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บทคัดยอ

วิ ทยานิ พนธ เรื่ องนี้ มี วั ตถุ ประสงค ๓ ประการ คื อ ๑) เพื่ อ ศึ ก ษาเรื่ อ งกั ล ยาณมิ ต รใน
พระพุ ท ธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่ อ ศึ ก ษาบทบาทและความสํ า คั ญ ของกั ล ยาณมิ ต รในคั ม ภี ร
พระพุทธศาสนาเถรวาท ๓) เพื่อศึกษาความสําคัญของกัลยาณมิตรที่มีอิทธิพลตอพุทธศาสนิกชน
ไทย การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากคัมภีรทางพระพุทธศาสนา คือพระไตรปฎก
หนังสือ เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผลการวิจัย พบวา กัลยาณมิตรที่พระพุทธเจาตรัสมุงหมายเอาคุณงามความดีของ
บุคคลที่เปนมิตรแท ชักชวนหรือแนะนําในสิ่งที่ดี มีประโยชนเกื้อกูล แกบุคคลอื่น และความเปน
กัลยาณมิตรของสิ่งแวดลอม คือ ที่อยูอาศัย แผนดิน ตนไม แมน้ํา เปนตน เพื่อบําเพ็ญสมณธรรม
ลั ก ษณะของกั ล ยาณมิ ต รในพระไตรป ฎ กนั้ น พบว า เป น ลั ก ษณะของบุ ค คลที่
ประกอบดวยคุณธรรม มีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา ซึ่งลักษณะดังกลาวมีทั้งกัลยาณมิตรที่
เปนระดับโลกียะ มีคุณธรรมที่พรอมจะเปนที่พึ่งใหกับตนเองและผูอื่น พรอมที่จะชวยเหลือผูอื่นได
ส ว นกั ล ยาณมิ ต รในระดั บ โลกุ ต ระนั้ น เป น กั ล ยาณมิ ต รในระดั บ สู ง สุ ด มี พ ระพุ ท ธเจ า และ
พระอรหันต ซึ่งพรอมที่จะนําพาสรรพสัตวใหดําเนินตามทางอริยมรรคจนบรรลุคุณธรรมชั้นสูง
พนจากทุกขเขาถึงนิพพานได
วิ เ คราะห ค วามเป น กั ล ยาณมิ ต รของพุ ท ธสาวกไทยในป จ จุ บั น พบว า มี เ ทคนิ ค
ในการสอนและปฏิบัติที่ดี สามารถบอก แนะนํา ชี้แนวทางใหพุทธศาสนิกชนไดพัฒนากายและ
จิต มีการดําเนินชีวิตตามทางสายกลาง อริยมรรคมีองค ๘ เพื่อเขาถึงความสุขในปจจุบัน และเขาถึง
อริยสัจ ๔ ซึ่งเปนทางพนทุกข
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ปญหาของสังคมไทยคือ ปญหาการเมืองการปกครอง ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาศีลธรรม
ปญหาติดอบายมุข ปญหาการคาประเวณี ปญหาการเสพสิ่งเสพติด ปญหาการกอการทะเลาะวิวาท
ปญหาอาชญากรรม ปญหาการศึกษา และปญหาเด็กนักเรียนติดเกมเปนตน ปญหาตางๆ เหลานี้
เกิดขึ้นเพราะขาดกัลยาณมิตร
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Abstract
This thesis is of three main objectives:- 1) to study Kalyānạmitta in Theravāda
Buddhism, 2) to study the role and the importance of Kalyānạmitta in Theravāda Buddhism, 3)
to study the importances of Kalyānạmitta influential to the Thai Buddhists. This research is a
qualitative one by studying from the Buddhist scriptures:- the Tipitaka, the books, the academic
papers and the related researches.
From the study, it is found that the Kalyānạmitta which the Buddha said mean a
virtue of a good friend to persuade or advise the friend in a good thing. the Kalyānạmitta is
beneficial to others and a good friend in the good environment in residential land, trees, etc.
Kalyānạmittas fulfill the Samanadhamma.
From the characteristics of Kalyānạmitta, it is found that they are the characteristics
possessed by the people who have moral qualities, namely Saddhä, Sila, Suta, Cāga and Paññā.
The mentioned characteristics are the worldly ones which are of the virtues to be the refuges to
other people and to be helpful to others. On the contrary, the Kalyānạmitta of Lokuttara Level is
of the high level which consists of the Buddha and Phra Arahantas who are to lead the human
beings to Ariyamagga and to be away from suffering and finally to attain Nibb±na.
From the analysis of Kalyānạmitta in Thai Buddhist disciples, it is found that
there are many techniques in both of the good teaching and good practice, that can tell,
advice, and show the way of the development both bodily and mentally for Buddhist
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ง
disciples living in the middle way, the Noble Eight Fold Path and the Four Noble Truth
which is to get rid of suffering.
From the value of Kalyānạmitta in Tipitaka, it is found that it is the way of
carrying out the life in 3 ways, namely: Kāyasucarita, Vac²sucarita and Manōsucarita. These
values can develop the human lives to be of qualities and to reach the Four Noble Truths which
are the ways to go away from suffering.
The problems in Thai societies are the economic problem, the moral problem and the
ruine problem, the sexsual trading problem, the narcotic problem, the quarrel problem, the
criminal problem etc; all of which arise for lack Kalyānạmitta.
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๓.๒ พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตอเวไนยสัตว
๓.๒.๑ พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตอภิกษุ
๓.๒.๒ พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตอภิกษุณี
๓.๒.๓ พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตออุบาสก
๓.๒.๔ พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตออุบาสิกา
๓.๒.๕ พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตอเทวดาและสรรพสัตว

๑๙
๑๙
๒๒
๒๙
๓๑
๔๐
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๘
๕๑
๕๕
๕๖
๗๒
๗๒
๗๖
๗๘

บทที่ ๔ วิเคราะหบทบาทกัลยาณมิตรของพุทธศาสนิกชนไทยในปจจุบัน

๘๓

๔.๑ บทบาทของพระสงฆที่เปนกัลยาณมิตรตอพุทธศาสนิกชน
๔.๑.๑ พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินฺทปฺโญ)
๔.๑.๒ พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท)
๔.๑.๓ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต)
๔.๒ บทบาทของคฤหัสถที่เปนกัลยาณมิตรตอพุทธศาสนิกชน
๔.๒.๑ ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์
๔.๒.๒ ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี
๔.๒.๓ คุณแม ดร. สิริ กรินชัย

๘๓
๘๔
๙๙
๑๐๔
๑๑๐
๑๑๒
๑๑๘
๑๒๕
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ซ
บทที่ ๕ บทสรุปและขอเสนอแนะ
๕.๑ สรุปผลการวิจยั
๕.๒ ขอเสนอแนะ
๕.๒.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๕.๒.๒ ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

๑๓๔
๑๓๔
๑๔๐
๑๔๐
๑๔๐

บรรณานุกรม

๑๔๑

ประวัติผูวิจัย

๑๔๘
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ฌ
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ
๑. การใชอักษรยอ
อักษรยอในวิทยานิพนธฉบับนี้ ใชอางอิงจากพระไตรปฎก- อรรถกถา-ฎีกา ภาษาบาลี
พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและจากคัมภีรอรรถกถาภาษาไทย ฉบับ
มหามกุฏราชวิทยาลัย เรียงตามคัมภีรดังตอไปนี้
พระวินัยปฎก
วิ.มหา. (ไทย)
วิ.ม. (ไทย)

=
=

วินัยปฎก
วินัยปฎก

มหาวิภังค
มหาวรรค

(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)

พระสุตตันตปฎก
ที.สี. (ไทย)
ที.ม. (ไทย)
ที.ปา. (ไทย)
ม.มู. (ไทย)
ม.ม. (ไทย)
สํ.ส. (ไทย)
สํ.ม. (ไทย)
องฺ.เอกก (ไทย)
องฺ.ติก. (ไทย)
องฺ.จตุกฺก. (ไทย)
องฺ.ปฺจก. (ไทย)
องฺ.สตฺตก. (ไทย)
องฺ.อฏฐก. (ไทย)
องฺ.ทสก. (ไทย)
ขุ.ขุ. (ไทย)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

สุตตันตปฎก
สุตตันตปฎก
สุตตันตปฎก
สุตตันตปฎก
สุตตันตปฎก
สุตตันตปฎก
สุตตันตปฎก
สุตฺตนฺตปฎก
สุตฺตนฺตปฎก
สุตตันตปฎก
สุตตันตปฎก
สุตตันตปฎก
สุตตันตปฎก
สุตตันตปฎก
สุตตันตปฎก

ทีฆนิกาย
ทีฆนิกาย
ทีฆนิกาย
มัชฌิมนิกาย
มัชฌิมนิกาย
สังยุตตนิกาย
สังยุตตนิกาย
องฺคุตฺตรนิกาย
องฺคุตฺตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย
ขุททกนิกกาย

สีลขันธวรรค
มหาวรรค
ปาฏิกวรรค
มูลปณณาสก
มัชฌิมมูลปณณาสก
สคาถวรรค
มหาวารวรรค
เอกกนิบาต
ติกนิบาต
จตุกกนิบาต
ปญจกนิบาต
สัตตกนิบาต
อัฏฐกนิบาต
ทสกนิบาต
ขุททกปาฐ
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(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)

ญ
ขุ.ธ. (ไทย)
ขุ.อุ. (ไทย)
ขุ.อิติ. (ไทย)
ขุ.สุ. (ไทย)
ขุ.เถร. (ไทย)
ขุ.อป. (ไทย)

=
=
=
=
=
=

สุตตันตปฎก
สุตตันตปฎก
สุตตันตปฎก
สุตตันตปฎก
สุตตันตปฎก
สุตตันตปฎก

ขุททกนิกาย
ขุททกนิกาย
ขุททกนิกาย
ขุททกนิกาย
ขุททกนิกาย
ขุททกนิกาย

ธรรมบท
อุทาน
อิติวุตตก
สุตตนิบาต
เถรคาถา
อปทาน

(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)

พระอภิธรรมปฎก
อภิ.สงฺ. (ไทย)
อภิ.ปุ. (ไทย)

=
=

อภิธรรมปฎก
อภิธรรมปฎก

ธรรมสังคณี
ปุคคลบัญญัติ

(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)

อรรถกถาพระสุตตันตปฎก
ที.ม.อ. (ไทย)
=
ม.ม.อ. (ไทย)
=
องฺ.ทสก.อ. (ไทย) =
องฺ.เอกทสก.อ.(ไทย)=
ขุ.ธ.อ. (ไทย)
=
ขุ.อุ.อ. (ไทย)
=

ทีฆนิกาย สุมังคลวิลาสินี มหาวรรคอรรถกถา
มัชฌิมนิกาย ปปญจสูทนี มัชฌิมปณณาสกอรรถกถา
อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ทสกนิบาตอรรถกถา
อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี เอกทสกนิบาตอรรถกถา
ขุททกนิกาย ธรรมบทอรรถกถา
ขุททกนิกาย ปรมัตถทีปนี อุทานอรรถกถา

(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)

๒. การระบุหมายเลขยอ
การอ า งอิ ง คั ม ภี ร พ ระไตรป ฎ กฉบั บ ภาษาไทย ใช ร ะบุ ชื่ อ คั ม ภี ร เล ม / ข อ / หน า
ตามลําดับ เชน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๓๖/๒๖๔-๒๖๕. หมายถึง คัมภีรพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย
มหาวรรค ภาษาไทย เลม ๑๐ ขอ ๓๓๖ หนา ๒๖๔-๒๖๕ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การอางอิงคัมภีรอรรถกถา–ฎีกา ภาษาบาลี จะแจงคัมภีร เลม / ขอ / หนา บาง แจงคัมภีร
เลม/หนาบาง แจงคัมภีร ขอ/หนา บาง เชน วิ.ม.อ. (บาลี) ๓ / ๙๐/ ๕๗-๕๘. หมายถึงคัมภีรสมนฺต
ปาสาทิกาวินยปฏก มหาวคฺคอฏฐกถา ภาษาบาลี เลม ๓ ขอ ๙๐ หนา ๕๗-๕๘ ฉบับมหาจุฬาอฏฐ
กถา, ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๒๑. หมายถึง คัมภีรสุมงฺคลวิลาสินี ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคอฏฐกถา ภาษา
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ฎ
บาลี เลม ๑ หนา ๒๒๑ ฉบับมหาจุฬาอฏฐกถา วิ.สงฺ.อ. (บาลี) / ๑๒๔/๑๕๖. หมายถึงคัมภีร
วินยสงฺคหอฏฐกถา ภาษาบาลี ขอ ๑๒๔ หนา ๑๕๖ ฉบับมหาจุฬาอฏฐกถา ที.สี.ฏีกา (บาลี) ๑/๓๙๕.
หมายถึงคัมภีรลีนตฺถปฺปกาสินี ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคฏีกา ภาษาบาลี เลม ๑ หนา ๓๙๕ ฉบับ
มหาจุฬาฏีกา
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บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในการดําเนินชีวิตของมนุษยลวนมีปจจัยหลากหลายที่จะนําพาไปสูความสําเร็จ และ
ความสงบสุข ปจจัยอยางหนึ่งที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิต คือ การมีกัลยาณมิตร
การมีกัลยาณมิตรมีบทบาทและความสําคัญครอบคลุมทุก ๆ ดานที่จะทําใหเกิดสิ่งที่ดีงามขึ้นในชีวิต
เพราะมนุษยมิใชเกิดมาเพื่ออยูเพียงผูเดียว แตเกิดมาเพื่ออยูรวมกันเปนสังคม การมีกัลยาณมิตร
จึงเปนปจจัยเกื้อกูลใหไดพบกับความสําเร็จ ดังที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
ดวงอาทิตยกําลังจะอุทัย ยอมมีแสงอรุณขึ้นมากอนเปนบุพพนิมิตฉันใด ความเปนผูมีมิตรดีก็เปน
ตัวนํา เปนบุพพนิมิตแหงการเกิดขึ้นของอริยอัษฏางคิกมรรคฉันนั้น”๑
เมื่อพิจารณาจากพุทธพจนดังกลาว จะสังเกตเห็นวาพระพุทธศาสนาไดใหความสําคัญ
กับเรื่องของกัลยาณมิตรวา เปนจุดแรกเริ่มที่จะทําใหมนุษยนั้น ดําเนินชีวิตของตนไปสูเปาหมายที่ดี
กัลยาณมิตรเขามามีบทบาทตอชีวิตของมนุษยทุกคน ตั้งแตปฐมวัยจนถึงปจฉิมวัย “บุคคลผูเปน
กัลยาณมิตรที่เขามามีบทบาทตอชีวิตตั้งแตเกิดมาก็คือพอแม ซึ่งเปนผูที่จะตองคอยเลี้ยงดู ใหความ
เอาใจใสดูแลลูก ๆ ของตน ดวยการทําหนาที่เปนกัลยาณมิตร ตั้งแตการเลี้ยงดู การเปนแบบอยางที่ดี
อบรมสั่งสอนใหลูกตั้งตนอยูในความดี ซึ่งความรักและความหวงใยตลอดจนคุณูปการหลากหลาย
ของพอแม ยอมไมมีวันที่จะวิปริตผิดผันเปนอยางอื่น ไมมีวันที่จะเหือดแหงหรือเจือจางไป”๒
เช น เดี ย วกั น “บุ ต รธิ ด าก็ ค วรเชื่ อ ฟ ง ถ อ ยคํ า ของบิ ด ามารดาตลอดจนครู บ าอาจารย ผู ค วรแก
การคารวะดวย”๓

๑

สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔๙/๔๓.
แสวง อุดมศรี, ราชวสตีธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙),
(พิมพเปนมุทิตาสักการะแด พระอมรเมธาจารย (สุคนธ ปภากโร) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙).
๓
กรุ ณ า-เรื อ งอุ ไ ร กุ ศ ลาสั ย , อโศกมหาราชและข อ เขี ย นคนละเรื่ อ งเดี ย วกั น , พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๓,
(กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๕), หนา ๘.
๒
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๒
แตในสภาพสังคมปจจุบันจะเห็นวาปญหาการขาดกัลยาณมิตร มีใหเห็นกันอยูมากมาย
เริ่มตั้งแตระบบพื้นฐานทางสังคมคือครอบครัว ซึ่งบางครอบครัวไมทําหนาที่ความเปนกัลยาณมิตร
ตอกัน เชน พอแมไมรับผิดชอบตอครอบครัวของตน ติดอบายมุขตาง ๆ แมคลอดลูกแลวนําลูก
ไปทิ้งตามที่ตาง ๆ ลูกไมเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ติดยาเสพติด ซึ่งปญหาเหลานี้เปนตนเหตุทํา
ใหครอบครัวเกิดความเดือดรอน และนําไปสูความแตกแยกภายในครอบครัว
เมื่อมองไปที่สถาบันการศึกษาคือโรงเรียน ซึ่งเปนแหลงบมเพาะคุณลักษณะที่สําคัญ
ตาง ๆ ของชีวิต ก็พบวามีปญหาการขาดกัลยาณมิตรดวยเหมือนกัน ดังจะเห็นไดจากครูอาจารย
บางคนขาดความเปนกัลยาณมิตรตอศิษย ลอลวงศิษยไปกระทําอนาจาร ติดอบายมุขตางๆ จนไม
สามารถทํา หนา ที่ความเป นครูใ หสมกับ ฐานะของตนได ในสวนของนักเรียนก็ขาดความเปน
กัลยาณมิตรตอครูดวยเชนกัน ดังจะเห็นไดจากการที่นักเรียนบางคนไมเคารพเชื่อฟงครูอาจารย
แกล ง ครูอ าจารย ซึ่ง เป นผู ที่ ถ า ยทอดวิ ช าความรู ใ ห แ ก ตน ซึ่ ง ในความเป นจริ ง แล ว ความเป น
กัลยาณมิตรของครูตอนักเรียนนั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ตอความเจริญกาวหนาของนักเรียน
และสังคม ซึ่งครูจะเสื่อมจากความเปนกัลยาณมิตรและความเปนปูชนียบุคคลไมได ครูตองเปนคน
ที่มีคุณภาพ๔
นอกจากนั้น ปญหาการขาดกัลยาณมิตรในภาคสวนของสังคมอื่น ๆ ก็มีใหเห็นกันอยู
มากมายไมวาจะเปนในที่ทํางาน ในทางการเมือง ก็มีการกลั่นแกลงกันตาง ๆ นานา การเอารัดเอา
เปรียบซึ่งกันและกัน เพื่อผลประโยชนของตนเองและพวกพอง ซึ่งเปนสาเหตุใหการทํางานไมมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งผูทํางานก็ทํางานไมเปนสุข ถาหากวาทุกคนมีความเปนกัลยาณมิตรตอกันแลว
ก็จะทําใหปญหาตาง ๆ ลดลงได เขาทํานองที่วา ยามเหงามิตรเราชวยปลุก ยามทุกขมิตรเราชวย
ปลอบ๕ ซึ่งการที่จะรูวาบุคคลเชนไรเปนกัลยาณมิตร ควรคบ ควรเสพ ควรเขาใกลก็ใหดูจาก
คุณลักษณะของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา “บุคคลที่ควรคบ ควรเสพ ควร
เขาใกล คือ บุคคลผูมีศีล สมาธิ ปญญาเหมือนกัน”๖
นอกจากปญหาการขาดกัลยาณมิตรในทางโลกดังที่กลาวมาแลวนั้น ปญหาการขาด
กัลยาณมิตรในทางธรรมก็มีใหเห็นอยูเชนกัน ดังเชนปญหาของพระสงฆบางรูปที่ขาดความเปน
กัลยาณมิตรตอตนเองและพระศาสนา ดวยการกระทําผิดพระวินัยอยางรายแรง เชน เสพเมถุน
การทะเลาะกันเพื่อแยงชิงผลประโยชนในวัด ไมเชื่อฟงอุปชฌายอาจารย มุงลาภสักการะเพื่อตน
๔

ประเวศ วะสี, ครูผูเปนกัลยาณมิตรของสังคม, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบาน,
๒๕๓๘), หนา ๑๒ – ๑๓.
๕
ออม ประนอม, แสงทองแหงชีวิต, พิมพครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : ดอกหญา, ๒๕๔๓), หนา ๓๒.
๖
องฺ. ติก. (ไทย) ๒๐/๒๖/๑๗๔ - ๑๗๕.
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๓
แทนที่จะมุงไปสูการปฏิบัติธรรมตามหลักคําสอนของพระศาสนา จนมีศิลปนบางคนนําความ
ประพฤติของพระสงฆกลุมนี้ไปทําการลอเลียนตอสังคมในทางเสื่อมเสีย ดังเชนภาพวาดที่มีชื่อวา
ภิกษุสันดานกาเปนตน ซึ่งถาหากวาพระสงฆทําหนาที่เปนกัลยาณมิตรตอตนเองและสังคมแลวจะ
ทําใหบทบาทของพระสงฆมีความสําคัญตอพระศาสนาและสังคมอยางมากมาย เพราะพระสงฆ
ถื อ ได ว า เป น เนื้ อ นาบุ ญ ของโลก ดั ง เช น ที่ พ ระพุ ท ธเจ า และพระอริ ย สงฆ ไ ด ทํ า ตนเองให เ ป น
กัลยาณมิตรตอพระศาสนาและสังคมนั่นเอง
นอกจากกัลยาณมิตรที่มีความหมายตามที่คนทั่วไปเขาใจในแงของบุคคลแลว กัลยาณมิตร
ยังมีความหมายที่ขยายออกไปอีก คือ มีความหมายที่ไมเกี่ยวของกับบุคคล ที่เห็นไดอยางชัดเจน
ก็คือสิ่งแวดลอมที่อยูรอบ ๆ ตัว “เริ่มตั้งแต ขอเขียน ขาวสารขอมูลที่ไดรับจากสื่อตาง ๆ ไมวาจะ
เปนวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ วรรณกรรมตาง ๆ ที่เปนขอมูลขาวสารที่ดีมีประโยชนตอการ
ดํา รงชีวิ ต”๗ ซึ่ งเปนปจ จัยแวดลอมรอบตั วเราก็จัดวา เป นกัลยาณมิตรอี กรูป แบบหนึ่ง ถ า มี
กัลยาณมิตรเหลานี้ ก็จะทําใหการดํารงชีวิตของเราดําเนินไปดวยดี สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือกัลยาณมิตร
เหลานี้มีความจําเปนตอการพัฒนาชีวิตทั้งสิ้น เมื่อบุคคลมีกัลยาณมิตรดังที่กลาวมาแลว ยอมจะทําให
ชีวิตนี้ประสบกับความสําเร็จได
บทบาทที่สําคัญอีกอยางหนึ่งขององคประกอบที่เกี่ยวของกับกัลยาณมิตร คือ ปจจัย
ภายในซึ่งไดแกตัวเราเอง ซึ่งจะเปนผูที่คอยกลั่นกรองสิ่งที่เขามาเกี่ยวของดวย ใหการดําเนินชีวิต
ของเราดําเนินไปตามเจตคติที่มุงหมายไว พูดงาย ๆ ก็คือการที่ตัวของเราเองมีโยนิโสมนสิการ
อันไดแกการพิจารณาโดยแยบคายในสิ่งตาง ๆ ที่เขามาในชีวิตของเราวามีประโยชนหรือไม สิ่งใด
เปนสิ่งที่เราควรทําหรือควรเวน ดังพุทธพจนที่วา “สําหรับภิกษุผูยังตองศึกษา….เรามองไมเห็น
องคประกอบภายในอื่นใด มีประโยชนมากเทาโยนิโสมนสิการเลย”๘ เมื่อคนเรามีพรอมทั้งปจจัย
ภายนอกคือกัลยาณมิตรและปจจัยภายในคือโยนิโสมนสิการแลว ก็จะทําใหการดําเนินชีวิตเปนไป
ดวยดี ในสภาวะที่สังคมมีทั้งคนที่ดีและไมดีปะปนกันอยูมากมาย ซึ่งพระพุทธศาสนาเนนใหเลือก
คบหาแตกัลยาณมิตรหรือบัณฑิต ดังพุทธพจนวา “การไมคบคนพาล การคบบัณฑิต เปนมงคล
สูงสุด”๙ จึงจะมีประโยชนในอันที่จะทําใหชีวิตมีการพัฒนาไปในทางที่ดี มีความสงบสุขทั้งตนเอง
และสังคม เพราะกัลยาณมิตรถือไดวาเปนผูมีสวนสนับสนุนและผลักดันใหชีวิตพบกับความสําเร็จ
ไดนั่นเอง ดวยเหตุผลดังกลาวมา ผูวิจัยจึงตองการศึกษาเรื่องกัลยาณมิตรใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
๗

พระธรรมปฏก (ป.อ ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), พิมพครั้งที่ ๖,
(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘ ), หนา ๖๒๑.
๘
สํ. ม. (ไทย) ๑๙/๕๕/๔๔.
๙
ขุ. ขุ. (ไทย) ๒๕/๓/๗.
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๔
เพื่อที่จะไดเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตในทามกลางสังคมที่มีปญหามากมายเพราะการขาด
กัลยาณมิตรนั่นเอง
๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาเรื่องกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาบทบาทและความสําคัญของกัลยาณมิตรในคัมภีรพระพุทธศาสนา
เถรวาท
๑.๒.๓ เพื่อศึกษาความสําคัญของกัลยาณมิตรที่มีอิทธิพลตอพุทธศาสนิกชนไทย
๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลาวคือ เนนการศึกษาความหมาย
ประเภท คุ ณ ค า หน า ที่ ลั ก ษณะ บทบาท และความสํ า คั ญ ของกั ล ยาณมิ ต ร ตามคั ม ภี ร
พระพุทธศาสนาเถรวาท รวมทั้งจะไดวิเคราะหคุณลักษณะของกัลยาณมิตรในสังคมไทย โดยอาศัย
ขอมูลจากพระไตรปฎก อรรถกถา และงานเขียนของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวของ
๑.๔ คําจํากัดความของศัพทที่ใชในการวิจัย
คําวา “กัลยาณมิตร” ในงานวิจัยนี้ หมายถึงมิตรที่ดีทั้งที่เปนบุคคลและสิ่งที่ทําใหเกิด
คุณธรรมที่ดีงาม ซึ่งเปนปจจัยเกื้อกูลสนับสนุนสงเสริมเพื่อใหกาวไปสูหนทางชีวิตที่ดีงาม จนถึง
การบรรลุธรรม ซึ่งไดแก พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระอริยบุคคล ๘ จําพวก ภิกษุผูมีศีล
เปนที่รักทั้งหลาย บิดามารดา ครู อุปชฌาย อาจารย ภรรยา สามี มิตรสหาย อีกทั้งกัลยาณปุถุชน
ทั้งหลาย ตลอดทั้งสิ่งแวดลอมทางสังคมที่ดีทั้งหลาย เชน ขอเขียน คําชี้แจง สื่อตาง ๆ ที่ดี เปนตน
๑.๕ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
๑.๕.๑ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงความหมายและความสําคัญของ
กัลยาณมิตรไวในหนังสือพุทธธรรมวา “ปรโตโฆสะที่ดี หมายถึง กัลยาณมิตร เสียงจากผูอื่น
การกระตุนหรือชักจูงจากภายนอก เชน การสั่งสอน การถายทอด การโฆษณา คําบอกกลาว
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๕
ขาวสาร ขอเขียน คําชี้แจงอธิบาย การเรียนรูจากผูอื่น ในที่นี้หมายเอาเฉพาะสวนที่ดีงามถูกตอง
เฉพาะอยางยิ่งการรับฟงธรรม รับความรูหรือคําแนะนําจากบุคคลอื่นที่เปนกัลยาณมิตร (hearing
or leaning from others ; inducement by other) ขอแรกเปนองคประกอบจากภายนอกไดแก
ปจจัยทางสังคม อาจเรียกงาย ๆ วา วิธีการแหงศรัทธา โยนิโสมนสิการ หมายถึงการทําไวในใจ
โดยแยบคาย การใชความคิดถูกวิธี ความรูจักคิด คิดเปน หรือคิดอยางมีระเบียบ หมายถึงการรูจัก
มอง รูจักพิจารณาสิ่งทั้งหลาย โดยมองตามที่สิ่งนั้น ๆ มันเปนของมัน และโดยวิธีคิดหาเหตุผล
สืบคนถึงตนเหตุ สืบสาวใหตลอดสาย แยกแยะสิ่งนั้น ๆ หรือปญหานั้น ๆ ออก ใหเปนตาม
สภาวะและตามความสัมพันธสืบทอดแหงเหตุปจจัย โดยไมเอาความรูสึกดวยตัณหา อุปาทานของ
ตนเขาไปจับ (Analytical reflection ; reasoned or systematic attention) ขอสองนี้เปน
องคประกอบภายใน ไดแก ปจจัยภายในตัวบุคคลอาจเรียกงาย ๆ วา วิธีการแหงปญญา”๑๐
๑.๕.๒ พระมหาเกรียงไกร บัวจันอัด ไดกลาวถึงกัลยาณมิตรไวในวิทยานิพนธเรื่อง
การศึกษาเปรียบเทียบหลักคําสอนเรื่องกัลยาณมิตรกับการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท
และพระพุทธศาสนามหายานวา “ในพระพุทธศาสนาทั้งสองฝาย มีหลักคําสอนเรื่องกัลยาณมิตร
กับการบรรลุธรรมที่เหมือนกันและตางกัน ดานความเหมือนพบอยูในแงของความหมาย ประเภท
และหนาที่ของกัลยาณมิตร และคุณธรรมของกัลยาณมิตร ซึ่งแมจะมีการบัญญัติศัพทที่แตกตางกัน
บาง แตโดยความมุงหมายแลวเปนไปในทิศทางเดียวกัน คื อหมายถึงผูคนหรือสิ่งที่จะเกื้อกูล
สนั บสนุ น ส งเสริม เปนแบบอยา งที่ดี ในการพัฒนาชีวิต ในการบรรลุถึง จุดหมาย ในแงของ
ประเภทและหนาที่ไดแบงเปน ๒ ระดับเชนเดียวกัน คือ ระดับโลกียะและโลกุตระ กัลยาณมิตร
ระดับโลกียะของทั้งสองฝายไดแก บิดามารดา ครู อุปชฌาย เปนตน กัลยาณมิตรฝายโลกุตระ
ของเถรวาท ไดแกพระพุทธเจา พระอรหันตสาวกเปนตน ฝายมหายานไดแกพระพุทธเจาและ
พระโพธิสัตว ผูเ ปนแบบอยา งในการพัฒนากาย ศีล จิต และปญญา เพื่อเปนคนดีของสังคม
กระทั่งเขาถึงเปาหมายสูงสุดของศาสนาแตละนิกาย”๑๑
๑.๕.๓ ศ.ระพี สาคริก ไดกลาวถึงความเปนกัลยาณมิตรไววา “หากผูเปนครูก็ดีหรือ
เปนพอแมก็ดี แมบุคคลในกลุมที่ขึ้นไปเปนผูบริหารประเทศซึ่งมีประชาชนคนระดับลางอันพึงตอง
รับผิดชอบก็ดีเขาถึงความจริง ยอมมีธรรมชาติที่นาจะใหความสําคัญดานรากฐานจิตใจเหนือกวา
๑๐

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), หนา ๖๒๐.
พระมหาเกรียงไกร บัวจันอัด, “การศึกษาเปรียบเทียบหลักคําสอนเรื่องกัลยาณมิตรกับการบรรลุ
ธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทและพระพุทธศาสนามหายาน”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๖), หนา ง.
๑๑

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๖
ดานรางกาย จึงจะชวยใหเขาใจความจริงไดอยางลึกซึ้งวา ความหมายของการที่ครู (กัลยาณมิตร)
ไมละทิ้งศิษย หรือผูใหญไมละทิ้งเด็กอยูภายใตจิตสํานึกอยางเปนธรรมชาติ ถาครูปฏิบัติตัวอยูใน
ศีลอยูในธรรมจริง ยอมไดรับประโยชนรวมกันทั้งครูกับศิษย ถาครูผูดําเนินชีวิตมายาวนานกวา
ศิษยมีการเรียนรูจากประสบการณมาตลอดโดยไมประมาท ยอมไดรับประโยชนลึกซึ้งมากกวา
สอดคลองกับเหตุผลซึ่งเคยกลาววา ครูที่แทจริงยอมเห็นไดวา ตนเรียนรูจากศิษยมากกวาสิ่งซึ่งตน
มอบให จึงคงความเปนหลักทางใจใหศิษยไดอยางชัดเจนดวย ความทุกขความเดือดรอนของศิษย
คือบทเรียนที่มีคุณคาของผูซึ่งมีวิญญาณเปนครูอยางแทจริง”๑๒
๑.๕.๔ ศ.นพ. ประเวศ วะสี ไดกลาวถึงเรื่องครูผูเปนกัลยาณมิตรของสังคมวา “ใน
ชีวิตนี้ไมตองการอะไรมาก ขอใหลูกไดเจอครูผูเปนกัลยาณมิตรที่ดีก็แลวกัน ครูดีมีความหมายตอ
ชีวิตถึงเพียงนี้ ทั้งตอเด็กตอผูใหญและตอสังคมทั้งหมด ครูเปนที่พึ่งทางจิตใจนักเรียน (ศิษย) มี
ความมั่นคงที่จะตอสูและผานพนวิกฤติในชีวิตได ครูดีดวย สอนเกงดวย ทําใหนักเรียน (ศิษยเกิด
ปญญา) และมีความสุขในการเรียน ครูดีคือบุคคลที่มีความเปนผูนํา มีปญญาและมีความสามารถ
ทําใหมนุษยเปลี่ยนแปลงไปสูความดีงาม เปนตัวกระตุนที่ใหความดีงามเกิดขึ้น ครูดีคือเมล็ดพันธ
แหงความดีงาม ซึ่งเมื่อตกไปอยูที่ใดก็เกิดความงอกงามดีขึ้นโดยรอบ ครูคือกัลยาณมิตรที่ดีของ
สังคม รากเหงาของปญหา คือการขาดสติปญญา สติปญญาจะทําใหเห็นธรรมชาติของสรรพสิ่ง
ทั้งหลายลึกซึ้ง ที่เชื่อมโยงกันทั้งรูปธรรมนามธรรม โดยมากเราเห็นแตวัตถุ จึงเห็นเปนสวน ๆ
เห็นตื้น ๆ เปนเหตุใหมีความขัดแยงสูง เพราะถามองตื้นจะเห็นสรรพสิ่งลวนตางกัน ถามองอยาง
ลึกซึ้งจะเห็นวา สรรพสิ่งลวนมาจากรากฐานของสัจธรรมอันเดียวกัน”๑๓
๑.๕.๕ ทาน Rahula W. Venerable ไดวิเคราะหเรื่องกัลยาณมิตรเอาไววา “คําสอน
ของพระพุทธเจาไมไดเจาะจงไวเพื่อพระภิกษุสงฆเทานั้น แตเพื่อสามัญชนชายหญิงที่มีเหยาเรือน
อีกดวย ความมีกัลยาณมิตรเปนบุพพนิมิต เปนตัวนํา เปนแนวทางดําเนินชีวิตของชาวพุทธเพื่อให
ไดอริยมรรคมีองค ๘ เหมาะสมแกทุกคน นอกจากนี้พระพุทธศาสนายังมีคําสอนใหมนุษยคํานึงถึง
เพื่อนมนุษย ใหมีความเมตตา กรุณา เชนหลักธรรมเพื่อสังคมที่ตรัสไวในสิงคาลสูตร ที่แสดงให
เห็นวาชีวิตและความสัมพันธกันในสังคมตองดําเนินไปในลักษณะความเปนมิตรที่ดี และมีความ
เคารพเชื่อฟงกันและกันจึงจะมีความสุข หลักคําสอนนั้นเรียกวาทิศ ๖ คือทิศเบื้องหนา ไดแก บิดา

๑๒

ศ.ระพี สาคริก, ครูผูเปนกัลยาณมิตรของศิษย, (กรุงเทพมหานคร : เอกพิมพไท, ๒๕๔๑), หนา ๙ .
ศ.นพ. ประเวศ วะสี , ครู ผู เ ป นกั ล ยาณมิ ต รของสั งคม, พิม พค รั้ง ที่ ๒, (กรุ ง เทพมหานคร :
หมอชาวบาน, ๒๕๓๘), หนา ๓๕.
๑๓
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๗
มารดา ทิศเบื้องสูง ไดแก สมณพราหมณ ทิศใต ไดแก ครูอาจารย ทิศตะวันตก ไดแก ภรรยาและ
บุตรธิ ดา ทิศ เหนือ ได แก มิ ตร ญาติ และเพื่ อนบ า น ทิ ศเบื้องล าง ไดแ กคนใช คนงานและ
ลูกจาง”๑๔
๑.๕.๖ สนิ ท ไชยวงศคต ได อธิบ ายเรื่ องกัลยาณมิต รว า “การพัฒ นาปญ ญาเป น
แกนกลางหรือเปนสาระสําคัญของการศึกษา หรือการพัฒนาชีวิต ความรูความเขาใจ คิดเห็น
เชื่ อ ถื อ และมี ความคิ ดถูกต อ งสอดคล อ งกั บ ความเป นจริ งตามหลั ก การเหตุ ป จ จั ย ซึ่ งเรี ยกว า
สัมมาทิฎฐิ ความมีกัลยาณมิตรจึงเปนองคประกอบขอแรกของทางชีวิตที่ดีงาม แสดงถึงการที่
ไดรับการพัฒนาเริ่มเขาสูทางที่ถูกตองแลว องคประกอบที่สําคัญทั้งสองคือความมีกัลยาณมิตรและ
โยนิโสมนสิการ เปนปจจัยแหงการเกิดขึ้นของความรูความเขาใจความคิด ความเชื่อถือถูกตองที่
เรียกวาสัมมาทิฏฐิ ปจจัยภายนอกกับปจ จัยภายใน คือความมีกัลยาณมิตรกับโยนิโสมนสิการ
เกื้อหนุนกันและกันทํางานตอทอดกันใหไดผลสมบูรณ เริ่มแรกเราไดกัลยาณมิตรโดยสังคมจัดสรร
ให หรือมีคนดีมาทําตนเปนกัลยาณมิตร จนถึงกัลยาณมิตรชั้นเยี่ยม อาจชี้แนะกระตุนนําใหเราเกิด
โยนิโสมนสิการ พัฒนาปญญาสัมมาทิฏฐิสมบูรณเต็มที่”๑๕
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวา จุดเดนของกัลยาณมิตร อยู
ที่การเปนคนดีมีคุณธรรมของสัตบุรุษหรือบัณฑิต มีความรูรอบดาน มีเชาวนปญญาเฉียบแหลม
ฉลาดในการมีมนุษยสัมพันธ สามารถชักจูง แนะนํา ตักเตือน ชวยเหลือเกื้อกูล สงเสริม พัฒนา
บุคคลผูคบหาใหมุงกระทําแตในสิ่งที่เปนประโยชนเกื้อกูลและกอใหเกิดความสุขแกตนเองและ
ผูอื่น ทั้งในประโยชนปจจุบัน ประโยชนในสัมปรายภพและประโยชนสูงสุด ตามหลักธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจา เพื่อใหบุคคลที่คบหาละชั่ว ทําดี ชําระจิตใหหมดจดจากกิเลสจนไดสําเร็จเปน
พระอรหันต บุคคลที่ไดกัลยาณมิตร ในทางพระพุทธศาสนาถือวาไดสิ่งที่ประเสริฐกวาทรัพยสิน
เงินทองหรือสิ่งที่มีคามากทั้งปวง โดยเฉพาะอยางยิ่ง พุทธบริษัทไดพระพุทธเจาเปนกัลยาณมิตร
พุทธศาสนิกชนไดพระสงฆเปนกัลยาณมิตร พสกนิกรไดพระมหากษัตริยเปนกัลยาณมิตร ศิษยได
ครู อุปชฌาย อาจารยเปนกัลยาณมิตร บุตร ธิดาไดบิดามารดาเปนกัลยาณมิตร วงศาคณาญาติไดพี่
นองเปนกัลยาณมิตร สหายไดเพื่อนเปนกัลยาณมิตร บุคคลที่ไดกัลยาณมิตรดังกลาวมาแลวนั้น มี

๑๔

Rahula W. Venerable, What the Buddha Taught, (Bangkok Thailand : Kurusapha Press),

p. 80.
๑๕

สนิท ไชยวงศคต (บรรณาธิการ), พุทธศาสตรและสังคมศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หนา ๑๑.

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๘
การดําเนินชีวิตถูกตองตามหลักสัปปุริสธรรม เปนคนมีเหตุผล สามารถประพฤติตนเปนคนดีของ
เพื่อน ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาไดอยางแทจริง
๑.๖ วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป นการวิจั ย เชิง คุ ณ ภาพโดยรวบรวมข อมู ล จากเอกสารชั้ นต น (Primary
Sources) คือพระไตรปฎกทั้งภาษาไทยและภาษาบาลี จากชุดพระไตรปฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระไตรปฎกพรอมอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๒๕ เปนหลัก รวมทั้ง CD-ROM พระไตรปฎกและอรรถกถาที่นาเชื่อถือไดและรวบรวม
ขอมูลจากเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) เชน อรรถกถา รวมทั้งงานเขียนของนักวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวของ โดยมีขั้นตอนและวิธีในการดําเนินการวิจัย ดังนี้
๑.๖.๑ รวบรวมขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎก อรรถกถา และงานเขียนที่เกี่ยวของ
๑.๖.๒ นําขอมูลทุกประเภทที่รวบรวมไดมาศึกษาวิเคราะห
๑.๖.๓ สรุปผลการวิจัยและเสนอแนะ
๑.๗ ประโยชนที่ไดรับ
๑.๗.๑ ไดทราบเรื่องกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๑.๗.๒ ไดทราบบทบาทและความสําคัญของกัลยาณมิตร ในคัมภีรพระพุทธศาสนา
เถรวาท
๑.๗.๓ ไดทราบความสําคัญของกัลยาณมิตรที่มีอิทธิพลตอพุทธศาสนิกชนไทย
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บทที่ ๒
กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท
ในบทนี้ ผูวิจัยไดศึกษากัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยแบงประเด็นที่
สําคัญออกเปน ๓ ขอใหญ ดังนี้
๒.๑ ความหมายและไวพจนของคําวากัลยาณมิตร
๒.๒ ลักษณะของกัลยาณมิตร
๒.๓ คุณคา ประเภท หนาที่ และคุณสมบัติของกัลยาณมิตร
๒.๑ ความหมายและไวพจนของคําวากัลยาณมิตร
๒.๑.๑ ความหมายของกัลยาณมิตรในพระไตรปฎก
กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท มีความหมายและขอบเขตที่กวางขวางแตกตาง
กันออกไป ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อน
ดี”๑ เรียกวาเปนผูมีธรรมเปนเครื่องกระทําที่พึ่ง หรือมีนาถกรณธรรม
กัลยาณมิตรผูมีคุณธรรมเสมอตน หมายถึง เพื่อนที่มีศีล สมาธิ ปญญาเทาเทียมกับตน
ดังพุทธพจนที่วา “บุคคลบางคนในโลกนี้มีศีล มีธรรมงาม บุคคลเชนนี้ ควรเสพ ควรคบ ควรเขาไป
นั่งใกล”๒ เพราะการสนทนาในเรื่องศีล สมาธิ ปญญา จักมีแกเรา
สวนกัลยาณมิตรผูมีคุณธรรมสูงกวาตนทั้งในดานศีล สมาธิ ปญญา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา “ควรสักการะ เคารพ แลวจึงคบหาหรือเขาไปนั่งใกล เพราะบุคคลเชนนี้ จักบําเพ็ญสีลขันธ
สมาธิขันธ ปญญาขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือที่บริบูรณแลวใหบริบูรณยิ่งขึ้น”๓
อีกอยางหนึ่ง กัลยาณมิตร หมายถึง ขอปฏิบัติเพื่อการขัดเกลากิเลส ดังมีพระพุทธพจน
วา “เธอทั้งหลาย จักขัดเกลากิเลส โดยคิดวา ชนเหลาอื่นจักเปนผูเบียดเบียนกัน เราทั้งหลายจักเปน
๑

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๕/๓๕๙.
องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๖/๑๗๕.
๓
อภิ. สงฺ. (ไทย) ๓๖/๑๒๓/๑๗๙.
๒
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๑๐
ผูไมเบียดเบียนกันชนเหลาอื่น จักไมประพฤติพรหมจรรย เราทั้งหลายจักประพฤติพรหมจรรย...
ชนเหลาอื่นจักมีมิตรชั่ว เราทั้งหลายจักมีมิตรดี”๔
กัลยาณมิตร หมายถึง สภาพแวดลอมตามธรรมชาติ บุคคลไมควรประทุษรายมิตร ดังมี
พุทธพจนวา “ชนเหลาใด ปลูกสวนอันนารื่นรมย ปลูกปา สรางสะพาน ขุดสระน้ํา บอน้ํา และ
ใหที่พักอาศัย บุญยอมเจริญแกชนเหลานั้น ทั้งกลางวันและกลางคืน ตลอดกาลทุกเมื่อ”๕ เพราะ
ผูประทุษรายมิตร เปนคนเลวทราม
จากความหมายของกัลยาณมิตรดังกลาวมาแลวนั้น สรุปไดวา พระผูมีพระภาคเจาตรัส
กัลยาณมิตร มุงหมายเอาคุณงามความดีของบุคคลที่เปนสหาย เปนมิตรแทชักชวนหรือแนะนําใน
สิ่งที่ดีมีประโยชนเกื้อกูล แกบุคคลอื่น และความเปนกัลยาณมิตรของสิ่งแวดลอม นับวามีอุปการ
คุณมากแกชาวโลก ที่ไดอาศัยแผนดินอยูอาศัย อาศัยรมเงาตนไมบําเพ็ญสมณธรรม อาศัยแมน้ํา
ลําธารอาบ ชําระลาง และดื่มกิน
๒.๑.๒ ความหมายกัลยาณมิตรโดยรูปศัพท
กัลยาณมิตร โดยรูปศัพท มาจากคําสองคํา คือ “กัลยาณ + มิตต คําวา กัลยาณ หมายถึง
ความดี ความงาม มงคล เปนที่ชอบใจ”๖ คําวา มิตต หมายถึง มิตร ดังมีรูปวิเคราะหวา “เมตฺตายตีติ
มิตฺโต แปลวา ผูมีความเมตตาคือชอบพอรักใครกัน ชื่อวาเปนมิตร”๗ หมายถึง “เพื่อนผูมี
ความเยื่อใย ผูมีน้ําใจเอื้อเฟอ”๘ มิตรอีกนัยหนึ่ง ดังมีวิเคราะหวา “มิชฺชติ สินิยฺหตีติ เมตฺตา แปลวา
สภาวะปรารถนาดี มิตฺตสฺส เอสา เมตฺตา แปลวา สภาวะที่เปนของมิตร และ มิตฺเตสุ ภวา เมตฺตา
แปลวา สภาวะเกิดขึ้นในมิตร”๙
ในพจนานุกรมศัพทบาลี คําวา “กลฺยาณมิตฺต” หมายถึง กัลยาณมิตร มิตรที่ดีงาม
มิตรผูบําเพ็ญประโยชน เมื่อนําคําศัพททั้งสองมาวิเคราะหจะมีรูปวิเคราะหดังนี้ ตตฺถ กลฺยาณมิตฺโตติ
๔

ม.มู. (ไทย) ๑๒/๘๓/๗๔.
สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๔๗/๖๑.
๖
พระมหาสมปอง มุทิโต, คัมภีรอภิธานวรรณา, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทประยูรวงศ
พริ้นติ้ง จํากัด, ๒๕๔๗), หนา ๑๔๑.
๗
ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๒๙/๒๒๓. เมตฺตายตีติ มิตฺโต, เมตฺตึ ปจฺจุปฏฐเปติ สิเนหํ กโรตีติ อตฺโถ.
๘
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งที่ ๑๑,
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๒๓๔.
๙
พระคันธสาราภิวงค, อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี, (กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวันกราฟ
ฟตเพลท, ๒๕๔๖), หนา ๗๖๕.
๕
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๑๑
กลฺยาโณ ภทฺโท สุนฺทโร มิตฺโต เอตสฺสาติ กลฺยาณมิตฺโต หมายความวา มิตรที่มีความดี ความงาม
ที่ เปนมงคล และเปนที่ชอบใจ๑๐ ในพจนานุ กรมฉบั บราชบั ณฑิ ตยสถาน ให ความหมายของคําว า
“กัลยาณมิตร คือ มิตรดี”๑๑ ในสารานุกรมพระพุทธศาสนา ซึ่งประมวลจากพระนิพนธของสมเด็จ
พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ใหความหมายของคําวา “กัลยาณมิตร คือ มิตรดีงาม
มิตรแท๑๒
พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) หรือสมณศักดิ์ในปจจุบัน คือ พระพรหมคุณาภรณ ให
ความหมายของคํานี้ไวในพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ในความหมายที่ใกลเคียงกัน
วา “เพื่อนที่ดี”๑๓
เมื่อกลาวโดยสรุป คําวา กัลยาณมิตร หมายถึง เพื่อนที่ดี เพื่อนที่งดงาม เพื่อนที่นํา
ความเจริญมาให อีกอยางหนึ่ง หมายถึง บุคคลผูสมบูรณดวยคุณธรรม มีศีลเปนเบื้องตน เปน
ผูกําจัดความชั่วราย เปนผูสงเสริมประโยชน ความดีหรือคุณธรรมตาง ๆ ที่บุคคลมีและแสดงออก
ตอผูอื่น เปนผูมีปญญา มีความสามารถ มีความเอื้อเฟอชวยเหลือ ทําใหเกิดความดี ใหเกิด
ความรู ความเจริญ และความสุขแกผูอื่น
๒.๑.๓ ไวพจนของคําวากัลยาณมิตร
คํ าว า “กัลยาณมิ ตร” นอกจากจะมีความหมายว า มิ ตรดี โดยตรงแล ว ยั งมีคํ าที่เป น
ไวพจนของคําวากัลยาณมิตรอีก คือ กัลยาณสหาย ซึ่งมาจากคําสองคําคือ “กัลยาณ + สหาย คําวา
กัลยาณ หมายถึง ความดี ความงาม มงคล เปนที่ชอบใจ”๑๔ คําวาสหาย หมายถึง “ผูไปรวมกัน
รวมนอน รวมทํางานและรวมอุดมการณเดียวกัน” เปนตน สมดังพุทธภาษิตวา “สหายเปนมิตรของ
ผูมีประโยชนเกิดขึ้นเนืองๆ”๑๕ หมายถึง เพื่อนรวมสุขรวมทุกข๑๖ เมื่อนําคําทั้งสองมาสมาสกันก็จะ
ไดความหมายวา เพื่อนรวมสุขรวมทุกขที่ดีงาม เปนที่ชอบใจ และที่เปนมงคล นอกจากนี้ยังมีคําที่
๑๐

ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๕๘๘/๔๔๑.
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร:
บริษัท นานมีบุคสพับลิเคชั่นส จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๑๐๘.
๑๒
สุเชาวน พลอยชุม, สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธสมเด็จพระมหาสมณเจา
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา ๑๑๕.
๑๓
พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา ๑๑.
๑๔
พระมหาสมปอง มุทิโต, คัมภีรอภิธานวรรณา, หนา ๑๔๑.
๑๕
สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๕๓/๔๑, สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๕๓/๖๘.
๑๖
ราชบัณฑิ ต ยสถาน, พจนานุก รมฉบับ ราชบั ณฑิ ต ยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :
นานมีบุคสพับลิเคชั่นจํากัด, ๒๕๔๒), หนา ๑๑๔๖.
๑๑
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๑๒
มีความหมายที่ใกลเคียงกับคําวา “กัลยาณมิตร” คือ คําวา “กัลยาณบัณฑิต” ซึ่งหมายถึง ผูมี
ปญญา นักปราชญ๑๗ คือ “ผูดําเนินชีวิตดวยปญญา”๑๘ ดังพุทธพจนวา “บุคคลผูมีปญญา ไมพึงคบ
พวกบาปมิตร ไมพึงคบพวกบุรุษผูต่ําทราม พึงคบพวกกัลยาณมิตร พึงคบบุรุษผูสูงสุด”๑๙
สําหรับคําวา “บัณฑิต” ในคําวา “กัลยาณบัณฑิต” นี้ มาจากคําบาลีวา “ปณฺฑิต ”
แปลวา ฉลาดหรือคนฉลาด”๒๐ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวว า บั ณฑิต หมายถึง “ผูปฏิ บัติต าม
หลักธรรม คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ไดแก เจตนางดเวนจากการฆาสัตว การลักทรัพย การ
ประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ การพูดสอเสียด การพูดคําหยาบ การพูดเพอเจอ ความไมเพงเล็ง
อยากไดของเขา ความไมคิดรายและความเห็นชอบ” ๒๑ โดยสรุปก็คือ การคิดดี พูดดี ทําดี
พจนานุ กรมราชบั ณ ฑิ ต ยสถานให ค วามหมายของคํ า ว า “บั ณ ฑิ ต ” ว า เป น คํ า นาม
หมายถึงผูทรงความรู ผูมีปญญา นักปราชญ ผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญา ซึ่งมี ๓ ขั้น คือปริญญา
ตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เรียกวา บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฏีบัณฑิต ผูมีความสามารถพิเศษ
โดยกําเนิด เชน คนนี้เปนบัณฑิตในทางเลนดนตรี เปนตน”๒๒
นอกจากนี้ ยังมีคําที่มีความหมายใกลเคียงกับคําวาบัณฑิตอีก เชน คําวา “สัตบุรุษ”
“ธีรชนหรือธีระ” คําวา “พหูสูต” และคําวา “ปราชญ” ซึ่งแสดงใหเห็นวาบุคคลผูมีลักษณะดังกลาว
เปนผูทรงคุณดวยภูมิธรรม ภูมิปญญา มีความสามารถสรางประโยชนกับบุคคลผูคบหาทําใหเกิด
ความสุข ความสบายทั้งกายและใจเมื่อยามอยูใกลหรือสมาคมดวย
เมื่อกลาวโดยสรุป ไวพจนของคําวา “กัลยาณมิตร” นั้น มีหลายคํา คือ กัลยาณสหาย
กัลยาณบัณฑิต สัตบุรุษ นักปราชญ ธีรชน ใชแทนคําวากัลยาณมิตรเพี่ออธิบายกัลยาณมิตรให
ชัดเจน สอดคลองกับบริบทนั้ นๆ เพื่อให เขาถึงภาษาที่ อาจทํา ใหเข าใจคลาดเคลื่อนไป แตล ะ
ความหมายลวนบงชี้ใหเห็นลักษณะที่ดีงาม คุณสมบัติของบุคคล และบงชี้ใหเห็นคุณธรรมที่มีอยู
ในบุคคลนั้น

๑๗

เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๑๕.
พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา ๑๓๕.
๑๙
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๗๘/๕๒.
๒๐
พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร สระคํา และจําลอง สารพันนึก), พจนานุกรมบาลี–ไทย ฉบับ
นักศึกษา, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หนา ๕๘๔.
๒๑
ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๒๘๑/๑๑๙.
๒๒
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, หนา ๖๑๕.
๑๘
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๑๓
๒.๒ ลักษณะของกัลยาณมิตร
๒.๒.๑ ลักษณะของกัลยาณมิตรในพระไตรปฎก
กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาทนี้ มีลักษณะและขอบเขตกวางขวางโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในพระไตรปฎกนั้นมีหลายนัยดวยกัน ดังนี้
ในอังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต แสดงลักษณะของกัลยาณมิตรที่ควรคบหาไวสองสูตร
ดวยกัน ในปฐมมิตตสูตร พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงคบมิตร
ผูประกอบดวยองค ๗ ประการนี้ คือ ๑) ผูใหของที่ใหไดยาก ๒) ทําสิ่งที่ทําไดยาก ๓) อดทน
ถอยคําที่อดทนไดยาก ๔) เปดเผยความลับแกเพื่อน ๕) ปดความลับของเพื่อน ๖) ไมทอดทิ้งใน
ยามวิบัติ ๗) เมื่อเพื่อนสิ้นโภคทรัพยสมบัติก็ไมดูหมิ่น”๒๓
ในทุติยมิตตสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงบุคคลที่ควรคบไว ๗ ประการ
เหมือนกัน แตอาจจะแตกตางกันบาง ดังนี้ “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ
ควรเสพ ควรคบเปนมิตร ควรเขาไปนั่งใกล แมถูกขับไล คือ ๑) เปนที่รักเปนที่พอใจ ๒) เปนที่
เคารพ ๓) เปนที่ยกยอง ๔) เปนผูฉลาดพูด ๕) เปนผูอดทนตอถอยคํา ๖) เปนผูพูดถอยคําลึกซึ้ง
ได ๗) ไมชักนําในอฐาน (ในสิ่งที่ไมสมควร) ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗
ประการนี้แล ควรเสพ ควรคบเปนมิตร ควรเขาไปนั่งใกล แมจะถูกขับไล”๒๔
ลักษณะของกัลยาณมิตรที่หมายถึงบุคคลผูมีคุณธรรม มีศรัทธา เปนตน พระผูมีพระ
ภาคตรัสวา “ศรัทธาเปนเพื่อนของบุรุษ”๒๕ และยังตรัสตออีกวา “บุคคลผูมีศรัทธา มีศีล เปนพหูสูต
มี จ าคะ มี ป ญ ญา การเสพ การส อ งเสพ การส อ งเสพด ว ยดี การคบ การคบหา ความภั ก ดี
ความจงรักภักดีตอบุคคลเหลานั้น ความเปนผูมีกายและใจโนมนาวไปตามบุคคลเหลานั้น นี้เรียกวา
ความเปนผูมีมิตรดี”๒๖
ลักษณะของกัลยาณมิตรที่หมายถึงบุคคลผูมีศีล มีธรรมอันงาม พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไววา “บุคคลบางคนในโลกนี้ มีศีล มีธรรมงาม บุคคลเชนนี้ ควรเสพ ควรคบ ควรเขาไปนั่ง

๒๓

องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๖/๕๖.
องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗.
๒๕
สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๕๙/๗๑.
๒๖
อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๓๓๕/๓๓๓.
๒๔
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๑๔
ใกล เพราะวา คนทั่วไปแมจะไมไดตามอยางบุคคลเชนนี้ แตกิตติศัพทอันงามของเขาก็ขจรไปวา
เปนบุคคลที่คบคนดี คบสหายดี คบเพื่อนดี”๒๗
ลักษณะของกัลยาณมิตรที่หมายถึงบุคคลผูเสมอกันทั้งในดานของศีล สมาธิ และ
ปญญา พระพุทธองคตรัสวา “บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเสมอตนในดานศีล สมาธิ ปญญา ควร
เสพ ควรคบ ควรเขาไปนั่งใกล เพราะการสนทนาเกี่ยวกับศีล สมาธิ ปญญา จักมีแกเราทั้งหลาย
ผูถึงความเสมอกัน จักดําเนินไปได จักเปนความสําราญ”๒๘
ลั ก ษณะของกั ล ยาณมิ ต รที่ ห มายถึ ง ธรรมเป น เครื่ อ งขั ด เกลา ดั ง มี พุ ท ธพจน ว า
“ความเปนผูมีมิตรดี เปนทางเพื่อความดับสนิทสําหรับบุคคลผูมีมิตรชั่ว”๒๙หมายความวา บุคคล
ผูมิตรดี ยึดถือธรรมของมิตรดีนั้นไวเปนแนวทางปฏิบัติในชีวิต ซึ่งจะเปนแนวทางที่ปดกั้นความ
เสื่อม ความชั่ว และมิตรชั่วไมใหเขามาหาบุคคลผูมีมิตรดีได
ลั กษณะของกั ล ยาณมิ ต รที่ ห มายถึ ง บุ ค คลผู มีมิ ต รดี สหายดี เพื่ อ นดี ประกอบด ว ย
คุณธรรมมีศีล เปนตน พระพุทธองคตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเปนเถระก็ดี ผูเปนมัชฌิมะก็ดี
ผูเปนนวกะก็ดี ยอมใหความสําคัญแกภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี วาเปนผูควรวากลาว
สั่งสอนได และภิกษุนั้นอันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะอนุเคราะหแลว พึงหวังได
แตความเจริญอยางเดียวในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมมีความเสื่อมเลย”๓๐
ลั ก ษณะของกั ล ยาณมิ ต รที่ ห มายถึ ง บุ ค คลผู ป ระกอบด ว ยความเป นผู มี มิ ต รดี ดั ง
พุทธพจนวา “บุคคลผูมีมิตรดี คือ บุคคลผูมีศรัทธา มีศีล เปนพหูสูตร มีความเสียสละ มีปญญา
การเสพ การสองเสพดวยดี การคบ การคบหา ความภักดี ความจงรักภักดี ตอบุคคลเหลานั้น
ความเปนผูมีกายและใจโนมนาวไปตามบุคคลเหลานั้น อยางนี้เรียกวาความเปนผูมีมิตรดี บุคคล
ผูประกอบดวยความเปนผูมีมิตรดีนี้ ชื่อวากัลยาณมิตร (ผูมีมิตรดี)”๓๑
ลักษณะของกัลยาณมิตรที่หมายถึง หลักการปฏิบัติเพื่อการขัดเกลากิเลส มีการไม
เบียดเบียนกันเปนตนนี้ พระพุทธองคตรัสวา “ภิกษุทั้งหลายควรทําความขัดเกลากิเลส โดยคิดวา
ชนเหลาอื่นจักเปนผูเบียดเบียนกันในเรื่องนี้ เราทั้งหลายจักเปนผูไมเบียดเบียนกัน…ชนเหลาอื่นจัก

๒๗

องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๗/๑๗๗.
๒๘
องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๖/๑๗๕.
๒๙
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๘๗/๘๐.
๓๐
องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๘/๓๕.
๓๑
อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๗๖/๑๖๔.
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๑๕
ไมประพฤติพรหมจรรยในเรื่องนี้ เราทั้งหลายจักประพฤติพรหมจรรย…ชนเหลาอื่นจักมีมิตรชั่ว เรา
ทั้งหลายจักมีมิตรดี”๓๒
เมื่อกลาวโดยสรุป ลักษณะของกัลยาณมิตรในพระไตรปฎก หมายถึง ลักษณะของ
บุคคลที่ประกอบดวยคุณธรรม มีศรัทธา มีศีล มีสุตะ มีจาคะ และปญญา ซึ่งลักษณะดังกลาวมีทั้ง
กัลยาณมิตรที่เปนระดับโลกียะ มีคุณธรรมที่พรอมจะเปนที่พึ่งใหกับตนเองและผูอื่น และพรอมที่จะ
ชวยเหลือผูอื่นไดในระดับโลกียะ สวนกัลยาณมิตรในระดับโลกุตระเปนกัลยาณมิตรในระดับสูงสุด
มีพระพุทธเจา และพระอรหันตซึ่งพรอมที่จะนําพาสรรพสัตวใหพนจากทุกขได
๒.๒.๒ ลักษณะของกัลยาณมิตรในอรรถกถา
ลั ก ษณะของกั ลยาณมิ ต รในอรรถกถามี ห ลายนั ย ด ว ยกั น ในที่ นี้ผู วิ จั ย จะได ยกเอา
ความหมายที่เห็นวาสําคัญตอการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้
ลักษณะของกัลยาณมิตรที่หมายถึงมิตรผูมีคุณธรรมความดี ดังที่พระอรรถกถาจารยได
อธิบายลักษณะของกัลยาณมิตรวา “พระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระสารีบุตรเปนตน หรือแมกระทั่ง
มนุษยทั้งหลาย ผูเปนมิตรที่ดีของพระอริยบุคคลทั้งหลายเหลานั้น ชื่อวากัลยาณมิตร”๓๓
ลักษณะของกัลยาณมิตรที่หมายถึงมิตรดี คือ “มิตรที่มีคุณธรรมมีศีล”๓๔ เปนตน สวน
การมีสหายดี คือ “เพื่อนรวมงานดี”๓๕ ทานยังไดอธิบายไวอีกวา เพื่อนดี คือ “เพื่อนที่รักใคร
สนิทสนมกัน รูใจกัน ซื่อสัตยตอกัน”๓๖
ลั ก ษณะของกั ลยาณมิ ต ร ยั ง หมายถึ ง มิ ต รผู มีคุ ณ งามความดีทั้ ง หลาย คื อ “มิ ต รที่
เพียบพรอมไปดวยคุณงามความดีทั้งหลายมีศีล เปนตน”๓๗ มิตรผูมีใจงาม คือ “มีความเจริญใน
ธรรม เปนคนดี ผูมีคุณสมบัติอยางนี้ชื่อวาเปนกัลยาณมิตร กัลยาณมิตรเปนผูถึงพรอมดวยคุณมีศีล
เปนตน เปนผูไมเบียดเบียนตอบุคคลผูที่เบียดเบียน เปนผูที่เอื้อเฟอเผื่อแผแกผูเอื้อเฟอเผื่อแผ และ
แม แ ต ผู ที่ ไ ม เ อื้ อ เฟ อ เผื่ อ แผ และเป น มิ ต รแก ผู มี อุ ป การคุ ณ โดยประการทั้ ง ปวง ชื่ อ ว า เป น
กัลยาณมิตร”๓๘
๓๒

ม.มู. (ไทย) ๑๒/๘๓/๗๓-๗๔.
ม.ม.อ. (ไทย) ๑/๘๓/๒๐๒.
๓๔
องฺ.ทสก.อ. (ไทย) ๓/๑๗/๓๒๒.
๓๕
องฺ.ทสก.อ. (ไทย) ๓/๑๗/๓๒๒.
๓๖
องฺ.ทสก.อ.(ไทย) ๓/๑๗/๓๒๒.
๓๗
ที.ม.อ. (ไทย) ๓/๓๔๕/๒๔๖.
๓๘
ขุ.อุ.อ. (ไทย) ๓๑/๒๓๕.
๓๓
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๑๖
ลักษณะของกัลยาณมิตรที่หมายถึงมิตรผูมีใจบริสุทธิ์ ผูบริสุทธิ์สะอาด ซึ่งหมายถึง
“มิตรที่มีใจบริสุทธิ์จากความโลภ ความโกรธ ความหลง เปนผูบริสุทธิ์สะอาดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย
มีกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต มายา สาเถยยะ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการหลอกลวงมิตรหรือผูอื่นที่
ไมใชมิตร” ๓๙
ลักษณะของกัลยาณมิตรที่หมายถึงมิตรทั้งหมดผูมีคุณงามความดีทั้งหลาย เพียบพรอม
ไปดวยคุณความดีทั้งหลายมีศีลเปนตน๔๐ หมายความวาบุคคลที่มีคุณงามความดีทั้งหลาย มีศรัทธา
เปนตนชื่อวาเปนกัลยาณมิตร มนุษยทั้งหลายพึงมีบุคคลผูมีคุณงามความดีมีศรัทธาเปนตนเปนมิตร
กลาวโดยสรุป ลักษณะของกัลยาณมิตรในอรรถกถามีลักษณะที่สอดคลองกับลักษณะ
กัลยาณมิตรในพระไตรปฎก แตในอรรถกถาไดแสดงรายละเอียดของกัลยาณมิตรไว พรอมทั้งได
อธิบายในแงมุมที่บงชี้รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับคุณธรรม พรอมทั้งคุณสมบัติของกัลยาณมิตรดาน
ตาง ๆ ที่เปนเครื่องชี้วัดความเปนกัลยาณมิตร
๒.๒.๓ ลักษณะของกัลยาณมิตรในทัศนะของนักวิชาการดานพระพุทธศาสนา
นอกจากลักษณะของกัลยาณมิตรที่ปรากฏในพระไตรปฎกและอรรถกถา ดังกลาว
มาแลวนั้น ยังมีลักษณะกัลยาณมิตรที่นักวิชาการดานพุทธศาสนาไดทําการวิเคราะหและแสดง
ทัศนะไวในหนังสือตางๆ ซึ่งมีความหมายสอดคลองกับความหมายที่ปรากฏในพระไตรปฎก เพี่อ
สนับสนุนและยืนยันความสําคัญของกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาทใหมีความหนักแนน
มากยิ่งขึ้น จึงควรทราบแนวคิดเรื่องกัลยาณมิตรของนักวิชาการดานพระพุทธศาสนาที่มีความสําคัญ
ดังนี้
พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดแสดงทัศนะวา “กัลยาณมิตรคือมิตรที่ดี หมายถึง
บุคคลผูเพียบพรอมดวยคุณสมบัติที่จะสั่งสอน แนะนํา ชี้แจง ชักจูง ชวยบอกทาง หรือเปน
ตัวอยางใหผูอื่นไดปฏิบัติตามพรอมทั้งดําเนินไปในมรรคาแหงการฝกฝนอบรมอยางถูกตอง”๔๑
นอกจากนี้ ทานยังกลาวไวโดยใจความวา “พอแม ครูอาจารย คือ กัลยาณมิตรที่ตอง
มีทั้งศีลและธรรม หรือศีลธรรมของผูใหญ ทั้งความเปนผูนําในสังคมจะตองทําตนเปนแบบอยางที่
ดี และคนเหลานั้นทั้งหมด ตองชวยชี้แนะใหเด็กเยาวชนและคนในสังคมประเทศชาติ รูจักเลือก
หาแหลงความรูและถือเอาเปนแบบอยางที่ดี ดังแนวคิดที่วาเด็กและเยาวชนรูจักเลือกคบคนดี รูจัก
๓๙

องฺ.ทสก.อ. (ไทย) ๒/๒๗/๑๐๖.
ที.ม.อ. (ไทย) ๓/๓๔๕/๒๔๖.
๔๑
พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), พิมพครั้งที่ ๖,
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๖๖๒-๖๖๓.
๔๐
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๑๗
เลือกหาแหลงความรูที่ดี รูจักเอาแบบอยางที่ดี หรือรูจักเลือกบุคคลที่จะนิยมเปนแบบอยางใน
ความประพฤติหรือในการครองชีวิต”๔๒
พระมหานรินทร สุธรรม ไดใหทัศนะไววา “ความเปนกัลยาณมิตรในพุทธศาสนาถือ
วาเปนเรื่องสําคัญมาก เพราะตั้งอยูบนพื้นฐานแหงความมีเมตตากรุณาตอกัน พึ่งพาอาศัยกันและกัน
เปนการอยูในสังคมที่มีความสรางสรรค ในฐานะของกัลยาณมิตรเปนทั้งฝายรับและฝายให ซึ่งเปน
ธรรมชาติที่ถูกตองของมนุษยที่มีฐานะเปนผูรับและเปนผูให เพราะโดยธรรมชาติแลวมนุษยมี
ความแตกตางกันตามเหตุปจจัย ในแงศักยภาพก็มีความแตกตางกัน การเปนอยูที่ดีมีความสุข หรือ
การจะกระทําสิ่งตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายนั้น บางคนก็มีศักยภาพเพียงพอก็กระทําเองได แตบาง
คนที่มีศักยภาพนอยก็ตองพึ่งหรือรับการชวยเหลือจากผูอื่น อันที่จริงในขั้นตอนของการฝกฝน
ตนเองใหมีศักยภาพนั้น ผูเปนกัลยาณมิตรนั้นก็ตองเปนผูรับมากอนแลว คือตองอาศัยกัลยาณมิตร
เป นเบื้ อ งต นก อ น จึ ง กล า วได ว า มนุ ษ ย ต อ งมี กั ล ยาณมิ ต ร มี ก ารช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น ความมี
กัลยาณมิตรจึงมีความสําคัญตอการดํารงอยูของมนุษย”๔๓
พระมหาเกรี ย งไกร บั ว จั น อั ด ได แ สดงทั ศ นะไว ว า “การคํ า นึ ง ถึ ง อุ ป การคุ ณ ของ
คฤหัสถผูเปนทั้งกัลยาณมิตรผูใกลชิดพระภิกษุและเปนสิ่งแวดลอมทางสังคม ซึ่งเปนสิ่งแวดลอมที่
เปนมนุษยดวยกันมีการตอบแทนดวยการสั่งสอน จึงเปนเหตุใหพระสงฆตองเขาไปเกี่ยวของกับ
การเปนอยูชาวบาน หรือถากลาวอีกนัยหนึ่งผูใหการอุปการะพระสงฆนั้นเปนชนทุกกลุม นับแต
พระมหากษัตริย จนถึงประชาชนทั่วไป พระสงฆจึงตองทําตนเปนกัลยาณมิตรแกบุคคลเหลานั้น
ทุกจําพวก
ธรรมที่ทําใหเปนกัลยาณมิตร ไดแก การประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธองค
ทรงวางไว ประพฤติสุจริต ทางกาย วาจา ใจ ทั้งไมประพฤติทุจริตทางกาย วาจา ใจ สราง
คุณธรรมใหเกิดขึ้นในตนเอง ทําตนเองใหเปนที่พึ่งของตนเองและเพื่อนมนุษย เรียกวาเปนผูให
แสงสวางปลุกตัวเองและเพื่อนมนุษยใหตื่นจากสิ่งที่ไมดีไมงามทั้งหลาย โดยอาศัยหลักธรรมที่พระ
พุทธองคตรัสสอนไวมาประพฤติ
การปฏิบัติธรรมใหไดผลดี ก็ตองอยูทามกลางสิ่งแวดลอมที่เปนประดุจมิตร ดังนั้น
สิ่งแวดลอมที่เปนกัลยาณมิตรจึงหมายถึง ๑) ที่อยูอาศัยสะดวกสบาย ๒) มีสถานที่ดีเกื้อกูลแก
ชีวิตประจําวัน ๓) ไดฟงคําพูดที่สนับสนุนสงเสริมการศึกษา หรือคําพูดที่ดีไพเราะ ไมกระทบกระทั่ง
๔๒

พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาที่สากลฐานแหงภูมิปญญาไทย, (กรุงเทพมหานคร:
อมรินทร พริ้นติ้งกรุป จํากัด, ๒๕๔๒), หนา ๒-๓.
๔๓
พระมหานริ น ทร สุ ธ รรม,
“สมณเพศกั บ เป า หมายสู ง สุ ด ในพระพุ ท ธศาสนาเถรวาท”
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๕), หนา ๗๒.

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๘
จิตใจทําใจใหปลอดโปรง ๔) คบคนดี คนที่เปนบัณฑิต คบคนที่เปนกัลยาณมิตร มีความสามารถ
แนะนําในเรื่องการศึกษา การปฏิบัติสัจธรรมได ๕) มีอาหารสะดวก ๖) ดิน ฟา อากาศ
สิ่งแวดลอมอํานวย ไมรอนไมหนาวจนเกินไป ๗) อิริยาบถ หมายถึง ในขณะศึกษาเราสามารถที่
จะนั่งหรือทําการศึกษาอยูในทาที่สบาย ๘) ตัวบุคคลผูปฏิบัติธรรมเองตองทําตนเปนคนใฝรู มี
ความเพียร ชอบคบคาสมาคมและแสวงหาผูเปนกัลยาณมิตรเสมอ ๆ เปนชีวิตจิตใจ”๔๔
พระสิงหทน นราสโภ กลาววา “ผูเปนกัลยาณมิตรคือผูที่จะทําใหมนุษยบรรลุสัจธรรม
สัจธรรมไมใชจะเขาถึงดวยการถกเถียงหรือโตแยง ตองรูกันดวยเหตุผล ความเขาใจผิดไมสามารถ
ขจัดใหหมดไปดวยการโตแยงหรือใหเหตุผล ตองใชสมาธิและวิปสสนาเพื่อใหเกิดความรูแจงเห็น
จริงในสิ่งนั้น จึงสามารถขจัดความเชื่อแบบผิดพลาดนั้นได ถาปราศจากความเพียร การใชปญญา
เพื่อแยกแยะใหเห็นธาตุแทของสิ่งตาง ๆ ก็ไมสามารถคนพบสัจธรรมได”๔๕
แสง มนวิฑูร กลาววา “ความเปนกัลยาณมิตรที่ดีตอกันในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น
ชวยเกื้อกูลสนับสนุนใหเกิดการใชสติปญญาพิจารณาหลักคําสอนของพระพุทธเจา อยางมีโยนิโส
มนสิการ แลวลงมือปฏิบัติธรรมตามเหตุปจจัย จนไดรับผลตามความเปนจริงแลวจึงเชื่อ เคารพ
นับถือพระองค ไมไดเชื่อ เคารพ นับถือพระองคในฐานะเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแงเดียว”๔๖
จากลักษณะของกัลยาณมิตรในทัศนะของนักวิชาการดานพระพุทธศาสนา สรุปไดวา
ลักษณะของกัลยาณมิตรมีความสอดคลองกับพระไตรปฎกและอรรถกถา พระพุทธเจาทรงถึงพรอม
ดวยพระคุณทั้ง ๓ คือ พระปญญาธิคุณ พระกรุณาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ ทรงเปนกัลยาณมิตร
ที่ มี คุ ณ ธรรมสู ง สุ ด ต อ พระสงฆ ส าวกและชาวโลก พระมหากษั ต ริ ย ท รงประกอบด ว ย
ทศพิธราชธรรม ทรงเปนกัลยาณมิตรหรือผูนําของประชาชน พระสงฆ สามเณรเปนกัลยาณมิตร
โดยเปนผูนําทางศีลธรรมเปนที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชน ครูอาจารยเปนกัลยาณมิตรของมวล
ศิษย เพื่อนเปนกัลยาณมิตรของเพื่อน บิดามารดาเปนกัลยาณมิตรของบุตรธิดา ทุกคนจึงอยูรวมกัน
ไดอยางมีความสุข

๔๔

พระมหาเกรียงไกร บัวจันอัด, “การศึกษาเปรียบเทียบหลักคําสอนเรื่องกัลยาณมิตรกับการ
บรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทและพระพุทธศาสนามหายาน”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต,
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๖), หนา ๔๐.
๔๕
พระสิงหทน นราสโภ (คําซาว), พลังรังสีธรรม, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพดวงแกว,
๒๕๔๓), หนา ๕.
๔๖
แสง มนวิทูร, ชีวิตและปรัชญามหาแสง, พิมพครั้งที่๔, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๒), หนา ๑๐๔-๑๐๗.
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๑๙
๒.๓ คุณคา ประเภท หนาที่ และคุณสมบัติของกัลยาณมิตร
๒.๓.๑ คุณคาของกัลยาณมิตรในพระไตรปฎก
ในพระไตรปฎกมีพุทธพจนที่พระพุทธองคทรงตรัสถึงคุณคาของกัลยาณมิตรในแงมุม
ตางๆ ที่ควรศึกษาดังนี้
กัลยาณมิตรเปนบุพพนิมิตแหงอริยมรรค ดังที่พระพุทธองคตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย
เมื่อดวงอาทิตยกําลังอุทัยอยู ยอมมีแสงอรุณขึ้นมากอนเปนบุพนิมิตฉันใด กัลยาณมิตตตา ก็เปน
ตัวนํา เปนบุพพนิมิต เพื่อความเกิดขึ้นแหงอริยมรรคมีองค ๘ ฉันนั้น ภิกษุผูมีกัลยาณมิตรพึงหวัง
ขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคมีองค ๘ ทําอริยมรรคมีองค ๘ ใหมาก ภิกษุผูมีกัลยาณมิตรเจริญ
อริ ย มรรคมี อ งค ๘ ทํ า อริ ย มรรคมี อ งค ๘ ให ม ากอย า งไร คื อ ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ เจริ ญ
สัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในโวสสัคคะ...เจริญสัมมาสมาธิอัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในโวสสัคคะ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีกัลยาณมิตร
เจริญอริยมรรคมีองค ๘ ทําอริยมรรคมีองค ๘ ใหมากอยางนี้แล”๔๗
กัลยาณมิตรเปนดุจพรหมจรรย ดังที่พระพุทธองคตรัสวา “สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาค
ประทับอยู ณ นิคมของเจาศากยะ แควันสักกะ ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระพุทธเจา
ถึงที่ประทั บ ถวายอภิ วาทแลวนั่ง ณ ที่สมควร ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา ดังนี้ วา ขา แต
พระองคผูเจริญ ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี เปนพรหมจรรยกึ่งหนึ่ง”๔๘
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา
“อยากลาวอยางนั้น อานนท อยากลาวอยางนั้น อานนท ที่จริง ความเปนผูมีมิตรดี มี
สหายดี มีเพื่อนดี เปนพรหมจรรยทั้งหมดทีเดียว อานนท ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มี
เพื่อนดี พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคมีองค ๘ ทําอริยมรรคมีองค ๘ ใหมาก อนึ่ง
ขอที่วาความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี เปนพรหมจรรยทั้งหมดทีเดียวนั้น พึง
ทราบโดยปริยายนี้ ดวยวาเพราะอาศัยเราผูเปนมิตรดี เหลาสัตวผูมีชาติเปนธรรมดายอม
พนจากชาติ ผูมีชราเปนธรรมดายอมพนจากชรา ผูมีมรณะเปนธรรมดายอมพนจากมรณะ
ผูมีโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส เปนธรรมดา ยอมพนจากโสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส และอุปายาส อานนท ขอที่วาความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี เปน
พรหมจรรยทั้งหมดทีเดียว”๔๙
๔๗

สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๔๙-๘๔/๔๓.
องฺ.ทสก.อ. (ไทย) ๓๘/๓๐๐-๓๒๒.
๔๙
สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๒/๒-๔.
๔๘
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๒๐
กัลยาณมิตรเปนบุพพนิมิตรแหงโพชฌงค ๗ ดังพุทธพจนวา
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตยกําลังจะอุทัยอยู ยอมมีแสงอรุณขึ้นมากอนเปนบุพพนิมิต
ฉันใด กัลยาณมิตตตา ก็เป นตัวนํา เปนบุพพนิมิต เพื่อความเกิดขึ้นแหงโพชฌงค ๗
ประการ ฉันนั้น ภิกษุผูมีกัลยาณมิตรพึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญโพชฌงค ๗ ประการ ทํา
โพชฌงค ๗ ประการใหมาก ภิกษุผูมีกัลยาณมิตรเจริญโพชฌงค ๗ ประการ ทําโพชฌงค
๗ ประการใหมากอยางไร คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในโวสสัคคะ ภิกษุทั้งหลายภิกษุ ผูมีกัลยาณมิตร
เจริญโพชฌงค ๗ ประการ ทําโพชฌงค ๗ ประการใหมากอยางนี้แล”๕๐
กัลยาณมิตรเปนบอเกิดแหงกุศลธรรม ดังพุทธพจนวา “ภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็น
ธรรมอื่นแมอยางหนึ่งที่เปนเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น หรือเปนเหตุใหอกุศลธรรมที่
เกิดขึ้นแลวเสื่อมไป เหมือนความมีกัลยาณมิตรนี้ เมื่อมีกัลยาณมิตร กุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้น ก็
เกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวก็เสื่อมไป”๕๑
สําหรับภิกษุผูเปนพระเสขบุคคลยังไมบรรลุอรหัตผล ปรารถนาความเกษมจากโยคะ
อันยอดเยี่ยม “เราไมพิจารณาเห็นแมเหตุอันหนึ่งอยางอื่น กระทําเหตุที่มี ณ ภายนอกวามีอุปการะ
มากเหมือนความเปนผูมีมิตรดีนี้เลย ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีมิตรดียอมละอกุศลเสียได ยอมเจริญ
กุศลใหเกิดมีขึ้น”๕๒
การรูจักคบคนเปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง เพราะเมื่อเราคบกับใคร เหมือนกับเราไดเปนสวน
หนึ่งในชีวิตของกันและกัน ชีวิตดําเนินไดถูกตองหรือผิดพลาดจะมีผลตอทั้งสองฝาย ใครก็ตามที่
ไดคบหากับบัณฑิตผูเปนกัลยาณมิตร ชีวิตเหมือนมีโชคอยางมหาศาล เพราะโดยธรรมชาติของ
บัณฑิตจะเปนผูคิด พูด และจะทํา แตกรรมดี ๆ เปนบุญกุศล เมื่อเรามีโอกาสไดคบคนอยางนี้แลว
จะทําใหเราไดโอกาสสั่งสมบุญบารมีเพิ่มพูนตามไปดวย เทากับวาไดแกวสารพัดนึกที่ทรงคุณคา
สูงสุดของชีวิต
ดังจะเห็นไดวา การคบหาสมาคมกับกัลยาณมิตรเปนสิ่งสําคัญตอชีวิตของเรา ผูคนใน
โลกนี้มีมากมาย มีทั้งคนพาลและบัณฑิต มีทั้งมิตรแทและมิตรเทียม ถาเราคบกับใครแลวคน ๆนั้น
ก็มีสวนในการตัดสินใจใหตัวเรา หรือบางครั้งอาจมีอิทธิพลตอเราเปนอยางมากก็ได ถาปรารถนา
ความเจริญรุงเรืองใหกับชีวิต ก็ตองรูจักเลือกคบหาสมาคมกับนักปราชญบัณฑิต ตองใชสติปญญา

๕๐

สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๙๓/๑๒๖-๑๒๗.
องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๗๑/๑๓.
๕๒
ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๑๗/๓๖๑.
๕๑
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๒๑
เลือกคบแตคนดี จากนั้นก็ทําตนเปนกัลยาณมิตรใหกับคนอื่น เปนแสงสวางใหกับชาวโลก โลกนี้
ก็จะไดสวางไสวดวยแสงแหงธรรมตลอดไป แมพระอรหันตชื่ออุบาลีเถระยังไดสอนภิกษุผูบวช
ใหมโดยมีขอความตอนหนึ่งวา ภิกษุผูออกบวชดวยศรัทธา ยังเปนผูใหมตอการศึกษา พึงคบหา
กัลยาณมิตรผูมีอาชีพบริสุทธิ์ ไมเกียจคราน ภิกษุผูออกบวชดวยศรัทธา ยังเปนผูใหมตอการศึกษา
พึงเปนผูฉลาดอยูในสงฆ ศึกษาวินัย ดวยอํานาจการบําเพ็ญวัตรปฏิบัติใหบริบูรณ ภิกษุผูออกบวช
ด ว ยศรัท ธายัง เปนผู ใหมต อการศึ กษา พึง เปนผู ฉ ลาดในสิ่ ง ควรและไมควร ไมค วรถู กตัณหา
ครอบงํา
การที่บุคคลจะพบกับความกาวหนาในชีวิต จําเปนจะตองคบหากัลยาณมิตร และหาก
เมื่อพบผูเปนกัลยาณมิตรอยางนี้ จึงควรที่จะเขาหาทําความสนิทสนมคุนเคยไว เพราะตัวเราเองจะ
ไดมีกัลยาณมิตรคอยชี้แนะประคับประคองใหอยูบนเสนทางของความดีได
คุณคาของกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนามีอยูมากมาย ทั้งที่มีตอตนเองและตอบุคคล
อื่น เมื่อมีกัลยาณมิตรอยูใกลโอกาสในการที่จะบรรลุวัตถุประสงคตาง ๆ ยอมมีมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบุคคลที่ถูกกิเลสครอบงํา ไมสามารถที่จะมองเห็นปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง ถาพบ
กัลยาณมิตรก็สามารถที่จะแกไขปญหาใหได ทําใหไมพลาดหวังกับสิ่งที่ตองการ เหมือนกับบุคคล
ที่อยูในภาวะที่มืดมนจนปญญามองไมเห็นอะไร เมื่อมีใครนําแสงสวางมาให เขาผูนั้นยอมสามารถ
ที่จะเห็นสิ่งตาง ๆ ไดดวยตัวของเขาเอง เพราะฉะนั้น คุณคาของกัลยาณมิตรจึงมีความสําคัญยิ่งตอ
ชีวิต
ในพระพุ ท ธศาสนา ผู ที่ ไ ด ชื่ อ ว า เป น กั ล ยาณมิ ต รที่ ส มบู ร ณ แ บบ จะต อ งเป น ผู ที่
ประกอบไปดวย
“ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ วิริยะ สติ และปญญา คือ ยอมเชื่อมั่นตอการตรัสรูของพระ
ตถาคตเจาและเชื่อมั่นตอกรรมและผลของกรรมดวยศรัทธาสมบัติ ไมยอมปลอยวางการ
แสวงหาประโยชนแกสรรพสัตวทั้งหลาย อันเปนเหตุแหงสัมมาสัมโพธิญาณดวยศรัทธา
สมบัตินั้น ยอมเปนที่รักเปนที่เคารพเปนที่นาสรรเสริญ เปนผูทักทวงตําหนิโทษวากลาว
เปนผูอดกลั้นตอถอยคําของสัตวทั้งหลายได ดวยศีลสมบัติ เปนผูสามารถชี้แจงถอยคําอัน
ลุมลึก ซึ่งประกอบดวยสัจธรรมและปฏิจจสมุปบาทธรรมเปนตน ดวยสุตสมบัติ เปนผูมัก
นอย สันโดษ ชอบสงัด ไมคลุกคลีกับหมูคณะ ดวยจาคะสมบัติเปนผูเพียรพยายามในการ
ปฏิบั ติ ทั้ง ที่ เ ปนประโยชน ต นและประโยชน คนอื่ น ดว ยวิ ริย สมบั ติ เปนผู มี สติ ตั้งมั่ น
ในทางดีดวยสติสมบัติ เปนผูมีจิตไมคิดฟุงซาน มีจิตมั่นคงดวยสมาธิสมบัติ และรูแจงชัด
ไมวิปริตผิดเพี้ยนดวยปญญาสมบัติ ทานผูประกอบดวยคุณสมบัติเห็นปานนี้นั้น ยอม
สอดสองมองเห็นคติแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรม ดวยสติรูสิ่งที่เปนประโยชนและเปน
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๒๒
โทษของสัตวทั้งหลายตามเปนจริงดวยปญญา มีจิตแนวแนอยูในสิ่งที่เปนประโยชนและ
เปนโทษนั้นดวยสมาธิ ชวยกําจัดสิ่งที่เปนโทษ พยายามชักจูงแนะนําสัตวทั้งหลายในสิ่งที่
เปนประโยชนดวยวิริยะ”๕๓
สําหรับกัลยาณมิตรผูสมบูรณดวยคุณสมบัติทุก ๆ ประการนั้น ก็คือพระสัมมาสัม
พุทธเจา ดังพระพุทธพจนวา “ดูกอนอานนท สัตวทั้งหลายผูมีความเกิดเปนธรรมดา ยอมพนจาก
ชาติความเกิดได ดวยอาศัยกัลยาณมิตรคือเราตถาคตนั่นเทียว”๕๔ พุทธพจนบทนี้ชวยยืนยันใหเห็น
ความเปนกัลยาณมิตรที่ประเสริฐสุดของพระพุทธเจา
จากคุณคาของกัลยาณมิตรในพระไตรปฎก สรุปไดวา กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนา
มีคุณคามากสําหรับการดําเนินชีวิตที่ดี มีกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต สามารถทําใหชีวิตมีการ
พัฒนาไปดวยคุณธรรมมีศีล สมาธิ ปญญา เปนตน เจริญตามทางสายกลาง อริยมรรคมีองค ๘ เพื่อ
เขาถึงอริยสัจ ๔ ซึ่งเปนทางพนทุกข
๒.๓.๒ ประเภทของกัลยาณมิตร
ประเภทของกัลยาณมิตร ในพระพุทธศาสนาอาจแบงไดหลายประเภท ในที่นี้ผูวิจัยได
แบงประเภทของกัลยาณมิตรไว ๒ ประเภทใหญ ๆ ดวยกัน คือ
๑) กัลยาณมิตรฝายโลกิยะ
กัลยาณมิตรฝายโลกิยะ คือ กัลยาณมิตรประเภทของผูที่อยูรวมกันในสังคมที่ตอง
พึ่งพาอาศัยกันและกัน จะตองประพฤติตอกันแบบเปนมิตรที่ดี เชน ในฐานะที่เปนมารดาบิดา
เปนครูอาจารย เปนอุปชฌายอาจารย เปนบุตรธิดา เปนอุบาสกอุบาสิกา และเปนลูกจางนายจาง
ซึ่งพระพุทธศาสนาไดวางหลักการที่ตองปฏิบัติตอกันในฐานะที่แตกตางกัน ดังนี้
ก. กัลยาณมิตรในฐานะที่สูงกวา
กัลยาณมิตรในฐานะที่สูงกวา ไดแก มารดาบิดา ครู อุปชฌาย อาจารย นายจาง
และสมณพราหมณ ซึ่งผูนอย ไดแก บุตรธิดา ศิษย คนรับใช และคฤหัสถ พึงปฏิบัติตอกันและ
กันตามหลักของทิศ ๖ ดังปรากฏที่มาในสิงคาลกสูตรดังนี้

๕๓

พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ
อาสภ มหาเถร), พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประยูรวงศพริ้นทติ้ง จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๑๖๑ ๑๖๓.
๕๔
สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๙/๑๕๓ – ๔.
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๒๓
หลักปฏิบัติสําหรับมารดาบิดา ซึ่งบุตรธิดาตองปฏิบัติตอทานในฐานะผูสูงกวาที่เปน
กัลยาณมิตรโดยหนาที่ ๕ ประการ คือ
๑. ทานเลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยงทานตอบ
๒. จักทํากิจของทาน
๓. จักดํารงวงศตระกูลของทาน
๔. จะประพฤติตนใหเหมาะสมที่จะเปนทายาท
๕. เมื่อทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน”๕๕
มารดาบิดาผูเปนกัลยาณมิตร ไดรับการปฏิบัติจากบุตรธิดาเชนนี้แลว ก็จะตองปฏิบัติ
หนาที่ของตนตอบุตรธิดาใหดีดวยเชนกันดังนี้ คือ
๑. หามไมใหทําความชั่ว
๒. ใหตั้งอยูในความดี
๓. ใหศึกษาศิลปวิทยา
๔. หาภรรยา (สามี) ที่สมควรให
๕. มอบทรัพยสมบัติใหในเวลาอันสมควร๕๖
นอกจากนี้ก็ยังมีหลักปฏิบัติสําหรับ “ครู อุปชฌาย อาจารย ผูเปนกัลยาณมิตรในฐานะที่
สูงกวา ซึ่งศิษยพึงปฏิบัติตอทานดวยดี เพราะทานเหลานั้นมีคุณธรรมโดยฐานะ ๕ ประการ ดังนี้
๑. แนะนําใหเปนคนดี
๒. ใหเลาเรียนดวยดี
๓. บอกความรูศิลปวิทยาทุกอยางดวยดี
๔. ยกยองใหปรากฏในมิตรสหาย
๕. ทําความปองกันในทิศทั้งหลาย”๕๗
เมื่อศิษยไดรับการปลูกฝง อบรมศิลปวิทยาตาง ๆ ศิษยก็พึงปฏิบัติตอ “ครู อุปชฌาย
และอาจารยผูเปนกัลยาณมิตรเชนกัน โดยทําหนาที่ ๕ ประการ คือ
๑. ลุกขึ้นยืนรับ
๒. เขาไปคอยรับใช
๓. เชื่อฟง
๔. ดูแลปรนนิบัติ
๕๕

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒.
ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๖/๒๑๒-๒๑๓.
๕๗
ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๖/๒๑๒-๒๑๓.
๕๖
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๒๔
๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ๕๘
สําหรับหลักปฏิบัติของนายจางหรือผูบังคับบัญชา พึงปฏิบัติตอลูกจางดวยความเปน
กัลยาณมิตรและเหมาะสมตามหนาที่ ดังพุทธพจนที่วา “นายพึงบํารุงทาสกรรมกรผูเปนทิศเบื้อง
ลางโดยหนาที่ ดวยความเปนกัลยาณมิตร ๕ ประการ คือ
๑. จัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง
๒. ใหอาหารและคาจาง
๓. ดูแลรักษายามเจ็บปวย
๔. ใหอาหารมีรสแปลก
๕. ใหหยุดงานตามโอกาส
สวนทาสกรรมกร (ลูกจาง ผูใตบังคับบัญชา) เมื่อไดรับการบํารุงจากนายจางหรือ
ผูบังคับบัญชาโดยหนาที่ ๕ ประการนี้แลว ยอมอนุเคราะห “นายจางหรือผูบังคับบัญชาโดยหนาที่
๕ ประการเชนกัน คือ
๑. ตื่นขึ้นทํางานกอนนาย
๒. เลิกงานเขานอนทีหลังนาย
๓. ถือเอาแตสิ่งของที่นายให
๔. ทํางานใหดีขึ้น
๕. นําคุณของนายไปสรรเสริญ๕๙
สําหรับหลักปฏิบัติสําหรับพระสงฆพึงปฏิบัติตอคฤหัสถ โดยความเปนกัลยาณมิตร
ซึ่งในสิงคาลกสูตรทานใชคําวา “สมณพราหมณ” ผูเปนทิศเบื้องบนพึงปฏิบัติตอคฤหัสถ โดย
หนาที่ ๖ ประการ คือ
๑. หามไมใหตั้งอยูในความชั่ว
๒. ใหตั้งอยูในความดี
๓. อนุเคราะหดวยน้ําใจอันดีงาม
๔. ใหไดฟงในสิ่งที่ยังไมเคยฟง
๕. อธิบายสิ่งที่เคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง
๖. บอกทางสวรรคให”๖๐

๕๘

ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๖/๒๑๒-๒๑๓.
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๑/๒๑๕.
๖๐
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๒/๒๑๖.
๕๙
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๒๕
เมื่อสมณพราหมณผูเปนทิศเบื้องบน ปฏิบัติตอคฤหัสถดวยความเปนกัลยาณมิตรอยาง
นี้แลว คฤหัสถก็พึงปฏิบัติตอสมณพราหมณโดยความเปนกัลยาณมิตรเชนเดียวกัน ดวยการทํา
หนาที่ โดยฐานะ คือ
๑. จะทําสิ่งใด ก็ทําดวยเมตตา
๒. จะพูดสิ่งใด ก็พูดดวยเมตตา
๓. จะคิดสิ่งใด ก็คิดดวยเมตตา
๔. เปดประตูตอนรับ
๕. ถวายปจจัยเครื่องยังชีพ”๖๑
ข. กัลยาณมิตรในฐานะผูเสมอกัน
กั ลยาณมิ ต รในฐานะผูเ สมอกั น ได แก กั ลยาณมิ ต รที่ เสมอกั นด ว ยวั ยวุ ฒิ คุณวุ ฒิ
ภาวะที่เสมอกันของบุคคลกลุมนี้ก็คือ สามีภรรยา มิตรสหาย ที่จะพึงปฏิบัติตอกันและกัน ดังนี้
หลักปฏิบัติสําหรับสามีภรรยาที่พึงปฏิบัติตอกัน ซึ่งพระพุทธเจาทรงสั่งสอนใหชาย
หญิงที่เปนสามีภรรยา มีหนาที่ในการอนุเคราะหชวยเหลือกัน เปนกัลยาณมิตรตอกัน โดยสามีพึง
บํารุงอนุเคราะหภรรยา โดยฐานะ ๕ ประการ คือ
๑. ใหเกียรติยกยอง
๒. ไมดูหมิ่น
๓. ไมประพฤตินอกใจ
๔. มอบความเปนใหญให
๕. ใหเครื่องประดับในโอกาสอันสมควร
เมื่อภรรยาไดรับความอนุเคราะหดวยความเปนกัลยาณมิตรอยางนี้แลว พึงปฏิบัติตน
ดวยความเปนกัลยาณมิตรตอสามี “โดยฐานะ ๕ ประการเชนเดียวกัน คือ
๑. จัดการงานดี
๒. สงเคราะหคนขางเคียงดี
๓. ไมประพฤตินอกใจ
๔. รักษาทรัพยสมบัติที่สามีหามาให
๕. ขยันไมเกียจครานในกิจทั้งปวง”๖๒

๖๑

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๒/๒๑๖.
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๙/๒๑๔.

๖๒
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๒๖
นอกจากนี้ ก็ยังมีหลักปฏิบัติสําหรับมิตรสหายผูมีวัยเสมอกันซึ่งจะไดชื่อวาเปนมิตร
สหาย ที่ดี หรือเปนกัลยาณมิตรนั้น พึงปฏิบัติดวยการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ดังนี้
๑. การให ( การแบงปนสิ่งของให )
๒. กลาววาจาอันเปนที่รัก
๓. ประพฤติตนใหเปนประโยชน
๔. วางตนสม่ําเสมอ
๕. ไมพูดจาหลอกลวง
เมื่อบุคคลผูเปนมิตรสหายกันไดกระทําหนาที่ดังกลาวแลว บุคคลผูเปนกัลยาณมิตรก็
ตองอนุเคราะหมิตรสหายดวยเชนกัน “โดยฐานะ ๕ ประการ คือ
๑. ปองกันมิตรผูประมาทแลว
๒. ปองกันทรัพยของมิตรผูประมาทแลว
๓. เมื่อมีภัยเปนที่พึ่งพํานักได
๔. ไมละทิ้งยามเมื่อมีภัย
๕. นับถือตลอดถึงวงศตระกูลมิตร”๖๓
เมื่อกัลยาณมิตรทั้งหลายไดกระทําหนาที่ตอกันและกันดังกลาวมา คุณคาที่มีตอกันก็จะ
สงผลใหสังคมโดยรวมไดรับผลนั้นโดยไมตองสงสัย
สําหรับกัลยาณมิตรดังกลาวมานั้น เปนลักษณะของตัวบุคคล ซึ่งมีหนาที่สัมพันธกัน
โดยธรรมชาติอยูแลว เปนชีวิตในโลกียวิสัยที่ตองเกื้อกูล เอื้อเฟอ มีเมตตาหรือไมตรีตอกัน จึงเกิด
เปนสังคมแหงกัลยาณมิตร เชน สังคมครอบครัว ที่มารดาบิดา และบุตรธิดา ครู อุปชฌาย อาจารย
และศิษย ผูใหญหรือผูบังคับบัญชา หัวหนางาน พระสงฆ คฤหัสถอุบาสกอุบาสิกา ปฏิบัติตอกัน
อยางเปนกัลยาณมิตร และในสวนของกัลยาณมิตรผูเสมอกันดานชีวิต ครอบครัว เชน สามีภรรยา
และมิตรสหาย ที่ปฏิบัติตอกันอยางเปนกัลยาณมิตร จึงเกิดเปนสังคมโลกที่ดีงาม
๒) กัลยาณมิตรฝายโลกุตระ
สําหรับกัลยาณมิตรฝายโลกุตระเปนกัลยาณมิตรชั้นสูง ซึ่งเปนบุคคลระดับอุดมบุคคล
หมายถึง บุคคลผูประเสริฐ ผูเลิศหรือหางไกลจากกิเลสทั้งหลาย ซึ่งประกอบไปดวย พระพุทธเจา
พระปจเจกพุทธเจา และพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ซึ่งเปนผูที่คอยชี้ทางใหเขาสูโลกุตรธรรมได
ดังนี้

๖๓

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒.
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๒๗
ก. พระพุทธเจา
พระองคทรงเปนกัลยาณมิตรอันอุดมของมนุษยและสัตวทั้งหลาย แมแตกับธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม อาจกลาวไดวาพระองคทรงเปนกัลยาณมิตรทั้งในทางโลกิยะและโลกุตระ พระองค
ทรงเปนกัลยาณมิตรใหสรรพสัตวผูมีความทุกขไดเปนที่พึ่ง ไดนอมนํามาเปนแบบอยางในการ
ปฏิบัติตาม เพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดในการเขาถึงพุทธธรรม นอกจากจะไดเปนพระอรหันตแลว ก็
ยังไดวิชชาแปด หมายความวา นอกจากจะเปนพระอรหันตที่ตัดกิเลสไดแลว ก็ยังเปนผูมีความรู
และความเห็นตรงตามความเปนจริง เปนผูที่สําเร็จมรรคญาณ ผลญาณ สัพพัญุตญาณ ปจจเวกขณญาณ หรือวิปสสนาญาณ เปนผูไดคุณสมบัติเหนือมนุษยสามัญทั้งหลาย คือไดวิชชา ๘
ไดแก “ ๑) วิปสสนาญาณ (ญาณที่เปนวิปสสนา คือ ปญญาที่พิจารณาเห็นสังขารคือรูปนามโดย
เปนไตรลักษณ) ๒) มโนมยิทธิญาณ ( ฤทธิ์สําเร็จดวยใจ, ฤทธิ์ทางใจ ) ๓) อิทธิวิธิญาณ (แสดง
ฤทธิ์ตาง ๆ ได ) ๔) ทิพพโสตญาณ (หูทิพย) ๕) เจโตปริยญาณ (ความรูที่กําหนดใจผูอื่นได ) ๖)
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ระลึกชาติได) ๗) จุตูปปาตญาณ ( ญาณในการรูเห็นการเกิดการตายของ
สัตวทั้งหลาย) ๘) อาสวักขยญาณ (ญาณในการกําจัดกิเลสใหสิ้นไป )” ๖๔ เปนตน
สําหรับการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจานั้นในโลกธาตุหนึ่ง จะมีพระพุทธเจาปรากฏ
เพียงพระองคเดียว เพราะการปรากฏของบุคคลเอกคือพระพุทธเจานั้น เปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดยากใน
โลก ดังที่ทานกลา วไววา “การที่พ ระพุทธเจา ทั้งหลายจะเสด็จ อุบัติขึ้นก็ยากยิ่ ง เพราะจะตอง
บําเพ็ญบารมีดวยความพยายามอันยิ่งใหญ จึงจะสําเร็จได และตองใชเวลาพันโกฏิกัปปจึงจะเสด็จ
อุบัติขึ้นได”๖๕ พระพุทธเจาไดทรงแสดงธรรมที่กําจัดการถือตน ธรรมที่เปนไปเพื่อความสงบ และ
ธรรมที่กําจัดอวิชชา ธรรมที่พระองคทรงแสดงเปนสัจธรรมที่มีอยูโดยธรรมชาติ พระองคทรง
คนพบดวยการตรัสรู แลวทรงนํามาเปดเผย แสดงใหชาวโลกไดรูและเขาใจตนเองและสิ่งทั้งปวง
ตามความเปนจริง เพื่อที่จะละตัณหาและอุปาทานอันเปนเหตุใหยึดติดในสิ่งทั้งปวง พระพุทธเจา
จึงชื่อวาเปนกัลยาณมิตรของสรรพสัตวทุกหมูเหลาโดยเสมอภาค เพราะพระพุทธเจาปรากฏขึ้นมา
เพื่ออนุเคราะหชาวโลก เพื่อประโยชน เพื่อความสุขของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ข. พระปจเจกพุทธเจาและพระอรหันตสาวก
สําหรับกัลยาณมิตร คือ พระปจเจกพุทธเจาและพระอรหันตสาวกทั้งหลายนี้ ตางก็
เปนบุคคลที่สามารถจะเปนแบบอยางที่ดีใหกับสังคม เพราะทานเหลานั้นประกอบดวยคุณธรรม
ความดีที่ทานเหลานั้นไดบําเพ็ญทั้งในอดีตชาติ ปจจุบันชาติ จนไดตรัสรูธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
๖๔

ที.สี. (ไทย) ๙/๒๓๔-๒๔๙/๗๗-๘๔.
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๒/๙๐.

๖๕
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๒๘
การบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการจนแกกลา ไดแก ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปญญาบารมี
วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี นอกจากนี้ ยังมี
คุณธรรมอื่น ๆ อีกดวย ซึ่งเมื่อจะแบงประเภทของพระขีณาสพเหลานี้ก็มีอยูดวยกัน ๒ ประเภท คือ
๑. เจโตวิ มุต ติ พระอรหั นต ไดแ ก ทา นผูบํ า เพ็ ญสมถภาวนาได ฌ านมากอนแล ว
ภายหลังไดบําเพ็ญวิปสสนาภาวนาจนไดสําเร็จเปนพระอรหันต
๒. ปญญาวิมุตติพระอรหันต ไดแก ทานที่บําเพ็ญวิปสสนาภาวนาลวนๆไมไดบําเพ็ญ
สมถะมากอนเลย เมื่ออรหัตตมรรคอุบัติขึ้น ฌานก็ไมมีเกิดขึ้นรวมดวย เพราะฉะนั้น ทานเหลานี้
จึงเปนอรหันตสุกขวิปสสก คือ ผูที่แหงแลงจากฌาน ไมสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ได
นอกจากพระขีณาสพ ๒ ประเภทนี้แลว ยังแบงโดยประเภทคุณวิเศษไดอีก ๒ ประการ
คือ
๑. ปฎิสัมภิทาปตตพระอรหันต ไดแก พระอรหันตบุคคล “ผูแตกฉานในปฏิสัมภิทา
ทั้ง ๔ ประการ คือ
๑.๑ อัตถปฏิสัมภิทา แตกฉานในอรรถ
๑.๒ ธัมมปฏิสัมภิทา แตกฉานในธรรม
๑.๓ นิรุตติปฏิสัมภิทา แตกฉานในภาษา
๑.๔ ปฏิภาณปฏิสัมภิทา แตกฉานในปฏิภาณ”๖๖
๒. อัปปฏิ สัมภิทาปตตพระอรหันต ได แก พระอรหั นตบุ คคล ซึ่ง ไมแ ตกฉานใน
ปฏิสัมภิทาญาณทั้ง ๔ มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา มูคพระอรหันต คือ พระอรหันตผูไมมีความรู
ในทางปริยัติ
จากประเภทของกัลยาณมิตร กลาวโดยสรุปมี ๒ ประเภท คือ ๑) กัลยาณมิตรฝายโลกียะ
เปนลักษณะของตัวบุคคลซึ่งมีหนาที่สัมพันธกันโดยธรรมชาติอยูแลว เปนชีวิตในโลกียวิสัย ที่ตอง
เกื้อกูล เอื้อเฟอ มีเมตตาหรือไมตรีตอกัน จึงเกิดเปนสังคมแหงกัลยาณมิตร เชน สังคมครอบครัว
ที่มารดาบิดา และบุตรธิดา ครู อุปชฌาย อาจารย และศิษย ผูใหญหรือผูบังคับบัญชา หัวหนางาน
พระสงฆ คฤหั ส ถ อุ บ าสกอุ บ าสิ ก า ปฏิ บั ติ ต อ กั น อย า งเป น กั ล ยาณมิ ต ร และในส ว นของ
กัลยาณมิตรผูเสมอกันดานชีวิต ครอบครัว เชน สามีภรรยา และมิตรสหาย ที่ปฏิบัติตอกันอยาง
เปนกัลยาณมิตร จึงเกิดเปนสังคมโลกที่ดีงาม ๒) กัลยาณมิตรฝายโลกุตระ เปนกัลยาณมิตรชั้นสูง
ซึ่งเปนบุคคลระดับอริยบุคคล ซึ่งประกอบไปดวย พระพุทธเจา ซึ่งพระองคไดทรงแสดงธรรมที่
กําจัดการถือตน ธรรมที่เปนไปเพื่อความสงบ และธรรมที่กําจัดอวิชชา ธรรมที่พระองคทรงแสดง
๖๖

องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๗๒/๒๔๒ – ๓.
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๒๙
เปนสัจธรรมที่มีอยูโดยธรรมชาติ พระองคทรงคนพบดวยการตรัสรู แลวทรงนํามาเปดเผย แสดง
ใหชาวโลกไดรูและเขาใจตนเองและสิ่งทั้งปวงตามความเปนจริงเพื่อที่จะละตัณหา และอุปาทาน
อันเปนเหตุใหยึดติดในสิ่งทั้งปวง พระพุทธเจาจึงชื่อวาเปนกัลยาณมิตรของสรรพสัตวทุกหมูเหลา
โดยเสมอภาค เพราะพระพุ ท ธเจ า ปรากฏขึ้ นมาเพื่ ออนุ เคราะห ช าวโลก เพื่อ ประโยชน เพื่ อ
ความสุขของเทวดาและมนุษยทั้ง หลาย พระปจเจกพุ ทธเจา และพระอรหันตสาวก เปนพระ
อริยบุคคลที่สามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับสังคม เพราะทานประกอบดวยคุณธรรม จนไดตรัสรู
ธรรม เปนเจโตวิมุตติพระอรหันต บําเพ็ญสมถภาวนาไดฌานมากอนแลว ภายหลังไดบําเพ็ญ
วิ ป ส สนาภาวนาจนได สํ า เร็ จ เป น พระอรหั นต ป ญ ญาวิ มุ ต ติ พ ระอรหั น ต ได แ ก ท า นที่ บํ า เพ็ ญ
วิปสสนาภาวนาลวนๆไมไดบําเพ็ญสมถะมากอนเลย เมื่ออรหัตมรรคอุบัติขึ้น ฌานก็ไมมีเกิดขึ้น
ทานเหลานี้จึงเปนพระอรหันตสุกขวิปสสก ไมสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ได ซึ่งเปนผูที่คอยชี้ทางให
เขาสูโลกุตรธรรม
๒.๓.๓ หนาที่ของกัลยาณมิตร
หนาที่ของกัลยาณมิตรนั้นมีมากมายหลายประการดวยกัน เมื่อกัลยาณมิตรทําหนาที่
ตอสังคมแลว สังคมจะไดรับประโยชนจากกัลยาณมิตร คือ
๑. ทําใหปญหาของสังคมลดลงได เพราะปญหาสวนใหญที่เกิดขึ้นอยูในปจจุบันนี้
สวนใหญก็มาจากการขาดความเปนกัลยาณมิตรตอกัน ไมวาจะเปนปญหาโสเภณีเด็ก ซึ่งเมื่อมอง
ไปที่สาเหตุก็มาจากการที่พอแมไมเอาใจใสดูแล ปลอยปละละเลย ไมไดทําหนาที่ของความเปน
พอเปนแมใหสมบูรณ ทําใหเด็กซึ่งมีภาวะทางสติปญญานอยอยู ถูกชักนําไปในทางที่เสียหายได
หรืออีกปญหาหนึ่งที่กําลังกอตัวขึ้นที่ภาคใตของไทยในปจจุบันคือปญหาการกออาชญากรรม เมื่อ
สืบสาวไปถึงสาเหตุก็มาจากการขาดความเปนกัลยาณมิตรตอกัน การไมเขาอกเขาใจกัน เมื่อไม
เขาใจกันก็เกิดการขัดแยงกันขึ้น และนําไปสูการทําลายลางซึ่งกันและกัน ผลที่ไดรับก็คือตางฝาย
ตางสูญเสียดวยกัน
๒. ชวยทําใหสังคมพัฒนาไดเร็วขึ้น สังคมที่มีกัลยาณมิตร จะเปนสังคมที่มีความสงบ
สุขเมื่อมีความสงบสุขเกิดขึ้น ก็ทําใหสามารถที่จะไปพัฒนาสวนอื่น ๆ ที่สูงกวานั้นได ไมวาจะเปน
การพัฒนาทางดานสติปญญา การชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การไมเบียดเบียนกันและกัน ซึ่ง
มีแตจะทําใหสังคมเกิดการพัฒนา เมื่อมีการพัฒนาโดยชอบธรรมก็ทําใหมีความเจริญขึ้น
๓. ทําใหสังคมมีความสงบสุข ความสุขเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนปรารถนา สังคมที่มี
ความสุขจึงเปนสิ่งที่ทุกเชื้อชาติตองการ ตางใฝแสวงหาเพื่อใหไดมา ดังจะเห็นไดจากการมีองคกร
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๓๐
เกิดขึ้นมามากมาย ไมวาจะเปนองคการสหประชาชาติ องคการพิทักษสิทธิสตรีและเด็กเปนตน ที่
กอตั้งมาก็เพื่อการประสานสามัคคีเพื่อใหสังคมเกิดความสุขขึ้นนั่นเอง
เมื่อพิจารณาถึงหนาที่ของกัลยาณมิตรตอสังคมในบริบททั้งหลายแลว กัลยาณมิตรนั้น
มีคาแกสิ่งตาง ๆ มากมายทั้งที่เปนรูปธรรมที่เห็นได และเปนนามธรรมที่สัมผัสไดดวยใจของเรา
เอง เพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรจึงควรมีไวทั้งเพื่อตนเองและเพื่อสังคม และเพื่อความสุข และความ
สงบที่มนุษยทุกคนตองการจะใหเกิดขึ้นทั้งแกตนเองและผูอื่น ดังเชนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัย
พุทธกาลวา
ในกรุงสาวัตถี ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา
วา “ขาแตพระองคผูเจริญ ความเปนผูมีมิตรดี มีเพื่อนดี นี้เปนพรหมจรรยทั้งสิ้นเทียว พระเจาขา”
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา “ถูกละ ถูกละ สารีบุตร ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มี
เพื่อนดี นี้เปนพรหมจรรยทั้งสิ้น ดูกอนสารีบุตร ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวังขอนี้
ไดวา จักเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘”
“สารีบุตร ก็ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ยอมเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘
ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อะไรเลา ดูกอนสารีบุตร ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการ
สละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน
การสละ ดู ก อ นสารี บุ ต ร ภิ ก ษุ ผู มี มิ ต รดี มี ส หายดี มี เ พื่ อ นดี ย อ มเจริ ญ อริ ย มรรค
ประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล”
“สารีบุตร ขอวาความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เปนพรหมจรรยทั้งสิ้นนั้นพึง
ทราบโดยปริยายแมนี้ ดวยวาเหลาสัตวผูมีชาติเปนธรรมดา ยอมพนไปจากชาติ ผูมีชรา
เปนธรรมดา ยอมพนไปจากชรา ผูมีมรณะเปนธรรมดา ยอมพนไปจากมรณะ ผูมีโสกะ
ปริ เ ทวะ ทุ กข โทมนั ส อุ ป ายาสเป นธรรมดา ย อ มพ น ไปจากโสกะ ปริ เ ทวะ ทุ ก ข
โทมนัส อุปายาสะ เพราะอาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร ดูกอนสารีบุตร ขอวาความเปนผูมี
มิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี เปนพรหมจรรยทงั้ สิ้นนั้น พึงทราบโดยปริยายนี้แล”
การที่พระองคตรัสอยางนี้ เพราะวาการทําหนาที่กัลยาณมิตรนั้น เปนสิ่งสําคัญที่จะ
ชวยชี้บอกหนทางสวรรคและพระนิพพานใหแกสรรพสัตวทั้งหลาย ใหเขาไดดําเนินชีวิตอยาง
ปลอดภัย ไมผิดพลาด ไมหลงทางพระนิพพาน ผูทําหนาที่ยอดกัลยาณมิตรจึงเปนเสมือนบุพนิมิต
ของการบังเกิดขึ้น แหงอริยมรรค เปนผูจุดประกายความสวางแหงการตรัสรูธรรมใหแกเวไนย
สัตวผูตกอยูในทามกลางความมืดมิด ไดพบกับแสงสวางแหงสันติสุขอยางแทจริง
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๓๑
เพราะฉะนั้ น การทํ า หน า ที่ กั ล ยาณมิ ต รจึ ง มี ค วามสํ า คั ญ ต อ โลก โลกจํ า เป น ต อ งมี
กัลยาณมิตรผูเปนแสงสวางสองนําทางชีวิต ใหทุกชีวิตไปสูจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ
การทําหนาที่กัลยาณมิตรทางกายเปนสิ่งสําคัญ การศึกษาเพื่อการทําหนาที่กัลยาณมิตร
ทางกายนี้ เปนเรื่องที่วาดวยการแสดงออกทางกาย ที่จะทําใหเกิดการยอมรับและประทับใจแกผูที่
เราไปทําหนาที่กัลยาณมิตร ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาถือวาพฤติกรรมตางๆ ของมนุษย ยอมเกิดมา
จากปจจัยภายในตัวของมนุษยและปจจัยภายนอกที่มากระตุนหรือเรงเรา เชน พฤติกรรมการ
บริโภค กลาวคือ จะซื้ออะไร จะรับประทานอะไร นอกจากจะเกิดจากปจจัยภายนอก เชน การ
ไดรับการกระตุนเรงเราดวยการโฆษณา การเห็นสิ่งของตางๆ สวยงาม รสอรอย หรือกลิ่นหอม
เปนตนแลว ยอมจะทําใหมีความรูสึกภายใน คือเกิดความอยากจะไดอยากจะมี และมีความพยายาม
จะแสวงหามาบริโภค หรือนําเอามาเปนของตน ธรรมชาติของมนุษยดังกลาวนี้ จะทําใหเราสามารถ
เขาใจวา พฤติกรรมการแสดงออกภายนอกของผูไปทําหนาที่กัลยาณมิตรนั้น มีความสําคัญอยางยิ่ง
เพราะผูคนทั้งหลายยอมจะสามารถแยกแยะไดทันทีวาใครเปนคนดีควรเชื่อถือศรัทธา ก็มาจากการ
ไดพบเห็นพฤติกรรมการแสดงออกภายนอกนั่นเอง
ดังนั้น การจะทําหนาที่กัลยาณมิตรใหมีประสิทธิภาพและไดอยางสมบูรณ จะตอง
เขาใจถึงพฤติกรรมภายนอก ทั้งการแสดงออกเพื่อใหเกิดความประทับใจภายนอกเชน กิริยาทาทาง
ที่ดีมีการแตงกายที่เหมาะสม ยอมจะกอใหบุคคลที่เราจะไปทําหนาที่กัลยาณมิตรนั้น เกิดการได
รับรูในรูปที่ดี หรือรสที่ดี หรือเสียงที่ไพเราะ หรือไดกลิ่นหอม ไดรับสัมผัสที่ดี เปนตน อันสงผลให
เกิดความประทับใจตอบุคคล ที่เราจะไปทําหนาที่กัลยาณมิตรนั่นเอง
๒.๓.๔ คุณสมบัติของกัลยาณมิตร
พระพุทธเจาในฐานะที่ทรงเปนผูนําหรือนายกนั้น ทรงมีคุณสมบัติอยางไร เรื่องนี้ไม
อาจจะบรรยายไดโดยละเอียด ผูวิจัยจะกลาวถึงลักษณะเดน ๆ ดังนี้
ประการแรก พระพุทธองคตรัสวา “เพราะอาศัยเราเปนกัลยาณมิตร เหลาสัตวจึงพน
จากทุกขทั้งปวงได ”๖๗ พระพุทธพจนนี้ เปนขอที่แสดงความเปนผูนํา แตไมมีคําวา “ผูนํา” อยูใน
คําตรัสนี้ พึงเขาใจวา ความเปนกัลยาณมิตรนี่แหละ คือ ลักษณะสําคัญที่เดนของความเปนผูนํา
จุ ด เด น หรื อ สาระสํ า คั ญ ของพระพุ ท ธพจน นี้ ก็ คื อ ว า ผู นํ า นั้ น เป น ผู นํ า เพื่ อ ประโยชน แ ก เ ขา
โดยเฉพาะสําหรับพระพุทธเจา ก็คือเพื่อประโยชนแกสรรพสัตวหรือมนุษยชาติทั้งปวง ถามองใน
วงแคบเขามา ก็คือผูนํานั้นเปนผูที่ตั้งใจทําเพื่อประโยชนแกหมูชนแกญาติมิตร เพื่อนรวมชุมชน

๖๗

สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๙ /๑๕๓ - ๔.
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๓๒
เพื่ อ นร ว มชาติ เพื่ อ นร ว มสั ง คม หรื อ แก อ งค ก รนั้ น ๆ เพราะฉะนั้ น หลั ก สํ า คั ญ ก็ คื อ เป น
กัลยาณมิตรในสาระวา ทําเพื่อประโยชนแกเขา
ประการที่สอง ความเปนผูนําของพระพุทธเจานั้น แสดงออกในลักษณะอีกอยางหนึ่ง
วา เปนผูคนพบมรรคา หรือคนพบทาง ทรงเปนผูนําทาง และทรงบอกทางให ทางนั้นเพื่ออะไรก็
เพื่อสูจุดหมาย หมายความวา พระพุทธเจาเปนผูสามารถที่จะชวยใหคนไปถึงจุดหมายได เพราะวา
คนทั้งหลายตองการไปใหถึงจุดหมายนั้น แตเขาไมรูทาง ไมรูวิธี พระพุทธเจาทรงคนพบมรรคา
คือ ทางที่ไปสูจุดหมาย แลวก็มาชวยบอกกลาวชี้นํา หรือบอกทางให เปนเสมือนมัคคุเทศกทําให
ผูอื่นสามารถรวมเดินทางหรือโดยสารไป ทานใชคําว า “มารวมสมทบ” หรือ “ตามสมทบ”
เดินทางไปสูจุดหมาย ทั้งนี้หมายความวา ผูนําจะตองรูจุดหมายชัดเจน และรูทางที่จะดําเนินไปสู
จุดหมายนั้น ขอนี้ก็เปนลักษณะใหญที่สําคัญ
ประการที่สาม พระพุทธเจ าทรงมีลักษณะอีกประการหนึ่ งแหงความเปนผูนํา ซึ่ ง
แสดงออกในคําตรัสเปนบางครั้ง คือ พระพุทธเจาทรงเปนผูที่ชวยใหคนทั้งหลายไดศึกษา เรียนรู
หรือฝกฝนตนเอง จนกระทั่งเขาสามารถที่จะขามพนความทุกขหรือปญหาไปถึงจุดหมายได ขอนี้
หมายความวา ผูนําไมไดมาหยิบยื่นอะไรใหแกผูอื่นโดยตรง แตมาชวยใหคนอื่นไดฝกฝนไดเรียนรู
จนสามารถพึ่งตนเองไดและชวยตนเองใหพนปญหาไป หรือทําไดสําเร็จบรรลุจุดหมาย สําหรับ
คุณสมบัติของกัลยาณมิตรอยางอื่นนั้น จําแนกไดดังนี้
ก. คุณสมบัติพื้นฐานของกัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร ประกอบดวยคุณสมบัติพื้นฐาน เปนคุณสมบัติของคนดี เรียกวา สัปปุริส
ธรรมมี ๗ ประการ คือ
๑. ธัมมัญุตา คือ ความเปนผูรูจักเหตุ
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสหลักธรรมของคนไมดีและคนดีไวในสัปปุริสสูตรวา
“ภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษประกอบดวยธรรม ๔ ประการ คือ
๑.๑ เปดเผยขอเสียหายของผูอื่น
๑.๒ ไมเปดเผยเกียรติคุณของผูอื่น
๑.๓ ไมเปดเผยขอเสียหายของตน
๑.๔ เปดเผยเกียรติคุณ ของตน
สวนสัตบุรุษ ประกอบดวยธรรม ๔ ประการ คือ
๑.๑ ไมเปดเผยขอเสียหายของผูอื่น
๑.๒ เปดเผยเกียรติคุณของผูอื่น
๑.๓ เปดเผยขอเสียหายของตน

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓๓
๑.๔ ไมเปดเผยเกียรติคุณของตน”๖๘
๒. อัตถัญุตา คือ ความเปนผูรูจักผล
คุณสมบัติของกัลยาณมิตร ๒ ประการแรก คือ ความเปนผูรูจักเหตุและรูจักผล
เรียกวา รูจักเหตุผลหรือเปนคนมีเหตุผล มีลักษณะ ๒ อยาง คือ
๒.๑ เชื่ อ ในสิ่ ง มี เ หตุ ผ ล หมายถึ ง เมื่ อ อ า นข า วหนั ง สื อ พิ ม พ ห รื อ ฟ ง ข า วทาง
โทรทัศนวา มีผูวิเศษเกิดขึ้นที่นั่นที่นี่ มีตาทิพยสามารถมองเห็นเลขล็อตเตอรี่ที่จะออกได จึงพากัน
แหไปชื่นชมบารมี ขอหวยขอเบอร โดยไมเคยคิดสักนิดเลยวา คนที่อางวามองเห็นเลขนั้น ถาเห็น
จริง รูจริง ก็คงซื้อเองแลวไมมานั่งบอกคนอื่นหรอก คนที่เชื่ออะไรงาย ๆ ถึงจะไมไดทําผิดหรือ
ความชั่วอะไร พระพุทธเจาตรัสวา ยังไมนับวาเปนคนดี เพราะอาจถูกชักจูงใหกระทําผิดทําชั่วอัน
เนื่องมาจากศรัทธามืดบอด (ไมมีปญญา) เปนเหตุได
๒.๒ ทํางานดวยเหตุผล หมายถึง คนดีตองทํางานดวยหลักการ มีขั้นตอนเปน
เหตุผล ไมใชวาทําดวยอารมณหรือเพราะมีผลประโยชนซอนอยูเบื้องหลัง เพราะคนเปนผูนํามี
อํานาจใหคุณใหโทษได คือ ถาไมชอบลูกนองบางคน ทั้ง ๆ ที่งานดี ซื่อสัตยสุจริต แตเขาไมชอบ
ประจบประแจงก็ไมยอมขึ้นเงินเดือนใหหรือหาทางไลออกไป จึงเปนการทํางานดวยอารมณ เอาแต
ใจตน มีอคติ ไมยึดหลักการและเหตุผล” ๖๙
๓. อัตตัญุตา ความรูจักตน
อัตตัญุตา ความรูจักตน หมายความวา “รูวาตนเองนั้นดํารงอยูในฐานะภาวะ เพศ
วัย กําลัง ความรู ความสามารถ และคุณธรรมอื่น ๆ มีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เปนตนเปนอยาง
นี้ แลวประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสมแกภาวะของตน เมื่อเห็นวาตนมีความบกพรองในเรื่องใด ก็
ควรแกไขปรับปรุงตนเองใหดียิ่งขึ้น”๗๐
๔. มัตตัญุตา ความรูจักประมาณ
มั ต ตั ญ ุ ต า หมายถึ ง ความพอดี คื อ กิ น พอดี ถ า กิ น น อ ยเกิ น ไปก็ เ ป น
โรคขาดอาหาร ผอมแหงแรงนอย กินมากเกินไปอาหารไมยอยก็ถึงกับตายได เหมือน ชูชก ในเรื่อง
มหาเวสสันดรชาดก และความพอดีนี้ครอบคลุมทั้งเรื่องการงานที่ทํา คําที่พูดและความนึกคิด คน
ที่รูจักประมาณหรือมีความพอดีทางกาย วาจา ใจ จึงนับวาเปนคนดีที่สังคมสรรเสริญ
๖๘

องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๓/๑๑๘.
เสฐียรพงษ วรรณปก, จุดประกายแหงชีวิต, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๕),

๖๙

หนา ๑๐๕.
๗๐

ไสว มาลาทอง และคณะ, คูมือการศึกษาจริยธรรม,
พระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๐), หนา ๔๗.

(กรุงเทพมหานคร :
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สํานักงาน

๓๔
๕. กาลัญุตา ความรูจักกาล
ไสว มาลาทอง กลาววา “กาลัญุตา หมายความวา ความรูจักกาล คือ รูจัก
เวลาวาเวลาไหนควรทําอะไรกอนหรือทีหลัง เชน การงานใดใชเวลามากหรือนอยเพียงใด ตองทํา
ใหเสร็จทันเวลา ใหตรงตอเวลา ใหเหมาะสมกับเวลาที่กําหนดไว”๗๑
๖. ปริสัญุตา ความรูจักบริษัท
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาววา ปริสัญุตา หมายถึง “รูชุมชน คือ รู
ถิ่น รูจักที่ชุมนุมและชุมชน รูกาลอันควรประพฤติปฏิบัติในถิ่นที่ชุมนุมและตอชุมชนนั้นวา ชุมชน
นี้ เ มื่ อ เข า ไปหาควรต อ งทํ า กิ ริ ย าอย า งนี้ ควรต อ งพู ด อย า งนี้ ชุ ม ชนนี้ มี ร ะเบี ย บวิ นั ย อย า งนี้ มี
วัฒนธรรมประเพณีอยางนี้ มีความตองการอยางนี้ ควรเกี่ยวของ ควรตองสงเคราะห ควรรับใช
และควรบําเพ็ญประโยชนใหอยางนี้ ๆ เปนตน”๗๒
๗. ปุคคลัญุตา ความรูจักคบบุคคล
ปุคคลัญุตา หมายความวา ความเปนผูรูจักเลือกบุคคลวา บุคคลนี้เปนคนดีควร
คบ บุคคลนั้นเปนคนไมดีไมควรคบ และรูวาควรคบบุคคลเชนใด ในฐานะอะไร จะตองวางตัว
อยางไร เชน คบผูใหญ เราเปนเด็กกวาก็ตองรูจักออนนอมถอมตน เชื่อฟง คําสอนและคําตักเตือน
ดวยดี ถาเราเปนผูใหญเขาใกลผูนอย ก็ตองทําตนเปนพี่เลี้ยง เปนตน”๗๓
คุณธรรม ๗ ประการ นี้ นับไดวา “เปนคุณสมบัติของคนดี เนื่องจากเปนหลักธรรมคํา
สอนทางพระพุทธศาสนาที่สอนใหบุคคลเปนคนดี มีเหตุผล รูตน รูประมาณ รูกาลเวลา รูชุมชน รู
บุคคลที่ควรคบและไมควรคบ จึงเปนธรรมของสัตบุรุษ สัตบุรุษมีกุศลธรรมเปนเครื่องสงบระงับ
หรือตัดกิเลส คือราคะ โทสะ โมหะ ซึ่งไดแกความโลภ ความโกรธและความหลงไดแลว ประพฤติ
ดีทั้งทางกาย วาจา ใจ เขาถึงความเปนพระอรหันต เปนมนุษยที่สมบูรณอยางแทจริง”๗๔
นอกจากนี้ กัลยาณมิตรควรประกอบดวยคุณธรรมอีก ๗ ประการ คือ
๑. นารัก เปนบุคคลที่เห็นแลวรูสึกสบายใจ ชวนใหเขาใกลปรึกษา ไตถาม มี
ความผองใส ราเริง เบิกบานอยูเปนนิจ เสมือนพระจันทรในคืนวันเพ็ญ มีความสวางไสวชุมเย็น
๗๑

เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๙.
พระพรหมคุ ณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺ โ ต), ธรรมนูญชีวิ ต , (กรุ งเทพมหานคร:สํา นัก งาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๐), หนา ๕.
๗๓
อุดม เชยตีวงศ, พระธรรม, (กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, ๒๕๔๘), หนา ๑๑๑.
๗๔
บุญชวย ศรีเปรม, “การดําเนินชีวิตที่ดีของเยาวชนไทยตามหลักสัปปุริสธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี
นักเรียนชวงชั้นที่ ๔ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๕๓), หนา ๖๐.
๗๒
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๓๕
มองครั้งใดก็มีแตความชื่นใจ ลืมความอึดอัดขัดของทั้งปวง ผูที่ทรงคุณสมบัติเชนนี้ได ตองฝก
กิริยามารยาทใหเรียบรอย นุมนวล สงางามในทุกอิริยาบถ ทุกบรรยากาศ มีความสะอาดทั้งกาย
วาจา ใจ
กายสะอาด ไมไดหมายความเฉพาะรางกายสะอาดนุงหมเสื้อผาสะอาดเรียบรอยเทานั้น
แตยังหมายรวมไปถึงการไมแปดเปอนดวยอบายมุขทั้งหลาย ไมฆาสัตว ไมลักขโมย ไมประพฤติ
ผิดในกาม ไมพูดปด ไมเสพสุรา ฯลฯ
วาจาสะอาด คือ รูจักสํารวมในคําพูด ไมพูดเพอเจอ สอเสียด ยกตนขมทาน พูด
ใหถูกกาลเทศะ
ใจสะอาด เปนความบริสุทธิ์ที่อยูภายใน ใจมีความสงายิ่งกวาดวงอาทิตยตอนเที่ยงวัน
แมจะมองไมเห็น แตก็รูไดจากอิริยาอาการที่สดชื่นแจมใส ราเริง ใบหนาที่อิ่มเอม เบิกบานอยูเปน
นิจ
ความนารักของกัลยาณมิตร มีความละเอียดออนลึกซึ้งแฝงอยูมากมาย เปนความนารัก
ที่ไมมีความเสื่อมสลายไปตามวัยตามสังขาร สมควรที่สาธุชนทั้งหลายจะฝกฝนตัวใหไดคุณสมบัติ
เชนนี้ไว เพื่อประโยชนแกตนเอง แกผูอื่น และเปนแบบอยางแกอนุชนรุนหลังตอไป
๒. นาเคารพ เปนบุคคลที่อุดมดวยปญญาทั้งทางโลก และทางธรรมอยางพรอม
เพรียง จนกระทั่งตระหนักและซาบซึ้งไดดีวา อะไรถูกอะไรผิด อะไรดีอะไรชั่ว อะไรควรอะไรไม
ควร อะไรเปนบุญ อะไรเปนบาป แลวดําเนินชีวิตไปในทางที่ถูกตอง ที่เปนบุญเปนกุศลอยาง
มั่นคงแนว แน ไมหวั่นไหวต อความยั่ว ยวนของสิ่ง แวดล อมที่ ทํา ให ใจตกต่ํา เปนคนรัก ความ
ยุติธรรมเปนที่สุดไมวาตอหนาอยางไร ลับหลังตองอยางนั้น มีความเมตตากรุณาอยูเปนนิจกับทุก
คนที่เกี่ยวของ คุณสมบัตินี้ จะหลอมใหกัลยาณมิตรเปนที่นาเคารพของชนทั้งหลาย
๓. นาเจริญใจ เปนบุคคลที่ทรงความรู มีภูมิปญญาเปนเลิศ ทั้งทางโลกและทาง
ธรรม ความฉลาดปราดเปรื่องมีมากจนเปนที่ยอมรับของทุกคนในวงการ เปนผูฝกฝนปรับปรุงตน
อยูเสมอ มีความสามารถอันยอดเยี่ยม ใครๆ ก็อยากจะฝากตัวเปนศิษย มีความอาจหาญราเริงที่จะ
ประกาศใหชาวโลกไดรับรู ถึงคุณความดีของกัลยาณมิตร แตคุณสมบัติของกัลยาณมิตรขอนี้แมจะ
ไมฉลาดปราดเปรื่อง แตอยางนอยตองมีความสามารถแกไขความเห็นผิดของศิษยได มีอุบายวิธีทํา
ใหศิษยตั้งตนอยูในสัมมาทิฏฐิได ทําใหศิษยเกิดความเลื่อมใสอยางแทจริง
๔. ฉลาดพูดแนะนําตักเตือน เปนบุคคลที่รูจักพูดชี้แจงใหเขาใจ มีความสามารถใน
การพูดเพื่อโนมนาวใจใหทําตามในสิ่งที่ดีมีความสามารถในการถายทอดความรู กัลยาณมิตรจึง
ควรศึกษาหลักจิตวิทยา ในการเขาถึงจิตใจของบุคคลตางๆ หาโอกาสฝกพูด ใหเหตุใหผล ให
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๓๖
เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส เพราะกัลยาณมิตรตองพบปะกับบุคคลทุกเพศ วัย หลายฐานะ
กัลยาณมิตรตองใหคําแนะนําปรึกษาที่ดีที่ควร อยาใหผูที่มาพบเราตองจากไปดวยความผิดหวัง
๕. อดทนตอถอยคํา เปนบุคคลที่พรอมจะรับฟงคําปรึกษาซักถามอยูเสมอ อดทนฟง
ไดแมเรื่องไรสาระ ไมเบื่อหนาย ไมรําคาญ เราตองอดทนใหอภัย รักษาอารมณใหเยือกเย็นอยู
เสมอ
๖. แถลงเรื่องที่ลึกล้ําได เปนบุคคลที่สามารถนําเรื่องที่ยกมาอธิบาย ใหเกิดภาพพจน
เข า ใจง า ย แมเ รื่องราวที่ ลึกซึ้ งเกี่ ยวกับชี วิต เกี่ ยวกับหั วข อธรรมะที่ยาก ๆ ก็ สามารถหาเรื่ อง
อุปมาอุปไมยใหเขาใจอยางงาย
๗. ไมชักนําไปในทางที่เสื่อมเสียหรือขัดตอศีลธรรมอันดีงาม เปนบุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติในธรรม ไมยอมทําเรื่องที่เปนการเสื่อมเสีย พูดอยางไรทําอยางนั้น ไมมีเบื้องหนา ไมมี
เบื้ อ งหลัง ทุ กกิ จ กรรมของกั ลยาณมิต รต องบริสุ ทธิ์ ผุดผ อ ง ใสสะอาด พร อ มที่จ ะประกาศให
ชาวโลกรับรู และทาทายใหมาพิสูจนไดเสมอ๗๕
ข. คุณสมบัติดานวิชชา
คุณสมบัติดานวิชชา คือความเปนผูรูแจง รูชัด ไมคลุมเครือ อันถือวาเปนหลักสําคัญ
ที่สามารถชี้ใหเห็นถึงความพรอมของบุคคลนั้น ๆ ในการดํารงตนเปนกัลยาณมิตรตอผูอื่น เรียกวา
เปนพหูสูต หมายถึงผูที่ไดยินไดฟงมาก ผูทรงจําธรรม รูศิลปวิทยามาก และเปนผูศึกษาเลาเรียน
มาก ชื่อวามี “องคคุณแหงความเปนพหูสูต ๕ ประการ ดังนี้
๑. พหุสุตา คือ ไดเลาเรียนสดับฟงไวมาก มีความรักความสนใจในการศึกษา
๒. ธตา คือ จับหลักหรือสาระได ทรงจําความไวแมนยํา ครบถวนในเนื้อความ
๓. วจสา ปริจิตา คือ ทองบนหรือใชพูดอยูเสมอจนคลองแคลว ชัดเจน
๔. มนสานุเปกขิตา คือ ใสใจนึกคิดพิจารณาจนเจนใจ นึกถึงครั้งใดก็ปรากฏชัด
๕. ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา คือ แทงตลอดดีดวยทิฏฐิ หมายความวาเปนผูเขาใจลึกซึ้ง
มองเห็นประจักษแจงดวยปญญา ทั้งในแงความหมายและเหตุผล วิเคราะหแยกแยะไดอยางรอบ
ดานทุกแงมุม”๗๖
ผูที่จะดํารงตนเปนกัลยาณมิตรควรมีคุณสมบัติเหลานี้ และผูที่แสวงหากัลยาณมิตรพึง
คบมิตรที่เปนพหูสูต ดังพระสูตรวา

๗๕

องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗.
๗๖
องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๘๗/๑๕๕.
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๓๗
“บุคคลพึงคบมิตรที่เปนพหูสูต ทรงธรรม ผูยิ่งดวยธรรม มีปฏิภาณ
บุคคลรูจักประโยชนทั้งหลาย กําจัดความสงสัยไดแลว พึงเที่ยวไป
ผูเดียวเหมือนนอแรด”๗๗
ค. คุณสมบัติดานจรณะ
คุณสมบัติดานจรณะ หมายถึงขอปฏิบัติอันเปนแนวทางบรรลุวิชชา “มี ๑๕ ขอ คือ
๑. สีลสัมปทา ถึงพรอมดวยศีล
๒. อินทรียสังวร สํารวมอินทรีย
๓. โภชเนมัตตัญุตา รูจักประมาณในการบริโภค
๔. ชาคริยานุโยค หมั่นประกอบความตื่นไมเห็นแกนอน
๕. สัทธา มีความเชื่อที่ถูกตอง
๖. หิริ ละอายตอบาป
๗. โอตตัปปะ หวาดกลัวตอบาป
๘. พาหุสัจจะ ไดยินไดฟงมาก
๙. วิริยะ มีความเพียร
๑๐. สติ มีความตื่นตัว
๑๑. ปญญา มีความรอบรู
๑๒. ปฐมฌาน ไดบรรลุฌานที่ ๑
๑๓. ทุติยฌาน ไดบรรลุฌานที่ ๒
๑๔. ตติยฌาน ไดบรรลุฌานที่ ๓
๑๕. จตุตถฌาน ไดบรรลุฌานที่ ๔”๗๘
อาจกลาวไดวา กัลยาณมิตรที่เปนบัณฑิต คือผูที่ดําเนินชีวิตอยูดวยปญญา และบําเพ็ญ
ประโยชนเปนสําคัญ ดังพุทธพจนใน “อภยัตถสูตรวา
ธีรชน ไมประมาท ดําเนินชีวิตดวยปญญาสอดสอง ยอมรับปฏิบัติประโยชน
ทั้งสอง คือ ประโยชนชาตินี้ และประโยชนชาติหนา เพราะบรรลุประโยชน
ทัง้ สองนั้น ทานจึงเรียกวาบัณฑิต”๗๙

๗๗

ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๕๘/๕๑๓.
๗๘
พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา ๓๘.
๗๙
ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๒๓/๓๖๘.
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๓๘
ง. คุณสมบัติดานการแนะนําประโยชนแกผูอื่น
คุณสมบัติในหัวขอนี้ ถือวาเปนหนาที่ของผูเปนกัลยาณมิตรโดยตรง ซึ่งเปนหลักการ
สําคัญในพระพุทธศาสนา ที่สามารถทําใหพุทธธรรมขยายวงกวางออกไปอยางงดงามเพราะเหตุ
แหงการศึกษา และฝกฝนพัฒนาตนแลวจึงทําใหสามารถที่จะนําความรูความสามารถที่ตนไดฝกฝน
ดีแลว ออกไปเผยแผแนะนําประโยชน และถือเปนนโยบายตั้งแตตนที่ทรงใหพระอรหันต ๖๐ รูป
ซึ่งถือวาเปนกัลยาณมิตรชุดแรกที่ออกไปปฏิบัติหนาที่ โดยมีคุณสมบัติแหงความเปนกัลยาณมิตรผู
แนะนําประโยชนตอผูอื่นอยางสมบูรณแบบ โดยพระพุทธองคทรงประทานพุทธโอวาทแกเหลา
พระอริยสาวก ผูเปนตนแบบของกัลยาณมิตร ในคราวสงทานเหลานั้นไปประกาศพระพุทธศาสนา
ดังมีใจความวา
“ภิกษุทั้งหลาย เราพนแลวจากบวงทั้งปวง ทั้งที่เปนของทิพย ทั้งที่เปนของมนุษยแมพวก
เธอก็พนแลวจากบวงทั้งปวง ทั้งที่เปนของทิพย ทั้งที่เปนของมนุษยดวย ภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชนสุขแกพหูชน เพื่ออนุเคราะหชาวโลก เพื่อประโยชน
เกื้อกูล และความสุข แกทวยเทพยดาและมนุษยทั้งหลาย อยาไปโดยทางเดียวกันสองรูป
จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องตน มีความงามในทามกลาง และมีความงามในที่สุด จง
ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งความหมายและอักษรบริสุทธิ์ครบถวน สัตวทั้งหลายที่มีธุลี
ในตานอยมีอยูยอมเสื่อมไปเพราะไมไดฟงธรรม แตจักมีผูรูธรรม ภิกษุทั้งหลาย แมเราก็
จักไปยังอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรมเทศนา”๘๐
สํ า หรั บ ลั ก ษณะการแนะนํ า สั่ ง สอนของกั ล ยาณมิ ต รต น แบบ คื อ พระพุ ท ธเจ า นั้ น
สามารถที่จะจําแนกได ๓ ลักษณะ คือ
๑. อภิญญายธัมมเทศนา คือทรงแนะนําโดยแสดงธรรมดวยความรูยิ่ง ทรงรูยิ่งเห็น
จริงดวยพระองคเองแลว จึงทรงสั่งสอนผูอื่น เพื่อใหรูยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรูยิ่งเห็นจริงนั้น
๒. สนิทานธัมมเทศนา คือ ทรงแนะนําโดยทรงแสดงธรรมอยางมีเหตุผล ทรงสั่ง
สอนชี้แจงใหเห็นเหตุผล ไมเลื่อนลอย มีหลักมีเกณฑ ไมตัดตอนใหเสียเนื้อความ ทําใหเขาใจได
โดยไมยาก
๓. สัปปาฏิหาริยธัมมเทศนา คือ ทรงแนะนําโดยทรงแสดงธรรมใหเห็นจริง ไดผล
เปนอัศจรรย ทรงสั่งสอนใหมองเห็นชัดเจนสมจริงจนตองยอมรับ และนําไปปฏิบัติไดผลจริงเปน
อัศจรรย จนผูปฏิบัติตามเห็นจริง”๘๑
๘๐

วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐.
๘๑
พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๑๓๒.
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๓๙
โดยสรุ ปแล ว คุณสมบัติของกั ลยาณมิต รมีทั้ งคุ ณสมบั ติอยา งดีเ ลิศ และคุ ณสมบั ติที่
เหมาะสมกับบุคคล ไมวาจะเปนคุณสมบัติพื้นฐาน คุณสมบัติดานวิชชา คุณสมบัติดานจรณะและ
คุณสมบัติดานการแนะนําประโยชนแกผูอื่น ทั้งหมดนี้ก็ลวนเปนคุณสมบัติที่สําคัญกับความเปน
กัลยาณมิตรในแตละระดับทั้งสิ้น
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บทที่ ๓
บทบาทและความสําคัญของกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท
ในบทนี้ ผู วิ จั ย จะได ศึ ก ษาบทบาทและความสํ า คั ญ ของกั ล ยาณมิ ต ร ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทตามที่ปรากฏในพระไตรปฎกและอรรถกถา ตามลําดับ ดังนี้
๓.๑
บทบาทและความสําคัญของกัลยาณมิตร ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎกและ
อรรถกถา
๓.๑.๑ บทบาทของกัลยาณมิตร
๓.๑.๒ ไวพจนของกัลยาณมิตร
๓.๑.๓ กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนา
๓.๑.๔ ความสําคัญของกัลยาณมิตร
๓.๑.๕ กัลยาณมิตรเปนทั้งหมดของพรหมจรรย
๓.๑.๖ ประโยชนของกัลยาณมิตรในพระไตรปฎก
๓.๒ พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรแกเวไนยสัตว
๓.๒.๑ พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตอภิกษุสงฆ
๓.๒.๒ พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตอภิกษุณี
๓.๒.๓ พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตออุบาสก
๓.๒.๔ พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตออุบาสิกา
ในบทนี้ ผู วิ จั ย จะได นํ า เสนอบทบาทและความสํ า คั ญ ของพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงเปนกัลยาณมิตร และพระสงฆผูเปนกัลยาณมิตร ตามลําดับ ดังตอไปนี้
๓.๑ บทบาทและความสําคัญของกัลยาณมิตรตามที่ปรากฏในพระไตรปฎกและอรรถกถา
ในพระพุทธศาสนา กัลยาณมิตรมีบทบาทและความสําคัญมาก การศึกษาบทบาทของ
ทานผูเปนกัลยาณมิตรเหลา นั้นจะทําใหมองเห็นวิถีชีวิต วิธีการทําหนาที่ การแกปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้น ซึ่งจะทําใหผูที่ศึกษาไดรับประสบการณที่หลากหลาย สามารถมองเห็นปญหาไดชัดเจน
มากยิ่งขึ้น เพราะวาทานเหลานั้นไดพบปญหาที่เกิดขึ้นนั้นมากอนแลว ทําใหไมหลงติดอยูกับ
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๔๑
ปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง ซึ่งถาเรามิไดเรียนรูมากอน การแกปญหาก็ตองใชเวลานาน หรือไมก็ไม
สามารถที่จะแกปญหาเหลานั้นไดเลย ในคัมภีรพระไตรปฎกและอรรถกถากลาวถึงบทบาทของ
กัลยาณมิตรไวหลายดานดวยกัน ซึ่งบทบาทของกัลยาณมิตรที่ถูกบันทึกในคัมภีรชั้นปฐมภูมินั้น ให
ความหมายไดอยางคัมภีรภาพ ถือไดวารวมสมัยหรือใกลเคียงกับองคศาสดามากที่สุด เมื่อศึกษา
บทบาทของกั ล ยาณมิ ต รในพระไตรป ฎ กและอรรถกถา ก็ เ หมื อ นกั บ การได เ รี ย นรู บ ทบาท
กั ล ยาณมิ ต รที่ ใ กล เ คี ย งกั บ ความเป น จริ ง มากที่ สุ ด เพราะกั ล ยาณมิ ต รที่ ใ ช ใ นความหมายตาม
พระไตรปฎกกับการเขาใจเรื่องนี้ในสมัยปจจุบันนั้น มีความเขาใจที่ไมชัดเจนคลาดเคลื่อนไปหลาย
มุมมองดวยกัน เชน กัลยาณมิตรในพระไตรปฎก หมายถึง “บุคคลและสิ่งที่ไมใชบุคคลก็ได การ
กระตุนหรือชักจูงจากภายนอก (ปรโตโฆสะ) ที่ดีงาม เชน การสั่งสอน แนะนํา คําชี้แจง ขอเขียน
ขาวสาร”๑ เปนตนก็ได แตคนโดยมากในปจจุบันนี้จะเขาใจเฉพาะที่หมายถึงตัวบุคคลเทานั้น มี
สวนนอยที่เขาใจบทบาทของกัลยาณมิตรตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
๓.๑.๑ บทบาทของกัลยาณมิตร
พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรในฐานะที่ทรงเปนผูนําหรือนายกนั้น “มีบทบาทที่
เดน ๆ ๓ ประการ คือ
๑. เราเปนกัลยาณมิตรของสัตวทั้งหลาย สัตวทั้งหลายอาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร ยอม
พนไปจากทุกขทั้งปวงได
๒. ความเปนผูนําของพระพุทธเจานั้น แสดงออกในลักษณะเปนผูคนพบมรรคา หรือ
คนพบทาง ทรงเปนผูรูทาง และทรงบอกทางให ทางนั้นเพื่ออะไร ก็เพื่อไปสูจุดหมาย หมายความ
วา พระพุทธเจาเปนผูสามารถที่จะชวยใหคนไปถึงจุดหมายได เพราะวาคนทั้งหลายตองการไปให
ถึงจุดหมายนั้น แตเขาไมรูทางไมมีวิธี พระพุทธเจาทรงคนพบมรรคา คือทางที่ไปสูจุดหมาย แลวก็
มาชวยบอกกลาวชี้นํา หรือบอกทางให เปนเหมือนมัคคุเทศก ทําใหผูอื่นสามารถรวมเดินทางหรือ
โดยสารไป ทานใชคําวา "มารวมสมทบ" หรือ "ตามมาสมทบ" เดินทางไปสูจุดหมาย ทั้งนี้
หมายความวา ผูนําจะตองรูจุดหมายชัดเจน และรูทางที่จะดําเนินไปสูจุดหมายนั้น ขอนี้เปนลักษณะ
ใหญที่สําคัญ

๑

พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย , ๒๕๔๓), หนา ๖๒๑.
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๔๒
๓. พระพุทธเจาทรงมีลักษณะแสดงออกในการเผยแผ คือทรงเปนผูชวยใหคน
ทั้งหลายไดศึกษา เรียนรู หรือฝกฝนตนเอง จนกระทั่งเขาสามารถขามพนความทุกขหรือปญหาไป
ถึงจุดหมายได ขอนี้หมายความวา ผูนําไมไดมาหยิบยื่นอะไรใหแกผูอื่นโดยตรง แตมาชวยใหคน
อื่นไดฝกตน ไดเรียนรู จนสามารถพึ่งตนเองได และชวยตนเองใหพนปญหาไป หรือทําไดสําเร็จ
บรรลุจุดหมาย”๒
สาระสําคัญของกัลยาณมิตรในขอนี้คือ บทบาทของกัลยาณมิตรที่เปนผูนํานั้น ตอง
เปนผูนําเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่น สําหรับพระพุทธเจา ก็คือเพื่อประโยชนแกสรรพสัตว หรือ
มนุษยชาติทั้งปวง ถามองในวงแคบเขามา ก็คือ ผูนํานั้นเปนผูที่ตั้งใจทําเพื่อประโยชนแกหมูชน แก
ญาติมิตร เพื่อนรวมชุมชน เพื่อนรวมชาติ เพื่อนรวมสังคม หรือแกองคกรนั้น ๆ บทบาทหลักที่
สําคัญของกัลยาณมิตรก็คือ เปนกัลยาณมิตรในสาระวาทําเพื่อประโยชนแกผูอื่น
๓.๑.๒ ไวพจนของคําวากัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร มีไวพจนหรือคําที่ใชเรียกแทนกันได เชน บัณฑิต นักปราชญ มิตร สหาย
เพื่อน หากเปนมิตรเลวก็ไดชื่อวาปาปมิตร ถาเปนมิตรดีก็จะเรียกวากัลยาณมิตร คําวา “กัลยาณมิตร”
มาจากภาษาบาลีวา “กลฺยาณมิตฺตตา” แปลวา ความมีกัลยาณมิตร”๓ คือ มีผูแนะนําสั่งสอน ทีป่ รึกษา
เพื่อนที่คบหา และบุคคลผูแวดลอมที่ดี ความรูจักเลือกเสวนาบุคคล หรือเขารวมหมูกับทานผูทรง
คุณทรงปญญามีความสามารถ ซึ่งจะชวยสนับสนุนชักจูง ชี้ชองทาง เปนแบบอยาง ตลอดจนเปน
เครื่องอุดหนุนเกื้อกูลแกกัน ใหดําเนินกาวหนาไปดวยดี ในการศึกษาอบรม การครองชีวิต การ
ประกอบกิจการ และธรรมปฏิบัติ สิ่งแวดลอมทางสังคมที่ดี
การมีมิตรดี คบหากับคนดีเปนนิมิตแหงอริยมรรค ดังที่พระพุทธองคทรงแสดงไวใน
กัลยาณมิตตสูตร ความวา “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตยจะขึ้น สิ่งที่ขึ้นกอน ที่เปนนิมิตมากอน
คือแสงเงินแสงทอง ฉันใด สิ่งที่เปนเบื้องตน เปนนิมิตมากอน เพื่อความบังเกิดแหงอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ ของภิกษุคือความเปนผูมีมิตรดี ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อัน
ภิกษุผูมีมิตรดี พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักทําใหมากซึ่ง
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นั้น”๔
๒

ผูนําสูงสุดเพื่อสันติสุขของมวลมนุษย, [ออนไลน], แหลงที่มา :
http://www.tungsong.com/Read/Leader/leader3.html (6/3/1 (๒๔ เมษายน ๒๕๕๕).
๓
กัลยาณมิตรเปนทั้งหมดของพรหมจรรย, [ออนไลน], แหลงที่มา :
http://cybervanaram.net/index.php?option= (6/3/12) (๒๔ เมษายน ๒๕๕๕).
๔
สํ. มหา. (ไทย) ๑๙/๔๙/๔๓.
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๔๓
จากไวพจนของคําวากัลยาณมิตร พบวา คําที่ใชเรียกแทนกัลยาณมิตร คือ บัณฑิต
นักปราชญ มิตร สหาย เพื่อน ความเปนผูมีมิตรดี การคบคนดีเปนเพื่อน พระพุทธเจาทรงสรรเสริญ
วา เปนทั้งหมดของพรหมจรรย
๓.๑.๓ กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนา
ในสิงคาลกสูตร ไดแสดงลักษณะของกัลยาณมิตร คือ “มิตรแท แบงออกเปน ๔
จําพวก โดยมีใจความวา
๑. มิตรมีอุปการะ
๒. มิตรรวมสุขรวมทุกข
๓. มิตรแนะประโยชน
๔. มิตรมีความรักใคร” ๕
สวนในอุปฑฒสูตร แสดงถึงความเปนผูมีมิตรดีวา “เปนพรหมจรรยทั้งสิ้น”๖ ดังมี
ตัวอยางแสดงใหเห็นวา
สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นิคมของชาวศากยะ ในแควนสักกะ
ครั้งนั้น พระอานนทเถระเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เปนกึ่งหนึ่งแหง
พรหมจรรยเทียวนะพระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อานนท เธออยาไดกลาวอยางนั้น ก็
ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เปนพรหมจรรยทั้งสิ้นทีเดียว ดูกอนอานนท อันภิกษุผูมี
มิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ จักกระทําให
มากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘
ดูกอนอานนท ก็ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ยอมเจริญอริยมรรคประกอบดวย
องค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมเจริญ
สัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละยอมเจริญสัมมาสังกัปปะ ...
สัมมาวาจา ... สัมมากัมมันตะ ... สัมมาอาชีวะ ... สัมมาวายามะ ... สัมมาสติ ... สัมมาสมาธิ อัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอนอานนท ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี
มีเพื่อนดี ยอมเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวย
องค ๘ อยางนี้แล

๕
๖

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๐/๒๐๙.
สํ. มหา. (ไทย) ๑๙/๒/๔.
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๔๔
ดูกอนอานนท ขอวา ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี เปนพรหมจรรยทั้งสิ้น
ทีเดียวนั้น พึงทราบโดยปริยายแมนี้ ดวยวาเหลาสัตวผูมีชาติเปนธรรมดา ยอมพนไปจากชาติ ผูมีชรา
เปนธรรมดา ยอมพนไปจากชรา ผูมีมรณะเปนธรรมดา ยอมพนไปจากมรณะ ผูมีโสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส และ อุปายาส เปนธรรมดา ยอมพนไปจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายา
สะ เพราะอาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร ดูกอนอานนท ขอวา ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี
เปนพรหมจรรยทั้งสิ้นทีเดียวนั้น พึงทราบโดยปริยายนี้แล
จากกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนา สรุป วา พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรของ
เวไนยสัตว โดยการแนะนําพร่ําสอนใหเขาใจความจริง และนําไปสูทางแหงการหลุดพนได การที่
บุคคลมีกัลยาณมิตรไวคอยใหคําแนะนําจึงเปนเรื่องที่ดีอยางยิ่ง แมหากวาเราจะรูจักคนทั้งโลก แต
ไมมีใครแนะนําเราได การมีกัลยาณมิตรที่ดีสักคนหนึ่งที่พรอมจะใหคําแนะนําในเวลาที่เราประสบ
ป ญ หาหาทางแก ไ ขเองไม ไ ด น า จะดี ก ว า มี ค นรู จั กมาก แต เ วลาประสบป ญ หากลั บ หาใครให
คําแนะนําไมไดเลย
๓.๑.๔ ความสําคัญของกัลยาณมิตร
สําหรับความสํา คัญของกั ลยาณมิตรนั้น ผูวิจั ยได กลา วถึง “อนาถบิณฑิ กเศรษฐี ”๗
เปนตัวอยาง ดังนี้
ในอดีตกาลมีพระอริยสาวกมากมาย ที่ทานเขาถึงพระรัตนตรัย แลวตองการที่จะให
เพื่อนรวมโลกไดเขาถึงจุดแหงบรมสุขที่ทานเขาถึง จะขอกลาวถึงบุคคลสําคัญของโลกที่มีหัวใจ
ยอดกัลยาณมิตร คือนอกจากจะสรางบุญดวยตัวเองแลว ก็ยังชักชวนใหเพื่อนพองไดมาสูเสนทาง
ธรรมที่ถูกตอง บุคคลทานนี้ชื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐี เปนผูที่ประชาชน พอคาคหบดี ตางก็รูวาทาน
มีศรัทธาอยางแรงกลา ไดเขาถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเปนสรณะอันสูงสุด แมวาจะเขาสังคม
กับบุคคลที่นับถือตางศาสนา มีความเชื่อที่แตกตางกัน ทานก็องอาจ ไมปดบังคุณของพระรัตนตรัย
แตอยางใด ในขณะเดียวกันตัวทานก็พยายามทําหนาที่ยอดกัลยาณมิตร ชักชวนเพื่อนใหมาสู
เสนทางธรรม เพื่อจะไดฟงธรรมและประพฤติธรรม มีอยูครั้งหนึ่ง ทานเศรษฐีไดชวนเพื่อนที่มี
ความเลื่อมใสตอนักบวชนอกศาสนา ไดเขาไปเปนพวกสาวกของอัญญเดียรถียกลุมใหญถึง ๕๐๐
คน ทานเศรษฐีดําริวา วันนี้อยากจะชวนเพื่อนไปทําบุญฟงธรรมที่พระเชตวันมหาวิหาร พอเกิด
ความคิดอยางนี้ ทานเศรษฐีก็ไดชักชวนเพื่อนผูเปนสหาย ๕๐๐ คน ใหถือระเบียบ ดอกไมของหอม

๗

ความสําคัญของกัลยาณมิตร [ออนไลน], แหลงที่มา :
http://main.dou.us/view_content.php?s_id=399&page (๒๔ เมษายน ๒๕๕๕).
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๔๕
เครื่องลูบไลเปนอันมาก น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย และผาเครื่องปกปด ไปยังพระเชตวันมหาวิหาร ได
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลวบูชาดวยของหอมและดอกไม เปนตน และไดถวายทานดวย
เภสัชและผาแดภิกษุสงฆ แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เพื่อน ๆ ที่เปนสาวกของอัญญเดียรถียดวย
ความที่เกรงใจทานเศรษฐีก็พากันถวายบังคมพระศาสดา เศรษฐีทําอยางไรตนเองก็ไดทําอยางนั้น
แลวก็นั่งดูพระพักตรของพระศาสดา แลเห็นพระพักตรอันงามสงาดุจพระจันทรในวันเพ็ญ เห็น
พระวรกายอันประดับดวยพระลักษณะมหาบุรุษ ถึงพรอมดวยอนุพยัญชนะ มีพระรัศมีรุงเรืองแผ
ออกจากพระวรกายดานละวา พระพุทธรังสีนั้นหนาแนนเปลงออกเปนวง ๆ ดุจพวงอุบะเปนคู ๆ จึงพา
กันคิดอยูในใจวา พระมหาสมณโคดมนี้ ชางงดงามเหลือเกิน ไมนาแปลกเลยวา ทําไมสาวกทั้งหลาย
จึงพากันเลื่อมใสในองคพระสมณโคตมเหลือเกิน บัดนี้พวกเราไดพากันนั่งลงฟงธรรมของสมณะ
นั้นดวยความคิดวา พระองคจะแสดงธรรมไดสมกับที่เขาล่ําลือกันแคไหน จึงพากันนั่งใกล ๆ ทาน
ลําดับนั้น พระศาสดาก็ไดตรัสธรรมิกถาอันไพเราะวิจิตรดวยนัยตาง ๆ ดวย
พระสุรเสียงประดุจทาวมหาพรหม ทั้งนาฟง มีความงดงามในเบื้องตน ทามกลาง และที่สุด เหลา
สาวกของอัญญเดียรถียทั้งหลายไดฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว ตางก็มีจิตเลื่อมใส ไดลุก
ขึ้นถวายบังคมพระทศพล และไดประกาศเลิกนับถืออัญญเดียรถีย ไดขอถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ
ตั้งแตนั้นมาสหายของทานเศรษฐีทั้ง ๕๐๐ ก็ไดพากันไปสรางบุญที่พระวิหารพรอมกับทานเศรษฐี
เปนประจํา ทําความปติใหบังเกิดแกทานเศรษฐีมาก ที่สามารถทําใหเพื่อนของตนกลับมาเปน
สัมมาทิฏฐิได
ตอมา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จออกจากกรุงสาวัตถีกลับไปยังกรุงราชคฤห เพื่อ
เปลี่ยนสถานที่หลีกเรน ในเวลาที่พระตถาคตเสด็จไป อดีตสาวกอัญญเดียรถียเหลานั้นตางก็พากัน
เปลี่ยนใจไดทําลายสรณะนั้นเสีย กลับไปนับถือพวกอัญญเดียรถียอีก ดํารงอยูในฐานะอันเปนความ
เชื่อเดิมของตนนั่นเอง เมื่อ ๗-๘ เดือนผานไป พระผูมีพระภาคเจาก็ไดเสด็จกลับไปยังพระเชตวัน
เหมือนเดิมอีก ทานเศรษฐีก็พาสาวกอัญญเดียรถียเหลานั้นไปเฝาพระศาสดาอีกครั้งหนึ่ง ไดบูชา
พระศาสดาดวยของหอมและดอกไม เปนตน ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พวกสาวก
อัญญเดียรถีย เหลานั้นก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
ทานเศรษฐีไดกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจาถึงเรื่องที่เพื่อน ๆ ของทานไดแปร
เปลี่ยนไปในขณะที่พระองคไมอยู คือไดกลับไปนับถืออัญญเดียรถียเปนสรณะ ไดดํารงตนอยูใน
ฐานะเดิมอีก พระผูมีพระภาคเจาทรงเผยมณฑลพระโอษฐ ประดุจเปดผอบแกวอันเต็มดวยของ
หอมตาง ๆ อันมีกลิ่นหอมดวยของหอมอันเปนทิพย เพราะอานุภาพของวจีสุจริตที่ทรงบําเพ็ญมิได
ขาดสายตลอดโกฏิกัปปนับไมถวน เมื่อจะทรงเปลงพระสุรเสียงอันไพเราะ ก็ตรัสถามวา “ไดยินวา
พวกทานผูเปนอุบาสกทําลายสรณะ ๓ เสีย แลวถึงอัญญเดียรถียเปนสรณะ จริงหรือ”
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๔๖
พวกสาวกอัญญเดียรถียเหลานั้นไมอาจปกปดไวได พากันกราบทูลวา “จริง พระเจา
ขา” พระศาสดาจึงตรัสวา "ดูกอนอุบาสกทั้งหลาย ในโลกธาตุ เบื้องลางจรดอเวจีมหานรก เบื้องบน
จรดภวัคคพรหม และไปตามขวางหาประมาณมิได ไมมีใครที่ประเสริฐกวาพระตถาคต บุคคลจะ
เปนอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตาม ผูถึงพระรัตนตรัยอันประกอบดวยอุดมคุณอยางนี้ ชื่อวาจะเปน
ผูบังเกิดในนรก เปนตน ยอมไมมี อนึ่งผูพนจากการบังเกิดในอบายแลว ยังจะเกิดขึ้นในเทวโลกได
เสวยมหาสมบัติแลว เพราะเหตุไร พวกทานจึงพากันทําลายสรณะเห็นปานนี้ แลวถึงอัญญเดียรถีย
เปนสรณะ กระทํากรรมอันไมสมควรเลย แลวพระองคก็ตรัสวา ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ไดถึง
พระพุทธเจาเปนสรณะ ไดถึงพระธรรมเปนสรณะ ถึงพระสงฆเปนสรณะ ชนเหลานั้น จักไมเขาถึง
อบายภูมิ ละรางกายของมนุษยนี้ไปแลว จักยังกายเทพใหบริบูรณ มนุษยทั้งหลายเปนอันมากถูกภัย
คุกคาม ยอมถึงภูเขาบาง ปาบาง อารามและตนไมที่เปนเจดียบาง วาเปนสรณะ นั่นแลมิใชสรณะอัน
เกษม นั่นมิใชสรณะอันอุดม เขาอาศัยสิ่งนั้นเปนสรณะแลว ยอมไมพนจากทุกขทั้งปวงได สวนผูใด
ถึงพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆวาเปนสรณะแลว เห็นอริยสัจ ๔ ดวยปญญาอันชอบ นี้แล
เปนสรณะอันเกษม นี้เปนสรณะอันอุดม เขาอาศัยสิ่งนี้แลว ยอมพนจากทุกขทั้งปวงได จากนั้นพระ
บรมศาสดาทรงตักเตือนวา
ดูกอนอุบาสกทั้งหลาย ชื่อวาพุทธานุสติกัมมัฏฐาน ธัมมานุสติ
กั ม มั ฏ ฐาน
สั ง ฆานุ ส ติ กั ม มั ฏ ฐาน ย อ มให โสดาป ต ติ ม รรค ย อ มให โ สดาป ต ติ ผ ล ย อ มให
สกทาคามิ ม รรค
สกทาคามิ ผ ล ย อ มให อ นาคามิ ม รรค อนาคามิ ผ ล ย อ มให อ รหั ต มรรค
อรหัตผล พวกทานไดทําลายสรณะเห็นปานนี้ กระทํากรรมอันไมสมควรแลว
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงใหโอวาทอุบาสกทั้งหลายแลว ทานเศรษฐีก็ลุกขึ้นจาก
อาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา กลาวชมเชย แลวประคองอัญชลีเหนือเศียรเกลา กราบทูลวา
บัดนี้ การที่พวกอุบาสกเหลานี้ทําลายสรณะอันสูงสุดแลว ถือสรณะที่ผิดยึดถือเอาดวยการคาดคะเน
ยึดถือ เอาอยา งผิด ๆ แลวเกิดความเสื่อ มเสียขึ้นนั้น เพื่อป องกั นไมใหเกิ ดเหตุการณอยา งนี้
ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดแสดงธรรมใหกระจางชัด ทําลายความเห็นผิดของผองเพื่อนของขา
พระองคดวยเถิดพระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พวกทานจงเงี่ยโสตฟงโดยเคารพเถิด แลว
พระองคทรงแสดงธรรมประกาศอริยสัจ ในเวลาจบอริยสัจ ๔ อุบาสกทั้ง ๕๐๐ คนทั้งหมดนั้น ก็ได
ดํารงอยูในโสดาปตติผล เปนผูมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยอยางไมคลอนแคลน
ดังจะเห็นไดวา ศรัทธาของคนเรานั้นตองอาศัยกัลยาณมิตรคอยประคับประคอง จะได
ไปถึงฝงแหงอริยมรรค หากวาไดกัลยาณมิตรผูมีหัวใจยิ่งใหญ ไมยอทอ อยางเชนทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐีผูมีหัวใจยอดกัลยาณมิตร ที่อุตสาหชักชวนเพื่อน ๆ ใหเขามาสูเสนทางธรรม ทําใหไดพบกับ
สันติสุขที่แทจริง พบกับพระรัตนตรัยภายใน เมื่อทานรูเสนทางที่ถูกตองแลวก็ไมทอดทิ้งการ
บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอเพื่อนรวมโลก ทั้งทําความดีดวยตนเอง และชักชวนคนอื่นทําดวย ถา
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๔๗
เราทําอยางนี้ สิ่งที่เราจะไดก็คือ บุญกุศลและมหาปติ ที่ไดทําหนาที่ใหแสงสวางแกโลก เราจะเกิด
ความภาคภูมิใจไปจนตราบชีวิตจะหาไม
การคบกัลยาณมิตร ทําใหอริยมรรคบริบูรณ สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส
วา ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุผูเปนพระเสขะยังไมบรรลุอรหัตผล ปรารถนาความเกษมจากโยคะอัน
ยอดเยี่ยม เราไมพิจารณาเห็น แมเหตุอันหนึ่งอยางอื่น กระทําเหตุที่มี ณ ภายนอกวามีอุปการะมาก
เหมือนความมีมิตรดีนี้เลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีมิตรดียอมละอกุศลเสียได ยอมเจริญกุศล
ใหเกิดมี
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายังไมเล็งเห็นธรรมอันอื่นแมสักอยางหนึ่ง ซึ่งจะเปนเหตุให
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวยอมถึงความเจริญ
บริบูรณ เหมือนความเปนผูมีมิตรดีเลย
ดู กอนภิกษุ ทั้ งหลาย อั นภิกษุ ผูมีมิตรดี พึงหวั งข อนี้ ได วา จักเจริญอริ ยมรรคอั น
ประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
การไดคบกับกัลยาณมิตรจะทําใหมรรคมีองค ๘ บริบูรณ มรรคมีองค ๘ ประกอบดวย
๑. สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นที่ถูกตอง คือ ในเบื้องตน เห็นวาการใหทานดีจริง
การสงเคราะหกันดีจริง บิดามารดามีพระคุณจริง การบูชาบุคคลที่ควรบูชาดีจริง นรกสวรรคมีจริง
โลกนี้โลกหนามีจริง สมณพราหมณผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ ซึ่งประกาศโลกนี้โลกหนาใหแจมแจง
มีจริง สัมมาทิฏฐิเบื้องตนนี้จะนําไปสูการประพฤติปฏิบัติ เพื่อใหไดบรรลุมรรคผลนิพพานตอไป
๒. สัมมาสังกัปปะ คือ ความดําริชอบ คิดออกจากกาม คิดออกจากความพยาบาท คิด
ออกจากการเบียดเบียน
๓. สัมมาวาจา คือ มีวาจาชอบ ไมพูดเท็จ ไมพูดสอเสียด ไมพูดหยาบคาย ไมพูดเพอ
เจอ พูดแตสิ่งที่เปนกุศล ชักชวนใหคนทําความดี
๔. สัมมากัมมันตะ คือ การกระทําที่ถูกตอง ทําแตในสิ่งที่ดีมีประโยชนตอตนเองและ
ผูอื่น
๕. สัมมาอาชีวะ คือ ประกอบอาชีพสุจริต เวนจากอาชีพที่พระพุทธองคทรงหาม คือ
คาอาวุธ คามนุษย คายาพิษ คายาเสพติด คาสัตวเพื่อนําไปฆา เพราะอาชีพเหลานี้เปนทางมาแหง
บาปอกุศล
๖. สัมมาวายามะ คือ มีความเพียรชอบ เพียรที่จะสั่งสมบุญใหยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพียรฝกใจ
ใหหยุดนิ่งไมประมาท
๗. สัมมาสติ คือ มีสติชอบ มีความรูตัวทั่วพรอม
๘. สัมมาสมาธิ คือ มีสมาธิชอบ มีใจตั้งมั่น อารมณเปนหนึ่ง เปนเอกัคคตารมณ

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔๘
เมื่อมรรคมีองค ๘ ครบถวนบริบูรณ ก็จะทําใหสามารถทําสมาธิไดผลดี สามารถทําจิต
ใหเขาถึงดวงปฐมมรรคอันเปนหนทางเบื้องตน ที่จะดําเนินจิตเขาไปในหนทางสายกลาง มุงตรงสู
นิพพานอันเปนจุดหมายปลายทางของทุกชีวิต เพราะฉะนั้นปฐมมรรคจึงเปนจุดเริ่มตนที่จะเขาถึง
ธรรม เมื่อเอาใจหยุดตอไปในกลางดวงปฐมมรรค เราก็จะพบดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปญญา
ดวงวิมุตติ ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ซอนกันเขาไปเรื่อย ๆ ตามลําดับ จนเขาถึงกายมนุษยละเอียด
กายทิ พ ย กายรู ป พรหม กายอรู ป พรหม และกายธรรม ไปตามลํ า ดั บ กายธรรมในกายธรรม
จนกระทั่งเขาถึงกายธรรมอรหัตเปนพระอรหันต มีอริยมรรคครบถวนสมบูรณที่สุด เปนผูหลุดพน
จากอาสวกิเลสทั้งปวง
กายธรรมหรือธรรมกายเปนยอดกัลยาณมิตรภายใน เปนที่พึ่งที่ระลึกที่แทจริง เมื่อเรา
เขาถึงแลวเปนที่พึ่งได เวลามีทุกขก็ชวยใหเราพนทุกข เวลามีความสุขก็เพิ่มเติมความสุขได จะรูสึก
อบอุนใจ ปลอดภัย ไมวาจะเปนภัยในอบายภูมิ หรือภัยในสังสารวัฏ เราจะปลอดภัยจากภัยพิบัติ
ทั้งหมด เขาถึงธรรมกายแลวปดประตูอบายภูมิได กอนจะละสังขารไปจากโลก ถาเห็นธรรมกายใส
แจมสวางไสวอยูภายใน สุคติภูมิเปนที่ไป อยากไปเกิดในภพภูมิไหน สวรรคชั้นไหน สามารถที่จะ
กําหนดได
จากความสําคัญของกัลยาณมิตรมีอนาถบิณฑิกเศรษฐี เปนตน ซึ่งเปนกัลยาณมิตร
บุคคลตัวอยาง ที่สามารถชักนําเพื่อน ๆ ๕๐๐ คน ซึ่งเคยเปนอุบาสก แตมีความเห็นผิดที่ไปเขารีต
อัญญเดียรถีย ใหเขามาสูเสนทางธรรม เห็นแจงในอริยสัจ ๔ ดําเนินตามมรรค ๘ บรรลุโสดาปตติ
ผล ทําใหไดพบกับสันติสุขที่แทจริง เมื่อทานรูเสนทางที่ถูกตองแลวก็ไมทอดทิ้งการบําเพ็ญตนให
เปนประโยชนตอเพื่อนรวมโลก ทั้งทําความดีดวยตนเอง และชักชวนคนอื่นทําดวย ถาทุกคน
ชวยกันทําหนาที่กัลยาณมิตรอยางนี้แลว สิ่งที่ไดรับในปจจุบันก็คือความผาสุกของชีวิตนั่นเอง
๓.๑.๕ กัลยาณมิตรเปนทั้งหมดของพรหมจรรย
เรื่องเกิดขึ้นในกรุงสาวัตถี ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
เจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เปนพรหมจรรยทั้งสิ้นเทียว
พระเจาขา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา "ถูกละ ถูกละ สารีบุตร ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มี
เพื่อนดี นี้เปนพรหมจรรยทั้งสิ้น ดูกอนสารีบุตร ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวังขอนี้ไดวา
จักเจริญอริยมรรค ประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซึง่ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘
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๔๙
ดูกอนสารีบุตร ก็ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ยอมเจริญอริยมรรค ประกอบดวย
องค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ดูกอนสารีบุตร ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ
ยอมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอนสารีบุตร
ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ยอมเจริญอริยมรรค ประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่ง
อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล
ดูกอนสารีบุตร ขอวา ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เปนพรหมจรรยทั้งสิ้น
นั้นพึงทราบ โดยปริยายแมนี้ ดวยวาเหลาสัตวผูมีชาติเปนธรรมดา ยอมพนไปจากชาติ ผูมีชราเปน
ธรรมดา ยอมพนไปจากชรา ผูมีมรณะเปนธรรมดา ยอมพนไปจากมรณะ ผูมีโสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส อุปายาสเปนธรรมดา ยอมพนไปจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาสะ เพราะอาศัย
เราผูเปนกัลยาณมิตร ดูกอนสารีบุตร ขอวา ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี เปนพรหมจรรย
ทั้งสิ้นนั้น พึงทราบโดยปริยายนี้แล
กัลยาณมิตรเปนนิมิตแหงอริยมรรค ความเปนกัลยาณมิตรหรือเปนผูมีกัลยาณมิตร ถือ
วามีความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินชีวิต นับตั้งแตความเปนคนธรรมดา จนถึงดําเนินตาม
อริยมรรคไปสูความเปนอริยบุคคลได ซึ่งพระพุทธองคไดตรัสถึงความสําคัญของกัลยาณมิตร ใน
ฐานะที่เปนนิมิตแหงอริยมรรคไวหลายแหง ดังเชนพระพุทธพจนวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
พระอาทิตยจะขึ้น สิ่งที่ขึ้นกอน สิ่งที่เปนนิมิตมากอน คือ แสงเงินแสงทอง สิ่งที่เปนเบื้องตน เปน
นิมิตมากอน เพื่อความบังเกิดแหงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ของภิกษุ คือ ความเปนผูมีมิตรดี
ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูมีมิตรดี พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรค
ประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ยอม
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญ
สัมมาทิฏฐิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอม
เจริญสัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่ง
อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันหนึ่งมีอุปการะมาก เพื่อความเกิดขึ้นแหงอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ ธรรมอันหนึ่งเปนไฉน คือ ความเปนผูมีมิตรดี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูมี
มิตรดี พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘
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๕๐
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอม
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอม
เจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอม
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล
นอกจากนี้ พระผูมีพระภาคเจายังไดตรัสไวในทุติยกัลยาณมิตตสูตร ถึงความสําคัญ
ของกัลยาณมิตร ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันหนึ่งมีอุปการะมาก เพื่อความเกิดขึ้นแหง
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ธรรมอันหนึ่ง คือ ความเปนผูมีมิตรดี อันภิกษุทั้งหลาย พึงหวัง
ขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรค ยอมกระทําใหมากซึ่ง
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด
มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะ
เปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีมิตรดี
ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
อยางนี้แล
การที่พระองคตรัสอยางนี้ เพราะวาการทําหนาที่กัลยาณมิตรนั้น เปนสิ่งสําคัญที่จะ
ชวยชี้บอกหนทางสวรรคและพระนิพพานใหแกสรรพสัตวทั้งหลาย ใหเขาไดดําเนินชีวิตอยาง
ปลอดภัย ไมผิดพลาด ไมหลงทางพระนิพพาน ผูทําหนาที่ยอดกัลยาณมิตร จึงเปนเสมือนบุพนิมิต
ของการบังเกิดขึ้นแหงอริยมรรค เปนผูจุดประกายความสวางแหงการตรัสรูธรรม ใหแกเวไนยสัตว
ผูตกอยูในทามกลางความมืดมิด ไดพบกับแสงสวางแหงสันติสุขที่แทจริง เพราะฉะนั้น การทํา
หนาที่ผนู ําบุญยอดกัลยาณมิตรจึงมีความสําคัญตอโลก โลกจําเปนตองมีกัลยาณมิตรผูเปนแสงสวาง
สองนําทางชีวิต ใหทุกชีวิตไปสูจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ
สําหรับภิกษุผูมีกัลยาณมิตร.. พึงหวังสิ่งเหลานี้ได คือ
๑. จักเปนผูมีศีล สํารวมระวังในปาติโมกข สมบูรณดวยอาจาระและโคจร ฯลฯ
๒. จักเปนผูมีโอกาสไดยินไดฟง ไดรวมสนทนา (อยางสะดวกสบาย) ตามความ
ปรารถนาในเรื่องตาง ๆ ที่ขัดเกลาอุปนิสัย ชําระจิตใจใหปลอดโปรง คือเรื่องความมักนอย เรื่องการ
บําเพ็ญเพียร เรื่องศีล เรื่องสมาธิ เรื่องปญญา เรื่องวิมุตติ เรื่องวิมุตติญาณทัสสนะ ฯลฯ
๓. จักเปนผูตั้งหนาทําความเพียรเพื่อกําจัดอกุศลธรรม และเพื่อบําเพ็ญกุศลธรรมให
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๕๑
เพียบพรอม จักเปนผูแข็งขัน บากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม
๔. จักเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาที่เปนอริยะ หยั่งรูถึงความเกิด ความดับ ชํา
แรกกิเลส นําไปสูความสูญสิ้นแหงทุกข
จากขอความนี้ สะทอนใหเห็นวา กัลยาณมิตรเปนทั้งหมดของพรหมจรรย การที่
บุคคลเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เปนพรหมจรรยทั้งสิ้น เพราะเหลาสัตวผูมีชาติเปน
ธรรมดา ยอมพนไปจากชาติ ผูมีชราเปนธรรมดา ยอมพนไปจากชรา ผูมีมรณะเปนธรรมดา ยอมพน
ไปจากมรณะ ผูมีโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาสเปนธรรมดา ยอมพนไปจากโสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เพราะอาศัยเราตถาคต ผูเปนกัลยาณมิตร กัลยาณมิตรจึงเปนนิมิต
แหงอริยมรรคในการดําเนินชีวิต นับตั้งแตปุถุชน (คนธรรมดา) จนถึงดําเนินตามอริยมรรคไปสู
ความเปนอริยบุคคลได
๓.๑.๖ ประโยชนของกัลยาณมิตรในพระไตรปฎก
การรูจักคบคนเปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง เพราะเมื่อเราคบกับใครเหมือนกับเราไดเปนสวนหนึ่ง
ในชีวิตของกันและกัน ชีวิตดําเนินไดถูกตองหรือผิดพลาดจะมีผลตอทั้งสองฝาย ใครก็ตามที่ไดคบ
หากับบัณฑิตผูเปนกัลยาณมิตร ชีวิตเหมือนมีโชคอยางมหาศาล เพราะโดยธรรมชาติของบัณฑิต จะเปน
ผูคิด พูด และจะทํา แตกรรมดี ๆ เปนบุญกุศล เมื่อเรามีโอกาสไดคบคนอยางนี้แลว จะทําใหเราได
โอกาสสั่งสมบุญบารมีเพิ่มพูนตามไปดวย เทากับวาไดแกวสารพัดนึกที่ทรงคุณคาสูงสุดของชีวิต
ดังพระพุทธพจนวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นเหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนอยาง
ใหญ เหมือนความเปนผูมีมิตรดี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมีมิตรดี ยอมเปนไปเพื่อประโยชน
อยางใหญ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนเหตุใหกุศลธรรมที่
ยังไมเกิดเกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวเสื่อมไป เหมือนความเปนผูมีมิตรดี ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อบุคคลมีมิตรดี กุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวยอม
เสื่อมไป ดังที่ทานไดแสดงไวในมหานารทกัสสปชาดก วา
ในสมัยหนึ่ง มีพระเจาแผนดินพระนามวา อังคติ ทรงเสวยราชสมบัติในกรุงมิถิลามหา
นคร ณ วิเทหรัฐ ทรงเปนผูที่เชี่ยวชาญในเรื่องการรบมาก เมื่อกรีฑาทัพไปโจมตีขาศึกหรือแสวงหา
เมืองขึ้น ก็ทรงไดรับชัยชนะทุกครั้ง ในคืนวันเพ็ญพระจันทรเต็มดวงคืนหนึ่ง พระเจาอังคติราช
ทอดพระเนตรเห็นดวงจันทรแจมกระจางสองสวางกลางรัตติกาล เห็นแลวทรงมีความสบายพระทัย
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๕๒
จึงปรึกษากับอํามาตยที่ปรึกษาทั้ง ๓ ทานวา คืนนี้พระจันทรเต็มดวงสองสวาง เราควรจะเสด็จไปที่
ไหนดี
อลาตมหาอํามาตยไดฟงดังนั้นกราบทูลวา ขอใหพระองคจัดกองทัพ ไปรบกับขาศึก
ตามหัวเมืองตาง ๆ ที่ยังไมไดขึ้นตรงตอเมืองของเรา
ตอจากนั้นสุนามอํามาตยทูลขึ้นวา ในเมื่อพระองคมีทรัพยสมบัติมากมายแลว ควร
แสวงหาความสุขจากสมบัติเหลานั้นใหเต็มที่ สมกับความเหนื่อยยาก ที่ไดออกไปรบทัพจับศึกและ
ไดชัยชนะกลับมา เมื่อพระราชาสดับถอยคําของอํามาตยทั้งสองทานแลวทรงนิ่งยังไมตัดสิน
พระทัยอะไร
สวนอํามาตยอีกทานหนึ่งชื่อวิชัยไดกราบทูลวา ถาอยางนั้นเราควรเขาไปหานักปราชญ
ผูทรงความรู สนทนาธรรมกับทานเพื่อประดับสติปญญาเถอะพระเจาขา
เมื่อพระเจาอังคติราชสดับเชนนั้นทรงเห็นดีดวย อลาตมหาอํามาตยจึงแนะวา "มี
นักปราชญทานหนึ่ง ซึ่งเขาลือกันวาเปนพหูสูต พูดจาไพเราะ เปนเจาคณะ พวกเรานาจะไปกราบ
ทาน" เมื่อสดับดังนั้นพระราชาทรงเห็นชอบ จึงรับสั่งใหจัดขบวนทัพเขาไปหาอเจลกะ พอเสด็จไป
ถึงก็ไดสนทนากันถึงเรื่องของการทําบุญ ใหทาน วามีผลเปนอยางไร บุญบาปมีจริงไหม อเจลกะ
บอกวา "การทําความดีมันไมดีหรอก คนเราเมื่อทําความชั่วหรือทําความดี พอทําไปถึงระยะหนึ่ง
แลวประมาณ ๘๔ กัลป ทุกคนก็จะบริสุทธิ์หมด เพราะฉะนั้นผลของการทําความชั่วความดีไมมี
พระราชาทรงสดับเชนนั้นก็หลงเชื่อ เพราะทรงเขาพระทัยวา บุคคลผูไมมียางอาย มี
หนวดเครายาว ไมไดนุงหมเสื้อผาอาภรณอะไรเลย คงจะเปนผูหมดกิเลสแลว จึงดําริวา "จริงสินะ
สมัยกอนเราเคยคิดวา บุญบาปมีจริง โลกนี้โลกหนามีจริง เราคิดผิดไปแลว เราจะตองเลิกทําความดี
ทุกอยาง เสด็จกลับถึงพระนคร จึงรับสั่งใหขาราชบริพารทั้งหมด จัดงานรื่นเริงภายในพระราชวัง
หลังจากนั้นพระราชา ก็ไมออกวาราชการอีกเลย ทรงประพฤติผิดศีลธรรมอยูเปนนิตย จนกระทั่งถึง
วันพระขึ้น ๑๕ คํ่า พระราชธิดาพระนามวา รุจาราชธิดา ซึ่งเปนผูที่ฝกใฝในธรรม เขามากราบทูล
พระราชาใหทําทานแกพวกยาจก แตก็ไดรับการปฏิเสธวา ลูกเอย สมัยกอนพอใหทรัพยลูก ครั้งละ
หนึ่งพันกหาปณะ ใหเจาไปทําบุญ พอวา พอคิดผิดแลว เพราะพอไปถามพระอรหันตมาแลว ทาน
บอกวาการทําความดีไมมีผลหรอก ทําความชั่วมันก็ไมมีผล เมื่อไปถึงระยะหนึ่งแลวจะบริสุทธิ์เอง
แลวพระองคยกตัวอยางของขอทานคนหนึ่ง ที่ไดยืนยันถึงถอยคําของอเจลกะ ในครั้งที่ไดเขาไป
สนทนาถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษในครั้งนั้น ซึ่งขอทานนั้นไดกลาววา ขาพระองคขอยืนยันวาบาป
บุญคุณโทษไมมี เพราะขาพระองคสามารถจะระลึกชาติได ๑ ชาติ สมัยกอนขาพระองคเปนเศรษฐี
ในเมืองแหงหนึ่ง ตั้งใจหมั่นทําบุญทําทานมิเคยขาด แลวทําไมชาตินี้ ขาพระองคถึงกลายเปนคน
ขอทาน ทําไมความดีที่ทําเอาไวถึงไมสงผล
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๕๓
ตอจากนั้นพระองคตรัสถึงถอยคําของอลาตมหาอํามาตย ที่ไดเลาเหตุการณในอดีตของ
ตนใหพระองคทรงสดับในครั้งที่เขาไปสนทนากับอเจลกะเชนกันวา พระเจาขา ขาพระองคระลึก
ชาติได ๑ ชาติ ขอยืนยันวา ในชาติที่แลว ขาพระองคเปนนายพรานฆาโค เอาเนื้อมาขายในตลาด ทํา
กรรมอยูอยางนี้ตลอดชีวิต แตทําไมผลกรรมที่ขาพระองคทํานั้น ไมเห็นตามสงผลเลย ชาตินี้ขา
พระองคกลับไดเปนอํามาตย เปนเสนาบดีผูใหญ แสดงวาผลของการทําความชั่วไมมี
ฝายพระราชธิดาเองก็สามารถระลึกชาติในอดีตไดถึง ๗ ชาติ แลวยังระลึกชาติใน
อนาคตไดอีกถึง ๗ ชาติ ไดกราบทูลพระราชาวา สองคนนั้นระลึกชาติไดเพียงแคชาติเดียวเทานั้น
ความเห็นยังไมถูกตองสมบูรณ เพราะวาการที่ขอทานเขาระลึกชาติไดวา สมัยหนึ่งเปนเศรษฐี และ
อดีตชาติของเศรษฐีคนนี้ ครั้งหนึ่งเคยทําวิบากกรรมขัดลาภของพระอรหันตรูปหนึ่ง ผลกรรมนั้นจึง
สงผลใหกลายเปนขอทาน สวนทานอํามาตยที่เคยเปนคนฆาโค เพราะวาในภพชาติกอนหนานั้นได
เอาดอกอังกาบไปบูชาที่พระเจดีย ผลบุญนั้นจึงสงผลใหเปนมหาอํามาตย
พระราชาแมไดสดับเชนนั้นก็ไมทรงเชื่อพระธิดา เพราะถือวาคําพูดของอเจลกะที่
ตัวเองนับถือนั้นเปนจริงกวา ฝายพระราชธิดารูวาพระบิดาทรงคบคนพาล ทําใหกลายเปน
มิจฉาทิฏฐิ จึงอธิษฐานจิตวา ถาหากวา ผูมีฤทธิ์มีอานุภาพมีอยูจริง ก็ขอใหมาชวยแกทิฏฐิของพระ
บิดาดวยเถอะ
ในขณะนั้น พระพรหมชื่อนารทะไดทราบดวยญาณของทาน ดวยหัวใจของความเปน
ยอดกัลยาณมิตร จึงอันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏเฉพาะพระพักตรของพระราชา พระราชา
เห็นแสงสวางเกิดขึ้นก็ตกพระทัย ไมสามารถจะดํารงอยูบนราชอาสนของพระองคได จึงเสด็จลง
จากราชอาสนประทับยืนอยูที่พื้นตรัสถามพรหมนารทะวา ทานเปนใคร มาจากไหน
นารทพรหมจึงบอกวา ทานเปนพรหม ที่มาคราวนี้ก็จะมาเตือนพระราชาวา เรื่องการทํา
ความดีความชั่วนั้นมีจริง พระราชาตรัสวา ถามีจริงอยางนั้นขาพเจาขอยืมทรัพย ๕๐๐ กหาปณะ
กับทาน แลวจะใชคืนใหทาน ๑,๐๐๐ กหาปณะในชาติหนาก็แลวกัน พระพรหมบอกวา หากทาน
ยืมไปแลวคงไมมีโอกาสคืนใหขาพเจาไดหรอก เพราะวาทานมัวประพฤติผิดศีลผิดธรรมอยูอยางนี้
เมื่อตกนรกแลวจะเอาเงินที่ไหนมาใชคืนขาพเจา
จากนั้ นพระพรหมก็ไ ดพรรณนาถึ งความทุ กขท รมานในนรกใหพระราชาไดสดั บ
พระราชาสดับแลวสลดพระทัย เกิดความเกรงกลัว จึงขอรองใหนารทพรหมบอกหนทางไปสวรรค
ใหแกพระองค พระพรหมจึงแสดงหนทางไปสวรรควา ถาจะพนจากนรกไดตองทําทาน รักษาศีล
และเจริญภาวนา มีเมตตาธรรมตอสรรพสัตวทั้งหลาย เมื่อทําไดอยางนี้จึงจะมีสุคติโลกสวรรคเปนที่
ไป อาศัยมหากรุณาของพระพรหมมาชวยเปนกัลยาณมิตรใหในครั้งนั้น ทําใหพระราชาพรอมดวย
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๕๔
ขาราชบริพารตางหันกลับมาปกครองประเทศชาติโดยธรรม และหมั่นสั่งสมบุญตามที่ไดรับ
คําแนะนํา เมื่อละโลกแลวก็ไดไปสูสุคติโลกสวรรค
จากเรื่องนี้ จะเห็นไดวา การคบหาสมาคมกับกัลยาณมิตรเปนสิ่งสําคัญตอชีวิตของเรา
ผูคนในโลกนี้มีมากมาย มีทั้งคนพาลและบัณฑิต มีทั้งมิตรแทและมิตรเทียม ถาเราคบกับใคร
แลว คน ๆ นั้นก็มีสวนในการตัดสินใจใหตัวเรา หรือบางครั้งอาจมีอิทธิพลตอเราเปนอยางมากก็ได
ถาปรารถนาความเจริญรุงเรืองใหกับชีวิต ก็ตองรูจักเลือกคบหาสมาคมกับนักปราชญบัณฑิต ตอง
ใชสติปญญาเลือกคบแตคนดี จากนั้นก็ทําตนเปนกัลยาณมิตรใหกับคนอื่น เปนแสงสวางใหกับ
ชาวโลก โลกนี้จะไดสวางไสวดวยแสงแหงธรรมตลอดไป
แมพระอรหันตเถระชื่ออุบาลียังไดกลาวสอนภิกษุผูบวชใหมวา ภิกษุผูออกบวชดวย
ศรัทธา ยังเปนผูใหมตอการศึกษา พึงคบหากัลยาณมิตรผูมีอาชีพบริสุทธิ์ ไมเกียจคราน ภิกษุผูออก
บวชดวยศรัทธา ยังเปนผูใหมตอการศึกษา พึงเปนผูฉลาดอยูในสงฆ ศึกษาวินัย ดวยอํานาจการ
บําเพ็ญวัตรปฏิบัติใหบริบูรณ ภิกษุผูออกบวชดวยศรัทธา ยังเปนผูใหมตอการศึกษา พึงเปนผูฉลาด
ในสิ่งควรและไมควร ไมควรถูกตัณหาครอบงํา
การที่บุคคลจะพบกับความกาวหนาในชีวิต จําเปนจะตองคบหากัลยาณมิตร และหาก
เมื่อพบผูเปนกัลยาณมิตรอยางนี้ จึงควรที่จะเขาหาทําความสนิทสนมคุนเคยไว เพราะตัวเราเองจะได
มีกัลยาณมิตรคอยชี้แนะประคับประคองใหอยูบนเสนทางของความดีได นักปราชญบัณฑิตผูเปน
กัลยาณมิตร นอกจากจะเปนที่พึ่งใหกับตัวเองไดแลว ยังเปนที่พึ่งใหกับผูอื่นไดอีก เมื่อเกิดมายอมยัง
โลกนี้ใหสวางไสว เหมือนพระจันทรในคืนวันเพ็ญที่พนจากเมฆหมอกที่มาบดบัง จะยางกาวไป
แหงหนตําบลใดก็ตามยอมเปนที่ปรารถนาของมหาชน การเกิดมาในโลกนี้ชีวิตของทุก ๆ คนลวน
ตองพบเจอกับปญหาทั้งนั้น ตราบใดที่ยังไมรูวา ตนเองเกิดมาทําไม มีหนาที่อยางไร ก็ยังตองอาศัย
กัลยาณมิตรผูมีสวนสําคัญในการชวยเหลือประคับประคองชีวิตเรา ใหเดินทางไปถึงฝงแหง
ความสําเร็จ
จากบทบาทและความสําคัญของกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท สรุปไดวา
กัลยาณมิตรที่ใชในความหมายตามพระไตรปฎกกับการเขาใจในสมัยปจจุบั น มีความเขา ใจที่
คลาดเคลื่อน คือ กัลยาณมิตรในพระไตรปฎก หมายถึง บุคคลและสิ่งที่ไมใชบุคคล การชักจูงจาก
ภายนอกมีการสั่งสอน แนะนํา ชี้แจงตลอดทั้งขาวสารที่ดีตางๆ กัลยาณมิตรมีคําใชเรียกแทนกัน
คือ มิตร สหาย เพื่อน หากเปนมิตรเลวก็ไดชื่อวาปาปมิตร ถาเปนมิตรดีก็เรียกวากัลยาณมิตร คําวา
กัลยาณมิตร มาจากภาษาบาลีวา กลฺยาณมิตฺตตา แปลวา ความมีกัลยาณมิตร พระพุทธเจาทรงเปน
กัลยาณมิตรที่มีบทบาทและความสําคัญมาก ในฐานะทรงเปนผูนําที่ตั้งใจทําเพื่อประโยชนแกหมู
ชนเปนอันมาก แกสรรพสัตว พรอมทั้งเทวดา มาร พรหม ทรงแนะนําพร่ําสอนใหเขาใจความจริง

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๕๕
พรอมนําไปปฏิบัติและนําไปสูการหลุดพนได การที่บุคคลมีกัลยาณมิตรไวคอยใหคําแนะนําจึงเปน
เรื่องที่ดีอยางยิ่ง แมหากวาเราจะรูจักคนทั้งโลก แตไมมีใครแนะนําเราได การมีกัลยาณมิตรที่ดี
เพียงคนเดียวพรอมจะใหคําแนะนําในเวลาที่เราประสบปญหาหาทางแกไขเองไมไดยังดีกวามีคน
รูจักมากแตเวลาประสบปญหากลับใหคําแนะนําไมไดเลย การทําหนาที่กัลยาณมิตรจึงเปนสิ่ง
สําคัญยิ่งที่จะชวยชี้บอกหนทางสวรรค และพระนิพพาน ใหแกสรรพสัตว ไดดําเนินชีวิตอยาง
ปลอดภัย ไมผิดพลาด ไมหลงทางพระนิพพาน ผูทําหนาที่กัลยาณมิตร จึงเปนเสมือนบุพนิมิตของ
การบังเกิดขึ้นแหงอริยมรรค เปนผูจุดประกายความสวางแหงการตรัสรูธรรม ใหแกเวไนยสัตวผูตก
อยูในทามกลางความมืดมิด ไดพบกับแสงสวางแหงสันติสุขที่แทจริง ประโยชนของการไดคบกับ
กัลยาณมิตร คือ จะทําใหมรรคมีองค ๘ บริบูรณ เมื่อจิตเขาถึงปฐมมรรคอันเปนหนทาง บรรลุเปน
พระโสดาบัน จิตจะดําเนินไปในทางสายกลาง มุงตรงสูนิพพานอันเปนจุดหมายปลายทางของชีวิต
คือการบรรลุเปนพระอรหันต เปนผูหลุดพนจากอาสวกิเลสทั้งปวง
๓.๒ พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตอเวไนยสัตว
บทบาทและความสําคัญของพระพุทธเจาที่ทรงเปนกัลยาณมิตรตอเวไนยสัตว ทั้งใน
มนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก สัตวโลก หลังจากที่ทรงตรัสรูแลว ไดทรงบําเพ็ญประโยชนเกื้อกูล
และอํานวยความสุขแกสรรพสัตวเปนประจํา เรียกวา “พุทธกิจ มี ๕ อยาง คือ ๑) ปุพพัณเห ปณฑ
ปาตัญจะ เวลาเชาเสด็จบิณฑบาต ๒) สายัณเห ธัมมเทสนัง เวลาเย็นทรงแสดงธรรม ๓) ปโทเส
ภิกขุโอวาทัง เวลาค่ําประทานโอวาทแกเหลาภิกษุ ๔) อัฑฒรัตเต เทวปญหัง เที่ยงคืนทรงตอบ
ปญหาเทวดา ๕) ปจจูเสว คเต กาเล ภัพพาภัพเพ วิโลกนัง จวนสวางทรงตรวจพิจารณาสัตวที่
สามารถและที่ยังไมสามารถบรรลุธรรมอันควรจะเสด็จไปโปรดหรือไม”๘
จากพุ ท ธกิ จ ดั ง กล า วมาแล ว นั้ น ย อ มสะท อ นให เ ห็ น ว า พระพุ ท ธเจ า ทรงเป น
กัลยาณมิตรผูบํ าเพ็ ญประโยชนแก เวไนยสัตวอย างแทจ ริง มีภิ กษุ (สามเณร) ภิ กษุ ณี อุบาสก
อุบาสิกา เปนตน

๘

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งที่ ๙,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๑๘๙-๑๙๐.
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๕๖
๓.๒.๑ พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตอภิกษุ
พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรที่ประเสริฐที่สุดของเวไนยสัตว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทรงเปนกัลยาณมิตรของภิกษุหรือพระสงฆสาวก ผูวิจัยไดนําพระสงฆสาวก ยกขึ้นไวเปนตัวอยาง
ตอไปนี้
๑) เรื่องพระอัญญาโกณฑัญญะ
หลังจากที่พระพุทธเจาตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลวก็มิไดทรงเพิกเฉย ทรงเสด็จ
จาริกไปในสถานที่ตาง ๆ เพื่อโปรดเวไนยสัตว ทรงหวนระลึกถึงคุณของอาจารยอาฬารดาบส กา
ลามโคตร และอุทกดาบส รามบุตร ทรงทราบดวยพระญาณวาทานทั้ง ๒ เสียชีวิตแลว จึงเสด็จไปยัง
ปาอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี เพื่อโปรดปญจวัคคีย ดวยการแสดงปฐมเทศนากัณฑแรกชื่อวา
“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”๙ ซึ่งประกอบดวยหลักธรรม ๓ สวน คือ
๑. อัตตกิลมถานุโยค การปฎิบัติธรรมโดยการทําตนใหลําบาก
๒. กามสุขัลลิกานุโยค การเสวยความสุขในกามคุณอารมณ
๓. มัช ฌิม าปฏิป ทา ขอปฏิ บัติ ตามทางสายกลาง คื อ มรรคมีอ งค ๘ ทรงสอนให
ปญจวัคคีย ปฏิบัติตนตามทางสายกลาง เพื่อเขาถึงอริยสัจ ๔ เปนเหตุใหหัวหนาพราหมณโกณ
ฑัญญะผูบวชเปนฤาษีได ดวงตาเห็ นธรรม เป นพระโสดาบัน และทูลขอการบรรพชาอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา ทานจึงไดชื่อวาพระอัญญาโกณฑัญญะ ตอมาไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันต
เพราะฟงธรรมชื่อวาอนัตตลักขณสูตร สวนพราหมณที่เหลืออีก ๔ คน คือ วัปปะ ภัททิยะ มหานา
มะและอัสสชิ ก็ไดดวงตาเห็นธรรมและบรรลุพระอรหันตตามลําดับ
พระอัญญาโกณฑัญญะ เปนพระเถระผูมีอายุพรรษากาลมาก มีประสบการณมาก จึง
ไดรับยกยองจากพระบรมศาสดา ในตําแหนงเอตทัคคะ เปนเลิศกวาภิกษุทั้งหลายในดานรัตตัญู
หมายถึง ผูรูราตรีนาน
เหตุการณที่สําคัญในพระพุทธศาสนา พระอัญญาโกณฑัญญะ นับไดวาเปนพระสงฆ
รูปแรกในพระพุทธศาสนาที่อุปสมบทดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทา เปนผูมีความสําคัญในการทํานาย
พระลักษณะของเจาชายสิทธัตถะ เมื่อออกพรรษาปวารณาแลวไดไปประกาศพระศาสนาพรอมกับ
พระสาวกรุนแรก จํานวน ๖๐ รูป และไดนําหลานชายชื่อปุณณมันตานี ซึ่งเปนบุตรของนองสาวชื่อ
มันตานีมาบวช จึงไดมีชื่อวาพระปุณณมันตานีบุตรเถระ

๙

วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๐.
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๕๗
จากเหตุการณนี้ สะทอนใหเห็นวา พระพุทธเจาทรงเปนบรมครูที่มีความกตัญูกตเวที
เปนเลิศตอบุพพการีผูเปนอาจารย และระลึกถึงคุณของปญจวัคคียที่เคยรับใชในครั้งทรงบําเพ็ญ
พระโพธิสัตว จึงเสด็จไปแสดงธรรมโปรดกอน บทบาทและความสําคัญของพระองคทําใหมี
พระสงฆเกิดขึ้นเปนครั้งแรกในพระพุทธศาสนา เมื่อพระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุพระอรหันต
และเปนวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณในวันเพ็ญเดือน ๘ (วันอาสาฬหบูชา)
๒) เรื่องพระมหากัสสปเถระ
ปปผลิมาณพหรือกัสสปะไดเดินทางไปพบพระพุทธเจา ซึ่งประทับอยูที่ใตรมไทร ซึ่ง
เรี ย กว า พหุปุ ต ตนิโ ครธ ในระหว า งเมื อ งราชคฤห แ ละเมือ งนาลัน ทา เกิ ด ความเลื่อ มใสจึ ง ได
ประกาศวาพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนครูของตน ตนเปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา
พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตอกัสสปะ คือ อนุญาตใหเปนภิกษุในพระธรรมวินัย
นี้ ดวยประทานโอวาท ๓ ขอวา
๑. กัสสปะ เธอพึงศึกษาวา เราจักเขาไปตั้งความละอาย และความเกรงใจในภิกษุที่
เปนผูเฒา ผูปานกลาง อยางดีที่สุด
๒. เราจักฟงธรรมซึ่งประกอบดวยกุศล เราจักตั้งใจฟงธรรมนั้นแลวพิจารณาเนื้อความ
๓. เราจักไมละสติที่เปนไปในกาย คือพิจารณาเอารางกายเปนอารมณ
ครั้นประทานโอวาทแกพระมหากัสสปะอยางนี้แลว เสด็จหลีกไป ทานไดฟงพุทธ
โอวาทที่นั้นแลว ก็เริ่มบําเพ็ญเพียรในวันที่ ๘ นับจากวันอุปสมบทมา ก็ไดสําเร็จพระอรหัตผล
เหตุการณสําคัญในพระพุทธศาสนา พระมหากัสสปเถระนั้นถือธุดงค ๓ ขอ คือ
๑. ทรงผาบังสุกุลจีวรเปนวัตร
๒. เที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร
๓. อยูปาเปนวัตร ดวยเหตุนั้นพระบรมศาสดา จึงทรงยกยองวา เปนผูเลิศกวาภิกษุ
ทั้งหลายผูทรงธุดงค อานิสงสแหงการถือธุดงคของทานมี ๒ ประการ คือ ๑) การอยูเปนสุขใน
ปจจุบัน ๒) เพื่อความอนุเคราะหประชุมชนในภายหลัง จักไดถือเปนทิฏฐานุคติ คือ การปฏิบัติตาม
แบบอยาง
พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงประทานสาธุการวา ดีละ ดีละ เธอปฏิบัติ เพื่อประโยชนสุข
แกชนเปนอันมาก เธอจงทรงผาบังสุกุลจีวร เธอจงเที่ยวบิณฑบาต เธอจงอยูในปาเถิด และทรง
สรรเสริญทานวาเปนผูมักนอยสันโดษ ภิกษุทั้งหลายเรียกทานวา พระมหากัสสปะ นอกจากนี้
ทานยังมีคุณความดีที่พระพุทธองคทรงยกยองถึง ๔ ประการ คือ
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๕๘
๑. ทรงรับผาสังฆาฏิของทานไปทรง(หม) ประทานผาสังฆาฏิของพระองคใหแกทาน
ตรัสวามีธรรมเปนเครื่องอยูเสมอดวยพระองค และทรงสรรเสริญวา เปนผูมักนอย สันโดษ ตรัส
สอนภิกษุทั้งหลายใหถือเปนตัวอยาง
๒. กัสสปะเขาไปในตระกูล ชักกายและใจใหหาง ประพฤติตนเหมือนเปนคนใหมไม
คุนเคย ไมคะนองกายวาจาใจตระกูลเปนนิตย จิตไมของอยูในตระกูลเหลานั้น เพิกเฉยแลวตั้งจิต
เปนกลางวา ผูใครลาภก็จงไดในลาภ ผูใครบุญก็จงไดบุญ ตนเองไดลาภแลวมีใจดีฉันใด ผูอื่นก็มีใจ
ดีฉันนั้น
๓. กัสสปะมีจิตประกอบไปดวยเมตตากรุณา ในเวลาแสดงธรรมแกผูอื่น
๔. ทรงสั่งสอนภิกษุใหปฏิบัติชอบ โดยยกเอาทานพระมหากัสสปะเปนตัวอยาง
ทานพระมหากัสสปะมั่นคงในการปฏิบัติ หาพอใจในการสั่งสอนภิกษุสหธรรมิกไม
พระธรรมเทศนาอั นเปนอนุส าสนี ของท านจึ งไมมี คงมี แต ธรรมภาษิ ต เนื่องดวยธัม มสากั จ ฉา
(การสนทนากันในเรื่องธรรมะ) กับเพื่อนสาวกบาง กลาวทบทวนพระพุทธดํารัสบาง ในขณะ
พระบรมศาสดายังทรงพระชนมอยู
บทบาทที่สําคัญของทาน คือ การทําสังคายนา หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจาดับขันธปรินิพพานแลว ๗ วัน การทําสังคายนาไดเกิดขึ้นที่ถ้ําสัตตบรรณ ภูเขาเวภารบรรพต กรุงราชคฤห
โดยมีพระมหากัสสปเถระเปนประธาน พระอุบาลีเถระและพระอานนทเถระเปนกําลังสําคัญใน
การวิสัชนาพระวินัยและพระธรรมตามลําดับ พระเจาอชาตศัตรูเปนศาสนูปถัมภก ทําอยูนาน ๘
เดือนจึงสําเร็จ เรียกวา ปฐมสังคายนา เมื่อทานทําสังคายนาเสร็จแลว ไดพักอยูที่พระเวฬุวนารามใน
กรุงราชคฤห ทานไมประมาทปฏิบัติธรรมเปนนิตย มีอายุไดประมาณ ๑๒๐ ป ทานก็ปรินิพพาน ณ
ระหวางกลางภูเขากุกกุฏสัมปาตะทั้ง ๓ ลูก ในกรุงราชคฤห
ความเปนกัลยาณมิตรของพระมหากัสสปเถระกับการบริหารคณะสงฆ การบริหาร
เปนศาสตรของการทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยบุคคลอื่น นักบริหารตองรูจักระดมทรัพยากรวัตถุและ
ทรัพยากรบุคคลใหประสานสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน พระมหากัสสปะเถระเมื่อไดรับมติ
จากคณะสงฆใหเปนประธานคณะสงฆแลว ก็ไดทําหนาที่การบริหารคณะสงฆจนทําการสังคายนา
ครั้งที่หนึ่งเรียบรอยแลว ถึงแมการทําสังคายนาครั้งนี้จะถูกคัดคานจากพระปุราณะบาง แตทานก็
ถือการทําปฐมสังคายนาเปนแมแบบตลอดมา จุดมุงหมายหลักก็คือ ใหพระพุทธศาสนามั่นคงและ
แพรขยายออกไปอยางกวางขวาง นักบริหารที่ดีตองมีลักษณะ ๓ ประการ คือ
๑. จั ก ขุ ม า หมายถึ ง สายตาที่ ย าวไกล เป น คนมี ป ญ ญามองการณ ไ กลสามารถ
กําหนดเปาหมายและวางแผน ทั้งฉลาดในการใชคน พระมหากัสสปะถือวาเปนผูมองการณไกล
เห็นไดจากมีการกลาวคําจวงจาบพระธรรมวินัย ทานก็มิไดนิ่งดูดาย หลังจากถวายพระเพลิงพระ
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๕๙
บรมศพของพระผูมีพระภาคเจาแลว ทานจึงประชุมปรึกษาถึงถอยคําอันเปนเหตุใหพระสัทธรรม
เสื่อมจากพระพุทธศาสนา มาวิเคราะหและตกลงทําสังคายนาพระธรรมวินัยดังกลาว
๒. วิธูโร หมายถึง จัดธุระไดดี พระมหากัสสปเถระ เปนผูมีความฉลาดเชี่ยวชาญ
และมีความชํานาญ ในการเลือกบุคลากรในการทําสังคายนาครั้งที่หนึ่ง โดยเลือกเอาบุคคลผูไดรับ
เอตทัคคะเฉพาะดานมาวิสัชนาพระธรรมวินัยในการทําปฐมสังคายนา และบริหารคณะสงฆโดยยึด
หลักตามที่พระผูมีพระภาคเจาวางไวนั่นเอง
๓. นิสสยสัมปนโน หมายถึง อาศัยคนอื่น พระมหากัสสปะเปนผูมีความสัมพันธตอ
ทุกคนจึงมีคณะสงฆยินดีทํางานใหดวยความสํานึกและเต็มใจ ทานยังสามารถผูกใจคนไวไดการ
ปกครองคณะสงฆของพระมหากัสสปเถระ คงดําเนินไปตามรูปแบบแหงการปกครองหรือการ
บริหารตามรูปแบบสมัยพุทธกาลทุกประการ แมวาพระพุทธเจาจะปรินิพพานไปนานแลวแตสงฆ
ทั้งหลายก็มอบอํานาจใหพระมหากัสสปเถระเปนผูนํา ตางก็พากันประพฤติตนอยูในหลักของ
พระธรรมวินัย ที่พระพุทธเจาทรงแสดงและบัญญัติไวแลวเสมอเหมือนกัน ภิกษุทุกรูปมีสิทธิ์เทา
เที ยมกันในการเขา รว มสั งฆกรรมตา ง ๆ เชน อุ โบสถกรรม อุ ปสมบทกรรม เป นตน เมื่ อไม
เห็นชอบดวยก็สามารถคัดคานได หรือถาเห็นชอบดวยก็ยอมรับ จะตองเปนไปเพื่อความบริสุทธิ์
ถูกตองของสั งฆกรรมนั้นๆ เปนสํ าคั ญ เมื่ อทํา การสอบสวนทวนความตามกระบวนการของ
พระธรรมวินัยแล ว ภิกษุ ทุกรู ปก็ จะตอ งยอมรั บมติ นั้นเสมอเหมือ นกัน ลั กษณะดั งกล า วก็ คื อ
หลักการของการปกครองที่พระมหากัสสปเถระบริหารคณะสงฆและดําเนินตามรูปแบบดังกลาวซึ่ง
รูปแบบนี้เปนการปกครองในระบอบสามัคคีธรรมหรือประชาธิปไตยนั่นเอง
อย า งไรก็ ต าม สัง คมของพระสงฆ เ ป นสัง คมขนาดใหญ การอยู รว มกัน ของภิ กษุ
จํานวนมากซึ่งมีพื้นฐานเดิมมาจากที่ตางกัน แมจะไดอุปสมบทมาอยางถูกตองตามขั้นตอนของ
พระธรรมวิ นั ย แล ว ก็ ต าม แต เ มื่ อ ยั ง มี พื้ น ฐานทางคุ ณ ธรรมแตกต า งกั น กล า วคื อ บางรู ป เป น
พระอริ ย บุ ค คลชั้ น โสดาบั น สกทาคามี อนาคามี หรื อ พระอรหั น ต เ ป น ต น ในขณะที่ ภิ ก ษุ
สวนใหญยังเปนปุถุชนอยูโอกาสที่พระประเภทหลังนี้จะประพฤติปฏิบัติตนผิดเพี้ยนคลาดเคลื่อน
ไปจากพระธรรมวินัยนอยบาง มากบาง ยอมจะเกิดขึ้นเปนธรรมดา
เมื่อมีภิกษุรูปใดประพฤติปฏิบัติตนไปในทางเสียหาย “พระอุปชฌายหรืออาจารยของ
ภิกษุรูปนั้นๆจะตองรับผิดชอบวากลาวตักเตือน ถาภิกษุรูปนั้นๆ ยังไมเลิกละหรือไมยอมเชื่อฟง
พระอุปชฌายหรืออาจารยก็จะประชุมสงฆแยกหรือขับไลภิกษุรูปนั้นๆ ออกจากคณะ เปนตน
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๖๐
ตลอดจนอาจแกปญหาดวยการประชุมสงฆ ทําการสังคายนา เพื่อตรวจสอบซักซอมและสวด
พระธรรมวินัยซึ่งเปนวิธีการที่จะยืนยันถึงความบริสุทธิ์ถูกตองของพระธรรมวินัย”๑๐
ดวยเหตุนี้ การบริหารกิจการคณะสงฆโดยการนําของพระมหากัสสปเถระ จึงเปน
ประโยชนตอพระพุทธศาสนาในแงที่จารึกพระธรรมวินัยใหเปนหมวดหมู เหมาะกับการนํามา
ประพฤติปฏิบัติสําหรับพระสงฆในพระพุทธศาสนา เพื่อวัตถุประสงคคือการประพฤติทางกายและ
ทางวาจาใหเหมาะกับสมณสารูป แมเหตุผลเพียงเล็กนอยพระมหากัสสปะเถระก็ไมไดวางเฉยใน
การประพฤติตนของภิกษุที่เห็นผิดจากพระธรรมวินัย เห็นไดจากการนําเอาคํากลาวที่ไมเหมาะสม
ของภิกษุบางรูปมาเปนเหตุแหงการทําสังคายนาครั้งที่ ๑ จุดประสงคใหญก็คือการรอยกรองพระ
ธรรมวินัยใหเปนบรรทัดฐานของการปฏิบัติใหแกภิกษุทั้งหลาย ถือเปนแนวการปฏิบัติตามหลักคํา
สอนของพระพุทธเจาใหดํารงอยูตลอดไป
การบริหารคณะสงฆโดยการนําของพระมหากัสสปเถระ เปนไปในลักษณะเดียวกัน
กับที่พระพุทธเจาทรงบริหารมากอน โดยใหภิกษุถืออุปชฌายและอาจารย ปฏิบัติตนตามหลักพระ
ธรรมวินัยที่พระพุทธเจาทรงตรัสไวกอนปรินิพพานวา “ธรรมวินัยใดอันเราแสดงแลว บัญญัติแลว
แกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้นจักเปนศาสดาของเธอทั้งหลายโดยการลวงไปแหงเรา”๑๑
จากการทําหนาที่กัลยาณมิตรของพระมหากัสสปเถระ ในการเปนผูริเริ่มการทําปฐม
สังคายนาจะเห็นไดวา แมอาบัติเล็กนอยทานพระมหากัสสปเถระก็ไมไดยกเลิกหรือแกไขแตประการ
ใด ได ค งไว ซึ่ ง พระธรรมวิ นั ย ที่ พ ระผู มี พ ระภาคเจ า ได ต รั ส สอนไว จนเป น ที่ ม าของ
พระพุทธศาสนาเถรวาท การบริหารคณะสงฆของพระมหากัสสปเถระ ไดอาศัยมติสงฆเปนหลัก
ในการจัดทําปฐมสังคายนา และถือเปนแบบอยางของพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติ
และแสดงไวมิใหคลาดเคลื่อนไปจากหลักการและพุทธประสงคดั้งเดิม เปนการบริหารงานคณะ
สงฆดวยเสียงขางมาก ตามความถูกตองที่เรียกวาประชาธิปไตย
การที่พระมหากัสสปเถระมี
บทบาทและความสําคัญยิ่งตอพระพุทธศาสนามากเชนนี้ เพราะไดพระพุทธเจาเปนกัลยาณมิตร
๓) เรื่องพระสารีบุตรเถระ
พระสารีบุตรเถระ เดิมชื่อวา อุปติสสะ เปนบุตรของนางพราหมณีชื่อสารี และนาย
พราหมณ ผูเปนหัวหนาหมูบานอุปติสคามแหงตําบลนาลกะ หรือตําบลนาลันทา ชื่อวังคันตะ วัน
หนึ่งอุปติสสะและโกลิตะ เกิดความสลดใจในขณะเที่ยวดูงานมหรสพ โดยพิจารณาเห็นวาการเที่ยว
เตรเปนสิ่งไรสาระ หาแกนสารมิได จึงพากันไปบวชในสํานักของสัญชัยปริพาชก ณ กรุงราชคฤห
๑๐

วิ.ม.. (ไทย) ๗/๔๓๗/๓๗๕.
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔.

๑๑
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นั้นเอง และสําเร็จการศึกษาในสํานักนั้นโดยใชเวลาไมนานนัก ทั้งสองออกจากสํานักแยกกันไป
แสวงหาครู ผูสามารถสอนความจริงของโลกให ป ระจั กษ ได และไดสั ญญากั นว า ถา ใครพบครู
เชนนั้นกอนจะมาบอกกันและกัน
อุปติสสะไดพบพระอัสสชิเถระผูเปนหนึ่งในพระปญจวัคคีย ในระหวางทางเขาไป
บิณฑบาต ณ กรุงราชคฤห เกิดความเลื่อมใสในอิริยาบถดวยความสํารวมของทาน จึงเกิดความคิด
วา ทานผูนี้จักเปนพระอรหันต จึงไดตามไปขางหลัง รอคอยโอกาสอยู แลวสอบถาม
พระอัสสชิเถระ ไดแ สดงธรรมอันเปนหัวใจสํา คัญ ซึ่งเปนคําสอนของพระสั มมา
สัมพุทธเจาแกอุปติสสะวา “ธรรมเหลาใด มีเหตุเปนแดนเกิด พระตถาคตเจาตรัสเหตุแหงธรรม
เหลานั้น และความดับแหงธรรมเหลานั้น พระมหาสมณะเจามีปกติตรัสอยางนี้” เมื่ออุปติสสะได
ฟงธรรมนั้นแลวก็ไดดวงตาเห็นธรรม บรรลุเปนพระโสดาบัน หลังจากนั้น อุปติสสะกราบลา
พระอัสสชิเถระ แลวนําธรรมะที่ไดรับฟงมาไปบอกเพื่อนสนิทคือโกลิตะ จนไดบรรลุพระโสดาบัน
เชนเดียวกัน ทั้งสองไดไปชวนสัญชัยปริพาชกใหไปเขาเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจา แตไดรับการ
ปฏิ เ สธ จึ ง ได พ าปริ พ าชก ๒๕๐ คน ไปฟ ง ธรรมจากพระพุ ท ธองค หลั ง จากฟ ง ธรรมครั้ ง นั้ น
ปริพาชก ๒๕๐ คนบรรลุอรหัตผล แตอุปติสสะและโกลิตะ ยังคงบรรลุเพียงโสดาบันเชนเดิม
พระพุ ท ธเจ า ทรงเป น พระอุ ป ช ฌาย ทํ า หน า ที่ อุ ป สมบทให ทั้ ง หมดด ว ยวิ ธี
เอหิภิกขุอุปสัมปทา ตอมาพระอุปติสสะบวชในพระพุทธศาสนาแลว มีชื่อเรียกวา พระสารีบุตร
หลังจากที่พระสารีบุตรบวชไดครึ่งเดือน ที่ถ้ําสุกรขาตา เชิงเขาคิชกูฏ นครราชคฤห
พระพุ ท ธเจ า ได เ สด็ จ ไปโปรดที ฆ นขปริ พ าชกผู เ ป น ลุ ง ของพระสารี บุ ต ร ทรงแสดงธรรม
เกี่ยวกับทิฏฐิและเวทนาใหฟง ทีฆนขปริพาชกไดบรรลุพระโสดาบัน สวนพระสารีบุตรกําลังถวายงาน
พัดพระพุทธองคอยู ไดฟงธรรมเหลานั้นก็บรรลุเปนพระอรหันต
หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงยมกปาฏิหาริย จําพรรษาและแสดงอภิธรรม
แกพุทธมารดา ณ เทวโลกชั้นดาวดึงส เสด็จลงมา ณ ประตูเมืองสังกัสสะ พระสารีบุตรพรอมทั้ง
ภิกษุ ภิกษุณี และสาธุชนจํานวนมาก มาเฝารอรับเสด็จ พระพุทธองคไดทรงตรัสถามปญหาในวิสัย
ของปุถุชนเปนตน พวกปุถุชนแกปญหาได ในวิสัยของตนเทานั้น ไมสามารถจะแกปญหาในวิสัย
ของพระโสดาบันได พระอริยบุคคลทั้งหลาย มีพระโสดาบันเปนตนก็เหมือนกัน ไมสามารถจะ
แกปญหา ในวิสัยของพระอริยบุคคลทั้งหลาย มีพระสกทาคามี เปนตน พระมหาสาวกที่เหลือ ไม
สามารถจะแก ป ญหาในวิ สั ย ของพระมหาโมคคั ลลานะ พระมหาโมคคั ลลานะไม สามารถจะ
แกปญหา ในวิสัยของพระสารีบุตรเถระได แมพระสารีบุตรเถระ ก็ไมสามารถจะแกปญหาในวิสัย
ของพระพุทธเจาไดเหมือนกัน ทานไดรับเอตทัคคะในดานเปนผูมีปญญามาก
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บทบาทและความสําคัญในพระพุทธศาสนา พระสารีบุตรเถระเปนศาสนบุคคลที่มี
ความสําคัญมากในพระพุทธศาสนา สมควรนํามาเปนแบบอยาง ดังนี้
๑. พระพุทธองคทรงยกยองพระสารีบุตรวา เปนผูมีปญญาอนุเคราะหเพื่อนบรรพชิต
ดวยกัน ตัวอยางครั้งหนึ่งที่กรุงเทวทหะ ภิกษุพากันเขาไปเฝาพระพุทธองค ทูลลาจะไปปจฉาภูมิ
ชนบท พระองคตรัสใหไปลาพระสารีบุตร เพื่อทานสารีบุตรจะไดแนะนําสั่งสอน ในการไปของ
พวกเธอ จะไดไมเกิดความเสียหาย
๒. ทรงยกยองพระสารีบุตรคูกับพระมหาโมคคัลลานะ เชน ทรงตรัสกับภิกษุทั้งหลาย
วา ภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายคบกับสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด ... สารีบุตรเปรียบเหมือนมารดา
ผูใหกําเนิด โมคคัลลานะเปรียบเหมือนนางนม ผูเลี้ยงทารกที่เกิดแลวนั้น สารีบุตรยอมแนะนําให
ตั้งอยูในโสดาปตติผล โมคคัลลานะแนะนําใหตั้งอยูในคุณเบื้องบนสูงกวานั้น ดวยเหตุนี้จึงมีคํายก
ยองวา พระสารีบุตรเปนอัครสาวกฝายขวา และพระโมคคัลลานะเปนอัครสาวกฝายซาย
๓. พระสารีบุตร ไดรับการยกยอง อีกอยางหนึ่งวา พระธรรมเสนาบดี ซึ่งเปนคูกับ
พระบรมศาสดาวา พระธรรมราชา
๔. พระสารีบุตรเปนผูมีปฏิภาณในการแสดงพระธรรมเทศนา คือ ชี้แจงแสดงใหผูฟง
เขาใจไดชัดเจน
๕. ทานเปนผูมีความกตัญูกตเวที พึงเห็นตัวอยางไดจาก เมื่อทานไดฟงธรรมเทศนา
ที่พระอัสสชิแสดง ไดธรรมจักษุแลวมาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ตั้งแตนั้นมาทานก็นับถือ
พระอัสสชิวา เปนอาจารยทําการเคารพอยูเสมอ แมไดยินขาววาพระอัสสชิอยูในทิศใด เมื่อทานจะ
นอน ทานจะนมัสการไปทางทิศนั้นกอน แลวนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้น อีกตัวอยางหนึ่ง ทาน
พระสารีบุตรยังราธพราหมณใหอุปสมบท เพราะระลึกถึงคุณที่ราธพราหมณ ไดถวายบิณฑบาตแก
ทานเพียงทัพพีเดียว
๖. กอนที่ทานจะนิพพาน ทานพระสารีบุตรพิจารณาเห็นวาอายุสังขารจวนจะสิ้นแลว
ปรารถนาจะไปโปรดมารดา (คือ นางสารี) ที่ยังเปนมิจฉาทิฏฐิอยู เมื่อทานไปถึงบานเดิมแลว ไดเกิด
ปกขันธิกาพาธขึ้นในคืนนั้น ในเวลาที่พระสารีบุตรกําลังอาพาธอยูนั้น ทานไดเทศนาโปรดมารดา
จนนางสารีไดบรรลุโสดาบัน คืนนั้นเปนวันเพ็ญเดือนสิบสอง พระสารีบุตรก็ปรินิพพานในหองที่
ทานเกิด รุงขึ้นพระจุนทะ (ผูเปนนอง) ไดทําฌาปนกิจสรีระพระเถระเจา เสร็จแลวเก็บอัฐิธาตุ นําไป
ถวายพระบรมศาสดา ณ พระเชตวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถี พระพุทธองคโปรดใหกอเจดีย บรรจุอัฐิ
ธาตุของพระสารีบุตร ไว ณ ที่นั้น การที่บุตรไดชักนําบุพการี ใหนับถือพระรัตนตรัยเปนสรณะ จน
ไดมรรคผล นับเปนการตอบแทนคุณอยางยอดเยี่ยม
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๓) เรื่องพระโมคคัลลานเถระ
พระมหาโมคคัลลานเถระ เปนบุตรพราหมณนายบาน ในหมูบานโกลิตคาม จึงไดชื่อ
วาโกลิตะ ตามชื่อของหมูบาน มารดาชื่อ โมคคัลลี คนทั่วไปเรียกกันวา โมคคัลลานะ ตามชื่อของ
มารดา ทานเปนสหายที่รักกันมากับอุปติสสมาณพ (พระสารีบุตร) เที่ยวแสวงหาความสุขความ
สําราญ ตามประสาวัยรุน และพอแมมีฐานะร่ํารวย นอกจากนี้ยังมีอุปนิสัยใจคอเหมือนกัน และยัง
ไดออกบวชพรอมกัน
หลังจากอุปติสสะไดไปพบพระอัสสชิและไดฟงธรรมจากพระอัสสชิแลว ทําใหได
ดวงตาเห็นธรรมคือ บรรลุโสดาบัน อุปติสสะไดนําคําสอนของพระอัสสชิไปบอกใหโกลิตะทราบ
แลว โกลิตะก็ไดดวงตาเห็นธรรมเชนเดียวกัน ทั้งสองไดไปเฝาพระพุทธเจาที่วัดเวฬุวนาราม และ
ได ทู ล ขออุ ป สมบทต อ พระพุ ท ธเจ า พระองค ก็ ไ ด ท รงอนุ ญ าตให อุ ป สมบทเป น ภิ กษุ โกลิ ต ะ
อุปสมบทแลวมีชื่อวาพระมหาโมคคัลลานะ ทานบําเพ็ญความเพียรได ๗ วัน ก็สําเร็จพระอรหันต
สวนอุปติสสะอุปสมบทแลวมีชื่อวาพระสารีบุตร ทานอุปสมบทได ๑๕ วัน จึงสําเร็จพระอรหันต ตรง
กับวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือนมาฆะ ในคืนวันนั้น พระพุทธเจาทรงประทานพระโอวาทปาติโมกข และ
ทรงประกาศแตงตั้งพระสารีบุตรเปนอัครสาวกเบื้องขวา เปนผูเลิศกวาสาวกผูอื่นในทางปญญา
ส ว นพระมหาโมคคั ล ลานะเป น อั ค รสาวกเบื้ อ งซ า ย (ทุ ติ ย สาวก) เลิ ศ กว า สาวกผู อื่ น ในด า นมี
อิทธิฤทธิ์มาก
พระมหาโมคคัลลานะ เมื่ออุปสมบทได ๗ วัน ไดไปทําความเพียรอยูที่ปาใกลบาน
แขวงมคธ ถู ก ถี น มิ ท ธะ คื อ ความง ว งเข า ครอบงํ า ไม ส ามารถจะทํ า ความเพี ย รได
พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงทราบดวยพระญาณวาพระโมคคัลลานะโงกงวงอยู จึงทรงทําปาฏิหาริย
ใหปรากฏ ประหนึ่งวาเสด็จประทับอยูตรงหนา ทรงแสดงอุบายสําหรับระงับความงวงแกเธอ และ
ไดประทานพระโอวาท ๓ ขอ โดยมีใจความดังนี้
๑. โมคคัลลานะ เธอจงทําไวในใจวา เราจะไมชูงวง คือ ความถือตัววาเราเปนนั่น เปน
นี่ เขาไปสูสกุล เพราะถาภิกษุถือตัวเขาไปสูสกุลดวยคิดวาเขาจะตองตอนรับเราอยางนั้นอยางนี้ ถา
คนในสกุลเขามีการงานมาก ก็จะเกิดอิดหนาระอาใจ ถาเขาไมใสใจตอนรับ เธอก็จะเกอเขินคิดไป
ในทางตาง ๆ เกิดความฟุงซานไมสํารวม จิตก็จะหางจากสมาธิ
๒. โมคคัลลานะ เธอจงทําไวในใจวา เราจักไมพูดคําอันเปนเหตุเถียงกัน เพราะถา
เถียงกันก็จะตองพูดมาก และผิดใจกัน เปนเหตุใหฟุงซานไมสํารวม และจิตก็จะหางจากสมาธิ
๓. โมคคัลลานะ ตถาคตไมสรรเสริญการคลุกคลีดวยประการทั้งปวง แตก็ไมตําหนิ
การคลุกคลีไปทุกอยาง คือ เราไมสรรเสริญการคลุกคลีกับหมูชน ทั้งคฤหัสถและบรรพชิต แตเรา
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๖๔
สรรเสริญการคลุกคลีดวยเสนาสนะอันสงบสงัดปราศจากเสียงอื้ออึง ควรแกการหลีกเรนอยูตาม
สมณวิสัย
ลําดับนั้น พระมหาโมคคัลลานะ ไดกราบทูลถามถึงขอปฏิบัติอันเปนธรรมชักนําไปสู
การสิ้นตัณหา เกษมจากโยคะคือกิเลส พระพุทธองค ตรัสสอนในเรื่องธาตุกรรมฐาน โดยใจความ
วา ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เมื่อไดสดับวาธรรมทั้งปวงไมควรยึดมั่น ก็ควรกําหนดธรรมเหลานั้น
ในยามเมื่อเสวยเวทนา อันเปนสุขหรือทุกข หรือไมสุขไมทุกขอยางใดอยางหนึ่ง ควรใชปญญา
พิจารณาเห็นความเบื่อหนาย ความดับ และความไมยึดมั่น จิตก็จะพนจากอาสวกิเลส เปนผูรูวาชาติ
สิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว
บทบาทและความสํา คัญ ในพระพุ ทธศาสนา พระมหาโมคคัล ลานเถระ ไดบ รรลุ
พระอรหันต เปนกําลังสําคัญของพระศาสนา ชวยแบงเบาภารกิจและยังพุทธดําริตาง ๆ ใหสําเร็จ
ดวยดี เพราะทานมีฤทธิ์มีอานุภาพยิ่งกวาพระสาวกรูปอื่น ๆ สามารถใชอิทธิฤทธิ์ขมอัคคิทัตพญานาค
ที่มีพิษดุรายใหสยบลงได พระบรมศาสดาทรงแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพระอัครสาวกเบื้องซาย คูกับ
พระสารีบุตรเถระวา “พระสารีบุตรเปนพระอัครสาวกเบื้องขวา เปรียบเสมือนมารดาผูใหกําเนิดบุตร
พระโมคคัลลานะ เปนพระอัครสาวกเบื้องซาย เปรียบเสมือนนางนมผูเลี้ยงทารกที่เกิดมาแลว พระ
สารีบุตร ยอมแนะนําใหตั้งอยูในโสดาปตติผล พระโมคคัลลานะ ยอมแนะนําใหตั้งอยูในคุณเบื้อง
สูงขึ้นไป” นอกจากนี้ พระมหาโมคคัลลานะ ยังเปนผูมีความสามารถในนวกรรม โดยพระบรม
ศาสดาทรงมอบหมายใหทานรับหนาที่นวกัมมาธิฏฐายี คือ ผูควบคุมดูแลการกอสรางวิหารบุพพา
ราม ที่เมืองสาวัตถี ซึ่งนางวิสาขาบริจาคทรัพยสรางถวาย
การประกาศพระพุทธศาสนา พระมหาโมคคัลลานเถระ สามารถแสดงฤทธิ์ไปยังภูมิ
ของสัตวนรก และไปโลกสวรรคชั้นตาง ๆ ไดพบเห็นสรรพสัตวตาง ๆ ที่ไดเสวยความสุขจากการ
ทําบุญไวในเมืองมนุษย และไดนําขาวของสัตวนรกและเทพบุตรเทพธิดาเหลานั้นมาแจงแกบรรดา
ญาติและชนทั้งหลายใหทราบ ทําใหบรรดาญาติและชนเหลานั้นพากันละเวนกรรมชั่วซึ่งจะพาตน
ไปเสวยผลกรรมในนรก พากันสรางบุญกุศลอันจะนําตนไปสูสุคติโลกสวรรค และพรอมกันนั้นก็
พากันทําบุญอุทิศไปใหแกญาติของตน ชนบางพวกที่ไมมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ก็พา
กันละทิ้งลัทธิศาสนาเดิมมาศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ทําใหพวกเดียรถียตอง
เสื่อมจากลาภสักการะ มีความเปนอยูอยางลําบาก
สุดทายของชีวิต พระมหาโมคคัลลานเถระถูกโจรทุบตี ทานคิดวา เราควรไปกราบทูล
ลาพระผูมีพระภาคกอนจึงปรินิพพาน แลวประสานกระดูกดวยกําลังฌานฤทธิ์ เหาะมาเฝาพระบรม
ศาสดา ถวายบังคมแลวกราบทูลลาปรินิพพาน พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา โมคคัลลานะ ถากระนั้น
เธอจงแสดงธรรมแกตถาคตกอน ดวยวาการไดเห็นพระเถระเชนเธอนี้ จะไมมีอีกแลว พระเถระจึงทํา
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๖๕
ปาฏิหาริยเหาะขึ้นไปบนอากาศแสดงพระธรรมเทศนาแลวลงมาถวายอภิวาทกราบทูลลาไปยังกาฬศิลา
และปรินิพพาน ณ ที่นั้น ตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒ หลังจากพระสารีบุตรนิพพานได ๑๕ วัน
พระผูมีพระภาค เสด็จไปพรอมดวยภิกษุสงฆทั้งหลาย ทรงเปนองคประธานจุดเพลิงฌาปนกิจศพให
ทาน ขณะนั้น ฝนดอกไมทิพยตกลงมาโดยรอบบริเวณ มหาชนไดพรอมกันทําสักการะอัฐิธาตุตลอด
๗ วัน พระพุทธองคโปรดใหสรางเจดียบรรจุอัฐิไว ณ ที่ใกลซุมประตูแหงพระเชตวันมหาวิหาร
๕) เรื่องพระอุบาลีเถระ
พระอุบาลีเถระ เปนบุตรแหงนายชางกัลบก พระนครกบิลพัสดุ เดิมชื่อวาอุบาลี เมื่อเจริญ
วัยแลว ไดเปนที่เลื่อมใส เจริญพระหฤทัย แหงเจาในศากยวงศทั้งหาพระองค ไดรับตําแหนงเปนนาย
ภูษามาลาแหงเจาศากยวงศนั้น
สมัยนั้น ศากยกุมารหาพระองค คือ ภัททิยะ อนุรุทธะ อานันทะ ภคุ และ กิมพิละ รวม
เทวทัตต ซึ่งเปนเจาชายในโกลิยวงศรวมเปน ๖ เสด็จออกจากพระนคร ดวยจาตุรงคเสนา เพื่อจะ
ออกบวชในพระพุทธศาสนา อุบาลี เปนนายภูษามาลา ไดติดตามออกไปดวย พากันไปเฝาพระบรม
ศาสดาที่อนุปยนิคม แควนมัลละ ทูลขออุปสมบท กอนแตจะอุปสมบท พวกเจาศากยะไดทูลขอให
พระพุทธเจาบวช อุบาลีผูเปนนายภูษามาลากอน เมื่อพระอุบาลีอุปสมบทแลว ไดฟงพระกรรมฐาน
ที่พระบรมศาสดาทรงสั่งสอน ทานไมประมาท อุตสาหบําเพ็ญเพียร ไมชาก็ไดสําเร็จพระอรหันต
บทบาทและความสําคัญในพระพุทธศาสนา ทานไดศึกษาทรงจําพระวินัยปฎก แมนยํา
ชํานิชํานาญมาก เปนผูสามารถจะทําเรื่องราวอะไรซึ่งเกี่ยวดวยวินัยไดเปนอยางดี ขอนี้พึงเห็น
ตัวอยางที่ทานไดรับพระอนุญาต ใหเปนผูวินิจฉัยอธิกรณสามเรื่อง คือ ภารตัจฉกวัตถุ อัชชุกวัตถุ
และกุมารกัสสปวัตถุ
พระอุบาลีเถระจึงไดรับยกยองจากพระบรมศาสดาวา เปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย ผูทรง
ไวซึ่งพระวินัย
ภายหลัง เมื่อพระบรมศาสดานิพพานแลว ทานพระมหากัสสปะเถระ ทําสังคายนา
พระธรรมวินัย สงฆไดเลือกทานใหเปนผูวิสัชนาในสวนพระวินัยปฎก เพราะทานเปนผูมี
ความสามารถในเรื่องนี้
๖) เรื่องพระอานนทเถระ
พระอานนท เปนพระโอรสของพระเจาอมิโตทนะ ศากยราช ผูเปนพระอนุชาของพระ
เจาสุทโธทนมหาราช พระพุทธบิดา พระมารดาทรงพระนามวา มฤคี เปนพระอนุชาของเจาชาย
สิทธัตถะ และเปนสหชาติของเจาชายสิทธัตถะ เนื่องจากในวันประสูติ ไดบังเกิดสหชาติกับ
พระพุทธเจาทั้ง ๗ คือ
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๖๖
๑. พระนางพิมพาราหุลมาตา
๒. ฉันนะอํามาตย
๓. กาฬุทายีอํามาตย
๔. พระอานนท
๕. กัณฐกอัสสราช
๖. ตนมหาโพธิ์
๗. ขุมทรัพย ๔ ทิศ
พระอานนทออกผนวชพรอมกับพระประยูรญาติ ๖ พระองค มีเจาชายภัททิยะ เปนตน
พระอุปชฌายะของพระอานนท ชื่อพระเวลัฏฐสีสเถระ ทานทําความเพียรตอนกลางคืนกอนที่จะทํา
ปฐมสังคายนา โดยการเดินจงกรม กําหนดกายคตาสติ จนจวบปจจุสมัยใกลรุง จึงลงจากที่จงกรม
หมายใจจะหยุดนอนพักผอนในวิหารสักครูกอน แตพอเอนกายลงนอน ศีรษะยังไมทันถึงหมอน
และเทาทั้งสองยังไมพนจากพื้น ก็ไดสําเร็จเปนพระอรหันต จุดเดนที่ทําใหพระอานนทเถระเปน
พหุสูต ก็คือการถามปญหากับพระพุทธเจาโดยตรง ดังเชน
“สมั ยหนึ่ งพระอานนท ไดทู ลถามป ญหากับ พระพุทธเจา ถึง กลิ่นของดอกไมที่ส ามารถ
ลองลอยไปไดทั้งในที่ทวนกระแสลมและตามกระแสลมวามีบางไหม พระเจาขา? พระ
ศาสดาไดตรัสตอบวา หญิงหรือชายก็ดีที่ยึดพระรัตนตรัยเปนที่พึ่ง งดเวนจากการฆาสัตว
งดเวนจากการลักทรัพย งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม งดเวนจากการพูดเท็จ งดเวน
จากการดื่มสุราและเมรัยที่เปนบอเกิดแหงความประมาท เปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม ไมมี
ความตระหนี่ มีการเสียสละแบงปน ใครเดือดรอนยินดีใหการชวยเหลือ คนก็จะกลาว
สรรเสริญ ความดีชนิดนี้แหละคือคันธชาติ (กลิ่นหอม) มีกลิ่นหอมฟุงไปตามกระลมก็ได มี
กลิ่นหอมฟุงทวนกระลมก็ได ทั้งมีกลิ่นหอมฟุงไปตามกระแสลมและทวนกระแสลมก็
ได”๑๒
บทบาทและความสําคัญในพระพุทธศาสนา พระอานนท ครั้นอุปสมบทแลว ไดศึกษา
ธรรมจากสํานักของทานพระปุณณมันตานีบุตร ไมนานก็ไดสําเร็จชั้นโสดาบัน พระอานนทเปน
พุทธอุปฏฐาก กิจที่ทานทําเปนประจําแกพระพุทธเจา คือ

๑๒

ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๓/๑๑๗–๑๑๘.
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๖๗
๑. ถวายน้ํา ๒ อยาง คือน้ําเย็นและน้ํารอน
๒. ถวายไมสีฟน ๓ ขนาด
๓. นวดพระหัตถและพระบาท
๔. นวดพระปฤษฏางค
๕. ปดกวาดพระคันธกุฏี และบริเวณพระคันธกุฏี
กอนที่จะทําหนาที่พุทธอุปฏฐาก พระอานนทเถระไดกราบทูลขอพร ๘ ประการกับ
พระพุทธเจา คือ
๑. จักไมประทานจีวรอันประณีตที่พระองคไดแลวแกขาพระองค
๒. ถาจักไมประทานบิณฑบาตอันประณีตที่พระองคไดแลวแกขาพระองค
๓. ถาจักไมโปรดใหขาพระองคอยูในที่ประทับของพระองค
๔. ถาจักไมทรงพาขาพระองคไปในที่ที่ทรงรับนิมนตไว
๕. ขอพระองคไปสูที่นิมนตที่ขาพระองครับไว
๖. ถาขาพระองคจักพาพุทธบริษัทซึ่งมาแตที่ไกลเพื่อเฝาพระองคไดในขณะที่มาแลว
๗. ถาความสงสัยของขาพระองคเกิดขึ้นเมื่อใด ขอใหไดเขาเฝาทูลถามเมื่อนั้น
๘. ถาพระองคทรงแสดงธรรมเทศนาอันใดในที่ลับหลังขาพระองค จักเสด็จมาตรัส
บอกพระธรรมเทศนานั้นแกขาพระองคอีก
พระอานนทผูเปนเอตทัคคะผูเลิศกวาภิกษุรูปอื่น ๕ ประการ คือ
๑. มีสติ รอบคอบ
๒. มีคติ คือความทรงจําแมนยํา
๓. มีความเพียรดี
๔. เปนพหูสูต
๕. เปนยอดของภิกษุผูอุปฏฐากพระพุทธเจา
พระอานนทเถระ เปนสหชาติและพุทธอุปฏฐาก ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ไดรับการยกยองวาเปนเอตทัคคะ ผูเลิศกวาพระสาวกอื่น ถึง ๕ ประการ และเปนพหูสูต เนื่องจาก
เปนผูทรงจําพระสูตร ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสไว และเปนผูที่สาธยายพระสูตร จน
ทําใหปฐมสังคายนาสําเร็จดวยดี
พระอานนทเถระนอกจากจะทําหนาที่อุปฏฐากประจําพระพุทธองคอยางใกลชิดแลว
ยังปฏิบัติศาสนกิจอื่น ๆ ตามรับสั่งและทรงมอบหมายใหทําอีกหลายประการ คือ
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๖๘
๑. พระพุทธองครับสั่งใหทานไปประกาศคว่ําบาตร แกวัฑฒลิจฉวี เพราะเหตุที่วัฑฒลิจ
ฉวี ไดสมรูรวมคิดกับพระเมตติยะและพระภุมมชกะ กลาวใสรายทานพระทัพพมัลลบุตรวา เสพ
เมถุนธรรมกับชายาเดิมของทาน
๒. ทรงรับสั่งใหทาน นํานางยักษิณีเขาเฝา เพื่อระงับการจองเวรจองผลาญกันและกัน
๓. ทรงรับสั่งใหทาน เรียกพระภิกษุสงฆที่นครเวสาลีเขาประชุม เพื่อฟงอานาปานสติ
๔. ทรงรับสั่งใหทานแจงขาวแกพวกมัลลกษัตริย กรุงกุสินาราวา พระพุทธองคจะ
เสด็จดับขันธปรินิพพาน ที่ปาไมสาละ ณ ราตรีนั้น เปนตน
๕. พระเจาปเสนทิโกศล ทรงเลื่อมใสศรัทธา มีพระประสงคจะถวายนิตยภัตรแก
พระพุทธองคและพระภิกษุสงฆเปนประจําทุกวัน พระพุทธองคตรัสวา พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอม
ไมรับนิตยภัตรประจําในที่แหงเดียว เพราะมีคนจํานวนมากตองการจะทําบุญกับพระพุทธเจา จึง
หวังจะใหเสด็จไปหาตนกันทั้งนั้น เมื่อพระเจาปเสนทิโกศลทรงทราบ จึงทูลขอพระภิกษุ ๑ รูปให
ไปรับนิตยภัตรของพระองค พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงมอบภาระนี้ใหแกพระอานนทเถระ เมื่อ
ไดรับมอบหมายแลว ทานก็ไปรับเปนประจํา
๖. พระเจาปเสนทิโกศล มีพระประสงคจะใหพระนางมัลลิกาเทวี และพระนางวาสภขัตติ
ยา พระมเหสีของพระองค ไดศึกษาธรรม จึงทูลนิมนตใหพระพุทธองคกับภิกษุสงฆ ไปสอนธรรม
แกพระมเหสีทั้งสอง พระพุทธองคตรัสบอกขอขัดของ ดังกลาวแลวขางตน พระพุทธองคก็
มอบหมายใหพระอานนท รับภาระนี้
๗. ในเวลาใกลเสด็จดับขันธปรินิพพาน ไดทรงมอบหมายใหทาน ลงพรหมทัณฑแก
พระฉันนะ เมื่อพระองคนิพพานไปแลวในฐานหัวดื้อ ไมยอมเชื่อฟง คําตักเตือนของพระอัครสาวก
และเมื่อพระพุทธองคปรินิพพานแลว ทานก็ไดไปลงพรหมทัณฑ แกพระฉันนะ สําเร็จตามที่ทรง
มอบหมายไว
๘. พระอานนท เปนผูมีความจงรักภักดีตอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนอยางยิ่ง
ทานยอมสละชีพของทาน เพื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาได อยางเชน เมื่อพระเทวทัต ไดวาง
อุบายจะปลงพระชนมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ปลอยชางนาฬาคิรี ซึ่งกําลังตกมัน ใหไปทําราย
พระพุทธองค พระอานนทไดกราบทูลวา “ขาแตพระองคผูเจริญ ชีวิตของพระองคมีคายิ่งนัก
พระองคอยูเพื่อเปนประโยชนแกโลก เปนดวงประทีปของโลก เปนที่พึ่งของโลก ขอพระองคอยา
เสี่ยงกับอันตรายครั้งนี้เลย ชีวิตของขาพระองค มีคานอย ขอใหขาพระองคไดสละสิ่งซึ่งมีคานอย
เพื่อรักษาสิ่งที่มีคามาก เหมือนสละกระเบื้อง เพื่อรักษาซึ่งแกวมณีเถิดพระเจาขาฯ ” สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ตรัสวา “อยาเลยอานนท บารมีเราไดสรางมาดีแลว ไมมีใครสามารถปลงชีวิตของ
ตถาคตได ไมวาสัตวดิรัจฉาน หรือมนุษย หรือเทวดามารพรหมใด ๆ”
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๖๙
๙. พระอานนทเปนผูออกแบบจีวรสงฆ พระพุทธองคทอดพระเนตรแลวตรัสชมเชย
ในทามกลางสงฆวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานนทเปนคนฉลาด เปนเจาปญญา ซาบซึ้งถึงเนื้อความ
แหงถอยคํา ที่เรากลาวโดยยอ ใหพิสดารได ทําผากุสิก็ได ทําผาอัฑฒกุสิ ผามณฑล ผาอัฑฒมณฑล
ผาวิวัฏฏะ ผาอนุวิวัฏฏะ ผาคีเวยยกะ ผาชังเฆยยกะ และผาพาหันตะก็ได”
๑๐. พระอานนทเปนผูประหยัด
เนื่องจากพระมเหสีของพระเจาอุเทน แหงนคร
โกสัมพี เลื่อมใสในการแสดงธรรมของพระอานนท จึงไดถวายจีวรจํานวน ๕๐๐ ผืน แดพระอานนท เมื่อ
พระเจาอุเทน ทราบ จึงตําหนิพระอานนทวา รับจีวรไปจํานวนมาก เมื่อไดโอกาสจึงนมัสการถามวา
พระคุณเจาทราบขาววา พระมเหสีถวายจีวรพระคุณเจา ๕๐๐ ผืน พระคุณเจารับไวทั้งหมดหรือ?
อา. ขอถวายพระพร อาตมาภาพรับไวทั้งหมด
อุ. พระคุณเจารับไวทําไมมากมายนัก ?
อา. เพื่อแบงถวาย แกพระภิกษุผูมีจีวรเกาคร่ําครา
อุ. จะเอาจีวรเกาคร่ําคราไปทําอะไร ?
อา. เอาไปทําเพดาน
อุ. จะเอาผาเพดานเกาไปทําอะไร ?
อา. เอาไปทําผาปูที่นอน
อุ. จะเอาผาปูที่นอนเกาไปทําอะไร ?
อา. เอาไปทําผาเช็ดเทา เปนตน
๑๑. พระอานนทเปนปฐมเหตุใหเกิดภิกษุณี พระนางมหาปชาบดีโคตมี ทรงยอมรับ
ครุธรรม ๘ ประการ และไดอุปสมบทเปนภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา
พระอานนทปรินิพพาน
ภายหลังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จดับขันธปรินิพพานแลว พระอานนทไดเที่ยวจาริก สั่งสอนเวไนยสัตวแทนองคพระศาสดา จนชนมายุของ
ทานลวงเขา ๑๒๐ ป ทานจึงไดพิจารณาอายุสังขารของทาน พบวา อายุสังขารของทานนั้น ยังอีก ๗
วันก็จะสูญสิ้น เขาสูพระนิพพาน จึงไดลาภิกษุสงฆ และชนทั้งหลาย จนครบ ๗ วันแลว ทานจึงได
แสดงอิทธิปาฏิหาริย นานาประการ แลวตั้งจิตอธิษฐานใหกายของทานแตกออกเปน ๒ สวน
สวนหนึ่ง ใหตกที่ฝงกรุงกบิลพัสดุ อีกภาคหนึ่ง ตกที่โกลิยะ แลวทานไดเจริญเตโชกสิณ ทําใหเปลว
เพลิงบังเกิดในรางกาย เผาผลาญมังสะและโลหิต ใหสูญสิ้น ยังเหลือแตพระอัฐิธาตุ สีขาวดังสีเงิน
พระอัฐิธาตุที่เหลือ จึงแตกออกเปน ๒ สวน ดวยกําลังอธิษฐานของทาน บรรดาพระประยูรญาติ
และชนที่มาชุมนุมกัน ณ ที่นั้น ตางก็รองรับพระธาตุไว แลวสรางพระเจดียบรรจุไวทั้ง ๒ ฝงของ
แมน้ําโรหิณี
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๗๐
๗) เรื่องพระจูฬปนถกเถระ
พระจูฬปนถกเถระ เปนนองชายของพระมหาปนถกเถระ เปนผูมีปญญาทึบ เรียนคาถา
บาทเดียวนานถึง ๔ เดือน ยังทองจําไมได จึงถูกพระพี่ชายขับไลใหสึก ทานเดินรองไหเสียใจคิดจะ
สึก เมื่อพระศาสดาพบ จึงตรัสวา จูฬปนถก เธอนั้นไดชื่อวาบวชเพื่อเรา เมื่อถูกพี่ชายขับไล ทําไมจึง
ไมมาหาเรา เธออยากลับไปเปนคฤหัสถอีกเลยจงอยูกับเราเถิด พระพุทธองคไดยกพระหัตถลูบ
ศีรษะของจูฬปนถกแลวพาไปนั่งที่หนามุขพระคันธกุฎี พรอมกับประทานทอนผาสีขาวที่สะอาดผืน
หนึ่งที่ทรงบันดาลขึ้นมาดวยฤทธิ์ และตรัสสั่งวา จูฬปนถก ใหเธอหันหนาไปทางทิศตะวันออกแลว
ลูบผาผืนนี้ พรอมกับบริกรรมวา รโชหรณํ รโชหรณํ (ผาเช็ดธุลี ) อยูที่นี้แหละ ฝายพระจูฬปนถกนั่ง
แลดูพระอาทิตย พลางลูบผาผืนนั้น บริกรรมวา “รโชหรณํ รโชหรณํ” เมื่อทานลูบผาผืนนั้นไป
เรื่อยๆ ผาที่ลูบอยูก็เริ่มเปอน จากสีที่ขาวก็เริ่มกลายเปนสีดํา ทําใหคิดไดวาตอนแรก ผาผืนนี้ขาว
สะอาดแทๆ แตพอนํามาลูบไปมา กลับกลายเปนผาอีกผืนหนึ่งที่สกปรก แลวกลับมาพิจารณาถึง
สังขารวา “สังขาร ทั้งหลายไมเที่ยงหนอ คิดไดดังนี้แลวก็เริ่มเจริญวิปสสนา พิจารณาความสิ้น
ความเสื่อมไปเรื่อยๆ จนไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันต” ๑๓
๘) เรื่องภิกษุหลายรูป
อีกตัวอยางหนึ่ง พระองคแสดงธรรมโปรดภิกษุหลายรูป คือ สมัยหนึ่ง พระผูมีพระ
ภาคเจาประทับอยู ณ สีสปาวัน ใกลเมืองโกสัมพี ครั้งนั้นพระองคทรงหยิบใบประดูลายประมาณ
๒-๓ ใบ ขึ้นมาแลวตรัสถามวา “ภิกษุทั้งหลายใบประดูลายเล็กนอยที่เราหยิบขึ้นมากับใบไมที่มีอยู
ในปาอยางไหนมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ใบไมที่อยูบนตนไมนั้นแหละมากกวาพระเจาขา
พระพุทธองคก็ตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่เรารูแลว แตมิไดบอกเธอทั้งหลายก็มีมากเหมือนกัน
เพราะเหตุใด เราจึงมิไดบอก เพราะสิ่งนี้ไมมีประโยชน ไมใชจุดเริ่มตนแหงพรหมจรรย ไมเปนไปเพื่อ
ความเบื่อหนาย ไมเปนไปเพื่อความคลายกําหนัด ไมเปนไปเพื่อดับทุกข ไมเปนไปเพื่อสงบระงับ
ไมเปนไปเพื่อรูยิ่ง ไมเปนไปเพื่อตรัสรู ไมเปนไปเพื่อนิพพาน”๑๔
จากเหตุการณนี้ สะทอนใหเห็นวา ธรรมที่พระองคนํามาสอนแมเพียงเล็กนอย ดุจใบไม
กํามือเดียว แตมากไปดวยประโยชนเกื้อกูลและความสุข เปนไปเพื่อการประพฤติพรหมจรรย
เปนไปเพื่อดับทุกข และเปนไปเพื่อพระนิพพาน

๑๓

ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๒/๑๑๗–๑๑๘.
๑๔
สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๐๑/๖๑๓.
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๗๑
๙) เรื่องสามเณรราหุล
นอกจากพระพุทธเจาจะทรงเปนกัลยาณมิตรของภิกษุแลว ยังทรงเปนกัลยาณมิตรของ
สามเณรยกตัวอยาง สามเณรราหุล พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอนุญาตวิธีการบรรพชาเด็กเปน
สามเณร ดวยไตรสรณคมน หรือที่เรียกกันวา ติสรณคมนูปสัมปทา คือ การขอถึงพระพุทธเจา ขอ
ถึงพระธรรมและพระสงฆเปนที่พึ่งที่ระลึก เนื่องจากการบรรพชาในครั้งพุทธกาล หมายถึง การ
บรรพชาอุปสมบทเปนพระภิกษุอยางเดียว ตอมา เมื่อมีเด็กเขามาบวชสามเณร การที่สามเณรราหุล
ผนวชเพราะตองการทรัพยสมบัติของพระบิดา ทานจึงทูลวา “ขาแตพระสมณะ ขอพระองคทรงได
โปรดประทานทรัพยมรดกแกหมอมฉัน”๑๕ ดวยเหตุนี้ พระพุทธเจาจึงประทานมรดกพิเศษที่
เปนโลกุตตรทรัพยใหพระราหุลกุมาร ดวยการบรรพชาเปนสามเณร จึงนับไดวา สามเณรราหุล
เป นสามเณรรู ป แรกในพระพุ ทธศาสนาที่ ไดรั บ การบรรพชาตั้ งแต เ ยาว วั ย มีพ ระชนมายุได ๗
พรรษา เมื่อผนวชแลวเปนผูใสใจในการศึกษาเปนอยางยิ่ง ทานลุกขึ้นแตเชาตรูเอามือกอบทรายที่
บริเวณพระคันธกุฎีขึ้นมา ๑ กํามือ แลวตั้งจิตอธิษฐานวา วันนี้ขอใหเราไดรับคําแนะนําสั่งสอนจาก
พระสัมมาสัมพุทธเจา และพระอุปชฌายอาจารยมากเทากับจํานวนเม็ดทรายในกํามือนี้เถิด ดวยเหตุนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อจะทรงยกยองในความขยันหมั่นเพียรเอาใจใสตอการศึกษาของสามเณร จึง
ไดทรงประทานตําแหนงเอตทัคคะวา “เปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายในดานเปนผูใครตอการศึกษา”๑๖
ดังจะเห็นไดวา ภิกษุสามเณรไดอาศัยกัลยาณมิตรเชนพระพุทธเจาแลว การพัฒนาโลกีย
จิตเขาสูโลกุตรปญญาจึงบังเกิดขึ้น ในกรณีนี้คงทําใหเราเห็นเปนอยางดีวา บุคคลทั่วไปก็พยายาม
ใชปญญาที่ตนมีอยูกอนในการแกปญหาหรือความทุกขของตน แตวิธีการนั้นอาจเปนเพียงการคลํา
หาทางออกเทานั้น หรืออาจจะมิไดแกที่สาเหตุของปญหาอยางแทจริง ซึ่งบางทีอาจกลับกอปญหา
ขึ้นมาซ้ําอีก และถาเปนการแกปญหาหรือความทุกขในระดับที่ลึกซึ้ง คือความพนทุกขอยางสิ้นเชิง
แลว ก็จําเปนจะตองมีกัลยาณมิตรคอยใหคําแนะนํา เมื่อไดรับการแนะนําจากกัลยาณมิตรผูมีภูมิรู
แลว “การพัฒนาปญญา จะสามารถวางใจไดวาทําใหพนทุกขไดแนนอน เพราะทําใหเกิดวิชชา ” ๑๗
ความรูที่สามารถกําจัดรากเหงาแหงความโลภ ความโกรธ และความหลง ใหเบาบางลงได เพราะ
เมื่อใดที่มีปญญาพัฒนาแลว ก็จะรูจักคิด รูจักพิจารณา รูจักวินิจฉัย รูจักแกปญหา และรูจักจัดทํา
ดําเนินการตาง ๆ ดวยปญญาบริสุทธิ์ ซึ่งมองดูรูเขาใจเหตุผล มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามเปนจริงหรือ
๑๕

วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๐๕/๑๖๕.
อํ.เอก (ไทย) ๒๐/๒๐๙/๒๘.
๑๗
พระธรรมป ฏ ก (ป.อ.ปยุ ตฺ โ ต), จะพั ฒ นาคนอย า งไร (พุ ท ธศาสนากั บ การพั ฒ นามนุ ษ ย ) ,
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๖), หนา ๔๔.
๑๖
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๗๒
ตามที่มั นเป น ปราศจากอคติ และแรงจูง ใจเคลือบแฝง เป นอิสระจากการครอบงํา ของกิ เลส
เปนอยูดวยความรูเทาทันธรรมดาของโลกและชีวิต เขาถึงอิสรภาพปลอดทุกขปราศจากปญหา
๓.๒.๒ พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตอภิกษุณี
๑) พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
ภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เกิดขึ้นได เพราะ
พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรในการประทานการอุปสมบทดวยวิธีครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา
คือ การอุปสมบทดวยการรับ “ครุธรรม ๘ ประการ คือ
๑) ภิ ก ษุ ณี แ ม จ ะบวชได ๑๐๐ ป ก็ ต อ งทํ า การกราบไหว ลุ ก รั บ ทํ า อั ญ ชลี ก รรม
สามีจิกรรมแกภิกษุแมอุปสมบทในวันนั้น
๒) ภิกษุณีไมพึงเขาจําพรรษาในอาวาสที่ไมมีภิกษุ
๓) ภิกษุณีตองถามอุโบสถและเขาไปรับโอวาทจากภิกษุสงฆทุกกึ่งเดือน
๔) ภิกษุณีจําพรรษาแลว ตองปวารณาในสงฆ ๒ ฝาย โดยฐานะ ๓ คือ ดวยไดเห็น ได
ฟงและไดนึกสงสัย
๕) ภิกษุณีตองครุธรรมแลว พึงประพฤติมานัตปกษหนึ่งในสงฆ ๒ ฝาย
๖) ภิกษุณีพึงแสวงหาการอุปสมบทในสงฆ ๒ ฝาย ใหแกสิกขมานา ผูศึกษาธรรม ๖
ขอ ตลอด ๒ ป
๗) ภิกษุณีไมพึงดา ไมพึงบริภาษภิกษุ ไมวากรณีใด ๆ
๘) ตั้งแตวันนี้เปนตนไปหามภิกษุณีวากลาวตักเตือนภิกษุ แตไมหามภิกษุวากลาว
ตักเตือนภิกษุณี ครุธรรมทั้ง ๘ ขอนี้ ภิกษุณีพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมพึงกาวลวงตลอด
ชีวิต”๑๘
ดังจะเห็นไดวา ครุธรรม ๘ ประการที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติขึ้น เพื่อประโยชนของ
ภิ ก ษุ ณี และสุ ภ าพสตรี ทั้ ง หลายที่ มี ค วามเลื่ อ มใสศรั ท ธาประสงค จ ะอุ ป สมบทเป น ภิ ก ษุ ณี ใ น
พระพุ ท ธศาสนาและบรรลุ อ ริ ย ธรรมได ก็ ด ว ยความอนุ เ คราะห ข องพระพุ ท ธเจ า ผู ท รงเป น
กัลยาณมิตร
๓.๒.๓ พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตออุบาสก
พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรของอุบาสก จึงไดตรัสสอนคุณสมบัติของชายหญิงที่
อยูครองเรือนวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ คือ
๑๘

องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๕๑/๓๓๔-๓๓๕.
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๗๓
๑. เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต
๒. เปนผูงดเวนจากอทินนาทาน
๓. เปนผูงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร
๔. เปนผูงดเวนจากมุสาวาท
๕. เปนผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท”๑๙
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ นี้แล ยอมเปนผูแกลวกลาครองเรือน
พระพุทธเจาก็ทรงเปนกัลยาณมิตรของผูครองเรือน ดังตัวอยางเชน เรื่องยสกุลบุตร อนาถปณฑิก
เศรษฐี นายปุณณะ และโกสิยเศรษฐี ตามลําดับ คือ
๑) เรื่องยสกุลบุตร
ยสกุลบุตรเปนบุตรเศรษฐี มีปราสาท ๓ หลัง ในฤดูตาง ๆ เปนผูอิ่มเอิบพรอมพรั่ง
บําเรออยูดวยกามคุณ ๕ คืนหนึ่งขณะที่ยสกุลบุตรตื่นขึ้นกอนบริวาร ไดเห็นบริวารชนของตนกําลัง
นอนหลับ หญิงบางคนมีพิณตกอยูที่รักแร บางคนมีตะโพนวางอยูขางคอ บางคนมีเปงมางตกอยูที่อก
บางคนสยายผม บางคนมี น้ํ า ลายไหล เป น ต น สิ่ ง เหล า นี้ ป รากฏแก ย สกุ ล บุ ต รดุ จ ป า ช า ผี ดิ บ
ความรูสึกเบื่อจึงเกิดขึ้น พรอมเดินเปลงอุทานวา ที่นี่วุนวายหนอ ที่นี่ขัดของหนอ เขาเดินตรงไป
ในปา ไดยินพระพุทธเจาเปลงพระวาจาวา “ที่นี่ไมวุนวาย ที่นี่ไมขัดของ
ยสกุลบุตรเดินเขาไปแสดงความเคารพและไดฟงอนุปุพพิกถา มีจิตสงบ มีจิตออน มี
จิตปราศจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใส ไดดวงตาเห็นธรรมวา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้น
เปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับเปนธรรมดา เมื่อบิดาของยสกุลบุตรเดินมาตามหา พบพระ
ศาสดาจึงไดมีโอกาสฟงธรรม หลังจากฟงธรรม ยสกุลบุตรไดบรรลุอรหัตผล ดวยโลกุตรปญญา
แทงตลอดในธรรมทั้งหลายเปนพระอรหันต สวนพอของยสกุลบุตร ไดดวงตาเห็นธรรม เปน
อุบาสกผูถือพระรัตนตรัยเปนสรณะคนแรกในพระพุทธศาสนา”๒๐
๒) เรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐี
อนาถบิณฑิกเศรษฐีเปนเศรษฐีที่มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาเปนอยางมาก วันหนึ่ง
ๆ ตองจายทรัพยไป ๕๔ โกฏิ เมื่อจะไปที่วัดตองมีของติดมือไปตลอดเวลา ตอมาเศรษฐีทรัพยสิน
หมดตองกูหนี้ยืมสินเขามาถึง ๑๘ โกฏิ ถึงแมวาจะมีหนี้สินแตเศรษฐีก็ยังทําบุญอยูอยางเดิม วัน
หนึ่งเศรษฐีพบกับพระพุทธเจา พระองคจึงถามเศรษฐีวาทานยังทําบุญอยูหรือ เศรษฐีก็กราบทูลวา
๑๙

องฺ. ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๗๙/๓๐๐.
๒๐
วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๕ - ๒๖/๓๑ - ๓๓.
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๗๔
ยังทําอยูแตเปนขาวปลายเกวียนกับน้ําสมพะอูมเทานั้น พระพุทธเจาก็ทรงใหกําลังใจกับเศรษฐีแตมี
เทวดาซึ่งสิงสถิตที่ซุมประตูของเศรษฐี เมื่อพระพุทธเจากับสาวกเสด็จมาที่เรือนของเศรษฐีก็คิดหา
อุบายที่จะไมใหพระพุทธเจากับสาวกมาที่บาน ก็ไปยุยงเศรษฐีไมตองใหทาน เพราะเดียวนี้เปนคน
ยากจนแลว ก็ไมลดละการใชจายทรัพยอีก ถายังขืนทําอยูแบบนี้เสื้อผาก็คงไมมีจะนุงหมเปนแน
ทานควรจะเลิกการทําบุญแลวมาทํางานจะดีกวา แตเศรษฐีก็ไมเห็นดวยกับคําพูดของเทวดาและขับ
ไลเทวดาใหออกไปเสียจากบาน
ฝายเทวดาเมื่อถูกไลออกจากบานก็ไมมีที่อยูจึงเขาไปเฝาทาวสักกะ ทาวสักกะจึงให
อุบายวา ใหเทวดาแปลงเพศเปนเสมียนของเศรษฐีแลวนําสัญญาเงินกูมาแลวนําไปใหเขาชําระ
ทรัพย ๑๘ โกฏิ ที่พวกพอคาถือเอาไป ดวยอานุภาพของตน แลวบรรจุไวใหเต็มในหองเปลา เมื่อ
รวบรวมทรัพยทั้งหมดไดแลวจงขอขมาเศรษฐี หลังจากนั้นเทวดาก็ทําตามที่ทาวสักกะแนะนํา ทํา
ใหเศรษฐีนั้นกลับมาเปนเศรษฐีเหมือนเดิม สวนเทวดาขอขมาเศรษฐีแลวก็ไดมาอยูในที่เดิม”๒๑
นอกจากนั้ น ยั งมีบ ทบาทของกัล ยาณมิ ต รที่เ กี่ย วกั บ หลั กการใช โภคทรั พย ใ ห เ ป น
ประโยชน ที่พระพุทธเจาตรัสไวใน “อาทิยสูตร โดยมีใจความวา “วันหนึ่งขณะที่อนาถบิณฑิก
เศรษฐีไปเฝาพระพุทธเจา พระพุทธองคก็ทรงแนะหลักของการใชทรัพยใหเปนประโยชน แก
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ๕ ประการดังนี้คือ
๑. ใชทรัพยนั้นบํารุงตนเอง
๒. ใชทรัพยในการสรางเครือขายกัลยาณมิตรในหมูบานหรือชุมชนของตน
๓. ใชทรัพยนั้นปองกันภัยและเหตุฉุกเฉิน
๔. ใชทรัพยทําพลี ๕ ประการ คือสงเคราะหญาติตอนรับแขก ทําบุญอุทิศใหผูตาย
และเสียภาษีอากรใหรัฐ
๕. ใชทรัพยทําบุญใหกับผูที่เปนเนื้อนาบุญ”๒๒
จากเรื่องราวที่กลาวมานี้ ชี้ใหเห็นความเปนกัลยาณมิตรของพระพุทธเจากับอนาถบิณ
ฑิกเศรษฐีแมจะยากจนก็ไมยอทอที่จะทําความดี ใชความอดทน จนผลของกรรมดีที่ตนไดทํานั้น
ปรากฏผล ซึ่งถาอนาถบิณฑิกเศรษฐีไมเปนกัลยาณมิตรกับตนเอง ขาดคุณธรรม ไมมีความอดทน
อาจจะไมสามารถที่จะมาเปนเศรษฐีอีกก็ได

๒๑

คณะกรรมการแผนกตํ า รา มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย , พระธรรมปทั ฏ ฐกถาแปล ภาค ๕,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๑๕.
๒๒
องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๑/๖๔.

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗๕
๓) เรื่องนายปุณณะ
สมั ยหนึ่ง พระพุทธเจา เสด็ จประทับอยู ที่โกลิ ยชนบท มีบุ รุษคนหนึ่ง ชื่อปุ ณณะผู
ประพฤติวัตรเหมือนโค และเสนิยะอเจละผูประพฤติวัตรเหมือนสุนัข คือ แสดงอากัปกิริยาเหมือน
สุนัข กินคูตรเปนอาหารชอบนอนตามกองขยะ ทั้งสองไดไปเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ปุณณะทูล
ถามพระพุทธองควา ผูประพฤติวัตรเหมือนสุนัข ทําในสิ่งที่ผูอื่นยากที่จะทําได คติในภพเบื้อง
หนาของเขาจะเปนอยางไร พระพุทธเจาไดตรัสโทษของการประพฤติวัตรของสุนัขวา ผูบําเพ็ญ
กุกกุรวัตร คือสุนัขมีขอปฏิบัติอยางไร ก็ปฏิบัติเหมือนสุนัขทุกอยาง และบุคคลใด ประพฤติวัตร
ของโค กินหญาเปนอาหาร ไมสวมใสเสื้อผา เมื่อตายไปจะเขาถึงความเปนสหายของสุนัขหรือโค
ตามวัตรนั้นๆ ผูมีความเห็นผิดเชนนี้ จะบังเกิดในนรก หรือกําเนิดในสัตวเดรัจฉานอยางใดอยาง
หนึ่งเทานั้น เมื่อพระพุทธเจาตรัสดังนี้ ปุณณะไดทูลขอรองใหพระพุทธองคแสดงธรรม แนะนําให
เขาทั้งสองละการปฏิบัติผิดๆ เชนนั้น จะไดไมตองตกไปในอบายภูมิ
พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาวา “เราตถาคตเห็นชัดในกรรม ๔ ประการ
คือ ๑) กรรมดํามีวิบากดํา ๒) กรรมขาวมีวิบากขาว ๓) กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาว
๕) กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว
บุคคลผูกอเวรทางกาย วาจา ใจ ยอมนําทุกขมาให ละโลกนี้ไปแลวยอมเสวยเวทนา
อันเผ็ดรอนโดยสวนเดียว ผูใดทํากรรมใดไว ยอมไดรับผลของกรรมนั้น พอจบเทศนาทั้งสองคน
ไดถือพระรัตนตรัยเปนสรณะ ปดอบายภูมิไดในที่สุด”๒๓
๔) เรื่องโกสิยเศรษฐี
วันหนึ่ง พระศาสดาเสด็จออกจากสมาบัติ อันประกอบดวยพระมหากรุณา “ทรงตรวจดู
หมูสัตวผูพอแนะนําในการตรัสรูไดในสกลโลกธาตุ ไดทรงทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยสมบัติแหง
โสดาปตติผลของเศรษฐีพรอมทั้งภรรยา จึงไดสงพระมหาโมคคัลลานะไป ในเมืองราชคฤห มี
เศรษฐีขี้เหนียวคนหนึ่งชื่อวาโกสิยะ มีเงินทองมากมายถึง ๘๐ โกฏิ หรือประมาณ ๘๐๐ ลานบาท (๑
โกฏิ เทากับ ๑๐ ลาน) แตก็ไมยอมทําบุญ แมจะจับจายใชสอยในบานก็จายยาก ดําเนินชีวิตอยูอยาง
นี้เรื่อยมา วันหนึ่งเขาคิดอยากกินขนมเบื้องขึ้นมา จึงใหภรรยานําอุปกรณสําหรับทําขนม มี งา
ขาวสาร เนยใส น้ําออย เปนตน ที่จะทําขนมเบื้อง แตก็เอามาพอประมาณสําหรับตัวเองคนเดียว
เทานั้น มิหนําซ้ํายังขึ้นไปทําขนมถึงบนปราสาทชั้นที่ ๗ เพราะกลัวคนอื่นมาขอสวนแบง เพราะ
กลัวขนมจะหมด ถึงกระนั้นเศรษฐีขี้เหนียวคนนี้ก็ยังมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได “พระศาสดาได

๒๓

ม.ม. (ไทย) ๑๓/๗๘-๘๒/๗๕-๘๓.

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗๖
ทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแหงโสดาปตติผลของเศรษฐีกับภรรยา ”๒๔ จึงสงพระมหาโมคคัลลานะ
ไปทรมาน (ใชกลอุบายใหเศรษฐียอมจํานน) และนํามาเขาเฝาที่พระเชตวันมหาวิหาร พระศาสดา
ทรงแสดงธรรมโปรด ในที่สุดเศรษฐีและภรรยาก็ไดบรรลุธรรมชั้นโสดาบัน
๓.๒.๔ พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตออุบาสิกา
พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรของอุบาสิกา ตัวอยางเชน เรื่องนางกีสาโคตมี เรื่อง
นางปฏาจารา เปนตน
๑) เรื่องนางกีสาโคตมี
นางกีสาโคตมีซึ่งเปนสะใภของเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองสาวัตถี ไดสูญเสียลูกชาย ซึ่ง
กําลังนารักดวยอาลัยรักลูกนอยจึงไมยอมเผาศพ เพราะคิดวาจะมียารักษาใหฟนคืนชีพได จึงได
เที่ยวแสวงหายาวิเศษในที่ตางๆ แตหาเทาใดก็หาไมพบ จนไดพบกับพระศาสดา จึงไดทูลถามวา
ไดยินวาพระองคทรงทราบยาที่จะรักษาบุตรของหมอมฉันหรือ ? พระเจาขา พระศาสดาตรัสตอบ
ไปวาเรารู นางกีสาโคตมีรีบทูลถามโดยเร็ววายาอะไร ? พระเจาขา พระศาสดาตรัสวา เมล็ดพันธุ
ผักกาด
นางกีสาโคตมีทูลตอไปอีกวา แลวตองไปหาที่ไหน พระพุทธเจาขา พระศาสดาตรัสวา
บานหลังใดที่ไมเคยมีคนตาย เธอจงไปหาเมล็ดพันธุผักกาดที่บานหลังนั้น นางทูลรับวา ได
พระพุทธเจาขา แลวถวายบังคมพระศาสดาไป พรอมกับอุมบุตรที่ตายเขาไปตามบานตางๆ ไปยืนที่
ประตูเรือนหลังแรก ตะโกนถามวา บานนี้มีเมล็ดพันธุผักกาด บางไหม ? เพราะวามันจะเปนยารักษา
ลูกดิฉัน เมื่อคนเหลานั้นนําเมล็ดพันธุผักกาดมาให ก็ถามตอไปวา บานหลังนี้ ไมเคยมีคนตายหรือ
เจาของบานก็รีบตอบทันใดวา แม คนตายสิมากกวาคนเปน นางกีสาโคตมีก็รีบคืนเมล็ดพันธุผักกาด
ให นางอุมลูกนอยเที่ยวตระเวนขึ้นบานโนนลงบานนี้ แตก็ไมมีบานหลังใดเลยที่จะไมเคยมีคนตาย
จนกระทั่งตกเย็น นางเหนื่อยลาออนแรง จึงเริ่มคิดไดวา เราเขาใจวาลูกเราเทานั้นที่ตาย แตบาน
ทุกหลังมีคนตายมาแลว และที่ตายนั้นมากกวาที่มีชีวิตเปนอยูเสียอีก เมื่อนางคิดอยูอยางนี้ นางจึง
วางลูกชายที่ตายแลวนั้นไวในปาแลวมุงตรงไปเขาเฝาพระพุทธเจา
คราวนั้นพระพุทธองคจึงไดตรัสกับนางวา ไดเมล็ดพันธุผักกาดมาแลวหรือ? นางกีสา
โคตมีกราบทูลดวยเสียงเยือกเย็นวา ไมได พระพุทธเจาขา เพราะวาบานทุกหลังนั้นมีคนเคยตายแลว
ทั้งสิ้น คนตายมากกวาคนเปนเสียอีก เมื่อเห็นวาเปนโอกาสที่ดีแลวพระพุทธองคจึงทรงแสดงธรรม
๒๔

ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๕๕- ๙๔/ ๔๖๓- ๔๖๘.

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗๗
จนกระทั่งนางไดบรรลุธรรมสําเร็จเปนพระโสดาบัน และไดบวชเปนพระภิกษุณีในเวลาตอมา วันหนึ่ง
ขณะที่นางดูแลโรงอุโบสถ ตามประทีปอยูนั้น ไดมองเห็นเปลวประทีปลุกโพลงขึ้นและหรี่ลง จึงไดถือ
นิมิตนั้นเปนอารมณพิจารณาวา มนุษยก็เปนเชนนี้เหมือนกันเกิดขึ้นและดับไปดังเปลวประทีปนี้ ผูถึง
พระนิพพาน ไมปรากฏอยางนั้น”๒๕ นางพิจารณาเห็นไตรลักษณ ก็ไดบรรลุธรรมสําเร็จเปนพระ
อรหันตในที่สุด
การที่พระพุทธองคตรัสใหนางกีสาโคตมี ไปเอาเมล็ดพันธุผักกาดมาสักกํามือหนึ่ง
และเมล็ดพันธุผักกาดนั้น จะตองเอามาจากบานเรือนที่ไมมีใครตาย เมื่อไดมาแลวพระองคจะทํายา
ให เปนการไมปฏิเสธความเห็นของนางกีสาโคตมีวาลูกตนสามารถรักษาใหหายได เมื่อนางรูสึกวา
พระพุทธองคเห็นดวยกับนาง นางจึงยอมรับได จึงมีความหวังและทําตามพระพุทธดํารัส พระ
พุทธองคทรงใชหลักกัลยาณมิตรธรรมคือรูจักพูดใหไดผลและรูวาควรพูดเมื่อไร ทรงเปนที่ปรึกษา
ที่ดี การใหนางกีสาโคตมีไปหาเมล็ดพันธุผักกาด จากบานที่ไมมีคนตาย เปนการชวยใหเกิดการ
เรียนรูและเกิดความเห็นตามเปนจริงดวยตนเอง
๒) เรื่องนางปฏาจารา
ชีวประวัติของปฏาจารา เปนธิดาของเศรษฐี ชาวเมืองสาวัตถี อายุได ๑๖ ป ก็แอบได
เสียกับชายหนุมซึ่งเปนคนใชในบานตน ดวยความรักและกลัวความผิด ทั้งคูจึงไดพากันหนีออกจาก
บานไปตั้งครอบครัวใหมในถิ่นทุรกันดาร นางมีบุตร ๒ คน และตองสูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิตไป
พรอมๆ กัน คือ สามีของนางตายเพราะถูกงูพิษกัดระหวางทาง ลูกคนเล็กตายเพราะถูกเหยี่ยวเฉี่ยว
ไปกินตอนขามแมน้ําแหงหนึ่ง ลูกคนโตจมน้ําตาย มิหนําซ้ํายังไดทราบขาวรายวาที่บานของพอแม
ในเมืองสาวัตถีถูกฟาผาเกิดไฟไหมตายหมดทั้งบาน นางเสียใจจนสติฟนเฟอนกลายเปนคนบาทิ้ง
ผานุงผาหมเปลือยกายเดินไปมา
พระพุทธเจาทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติที่จะบรรลุธรรมของนาง จึงปลอบใหนางไดสติ
ดวยตรัสวา นองหญิง เธอจงไดสติเถิด พอสิ้นกระแสพระดํารัส นางไดสติทันที ความทุกขทั้งปวง
ที่หนักอึ้งเหมือนภูเขาไดทุเลาเบาลง เหมือนคนที่กําลังจมน้ํามีคนมาชวยใหพนจากความตาย เมื่อ
ตั้งสติไดแลว นางไดฟงธรรมจนจบและไดทูลขออุปสมบทในพระพุทธศาสนา กาลตอมาไมนาน
นักก็ไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันต พรอมทั้งไดรับการยกยองจากพระศาสดาวาเปนผูเลิศทางทรง
จําพระวินัย”๒๖

๒๕

ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๕๕- ๙๔/ ๔๖๓- ๔๖๘.
๒๖
ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๔๖๘-๕๑๑/๔๕๐-๔๕๕.

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗๘
วันหนึ่ง ขณะที่นางกําลังเอาหมอน้ําลางเทา เทน้ําลง น้ํานั้นไหลไปหนอยนิดหนึ่งแลวก็
ขาดสายขาดชวง เทลงครั้งที่ ๒ น้ําที่นางเทลงไดไหลไปไกลกวาที่เทลงครั้งเดิม เทลงครั้งที่ ๓ น้ําที่
นางเทไดไหลไปไกลแมกวาที่เทลงครั้งที่ ๒ นางเกิดฉุกคิดพิจารณาไดจึงถือเอาน้ํานั้นเปนอารมณ
ในการปฏิบัติธรรม กําหนดเทียบกับวัยทั้ง ๓ วา คนเรานั้นตายตอนปฐมวัยก็มี เหมือนน้ําที่เทลงครั้ง
แรก ตายตอนมัชฌิมวัยก็มี เหมือนน้ําที่เราเทลงครั้งที่ ๒ และตายตอนปจฉิมวัยก็มี เหมือนน้ําที่เราเท
ลงครั้งที่ ๓
พระศาสดาตรัสวา “ปฏาจารา เปนเชนนั้น คนที่เห็นถึงสิ่งที่ดํารงอยู เพียงวันเดียวก็ดี
ครูเดียวก็ดี คือเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมแหงปญจขันธดีกวาประเสริฐกวาคนที่อยูถึง ๑๐๐ ป
แตมองไมเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมแหงปญจขันธ”๒๗ ในเวลาจบเทศนานางปฏาจาราบรรลุ
ธรรมเปนพระอรหันตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ซึ่งถาพระนางปฏาจาราไมไดกัลยาณมิตร
อยางพระพุทธเจา พระนางก็มิไดพนจากความทุกขที่พระนางไดรับอยางแสนสาหัส
๓.๒.๕ พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตอเทพยดาและสรรพสัตว
พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรของเทพยดาและสรรพสัตว เชน เอรกปตตนาคราช
และเทวดาบรรลุธรรม ในมหาสมัยสูตร เปนตน
๑) เรื่องนาคราชบรรลุธรรม
วันหนึ่ง พระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกตอนใกลรุง ทอดพระเนตรเห็นมาณพคน
หนึ่งชื่อวาอุตตระ เขามาปรากฏภายในขายพระญาณของพระองค ไดทรงทราบวา “วันนี้เปนวันที่เอ
รกปตตนาคราชใหลูกสาวฟอนอยูบนพังพาน อุตตรมาณพนี้จะรองเพลงขับแกที่เรียนไปจากเราจน
บรรลุธรรมชั้นโสดาบัน ครั้นแลว ก็จะมุงไปสูสํานักของนาคราช ไปขับเพลงขับจนทําใหพระยา
นาคราชเขาใจความหมาย และทราบวาพระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นแลว หลังจากนั้นก็จะมาสูสํานักของ
เรา เมื่อนาคราชนั้นมาแลว เราจะถือโอกาสกลาวคาถาแสดงธรรม ในสมาคมอันใหญ พอจบการ
แสดงพระธรรมเทศนา สัตวประมาณ ๘๔,๐๐๐ ก็จะไดตรัสรูธรรม”๒๘

๒๗

เรื่องเดียวกัน.
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๒/๙๐.

๒๘
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๗๙
๒) เรื่องเทวดาบรรลุธรรมและเทศนาโปรดพระญาติ
ในสมัยที่พระพุทธองคทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นอกจาก “พระอัญญาโกณฑัญญะ
จะไดบรรลุธรรมเปนพระโสดาบันแลว เทวดารวมไปถึงพรหม ๑๘โกฏิ ก็ไดบรรลุธรรมดวย ในวัน
แสดงยมกปาฏิหาริย เทวดาและพรหมบรรลุธรรม ๒๐โกฏิ เมื่อพระบรมศาสดาประทับนั่งบน
บัณฑุกัมพลศิลาอาสน ณ ภพดาวดึงส ทรงแสดงพระอภิธรรม ๗ คัมภีร สงผลใหเหลาทวยเทพ ๘๐
โกฏิบรรลุธรรม ในสักกปญหสูตร เทวดา ๘๐,๐๐๐ไดบรรลุธรรม”๒๙
ภายหลังการบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระบรมศาสดา พระองคไดเสด็จจาริก
ไปในสถานที่ตาง ๆ เพื่ออนุเคราะหชาวโลก และเมื่อทราบวาพระเจาสุทโธทนะพระพุทธบิดา
ประชวรหนัก จึงเสด็จกลับสูกรุงกบิลพัสดุอีกครั้งเพื่อเยี่ยมอาการพระพุทธบิดา พรอมดวยพระสงฆ
สาวกเปนจํานวนมาก ทรงถวายพยาบาลพระพุทธบิดาตามพุทธวิสัย และโปรดใหพระพุทธบิดาได
บรรลุพระอรหันตพรอมปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ในกาลตอมาพระพุทธบิดาก็ปรินิพพานบนพระแทน
บรรทมภายใตเศวตฉัตร”๓๐ ภายหลังถวายพระเพลิงพระศพพระพุทธบิดา พระพุทธองคตรัสวา
บุคคลใดมีจิตปรารถนาพระโพธิญาณ จงหมั่นบํารุงบิดามารดา ประพฤติกุศลสุจริตธรรม จักสม
ปรารถนาทุกประการ
วันหนึ่ง ขณะที่พระองคประทับอยูที่นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ เหลาพระญาติขาง
ฝายศากยะ และ โกลิยะที่ตั้งหลักแหลงอยูสองฝงแมน้ําโรหิณีไดวิวาทกันเรื่องแยงน้ําทํานา กษัตริย
ทั้งสองจึงยกกองทัพออกไปจะทําสงครามกัน เพราะไมสามารถตกลงกันได พระพุทธองคทรงทราบ
เหตุการณนั้นดวยพระญาณ ทรงถือบาตรและจีวรดวยพระองคเอง ไมทรงแจงใหใคร ๆ ทราบ เสด็จ
พุทธดําเนินแตเพียงพระองคเดียว ไปประทับนั่งขัดบัลลังกระหวางกองทัพกษัตริยทั้ง ๒ นคร ครั้น
กองทัพชาวเมืองกบิลพัสดุและชาวเมืองโกลิยะเห็น พระองคนั้น ตางก็คิดวาพระศาสดาผูเปนพระญาติ
ผู ป ระเสริ ฐ ของพวกเราเสด็ จ มา จึ ง ทิ้ ง อาวุ ธ เข า ไปเฝ า พระพุ ท ธองค ทั้ งที่ พ ระองค ท รงทราบ
สถานการณขณะนั้นดี แตก็ตรัสถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น แลวตรัสสอนวา มหาบพิตร พวกพระองคอาศัย
น้ําที่มีคานอยแลวทําใหกษัตริยซึ่งหาคามิไดใหฉิบหายทําไมกัน แลวจึงตรัสผันทนชาดก ทุททุภาย
ชาดก และลฏ กิก ชาดก เพื่อ ระงับ การวิ ว าทของพระญาติ ทั้ง สองฝ า ย และตรั สรุกขธรรมชาดก
และวัฏฏชาดก เพื่อใหเกิดความสามัคคีพรอมเพรียงกันวา “หมูญาติยิ่งมากยิ่งดี ตนไมที่เกิดในปา
๒๙

พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย ธมฺมชโย), มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล, [ออนไลน],
แหลงที่มา : http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-48.htm 5 /5/ 55
๓๐
พระมหาเหลา, ประชาษฎรมหาสมัยสูตร, [ออนไลน], แหลงที่มา : http://www.dhammathai.org/
indexthai.php
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๘๐
แมจะโตเปนเจาปา ถาตั้งอยูโดดเดี่ยวยอมถูกแรงลมพัดโคนลงได และวานกทั้งหลายมีความสามัคคี
พรอมเพรียงกัน ยอมพาตาขายไปได” และในที่สุดก็ตรัส อัตตทัณฑสูตร กษัตริยเหลานั้นไดสดับ
พระธรรมเทศนาแลว เกิดความสังเวชพากันทิ้งอาวุธกลาววา หากพระบรมศาสดา ไมเสด็จมา พวกเราก็
จะฆาฟนซึ่งกันและกันเลือดไหลนองเปนสายน้ํา ไมมีโอกาสไดกลับบานเห็นหนาลูกเมียญาติพี่นอง
กษัตริยทั้งสองพระนครจึงถวายพระราชกุมาร ๕๐๐ องค คือ ฝายละ ๒๕๐ องค ใหบรรพชา
อุปสมบทกับพระผูมีพระภาคเจาดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทา เมื่อพระพุทธเจานําภิกษุเหลานั้นไปสูปา
มหาวัน ประทับนั่งบนพุท ธอาสน ที่ภิกษุปูถวายในโอกาสที่ สงัด ตรั สบอกกัมมั ฏฐานแกภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับกัมมัฏฐานแลว ตางแยกยายกันไปเจริญวิปสสนาตามเงื้อมผา และโคนไม
ในโอกาสที่เงียบสงัด และก็ทยอยบรรลุพระอรหัตแลว ก็ลุกขึ้นจากที่นั่งเขาไปเฝาพระพุทธเจา จน
ครบทั้ง ๕๐๐ รูป
สําหรับพระผูบรรลุอรหัตผลสิ้นกิเลสอาสวะทั้งหลายแลว ยอมมีความคิดอยู ๒ อยาง
คือ
๑. มีความคิดวา คนทุกคนตลอดจนเทวดาทั้งหลาย ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมตามที่
เราบรรลุไดเชนเดียวกัน
๒. พระที่บรรลุธรรมไมประสงคจะบอกคุณธรรมที่ตนไดบรรลุแกผูอื่น เหมือนคนที่
ฝงขุมทรัพยไวไมตองการใหใครรูที่ฝงขุมทรัพยของตน
ในกาลตอมา เมื่อเทวดาทั้งหลายทราบวา พระบรมศาสดาประทับอยูที่ปามหาวันใกล
กรุงกบิลพัสดุ พรอมดวยภิกษุ ๕๐๐ รูป ลวนเปนพระอรหันตบวชจากราชตระกูล ตางก็กลาววา นี้
เปนสมัยแหงการประชุมใหญในปามหาวัน พวกเราจักไปชมความงดงามของพระพุทธเจาและ
พระสงฆสาวก ผูหมดจด ตางก็แตงคาถากลาวสรรเสริญ พระพุทธเจาและเหลาสาวก เทวดาที่มา
ประชุมกันในวันนั้นมีจํานวนมากมาย ภิกษุบางรูปก็เห็นเทวดารอยหนึ่ง บางรูปก็เห็นพันหนึ่ง บาง
รูปก็เห็นหมื่นหนึ่ง บางรูปก็เห็นแสนหนึ่ง บางรูปก็เห็นไมมีที่สิ้นสุด แตกตางกันไปตามกําลังญาณ
ของแตละองค
ในยุคของพระพุทธเจาแตละพระองคจะมีการประชุมเทวดาจํานวนมากเชนนี้ก็เพียงครั้ง
เดียว พระพุทธองค ไดตรัสกับภิกษุทั้งหลายวา เทวดาในแสนจักรวาลมาประชุมกันเพื่อชมตถาคต
และหมู ภิกษุสงฆ เทวดาประมาณเทานี้แหละไดเคยประชุมกันเพื่อชมพระผู มีพระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาในอดีตกาลแลว และพวกเทวดาประมาณเทานั้นแหละจักประชุมกันเพื่อชมพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในอนาคตกาล แลวพระองคก็ทรงแนะนําเทวดาแตละจําพวกใหภิกษุทั้งหลาย
ฟงตามลําดับ ตั้งแตภุมมเทวดาไปจนถึงพรหมโลก
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๘๑
ขณะที่เทวดาจากหมื่นจักรวาลมาประชุมกันจนครบนั้น ทองฟาโปรงใสไมมีเมฆหมอก
ก็กลับเกิดเมฆฝนคํารณคํารามกึกกองฟาแลบ พระพุทธองคทรงพิจารณาทราบวา หมูมารก็ไดมา
ดวย จึงทรงแนะนําใหภิกษุรูจักพญามารเอาไว
พญามารกํา ลัง สั่ งบั งคับ เสนามารใหผู กเหลา เทวดาไว ในอํ า นาจแห ง กามราคะ แต
พระพุทธองคทรงอธิษฐานไมใหเหลาเทวดาเห็น พญามารไมไดดั่งใจจึงทําใหเกิดฟารองกึกกอง
กัมปนาทไปทั่ว โดยปกติในที่ไมมีการบรรลุมรรคผลของเวไนยสัตว พระพุทธองคจะไมทรงหาม
มารแสดงสิ่งอันนากลัวของมาร แตในที่จะมีการบรรลุมรรคผล พระองคจะทรงอธิษฐานไมใหใครรู
เห็นสิ่งที่พญามารกําลังทํา เนื่องจากการประชุม ใหญของเทวดาครั้งนั้น จะมีเทพบรรลุมรรคผลเปน
จํา นวนมาก พระพุท ธองคจึง ทรงอธิ ษฐานไมใ ห พวกเทวดา รั บ รูสิ่ งอั นนา กลั ว ของหมู ม ารนั้ น
พญามารนั้นจึงกลับไปดวยความเดือดดาลเปนอยางยิ่ง
มหาสมั ย สู ต ร เป น สู ต รว า ด ว ยสมั ย เป น ที่ ป ระชุ ม ใหญ ข องเหล า เทพ ในยุ ค ของ
พระพุทธเจาแตละพระองคจะมีการประชุมใหญของเหลาเทวดาทั้งหลายเชนนี้เพียงครั้งเดียว เทวดา
ทั้งหลายจึงพากันคิดวาพวกเราจะฟงพระสูตรนี้ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาแสดงมหาสมัยสูตรจบ
เทวดาจํานวนหนึ่งแสนโกฏิไดบรรลุพระอรหันต
พระสูตรนี้จึงเปนที่รักที่ชอบใจของเหลาเทวดาทั้งหลาย เมื่อสวดพระสูตรนี้จะทําให
เหลาเทวดาทั้งหลายประชุมกัน เมื่อเทวดาประชุมกันก็จะทําใหสิ่งที่ไมดีทั้งหลายถอยหางออกไป
เปนการปองกันสิ่งที่ไมดีไมใหเขามาใกลตัวเรานัน้ เอง
พระอรรถกถาจารยกลาววา มหาสมัยสูตรนี้ เปนที่รักที่ชอบใจของเทวดา ในสถานที่
ใหมเอี่ยม เมื่อจะกลาวมงคลกถา ควรสวดพระสูตรนี้ หมายความวาในสถานที่สําคัญที่จะประกอบ
กิจใหม หรือในสถานใดที่ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมๆ เมื่อจะสวดมงคลกถาในสถานที่
เชนนี้ควรสวดมหาสมัยสูตร นี้ เนื่องจากมหาสมัยสูตรเปนสูตรใหญ จึงไมนิยมใชสวดในงาน
ทํ า บุ ญ ทั่ ว ๆ ไป แต จ ะนิ ย มนํ า ไปสวดเฉพาะในพิธี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความอยู เ ย็ น เป นสุข ของทาง
บานเมืองเปนหลัก นอกนั้นแลว การเจริญพระพุทธมนตยังเปนรูปแบบของการเจริญสมาธิภาวนา
อยางหนึ่ง แทนที่จะใชวิธีนั่งบริกรรมใหจิตเกาะเกี่ยวอยูกับคําใดคําหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียง
อยางเดียว เพื่อเปนสื่อใหเขาถึงความสงบ ก็ใชวิธีจิตเกาะเกี่ยวไปกับอักขระเปนกระแสเชนนี้
ไมปลอยใหความรัก โลภ โกรธ หลง กามราคะ อาฆาต พยาบาท ไดโอกาสแทรกเขามาครอบงํา
จิต ทําใหจิตมีความผองใส เปนจิตมีพลังในการตานทานกิเลสที่จะเขามามีอํานาจเหนือสติปญญา
จิตเชนนี้เปนจิตสงบ คือสงบจากกามราคะ อาฆาตพยาบาท หงุดหงิด ฟุงซาน รําคาญ เบื่อหนาย จึง
ชื่อวา จิตเปนสมาธิ
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๘๒
สรุปวา พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรของเวไนยสัตว ทรงบําเพ็ญพุทธกิจ ๕ ทรง
เปนกัลยาณมิตรอยางยอดเยี่ยมไมมีกัลยาณมิตรอื่นยิ่งไปกวา ทรงเปนแบบอยางที่ดีในทุกดาน ทั้ง
ในดานเศรษฐกิจ สังคม ดานการศึกษาทรงเปนนักศึกษาที่ศึกษาทั้งทางโลกอาทิ ศิลปะศาสตร ๑๘
ประการ โดยอาศัยครูอาจารย ทางธรรมศึกษาและปฏิบัติธรรมดวยการแสวงหาโมกขธรรมดวย
พระองคเอง ทรงเห็นแจงในปฏิจจสมุปบาทธรรม อริยสัจ ๔ และสามัญญลักษณะหรือพระไตร
ลักษณ จนกระทั่งไดบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ดวยความกตัญูกตเวทีเปนเลิศจึงทรง
ประกาศหลักธรรมที่ไดตรัสรูเปนปฐมเทศนาแกปญจวัคคียผูบวชเปนฤาษีที่เคยรับใชพระองคในครั้ง
บําเพ็ญโพธิสัตว ทรงเปนบรมครูตนแบบทรงสั่งสอนไตรสิกขาใหแกภิกษุผูเปนบรรพชิต ทรงสอนอนุ
ปุพพิกถาใหแกคฤหัสถผูครองเรือน ทรงโปรดกษัตริยและพระประยูรญาติดวยสามัคคีธรรม ทรงให
สติแกนางปฏาจาราและนางกีสาโคตมีผูประสบกับความทุกขจากการพลัดพรากจากบุคคลซึ่งเปนที่
รัก ภายหลังไดอุปสมบทเปนภิกษุณีและไดบรรลุธรรม ทรงมีพระสัพพัญุตญาณสามารถแสดง
ธรรมไดอยางเหมาะสมกับอุปนิสัยของสรรพสัตวทุกจําพวกผูอยูในขายคือพระญาณ ซึ่งเปนบุคคล
ที่สมควรจะบรรลุธรรมได เนื้อหาของพระธรรมที่ทรงแสดง มีสาระประโยชนไพเราะจับใจผูฟงทั้ง
ในเบื้องตน ทามกลางและในเวลาจบการแสดง ทําใหเวไนยสัตว โดยเฉพาะพุทธบริษัท คือ ภิกษุ
(สามเณร) ภิกษุณี (สามเณรี)อุบาสก อุบาสิกา เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาและบรรลุธรรมเปน
จํานวนมาก ตอมาพุทธบริษัทไดเปนกําลังสําคัญในการทํานุบํารุง ปกปองคุมครอง และชวยกัน
เผยแผพระพุทธศาสนา ทําใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง มีความมั่นคง ดํารงสืบมาจนถึงทุกวันนี้
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บทที่ ๔
วิเคราะหบทบาทกัลยาณมิตรของพุทธศาสนิกชนไทยในปจจุบัน
ในสั ง คมไทยบทบาทของกัลยาณมิต รมี อ ยู ห ลายฐานะด วยกั น เช น พระสงฆ เ ป น
กัลยาณมิตรของประชาชน มารดาบิดาเปนกัลยาณมิตรของบุตรธิดา ครู อาจารยเปนกัลยาณมิตร
ของศิษยานุศิษย เปนตน ซึ่งพระพุทธศาสนาไดวางหลักการที่จะตองปฏิบัติตอกันในฐานะที่
แตกตางกันตามสมควรแกฐานะของตน แตในปจจุบัน บางคนมีความเขาใจในบทบาทตาง ๆ
เหล า นั้ น คลาดเคลื่ อ นไปจากหลั ก การเดิ ม เมื่ อ มี ค วามเข า ใจคลาดเคลื่ อ น ก็ ทํ า ให ก ารปฏิ บั ติ
คลาดเคลื่อนไปดวย เชน หลักธรรมปฏิบัติสําหรับบิดามารดา ซึ่งบุตรธิดาตองปฏิบัติตอทานโดย
หนาที่ แตบุตรธิดาก็ไมไดทําหนาที่นั้นใหสมบูรณ ทําใหเกิดปญหาขึ้น ซึ่งในปจจุบันจะพบวามี
ผูที่สูงอายุ ที่ถูกปลอยปละละเลยไมไดรับการเอาใจใสดูแลจากบุตรหลานของตน ทําใหเกิดเปน
ปญหาตอสังคมขึ้นเปนจํานวนมากขึ้น ในบทนี้ผูวิจัยจะไดวิเคราะหบทบาทตาง ๆ ของกัลยาณมิตร
ในสังคมไทยโดยลําดับดังนี้
๔.๑ บทบาทของพระสงฆที่เปนกัลยาณมิตรตอพุทธศาสนิกชน
๔.๑.๑ พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินฺทปฺโญ)
๔.๑.๒ พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท)
๔.๑.๓ พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต)
๔.๒ บทบาทของฆราวาสทีเ่ ปนกัลยาณมิตรตอพุทธศาสนิกชน
๔.๒.๑ ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์
๔.๒.๒ ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี
๔.๒.๓ คุณแม ดร. สิริ กรินชัย
๔.๑ บทบาทของพระสงฆที่เปนกัลยาณมิตรตอพุทธศาสนิกชน
พระสงฆนับวาเปนบุคคลที่ประชาชนใหความเคารพนับถือ เพราะพระสงฆมีวัตร
ปฏิบัติที่แตกตางจากคฤหัสถผูครองเรือน ไมวาจะเปนการดําเนินชีวิต ระเบียบขอวัตรปฏิบัติตาง ๆ
และสิ่ งสํา คัญคื อพระสงฆตองเอาใจใส ใ นคันถธุร ะ ศึกษาพระปริยัติธรรมและศาสตร อื่น ๆ ที่
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๘๔
สมควรแกสมณะ และศึกษาปฏิบัติตามวิปสสนาธุระ เพียรฝกจิตของตนตามสมถภาวนาหรือ
วิปสสนาภาวนาเพื่อความหลุดพนจากกิเลส และเปนการดํารงไวซึ่งพระธรรมวินัยที่องคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงวางไวใหเปนตัวแทนของพระองค ถึงแมวาพระสงฆจะมีวิถีชีวิตที่
แตกต า งจากคฤหั ส ถ ก็ ต าม แต ค วามสั ม พั น ธ กั บ ชาวบ า นเป น สิ่ ง ที่ พ ระสงฆ จ ะละเว น ไม ไ ด
โดยเฉพาะการดํารงตนใหเปนกัลยาณมิตรของชาวบาน ซึ่งพระพุทธองคไดวางหลักปฏิบัติสําหรับ
พระสงฆและคฤหัสถพึงปฏิบัติตอกันในสิงคาลกสูตรวา “สมณพราหมณผูเปนทิศเบื้องบนพึง
อนุเคราะหคฤหัสถโดยหนาที่ ๖ ประการ คือ
๑. หามไมใหทําความชั่ว
๒. ใหตั้งอยูในความดี
๓. อนุเคราะหดวยน้ําใจอันดีงาม
๔. ใหไดฟงในสิ่งที่ยังไมเคยฟง
๕. อธิบายสิ่งที่เคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง
๖. บอกทางสวรรคให”๑
พระสงฆเปนกัลยาณมิตรของพุทธศาสนิกชน ผูวิจัยขอนําพระสงฆตัวอยางที่มีบทบาท
สําคัญตอชาวโลก คือ พุทธทาสภิกขุ พระโพธิญาณเถระ และพระพรหมคุณาภรณ มาเสนอใน
งานวิจัยตามลําดับ ดังนี้
๔.๑.๑ พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินฺทปฺโญ)
พระธรรมโกศาจารยหรือพุทธทาสภิกขุ เปนบุคคลสําคัญของโลกที่มีบทบาททั้งทาง
โลกและทางศาสนา ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะหได คือ
บทบาทสําคัญทางโลก
เงื่อม พานิช “มีอาชีพหลักคือการคาขาย และอาชีพสมัครเลนคือชางไมโดยเฉพาะ
การตอเรือ มีความสามารถพิเศษทางดานกวีนิพนธ แตงกลอน”๒ คลายกับบิดา มีความสนใจใน
การศึกษาธรรมะอยางลึกซึ้ง มีอุปนิสัยที่เนนเรื่องความประหยัดในการใชจายเชนเดียวกับมารดา
และมีอุดมการณชีวิตวา การทําทุกสิ่งใหดีที่สุด และตองทําใหดีกวาครูเสมอ

๑

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๒/๒๑๖.
พระประชา ปสนฺนธมฺโม, เลาไวเมื่อวัยสนธยา : อัตชีวประวัติของพุทธทาสภิกขุ, พิมพครั้งที่ ๓,
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๖), หนา ๑๑.
๒
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๘๕
ในชีวิตทางโลกแสดงใหเห็นวา ทานเปนบุตรที่มีความกตัญูกตเวที ตอบิดา มารดา
ครู อาจารย เปนบุตรที่ดียิ่งของวงศตระกูล มีความรับผิดชอบตอหนาที่ตนเองโดยยึดอาชีพคาขาย
สืบตอบิดา
บทบาทสําคัญทางศาสนา
ดานคันถธุระ หลังจากอุปสมบทแลว พระเงื่อม อินฺทปฺโ ไดศึกษาธรรมะ สอบได
นักธรรมชั้นเอกแลว ไดเขามาศึกษาตอที่วัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานครในดานภาษาบาลี เรียน
ภาษาบาลีจนสอบไดเปรียญธรรม ๓ ประโยค ระหวางที่เรียนเปรียญธรรม ๔ อยูนั้น ดวยความที่
ทานเปนคนรักการศึกษาจึงคนควาจากพระไตรปฎก และศึกษาคนควาออกไปจากตํารา ถึงเรื่องการ
ปฏิรูปพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา อินเดีย และการเผยแพรพระพุทธศาสนาในโลก
ตะวันตก ทําใหทานรูสึกขัดแยงกับวิธีการสอนธรรมะที่ยึดถือรูปแบบตามระเบียบแบบแผนมาก
เกินไป ความยอหยอนในพระวินัยของพระสงฆ ตลอดจนความเชื่อที่ผิด ๆ ของพุทธศาสนิกชนใน
เวลานั้น ทําใหทานมีความเชื่อมั่นวาพระพุทธศาสนาที่สอน ที่ปฏิบัติกัน ในเวลานั้นคลาดเคลื่อนไป
มาก จากที่พระพุทธองคทรงชี้แนะ ทานจึงตัดสินใจหันหลังใหกับการศึกษาของสงฆ เวลานั้น
กลับไปศึกษาและทดลองปฏิบัติตามแนวทางที่ทานเชื่อมั่น
ดานวิปสสนาธุระ ทานไดศึกษาและปฏิบัติธรรมะอยางเครงครัด จนเชื่อมั่นวาปฏิบัติ
ไมผิดทางและไดประกาศ ใชนามพุทธทาส เพื่อแสดงใหเห็นถึงอุดมคติสูงสุดในชีวิต อุดมคติที่
หยั่ ง รากลึ ก ลงแล ว นี้ ทํ า ให ท า นสนใจใฝ ห าความรู ท างธรรมตลอดเวลา
ไม เ ฉพาะแต
พระพุทธศาสนาฝายเถรวาทหรือหินยานเทานั้น แตครอบคลุมไปถึงพระพุทธศาสนาแบบมหายาน
และศาสนาอื่น เชน คริสต อิสลาม ฮินดู สิกข เปนตน จากความรอบรูที่กวางขวาง และลึกซึ้งนี้เอง
ทําใหทานสามารถ ประยุกต ใชวิธีการสอน และปฏิบัติธรรมะไดอยางหลากหลาย ใหคนไดเลือก
ปฏิบัติ ใหสอดคลองกับพื้นความรูและอุปนิสัยของตนได โดยไมจํากัดชนชั้น เชื้อชาติ และศาสนา
เพราะทานเชื่อวา มนุษยทุกคนก็คือ เพื่อน รวม เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันหมดทั้งสิ้น และหัวใจของ
ทุกศาสนาก็เหมือนกันหมด คือ ตองการ ใหคน พนจากความทุกข ทานจึงไดตั้ง “ปณิธานในชีวิตไว
๓ ขอ คือ
๑. พยายามใหเขาถึงหัวใจแหงศาสนาของตนๆ ไมวา จะถือศาสนาอะไร
๒. การทําความเขาใจระหวางศาสนา
๓. การนําโลกออกมาเสียจากวัตถุนิยม”๓
๓

พุทธทาสภิกขุ, ปณิธาน ๓ ประการ, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๙), หนา

๑๕.
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๘๖
ความพยายามที่จะทําตามปณิธานนี้ จนทําใหบางคนไมเขาใจทาน ไมชอบทาน ดาวา
ทาน หาวาทานจวงจาบ พระพุทธศาสนา เปนเดียรถีย เปนคอมมิวนิสต หรือรับจางคนคริสต มา
ทําลายลางพระพุทธศาสนา แตทานกลับรับฟงคําวิจารณเหลานี้ดวยใจเปนกลาง ถือเปนการ
แลกเปลี่ยนทางความคิด ในเรื่องเนื้อหาและหลักการมากกวาที่จะกอความขัดแยงสวนตัว
ทานมีหลักในการทํางานวา พุทธบุตรทุกคน ไมมีกังวลในการรักษาชื่อเสียง มีกังวล
แตการทําความบริสุทธิ์เทานั้น เมื่อไดทําความบริสุทธิ์ มองเห็นชัดเจนใจอยูแลววา นี่มันบริสุทธิ์
เปนธรรมแท ใครจะชอบหรือไมชอบก็ตาม เราตองทํา ดวยความพยายามอยางสุดชีวิต จะมีชื่อเสียง
หรือไมนั้น อยานึกถึงเลยเปนอันขาด จะกลายเปนเศราหมองและหลอกลวงไปไมมากก็นอย
ในที่สุด ทานก็ไดรับการยอมรับ จากวงการคณะสงฆไทย วงการศึกษาของไทยและวง
การศึกษาธรรมของโลก ไดรับการยอมรับใหเปนเสนาบดีแหงกองทัพธรรมในยุคหลังกึ่งพุทธกาล
เยี่ยงพระมหากัสสปเถระในครั้งพุทธกาล
ดานการเผยแผ
ตลอดชีวิตของทานเปนกัลยาณมิตรของศาสนิกชน อาจารยพุทธทาส ทานย้ําอยูเสมอ
วา ธรรมะ คือ หนาที่ เปนการทําหนาที่ เพื่อความอยูรอด ทั้งทางฝายกาย และฝายวิญญาณ (จิตใจ)
ของมนุษย และทานไดทําหนาที่ ในฐานะทาสผูซื่อสัตยของพระพุทธเจา ทุกอณูแหงลมหายใจเขา
ออกจนแมวาระสุดทายแหงชีวิต จึงไมนาสงสัยเลยวา ผลงานที่ทานสรางสรรคไว เพื่อเปนมรดกทาง
ธรรมนั้นมีมาก ซึ่งจะขอนํามากลาวเฉพาะผลงานหลัก ดังนี้ คือ
๑. สรางถาวรวัตถุ การจัดตั้งสถานปฏิบัติธรรม สวนโมกขพลาราม และ สวนโมกข
นานาชาติ “เพื่อรื้อฟนและสงเสริมการปฏิบัติธรรม สําหรับผูที่มีการศึกษาพระปริยัติธรรมอยาง
เพียงพอแลว ทุกคนที่อยูในสถานที่นี้ตองใชวิชาความรูของตนเองเปนหลักในการปฏิบัติ ไมมีบุคคล
ใดตั้งตนเปนอาจารยหรือผูนํา จะเปนไดอยางมากก็เพียงเพื่อนที่ดีหรือ กัลยาณมิตร การถือหลักไมมี
บุคคลเปนอาจารยนี้เนื่องดวยเหตุ ๓ ประการ คือ
๑.๑ เรายังไมสามารถหาพบบุคคลที่ควรเรียกวาอาจารย ในสมัยที่การปฏิบัติ
กําลังเสื่อมโทรม
๑.๒ แมหากจะหาบุคคลเชนนั้นได ก็ยังเห็นโทษของนักปฏิบัติที่จะยึดมั่นใน
บุคคลที่เปนอาจารย ทําใหผูปฏิบัติไมสามารถเขาถึงความดับทุกขไดในระดับสูง
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๘๗
๑.๓ พระพุ ท ธเจ า ตรั ส ไว ว า ธรรมและวิ นั ย ที่ ต ถาคตแสดงแล ว บั ญ ญั ติ แ ล ว
จักเปนครูของทานทั้งหลาย ในเมื่อตถาคตไดลวงลับไปแลว”๔
๒. งานเขียน กวีนิพนธ การออกหนังสือพิมพ “พุทธสาสนา” ราย ๓ เดือน นับเปน
หนังสือพิมพ ทางพระพุทธศาสนาเลมแรกของไทย เริ่มตีพิมพ เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๖
และ ตอเนื่องมา จนถึงปจจุบัน เปนเวลารวม ๖๑ ป นับเปนหนังสือพิมพ ทางพระพุทธศาสนา ที่มี
อายุยืนยาวที่สุดของไทย
การพิมพหนังสือ ชุด “ธรรมโฆษณ” ซึ่งเปนหนังสือที่รวบรวมพิมพจากปาฐกถาธรรม
ที่ทานแสดงไวในวาระตางๆ และงานหนังสือเลมอื่นๆ โดยแบงออก เปน ๕ หมวด คือ
๑. หมวดจากพระโอษฐ เปนเรื่องที่ทานคนควาจากพระไตรปฎก ฉบับภาษาบาลี
โดยตรง
๒. หมวดปกรณพิเศษเปนคําอธิบายขอธรรมะที่เปนหลักวิชาและหลักปฏิบัติ
๓. หมวดธรรมเทศนา เปนคําบรรยายแบบเทศนาในเทศกาลตาง ๆ
๔. หมวดชุมนุมธรรมบรรยาย เปนคําขยายความขอธรรมะ เพื่อใหเขาใจไดอยาง
ถูกตอง
๕. หมวดปกิณณกะ อธิบายขอธรรมเบ็ดเตล็ดตาง ๆ เพื่อประกอบความเขาใจ
ปจจุบันหนังสือชุดนี้ ไดตีพิมพ เปนหนังสือ ขนาด ๘ หนายก หนาเลมละประมาณ
๕๐๐ หนา จํานวน ๖๑ เลมแลว สวนที่ยังรอการจัดพิมพอีกประมาณ ๑๐๐ เลม
สวนงานประพันธ ของทานเอง เชน ตามรอยพระอรหันต ชุมนุมเรื่องสั้น ชุมนุมเรื่อง
ยาว ชุมนุมขอคิดอิสระ บทประพันธของสิริวยาส (เปนนามปากกา ที่ทานใช ในการเขียน กวี
นิพนธ) เปนตน
๓. งานแปล งานแปลจากภาษาอังกฤษของทาน เลมสําคัญ คือ สูตรของเวยหลาง
คําสอนของฮวงโป ทั้งสองเลม เปนพระสูตรที่สําคัญของพุทธศาสนานิกายเซ็น เปนตน และหนังสือ
ของท า นที่ แ พร ห ลายมิ ใ ช มี เ พี ย งภาษาไทย แต ยั ง มี ภ าษาอั ง กฤษ ภาษาฝรั่ ง เศส ภาษาเยอรมั น
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุนอีกดวย
๔. งานสอน เมื่อทานสอบนักธรรมตรีไดในพรรษาแรก ใจที่คิดจะสึกก็ยังไมมีจึงเริ่ม
สอนธรรมะตอนกลางคืน โดยการตีกลองเรียกคนใหมาประชุมกัน แลวทานก็นําธรรมะมาเทศนให
ฟงทุกคืน ทานเทศนแบบงาย ๆ ไมเหมือนที่พระสงฆเทศนกันแบบกอน ๆ ทําใหผูฟงเกิดความ

๔

มูลนิธิเผยแพรชีวิตอันประเสริฐ, ประวัติชีวิต การงาน หลักธรรมพุทธทาสภิกขุ, (กรุงเทพมหานคร :
ธรรมสภา), หนา ๑๓๙.
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๘๘
สนใจที่จะติดตามเรื่องราวเนื่องจากทานเทศนเขาใจไดงาย ตอมาทานเรียนจบนักธรรมชั้นเอก เจา
คณะอําเภอไชยา ไดนิมนตใหทานมาเปนครูสอนนักธรรมที่วัดพระบรมธาตุไชยา
๕. การปาฐกถาธรรม ทานไดเขามาแสดงธรรมที่กรุงเทพมหานคร ครั้งแรกที่ “พุทธ
สมาคม มหามกุฏราชวิทยาลัย หนาวัดบวรนิเวศวิหาร เรื่องวิถีแหงการเขาถึงพุทธธรรม ครั้งที่ ๒
เรื่องภูเขาแหงวิถีพุทธธรรม ตอมาเทศนเรื่องสุญญตา และอภิธรรมคืออะไร”๕ เรื่องนี้กอใหเกิด
กระแสการวิพากษวิจารณ ทั้งในแงวิธีการและการตีความพระพุทธศาสนาของทาน กระตุนใหผูคน
กลับมาสนใจธรรมะกันอยางลึกซึ้งแพรหลายมากขึ้น เปนการทําใหคนฟงเกิดพัฒนาการทางปญญา
ซึ่งการพัฒนาปญญาตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุ มีผลตอสังคมไทยทั้งฝายสงฆและประชาชน
มีทั้งในดานการศึกษา การปกครอง การเผยแผ การสาธารณูปการ การอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม
การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ ลวนมีคุณยิ่งตอสังคมไทย โดยเนนใหชาวไทยดําเนินชีวิตดวย
การมีธรรมะ พัฒนาตนใหมีธรรมะในจิตใจกอน จึงจะแผความสุข ความรมเย็นมาสูสังคมโลก
เนื่องจากหลักธรรมที่ทานนํามาประยุกตใชในการเผยแผแกชนชาวโลกลวนมีอยูในพระไตรปฎก
ทั้งสิ้น สมดังปณิธานที่ทานตั้งไววา “ขอเปนทาสพระพุทธเจาไปตลอดชีวิต”๖
ทานพุทธทาสภิกขุ ไดอุทิศตนเปนแบบอยางทางปริยัติศึกษา และปฏิบัติวิปสสนาอยาง
จริงจัง แมอนุชนรุนหลังก็ไดศึกษาหลักการปฏิบัติอานาปานสติภาวนาของทาน ทําใหทราบวา
“หลักการปฏิบัติของทานที่นํามาประยุกตใชสอดคลองกับคัมภีรพระพุทธศาสนา ปฏิสัมภิทามรรค
วิสุทธิมรรค อรรถกถา ฎีกา และไดอธิบายเพิ่มเติมขอปฏิบัติโดยใชเทคนิคที่เห็นวาเหมาะสมที่สุด
แกการเจริญอานาปานสติภาวนา เพื่อพัฒนาจิตใหเกิดสมาธิและปญญาญาณ อันเปนเครื่องมือที่
สําคัญที่สุดในการปฏิบัติ เพื่อดําเนินไปสูจุดหมายสูงสุด คือ การบรรลุมรรค ผล นิพพาน สวนการ
เจริญอานาปานสติแบบวิปสสนาลวน สามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันได”๗
จากแนวคิดและบทบาทที่เดนของทานพุทธทาสมีความสัมพันธกับพุทธศาสนา เพราะ
“พระพุทธศาสนาจะอยูไดดวยการศึกษา ผูปฏิบัติตองศึกษาใหรูใหเขาใจอยางถูกตองแลวจึงจะ
๕

พระพรหมมั ง คลาจารย (ป ญ ญานั น ทภิ ก ขุ ) ,
ร อ ยคน ร อ ยธรรม ๑๐๐ ป พุ ท ธทาส,
(กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๙), หนา ๗.
๖
นายสุนันท เพชรพิรุณ, “การศึกษาแนวคิดเรื่องการพัฒนาปญญาตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุ”,
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗),
หนา ๑๑๖.
๗
พระมหาประเสริฐ มนฺตเสวี, “ศึกษาวิเคราะหหลักปฏิบัติอานาปานสติภาวนาเฉพาะกรณีคําสอน
พุทธทาสภิกขุ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา บทคัดยอ.
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๘๙
ปฏิบัติไดถูกตอง การอุทิศชีวิตของทานเพื่อสนองงานของพระพุทธเจา ทานมีเจตนาทํางานนี้เพื่อ
แกปญหาของโลก เพื่อสรางสรรคประโยชนสุขแกประชาชน ทําใหโลกรมเย็นและเขาถึงสันติสุข”๘
ทานพุทธทาสคงเหลือไวแตผลงานที่ทรงคุณคาแทนตัวทานใหอนุชน คนรุนหลังได
สืบสานปณิธาน รับมรดกความเปนพุทธทาส เพื่อพุทธทาสจะไดไมตายไปจากพระพุทธศาสนาดัง
บทประพันธวา
“พุทธทาส จักอยูไป ไมมีตาย แมรางกายจะดับไปไมฟงเสียง
รางกายเปน รางกายไป ไมลําเอียง
นั่นเปนเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลา
พุทธทาส คงอยูไป ไมมีตาย
ถึงดีรายก็จะอยูคูศาสนา
สมกับมอบ กายใจ รับใชมา
ตามบัญชาองคพระพุทธไมหยุดเลย
พุทธทาส ยังอยูไป ไมมีตาย
อยูรับใช เพื่อนมนุษยไมหยุดเฉย
ดวยธรรมโฆษณตามทีว่ างไวอยางเคย โอเพื่อนเอยมองเห็นไหมอะไรตาย ฯ
แมฉันตาย กายลับ ไปหมดแลว
แตเสียงสั่ง ยังแจว แววหูสหาย
วาเคยพลอดกันอยางไรไมเสื่อมคลาย
ก็เหมือนฉันไมตาย กายธรรมยัง
ทํากับฉัน อยางกะฉัน นั้นไมตาย
ยังอยูกับ ทานทั้งหลายอยางหนหลัง
มีอะไรมาเขี่ยไค ใหกันฟง
เหมือนฉันนั่ง รวมดวย ชวยชี้แจง
ทํากับฉัน อยางกะฉัน ไมตายเถิด
ยอมจะเกิด ผลสนอง หลายแขนง
ทุกวันนัด สนทนา อยาเลิกแลง
ทําใหแจง ที่สุดได เลิกตายกันฯ”๙
พุทธทาสไมมีวันตาย หมายความวา “ทานเปนทาสของพระพุทธเจา ธรรมะของทาน
เปนของพระพุทธเจา เราพูดถึงธรรมของทานก็คือพูดถึงธรรมะของพระพุทธเจาที่มีในพระไตรปฎก
เมื่อพระไตรปฎกอยูไปไมมีวันตาย คําสอนของทานพุทธทาสก็อยูไปไมมีวันตาย”๑๐
ทานอาจารยพุทธทาส ไดคนควาพระไตรปฎกไวมาก แลวขุดเอาของดี ขุดเอาเพชร
จากพระไตรปฎกออกมาทําใหบุคคลรวมสมัยเขาใจไดงาย เพราะเมื่อเวลาลวงไปคําสอนตาง ๆ ก็
เพี้ยนไปเกิดของที่เปนกระพี้ เปนขยะเกิดขึ้นแลวผูคนก็เปลี่ยนไป จิตใจเปลี่ยนไป เกิดไมเขาใจ
ศาสนา
๘

พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต), รอยคน รอยธรรม ๑๐๐ ปพุทธทาส, (กรุงเทพมหานคร :
สุขภาพใจ, ๒๕๔๙), หนา ๑๑.
๙
พุทธทาส อินทปญโญ, ประวัติทานพุทธทาส, คัดจากหนังสือ พุทธสาสนา ปที่ ๖๗ เลม ๒
พุทธศักราช ๒๕๔๒.
๑๐
พระธรรมโกศาจารย, (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), รอยคน รอยธรรม ๑๐๐ ปพุทธทาส, (กรุงเทพมหานคร :
สุขภาพใจ, ๒๕๔๙), หนา ๑๗.
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๙๐
บุคคลสําคัญของโลก
ในการประชุ ม สมัย สามั ญ ขององค การการศึ กษาวิ ท ยาศาสตร แ ละวั ฒ นธรรมแห ง
สหประชาชาติหรือยูเนสโก ณ สํานักงานใหญกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม
๒๕๔๘ ที่ประชุมมีมติประกาศยกยองพระธรรมโกศาจารยหรือ “พุทธทาสภิกขุ” ใหเปนบุคคล
สําคัญของโลก และใหบรรจุรายการที่ประเทศไทยเสนอขอใหยูเนสโกรวมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระ
ครบรอบชาตกาล ๑๐๐ ป ของทานพุทธทาสภิกขุ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ไวในรายการ
เฉลิมฉลองบุคคลสําคัญหรือผูมีผลงานดีเดนและเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรของยูเนสโก
ประจําป ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ ดวยเหตุผลสําคัญที่ยูเนสโกไดประกาศยกยอง “พุทธทาสภิกขุ” เปน
บุคคลสําคัญของโลกก็คือ การที่ทานไดอุทิศตนเกือบตลอดชีวิตของการครองสมณเพศ เพื่อการ
เผยแพรพระธรรม ซึ่งเปนธรรมที่ประยุกตใหมมีความรวมสมัย เหมาะสมกับสังคมปจจุบัน ใชการ
ถายทอดดวยภาษาที่งาย ๆ ไมยึดติดกับภาษาบาลีและสันสกฤตแตก็ไมทอดทิ้ง เนื่องจากภาษาบาลี
และสันสกฤตเปนรากฐานสําคัญ ของการเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆสามเณร
ทานมีเจตนาที่แนวแนในการที่จะใหสังคมไทยและสังคมโลกประยุกตหลักธรรมไปใชทั้งระดับ
สังคมและบุคคล เพื่อผดุงไวซึ่งสันติธรรม ยุติธรรม และใหมนุษยอยูรวมกับสิ่งแวดลอมไดอยาง
กลมกลืน
พุทธทาสภิกขุเปนชาวไทยคนที่ ๑๘ ที่ไดรับการยกยองจากยูเนสโก นับตั้งแต
ป ๒๕๐๕ เปนตนมา จึงเปนเรื่องที่นายินดีและนาชื่นชมของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ โดยเฉพาะ
ชาวพุทธ เนื่องจากทานเปนพระสงฆที่ไดใหหลักธรรมคําสอนที่มีคาอยางสูงแกประชาชน มีวัตร
ปฏิบัติที่งดงาม เปนแบบอยางที่ดีทั้งแกพระสงฆดวยกันและประชาชนทั่วไป จนเปนที่เคารพของ
ชาวไทยและประชาชนทั่วโลก
กอนอุปสมบท ทานไดตั้งใจไววาจะบวช เรียนเพียง ๓ เดือนเทานั้น แตเมื่อไดศึกษาเลา
เรียนพระธรรมแลว ก็บังเกิดความซาบซึ้งในพระพุทธศาสนา จึงลมเลิกความตั้งใจที่คิดจะลาสิกขา
ตามกําหนดเดิมเสียสิ้น และนี่คือเหตุแหงการบวชตลอดชีวิตของทาน
ทาน “พุทธทาสภิกขุ” เปนผูกอตั้งสวนโมกขพลาราม ซึ่งตั้งอยู ณ วัดธารน้ําไหล
อําเภอ ไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อป ๒๔๗๕ สถานที่แหงนี้เปนสถานที่ปฏิบัติธรรม และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในทางศาสนาระหวางกันมีผูมาปฏิบัติธรรมทั้งที่เปนชาวไทยและชาวตางประเทศ
เปนจํานวนมาก เปนแหลงสําคัญในการศึกษา คนควาวิชาการทางพระพุทธศาสนา เปนสถานที่ผลิต
ตําราและบุคลากรเพื่อใชในการเผยแพรธรรม ถึงแมวาวันนี้จะไมมีทานอยู ณ ที่แหงนี้แลวก็ตาม แต
คุณความดีที่ทานไดฝากไว ก็ยังคงดึงดูดใหผูคนหลั่งไหลกันไปเยี่ยมเยียนมิไดขาด
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๙๑
ทานพุทธทาสมีเอกลักษณเฉพาะตน แมแตราษฎรอาวุโส ศ.นพ.ประเวศ วะสี ก็ได
กลาวถึงเอกลักษณของทานพุทธทาสโดยสรุปมีดังนี้
๑. สมองดี มนุษยมีสมองแตกตางกันมาก ตั้งแตพูดจาไมคอยรูเรื่อง สมองทึบ ชวย
ตัวเองไมได หรือปญญาออนไปจนถึงสมองดียิ่งกวาคนอื่น ๆ อาทิ พระพุทธเจา ไอนสไตน เปนตน
ทานพุทธทาสมีผลงานมาก ดีกวาคนธรรมดาทั่วไป หาคนที่สรางงานอยางทานไดยากมาก จึงนับวา
เปนคนมีสมองดี ด.ช.เงื้อม หรือเงื่อม พานิช ไดรับพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่ทําใหสมองดี
๒. ไมเชื่องาย คนสวนใหญถูกทําใหเชื่องาย ดวยลักษณะของการเลี้ยงดูในครอบครัว
การศึกษา กฎหมาย และวัฒนธรรม ซึ่งมีประโยชนในการทําใหหมูคณะทําอะไรเหมือน ๆ กัน เพื่อ
การเกาะกลุมและตอสู แตมีโทษ คือขาดปญญาที่จะแกปญหาเพราะขาดความคิดริเริ่มใหม ๆ ทาน
พุทธทาสเรียนเพียง ม. ๓ เรียนเปรียญธรรมไดประโยค ๓ แลวปฏิเสธที่จะเรียนตอและมีชีวิตแบบ
พระในเมือง จึงไดออกไปอยูปา ปฏิเสธการประกอบพิธีกรรม ตาง ๆ ไมเชื่อคําสอนแบบดาษดื่น
ไมเชื่อวาสิ่งที่บันทึกไวในพระไตรปฎกจะเปนพุทธวจนะทั้งหมด ไมเชื่อวาคัมภีรที่สําคัญ อาทิ
วิสุทธิมรรคจะถูกตองไปทั้งหมด นี่เปนเคล็ดที่สําคัญที่ทําใหทานบรรลุปญญาอยางเอก ถาเชื่องาย
ทําตามกันไปเรื่อย ๆ ก็เหมือนเดิม พระพุทธองคทรงสอนเรื่องนี้ในกาลามสูตรที่มิใหเชื่องาย เพราะ
เหตุ ๑๐ ประการคือ
๒.๑ อยาเชื่อเพราะทําตามกันมา
๒.๒ อยาเชื่อเพราะทําสืบ ๆ กันมา
๒.๓ อยาเชื่อเพราะวาไดยินมา
๒.๔ อยาเชื่อเพราะอางปฎก
๒.๕ อยาเชื่อเพราะนึกเดาเอา
๒.๖ อยาเชื่อเพราะคาดคะเน
๒.๗ อยาเชื่อเพราะตรึกตรองตามอาการ
๒.๘ อยาเชื่อเพราะถูกตามลัทธิของตน
๒.๙ อยาเชื่อเพราะผูพูดควรเชื่อได
๒.๑๐ อยาเชื่อเพราะผูพูดเปนครูของเรา ทานพุทธทาสเปนผูประยุกตใชกาลาม
สูตรไดดีเปนอยางยิ่ง
๓. ปฏิเสธวัตถุนิยม ทานปฏิเสธลาภยศและการเสพติดทางวัตถุไปอยูปา กินอยูอยาง
งาย ๆ ทานจะเนนเรื่อง “กินขาวจานแมว อาบน้ําในคู เปนอยูเหมือนตายแลว” จึงทําใหทานได
สัมผัสกับธรรมชาติ มีเวลาคิดคน ศึกษามาก “ลานหินโคง” ที่สวนโมกขเปนสถานที่อเนกประสงค
พระนั่งฉันกับพื้นทราย ญาติโยมนั่งตามพื้นตามโคนตนไม ทานกลาวเสมอวา “พระพุทธเจาประสูติ
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๙๒
ที่พื้นดิน (สวนลุมพินี) ตรัสรูที่พื้นดิน (ใตตนโพธิ์) และปรินิพพานที่พื้นดิน (ระหวางตนรังคู)
โบสถของสวนโมกขไมมีอาคารเปนที่กลางแจง มีผูสรางหองน้ําถวาย ทานไมใช ทานสรงน้ําใน
โองขางนอก และจําวัด (นอน) ที่แครเล็ก ๆ ปณิธานอยางหนึ่งของทานคือ “นําเพื่อนมนุษยออกจาก
วัตถุนิยม” เปนวิธีการชวยใหคนพนทุกขไดงาย
๔. พุทธจริต ทา นพุท ธทาสชอบศึกษาคนควา เรื่องตาง ๆ อยา งกว า งขวาง ทั้ ง
พระไตรปฎก คําสอนมหานิกายศาสนาอื่น ๆ วิทยาศาสตรและเรื่องสังคมตาง ๆ ทําใหทานมี
ความรูกวางขวางเชื่อมโยง ทานสามารถแสดงธรรมที่สอดคลองกับชีวิตและสังคมไดทุกแงมุม
ปญหาของพระสงฆสวนใหญ คือ ไมสามารถสื่อความหมายกับชาวบานได จึงทําให
ชาวบานโดยเฉพาะคนหนุม-สาวไมเขาวัด ไมสนใจพระ คงนับถือศาสนา กราบไหวพระใน
พิธีกรรมตาง ๆ เทานั้น อาทิ ขึ้นบานใหม แตงงาน สวดศพ เปนตน มิไดประโยชนจากพุทธธรรม
จริง ๆ จึงทําใหสังคมวุนวาย มีอบายมุขและสิ่งเสพติดมาก
๕. มีอิทธิบาท ๔ สูง คนทั่วไปมีอิทธิบาท ๔ไมคอยสูงจึงพัฒนายาก แตทานพุทธทาส
นั้นตางจากคนทั่วไป ทานมีความขยันขันแข็งมาก ทานศึกษาคนควา เขียน แสดงธรรม ฯลฯ มี
ผลงาน มีหนังสือ เทศนมากยิ่งกวาพุทธสาวกใด ๆ ศาลาธรรมโฆษณที่สวนโมกขพลารามมีหนังสือ
ของทานที่เขียนเต็มทั้งหลัง ทานสอนตั้งแตชาวบานจนถึงผูพิพากษา
อิทธิบาท คือ คุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จ มี ๔ อยาง คือ
๕.๑ ฉันทะ พอใจ ใฝใจรักจะทําในสิ่งนั้น รักในงาน
๕.๒ วิริยะ ความเพียร ขยันหมั่นประกอบในสิ่งนั้น ขยันทํางาน ขยันเรียนดวย
ความพยายาม เขมแข็ง อดทน ไมทอถอย
๕.๓ จิตตะ ความคิดตั้งจิตเอาใจจดจอ ฝกใฝในงานสิ่งนั้น ไมปลอยใจใหฟุงซาน
เลื่อนลอย
๕.๔ วิมังสา ความไตรตรอง ทดลอง หมั่นใชป ญญาใครค รวญหาเหตุผล
ตรวจสอบงานที่ทําโดยรวม คือ มีการวางแผน วัดผล คิดคนวิธีการแกไขปรับปรุง เปนตน
๖. มีความสนใจและความสามารถในการถายทอด พระสงฆบางรูปมีธรรมะสูง มี
ความรูมาก แตถายทอดอบรมคนไมเปน ดังคําเรียกวา “อรหันตแหง” บรรยายธรรม คนนั่งฟงหลับ
หมด แตทานพุทธทาสสนใจในการถายทอดธรรมะมาก ทานเขียนหนังสืออานงาย จึงทําใหธรรมะ
จากสวนโมกขกระจายไปโดยรวดเร็ว พระที่สวนโมกขเชี่ยวชาญทั้งอัดเทป ถอดเทป ทานสรางโรง
มหรสพทางวิญญาณ มีรูปปน รูปวาดเปนปริศนาธรรม
๗. ชอบใชปญญาเจาะลึก ทานพุทธทาสศึกษาตรวจสอบและพบหลักธรรมที่ลึกซึ้งอัน
ยากตอการเขาใจ ซึ่งไมคอยมีผูใดนํามาพูดกันเลย ฟงอยูเหมือน “เพชรในตม” แตทานไดนําสิ่ง
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เหลานี้มาสอน อาทิ อิทัปปจจยตาและตถตา เมื่อตรวจสอบปฏิจจสมุปบาทตามคัมภีรวิสุทธิมรรค
ซึ่งรจนาโดยพระพุทธโฆษาจารย ชาวอินเดียอันพระภิกษุใชในการศึกษากันมาชานานนั้น นาจะไม
ถูกตองทั้งหมด
โลกปจจุบันเปนยุคสมัยของอารยธรรมตะวันตกมีอิทธิพลครอบครอง เพราะมี
นักวิทยาศาสตร นักปราชญที่ยิ่งใหญจํานวนมากคนพบกฎเกณฑหลักการตาง ๆ อันกอใหเกิด
วิวัฒนาการสรางแตความเจริญรุงเรืองทางดานวัตถุ โลกจึงเกิดวิกฤติการอยางรุนแรง ทั้งในการเมือง
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม แลวทําใหมนุษยมีความเห็นแกตัวสูง จิตใจเปนทาสของวัตถุนิยม
จึงทําใหสังคมเดือดรอนกันทั่วโลก แสดงใหเห็นวาอารยธรรมสมัยใหมของชาติตะวันตกนั้นมี
ความผิดพลาด เพราะนักปราชญตะวันตกทั้งหลายมุงคนควาวิจัย ศึกษาแตปจจัยภายนอก จึงไมพบ
หลักธรรมอันเปนเอกเหมือนที่พระพุทธเจาทรงพบ เมื่อ ๒๕๐๐ ปมาแลว ที่มุงพัฒนาจิตใจภายใน
เปนหลัก
หลักธรรมของพระพุทธเจาวาดวยธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลาย ไมวาเล็ก ใหญ
จับตองได ทานทรงประกาศวา สรรพสิ่งทั้งหลายเปนอนิจจัง คือลวนเปลี่ยนแปลงไมคงที่ ถาคงที่
(นิจจัง) เปนลักษณะตายตัว มันจะไมเกี่ยวของสัมพันธกัน แตละสิ่งแตละอยางจะทรงตัวอยูโดยโดด ๆ
แตเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายลวนเปลี่ยนแปลง (อนิจจัง) มันจึงเกี่ยวของสัมพันธกันเปนปจจยาการตอ
กัน ที่เรียกวาอิทัปปจจยตา (อิทะ = นี้ ปจจยตา = เปนปจจัยใหเกิด) อาทิ มีดวงอาทิตยจึงมีแสงแดด
มีแสงแดดจึงมีความรอน มีความรอน และน้ําจึงมีไอน้ํา ฯลฯ เปนตน
การทํางานคือ การปฏิบัติธรรม ทานพุทธทาสเปนนักปลุกระดม อะไรที่ทานเห็นวา
สําคัญทานจะพูดย้ําเสมอ ซ้ําแลวซ้ําเลา เพื่อใหคนจําแลวนําไปปฏิบัติ อาทิ ในเรื่องตัวกูของกู คือ
ภาวะที่จิตเกิดรูสึกในความมีตัวกูของกูขึ้น คือถามีตัวกู ของกูมาก ก็ทุกขมาก มีตัวกู ของกูนอยก็
ทุกขนอย ไมมีตัวกู ของกูเลย ก็ไมทุกขเลย ไมมีตัวกูของกูชั่วคราว ก็ไมทุกข (นิพพาน) ชั่วคราว ไม
มีตัวกูของกูถาวร ก็ไมมีความทุกขหรือนิพพานถาวร
การปฏิบัติธรรม เปนการทํางานดวยความไมยึดมั่นถือมั่น อาทิ ไมยึดมั่นวาความเห็น
ของเราเทานั้นที่ถูก ไมยึดมั่นวาเราเกงกวาคนอื่น ไมยึดมั่นวางานของเราสําคัญกวาของคนอื่น ไมยึด
มั่นวาเราจะตองไดรับผลตอบแทนดวยเงิน ขึ้นขั้น หรือเกียรติยศ ชื่อเสียงดีกวาคนอื่น ฯลฯ เปนตน
ทานพุทธทาสสอนวาอยาไปยึดมั่นแมในความดี ตองอยูเหนือดี เหนือชั่ว เชน ทานพูด
เสมอวา “ทําดี ดี” มิใชทําดีตองไดดี ทั้งนี้เพราะการทําดีนั้นดี แตผลจะเปนอยางไรที่จะเกิดขึ้นไม
ตองไปคาดหวังเพราะเจตนาเราทําดีแลวก็ดี แตคนเรามักคิดและหวังวาทําดีแลวตองไดดี จึงทําให
เสียใจ หากผลเกิดตรงขาม ทานจึงเนนเสมอวาการทํางานคือการปฏิบัติธรรม ธรรมะคือการทํา
หนาที่ตองทํางานดวยความสุข มีความสนุกดวยการทํางาน ถาใครพบศิลปะการทํางานใหมีความสุข
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จะมีชีวิตที่ประเสริฐ เพราะคนไทยมักทํางานดวยความทุกข ความสุขอยูที่อบายมุข สังคมจึงเกิด
ความวุนวาย ทุกหนวยงานมีปญหาเกิดความขัดแยงกันบอย ๆ โดยเฉพาะในหนวยงานราชการ
ฉะนั้นการฝกคนใหรูจักทํางานดวยความสุข จึงเปนสิ่งที่จําเปนยิ่งในการพัฒนาประเทศ นี่ตองนึกถึง
พระคุณของทานพุทธทาสภิกขุ
ทานพุทธทาส มักเนนถึงปญญาตองมากอน เพราะถาคนมีปญญาก็ยอมมีศีลและสมาธิ
อยูในตัว โดยทานอางถึงมรรคมีองค ๘ วา เริ่มดวยสัมมาทิฐิ ซึ่งเปนปญญา ทานพุทธทาสไดสราง
คุณูปการอยางใหญหลวงตอสังคมไทยและโลก คําสอนของทานทําใหเชื่อมโยงเรื่องตาง ๆ ทั้งทาง
โลกและทางธรรม ทางศาสนาและวิทยาศาสตร อาทิ ทานไดกลาวถึงประชาธิปไตยของประชาชน
เพื่อประชาชน โดยประชาชนนั้น ใชไดเฉพาะประชาชนที่มีธรรมเทานั้น ถาประชาชนไมมีธรรม
มันก็กลายเปนประชาธิปไตยตายเทานั้นเอง ดังนั้น ตองหวานพืชธรรมกอนพืชประชาธิปไตย เพื่อ
ลดหรือปองกันความเห็นแกตัว ถาเห็นแกตัวก็มีแตประชาธิปตายโดยไมรูสึกตัว ความไมเห็นแกตัว
จึงเปนรากฐานของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยแทจึงมีแตความไมเห็นแกตัว ซึ่งเปนของมีไดยาก
สําหรับปุถชุ นสมัยนี้ที่บูชาวัตถุ
ในหนังสือคูมือมนุษยทานไดสรุปวา “พุทธศาสนา” คือ วิชาและระเบียบปฏิบัติ
เพื่อใหรูจักสิ่งทั้งปวงถูกตองตามที่เปนจริงวาอะไรเปนอะไร สิ่งทั้งปวงมีสภาพตามที่เปนจริง คือไม
เที่ยง เปนทุกขไมใชตัวตนหรือของตัว แตสัตวทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะ
อํานาจของความยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธีปฏิบัติ เรียกวา ศีล สมาธิ ปญญา เพื่อใชเปน
เครื่องมือตัดความยึดมั่นถือมั่นนั้นเสีย อุปาทานความยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึดคือ ขันธ ๕
ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อรูจักขันธทั้ง ๕ ตามที่เปนจริง ก็จะสามารถเขาใจสิ่ง
ทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหนายคลายความอยาก ไมยึดอะไรติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยูอยางที่
เรียกวา “เปนอยูชอบ” คือ ใหวันคืนเต็มไปดวยความปติปราโมทย อันเกิดจากการกระทําที่ดีงาม
ถูกตองอยูเปนประจํา แลวระงับความฟุงซาน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจงไดเรื่อย ๆ ไป จนกระทั่ง
เกิดความเบื่อหนาย คลายความอยาก ความหลุดพน และนิพพานไดตามความเหมาะสมของ
สิ่งแวดลอม
ถาเราจะรีบเรงทําใหไดผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกวา วิปสสนาธุระ เริ่มตั้งแตมี
ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปญญา คือ ความเห็นแจง
บริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนใหติดอยูกับวิสัยโลกออกเสียได
ลักษณะทั้งหมดที่กลาวมานี้ ในพระรูปอื่น ๆ ก็มีบางบางขอ มากนอยตางกัน แตที่มี
ครบทั้ง ๗ ประการ และมีมากอยางทานพุทธทาสภิกขุนั้นหาไดยากยิ่ง เอกลักษณดังกลาวรวมกันทํา
ใหเกิดเปน “ทานพุทธทาส” อยางที่ทา นเปน จึงสมควรแลวที่ทานไดเปนบุคคลสําคัญของโลก
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ทานพุทธทาสเปนพระสงฆไทยรูปแรกที่กลาปฏิเสธคัมภีรวิสุทธิมรรควา “มิใชแกนแท
ของพุทธศาสนาโดยหันไปหาคําสอนจากพระโอษฐของพระพุทธเจาโดยตรง ซึ่งสามารถคนควาได
จากพระไตรปฏก โดยเฉพาะพระสุตตันตปฏก (พระสูตร) และพระวินัยปฏก ขอนาสังเกต คือ
นักปฏิรูปศาสนา (Reformist) มักมุงกลับไปหา “เนื้อแท” ของศาสนา ซึ่งเรียบงายและทันสมัยอยู
เสมอ และพนจากรูปแบบ ประเพณีพิธีกรรม ซึ่งเปนเปลือกกระพี้ของสังคมแตละยุคที่หอหุมอยู๑๑
สวนโมกขพลาราม เปนนวัตกรรมทางศาสนาที่ทานพุทธทาส ตองการใหเปนแบบอยางของ “วัด
แท” ที่หลุดพนจากรูปแบบและเนื้อบกของวัดที่สรางกันมา ตั้งแตสมัยกรุงรัตนโกสินทร สมัยอยุธยา
หลุดพนจากอิทธิพลของลังกาวงศสมัยสุโขทัย กลับไปหาอารามที่เรียบงายในสมัยพุทธกาล
ผลงานของทานพุทธทาส ปจจุบันทุกมหาวิทยาลัยที่มีแผนกสอนวิชาศาสนาทั้งใน
ยุโรปและอเมริกาเหนือลวนศึกษางานของทาน ปจจุบันมีก ารแปลงานสําคัญของทานเปน
ภาษาอังกฤษไมนอยกวา ๑๕๐ เลม ภาษาฝรั่งเศสไมนอยกวา ๑๕ เลม และภาษาเยอรมนี ๘ เลม
นอกจากนั้นยังแปลเปนภาษาจีน อินโดนีเซีย ลาว และตากาล็อคอีกดวย กลาวไดวา
ในประวัติศาสตรไทยทานพุทธทาสมีผลงานที่เปนหนังสือแปลสูตางประเทศมากที่สุด ในโลกพุทธ
ศาสนาสากลเวลานี้ บุคคลชั้นนําทางพุทธศาสนาที่ทั่วโลกยอมรับมีอยู ๓ ทาน คือ องคดาไลลามะ
แหงวัชรยาน ทานพุทธทาส แหงเถรวาท และทานติช นัท ฮันท แหงนิกายเซน ศาสตราจารย
นายแพทยประเวศ วะสี นักคิดชั้นนําไดกลาวไววา ศาสนาธรรมที่จะมีผลตอโลกทั้งโลกได จะตอง
มีความเปนสากล นี้เปนสิ่งที่สํานักสวนโมกขพลาราม ไดทํามากที่สุด
ความเปนกัลยาณมิตรของทานพุทธทาสภิกขุ
ท า นพุ ท ธทาสภิ ก ขุ เ ป น พระสงฆ ที่ เ ป น กั ล ยาณมิ ต ร เป น เพื่ อ นที่ ดี ข องศาสนิ ก ชน
ทําหนาที่หามไมใหทําความชั่ว แนะนําใหทําความดี สั่งสอนใหเรียนรูในสิ่งที่ไมเคยรูไมเคยฟง
สิ่งใดที่เคยรู เคยฟงแลวก็ทําใหชัดเจนยิ่งขึ้น ดวยเหตุนี้ พระเถระ ศิษยานุศิษย และนักวิชาการหลาย
ทาน ไดแสดงนานาทัศนะในความเปนกัลยาณมิตรของทานไวในหนังสือเรื่อง “รอยคน รอยธรรม
๑๐๐ ปพุทธทาส” ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอตัวอยางไว ดังนี้
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดแสดงทัศนะวา “การที่จะมองชีวิตของทาน
พุทธทาสนั้น จําเปนที่จะตองเขาใจแนวคิดและความคิดของทานกอน ขั้นที่หนึ่งตองมองที่เจตนา
ของทาน ซึ่งทานเรียกตัวทานเองวา พุทธทาส แปลวา ทาสของพระพุทธเจา หมายถึงทานไดอุทิศ
ชีวิตของทานในการสนองงานพระพุทธเจา ซึ่งพระพุทธเจาทรงสอนใหพระสงฆทําหนาที่แสดง
๑๑

สันติสุข โสภณสิริ, พุทธทาสจักอยูไปไมมีตาย ปรากฏการณพุทธทาส คุณคาและความหมาย,
(ออนไลน) แหลงที่มา : cart.sru.ac.th/e143/e144/e145 (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕).
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๙๖
หลักธรรม เพื่อประโยชน เพื่อความสงบสุขแกปวงชน การที่ทานสนองงานของพระพุทธเจานั้นก็
คือทานมีเจตนาที่จะทํางานเพื่อสรางสรรคประโยชนสุขแกประชาชน ทําใหโลกรมเย็นเปนสุข”๑๒
จากแนวคิ ด ของพระพรหมคุ ณ าภรณ จะเห็น วา ท า นพุท ธทาสมี พระพุท ธเจ า เป น
กัลยาณมิตร โดยการรับใชอยางซื่อสัตยตอธรรมวินัยกอน เมื่อพัฒนาตนเองจนดีแลวก็นํามาสั่ง
สอนใหกับศิษยานุศิษยใหไดรับประโยชนจากสิ่งที่ทานไดรับมา จึงนับวาทา นนั้นมีความเปน
กัลยาณมิตรตอผูอื่นดวย
พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดแสดงทัศนะวา ทานพุทธทาสสามารถ
แสดงเรื่องที่ลึกซึ้งใหเขาใจไดงาย ดังที่ทานกลาววา สิ่งที่อาตมาเห็นในคําสอนของทานพุทธทาสก็
คื อ ความสมนั ย คื อ ความต อ เนื่ อ ง ไม ว า จะพู ด เรื่ อ งอะไรก็ จ ะโยงเข า กั บ ระบบความคิ ด เรื่ อ ง
“จิตวาง” หมด ไปจับเรื่องไหนก็คือจิตวางทั้งสิ้น คือเรื่องอนัตตาทั้งสิ้น ในเรื่องของการใชสื่อ
ตองถือวาทานพูดธรรมะดวยภาษารวมสมัย พูดเรื่องภาษาคน-ภาษาธรรม เพื่อไมใหคนหลงอยูใน
ศัพทแสงทางศาสนา เพราะภาษาศาสนาที่ทานใชในความหมายหนึ่ง แตคนไปเขาใจในความหมาย
ภาษาชาวบาน จึงทําใหหลงประเด็นตรงนี้ ทานพยายามเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนานิกายเซ็น
เซ็ น ระมั ด ระวั ง ในเรื่ อ งสั ญ ลั ก ษณ เ ป น พิ เ ศษ เพราะหากเราสร า งสั ญ ลั ก ษณ อ อกมาด ว ยภาษา
คนมักจะไปติดที่สัญลักษณคือภาษา เขาไมถึงสัจธรรม”๑๓ จากทัศนะดังกลาวมาจะเห็นวาทานพุทธ
ทาสมีคุณสมบัติของความเปนกัลยาณมิตรที่วา คมฺภีรฺจ กถํ กตฺตา คือสามารถที่จะแถลงเรื่องที่
ลึกซึ้งใหเขาใจไดงาย
พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร) ไดแสดงทัศนะวา ทานพุทธทาสเปนบุคคลที่
นารัก นาเคารพไมแสดงความโกรธเคืองใหเห็น เทาที่อยูกับทานไมเคยที่จะไมสบายใจ ก็ไมรูวาใน
จิตใจของทานยังมีความโกรธอยูไหม แตที่ทานจะแสดงอาการโกรธนี้ไมเคยเห็น อารมณของทาน
เปนปรกติ ใครจะดาก็ไมวากัน ไมใหรายใคร คงทําหนาที่เผยแพรธรรมะใหเขาเขาใจ ทานเปนอยู
งาย ๆ ไมเคยถือตัวถือตน ใครมาพบมาหา ทานก็มานั่ง ถามวา “มาธุระอะไร” ถาเขาบอก “มา
เที่ยว” ทานก็วา “ไป ไปเที่ยว” ถามาถามปญหาธรรมะทานก็จะคุย ตอบปญหาธรรมะ บางคน
บอก “มาเจิม” ทานบอกวา “ทําไมเปน” “มาใหรดน้ํามนต” ทานบอกวา “ทําไมเปน” ใหไปหาที่
อื่น
ทานอาจารยเปนแบบอยางในการทํางาน ทานทํางานจนกระทั่งวาระสุดทาย ไมเคย
หยุด ทําวันละหลายชั่วโมง บางทีทานเขียนวา “ทั้งวันฉันไมไดทําอะไร” จริง ๆ ทานทํางานทั้ง

๑๒

พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต), รอยคน รอยธรรม ๑๐๐ ปพุทธทาส, หนา ๑๒.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๘.

๑๓
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๙๗
วัน ทําดวยจิตวาง ทานเนนเรื่องการทําจิตใหวาง ไมใชวาเรา-ของเรา กู-ของกู ทํางานอยางนี้จะ
ไมเหนื่อย ถาตองการจะเดนจะดีจะดังมันเหนื่อย ไมสนุก ทํางานออกแรงรางกายตองเหนื่อย
ระบบปราสาทกลามเนื้อตองลา แตหยุดพักเดี่ยวเดียวก็หาย ถาเหนื่อยใจไมหายเหนื่อย แมไม
ทํางานก็เหนื่อย
สวนการปฏิบัติทานอาจารยก็ทําใหดูอยูใหเห็นเปนประจํา เชน “อยูอยางต่ํา ทําอยาง
สูง” ทานมุงเนนในการปฏิบัติ ไมใชปริยัติอยางเดียว ทานสอนวิธีกรรมฐาน ซึ่งมีอยูหลายแบบ
ทานพุทธทาสไมสนใจเกจิอาจารย ทานสนใจวิธีของพระพุทธเจา เห็นวาวิธีปฏิบัติ ที่ดีที่สุดคืออา
นาปานสติภาวนา”๑๔
กรุณา กุศลาสัย ไดแสดงทัศนะวา ทานพุทธทาสมีความเปนกัลยาณมิตรโดยธรรม
ดังที่ทานไดกลาววา ถาผมไมไดรับความเมตตาจากทานพุทธทาส ชีวิตผมคงยากที่จะทํานายไดวา
จะเปนอยางไร คือเด็กอยางผม ไมมีแม และโดยธรรมชาติแลว ขอโทษ ไมไดยอตนเอง เปน
เด็กฉลาด ผมมาดูตัวเองวาเราเรียนหนังสือเกง แตพอแมไมมี ที่พึ่งที่พาอะไรก็ไมมีทั้งนั้น ถาไมมี
ใครสักคนเมตตา มาตักเตือนเรา มาใหคําแนะนําเรา คือทานพุทธทาสนี้ เราคงจะเขารกเขาพงไป
แลว
สําหรับทานพุทธทาสกับทานอาจารยกรุณา กุศลาสัย นั้นกลาวไดวาเปนพี่ชาย-นองชาย
โดยธรรม ดังที่ทานพุทธทาสสงภาพหนึ่งไปใหที่อินเดียพรอมดวยลายมือวา “ดวยความรักใครแด
นองชายโดยธรรม” ซึ่งคําวา “นองชายโดยธรรม” ถอยคํานี้คงจะไมคอยมีการใชในภาษาไทยมาก
นัก ถึงจะใชก็คงเปนสํานวนที่ทานคิดคนขึ้นกอน คือทานรักผมเปนนองชาย ผมเรียกทานหลวงพี่
แตทั้งหมดนี้มีธรรมะของพระพุทธเจาเปนสื่อใหไดมาเปนพี่นองกัน จึงมี “โดยธรรม” ตอทาย
หมายถึงโดยธรรมะของพระพุทธเจาเราสองคนจึงมารูจักกัน”๑๕
ศ.ระพี สาคริก ไดแสดงทัศนะวา “ทานพุทธทาสมีความเปนกัลยาณมิตรตอทุกคน
เพราะเขาถึงแกนแทของศาสนา ดังที่ทานกลาวไววา ทานพุทธทาสภิกขุทานเขาถึงแกนของศาสนา
รูปธรรมงาย ๆ คือทานเปดใหคนทุกศาสนาสัมผัสกับทาน”๑๖ ดวยเหตุนี้ทําใหทานนําแบบอยางมา
ปรับใชกับชีวิต และเขากับคนไดทุกศาสนา ดังคํากลอนที่ทานเขียนเอาไววา
คนเห็นคนเปนคนนั่นแหละคน
คนเห็นคนไมใชคนใชคนไม

๑๔

พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร), รอยคน รอยธรรม ๑๐๐ ปพุทธทาส, หนา ๓๒.
๑๕
กรุณา กุศลาศัย, รอยคน รอยธรรม ๑๐๐ ปพุทธทาส, หนา ๑๔๔-๔๕.
๑๖
ศ.ระพี สาคริก, รอยคน รอยธรรม ๑๐๐ ปพุทธทาส, หนา ๑๕๘.
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๙๘
กําเนิดคนยอมเปนคนทุกคนไป
จะแตกตางกันไดแตชั่วดี
ศ. นพ. วิจารณ พานิช ไดแสดงทัศนะวา “ทานพุทธทาสมีความเปนกัลยาณมิตรตอ
ตนเองในแงการเลือกเฟนธรรม (ธรรมวิจัย) ดังที่ทานกลาววา ผมประทับใจทานพุทธทาสในแง
ของการเลือกทางที่จะศึกษาธรรมะดวยวิธีการปฏิบัติ ขณะที่คนสวนใหญศึกษาธรรมะโดยทฤษฏี
แตทานเองไมปฏิเสธทฤษฏี นําทฤษฏีมาเปนตัวประกอบการปฏิบัติ แลวก็อาศัยการปฏิบัติเปน
first hand information ที่ตัวเองสัมผัสเอามาตีความทฤษฏี ทําใหรูจักทฤษฏีที่แทจริง โดยการ
ตระหนักวาทฤษฏีที่มีอยูในตํารา มีสวนที่เปนหัวใจ เปนของแท และมีทั้งสวนที่แปลกปลอมเขา
มา เปนสวนเพิ่มของการขยาย ทานใชการปฏิบัติมาคัดเลือก ชวยในการคัดเลือก เปนสวนเพิ่ม
ขยายออกจากสวนที่เปนหัวใจ นี้เปนสิ่งที่ผมรูสึกประทับใจมาก”๑๗
รัญจวน อินทรกําแหง ไดแสดงทัศนะวา ทานพุทธทาสเปนกัลยาณมิตรในฐานะครู
ผูยกวิญญาณของศิษย ดังที่ทานกลาววา เมื่อรําลึกถึงเจาประคุณทานอาจารยแลว ไมมีแงอื่น ที่จะ
นึกถึงทาน นอกจากวาเราไดรับการยกวิญญาณ ก็คือการยกสติปญญาที่คอนขางเขลา ที่ไมไดเรื่อง
ไดราว ใหเปนสติปญญาที่เฉลียวฉลาดแหลมคม และรูจักลูทางในการที่จะดําเนินชีวิตอยางถูกตอง
ตอไป”๑๘
ความเปนกัลยาณมิตรของพระเถระ ศิษยานุศิษยและนักวิชาการที่มีตอทานพุทธทาส
ดังกลาวมาแลว ยอมสะทอนใหเห็นวา ทานพุทธทาสมีความเปนกัลยาณมิตรทั้งตอตนเองและผูอื่น
ความเปนกัลยาณมิตรในตนเอง ทานเปนแบบอยางในการทํางาน ทานทํางานจนกระทั่งวาระสุดทาย
ไมเคยหยุด ทําวันละหลายชั่วโมง โดยถือวาการทํางานคือการปฏิบัติธรรม ธรรมคือหนาที่ ในแง
การเลือกเฟนธรรม (ธรรมวิจัย) ทานเลือกทางที่จะศึกษาธรรมะดวยวิธีการปฏิบัติ แทนที่จะศึกษา
เพียงทฤษฏีอยางเดียว ในดานความเปนกัลยาณมิตรตอผูอื่น ทานยอมเปนทาสรับใชพระพุทธเจา
เพื่อประโยชนสุขของพหูชน นําธรรมะที่ไดศึกษามาอธิบายใหกับหมูชนไดเขาใจ แถลงเรื่องที่ลึก
ซึ่งใหเขาใจงาย เพื่อใหทุกคนเขาถึงแกนแทของศาสนา
จากบทบาทและความสํ า คั ญ ของท า นพุ ท ธทาสภิ กขุ ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ท า นไม ใ ช เ ป น
กัลยาณมิตรเฉพาะพุทธศาสนิกชนเทานั้น แตเปนกัลยาณมิตรของคนทุกเชื้อชาติศาสนา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การพัฒนาปญญาที่มีตอสังคมไทย และคณะสงฆไทย ในดานการศึกษาทานศึกษาคนควา

๑๗

ศ.นพ.วิจารณ พานิช, รอยคน รอยธรรม ๑๐๐ ปพุทธทาส, หนา ๒๒๐.
รัญจวน อินทรกําแหง, ทานอาจารยพุทธทาสในฐานะครู, พิมพครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร :
มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๘), หนา ๖.
๑๘
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๙๙
พระไตรป ฎ ก และศึ ก ษาทุ ก ศาสนา นอกเหนื อ จากตํ า ราเรี ย นทั้ ง ฝ า ยเถรวาทและมหายาน
กระบวนการพัฒนาปญญาของทานมุงเนนใหมนุษยพัฒนากายดวยศีล พัฒนาจิตใจดวยสมาธิและ
ป ญ ญา ท า นได นํ า ผลการศึ ก ษาและการปฏิ บั ติ มาเขี ย นเป น บทความ หนั ง สื อ และได มี ก าร
บันทึกเสียงไวเปนจํานวนมาก ในดานการเผยแผทานพุทธทาสภิกขุเปนกัลยาณมิตรของศิษยโดย
เปนครูสอนพระปริยัติธรรม อบรมสามเณรชุดพิเศษเพื่อเผยแผธรรมที่ทันสมัย เปนกัลยาณมิตรกับ
ประชาชนทั่วไปโดยเปดบานหองธรรมทานจัดหนังสือธรรมะใหยืมอาน ออกหนังสือพิมพพุทธสาสนา
รายไตรมาส สําหรับแจกฟรีเพื่อเผยแผพระพุทธศาสนา แปลหนังสือมหาสติปฏฐานสูตร แปล
หนังสือ พุทธศาสนาเป นภาษาอังกฤษ จัดตั้งทุนบํารุ งสวนโมกข บรรยายธรรมเรื่องตั วกูของกู
แสดงธรรมเรื่องศาสนาคือโรงพยาบาลของโลก เปนตน ผลงานการเผยแผธรรมของทานเปนที่
ประจักษและเปนที่ยอมรับของชาวโลก ในดานการปกครอง ทานเปนกัลยาณมิตรที่เปนผูนําโดย
ใชหลักพระธรรมวินัยปกครองพระสงฆ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ที่อยูภายในวัดดวยพรหมวิหาร
ด านสั งคมทํ าให สังคมที่ ท านปกครองมี ความผาสุ กตลอดมา ในด านสาธารณู ปการ ท านได สร าง
สวนโมกข และสวนโมกขนานาชาติไวเปนสถานปฏิบัติธรรมแกชาวไทยและชาวตางชาติ สราง
บานพักแรม สําหรับครู อาจารย นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เขามาปฏิบัติธรรมไดพักอาศัย
คางคืน ผลงานของทานพุทธทาสภิกขุ นับไดวาเปนประโยชนมากตอวงการพระพุทธศาสนา สังคม
ประเทศชาติและตอชาวโลก แมทานจะมรณภาพไปแลว แตชื่อเสียง เกียรติคุณของทานยังปรากฏ
ตอชาวโลกมิเสื่อมคลาย จนกระทั่งยูเนสโกไดประกาศยกยองทานพุทธทาสภิกขุวาเปนบุคคลสําคัญ
ของโลก เพราะทานไดอุทิศตนเกือบตลอดชีวิตของการครองสมณเพศ เพื่อการเผยแพรพระธรรม
ซึ่งเปนธรรมที่ประยุกตใหมมีความรวมสมัยเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน ใชการถายทอดดวยภาษา
ที่งาย ๆ ไมยึดติดกับภาษาบาลีและสันสกฤต แตก็ไมทอดทิ้งเนื่องจากภาษาบาลีและสันสกฤต
เปนรากฐานสําคัญ ของการเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆสามเณร ทานมีเจตนาที่
แนวแนในการที่จะใหสังคมไทยและสังคมโลกประยุกตหลักธรรมไปใช ทั้งในระดับสังคมและ
ระดับบุคคล เพื่อผดุงไวซึ่งสันติธรรม ยุติธรรม และใหมนุษยทุกศาสนาอยูรวมกันไดอยางมี
ความสุข
๔.๑.๒ พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท)
พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท) มีบทบาทสําคัญที่สามารถวิเคราะหได ดังนี้
ดานคันถธุระ
พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท) มีจิตใจใฝในธรรม ตั้งแตอายุ ๑๓ ป จึงไดลาออกจาก
โรงเรียนชั้นประถมศึกษา บิดาไดนําไปฝากกับเจาอาวาสเพื่อเรียนรูบุพกิจเบื้องตนเกี่ยวกับบรรพชา
วิธี จึงไดรับอนุญาตใหบรรพชาเปน สามเณรชา โชติชวง เมื่อบวชแลวไดศึกษาพระปริยัติธรรม
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๑๐๐
ตลอดจนอยูปฏิบัติครูอาจารย เปนเวลา ๓ ป ทํากิจวัตร ทองสวดมนต ทําวัตร ศึกษาหลักสูตร
นักธรรม ปฏิบัติพระเถระ แลวจึงไดลาสิกขาบทมาชวยบิดามารดาทําไรทํานา ทั้งนี้ดวยความจําเปน
ของครอบครั ว แบบชาวไร ช าวนาอี ส านทั่ ว ไป ด ว ยจิ ต ใจที่ ใ ฝ ใ นการบวชเรี ย น จึ ง สํ า นึ ก อยู
ตลอดเวลาวาจะตองอุปสมบทเปนพระใหได เมื่ออายุครบ ๒๐ ปบริบูรณจึงไดอุปสมบท เมื่อพระ
ชา สุภทฺโท สอบนักธรรมตรีไดแลว ก็อยากเรียนใหสูงขึ้น เพราะมีจิตใจรักชอบ ทางธรรมอยูแลว
แตขาดครูอาจารยในการสอนระดับสูงตอไป นึกถึงภาษิตอีสานที่วา “บ ออกจากบานบฮูฮอมทาง
เทียว บเฮียนวิชาหอนสิมีความฮู” ชีวิตชวงนี้จะเห็นไดชัดวา พระชา สุภทฺโท มุงเรียนปริยัติให
สูงสุด จึงทุมเทใหการศึกษาทั้งนักธรรมและบาลีไวยากรณ เรียนมูลกัจจายน และผานสํานักตางๆ
มากมาย จนในที่สุดก็สอบนักธรรมเอกได หลังจากสอบนักธรรมเอกไดเกิดเบื่อหนายดานปริยัติ
พิจารณาวาไมใชทางพนทุกข ประสงคจะศึกษาดานวิปสสนาธุระบาง
ดานวิปสสนาธุระ
ทานออกธุดงค และศึกษาหาแนวทางปฏิบัติในสํานักตางๆ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๘๙ เพื่อ
คนหาอาจารยที่จะสอนดานวิปสสนาธุระ โดยระยะแรกมุงหนาไปจังหวัดสระบุรี ลพบุรี ที่ลพบุรีมุง
ตรงมาที่สํานักวัดปาของหลวงพอเภา แตนาเสียดายที่หลวงพอเภามรณภาพเหลือแตอาจารยวัน
ลูกศิษย จึงไดแตศึกษาระเบียบขอปฏิบัติที่หลวงพอเภาวางไวจากอาจารยวัน อาจารยที่สําคัญอีก
องคหนึ่ง คืออาจารยชาวเขมร (ซึ่งธุดงคจากเขมรมาไทย และมุงไปพมา) เปนผูวางหลักแนวทาง
ปฏิบัติโดยใชหนังสือ บุพพสิกขาวรรณนาวินัยกถา ซึ่งแตงโดยพระอมราภิรักขิต (เกิด) ในคณะ
ธรรมยุตินิกาย หลวงพอชาจึงไดใชหนังสือบุพพสิกขาวรรณนาวินัยกถา เปนขอกําหนดเกี่ยวกับวัตร
ปฏิบัติของพระสงฆในวัดหนองปาพงและสาขามาจนทุกวันนี้
ตอมาทานไปจําพรรษาที่เขาวงกต อยูไดหนึ่งพรรษา ทราบขาววาพระอาจารยมั่น
ภูริทตฺโต (หลวงปูมั่น ภูริทตฺโต) เปนผูมีคุณธรรมสูงทั้งเชี่ยวชาญดานวิปสสนาธุระ มีประชาชน
เคารพเลื่อมใสมาก จึงเดินทางมาที่วัดหนองผือนาใน อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร วันแรก
ยางเหยียบเขาสํานักเห็นบริเวณรมรื่น ปฏิปทาของพระภิกษุเครงครัดเปนที่นาเลื่อมใสศรัทธา หลวง
ปูมั่นไดเทศนาสั่งสอนเกี่ยวกับหลักธรรม อาทิ ศีลนิเทศ ปญญานิเทศ พละ ๕ อิทธิบาท ๔ ใหแก
หลวงพอชาและศิษยจนเปนที่พอหายสงสัย สิ่งที่นาสังเกตคือหลวงปูมั่นไมมีความคิดที่จะให
หลวงพอชาแปลงนิกายเปนธรรมยุตินิกาย ทานใหขอชี้แจงเปนปรัชญาคมคายวาในความเปนภิกษุที่
แทจริงไมไดมีนิกาย ทั้งหมดคือพระสงฆสาวกของพระพุทธองค ดังคํากลาวของหลวงปูมั่นตอ
หลวงพอชาวา ไมตองสงสัยนิกายทั้งสอง หลังจากฟงเทศนจากหลวงปูมั่น หลวงพอชามีจิตอิ่มเอิบ
เปนสมาธิ และไดยึดคําสอนปฏิปทาของทานไวเปนแนวปฏิบัติตอไป ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา
“ทําตนใหตั้งอยูในคุณอันสมควรเสียกอน แลวจึงสอนคนอื่นทีหลัง” ดังนั้น ไมวาจะทํากิจวัตร
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๑๐๑
อันใด เชน กวาดวัด จัดที่ฉันลางบาตร นั่งสมาธิ ตักน้ํา ทําวัตร สวดมนต เดินจงกรม ในระหวาง
วันพระถือเนสัชชิ ไมนอนตลอดคืน หลวงพอชาลงมือทําเปนตัวอยางของศิษยโดยถือหลักวา “สอน
คนดวยการทําใหดู ทําเหมือนพูด พูดเหมือนทํา”๑๙ ดังนั้นศิษยและพุทธบริษัทจึงเกิดความเลื่อมใส
เคารพยําเกรง ในปฏิปทาที่หลวงพอดําเนินอยู
ดานการเผยแผ
ทานไดอุทิศชีวิตเพื่อการปฏิบัติธรรม และเผยแผพระพุทธศาสนาทั้งแกชาวไทยและ
ชาวตางชาติซึ่งบังเกิดผลทําใหมีผลงานที่เปนประโยชนอเนกอนันตแกพระศาสนา
ทั้งที่เปน
พระธรรมเทศนา และสํานักปฏิบัติธรรมในประเทศไทยซึ่งมีอยูทุกภาคของประเทศจํานวนทั้งสิ้น
๘๒ สาขา และในตางประเทศอีก ๗ สาขา เชน สวิตเซอรแลนด อิตาลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
เปนตน ทานมุงสอนวินัยในสวนของศีล สอนสมาธิมุงธุดงควัตร สอนอริยสัจมุงความหลุดพน
ทานดําเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระพุทธเจา จึงพยายามสอนใหศิษยเห็นทุกขตามความเปน
จริง โดยสอนย้ําอยูเสมอวา “ทุกขเกิดขึ้นมาแลว ไมอยากใหมันทุกข มันก็ไมเห็นทุกข เมื่อไมเห็น
ทุกข มันก็ไมรูจักทุกข เมื่อไมรูจักทุกข มันก็เอาทุกขออกไมได”๒๐ ทานสอนหลักธรรมอื่น ๆ และ
วิธีการฝกสมาธิเพื่อเจริญปญญา
หลวงพอกับชาวตางประเทศ ทานสอนฝรั่งอยางไร? ในเมื่อทานพูดภาษาอังกฤษไมได
แตทานมีลูกศิษยชาวตางประเทศเปนจํานวนมาก ทานสอนโดยการเปรียบเทียบบาง เชน “น้ํารอนก็
มี น้ําฮอนก็มี ฮอทวอเตอรก็มี มันเปนแตชื่อภายนอก ถาเอามือจุมลงไปก็ไมตองใชภาษาหรอก
คนชาติไหนก็รูไดเอง” บางครั้งสอนแบบตั้งคําถามเอง เชน “ที่บานโยมมีสัตวเลี้ยงไหม? อยางหมา
แมว หรือวัวควาย เวลาพูดกับมันโยมตองรูภาษาของมันดวยหรือเปลา” เคล็ดลับในการสอนคือ
“ทานสอนดวยการกระทํา” ทานมีลูกศิษยเมืองนอกมาอยูดวยมาก ๆ ทานก็สอนแบบ “พาพวกเขา
ทําเอาเลย” ถาทําดีได ดี ทําไมดีไดของไมดี พวกเขาทําดู เมื่อทําจริงๆ ก็ เลยไดดี ไมใชมาอา น
หนังสือเทานั้นนะ ทําจริง ๆ นั่นแหละ สิ่งใดไมดีก็ละมัน อันไหนไมดีเลิกมันเสีย มันก็เปนความดี
ขึ้นมา”๒๑

๑๙

ฟงหลักธรรมหลวงพอชา, [ออนไลน], แหลงที่มา : www.kanlayanatam.com/special/Bio_LP_
Cha.htm (๒๔ เมษายน ๒๕๕๕).
๒๐
อุปลมณี, พระโพธิญาณเถระ (หลวงพอชา สุภทฺโท), (อุบลราชธานี : มูลนิธิพุทธธรรม ๒๕๓๕),
หนา ๑๑๘.
๒๑
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๕๑.
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๑๐๒
ดวยเหตุนี้ หลวงพอ จึงมีศิษยชาวตางประเทศรูปแรกชื่อ “สุเมโธ” ตามที่ปรากฏใน
นิ มิ ต ของท า น และมี ช าวตะวั น ตกที่ ส นใจในการปฏิ บั ติ ภ าวนา เข า มาบรรพชาอุ ป สมบทใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเปนที่นายินดีอยางยิ่งที่ลูกศิษยของทานไดเปนตัวแทนที่
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการเผยแผพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองออกไปยังตางประเทศ
คําสอนของพระโพธิญาณเถระ สามารถสรุปไดดังนี้
๑. เนื้อหา คือ การสอนเกี่ยวกับศีล สมาธิ ปญญา
๒. วิธีการ คือสอนเรื่องสมถกรรมฐานและวิปส สนากรรมฐาน
๓. กลวิธี คือ การมองเขาหาตัว ดูธรรมชาติ เปรียบเทียบกับธรรมชาติ ทําใหดูแลวรู
ตาม
๔. จุดหมายสูงสุด คือ มรรค ผล นิพพาน พนทุกข
ดานความกตัญูกตเวที ทานเปนพระสงฆที่เลี้ยงดูบิดา มารดา เมื่อบิดา มารดา อาพาธ
หรือถึงมรณกรรม ทานทําหนาที่ของลูกทุกอยางเทาที่จะทําได และไดรับปากกับโยมบิดาวาจะไม
สึก ทําใหบิดานอนตายตาหลับ เมื่อมารดาอาพาธหนักขอใหทานกลับมาอยูวัดใกลบาน ทานก็ได
สรางวัดหนองปาพงขึ้นเพื่อปฏิบัติธรรม และวัดปานานาชาติเพื่อชาวตางชาติที่เขามาปฏิบัติธรรม
ในประเทศไทย
ความเปนกัลยาณมิตรของหลวงพอชา สุภทฺโท
พระพรหมคุ ณ าภรณ (ป.อ.ปยุ ตฺ โ ต) ได แ สดงทั ศ นะว า “หลวงพ อ ชานั้ น เป น
กัลยาณมิตรที่สอนก็ดี ปฏิบัติก็เดน ดังที่ทานกลาววา หลวงพอชา ทานเปนผูที่มีเกียรติคุณปรากฏอยู
วาเปนผูที่เครงครัดดวยศีลาจารวัตร นอกจากนั้นก็เปนผูที่มีความชํานาญช่ําชองในการเจริญภาวนา
เปนพระปา เปนพระกรรมฐาน ไดบําเพ็ญทั้งสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา มีความสามารถ
จนกระทั่งวา มิใชเฉพาะทานจะปฏิบัติดวยตัวทานเองเทานั้น แตยังไดสั่งสอนแนะนําพุทธบริษัท
ทั้งฝายภิกษุสามเณร และอุบาสกอุบาสิกา ใหเจริญในธรรม เจริญในการทํากรรมฐาน ในการ
บําเพ็ญภาวนาดวยจึงเปนที่เคารพนับถือเปนอันมาก”๒๒
ชยสาโรภิกฺขุ : ฌอน ชิเวอรตัน (Shaun Chiverton) ไดแสดงทัศนะวา “แนวการสอน
ของหลวงพ อ ชา สุ ภ ทฺ โ ท เน น การปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาศี ล และข อ วั ต ร ความอดทน ความเพี ย ร

๒๒

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ความเปนกัลยาณมิตรของหลวงพอชา, (กรุงเทพมหานคร :
มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๖), หนา ๒.
๒๒
ประวัติและปฏิปทาพระอาจารยชยสาโร ภิกขุ, [ออนไลน], แหลงที่มา : http://www.dhammajak.net/
forums/viewtopic. php?f=13&t=22230 (๓๐ เมษายน ๒๕๕๕).
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๑๐๓
การใครครวญหลักธรรม และนอมมาสูใจใหเฝาสังเกตจนรูทันอารมณของตนเอง และสามารถใช
สติปญญาในการสรางประโยชนตน และประโยชนผูอื่นพรอมกันไป”๒๓
เสฐียรพงษ วรรณปก ไดแสดงทัศนะวา “หลวงปูชา เปนพระปฏิบัติที่นาสนใจ ทาน
ใชชีวิตแบบที่บาลีเรียกวา สุตวา สาวโก (พระสาวกผูใฝสดับ) คือทานมีวิญญาณของผูใฝรูใฝปฏิบัติ
จริงขณะที่ทานเรียนนักธรรมบาลีเริ่ม แปลธรรมบท ทานคิดวา ทําไมเราตองมานั่งแปลวิธีปฏิบัติ
จากตํารา ทําไมเราไมออกไปแสวงหาทดลองดวยตนเอง ความคิดเหลานี้กระตุนใหทานออกเดิน
ธุดงคเพื่อฝกปฏิบัติทดลองดวยตนเอง ทานทดลองและทดสอบอะไรบาง ทานไดเลาใหลูกศิษยฟง
ในภายหลังลวนแตเรื่องผูที่มีใจไมเด็ดเดี่ยว มั่นคงไมสามารถทําได แตทานก็ผานมาแลวทั้งสิ้น
เราไมรูวาทานไดเขาถึงธรรมะระดับไหนแตอานคําสอนของทานแลว ทุกถอยคําล้ําลึกกินใจกระจาง
ชี้ตรงไปยังการดับทุกข หลวงพอทานบอกสานุศิษยวา คําสอนของผมนอกตํารา แตอยูในขอบเขต
อาจไมถูกคัมภีร แตมันถูกสัจธรรม”๒๔
คนึงนิตย จันทบุตร ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับคําสอนของหลวงปูชาดังนี้ “หลวงปูชา
ไมไดเนนการศึกษาดานปริยัติมาก ทานพิจารณาวาคนที่เรียนปริยัติแตไมปฏิบัติก็เหมือนกับทัพพีตัก
แกงที่อยูในหมอมันตักแกงทุกวันแตไมรูรสของแกง ทัพพีไมรูรสแกงก็เหมือนกับคนเรียนปริยัติที่
ไมไดปฏิบัติ ถึงแมจะเรียนอยูจนหมดอายุก็ไมรูจักรสของธรรมะ ธรรมะเปนสิ่งที่มีอยูแลวตาม
ธรรมชาติ ในสมัยพุทธกาลไมมีใครศึกษาพระไตรปฎก พระบวชใหมจะมีอุปชฌายเปนผูสอนสวน
พระไตรปฎกเปนเรื่องรูรวมกันที่ พระพุทธเจาบัญญัติไวคลายแผนที่นําทาง เราอาจจะอานแผนที่ก็
ไดหรือมีคนบอกทางโดยไมมีแผนที่ก็ได แตมีขอแมวาเปนอาจารยผูมีปญญาสามารถไวใจได”๒๕
ส.ศิวรักษ ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับการเผยแผเอาไววา “ขอใหดูกรณีของทานอาจารยชา
สุภัทโท ซึ่งเปนกระแสที่นาสนใจมาก ทานอาจารยชา ทานเปนกระแสที่รับแบบปฏิบัติและเขาใจใน
เรื่องปริยัติ สามารถสื่อกับคนรุนใหมและคนตางประเทศได ผูที่สืบสายจากทานอาจารยเวลานี้ไปมี
ผลในตางประเทศมากกวาในประเทศ โดยเฉพาะทานสุเมธาจารย”๒๖
จากบทบาทความสําคัญในความเปนกัลยาณมิตรของพระโพธิญาณเถระจากพระเถระ
ศิษยานุศิษย และนักวิชาการ แสดงใหเห็นวา ทานเปนพระสงฆที่ประกอบไปดวยคุณธรรม บวช
อุ ทิ ศ พระพุ ท ธศาสนา ศึ ก ษาพระธรรมคํ า สอนของพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า แสวงหาอาจารย

๒๔

คุณลักษณะเดนในการเผยแผศาสนาของหลวงปูชา สุภทฺโท, [ออนไลน], แหลงที่มา : http://
www.tairomdham.net (๒๕เมษายน ๒๕๕๕).
๒๕
เรื่องเดียวกัน.
๒๖
เรื่องเดียวกัน.
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๑๐๔
ผูเชี่ยวชาญในการเจริญวิปสสนา ปฏิบัติธรรมโดยออกธุดงคไปในปา ศึกษาธรรมชาติเปรียบเทียบ
กับการปฏิบัติธรรม จนกระทั่งมีศิษยานุศิษยเปนจํานวนมาก ทานเผยแผธรรมะใหกับคนไทยและ
ชาวตางชาติที่ตองการปฏิบัติธรรม ทําใหวัดหนองปาพง เกิดสาขาสํานักปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นเปน
จํานวนมากเพราะความเปนกัลยาณมิตรของทาน ที่มีตอสังคมสงฆและสังคมโลก ทานมีคุณูปการ
ตอพระพุทธศาสนาและสาธุชนเปนอันมาก แมจะละสังขารไปแลว ศิษยานุศิษยจากทุกสารทิศ
รวมกับทางวัดหนองปาพงไดรวมกันสรางพิพิธภัณฑพระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท) ขึ้นไวเปน
พิพิธภัณฑที่รวบรวมประวัติและผลงานของทาน ตลอดจนรูปปนขี้ผึ้ง ที่ผนังพิพิธภัณฑก็ยังมีภาพ
ชีวิตของทานที่ทําจากกระเบื้องดินเผา เมื่อเขาไปในพิพิธภัณฑแลวจะใหทั้งความรมเย็นศักดิ์สิทธิ์
และปรากฏการณเสมือนหนึ่งทานยังไมถึงมรณภาพเลย
๔.๑.๓ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ดานคันถธุระ
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) หรือ “ประยุทธ อารยางกูร วัยเด็กเรียนจบชั้น
ประถมศึกษา ตอมาไดบรรพชาเปนสามเณร และเริ่มเรียนพระปริยัติธรรมและไดเขาฝกวิปสสนา
เมื่อจบการฝกที่จัดขึ้นแลว พระอาจารยผูนําปฏิบัติไดชวนไปอยูประจําในสํานักวิปสสนา แตโยม
บิดาไมยินยอม ตอมา ไดเดินทางเขากรุงเทพมหานคร พักอยูที่วัดพระพิเรนทร เรียนพระปริยัติ
ธรรม จนสอบเปรียญธรรม ๙ ประโยคไดขณะยังเปนสามเณร และไดรับการอุปสมบทในพระบรม
ราชานุเคราะหเปนนาคหลวง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทานเรียนเกงมากสอบได
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และสอบไดวิชาชุด ครู พ.ม. และไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันการศึกษาตาง ๆ
ถึง ๑๒ สถาบัน”๒๗
ดานการเผยแผ
งานนิพนธ และงานเผยแพรพระพุทธศาสนาของพระพรหมคุณาภรณ มีหลายลักษณะ
“ทั้งในดานการสอน การบรรยาย การปาฐกถา การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และ

๒๗

บุปผา คณิตกุล, ชีวประวัติของพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา
๒๕๓๗), หนา ๒๙.
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๑๐๕
การแสดงพระธรรมเทศนา”๒๘ ท า นได รั บ อาราธนาไปสอนวิ ช าการทางพระพุ ท ธศาสนา ณ
มหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศหลายครั้ง
งานนิพนธ
งานนิพนธของทานเขียนในลักษณะตํารา เอกสารทางวิชาการและหนังสืออธิบายธรรม
ทั่วๆ ไป เปนที่รูจักแพรหลาย ในวงวิชาการ มีจํานวนมากกวา ๒๒๗ เรื่อง เชน พุทธธรรม
พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ธรรมนูญ
ชีวิต การศึกษาของคณะสงฆ : ปญหาที่รอทางออก การศึกษาที่สากลบนฐานแหงภูมิปญญาไทย
Thai Buddhism in the Buddhist World ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย Buddhist Economics
พุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวิทยาศาสตร นิติศาสตรแนวพุทธ เปนตน นอกจากนั้น ทาน
ยังไดรับนิมนตเปนที่ปรึกษาของ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการสรางพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร
สําเร็จสมบูรณเปนฉบับแรกของโลก ทําใหการศึกษาคนควาหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา
เปนไปไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตองแมนยํา
ปาฐกถา
ทานเปนพระสงฆไทย ที่ไดรับการอาราธนาแสดงปาฐกถาในที่ประชุมนานาชาติ ทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศหลายครั้ง เชนปาฐกถาในการประชุม The International Conference
on Higher Education and the Promotion of Peace เรื่อง Buddhism and Peace ปาฐกถาในการ
ประชุม The Sixth Asian Workshop on Child and Adolescent Development เรื่อง Influence of
Western & Asian Thought on Human Culture Development บรรยายในการประชุม Buddhistic
Knowledge Exchange Programme in Honour of His Majesty the King of Thailand เรื่อง Identity
of Buddhism ซึ่งจัดโดยองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (พสล.) จัดทําสารบรรยาย เรื่อง A
Buddhist Solution for the Twenty-first Century ในการประชุมสภาศาสนาโลก (Parliament of the
World's Religions) ณ นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
สําหรับจุดเดนในการนําเสนอเรื่องทางวิชาการของทาน ถือเปนมาตรฐานที่นักวิชาการ
รุนใหมตองถือเปนแบบอยางอยางยิ่ง นั่นคือ “การเชื่อมโยงหลักวิชาการทางพระพุทธศาสนาเขากับ
หลักวิชาการทางโลกอยางกลมกลืน ไมพูดถึงความแตกตางหรือความขัดแยงกันเพียงดานเดียว แต

๒๘

ประวั ต ิ พ ระพรหมคุ ณ าภรณ (ประยุ ท ธ ปยุ ต ฺ โ ต),
http://www.watnyanaves.net/th/home (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕).

[ออนไลน ] , แหล ง ที ่ ม า :
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๑๐๖
จะชี้ใหเห็นความเหมือนและความตาง และจุดที่จะเชื่อมประสานกันได”๒๙ เชน เรื่องปริญญาทาง
โลกกับปริญญาทางธรรม
พระธรรมปฎกเปนพระมหาเถระ “ผูทรงคุณวุฒิ ทรงคุณธรรมพรอมดวยสัมมาปฏิบัติ
มีศีลาจารวัตร เปนผูมักนอย สันโดษ ไมยึดติดในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ชอบบริจาคทั้งธรรม ทั้ง
วัต ถุ สิ่งของโดยไม มีการเลือ กที่รัก ท า นเป นปราชญ ทางพระพุท ธศาสนาที่ สํา คัญ รู ปหนึ่ ง ของ
เมืองไทยและของโลก ยืนหยัดอยูบนความถูกตองของธรรมวินัย องอาจกลาหาญที่จะแสดงตน
ปกปองพระพุทธศาสนา เมื่อมีผูบิดเบือนสัจธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาที่ผิดแผกแปลกเพี้ยน
ไปจากพระไตรปฎก”๓๐ แสดงขอธรรมอยางตรงไปตรงมาตามพุทธพจน ไมเคยใสความรูสึกนึกคิด
สวนตัวเขาสอดแทรกปลอมปนเนื้อหาแกนธรรมใหกังขา เผยแพรสัจธรรม แนะแนวทางที่ถูกตอง
แกสังคมไทยมาโดยตลอด ผลงานทุกชิ้น ทั้งงานเขียน งานนิพนธ บรรยาย ปาฐกถา นับพันเรื่อง
ผานการตีพิมพซ้ําแลวซ้ําเลา เปนทั้งหนังสือ เทป ซีดี ผลงานที่ยิ่งใหญ ถือเปนเพชรน้ําเอกของ
วงการวรรณกรรมไทย ก็คือ "พุทธธรรม" ซึ่งทานใชเวลาและความเพียรพยายามอยางแรงกลาใน
การปรับปรุงขยายความ ทั้งฉบับเดิม และฉบับขยายความ มีการแปลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนเพชรเม็ดงามเม็ดหนึ่งของวรรณกรรมพุทธศาสนาโลก
จากผลงานดังกลาว ทําใหทานไดรับเกียรติคุณและรางวัลจํานวนมาก เชน ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผูทําคุณประโยชนแกพระพุทธศาสนา ในการฉลอง ๒๐๐ ป กรุง
รัตนโกสินทร ไดรับรางวัลวรรณกรรมชั้นที่ ๑ ประเภทรอยแกว สําหรับงานนิพนธพุทธธรรม
จากมู ล นิ ธิ ธ นาคารกรุ ง เทพ ได รั บ พระราชทานโล ร างวั ล มหิ ด ลวรานุ ส รณ ได รั บ โล ผู ทํ า
คุณประโยชนตอการศึกษา ในวาระครบรอบ ๒๐ ป คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
ไดรับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ สังขเงิน สาขาเผยแผพระพุทธศาสนา ไดรับรางวัลการศึกษาเพื่อ
สันติภาพ จากองคการ ยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace Education) ไดรับประกาศเชิดชูเกียรติ
เปนผูทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ไดรับรางวัล TTF Award
สาขาสังคมศาสตรและมานุษยวิทยา สําหรับผลงานทางวิชาการดีเดน หนังสือ การพัฒนาที่ยั่งยืน
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมูลนิธิโตโยตา ประเทศไทย

๒๙

ทัศนะเกี่ยวกับการศึกษาของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) : วิเคราะหจากหนังสือ “ทางสายกลาง
ของการศึกษาไทย”'', [ออนไลน], แหลงที่มา : webmaster@mcu.ac.th (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕).
๓๐
พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต) ตะกราธรรมะประเสริฐ คอลัมน มงคลขาวสด, [ออนไลน],
แหลงที่มา : http://www.matichon.co.th/khaosod/khaosod.php?sectionid=0301&s_tag=03p0146120146&day
=2003-01-12&show=1 (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕).
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๑๐๗
แมยูเนสโกหรือ องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ก็ได
ถวายรางวัล “การศึกษาเพื่อสันติภาพ” เพราะคุณสมบัติของทานบริบูรณควรแกอุดมการณที่ยูเนสโก
ตั้งไวเพื่อเชิดชูบุคคลที่มีคุณูปการตอโลก
ความเปนกัลยาณมิตรของพระพรหมคุณาภรณ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ไดแสดงทัศนะวา
“พระพรหมคุณาภรณเปนกัลยาณมิตรโดยความเปนพระสุปฏิปนโน คือเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ดังที่ทานกลาววา การที่ยูเนสโกถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพแดทานเจาคุณพระธรรมปฏก
ทําใหมีโอกาสไดแสดงความรูสึกในใจจริงที่ยกยองชื่นชมทานเจาคุณ ที่ทานไดเปนใหทั้งชื่อเสียง
เกียรติยศของชาติไทย เปนใหทั้งสายลมเย็น ยาหอมและน้ําปรุงจรุงใจในยามเปนที่ปรารถนา เชื่อ
ด ว ยจริ ง ใจว า ท า นเจ า คุ ณ จะเป น เกลื อ ที่ รั ก ษาความเค็ ม ไว ไ ด อ ย า งดี ต ลอดไป โดยมี พ ลั ง
ประคั บ ประคองที่ สํ า คั ญ นั ก หนา คื อ ความศรั ท ธาตั้ ง มั่ น ด ว ยกตั ญ ู ก ตเวทิ ต าธรรมต อ
พระพุทธศาสนา ทานเจาคุณพระธรรมปฏก หรือชื่อทานเจาคุณประยุทธของเรา ทานเปนผูสราง
ชื่อเสียงเกียรติยศใหแกเรา ใหแกประเทศชาติของเรา ใหแกคณะสงฆของเราอยางมาก ที่จริง
กอนที่องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติจะถวายรางวัลการศึกษาเพื่อ
สันติภาพทานเจาคุณทานก็เปนชื่อเสียงเกียรติยศของคนไทย ของไทย ของพระสงฆไทยอยูตลอด
มาแลว เพราะทานเปนคน “ดีจริง” เปน “พระดีจริง” ผูที่รูจักทานหรือไดยินกิตติศัพทชื่อเสียงทาน
นิยมยกยองสรรเสริญเปนอันมาก”๓๑
พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ไดแสดงทัศนะวา สิ่งที่อาตมาประทับใจในตัวทานเปนพิเศษก็คือ “ความสุภาพ
ออนโยนกับทุกคน โดยเฉพาะกับพระเถระผูใหญทานเจาคุณจะใหความเคารพอยางมาก อาตมา
เห็นวานี่คือลักษณะที่พระสงฆรุนใหมผูไดรับการศึกษาแผนใหมควรถือเปนแบบอยาง
ทานเจาคุณมีความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวภายใน แตออนโยนภายนอกเปนอยางยิ่ง ทานออน
นอกแข็ ง ใน มั่ น คงในหลั ก การและอุ ด มการณ เ สมอต น เสมอปลาย ท า นเป น บุ ค คลที่ ไ ม
เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเราหรือแรงกดดัน ดังที่ภาษาอังกฤษเรียกวา man of all seasons คือเมื่อไร

๓๑

สํ า นั ก งานสภาสถาบั น ราชภั ฏ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, พระพรหมคุ ณ าภรณ (ป.อ.ปยุ ตฺ โ ต),
พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๘), หนา ๒-๓.
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๑๐๘
มาดูทานก็จะเห็นทานเปนบุคคลอยางที่เคยเปน เหมือนตนไมบางชนิดที่ไมเปลี่ยนสีของใบไปตาม
ฤดูกาล”๓๒
ชยสาโรภิกขุ เจาอาวาสวัดปานานาชาติ ไดแสดงทัศนะวา “ในเมื่อเราไดรูจักกับทาน
เจาคุณ (พระธรรมปฏก) ภาพพระฝายปริยัติหรือพระคันถธุระที่พระวัดปามักจะยึดถือกันก็ละลาย
ทันที เพราะเห็นวา นอกจากความรูหนังสือที่แตกฉานมาก ทานก็ดูมีคุณธรรมหลายอยาง ซึ่งพระ
วัดปาที่นั่งสมาธิ เดินจงกรมวันละหลายชั่วโมงหลาย ๆ ป ก็อาจยังไมถึง คือ อาตมานับถือทาน
ไมใชเฉพาะในความรู หรือสมองของทาน แตเห็นวาทานเปนตัวอยางแกเราในหลายเรื่อง เชน ใน
เรื่องสมณสัญญา ในเรื่องของวัตรปฏิบัติ เรื่องความสันโดษมักนอย เรื่องอินทรียสังวร เรื่องสมาธิ
และความอดทนในการทํางานเปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่ประทับใจมาก ในความคิดของอาตมาทานถึง
พรอมอยางหาที่เปรียบไมไดงาย”๓๓
ศ.นพ. ประเวศ วะสี ไดแสดงทัศนะวา “เจาคุณพระธรรมปฏกเปนแบบอยางของชีวิต
ตามอุดมคติทางพระพุทธศาสนา คือ ประกอบดวยปญญา เมตตา กรุณา อิสรภาพ มิตรภาพ
สุภาพ สงบ หรือที่สรุปวา สะอาด สวาง สงบ และศาสนธรรมหรือ กัลยาณมิตรธรรม ทานมี
ปญญาเปนเอกอยางยากที่จะหาไดในโลก หนังสือพุทธธรรมที่ทานนิพนธไว “เปนเพชรน้ําหนึ่ง
ทางปญญาของโลก”๓๔
สุลักษณ ศิวลักษณ ไดแสดงทัศนะวา “ทานเจาคุณมีความเปนกัลยาณมิตรโดยความ
เปนพหูสูต ดังคํากลาวที่วา โดยที่ในบัดนี้ จะหาทานผูใดในคณะสงฆอันทรงไวซึ่งปรีชาญาณทั้ง
ทางดานศกสมัยและปรสมัยยิ่งไปกวาพระคุณทานรูปนี้เห็นจะยาก นอกไปจากนี้แลว ศีลาจารวัตร
ของทาน ก็เปนบอเกิดแหงศรัทธาปสาทะของพุทธบริษัทแทบทุกถวนหนา ทานเปนตัวเชื่อมใหคน
รุนใหมหันเขาหาพระศาสนาอยางใชสติปญญาเปนตัวกําหนด และใหชาวตางชาติเห็นคุณคาของ
ปริยัติศึกษาอันลึกซึ้ง ซึ่งพระคุณทานสามารถถายทอดออกสูอัสดงคตประเทศไดทั้งทางตรง และ
ในทางที่มีผูอื่นรับแปลออกไป ดังพุทธธรรมฉบับตีพิมพครั้งแรกนั้น บัดนี้สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
นิ ว ยอร ค (SUNY) ก็ รั บ จั ด พิ ม พ ฉ บั บ ภาษาอั ง กฤษด ว ยแล ว เป น ต น ทั้ ง นี้ โ ดยไม นั บ ฉบั บ
ภาษาอังกฤษอื่นๆ กอนหนานี้ พระคุณทานแมนที่พระไตรปฏกตลอดจนอรรถกถา ฏีกา อันเปน

๓๒

สุนทร พลามินทร และชุติมา ธนะปุระ, นานาทัศนะเกี่ยวกับพระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต),
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๘), หนา ๑๔.
๓๓
เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๗.
๓๔
สํานักงานสภาสถาบันราชกัฏ กระทรวงศึกษาธิการ, พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), หนา
๑๗๑.
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๑๐๙
รากฐานทางฝายเถรวาท พรอมกันนั้นทานก็ติดตามความคิดอานใหมๆ ในโลก ซึ่งโยงมาถึงทาง
ธรรมไดอยูแทบตลอดเวลา ดังปาฐกถาเรื่อง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เปนพยานใหเห็นอยางเดนชัด”๓๕
พระครูปลัดปฏกวัตน (อินศร) ไดแสดงทัศนะวา “ทานเจาคุณอาจารยมีความเปน
กัลยาณมิตรในหลายดาน โดยเฉพาะดานสมณสัญญา ดังที่ทานกลาววา เปนที่รูกันวา ทานเจาคุณฯ
เปนพระภิกษุที่สุภาพเรียบรอย มีอากัปกิริยาที่งดงาม แคการปรากฏตัวของทานก็ทําใหผูพบเห็น
เกิดศรัทธาปสาทะเปนเบื้องตนแลว ที่บงชี้ใหไดความกระจางชัด ก็คือ เมื่อมีใครมาพบ ทานจะให
เกียรติ ใหความสําคัญ โดยจะหมจีวรนั่งพับเพียบ ตอนรับแขกดวยอาการที่ยิ้มแยมแจมใส มีไมตรี
ถึงแมทานจะมีงานเรงรัดแคไหนก็ตาม ทานมีความยินดีและเต็มใจตอนรับทุกทาน ไมวาจะเปน
สามเณร พระในวั ด หรื อ ญาติ โ ยมทั่ ว ไป ที่ ไ ปพบไปกราบนมั ส การท า นที่ วั ด พระภิ กษุ ใ น
พระพุทธศาสนาจะตองถือปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยอยางเครงครัด เพื่อความเรียบรอยงดงามของ
หมูสงฆ เชน สํารวมในปาฏิโมกข สํารวมอินทรีย เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบ ไมหลอกลวงเขา
และพิจารณาใชสอยปจจัยสี่ ในเรื่องเหลานี้ ทานเจาคุณฯ มีความระมัดระวังมาก ทานถือปฏิบัติมา
ตั้งแตเปนสามเณร ทานเลาใหฟงวา จะตองสํารวจตรวจสอบตนเองตลอดทุกวันวา วันนี้ไดทํา
อะไรผิดพลาดที่ไมเหมาะไมควรแกสมณภาวะบางหรือไม ตรวจสอบเพื่อฝกหัดขัดเกลาตนเองอยู
เสมอ”๓๖
ความเปนกัลยาณมิตรของทานดังกลาวมาแลวนี้ แสดงใหเห็นวา พระพรหมคุณาภรณ
เป น พระสงฆ ไ ทยที่ เ ป น กั ล ยาณมิ ต รของพุ ท ธศาสนิ ก ชน ท า นเป น ตั ว อย า งที่ ดี ทั้ ง ในด า น
ความประพฤติการศึกษา การปฏิบัติธรรม การเผยแผธรรม ดวยการเขียนตําราวิชาการ หนังสือ
พุทธธรรม ธรรมะภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาบาลี พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวล
ธรรม พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ธรรมนูญชีวิต และหนังสืออื่น ๆ อีกหลายเรื่อง
การบรรยายธรรม ปาฐกถาใหแกชาวไทยและชาวตางชาติ จากผลงานที่เปนประโยชนตอพระพุทธศาสนา
ต อ สั ง คมไทยและต อ ชาวโลก ทํ า ให ส ถาบั น การศึ กษาต า ง ๆ ให ค วามยอมรั บ ในความรอบรู
ความสามารถในการพัฒนาวัดและการพัฒนามนุษยดวยศีล สมาธิ ปญญา ใหสามารถชวยเหลือ
ตนเองไดในทุกระดับอยางมีความสุขทั้งในปจจุบันภพ สัมปรายภพ และเขาถึงสันติสุข ตามคํา
สอนของพระพุทธเจา ดวยเหตุนี้ สถาบันและองคกรตาง ๆ ไดถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ถวายเกียรติคุณและรางวัลตาง ๆ แกทานอีกเปนจํานวนมาก
๓๕

พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต, การพัฒนาที่ยั่งยืน, พิมพครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมล
คีมทอง, ๒๕๔๑), หนา (๙).
๓๖
พระครูปลัดปฏกวัตน (อินศร) คบบัณฑิต, ชีวิต การงาน หลักธรรม พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต),
(กรุงเทพมหานคร :ธรรมสภา, ๒๕๓๗), หนา ๕๖.
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๑๑๐
บทบาทและความสําคัญของพระสงฆที่เปนกัลยาณมิตรของพุทธศาสนิกชนดังที่กลาว
มาแลว นั้น พบว า กั ลยาณมิต รที่ ดีที่ สุดของพุ ท ธศาสนิ กชนชาวไทยก็ คือ พระสงฆ สาวกของ
พระพุทธเจาผูเปนสุปฏิปนโน (ปฏิบัติดีแลว) อุชุปฏิปนโน (ปฏิบัติตรงแลว) ญายะปฏิปนโน
(ผูปฏิบัติสมควรแลว) สามีจิปฏิปนโน (ผูปฏิบัติชอบแลว) ทั้งในดานการศึกษา การปฏิบัติธรรม การ
เผยแผธรรม การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาสงเคราะห เปนตน พุทธศาสนิกชนตางให
ความเคารพ นับถือ เลื่อมใสศรัทธาพระสงฆ ผูดํารงเพศสมณะ เปนศาสนทายาทสืบทอดอายุ
พระศาสนา พระสงฆจึงเปนที่พึ่งหนึ่งทางจิตใจของประชาชน เมื่อประชาชนมีทุกขไมสามารถ
แกปญหาที่เกิดขึ้นได ก็ปรึกษาขอความรูจากพระสงฆ พระสงฆก็จะแนะนําหาทางออกของปญหา
ไดอยางถูกตอง หากประชาชนมีความสุขประสงคจะทําบุญเนื่องในงานตาง ๆ ก็มานิมนตพระสงฆ
ไปที่บานหรือจัดงานบุญที่วัด ประชาชนใหการอุปถัมภพระสงฆในดานปจจัย ๔ เชนนี้ตลอดมา
และนิยมทําบุญใสบาตรพระสงฆ สามเณรที่ออกบิณฑบาตในตอนเชาทุกวันตามประเพณีไทย หรือ
ไปใสบาตรที่วัดใกลบาน รับศีล ฟงธรรมตามโอกาส และเมื่อมีโอกาสก็ไดไปศึกษาธรรมะและ
ปฏิบัติธรรมกับพระสงฆตามวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมตาง ๆ ทําใหการดําเนินชีวิตของคนไทย
และพุทธศาสนิกชนมีความสุขซึ่งความสุขในขั้นพื้นฐานจะมีไดโดยการรักษาศีล ๕ ความสุขใน
ขั้นกลางมีไดโดยการรักษากุศลกรรมบถ ๑๐ ถืออุโบสถศีล หรือรักษาศีล ๘ ความสุขขั้นสูงสุดคือ
การปฏิบัติตามทางสายกลาง มรรคมีองค ๘ เพื่อเห็นแจงในอริยสัจ ๔ ตามโอวาทของพระพุทธเจา
๓ อยาง คือ ๑) ละเวนความชั่ว ๒) ทําความดี ๓) ทําจิตใหผองใสบริสุทธิ์ ดังที่พุทธศาสนิกชน มี
พระสงฆสาวกของพระพุทธเจาผูเปนกัลยาณมิตร เปนตน ปฏิบัติสืบตอกันมาจนถึงทุกวันนี้
๔.๒ บทบาทของคฤหัสถที่เปนกัลยาณมิตรตอพุทธศาสนิกชน
ในประเทศไทยนอกจากจะมีกัลยาณมิตรที่เปนบรรพชิต คือพระสงฆ สามเณรแลว ยัง
มี กัลยาณมิตรที่เปนคฤหัสถผูอยูครองเรือนอีก เมื่อคฤหัสถไดรับการอนุเคราะหดวยดีจากพระสงฆ
แลว ก็ควรที่จะปฏิบัติตนดวยดีเชนกัน สําหรับ “หลักการปฏิบัติของคฤหัสถที่ดีมี ๕ ประการ คือ
๑. จะทําสิ่งใดก็ทําดวยเมตตา
๒. จะพูดสิ่งใดก็พูดดวยเมตตา
๓. จะคิดสิ่งใดก็คิดดวยเมตตา
๔. เปดประตูตอนรับ
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๑๑๑
๕. ถวายปจจัยเครื่องยังชีพ”๓๗
หลักการปฏิบัติที่ดีของคฤหัสถ ๕ ประการนี้ เปนหลักปฏิบัติที่พระสงฆกับชาวบาน
ควรกระทําตอกัน เพื่อใหเกิดผลดีแกทั้งสองฝายคือ ตางฝายตางทําหนาที่ของตน แตผลที่ไดรับก็คือ
การเกื้อกูลกันและกันเพื่อนําตนไปสูความสุขนั่นเอง เพราะพระพุทธศาสนามิใชเปนของคนใดคน
หนึ่ง แตเปนของทุกคนโดยเฉพาะพุทธบริษัท
ดังที่พระพุทธเจาทรงตั้งปณิธานไวกอนปรินิพพานวา “ตองใหพุทธบริษัททั้ง ๔ คือ
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทําตามหนาที่ไดอยางครบถวน ๔ ประการ คือ
๑. ตองศึกษาหลักธรรมใหมีความรูความเขาใจอยางกวางขวาง และลึกซึ้งเพียงพอ
๒. ตองปฏิบัติธรรมใหสมควรแกธรรมตามฐานะ หนาทีข่ องตนอยางถูกตอง และ
ไดผล
๓. ตองสามารถเผยแผ ชี้แจง แนะนํา อธิบายธรรมใหคนอื่นเขาใจได
๔. ตองมีการปรับวาทะคือ ถามีการกลาวรายตอพระศาสนาจากลัทธิอื่นหรือมีการ
สั่งสอนที่ผิดไปจากพระวินัย ก็สามารถกลาวแกชี้แจงได ดวยความสามัคคีของชาวพุทธ ”๓๘
แตในปจจุบัน จะเห็นวาหลักการปฏิบัติระหวางพระสงฆกับชาวบาน มีความเบี่ยงเบนไป
จากหลักการเดิม มีการกระทําตอกันไปในทางที่หวังผลในดานของวัตถุมากขึ้น พระสงฆบางรูป
ไม ไ ด ทํ า ตนใหเ ป นกั ล ยาณมิต รต อ ชาวบ า น แสวงหาลาภสั กการะโดยไมคํ า นึ ง ถึ ง สมณสารู ป
ประกอบอาชีพที่ไมเหมาะสมแกความเปนพระสงฆ ประพฤติตนนอกลูนอกทาง ทําใหชาวบาน
มองภาพพจนของพระสงฆไปในทางที่เสื่อมเสีย เกิดความไมเลื่อมใสศรัทธา ทําใหพระสงฆ
โดยรวมไดรับความกระทบกระเทือนไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการนําขาวของพระสงฆที่
ประพฤติไมถูกตองตามพระวินัย มานําเสนอตามสื่อตาง ๆ ชาวบานบางคนขาดโยนิโสมนสิการ
ไมไดพิจารณาโดยรอบคอบคิดวา พระสงฆตองเปนแบบนั้นทั้งหมด เกิดความเสื่อมศรัทธาขึ้น
ทํ า ให ขาดโอกาสในการสร า งบุ ญกุ ศ ลไปก็ มีจํ า นวนไม นอ ย ซึ่ง สภาพการณเ ชนนี้ “มั กนํา ไปสู
ปฏิกิริยาอยางใดอยางหนึ่งใน ๓ แบบ คือ
๑. ผิดหวังถึงกับปฏิเสธพระพุทธศาสนา
๒. เสื่อมศรัทธาในพระสงฆและหันไปศึกษาและปฏิบตั ิธรรมในหมูฆราวาสดวยกัน
๓. ไมเลื่อมใสในพระสงฆและปฏิบัติตอพระเยี่ยงคนทั่วไปหรือหาประโยชนจากพระ
เมื่อมีโอกาส”๓๙
๓๗

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๒/๒๑๖.
พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), จากสุขในบานสูความเกษมศานติ์ทั่วสังคม, พิมพครั้งที่ ๕
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสหธรรมิก, ๒๕๔๔), หนา ๔๓.
๓๘
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๑๑๒
ปญหาเหลานี้เปนปญหาที่เกิดขึ้นเพราะขาดความเปนกัลยาณมิตรตอกันและกันนั่นเอง
วิธีที่จะแกไขปญหาก็คือตองเปนกัลยาณมิตรตอกันใหได ใครมีหนาที่อะไรก็ทําหนาที่ของตนใหดี
ที่สุด เพื่อดําเนินไปสูเปาหมายคือความสุขทั้งทางกายและใจ เมื่อมีเปาหมายที่ชัดเจนก็จะทําใหเกิด
ความสามัคคีขึ้นอันจะเปนพลังในการสรางความเจริญกาวหนาตอไป
ผูวิจัยเห็นความสําคัญของกัลยาณมิตร จึงไดนําเสนอบุคคลตัวอยาง ที่ทําหนาที่เปน
กัลยาณมิตรตอพุทธศาสนิกชน ดังนี้
๔.๒.๑ ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์
ดานการศึกษา
ศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักดิ์ เริ่มเรียนหนังสือครั้งแรกที่โรงเรียนทวีธาภิเษก เมื่อ
อายุได ๖ ขวบ แลวยายไปเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ จนสําเร็จการศึกษา ทานเริ่มรับราชการครั้ง
แรกเปนนักเรียนลาม ที่กระทรวงยุติธรรม และเรียนกฎหมายไปดวยจนจบเปนเนติบัณฑิต และ
ไดรับทุนเลาเรียน “รพีบุญนิธิ” ไปศึกษาวิชากฎหมายตอในประเทศอังกฤษ ที่สํานักมิดเดิลเทมเปล
ศึกษาอยู ๓ ป ก็สอบไลไดสําเร็จเปนเนติบัณฑิตอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕
ดานศาสนา
นอกจากจะไดบวชเรียนตั้งแตอยูในวัยเยาว แมเมื่อไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษก็ยังสนใจ
ใฝธรรมตลอดเวลาและไดดํารงชีวิตดวยความสะอาด มีสติสัมปชัญญะ ควบคุมตนในอิริยาบถ มิให
เกลียดชังใคร มิใหยกตนขมผูอื่น มิใหอิจฉาริษยา มิใหมัวเมาประมาทในกิจการนอยใหญ เปนที่
ยอมรับของคนทั่วไปทุกระดับชั้น ดังนั้นทานจึงมีแตกัลยาณมิตร และไดดํารงตําแหนงผูนําใน
กิจการศาสนาที่สําคัญ ๆ คือเปนนายกพุทธสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภอยู
ยาวนาน อีกทั้งในการประชุมใหญองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลกอันประกอบดวยสมาชิก
๑๒๓ ศูนยภาคีจาก ๓๗ ประเทศ ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
สมาชิกไดเลือกทานใหดํารงตําแหนงประธานองคการโดยเอกฉันท ทานไดดํารงตําแหนงดังกลาว
ตอมาอีกยาวนานถึง ๑๕ ป จนถึง พ.ศ.๒๕๔๑ จึงไดขอลาออก และในวาระฉลองครบรอบ ๕๐ ป
ขององคการเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓ องคการไดมอบเหรียญเชิดชูเกียรติชั้นที่ ๑ (WFB

๓๙

พระไพศาล วิ ส าโล,พุ ท ธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน ม และทางออกจากวิ ก ฤต
(กรุงเทพมหานคร : จัดพิมพโดยมูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ , ๒๕๔๖), หนา ๓๓๒.

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๑๓
Grand Merit Medal) ใหแกทานทามกลางความชื่นชมของบรรดาสมาชิกทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศ
ในเรื่องของศาสนา วัฒนธรรม และความเปนไทย ศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักดิ์ ให
ขอคิดกับนักศึกษาวา “อยากใหคนหนุมสาวสนใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้น เพื่อสกัดกั้นวัฒนธรรม
ตางประเทศ เพราะไมเชนนั้นก็อาจไมมีความเปนไทยเหลืออยู” และยังสอนใหเปนผูกตัญูรูคุณคน
วา “ผูกตัญูกตเวทียอมเปนผูเจริญ สําหรับประชาชนชาวไทยทานไดขอรองให ชาวไทยทุกหมู
เหลายึดหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและใหมีความเมตตากรุณาตอกัน อยาเบียดเบียนทํารายกัน
ใหสมัครสมานกันในกิจการทุกอยาง” และในเรื่องของการทําความดีนั้นทานสอนวา “ความดีนั้น
ไมใชสิ่งหายากอะไรเลย ไมตองไปหาที่ไหน หาที่ตัวเราเอง ความดีทั้งหลายอยูในตัวของเราเอง”
ดานประเทศชาติ
ความเปนปูชนียบุคคลของศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์นั้น นอกจากจะแสดงออก
ทางวัตรปฏิบัติแลว ยังไดแสดงออกทางคําสอน ชักจูงผูอื่นใหปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตาม เชนสอน
บรรดาผูพิพากษาวาจะตองอดทนเพื่อความยุติธรรม ทานพูดวา ถาคุณจะรวยเร็ว หรืออยากมีแหวน
เพชรโต ๆใหแมบาน ผมขอเรียนดวยความเคารพวาคุณควรออกไปเสียจากแวดวงตุลาการ ไปรวยที่
อื่น
เมื่อตองตัดสินคดีความ ทานก็มีความสงางาม เชนเมื่อคราวจะตัดสินคดีสําคัญซึ่งเปน
คดีประวัติศาสตรเรื่องหนึ่งทานกลาววา ไมหวั่นไหว อันนี้เปนความสัตยจริงและผมก็รูวาผูรวม
องคคณะของผมก็ไมมีความหวั่นไหวเชนกัน เราจะตัดสินบนความถูกตองและความยุติธรรมไมวา
อะไรจะเกิดขึ้น เราไมกลัว เปนไงเปนกัน ความซื่อสัตยของทาน ดังที่รองศาสตราจารย ดร.เกียรติขจร
วัจนะสวัสดิ์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเคยเขียนเอาไววา “ จากคดี
ประวัติศาสตรนี้ ชื่อของทานอาจารยสัญญา ไดรับการกลาวขวัญและยกยองจากทุกแหงหน บางก็
เปรียบเทียบวา “ทานคือเปาปุนจิ้นของเมืองไทย” ๔๐
เมื่ อ เป น อธิ ก ารบดี แ ม ว า ท า นจะให เ สรี ภ าพกั บ นั ก ศึ ก ษามาก ดั ง ที่ เ คยกล า วว า
ธรรมศาสตรมีเสรีภาพ ทุกตารางนิ้ว แตทานก็เตือนสติวา นิสิต นักศึกษาทุกคนควรเปนคนดี มีฝมือ
มีหลักธรรมของความซื่อสัตยสุจริตตอตัวเองตอสังคมและตอประเทศชาติ จึงจะเปนผูนําที่ดีของ
ประเทศชาติได คําวาเปนคนดีหมายถึงคนที่มีศีลธรรมไมเบียดเบียนผูอื่น คนมีฝมือหมายถึงวิชาการ

๔๐

จริ ย าวั ต รอั น งดงามของศาสตราจารย สั ญ ญา ธรรมศั ก ดิ์ ,
www.learners.in.th/blogs/posts/257 (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕).

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

[ออนไลน ], แหล ง ที่ ม า :

๑๑๔
อันเปนแขนงของตนนั้นถึงขั้นมาตรฐานและสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานไดถูกตอง
และไดผลดีที่สุด
ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ ไดรับความไววางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวใหดํารงตําแหนงองคมนตรีครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๕๑๑ ตอมาตองลาออกไปดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี ภายหลังจากพนภาระหนาที่ดังกลาว ก็ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
ดํารงตําแหนงประธานองคมนตรี รับราชการสนองเบื้องพระยุคลบาทในตําแหนงองคมนตรีจวบจน
วาระ สุดทายของชีวิต ศาสตราจารยสัญญาไดเคยกลาวกับผูอื่นเสมอวา รูสึกซาบซึ้งในพระมหา
กรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได และทานยังไดยกยองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในฐานะผูที่ไดมี
โอกาสใกลชิดเบื้องพระยุคลบาทใหผูอื่นฟงอยูเปนประจําวา พระองคทานทรงงานหนักมาก ทั้งนี้ก็
ดวยทรงหวงใยในทุกขรอนตางๆ ของปวงพสกนิกรประหนึ่งวาเปนทุกขของพระองคเอง และดวย
ตําแหนงประธานองคมนตรี ซึ่งมีหนาที่ในการถวายคําปรึกษาแกพระมหากษัตริย ศาสตราจารย
สัญญาไดทุมเทความรูความสามารถ ในการแบงเบาพระราชภาระอยางเต็มที่ ดวยความจงรักภักดี
เหนือชีวิตดังที่ทานไดเคยเขียนวา “พระเจาอยูหัวนั้น ผมรักเทิดทูนพระองคทานมากที่สุด ผมไมมี
ทางปฏิเสธพระองคทานไดเลย พระองคทานใชใหไปตายก็ตองไป”๔๑
ความจงรักภักดีและความมุงมั่นรับใชเบื้องพระยุคลบาทอยางเต็มความสามารถนี้ เปน
สิ่งที่อยูในสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาตลอด ดังที่ปรากฏในพระราชดํารัส
ชื่นชมการทํางานของศาสตราจารยสัญญาที่ ดร.เชาวน ณ ศีลวันต องคมนตรีไดอัญเชิญมาใหทาน
เพื่อเปนกําลังใจในวาระสุดทายของชีวิตวา “ ที่อาจารยสัญญาทํางานมาโดยตลอด ยังไมเคยทําอะไร
ผิดพลาดบกพรองแมแตครั้งเดียว”
ชีวิตของศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ เต็มไปดวยอุปสรรคขวากหนามตลอดจน
เกียรติยศและการสรรเสริญตางๆ มากมาย แตทานก็ยังคงรักษาจริยวัตรอันนาชื่นชม ๓ ประการ
ได แ ก ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ความศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนา และความจงรั ก ภั ก ดี ต อ สถาบั น
พระมหากษัตริย เอาไวไดอยางไมเปลี่ยนแปร นับเปนปูชนียบุคคลที่ควรแกการยกยองและเปน
แบบอยางไดอยางแทจริง
น.พ. จั ก ธรรม ธรรมศั ก ดิ์ บุ ต รชายคนที่ ๒ ของศาสตราจารย สั ญ ญา ซึ่ ง เป น รอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลาวถึงพอวา…พอไมเพียงเปนที่รักเคารพของลูก ๆ แตยังเปนที่รักนับ
ถือของคนไทยทั่วไป พอเปนคนซื่อสัตยสุจริตในหนาที่ เที่ยงตรง สมถะ เปยมคุณธรรม ยึดมั่นใน
อุ ด มการณ ตุ ล าการ และมี ค วามแน ว แน มั่ น คงต อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย โดยเฉพาะมี ค วาม
๔๑

ประวัติ ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ คนดีศรีแผนดิน, Biography (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕).

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๑๕
จงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาก พอไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถมาก และตลอดระยะเวลา ๖ ปที่พอปวย
จะไดรับพระราชทานดอกไมอังคารเวนอังคารมิไดขาด” น.พ. จักธรรม เผยอีกวา…พอเปนคนรัก
ครอบครัวเปนที่สุด ครอบครัวเราจะอยูที่บานทั้งหมด ในพื้นที่จํานวน ๒ ไร และพอมักจะพร่ําสอน
ลูกวา ใหพอใจในสิ่งที่มีอยู อยาเอารัดเอาเปรียบคนอื่น ทานจึงเปนแบบอยางที่ดีสําหรับลูก พอเปน
ลูกชาวสวน ฝงธนฯ ความสุขของพอคือการมีชีวิตที่เรียบงาย ตอนที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
และประธานองคมนตรี พอไมชอบมีรถขบวน ไมชอบมีคนหอมลอม พอชอบนุงผาขาวมา และชอบ
สนทนาธรรมกับทานพุทธทาส และไปนอนที่สวนโมกขเสมอ ชวงปวยพอทําวิปสสนาบนเตียง
ตลอด ๖ ป โดยไดอธิฐานวาอยาใหทานเปนภาระของใคร อยาใหทานทรมาน ขอใหทานไดตายไป
อยางสงบ พอจึงไดเขียนขั้นตอนตาง ๆ เมื่อทานสิ้นลมหายใจลงในสมุดบันทึกไว ๑๐ ปกอนวา
ตองไปทําอะไรในวัง ระบุใหนําเงินของทานที่มีอยูมาดําเนินการอยางไรบาง “พอปรารถนาที่จะ
เห็นคนไทยทุกคนเปนคนดี มีความสุข และอยากใหประเทศไทยมีความรมเย็น ไมอยากเห็นเยาวชน
และเด็กวัยรุนตกเปนทาสวัตถุนิยมใหชวยกันรักษาความเปนไทยไวตลอดไป” ๔๒
จะเห็นไดวา “กัลยาณมิตรของอาจารยสัญญา ก็คือ ทานพุทธทาสภิกขุ บุคคลสําคัญ
ของไทยทั้งสองทานนี้คบกันตั้งแตทานพุทธทาสภิกขุยังไมเปนคนมีชื่อเสียง ตั้งแตอายุ ๒๖-๒๘ ป
อาจารยสัญญา ธรรมศักดิ์เปนนักเรียนหนุมจบจากเมืองนอก แลวก็ไดสนิทสนมกับทานพุทธทาส
ภิกขุ จึงคบหาทาน”๔๓
วิมลพรรณ ปตธวัชชัย นักหนังสือพิมพอาวุโส ผูรับหนาที่เขียนและเปนบรรณาธิการ
หนังสือ “ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ คนของแผนดิน” เผยวา “ในหนังสือชีวประวัติที่เขียน
ถึงอาจารยสัญญานั้น เราจะไมชูใหเห็นวา ทานเคยเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปน
ประธานศาลฎีกา เปนปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือแมกระทั่งเปนนายกรัฐมนตรีหลังเหตุการณ ๑๔
ตุลา “ แตเราจะเนนใหเห็นถึงชีวิตผูชายคนหนึ่งที่เกิดมาเพื่อเปนลูกที่ดี เปนสามีท่ีดี เปนพอที่ดี แลว
ก็เปนประชากร เปนคนไทยที่ดี ที่นําคุณงามความดีมาสูประเทศอยางใหญหลวง” ๔๔
๔๒

วิภาวินี, ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ นักเรียนนอกผูใฝพุทธธรรม หนังสือธรรมจักษุ
ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๔๕, [ออนไลน], แหลงที่มา : http://mahamakuta.inet.co.th/T-BOOK/February45.html (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕)
๔๓
ชิรวราภรณ, มิตรแท…กุญแจสําคัญ, [ออนไลน], แหลงที่มา : fordfocussociety.com, (๒๕
เมษายน ๒๕๕๕)
๔๔
วิมลพรรณ ปตธวัชชัย, สัญญา ธรรมศักดิ์ คนของแผนดิน, ( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเดือน
ตุลา, ๒๕๔๖), หนา ๒๗๙.
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๑๑๖
หลังจากที่ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ ไดทํางานรับใชประเทศชาติ ศาสนา และ
สถาบันพระมหากษัตริย เปนเวลาอันยาวนานดวยความมุงมั่น ซื่อสัตยสุจริต สมถะ มักนอย สันโดษ
เรียบงาย ไมชอบเจายศ เจาอยาง ไมชอบหอมลอม ชอบเปนคนธรรมดาที่เสียสละเพื่อผูอื่น เรียบรอย
ออนโยน เปนแบบอยางแหงคุณงามความดี เปนแสงสวางสองทางใหอนุชนรุนหลังไดจําเริญรอย
ตาม กลาวไดวาทานเปน “คนดีศรีแผนดิน” โดยแทดวยเหตุนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงไดรวมกับ
มูลนิธินิติศาสตร กองทุนศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ รวบรวมเงินจากผูมีจิตศรัทธา เคารพ
เลื่อมใสและรูจัก คุนเคยกับทาน สรางอนุสาวรียขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิตแหงนี้
เพื่อเชิดชูคุณงามความดีของเอกบุรุษผูถึงที่สุดในทุก ๆ ดาน ทั้งนี้เพื่อใหอนุสาวรียนี้เปนเครื่อง
เตือนใจใหอนุชนรุนหลังไดรูจัก และจดจํารําลึก ถึงทานเพื่อยึดถือเปนแบบอยางสืบไป
ความเปนกัลยาณมิตรของศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักดิ์
พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดแสดงทัศนะวา “ศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักดิ์ มี
ความเปนกัลยาณมิตรในดานความเปนผูนํา (ตั้งอยูในธรรม รักษาความสุจริต) ดังที่ทานกลาววา
ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ เปนบุคคลสําคัญของประเทศไทย ทั้งทางอาณาจักรและทางพุทธ
จักร โดยไดดํารงตําแหนงสูงสุดที่สามัญชนจะพึงถึงได อยางตอเนื่องยืนยาว จนถึงสุดทายแหง
ชีวิต ทางดานอาณาจักร ทานไดเปนประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี และประธานองคมนตรี
ทางด า นพุ ท ธจั ก รท า นได เ ป น นายกพุ ท ธสมาคมแห ง ประเทศไทย และเป น ประธานองค ก าร
พุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (พสล.) สถานะอันเปนจริงที่กลาวนี้แนนอนชัดเจน ไมมีขอที่ใคร
จะตองสงสัย
แตลึกลงไป สาระที่เปนแกนเปนแกนและเปนฐานรองรับ เชิดชูคุณคาของสถานะ
ขางตนนั้นก็คือคุณสมบัติภายในของทานเอง คือ คุณธรรมทั้งหลายที่ไดประพฤติปฏิบัติ และดํารง
รักษาที่ทําใหสังคมเคารพนับถือบูชาดวยใจจริง ดังเกียรติคุณที่ปรากฏวา ทานเปนผูมั่นในธรรม
มีความประพฤติสุจริตดีงามเปยมดวยความเมตตา กรุณา รักษาความยุติธรรม อยางสม่ําเสมอ
ตลอดมา ซึ่งนอกจากเปนคุณคาประจําตัวของทานเองแลว ก็ทําใหทานเปนหลักที่สังคมและพุทธ
บริษัทไดอาศัยยึดเอาเปนที่พึ่งพิงไดทุกเวลามีพุทธภาษิตตรัสสรรเสริญสัตบุรุษวา “ผูตั้งอยูในธรรม
ถึงพรอมดวยศีล กลาววาทะเปนสัตย มีใจประกอบดวยหิริธรรม ยอมเปนดุจแทงทองคําชมพูนุช
ใครหรือจะควรติเตียนทานผูนั้น ผูที่แมเหลาเทพก็ชม แมพรหมก็สรรเสริญ” ศาสตราจารยสัญญา
ไดดํารงรักษา ความสุจริต และเปนหลักที่พักพิงใหแกสังคมและพุทธบริษัทมาเปนเวลานาน”๔๕
๔๕

สัญญา ธรรมศักดิ์, สั ญญาธรรมานุส รณ , คณะผูจั ด ทํา สุขสั นต จิ รจริ ย เวช เสวนีย ตั ญู
ไพบูลย, ลูกหลาน “ธรรมศักดิ์”, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ปาปรุส พับบลิเคซั่น จํากัด, ๒๕๔๕), หนา ๖๙.
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๑๑๗
ศาสตราจารยมารุต บุนนาค ไดแสดงทัศนะวา “ทานอาจารยสัญญา ธรรมศักดิ์เปน
กัลยาณมิตรในดานความเปนปูชนียบุคคล ดังที่ทานกลาววาในฐานะเปนลูกศิษยในทางกฎหมาย
ของทานอาจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ในชวงระยะเวลาอันยาวนาน ผูเขียนมีความเคารพและศรัทธาใน
ตัวทานเปนอยางยิ่ง ทานเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตนทุกกรณี เปนผูที่ทํางานดวยความซื่อสัตย
สุจริต เปนผูที่มีความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดวยชีวิต ในระบอบประชาธิปไตย
นั้น ถือไดวาทานเปนนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดทานหนึ่งของประเทศไทย เปนการสมควรอยางยิ่งที่
เราทั้ ง หลายจะได เ ชิ ด ชู ท า นเป น “ปู ช นี ย บุ ค คลของแผ น ดิ น ” ที่ ค วรแก ก ารเคารพศรั ท ธา
ตลอดไป”๔๖
สมพร เทพสิทธา ไดแสดงทัศนะวา “ทานอาจารยสัญญาเปนกัลยาณมิตรของศิษย
ทั้งหลาย ดังที่ทานกลาววา ทานอาจารยสัญญา เปนผูประกอบไปดวยองคคุณของกัลยาณมิตร ๗
ประการ ทานเปนอาจารยที่นารัก นาเคารพ นาเจริญใจ เปนผูทรงภูมิปญญา อยางแทจริง เปนที่
นายกยอง ควรเอาอยาง ทําใหศิษยเอยอางและรําลึกถึงดวยความซาบซึ้ง มั่นใจและภาคภูมิใจ
ทานมีความสามารถในการบรรยายและการพูด สามารถชี้แจงเรื่องตาง ๆ ที่ยุงยากลึกซึ้งใหเขาใจได
วิชากฎหมายที่ทานสอนเปนวิชาที่นักศึกษาเรียนดวยความสนใจและเขาใจ เพราะทานสามารถ
อธิบายไดอยางชัดเจนแจมแจง ทานเปนผูมีเมตตากรุณา มีความปรารถนาดี คอยใหคําแนะนําและ
ความชวยเหลือแกบรรดาศิษยอยูเสมอ มีใบหนายิ้มแยมแจมใสอยูตลอดเวลา ทานยังเปนผูสุภาพ
ออนโยน ใหความสนิทสนมและเปนกันเองกับศิษยและยกยองใหเกียรติศิษยของทาน เมื่อทาน
แนะนําศิษยของทานใหคนอื่นรูจัก ทานจะแนะนําวาเปนเพื่อนของทานแทนที่จะบอกวาเปนลูก
ศิ ษ ย ท า นอาจารย สัญ ญาจึ ง เป นปู ช นี ย บุ ค คลที่ พร อ มด ว ยวิ ช าและจรณะ ที่ บ รรดาลู กศิ ษ ย ทั่ ว
ประเทศใหความเคารพรักอยางแทจริงดวยความบริสุทธิ์ใจ และถือเปนตัวอยางและแบบฉบับที่หา
ไดยาก”๔๗
เกียรติขจร วจนะสวัสดี ไดแสดงทัศนะวา “อาจารยสัญญามีความเปนกัลยาณมิตร
ดานความซื่อสัตย สุจริต และมีคุณธรรมดังนี้ หากจะถามผมวา สิ่งที่ทานอาจารยสัญญา ธรรม
ศักดิ์ ไดฝากไวแกคนรุนตอ ๆมาไดยึดถือปฏิบัติตาม หรือที่ภาษาอังกฤษใชคําวา legacy นั้นคือ
อะไร? บางทานอาจจะเห็นวาคือการมีตําแหนงตางๆ มากมายหลายตําแหนง แตสําหรับผมแลว

๔๖

เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๓.
นรนิต เศรษฐบุต ร บรรณาธิการ, สั ญญา ธรรมศั กดิ์ ชีวิ ตและการงาน, (กรุ งเทพมหานคร :
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาตร, ๒๕๓๑), หนา ๕๑.
๔๗
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๑๑๘
เห็นวา ตําแหนงตาง ๆ นั้น เปนแตเพียงสิ่งที่รองลงมา legacy อันแทจริงของทานอาจารยสัญญา ที่
ทําใหทานเปนบุคคลอันควรแกการเคารพยกยองคือ “ความซื่อสัตย สุจริต และความมีคุณธรรม”๔๘
นางสาวปริญญา ฤทธิ์เจริญ ไดแสดงทัศนะวา “อาจารยสัญญาเปนกัลยาณมิตรที่มี
นาถกรณธรรมดังนี้วา ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ มีชีวิตอยูอยางเรียบงาย สมถะ ประหยัด
มัธยัสถ สนใจศึกษาและยึดมั่นในศาสนา ตลอดชีวิตการทํางานไดใชหลักธรรมเปนเครื่องยึด
เหนี่ยวโดยตลอด บุตรชายไดเลาถึงทานวา “พอเปนคนรักครอบครัวเปนที่สุด ครอบครัวเราจะอยู
ที่บานทั้งหมด ในพื้นที่จํานวน ๒ ไรและพอมักจะพร่ําสอนลูกวา ใหพอใจในสิ่งที่มีอยู อยาเอารัด
เอาเปรียบคนอื่น พอไมชอบมีรถขบวน ไมชอบมีคนหอมลอม พอชอบนุงผาขาวมา และชอบ
สนทนาธรรมกับพุทธทาสและไปนอนที่สวนโมกขเสมอ”๔๙
๔.๒.๒ ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี
ดานการศึกษา
ศาสตราจารย เ กี ย รติ คุ ณ นายแพทย ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุ โ ส นั กวิ ช าการด า น
สาธารณสุขและการศึกษาชาวไทย ศึกษาชั้นมูลที่โรงเรียนวัดเหนือ ชั้นประถมศึกษาที่ โรงเรียน
ประชาบาล ตําบลเกาะสําโรง ชั้นมัธยมที่โรงเรียนวิสุทธรังษี และไดเขาศึกษาตอที่โรงเรียนเตรียม
อุ ด มศึ ก ษา ในป พ.ศ. ๒๔๙๒ สามารถสอบเข า เรี ย นต อ ชั้ น เตรี ย มแพทย ศ าสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิ ท ยาลั ย และศึ ก ษาต อ คณะแพทยศาสตร ศิ ริ ร าชพยาบาล จบการศึ ก ษาได รั บ ปริ ญ ญา
แพทยศาสตร เ กี ย รติ นิ ย ม และได รั บ รางวั ล เหรี ย ญทองในฐานะที่ ไ ด ค ะแนนเป น ที่ ห นึ่ ง ตลอด
หลักสูตร
ท า นได แ สดงปาฐกถาพิ เ ศษเรื่ อ งการศึ ก ษาแนวพุ ท ธ คื อ การสอนบุ ค คลบนฐาน
ธรรมดาความจริง ของธรรมชาติ ซึ่ งพระพุทธองคได ทรงแสดงธรรมะ ซึ่งเปนหลั กความจริงที่
เกิดขึ้นเปนไปของชีวิตมนุษยนั่นเอง ตองการใหผูคนไดฝกฝนปรับปรุงตน สิ่งที่พระองคไดทรงเนน
ย้ําในการศึกษาก็คือการนําเอาหลักไตรสิกขา คือ “ศีล สมาธิ ปญญา มาเปนแกนกลางที่จะตอง
ฝกอบรม ปรับปรุงตนดานพฤติกรรม จิตใจ และป ญญาใหก าวหนาไปเปนลํา ดับเพื่อทํ าใหเกิด
พัฒนาการ ๔ ดานซึ่งมี กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และ ปญญาภาวนา เพื่อบรรลุเปาหมายคือ
ความเปนมนุษยที่สมบูรณ หรือ ทําใหมนุษยไดบรรลุภาวะมนุษยนิพพาน ตรงนี้ก็ถือวาเราไดบรรลุ
๔๘

เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๒.
สํานักงานสงเสริมเอกลักษณของชาติ สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, สดุดีบุคคลสําคัญ เลม
๑๘, (กรุงเทพมหานคร : ศรีเมืองการพิมพ, ๒๕๔๗), หนา ๑๐๓.
๔๙
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๑๑๙
เปาหมายตามแนวทางพุทธศาสนาเพื่อใหการจัดการศึกษาแบบพุทธเปนไปไดดวยดีถาพวกเราทุก
คนมีความตระหนัก มีความชัดเจนเรื่องการจัดโรงเรียนวิถีพุทธใหดีเปนสถานศึกษาที่ดําเนินการ
แบบพุทธ คําวาพุทธ คือ ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ซึ่งเปนเรื่องของปญญา”๕๐
นอกจากนั้นทานยังใหทัศนะอีกวา ชาวพุทธมักมีการเนนย้ําฝกปฏิบัติ วัฒนธรรมการมี
เมตตาจะมี มากในสังคมไทยแต ว ายั งขาดวัฒนธรรมการแสวงปญญาถาเราสามารถปลุกเรา ให
สังคมไทยโดยเฉพาะเยาวชนของชาตินั้นมีแนวทางที่จะเปนผูที่คิด พิจารณาใชปญญาแกไขปญหา
จะทําใหสังคมนั้น รื่นรมยนาอยูมากขึ้น ในเยาวชนควรไดรับการพัฒนาให กิน อยู ดู ฟง เปน
พัฒนาการของเด็กจะกาวหนาไปดวยดี
ดานสังคม
ศาสตราจารยนายแพทย ประเวศ วะสี ทําใหมนุษยตระหนักไดวา ความขัดแยงรุนแรง
ของมนุษยชาติที่กอใหเกิดความแตกแยกเกลียดชังกระทั่งทําลายลางกันนั้น นาจะเกิดจากวิธีคิดและ
การกาวเดินอันผิดพลาดของผูคน ที่เอาแตเสาะแสวงหาและยึดมั่นใน ความรู (Knowledge) ใน
อํานาจ (Power) และ เงิน (Money) หรือรวมเรียกวา K-P-M อันเปนรหัสพัฒนาตามกระแสวัตถุ
นิยม แตในโลกยุคที่ขาวสารขอมูลอาจทันกันหมด เรามักพบวาความรูอันมหาศาลที่มีอยูนั้นหาใช
จะกอใหเกิดประโยชนหรือปญญาเสมอไปไม บอยครั้งมันกลับนํามาซึ่งความไรสติ และทําให
มนุษยไรพลังจนไมอาจตา นทานกิเลสหรือความเห็นแกตัวทั้งปวงได บุคคลที่มีความรูทวมหั ว
(Knowledge) กลั บ ตกเป น ทาสน้ํ า เงิ น (Money) ของผู มี อํ า นาจ (Power) หรื อ อาจใช ค วามรู นั้ น
แสวงหาเงินและอํานาจอยางไรแกนสารไรความชอบธรรม ขณะโดยที่ระบบการศึกษาก็มุงเนนแต
การผลิ ตบัณฑิ ต เพื่ อรับ ใช อํา นาจรัฐและนายทุน โดยละเลยต อการพั ฒนาฐานรากที่สํ า คัญของ
สังคมไทย ความรูที่สําคัญยิ่งสําหรับสังคมเรานั้น ใชจะมีเพียงทฤษฎีจากอารยธรรมตะวันตก หากยัง
มีความรูของทองถิ่นที่เราอยูอาศัยมาตั้งแตเด็กจนเติบใหญ ซึ่งลวนเปนความรูความสามารถอันเกิด
จากการลงมือปฏิบัติ บวกกับประสบการณและการลองผิดลองถูก ศ.นพ. ประเวศ วะสี กลาวดวยวา
“การพัฒนาตามอารยธรรมตะวันตกกําลังพาโลกเขาไปสูความเสื่อมเสียทางศีลธรรม ความเจ็บปวย
และวิกฤตการณมากขึ้นทุกทีๆ เพราะใชเงินเปนตัวตั้ง แนวทางการพัฒนาของพระเจาอยูหัวอาจ
เรียกวา เอาความดีเปนตัวตั้ง เพื่อการอยูรวมกันโดยใชความรู” เนื่องจากความโลภและอํานาจจะไม
๕๐

บันทึกปาฐกถาพิเศษ ระบบการศึกษาแนวพุทธ ครั้งที่ ๓, โดยศาสตราจารย นายแพทยประเวศ
วะสี วันเสารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ณ หองประชุม ๑๐๑ ตึก ๓ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
[ออนไลน], แหลงที่มา : www.roong-aroon.ac.th/index.php?option=com...view (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕)
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๑๒๐
มีวันสรางสันติภาพขึ้นมาในโลกนี้ไดเลย ถาเราจะศึกษาถึงแกนแนวคิดของราษฎรอาวุโสที่จับเอา
คําสอนในทางศาสนาเขาไปโยงใยใหเกิดกระแสตอตานลัทธิวัตถุนิยมบริโภค ซึ่งเห็นวาเปนความ
โลภที่สถาปนาขึ้นมาใหปกคลุมไปหมดทั้งโลก เปนความจงใจของบรรดาผูมีอํานาจที่อยากใหโลก
ทั้งโลกเปนอารยธรรมเดียวกัน
แนวคิดของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี จึงเห็นกระแสของโลกาภิวัตนเปนดานที่เลวราย ซึ่ง
กลาวไปแลวก็นาจะเปนความจริง แตตองจัดใหเปน “ความจริงเพียงดานเดียว” กระแสของวัตถุนิยม
ที่เปนกําลังไปเสริมใหเกิดอกุศลมูลมีกําลังเพิ่มขึ้น มุมมองตรงนี้ก็นาสนใจแตในอีกดานหนึ่งเราคง
ต อ งบอกว า ราษฎรอาวุ โ สขาดมุ ม มองเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งทุ น แล ว ยั ง ไม เ ข า ใจในความสํ า คั ญ ของ
เทคโนโลยี มุมมองของเขาจึงตีกลับกลายเปนจินตนาการของวิธีคิด ซึ่งตัวเองคิดวา “เปนวิธีคิดใหม”
ทานเลยเล็งเห็นความสําคัญของมนุษย ที่ตองปฏิวัติทั้งจิตสํานึกและจิตวิญญาณ จิตสํานึกใหมที่
ศ.นพ.ประเวศ วะสี ไดกลาวถึงก็เปนเรื่องนาสนใจ เปนแนวคิดที่จะผลักดันใหเกิดความเปนหนึ่ง
เดียวของมนุษยและธรรมชาติทั้งมวล ความมีเมตตา ความเอื้ออาทร สงเสริมสนับสนุนการอยูรวม
โลกเดี ย วกั น ยึ ด ถื อ ให โ ลกทั้ ง ผองเป น พี่ น อ งกั น ตามคํ า ของมหาตมะ คานธี หรื อ จะเป น ของ
พระพุทธเจา พระเยซูคริสต และนบีมุฮัมมัด โดยทานเหลานี้มิไดเคยสั่งสอนในเรื่องของการแกงแยง
กันเลย
อนึ่งแนวคิ ดในเรื่อ งจิตของทาน ยั งทํา ใหมนุ ษยไดตระหนั กถึงคุณคา ของการเปน
มนุษย ชวยใหมนุษยเปนมนุษยไดอยางสมบูรณ เปนความรูที่ใหทั้งความสุข ความจริง ความดี
ความงาม และความหลุดพน เรียกวาความรูเพื่อปญญา ความเขาใจ เกิดศักยภาพทั้งปวงของมวล
มนุษยชาติ เขาถึงสัจธรรม ความจริงแทของสิ่งตางๆ สําหรับความรูของปรัชญามนุษยนั้นไดเกิดการ
เปดกวางเนนความจริงเกี่ยวกับโลก เชื่อมโยงกับมนุษย ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ความรูจริงนั้นเปน
ประโยชนอยางยิ่งสําหรับการดําเนินชีวิตที่ปจจุบันนั้น ผันผวน โหดราย ทั้งจากธรรมชาติ และฝมือ
มนุษยดวยกันเอง การที่มนุษยนั้นเกิดคุณธรรม จิตใจสูงขึ้น มีเหตุผล ซึ่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะเปน
พื้นฐานที่ดีสําหรับการประกอบอาชีพในทุกอาชีพ การดํารงชีพในสังคม และความเปนอยูรวมกับ
มวลมนุษยชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีความสุข
ศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี มีผลงานโดยสรุปไดดังนี้
๑. ด า นการโลหิ ต วิ ท ยา ได รั บ ทุ น วิ จั ย จากกระทรวงสาธรณสุ ข และของ China
Medical Board วิจัยธรรมชาติของเลือดเกี่ยวกับความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงเนื่องจากกรรมพันธุ
ที่กอใหเกิดโรคโลหิตจาง และพบวิธีการปองกันรักษา ผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับทั่วภายในและ
ตางประเทศ และไดรับเชิญไปบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยหลายแหงเกือบทุกทวีปทั่ว
โลก บทความทางวิชาการไดรับการตีพิมพในวารสารตางประเทศมากกวา ๒๐๐ เรื่อง นอกจากนั้น
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๑๒๑
ยังไดแตงตําราวิชาโลหิตและคูมือโลหิตวิทยา และยังไดรับทุนวิจัยของ National Institute of Health
ประเทศสหรัฐอเมริกา
๒. ด า นพั ฒนาวิ ช าชี พ ทา นใช ความรู ความสามารถพั ฒ นาวิ ช าชี พของแพทย ด ว ย
การศึกษาคนควาวิทยาการใหมๆอยางตอเนื่อง และอุทิศเวลาใหกับการสอนนักศึกษาแพทยดวย
ความเอาใจใส
๓. ดานพัฒนาสังคม การกระจายความรูดานการแพทยและอนามัยใหแกประชาชน
ทั่วไป โดยการเขียนหนังสือและบทความตางๆ โดยเนนเรื่องการปองกันการพึ่งพาตนเองในการ
รักษา และกอตั้งมูลนิธิที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม เชน มูลนิธิหมอชาวบาน มูลนิธิสาธารณสุข
แหงชาติ และเผยแพรความคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต
๔. ดานคุณภาพชีวิตของเด็กไทย การกอตั้งมูลนิธิเด็กใหเปนองคกรพัฒนาเอกชน ซึ่ง
ทํางานดานการใหความชวยเหลือดานปจจัย ๔ ทําใหปจจุบันหนวยงานตางๆ เริ่มหันมาสนใจใน
การแกปญหาและพัฒนาเกี่ยวกับเด็กมากขึ้น
๕. ด า นการพั ฒ นาชี วิ ต ท า นมี ค วามเห็ นว า เคล็ ดลั บ ของความสุ ข นั้ น ไม ย ากเลย
เหมือนเสนผมบังภูเขา เราทําอะไรๆโดยเอาความรูนําบาง เอาเศรษฐกิจนําบาง เอาการเมืองนําบาง
แลวเราก็นําตัวเราเขาไปสูความเครียด ความขัดแยง และวิกฤต จริงอยู ความรูก็ดี เศรษฐกิจก็ดี
การเมืองก็ดี มีความจําเปนแตไมใชตัวนํา แตถาทุกคนเอาใจนําชีวิตเราจะงายขึ้นเยอะและนําไปสู
การลงตัว ใจเปนเรื่องที่ทุกคนมี ความรูอาจจะไมมี หรือไมมีปจจัยอื่นแตสิ่งที่จะทําใหอะไรงาย
และสําเร็จตองเริ่มจากเรื่องที่ทุกคนมีสวนรวมได
ดานศาสนา
การใชความรูที่ขาดปญญากํากับก็จะตกเปนเหยื่อของกิเลส นําไปสูอหังการและทิฎฐิ
ราคะ นําไปสูความขัดแยงทางลัทธิอุดมการณและความรุนแรง เศรษฐกิจก็นําไปสูโลภจริต การเอา
เปรียบ การทํารายผูอื่น สงคราม การเมืองถาขาดปญญากํากับก็นําไปสูการใชอํานาจเหนือผูอื่น
แทจริงคําวาใจหรือการทําเพื่อเพื่อนมนุษย แมเปนคํางายๆที่เราคุนเคย แตหมายถึง “ปญญา” ในทาง
พุทธศาสนาถือวาความเห็นแกตัวเกิดจากอวิชชาหรือความไมรูซึ่งตรงขามกับปญญา การไมยึดมั่น
เอาตัวเองเปนศูนยกลางไดมากเทาไร ก็ถือวามีปญญามากขึ้นเทานั้น เพราะฉะนั้นที่วาการทําอะไรๆ
ตองเอาใจนํานั้น แทจริงคือการเอาปญญานํา ดังมีพุทธพจนวา “นตฺถิ ปฺา สมาอาภา” แสงสวาง
เสมอดวยปญญาไมมี
พระพุทธศาสนาก็ เป นรากฐานของสังคมไทย พระพุทธศาสนามีแนวคิ ดและหลัก
ปฏิบัติเกี่ยวกับความดีอยางที่สุด หาที่เปรียบไดยาก เราทิ้งรากฐานของเราไปเหอสิ่งที่ไมดีจริง ที่
กํา ลัง ทํา ใหวิกฤตทั้งโลกแล วควรหันกลับมาหาจุ ดแข็ งในรากฐานของเรา “ใจ” เป นจุดแข็งใน
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๑๒๒
รากฐานของเรา ซึ่งควรจะนํามาเปนพลังในการพัฒนาประเทศของเราใหมีความยุติธรรม มีความ
สมานฉันทและมีความสุข
พระพุ ท ธศาสนามี โ ลกทั ศ น แ ละวิ ธี คิ ด ที่ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาอย า งบู ร ณาการด ว ย
มัชฌิมาปฏิปทา โดยสงเสริมคุณคาแหงความเปนมนุษย ถือเรื่องความดีสูงสุดของมนุษยที่มนุษย
สามารถจะไปถึงไดทุกศาสนา “หัวใจของศาสนาคือโลกุตรธรรม โลกุตรธรรมหมายถึงมิติทางจิต
วิญญาณ เลยมิติทางวัตถุ ทุกศาสนาจะเปนอยางนั้น จะเปนสวนที่เรียกวา spiritual ก็คือโลกุตรธรรม
ที่เหนือโลกทางวัตถุ แมทานอาจารยพุทธทาสไดมอบมรดกไวให ๓ ขอดวยกัน คือ “๑) อยาก
ใหศาสนิกของแตละศาสนาเขาถึงหัวใจของศาสนาของตน หัวใจของศาสนาตองไปถึงโลกุตรธรรม
ไปเหนือวัตถุ ๒) ขอใหมีความรวมมือระหวางศาสนา ๓) ขอใหชวยมนุษยไดถอนตัวออกจาก
วัตถุนิยม”๕๑
ที่จริงทั้งหมดนี้เปนเรื่องเดียวกัน เปนเรื่อง spiritual ซึ่งเปนเรื่องโลกุตรธรรมทั้งสิ้น
ฉะนั้นตรงนี้ผมอยากจะฝากทานทั้งหลาย ใหลองมามองวาเราจะใชพุทธศาสนาเปนทุนสําหรับการ
พัฒนาประเทศไทยไดอยางไรเพื่อนําไปสูความรมเย็นเปนสุข เปนการพัฒนาอยางบูรณาการดวย
มัชฌิมาปฏิปทา
ทานเปนประธานสถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย (พ.ศ. ๒๕๓๖), ประธานมูลนิธิไทย,
ประธานคณะกรรมการวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย แผนกแพทยศาสตร มูลนิธิ “อานันทมหิดล”
และกรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร, ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ,
ประธานคณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการหลักการจัดตั้งราชวิทยาลัยครุศาสตร สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ประธานคณะทํางานดานการพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อการผลิตยา
ทางอุตสาหกรรมองคการเภสัชกรรม, คณะกรรมการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติและคณะอนุกรรมการตาง ๆ, ประธานคณะอนุกรรมการ
อํานวยการสงเสริมการวิจัยการศึกษาแหงชาติ, ประธานกรรมการวิชาการมูลนิธิรางวัลมหิดล ใน
พระบรมราชูปถัมภ, คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, คณะกรรมการ
การศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ, คณะกรรมการอํานวยการโครงการ
ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขแหงชาติ (National ฯลฯ Steering Committer) กระทรวง
สาธารณสุ ข ,
ประธานคณะกรรมการอํ า นวยการสถาบั น ชุ ม ชนท อ งถิ่ น พั ฒ นา (สทพ.)
ทานเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะบรรยายหรือประชุมกลุมในตางประเทศกวา

๕๑

ศ.นพ. ประเวศ วะสี, ยุทธศาสตรพระพุทธศาสนากับการพัฒนาประเทศไทย,
แหลงที่มา : http://www.budpage.com/bs02.shtml (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕)
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[ออนไลน],

๑๒๓
๕๐ ครั้ง ตีพิมพบทความทางวิชาการในวารสารตางประเทศ ๑๓๓ เรื่อง ตีพิมพบทความทาง
วิชาการในวารสารไทย ๖๐ เรื่อง เขียนบทความทางวิชาการและเรื่องตาง ๆ ๑๔๐ เรื่อง เขียน
บทความทั่วไปจํานวนมาก ที่สําคัญคือเปนนักวิพากษวิจารณและใหสติสังคมที่มีความแหลมคม
และสรางสรรค ตอเนื่องมานับสิบป โดยที่ไมไดฝกใฝการเมือง เพียงมุงหวังทําหนาที่ “ราษฎรที่
กระตือรือรน” อันเปนปจจัยสําคัญของสังคมประชาธิปไตย ความที่เปนผูสูงอายุ จึงไดรับสมญา
จากลูกศิษย วา “ราษฎรอาวุโส” มี ๓ ทาน คือ ศ.เสนห จามจาริก ศ.น.พ.ประเวศ วะสี และ ศ.ระพี
สาคริก ออกแถลงการณรวมกันเพื่อความสมานฉันทของชาติ สื่อมวลชนเลือกคําวา “ราษฎร
อาวุโส” มาใชในปรากฏการณนี้ ราษฎรอาวุโส เปนภาษาขาวของหนังสือพิมพที่ตั้งขึ้น มิไดจํากัด
วามีใครบาง แตภาพโดยรวมของราษฎรอาวุโสคือบุคคลที่มีบทบาทวิพากษวิจารณ ชี้แนวทางการ
บริหารบานเมืองอันชอบธรรมตอประชาชนใหแกผูมีอํานาจ มองยอนไปในอดีต ครูพิภพกลาววา
คําวาราษฎรอาวุโส เปนเชนกันกับคําที่สื่อมวลชลใชในชวงเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ คือ
ปญญาชน โดยคนหนึ่งที่หมายถึงคือ อ.สุลักษณ หรือ ส.ศิวรักษ องคประกอบสําคัญที่ทําใหผูที่
ไดรับยกยองเปนปญญาชนเปนที่ยอมรับจากสังคมคือความดีที่สั่งสมมา และการนําเสนอแนวคิด
เพื่อสวนรวมโดยไมมีประโยชนใดๆ แอบแฝง คําวา “ราษฎรอาวุโส” ในแวดวงสื่อมวลชน
นักวิชาการ นักพัฒนาองคกรเอกชนพรอมใจใชเรียกขานบุคคลที่เห็นไดชัดเจนวา ดํารงตนเปนผูที่มี
คุณประโยชนตอประเทศ โดยเฉพาะในดานการพัฒนาชนบท การพัฒนาชุมชน และการใหความ
คิดเห็นที่เปนประโยชนตอสวนรวมตามแตสถานการณ เปนกลุมบุคคลที่หวังดีตอชาติบานเมืองโดย
ไมมีกฎหมายมารองรับ แตดวยวัตรปฏิบัติของทานที่มีมาแตอดีต และขอคิดความเห็นที่เปน
แนวทางชี้แนะใหแกผูมีอํานาจทั้งหลายในฐานะผูผานโลกผานชีวิตมา จนกระทั่งไดรับรางวัลเกียรติ
คุณในสาขาตางๆ
ความเปนกัลยาณมิตรของนายแพทย ประเวศ วะสี
สนฺติกโรภิกขุ ไดแสดงทัศนะวา “นายแพทยประเวศ วะสี เปนกัลยามิตรในดานการ
เปนผูชี้ทางออกใหกับสังคมยุคปจจุบัน หากจะมีผูคิดอานเสนอแนะทางออกสําหรับศตวรรษนี้แลว
ไมอาจจะมีใครที่เหมาะสมไปกวาหมอประเวศ วะสี โดยอาชีพทานเปนนักวิทยาศาสตรและเปน
นักวิทยาศาสตรที่ใชวิชาชีพทําประโยชนแกสังคมโดยสวนรวม ไมใชหาประโยชนเขาตัวหรือ
พรรคพวกนอกจากผลงานดานวิทยาศาสตรและการแพทย ซึ่งเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางแลว
หมอประเวศยังมีประสบการณในการแกปญหาสังคมหลาย ๆ ดาน”๕๒
๕๒

ประเวศ วะสี, วิถีมนุษยในศตวรรษที่ ๒๑ : สูภพภูมิใหมแหงการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร :
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, ๒๕๔๕), หนา (๗) -(๘).
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๑๒๔
ศาสตราจารย ระพี สาคริก กลาววา “อาจารยประเวศ ที่ผมรูจักไดปฏิบัติธรรมมา
เปนเวลายาวนาน ดวยผลบุญทําใหทานไดรับความสุข ซึ่งมวลมนุษยสามารถทําตามแบบอยางทาน
ได”๕๓
สันติ ตั้งรพีพากร ไดแสดงทัศนะวา “นายแพทยประเวศ วะสี เปนกัลยาณมิตรใน
ดานธรรมวิจัยดังนี้ “พุทธิปญญา” คือสิ่งล้ําคาที่หมอประเวศคนพบวา สามารถนํามา “ติดอาวุธ”
ยอดความรูรวมทั้งปวงของมนุษยชาติ สําหรับแสวงหาทางออกจากวิกฤติที่ไมเพียงแตประเทศไทย
เทานั้น แตยังรวมถึงเพื่อนมนุษยทั้งโลกอีกดวย ดวยจิตเมตตาและวิธีคิดแบบ “อิทัปปจจยตา” ทํา
ใหหมอประเวศสามารถเชื่อมโยงความรูความเขาใจที่มีอยูอยางกวางขวางและลึกซึ้ง ทั้งที่มาจาก
การวิจัย จากประสบการณจริงของการปฏิบัติ”๕๔
ผศ.ตรีศิลป บุญขจร ไดแสดงทัศนะวา “ศ.นพ.ประเวศ วะสี มีความเปนกัลยาณมิตร
ดานความเปนบัณฑิต คือ เปนบุคคลที่มีวิถีชีวิตในแบบของกัลยาณชน มีจริยธรรมทั้งในการ
ดํารงชีวิตและการทํางาน มีความกตัญูกตเวที ซื่อสัตยสุจริต ออนนอมถอมตน ใชชีวิตอยางเรียบ
ง า ยสมถะ เสมอต น เสมอปลาย เป น ผู ไ ม แ สวงหาโภคทรั พ ย เ พื่ อ ความร่ํ า รวย แม ว า จะมี
ความสามารถและโอกาสที่จะกระทําได แตทานเลือกที่จะใชความรูความสามารถและเวลาของ
ตนเอง เพื่ออุทิศใหการทํางานเพื่อสวนรวม อีกทั้งเปนผูมีอุปนิสัยรักการเรียนรู มีฉันทะใฝการ
แสวงหาและพัฒนาความรู มาตั้งแตครั้งเปนนั กเรียนนักศึกษา และไมเคยหยุดนิ่งในกิจกรรม
ดังกลาวแมในปจจุบันการดําเนินชีวิต จึงเปนวิถีทางของ “บัณฑิต” ในความหมายที่แทจริง คือ
การดําเนินชีวิตอยูดวยปญญา เปนวิถีชีวิตที่สมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ใหเปนแบบอยาง
แกเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปในสังคม”๕๕
จากบทบาทความสําคัญ และความเปนกัลยาณมิตรของทาน ทําใหทานไดรับรางวัล
เหรียญทองในฐานะที่ไดคะแนนเปนที่ ๑ ตลอดหลักสูตร ไดรับพระราชทานทุนสวนพระองค และ
ตอมาทุนมูลนิธิ อานันทมหิดล ไปศึกษาตอตางประเทศ ไดรับรางวัลพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบ
ดี ในฐานะครูแพทยที่ดีเปนคนแรกของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไดรับรางวัลแมกไซไซ
สาขาบริการรัฐ ไดรับรางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป ๒๕๒๖ ไดรับเลือกเปนบุคคลดีเดน
๕๓

ศาสตราจารย ระพี สาคริก, บนเสนทางชีวิตหมอประเวส วะสี, [ออนไลน], แหลงที่มา : www.
Gotoknow.org/blogs/posts/157964 (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕)
๕๔
สันติ ตั้งรพีพากร, ชีวิตงาม หมอประเวศ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๔),
หนา ๑๘.
๕๕
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, ชีวิตและงานผูทรงคุณวุฒิ
ทางวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ สกสค. ลาดพราว, ๒๕๕๓), หนา ๑๙๒.
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๑๒๕
ของชาติ สาขาการแพทย ไดรับเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา ไดรับเลือกเปนนักวิจัยดีเดน
แหงชาติ สาขาวิทยาศาสตรการแพทย ไดรับเหรียญเชิดชูเกียรติ Tobacco and Health ของ WHO
ไดรับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเดนดานการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา จากคณะกรรมการ
แหงชาติวาดวย UNESCO
๔.๒.๓ คุณแม ดร. สิริ กรินชัย
ดานการศึกษา
คุณแม ดร.สิริ กรินชัย เริ่มรักษาศีลตั้งแตอายุ ๕ ขวบ โดยคุณพอพาไปวัด แลวทุกคน
ในบานก็ไมฆาสัตว ทําใหทุกคนในบานมีความมักคุนกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา แตนั่นอาจยัง
ไมมีอิทธิพลถึงขั้นจะกําหนดการเลือกทางเดินในชีวิต
ทานเริ่มศึกษาและปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานเปนเวลา ๗ คืน ๘ วัน เดินจงกรมนั่งสมาธิ
ติดตอกัน ครูอาจารยชมวาขยัน พอใจ และชื่นใจ เลยตั้งใจวางานนี้เราจะไมทิ้ง ถาใครมา เราจะเดิน
ใหดู จะนั่งสมาธิใหดู เราจะกําหนดรูอิริยาบถใหดู เราจะบอก จะสอนเขา คิดในใจวาอยากจะให
ทุกคนในโลกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน แลวโลกจะอยูเย็นเปนสุข และนี่คือจุดเปลี่ยนในชีวิตของ
คุณแมสิริ กรินชัย เมื่อตั้งปณิธานแนวแนวา “จะเผยแพรสิ่งดีที่ตนเองไดไปรับรูมา” คุณแมสิริ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ป ส สนากรรมฐาน โดยใช ชื่ อ การอบรมว า “การพั ฒ นาจิ ต ให เ กิ ด ป ญ ญาและ
สันติสุข” และใชแนวทางนี้เพื่อการถายทอดความรูในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานมาตลอด
ดานการปฏิบัติ
สิ่งที่ทานไดเรียนรูในวัยสามสิบตนๆ ในวันนั้น และพัฒนาเปนหลักสูตรฝกอบรม
ถายทอดความรูมาจนถึงทุกวันนี้ ก็คือ “การปฏิบัติเพื่อใหเกิดสติ กําหนดรูอารมณปจจุบันอยาง
ตอเนื่องตลอด ๗ คืน ๘ วัน โดยอาศัยหลักสําคัญ ๓ อยางในการปฏิบัติ ไดแก การกําหนดอิริยาบถ
ปจจุบัน และอารมณที่มากระทบทวารทั้ง ๖ ประกอบดวย ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ การเดิน
จงกรม และการนั่งสมาธิ ซึ่งอาศัยการกําหนดอาการพองยุบของทอง”๕๖
การกํ า หนดอิ ริ ย าบถป จ จุ บั น มี ค วามสํ า คั ญ อั น ดั บ หนึ่ ง เพราะจะทํ า ให เ กิ ด สติ แ ละ
สัมปชัญญะอยางตอเนื่อง และเปนวิธีที่เชื่อมโยงกับอีกสองอยาง การเดินจงกรมมีความสําคัญอันดับ
สอง ทําใหเกิดสติและสมาธิที่เขมขนมากขึ้น สวนการนั่งสมาธิมีความสําคัญอันดับสาม โดยทําให
เกิดสติและสมาธิเขมขนมากที่สุด
๕๖

รั ช ดา ธราภาค,
คุ ณ แม สิ ริ กริ น ชั ย ในโลกแห ง ธรรม, [ออนไลน ], แหล ง ที่ ม า :
http://wwwbangkokbiznews.com/bodyheart/20041004/index.php. (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕)

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๒๖
คุ ณ แม ด ร.สิ ริ กริ น ชั ย ได อ บรมศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย ว า “แม ข อเตื อ นว า อย า ได ป ระมาท
โดยเฉพาะโอกาสที่จะไดเขาปฎิบัติวิปสสนากรรมฐาน อยาไดผลัดวันประกันพรุง สําหรับแมเอง
นั้น ครั้งแรกที่ไดยินเรื่องวิปสสนากรรมฐานจากคุณพอของแม แมก็หาโอกาสเขาปฏิบัติกรรมฐาน
ทันที แลวก็รูวาชีวิตของคนเราไมเที่ยงแทแนนอน อาจจะตายกอนเมื่อใดก็ได พอแมออกมาแมก็ทํา
ตามที่ครูบาอาจารยสอนทุกอยาง แมเริ่มรูสึกเลยวางานนี้เปนงานที่สําคัญอยางยิ่งในชีวิตมนุษย แม
อยากเห็นคนปฏิบัติธรรมมาก ๆ เพื่อจะไดมีความสันติสุขทั้งบานเรือน ทั้งในหนาที่สังคม อยากให
มีเกิดขึ้น ถาคนปฏิบัติมาก ๆ แลว สงครามก็จะเบาลงไป ความอิจฉาริษยาเบียดเบียนก็จะเบาไป มี
แตความเมตตากรุณาเกื้อกูลกัน เราก็จะอยูเย็นเปนสุขขึ้น แมอยากมองเห็นทุกคนมีความสุข”๕๗

ดานการเผยแผ
คุณแม ดร.สิริ กรินชัย กลาวถึงการสอนในชวงแรก ๆ วา “ตอมาก็มีคนนั้นคนนี้มา
ถาม ก็บอก ก็เดินใหดู ตอมามีคนมาขอปฏิบัติอยูที่บานเลย ก็ดีใจวา เราไดบุญมากๆ เราไดบานเปน
วัดแลว” คุณแมเลาปนเสียงหัวเราะถึงความเปนครูที่ไดมาแทบจะโดยอัตโนมัติ เมื่อชื่อของเธอเริ่ม
เปนที่รูจัก และถูกกลาวขานถึงวา “เปนครูผูถายทอดวิชาปฏิบัติวิปสสนาอยางเอาจริงเอาจังทุมเท”
ถาใครไมเขาใจก็ถามแลวถามอีก แมก็อธิบายจนกวาเขาจะเขาใจ อยากใหเขาเขาใจ
เพราะคิดวาชีวิตมนุษยไมมีอะไรดีไปกวาวิปสสนากรรมฐาน แมกลาพูดวาเราเกิดมาเปนมนุษยแลว
ถาไมไดวิชานี้ติดตัวไปนะ เสียทีมาเที่ยวเมืองมนุษย มีของดีในตัวแตดึงออกมาใชไมได จะเอา
ออกมาใชไดก็ตองเรียนวิธีดึงของดีออกมาใชใหแตกฉาน เมื่อเราพูดเปน พูดถูก เขาเขาใจ ก็พอใจจะ
ปฏิบัติ
คุ ณ แม สิ ริ เ ต็ ม ใจที่ จ ะสอน มี ค วามตั้ ง ใจในการตอบทุ ก คํ า ถาม ตั ว คุ ณ แม สิ ริ เ องมี
ความสามารถในการอธิบายเรื่องซับซอนใหเขาใจไดงาย แถมมีหลักสูตรฝกอบรมที่ถูกออกแบบไว
เบ็ดเสร็จ จึงไมนาแปลกใจที่ผูคนจากทุกสารทิศ ทุกสาขาวิชาชีพ ทุกเพศ ทุกวัยตั้งแตอายุ ๕-๖ ขวบ
ถึงอายุเกิน ๙๐ ปตางพากันมาขอความรู เริ่มตั้งแตแคคนสองคนที่แวะมาเยี่ยมเยือนถึงที่บาน มาฝก
วิปสสนากรรมฐาน กลายเปนการนัดกันเปนกลุมๆ แลวเชิญทานไปสอน ขยายไปถึงการอบรมตาม
สถานศึกษา หนวยงานของภาครัฐและเอกชน จนปจจุบันมีผูเขาอบรมครั้งละ ๑๐๐-๕๐๐ คน
คุณแมสิริเปดบานใหเปนบานวิปสสนา กวา ๕๐ ป เธอเผยแพรธรรมผานคอรส การ
พัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสุข แพ็คเกจ ๗ คืน ๘ วัน โดยมีกําหนดการตอเนื่อง และจัดคิวไว
ลวงหนาในแตละป โดยจะแวะเวียนไปจัดสอนตามสถานที่ตางๆ ทั้งในและตางประเทศ ผูที่ผาน
๕๗

ปฏิปทา...ธรรมาจารย คุณแม ดร.สิริ กรินชัย, [ออนไลน], แหลงที่มา : http://www.ybat.org/
v4/activity_view.asp?id=201 (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕)

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๒๗
การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานกับคุณแมสิริ ถูกเรียกเปนลูกโยคี ซึ่งเธออธิบายวา ไมไดหมายถึงโยคี
หนวดเครายาว ถือไมเทา หอยลูกประคํา แตหมายถึงผูเพียรทําความดี หรือผูที่เพียรเพงทําลายกิเลส
ซึ่งพระอาจารยของคุณแมสิริก็ชอบเรียกผูปฏิบัติวาโยคีเชนเดียวกัน
ถามวาทําไมตองปฏิบัติ ๗ คืน ๘ วัน? คุณแมสิริอธิบายวา การฝกปฏิบัติในระยะเวลา
ดังกลาวก็เพื่อเรียนรูหลักการ และฝงรากหยั่งความดี เพื่อใหกุศล ศีล ทาน ภาวนาเกิดขึ้นในจิต เมื่อ
เราทําไดชํานาญแลว ยุบหนอ พองหนอ เห็นหนอ ไดยินหนอมันก็จะหลุดไปเอง เราจะทันปจจุบัน
มากขึ้น ความรูสึกของเราไวมาก จะมัวไปหนออยูในชีวิตจริงคงจะไมได สําหรับคุณแมสิริ เพียง
ความเขาใจในหลักธรรมยังไมพอ แตการปฏิบัติตางหากที่เปนสิ่งจําเปนสําหรับพุทธศาสนิกชน
การปฏิบัติมี ๒ อยาง สมถะกรรมฐาน คืออุบายใหจิตสงบมีสมาธิเทานั้น แตปญญาไมเกิด แต
วิปสสนาคืออุบายใหจิตสงบ ใหมีสมาธิและเกิดปญญา นี่ตองอาศัยอิริยาบถใหทันปจจุบัน
การขยายตัวของบรรดาลูกโยคีจึงเปนไปอยางไมหยุดยั้ง และเพิ่มจํานวนขึ้นเปนทวีคูณ
จึงไมนาแปลกใจที่ถึงวันนี้ 'ลูกโยคี' จะเพิ่มจํานวนเรื่อยๆ และมีทีทาวาคงจะเพิ่มขึ้นตอไป ในเมื่อนี่
เปนชองทางหนึ่งที่สามารถนํามาซึ่งความสุขสงบในจิตใจอันเปนความตองการของทุกคน
คุณแม ดร. สิริ กรินชัย พบครู อาจารยที่เปนกัลยาณมิตรในการเขาปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานครั้งแรกที่วัดแจงนอก โดยมีแมชีพัฒน ดั่นประดิษฐ จากวัดมะกอก กรุงเทพฯ เปนอาจารย
โดยเขาปฎิบัติธรรม ๗ วัน ตอมา คุณแมไดปฏิบัติกรรมฐานกับ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก
ญาณสิทธิ) ครั้งยังเปนทานเจาคุณเทพสิทธิมุนี พระอาจารยใหญฝายวิปสสนาธุระวัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฏิ์ ซึ่งคุณหญิงศรีศรศักดิ์ ไดอาราธนาใหมาโปรดญาติมิตรชาวนครราชสีมา จนทานเจาคุณ
อาจารยใหญ เอยปากชมวา “มาโคราชเที่ยวนี้ ไมเสียเที่ยว ไดอยางนี้ไวคนหนึ่ง คุณสิริคนนี้ตอไปจะ
ทําประโยชนแกพระศาสนา คอยดูนะ ตอไป คน ๆ นี้จะสอนคน” และไดเปนศิษยของพระครู
ภาวนาวิสิฐ เจาอาวาสวัดแสงธรรมเวฬุ และแมชีแดง พจนสิทธิ์ อีกดวย
นอกจากจะเปนนักปฏิบัติแลว ทานยังเปนนักสังคมสงเคราะหของจังหวัดนครราชสีมา
เปยมดวยจิตเมตตาตอเพื่อนมนุษยมากมาย อาทิ “เปนกรรมการแพทยอาสาสมัครในสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี เปนกรรมการเหลากาชาดไดรับพระราชทานเหรียญสมนาคุณ เปน
กรรมการพุทธสมาคม และยุวพุทธิกสมาคม ฯ จังหวัดนครราชสีมา”๕๘ และไดสรางตึกกรินชัยไว
เปนที่ปฏิบัติธรรมของสาธุชนผูสนใจในการปฏิบัติ

๕๘

เกียรติประวัติอันฟุงขจร คุณแม ดร.สิริ กรินชัย, [ออนไลน], แหลงที่มา : www.ybat.org/
media/siri/dhamma_talk_ siri.htm, (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕)

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๒๘
ความเปนกัลยาณมิตรของคุณแม ดร.สิริ กรินชัย
พระชาญชัย อธิปณฺโณ ไดแสดงทัศนะวา “คุณแมสิริ กรินชัย ไดดํารงตําแหนง
“ธรรมาจารย” ผูเปนอาจารยแหงธรรม พระคุณอันยิ่งใหญของทานคูควรกับการจารึกวา
“คุณพระอาจารย สรา งรมเงาใหค วามรม เย็นแกผูอื่นทั้ งคนและสัต ว สว นตนเอง
ยืนหยัดรับความรอนของแสงแดดอยางไมพรั่นพรึง ถึงคราวมีลูกมีผลก็เพื่อผูอื่น สัตวอื่นไดรับ
ประทาน หาใชเพื่อตนเองไม นี่คือปฏิปทาของพุทธสาวิกา”๕๙
ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ ไดแสดงทัศนะวา “คุณแมสิริ กรินชัย มีความเปน
กัลยาณมิตรดานธรรมทาน ซึ่งเปนบุคคลที่หาไดยากอยางยิ่งในเมืองไทย หรือในประวัติพุทธ
ศาสนาของไทย คือ ทานเปดประตูรับ เปดหนาตาง ใหเราทั้งหลายซึ่งเปนชาวบานไดเห็นแสงแหง
ธรรม อันนี้เปนสิ่งมหัศจรรยและหาไดยากยิ่ง คือมีผูที่รูพระพุทธศาสนาดีนั้นมีแน และปฏิบัติดีก็มี
แน แตวาจะหาผูที่รูพระพุทธศาสนาดี ปฏิบัติไดดี และเปดประตูหนาตางใหเต็มที่ ใหชาวบาน
อยางเราเห็นแสงแหงธรรมนั้น หาไดยากยิ่ง”๖๐
ศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ โสภารัตน ไดแสดงทัศนะวา “คุณแมสิริ กรินชัย มีความ
เปนกัลยาณมิตรคือเปนผูทรงศีล กระผมมีความตื้นตันมากที่ไดมีโอกาสมารวมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ใน
วั น นี้ กระผมขอกราบเรี ย นท า นที่ เ คารพทุ ก ท า นว า นั บ ตั้ ง แต ม หาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหงได เ ริ่ ม
ดําเนินการมาเปนเวลา ๑๖ ป เปนครั้งแรกที่สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดอนุมัติปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจิตวิทยา ใหกับผูทรงศีล ซึ่งเปนผูที่ไดอุทิศตนเองประพฤติ
ปฏิบัติธรรมและใหธรรมเปนทาน โดยไมไดหวังวาสักวันหนึ่งจะมีสถาบันการศึกษามอบปริญญา
กิตติมศักดิ์ให”๖๑
พ.อ. (พิเศษ) ทองคํา ศรีโยธิน ไดกลาวถึงคุณแมสิริในความเปนกัลยาณมิตรดาน
วิธีการสอนการปฏิบัติธรรมวา “รุงอรุณวันสุดทายแหงการปฏิบัติอบรมวิปสสนากรรมฐานวันนี้
ผิดแผกกับรุงอรุณกอน ๆ ที่ผานมา เพราะรุงอรุณวันนี้ไดคลี่คลายความดํามืดที่เคยปกคลุมจิตใจ
ของเหลาโยคีทั้งหลาย ใหแสงสวางกระจางแจงดวยแสงธรรมเปนประทีปสองทางชีวิตไปใน
อนาคต
รุงอรุณนี้จึงเปนที่ประทับใจลูกโยคีอยางที่สุด เพราะอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ไดเบา
บางลงเปนลําดับเพิ่มพูนความองอาจในการประพฤติปฏิบัติอยูในศีลในธรรม วิชาปญญาแสงสวาง
๕๙

ปฏิปทา...ธรรมาจารย คุณแม ดร.สิริ กรินชัย, [ออนไลน], แหลงที่มา : http://www.ybut.org/v4/
activity_view.asp?id =201 (๒๕ เมษายน ๒๕๕๕)
๖๐
คํากลาวแสดงมุทิต าจิต โดย ฯพณฯ ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์, (ธรรมทานของคุณแม
ดร. สิริ กรินชัย, ๒๕๓๑), หนา ๕๙.
๖๑
เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๐.
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๑๒๙
ที่ไดรับครั้งนี้กวางใหญไพศาลถาเทียบกับวิชาทางโลกที่พร่ําเรียนมาตั้งแตเล็กแตนอย จนเติบใหญ
ไดปริญญาสูง ก็จะเปนเพียงสะเก็ดกระพี้ หรือบางทีก็เปนตัวมานมืดดํา สรางอวิชชาโมหะใหแก
ดวงจิตเสียอีก เกิดความทะนงตัวเยอหยิ่งหันหลังใหแสงพระธรรม เพราะคิดวาตัวเองดีแลว เดน
แลว เกงแลว สมบูรณแลวดวยโลกธรรมฝายชอบ ไดแก ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แตมาบัดนี้อุทัย
แหงชีวิตอันเกิดจากความดูดดื่มในพุทธธรรมอันเปนผลจากการปฏิบัติขูดเกลากิเลส ดวยสมถะ
วิปสสนากรรมฐานของพระพุทธองค อันไดแกสติปฏฐาน ๔ กิเลสหยาบ กลาง ละเอียด เริ่มถูก
ทําลาย เพราะวิชชาที่ไดรับนําจิตของลูกโยคีไปสูความบริสุทธิ์ สมบูรณ ละทิ้งความชั่ว ความเห็น
แก ตั ว ความเย อ หยิ่ ง ทระนงตนลงตามลํ า ดั บ ลู ก ๆทุ ก คนที่ กํ า ลั ง จะจากไปในวั น นี้ ข อกรบ
ขอบพระคุณคุณแม แมทานจะพร่ําสอนวาพระตถาคตเปนแตเพียงผูบอกทางเทานั้น แตผูปฏิบัติก็
ยอมรูอยูแกใจวา ถาไมมีผูประคับประคองอยางคุณแมสิริแลวเปนการยากยิ่งที่จะเดินตรงทางสูแสง
ธรรมในวันนี้ได ความสําเร็จในการปฏิบัติสวนใหญจึงมาจากคุณแม ซึ่งลูกโยคีทุกทานจะจารึกไว
ในดวงใจนานแสนนาน”๖๒
จากบทบาทและความสําคัญของคุณแม ดร.สิริ กรินชัย ดังที่กลาวมาแลว จะเห็นไดวา
ทานไดทําหนาที่ธรรมาจารยมามากกวา ๕๐ ป โดยเปนผูริเริ่มหลักสูตรปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ๗
วัน ชื่อหลักสูตร “พัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสุข” ดวยจิตที่เปยมลนดวยมหาเมตตา ทานสละ
บานกรินชัยใหเปนสํานักสอนวิปสสนากรรมฐานแกสาธุชนที่สนใจ ตอมาไดรับเชิญใหไปสอนตาม
บาน หนวยงาน องคการของรัฐ และเอกชน รวมทั้งไปประกาศธรรมในตางประเทศปละ ๓ เดือน
ทานจึงไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติคุณอยางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งไดรับพระราชทานปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ทานดํารงตําแหนง “ธรรมาจารย” ผู
ยิ่งใหญของยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และไดรับรางวัลตางๆ
มากมาย เช น ได รั บ พระราชทานเสาเสมาธรรมจั ก ร
รางวั ล บุ ค คลผู ทํ า คุ ณ ประโยชน ต อ
พระพุทธศาสนา ดานสงเสริม และชักชวนใหคนมาปฏิบัติธรรมอยางจริงจัง ไดรับพระราชทาน
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาและศาสนา ของสภาการฝกหัดครู ไดรับโล
เกียรติคุณจากพระเทพโสภณ เจาอาวาสวัดไทยในนครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา ในฐานะผู
บําเพ็ญประโยชนชวยเผยแผพระพุทธศาสนาดวยการสอนปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานใหแกคนไทย
และชาวตางประเทศ ณ วัดไทยในนครลอสแองเจลิส โดยติดตอกันเปนเวลา ๔ ป และในรัฐอื่นๆ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมเวลา ๘ ป ไดรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๖๒

รองศาสตราจารย อมรา รอดดารา บรรณาธิการ, ยุวพุทธสัมพันธ ฉบับที่ ๗๑ สิงหาคม – ตุลาคม
๒๕๕๒ หนา ๑๑.

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๓๐
สาขาวิชาจิตวิทยา ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ไดรับโลเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะหดีเดน ประจําป ๒๕๓๐ ประเภทอาสาสมัคร ในสาขา
พัฒนาจิตใจ โดยมูลนิธิศาสตราจารยปกรณ อังศุสิงห จาก ฯพณฯ ทานศาสตราจารยสัญญา ธรรม
ศักดิ์ ประธานองคมนตรี ไดรับพระราชทานโลประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผูทําประโยชนดีเดนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดรับพระราชทาน
รางวัล ประกาศเกียรติคุณ เปนแมดีเดนแหงชาติ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ จากพระวรวงศเธอพระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ไดรับพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ ชั้น ๔ จตุรถาภรณ
มงกุฏไทย เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๘ ไดรับโลและประกาศเกียรติคุณ เปนสตรีตัวอยาง ในป พ.ศ. ๒๕๔๑
สาขาการสงเสริมและเผยแพรพระพุทธศาสนา ของมูลนิธิสังคมเพื่อไทย ไดรับการประกาศเกียรติ
คุณเชิดชูเกียรติเปนคนดีศรีแผนดิน จากสมาคมสื่อมวลชนสวนภูมิภาคประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๓
และไดรับรางวัล “ OUTSTANDING WOMAN IN BUDDHISM” หรือ “สตรีผูโดดเดนแหงพุทธ
ศาสนาโลก” จากองคการพุทธศาสนิกสัมพันธโลก เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ เปนตน ดวยเหตุนี้
สื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ไดรวมกันเผยแพรเกียรติคุณในดานการ
เผยแพรธรรมอยูเสมอ
คุ ณ แม ดร.สิ ริ กริ น ชั ย นั บ ได ว า เป น บุ ค คลตั ว อย า งที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการเป น
กัลยาณมิตรตอพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ดังกลาวมาแลวนั้น แสดงใหเห็นวา
คฤหัสถก็สามารถเปนกัลยาณมิตรตอพุทธศาสนิกชนได เริ่มตั้งแตการปฏิบัติตนเปนคนดีกอน แลว
ทําหนาที่ของตนบอกสอน ชี้แนะ ตามหลักธรรมตามที่ไดปฏิบัติมาใหดีที่สุดเทาที่จะทําได
สําหรับผูเปนบิดามารดา เปนหัวหนาครอบครัว ตองทําหนาที่เปนกัลยาณมิตรที่ดีตอ
บุตรธิดา ดังที่พระพุทธองคไดแสดงไวในสิงคาลกสูตรแก “สิงคาลกมาณพ”๖๓ ซึ่งปรากฏที่มาใน
หลักของทิศ ๖ ดังนี้
๑. ปุรัตถิมทิส คือทิศเบื้องหนาไดแก มารดาบิดา มีหนาที่เปนกัลยาณมิตรตอบุตร
ธิดา ๕ ประการคือ ๑) หามไมใหทําความชั่ว ๒) แนะนําใหตั้งอยูในความดี ๓) ใหศึกษาศิลปวิทยา
๔) หาภรรยาหรือสามีที่สมควรให ๕) มอบทรัพยใหในสมัย
แมบตุ รธิดา ผูเปนลูกพึงกระทําหนาที่ของตนตอมารดาบิดา ๕ ประการเชนกัน คือ ๑)
ทานไดเลี้ยงเรามาแลวเลี้ยงทานตอบ ๒) ชวยทํากิจของทาน ๓) ดํารงวงศสกุล ๔) ประพฤติตนให
เปนคนควรรับทรัพยมรดก ๕) เมื่อทานลวงลับไปแลวทําบุญอุทิศใหทาน

๖๓

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๒/๑๙๙.
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๑๓๑
๒. ทักขิณทิส คือทิศเบื้องขวา ไดแก ครู อาจารย ประดุจพอพิมพแมพิมพของชาติ
ตองทําหนาที่ของตนโดยเปนกัลยาณมิตรตอศิษย ๕ ประการ คือ ๑) แนะนําดี ๒) ใหเรียนดี ๓)
บอกศิลปวิทยาใหส้ินเชิง ไมปดบังอําพราง ๔) ยกยองใหปรากฏในเพื่อนฝูง ๕) ทําความปองกัน
ในทิศทั้งหลาย คือจะไปทางทิศไหน ก็ไมใหอดอยาก
ศิษยหรือนักเรียนตองทําหนาที่เปนกัลยาณมิตรตอครู อาจารย ๕ ประการ คือ ๑) ดวย
ลุกขึ้นยืนตอนรับ ๒) ดวยเขาไปยืนคอยรับใช ๓) ดวยเชื่อฟง ๔) ดวยอุปฏฐาก ๕)ดวยเรียน
ศิลปวิทยาโดยเคารพ
จากขอความนี้ ดังจะเห็นไดวา ครู อาจารย เปรียบเหมือนทิศเบื้องขวา คือ ทานเปน
กัลยาณมิตรของศิษยเปรียบเสมือนพอแมคนที่ ๒ เปนกัลยาณมิตรผูพร่ําสอน อบรมใหศิษยรูจัก
บาป บุญ คุณ โทษ ประโยชนและมิใชประโยชน ตลอดจนวิชาการตาง ๆ ตอจากมารดาบิดา
๓. ป จ ฉิ ม ทิ ส คื อ ทิ ศ เบื้ อ งหลั ง สามี ภรรยา ท า นเปรี ย บสามี ภ รรยาเหมื อ นทิ ศ
เบื้ อ งหลั ง คื อ เป น ผู ม าที ห ลั ง ตนเอง ดั ง นั้ น ภรรยาต อ งทํ า หน า ที่ เ ป นกั ล ยาณมิ ต รต อ สามี ๕
ประการ คือ ๑) จัดการงานดี ๒) สงเคราะหคนขางเคียงของสามีดี ๓) ไมประพฤตินอกใจสามี ๔)
รักษาทรัพยที่สามีหามาไดไว ๕) ขยันไมเกียจครานในกิจการทั้งปวง
สวนสามีก็ตองเปนกัลยาณมิตรตอภรรยา ๕ ประการ คือ ๑) ดวยยกยองนับถือวาเปน
ภรรยา ๒) ดวยไมดูหมิ่น ๓) ดวยไมประพฤติลวงใจ ๔) ดวยมอบความเปนใหญให ๕) ดวยให
เครื่องแตงตัว
๔. อุตตรทิส คือ ทิศเบื้องซายคือมิตร ทานเปรียบเหมือนทิศเบื้องซาย คือ ชวยทํางาน
ทุกอยางใหสําเร็จเหมือนกับมือขางซายที่ชวยมือขางขวาทํางาน ดังนั้น มิตรจึงมีหนาที่เปน
กัลยาณมิตรตอสหาย (เพื่อน) ๕ ประการคือ ๑) ดวยใหปน ๒) ดวยเจรจาถอยคําไพเราะ ๓) ดวย
ประพฤติประโยชน ๔) ดวยความเปนผูมีตนเสมอ ๕) ดวยไมแกลงกลาวใหคลาดเคลื่อนจากความ
เปนจริง
สหายผูเปนกัลยาณมิตร คือมิตรแท จึงตองปฏิบัติหนาที่ของตนตอมิตร (เพื่อน) ๕
ประการ คือ ๑) รักษามิตรผูประมาทแลว ๒) รักษาทรัพยสมบัติของมิตรผูประมาทแลว ๓) เมื่อมีภัย
เอาเปนที่พึ่งพํานักได ๔)ไมละทิ้งในยามวิบัติ ๕) นับถือตลอดถึงวงศของมิตร
๕. เหฏฐิมทิส คือ ทิศเบื้องต่ําบาว บาวคือคนงานหรือลูกจาง ทานเปรียบเหมือนทิศ
เบื้องต่ําคือ ยอมตนเปนดุจทาสคอยรับใชนาย ดังนั้น บาวจึงมีหนาที่เปนกัลยาณมิตรตอนายจาง ๕
ประการ คือ ๑) ลุกขึ้นทําการงานกอนนาย ๒) เลิกการงานทีหลังนาย ๓) ถือเอาแตของที่นายให ๔)
ทําการงานใหดีขึ้น ๕) นําคุณของนายไปสรรเสริญในที่นั้น ๆ
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๑๓๒
สวนนายพึงทําหนาที่กัลยาณมิตรตอบาวหรือคนงาน ๕ ประการเชนกัน คือ ๑) ดวย
จัดการงานใหตามสมควรแกกําลัง ๒) ดวยใหอาหารและรางวัล ๓) ดวยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข
๔) ดวยแจกของมีรสแปลกใหกิน ๕) ดวยปลอยในสมัย
๖. อุปริมทิส คือ ทิศเบื้องบน สมณะ พราหมณ ทานเปรียบสมณะ พราหมณ เหมือน
ทิศเบื้องบน คือพระสงฆ สามเณร และแมชี เปนผูที่บําเพ็ญธรรมสูงกวาคฤหัสถ ดังนั้น คฤหัสถจึง
เปนกัลยาณมิตรตอสมณะ พราหมณ ๕ ประการ คือ ๑)
ดวยกายกรรม คือ ทําอะไร ๆ
ประกอบดวยเมตตา ๒) ดวยวจีกรรม คือ พูดอะไร ๆ ประกอบดวยเมตตา ๓) ดวยมโนกรรม คือ
คิดอะไร ๆ ประกอบดวยเมตตา ๔) ดวยความไมปดประตู คือ มิไดหามเขาบาน ๕) ดวยใหอามิส
ทาน
สมณะ พราหมณ หรือพระสงฆ สามเณร ตลอดจนแมชี ยอมอนุเคราะหคฤหัสถตาม
หนาที่ ๖ ประการ คือ ๑) หามมิใหกระทําความชั่ว ๒) ใหตั้งอยูในความดี ๓) อนุเคราะหดวยน้ําใจ
อันงาม ๔) ใหฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง ๕) ทําสิ่งที่เคยฟงแลวใหแจมแจง ๖) บอกทางสวรรคให
สรุปวิเคราะหบทบาทและความสําคัญของกัลยาณมิตรที่มีตอพุทธศาสนิกชนไทยใน
ปจจุบัน ตามปฏิปทาของทานพุ ทธทาสภิกขุหรือพระธรรมโกศาจารย (เงื่อม อินทปฺโ)
พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท) พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต) ศาสตราจารยสัญญา
ธรรมศักดิ์ ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี และคุณแม ดร. สิริ กรินชัย ดังกลาวมาแลวนั้น
จากการศึ กษา การปฎิ บัติ ธรรม การเผยแผ ธรรม และจากทั ศนะของนั กวิ ช าการ ตลอดจนถึ ง
ความสัมพันธของศิษยานุศิษยที่ใกลชิด ยอมเปนที่ปรากฏชัดเจนวา บุคคลที่ยกมาแสดงไวเปน
ตัวอยางทั้ง ๖ ทานนี้ มีบทบาทสําคัญในความเปนกัลยาณมิตร คือ เปนผูสอนก็ดี ปฏิบัติก็เดน มี
ลั กษณะการสอนเปนพิ เ ศษสอนจี้ จุ ดได ตรงใจ ทั้ ง เป นผูป ฏิ บั ติ ดี ปฏิบั ติ ชอบ ท า นมีค วามเป น
กัลยาณมิตรตอตนเองโดยการศึกษาขอวัตร หลักธรรมสําหรับเปนเครื่องปฏิบัติในพระพุทธศาสนา
และเรียนรูศาสนาอื่นๆ เพื่อการอยูรวมกันไดในสังคมอยางมีความสุข ฝกฝนอบรมตน จนกระทั่ง
เปนผูมีศีลาจารวัตรงดงาม มีความสํารวมอินทรียหรือมีความประพฤติเรียบรอย มีความสมบูรณ
ด ว ยความรู คู คุ ณ ธรรม เป น ผู มี น าถกรณธรรม มี ค วามสามารถในการเผยแผ ธ รรมะของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา การสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจา การสั่งสอนธรรมของพระสงฆพุทธสาวก
และการสั่ ง สอนธรรมของอุ บ าสก อุ บ าสิ ก า นั บ ได ว า เป นการทํ า หน า ที่ ข องกั ล ยาณมิต ร ดั ง ที่
พระพุทธองคทรงแสดงไวในสิงคาลกสูตร คือ เปนครู อาจารยที่ดีของศิษย เปนพอแมที่ดีของลูก
เปนมิตรแทของเพื่อน เปนศิษยที่ดีของครูอาจารย เปนลูกที่ดีของพอแม เปนเจานายที่ดีตอลูกจาง
เปนลูกจางที่ดีตอเจานาย เปนคนดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ศาสนา ตลอดจน
กระทั่งเปนบุคคลสําคัญของโลก กัลยาณมิตรเปนผูบอก แนะนํา ใหคําสอน เปนผูชี้ทางใหผูอื่น
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ได รั บ ความสุ ข โดยห า มปรามไม ใ ห ทํ า ความชั่ ว แนะนํ า ให ทํ า ความดี มี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ตาม
ไตรสิกขา มรรคมีองค ๘ กัลยาณมิตรเปนเพียงผูมาบอกใหศาสนิกชนมีธรรมะเปนที่พึ่ง สวนการ
ที่ศาสนิกชนจะไดธรรมะเปนที่พึ่งนั้น จะตองขวนขวายศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
เพื่อเขาถึงธรรมดวยตนเอง การพึ่งตนเองคือการเอาธรรมะไวในตน จึงจะมีธรรมเปนที่พึ่ง การพึ่ง
ธรรมคือการมีสติสัมปชัญญะรูตัวอยูทุกขณะตามหลักสติปฏฐาน ๔ รูสภาวะที่เกิดขึ้นตามความเปน
จริง ไมยินดียินรายในทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ไมยึดมั่นวาเปนเรา เปนของเรา เพราะทุกสิ่งมีการเกิด ตั้งอยู
การดับไปตามเหตุปจจัย มีความไมเที่ยง เปนทุกข และเปนอนัตตา จนสามารถฝกจิตใหขมกิเลส
และละกิเลสเปนสมุทเฉทปหานได เขาถึงความเปนอริยบุคคล บรรลุเปนพระอรหันต หลุดพน
จากวัฏฏสงสาร เขาถึงนิพพาน อันเปนบรมสุขได
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บทที่ ๕
บทสรุปและขอเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเรื่องกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท
เพื่อศึกษาบทบาทและความสําคัญของกัลยาณมิตรในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อศึกษา
ความสําคัญของกัลยาณมิตรที่มีอิทธิพลตอพุทธศาสนิกชนไทย
๕.๑ สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษากั ล ยาณมิ ต รในพระพุ ท ธศาสนาเถรวาท พบว า กั ล ยาณมิ ต รที่
พระพุทธเจาตรัสมุงหมายเอาคุณงามความดีของบุคคลที่เปนสหาย เปนมิตรแท ชักชวนหรือแนะนํา
ในสิ่งที่ดี มีประโยชนเกื้อกูลแกบุคคลอื่น และความเปนกัลยาณมิตรของสิ่งแวดลอมนับวามีอุปการคุณ
มากแกชาวโลก ที่ไดอาศัยแผนดินอยู อาศัยรมเงาตนไมบําเพ็ญสมณธรรม อาศัยแมน้ําลําธารอาบ
ชําระลาง และดื่มกิน
กลาวโดยรูปศัพท กัลยาณมิตร หมายถึง เพื่อนที่ดี เพื่อนที่งดงาม เพื่อนที่นําความเจริญ
มาให อีกอยางหนึ่ง หมายถึง บุคคลผูสมบูรณดวยคุณธรรม มีศีลเปนเบื้องตน เปนผูกําจัดความชั่วราย
เปนผูสงเสริมประโยชน ความดีหรือคุณธรรมตาง ๆ ที่บุคคลมีและแสดงออกตอผูอื่น เปนผูมีปญญา
มีความสามารถ มีความเอื้อเฟอชวยเหลือ ทําใหเกิดความดี ใหเกิดความรู ความเจริญ และความสุข
แกผูอื่น
ไวพจน ของคํ าว า “กั ลยาณมิ ตร” นั้ น คื อ กั ลยาณสหาย กั ลยาณบั ณฑิ ต สั ตบุ รุ ษ
นักปราชญ ธีรชน ใชแทนคําวากัลยาณมิตรเพื่ออธิบายกัลยาณมิตรใหชัดเจน สอดคลองกับบริบท
นั้นๆ เพื่อใหเขาถึงภาษาที่อาจทําใหเขาใจคลาดเคลื่อนไป แตละความหมายลวนบง ชี้ใหเห็น
ลักษณะที่ดีงาม คุณสมบัติของบุคคล และชี้ชัดใหเห็นคุณธรรมที่มีอยูในบุคคลนั้น
ลั ก ษณะของกั ล ยาณมิ ต รในพระไตรป ฎ กนั้ น พบว า เป น ลั ก ษณะของบุ ค คลที่
ประกอบดวยคุณธรรม มีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา ซึ่งลักษณะดังกลาวมีทั้งกัลยาณมิตรที่
เปนระดับโลกียะ มีคุณธรรมที่พรอมจะเปนที่พึ่งใหกับตนเองและผูอื่น และพรอมที่จะชวยเหลือ
ผูอื่นได สวนกัลยาณมิตรในระดับโลกุตระนั้น เปนกัลยาณมิตรในระดับสูงสุดมีพระพุทธเจา และ
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พระอรหันตสาวกซึ่งพรอมที่จะนําพาสรรพสัตวใหดําเนินตามทางอริยมรรคจนบรรลุคุณธรรม
ชั้นสูง พนจากทุกข เขาถึงนิพพานได
ลักษณะของกัลยาณมิตรในอรรถกถานั้น พบวา มีลักษณะที่สอดคลองกับลักษณะ
กัลยาณมิตรในพระไตรปฎก แตในอรรถกถานั้นไดแสดงรายละเอียดของกัลยาณมิตรไวพรอมทั้ง
ไดอธิบายในแงมุมที่บงชี้รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับคุณธรรม พรอมทั้งคุณสมบัติของกัลยาณมิตร
ดานตาง ๆ ที่เปนเครื่องชี้วัดความเปนกัลยาณมิตร
ลักษณะของกัลยาณมิตรในทัศนะของนักวิชาการดานพุทธศาสนา พบวา มีความ
สอดคลองกับพระไตรปฎกและอรรถกถา เพราะกลาวถึงพระพุทธเจาผูถึงพรอมดวยพระคุณทั้ง ๓
คือ พระปญญาธิคุณ พระกรุณาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ ทรงเปนกัลยาณมิตรที่มีคุณธรรมสูงสุด
ต อ พระสงฆ สาวกและชาวโลก พระมหากษั ต ริ ย ท รงประกอบด ว ยทศพิ ธ ราชธรรม ทรงเป น
กัลยาณมิตรหรือผูนําของประชาชน พระสงฆ สามเณรเปนกัลยาณมิตรโดยเปนผูนําทางศีลธรรม
เป น ที่ พึ่ ง ทางใจของพุ ท ธศาสนิ ก ชน ครู อ าจารย เ ป น กั ล ยาณมิ ต รของมวลศิ ษ ย เพื่ อ นเป น
กัลยาณมิตรของเพื่อน บิดามารดาเปนกัลยาณมิตรของบุตร ธิดา ทุกคนจึงอยูรวมกันไดอยางมี
ความสุข
คุณคาของกัลยาณมิตรในพระไตรปฎก พบวา กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนามีคุณคา
มากสําหรับการดําเนินชีวิตที่ดี มีกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต สามารถทําใหชีวิตมีการพัฒนาไป
ดวยคุณธรรมมีศีล สมาธิ ปญญา เปนตน เจริญตามทางสายกลาง อริยมรรคมีองค ๘ เพื่อเขาถึง
อริยสัจ ๔ ซึ่งเปนทางพนทุกข
ประเภทของกัลยาณมิตร พบวามี ๒ ประเภท คือ ๑) กัลยาณมิตรฝายโลกียะ เปน
ลักษณะของตัวบุคคลซึ่งมีหนาที่สัมพันธกันโดยธรรมชาติอยูแลว เปนชีวิตในโลกียวิสัย ที่ตอง
เกื้อกูล เอื้อเฟอ มีเมตตาหรือไมตรีตอกัน จึงเกิดเปนสังคมแหงกัลยาณมิตร เชน สังคมครอบครัว
ที่มารดาบิดา และบุตรธิดา ครู อุปชฌาย อาจารย และศิษย ผูใหญหรือผูบังคับบัญชา หัวหนางาน
พระสงฆ คฤหั ส ถ อุ บ าสกอุ บ าสิ ก า ปฏิ บั ติ ต อ กั น อย า งเป น กั ล ยาณมิ ต ร และในส ว นของ
กัลยาณมิตรผูเสมอกันดานชีวิต ครอบครัว เชน สามีภรรยา และมิตรสหาย ที่ปฏิบัติตอกันอยาง
เปนกัลยาณมิตร จึงเกิดเปนสังคมโลกที่ดีงาม ๒) กัลยาณมิตรฝายโลกุตระ เปนกัลยาณมิตรชั้นสูง
ซึ่งเปนบุคคลระดับอริยบุคคล ประกอบไปดวย พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระอรหันตเปน
ตน พระพุทธเจาไดทรงแสดงธรรมที่กําจัดการถือตน ธรรมที่เปนไปเพื่อความสงบ และธรรมที่
กําจัดอวิชชา ธรรมที่พระองคทรงแสดงเปนสัจธรรมที่มีอยูโดยธรรมชาติ พระองคทรงคนพบดวย
การตรัสรู แลวทรงนํามาเปดเผย แสดงใหชาวโลกไดรูและเขาใจตนเองและสิ่งทั้งปวงตามความ
เปนจริงเพื่อที่จะละตัณหาและอุปาทานอันเปนเหตุใหยึดติดในสิ่งทั้งปวง พระพุทธเจาจึงชื่อวาเปน
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กั ล ยาณมิ ต รของสรรพสั ต ว ทุ ก หมู เ หล า โดยเสมอภาค เพราะพระพุ ท ธเจ า ปรากฏขึ้ น มาเพื่ อ
อนุเคราะหชาวโลก เพื่อประโยชน เพื่อความสุขของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย พระปจเจกพุทธเจา
และพระอรหันตสาวก เปนพระอริยบุคคลที่สามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับสังคม เพราะทาน
ประกอบด ว ยคุ ณ ธรรม จนได ต รั ส รู ธ รรม เป น เจโตวิ มุ ต ติ พ ระอรหั น ต หรื อ ป ญ ญาวิ มุ ต ติ
พระอรหันต เปนผูที่คอยชี้ทางใหเขาสูโลกุตรธรรมได
หนาที่ของกัลยาณมิตร พบวา ผูเปนกัลยาณมิตรสามารถทําใหปญหาของสังคมลดลง
ได ชวยทําใหสังคมพัฒนาไดเร็วขึ้น ทําใหสังคมมีความสุขสงบ การจะทําหนาที่กัลยาณมิตรใหมี
ประสิทธิภาพไดอยางสมบูรณ จะตองเขาใจถึงพฤติกรรมภายนอก ซึ่งเปนการแสดงออกเพื่อใหเกิด
ความประทับใจในกิริยาทาทางที่ดีมีการแตงกายที่เหมาะสม
เสียงที่ไพเราะ อันสงผลใหเกิด
ความประทับใจตอบุคคล ที่เราจะไปทําหนาที่กัลยาณมิตรนั่นเอง
คุ ณ สมบั ติ ของกั ล ยาณมิ ตร พบว า กั ล ยาณมิ ต รประกอบด ว ยคุ ณธรรมพื้ นฐาน ๗
ประการ คือ ๑) นารัก มีความสะอาดกาย วาจา ใจ ๒) นาเคารพ อุดมดวยดวยพรหมวิหาร มีเมตตา
กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ รูวาอะไรถูก อะไรผิด อะไรควร อะไรไมควร ๓)นาเจริญใจ เปนบุคคลที่
ทรงความรู ทรงคุณธรรมมีภูมิปญญา เปนนักปราชญเฉลียวฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมจนเปน
ที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ทําใหศิษยเกิดความเลื่อมใสอยางแทจริง ๔) ฉลาดพูดแนะนําตักเตือน
มีอุบายวิธีทําใหศิษยตั้งตนอยูในสัมมาทิฏฐิได เปนบุคคลที่รูจักพูดชี้แจงใหเขาใจ มีความสามารถ
ในการพูดเพื่อโนมนาวใจใหทําตามในสิ่งที่ดีมีความสามารถในการถายทอดความรู ใหเหมาะสม
กับบุคคลและโอกาส ๕) อดทนตอถอยคํา เปนบุคคลที่พรอมจะรับฟงคําปรึกษาซักถามอยูเสมอ
อดทนฟงไดแมเรื่องไรสาระ รูจักใหอภัย รักษาอารมณใหเยือกเย็นอยูเสมอ ๖)แสดงเรื่องที่ละเอียด
ลุมลึกได เปนบุคคลที่สามารถนําเรื่องที่ยกมาอธิบาย ใหเกิดภาพพจนเขาใจงาย แมเรื่องราวที่
ลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิต เกี่ยวกับหัวขอธรรมะที่ยาก ๆ ก็สามารถหาเรื่องอุปมาอุปไมยใหเขาใจไดงาย
๗) ไมชักนําไปในทางที่เสื่อมเสียหรือขัดตอศีลธรรมอันดีงาม เปนบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติในธรรม
ไม ย อมทํ า เรื่ อ งที่ เ ป น การเสื่ อ มเสี ย พู ด อย า งไรทํ า อย า งนั้ น ไม มี เ บื้ อ งหน า ไม มี เ บื้ อ งหลั ง
ทุกกิจกรรมของกัลยาณมิตรตองบริสุทธิ์ผุดผอง ใสสะอาด พรอมที่จะประกาศใหชาวโลกรับรู
และทาทายใหมาพิสูจนไดเสมอ
คุณสมบัติดานวิชชาของกัลยาณมิตร พบวา กัลยาณมิตรเปนผูรูแจง สามารถชี้แจงให
เห็นถึงความพรอมของบุคคลนั้น ๆ ในการดํารงตนเปนกัลยาณมิตรตอผูอื่น เรียกวาเปนพหูสูต เปน
ผูที่ไดยินไดฟงมาก ผูทรงจําธรรม รูศิลปวิทยามาก และเปนผูศึกษาเลาเรียนมาก ชื่อวามีองคคุณ
แหงความเปนพหูสูต ๕ ประการ คือ ๑) พหุสุตา คือ ไดเลาเรียนสดับฟงไวมาก มีความรักความ
สนใจในการศึ ก ษา ๒) ธตา คื อ จั บ หลั ก หรื อ สาระได ทรงจํ า ความไว แ ม น ยํ า ครบถ ว นใน
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๑๓๗
เนื้อความ ๓) วจสา ปริจิตา คือ ทองบนอยูเสมอจนคลองแคลว จําไดชัดเจน ๔) มนสานุเปกขิตา
คือ ใสใจนึกคิดพิจารณาจนเจนใจ นึกถึงครั้งใดก็ปรากฏชัด ๕) ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา คือ แทงตลอดดี
ดวยทิฏฐิ เปนผูเขา ใจลึกซึ้งมองเห็นประจักษ แจงดวยปญญา ทั้งในแงความหมายและเหตุผล
วิเคราะหแยกแยะไดอยางรอบดานทุกแงมุม
คุณสมบัติดานจรณะ พบวา กัลยาณมิตรมีขอปฏิบัติอันเปนแนวทางบรรลุวิชชา ๑๕
ขอ คือ ๑) สีลสัมปทา ถึงพรอมดวยศีล ๒) อินทรียสังวร สํารวมอินทรีย ๓)โภชเนมัตตัญุตา รูจกั
ประมาณในการบริโภค ๔) ชาคริยานุโยค หมั่นประกอบความตื่นไมเห็นแกนอน ๕) สัทธา มีความ
เชื่อที่ถูกตอง ๖) หิริ ละอายตอบาป ๗)โอตตัปปะ หวาดกลัวตอบาป ๘) พาหุสัจจะ ไดยินไดฟง
มาก ๙) วิริยะ มีความเพียร ๑๐) สติ มีความตื่นตัว ๑๑) ปญญา มีความรอบรู ๑๒) บรรลุปฐมฌาน
๑๓) บรรลุทุติยฌาน ๑๔) บรรลุตติยฌาน ๑๕) บรรลุจตุตถฌาน
คุณสมบัติดานการแนะนําประโยชนแกผูอื่น พบวา คุณสมบัติในหัวขอนี้ ถือวาเปน
หนาที่ของผูเปนกัลยาณมิตรโดยตรง ซึ่งเปนหลักการสําคัญในพระพุทธศาสนา ที่สามารถทําให
พุทธธรรมขยายวงกวางออกไปอยางงดงามเพราะเหตุแหงการศึกษา และฝกฝนพัฒนาตนแลวจึงทํา
ใหสามารถที่จะนําความรูความสามารถที่ตนไดฝกฝนดีแลว ออกไปเผยแผแนะนําประโยชน และ
ถือเปนนโยบายตั้งแตตนที่พระพุทธเจาทรงสงพระอรหันตสาวก ไปประกาศพระศาสนา ในการ
แนะนําสั่งสอนของกัลยาณมิตรตนแบบ คือพระพุทธเจานั้นสามารถที่จะจําแนกได ๓ ลักษณะ
คือ ๑) อภิญญายธรรมเทศนา คือทรงแนะนําโดยแสดงธรรมดวยความรูยิ่ง ทรงรูยิ่งเห็นจริงดวย
พระองคเองแลว จึงทรงสั่งสอนผูอื่น เพื่อใหรูยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรูยิ่งเห็นจริงนั้น ๒) สนิทาน
ธรรมเทศนา คือ ทรงแนะนําโดยทรงแสดงธรรมอยางมีเหตุผล ทรงสั่งสอนชี้แจงใหเห็นเหตุผล
ไมเลื่อนลอย มีหลักมีเกณฑ ไมตัดตอนใหเสียเนื้อความ ทําใหเขาใจไดโดยไมยาก ๓) สัปปาฏิ
หาริยธรรมเทศนา คือ ทรงแนะนําโดยทรงแสดงธรรมใหเห็นจริง ไดผลเปนอัศจรรย ทรงสั่งสอน
ใหมองเห็นชัดเจนสมจริงจนตองยอมรับ และนําไปปฏิบัติไดผลจริงเปนอัศจรรย จนผูปฏิบัติตาม
เห็นจริง
บทบาทและความสํ า คั ญ ของกั ล ยาณมิ ต รในพระพุ ท ธศาสนาเถรวาท พบว า
กัลยาณมิตรที่ใชในความหมายตามพระไตรปฎกกับการเขาใจในสมัยปจจุบัน มีความเขา ใจที่
คลาดเคลื่อน คือ กัลยาณมิตรในพระไตรปฎก หมายถึง บุคคลและสิ่งที่ไมใชบุคคล การชักจูงจาก
ภายนอกมีการสั่งสอน แนะนํา ชี้แจง ขาวสาร ที่ดีมีประโยชน กัลยาณมิตรมีคําใชเรียกแทนกัน
คือ มิตร สหาย เพื่อน หากเปนมิตรเลวก็ไดชื่อวาปาปมิตร ถาเปนมิตรดีก็เรียกวากัลยาณมิตร คําวา
กัลยาณมิตร มาจากภาษาบาลีวา กลฺยาณมิตฺตตา แปลวา ความมีกัลยาณมิตร พระพุทธเจาทรงเปน
กัลยาณมิตรที่มีบทบาทและความสําคัญมาก ในฐานะทรงเปนผูนําที่ตั้งใจทําเพื่อประโยชนแกหมู
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ชนเปนอันมาก แกสรรพสัตว พรอมทั้งเทวดา มาร พรหม ทรงแนะนําพร่ําสอนใหเขาใจความจริง
พรอมนําไปปฏิบัติและนําไปสูการหลุดพนได การที่บุคคลมีกัลยาณมิตรไวคอยใหคําแนะนําจึงเปน
เรื่องที่ดีอยางยิ่ง แมหากวาเราจะรูจักคนทั้งโลก แตไมมีใครแนะนําเราได การมีกัลยาณมิตรที่ดี
เพียงคนเดียวพรอมจะใหคําแนะนําในเวลาที่เราประสบปญหาหาทางแกไขเองไมไดยังดีกวามีคน
รูจักมากแตเวลาประสบปญหากลับใหคําแนะนําไมไดเลย การทําหนา ที่กัลยาณมิตรจึงเปนสิ่ง
สําคัญยิ่งที่จะชวยชี้บอกหนทางสวรรค และพระนิพพาน ใหแกสรรพสัตว ไดดําเนินชีวิตอยาง
ปลอดภัย ไมผิดพลาด ไมหลงทางพระนิพพาน ผูทําหนาที่กัลยาณมิตร จึงเปนเสมือนบุพนิมิตของ
การบังเกิดขึ้นแหงอริยมรรค เปนผูจุดประกายความสวางแหงการตรัสรูธรรม ใหแกเวไนยสัตวผูตก
อยูในทามกลางความมืดมิด ไดพบกับแสงสวางแหงสันติสุขที่แทจริง ประโยชนของการไดคบกับ
กัลยาณมิตร คือ จะทําใหมรรคมีองค ๘ บริบูรณ เมื่อจิตเขาถึงปฐมมรรคอันเปนหนทาง บรรลุเปน
พระโสดาบัน จิตจะดําเนินไปในทางสายกลาง มุงตรงสูนิพพานอันเปนจุดหมายปลายทางของชีวิต
คือการบรรลุเปนพระอรหันต เปนผูหลุดพนจากอาสวกิเลสทั้งปวง
พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตรตอเวไนยสัตว ทรงบําเพ็ญพุทธกิจ ๕ ทรงเปน
กัลยาณมิตรอยางยอดเยี่ยมไมมีกัลยาณมิตรอื่นยิ่งไปกวา ทรงเปนแบบอยางที่ดีในทุกดาน ทั้งใน
ดา นเศรษฐกิจ สั งคม ด านการศึ กษาทรงเปนนักศึกษาที่ศึกษาทั้งทางโลกอาทิ ศิ ลปศาสตร ๑๘
ประการ โดยอาศัยครูอาจารย ทางธรรมศึกษาและปฏิบัติธรรมดวยการแสวงหาโมกขธรรมดวย
พระองคเอง ทรงเห็นแจงในปฏิจจสมุปบาทธรรม อริยสัจ ๔ และสามัญญลักษณะหรือพระไตร
ลักษณ จนกระทั่งไดบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ดวยความกตัญูกตเวทีเปนเลิศจึงทรง
ประกาศหลักธรรมที่ไดตรัสรูเปนปฐมเทศนาแกปญจวัคคียผูบวชเปนฤษีที่เคยรับใชพระองคในครั้ง
บําเพ็ญโพธิสัตว ทรงเปนบรมครูตนแบบทรงสั่งสอนไตรสิกขาใหแกภิกษุผูเปนบรรพชิต ทรง
สอนอนุปุพพิกถาใหแกคฤหัสถผูครองเรือน ทรงโปรดกษัตริยและพระประยูรญาติดวยสามัคคี
ธรรม ทรงใหสติแกนางปฏาจาราและนางกีสาโคตมีผูประสบกับความทุกขจากการพลัดพรากจาก
บุคคลซึ่งเปนที่รัก ภายหลังไดอุปสมบทเปนภิกษุณีและไดบรรลุธรรม ทรงมีพระสัพพัญุตญาณ
สามารถแสดงธรรมไดอยางเหมาะสมกับอุปนิสัยของสรรพสัตวทุกจําพวกผูอยูในขายคือพระญาณ
ซึ่งเปนบุคคลที่สมควรจะบรรลุธรรมได เนื้อหาของพระธรรมที่ทรงแสดงมีประโยชน ไพเราะจับ
ใจผูฟงทั้งในเบื้องตน ทามกลางและในเวลาจบการแสดง ทําใหเวไนยสัตว โดยเฉพาะพุทธบริษัท
คือ ภิกษุ (สามเณร) ภิกษุณี (สามเณรี)อุบาสก อุบาสิกา เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาและบรรลุธรรม
เปนจํานวนมาก ตอมาพุทธบริษัทไดเปนกําลัง สําคัญในการทํานุบํารุง ปกปองคุมครอง และ
ชวยกันเผยแผพระพุทธศาสนา ทําใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง มีความมั่นคง ดํารงสืบมาจนถึง
ทุกวันนี้
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๑๓๙
บทบาทกัลยาณมิตรของพุทธศาสนิกชนไทยในปจจุบัน พบวา กัลยาณมิตรมีบทบาท
และความสําคัญตอพุทธศาสนิกชนไทย ตามปฏิปทาของทานพุทธทาสภิกขุหรือพระธรรมโกศาจารย
(เงื่อม อินทปฺโญ) พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท) พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต)
ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี และคุณแม ดร. สิริ กรินชัย
ดังกลาวมาแลวนั้น จากการศึกษา การปฎิบัติธรรม การเผยแผธรรม และจากทัศนะของนักวิชาการ
ตลอดจนถึงความสัมพันธของศิษยานุศิษยที่ใกลชิด ยอมเปนที่ปรากฏชัดเจนวา บุคคลที่ยกมา
แสดงไวเปนตัวอยางทั้ง ๖ ทานนี้ มีบทบาทสําคัญในความเปนกัลยาณมิตร คือ เปนผูสอนก็ดี ปฏิบัติ
ก็เดน มีลักษณะการสอนเปนพิเศษสอนจี้จุดไดตรงใจ ทั้งเปนผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทานมีความ
เป น กั ล ยาณมิ ต รต อ ตนเองโดยการศึ ก ษาข อ วั ต ร หลั ก ธรรมสํ า หรั บ เป น เครื่ อ งปฏิ บั ติ ใ น
พระพุทธศาสนาและเรียนรูศาสนาอื่นๆ เพื่อการอยูรวมกันไดในสังคมอยางมีความสุข ฝกฝนอบรม
ตน จนกระทั่งเปนผูมีศีลาจารวัตรงดงาม มีความสํารวมอินทรียหรือมีความประพฤติเรียบรอย
มีความสมบูรณดวยความรูคูคุณธรรม เปนผูมีนาถกรณธรรม มีความสามารถในการเผยแผธรรมะ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา การสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจา การสั่งสอนธรรมของพระสงฆพุทธ
สาวก และการสั่งสอนธรรมของอุบาสก อุบาสิกา นับไดวาเปนการทําหนาที่ของกัลยาณมิตร ดังที่
พระพุทธองคทรงแสดงไวในสิงคาลกสูตร คือ เปนครู อาจารยที่ดีของศิษย เปนพอแมที่ดีของลูก
เปนมิตรแทของเพื่อน เปนศิษยที่ดีของครูอาจารย เปนลูกที่ดีของพอแม เปนเจานายที่ดีตอลูกจาง
เปนลูกจางที่ดีตอเจานาย เปนคนดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ศาสนา ตลอดจน
กระทั่งเปนบุคคลสําคัญของโลก กัลยาณมิตรเปนผูบอก แนะนํา ใหคําสอน เปนผูชี้ทางใหผูอื่น
ได รั บ ความสุ ข โดยห า มปรามไม ใ ห ทํ า ความชั่ ว แนะนํ า ให ทํ า ความดี มี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ตาม
ไตรสิกขา มรรคมีองค ๘ กัลยาณมิตรเปนเพียงผูมาบอกใหศาสนิกชนมีธรรมะเปนที่พึ่ง สวนการ
ที่ศาสนิกชนจะไดธรรมะเปนที่พึ่งนั้น จะตองขวนขวายศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
เพื่อเขาถึงธรรมดวยตนเอง การพึ่งตนเองคือการเอาธรรมะไวในตน จึงจะมีธรรมเปนที่พึ่ง การพึ่ง
ธรรมคือการมีสติสัมปชัญญะรูตัวอยูทุกขณะตามสติปฏฐาน ๔ รูสภาวะที่เกิดขึ้นตามความเปนจริง
ไมยินดียินรายในทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ไมยึดมั่นวาเปนเรา เปนของเรา เพราะทุกสิ่งมีการเกิด การดับ
เปนไปตามเหตุปจจัย มีความไมเที่ยง เปนทุกข และไมใชตัวตน จนสามารถฝกจิตใหขมกิเลสและ
ละกิ เ ลสเป น สมุ จ เฉทปหานได เข า ถึ ง ความเป น อริ ย บุ ค คล บรรลุ พ ระอรหั น ต หลุ ด พ น จาก
วัฏฏสงสาร เขาถึงนิพพาน อันเปนสันติสุข
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๑๔๐
๕.๒ ขอเสนอแนะ
สําหรับขอเสนอแนะจากการศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนา
เถรวาท เปนขอเสนอแนะที่ไดจากการคนพบ (Fact Finding) จากผลการวิจัย ที่ไดมุงเนนบทบาท
และความสําคัญของกัลยาณมิตรที่เปนพระสงฆและศาสนิกชนที่เปนคฤหัสถ เพื่อใหเกิดประโยชน
สําหรับพุทธศาสนิกชน จึงไดนาํ มาเปนขอเสนอแนะดังตอไปนี้
๕.๒.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท ครั้งนี้ พบวา
กัลยาณมิตรของพุทธศาสนิกชนไทยในปจจุบัน ที่จะสามารถชวยแกไขปญหาศีลธรรมทั้งในดาน
อาชญากรรม ปญหายาเสพติด ปญหามั่วสุมทางเพศ ปญหาเด็กนักเรียนติดเกม เปนตน ลวนเปน
ปญหาสังคม คือกัลยาณมิตรที่เปนพระสงฆและผูบริหารประเทศ ปญหาของครอบครัว คือ ปญหา
การหยาราง และปญหาความไมเขาใจระหวางพี่นอง และปญหาอื่น ๆ ภายในครอบครัว บิดา มารดา
ตองเปนกัลยาณมิตรเปนแบบอยางที่ดีของบุตร ธิดา ปญหาเด็กนักเรียนยกพวกตีกัน เปนหนาที่ของ
ครู อาจารยที่ ตองเป นกัล ยาณมิ ตร สอดส องดู แลอบรมศิ ษ ยใ ห อยู ใ นระเบี ยบวินัย ของนั ก เรีย น
นอกจากนี้ เพื่อนที่คบกันเปนสหายจะตองเปนมิตรแทรวมสุขรวมทุกข เห็นเพื่อนทําในสิ่งไมดี
ทดลองเสพยาเสพติด หรือจะทําการในสิ่งที่ไมถูกตอง ตองคอยหามปราม ชักชวนเพื่อนทําในสิ่งที่
ถูกที่ควร และเปนประโยชนตอตนเอง ตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
๕.๒.๒ ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรมี “การศึกษาเปรียบเทียบกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนา
เถรวาทกับกัลยาณมิตรในศาสนาอื่น ๆ” เชน ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม เปนตน เพื่อจะไดทราบ
ถึงความเปนกัลยาณมิตรของศาสนานั้น ๆ เมื่อทุกสังคมไดความเปนกัลยาณมิตรแลว ความสงบสุข
ของชาวโลกยอมเกิดขึ้นแนนอน
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ก. ขอมูลปฐมภูมิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฏกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
. พระไตรปฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
__________. อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฐกถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒.
__________. ฏีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฏีกา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๙.
มหามกุฎราชวิทยาลัย. พระไตรปฏกภาษาบาลี ฉบับสยามรฏฐเตปฏกํ ๒๕๒๕. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕.
___________. พระไตรปฏกพรอมอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เลม . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา
มกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.
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กรุ ณ า-เรื อ งอุ ไ ร กุ ศ ลาสั ย . อโศกมหาราชและข อ เขี ย นคนละเรื่ อ งเดี ย วกั น . พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๓.
กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๕.
คณะกรรมการแผนกตํารา มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระธรรมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๕. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.
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วันศุกรที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๗
๑๖ หมูที่ ๗ ต. หนองหลวง อ.โนนนารายณ จ.สุรินทร
นักธรรมเอก, เปรียญธรรม ๗ ประโยค,
พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
เจาหนาที่ฝายเผยแผ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

