรณาการแหงไตรสิกขา 
หรือแมแตระบบบุญกิริยาท่ีพึงใหคลุมสังคมชาวบานท่ัวท้ังมวล   

ฝายขางชาวบานในสวนมาก ไปๆ มาๆ ความรูธรรม ประพฤติ
ธรรม ไมรูจัก เอาแคประเพณีก็คลอนแคลนเหลือแตการทําเปนพิธี 
บางถ่ิน พอรับศีลเสร็จ ก็เขาวงเหลา บางทีแถมการพนันอีกดวย 
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แมแตธรรมขอสําคัญที่เปนแรงเร่ิมการ ที่จะใหลงมือทําลงมือ
ปฏิบัติ คือ “ฉันทะ” ความอยากทําใหถูกตอง ใหมันดี-งาม-สมบูรณ 
ก็ไมรูจัก ไมปลูกฝงกัน ทั้งที่ในพระไตรปฎกมีพุทธดํารัสวา “ธรรมทั้ง
ปวง มีฉันทะเปนมูล” (ฉนฺทมูลกา ... สพฺเพ ธมฺมา, องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๔)  

ในช้ันอรรถกถาก็บอกใหวา ฉันทะน้ีเปนคุณสมบัติสําคัญใน
อภินิหารท่ีจะทําใหเปนพระโพธิสัตวบรรลุพุทธภาวะได พระโพธิสัตว
มีฉันทะใฝบําเพ็ญธรรมอยากชวยสรรพสัตวใหพนทุกขภัยถึงขนาด
ท่ีวาถึงจะตองวายนํ้าในทะเลใหญหรือลุยฝากองไฟไป ก็ไมระยอ   

พระพุทธเจาก็มีคุณสมบัติประจําพระองคอยางหน่ึงใน ๑๘ 
ประการคือ ทรงมีฉันทะไมลดถอยเลย (นตฺถิ ฉนฺทสฺส หานิ) จึงเสด็จ
ไปโปรดสัตวประกาศธรรมชวยใหคนมีความสุข ในเมืองในปา ถ่ิน
ไกลกันดาร ทุกถ่ินท่ัวทุกทิศ แมดวยพระบาทเปลา โดยไมทรงยอม
แกความเหน็ดเหน่ือยยากลําบาก 

ในเมืองไทย คนท้ังหลายเหมือนกับวาไมรู จักฉันทะเลย 
แทนท่ีจะปลูกฝงเด็กและปลุกใจคนใหมีฉันทะใฝรักอยากปฏิบัติ
อยากทําการท้ังหลายท่ีดีงามใหสําเร็จ กลายเปนวามาคอยหาม
คอยดึงไว อยากไมไดนะ อยาอยากนะ จะเปนตัณหา กลัววาจะ
ไมไดลดไมไดละตัณหา ก็เลยวุนอยูกับตัณหาน่ันแหละ ไปไมถึง
ฉันทะ แลวก็วิริยะสักที 

คนไทยหางไกลเลือนหายจากความรูจักพระพุทธศาสนาแค
ไหน เห็นไดไมยาก ขอใหดูคําพระท่ีไทยเพ้ียน อันแสนจะมากมาย 
ซ่ึงพูดข้ึนมา ก็ถึงข้ันไมรูตัววาท่ีตนใชน้ันมิใชเปนความหมายท่ีแท 
เช่ือมไมถึงความหมายตนเดิมท่ีเปนตัวจริงเลย ไมวา อารมณ์ 
สมเพช สังเวช เวทนา วาสนา มานะ สงสาร วญิญาณ สัญญา ฯลฯ  



 
 

“อยาอยากนะ!” “อยากไมไดนะ!” 

จริงไหม? คนไทยมัวแต่วุ่นวายกับตัณหา 
ไมรู่้จักอยากให้เป็นฉันทะ จงึละตัณหาไม่ได ้

อยากไหนเป็น ฉันทะ?  
อยากไหนเป็น ตัณหา? 
ตองรูจัก และ แยกใหได 

 ∗  

อยาก ๒ อยาง 
อยากใหคนใหสิ่งนั้นๆ อยูในภาวะที่ดีงามสมบูรณของเขาของมัน  
 อยากรูอยากทําอะไรๆ ใหดีงามสมบูรณ  = ฉันทะ  

อยากใหตัวไดเสพ ไดบํารุงบําเรอ  
 อยากใหตัวโกเก อยากอวด อยากโอ   = ตัณหา∗  
  

                                                 
∗ อยากใหญโตอวดโอโกเกนั้น ชื่อตรงวา “มานะ” แตที่นี่ เพื่อไมใหซับซอน จึงรวม
มานะไวในตัณหากอนตามหลักวา มานะเกิดจากภวตัณหานั่นเอง (เถร.อ.๒/๓๑๘) 
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เปนกันอยางน้ีแหละ จึงไมตองพูดไปถึงธรรมในข้ันปญญา
ภูมิ อยางปฏิจจสมุปบาท-ปจจยาการ ที่บอกไดวาแทบไมเคยไดยิน   

ในหมูพระสงฆ สํานึกสังฆะ หรือเรียกใหงายวาสํานึกสังคม 
ที่จะขวนขวายมุงใหสังฆะม่ันคงงอกงามดํารงธรรมวินัย ก็เลือนราง
จางลงไป ไมตระหนักในหลักสังฆคารวตา ที่พระบรมศาสดาทรงย้ํา
ไว ดังที่พระองคเองตรัสวาเม่ือสังฆะเติบโตข้ึน พระองคก็ทรงเคารพ
สงฆ โดยถือสังฆะใหชุมชนสวนรวมเปนใหญ ประโยชนสวนรวม
เปนสําคัญ ดีแตวาวินัยยังควบคุมกํากับรักษาสังฆะโดยรูปแบบไว 

ตามท่ีพูดมาแคน้ี ก็จะเห็นวา ไมตองพูดถึงการท่ีจะกาว
ตอไปขางหนาใหลึกเขาไปสูงย่ิงข้ึนไปในสาระของพระพุทธศาสนา 
แคจะฟนจะกูสวนท่ีเคยทําเคยไดมาแลวเลือนรางหรือสูญหายไป 
ก็เปนงานท่ีหนักหนา แตก็จะตองเพียรพยายามทําใหได 

ไดพูดมาเปนเร่ืองแทรกเสริม เห็นจะพอสมควร  
ทีนี้ก็ถึงเวลาจะพูดเรื่องสังคหวัตถุ ๔ ซ่ึงนับวาเปนการเนนย้ํา

ระบบการปฏิบัติธรรมชุดหน่ึง คือ สังคหวัตถุ ๔ น้ีเปนการปฏิบัติ
ธรรมดานสังคม ในการอยูรวมกัน (เปนการสําแดงของธรรมดานจิตใจ
หรือธรรมประจําใจ คือพรหมวิหาร ๔ ออกสูปฏิบัติการในสังคม) โดย
เขาคูกับการรักษาศีล (อยางพื้นฐานที่สุดคือ ศีล ๕ หรือถาพัฒนามาก
ขึ้น ก็สมาทานศีลกุศลกรรมบถ ๑๐) ซ่ึงเปนการปฏิบัติธรรมดานตัว
บุคคลหรือปจเจกชน ในการดูแลปกครองตนเอง  

การปฏิบัติธรรม โดยดานสวนตัวรักษาศีล คูไปกับดานสังคม
บําเพ็ญสังคหวัตถุ ๔ น้ี เปนระบบการปฏิบัติที่ไดเปนวิถีชีวิตเปนวิถีของ
สังคมพุทธ ตั้งแตสังคมนอยในบานหรือครอบครัว ขึ้นไปถึงสังคมใหญ
ทั้งเมืองทั้งรัฐ ดังปรากฏทั่วไปในคัมภีรทั้งหลาย เรียกไดวาเปนวัฒนธรรม  

ทีน้ีก็มาดูสังคหวัตถุ ๔ น้ันกันต่อไป  



๑๖  คนท่ีเกงจริง ไมเอาความย่ิงใหญมาแปลกแยกตัว 
 
ฝร่ังวาคนพุทธทําดีแคนอนแผเมตตา  
จะวาจะดาเขา ก็ดูตัวเราใหดีกอน     

ทีน้ีก็มาเขาเร่ืองสังคหวัตถุ ซ่ึงเปนเร่ืองตอเน่ืองจากพรหม
วิหาร ๔ ท่ีพูดไปแลว  

พรหมวิหาร คือธรรมประจําใจของพระพรหม หมายถึงธรรม
ท่ีเปนคุณสมบัติของคนท่ีจะสรางสรรคอภิบาลโลกคือสังคม ซ่ึงมี ๔ 
อยาง ดังวาไปแลว ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  

ตามท่ีวาน้ัน พรหมวิหาร ๔ น้ีเปนธรรมฝายคุณสมบัติในใจ 
ยังไมไดออกมาในภาคปฏิบัติการจริง  

แตเวลาเราพูดกันอธิบายกัน เราพูดเหมือนกับวาพรหมวิหาร 
เชนเมตตา ออกมาสูการปฏิบัติดวย เพราะมันตอเน่ืองกันอยู คือมี
อยูในใจ แลวก็แสดงออกมา แตท่ีจริงมันเปนเพียงข้ันคุณสมบัติใน
ใจ ท่ีเปนพ้ืนฐานของการแสดงออกอีกทีหน่ึง  

การแสดงออกน้ีไมใชตัวพรหมวิหารแลว ถาเรามีแคพรหม
วิหาร ก็ไดแคทาทีของจิตใจ ซ่ึงเปนคุณธรรมภายใน  

ถาธรรมไมออกสูการปฏิบัติ ก็จะมีผลนอย ไดแคมาแผ
เมตตากัน ก็อยูแคปรารถนาดี อยากใหคนอ่ืนเปนสุข เหมือนเราน่ัง
สมาธิเสร็จ ก็แผเมตตาวา “สพฺเพ สตฺตา...” “ขอสัตวท้ังหลายท้ังปวง 
ท่ีเปนเพ่ือนรวมทุกข เกิดแกเจ็บตายดวยกันหมดท้ังสิ้น จงเปนสุข
เปนสุขเถิด...”  

มีฝร่ังท่ีมองดูพุทธศาสนาแคผิวเผิน ไดดูไดเห็นคําอธิบาย
ธรรมบางสวนบางแหง ก็ลงความเห็นเขียนเปนหนังสือข้ึนมา 
อยางอัลเบอรต ชไวเซอร (Albert Schweitzer) ซ่ึงเปนนักปราชญท่ี
มีช่ือเสียงชาวตะวันตก ไดเขียนเชิงตําหนิพุทธศาสนาไว 
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ชไวเซอรเขียนไวไดความวา เขาดูคําจํากัดความของคําวา 
“ทําดี” ในพุทธศาสนา ก็คือ เวนช่ัว แลวก็ใหมีเมตตากรุณา ไมเห็น
ออกมาเปนการปฏิบัติ เพราะฉะน้ัน การทําความดีของชาวพุทธไมมี
ผลอะไร เพราะไมมีการปฏิบัติในระดับสังคม เหมือนกับวานอนแผ
เมตตาอยูในมุง ก็เปนการทําความดีแลว  

ทัศนะของทานอัลเบอรต ชไวเซอรน้ี Prof. Robert L. Sutton 
ท่ี ม า ร ว ม ใ น ก า ร ก อ ตั้ ง ค ณ ะ รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร  ท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซ่ึงไดพัฒนาตอมา และต้ังเปนสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) ในปจจุบัน ไดนําไปอางใน
ห นั ง สื อ ท่ี ท า น เ ขี ยน ข้ึ นม า  ช่ื อ ว า  Problems of Politics and 
Administration in Thailand โดยเอาคําของชไวเซอร น้ันมาช้ีใหเห็น
วา พุทธศาสนาน่ีไมไดชวยใหสังคมพัฒนาเลย เพราะวาการทําดี
ในพุทธศาสนาก็คือแคไมทําช่ัว แลวก็มีเมตตากรุณา ซ่ึงก็แคนอน
แผเมตตาอยูในมุงอยางท่ีวา เขาไมไดใชคําน้ีพูดหรอก แตผมจับ
เอาสาระ สรุปไดวาเขาพูดทํานองน้ี   

เม่ือเอาแคมีเมตตาอยูในใจ แคนอนแผเมตตาอยูในมุง ก็เปน
การทําดีแลว ชาวพุทธก็เลยไมตองทําอะไรท่ีเปนปฏิบัติการใน
สังคม แลวจะทําใหสังคมเจริญพัฒนาไดอยางไร เพราะฉะน้ันเขาก็
บอกวา พุทธศาสนาเปนเหตุปจจัยหนึ่งที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ  

ทีน้ี ถาจะใหดี ชาวพุทธเองก็ตองตรวจสอบตัวดวย การท่ีเขา
เขียนอยางน้ัน ก็เปนโอกาสใหเราไดสํารวจตัวเอง ตองมีอะไร
แปลกตาเขา อาจเปนอยางท่ีพระพุทธเจาตรัสใหมองวาเขาช้ี
ขุมทรัพยให ทีนี้ ชาวพุทธเราตอนน้ันก็มีไปโกรธตาซัตตัน ดาเขา
เยอะเหมือนกัน  
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ที่จริง ถาเราไปมัวดาทอเขาอยู ก็ไมไดประโยชน ถาเขาพูดผิด
มา เราก็ช้ีแจงใหเปนไปดวยเหตุผล ดวยปญญา แลวตัวเองก็ตอง
สํารวจตนดวยวาเรามีขอบกพรองอยางไรหรือเปลา พระพุทธเจาก็
ตรัสสอนไววา ถาใครมาติเตียนพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
อยาไปโกรธเขา ถาเขาติเตียนไมถูก ก็ช้ีแจงไปตามเปนจริงวา 
ความจริงเปนอยางไร  

ทีน้ี เราก็สํารวจตัวเอง ท่ีจริง ชาวพุทธจํานวนมากก็อยาง
ท่ีวาเมื่อก้ี คือมีอาการท่ีวา เมื่อนําเอาธรรมมาใช ก็ใชไมครบถวน 
อยางพรหมวิหาร ๔ ก็ใชไมครบ แลวแถมวา เมื่อจะเช่ือมตอจาก
ภาคคุณสมบัติในใจออกมาสูปฏิบัติการ เราก็ไมคอยชัดกัน 
เรียกวา แยท้ัง ๒ ข้ัน วันน้ีจึงมาพูดในเร่ืองวา เอาพรหมวิหารท่ีเปน
ธรรมภาคคุณสมบัติในใจ ออกมาทําใหเกิดผลทางปฏิบัตินอกตัว โดย
มีธรรมภาคปฏิบัติการในสังคมมารับช่วงอย่างไร  

กอนจะพูดถึงการรับชวงจากธรรมขางในออกไปแสดง
บทบาทขางนอกน้ัน มาทบทวนหลักกันกอน ไดบอกแลว มีหลัก
ใหญอยูวา  “ธรรมท้ังปวงมีฉันทะเปนมูล  เปนราก  เปนตนตอ”   
(ฉนฺทมูลกา สพฺเพ ธมฺมา, องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๔)  

ทีน้ีก็มีหลักยอยตอออกไปวา “ฉันทะคือความอยากทําให้มันดี 
เป็นท่ีมาท่ีต้ังต้นของพรหมวิหารท้ัง ๔ น้ัน” (เอเตสํ กตฺตุกามตาฉนฺโท 
อาทิ, วิสุทฺธิ.๒/๑๒๕)  

ตามหลักท่ีวาน้ัน พรหมวิหาร (ธรรมเครื่องอยูของพรหม - 
ธรรมประจําตัวของคนที่มีจิตใจยิ่งใหญ) ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา จึงออกมาจาก “ฉันทะ”  ซ่ึงเปนตนทางหรือเปนตนกําเนิด 
คือ ฉันทะ ความปรารถนาดี ความอยากใหมันดี อยากทําใหมันดีนั้น   
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๑. ขยายออกมาเปนความปรารถนาดี อยากใหเขาอยูดี
เปนปกติสุข ก็เกิดเปน เมตตา 

๒. ขยายออกมาเปนความปรารถนาดี อยากใหเขารอด
พนทุกขภัย ก็เกิดเปน กรุณา  

๓. ขยายออกมาเปนความปรารถนาดี อยากใหเขาเจริญ
งอกงาม มีความสุขความสําเร็จย่ิงขึ้นไป ก็เกิดเปน มุทิตา   

๔. ขยายออกมาเปนความปรารถนาดี อยากใหเขาอยูใน
ธรรม อยูในความจริง อยูในความถูกตองดีงาม อยากใหเขาไม
ทําอะไรผิดพลาดเสียหาย ก็เกิดเปน อุเบกขา    

เมื่อมองออกมาจากจุดเ ร่ิม ท่ี  “ฉันทะ ” ก็จะมองเห็น
ความหมายของ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา (พรหมวิหาร ๔) ได
อยางชัดเจน ดังท่ีวามาน้ี 

ทีน้ี จากพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ท่ี
เปนคุณธรรมในจิตใจนั้น ธรรมท่ีรับชวงออกไปเปนปฏิบัติการใน
สังคมก็มีเยอะ แตท่ีรับกันกับพรหมวิหาร ๔ น้ันโดยตรงอยางเขาชุด
กันเลยทีเดียว ก็คือ สังคหวัตถุ ๔ น่ีแหละ (ชื่อก็บอกอยูแลว “วิหาร” = 
ธรรมเปนที่อยูของใจ, ธรรมประจําใจ; “สังคห” = ธรรมรวมสังคม) 

“สังคหวัตถุ” แปลวา ธรรมเปนท่ีตั้งแหงการสงเคราะห 
“สังคห” แปลวา การสงเคราะห “วัตถุ” แปลวา ท่ีตั้ง ถาพูดเปน
ภาษาไทย ธรรมเปนท่ีตั้ง ก็คือหลักน่ันเอง วัตถุ ก็คือหลัก แลว
สังคหะ ก็คือการสงเคราะห  

ทีน้ี การสงเคราะหแปลวาอะไร ในภาษาไทย เราจะมองวา 
การสงเคราะหก็คือการชวยเหลือ แตท่ีจริงน่ันไมใชความหมายเดิม
แทในภาษาบาลี  



 
 

ฉันทะ  
นั้น สําคัญแคไหน? 

ก .  ในพุทธพจน์แสดงลําดับธรรมชุดใหญ่      
“ฉันทะ” เป็นต้นกําเนิดของธรรมท้ังปวง 
น่ีคือบาลีวา “ฉนฺทมูลกา...สพฺเพ ธมฺมา”∗ (องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๔) 

ข. คุณสมบัติประจําองค์พระพุทธเจ้าข้อหน่ึงว่า 
“ทรงมีฉันทะไม่ลดถอยเลย”  
นี่คือหลัก อฏฺฐารส พุทฺธธมฺมา (เชน ที.อ.๓/๑๘๘) 

ค . จะต้ังปณิธานเป็นพระโพธิสัตว์ได้ ต้องมี 
“ฉันทะ” จึงจะบําเพ็ญบารมีสําเร็จ  
นี่คือฉันทตา ในหลัก อฏฺฐธมฺมสโมธาน (เชน จริยา.อ.๓๒๙) 

ฝกลูก ปลูกฝงเด็กใหอยูกับ “ฉันทะ” แตเล็กแตนอย 
- ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความดีงาม ความเปนเลิศ
ไมวาอยางใด สําเร็จไดเปนธรรมดา ในตัวมันเอง   

                                                 
∗ พึงแยกจากหลัก “ปญ ฺจุปาทานกฺขนฺธา ฉนฺทมูลกา” (ม.อุ.๑๔/๑๒๑/๑๐๑) ซึ่งตรงขาม
ที่วา อุปาทานขันธ ๕ มีฉันทราคะ คือตัณหาอุปาทาน เปนมูลคือเปนตนกําเนิด 
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ในภาษาบาลีน้ัน คําวา “สังคหะ” หรือ “สงเคราะห” แปล
ตามตัววา จับรวมเขาดวยกัน เอามารวมไวดวยกัน จับมารวมกัน  

เม่ือเอาคํานี้มาใชกับคน สังคหะ-สงเคราะห์ มีความหมายที่ตอง
มองตอเน่ืองเปนช้ันๆ คือ จับคนมารวมกัน คือจับใจคนมารวมกัน 
(ยึดเหนี่ยวจิตใจ) คือทําใหเขามารวมกันเปนสามัคคี หรือทําให
รวมกันเปนอันหน่ึงอันเดียว (เอกีภาพ/เอกภาพ) ดวยการให ดวยการ
พูดดี ดวยการชวยทําประโยชน หรือดวยการเสมอสมานตัว (๔ วิธี) 

ทีน้ี เมื่อจะแปลเปนไทย ดูแลวแปลยาก ก็เลยแปลแบบเอา
ใจความวา “ชวยเหลือ” ก็เปนอันวา ในภาษาไทย สังคหะ หรือ
สงเคราะห เรายอมใหแปลวาชวยเหลือ  แตขอใหนึกใหมอง
ความหมายแทลึกลงไปอยางท่ีวามาน้ัน 

 มีเร่ืองซับซอนอีกหนอยหนึ่งวา “สังคห” น้ี ในภาษาไทย เรา
เอามาใชตามรูปสันสกฤต โดยเราแยกใชเปน ๒ รูป ใหตางกันเปน 
๒ ความหมาย  

รูปท่ี ๑ เปน “สงเคราะห” หมายถึง จับคนหรือจับใจคนมา
รวมกัน อยางท่ีวามา 

รูปท่ี ๒ เปน “สังเคราะห” หมายถึง จับสารจับธาตุมาจัดรวม
ใสกัน แลวก็จํากัดความไปตามคําวา synthesise โดยเปนเรื่องของ
การบัญญัติศัพท ในที่นี้ เราไมยุงเกี่ยวดวย 

ก็เปนอันไดความแลว “สังคหวัตถุ” ก็คือ หลักการจับรวมคน 
หมายถึงหลักการท่ีจะยึดเหน่ียวใจคน รวมคนเขามา ประสานคน
ใหผนึกกัน รวมคนใหมีความสามัคคีเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
รวมมือรวมแรงรวมใจกัน เปนหลักสรางความเปนปกแผน ความ
มั่นคง ความมีเอกภาพข้ึนในสังคม  



๒๒  คนท่ีเกงจริง ไมเอาความย่ิงใหญมาแปลกแยกตัว 
 

(ขอใหสังเกตวา สังคหวัตถุ ๔ คือ ให้ปัน พูดให้รักกัน ทํา
ประโยชน์ให้เขา เอาตัวสมาน น้ี ตามปกติ พระพุทธเจาตรัสสําหรับ
สังคมทั่วไป คือสําหรับคฤหัสถ ชุมชนชาวบาน ประชาชน เพ่ือใหอยู
กันดี มีสามัคคีอยางท่ีวา;  

แลวสําหรับสังฆะ พระสงฆ หรือชุมชนพระ พระองคตรัส
หลักสาราณียธรรม/สารณียธรรม ๖ ไดแก กายกรรมมีเมตตา 
วจีกรรมมีเมตตา มโนกรรมมีเมตตา แบ่งปันลาภท่ัวกัน มีสีลสามัญญตา 
และมีทิฏฐิสามัญญตา ซ่ึงลงทายทุกขอวา อันทําใหระลึกถึงกัน ทํา
ใหเปนที่รัก ทําใหเปนที่เคารพ สงฺคหาย-เปนไปเพ่ือสังคหะ อวิวาทาย-
เพ่ือไมวิวาท สามคฺคิยา-เพ่ือความสามัคคี เอกีภาวาย-เพ่ือความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน, ทั้งนี้พึงเทียบกันด)ู 

ทีน้ีก็มาดูหลักใหชัด  
สังคหวัตถุ ๔ คือ หลักการสงเคราะห ๔ อยาง ไดแก 
๑. ทาน การให้ แจกจ่ายแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จัดสรรให้มี

กินมีใช้ทั่วถึงกัน  
๒. ปยวาจา พูดจาน่ารัก พูดด้วยใจปรารถนาดี มีวาจาน่าชื่นใจ

ชวนให้อยากทําอยากปฏิบัติการนั้นๆ หรือชวนใจให้ร่วมมือ ให้มา
พบปะพูดจาใช้ปัญญาร่วมกันคิดการแก้ปัญหา ปรึกษาหารือที่จะทํา
การ มีอะไรก็มาพูดจากัน คือใช้วิธีการแห่งปัญญา 

๓. อัตถจริยา บําเพ็ญประโยชน์ ทําประโยชน์ให้ ช่วยด้วย
แรงงานหรือกําลังความรู้ความสามารถ ดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์
แก่คน แก่ชุมชน แก่ประชาชน 

สามข้อแรกน้ี มุ่งท่ีการปฏิบัติต่อแต่ละคนแต่ละราย จึง
แสดงออกจากใจท่ีมีเมตตา หรือมีกรุณา หรือมีมุทิตา เป็นหลัก 
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๔. สมานัตตตา มีตนเสมอสมาน เสมอกันในธรรม และสมาน
กันโดยธรรม ทั้งเข้าถึง และร่วมกันทํา แยกเป็น  

- สมานอัตตา  คือ มีตัวเสมอกัน เท่ากัน และเข้ากัน (เสมอ
ภาค และสมานกัน) 

- สมานกิจจ์  คือ ร่วมงานร่วมการ ทําเสมอกัน (ตามกําลัง) 
และ ทําเข้ากัน 

- สมานสุขทุกข์  คือ ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน  
ข้อที่ ๔ นี้ เป็นการปฏิบัติต่อคนที่มารวม มาร่วม หรือพร้อมๆ 

กัน จึงทําด้วยใจมีอุเบกขาอันจะให้สม่ําเสมอกันตามธรรม โดยเป็นที่
ชุมนุมและมาคุม ๓ ข้อแรกที่มุ่งเพ่ือแต่ละคนแต่ละราย 

ตามน้ี ก็เห็นชัดวา สังคหวัตถุ ๔ เปนธรรมภาคปฏิบัติการ 
และไมใชปฏิบัติลอยๆ เร่ือยเปอย หรือแคทําหลอกๆ แคหาเสียงหา
คะแนน แตจริงใจออกมาจากใจจริงท่ีมีพรหมวิหาร ๔ เปนเน้ือแท 
เปนประกันอยูในใจ เช่ือมโยงตอกันตลอด  

แตคนไทยเวลาน้ีมีความรูแคฟงตอพูดตามกันมา จับหลัก
ไมได  แยกความหมายและเอามาใชไมถูก วาไปตามคําท่ียังติด
ปากอยูนิด อะไรๆ ก็เมตตากรุณา เด๋ียวๆ ก็ใหมีเมตตา อยูแคน้ี 
แลวคนขางนอก อยาง Schweitzer หรือ Sutton ซ่ึงไมไดศึกษา (ก็
คนไทยพุทธิกะเองยังไมรู) เขารู จักมาแตศาสนาแบบความเช่ือ 
(สําหรับฝรั่ง ศาสนาก็คือ faith อยางที่รูกันอยูแลว) เขามาดูมาฟงคน
ไทย เอาตามท่ีไดเห็นไดยิน ก็จึงไดพูดอยางท่ีเลาขางตน 

ท่ี Schweitzer และ Sutton พูดน้ัน ไดความทํานองวา ทําดี
ของคนพุทธคนไทย ก็คือนอนแผเมตตาอยูในมุง∗ (Schweitzer 
บอกวาพุทธศาสนาเปนแค an ethic of thoughts) 
                                                 
∗ เคยอางไวแลวในหนังสือ พุทธธรรม เอามาใหดูกันอีก คือ 
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คนไทยพุทธิกะ เหลาชาวพุทธน่ีแหละ ตองทําตามหลักไม
ประมาท มีอะไรผิดสังเกต ก็ตรวจสอบตัวเอง สํารวจจุดออน
ขอผิดพลาด รีบแกไขตัวใหพรอมใหเต็ม หาความรู ดูใหชัด จับ
หลักใหถูก อยางสังคหวัตถุน้ี จะตองฟนข้ึนมา และเอาจริงเอาจัง
กัน ชุดพรหมวิหาร เชนเมตตาน้ัน เนนไดสําหรับพระสงฆ เพราะ
ทานอยูกับจิตใจมาก  ไมคอยมีกิจกรรม  และสําหรับผู ไปเขา
กรรมฐาน ทําสมถภาวนา ขอเมตตาภาวนา กรุณาภาวนา เปนตน  

แตสําหรับประชาชน ญาติโยม เหลาคฤหัสถชาวบาน ซ่ึงมี
ชีวิตอยูกับกิจกรรมสารพัด ตองยกเอาสังคหวัตถุข้ึนมาเนน ทํากัน
ใหจริงจัง (เด๋ียวน้ีประดิษฐคําใหมๆ กันข้ึนมา เชนจิตอาสา จิต
สาธารณะ อะไร ก็ไมไดพนไปจากสังคหวัตถุ เชนอัตถจริยา ท่ีตอง
มีสํานึกสังคม) เหมือนอยางท่ีทานเนน ในคัมภีรท้ังหลายยกข้ึนมา
พูดท่ัวไป ท่ีแยกยกมาเฉพาะขอๆ น้ันเกลื่อนไป ท่ีพูดรวมชุดคลุมๆ 
แบบสรุป ก็มากมาย แตเราไมใสใจ 

สังคหวัตถุ ๔ น้ีสําคัญแคไหน ดูงายๆ ทานถือเปนหลัก
สําคัญในการปกครองตลอดมา ตั้งแตครองบาน จนถึงครองเมือง 
บริหารประเทศชาติ จนแมเปนพระเจาจักรพรรดิ จะดีได ตองไม
ขาด ๔ ขอน้ี จะเปนการเมืองท่ีดี ก็บริหารสังคหวัตถุ ๔ น้ีแหละ ให
เกิดผลดีท่ีหมายแกประชาชน โดยออกมาจากใจที่มีพรหมวิหาร ๔ 
ครบเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จึงจะประสบความสําเร็จจริง 
ไมอยูแคการเมืองท่ีเลนพอเปนฉากบังการหาอํานาจ และลา
ผลประโยชน   
                                                                                                     

Albert Schweitzer, Indian Thought and Its Development (New York: Henry Holt and Company, 1936), 
p. 112 อางตอใน 

Joseph L. Sutton, Problems of Politics and Administration in Thailand (Bloomington: Institute of 
Training for Public Service, Department of Government, Indiana University, 1962), p. 3 
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แมแตคําวา “ราชา” ทานก็วิเคราะหศัพทไว จะเรียกวาเปน
คํานิยามก็ไดวา “จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ ชนํ รญ ฺเชตีติ ราชา.” (ชื่อวา ‘ราชา’ 
เพราะทําใหประชาชนช่ืนชมยินดีมีสุขเอิบอิ่ม ดวยสังคหวัตถุ ๔ ประการ, 
เช่น องฺ.อ.๒/๘๗; ชา.อ.๑/๒๐๖) น่ีคือถือกันมาวาเปนหลักการปกครอง 

ความเสมอภาค สําคัญอยางไร  
จึงเอาไปคุมทาย    

ทีน้ี ท่ีมาพูดวันน้ี ก็ถือวารูหลักน้ีแลว มาทวนกันเทาน้ันก็พอ 
เพราะตองการเนนใหเห็นวา สังคหวัตถุ ๔ นี้เปนธรรมภาคปฏิบัติการ 
แลวก็มาช้ีวามันโยงไปหาคุณสมบัติภาคในจิตใจอยางไร ในแง
หลักก็เปนอันวาพูดคลุมไปแลว ทีน้ีก็พูดคุยกันแบบเร่ือยๆ สบายๆ 

ขอ  ๑  ทาน  การให  การแบงปน  ถาพูดในแงของการ
ชวยเหลือ ก็คือชวยเหลือกันในเร่ืองวัตถุสิ่งของ ทรัพยสินเงินทอง 
เมื่อชวยเหลือดวยสิ่งของ เราพูดสั้นๆ วาให  

ขอ ๒  ปยวาจา วาจาเปนที่รัก หรือวาจามีน้ําใจ ถาจะเอาคํา
วาชวยเหลือมาใช  ก็คือชวยดวยถอยคํา  แนะนํา  บอก  สอน 
ปลอบใจ ปลุกใจ จะแกปญหา จะทําการใดๆ ก็รูจักพูดดีๆ ใหเขา
รวมมือรวมใจ วาจาเปนตัวแสดงเปนตัวแทนของปญญา น้ําใจเชน
เมตตาออกมาเปนทาที แตวจีตองออกมาจากปญญา เพราะดวย
ปญญาจึงไปถึงธรรมถึงความจริง เม่ือพูดจากัน ถาอยูแคน้ําใจ ก็ได
แคจอเอาใจกัน ตองไปถึงปญญาท่ีเอาธรรมเอาความจริง 

ดังที่วา วาจาเปนทางแสดงของปญญา ปยวาจาอยางเลิศจึง
เปนการพูดใหคนเกิดมีปญญา และเปนวิธีการแหงปญญา ดับ/ไร
ปญหา โดยพูดจาดวยทาทีที่มีใจรักปรารถนาดี 
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ขอ ๓ อัตถจริยา การประพฤติประโยชน หรือบําเพ็ญ
ประโยชน คือ ชวยดวยเรี่ยวแรง ตั้งแตกําลังกาย เชนชวยพยุงพาคน
แกขามถนน ชวยฝกเด็กวายนํ้า ไปชวยงานที่วัด ชวยงานสาธารณะ 
ฯลฯ ชวยงานที่ใชแรงสมอง ใชความรูใชกําลังความสามารถในดาน
ตางๆ   

สามขอน้ีเปนการชวยเหลือกัน  ชวยเหลือดวยสิ่งของเงิน
ทอง ชวยดวยถอยคํา ชวยดวยเรี่ยวแรงกําลัง ทีน้ีตอไป ขอ ๔ 
สมานัตตตา อันน้ีไมเห็นเปนการชวยเลย สามขอแรกมีลักษณะ
สอดคลองกัน แตพอมาขอสี่น้ี ไมเหมือนแลว  

น่ีก็ทํานองเดียวกับในพรหมวิหาร ๔ สามขอแรก คือ เมตตา 
กรุณา มุทิตา ไปในแนวเดียวกัน แตมาถึงขอสี่ อุเบกขามีลักษณะ
พิเศษออกไป อยางท่ีวาแลว สามขอแรกเอื้อคน แตขอสี่เอาธรรม น่ี
ก็เหมือนกัน ในสังคหวัตถุ ๔ สามขอแรก เปนเร่ืองชวยเหลือกัน 
อยางท่ีวาน้ัน แตมาขอสี่ ไมเห็นเปนการชวยเหลืออะไรเลย 
สมานัตตตา มีตนเสมอ ในสามขอแรก เอื้ออวยแกคนน้ันคนน้ี แต
มาถึงขอสี่ สมานัตตตาวาเทากันตามธรรม  

ศัพทเองก็บอกอยูแลว “สมานัตตตา” มาจาก สมาน + อัตต 
+ ตา สําหรับตัวทาย คือ “ตา” ไมตองเอาใจใสมาก เปนคําทาง
ไวยากรณ แคแปลวาความ หรือภาวะ ดูแค ๒ คําหลัก คือ “สมาน” 
ท่ีจะแปลกันตอไป กับ “อัตต/อัตตา” ท่ีแปลวาตน 

 “สมาน” อานแบบบาลีวาสมานะ แปลวา เสมอ แตพออาน
แบบไทยวา สมาน (สะ-หมาน) คนไทยเขาใจความหมายเปนวา เช่ือม 
ประสาน ทําใหติดกัน ทําใหกลมกลืน ก็เลยกลายเปนวา “สมาน” 
แบบบาลีวา เสมอกัน แต “สมาน” แบบไทยวา ประสานกลมกลืน 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗ 

อยางไรก็ดี “สมาน” ตัวน้ี ไมวาจะอานแบบบาลี หรือแบบ
ไทย และไมวาจะแปลแบบบาลี หรือแบบไทย จะวาเสมอกัน 
เทากัน หรือวา เช่ือมกัน ประสานกัน ก็ตาม ท่ีจริงท้ังหมดน้ันแหละ 
คิดวาคงไมผิด ตองมาจากบาลีตัวเดียวกันน้ี คือ “สมาน” น่ันเอง  

ในภาษาไทย  ปจจุบันน้ีเราชินกับคําแปล  “สมาน” วา
ประสานเขาดวยกัน หรือสมานกลมกลืนกัน จนกระท่ังคนไทยไม
เขาใจความหมายท่ีแทจริงของ “สมาน”  

พอบอกวา “สมาน” ของบาลีแปลวาเสมอ เสมอกัน คนไทย
ก็จับความหมายเพียงในแงวาเทากัน ซ่ึงเรานิยมใชคําวาเสมอภาค 
แลวก็ติดอยูกับความหมายในแงวาเทากัน โดยมองโนมเอียงไปใน
ความหมายเชิงแบงแยก จนลืมไปวาคําวา เสมอ หรือเสมอกันนี้ มอง
ไดท้ังเสมอในเชิงประสาน และเสมอในเชิงแยงชิงหรือแตกแยก  

ทีน้ี คนไทยแตเดิมสืบมา ไดมองความหมายของสมาน-
เสมอ ในเชิงประสานกลมกลืน สอดคลองกับความหมายเดิมใน
ภาษาบาลี ซ่ึงสมานเปนความเสมอในเชิงประสาน อันน้ีเปน
ขอสังเกตใหเห็นวา ตางกับยุคปจจุบันท่ีคนมักมองความเสมอใน
ความหมายเชิงแบงแยก ขอใชคําใหแรงวา แบงแยกและแกงแยง  

คนไทยปจจุบันน้ีมักมองความเสมอภาคในความหมายเชิง
แบงแยกและแกงแยง คือจะมองดวยความรูสึกแขงกัน หรือวาตาง
ฝายก็จองจะเอา เชน เพงจองวาเขาไดเทาไร เราไดเทาเขาไหม คํา
วาเสมอ ก็คือเทา ถาเขาไดหาสิบ เราก็ตองไดหาสิบ ถาเขาไดหา
สิบ เราไมไดหาสิบ แสดงวาไมเสมอภาค จะมีการจอง ท่ีวาจอง ก็
คือตัวเองก็อยากจะได อยากจะเอา ก็ตองไดเทากัน เมื่อตางคน
ตางจะเอาแลว จะมองความเสมอกัน จะมองความเทากัน ไปใน
ลักษณะท่ีแบงแยกกัน แยกพวกแยกฝาย แลวก็แกงแยงกัน  
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ทีน้ี ลองดูความหมายของคําวา “เสมอ” แบบเดิม ซ่ึงมาจาก
พระพุทธศาสนา ท่ีทานใชคําวา “สมาน” แลวอานแบบไทยวา 
“สะ-หมาน” ท่ีกลายเปนประสานกลมกลืน ถามวา ทําไมเสมอจึงมี
ความหมายเปนเชิงประสานกลมกลืนกันได อันน้ีไมยาก 

ก็ดูความหมายเดิมสิ “สมานัตตตา” แปลวา ความเปนผูมีตน
เสมอ แลวทานก็บอกความหมายหน่ึงวา คือ สมานสุขทุกขตา 
แปลวา ความเปนผูมีสุขและทุกขเสมอกัน คือ เสมอกันในสุขและ
ทุกขๆ คืออยางไร ก็อธิบายตอไป คือ เขาสุขเราก็สุขดวย เขาทุกข
เราก็ทุกขดวย  

น่ีแหละ พอบอกวาเสมอในสุขและทุกข ก็มีลักษณะของ
ความรวมกันทันทีเลย   

เพราะฉะน้ัน ในเวลาแปลเปนไทย ท่ีทานวามีสุขและทุกข
เสมอกัน ก็จึงแปลเปนไทยวา “รวมสุขรวมทุกข” พอรวมสุขรวม
ทุกขกัน คนก็เขาถึงกัน ประสานเขาดวยกัน เขารวมกันทันที 
หมายความวา มีสุข ก็สุขดวย มีทุกข ก็ไมท้ิงกัน น่ีเปนความหมาย
แตเดิมมา ซ่ึงนอมใหรูสึกวา เสมอน้ันคือรวม  

ดังน้ัน ไปๆ มาๆ “สมาน” ท่ีแปลวาเสมอน้ี อานเปนไทยวา 
“สะ-หมาน” จึงมีความหมายเปนประสานกลมกลืนไปเลย  

คร้ันมาถึงเวลาน้ี คนไทยมองความเช่ือมโยงไมติด สมานก็
เลยมีความหมายตางจากเสมอไปแลว ท้ังๆ ท่ีตัวเดิมของมันก็คือ
เสมอ  

แตเราแยกเอาคําวา “สมาน” ในภาษาบาลี ท่ีอานเปนไทย
วา “สะ-หมาน” ใหมีความหมายเปนวาประสานกลมกลืน แยกตาง
จาก “สมาน” ท่ีแปลวาวาเสมอ ไปเสียแลว  
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ก็เปนอันวา คําวาเสมอ คือสมานในภาษาบาลีน้ัน มาในคํา
วาสมานัตตตา มีตนเสมอกัน หมายถึงความเสมอภาค แตเปน
ความเสมอท่ีมีความหมายเชิงกลมกลืนเขากัน คือเมื่อเสมอกัน ก็
กลมกลืนกัน เขากันได เขาถึงกัน เขารวมเขารวมกันได เหมือน
อยางท่ีทานแสดงความหมายเชิงประสานกลมกลืนน้ีไววา “ความมี
ตนเสมอ (สมานัตตตา) คือความมีสุขทุกขเสมอกัน (สมานสุขทุกขตา)” 
หมายความวารวมสุขรวมทุกขกัน  

พอคนรวมสุขรวมทุกข มันก็ประสานกลมกลืนแลว มันไมมี
การแบงแยก ไมมาจองกันในแงท่ีจะแยงชิงผลประโยชนวาใครได
มากกวากัน ถาหากไปแกงแยงผลประโยชนแลว มันก็ตองแบงแยก
กัน อันน้ีแนนอนใชไหม  

ทีน้ี คนปจจุบันบางทีแทบนึกไมออกวา เสมอภาคจะมี
ความหมายเชิงประสานไดอยางไร อันน้ีแสดงวาคนเลยเถิดกันไป
มากแลว เหตุท่ีเปนอยางน้ัน ก็เพราะคนปจจุบันน้ี มองหลักความ
เสมอภาคใตอิทธิพลของทุนนิยมแบบแขงขัน หรือลัทธิเศรษฐกิจท่ี
มุงหาผลประโยชน ของปจเจกชน จนทําใหแตละคนมุงแตเพงจอง
หาผลประโยชนของตน แลวความเสมอภาคก็มีความหมายมา
สนองความตองการแยงชิงผลประโยชน จึงทําใหแบงแยกกัน แลว
ก็แกงแยงกัน ก็กลายเปนวา ถาแกไดหาสิบ ขาก็ตองไดหาสิบ ถา
แกไดรอย ขาก็ตองไดรอย อยางน้ีก็คือความหมายเชิงแกงแยง
ผลประโยชน และแบงแยก  

เปนอันวา ความหมายของ “เสมอภาค” ในแบบของคนปจจุบัน
ที่วามาน้ัน ตางจากความหมายของเสมอภาคแบบสมานัตตตา ท่ี
เปนความเสมอกันแบบประสานกลมกลืนรวมกัน ดังท่ีวาเสมอใน
สุขและทุกข คือมีสุขและทุกขเสมอกัน ไดแกรวมสุขรวมทุกข  
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ตอจากน้ันยังมีความหมายอีกวา ท่ีวาเสมอกัน ก็ไมดูถูกไมดู
หมิ่นกัน การไมดูถูกไมดูหมิ่นกัน ก็เปนความเสมอชนิดหน่ึง ท่ีทํา
ใหประสานเขากันได ใชไหม พอไมดูถูกกัน ไมดูหมิ่นกัน ก็ทําให
เกิดความเสมอภาคเชิงสมาน เชิงประสาน เขากันได รวมกันได 

ตอไปอีก ไมเลือกท่ีรักผลักท่ีชัง (หรือไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง) 
และตอไป ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ก็เปนความเสมอภาคเชิง
ประสานอีกเชนกัน ก็ชวยใหคนรวมกันสามัคคีกันได 

คนเราแมจะชวยกันดี มีการให มีการพูดดี แตลองไมมีความ
เสมอภาคในขอสุดทายน้ี ก็รักษาสังคมไวไมอยู มันจะทําใหคน
แตกแยกกันไปหมด เชนวา ลองใหหัวหนาเลือกท่ีรักสิ ท้ังๆ ท่ีทานก็
ให วาจาก็พูดดี แตพอเลือกท่ีรักผลักท่ีชัง ก็จบ ไมสามารถรักษา
ความสามัคคีไวได ก็แตกแยกกัน  

เพราะฉะน้ัน ขอสุดทายคือสมานัตตตาจึงคุมท้ังหมด และ
สาระของมันก็คือการรักษาความเปนธรรมน่ันเอง เปนความ
ถูกตองตามหลักการ  

เพราะฉะน้ัน สมานัตตตาน้ีจึงสอดคลองกับอุเบกขา เพราะ
รักษาธรรม รักษาความถูกตอง รักษาความควรจะเปน รักษาความ
สมเหตุสมผล ความชอบธรรม ความยุติธรรม รวมท้ังความเสมอ
ภาคน่ันแหละไว เปนขอปดทาย วาสมานตัว มีตนเสมอ มาคัดทาย 
คุมหมดท้ังสามขอตน ใหรวมกัน เสมอภาค เปนธรรม ยุติธรรม 

พึงสังเกตวาสังคหวัตถุ ๓ ขอแรกเปนการปฏิบัติต่อกัน แก่กัน 
เชนใหแกคนน้ัน พูดดีแกคนน้ี ชวยทําใหแกคนโนน แตขอ ๔ น้ีเปน
การปฏิบัติด้วยกัน ร่วมกัน สมเสมอท่ัวกัน  
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เมื่อมีสมานัตตตามาทําใหเขาถึงกัน มารวมมารวมกันทํากิจ
ทําการดวยกัน รวมสุขรวมทุกขกันแลว ก็เปนสถานการณ เปน
โอกาสให ๓ ขอตน ท้ังทาน ปยวาจา และอัตถจริยา ถูกนํามาใช
ครบท้ังหมด ขอ ๔ จึงสรางสนามปฏิบัติการใหแก ๓ ขอตนน้ัน 
และขอ ๔ สมานัตตตาน้ีก็ดูแลคุมใหใช ๓ ขอตนน้ันอยางสมเสมอ
กันอีกดวย เปนความพรอมเพรียงสามัคคีครบหมดท้ังคนท้ังธรรม 

จึงได้พูดว่า หลักสังคหวัตถุ ๔ น้ี สืบเน่ืองสอดคล้องกันกับหลัก
พรหมวิหาร ๔ โดยท่ีว่าพรหมวิหาร ๔ เป็นคุณสมบัติ เป็นอาการ เป็น
ท่าทีอยู่ในใจ แล้วแสดงออกมาเป็นภาคปฏิบัติทางสังคหวัตถุ ๔  

ปฏิบัติธรรม ทั้งมีในใจ และออกไปในสังคม  
ใหครบ ใหพอดี     

ทีน้ีก็มาดูความสอดคลองกัน เร่ิมตั้งแต 
ขอ ๑ ทาน การให การชวยเหลือกันดวยวัตถุสิ่งของเงินทอง

ทรัพยสิน  
หน่ึง  ในยามเขาเปนปกติ เราใหดวยเมตตา ใหดวยความรัก 

เปนความเอ้ือเฟอเผื่อแผกัน โดยท่ีวาเขาไมไดมีทุกขหรือเดือดรอน
อะไร ยกตัวอยางบอยๆ เชนวา สมัยกอนน้ี คนไทยเรา เวลา
ทํากับขาวอรอยๆ เปนพิเศษ เราก็จะแบงจะไปแจกใหเพ่ือนบาน 
วันน้ี บานน้ีแกงน้ี ก็แบงเอาไปใหบานโนน พอวันพรุงน้ี บานโนน
ทํากับขาวน้ี อรอยพิเศษ บานโนนก็มาแบงใหบานน้ี อยางน้ี
เรียกวาใหดวยเมตตา ดวยไมตรี โดยท่ีวาเขาก็ไมไดเดือดรอนอะไร 
เราก็ไปใหแกเขา เปนสถานการณท่ีอยูกันตามปกติธรรมดาน้ี บาง
ทีก็แบงปนกันไปท้ังๆ ท่ีก็ไมมีใครเดือดรอน การใหแกกันอยางน้ี 
เรียกวาใหดวยเมตตาหรือไมตรี  



 
 

จาก  “ฉันทะ”  อยากทําให้ถูกให้ดี   เป็นท่ีตั้งต้น∗ 
ออกมาในใจ  เปน  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา 
ออกไปในสังคม  เปน  ทาน  ปิยวาจา  อัตถจริยา  สมานัตตตา 

 เมตตา  ทาน 
 อยากใหเขาดีมีสุข เผ่ือแผแบงปนให 

 กรุณา  ปิยวาจา 
 อยากใหเขาพนรายหายทุกข  ใชวาจาสื่อปญญาอยางนารัก 
ฉันทะ  
 มุทิตา  อัตถจริยา 
 อยากใหเขาสุขสําเร็จย่ิงข้ึนไป  ชวยทําบําเพ็ญประโยชน 

 อุเบกขา  สมานัตตตา 
 อยากใหเขาอยูในธรรมในความถูกตอง  เอาตัวเขารวมเสมอสมาน 

ตัวอย่างแสดงระบบบูรณาการแห่งองค์รวมของชีวิต 
(=สงเคราะห์ธรรมเข้าในมรรค) 

 ภายใต้การช้ีนําส่องทางของปญญา (สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ)  
 ในใจ เกิดมีฉันทะ อยากทําใหมันดี ในอาการของ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  
 ออกทางกาย-วาจา: ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา (สัมมาวาจา กัมมันตะ อาชีวะ) 
 สืบจากฉันทะ ตัวทํางานในใจ = สัมมาวายามะ-เดินหนา+สติ-คุมกัน+สมาธิ-ทุกอยางเขาที่ ลุผล  

                                                 
∗
 ท่ีอางสามัญคือ “เอเตสํ กตฺตุกามตาฉนฺโท อาทิ” (วิสุทฺธิ.๒/๑๒๕) 
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สอง  เขาตกทุกขไดยากเดือดรอน คนถูกนํ้าทวมไฟไหม เราก็
บริจาคเงินทองสิ่งของไปชวย อยางน้ีเรียกวาใหดวยกรุณา จะเห็น
วา เปนการใหในตางสถานการณสอดคลองกับคุณธรรมในใจคือ
พรหมวิหารท่ีตางขอออกไป ขอน้ีเปนการใหดวยกรุณา  

สาม  เขาทําความดีกาวหนาไป แตขาดเงินทอง เราก็ไป
บริจาคเพ่ือสนับสนุนการทําความดีน้ัน อันน้ีเรียกวาเปนการให
ดวยมุทิตา แตในสังคมของเราน้ี จะเห็นวา การใหดวยมุทิตา ดูทา
จะนอยกวาใหดวยเมตตากรุณามาก การใหเพ่ือสงเสริมการทํา
ความดีน้ี เราอาจจะเบาไปหนอย  

แตเดิมมานั้น การใหดวยมุทิตาเพ่ือสงเสริมการทําความดีน้ี 
ไดเปนมาในประเพณีจนเปนวัฒนธรรม ออกมาในรูปของการ
ทําบุญทํากุศล การใหการบริจาคท่ีเรียกวาทําบุญสวนมากน่ี เปน
การใหดวยมุทิตา  

ตัวอยางสําคัญก็เชนวา วัดเปนแหลงการศึกษา เปนแหลง
ของการทําความดีงาม การศึกษา การเลาเรียนของพระสงฆ การ
สอนธรรมแกชาวบาน กิจกรรมสรางสรรคมีอยูและจัดกันท่ีวัด
มากมาย เพราะวัดเปนศูนยกลางการศึกษา และเปนศูนยกลาง
ของสังคม เราตองการมุทิตา จะสงเสริมการศึกษา สงเสริมการทํา
ความดีงามหรือการสรางสรรคในสังคม เราก็เลยนิยมไปบริจาคให
วัด หรือไปทําทานกันท่ีวัด เชนไปสรางกุฏิ ก็คือสรางท่ีอยูสําหรับ
กุลบุตรท่ีจะไปพักอยูอาศัยเพ่ือบวชเรียนในชนบท ในชุมชน ใน
หมูบานน้ันๆ ซ่ึงทุกคนมีสิทธิจะมาอยูท้ังน้ัน หมุนเวียนกันมาอยู
ตอๆ กันไป ไมรูจบสิ้น  
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ในสมัยตอมา ตอนหลังๆ ในยุคปจจุบันน้ี คนมากทีเดียวไม
เขาใจ มีการถามหรือตั้งขอสงสัยวา ทําไมสรางวัดสรางกุฏิสวยงาม 
ทําไมวัดสรางท่ีใหพระอยูดีกวาชาวบาน ชาวบานรอบวัดยากจนมี
ท่ีอยูแยๆ แตท่ีวัดน่ีสรางกุฏิสวยหรูอยูสบาย จริงอยู ปจจุบันน้ี ก็
อาจจะมีบางท่ีเลยเถิดไป อยางท่ีอาจจะกลายเปนการสรางเพื่อ
สวนตัว ท่ีพระองคน้ันๆ อยากจะอยูอยางสุขสันต แตอยางน้ีไมใช
แบบของเดิม เร่ืองเดิมไมใชอยางน้ัน  

ในประเพณีท่ีเปนมาอยางเดิมน้ัน กุฏิเปนสมบัติสวนรวม
ของชุมชนน้ัน เพราะวัดท้ังวัดเปนสมบัติของชุมชนอยูแลว ไมเปน
ของผูกขาดแกใคร พระท่ีอยูในวัดก็ไมไดเปนเจาของกุฏิ เวลาสราง
กุฏิข้ึนมาแลว ชุมชนเปนเจาของรวมกัน แลวคนในหมูบานน้ันก็
หมุนเวียนกันมาอยู โดยเฉพาะก็มากับประเพณีบวชเรียนน่ันแหละ 
บวชกันมาตั้งแตปูแตทวด มาถึงพอก็ไปบวชท่ีวัดน้ัน มาถึงลูกก็ไป
บวช ลูกไปบวช ก็เพ่ือไปเรียนหนังสือ ก็ไปอยูท่ีกุฏิน้ัน ไดใชกุฏิน้ัน 
เพราะกุฏิน้ันเปนสมบัติรวมกันของหมูบาน เปนสมบัติสวนรวม 
เพราะฉะน้ันชาวบานจึงเห็นความสําคัญของสมบัติสวนรวมน้ี 
สมบัติสวนตัวจะมีบางก็ระวังเอาเถอะ  แตสวนรวมท่ีเราใช
ประโยชนรวมกัน และใชเพ่ือความดีงามน้ี ตองเอาใจใส  

เปนอันวา การใหดวยมุทิตานะมีเ ร่ือยมาแลว ก็คือการ
ทําบุญท่ีวัดน่ันเอง สวนการใหดวยเมตตากรุณา ก็มีอยูเปนปกติ
ของหมูชาวบานอยูแลว ในชีวิตประจําวันก็มีนํ้าใจตอกัน เวลาตก
ทุกขไดยาก ก็ชวยเหลือกันไป แตพอจะสรางสรรคใหทานแบงปน
ดวยมุทิตา ก็ไปสงเสริมกิจกรรมการงานของวัด เชนสรางกุฏิ สราง
โบสถ สรางศาลา  
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ศาลาเปนท่ีประชุมของชุมชน  ศาลาการเปรียญเปนท่ี
ชาวบานมาทํากิจกรรมของชุมชนรวมกัน มาฟงธรรม มารักษาศีล 
มาอยูคางคืน รักษาอุโบสถ เปนท่ีประชุมของชาวบานท้ังหมูบาน 
แถมเวลามีภัยอันตราย เชนถูกไฟไหม ก็มาพักพิงหลบภัยอยูอาศัย
กันท่ีลานวัด ใชศาลาวัดอีก  

สมัยกอนน้ี ตอนมีสงคราม บานเมืองถูกขาศึกรุกราน ใน
หลวงจะยกทัพออกไป ก็ตองหาวัดใหญๆ ไปประชุมกันท่ีลานวัด 
เปนตน เปนอันวาวัดเปนศูนยกลางกิจกรรมของชุมชน  

ตอมา เราไมเขาใจความหมายเดิมน้ี ก็ชักจะทําอะไรๆ เพ้ียน
ไป แมแตพระเอง ก็ไมรูวาท่ีตัวเองมีวัดน้ี ก็เพ่ือสนองความตองการ
ของชุมชน เปนประโยชนแกสังคม เลยนึกวาวัดนี่เปนของตัวเอง แลว
ก็เอาใจใสแตการท่ีตัวเองจะอยูใหสบาย กุฏิกลายเปนของสวนตัว
ไปเลย อยางน้ันก็มีสวนเปนเหตุผลใหชาวบานเขาเอาไปติเตียนได
เหมือนกันวา เออ... พระน่ีสบาย สรางกุฏิอยูหรูหราดีกวาชาวบาน  

เปนอันจะตองทําความเขาใจกัน คนไทยจะตองเขาใจให
ถูกตองวา ท่ีจริงน้ัน ใน ความหมายเดิม หมดทั้งวัดนั้นแหละ ก็คือ
สมบัติรวมกันของชุมชนหรือสังคม แลววัดก็เปนท่ีเปนชองทางท่ีจะ
ทําใหสังคมมีความเจริญกาวหนา เปนแหลงของการศึกษา
สรางสรรคทําการท่ีดี เราจึงเรียกวาไปทําบุญ เราจึงไปบริจาคให
วัด อันน้ีแหละเขาหลักท่ีเรียกวา ใหดวยมุทิตา เอาละ เปนอันวา ขอ
ทาน-ให ออกมาจากพรหมวิหารไดท้ังเมตตา-กรุณา-มุทิตา  

ขอ  ๒  ปยวาจา  พูดหรือชวยเหลือกันดวยถอยคํา  ก็
เชนเดียวกัน ยามปกติ เขาไมไดเดือดรอนเปนทุกขอะไร เราก็พูดจา
ไพเราะออนหวาน สุภาพออนโยน เจอกันก็ทักทายปราศรัย เปน
มิตรมีไมตรี พูดดีตอกัน น่ีคือปยวาจา พูดดีดวยเมตตา  
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ตอมา เขาเดือดรอน หรือตกทุกข หรือประสบปญหา เราก็
ชวยดวยวาจา เชนไปพูดปลอบโยน ใหกําลังใจ ใหไมทอถอย หรือ
วาเรามีสติปญญาดี ก็พูดแนะนําใหความรูในการท่ีจะแกปญหา 
หรือใหคําปรึกษาบอกวิธีแกปญหา วาควรจะทําอยางน้ีๆ ปยวาจา
ในกรณีน้ีก็เปนปยวาจา พูดดีท่ีเปนการชวยดวยวาจา ซ่ึงเกิดจาก
กรุณา คือพูดดีดวยกรุณา  

ตอไป เขาทําความดีกาวหนาไป หรือทํางานสรางสรรคเปน
ประโยชนเพ่ิมข้ึน เราก็ไปพูดสงเสริมเพ่ิมกําลังใจ สนับสนุนใหเขา
ทําไดขยายออกไป เขาประสบความสําเร็จในสิ่งท่ีดีงาม เราก็ไป
พูดจาแสดงความพลอยยินดีดวย สงเสริมสนับสนุนย่ิงข้ึนไป อยาง
น้ีก็คือพูดดีดวยมุทิตา เปนอันวาครบแลว ปยวาจา ออกมาจาก
เมตตาก็ได ออกมาจากกรุณาก็ได ออกมาจากมุทิตาก็ได  

ขอ ๓  อัตถจริยา บําเพ็ญประโยชน ชวยเหลือดวยเร่ียวแรง
กําลังความสามารถ อันน้ีก็เชนเดียวกัน เขาอยูเปนปกติ ไมได
เดือดรอนอะไร เรามีแรงดี มีกําลังมาก ก็ชวยเขา ยกขาวยกของให 
ยกเกาอี้ให อะไรอยางน้ี แมแตท่ีงายๆ เหมือนอยางวาเพ่ือนของ
เราน้ี เขาก็ไมไดเดือดรอนอะไร เดินไปดวยกัน เขาถือของหนักกวา
เรา เขาก็ถือไหว แตเราไปดวย มือเราวางกวา เราก็บอกวาเด๋ียวๆ 
แบงมาน่ี เราชวยถือบาง ก็แบงเบาเขาไป เปนการสละแรงงานของ
เราทําประโยชนแกเขา คือชวยเหลือดวยเมตตา  

ในสถานการณอื่น มีคนประสบทุกขเดือดรอน เชนตกนํ้า เขา
วายนํ้าไมเปน เราแข็งแรงและวายนํ้าเปนดวย เราก็สละเร่ียวแรง
กําลังของเรา โดดนํ้าลงไปชวยคนตกนํ้า น่ีก็เปนอัตถจริยาดวย
กรุณาแลว คือบําเพ็ญประโยชนโดยเอาเร่ียวแรงชวยดวยกรุณา  
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ตอไป เขาทําความดีกัน มีการสรางอะไรท่ีเปนประโยชน เรา
ก็เอาแรงเขาไปชวยสนับสนุน อยางสมัยโบราณท่ีบอกแลววาวัด
เปนศูนยกลางของชุมชน เปนแหลงท่ีทุกคนไดใชประโยชนรวมกัน 
เวลามีการสรางกุฏิ ก็คือสรางท่ีอยูอาศัยของผูคนท่ีจะไดไปบวชไป
เรียน คนละสามเดือนบาง มากหรือนอยกวาน้ันบาง จะไดใชกุฏิ
น้ันกันไปอีกนาน ทีน้ีพอท่ีวัดสรางกุฏิ ชาวบานก็ไปสละแรงชวยกัน 
ในกรณีน้ี การสละแรงงาน เอาแรงงานไปชวย ก็เปนการสนับสนุน
การทําความดี เรียกวาชวยดวยมุทิตา ไมวาจะไปชวยสรางกุฏิ ไป
ชวยขุดบอนํ้า หรืออยางประเพณีประจําปก็ไปชวยขนทรายเขาวัด 
การท่ีชาวบานไปสละแรงงาน แมแตชวยขนทรายเขาวัด ก็เปนการ
ปฏิบัติอัตถจริยาดวยมุทิตา ตกลงครบแลวนะ  

สังคหวัตถุ ๔ เปนภาคปฏิบัติการในสังคม ออกมาจาก
คุณธรรมในใจคือพรหมวิหาร ก็เอาสังคหวัตถุ ๓ ขอแรก คือ ทาน-
ให ปิยวาจา-พูดดี และอัตถจริยา-ทําประโยชน ไปคูณกับพรหม
วิหาร ๓ ขอแรก คือ เมตตา กรุณา มุทิตา เปน ๙ สถานการณ  

เปนอันวา ทาน ใหดวยเมตตา ก็ได ใหดวยกรุณา ก็ได ให
ดวยมุทิตา ก็ได, ปิยวาจา พูดดีดวยเมตตา ก็ได พูดดีดวยกรุณา ก็
ได พูดดวยมุทิตา ก็ได, อัตถจริยา ทําประโยชนดวยเมตตา ก็ได 
ดวยกรุณา ก็ได ดวยมุทิตา ก็ได ๙ สถานการณ สอดคลองกันหมด  

ตอไป ขอ ๔ สมานัตตตา ความมีตนเสมอ ขอน้ีบอกแลววา
ตรงออกมาจากอุเบกขา สามขอแรกนั้นเปนการปฏิบัติตอกัน แกกัน 
ให ก็ใหแกกัน ปยวาจา ก็พูดตอกัน แลวอัตถจริยา ก็ชวยทําใหแกกัน 
แตขอสี่ คือสมานัตตตาน้ี ไมใชแคแกกัน ตอกัน แตถึงตัว เอาตัว
เขารวม มารวมกัน เขาคลุกเลย จึงเอาความเสมอสมานกันมาคุม 
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โดยนัยน้ี ขอสมานัตตตาจึงมีลักษณะตางออกไป ไมใชแค
ตอกันแลว แตเขาถึงกัน เขารวมกันเลย โดยมีความเทาเทียมกัน 
เสมอภาคแบบประสาน เสมอสมาน โดยมีอุเบกขามาต้ังวาง
มาตรฐานให และมี ๓ ขอแรก เมตตา กรุณา มุทิตา เขามาพรอม
อยูภายใตความเสมอน้ัน  

สมานัตตตาไดพรอมหมด แตตัวท่ีเปนหลักยืนเปนมาตรฐาน 
คืออุเบกขา เพราะเปนตัวรักษาธรรม รักษาความเปนธรรม ความ
เสมอภาคเสมอกันน้ีตองอาศัยความเปนธรรม แตอยางที่บอกแลว
วาเสมอคือสมาน เสมอแบบประสาน เจอทุกขก็เจอดวยกัน มีสุขก็มี
ดวยกัน แตถาเวลาเจอทุกขแลวท้ิงกัน ก็ไมเปนธรรมแลว เมื่อทุกข
ก็ทุกขดวยกัน สุขก็สุขดวยกัน รวมสุขรวมทุกข ก็มีความเปนธรรม 
เสมอภาคแบบประสานกัน แลวก็ไมดูถูกไมดูหมิ่นกัน ไมเลือกท่ีรัก
ผลักท่ีชัง ไมเอารัดเอาเปรียบกัน  

ระบบชีวิตของชาวบานตองมีการสงเคราะหคุมทาย  
อยูรวมกันตองมีความเสมอสมานคุมตลอด     

จะเห็นวา การปฏิบัติอยางเสมอกันหรือเสมอภาคน้ี รวม
ความหมายไปถึงวาไมลําเอียงดวย น่ีแหละสมานัตตตาจึงตองมา
เปนตัวคุมทายเปนดุลของชุดสังคหวัตถุ ๔ น้ี  

เห็นไดงายวา ใน ๓ ขอแรกนั้น ถาเปนคนตอคน หรือตัวตอตัว 
ทานก็ใหไป ปยวาจาก็พูดดีไป อัตถจริยาก็ทําประโยชนชวยเขาไป  

แตพอมีหลายคน ไปเก่ียวของกับคนมากๆ คราวนี้สมานัตตตา
ก็ตองเขามาปรับมาคุมละ ตองใหเสมอภาคกัน ใหเสมอสมานกัน  
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ไมใชวา ถาเปนคนโนนละก็ใหพิเศษ แตถาเปนคนน้ันก็ให
นิดหนอย ถาเปนคนนี้ละก็ปยวาจาหวานจอย แตถาเปนคนโนน
วาจาไมคอยเปนปยะ ถาเปนคนน้ันอัตถจริยาชวยทําใหเต็มท่ี แต
พอมาคนน้ี อัตถจริยาพอขอไปที หรือเวลาตัดสินวินิจฉัยอะไร ก็
เขาขางคนโนนคนน้ี ก็เสียความเสมอภาค ไมมีสมานัตตตา (พูด
สั้นๆ วา ไมมีสมานัตต) แตพอมีความเสมอภาคแบบน้ี ก็เขากันได
หมด มีสามัคคีได  

ขอคุมทายคือสมานัตตตาน้ีมีเร่ืองพูดมากมาย แตในท่ีน้ีแค
ใหรูเขาใจหลักไว ขอใหสังเกตอีกนิดวา คําบาลีสําคัญที่แปลวาเสมอ
กัน เทากัน มี ๒ คํา คือ สมาน (อานวา สมานะ) และ สม (อานวา สมะ)  

แตตาม ท่ีใช ในภาษาไทย  ๒  คํา น้ี  ว าตาม รูปศัพทมี
ความหมายมากหลายอยาง จนมีการแยกวา ถาเปนคําบาลีหมาย
วาอยางน้ี ถาเปนคําไทยหมายวาอยางน้ัน แตท่ีจริงนาจะเปน
ความหมายแยกแงแยกนัยออกไปของคําบาลีเดิมเดียวกันน่ันเอง  

ถานําความหมายตามแงนัยเหลาน้ันมามองหลักธรรมน้ี ก็
จะไดความเขาใจชัดเจนเห็นแงมุมครบถวนข้ึน ซ่ึงมีท้ังวา เสมอ 
สมาน เสมอภาค เทากัน เทาเทียม เช่ือม ประสาน สม สมกัน 
เหมาะกัน เหมาะสม เขากัน รับกัน ตรงกัน พอดี สมดุล ดังน้ีเปน
ตน ไมใชมองแคเทากันท่ือๆ 

วากันในขั้นพ้ืนฐาน บอกวา ทุกคนเสมอกันตอหนากฎ
ธรรมชาติ เชนเกิดมาแลว ตองแก ตองเจ็บ ตองตาย กฎธรรมชาติ
นี้แนนอนนัก แตบางคนเกิดแลวตายเลย ไดแคเกิดกับตาย ไมไดแก
ไมไดเจ็บ แตถาเขาอยูนานไป ก็ตองแก แตก็อีกแหละ บางคนแกชา 
บางคนแกเร็ว น่ีก็ข้ึนตอเหตุปจจัยท่ีหลากหลาย รวมแลวก็เสมอ
กันตามธรรม (เชนตองดูเหตุปจจัยเกี่ยวของที่ทําใหมองเห็นเปนตาง) 



๔๐  คนท่ีเกงจริง ไมเอาความย่ิงใหญมาแปลกแยกตัว 
 

บอกวา ทุกคนเสมอกันตอหนากฎหมาย (คือตอหนากฎ
มนุษย) น่ีก็จริง แตจริงตามหลักการท่ีมนุษยตกลงกัน ถือวาจริง
ตามตัวบท ซ่ึงออกผลไมเด็ดขาด ชักจะไมแนนัก เชนข้ึนตอการ
บังคับใชกฎหมาย เปนตน คือเปนเร่ืองของสังคมมนุษย ท่ีมนุษย
จะรักษาธรรมตามขอแรกน้ันไดหรือไม ยังมีการบิดการเบ้ียวการ
พลิ้วการแฝงการบังเปนตนได 

บางทีมองความเสมอภาควาเทากันอยางเด็ก เชน เห็นชาย
สองคนกินขาวไมเทากัน คนหน่ึงกินจานเดียว อีกคนหน่ึงกิน ๓ 
จาน ก็บอกวาไมเสมอภาค ไดอาหารไมเทากัน แตพอดูตามจริงคือ 
คนท่ีกินจานเดียวน้ันมีโรคตัวเล็กผอม เขากินไดแคน้ัน ถาขืนกิน ๓ 
จาน ก็ฝน อาจจะจุกแนนถึงตาย สวนคนท่ีกิน ๓ จานน้ัน รางกาย
ใหญโตแข็งแรงมาก ทํางานหนัก ถาเขากินจานเดียว ก็ไมหายหิว 
อาจจะออนเพลียหรือตาลายเปนลมไปเลย น่ีก็ใหเขามีสิทธิกินได
เทากันแลว และเขาก็เสมอกันตามธรรม คือ ตามเหตุปจจัย ตาม
เหตุผล บางทีก็วาตามความเหมาะควร หรือสมสวนพอดีเทาน้ัน 

หลายคนมาสมัครเขาทํางาน เขาต้ังเกณฑวางมาตรฐานกัน
ไวโดยพิจารณาตามธรรมอยางมีเหตุผลเหมาะควรพอดีลงตัวเปน
ธรรมแล วว า  ผู ท่ีมีคุณสมบัติ เปนความรูความสามารถมี
ประสบการณเทาน้ีอยางน้ี ใหไดตําแหนงน้ีมีเงินเดือนแคน้ี สวนผูท่ี
มีคุณสมบัติเทาน้ันอยางน้ัน ใหไดตําแหนงน้ันมีเงินเดือนแคน้ัน 
ทุกคนมีสิทธิเทากันเสมอกัน สอบคัดแลว ก็ไดตําแหนงตางกัน มี
เงินเดือนไมเทากัน และน่ีก็เปนความสมเสมอตามธรรม 

บางทีมีมาตรฐานตั้งเกณฑไววา ในอาชีพน้ี งานตําแหนงน้ีๆ 
เสี่ยงอันตรายเกินไปสําหรับคนเพศน้ีวัยน้ัน ก็ไมใหรับเขาทํางาน 
ถาเปนจริง ก็เปนความเสมอภาค ที่เสมอกัน สมกับคนนั้นๆ ตามธรรม  
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ถาตอมา สถานการณและเหตุปจจัยเก่ียวของเปลี่ยนไป ท่ี
เคยเสี่ยงอันตรายก็หายเสี่ยงแลว ก็แกไขกฎกติกาใหเขากันสมกัน
ตามเหตุปจจัย ก็เปนความเสมอภาคสมเสมอกันตามธรรม 

ในบานอันเปนชุมชนยอยของครอบครัวซ่ึงเปนสังคมหนวย
เล็กท่ีสุด ทุกคนก็ปฏิบัติสมานัตตตา ตั้งแตพอแมมีความเสมอภาค 
เอาตัวเสมอสมานกับลูก  

พอแมทํางานในการอาชีพของตัว ลูกก็ทํางานในการศึกษาที่
จะเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการอาชีพท่ีเหมาะแกตน ตางคนทํางาน
ชีวิตตามความเหมาะควรสมพอดีกับสภาพชีวิตของตนเสมอกัน พอ
แมกับลูกนอยรับประทานอาหารตางประเภทตางปริมาณกัน ให
เหมาะพอดีตอการที่จะมีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของตนๆ 
นี่ก็เปนความเสมอภาคท่ีจะใหเสมอสมานกันตามธรรม  

การปฏิบัติตอกัน และการแสดงออกทั้งหลาย ของคนท่ี
ตางกันตามธรรมดา เชนเปนเด็กเปนผูใหญ เปนความเสมอภาค 
เสมอสมานกันได เมื่อตางกันไปตามที่จะเปนความเหมาะพอดี
ตามธรรม ขอสําคัญอยูท่ีตองรูธรรมท่ีเปนเกณฑของความสมเสมอ
พอดีน้ัน พูดรวมๆ ก็คือเปนความเสมอกันตามธรรม  

สังคหวัตถุระดับสูงสุดน้ี เรียกวา “เอตทัคคะ” พระพุทธเจา
ตรัสไวครบท้ัง ๔ สังคหวัตถุ ถาชวนกันปฏิบัติ ก็จะไดอยูกันใน
สังคมท่ีอุดมศีล อุดมธรรม อุดมปญญา เจริญกาวหนา พรอมท้ัง
อามิสไพบูลย และธรรมไพบูลย ดังน้ี (องฺ.นวก.๒๓/๒๐๙/๓๗๗) 

เอตทัคคะแห่งทานไดแก ธรรมทาน (ใหธรรม-ความรู-
ปญญา)  

เอตทัคคะแห่งปิยวาจาไดแก แสดงธรรมบ่อยเนือง แก่ผู้
ต้องการ ที่เงี่ยโสตลงสดับ (ต้ังใจฟง)  



๔๒  คนท่ีเกงจริง ไมเอาความย่ิงใหญมาแปลกแยกตัว 
 

เอตทัคคะแห่งอัตถจริยาไดแก พาคนไม่มีศรัทธาให้มามั่น
ในความเป่ียมศรัทธา พาคนทุศีลให้มามั่นในความเป่ียมศีล 
พาคนตระหน่ีให้มามั่นในความเป่ียมเสียสละ พาคนทราม
ปัญญาให้มามั่นในความเป่ียมปัญญา  

เอตทัคคะแห่งสมานัตตตาไดแก พระโสดาบันเป็นสมานัตต์
กับพระโสดาบัน...พระอรหันต์เป็นสมานัตต์กับพระอรหันต์ 

ในท่ีสุดก็มาลงทายท่ีสมานัตตตา ความมีตนเสมอสมาน ซ่ึง
ทําใหเขากันไดกลมกลืน ความเสมอภาคจึงเปนเร่ืองของความ
ประสานกลมกลืน อยางท่ีวามาน้ี ก็สอดคลองกันหมด  

เปนอันวา น่ีคือสังคหวัตถุ หลักการสงเคราะห ๔ ประการ 
ซ่ึงเปนภาคปฏิบัติการ ออกสูสังคม โดยสืบเน่ืองรับกันกับคุณธรรม
ในใจ ท่ีเรียกวาพรหมวิหาร ๔  

ถาไมมีสังคหวัตถุ ๔ น้ี พรหมวิหาร ๔ ก็อยูแคในใจ ไมมีผล
ชัดออกมาตอสังคม แตถาไมมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เปน
พรหมวิหารอยูในใจ สังคหวัตถุ ๔ ท่ีเปนภาคปฏิบัติน้ีก็จะ  

หน่ึง เกิดข้ึนไดยาก เพราะการท่ีสังคหะจะเกิดข้ึน ตองมี
แรงจูงใจ เชนวา ทาน-การให ถาไมมีเมตตาความรัก หรือกรุณา
ความสงสารอยากชวยเหลือ มาเปนแรงจูงใจ ก็ตองมีแรงจูงใจ
อยางอื่น เชน อยากไดหนาไดตา เอาละสิ กลายเปนวาใหเพราะ
อยากไดหนาไดตา หรือมีผลประโยชนตอบแทน หวังผลประโยชน
จากเขาในระยะยาว เสียนอยจายนอยเพื่อใหไดมาก หรือวาหวังได
ผลตอบแทนเปนยศ เปนเงินตรา เปนเหรียญตรา อะไรอยางน้ีเปน
ตน ใชไหม เปนอันวา ถาไมมาจากพรหมวิหารเปนฐานอยูในใจ
แลว ภาคปฏิบัติการทางสังคม ก็เกิดข้ึนไดยาก  
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สอง  ถึงแมวาถาปฏิบัติการน้ันเกิดข้ึน ก็ไมจริงใจ เมื่อไม
จริงใจ ก็ไมพอดี ไมตรงไมพอไมเขากับการแกปญหา แตถาเกิดจาก
คุณธรรม มันก็จะพอดี เขาเจอสถานการณอยางน้ี เราก็มีกรุณาให
เขา และมีอุเบกขาไปคุมวาใหอยูในเหตุในผล แตถาใหโดยมี
แรงจูงใจอื่น  อยางท่ีวาเมื่อก้ี เชนตองการผลตอบแทน ตองการได
หนาไดตา ก็จะไมเปนการใหท่ีพอดีไปได อันน้ี ถาไดหนาไดตา ก็
ให ใหจนกระท่ังเกินกวาท่ีควรจะให แลวทีน้ีถาไมไดหนาไมไดตา ก็
เลยไมยอมให หรือสักวาใหนิดๆ หนอยๆ อยางน้ันสังคมไปไมไหว 
ในระยะยาว สังคมก็พิการ แตถามีธรรมอยูในใจ ใหดวย เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา ก็พอดีเลย  

ก็เปนอันวา ปฏิบัติการท่ีออกสูสังคม ถาไมมีคุณธรรมในใจ
เปนฐาน เปนแรงจูงใจขับดัน จะเกิดข้ึนไดยาก ถึงแมเกิดข้ึน ก็จะ
ไมจริงใจ และไมมั่นคง เชนวา เมื่อใดตัวไมไดผลประโยชนตอบ
แทน เปนตน ก็ไมชวย ไมมีสังคหวัตถุออกมา อยางน้ีก็จะวิปริตไป
หมด คนจะไมสามารถดํารงสังคมใหอยูดวยดีได  

รวมความวา ถามีแตคุณธรรมในใจ ไมออกสูปฏิบัติการใน
สังคม ก็ไมเพียงพอท่ีจะใหสังคมนี้อยูดี แตถาปฏิบัติการในสังคม 
ไมมีคุณธรรมอยูในใจ ก็จะไมจริงใจ ไมมั่นคงย่ังยืน ไมพอดี แลว
แถมก็เกิดข้ึนไดยากดวย น่ีเปนเร่ืองของความประสานสอดคลอง
ของคุณธรรมท่ีวา ตองมีท้ังภาคท่ีอยูในใจ เปนคุณสมบัติภายใน 
แลวแสดงออกเปนภาคปฏิบัติการ ดังน้ัน จึงเปนความจําเปนวา
ตองประสานกันระหวางคุณธรรมในใจ กับปฏิบัติการในสังคม 



 
 

สังคหวัตถุ ๔  
(หลักการสงเคราะห ์– รวมใจคน ผนึกสังคม) 

๑. ทาน  การให้ การเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน 
ช่วยเหลือกันด้วยวัตถุสิ่ งของเงินทอง
ทรัพย์สิน จนถึงจัดสรรให้มีกินมีใช้ทั่วกัน  

๒. ปยวาจา  ใช้วาจาส่ือปัญญาส่ือธรรม ให้เกิด
มีไมตรีสัมพันธ์ ช่วยเหลือกัน ปรึกษาหารือ
แนะนําหรือเจรจาแก้ไขปัญหา  ให้เป็น
วิธีการแห่งปัญญา ซึ่งมีท่าทีและถ้อยคําที่
แสดงความรักความปรารถนาดี   

๓. อัตถจริยา บําเพ็ญประโยชน์ เอาเรี่ยวแรง
กําลังความรู้ความสามารถ ออกมาช่วยเหลือ
คน ช่วยชุมชน ช่วยงานสาธารณประโยชน์ 
ตลอดจนพัฒนาคนให้เจริญธรรมเจริญปัญญา  

๓. สมานัตตตา มีตนเสมอสมาน เอาตัวเข้า
ร่วม มารวมกัน เข้าถึงกัน เสมอภาค เท่ากัน
โดยธรรม ร่วมกิจร่วมการ ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน 
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สําหรับคฤหัสถญาติโยมชาวบาน พระพุทธเจาตรัสเนนธรรม
ดานเศรษฐกิจและสังคมไวมาก เราจํากันแมนวา ทานอนาถบิณฑิก 
(“ผูมีกอนขาวเพ่ือคนอนาถา”) และวิสาขามหาอุบาสิกา ไดรับยก
ยองเปนทายกและทายิกาเอตทัคคะ แตควรระลึกดวยวา พระองค
ทรงยกยองเจาชายหัตถกาฬพก วาเปนเอตทัคคะในการใชสังคห
วัตถุ ๔ น้ี สงเคราะหชุมชนหมูชน (บริษัท)  

สําหรับองคพระราชา หรือผูปกครองบานเมือง นอกจากตอง
บําเพ็ญสังคหวัตถุ ๔ ชุดน้ี ตามคําจํากัดความท่ีวาขางตนแลว ยัง
พึงปฏิบัติสังคหวัตถุ ๔ ชุดพิเศษจําเพาะ ท่ีเรียกวา ราชสังคหวัตถุ 
๔ แถมอีกชุดหน่ึงดวย 

เอาละ ท่ีวามาน้ี เปนตัวอยางท่ีรับกัน ของธรรม ๒ ชุดสําคัญ 
ซ่ึงมีจํานวนเทากันพอดี พรหมวิหาร - ธรรมในใจ คนไทยพูดกัน
อยูบาง แต สังคหวัตถุ - ธรรมออกสังคม แทบไมไดยิน  

ขอใหมาเริ่มกันใหม เอาใหจริงจัง สังคหวัตถุ ๔ น้ี ทํากันให
ข้ึนตา เอามาพูดจากันใหติดปากข้ึนใจ  

(ถาจํายากพูดยาก จะใสไมทัณฑฆาตการันตไว อยาง “ยานัตถุ” 
เปน สังคหวัตถ์ุ ก็ได) 

นาจะเตือนกันใหตื่นข้ึนบาง วาคฤหัสถชาวพุทธไทยเราน้ี 
ออกจะประมาทกันไปมาก พระพุทธเจาตรัสหลักธรรมสําคัญไวให
ปฏิบัติ ก็ไมปฏิบัติกัน มิใชแคไมปฏิบัติ แตไมรูเสียดวยซํ้า อยาง
สังคหวัตถุ ๔ น้ี ก็รูกันแคขอแรก คือ ทาน ซ่ึงเกงมาก นาชม แตขอ
ตอๆ ไป ไมรูจัก แตท่ีเปนเร่ืองใหญ พระพุทธเจาตรัสสอนหลักท่ีถือ
เปนคิหิวินัย คือวินัยของคฤหัสถไว ก็ไมใสใจเลย  



๔๖  คนท่ีเกงจริง ไมเอาความย่ิงใหญมาแปลกแยกตัว 
 

เมื่อขาดหลักข้ันพ้ืนฐานน้ี ความเปนชาวพุทธก็ตองถือวา
เลือนราง เควงควาง เปนชาวพุทธไรหลัก เสียหลัก หลักลอย 
หลับใหล ควรจะปลุกกัน เตือนกันใหตื่นข้ึนมา ไมประมาท ชวนกัน
ปฏิบัติใหความเปนชาวพุทธมีฐานข้ึนมา 

อยางนอยก็เอาท่ีพรหมวิหาร เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
สี่ขอในใจน้ี ใหรับกับสังคหวัตถุ ๔ ท่ีจะทํา ท่ีจะปฏิบัติออกมาใน
สังคม ท้ัง ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา ใหสมกับท่ี
พระพุทธเจาตรัสยํ้าไวเปนหลักธรรมคุมท้าย ปดรายการของคิหิวินัย  

คิหิวินัย คือ วินัยของคฤหัสถ์ เปนคําเรียกของพระอรรถกถา
จารย ถาวาตามพุทธพจนก็เปนคําตรัสสอนวิธีไหวทิศในอริยวินัย 
คือหลักการดําเนินชีวิตและอยูรวมสังคมของประชาชนในระบบ
แบบแผนของอารยชน ซ่ึงตรัสสรุปหรือปดทายดวยสังคหวัตถุ ดังน้ี   
(คิหิวินัย=สิงคาลกสูตร, ที.ปา.๑๑/๑๗๒/๑๙๔-๒๐๖/๒๐๗) 

ทาน ๑ ปิยวาจา ๑ อัตถจริยา ๑ ความเสมอสมานกัน
ในธรรมทั้งหลายให้ถูกควรในแต่ละกรณี (สมานัตตตา) ๑ 
ธรรม ๔ อย่างน้ี เป็นเคร่ืองสงเคราะห์รวมคน (สังคหะ) 
ในโลก เป็นเหมือนล่ิมสลักเพลารถที่กําลังแล่นไป  

ถ้าสังคหะเหล่าน้ีไม่มี ถึงเป็นมารดาบิดา ก็จะไม่ได้
ความนับถือหรือบูชาเพราะเขาเป็นบุตร แต่เพราะเหล่า
บัณฑิตชนเหลียวแลสังคหธรรมเหล่าน้ี จึงถึงความเป็นผู้
มี คุณความดียิ่งใหญ่ และเป็นผู้ที่ชนทั้งหลายจะพึง
สรรเสริญ 
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สังคหวัตถุ ๔ ท่ีตรัสไวน้ี  เปนหลักประกันความมั่นคงของ
สังคมใหกาวหนาไปดวยดี เปนบทสรุปและเปนตัวแทนแหง        
วินัยของคฤหัสถ์ ในระบบอริยวินัย ซ่ึงยํ้าเตือนชาวพุทธวา ทุกคน
มิใชจะตองดูแลรักษาพัฒนาชีวิตของตัวเทาน้ัน แตมีหนาท่ีดูแล
รักษาทําสังคมใหดีดวย 

นาจะมีชาวพุทธท่ีตื่นตัวข้ึนมาเปนผูนํา ปลุกกันชวนกันให
ฟนหลักอริยวินัยข้ึนมาปฏิบัติอยางจริงจัง ใหคนไทยมีชุมชนมี
สังคมของอารยชนตามท่ีพระพุทธเจาทรงสอนไว 

กอนจบท่ีจะลากันวันน้ี มีขอขอย้ําใหเปนที่สังเกตไว คือจะเห็นได
ทั่วไปวา หลักธรรม การปฏิบัติธรรม แบบพุทธนี้ มาในลักษณะเปนระบบ 
ซึ่งมีบูรณาการเปนองครวม คือเปนระบบความสัมพันธของเหตุปจจัย
ที่วา เม่ือปจจัยพร่ังพรอมเปนปจจัยสามัคคีโดยองครวมบูรณาการกัน
เปนองครวมเต็มกระบวนดีแลว ก็จะพาใหลุผลท่ีมุงหมายตามหลักการ 

ในกรณีของหลักท่ีพูดกันมาวันน้ี เร่ืองก็มีวา ภายใตการชี้นํา
ของปัญญา ก็เกิดมีฉันทะข้ึนเปนแรงขับเร่ิมตน ปรากฏในใจเปน
พรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา หรืออุเบกขา ตามท่ีจะเขา
กับสถานการณน้ันๆ แลวแสดงออกทางกายวาจาเปนพฤติกรรม
แหง ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา แลวแตกรณี โดย
ท่ีวาเมื่อตัวทํางานท้ัง ๓ ของชีวิต คือ วายามะ (วิริยะ) สติ และ
สมาธิ มารับสนองงานตอจากฉันทะท่ีเร่ิมใหแลว ก็จะขับเคลื่อน
ขบวนการปฏิบัติอันเปนสิกขาหรือการศึกษาคืบหนาไปใหถึง
ความสําเร็จ เปนบูรณาการของธรรมท้ังหมดน้ันเขาในมรรคาแหง
การดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิต ท่ีเรียกวามรรค อันจะพาเดินหนาไปใน
ภาวนา คือการพัฒนาสูจุดหมายแหงอิสรภาพและสันติสุขตอไป 

หลักท่ีวาน้ีจะพูดกันอีกเมื่อถึงโอกาส   




