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อนุโมทนา
บุคคลใกลชิด และผูที่เคารพนับถือใน คุณประพัฒน และ
คุณหมอกาญจนา เกษสอาด รวมทั้งญาติโยมวัดญาณเวศกวัน
หลายทานที่ไปมาชวยเหลืองานบํารุงกิจการของวัดสืบมาแตเกา
กอน ไดทราบวาทานทั้งสองจะทําบุญทอดกฐินในโอกาสที่มีอายุ
ครบ ๗ รอบ ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ โดยจะนําผากฐินไปทอดที่วัด
เทสรังสี ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย เรียกงายๆ
อยางรูกันวา “กฐินรับอายุ ๗ รอบ คุณประพัฒน – แพทยหญิง
กาญจนา เกษสอาด” ในวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ในโอกาสนี้ คุณกานดา อารยางกูร และคุณบุบผา คณิตกุล
ซึ่งมีความเคารพนับถือในคุณประพัฒน และคุณหมอกาญจนา
เกษสอาด โดยไดรูจักคุนเคยกับทานทั้งสองมายาวนาน คูเคียง
กับความเปนมาของวัดญาณเวศกวัน เมื่อทราบขาวงานบุญกฐิน
ดังกลาว ก็ปรารถนาจะรวมอนุโมทนากฐินทานบุญกิริยาของ
ทานทั้งสองนั้น โดยขอพิมพหนังสือธรรมเรื่อง ปัญหาขัดแย้งใน
โลก แก้ ไ ด้ ด้ ว ยกฐิ น เพื่ อ ถวายพระและแจกมอบแก อุ บ าสก
อุบาสิกาประชาชนเปนการเพิม่ พูนกุศลในงานบุญกฐินที่กลาวนั้น
ขออนุโมทนาบุญเจตนาของคุณกานดา อารยางกูร และ
คุณบุบผา คณิตกุล ในการบําเพ็ญธรรมทานเพื่อรวมอนุโมทนา
งานบุ ญ “กฐิ น รั บ อายุ ๗ รอบ คุ ณ ประพั ฒ น – แพทย ห ญิ ง
กาญจนา เกษสอาด” ครั้งนี้ อันเปนการหนุนเสริมเพิ่มกําลังใน
การทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา กับทั้งบําเพ็ญอัตถจริยาในการ
เจริญธรรมเจริญปญญาแกประชาชนพรอมไปดวยกัน

ข
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คุณประพัฒน และคุณหมอกาญจนา เกษสอาด เปนโยมอุปถัมภ
บํารุงพระมาตั้งแตกอนมีวัดญาณเวศกวัน รวมอยูในหมูญาติโยมที่กอตั้ง
สรางวัด โดยเฉพาะเปนผูที่สืบหาจนพบและดําเนินการใหไดที่ดินอันเปน
ที่ตั้งของวัดญาณเวศกวันในบัดนี้ เมื่อวัดญาณเวศกวันเกิดมีขึ้นแลว
คุณประพัฒน เกษสอาด ก็ชวยรับเปนไวยาวัจกร และทั้งสองทานก็อยู
ในกลุมแกนกําลังของวัดนี้เรื่อยมา เชน เปนผูนําในการรวมทุนซื้อที่ดิน
แปลงสํ า คั ญ ให วั ด มี ที่ ตั้ ง อุ โ บสถอย า งเหมาะสม เป น หลั ก ในการ
ควบคุมดูแลบรรดางานกอสรางซอมแซม รวมทั้งอุโบสถและกุฏิรวมของ
สงฆ จนถึงจัดตั้งเสาศิลาจารึกอโศก การที่คุณกานดา อารยางกูร และ
คุณบุบผา คณิตกุล บําเพ็ญธรรมทานรวมอนุโมทนาบุญทอดกฐินครั้งนี้
ก็จึงถือไดวาเปนการแสดงความเคารพนับถือและรวมบุญกุศลกันของ
ญาติโยมวัดญาณเวศกวัน เปนขอที่ควรอนุโมทนาอีกสถานะหนึ่งดวย
เรื่อง ปัญหาขัดแย้งในโลก แก้ได้ด้วยกฐิน เปนธรรมกถาซึ่งสําเร็จ
เปนเลมหนังสือนานมากแลว เมื่อจะพิมพใหม จึงไดถือโอกาสตรวจชําระ
อีก โดยจัดปรับรูปลักษณใหเรียบรอย และแทรกเสริมเพิ่มความเล็กๆ
นอยๆ ใหไดสาระชัดเจนมากขึ้น กับทั้งไดเปลี่ยนตั้งชื่อใหมที่นาจะสื่อ
ความหมายไดตรงกวาวา กฐินมา บอกทางแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี
ขออนุโมทนากุศลจริยาที่ไดบําเพ็ญ ขอจตุรพิธพรจงมีแกทานบดี
ทั้งเจาภาพงานบุญทอดกฐินครั้งนี้ และผูบําเพ็ญธรรมทานบุญกิริยา จง
เจริญธรรมปราโมทย มีปติในธรรม กับทั้งความสุขอันประณีตเนื่องดวย
จิตตปญญาภาวนา พรอมดวยบรรดาคนใกลชิด มิตรสหาย และปวงปยชน
ขอใหธรรมแพรกวางไกล ใหปญญาแผไพศาล เพื่อความไพบูลยแหง
ประโยชนสุขของมหาชน ทุกเมื่อสืบไป
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การทอดกฐินนี้ญาติโยมชาวพุทธไดปฏิบัติกันมาตาม
ประเพณี เปนประเพณีสวนที่นิยมกันอยางยิ่ง นิยมทํากันไป
กันมาจนกระทั่งไมรูวาตัวกฐินอยูที่ไหน ถึงเวลาก็ไปทอดกฐิน
ถาถามโยมวา ตัวกฐินที่แทอยูตรงไหน หลายทานตอบ
ไมถูก เพราะฉะนั้น วันนี้จึงถือโอกาสมาทบทวน
แมจะเปนเรื่องที่ทํากันมาทุกป แตเมื่อถึงเวลาปฏิบัติจริง ก็
ตองถือเปนธรรมเนียมเหมือนกันที่จะตองทบทวนความรู เดี๋ยว
ทํากันไปทํากันมา จะลืมสาระเสีย

พระกรานกฐิน
กฐินนั้น เปนเรื่องของพุทธบัญญัติ เรียกวา เปนพุทธานุญาต
ตามพระวินัยของพระสงฆ ไดตรัสไววา พระภิกษุที่จําพรรษา
แลว มีจํานวน ๕ รูปขึ้นไป เมื่อสิ้นพรรษาแลว หมายความวา
ไดอยูรวมกันมาแลวครบไตรมาส คือ ตั้งแตแรม ๑ ค่ํา เดือน ๘
ถึงขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ พอครบไตรมาสแลว มีอานิสงส พูด
ภาษาปจจุบันคือมีสิทธิพิเศษ ที่จะกรานกฐิน

∗

ธรรมเทศนา ของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) วันทอดกฐิน ที่วัดญาณเวศกวัน ๑๔ ต.ค.
๒๕๔๔ ซึ่ง พล.อ.ต.สมนึก และคุณวัฒนา ชวนสนิท เปนเจาภาพกฐิน และคุณเชษฐ รักตะกนิษฐ
เปนเจาภาพผาปา (เดิมเมื่อเผยแพรทางเสียง ใชชื่อเรื่องวา “โลกถึงกันกวางไกล แตใจคนกลับแคบ
ลง”) กลุมขันธหา ริเริ่มจัดพิมพ โดย คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ เอื้อเฟอถอดเสียงเปนตัวอักษร
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เพราะฉะนั้น กรานกฐิน พูดในแงหนึ่งจึงเปนสิทธิพิเศษ
โดยเปนอานิสงสที่พระผูจําพรรษาแลวมีสิทธิท์ ี่จะได สวนพระที่
ไมไดจําพรรษาก็ไมมีสิทธิ์
มองในอีก แงห นึ่ ง ที่ เ รี ย กวา เป น พุท ธานุ ญ าตนั้น ก็ คื อ
พระสงฆตองถือเปนเรื่องสําคัญ
พอไดยินวาเปนพุทธานุญาต เราอาจมองวา จะทําก็ได
ไม ทํ า ก็ ไ ด แต ไ ม ใ ช เ ช น นั้ น พุ ท ธานุ ญ าตนี้ พระสงฆ ถื อ เป น
สําคัญ ตองปฏิบัติ ก็เลยเทากับเปนพุทธบัญญัตินั่นเอง เมื่อจํา
พรรษาแลว ก็ตองเตรียมกรานกฐิน
ทีนี้ ตองแยกวา “ทอดกฐิน” เป็นเรื่องของโยม ส่วนของ

พระเรียกว่า “กรานกฐิน”

“กราน” เปนภาษาโบราณ มีความหมายวา ขึงผาที่ไมสะดึงเพื่อ
ตัดเย็บ ในที่นี้คือเพื่อทําเปนจีวร นี่เปนความหมายตามตัวอักษร

ความหมายขยายออกไปตามคําอธิบายวา มีพุทธานุญาต
ใหพระสงฆ เมื่อจําพรรษาแลวกรานกฐิน หมายความวา พระที่
อยูดวยกันมานั้น จะตองมีผาของกลางผืนหนึ่ง ในบรรดาผา ๓
ผืนที่เรียกวา ไตรจีวร
ไตรจี ว ร มี อะไรบ าง หนึ่ ง สั งฆาฏิ ที่พ ระใช พ าดบ า ใน
ปจจุบัน ที่จริงคือเปนผาซอน สําหรับหมซอนกันหนาว เพราะ
ในฤดูหนาว ผาเดิมที่มีเพียงผานุงผาหมไมพอ ทรงอนุญาตผา
ซอนหมกันหนาวขึ้นมาอีก เปนอีกชนิดหนึ่ง เรียกวา “สังฆาฏิ”
สอง อุตราสงค คือผาหม ซึ่งเปนผาที่ญาติโยมเห็นมากที่สุด

พระไปไหนก็ตองหมผาผืนนี้ จึงมองเห็นภายนอกปรากฏอยูเสมอ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓

คงเปนเพราะเห็นจีวรพระเฉพาะแตอุตราสงคนี้ ชาวบาน
ก็เรียกผาอุตราสงคไปตามชื่อรวมวาจีวร ไปๆ มาๆ ก็เลยสับสน
นึกวาจีวรก็คืออุตราสงค อุตราสงคก็คือจีวร อันเดียวกัน
ความจริง สังฆาฏิก็เปนจีวรผืนหนึ่ง อุตราสงคก็เปนจีวร
ผืนหนึ่ง (แลวยังมีจีวรที่สามที่จะพูดตอไปอีก) แตจีวรที่โยมเห็น
บอ ยที่ สุ ดก็ คือ อุ ต ราสงค เวลาพู ดถึ ง จี ว รก็ เ ห็ น แต อุ ต ราสงค
จนกระทั่งพอพูดวาจีวร ก็หมายถึงอุตราสงค โยมก็เลยเรียก
อุตราสงคผืนนี้วาจีวร แลวก็เขาใจวาจีวรก็คืออุตราสงคเทานั้น
นี่เปนความรู ถาโยมสนใจก็จําไว เพราะวาบางทีเรื่องอยางนี้ก็
พูดกันไปๆ จนไมรูความหมาย วันนี้เลยถือโอกาสมาทําความเขาใจ
เปนอันวา ผืนที่สองเรียกวา “อุตราสงค” ที่ชาวบานเรียกวาจีวร
ผืนที่สาม ความจริงก็เปนจีวรนั่นแหละ แตเปนจีวรอีกอยาง
หนึ่งที่มีชื่อเฉพาะวา อันตรวาสก คือผานุง ภาษาไทยเรียกวา “สบง”
คราวนี้โยมก็คงจําไดแลววา ๓ ผืนนี้คือจีวรทั้งนั้น เมื่อ
เปน ๓ ก็เรียกวา “ไตร” จึงเปน “ไตรจีวร”
พระสงฆที่จําพรรษามาดวยกัน จะตองไดผามาเปนของ
สงฆเพื่อทําเปนจีวรผืนใดผืนหนึ่งใน ๓ ผืนนี้ จะเปนสังฆาฏิก็
ได เปนอุตราสงคก็ได เปนอันตรวาสก คือสบงก็ได
เมื่อไดผาแลว ก็มาตกลงกันในที่ประชุมวาจะมอบใหแก
องคใดองคหนึ่ง เพราะจะทําเปนจีวรผืนเดียว พระอยูหลาย
องค ตั้งแต ๕ องคขึ้นไป ตองตกลงกันมอบผากฐินที่จะทําเปน
จีวรผืนเดียวนี้ใหแกพระองคเดียว นี่คือการแสดงความสามัคคี
ผาที่เกิดมีแกสงฆที่จะมอบใหนี้ จะเปนผาเกา ผาใหม หรือ
ผาบังสุกุลก็ได จะเปนญาติโยมคฤหัสถถวาย หรือพระอื่นใหก็ได
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ทั้งนี้จะไปขอใครไมไดเปนอันขาด แมแตจะไปเลียบเคียง
ก็ไมได ถามีพระไปเที่ยวพูดเลียบเคียงแลวโยมถวายมา ถือวา
เปนโมฆะ เรียกวา กฐินเดาะ แปลวา กฐินนั้นเสียไปเลย ไมมีผล
พระจะไดผามาทําจีวร โดยขอหรือเลียบเคียงใครไมได
ทั้งนั้น ผิดวินัย (ถาพระอื่นใหมา พระนั้นก็อาจจะไปเก็บเศษผาที่
เขาทิ้ง สมัยกอนก็ไปหาตามปาชา ตามกองขยะ เก็บรวบรวมมา)
ไดผามาแลว พระก็เขาที่ประชุม มอบผาใหแกองคหนึ่งซึ่ง
ที่ประชุมตกลงใหนี้ พอมอบใหแลว พระองคที่ไดรับมอบใหนั้น
ก็เอาผามาตัด มาเย็บยอม ทําเปนจีวรใหเสร็จในวันนั้น
ตอนตัดเย็บยอมทําจีวรนี้ พระไมวาผูใหญผูนอยทุกองค
ตองมารวมทําหมด ชวยพระองคเดียวที่พวกตนไดมอบผาใหแลว
นั่นแหละ พระตองรวมกันทําทั้งหมด การทํากิจกรรมสรางสรรค
รวมกันทําใหไดคุนเคยใกลชิดสนิทสนม เปนเครื่องระลึกถึงกัน
อยางดี เสริมย้ําความสามัคคี กอนที่จะออกจาริกแยกยายกันไป
เมื่อทําจีวรเสร็จแลว องคที่ไดรับไป ก็อธิษฐานเป็นจีวรครอง
แลวมาเขาที่ประชุมอีกครั้ง บอกความสําเร็จของการกรานกฐิน คือ
บอกแจงการที่ไดทําผาที่สงฆมอบใหนั้นเสร็จเปนจีวรใหตนใชไดแลว
เมื่อพระที่ไดผา มาแจงแก สงฆ คือที่ป ระชุมวา ทํ าจี วร
เสร็จแลว ที่ประชุมก็อนุโมทนา คือแสดงความเห็นชอบ ยินดีดวย
เมื่อแสดงความเห็นชอบดวยแลว พระทุกองคที่เขารวม
ประชุมนั้นก็ไดอานิสงส∗ คือเกิดมีสิทธิพิเศษตางๆ โดยเฉพาะ
ขอที่วา มีเวลาทําจีวร (เรียกวา จีวรกาล) ขยายออกไปอีก ๔ เดือน
∗

พระที่จําพรรษามาครบไตรมาสในวัดเดียวกันนั้น จึงมีสิทธิอนุโมทนาและไดอานิสงส แต
พระรูปอื่นก็เขารวมประชุมได โดยเปนเพียง “คณปูรกะ” ผูเติมที่ประชุม

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕

ระยะที่ พ ระจะทํ า ผ า จี ว รนั้ น ตามปกติ ก็ คื อ ระยะสิ้ น
พรรษา เพราะพระใชจีวรกันมาจนเกา พอออกพรรษาแลวก็จะ
ออกจาริกไปอีกนาน ดังนั้น ระยะเวลา ๑ เดือนทายฤดูฝนจึง
เทากับเปนเวลาเตรียมตัวใหพรอมที่จะออกจาริกตอ
ในสมัยโบราณ พระไมคอยอยูประจําที่ ทานมาอยูประจํา
เฉพาะในชวงเขาพรรษา พอออกพรรษาแลวก็เดินทางจาริกอีก
พระพุทธเจาจึงทรงใหเวลา ๑ เดือนหลังพรรษา คือระยะเวลา ๑
เดือนที่เราทอดกฐินนี้ เปนเวลาสําหรับพระหาจีวรเพื่อออกจาริก
ตอไป เวลาเดินทางมีผาใชแลว จะไดไมตองกังวล
ในระยะเวลา ๑ เดือนที่พระพุทธเจาอนุญาตใหทําจีวร
มอบใหกัน ที่เรียกวา ผากฐินนั้น บางทีก็เสร็จไว บางทีก็เสร็จ
ชา เมื่อมัวสาละวนกับการทําผาผืนนี้ เวลาอาจจะผานไปมาก
พองานกรานกฐินนั้นเสร็จไปแลว พระรูปอื่นๆ แตละองค
ก็ ต อ งหั น มาหามาทํ าจี วรให กั บ ตั วเอง พระพุ ท ธเจ าก็ ท รงมี
พุทธานุญาตใหอานิสงสวา พระที่มารวมกันมอบผาทําผากฐิน
ให แ ก พ ระองค เ ดี ย วนี้ ได สิ ท ธิ พิ เ ศษที่ จ ะขยายเวลาทํ า จี ว ร
ออกไปอีก ๔ เดือน อันนี้เปนสิทธิพิเศษที่เนื่องกับกฐิน
นอกจากนี้ยังมีอานิสงสอื่นอีก ๕ ขอ ซึ่งเปนอานิสงสจาก
การจําพรรษานั่นเอง มาขยายยืดเวลาออกไป แตวันนี้จะไมพูด
ถึง
ทั้งหมดที่พูดมายืดยาวนี้ จะเห็นวาเปนเรื่องของพระสงฆ
แลวมาเกี่ยวกับโยมอยางไร
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โยมมาทอดกฐิน
เรื่องกรานกฐินเปนเรื่องของพระสงฆ มาถึงโยมก็ตอน
ที่ไดทอดกฐิน
เมื่อกี้นี้บอกวา พระทั้งหลายตองมีผาที่จะทําเปนจีวรผืน
หนึ่ง เรียกวาผากฐิน (กฐินทุสสะ) เพื่อมอบใหแกพระองคหนึ่ง
ในหมู พ วกตนที่ มี ค วามประพฤติ ดี เมื่ อ มี ค วามประพฤติ ดี
เหมือนกัน ก็มอบใหแกผูที่มีจีวรเกาที่สุด
สํ า หรั บ ในเมื อ งไทยของเรา เวลานี้ พุ ท ธศาสนิ ก ชนมี
ศรัทธามาก พระไมคอยมีจีวรเกา ผากฐินก็เลยมักจะไปตกแก
เจาอาวาส แทบจะเปนธรรมเนียม
อยางวันนี้ เมื่อกี้มีพระ ๒ องคพูด คือ พระครูปลัดฯ ตั้ง
เปนขอเสนอตอที่ประชุมวา มีโยมนําผากฐินมาทอดเปนของ
กลาง ไมเปนของใคร แลวในฐานะพระองคหนึ่งจึงกลาวเสนอวา
โยมนําผากฐินมาทอดแลว พระที่มาประชุมเห็นสมควรจะมอบ
ใหแกใคร แลวหลวงลุง พระครูสังฆรักษ (ฉาย) ก็ไดใหความเห็น
วา ควรจะมอบใหแกเจาอาวาส ที่ประชุมก็สาธุการ เห็นชอบดวย
หากในที่ นี้ มี พ ระองค ห นึ่ ง ที่ มี จี ว รเก า และมี ค วาม
ประพฤติดี ที่ประชุมสงฆก็อาจจะมอบผากฐินใหแกพระองค
นั้น แตอยางที่บอกเมื่อกี้วา เดี่ยวนี้จีวรพระโดยมากจะใหมกัน
แทบทั้งนั้น เพราะโยมถวายอยางเหลือเฟอ ใชไมไหว ก็เลย
มอบถวายเจาอาวาส เปนธรรมเนียมไป
แตโยมอยานึกวาเปนอยางนี้ทั่วประเทศนะ ตางจังหวัด
ไกลๆ บางทีพระไมคอยมีจีวรใช หรือใชผาเกา ผาเนื้อหยาบ ตา
หางๆ พระที่มีจีวรใชมากก็คือวัดในเมือง ในอําเภอ ในตลาด
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ก็เปนอันวา ผากฐินนั้นเปนเรื่องที่ที่ประชุมสงฆมอบให
และเมื่อดํา เนินการกัน ไปจนเสร็ จ จบแล ว พระก็ ไ ดอานิส งส
อยางที่วา นี้เปนเรื่องของพระที่เรียกวา “กรานกฐิน”
มาถึงเรื่องของโยมที่มีการ “ทอดกฐิน” นั้น เปนมาอยางไร
ที่ จริ งไม มี อะไรมาก เรื่ องก็ คื อว า ในการกรานกฐิ นนั้ น
ญาติโยมก็ถวายผาไดอยูแลว และยังมีหลักเปดไวดวยวา ถา
ญาติโยมนําผาสําเร็จแลวมาถวาย ก็ใชได คือเอาผาจีวรสําเร็จที่
โยมถวายนั้นมามอบใหกันไดเลย
ตรงนี้แหละเปนชองที่ทําใหโยมเขามารวม พอโยมเห็นวา
พระสามารถรับผาที่ทําสําเร็จแลว เอามามอบใหกันได โยมคิด
จะทําบุญ ก็เลยนําผาที่ทําสําเร็จแลว ซึ่งเรียกวาผากฐิน มา
ถวาย พระก็ตัดขั้นตอนทําผาใหเปนจีวรออกไป เหลือแตเอาผา
กฐินมามอบใหแ กกัน ในที่ป ระชุม โดยแสดงความสามั คคีที่
พรอมใจกันมอบผากฐินใหแกองคใดองคหนึ่ง
ถึงตอนนี้ ก็เกิดเปนความรวมใจ รวมสามัคคีกันระหวาง
พุทธบริษัททั้งหมด คือ ทางฝายโยมก็มารวมสนับสนุน เอาผา
กฐินมาถวายเลย ชวยพระใหมีผา ไมตองลําบาก และพระเองก็
สามัคคีกันในการพรอมใจมอบผา อยางที่วามาแลว
การที่ โ ยมนํ า เอาผ า มาถวายแก พ ระ จะเป น ผ า จี ว ร
สําเร็จรูปแลว หรือยังไมสําเร็จรูป ก็ตาม เมื่อมาถวายใหเปน
ของกลาง แกที่ประชุมสงฆ โดยนิยมวางลงไวตรงหนาที่ประชุม
สงฆนั้น ไมตองมีพระองคใดรับ เรียกวา การทอดกฐิน
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ตัวกฐินที่แท คือผาผืนเดียว
ตามที่ พู ด มานี้ ตั วกฐิ นที่แท คื อผาผื นใดผืนหนึ่ง จะเป น
สังฆาฏิ ก็ได จะเปน อุตราสงค ก็ได จะเปน อันตรวาสก คือสบง ก็
ได แตนิยมกันมาวาใชสังฆาฏิ
อย า งไรก็ ต าม โยมทํ า บุ ญ ทอดกฐิ น กั น มาจนเป น
ประเพณี ก็ชอบถวายใหมาก ใหเต็มอิ่มเต็มใจ เลยถวายทั้งไตร
คื อ ทั้ ง ชุ ด ครบ ๓ ผื น เลย ทั้ ง ที่ พ ระจะใช จ ริ ง ก็ ผื น เดี ย ว เมื่ อ
ถวายไป ๓ ผืนแลว พระก็ไปตกลงเองวาจะเอาผืนไหน
เวลามอบเพื่อเอาไปกรานกฐินนั้น มอบผืนเดียว ทานนิยม
มอบสังฆาฏิ
อันนี้เปนความรูที่เอามาพูดใหโยมฟง โยมจะไดเขาใจ
เรื่องกฐิน
ในงานบุญทอดกฐินนั้น นอกจากตัวกฐิน ซึ่งเปนผาที่พระ
นําไปมอบใหกันแลว มักมีของอื่นเยอะ มีแมกระทั่งปจจัยคือ
เงินบริจาค บางทีเดี๋ยวนี้ไปมุงที่ปจจัย หรือเนนที่ปจจัยกันมาก
ความจริง เงินทอง ปจจัยอะไรตางๆ ขาวของทุกอยางที่
นํามาถวาย ไมใชตัวกฐิน แตเรียกวา “บริวารกฐิน”
โยมจํ า ไว ด ว ย องค ก ฐิ น คื อ ผ า ผื น เดี ย ว นอกนั้ น เป น
บริวารกฐิน บางทีโยมไปมองบริวารกฐินเปนตัวกฐิน หรือมอง
กฐินพราๆ คลุมๆ ไป
เพราะฉะนั้น ตอไปนี้ตองจําใหแมน องคกฐิน ก็คือผาผืน
เดียวนั้น นี่คือตัว รูปธรรมของกฐิน

กฐินนามธรรม
ในแงรูปธรรม ตั วกฐิ นอยูที่ผ าผืน เดีย ว อยางที่ อธิบ าย
มาแลวยืดยาว
ตอไปจะพูดถึงกฐินในแงนามธรรมบาง

สาระของกฐิน คือ น้ําใจสามัคคี
ผากฐินผืนเดียวนั้น เปนเครื่องแสดงสาระอะไรในทาง
นามธรรม สาระนั้นก็คือ ความสามัคคีนั่นเอง
เริ่ ม ด ว ยความสามั ค คี ข องพระสงฆ ที่ อ ยู ร ว มกั น มา ๓
เดือน ที่มีและยังมีความพรอมเพรียงกัน มารวมดวยชวยกัน ถา
ยังไมมีผา ก็ไปหาผามาสําหรับทําจีวร พรอมใจกันมอบผานั้น
ใหแกองคใดองคหนึ่ง
เมื่อมอบใหแลว ก็ไมทิ้ง ไมมีการรังเกียจ ไมมีการแบงแยก
พวกกัน ยังมีใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไปชวยทําจีวรกันจน
สําเร็จ แสดงถึงความสามัคคีตลอดทุกขั้นจนงานลุลวงเรียบรอย
สามัคคี นี่แหละ คือสาระของกฐินในทางนามธรรม
ตกลงวา กฐินในทางรูปธรรม คือผาผืนหนึ่ง สาระในทาง
นามธรรม คือความสามัคคี
แลวความสามัคคีในหมูสงฆก็ขยายไปถึงโยม กลาวคือ
ทางดานพระรวมใจกันอยางนี้แลว โยมก็เขามาหนุนวา อยาให
พระลําบากเลย พระตองไปทําผาลําบากลําบน ตองมาตัด มา
เย็บ มายอม เรามีศรัทธา เราก็ชวยทานทําใหสําเร็จ
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แตย้ําวา พระจะไปขอไปเลียบเคียงไมไดเปนอันขาด โยม
ตองมีศรัทธามารวมเอง แสดงวาเปนไปดวยจิตใจแทๆ
โยมมีความรวมใจกับพระสงฆ เห็นวาพระสงฆที่อยูวัดนี้
มีความประพฤติดี ไมนารังเกี ยจ โยมก็มีศรั ทธานํามาถวาย
เทากับตัดขั้นตอนของการหาและการทําจีวร

ตอนนี้ก็ไดสามัคคีของโยมดวย โดยโยมเขามารวมสนับสนุน
พระสงฆ โยมเปนพุทธบริษัทฝายคฤหัสถ จึงเปนอันวา ตอนนี้
พุทธบริษัททั้งฝายพระสงฆและฝายคฤหัสถ ก็ไดสามัคคีกัน
ตอมาประเพณีก็เพิ่มขยายไปตามสาระของกฐินทีเ่ ปนเรื่อง
ของความสามัคคีแสดงน้ําใจกั น พุทธศาสนิ กชนก็ เลยแสดง
น้ํ า ใจข า มแดนไปยั ง ต า งถิ่ น กั น ด ว ย คนหมู บ า นนี้ ตํ า บลนี้
อํ า เภอนี้ จั ง หวั ด นี้ ก็ นํ า ผ า กฐิ น ไปทอดให วั ด ที่ ห มู บ า นโน น
ตําบลโนน อําเภอโนน จังหวัดโนน
โดยเฉพาะกรุงเทพฯ เปนแหลงที่มีเงินมีทองเศรษฐกิจดี
ชาวกรุ ง ก็ นํ า กฐิ น ไปทอดที่ วั ด ในต า งจั ง หวั ด เป น การแสดง
ความสามัคคีของคนในชาติ ทั้งในหมูพุทธศาสนิกชน และใน
สังคมทั้งหมด ก็เลยไดความสามัคคีกวางขวางออกไป
เพราะฉะนั้น ฤดูกฐินจึงเปนฤดูของการแสดงความสามัคคี
เปนฤดูของการมีน้ําใจชวยเหลือกันระหวางคนในสังคม ในชาติ
ในหมูพุทธศาสนิกชนทั่วไปทั้งหมด เราก็เลยเดินทางกันใหญใน
เทศกาลกฐิน เพื่อไปชวยวัดในตางจังหวัด
เมื่อเปนอยางนี้ ญาติโยมบางทีไปจัดกฐินเที่ยวบาง จัด
กฐินมีอะไรตออะไรแบบสนุกสนานกันบาง
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ไมวาจะทําอะไรก็ตาม ก็ขออยาใหลืมสาระที่สําคัญคือ
การได ช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น การแสดงน้ํ า ใจสามั ค คี ต อ กั น
ระหวางคนในสังคมนี้ เริ่มตั้งแตพระสงฆสามัคคีกัน ญาติโยม
รวมสามัคคีกับพระสงฆ แลวจากนั้น ญาติโยมและพระสงฆใน
ถิ่นหนึ่ง จังหวัดหนึ่ง ก็ไปสามัคคีรวมสนับสนุนใหกําลังแกอีก
ถิ่นหนึ่ง อีกจังหวัดหนึ่ง ถาอยางนี้ก็ไดสาระของกฐิน

ผลดีมากหลายของสามัคคี
สามัคคีเปนหลักสําคัญในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจา
ทรงย้ําวา ความสามัคคีของหมู่ให้เกิดสุข ซึ่งเราสวนมากเคยไดยิน
ไดฟง หลายทานจําบาลีพุทธภาษิตไดวา “สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี”
การที่หมูชนอยางพระสงฆจะมีความสามัคคีได ก็ตองมี
หลักความประพฤติรองรับ
หลักความประพฤติพื้นฐานก็คือ วินัย ไดแกการจัดสรร
ระเบียบความเปนอยู ระบบความสัมพันธกันในสังคม
วินัยเปนฐานลางในการทําใหเกิดความสามัคคี คนใน
สังคมประเทศชาติตองมีวินั ย เมื่อมีความประพฤติไปกัน ได
โดยอยูในระเบียบวินัยแลว ความสามัคคีก็เกิดขึ้นได
ตอจากนั้นก็เปนขั้นของธรรม คือ คุณความดีในจิตใจ เชน
ความรัก เมตตา ความมีไมตรี ความเอื้อเฟอเกื้อกูลชวยเหลือกัน
ดั ง จะเห็ น ได ใ นพระพุ ท ธศาสนานี้ เ องว า เบื้ อ งต น
พระพุทธเจาทรงตั้งสังฆะ คือหมูสงฆ เมื่อพระมาอยูรวมกัน
พระองคก็ทรงจัดการใหมีความสามัคคี เพราะถาไมมีสามัคคี
สงฆที่อยูรวมกัน ก็แตกกระจัดกระจาย อยูรวมกันไมได
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วิธีการก็คือ หนึ่ง ทรงจัดตั้งวินัย ทรงวางระบบตางๆ ที่จะ
ช วยให พระมี ความสั มพั นธ กั นในเชิ งสามั คคี แ ละก อ สามั ค คี
สอง ทรงสอนหลักธรรมตางๆ มากมาย ที่จะใหผูอยูรวม มีน้ําใจ
รักสมัครสมานเกื้อหนุนกัน
พระพุทธเจาทรงถือความสามัคคีเปนสําคัญ สิ่งที่ตรงกัน
ขามกับความสามัคคี ก็คือ สังฆเภท ซึ่งแปลวา การทําลายสงฆ
หรือทําสงฆใหแตกกัน
สองศัพทนี้คูกัน คือ สังฆเภท กับ สังฆสามัคคี
สังฆสามัคคี คือ ความพรอมเพรียงของหมู
สังฆเภท คือ ความแตกแยกของหมู
การทําลายสงฆนั้น เรารูกันวาเปนบาปกรรมอยางหนัก
เรียกวา อนันตริยกรรม คือกรรมที่ไดรับผลบาปตอเนื่องไปไมมี
ระหว า งไม มี เ ว น ว า งเลย เพราะฉะนั้ น ชาวพุ ท ธต อ งเห็ น
ความสําคัญของสามัคคี
ความสามัคคีของหมูชนที่อยูรวมกัน ทําใหเกิดกําลัง จะ
ทําอะไรก็สําเร็จไดงาย นอกจากทําใหเกิดกําลังแลว ก็ทําใหแต
ละคนที่อยูในหมูนั้น ไดบรรยากาศที่สบายใจ มีความชื่นอกชื่นใจ
ถาอยูกันแลวมีความขัดแยง ทะเลาะวิวาทกัน แตละคนก็
จิตใจไมสบาย ขุนมัว เศราหมอง อยูไมเปนสุข ยิ่งชีวิตสงฆนี่
เนนเรื่องการพัฒนาทางจิตใจ มีทั้งจิตตภาวนา และปญญา
ภาวนา ก็ยิ่งจําเปนตองอยูกันอยางไมมีความแคนเคืองขัดใจ
หรือหวาดระแวง ตองใหจิตใจสบายไมขุนมัวเศราหมอง การ
พัฒนาจึงจะกาวไปได เพราะฉะนั้น ความสามัคคีจึงสําคัญยิ่ง
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ความสามัคคีสรางบรรยากาศที่ทําใหแตละคนอยูเปนสุข
สามารถขวนขวายทํากิจของตนไดดวยความโลงจิตชื่นใจไรกังวล
นอกจากนั้น ในเวลาทํา คนอื่นยังมาชวยอีก เมื่อคนหนึ่ง
ทําอะไร กําลังไมพอ คนอื่นก็มาชวย จึงทําไดหรืองายไปทุกอยาง
เพราะฉะนั้น
หนึ่ง กิจการของหมูคณะสวนรวมก็เดินหนาไปดวยดี
สอง หมู ช นที่ อ ยู ร ว มกั น ด ว ยความสามั ค คี ก็ ง ดงาม คน
ภายนอกเห็นเขาก็เลื่อมใส นอกจากนาเลื่อมใสแลว ยังยําเกรง
ดวย หมูชนใดมีความสามัคคี คนขางนอกมา ถาจะคิดไมดี ก็
กลัวเลย แตถาใหดี ก็ควรใหไดผลในแงเห็นความงดงาม ให
เกิดความชื่นชมเลื่อมใส
ไมตองอะไรมาก แคเพียงวาสวดมนตเรียบรื่นพรอมกัน
ใครมาไดยินก็ชื่นใจแลว ทําใหจิตใจเขาปลาบปลื้ม นอมนํา
ศรัทธาปสาทะได
สาม เมื่อสวนรวมสามัคคี และสวนบุคคลแตละคนก็อยูดวย
ความโปร งโลงเปนสุข ก็ ทํ าให เกิ ดบรรยากาศที่เ อื้อให ทุ ก คน
พรอมจะทํากิจหนาที่ของตนๆ เชนในการฝกตนใหกาวหนาไป
ในการเจริญสมาธิ เปนตน จะภาวนา จะพัฒนาอะไร ก็กาวไป
ดีทุกอยาง
สี่ นอกจากสภาพรอบตัวเอื้อใหแตละคนทํากิจแลว คน
อื่นก็มาชวยเหลืออีกดวย ก็ดีหมด
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สามัคคีมีหลากหลาย จนถึงปจจัยสามัคคี
ที่พระพุทธเจาตรัสสรรเสริญสังฆสามัคคีนั้น อยางเวลามี
การกรานกฐินนี้ ก็ขอใหนึกไปถึงคําวา “สังฆสามัคคี”
ความสามัคคีของสงฆก็โยงไปถึงสามัคคีของหมูชนดวย
สังคมประเทศชาติก็เชนเดียวกัน ตองการความสามัคคีนี้ ตั้งแต
ในครอบครัว ในหมูบาน ในสังคม ในประเทศชาติ และในโลก
ลองมองแบบเอาจริง จะเห็นชัดวา การจะใหสังฆสามัคคี
แพรไปในโลกตอนนี้คงจะยาก โลกเดินไปในทางที่แตกสามัคคี
มากกวา แตมันก็เปนหนาที่ของทุกคนที่จะตองหาทางทําให
เกิดสามัคคี ถาโลกไรสามัคคี มนุษยก็อยูกันไมเปนสุข เวลานี้
ที่แตกสามัคคีกันนักนี้ วุนแคไหน ทุกคนก็มองเห็นอยู
สามัคคี นี้เปนเรื่องใหญมาก พูดกันไมจบ นอกจากสามัคคี
ในชุมชนหมูคนที่เรียกวาสังฆสามัคคี และเล็กลงมาเปนคณสามัคคี
แลว ก็ยังมีสามัคคีของธรรม ที่เรียกวาธรรมสามัคคีอีก
อยางทานที่ปฏิบัติธรรม จะปฏิบัติไดสําเร็จตองมีธรรม
สามัคคี คือความพรอมเพรียงของธรรมที่เปนองคประกอบ ซึ่ง
เราปฏิบัติครบแลว จึงจะบรรลุผลที่เปนจุดหมาย
ใครจะบรรลุมรรคผลนิพพาน ก็ตองมีธรรมสามัคคี คือมี
องคมรรคประชุมประสานกันพรอมทั้ง ๘ ขอ ตั้งแตสัมมาทิฏฐิ
ไปจนถึงสัมมาสมาธิ พอองคมรรคทั้ง ๘ สามัคคีบรรจบพรอม
กันเมื่อใด ก็บรรลุมรรคผลเมื่อนั้น ถาธรรมยังไมสามัคคี ก็ไม
บรรลุ หรืออีกหมวดหนึ่ง คือ โพชฌงค ๗ ประการ ถาโพชฌงค ๗
พรอมเมื่อไร ก็ตรัสรูเมื่อนั้น นี่เรียกวา ธรรมสามัคคี
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เพราะฉะนั้น ในการจะบรรลุผลการปฏิบัติอะไรก็ตาม
องคธรรมตองบรรจบพรอมครบบริบูรณ
สามัคคีที่นาสนใจยังมีอีก คือ ปัจจัยสามัคคี ไดแกความ
พรอมของปจจัย ใครจะทําอะไร ปจจัยตองพรอม ถาปจจัยไม
พรอม ถึงมีเหตุก็ไมเกิดผลที่ตองการ อยาไปนึกวามีเหตุแลวจะ
เกิดผลนั้นผลนี้ ปจจัยตองพรอมดวย เรียกวาตองมีปจจัยสามัคคี
ตัวอยาง เชน เราจะปลูกตนมะมวงสักตน โยมบอกวา
ฉันทําเหตุแลว คือ เอาเมล็ดมะมวงไปปลูก ฉันจะไดตนมะมวง
นั่นไมแน ถาปจจัยไมพรอม มันก็ไมเกิดเปนมะมวงหรอก
เอาเมล็ ด มะม ว งไปปลู ก จะให ไ ด ต น มะม ว ง ก็ ต อ งมี
ปจจัยพรอมดวย มีปจจัยอะไร นอกจากเมล็ดมะมวงที่ยังดี ยัง
ไมเสียแลว ตองมีดิน มีน้ํา มีปุย มีอุณหภูมิพอเหมาะ เปนตน
ปจจัยพรอมเมื่อไรนั่นแหละ ตนมะมวงจึงงอกขึ้นมา
ผลทุกอยางในโลกนี้ก็เชนเดียวกัน ตองมีปจจัยสามัคคี
อยางโยมทํากรรมดี หลายทานพูดวาฉันทําดีแลวไมเห็นไดดี
โยมเคยสํารวจไหมวาไดทําปจจัยพรอมหรือเปลา
เราทําเหตุอยางเดี ยว อยาไปนึก วาจะได ผลที่ตองการ
ตองดูผลเปนลําดับ ผลของกรรมนั้นโดยตรงเกิดไดทันที แตผล
ที่ อ อกไปสู ค วามชื่ น ชมของคนอื่ น ผลในการที่ สั ง คมนิ ย ม
ชมชอบ ผลในแงของการไดผลตอบแทน เปนตน เปนผลตาง
ดาน ซึ่งตองอาศัยปจจัยจําเพาะดานนั้น ๆ มาประกอบ เมื่ อ
ปจจัยพรั่งพรอมแลวจึงจะเกิดผล ผลก็เกิดตามความพรอมของ
ปจจัยนั้นๆ
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เพราะฉะนั้น คนที่จะทํากรรมใหไดผลดี นอกจากมีความ
ดี แ ล ว ก็ ไ ม ใ ช เ อาแต คิ ด ต อ งมี ป ญ ญาด ว ย เพื่ อ จะได ม า
ตรวจสอบป จ จั ย ที่ ต นทํ า ว า มั น พร อ มที่ จ ะให เ กิ ด ผลที่ เ รา
ตองการหรือไม เมื่อมันไมพรอม ขาดตกตรงไหน ก็จะไดทําให
พรอมในคราวตอไป ก็จะปรับปรุงทํากรรมใหเปนกุศลยิ่งขึ้น ถา
ใชภาษาปจจุบันก็เรียกวา “พัฒนากรรม”
ถามัวรองโอดโอยวาทํากรรมดีแลวไมไดผลดี อยางนี้ก็
ยาก เพราะคิ ด ไม เ ป น ก็ ไ ม ไ ด ผ ลอยู นั่ น แหละ เพราะไม เ คย
สํารวจตรวจสอบตนเอง เมื่อทํากรรม ก็ตองมีปจจัยสามัคคี ให
มีความพรั่งพรอมของปจจัย แลวผลจึงจะเกิดอยางที่ตองการ
อันนี้ก็เปนตัวอยาง ใหเห็นวาสามัคคีนี้สําคัญมาก ทั้งใน
แงหมูชน ทั้งในแงการปฏิบัติธรรม ทั้งในแงการกระทํากิจทุก
อยาง ดังที่เรียกวา “ปจจัยสามัคคี” นี้

สามัคคีในหมูชน แมแตฝูงนกก็ยังตองมี
ทีนี้เรามาเนนเรื่องสามัคคีในหมูชนกันสักหนอย เพราะ
เปนเรื่องใหญมาก
คนที่ อ ยู ร ว มกั น ตั้ ง แต ก ลุ ม เล็ ก ไปจนกลุ ม ใหญ ต อ งมี
สามัคคี เริ่มตั้งแตมี “วินัย” ที่จะจัดสรรระเบียบความเปนอยู
และระบบสังคมใหดี
เดี๋ยวนี้ก็มีการจัดระเบียบสังคมกัน ซึ่งเปนทางหนึ่งที่จะ
ทําใหเกิดสามัคคี แตการจัดระเบียบทางสังคมดานภายนอกไม
พอ ตองมีการจัดระเบียบดานในดวย โดยมีการพัฒนาจิตใจ เชน
คุณธรรมดวยพรอมกันไป ใหสองอยางประสานกัน จึงจะสําเร็จ
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เรื่ อ งความสามั ค คี ใ นหมู ช น ก็ อ ย า งที่ ว า แล ว มี ห ลาย
ระดับ ตั้งแตหมูชนเล็กๆ อยางในวัดนี้ไป จนกระทั่งถึงทั้งชาติ
ทั้งประเทศ และทั้งโลก
ความสามัคคีก็เกิดจากความพรอมเพรียง พรอมใจ และ
ทํากิจทําการกันอยางมีระบบเปนระเบียบอันเปนวินัยของหมูชน
ดังที่เคยยกตัวอยาง เรื่องนกกระจาบที่ไปกินขาวในนา
ชาวนาแคนนักวา มันทําใหเราแย จะตองหาทางจับมันมาลง
หมอแกงใหได แกก็เอาตาขายไปดัก เจานกฝูงนี้ก็ติดในตาขาย
พอดีวา นกฝูงนี้มีความสามัคคี หัวหนาเปนผูนําที่เกง ทํา
ใหนกทั้งหมดรวมใจกันได เจานกหัวหนานี้ก็ใหสัญญาณแกนก
ลูกนองหมดทั้งฝูง
พอนกหัวหนาฝูงใหสัญญาณปบ นกทั้งฝูงก็บินพรึ่บขึ้น
พรอมกัน ฝูงนกก็ยกเอาตาขายไปได แลวพรอมใจกันไปลงบน
ยอดไม พอฝูงนกบินลงบนยอดไม ตาขายก็คางยอดไม นกก็
รอดไปไดทั้งหมด ชาวนาดักตาขายกี่ทีๆ ก็ไมสําเร็จ นกชนะทุกที
จะเห็นวา การที่นกสามัคคีนั้น มันตองมีวินัยดวย คือการ
นัดหมาย การปฏิบัติพรอมเพรียงตามสัญญาณ และทําอะไร
พรอมๆ กัน โดยมีใจพรอมกันกอน
ตอมาคราวหนึ่ง นกเกิดแตกความสามัคคี มีการเกี่ยงกัน
บางตัววา คราวที่แลวขาออกกําลังมาก แกไมออกกําลังเลย
คราวนี้แกออกแรงบางนะ ขาจะพัก จะออมกําลังหนอย ฯลฯ
นกเกี่ยงกันไปกันมา พอหัวหนาใหสัญญาณ ทีนี้ไมพรึ่บแลว
ตาขายไมขึ้น ชาวนาเลยสบาย มารวบตาขายเก็บนกเหลานี้ไปลงหมอ
แกงหมด นี่คือสังฆเภท การแตกสามัคคี นิทานอยางนี้มีมากในชาดก
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หมูกินเสือได เมื่อหมูรวมใจสามัคคี
อีกเรื่องหนึ่ง หมูก็เอาชนะเสือได ถามีความสามัคคี เรื่อง
นี้เลาสั้นๆ ก็แลวกัน
ธรรมดาหมูนั้นกลัวเสือ แลวมันก็เปนเหยื่อเปนอาหาร
ของเสือ มีเรื่องเลาไวในชาดกวา มีชางไมคนหนึ่ง วันหนึ่งไปปา
เจอลูกหมูปาตัวหนึ่งตกหลุมติดอยู ไปไมได แกก็เลยเอาเจาลูก
หมูตัวนี้มาเลี้ยง เพราะเลี้ยงมาตั้งแตเล็ก มันก็เลยเชื่อง
เจาลูกหมูตัวนี้ฉลาด พอโตขึ้นมา มันก็ชวยงานชางไม
เวลาชางไมเลื่อยไม ไสไม มันก็เอาปากชวยคาบไมให พลิกไม
ไปทางโนนทางนี้ ชวยใหชางไมทํางานไดสะดวก
ตอมานายชางไมไดคิดวา เอ... เจาหมูนี่มันอยูกับเรา เรา
อาจจะดูแลไดไมทั่วถึง เกิดมีใครชอบใจ มาเอาไปฆาไปแกงกิน
เสีย มันก็จะเคราะหราย ทางที่ดีเราเอามันไปปลอยในปาดีกวา
ตกลง ชางไมก็เอาหมูตัวนี้ซึ่งโตแลวไปปลอยในปา พอไป
อยูปา เจาหมูตัวนี้ฉลาดหาที่กินที่อยูของมัน ก็ไปเจอที่หนึ่งซึ่งมี
หมูอยูกันมาก ใชภาษาโบราณวา มีหมูอยูกันคลาคล่ํา และ
เห็นวาเปนที่เหมาะ อาหารพรั่งพรอมบริบูรณ ก็เลยไปอยูดวย
พอไปอยู ก็ไดรูจักกับหมูตัวอื่นๆ ก็ไปพูดทักทายกับหมู
ทั้งหลายวา ที่นี่ดีนะ นารื่นรมยนะ
เจาหมูอื่นก็บอกวา มันก็นารื่นรมยอยูหรอก แตมันมีภัย
อันตรายนะ เจาหมูใหมก็บอกวา ขาเห็นแกก็พอจะรูวา นาจะมี
ภัย เพราะวา ขนาดอาหารดี ถิ่นที่อยูดีอยางนี้ ตัวแกยังไมคอย
มีเนื้อมีหนังเทาใดเลย แสดงวาคงกลัวอะไรอยู เมื่อใจไมดี มี
ความหวาดกลัว ก็เลยซูบซีดกันไปหมด แลวภัยอะไรละที่วามี
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หมูเจาถิ่นก็เลาวา ที่นี่มีเสือ มันมากินพวกเราเรื่อยเลย
ทําใหพวกเราอยูไมเปนสุข พอเชาขึ้นก็มาจับเอาหมูไปตัวหนึ่ง
พอมาที หมูก็แตกตื่นวิ่งหนีกัน ตัวไหนหนีไมทัน มันจับได มันก็
เอาไปกิน เสือกินหมูไปทุกวันๆ หมูจึงอยูกันไมเปนสุข
หมูใหมก็ถามวา เสือกี่ตัว หมูถิ่นตอบวามีตัวเดียว ถามวา
แลวพวกเรามีตั้งเยอะหลายสิบหลายรอย ทําไมสูไมได ตอบวา
เสือมันเกงนี่ ก็สูไมได หมูใหมบอกวา ตองสูได มาเตรียมตัวกัน
เจ าหมูใหมก็บอกวิธี การสู ดวยยุทธวิ ธี นี่ หมู ก็ มียุทธวิ ธี
เหมือนกัน หมูก็จัดกระบวนทัพ โดยจัดกองหมูเปนชั้นๆ ใหพวก
หมูที่มีเขี้ยวคมขุดหลุม
บริเวณนั้นเปนเขามีโขดหินดวย ตรงโขดหินที่หนึ่งซึ่งเจา
หมูใหมจะขึ้นไปอยู มันก็ใหขุ ดหลุมหลังโขดหินแหง นั้นหนึ่ง
หลุม เปนหลุมที่ขึ้นงาย แตดานหนาใหขุดหลุมใหญ ที่ตกลงมา
บนโขดแลวจะไถลลงไปและจะขึ้นไมได
เมื่อเตรียมการเสร็จแลว ก็บอกใหเขาประจําที่ เจาหมู
ใหมก็ขึ้นไปอยูบนโขดหิน
เสือมา นึกวา หมูพอเห็นเสือก็จะแตกตื่นหนีกระเจิงไป
แตคราวนี้หมูไมหนี
เจาหมูใหมสอนพวกหมูเจาถิ่นไววา เสือทําอยางไร เราก็
ทําอยางนั้นบาง ตอนแรก เสือมันจองถมึงตาเขามา พวกหมูก็
จองถมึงตาเสือบาง เสือหายใจฟดใหญ พวกหมูก็หายใจฟด
ใหญบาง ขออภัย เจาเสือถายปสสาวะ พวกหมูก็ถายปสสาวะ
บาง เปนกิริยาของสัตวที่จะตอสู ปรากฏวา ทําไปทํามา เจา
เสือชักจะครั่นคราม ไปๆ มาๆ ก็เลยถอย
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ที นี้ ที่ ท างผ า น มี ด าบสขี้ โ กงตนหนึ่ ง ตั้ ง อาศรมอยู เจ า
ดาบสขี้ โ กงเคยได เ ศษอาหารจากเสื อ ตั ว นี้ พอเสื อกิ น เหลื อ
ดาบสตนนี้ก็พลอยไดกินเนื้อหมูดวย
วันนั้น พอเห็นเสือมา ไมเห็นมีหมูมาดวย และดูหนาตา
เสือไมคอยผองใส ทาทางไมสงา ดาบสจึงถามเจาเสือวาทําไม
เปนอยางนี้ละ เจาเสือก็เลาใหฟง ดาบสขี้โกงก็เลยบอกวา ไป
กลัวมันทําไม พอคํารามแลวก็ปรี่เขาไปเลย พวกมันก็จะแตก
กระจัดกระจายไปเอง
เจาเสือไดกําลังใจ ก็กลับไปใหม เขาไปตั้งทา จองถมึงทึง
แลวคําราม พอคํารามแลวก็กระโดดเลย พุงเขาไปหาหมูตัวที่
เดนอยูบนโขดหิน
เจ าหมู ของช างไม เตรี ยมตัวพร อมอยู แลว ก็ หลบลงไป
หลุมขางหลัง เจาเสือพุงทะยานมาอยางแรง ยั้งตัวไมได ก็ไถล
ตกลงไปในหลุมขางหนา ซึ่งเปนหลุมลึกที่ขึ้นไมได เจาเสือก็ติด
หลุม พวกหมูก็เลยมากินเสือ
แทนที่เสือจะกินหมู แตคราวนี้หมูกินเสือ พวกหมูบอกวา
ไมเคยกินเนื้อเสือเลย มันจะอรอยแคไหน เลยมารุมกินกันใหญ
เสร็จแลวหมูใหมก็บอกวา ทีนี้พวกเราคงสบายแลวนะ
ศัตรูตัวรายหมดไปแลว
พวกหมูทั้งหลายก็บอกวา หมดอะไรละ ยังมีตัววางแผน
อยูโนนไง ก็คือดาบสโกงนั่นแหละ เสือตัวนี้ไปแลวก็จริง แต
เดี๋ยวดาบสนั่นก็ไปเอาเสืออื่นมาอีก สิบตัวก็ยังได เพราะฉะนั้น
เราตองไปจัดการกับดาบส
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วาอยางนั้นแลว กองทัพหมูก็พากันไปหาดาบส ดาบสก็
...เอะ อะไรกันนี่ โอโฮ! นี่แสดงวาเสือคงตองตายแลว ดาบส
เลยหนีขึ้นตนไม
พอดาบสหนีไปขึ้นตนไม พวกหมูก็เอาเขี้ยวที่คมขุดราก
ตนไม จนกระทั่งตนไมโคนลงมา หมูทั้งหลายก็เลยกินดาบสนั่น
เขาไปดวยหมดเลย
นี่เปนเรื่องชาดกที่แสดงใหเห็นวา ความสามัคคีทําใหหมู
กินเสือได หมูชนะเสือดวยความสามัคคี
นี่เปนเรื่องชาดกที่ควรเอามาเลาใหเด็กฟง เพื่อใหซึ้งใจ มี
วินัย และมั่นในสามัคคี

หลักการสร้างความสามัคคี
ความสามัคคีของหมูชนเปนเรื่องสําคัญ ทําใหคนมีกําลัง
ถาคนในชาติไมมีความสามัคคี ทําอะไรไมพรอมเพรียงกัน คนนี้
พูดอยางหนึ่ง คนนั้นพูดอยางหนึ่ง มัวแตทะเลาะกัน ก็หมดกําลัง
หนึ่งบวกหนึ่งเปนสอง หนึ่งลบหนึ่งเปนศูนย คนไทยเราถาไม
สามัคคี มี ๖๐ ลาน เปนฝายละ ๓๐ ลาน ลบกันก็เหลือ ๐ แต
ถาบวกกันก็ไดครบ ๖๐ เพราะฉะนั้น ตองมีความสามัคคี
ความสามั ค คี เ ป น พลั ง และทั้ ง เป น บรรยากาศให เ กิ ด
ความสุข ความร มเย็น ความมั่นคงมั่ น ใจ และความงดงาม
ความดีทั้งหลาย เปนเรื่องชื่นชูจิตใจ
บอกแลววา สามัคคีนั้นเกิดจาก หนึ่ง มีวินัย รูเขาใจระเบียบ
ชีวิตระบบสังคม รักษากฎกติกาขอตกลงนัดหมายถูกลําดับขั้นตอน
สอง มีใจรักใครไมตรี สมัครสมานประสานใจรวมใจพรอมใจกัน
ทานจึงแยกสามัคคีเปน
๑. กายสามัคคี ความพรอมเพรียงทางกาย
๒. จิตสามัคคี ความพรอมเพรียงทางจิตใจ
กายสามัคคีสําเร็จดวยวินัย คือมีชีวิตมีสังคมที่ดําเนินไป
อยางมีระเบียบแบบแผนเปนระบบ ตั้งแตวัฒนธรรมประเพณี
อยางญาติโยม อาศัยวัฒนธรรมประเพณี พอมีงานบุญ
กฐินปบ ก็มาพรอมกัน เกิดกายสามัคคี และในเวลานั้น ใจก็โนม
ไปในบุญกุศลเหมือนกัน ใจก็เกิดจิตสามัคคี เลยไดสามัคคีทั้ง
สองอยาง ก็ขอใหเรามีทั้งกายสามัคคี และจิตสามัคคี
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จิต สามัคคีตองอาศัยธรรมะมาช วย ก็เ ลยอยากพู ดถึ ง
หลักธรรมที่ทําใหเกิดความสามัคคี
หลักธรรมที่ทําใหเกิดสามัคคี พระพุทธเจาตรัสไวหลายชั้น
วันนี้มาพูดเปนเนื้อหาธรรมกันนิดหนอย

หลักธรรมใหญที่ยึดสังคมไวในสามัคคี
หลักธรรมขั้นที่หนึ่ง ที่ทําใหเกิดความสามัคคี ก็คือ การ
สงเคราะหกัน
มนุษยเราอยูรวมกันในสังคม ก็ตองมีการสงเคราะห การ
สงเคราะหนั้น โดยเนื้อหาสาระที่แทแปลวา ยึดเหนี่ยวน้ําใจกันไว
สงเคราะห์ ไม ใ ช แ ค ว า ทางกายเอาของไปให กั น เฉยๆ
สงเคราะหมีความหมายลึกลงไปในจิตใจ แปลวายึดเหนี่ยวจิตใจ
“สงเคราะห” เปนคําตรงขามกับ “วิเคราะห”
วิเคราะห แปลวาแยกแยะ เราเอาอะไรมา แลวจับแยก
ออกๆ เรียกวา วิเคราะห
ที นี้ ถ า จั บ มารวมกั น ท า นเรี ย กว า สั ง เคราะห หรื อ
สงเคราะห ก็ได อันเดียวกัน แตพอมาใชในภาษาไทย ก็มีการ
บัญญัติความหมายที่ทําใหตางกันไป เชน สังเคราะหในทาง
เคมี เป น ต น ในที่ นี้ อ ย า ไปถื อ ก็ คื อ ศั พ ท เ ดี ย วกั น นั่ น แหละ
แปลวา เอามารวมกัน ประสานกัน ผนึกผนวกกัน
คนเราตองมีการสงเคราะหยึดเหนี่ยวจิตใจกัน ใหรวมใจ
รวมใจกัน ซึ่งประสานตั้งแตทางกายในดานรูปธรรมดวย
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หลักการสงเคราะหนี้เรียกวา สังคหวัตถุ มี ๔ ประการ คือ
๑. ทาน การให การเผื่อแผแบงปน
คนเราแต ล ะคนจํ า เป น ต อ งอาศั ย วั ต ถุ ยั ง ชี พ เริ่ ม ด ว ย
ปจจัย ๔ เมื่อเปนเชนนี้ ก็บังคับใหแตละคนตองแสวงหา ทํา
การทํางาน หาเงินหาทอง
ในเมื่ อ แตล ะคนคิ ด หาเงิ น หาทอง หาป จ จั ย ๔ เข า มา
ใหแกตัว คิดอยูทางเดียวบอยเขาๆ ตอมาก็หนุนความโลภให
พอกหนาขึ้ น ๆ อยากจะได มากขึ้ นๆ แล วพอได มาก ก็ อยาก
ไดมากยิ่งขึ้นไป คิดแตจะไดจะเอาๆๆ พอเปนอยางนี้ จิตใจก็คับ
แคบลง หาทางแกงแยงชิงกัน แลวก็ขัดแยงทะเลาะวิวาทกัน
ทําใหเดือดรอน อยูกันไมเปนสุข สามัคคีก็เกิดไมได
พระพุทธเจาจึงตรัสสอนวา เบื้องแรก เธออยูในโลก เมื่อ
พึ่งพาอาศัยวัตถุ ตองแสวงหาวัตถุ ก็ อย่าคิดแต่จะได้จะเอา
อย่างเดียว ควรคิดให้ด้วย
ดวยเหตุนี้ พระพุทธเจาจึงทรงสอนหลัก “ทาน” ขึ้นมากอน
ทาน ก็คือการให การแบงปน เผื่อแผกัน คนที่เขาดอย
โอกาส ขาดกําลังความสามารถ ไมมีทางไป เมื่อเราไปเผื่อแผ
แบงปนให เขาก็จะเปนอยูได และมีเครื่องอาศัยที่จะตั้งตัวขึ้นได
ตอไป นี่คือใหขั้นพื้นฐาน
ทานนี่ ให้ด้วยเมตตา คือ เขาอยูเปนปกติดี เรามีน้ําใจ จะ
แสดงความรัก ความปรารถนาดี ก็ให ก็มี
ให้ด้วยกรุณา คือ เมื่อเขาขาดแคลน หรือตกทุกขไดยาก
จะชวยเหลือใหเขาพนทุกข จึงให ก็มี
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ให้ด้วยมุทิตา คือ เห็นเขาทําความดีทําเรื่องสรางสรรค
เปนประโยชน ก็อนุโมทนา จะสนับสนุน จึงไปให ก็มี
นี่คือ “ทาน” การให ๓ แบบ จะเห็นวา นี่ก็หนึ่งละ เปน
หลั ก ธรรมภาคปฏิ บั ติ ซึ่ ง โยงไปหาธรรมที่ เ ป น คุ ณ สมบั ติ ใ น
จิตใจ คือจะให ก็ตองมี เมตตา กรุณา มุทิตา ซึ่งเปนคุณธรรม
ประจําใจ ในชุด พรหมวิหาร ๔ ที่เราพูดเราสอนกันมาก
ที่วานั้นแคขอทาน แตคุณธรรมในใจชุดพรหมวิหาร ๔
นั้น จะแสดงออกทุกดาน สําเร็จผลครบบริบูรณ ตองมาออกที่
สังคหวัตถุ ๔ นี้ทั้งชุด
นอกจากนั้น เมื่อแสดงออกที่สังคหวัตถุ ๔ แลว ก็จะไมมี
ใครตําหนิไดวา คุณดีแตพูดวา เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ไมเห็นทําอะไรออกมา ตอนนี้จะออกมาเปนกิจกรรมใหเห็นชัดๆ
ไมใชแคใจมีเมตตากรุณา แตตองออกสูกายวาจาปฏิบัติดวย
เมื่อกี้นี้ ไดพูดมาถึงสังคหวัตถุ ขอ ๑ คือ ทาน ใหวัตถุกัน
หรือจะใหความรู ใหวิทยา ก็ได ทีนี้ตอไป
๒. ปิยวาจา วาจานารัก พูดดวยใจรัก
พูดดีด้วยเมตตา คือ เวลาอยูกันตามปกติ ก็พูดดวยความ
รัก ความปรารถนาดี มีไมตรีจิตมิตรภาพ
พู ด ดี ด้ ว ยกรุ ณ า คื อ เวลาเขาตกทุ ก ข เ ดื อ ดร อ นก็
ปลอบโยนใหกําลังใจ พูดแนะนําบอกวิธีแกปญหา
พูดดีด้วยมุทิตา คือ เวลาเขาทําอะไรดีงาม ถูกตอง นายก
ยอง ก็พูดสงเสริม อยางพอแมเห็นลูกทําดี ประสบความสําเร็จ
ก็พูดใหกําลังใจ สงเสริม
นี่คือ ปิยวาจา ที่แสดงออกมาจาก พรหมวิหาร ๔
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๓. อัตถจริยา บําเพ็ญประโยชน
ขอนี้หมายความวา ทําประโยชนแกเขา ดวยกําลังความ
สามารถของตน เรามีกําลังกายก็ตาม กําลังสติปญญาก็ตาม
กําลังคุณความดีงามก็ตาม ก็เอามาชวยทําประโยชนแกผูอื่น
ช่วยด้วยเมตตา คือ ในยามปกติ เขาทําอะไรก็ขวนขวาย
ชวยเหลือ เชน เดินไปดวยกัน เขาหิ้วของหลายชิ้น เรามือเปลา ก็
แบงมาชวยถือ เห็นเขาพบกันยืนคุยอยู ก็ชวยเอาเกาอี้มาใหนั่ง
ช่วยด้วยกรุณา คือ ในยามเขาทุกขยากเดือดรอน ก็ชวย
เขาใหพนทุกข เชน ชวยคนตกน้ํา ชวยคนติดไฟไหม คนแกคน
เฒาขาเขาไมดี จะลุกจะเดินลําบาก ก็ไปชวย ไปพยุง จูงคน
พิการขามถนน ฯลฯ
ช่วยด้วยมุทิตา คือ ยามเขาทําความดี อยางมาทําบุญที่
วั ด สร างสิ่ งที่ เป นประโยชน ทํ าถนนสาธารณะ ก็ ไปช วย ไป
สงเสริมการทําความดี ทําประโยชนตางๆ
๔. สมานัตตตา มีตนเสมอ เอาตัวเขาสมาน เขารวมอยาง
เสมอภาค
คราวนี้เขาถึงตัวกันเลย คือ รวมสุขรวมทุกข ยามสุข สุข
รวมดวย ยามทุกข์ ไมทิ้งกัน มีปญหาก็รวมชวยแกไข ยามปกติ
ก็ เสมอหน า ไม ดู ถู กดู หมิ่ นไม เหยี ยดหยามกั น ไม เ อารั ด เอา
เปรียบกัน ไมเลือกที่รักผลักที่ชัง มีความเสมอภาค ตั้งมั่นใน
อุเบกขา มีจิตใจเปนธรรม
สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ เปนหลักสําคัญที่จะรักษาสังคม
ไว สั ง คมของเราจะตั้ ง อยู ใ นสามั ค คี มั่ น คง มี เ อกภาพ ต อ ง
มีสังคหวัตถุตั้งแตในครอบครัว
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แค ใ นครอบครั ว ถ า พ อ แม ไ ม มี สั ง คหวั ต ถุ ก็ บ า นแตก
ครอบครัวแยก อยูไมได พอแมตองมี ทาน ปยวาจา อัตถจริยา
จนถึงสมานัตตตา ที่รวมสุขรวมทุกขกับลูก มีความเปนธรรมตอ
ลูกเสมอหนา เปนตน

หลักธรรมสําคัญที่สรางสรรคประชาสามัคคี
พูดไปหมวดหนึ่งแลว ทีนี้ ลึกเขาไปอีก พระพุทธเจาทรง
สอนหลักความสามัคคีใหแกสงฆ
สงฆ ที่จ ะมีค วามสามั คคี อยูกั น ดี ไ ด มีใจถึง กั น ต อ งมี
หลักธรรมผูกใจกันไว ทําใหระลึกถึงกัน
ตอนนี้ ถ า มี เ ด็ ก นั ก เรี ย นมา ต อ งทายป ญ หา ถามว า
หลักธรรมที่พระพุทธเจาสอนไว เพื่อใหเกิดความสามัคคี ในหมู
ชนที่เปนประชาธิปไธย เรียกวาอะไรเอย
ตอบวา คือหลัก สาราณียธรรม ๖
สังคมของเราถือกันวาเปนสังคมประชาธิปไตย แตมักพูด
กันอยูแคเรื่องรูปแบบ เรื่องระเบียบกฎกติกา ซึ่งแมจะสําคัญ ก็
เปนเพียงดานเดียว ไมคอยพูดกันถึงเนื้อหาสาระทางนามธรรม
เอางายๆ บางทีก็พูดกันจนชาวบานเขาใจวา แคเลือกตั้งก็เปน
ประชาธิปไตยพอแลว หนักกวานั้น ไมไดคิดกันใหจริงจังวา ถาเลือก
(ส)ตั งค ยั งจะถื อเป นเลื อกตั้ งได ไหม และเลื อ ก(ส)ตั งค นั้ นจะคุ ม
หรือไมกับการทําลายประชากรใหเสียนิสัยเสื่อมคุณภาพในระยะยาว
ในด า นนามธรรม ถ า เราไม มี คุ ณ ธรรม จะเกิ ด ความ
สามั ค คี เป น สั ง คมประชาธิ ป ไตยที่ ดี ไ ด อ ย า งไร ถ า เป น
ประชาธิปไตยแบบแยงชิงกัน ก็ออนแอ แลวก็ไปไมไกล
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สังคมประชาธิปไตย ตองเปนสังคมที่มีความพรอมเพรียง
สามัคคี เพราะวาหลักการสําคัญของสังคมประชาธิปไตยนั้น
คือ การจัดสรรใหหมูมนุษยในสังคมนั้น อยูกันดวยดีมีความ
สงบสุ ข ซึ่ ง จะเอื้ อ โอกาสให ทุ ก คนที่ ร ว มอยู ใ นสั ง คมนั้ น
นอกจากอยูดีมีสุข และทํากิจการตางๆ ไดดวยดีแลว ที่สําคัญ
ยวดยิ่งก็คือ จะไดสามารถพัฒนาชีวิตของตนไดดีที่สุด
ทีนี้ ถามัววุนวายกับเรื่องจุกจิกไรสาระ ขัดแยงทะเลาะกัน
ในเรื่องไมเปนแกนสาร เชนเรื่องแยงชิงผลประโยชน ก็เสียเวลา
เปลา ทุกคนก็เดือดรอน ประโยชนของการมีสังคมประชาธิปไตย
ก็ไมเกิดขึ้น ทานจึงใหมีหลัก สาราณียธรรม ๖ ประการ คือ
๑. เมตตากายกรรม จะทํ า อะไร ก็ ทํ า ด ว ยเมตตา
หมายความว า ทํ า การต า งๆ ที่ เ ป น การเกื้ อ กู ล ร ว มมื อ
สรางสรรค ดวยความหวังดี ปรารถนาดี ไมไดคิดเคียดแค น
ไมไดคิดแกลง อยูดวยกัน ก็คิดแตจะทําดี เกื้อกูล ทําประโยชน
แกกัน และรวมกันทําประโยชน
๒. เมตตาวจี กรรม พู ด อะไร ก็ พู ด ด ว ยเมตตา มี ไ มตรี
สนทนา เจรจา แนะนําดวยใจหวังดี สื่อปญญาที่จะแกปญหา
ดวยวาจาสุภาพ เพื่อประโยชนสวนรวม เพื่อประโยชนแกชีวิต
ของเขา แมเขาจะทําผิดไป ก็พูด เพื่อชวยกันหาทางแกไข ไมใช
ตั้งใจพูดเพื่อแกลง เพื่อขมขี่ เพื่อจะทําราย ที่จะทําใหวุนวาย
ทําใหแตกแยกกัน
๓. เมตตามโนกรรม คิดอะไรก็ คิดด วยเมตตา นึ กถึง กัน
ดวยปรารถนาดี ตั้งใจดี หวังดี อยากใหเขามีความสุข มีหนาตา
ยิ้มแยมแจมใส มีเมตตาถึงในใจ รักใครปรารถนาดีอยางจริงใจ
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๔. สาธารณโภคี แบงปนลาภที่ไดมาโดยชอบธรรม ลาภ
คือผลประโยชน ตรงนี้สําคัญไมนอย อยางพระสงฆ แมจะเปน
หมูชนที่นับวาใชวัตถุนอยที่สุดแลว ถาไมมีความเสมอภาคใน
เรื่องลาภ ก็ยังเกิดปญหา
อยางเชนพระภัตตุเทศก คือพระผูมีหนาที่จัดแจกอาหาร
ที่สมัยนี้เกี่ยวกับเรื่องการจัดพระรับกิจนิมนตไปงานตางๆ ถา
จัดอยางไมเสมอภาค ไมยุติธรรม ไมสม่ําเสมอ พระสงฆก็ยัง
แตกสามัคคีได จะพูดไปไยถึงสังคมญาติโยมที่ตองอาศัยวัตถุ
มาก ถาไมมีความเสมอภาค ไมมีความเปนธรรมในเรื่องลาภ
เรื่องผลประโยชน ก็จะยุงวุนวายมาก
ดวยเหตุนี้ พระพุทธเจาจึงตรัสขอที่ ๔ คือ แบงปนลาภที่
ไดมาโดยชอบธรรม แลวก็ฝกคนใหไมมัวคิดเอาแตตัว ใหคิดถึง
คนอื่นบาง ใหคนอื่นมีสวนรวม จนกระทั่งเปนพระโสดาบัน ก็
เปนสาธารณโภคีแท “ของขาพเจา ใครตองการกินใช ก็กินใชเถิด”
๕. ศีลสามัญตา มีศีลเสมอกัน มีความประพฤติ รักษาวินัย
เสมอกัน ถามีความประพฤติไมเขากัน ไมอยูในระเบียบวินัย
ของสวนรวม ลักลั่นกัน ตั้งกติกาแลวไมเคารพ คนนี้คอยละเมิด
กฎ ไมชาสังคมก็ไปไมรอด เพราะฉะนั้น จะตองมีศีลเสมอกัน
เคารพกฎเกณฑกติกา ตั้งอยูในวินัย มีความประพฤติดีเสมอ
กัน (คําเดิมเปนคุณศัพทวา “สีลสามฺคตา” แตตัดสั้นใหเรียกสะดวกในภาษาไทย)
เหมือนอยางพระ ถาประพฤติไมเสมอกัน เดี๋ยวก็แตกแยก
องคนี้ระแวงองคนั้น องคนั้นประพฤติไมดี หมูคณะรังเกียจ ใน
ที่สุดก็อาจจะสังฆเภท ถาไมถึงสังฆเภท ก็ราวฉานไป
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๖. ทิฏฐิสามัญตา มีทิฏฐิเสมอกัน คือ ยึดถือในหลักการ
ใหญ อัน เดีย วกัน อยา งพระสงฆ ก็ ตอ งถื อ หลัก การของพระ
พุทธศาสนา เชน หลักการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานอันเดียวกัน
มิฉะนั้นก็แตกสามัคคี วุนวาย มัวทะเลาะกัน ไมเปนอันปฏิบัติธรรม
สังคมประชาธิปไตย ก็ต องยอมรั บและยึ ดถื อหลั กการ
ประชาธิปไตยเปนอันเดียวกัน
ถาไมมีหลักการที่จะยึดถือเปนอันเดียวกัน เดี๋ยวก็แตก
แยกทะเลาะวิวาท อยางสังคมของพวกที่ถือประชาธิปไตย พอมี
พวกถือสังคมนิยมคอมมิวนิสต ก็อยูดวยกันไมได ถึงกับรบกัน
เปนสงคราม หรือแคระแวงกันวาจะเปนเผด็จการ ก็จะเอากันตาย
ทิฏฐินี่เรื่องใหญ ทําใหการแตกแยกฝงลึกราวฉานอยาง
รุนแรงและยาวนาน ยืดเยื้อที่สุด ฉะนั้น จึงตองมีทิฏฐิสามัญตา
คือสังคมตองมีหลักการใหญที่ยึดถือเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ถายึดถือหลักการใหญเดียวกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวแลว
สังคมก็สามัคคี โดยเฉพาะถาสังคมใดมีจุดหมายรวมเปนหนึ่ง
เดียว ก็จะรวมใจคนใหเกิดพลังเขมแข็ง และจะเดินหนาพุงไปสู
เป าหมาย สั งคมจะก าวไปอย างมั่ นคงเข มแข็ งที่ สุ ด และจะ
ประสบความสําเร็จ
สังคมไทยเปนสังคมที่ขาดจุดหมายรวม ไมมีจุดหมาย
ร ว มที่ จ ะรวมคนให เ ป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น และให มี กํ า ลั ง
เขมแข็ง เรื่องนี้ จะตองแกไขใหได
สาราณี ย ธรรม ๖ ประการนี้ พระตองสํารวจตัวเองใน
ชีวิตสงฆ ก็ขอใหญาติโยมสํารวจสังคมของตัวเองดวย ขอให
เอามาใชสํารวจคนในสังคมไทยของเราทั้งหมด
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โลกไรพรมแดน ตองมีสามัคคีที่สากล
หลักธรรมสําคัญๆ ที่ควรนํามาปฏิบัติ ยังมีอีก โดยเฉพาะ
ในยุคนี้ ที่วาเปนโลกาภิวัตน โลกไรพรมแดน มนุษยจะตองมี
ความสามัคคีกวางออกไป จนถึงขั้นเปนสากล
ดังที่วาแลว สามัคคีมีหลายระดับ ขยายไปจนถึงระดับ
โลก ทํ า อย า งไรจะให โ ลกมี ค วามสามั ค คี จะได อ ยู กั น ใน
สันติภาพ มีสันติสุข
คําตอบคือ ทั้งโลกตองมีความเปนสากลที่รวมกัน ที่จะ
ทําใหไมทะเลาะวิวาท คือ คนทั้งโลกตองถือหลักการแหงความ
เปนสากล ๓ อยาง
แต เ มื่ อ เอาหลั ก ความเป น สากล ๓ อย า งนั้ น มา
ตรวจสอบดู ก็เห็นชัดเลยวา โลกนี้ขาดไร จึงไปไมรอด
โยมลองดูก็แลวกันวา ที่ทะเลาะกันอยูทุกวันนี้ เปนเพราะ
ขาด ความเป็นสากล ๓ ประการนี้ หรือเปลา
ความเปนสากลที่ ๑ คือ เมตตาที่เป็นสากล มีความรัก
ความปรารถนาดีอยางสากล ที่เรียกวา “อัปปมัญญา” แปลวา
ไมมีประมาณ ไมมีขอบเขต หมายความวา รักทั่วไป ไมจํากัด
วาตองเปนพวกนี้กลุมนี้เทานั้น ฉันจึงจะรัก พวกกลุมโนน ฉัน
เกลียด ตองรักมวลเพื่อนมนุษยตลอดจนสรรพสัตว เปนความ
รักดวยเมตตาที่ไมมีประมาณ ไมจํากัดแบงแยก
ความเปนสากลที่ ๒ คือ สัจธรรมหรือความจริงที่เป็นสากล
หมายความวา ความจริ ง ตอ งเปน จริงอย า งเดีย วเหมือ นกั น
หมด ไมวาจะไปใชในประเทศไหน แกชนชาติไหน ศาสนาไหน
ก็ตองเปนอยางเดียวกัน
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อยา งเชน ถาถือ วา ทํ าดีไ ดผ ลดี ทําชั่ วได ผ ลชั่ ว ก็ตอ ง
เสมอกันทุกพวกทุกคน ไมใชวา คนพวกนี้ไมนับถือฉัน มันทําดี
ก็ไมไปสวรรค พวกนี้ถึงจะทําดี แตมันไมเชื่อฉัน ก็ตองไปนรก
อยางนี้ความจริงไมเปนสากล
ความจริงตองสากล ใชไดทุกแหงทุกเมื่อแกทุกคนเสมอ
หนา ทําดี ผลตองดี ทําชั่ว ผลตองชั่ว เปนกลางๆ ตามเหตุ
ปจจัย อยางนี้เปนสากลในแงสัจธรรม คือความจริงที่เปนสากล
ความเปนสากลที่ ๓ คือ ความเป็นมนุษย์ที่สากล มอง
มนุษยเปนคนเหมือนกันหมด ไมแบงแยกวาเปนกลุมชนไหน
เชื้อชาติไหน ศาสนาไหน ทุกคนเปนคนเหมือนกัน การทําราย
คนอื่น ไมดีทั้งนั้น
อยางที่พระพุทธเจาตรัสวา มนุษยทุกคน สัตวทุกตัว รัก
ชีวิตของตน หวาดกลัวตอความตาย รักสุขเกลียดทุกขทั้งนั้น
ไมควรฆากัน ไมควรเบียดเบียนกัน อันนี้เปนหลักความจริงที่
เปนกลาง ไมจํากัดแบงแยก ไมใชวามนุษยพวกนี้นับถืออยางนี้
ฆาแลวบาป ถาเปนมนุษยพวกโนนนับถืออยางโนน ฆาไมบาป
อยางนี้ก็จบ สามัคคีไมมา สันติไมมี
ความเปนสากล ๓ อยางนี้ ปจจุ บันหาไดไหมในโลกนี้
แนนอนวา พระพุทธศาสนาสอนความเปนสากล ๓ ประการนี้
และยืนยันวา:
ถ้าโลกไม่สามารถถือความเป็นสากล ๓ อย่างนี้ โลกก็ไม่มี
ทางสงบสุข ไม่อาจถึงสันติภาพ ต้องเบียดเบียนกันเรื่อยไป
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โลกจะสากลไดอยางไร เมื่อใจคนยังคับแคบกีดกั้น
เรื่ อ งไม จ บ ยั ง มี ต อ อี ก เพราะสามั ค คี นี่ เ ป น เรื่ อ งใหญ
ความเจริญไปไกลถึงกันทั้งโลกแลว คนตองพัฒนาใหทัน เมื่อวา
อารยธรรมเปนโลกาภิวัตน คนก็ตองมีใจอารยะไรพรมแดน

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงสอนคนใหพัฒนาจนถึงขั้นเปน
อริยะ คือเปนอารยชนที่แท อริยชนชั้นตนสุดก็คือ พระโสดาบัน
ความเปนโสดาบันมีเกณฑวัดหลายอยาง เกณฑอยาง
หนึ่งคือ ไม่มีมัจฉริยะ ๕ ประการ
“มัจฉริยะ” แปลวา ความตระหนี่ ความหวงแหนกีดกัน
ในหมูมนุษย มีอยู ๕ ประการ ซึ่งตองแกใหได ถาแกไมได คนก็
ยังมีใจคับแคบ สามัคคีที่แทจริงก็มีไมได โลกก็ไมมีทางสงบ
มองดูซิ ในโลกนี้ หมดหรือยัง ความตระหนี่หวงแหนกีด
กั้น คือ มัจฉริยะ ๕ ประการ ตอไปนี้
๑. อาวาสมั จ ฉริ ย ะ ความหวงแหนกี ด กั น ในเรื่ อ งที่ อ ยู
อาศัย เชน ประเทศนี้ ดินแดนนี้เปนของขา แกเขามาไมได อัน
นี้เปนขอหนึ่ง เรื่องนี้ยากนะญาติโยม ไมใชงายหรอก แตมัน
เปนความจริงวา ถามนุษยยังหวงแหนกีดกั้นกันอยู เผื่อแผกัน
ไมได ก็ไมมีทางพบสันติสุข
๒. กุลมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกั้นกันในเรื่องพงศเผา
เหลากอ ชาติพันธุ หมูพวก วาเปนกลุมนี้ เผานั้น ชาติพันธุโนน
เรื่องเผาพันธุนี้ก็เปนเรื่องใหญอีก ในหลายหมูหลายพวก แมแต
จะแตงงานกันก็ยังไมได
เมืองไทยเรานี่ เรื่องมัจฉริยะแบบนี้ นับวานอยที่สุดใน
โลกแลว แมวาจะยังมีอยูบางในฐานะปุถุชน
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ขอหนึ่ง หวงแหนที่อยูอาศัย หวงถิ่นดินแดน วากันหนักมาก
ขอสอง เรื่องพงศเผาเหลากอชาติพันธุ ก็หวงกันอยางรุนแรง คน
ทะเลาะกันดวยเรื่องนี้มากแคไหน ดูสิ เวลาวินิจฉัยหรือตัดสิน
โนนนี่นั้น เขาเอาอะไรเปนเกณฑ เอาความถูกตองเปนเกณฑ
วินิจฉัย หรือเอาความเปนพวกเปนตน เปนเกณฑตัดสิน
ถาเอาความเปนพวกเปนตน เปนเกณฑวินิจฉัย ก็ไมมี
ทางจบ ตองเอาธรรม เอาความจริงความถูกตองเปนเกณฑ
ตัดสิน พูดสั้นๆ วาเปน “ธรรมาธิปไตย” แตมนุษยที่วาเจริญนัก
เวลานี้ทําไดไหม โลกจะไปรอดหรือไม ดูไมยาก แคนี้ก็ชัด
เพราะฉะนั้น ตองถามตัวเองและถามกันและกันวา เวลา
วินิจฉัยตัดสินเรื่องราว เราเอาอะไรเปนเกณฑเปนมาตรฐาน
เราเอาความถู ก ต อ งชอบธรรมเป น เกณฑ ตั ด สิ น เป น
ธรรมาธิปไตย หรือเอาความเปนเผาเปนพวกเขาวา เปนตน
๓. ลาภมั จ ฉริ ย ะ ความหวงแหนกี ด กั้ น กั น ในเรื่ อ ง
ผลประโยชน นี่ก็เปนเรื่องยุงใหญเหมือนกัน
ยิ่งในโลกธุรกิจปจจุบัน คนทะเลาะกัน จนถึงทําสงคราม
ร อ นสงครามเย็ น กั น เพราะเรื่ อ งผลประโยชน นํา หน า จนจะ
กลายเปนภาวะไรสันติภาพอยางยั่งยืน
๔. วรรณมั จฉริ ยะ ความหวงแหนกี ด กั้ น กั น ด ว ยเรื่ อ ง
วรรณะ คือ แบงชั้น แบงวรรณะ แบงแยกวา ผิวสีโนน ผิวสีนี้
ผิวขาว ผิวเหลือง ผิวดํา แคนี้ก็วุนวายไปไมรอด
ประเทศที่วาพัฒนาลิบลิ่วแลว ยังติดขอนี้กันหนักหนา
ประเทศไทยนี่นับวาเบาที่สุดแลว
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๕. ธรรมมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกั้นกันดวยเรื่องภูมิ
ธรรมภูมิปญญา และความสําเร็จตางๆ เชน ในทางวิชาการ
ความหวงแหนในเรื่ อ งสิ ท ธิ เรื่ อ งสิ น ทรั พ ย ท างป ญ ญา ก็
เกี่ยวกับขอนี้ดวย
ความสําเร็จตางๆ นั้น คนยังหวงแหนกันนัก ก็เปนภาวะ
ที่ใ จยังแคบอยู ซึ่ง พัน กั น กั บภาวะจิ ตฝายอกุศลหลายอย าง
ตามประสาปุถุชน รวมทั้งความหวาดกลัว เชน กลัววาถาคน
พวกอื่นไดอันนี้ไป เกิดมันโกรธเรา มันก็อาจมาทําลายเราได
พวกเราจะแย เพราะฉะนั้น จะเผื่อแผมันไมได
ความหวงแหนกีดกั้นดานนี้ที่เปนปญหาซับซอนขึ้นมา ก็
เพราะมีเงื่อนปมในเรื่องธุรกิจหรือผลประโยชนเขามายุงดวย
ในสภาพนี้ ทั้งสองฝายเหมือนกับแยงผลประโยชนกัน
เชนวาผูที่ประดิษฐคิดคนบางพวกบางทีก็มุงไปที่ผลประโยชน
โดยไม มี ใ จจริ ง ที่ รั ก ธรรมรั ก ป ญ ญา อั น ใฝ จ ะแก ป ญ หาหรื อ
สรางสรรคเพื่อความดีงามประโยชนสุขของโลกของชีวิต
ฝายพวกที่จะเอาธรรมเอาวิชาไปใช ก็ทําแบบเอาเปรียบ
เห็นแกจะไดจะเอาดวยโลภะตามตัณหา มิไดมีความเคารพ
ธรรมเคารพวิทยาโดยจริ งใจ มิ ไ ดแสดงความยอมรับ นับ ถือ
เอื้อเฟอตอผูอวยธรรมอํานวยปญญา เชนเห็นแกคุณของครู
อาจารยอยางในวิถีของวัฒนธรรมแบบพื้นเดิม
การแกมัจฉริยะปมนี้ ในความเปนจริงจึงทําแสนยาก แตก็
ตองยอมรับความจริงอีกนั่นแหละวา เมื่อยังมีมัจฉริยะกันอยู ก็
แกปญหาไมไดจริง
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โยมเอาหลัก มัจฉริยะ ๕ อยางนี้ ไปพิจารณาตรวจสอบดู
วาโลกเดี๋ยวนี้เปนอยางไร ทวนอีกที
๑. อาวาสมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกั้นกันดวยเรื่องที่อยู
อาศัย ดินแดน แควนถิ่น
๒. กุลมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกั้นกันดวยเรื่องพงศเผา
เหลากอ กลุมพวก
๓. ลาภมั จฉริ ยะ ความหวงแหนกี ดกั้ นกั นด วยเรื่ องลาภ
เรื่องผลประโยชน
๔. วรรณมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกั้นกันดวยเรื่องชนชั้น
วรรณะ สีผิว
๕. ธรรมมั จฉริ ยะ ความหวงแหนกี ด กั้ น กั น ด ว ยเรื่ อ ง
ผลสํา เร็จ ทางภู มิธ รรมภู มิป ญญา ทางวิ ท ยาการอะไรต า งๆ
รวมทั้งเรื่องเทคโนโลยี
เปน อัน วา มัจ ฉริย ะ ๕ อยา งนี ้ ตราบใดยัง แกไ มไ ด
สันติภาพโลกก็ไมสัมฤทธิ์
พอรูหลักอยางนี้แลว ก็ดูเห็นงายๆ วา มนุษยนี้ยังไปไมถึง
ไหน และยังไมเห็นวาจะแกปญหาสําเร็จไดอยางไร เพราะเขาจะ
ยังไมยอมแกไขดวยซ้ํา
ด้วยเหตุนั้น เวลานี้ เอาแค่ว่าให้มันเบาๆ หน่อย ก็ยังแสน
เข็น
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สงครามโลกหลีกเลี่ยงไมได
ถาไมสังหารสามจอมบงการขางใน
ยั งจบไม ได เพราะเราจะขยายสามั คคี ให ถึ งระดั บโลก
งานใหญขั้นนั้น มีปมที่ตองชําระสะสางเยอะ
ตอนนี้พูดไดวา เรามาถึงปมใหญที่สุด เปนขั้นจับจิตจับ
ใจลึกที่สุด เปนตัวการที่ทําใหมนุษยแบงแยกและเบียดเบียนทํา
รายกันมากที่สุด และรุนแรงที่สุด อยูเบื้องหลังความหวงแหน
กีดกันที่วามาแลวดวย
นี่ก็คือ กิเลส ๓ ตัว ที่มีชื่อเสียงโดงดังวา ตัณหา มานะ ทิฏฐิ
โยมเคยชินกับชื่อกิเลสชุดที่เรียกวา โลภะ โทสะ โมหะ แต
เราไมคอยสังเกตวา พระพุทธเจ าตรัส ถึง กิเ ลสอีก ชุดหนึ่ง ที่
สําคัญมาก คือ สามตัวเมื่อกี้
กิเลส ๓ ตัวนี้ กํากับบงการมนุษยใหแสดงบทบาทตางๆ
แตเปนบทบาทในลักษณะที่ทําใหเกิดปญหา มันมีชื่อเรียกวา
ปปัญจธรรม คือเปนตัวการที่ทําใหเรื่องราวตางๆ ยุงยาก เยิ่นเยอ
ยืดเยื้อ เรื้อรัง บานปลาย ขยายขอบเขต วุนวายสับสน กอปญหา
พูดใหสั้นวา กิเลสตัวปั่น ใหวุนวาย มี ๓ อยาง คือ
๑. ตัณหา คือ ความอยากไดเพื่อตัวเอง ความเห็นแกตัว
อยากไดผลประโยชน อยากไดสิ่งบํารุงบําเรอ เห็นแกความสุข
สวนตัว คิดแตจะไดจะเอา
๒. มานะ คือ ความอยากเดนเปนใหญ การเห็นแกความ
ยิ่งใหญของตน ตองการใหญ เหนื อผูอื่น ใฝ อํา นาจ ต อ งการ
ครอบงํา ใหเขาอยูในอํานาจของตน
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๓. ทิฏฐิ คือ ความยึดติดในลัทธิ ศาสนา อุดมการณตางๆ
ที่ยึดมั่นถือมั่นไว ไมยอมรับฟงคนอื่น ถือสําคัญมั่นหมายให
ตองเปนไปอยางฉันวาอยางเดียว
มนุษยวิวาท แยงชิงกัน ตั้งแตระหวางบุคคล ระหวางกลุม พวก
เหลา หมูชน จนกระทั่งรบกันเปนสงครามโลก ก็เพราะกิเลส ๓ ตัวนี้
๑. ตั ณ หา ความต อ งการผลประโยชน ก็ ทํ า ให ค นแย ง
ผลประโยชนกัน ทะเลาะกัน จนเปนสงครามขนาดสงครามโลก
๒. มานะ ความตองการอํานาจยิ่งใหญ จะใหเหนือเขา
จะครอบงําเขา ใครจะมาแขงไมได คอยหวาดระแวง ใครจะโต
ขึ้นมา ตองรีบกําจัดเสียกอน
๓. ทิ ฏ ฐิ การยึดถื อดิ่ ง ไปในลัท ธิ นิ ย ม อุ ด มการณ และ
ศาสนาตางๆ โดยเอาศรัทธาเปนใหญ เมื่อศรัทธางมงาย เชื่อ
โดยไมใชปญญา ก็เสียหายเกิดผลรายสําคัญ ๒ อยาง คือ
๑) ลุมหลง ทั้งหลงใหลและเหลวไหล ไมไดเรื่อง จมอยู
ในโมหะ ไมพัฒนาปญญา
๒) รุ น แรง ยึ ด แล ว จะต อ งให เ ป น อย า งนั้ น ใครไม เ อา
ตาม ก็บีบบังคับ จนถึงฆามันเลย
พระพุทธเจาจึงทรงกําชับนักวา ศรัทธานั้นดีอยู แตตองมี
ปญญามาคูประสาน ใหสมดุลกันไป
พุทธศาสนาสอนศรัทธาที่มีปญญากํากับ และใหใชศรัทธาเปน
บันไดสูปญญา จึงไมมีความรุนแรง เพราะคอยใชปญญาตรวจสอบ
พระพุทธเจาตรัสวา เทาที่พระองคแสดงธรรมมานี่ ไมตองเชื่อ
หรอกนะ ใหพิจารณาไตรตรองใหรูเขาใจจนมองเห็นดวยปญญาของ
ตน อยางนอยพอหยั่งได จึงคอยเชื่อ และไมหยุดแคเชื่อ
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ทั้งนี้ มิใชวา ฉันสั่งมา เธอตองวาตาม ไมงั้นตาย
เรื่องทิฏฐินี้ ทั้งรายแรง และรุนแรง เชน พอมีทิฏฐิฝงลงไป
วา คนพวกนี้ถวงความเจริญ ชนชาตินี้มันเลวราย ตองกําจัด
มันใหหมด ก็จบกัน จะฆาคนเปนแสนเปนลาน ไดทั้งนั้น เห็น
งายๆ ตั้งแตฮิตเลอรในเยอรมัน จนถึงพอลพตในกัมพูชา
ในโลกเวลานี้ ป ญ หาดา นทิ ฏ ฐิ ก็ มีทั่ ว ไปและหนัก มาก
แมแตการแบงแยกชนชาติ ชั้นวรรณะ สืบคนไป ในที่สุดก็ไปลง
ที่ทิฏฐิ คือมีความยึดถือเชื่อฝงใจ วาคนพวกนี้เปนอยางนั้น คนพวก
นั้นเปนอยางนี้ เมื่อเชื่อเมื่อฝงใจอยางนั้น มันก็ตองทะเลาะหรือจอง
ลางกันตลอดไป ไมมีทางจบ นี่ก็คือปญหาเกิดจากทิฏฐิ
สงครามโลก ก็ ดี สงครามอุ ดมการณ ระหว าง
ประชาธิปไตยเสรีนิยม กับสังคมนิยมคอมมิวนิสต ที่ทําใหโลก
วุนวายมาฉากใหญๆ ก็เปนปญหาทิฏฐิ
ถึงตอนนี้ สงครามที่โยงกับลัทธิศาสนาก็เดนขึ้นมา ถาไมระวัง
ไว ก็จะซ้ํารอยประวัติศาสตรยุคโบราณ ฉะนั้น ผูที่นับถือลัทธิศาสนา
ควรคํานึงถึงประโยชนสุขของมวลมนุษยและสันติภาพสากลของโลก
ถ า เห็ น ความจริ ง ว า ตั ณ หา มานะ ทิ ฏ ฐิ เป น ตั ว บงการให
มนุษยกอปญหาอยางที่วาแลว ก็มาสํารวจตรวจสอบและเตือนสติกัน
- ไมใหตกอยูใตอํานาจของ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ และ
- ใหมีความเปนสากล ๓ ประการ ที่วา มองมนุษยเปน
มนุษยเหมือนกันหมดทั้งโลก ทํารายมนุษยที่ไหนก็คือ
ทํารายมนุษยทั้งนั้น โดยมีเมตตาเสมอกัน ไมแบงแยก
และมองความจริงเปนอยางเดียวกัน ทําเหตุใดที่ไหน ก็
ตองมีผลอยางเดียวกัน ไมใชจํากัดพวก จํากัดหมู เปนตน
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ยอมรับอยางนี้ จึงจะไปได โลกนี้จึงจะมีสันติสุข
หลักธรรมนั้นทานสอนไวเปนขั้นตอน มีลําดับ และแงมุม
อยางที่วามา ถาทําไดตามนี้ สามัคคีในโลกก็มีได

ไมจองเวร แตตองชนะดวยธรรม จึงจะนําสันติสูโลกได
พึงทราบวา พระพุทธเจาตรัสธรรมเปน ๒ ระดับ
ระดับที่หนึ่ง หลักความจริง บอกวา พระพุทธเจาจะเกิดหรือไม
เกิด ความจริงก็มีก็เปนของมันอยูอยางนั้น เชน ความเปนไป
ตามเหตุปจจัย เปนตน
ระดับที่สอง หลักปฏิบัติ บอกวา เมื่อความจริงเปนอยางนั้น
เราควรจะทําอะไร จะปฏิบัติอยางไร จึงจะเปนประโยชนและ
เกิดผลดีแกชีวิตและสังคมของเรา
นี่คือ ธรรมมี ๒ ขั้น เปนเงื่อนไขตอเนื่องกัน
ขั้น ๑ คือ ความจริงที่มีอยูเปนอยูอยางนั้นๆ ตามธรรมดา
ของมัน ไมขึ้นตอใครทั้งนั้น
ขั้น ๒ คือ ขอที่เสมือนเปนการเรียกรองของความจริงนั้น
วา เมื่อความจริงเปนอยางนั้น เราจะตองปฏิบัติอยางไร จึงจะ
ไดผลดีสอดคลองกับความจริงนั้น
ขั้นสองนี้ คือธรรมที่เปนขอปฏิบัติ ที่ความจริงใน
ธรรมชาติมันเรียกรองจากเรา หรือเหมือนกับบังคับเราวา ถา
คุณตองการอยูดีมีสุข คุณตองทําอยางนี้
เหมือนอยางที่พระพุทธเจาตรัสวา “เวรไม่ระงับด้วยการ
จองเวร” อันนี้เรียกวาตรัสหลักความจริง ใหรูวาความจริงมัน
เปนอยางนี้ แตยังไมใชขอปฏิบัติ
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ทีนี้ ชาวพุทธที่แยกไมเปน พวกหนึ่งก็จะปลอยใหเขากอ
เวรไปๆ โดยที่ตัวเองไมใชสติปญญาหาทางแกไข หรืออีกพวก
หนึ่งก็บอกวา เราจะปฏิบัติอยางไรไหว ไมใหจองเวร ฝายโนน
มันก็ฆาเราตายหมดนะซิ
ตามพุทธพจนนี้ ตอนแรกเรามองเห็นความจริงอยางที่
พระองค ต รั ส ไว ว า เวรมั น ไม ระงั บ หรอกด ว ยการจองเวรน ะ
เพราะว า เมื่ อ จองเวร คนก็ เ ติ ม ความแค น เคื อ งกลั บ กั น ไป
กลับกันมา แลวก็ฆากันไปฆากันมา จองเวรกันเรื่อยไป
เมื่อเห็นความจริงวาเปนอยางนั้นแลว ก็เ ปนอันวาการจอง
เวรนะใชไมได และในระยะยาว โลกจะสงบดวยการจองเวรไมได
แลวทีนี้ก็มาถึงขั้นของการปฏิบัติวาจะทําอยางไร เราก็
มาจัดวางขอปฏิบัติระยะยาววา ทําอยางไรจะใหผลเกิดขึ้นใน
แนวทางที่วาเวรจะระงับไปโดยไมตองจองเวร พูดงายๆ ก็คือตอง
ตอบคําถามที่วา “ทําอย่างไรจะให้เวรระงับไป โดยไม่ต้องจองเวร?”
พอถึง ตอนนี้ ก็ ม ามองและคิ ดสื บ เนื่ อ งจากคํ า ถามนั้ น
ตอไปเปนลําดับขั้นตอน จนกระทั่งสามารถจัดวางแนวทางและ
วิธีปฏิบัติ ซึ่งก็คงจะมีเปนขั้นตอนวาจะทําอยางไรไดบาง
ความจริ ง เป น เรื่ อ งของธรรมชาติ ซึ่ ง มั น ก็ เ ป น ของมั น
อยางนั้น
แตการปฏิบัติเปนเรื่องของมนุษย ซึ่งจะตองใชสติปญญา
อยางสูง และตองมีความเพียรพยายามอยางมาก เพื่อจะให
ไดผลเปนการแกไขปญหาระยะยาว โดยสอดคลองกับหลั ก
ความจริงของธรรมชาติที่วา เวรไมระงับดวยการจองเวร
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การที่ถือวา พระพุทธเจาตรัสวา เวรไมระงับดวยการจอง
เวร เพราะฉะนั้น ใครจะทํารายเรา ก็ตองปลอยเขาทําไป ถาเขา
จะมาฆาเรา ก็ปลอยใหเขาฆา หรือนอนรอใหเขาฆาเสียเลย
นั่นเปนเพียงสุดโตงอีกขางหนึ่ง (สุดโตงทางประมาท) ที่ตรงขาม
กับการพยายามระงับเวรดวยการจองเวร หรือทําการแกแคน
วิธีปฏิบัติเพื่อระงับเวรโดยไมตองจองเวร ซึ่งชอบธรรม มี
๒ อยาง คือ
๑. การชนะโดยธรรม คือ ชนะผูจะทํารายเราโดยไมตอง
ทํารายเขา ซึ่งตามปกติ ตองทําใหผูมาจะทําราย ไมสามารถทํา
รายเราได และแสดงใหเห็นชัดเจนวา เราเองทั้งที่เหนือเขา จะ
รุนแรงเขนฆาเขาอยางไรก็ได ก็เวนเสีย ใหอภัย พรอมทั้งชนะใจ
ดวยความดี
ผู จ ะปฏิ บั ติ แ บบที่ ๑ นี้ นอกจากมี คุ ณ ธรรมสู ง แล ว
จะต อ งมี ส ติ ป ญ ญาความสามารถอย า งยอดยิ่ ง จึ ง ต อ งไม
ประมาท และพัฒนาตนอยางจริงจังตลอดเวลา
ตองมีสติระลึกตื่นตัวอยูเสมอวา อยางนอยเราจะตองดูแล
รักษาชีวิตและหมูชนของเราใหคงอยูอยางดีใหได แมจะไมทํา
การรุนแรงดวยความอาฆาตแคนเคือง
ปฏิบัติการแบบที่ ๑ นี้ มีตัวอยางที่ทานสอนหรือนําเสนอ
ไวไมนอย เชน เรื่องพระมโหสถ (มโหสธชาดก หรือ มหาอุมมังคชาดก, ขุ.ชา.๒๘/
๕๙๙/๒๒๓) เรื่องพระเจามหาสีลวะ (มหาสีลวชาดก, ขุ.ชา.๒๗/๕๑/๑๗)
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๒. การทําให้ไม่มีการก่อเวร ที่จะตองมาจองเวร คือ การ
พั ฒ นามนุ ษย ตามหลั กการพื้ นฐานในระยะยาว ให มนุ ษย มี
คุณธรรมมีสติปญญา ที่จะอยูรวมกันโดยสันติและเมตตา และ
แก ปญหาดวยธรรมวิธี โดยดําเนิ นตามหลักการสําคั ญๆ เชน
สังคหวัตถุ สาราณียธรรม การขจัดมัจฉริยะ และการไมยอมตก
อยูใตอํานาจของตัณหา มานะ ทิฏฐิ เปนตน ดังไดพูดไปแลว
ปฏิบัติการแบบที่ ๒ นี้ ที่จริง ควรจะเปนเปาหมายของสิ่ง
ที่เรียกวาศาสนาทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งจะมีทางสําเร็จได ก็ดวย
การพัฒนามนุษยอยางจริงจัง พรอมกับใชปฏิบัติการแบบที่ ๑
ควบคูไปในระหวาง
แตไมวาจะอยางไรก็ตาม มันไมใชเปนขอปฏิบัติสําหรับ
มนุษยที่ปลอยอะไรๆ เรื่อยเปอย เฉื่อยชา ไดแตรอผลกรรม สักแต
เอาหลักมาอางวา เวรไมระงับดวยการจองเวร จนพวกตนเอง
พินาศไปดวยความประมาท
พระพุทธเจาตรัสธรรม ๒ ขั้น พระองคตรัสบอกแลววา
พระองคไมใชผูสั่งบัญชาบังคับใคร เมื่อทรงแสดงธรรม พระองค
ตรัสไวแตตนแลววา ตถาคตจะเกิดหรือไมเกิด ความจริงมันก็
เปนของมันอยางนั้นๆ เมื่อความจริงเปนอยางนั้นๆ แลว เราจะ
อยูดีสังคมจะมีสันติสุข เราก็ตองทําตองปฏิบัติอยางนี้ๆ
เมื่อความจริงมีอยูวา เวรไมระงับดวยการจองเวร เราก็ตอง
หาทางปฏิบัติดวยวิธีการตางๆ ใหสําเร็จผลดีโดยเปนไปตาม
หลักการนั้น เฉพาะอยางยิ่งในระยะยาว ไมใชมัวแตนอนไมจองเวร
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วันนี้ไดพูดมายืดยาวแลว นี่คือความหมายของกฐิน ซึ่ง
กวางใหญไพศาลไปถึงความสามัคคีทั่วทั้งโลก
โยมตองมองใหชัดวา วัฒนธรรมประเพณีของเราที่สอน
และปฏิ บั ติ สื บกั นมานั้ น ตั้ งวางอยู บนหลั กการทางธรรมที่ มี
ความหมายลึกซึ้ง ซึ่งตองการปญญาที่จะศึกษากันอยางจริงจัง
และใหออกมาเปนปญญาในปฏิบัติการ แตบางทีเราไมไดคิด
อยางที่วาแลว แมแตองคกฐินอยูที่ไหน ถามโยมหลาย
ทาน ไมรู สาระของกฐินคืออะไร ก็ไมรู
วั น นี้ โ ยมต อ งตอบให ไ ด ห มด แล ว ก็ จ ะเห็ น ว า กฐิ น มี
คุ ณค าและความหมายดีจริ งๆ ตั้งแต ในชี วิตจิตใจบุ คคล ไป
จนถึงทั้งโลก แลวก็ใชไดกับสถานการณปจจุบันดวย
เพราะฉะนั้น คําถามทุกวันนี้วา ปญหาที่คนกําลังขัดแยง
ทะเลาะกันจนเปนสงครามในโลก จะแกดวยอะไร ตอบวา “แก
ไดดวยกฐิน” จริงไหม? แตตองเปนกฐินแท
อาตมาไดพูดเรื่องกฐินมายาวนาน กินเวลาญาติโยมจน
เพล ก็เปนอันวา ขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทุกทาน ที่ไดมา
ทําบุญรวมกัน โดยมีความพรอมเพรียงกัน ทั้งกายสามัคคี และ
จิตสามัคคี
ก็ขอใหเราสามัคคีกันตอไป ดวยการนําเอาหลักคําสอน
ของพระพุทธเจามาปฏิบัติ ทั้งรูความจริง และปฏิบัติธรรมในขอ
ที่จะตองใหเปนไปตามความเปนจริงนั้น ก็จะไดผลสําเร็จสม
ดังที่พระองคทรงมุงหมายไว

