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คําปรารภ
เมื่อกฐินกาลใกลเขามา พระภิกษุที่รูการใกลชิดและทําหนาที่
ขวนขวายในศาสนกิจของวัด ไดออกปากไถถามถี่ขึ้น ดวยถอยคําที่คง
พยายามมิใหรูสึกเปนการทวง วาพระและญาติโยมใกลชิดคิดจะใหกฐิน
ปนี้มีงานพิมพหนังสือเรื่องใหม
ยิง่ ในปนี้ เมือ่ ทราบกันวา องคบพิตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตา จะเสด็จมาทรงเปนประธานถวาย
ผาพระกฐิน ในพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ที่โรงเรียนจิตรลดาเปน
ผูจัดดวยแลว ก็เปนการแนนอนวา พุทธบริษัทญาติโยมจะยิ่งเจริญกุศล
ประณิธินั้นเกินกวาทวีคูณ
ในการนี้ อาตมภาพเมื่อสดับ ก็ไดแตดุษณี ทั้งนี้ ตลอดพรรษาที่
เพิ่งผาน ตั้งแตกอนเริ่มวัสสกาล สภาพรางกายของตนทรุดหนักลงกวาป
กอนๆ ดวยวาอวัยวะชํารุดที่มีอยูประจําตัวไดแสดงอาการออนลามาก
ขึ้น นอกจากใชทํางานไดในเวลานอยลงแลว ก็ยังตองใชเวลาที่นอยลง
นั้นแบงไปรับการตรวจรักษาอีกดวย
ครั้นเวลากระชั้นเขา ขามขึ้นกลางเดือนตุลาคมนี้ จวนตัวแลว จึง
ใชวิธีรวบรัดที่มองไววานาจะงาย คือ เลือกเอาเนื้อความสั้นๆ จาก
หนังสือเกาๆ เลมละเล็กละนอย มารวมกัน พอใหเห็นวาไดสาระบาง
และมีปริมาณอันควร ไดลุกๆ นอนๆ เรงทํามา จนเสร็จเกือบจะไมทัน
แลวตั้งชื่อที่จะพิมพเปนเลมหนังสือวา มองธรรมถูกทาง มีสขุ ทุกที่

ข

อนึ่ง ระหวางนั้น “กลุมขันธหา” ไดเตรียมพิมพหนังสือแจกในงาน
กฐินดวย โดยไดถอดถายเสียงคําเทศนางานกฐินทีว่ ดั นีเ้ มือ่ ป ๒๕๔๔ มา
เรียงพิมพเปนตัวหนังสือและจัดวางรูปจนจวนเรียบรอยพรอมจะตีพิมพ
เพียงรอการตรวจสอบเนื้อหาคําเทศนา และไดสงมาเคียงไว พอวางาน
รวมหนังสือเลมกอนนั้นจะเสร็จ จวนสิ้นเดือนตุลาคม ถูกทวงวาแทบจะ
ไมทันแลว จึงเรงจัดปรับตรวจชําระแบบรวดเดียวเสร็จ ครั้นแลวมอง
เห็นวา หนังสือสมกันกับงานกฐิน จึงขออนุญาตจากกลุมขันธหา หากจะ
พิมพเปนสวนของญาติโยมวัดพรอมกันดวย ดังมีหนังสือ ปญหาขัดแยง
ในโลก แกไดดว ยกฐิน เปนธรรมปฏิสันถารอีกเลมหนึ่งนี้
ขออนุโมทนาตอมวลพุทธบริษทั ทีไ่ ดเจริญศรัทธาและสามัคคีธรรม
พากันขวนขวายในนานาบุญกิรยิ า อันนับวาเปนการถวายธรรมปฏิสันถาร
ในการเสด็จมาทรงเปนประธานถวายผาพระกฐิน ในวาระที่โรงเรียน
จิตรลดาจัดพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ ขอทุกทานจงเจริญ
ดวยจตุรพิธพรทัว่ กัน
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กฐิน*
การทอดกฐินนี้ญาติโยมชาวพุทธไดปฎิบัติกันมาตามประเพณี เปน
ประเพณีสวนที่นิยมกันอยางยิ่ง นิยมทํากันไปกันมาจนกระทั่งไมรูวาตัว
กฐินอยูที่ไหน ถึงเวลาก็ไปทอดกฐิน
ถาถามโยมวา ตัวกฐินที่แทอยูตรงไหน ญาติโยมหลายทานตอบไม
ถูก เพราะฉะนั้นวันนี้จึงถือโอกาสมาทบทวน
แมจะเปนเรือ่ งทีท่ าํ กันมาทุกป แตเมือ่ ถึงเวลาปฎิบตั จิ ริง ก็ตอ งถือเปน
ธรรมเนียมเหมือนกันที่จะตองทบทวนความรู เดี๋ยวทํากันไปทํากันมา จะ
ลืมสาระเสีย

พระกรานกฐิน
กฐินนั้น เปนเรื่องของพุทธบัญญัติ เรียกวา เปนพุทธานุญาต ตาม
พระวินัยของพระสงฆ ไดตรัสไววา พระภิกษุที่จําพรรษาแลว มีจํานวน ๕
รูปขึ้นไป เมื่อสิ้นพรรษาแลว หมายความวา ไดอยูรวมกันมาแลวครบไตร
มาส คือ ตั้งแตแรม ๑ ค่ํา เดือน ๘ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ พอครบ
ไตรมาสแลว มีอานิสงส พูดภาษาปจจุบนั คือมีสทิ ธิพเิ ศษ ทีจ่ ะกรานกฐิน
*

ธรรมเทศนา ของพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) วันทอดกฐิน ทีว่ ดั ญาณเวศกวัน ๑๔ ตุลาคม
๒๕๔๔ ซึง่ พล.อ.ต.สมนึก และคุณวัฒนา ชวนสนิท เปนเจาภาพกฐิน และ คุณเชษฐ รักตะกนิษฐ เปน
เจาภาพผาปา (เดิมเมือ่ เผยแพรทางเสียง ใชชอื่ เรือ่ งวา “โลกถึงกันกวางไกล แตใจคนกลับแคบลง”)
กลุมขันธหา ริเริ่มการจัดพิมพ โดย คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ เอื้อเฟอถอดจากเสียงเปนตัวอักษร
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เพราะฉะนั้น กรานกฐิน พูดในแงหนึ่งจึงเปนสิทธิพิเศษ โดยเปน
อานิสงสที่พระผูจําพรรษาแลวมีสิทธิ์ที่จะได สวนพระที่ไมไดจําพรรษาก็
ไมมีสิทธิ์
มองในอีกแงหนึ่ง ที่เรียกวาเปนพุทธานุญาต นั้น ก็คือ พระสงฆ
ตองถือเปนเรื่องสําคัญ
พอไดยินวาเปนพุทธานุญาต เราอาจมองวา จะทําก็ได ไมทําก็ได
แตไมใชเชนนั้น พุทธานุญาตนี้ พระสงฆถือเปนสําคัญ ตองปฎิบัติ ก็เลย
เทากับเปนพุทธบัญญัตนิ นั่ เอง เมือ่ จําพรรษาแลว ก็ตอ งเตรียมกรานกฐิน
ทีนี้ ตองแยกวา “ทอดกฐิน” เปนเรือ่ งของโยม สวนของพระเรียกวา
“กรานกฐิน”

“กราน” เปนภาษาโบราณ มีความหมายวา ขึงผาที่ไมสะดึงเพื่อตัด
เย็บ ในที่นี้คือเพื่อทําเปนจีวร นี่เปนความหมายตามตัวอักษร
ความหมายขยายออกไปตามคําอธิบายวา มีพุทธานุญาตใหพระสงฆ
เมื่อจําพรรษาแลวกรานกฐิน หมายความวา พระทีอ่ ยูด ว ยกันมานัน้ จะ
ตองมีผา ของกลางผืนหนึง่ ในบรรดาผา ๓ ผืนทีเ่ รียกวา ไตรจีวร
ไตรจีวร มีอะไรบาง หนึ่ง สังฆาฏิ ที่พระใชพาดบาในปจจุบัน ที่
จริงคือเปนผาซอน สําหรับหมซอนกันหนาว เพราะในฤดูหนาว ผาเดิมที่
มีเพียงผานุงผาหมไมพอ ทรงอนุญาตผาซอนหมกันหนาวขึ้นมาอีก เปน
อีกชนิดหนึ่ง เรียกวา สังฆาฏิ
สอง อุตราสงค คือผาหม ซึ่งเปนผาที่ญาติโยมเห็นมากที่สุด พระ
ไปไหนก็ตองหมผาผืนนี้ จึงมองเห็นภายนอกปรากฎอยูเสมอ
คงเปนเพราะเห็นจีวรพระเฉพาะแตอุตราสงคนี้ ชาวบานก็เรียกผา
อุตราสงควาจีวร ไปๆ มาๆ ก็เลยสับสน นึกวาจีวรก็คืออุตราสงค
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อุตราสงคก็คือจีวร อันเดียวกัน
ความจริง สังฆาฏิก็เปนจีวรผืนหนึ่ง อุตราสงคก็เปนจีวรผืนหนึ่ง
(แลวยังมีจีวรที่สามที่จะพูดตอไปอีก) แตจีวรที่โยมเห็นบอยที่สุดก็คือ
อุตราสงค เวลาพูดถึงจีวรก็เห็นแตอุตราสงค จนกระทั่งพอพูดวาจีวรก็
หมายถึงอุตราสงค โยมก็เลยเรียกอุตราสงคผืนนี้วาจีวร แลวก็เขาใจวา
จีวรก็คืออุตราสงคเทานั้น
นี่ก็เปนความรู ถาโยมสนใจก็จําไว เพราะวาบางทีเรื่องอยางนี้ก็พูด
กันไปๆ จนไมรูความหมาย วันนี้เลยถือโอกาสมาทําความเขาใจ เปนอัน
วา ผืนที่สองเรียกวาอุตราสงค ที่ชาวบานเรียกวาจีวร
ผืนที่สาม ความจริงก็เปนจีวรนั่นแหละ แตเปนจีวรอีกอยางหนึ่งที่มี
ชื่อเฉพาะวา อันตรวาสก คือผานุง ภาษาไทยเรียกวา สบง
คราวนี้โยมก็คงจําไดแลววา ๓ ผืนนี้คือจีวรทั้งนั้น เมื่อเปน ๓ ก็
เรียกวาไตร จึงเปนไตรจีวร
พระสงฆที่จําพรรษามาดวยกัน จะตองไดผามาเพื่อจะทําเปนจีวร
ผืนใดผืนหนึ่งใน ๓ ผืนนี้ จะเปนสังฆาฏิก็ได เปนอุตราสงคก็ได เปน
อันตรวาสก คือสบงก็ได
เมื่อไดผามาแลว ก็มาตกลงกันในที่ประชุมวาจะมอบใหกับองคใด
องคหนึ่ง เพราะจะทําขึ้นผืนเดียว พระอยูหลายองค ตั้งแต ๕ องคขึ้นไป
จะตองตกลงกันมอบใหกับองคเดียว นี่คือการแสดงความสามัคคี
กอนทีจ่ ะไดผา มามอบใหกนั ทําอยางไร ก็ตอ งมีใครถวายผาแกสงฆ
กอน อาจเปนพระอืน่ ใหกไ็ ด แตจะไปขอใครไมไดเปนอันขาด แมแตจะ
ไปเลียบเคียงก็ไมได ถาพระองคไหนไปเที่ยวพูดเลียบเคียง โยมถวายมา
ถือวาเปนโมฆะ เรียกวา กฐินเดาะ แปลวา กฐินนั้นเสียไปเลย ไมมีผล
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พระจะไดผาผืนหนึ่งมาทําจีวร จะขอหรือเลียบเคียงใครไมไดทั้งนั้น
ผิดวินัย (ถาพระเปนผูใหมา พระนั้นก็อาจจะไปเก็บเศษผาตางๆ ที่เขาทิ้ง
สมัยกอนก็ไปหาตามปาชา ตามกองขยะ เก็บรวบรวมมา)
ไดผา มาแลว ก็เขาทีป่ ระชุม มอบผาใหแกองคหนึง่ ซึง่ ทีป่ ระชุมตกลง
ใหนี้
พอมอบใหแลว พระองคทไี่ ดรบั มอบใหนนั้ ก็เอาผามาตัด มาเย็บ
ยอม ทําเปนจีวรใหเสร็จในวันนัน้
ตอนนี้ พระไมวาผูใหญผูนอยทุกองค ตองมารวมกันชวยทําหมด ชวย
พระองคเดียวทีพ่ วกตนไดมอบผาใหแลวนัน่ แหละ พระตองรวมกันทําทัง้ หมด
นีค่ อื การแสดงความสามัคคี
เมื่อทําจีวรเสร็จแลว องคที่ไดรับไป ก็อธิษฐานเปนจีวรครอง ก็มา

เขาทีป่ ระชุมอีกครัง้ หนึง่ บอกใหรวู า ทําจีวรเสร็จแลว นีเ่ รียกวา กรานกฐิน
เปนการบอกแจงถึงการทําผาจีวรนั้นสําเร็จ เปนของที่จะใชไดแลว
เมื่อพระที่ไดผา มาแจงแกสงฆคือที่ประชุมวา ทําจีวรเสร็จแลว ที่
ประชุมก็อนุโมทนา คือแสดงความเห็นชอบ ยินดีดวย
เมื่อแสดงความเห็นชอบดวยแลว พระทุกองคที่เขารวมประชุมนั้นก็
ไดอานิสงส* คือเกิดมีสิทธิพิเศษตางๆ โดยเฉพาะขอที่วา มีเวลาทําจีวร
(เรียกวา จีวรกาล) ขยายออกไปอีก ๔ เดือน
ระยะที่พระจะทําผาจีวรนั้น ตามปกติก็คือระยะสิ้นพรรษา เพราะ
พระใชจีวรกันมาจนเกา พอออกพรรษาแลวก็จะออกจาริกไปอีกนาน
ดังนั้น ระยะเวลา ๑ เดือนทายฤดูฝนจึงเทากับเปนเวลาเตรียมตัวให
*

พระที่จําพรรษามาครบไตรมาสในวัดเดียวกันนั้น จึงจะมีสิทธิอนุโมทนาและไดอานิสงส แต
พระรูปอื่นก็เขารวมประชุมได โดยเปนเพียง “คณปูรกะ” คือผูที่ชวยทําใหครบองคประชุม
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พรอมที่จะออกจาริกตอ
ในสมัยโบราณ พระไมคอยอยูประจําที่ ทานมาอยูประจําเฉพาะ
ตอนชวงเขาพรรษา พอออกพรรษาแลวก็เดินทางจาริกอีก พระพุทธเจา
จึงทรงใหเวลา ๑ เดือนหลังพรรษา คือระยะเวลา ๑ เดือนทีเ่ ราทอดกฐินนี้
เปนเวลาสําหรับพระหาจีวรเพือ่ ออกจาริกตอไป เวลาเดินทางมีผา ใชแลว
จะไดไมตองกังวล
ในระยะเวลา ๑ เดือนที่พระพุทธเจาอนุญาตใหทําจีวรมอบใหกัน ที่
เรียกวา ผากฐินนั้น บางทีก็เสร็จไว บางทีก็เสร็จชา เมื่อมัวสาละวนกับ
การทําผาผืนนี้ เวลาอาจจะผานไปมาก
พองานกรานกฐินนั้นเสร็จไปแลว พระรูปอื่นๆ แตละองคก็ตองหัน
มาหามาทําจีวรใหกบั ตัวเอง พระพุทธเจาก็ทรงมีพทุ ธานุญาตใหอานิสงสวา
พระทีม่ ารวมกันมอบผาทําผากฐินใหแกพระองคเดียวนี้ ไดสทิ ธิพเิ ศษทีจ่ ะ
ขยายเวลาทําจีวรออกไปอีก ๔ เดือน อันนี้เปนสิทธิพิเศษที่เนื่องกับกฐิน
นอกจากนี้ยังมีอานิสงสอื่นอีก ๕ ขอ ซึ่งเปนอานิสงสจากการจํา
พรรษานั่นเอง มาขยายยืดเวลาออกไป แตวันนี้จะไมพูดถึง
ทั้งหมดที่พูดมายืดยาวนี้ จะเห็นวาเปนเรื่องของพระสงฆ แลวมา
เกี่ยวกับโยมอยางไร

โยมก็มาทอดกฐิน
เรื่ อ งกรานกฐิ น เป น เรื่อ งของพระสงฆ มาถึ ง โยมก็ ตอนที่ ไ ด
ทอดกฐิน
เมือ่ กีน้ บี้ อกวา พระทัง้ หลายตองหาผาทีจ่ ะทําจีวรมาผืนหนึง่ เรียกวา
ผากฐิน เพือ่ มอบใหกบั พระองคหนึ่งในหมูพวกตนที่มีความประพฤติดี
เมื่อมีความประพฤติดีเหมือนกัน ก็มอบใหกับผูที่มีจีวรเกาที่สุด
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สําหรับในเมืองไทยของเรา เวลานี้ พุทธศาสนิกชนมีศรัทธามาก พระ
ไมคอยมีจีวรเกา ผากฐินก็เลยมักจะไปตกแกเจาอาวาส แทบจะเปน
ธรรมเนียม
อยางวันนี้ เมื่อกี้มีพระ ๒ องคพูด คือ พระครูปลัดฯ ตั้งเปนขอ
เสนอตอที่ประชุมวา มีโยมนําผากฐินมาทอดเปนของกลาง ไมเปนของ
ใคร แลวในฐานะพระองคหนึ่งจึงกลาวเสนอวา โยมนําผากฐินมาทอด
แลว พระที่มาประชุมเห็นสมควรจะมอบใหแกใคร แลวหลวงลุง พระครู
สังฆรักษ (ฉาย) ก็ไดใหความเห็นวา ควรจะมอบใหแกเจาอาวาส ที่
ประชุมก็สาธุการ เห็นชอบดวย
หากในที่นี้ มีพระองคหนึ่งที่มีจีวรเกาและมีความประพฤติดี ที่
ประชุมสงฆก็อาจจะมอบผากฐินใหแกพระองคนั้น แตอยางที่บอกเมื่อกี้
วา เดี่ยวนี้จีวรพระโดยมากจะใหมกันแทบทั้งนั้น เพราะโยมถวายอยาง
เหลือเฟอ ใชไมไหว ก็เลยมอบถวายเจาอาวาส เปนธรรมเนียมไป
แตโยมอยาไปนึกวาเปนอยางนี้ทั่วประเทศนะ ตางจังหวัดไกลๆ
บางทีพระไมมีจีวรใช หรือใชผาเกาๆ ผาเนื้อหยาบๆ เสนดายตาหางๆ ไม
คอยมีจีวรใชกัน พระที่มีจีวรใชมากก็คือวัดในเมือง ในอําเภอ ในตลาด
นี่ก็ไมเสมอทั่วถึง
ก็เปนอันวา ผากฐินนั้นเปนเรื่องที่ที่ประชุมสงฆมอบให และเมื่อ
ดําเนินการกันไปจนเสร็จจบแลว พระก็ไดอานิสงสอยางที่วา นี้เปนเรื่อง
ของพระที่เรียกวา “กรานกฐิน”
มาถึงเรื่องของโยมที่มีการ “ทอดกฐิน” นั้น เปนมาอยางไร
ทีจ่ ริงไมมอี ะไรมาก เรือ่ งก็คอื วา ในการกรานกฐินนัน้ ญาติโยมก็
ถวายผาไดอยูแ ลว และยังมีหลักเปดไวดว ยวา ถาญาติโยมนําผาสําเร็จ
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แลวมาถวาย ก็ใชได คือเอาผาจีวรทีโ่ ยมถวายนัน้ มามอบใหกนั ไดเลย
ตรงนี้แหละเปนชองที่ทําใหโยมเขามารวม พอโยมเห็นวา พระ
สามารถรับผาที่ทําสําเร็จแลวเอามามอบใหกันได โยมคิดจะทําบุญ ก็เลย
นําผาที่ทําสําเร็จแลว ซึ่งเรียกวาผากฐิน มาถวาย พระก็ตัดขั้นตอนทําผา
ใหเปนจีวรออกไป เหลือแตเอาผากฐินมามอบใหแกกันในที่ประชุม โดย
แสดงความสามัคคีที่พรอมใจกันมอบผากฐินใหแกองคใดองคหนึ่ง
ถึงตอนนี้ ก็เกิดเปนความรวมใจ รวมสามัคคีกันระหวางพุทธบริษัท
ทั้งหมด คือ ทางฝายโยมก็มารวมสนับสนุน เอาผากฐินมาถวายเลย ชวย
พระใหมีผา ไมตองลําบาก และพระเองก็สามัคคีกันในการพรอมใจมอบ
ผา อยางที่วามาแลว
การที่โยมนําเอาผามาถวายแกพระ จะเปนผาจีวรสําเร็จรูปแลว หรือ
ยังไมสําเร็จรูป ก็ตาม เมื่อมาถวายใหเปนของกลาง แกที่ประชุมสงฆ
โดยนิยมวางลงไวตรงหนาที่ประชุมสงฆนั้น
ไมตองมีพระองคใดรับ
เรียกวา การทอดกฐิน

ตัวกฐินที่แท คือผาผืนเดียว
ตามที่พูดมานี้ ตัวกฐินทีแ่ ท คือผาผืนใดผืนหนึง่ จะเปนสังฆาฏิกไ็ ด
จะเปนอุตราสงคกไ็ ด จะเปนอันตรวาสก คือสบงก็ได แตนยิ มกันมาวาใชสงั ฆาฏิ

อยางไรก็ตาม โยมทําบุญทอดกฐินกันมาจนเปนประเพณี ก็ชอบ
ถวายใหมาก ใหเต็มอิ่มเต็มใจ เลยถวายทั้งไตร คือทั้งชุดครบ ๓ ผืนเลย
ทั้งที่พระจะใชจริง ก็ผืนเดียว เมื่อถวายไป ๓ ผืนแลว พระก็ไปตกลงเอง
วาจะเอาผืนไหน
เวลามอบเพือ่ เอาไปกรานกฐินนัน้ มอบผืนเดียว ทานนิยมมอบสังฆาฏิ
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อันนี้เปนความรูที่เอามาพูดใหโยมฟง โยมจะไดเขาใจเรื่องกฐิน
ในงานบุญทอดกฐินนั้น นอกจากตัวกฐิน ซึ่งเปนผาที่พระนําไปมอบ
ใหกันแลว มักมีของอื่นเยอะ มีแมกระทั่งปจจัยคือเงินบริจาค บางที
เดี๋ยวนี้ไปมุงที่ปจจัย หรือเนนที่ปจจัยกันมาก
ความจริง เงินทอง ปจจัยอะไรตางๆ ขาวของทุกอยางที่นํามาถวาย
ไมใชตัวกฐิน แตเรียกวา “บริวารกฐิน”
โยมจําไวดวย องคกฐิน คือผาผืนเดียว นอกนั้นเปนบริวารกฐิน
บางทีโยมไปมองบริวารกฐินเปนตัวกฐิน หรือมองกฐินพราๆ คลุมๆ ไป
เพราะฉะนั้น ตอไปนี้ตองจําใหแมน องคกฐินก็คือผาผืนเดียวนั้น นี่
คือตัวรูปธรรมของกฐิน

กฐินทางนามธรรม
ในแงรูปธรรม ตัวกฐินอยูที่ผาผืนเดียว อยางที่อธิบายมาแลวเสีย
ยืดยาว
ตอไปจะพูดถึงกฐินในแงนามธรรมบาง

สาระของกฐิน คือ น้ําใจสามัคคี
ผากฐินผืนเดียวนั้น เปนเครื่องแสดงสาระอะไรในทางนามธรรม
สาระนั้นก็คือ ความสามัคคีนั่นเอง
เริ่มดวยความสามัคคีของพระสงฆที่อยูรวมกันมา ๓ เดือน ที่มีและ
ยังมีความพรอมเพรียงกัน มารวมดวยชวยกัน ถายังไมมีผา ก็ไปหาผา
มาสําหรับทําจีวร พรอมใจกันมอบผานั้นใหแกองคใดองคหนึ่ง
เมื่อมอบใหแลว ก็ไมทิ้ง ไมมีการรังเกียจกัน ไมมีการแบงแยกพวก
กัน ยังมีใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไปชวยทําจีวรกันจนสําเร็จ แสดงถึง
ความสามัคคีตลอดทุกขั้นจนงานลุลวงเรียบรอย
สามัคคีนแี่ หละ คือสาระของกฐินในทางนามธรรม
ตกลงวา กฐินในทางรูปธรรม คือผาผืนหนึ่ง สาระในทางนามธรรม
คือความสามัคคี
แลวความสามัคคีในหมูสงฆก็ขยายไปถึงโยม กลาวคือ ทางดาน
พระรวมใจกันอยางนี้แลว โยมก็เขามาหนุนวา อยาใหพระลําบากเลย
พระตองไปทําผาลําบากลําบน ตองมาตัด มาเย็บ มายอม เรามีศรัทธา
เราก็ชวยทานทําใหสําเร็จ
แตย้ําวา พระจะไปขอไปเลียบเคียงไมไดเปนอันขาด โยมตองมี
ศรัทธามารวมเอง แสดงวาเปนไปดวยจิตใจแทๆ
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โยมมีความรวมใจกับพระสงฆ เห็นวาพระสงฆที่อยูวัดนี้ มีความ
ประพฤติดี ไมนารังเกียจ โยมก็มีศรัทธานํามาถวาย เทากับตัดขั้นตอน
ของการหาและการทําจีวร
ตอนนี้ก็ไดสามัคคีของโยมดวย โดยโยมเขามารวมสนับสนุนพระ
สงฆ โยมเปนพุทธบริษัทฝายคฤหัสถ จึงเปนอันวา ตอนนี้พุทธบริษัททั้ง
ฝายพระสงฆและฝายคฤหัสถก็ไดสามัคคีกัน
ตอมาประเพณีก็เพิ่มขยายไปตามสาระของกฐินที่เปนเรื่องของความ
สามัคคีแสดงน้าํ ใจกัน พุทธศาสนิกชนก็เลยแสดงน้าํ ใจขามแดนไปยังตาง
ถิน่ กันดวย คนหมูบานนี้ ตําบลนี้ อําเภอนี้ จังหวัดนี้ ก็นําผากฐินไปทอด
ใหวัดที่หมูบานโนน ตําบลโนน อําเภอโนน จังหวัดโนน
โดยเฉพาะกรุงเทพฯ เปนแหลงที่มีเงินมีทองเศรษฐกิจดี ชาวกรุงก็
นํากฐินไปทอดที่วัดในตางจังหวัด เปนการแสดงความสามัคคีของคนใน
ชาติ ทั้งในหมูพุทธศาสนิกชน และในสังคมทั้งหมด ก็เลยไดความ
สามัคคีกวางขวางออกไป
เพราะฉะนั้น ฤดูกฐินจึงเปนฤดูของการแสดงความสามัคคี เปนฤดู
ของการมีนา้ํ ใจชวยเหลือกันระหวางคนในสังคม ในชาติ ในหมูพ ทุ ธศาสนิกชนทั่วไปทั้งหมด เราก็เลยเดินทางกันใหญในเทศกาลกฐิน เพื่อไปชวย
วัดในตางจังหวัด
เมื่อเปนอยางนี้ ญาติโยมบางทีไปจัดกฐินเที่ยวบาง จัดกฐินมีอะไร
ตออะไรแบบสนุกสนานกันบาง ไมวาจะทําอะไรก็ตาม ก็ขออยาใหลืม
สาระที่สําคัญคือ การไดชวยเหลือเกื้อกูลกัน การแสดงน้ําใจสามัคคีตอ
กันระหวางคนในสังคมนี้ เริ่มตั้งแตพระสงฆสามัคคีกัน ญาติโยมรวม
สามั ค คี กั บ พระสงฆ แล ว จากนั้ น ญาติโ ยมและพระสงฆ ใ นถิ่ นหนึ่ ง
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จังหวัดหนึ่ง ก็ไปสามัคคีรวมสนับสนุนใหกําลังแกอีกถิ่นหนึ่ง อีกจังหวัด
หนึ่ง ถาอยางนี้ก็ไดสาระของกฐิน

ผลดีมากหลายของสามัคคี
ความสามัคคีเปนหลักสําคัญในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรง
ย้ําไวนักวา ความสามัคคีของหมูใ หเกิดสุข ซึ่งเราสวนมากเคยไดยินได
ฟง หลายทานก็จําคําบาลีพุทธภาษิตไดวา สุขา สังฆัสสะ สามัคคี
การที่หมูชนอยางพระสงฆจะมีความสามัคคีได ก็ตองมีหลักความ
ประพฤติรองรับ
หลักความประพฤติพื้นฐานก็คือ วินัย ไดแกการจัดสรรระเบียบ
ความเปนอยู ระบบความสัมพันธกันในสังคม
วินัยเปนฐานลางในการทําใหเกิดความสามัคคี คนในสังคมประเทศ
ชาติตองมีวินัย เมื่อมีความประพฤติไปกันได โดยอยูในระเบียบวินัย
แลว ความสามัคคีก็เกิดขึ้นได
ตอจากนั้นก็เปนขั้นของธรรม คือ คุณความดีในจิตใจ เชน ความ
รัก เมตตา ความมีไมตรีตอกัน ความเอื้อเฟอเกื้อกูลชวยเหลือกัน
ดังจะเห็นไดในพระพุทธศาสนานี้เองวา เบื้องตน พระพุทธเจาทรง
ตั้งสังฆะ คือหมูสงฆ เมื่อพระมาอยูร ว มกัน พระองคกท็ รงจัดการใหมี
ความสามัคคี เพราะถาไมมคี วามสามัคคี สงฆทอี่ ยูร ว มกัน ก็แตกกระจัด
กระจาย อยูรวมกันไมได
วิธีการก็คือ หนึ่ง ทรงจัดตั้งวินัย ทรงวางระบบตางๆ ทีจ่ ะชวยให
พระมีความสัมพันธกนั ในเชิงสามัคคีและกอสามัคคี สอง ทรงสอน
หลักธรรมตางๆ มากมาย ทีจ่ ะใหผอู ยูร ว มมีนา้ํ ใจรักสมัครสมานเกือ้ หนุน
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กัน
พระพุทธเจาทรงถือความสามัคคีเปนสําคัญ สิง่ ทีต่ รงกันขามกับความ
สามัคคี ก็คอื สังฆเภท ซึง่ แปลวา การทําลายสงฆ หรือทําสงฆใหแตกกัน
สองศัพทนี้คูกัน คือ สังฆเภท กับ สังฆสามัคคี
สังฆสามัคคี คือความพรอมเพรียงของหมู สังฆเภท คือการแตก
แยกของหมู
การทําลายสงฆนั้น เรารูกันวาเปนบาปกรรมอยางหนัก เรียกวา
อนันตริยกรรม คือกรรมที่ไดรับผลบาปตอเนื่องไปไมมีระหวางไมมีเวน
วางเลย เพราะฉะนัน้ ชาวพุทธตองเห็นความสําคัญของสามัคคี
ความสามัคคีของหมูช นทีอ่ ยูร ว มกัน ทําใหเกิดกําลัง จะทําอะไรก็ทํา
สําเร็จไดงาย นอกจากทําใหเกิดกําลังแลว ก็ทําใหแตละคนที่อยูในหมู
นั้น ไดบรรยากาศที่สบายใจ มีความชื่นอกชื่นใจ
ถาอยูกันแลวมีความขัดแยง ทะเลาะวิวาทกัน แตละคนก็จิตใจไม
สบาย ขุนมัว เศราหมอง อยูไมเปนสุข ยิ่งชีวิตสงฆนี่เนนเรื่องการพัฒนา
ทางจิตใจ มีทั้งจิตตภาวนา และปญญาภาวนา ก็ยิ่งจําเปนตองอยูกัน
อยางไมมีความแคนเคืองขัดใจหรือหวาดระแวง ตองใหจิตใจสบายไมขุน
มัวเศราหมอง การพัฒนาจึงจะกาวไปได เพราะฉะนั้น ความสามัคคีจึง
สําคัญยิ่ง
ความสามัคคีสรางบรรยากาศที่ทําใหแตละคนอยูเปนสุข สามารถ
ขวนขวายทํากิจของตนไดดวยความโลงจิตชื่นใจไรกังวล
นอกจากนั้น ในเวลาทํา คนอื่นยังมาชวยอีก เมื่อคนหนึ่งทําอะไร
กําลังไมพอ คนอื่นก็มาชวย ก็จึงทําไดหรืองายไปทุกอยาง
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เพราะฉะนั้น หนึ่ง กิจการของหมูคณะสวนรวมก็เดินหนาไปดวยดี
สอง หมูชนที่อยูรวมกันดวยความสามัคคีก็งดงาม คนภายนอกเห็นเขาก็
เลื่อมใส นอกจากนาเลื่อมใสแลว ยังยําเกรงดวย หมูชนใดมีความ
สามัคคี คนขางนอกมา ถาจะคิดไมดี ก็กลัวเลย แตถาใหดี ก็ควรใหได
ผลในแงเห็นความงดงาม ใหเกิดความชื่นชม
ไมตองอะไรมาก แคเพียงวาสวดมนตเรียบรื่นพรอมกัน ใครมาได
ยินก็ชื่นใจแลว ทําใหจิตใจเขาปลาบปลื้ม นอมนําศรัทธาปสาทะได
สาม เมือ่ สวนรวมสามัคคี และสวนบุคคลแตละคนก็อยูด ว ยความโปรง
โลงเปนสุข ก็ทาํ ใหเกิดบรรยากาศที่เอื้อใหทุกคนพรอมจะทํากิจหนาที่ของ
ตนๆ เชนในการฝกตนใหกาวหนาไปในการเจริญสมาธิ เปนตน
สี่ นอกจากสภาพรอบตัวเอื้อใหแตละคนทํากิจแลว คนอื่นก็มาชวย
เหลืออีกดวย ก็ดีหมด

สามัคคีมีหลากหลาย จนถึงปจจัยสามัคคี
ที่พระพุทธเจาตรัสสรรเสริญสังฆสามัคคีนั้น อยางเวลามีการกราน
กฐินนี้ ก็ขอใหนึกไปถึงคําวา สังฆสามัคคี
ความสามัคคีของสงฆก็โยงไปถึงสามัคคีของหมูชนดวย สังคม
ประเทศชาติก็เชนเดียวกัน ตองการความสามัคคีนี้ ตั้งแตในครอบครัว
ในหมูบาน ในสังคม ในประเทศชาติ และในโลก
ลองมองแบบเอาจริง จะเห็นชัดวา การจะใหสังฆสามัคคีแพรไปใน
โลกตอนนี้คงจะยาก โลกเดินไปในทางที่แตกสามัคคีมากกวา แตมันก็
เปนหนาที่ของทุกคนที่จะตองหาทางทําใหเกิดสามัคคี ถาโลกไรสามัคคี
มนุษยก็อยูกันไมเปนสุข เวลานี้ ที่แตกสามัคคีกันนักนี้ วุนแคไหน ทุก
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คนก็มองเห็นอยู
สามัคคีนี้เปนเรื่องใหญมาก พูดกันไมจบ นอกจากสามัคคีในชุมชน
หมูคนที่เรียกวาสังฆสามัคคี และเล็กลงมาเรียกวาคณสามัคคีแลว ก็ยังมี
สามัคคีของธรรมะ ที่เรียกวาธรรมสามัคคีอีก
อยางทานที่ปฏิบัติธรรม จะปฏิบัติไดสําเร็จตองมีธรรมสามัคคี คือ
ความพรอมเพรียงของธรรมที่เปนองคประกอบ ซึ่งเราปฏิบัติครบแลวจึง
จะบรรลุผลที่เปนจุดหมาย
ใครจะบรรลุมรรคผลนิพพาน ก็ตองมีธรรมสามัคคี คือมีองคมรรค
ประชุมประสานกันพรอมทั้ง ๘ ขอ ตั้งแตสัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสมาธิ
พอองคมรรคทัง้ ๘ สามัคคีบรรจบพรอมกันเมือ่ ใด ก็บรรลุมรรคผลเมือ่
นัน้ ถาธรรมะยังไมสามัคคี ก็ไมบรรลุ หรืออีกหมวดหนึง่ คือ โพชฌงค ๗
ประการ ถาโพชฌงค ๗ พรอมเมือ่ ไร ก็ตรัสรูเ มือ่ นัน้ นีเ่ รียกวาธรรมสามัคคี
เพราะฉะนั้น ในการจะบรรลุผลการปฏิบัติอะไรก็ตาม องคธรรม
ตองบรรจบพรอมครบบริบูรณ
สามัคคีที่นาสนใจยังมีอีก คือ ปจจัยสามัคคี ไดแกความพรอมของ
ปจจัย ใครจะทําอะไร ปจจัยตองพรอม ถาปจจัยไมพรอม ถึงมีเหตุก็ไม
เกิดผลที่ตองการ อยาไปนึกวามีแตเหตุแลวจะเกิดผลนั้นผลนี้ ปจจัย
ตองพรอมดวย เรียกวาตองมีปจจัยสามัคคี
ตัวอยาง เชน เราจะปลูกตนมะมวงสักตน โยมบอกวา ฉันทําเหตุ
แลว คือ เอาเมล็ดมะมวงไปปลูก ฉันจะไดตนมะมวง นั่นไมแน ถา
ปจจัยไมพรอม มันก็ไมเกิดเปนมะมวงหรอก
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เอาเมล็ดมะมวงไปปลูก จะใหไดตนมะมวง ก็ตองมีปจจัยพรอม
ดวย มีปจจัยอะไร นอกจากเมล็ดมะมวงที่ยังดี ยังไมเสียแลว ตองมีดิน
มีน้ํา มีปุย มีอุณหภูมิพอเหมาะ เปนตน ปจจัยพรอมเมื่อไรนั่นแหละ ตน
มะมวงจึงงอกขึ้นมา
ผลทุกอยางในโลกนี้ก็เชนเดียวกัน ตองมีปจจัยสามัคคี อยางโยม
ทํากรรมดี หลายทานพูดวาฉันทําดีแลวไมเห็นไดดี โยมเคยสํารวจไหม
วาไดทําปจจัยพรอมหรือเปลา
เราทําเหตุอยางเดียว อยาไปนึกวาจะไดผลที่ตองการ ตองดูผลเปน
ลําดับ ผลของกรรมนั้นโดยตรงเกิดไดทันที แตผลที่ออกไปสูความชื่น
ชมของคนอื่น ผลในการที่สังคมนิยมชมชอบ ผลในแงของการไดผล
ตอบแทน เปนตน เปนผลตางดาน ซึ่งตองอาศัยปจจัยจําเพาะดานนั้นๆ
มาประกอบ เมื่อปจจัยพรั่งพรอมแลวจึงจะเกิดผล ผลก็เกิดตามความ
พรอมของปจจัยนั้นๆ
เพราะฉะนั้น คนที่จะทํากรรมใหไดผลดี นอกจากมีความดีแลว
ตองเปนคนที่มีปญญา เพื่อจะไดมาตรวจสอบปจจัยที่ตนทําวา มันพรอม
ที่จะใหเกิดผลที่เราตองการหรือไม เมื่อมันไมพรอม ขาดตกตรงไหน ก็
จะไดทําใหพรอมในคราวตอไป ก็จะปรับปรุงทํากรรมใหเปนกุศลยิ่งขึ้น
ถาใชภาษาปจจุบันก็เรียกวา “พัฒนากรรม”
ถามัวรองโอดโอยวาทํากรรมดีแลวไมไดผลดี อยางนี้ก็ยาก ก็ไมได
ผลอยูนั่นแหละ เพราะไมเคยสํารวจตรวจสอบตนเอง เมื่อทํากรรม ก็
ตองมีปจจัยสามัคคี ใหมีความพรั่งพรอมของปจจัย แลวผลจึงจะเกิด
อยางที่ตองการ
อันนี้ก็เปนตัวอยาง ใหเห็นวาสามัคคีนี้สําคัญมาก ทั้งในแงหมูชน
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ทั้งในแงการปฏิบัติธรรม ทั้งในแงการกระทํากิจทุกอยาง ดังทีเ่ รียกวา
ปจจัยสามัคคีนี้

สามัคคีในหมูชน แมแตฝูงนกยังตองมี
ทีนี้เรามาเนนเรื่องสามัคคีในหมูชนกันสักหนอย เพราะเปนเรื่อง
ใหญมาก
คนที่อยูรวมกันตั้งแตกลุมเล็กไปจนกลุมใหญตองมีสามัคคี เริ่มตั้ง
แตมีวินัย ที่จะจัดสรรระเบียบความเปนอยู และระบบสังคมใหดี
เดี๋ยวนี้ก็มีการจัดระเบียบสังคมกัน ซึ่งเปนทางหนึ่งที่จะทําใหเกิด
สามัคคี แตการจัดระเบียบทางสังคมดานภายนอกไมพอ ตองมีการจัด
ระเบียบดานในดวย โดยมีการพัฒนาจิตใจ เชน คุณธรรมดวยพรอมกัน
ไป ใหสองอยางมาประสานกัน จึงจะสําเร็จ
เรือ่ งความสามัคคีในหมูช น ก็อยางทีว่ า แลว มันมีหลายระดับ ตัง้ แต
หมูช นเล็กๆ อยางในวัดนีไ้ ป จนกระทัง่ ถึงทัง้ ชาติ ทัง้ ประเทศ และทัง้ โลก
ความสามัคคีก็เกิดจากความพรอมเพรียง พรอมใจ และทํากัน
อยางเปนระเบียบของหมูชน
ดังที่เคยยกตัวอยาง เรื่องนกกระจาบ มันพากันไปกินขาวในนาของ
ชาวนา ชาวนาแคนนักวา มันทําใหเราแย จะตองหาทางจับมันมาลงหมอ
แกงใหได แกก็เอาตาขายไปดัก เจานกฝูงนี้มันก็ติดในตาขาย
พอดีวา นกฝูงนี้มีความสามัคคี หัวหนาเปนผูนําที่เกง ทําใหนก
ทั้งหมดรวมใจกันได เจานกหัวหนานี้ก็ใหสัญญาณแกนกลูกนองหมดทั้ง
ฝูง

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗

พอนกหัวหนาฝูงใหสัญญาณขึ้นมาปบ นกทั้งฝูงก็บินพรึ่บขึ้นพรอม
กัน ฝูงนกก็ยกเอาตาขายไปได แลวพรอมใจกันเอาไปลงบนยอดไม พอ
ฝูงนกลงบนยอดไม ตาขายก็คางบนยอดไม นกก็รอดไปไดทั้งหมด ชาว
นาดักตาขายกี่ทีๆ ก็ไมสําเร็จ นกชนะทุกที
จะเห็นวา การทีน่ กสามัคคีนนั้ มันตองมีวนิ ยั ดวย คือการนัดหมาย
การปฏิบตั พิ รอมเพรียงตามสัญญาณ และทําอะไรพรอมๆ กัน โดยมีใจ
พรอมกันกอน
ตอมาคราวหนึ่ง นกเกิดแตกความสามัคคี มีการเกี่ยงกัน บางตัววา
คราวที่แลวขาออกกําลังมาก แกไมออกกําลังเลย คราวนี้แกออกแรงบาง
นะ ขาจะพัก จะออมกําลังหนอย ฯลฯ
นกเกีย่ งกันไปกันมา พอหัวหนาใหสญ
ั ญาณ ทีนไี้ มพรึบ่ แลว ตาขาย
ก็ไมขนึ้ ชาวนาเลยสบาย มารวบตาขายเก็บนกเหลานี้ไปลงหมอแกงหมด
เลย นี่คือสังฆเภท การแตกสามัคคี นิทานอยางนีม้ มี ากในชาดก

หมูกินเสือได เมื่อหมูรวมใจสามัคคี
อีกเรื่องหนึ่ง หมูก็เอาชนะเสือได ถามีความสามัคคี เรื่องนี้เลาสั้นๆ
ก็แลวกัน
ธรรมดาหมูนั้นกลัวเสือ แลวมันก็เปนเหยื่อเปนอาหารของเสือ มี
เรื่องเลาไวในชาดกวา มีชางไมคนหนึ่ง วันหนึ่งไปในปา เจอลูกหมูปาตัว
หนึ่งตกหลุมติดอยู ไปไมได แกก็เลยเอาเจาลูกหมูตัวนี้มาเลี้ยง เพราะ
เลี้ยงมาตั้งแตเล็ก มันก็เลยเชื่อง
เจาลูกหมูตัวนี้ฉลาด พอโตขึ้นมา มันก็ชวยงานชางไม เวลาชางไม
เลื่อยไม ไสไม มันก็เอาปากชวยคาบไมให พลิกไมไปทางโนนทางนี้ ชวย
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ใหชางไมทํางานไดสะดวก
ตอมานายชางไมไดคิดวา เอ... ไอเจาหมูนี่มันอยูกับเรา เกิดมีใคร
ชอบใจ มาเอาไปฆา ไปแกงกินเสีย มันก็จะเคราะหราย เราก็อาจจะดูแล
ไดไมทั่วถึง ทางที่ดีเราเอามันไปปลอยในปาดีกวา
ตกลง นายชางไมก็เอาเจาหมูตัวนี้ซึ่งโตแลวไปปลอยในปา พอไปอยู
ปา เจาหมูตัวนี้ฉลาดหาที่กินที่อยูของมัน ก็ไปเจอที่หนึ่งซึ่งมีหมูอยูกนั
มาก ใชภาษาโบราณวา มีหมูอยูกันคลาคล่ํา และเห็นวาเปนที่เหมาะ
อาหารก็พรั่งพรอมบริบูรณ ก็เลยไปอยูดวย
พอไปอยู ก็ไดรูจักกับหมูตัวอื่นๆ ก็ไปพูดทักทายกับหมูทั้งหลายวา
ที่นี่ดีนะ นารื่นรมยนะ
เจาหมูอื่นก็บอกวา มันก็นารื่นรมยอยูหรอก แตมันมีภัยอันตรายนะ
เจาหมูใหมก็บอกวา ขาเห็นแกก็พอจะรูวา นาจะมีภัย เพราะวา ขนาด
อาหารดี ถิ่นที่อยูดีอยางนี้ ตัวแกยังไมคอยมีเนื้อมีหนังเทาใดเลย แสดง
วาคงกลัวอะไรอยู เมื่อใจไมดี มีความหวาดกลัว ก็เลยซูบซีดกันไปหมด
แลวภัยอะไรละที่วามี
หมูเจาถิ่นก็เลาวา ที่นี่มีเสือ มันมากินพวกเราเรื่อยเลย ทําใหพวก
เราอยูไมเปนสุข พอเชาขึ้นก็มาจับเอาหมูไปตัวหนึ่ง พอมาที หมูก็แตก
ตื่นวิ่งหนีกัน ตัวไหนหนีไมทัน เสือมันจับได มันก็เอาไปกิน เสือกินหมู
ไปทุกวันๆ หมูจึงอยูกันอยางไมเปนสุข
หมูใหมกถ็ ามวา เสือมีกตี่ วั หมูเจาถิน่ ตอบวามีตวั เดียวแหละ ถามวา
แลวพวกเรามีตั้งเยอะแยะหลายสิบหลายรอย ทําไมสูเขาไมได ตอบวา
เสือมันเกงนี่ ก็สูไมได หมูใหมบอกวา ตองสูได มาเตรียมตัวกัน
เจาหมูใหมกบ็ อกวิธกี ารสูด ว ยยุทธวิธี นีห่ มูกม็ ยี ทุ ธวิธเี หมือนกัน
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หมูกจ็ ดั กระบวนทัพ โดยจัดกองหมูเปนชัน้ ๆ ใหพวกหมูทมี่ เี ขีย้ วคมขุด
หลุม
บริเวณนั้นเปนเขามีโขดหินดวย ตรงโขดหินที่หนึ่งซึ่งเจาหมูใหมจะ
ขึ้นไปอยู มันก็ใหขุดหลุมหลังโขดหินแหงนั้นหนึ่งหลุม เปนหลุมที่ขึ้นงาย
แตดานหนาใหขุดหลุมใหญ ที่ตกลงมาบนโขดแลวจะไถลลงไปและจะ
ขึ้นไมได
เมื่อเตรียมการเสร็จแลว ก็บอกใหเขาประจําที่ เจาหมูใหมก็ขึ้นไป
อยูบนโขดหิน
เสือมา นึกวาหมูพอเห็นเสือ ก็จะแตกตื่นหนีกระเจิงไป แตคราวนี้
หมูไมหนี
เจาหมูใหมสอนพวกหมูเจาถิ่นไววา เสือทําอยางไร เราก็ทําอยางนั้น
บาง ตอนแรก เสือมันจองถมึงตาเขามา พวกหมูก็จองถมึงตาเสือบาง
เสือหายใจฟดใหญ พวกหมูก็หายใจฟดใหญบาง ขออภัย เจาเสือถาย
ปสสาวะ พวกหมูก็ถายปสสาวะบาง เปนกิริยาของสัตวที่จะตอสู ปรากฏ
วา ทําไปทํามา เจาเสือชักจะครั่นคราม ไปๆ มาๆ ก็เลยถอย
ทีนี้ที่ทางผาน มีดาบสขี้โกงตนหนึ่งตั้งอาศรมอยู เจาดาบสขี้โกงเคย
ไดเศษอาหารจากเสือตัวนี้ พอเสือกินเหลือ ดาบสตนนี้ก็พลอยไดกินเนื้อ
หมูดวย
วันนัน้ พอเห็นเสือมา ไมเห็นมีหมูมาดวย และดูหนาตาเสือไมคอ ย
ผองใส ทาทางไมสงา ดาบสจึงถามเจาเสือวาทําไมเปนอยางนีล้ ะ เจาเสือก็
เลาใหฟง ดาบสขีโ้ กงก็เลยบอกวา ไปกลัวมันทําไม พอคํารามแลวก็ปรี่เขา
ไปเลย พวกมันก็จะแตกกระจัดกระจายไปเอง
เจาเสือไดกําลังใจ ก็กลับไปใหม เขาไปตั้งทา จองถมึงทึง แลว
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คําราม พอคํารามแลวก็กระโดดเลย พุงเขาไปหาหมูตัวที่อยูบนโขดหิน
เจาหมูของชางไมเตรียมตัวพรอมอยูแ ลว ก็หลบลงไปหลุมขางหลัง
เจาเสือพุง ทะยานมาอยางแรง ยัง้ ตัวไมได ก็ไถลตกลงไปในหลุมขางหนา
ซึ่งเปนหลุมลึกทีข่ นึ้ ไมได เจาเสือก็ตดิ หลุม พวกหมูกเ็ ลยมากินเสือ
แทนที่เสือจะกินหมู แตคราวนี้หมูกินเสือ พวกหมูบอกวาไมเคยกิน
เนื้อเสือเลย มันจะอรอยแคไหนนะ เลยมารุมกินกันใหญ
เสร็จแลวหมูใหมก็บอกวา ทีนี้พวกเราคงสบายแลวนะ ศัตรูตัวราย
หมดไปแลว
พวกหมูทั้งหลายก็บอกวา หมดอะไรละ ยังมีตัววางแผนอยูโนนไง
ก็คือดาบสโกงนั่นแหละ เสือตัวนี้ไปแลวก็จริง แตเดี๋ยวดาบสนั่นก็ไปเอา
เสืออื่นมาอีก สิบตัวก็ยังได เพราะฉะนั้นเราตองไปจัดการกับดาบส
วาอยางนั้นแลว กองทัพหมูก็พากันไปหาดาบส ดาบสก็...เอะ อะไร
กันนี่ โอโฮ! นี่แสดงวาเสือคงตองตายแลว ดาบสเลยหนีขึ้นตนไม
พอดาบสหนีไปขึ้นตนไม พวกหมูก็เอาเขี้ยวที่คมขุดรากตนไม จน
กระทัง่ ตนไมโคนลงมา หมูทงั้ หลายก็เลยกินดาบสนัน่ เขาไปดวยหมดเลย
นี่เปนเรื่องชาดกที่แสดงใหเห็นวา ความสามัคคีทําใหหมูกินเสือได
หมูชนะเสือดวยความสามัคคี
นี่เปนเรื่องชาดกที่ควรเอามาเลาใหเด็กฟง เพื่อใหซึ้งใจและมั่นใน
ความสามัคคี

หลักการสรางความสามัคคี
ความสามัคคีของหมูชนเปนเรื่องสําคัญ ทําใหคนมีกําลังแรง ถาคน
ในชาติไมมีความสามัคคี ทําอะไรไมพรอมเพรียงกัน คนนี้พูดอยางหนึ่ง
คนนั้นพูดอยางหนึ่ง มัวแตทะเลาะเบาะแวงกัน ก็หมดกําลัง
หนึ่งบวกหนึ่ง เปนสอง หนึ่งลบหนึ่ง ก็เปนศูนย คนไทยเราถาไมมี
ความสามัคคี สมมติวามี ๖๐ ลาน เปนฝายละ ๓๐ ลาน ลบกันก็เหลือ
ศูนย แตถาบวกกันก็ไดครบ ๖๐ เพราะฉะนั้น ตองมีความสามัคคี
ความสามัคคีเปนพลัง และทั้งเปนบรรยากาศใหเกิดความสุข ความ
รมเย็น และความงดงามความดีทั้งหลาย เปนเรื่องชื่นชูกําลังใจ
บอกแลววา ความสามัคคีนั้น เกิดจาก หนึ่ง วินยั การรูจักจัดสรร
ระเบียบชีวิต จัดวางระบบสังคม ใหพรักพรอมสม่ําเสมอเรียบรอยดี ตอ
จากนั้น สอง มีความสามัคคีดวยจิตใจที่มีความรักใครไมตรี
ทานจึงแยกสามัคคีเปน
๑. กายสามัคคี ความพรอมเพรียงทางกาย
๒. จิตสามัคคี ความพรอมเพรียงทางจิตใจ
กายสามัคคีสําเร็จดวยวินัย คือการจัดตั้งวางระเบียบระบบ เปนตน
และอาศัยวัฒนธรรมประเพณี
อยางญาติโยม ก็อาศัยวัฒนธรรม ประเพณี พอมีงานบุญกฐินปบ ก็
มาพรอมกัน เกิดกายสามัคคี และในเวลานั้น ใจก็โนมไปในบุญกุศล
เหมือนกัน ใจก็เกิดจิตสามัคคี เลยไดสามัคคีทั้งสองอยาง ก็ขอใหเรามี
ทั้งกายสามัคคีและจิตสามัคคี
จิตสามัคคีตองอาศัยธรรมะมาชวย ก็เลยอยากพูดถึงหลักธรรมที่
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ทําใหเกิดความสามัคคี
หลักธรรมที่ทําใหเกิดความสามัคคี พระพุทธเจาตรัสไวหลายชั้น
วันนี้มาพูดเปนเนื้อหาธรรมะกันนิดหนอย

หลักธรรมใหญทยี่ ดึ เหนีย่ วสังคมไวในสามัคคี
หลักธรรมขัน้ ทีห่ นึง่ ทีท่ าํ ใหเกิดความสามัคคี ก็คอื การสงเคราะหกนั
มนุษยเราอยูรวมกันในสังคม ก็ตองมีการสงเคราะห การสงเคราะห
นั้น โดยเนื้อหาสาระที่แทแปลวา ยึดเหนี่ยวน้ําใจกันไว
สงเคราะห ไมใชแควาทางกายเอาของไปใหกันเฉยๆ สงเคราะหมี
ความหมายลึกลงไปในจิตใจ แปลวายึดเหนี่ยวจิตใจ
“สงเคราะห” เปนคําตรงขามกับ “วิเคราะห”
วิเคราะห แปลวาแยกแยะ เราเอาอะไรมา แลวจับแยกออกๆ เรียก
วา วิเคราะห
ทีนี้ ถาจับมารวมกัน ทานเรียกวา สังเคราะห หรือสงเคราะห ก็ได
อันเดียวกัน แตพอมาใชในภาษาไทย ก็มีการบัญญัติความหมายที่ทําให
ตางกันไป เชน สังเคราะหในทางเคมี เปนตน ในที่นี้อยาไปถือ ก็คือศัพท
เดียวกันนั่นแหละ แปลวา เอามารวมกัน ประสานกัน ผนึกผนวกกัน
คนเราตองมีการสงเคราะหยึดเหนี่ยวจิตใจกัน ซึ่งประสานตั้งแตทาง
กายในดานรูปธรรมดวย
หลักการสงเคราะหนี้เรียกวา สังคหวัตถุ มี ๔ ประการ อะไรบาง
๑. ทาน การให การเผื่อแผแบงปน
คนเราแตละคนจําเปนตองอาศัยวัตถุยังชีพ เริ่มดวยปจจัย ๔ เมื่อ
เปนเชนนี้ ก็บังคับใหแตละคนตองแสวงหา ทําการทํางาน หาเงินหาทอง
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ในเมื่อแตละคนคิดหาเงินหาทอง หาปจจัย ๔ เขามาใหแกตัว คิด
อยูทางเดียวบอยเขาๆ ตอมาก็หนุนความโลภใหพอกหนาขึ้นๆ อยากจะ
ไดมากขึน้ ๆ แลวพอไดมาก ก็อยากไดมากยิง่ ขึน้ ไป คิดแตจะไดจะเอาๆๆ
พอเปนอยางนี้ จิตใจก็คบั แคบลง หาทางแกงแยงชิงกัน แลวก็ขดั แยง
ทะเลาะวิวาทกัน ทําใหเดือดรอน อยูกันไมเปนสุข สามัคคีก็เกิดไมได
พระพุทธเจาจึงตรัสสอนวา เบื้องแรก ทานอยูในโลก เมื่อพึ่งพา
อาศัยวัตถุ ตองแสวงหาวัตถุ ก็อยามัวคิดแตจะไดจะเอาอยางเดียว ควร
คิดใหดวย
ดวยเหตุนี้ พระพุทธเจาจึงทรงสอนหลักเรื่อง “ทาน” ขึ้นมากอน
ทาน ก็คือการให การแบงปน เผื่อแผกัน คนที่เขาดอยโอกาส ขาด
กําลังความสามารถ ไมมีทางไป เมือ่ เราไปเผือ่ แผแบงปนให เขาก็จะเปน
อยูไ ด และมีเครือ่ งอาศัยทีจ่ ะตัง้ ตัวขึน้ ไดตอ ไป นีค่ อื ใหขนั้ พืน้ ฐาน
ทานนี่ ใหดว ยเมตตา คือ เขาอยูเ ปนปกติดี เรามีน้ําใจ จะแสดง
ความรัก ความปรารถนาดี ก็ให ก็มี
ใหดว ยกรุณา คือ เมื่อเขาขาดแคลน หรือตกทุกขไดยาก จะชวย
เหลือใหเขาพนทุกข จึงให ก็มี
ใหดว ยมุทติ า คือ เห็นเขาทําความดีทําเรื่องสรางสรรคเปน
ประโยชน จะสนับสนุน ก็ไปให ก็มี
นี่คือทาน การให ๓ แบบ จะเห็นวา นี่ก็หนึ่งละ เปนหลักธรรมภาค
ปฏิบัติซึ่งโยงไปหาธรรมที่เปนคุณสมบัติในจิตใจ คือจะให ก็ตองมี
เมตตา กรุณา มุทิตา ซึ่งเปนคุณธรรมประจําใจ ในชุด พรหมวิหาร ๔ ที่
เราสอนกันมาก
ที่วานั้นแคขอทาน แตคุณธรรมในใจชุดพรหมวิหารนั้น จะ
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แสดงออกทุกดาน สําเร็จผลครบบริบูรณ ตองมาออกที่ สังคหวัตถุ ๔ นี้
ทั้งชุด
นอกจากนั้น เมื่อมาแสดงออกที่สังคหวัตถุ ๔ แลว ก็จะไมมีใคร
ตําหนิไดวา คุณดีแตพูดวา เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ไมเห็นทํา
อะไรออกมา ตอนนี้จะออกมาเปนกิจกรรมกันเห็นชัดๆ
เมื่อกี้นี้ ไดพูดมาถึงสังคหวัตถุขอ ๑ คือทาน ใหวตั ถุกนั หรือจะให
ความรู ใหวทิ ยา ก็ได ทีนกี้ ต็ อ ไป
๒. ปยวาจา วาจานารัก พูดดวยใจรัก
พูดดีดว ยเมตตา คือ เวลาอยูกันตามปกติ ก็พูดดวยความรัก ความ
ปรารถนาดี มีไมตรีจิตมิตรภาพ
พูดดีดว ยกรุณา คือ เวลาเขาตกทุกขเดือดรอนก็ปลอบโยนใหกําลัง
ใจ พูดแนะนําบอกวิธีแกปญหา
พูดดีดวยมุทิตา คือ เวลาเขาทําอะไรดีงาม ถูกตอง นายกยอง ก็
พูดสงเสริม อยางพอแมเห็นลูกทําดี ประสบความสําเร็จ ก็พูดใหกําลังใจ
สงเสริม
นี่คือปยวาจา ที่แสดงออกจากพรหมวิหาร ๔
๓. อัตถจริยา บําเพ็ญประโยชน
หมายความวา ทําประโยชนแกเขา ดวยกําลังความสามารถของตน
เรามีกําลังกายก็ตาม กําลังสติปญญาก็ตาม กําลังคุณความดีงามก็ตาม
ก็เอามาชวยทําประโยชนแกผูอื่น
ชวยดวยเมตตา คือ ในยามปกติ เขาทําอะไรก็ขวนขวายชวยเหลือ
เชน เดินไปดวยกัน เขาหิ้วของหลายชิ้น เรามือเปลา ก็แบงมาชวยถือ
เห็นเขามาพบกันยืนคุยอยู ก็ชวยเอาเกาอี้มาใหนั่ง
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ชวยดวยกรุณา คือ ในยามเขาทุกขยากเดือดรอน ก็ชวยเขาใหพน

ทุกข เชน ชวยคนตกน้ํา ชวยคนติดไฟไหม คนแกคนเฒาขาเขาไมดี จะ
ลุกจะเดินลําบาก ก็ไปชวย ไปพยุง จูงคนพิการขามถนน ฯลฯ
ชวยดวยมุทติ า คือ ยามเขาทําความดี อยางมาทําบุญทีว่ ดั สรางสิง่
ทีเ่ ปนประโยชน ทําถนนสาธารณะ ก็ไปชวย สงเสริมการทําความดี ทํา
ประโยชนตางๆ
๔. สมานัตตตา มีตนเสมอ เอาตัวเขาสมาน เขารวมอยางเสมอภาค
คราวนี้เขาถึงตัวกันเลย คือ รวมสุขรวมทุกข ยามสุข สุขรวมดวย
ยามทุกข ไมทิ้งกัน มีปญหาก็รวมชวยแกไข ยามปกติ ก็เสมอหนา ไมดู
ถูกดูหมิน่ ไมเหยียดหยามกัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ไมเลือกที่รักผลักที่
ชัง มีความเสมอภาค ตั้งมั่นในอุเบกขา มีจิตใจเปนธรรม
สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ เปนหลักสําคัญที่จะรักษาสังคมไวได สังคม
ของเราจะตั้งอยูในสามัคคี มั่นคง มีเอกภาพ ตองมีสังคหวัตถุตั้งแตใน
ครอบครัว
แคในครอบครัว ถาพอแมไมมีสังคหวัตถุ ก็บานแตก ครอบครัว
แยก อยูไมได พอ แมตองมี ทาน ปยวาจา อัตถจริยา จนถึงสมานัตตตา
ทีร่ ว มสุขรวมทุกขกับลูก มีความเปนธรรมตอลูกเสมอหนา เปนตน

หลักธรรมสําคัญทีส่ รางสรรคประชาสามัคคี
พูดไปหมวดหนึ่งแลว ทีนี้ ลึกเขาไปอีก พระพุทธเจาทรงสอนหลัก
ความสามัคคีใหแกสงฆ
สงฆที่จะมีความสามัคคี อยูกันดีได มีใจถึงกัน ตองมีหลักธรรมผูก
ใจกันไว ทําใหระลึกถึงกัน
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ตอนนี้ ถามีเด็กนักเรียนมา ตองทายปญหา ถามวา หลักธรรมที่พระ
พุทธเจาสอนไว เพื่อใหเกิดความสามัคคี ในหมูช นทีเ่ ปนประชาธิปไธย
เรียกวาอะไรเอย
ตอบวา คือหลักสาราณียธรรม ๖
สังคมของเราถือกันวาเปนสังคมประชาธิปไตย แตมักพูดกันอยูแค
เรื่องรูปแบบ เรื่องระเบียบ เรื่องกฎกติกา ซึ่งแมจะสําคัญ ก็เปนเพียง
ดานเดียว เราไมคอยพูดกันถึงเนื้อหาสาระทางนามธรรม
เอางายๆ บางทีก็พูดกันจนชาวบานเขาใจวา แคเลือกตั้งก็เปน
ประชาธิปไตยพอแลว หนักกวานัน้ ไมไดคดิ กันใหจริงจังวา ถาเลือก(ส)ตังค
ยังจะถือเปนเลือกตัง้ ไดไหม และเลือก(ส)ตังคนั้นจะคุมหรือไมกับการ
ทําลายประชากรใหเสียนิสยั เสือ่ มคุณภาพในระยะยาว
ในดานนามธรรม ถาเราไมมีคุณธรรม จะเกิดความสามัคคี เปน
สังคมประชาธิปไตยที่ดีไดอยางไร ถาเปนประชาธิปไตยแบบแยงชิงกัน ก็
ออนแอ แลวก็ไปไมไกล
สังคมประชาธิปไตย ตองเปนสังคมที่มีความพรอมเพรียงสามัคคี
เพราะวาหลักการสําคัญของสังคมประชาธิปไตยนั้น คือ การจัดสรรให
หมูมนุษยในสังคมนั้น อยูกันดวยดีมีความสงบสุข ซึ่งจะเอื้อโอกาสใหทุก
คนที่รวมอยูในสังคมนั้น นอกจากอยูดีมีสุข และทํากิจการตางๆ ไดดวย
ดีแลว ที่สําคัญยวดยิ่งก็คือ จะไดสามารถพัฒนาชีวิตของตนไดดีที่สุด
ทีนี้ ถามัววุนวายกับเรื่องจุกจิกไรสาระ ขัดแยงทะเลาะกันในเรื่องไม
เปนแกนสาร เชนเรื่องแยงชิงผลประโยชน ก็สูญเสียเวลาเปลา ทุกคนก็
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เดือดรอน คุณประโยชนของการมีสังคมประชาธิปไตยก็ไมเกิดขึ้น ทาน
จึงใหมีหลักสาราณียธรรม ๖ ประการ คือ
๑. เมตตากายกรรม จะทําอะไรก็ทําดวยเมตตา หมายความวา ทํา
การตางๆ ที่เปนการเกื้อกูล รวมมือ สรางสรรค ดวยความหวังดี
ปรารถนาดี ไมไดคิดเคียดแคน ไมไดคิดแกลง อยูดวยกัน ก็คิดแตจะ
ทําดี ทําประโยชนแกกัน และรวมกันทําประโยชน
๒. เมตตาวจีกรรม พูดอะไรก็พูดดวยเมตตา สุภาพ มีไมตรี
สนทนา เจรจา แนะนําดวยใจหวังดี เพื่อประโยชนสวนรวม เพื่อ
ประโยชนแกชีวิตของเขา แมเขาจะทําผิดอะไร ก็พูดดวยเมตตา ชวยหา
ทางแกไข ไมใชตั้งใจพูดเพื่อแกลง เพื่อขมขี่ เพื่อจะทําราย ที่จะทําใหวุน
วาย ทําใหแตกแยกกัน
๓. เมตตามโนกรรม คิดอะไรก็คิดดวยเมตตา นึกถึงกันดวย
ปรารถนาดี ตั้งใจดี อยากใหเขามีความสุข มีหนาตายิ้มแยมแจมใส
๔. สาธารณโภคี แบงปนลาภที่ไดมาโดยชอบธรรม ลาภคือผล
ประโยชน ตรงนีส้ าํ คัญไมนอ ย อยางพระสงฆ แมจะเปนหมูช นทีน่ บั วาใช
วัตถุนอ ยทีส่ ดุ แลว ถาไมมีความเสมอภาคในเรื่องลาภ ก็ยังเกิดปญหา
อยางเชนพระภัตตุเทศก คือพระผูมีหนาที่จัดแจกอาหาร ที่สมัยนี้
เกี่ยวกับเรื่องการจัดพระรับกิจนิมนตไปงานตางๆ ถาจัดอยางไมเสมอ
ภาค ไมยุติธรรม ไมสม่ําเสมอ พระสงฆก็ยังแตกสามัคคีได จะพูดไปไย
ถึงสังคมญาติโยมที่ตองอาศัยวัตถุมาก ถาไมมีความเสมอภาค ไมมี
ความเปนธรรมในเรื่องลาภ เรื่องผลประโยชน ก็จะยุงวุนวายมาก
ดวยเหตุนี้ พระพุทธเจาจึงตรัสขอที่ ๔ คือ แบงปนลาภที่ไดมาโดย
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ชอบธรรม แลวก็ฝกคนใหไมมัวคิดเอาแตตัว ใหคิดถึงคนอื่นบาง ใหคน
อื่นมีสวนรวม จนกระทั่งเปนพระโสดาบัน ก็เปนสาธารณโภคีแท ของ
ขาพเจา ใครตองการกิน ก็กินเถิด
๕. ศีลสามัญตา มีศีลเสมอกัน มีความประพฤติ มีวินัยเสมอกัน ถา
มีความประพฤติ มีวินัยไมเสมอกัน ไมอยูในระเบียบวินัยของสวนรวม
ลักลั่นกัน ตั้งกติกาแลวไมเคารพ คนนี้คอยละเมิดกฎ ไมชาหรอกสังคม
ไปไมรอด เพราะฉะนั้น จะตองมีศีลเสมอกัน มีความเคารพในกฎเกณฑ
กติกา ตั้งอยูในวินัย มีความประพฤติดีเสมอกัน
เหมือนอยางพระ ถาประพฤติไมเสมอกัน เดี๋ยวก็แตกแยก องคนี้
ระแวงองคนั้น องคนั้นประพฤติไมดี หมูคณะรังเกียจ ในที่สุดก็อาจจะ
สังฆเภท ถาไมถึงสังฆเภทก็ราวฉานไป
๖. ทิฏฐิสามัญตา มีทิฏฐิเสมอกัน คือ ยึดถือในหลักการใหญอัน
เดียวกัน เหมือนอยางพระสงฆ ก็ตองถือหลักการของพระพุทธศาสนา
เชน หลักการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานอันเดียวกัน ถาไมงั้นก็แตกสามัคคี
วุน วาย มัวทะเลาะกัน ไมเปนอันปฏิบตั ธิ รรม
สังคมประชาธิปไตย ก็ตอ งยอมรับและยึดถือหลักการประชาธิปไตย
เปนอันเดียวกัน
ถาหากไมมีหลักการที่จะยึดถือเปนอันเดียวกัน เดี๋ยวก็แตกแยก
ทะเลาะวิวาท อยางสังคมของพวกที่ถอื ประชาธิปไตย พอมีพวกถือสังคม
นิยมคอมมิวนิสม ก็อยูด ว ยกันไมได ถึงกับรบกันเปนสงคราม หรือแค
ระแวงกันวาจะเปนเผด็จการ ก็จะเอากันตาย
ทิฏฐินี่เปนเรื่องใหญ ทําใหการแตกแยกฝงลึกราวฉานอยางรุนแรง
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และยาวนาน ยืดเยื้อมากที่สุด ฉะนั้น จึงตองมีทิฏฐิสามัญตา คือสังคม
ตองมีหลักการใหญที่ยึดถือเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ถายึดถือหลักการใหญเดียวกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวแลว สังคมก็
สามัคคี โดยเฉพาะถาสังคมใดมีจดุ หมายรวมเปนหนึง่ เดียว ก็จะรวมใจ
คนใหเกิดพลังเขมแข็ง และจะเดินหนาพุง ไปสูเ ปาหมาย สังคมจะกาวไป
อยางมัน่ คงเขมแข็งทีส่ ดุ และจะประสบความสําเร็จ
สังคมไทยเปนสังคมที่ขาดจุดหมายรวม ไมมีจุดหมายรวมที่จะรวม
คนใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และใหมีกําลังเขมแข็ง เรื่องนี้ จะตองแก
ไขใหได
สาราณียธรรม ๖ ประการนี้ พระตองสํารวจตัวเองในชีวิตสงฆ ก็ขอ
ใหญาติโยมสํารวจสังคมของตัวเองดวย ขอใหเอามาใชสํารวจสังคมไทย
เราทั้งหมด

โลกไรพรมแดน ตองมีสามัคคีทสี่ ากล
หลักธรรมสําคัญๆ ที่ควรเอามาปฏิบัติ ยังมีอีก โดยเฉพาะในยุคนี้
ที่วาเปนโลกาภิวัตน โลกไรพรมแดน มนุษยจะตองมีความสามัคคีกวาง
ออกไป จนถึงขั้นเปนสากล
ดังที่บอกแลว สามัคคีมีหลายระดับ ขยายไปจนถึงระดับโลก ทํา
อยางไรจะใหโลกมีความสามัคคี จะไดอยูกันอยางมีสันติภาพ มีสันติสุข
คําตอบคือ ทั้งโลกตองมีความเปนสากลที่รวมกัน ที่จะทําใหไม
ทะเลาะวิวาท คือ คนทัง้ โลกตองถือหลักการแหงความเปนสากล ๓ อยาง
แตเมื่อเอาหลักความเปนสากล ๓ อยางนั้น มาตรวจสอบดู ก็เห็น
ชัดเลยวา โลกนี้ขาดไร มันจึงไปไมรอด
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โยมลองดูก็แลวกันวา ที่ทะเลาะกันอยูทุกวันนี้ เปนเพราะขาดความ
เปนสากล ๓ ประการนีห้ รือเปลา
ความเปนสากลที่ ๑ คือ เมตตาที่เปนสากล มีความรัก ความ
ปรารถนาดีอยางสากล ที่เรียกวา “อัปปมัญญา” แปลวา ไมมีประมาณ
ไมมีขอบเขต หมายความวา รักทั่วไป ไมจํากัดวาตองเปนพวกนี้กลุมนี้
เทานั้น ฉันจึงจะรัก พวกกลุมโนน ฉันเกลียด ตองรักเพื่อนมนุษยตลอด
จนสรรพสัตวทั้งหมด เปนความรักดวยเมตตาที่ไมมีประมาณ ไมจํากัด
แบงแยก
ความเปนสากลที่ ๒ คือ สัจธรรมหรือความจริงทีเ่ ปนสากล หมาย
ความวา ความจริงตองเปนอยางนั้นเหมือนกันหมด ไมวาจะไปใชใน
ประเทศไหน แกชนชาติไหน ศาสนาไหน ก็ตองเปนอยางเดียวกัน เชน
ถาถือวา ทําดีไดผลดี ทําชั่วไดผลชั่ว ก็ตองเสมอกันทุกพวกทุกคน ไมใช
วา คนพวกนี้ไมนับถือฉัน มันทําดี ก็ไมไปสวรรค พวกนี้ถึงจะทําดี แต
มันไมเชื่อฉัน ก็ตองไปนรก อยางนี้ความจริงไมเปนสากล
ความจริงตองสากล ใชไดทุกแหงทุกเมื่อแกทุกคนเสมอหนา ทําดี
ผลตองดี ทําชั่วผลตองชั่ว เปนกลางๆ เปนไปตามเหตุปจจัย อยางนี้เปน
สากลในแงสัจธรรม คือความจริงที่เปนสากล
ความเปนสากลที่ ๓ คือ ความเปนมนุษยทสี่ ากล มองมนุษยเปนคน
เหมือนกันหมด ไมแบงแยกวาเปนกลุมชนไหน เชื้อชาติไหน ศาสนาไหน
ทุกคนเปนคนเหมือนกัน การทํารายคนอื่นไมดีทั้งนั้น
อยางที่พระพุทธเจาตรัสวา มนุษยทุกคน สัตวทุกตัว รักชีวิตของ
ตน หวาดกลัวตอความตาย รักสุขเกลียดทุกขทั้งนั้น ไมควรฆากัน ไม
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ควรเบียดเบียนกัน อันนี้เปนหลักความจริงที่เปนกลาง ไมจํากัดแบงแยก
ไมใชวามนุษยพวกนี้นับถืออยางนี้ ฆาแลวบาป ถาเปนมนุษยพวกโนน
นับถืออยางโนน ฆาไมบาป อยางนี้ก็จบ สามัคคีไมมา สันติไมมี
ความเปนสากล ๓ อยางนี้ ปจจุบันหาไดไหมในโลกนี้ แนนอนวา
พระพุทธศาสนาสอนความเปนสากล ๓ ประการนี้ และยืนยันวา ถาโลก
ไมสามารถถือความเปนสากล ๓ ประการนี้ โลกก็ไมมีทางสงบสุข ไม
อาจถึงสันติภาพ ตองเบียดเบียนกันเรื่อยไป

โลกจะสากลไดอยางไร เมือ่ ใจคนยังคิดกีดกัน
เรื่องไมจบ ยังมีตอไปอีก เพราะความสามัคคีนี่เรื่องใหญ ความ
เจริญไปไกลถึงกันทั้งโลกแลว คนตองพัฒนาใหทัน อารยธรรมเปนโลกา
ภิวัตน คนก็ตองมีใจอารยะไรพรมแดน
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงสอนคนใหพัฒนาจนถึงขั้นเปนอริยะ
คือเปนอารยชนที่แท อริยชนชั้นตนสุดก็คือ พระโสดาบัน
ความเปนโสดาบันมีเกณฑวัดหลายอยาง เกณฑอยางหนึ่งคือ ไมมี
มัจฉริยะ ๕ ประการ
“มัจฉริยะ” แปลวา ความตระหนี่ ความหวงแหนกีดกัน ในหมู
มนุษย มีอยู ๕ ประการ ซึ่งตองแกใหได ถาแกไมได คนก็ยังมีใจคับ
แคบ สามัคคีที่แทจริงก็มีไมได โลกก็ไมมีทางสงบ
มองดูซิ ในโลกนี้ หมดหรือยัง ความตระหนี่หวงแหนกีดกั้น คือ
มัจฉริยะ ๕ ประการ ตอไปนี้
๑. อาวาสมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกันในเรื่องที่อยูอาศัย เชน
ประเทศนี้ ดินแดนนี้เปนของขา แกเขามาไมได อันนี้เปนขอหนึ่ง เรื่องนี้

๓๒

ปญหา…แกไดดวยกฐิน

ยากนะญาติโยม ไมใชงายหรอก แตมันเปนความจริงวา ถามนุษยยัง
หวงแหนกีดกั้นกันอยู เผื่อแผกันไมได ก็ไมมีทางพบสันติสุข
๒. กุลมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกั้นกันในเรื่องพงศเผาเหลากอ
ชาติพันธุ หมูพวก วาเปนกลุมนี้ เผานัน้ ชาติพนั ธุโ นน เรือ่ งเผาพันธุน กี้ ็
เปนเรือ่ งใหญอกี ในหลายหมูห ลายพวก แมแตจะแตงงานกันก็ยงั ไมได
เมืองไทยเรานี่ เรื่องมัจฉริยะแบบนี้ นับวานอยที่สุดในโลกแลว แม
วาจะยังมีอยูบางในฐานะปุถุชน
ขอหนึง่ หวงแหนทีอ่ ยูอ าศัย ดินแดน วากันหนักมาก ขอสอง กุล
มัจฉริยะ พงศเผาเหลากอชาติพันธุ ก็หวงแหนกันอยางหนัก คนทะเลาะ
กันดวยเรื่องนี้มากแคไหน ดูสิ เวลาวินิจฉัยหรือตัดสินโนนนี่นั้น เขาเอา
อะไรเปนเกณฑ เอาความถูกตองเปนเกณฑวินิจฉัย หรือเอาความเปน
พวกเปนตน เปนเกณฑตัดสิน
ถาเอาความเปนพวกเปนตน เปนเกณฑวินิจฉัย ก็ไมมีทางจบ ตอง
เอาธรรม เอาความจริงความถูกตองเปนเกณฑตัดสิน แตมนุษยที่วา
เจริญนักเวลานี้ทําไดไหม โลกจะไปรอดหรือไม ดูไมยาก แคนี้ก็ชัด
เพราะฉะนั้น ตองถามตัวเองและถามกันและกันวา เวลาตัดสิน
วินิจฉัย เราเอาอะไรเปนเกณฑหรือเปนมาตรฐาน เอาความถูกตองชอบ
ธรรม หรือเอาความเปนเผาเปนพวก เปนตน
๓. ลาภมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกั้นกันในเรื่องผลประโยชน นี่ก็
เปนเรื่องยุงใหญเหมือนกัน
ยิ่งในโลกธุรกิจปจจุบัน คนทะเลาะกัน จนถึงทําสงครามรอน
สงครามเย็นกันเพราะเรื่องผลประโยชนนําหนา จนจะกลายเปนภาวะไร
สันติภาพอยางยั่งยืน
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๔. วรรณมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกั้นกันดวยเรื่องวรรณะ คือ
แบงชั้น แบงวรรณะ แบงแยกวา ผิวสีโนน ผิวสีนี้ ผิวขาว ผิวเหลือง ผิว
ดํา แคนี้ก็วุน วายไปไมรอด
ประเทศที่วาพัฒนาลิบลิ่วแลว ยังติดขอนี้กันหนักหนา ประเทศไทย
นี่นับวาเบาที่สุดแลว
๕. ธรรมมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกั้นกันดวยเรื่องภูมิธรรมภูมิ
ปญญา และความสําเร็จตางๆ เชน ในทางวิชาการ ความหวงแหนใน
เรื่องสิทธิ เรื่องสินทรัพยทางปญญา ก็เกี่ยวกับขอนี้ดวย
ความสําเร็จตางๆ นั้น คนยังหวงแหนกันนัก ก็เปนภาวะที่ใจยัง
แคบอยู ซึ่งพันกันกับภาวะจิตฝายอกุศลหลายอยางตามประสาปุถุชน
รวมทั้งความหวาดกลัว เชน กลัววาถาคนพวกอื่นไดอันนี้ไป เกิดมัน
โกรธเรา มันก็อาจมาทําลายเราได พวกเราจะแย เพราะฉะนั้น จะเผื่อแผ
มันไมได
การแกมจั ฉริยะนี้ ในความเปนจริงจึงทําแสนยาก แตกต็ อ งยอมรับ
ความจริงอีกนัน่ แหละวา เมื่อยังมีมัจฉริยะกันอยู ก็แกปญหาไมไดจริง
โยมเอาหลักมัจฉริยะ ๕ อยางนี้ ไปพิจารณาวินิจฉัยดู วาโลกเดี๋ยว
นี้เปนอยางไร ทวนอีกที
๑. อาวาสมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกัน้ กันดวยเรือ่ งทีอ่ ยูอ าศัย ดิน
แดน แควนถิน่
๒. กุลมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกั้นกันดวยเรื่องพงศเผาเหลากอ
กลุมพวก
๓. ลาภมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกัน้ กันดวยเรือ่ งลาภ ผลประโยชน
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๔. วรรณมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกัน้ กันดวยเรือ่ งชัน้ วรรณะ สี
ผิว
๕. ธรรมมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกั้นกันดวยเรื่องผลสําเร็จทาง
ภูมิธรรมภูมิปญญา ทางวิทยาการอะไรตางๆ รวมทั้งเรื่องเทคโนโลยี
เปนอันวา มัจฉริยะ ๕ อยางนี้ ตราบใดยังแกไมได สันติภาพโลก
ก็ไมสัมฤทธิ์
พอรูห ลักอยางนีแ้ ลว ก็ดเู ห็นงายๆ วา มนุษยนยี้ งั ไปไมถงึ ไหน และ
ยังไมเห็นวาจะแกปญ
 หาสําเร็จไดอยางไร เพราะเขาจะยังไมยอมแกไข
ดวยซ้าํ
ดวยเหตุนั้น เวลานี้ เอาแควาใหมันเบาๆ หนอย ก็ยังแสนเข็น

สงครามโลกหลีกเลีย่ งไมได ถาไมสงั หารสามจอมบงการขางใน
ยังจบไมได เพราะเราจะขยายสามัคคีใหถงึ ระดับโลก งานใหญขนั้ นัน้
มีปมทีต่ อ งชําระสะสางเยอะ
ตอนนี้พูดไดวา เรามาถึงปมใหญทสี่ ดุ เปนขัน้ จับจิตจับใจลึกทีส่ ดุ
เปนตัวการทีท่ าํ ใหมนุษยแบงแยกและเบียดเบียนทํารายกันมากทีส่ ดุ และ
รุนแรงที่สุด อยูเบื้องหลังความหวงแหนกีดกันที่วามาแลวดวย
นี่ก็คือ กิเลส ๓ ตัว ที่มีชื่อเสียงโดงดังวา ตัณหา มานะ ทิฏฐิ
โยมเคยชินกับชื่อกิเลสชุดที่เรียกวา โลภะ โทสะ โมหะ แตเราไม
คอยสังเกตวา พระพุทธเจาตรัสถึงกิเลสอีกชุดหนึ่ง ที่สําคัญมาก คือ
สามตัวเมื่อกี้
กิเลส ๓ ตัวนี้ กํากับและบงการมนุษยใหแสดงบทบาทตางๆ แต
เปนการแสดงบทบาทในลักษณะที่ทําใหเกิดปญหา มันมีชื่อเรียกวา
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ปปญจธรรม คือเปนตัวการที่ทําใหเรื่องราวตางๆ ยุงยาก ยืดเยื้อเรื้อรัง

บานปลาย ขยายขอบเขต วุน วายสับสน กอปญหา
พูดใหสนั้ วา กิเลสตัวปน ใหวนุ วาย มี ๓ อยาง คือ
๑. ตัณหา คือ ความอยากไดเพื่อตัวเอง ความเห็นแกตัว อยากได
ผลประโยชน อยากไดสิ่งบํารุงบําเรอ เห็นแกความสุขสวนตัว คิดแตจะ
ไดจะเอา
๒. มานะ คือ ความอยากเดนเปนใหญ การเห็นแกความยิง่ ใหญของ
ตน ตองการใหญเหนือผูอ นื่ ใฝอํานาจ ตองการครอบงํา ใหเขาอยูใน
อํานาจของตน
๓. ทิฏฐิ คือ ความยึดติดในลัทธิ ศาสนา อุดมการณตางๆ ที่ยึดมั่น
ถือมั่นไว ไมยอมรับฟงคนอื่น ถือสําคัญมัน่ หมายใหตอ งเปนไปอยางฉัน
วาอยางเดียว
มนุษยวิวาท แยงชิงกัน ตั้งแตระหวางบุคคล ระหวางกลุม ระหวาง
หมูชน จนกระทั่งรบกันเปน สงครามโลก ก็เพราะกิเลส ๓ ตัวนี้
๑. ตัณหา ความตองการผลประโยชน ก็ทําใหคนแยงผลประโยชน
กัน ทะเลาะกัน จนเปนสงครามขนาดสงครามโลก
๒. มานะ ความตองการอํานาจยิ่งใหญ จะใหเหนือเขา จะครอบงํา
เขา ใครจะมาแขงไมได คอยหวาดระแวง ใครจะโตขึ้นมา ตองรีบกําจัด
เสียกอน
๓. ทิฏฐิ การยึดถือในลัทธินิยม อุดมการณ และศาสนาตางๆ โดย
เอาศรัทธาเปนใหญ เมื่อศรัทธางมงาย เชื่อโดยไมใชปญญา ก็เสียหาย
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เกิดผลรายสําคัญ ๒ อยาง คือ
๑) ลุมหลง ทั้งหลงใหลและเหลวไหล ไมไดเรื่อง จมอยูใน
โมหะ ไมพัฒนาปญญา
๒) รุนแรง ยึดแลวจะตองใหเปนอยางนั้น ใครไมเอาตาม ก็บีบ
บังคับ จนถึงฆามันเลย
พระพุทธเจาจึงทรงกําชับนักวา ศรัทธานั้นดีอยู แตตองมีปญญา
มาคูประสาน ใหสมดุลกันไป
พุทธศาสนาสอนศรัทธาที่มีปญญากํากับ และใหใชศรัทธาเปนบันได
สูปญญา จึงไมมีความรุนแรง เพราะคอยใชปญญาตรวจสอบ
พระพุทธเจาตรัสวา เทาที่พระองคแสดงธรรมมานี่ ไมตองเชื่อหรอก
นะ ใหพิจารณาไตรตรองใหรูเขาใจจนมองเห็นดวยปญญาของตน อยาง
นอยพอหยั่งไดจึงคอยเชื่อ และไมใชหยุดแคเชื่อ ทั้งนี้ มิใชวา ฉันสั่งมา
เธอตองวาตาม ไมงั้นตาย
เรื่องทิฏฐินี้ ทั้งรายแรง และรุนแรง เชน พอมีทิฏฐิฝงลงไปวา คน
พวกนี้ถวงความเจริญ ชนชาตินี้มันเลวราย ตองกําจัดมันใหหมด ก็จบ
กัน จะฆาคนเปนแสนเปนลาน ไดทั้งนั้น เห็นงายๆ ตั้งแตฮิตเลอรใน
เยอรมัน จนถึงพอลพตในกัมพูชา
ในโลกเวลานี้ ปญหาดานทิฏฐิก็มีทั่วไปและหนักมาก แมแตการแบง
แยกชนชาติ ชัน้ วรรณะ สืบคนไป ในทีส่ ดุ ก็ไปลงทีท่ ฏิ ฐิ คือมีความยึดถือ
เชือ่ ฝงใจอยู วาคนพวกนีเ้ ปนอยางนัน้ คนพวกนัน้ เปนอยางนี้ เมื่อเชื่อเมื่อ
ฝงใจอยางนั้น มันก็ตองทะเลาะหรือจองลางกันตลอดไป ไมมีทางจบ นี่
ก็คือปญหาเกิดจากทิฏฐิ
สงครามโลก ก็ดี สงครามอุดมการณ ระหวางประชาธิปไตยเสรีนยิ ม
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กับสังคมนิยมคอมมิวนิสม ที่ทําใหโลกวุนวายมาฉากใหญๆ ก็เปนปญหา
ทิฏฐิ
ถึงตอนนี้ สงครามที่โยงกับลัทธิศาสนาก็เดนขึ้นมา ถาไมระวังใหดี
เดี๋ยวจะซ้ํารอยประวัติศาสตรยุคโบราณ ฉะนั้น ผูที่นับถือลัทธิศาสนา
ควรคํานึงถึงประโยชนสขุ ของมวลมนุษยและสันติภาพสากลของโลก
ถาเห็นความจริงวา ตัณหา มานะ ทิฏฐิ เปนตัวบงการใหมนุษยกอ
ปญหาอยางที่วาแลว ก็มาสํารวจตรวจสอบและเตือนสติกัน
- ไมใหตกอยูใตอํานาจของตัณหา มานะ ทิฏฐิ และ
- ใหมีความเปนสากล ๓ ประการ ที่วา มองมนุษยเปนมนุษยเหมือน
กันหมดทั้งโลก ทํารายมนุษยที่ไหนก็คือทํารายมนุษยทั้งนั้น โดยมี
เมตตาเสมอกันหมด ไมแบงแยก และมองความจริงเปนอยางเดียว
กัน ทําเหตุใดที่ไหน ก็ตองมีผลอยางเดียวกัน ไมใชจํากัดพวก จํากัด
หมู เปนตน
ยอมรับอยางนี้ จึงจะไปได โลกนี้จึงจะมีสันติสุข
หลักพุทธศาสนานั้นสอนเปนขั้นตอนมีลําดับและแงมุมอยางที่วามา
ถาทําไดตามนี้ สามัคคีในโลกก็มไี ด

ไมจองเวร แตตอ งชนะดวยธรรม จึงจะนําสันติสโู ลกได
พึงทราบวา พระพุทธเจาตรัสธรรมะเปน ๒ ระดับ
ระดับที่หนึ่ง หลักความจริง บอกวา พระพุทธเจาจะเกิดหรือไมเกิด
ความจริงก็มีก็เปนของมันอยูอยางนั้น เชน ความเปนไปตามเหตุปจจัย
เปนตน
ระดับที่สอง หลักปฏิบตั ิ บอกวา เมื่อความจริงเปนอยางนั้น เราควรจะ
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ทําอะไร จะปฏิบัติอยางไร จึงจะเปนประโยชนและเกิดผลดีแกชีวิตและ
สังคมของเรา
นี่คือ ธรรมมี ๒ ขั้น เปนเงื่อนไขตอเนื่องกัน
ขัน้ หนึง่ คือ ความจริงทีม่ อี ยูเ ปนอยูอ ยางนัน้ ๆ ตามธรรมดาของมัน ไม
ขึน้ ตอใครทัง้ นัน้
ขัน้ สอง คือ ขอทีเ่ สมือนเปนการเรียกรองของความจริงนัน้ วา เมือ่ ความ
จริงเปนอยางนัน้ เราจะตองปฏิบตั อิ ยางไร จึงจะไดผลดีสอดคลองกับ
ความจริงนั้น
ขั้นสองนี้คือธรรมที่เปนขอปฏิบัติ ที่ความจริงในธรรมชาติมันเรียก
รองจากเรา หรือเหมือนกับบังคับเราวา ถาคุณตองการอยูดีมีสุข คุณ
ตองทําอยางนี้
เหมือนอยางที่พระพุทธเจาตรัสวา “เวรไมระงับดวยการจองเวร” อัน
นี้เรียกวาตรัสหลักความจริง ใหรูวาความจริงมันเปนอยางนี้ แตยังไมใช
ขอปฏิบัติ
ทีนี้ ชาวพุทธที่แยกไมเปน พวกหนึ่งก็จะปลอยใหเขากอเวรไปๆ
โดยที่ตัวเองไมใชสติปญญาหาทางแกไข หรืออีกพวกหนึ่งก็บอกวา เรา
จะปฏิบัติอยางไรไหว ไมใหจองเวร ฝายโนนมันก็ฆาเราตายหมดนะซิ
ตามพุทธพจนนี้ ตอนแรกเรามองเห็นความจริงอยางที่พระองคตรัส
ไววา เวรมันไมระงับหรอกดวยการจองเวรนะ เพราะวา เมื่อจองเวร คน
ก็เติมความแคนเคืองกลับกันไปกลับกันมา แลวก็ฆากันไปฆากันมา จอง
เวรกันเรื่อยไป
เมื่อเห็นความจริงวาเปนอยางนั้นแลว ก็เปนอันวาการจองเวรนะใช
ไมได และในระยะยาว โลกจะสงบดวยการจองเวรไมได

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๙

แลวทีนี้ก็มาถึงขั้นของการปฏิบัติวาจะทําอยางไร เราก็มาจัดวางขอ
ปฏิบัติระยะยาววา ทําอยางไรจะใหผลเกิดขึ้นในแนวทางที่วาเวรจะระงับ
ไปโดยไมตองจองเวร พูดงายๆ ก็คือจะตองตอบคําถามที่วา “ทําอยางไร
จะใหเวรระงับไป โดยไมตองจองเวร?”
พอถึงตอนนี้ ก็มามองและคิดสืบเนื่องจากคําถามนั้นตอไปเปน
ลําดับขั้นตอน จนกระทั่งสามารถจัดวางแนวทางและวิธีปฏิบัติ ซึ่งก็คงจะ
มีเปนขั้นตอนวาจะทําอยางไรไดบาง
ความจริงเปนเรื่องของธรรมชาติ ซึ่งมันก็เปนของมันอยางนั้น
แตการปฏิบัติเปนเรื่องของมนุษย ซึ่งจะตองใชสติปญญาอยางสูง
และตองมีความเพียรพยายามอยางมาก เพื่อจะใหไดผลเปนการแกไข
ปญหาระยะยาว โดยสอดคลองกับหลักความจริงของธรรมชาติที่วา เวร
ไมระงับดวยการจองเวร
การที่ถือวา พระพุทธเจาตรัสวา เวรไมระงับดวยการจองเวร เพราะ
ฉะนั้น ใครจะทํารายเรา ก็ตองปลอยเขาทําไป ถาเขาจะมาฆาเรา ก็ปลอย
ใหเขาฆา หรือนอนรอใหเขาฆาเสียเลย นั่นเปนเพียงสุดโตงอีกขางหนึ่ง
(สุดโตงทางประมาท) ที่ตรงขามกับการพยายามระงับเวรดวยการจองเวร
หรือทําการแกแคน
วิธีปฏิบัติเพื่อระงับเวรโดยไมตองจองเวร ซึ่งชอบธรรม มี ๒ อยาง
คือ
๑. การชนะโดยธรรม คือ ชนะผูจะทํารายเราโดยไมตองทํารายเขา
ซึ่งตามปกติ ตองทําใหผูมาจะทําราย ไมสามารถทํารายเราได และแสดง
ใหเห็นชัดเจนวา เราเองทัง้ ทีเ่ หนือเขา จะรุนแรงเขนฆาเขาอยางไรก็ได ก็
เวนเสีย ใหอภัย พรอมทั้งชนะใจดวยความดี
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ผูจะปฏิบัติแบบที่ ๑ นี้ นอกจากมีคุณธรรมสูงแลว จะตองมีสติ
ปญญาความสามารถอยางยอดยิง่
จึงตองไมประมาทและพัฒนาตน
อยางจริงจังตลอดเวลา
ตองมีสติระลึกตืน่ ตัวอยูเ สมอวา อยางนอยเราจะตองดูแลรักษาชีวติ
และหมูช นของเราใหคงอยูอ ยางดีใหได แมจะไมทาํ การรุนแรงดวยความ
อาฆาตแคนเคือง
ปฏิบัติการแบบที่ ๑ นี้ มีตัวอยางที่ทานสอนหรือนําเสนอไวไมนอย
เชน เรื่องพระมโหสถ (มหาอุมมังคชาดก, ชาดกเรื่องมหาอุโมงค) เรื่อง
พระเจามหาสีลวะ (มหาสีลวชาดก)
๒. การทําใหไมมกี ารกอเวร ที่จะตองมาจองเวร คือ การพัฒนา
มนุษยตามหลักการพืน้ ฐานในระยะยาว ใหมนุษยมคี ณ
ุ ธรรมมีสติปญ
 ญา
ทีจ่ ะอยูร ว มกันโดยสันติและเมตตา และแกปญ
 หาดวยธรรมวิธี โดยดําเนิน
ตามหลักการสําคัญๆ เชน สังคหวัตถุ สาราณียธรรม การขจัดมัจฉริยะ
และการไมยอมตกยูใ ตอาํ นาจของตัณหา มานะ ทิฏฐิ เปนตน ดังไดพดู ไปแลว
ปฏิบัติการแบบที่ ๒ นี้ ที่จริง ควรจะเปนเปาหมายของสิ่งที่เรียกวา
ศาสนาทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งจะมีทางสําเร็จได ก็ดวยการพัฒนามนุษย
อยางจริงจัง พรอมกับใชปฏิบัติการแบบที่ ๑ ควบคูไปในระหวาง
แตไมวาจะอยางไรก็ตาม มันไมใชเปนขอปฏิบัติสาํ หรับมนุษยที่
ปลอยอะไรๆ เรือ่ ยเปอ ย เฉือ่ ยชา ไดแตรอผลกรรม สักแตเอาหลักมาอางวา
เวรไมระงับดวยการจองเวร จนพวกตนเองพินาศไปดวยความประมาท
พระพุทธเจาตรัสธรรมะ ๒ ขั้น พระองคตรัสบอกแลววา พระองค
ไมใชผูสั่งบัญชาบังคับใคร เมื่อทรงแสดงธรรม พระองคตรัสไวแตตน
แลววา ตถาคตจะเกิดหรือไมเกิด ความจริงมันก็เปนของมันอยางนั้นๆ
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เมื่อความจริงเปนอยางนั้นๆ แลว เราจะอยูดีสังคมจะมีสันติสุข เราก็
ตองทําตองปฏิบัติอยางนี้ๆ
เมือ่ ความจริงมีอยูว า เวรไมระงับดวยการจองเวร เราก็ตอ งหาทาง
ปฏิบตั ดิ ว ยวิธกี ารตางๆ ใหสําเร็จผลดีโดยเปนไปตามหลักการนัน้ เฉพาะ
อยางยิง่ ในระยะยาว
วันนีไ้ ดพดู มายืดยาวแลว นีค่ อื ความหมายของกฐิน ซึง่ กวางใหญ
ไพศาลไปถึงความสามัคคีทวั่ ทัง้ โลก
โยมตองมองใหชดั วา วัฒนธรรมประเพณีของเราทีส่ อนและปฏิบตั สิ บื
กันมานัน้
ตัง้ วางอยูบ นหลักการทางธรรมที่มีความหมายลึกซึ้ง ซึ่ง
ตองการปญญาที่จะศึกษากันอยางจริงจัง เพียงแตวา บางทีเราไมไดคดิ
อยางทีว่ า แลว แมแตองคกฐินอยูท ี่ไหน ถามโยมหลายทาน ไมรู
สาระของกฐินคืออะไร ก็ไมรู วันนี้โยมตองตอบใหไดหมด แลวก็จะเห็น
วา กฐินมีคณ
ุ คาและความหมายดีจริงๆ ตัง้ แตในชีวติ จิตใจบุคคล ไปจน
ถึงทั้งโลก แลวก็ใชไดกับสถานการณปจจุบันดวย
เพราะฉะนั้น คําถามทุกวันนี้วา ปญหาที่คนกําลังขัดแยงทะเลาะกัน
จนเปนสงครามในโลก จะแกดวยอะไร ตอบวา แกไดดวยกฐิน จริงไหม
อาตมาไดพูดเรื่องกฐินมายาวนานแลว กินเวลาญาติโยมจนเพล ก็
เปนอันวา ขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทุกทาน ที่ไดมาทําบุญรวมกัน
โดยมีความพรอมเพรียงกัน ทัง้ กายสามัคคี และจิตสามัคคี
ก็ขอใหเราสามัคคีกันตอไป ดวยการนําเอาหลักคําสอนของพระพุทธ
เจามาปฏิบตั ิ ทัง้ รูค วามจริง และปฏิบตั ธิ รรมในขอทีจ่ ะตองใหเปนไปตาม
ความเปนจริงนั้น ก็จะไดผลสําเร็จสมดังที่พระองคทรงมุงหมายไว

๔๒

ปญหา…แกไดดวยกฐิน

