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เมื่อพูดถึงความวาศัตรู คนโดยมากจะเขาใจวา ไดแกบุคคลที่เปนฝายตรงกันขามกับตน
หรืออยางนอยที่สุดก็ไมเปนมิตร ดังนั้นเราจึงไดพบความหมายของคําวาศัตรูวาไดแกขาศึก คูแขงขัน

.c
om

และปรปกษ เปนตน
คนจึงมักมีความรูสึกวา ศัตรูนั้นเปนคนภายนอก เกี่ยวของกับตนก็เพียงในฐานะเปนคูแขงขันหรือปรปกษ
เทานั้น
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แตเมื่อพิจารณากันตามความหมายแลวจะพบวา ศัตรูนั้น จะเปนมนุษย สัตว หรือ
สภาวะอะไรก็ได ที่ทําลาย หรือลางผลาญตัวเรา สิ่งนั้นยอมไดชื่อวาเปนศัตรูทั้งหมด
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ดังนั้น เราจะพบวา หลักธรรมในทางศาสนา ทานไดแสดงศัตรูไว ๒ ประเภท คือ
- ศัตรูภายนอก ไดแกบคุ คล สัตวที่เปนขาศึกตอเรา ในทางใดทางหนึ่ง
- ศัตรูภายใน ไดแกอารมณหรือกิเลส อันไดนามวา "มาร" แปลวาผูลางผลาญคุณความดี และทําใหเสีย

w
w

คนไปตาง ๆ นานา กลาวโดยสรุปไดแกจติ ที่ตั้งไวผิด หรือจิตที่อยูภายใตการบงการของกิเลส จนคนไม
อาจจะใชปญญารักษาตัว ชือ่ วาเปนศัตรูในที่นี้และศัตรูทั้งสองประเภทนี้ ทางพระพุทธศาสนาถือ
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วาศัตรูภายในมีความรายกาจ และนากลัวกวาศัตรูภายนอก เพราะเวลาทําลายขึ้นมา
สามารถกอทุกขภัยใหแกบุคคลไดมากกวาศัตรูภายนอก ในขอนี้เราจะพบวาพระพุทธภาษิตรับสั่งถึงเรื่อง
เหลานี้ เชน

"โจรเห็นโจร คนที่จองเวรกัน เห็นคนคูเวรของตน ยอมทําความพินาศใหแก
กันและกันอยางเจ็บแสบสาหัส แตจิตที่บุคคลตั้งไวผิด ยังสามารถทําลายคนให
เจ็บปวดยิง่ กวา คนเหลานัน้ ทําลายกันและกันเสียอีก"

ถาจะมีคําถามวา ทําไมจึงเปนเชนนัน้ ?
คําตอบก็มีอยูวา เพราะคนที่เปนขาศึกศัตรูกัน จะทําลายลางผลาญกันอยางไร ก็ไมเกินตายไปได
สวนจิตที่ตั้งไวผิดของแตละคนนั้น ยอมใหความทุกขทรมานในขณะที่ยังมีชีวิตอยู หลังจากตายไปแลวยัง
ตองทนทุกขทรมาน เพราะการตั้งจิตผิดของตนอันเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหคนทําความชั่วทั้งทางกาย วาจา
และใจ หมายความวาตองทนทุกขลําบาก ทั้งในขณะที่มชี ีวิตอยู และหลังจากตายไปแลว
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โบราณบัณฑิต ทานไดรวบรวมสิ่งที่เปนศัตรูภายใน ซึ่งทานแสดงไวในที่ตาง ๆ เอาไว
๘ ขอดวยกัน เพื่อใหคนไดพินิจพิจารณา และไดรูจักหนาของศัตรูเอาไว จะไดสํารวม
ระวัง ไมใหจิตของตนตองสยบอยูภายใตอํานาจของศัตรูเหลานั้น
๑. ความชรา ทานกลาววาเปนศัตรูเพราะบั่นทอนชีวิตของสัตวทงั้ หลายใหใกลความตายเขาไปทุกขณะ ก็
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อะไรเลาเรียกวาความชรา ไดแกความแกของรางกาย อันปรากฏออกมาเปน ๒ ลักษณะ คือ
ความเจริญขึ้นของคน ตั้งแตเปนเด็กเล็ก ๆ จนเปนหนุมเปนสาว ชีวิตตอนนี้ คนมักไมรูสึกวาเปนชรา
เพราะเปนความเจริญของรางกาย เราจึงมักนิยมเรียกกันวา "เจริญวัย" ซึ่งก็หมายถึงความเสื่อมในทางเจริญ
ขึ้น ทั้ง ๆ ที่ในขณะที่คนเราเริ่มเปลี่ยนแปลงจากเด็กเล็กมาเปนเด็กใหญเปนตนนัน้ ก็เปนการเดินทางใกล
ความตายเขาไปทุกเวลาเหมือนกัน บาลีทานเรียกความแกตอนนีว้ า ปฏิจฺฉนฺนชรา คือความแกที่ปกปด
พอหลังจากเลยวัยกลางคนไปแลว ชราปกปดไมอยู ก็แสดงออกมาใหปรากฏ เชน ฟนหัก ผมหงอก
รางกายไมคอยมีเรี่ยวแรง ตา หู ก็ใชงานไมไดดีเหมือนเดิมเปนตน ความแกตอนนี้ทา นจึงเรียกวา อปฏิจฺฉนฺ
นชรา คือ ความแกเปด ใหปรากฏในสายตาของคนอื่น และของตัวเอง
ความแก จะอยูใ นฐานะแกปด หรือแกเปดก็ตาม ยอมทําหนาที่เหมือนกัน คือบัน่ ทอนชีวิตของตน สัตว
ใหเขาใกลความตายเขาไปทุกขณะ วากันตามความเปนจริงแลว ทุกวินาทีที่ผานไป ชีวิตของแตละคนก็เขา
ใกลความตายเขาไปเรื่อย ๆ ซึ่งเปนความจริงที่ทุกคนจะตองยอมรับ
ชีวิตของคนเราตั้งแตเริ่มเกิดมา จึงเปนเหมือนโค สุกร ที่เขานําขึ้นรถเพื่อไปสูโรงฆาสัตว ทุกครั้ง ที่ลอ
รถหมุน โค สุกร เหลานั้นก็ใกลความตายเขาไปทุกที ชีวติ ของคนก็มีลักษณะเชนเดียวกัน ดังนั้นพระพุทธเจา
จึงรับสั่งวา

"คนเลี้ยงโค ยอมตอนโคไปสูที่หากินดวยอาชญาฉันใด ความแกและความตาย ยอมขับ
ตอนอายุของสัตว ทั้งหลายไปฉันนั้น"
แตศัตรูคือความแกนี้ เราไมอาจจะควบคุมบังคับได จะทําไดก็เพียงแตพยายามใชเวลาที่ชวี ติ กําลังจะ
ถูกความแกฉดุ คราไปนั้นใหเกิดสาระประโยชนเทาที่จะทําได ไมใหตองแกเปลา พยายามยึดเอาสาระแหง

ชีวิต อันตนจะพึงไดทั้งในปจจุบันและภายภาคหนา เมื่อทําไดอยางนี้กช็ ื่อวาเปนสุชีวติ คือ ชีวิตที่ดี เวลาที่
ผานไปก็จะไมเปนหมัน เพราะเราไดรับประโยชนจากเวลาเหลานั้น.

๒. ตัณหา คือ ความทะยานอยาก ไมรูจักอิ่ม ไมรูจักพอ ทานบอกวาเปนศัตรู ตอความสุขทุกอยาง
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ตัณหานั้น ทานแบงออกเปน ๓ ประการ คือ
- กามตัณหา ความทะยานอยากดวยอํานาจความใครได ใครมี รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ที่นารัก นาใคร
นาพอใจ
- ภวตัณหา ความอยากมี อยากเปน เชนเห็นใครเขาเปนอะไร ก็อยากเปนอยางนั้นบาง พอไดเปนเขา
จริง ๆ กลับอยากเปนอยางอื่นเสียอีก รวมตลอดถึงการอยากเกิดในภพที่ดีของคนบางคนดวย
- วิภวตัณหา ความไมอยากมีไมอยากเปน หมายถึงคนที่ไดรับแตงตั้ง หรือมอบหมายใหทําอะไร ให
เปนอะไร ก็ไมตองการจะมีจะเปนอยางนัน้
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ลักษณะของตัณหา คือใจที่ไมรูจักอิ่ม ไมรจู ักพอของคนนั้นเอง เชนสมมติวาคนอยากไดรถ เมื่ออยากไดก็
พยายามแสวงหามาจนไดตามตองการ ที่จริงนาจะหยุดความอยากไดแลว แตหาหยุดไม กลับอยากติดแอร
พอไดแอรตามอยาก กลับอยากไดตดิ วิทยุ อยากประดับอยางนั้นอยางนี้เปนตน พอนานไปสักหนอย ก็อยาก
เปลี่ยนรถทั้งคันเลย สมมติวาเปลี่ยนไดมาจริง ๆ ก็เอาอีกนั่นแหละ คือไมเต็มใจ ไมพอใจ หรือสมใจตนสัก
อยางเดียว ดังนั้น ทานจึงวา
- แมน้ําเสมอดวยตัณหาไมมี
- คนที่หยุดความอยาก ความปรารถนาได มีนอยนักในโลกนี้
แมน้ําจะใหญจะลึกอยางไร ก็ยังมีสักวันหนึ่งที่เต็มฝงได แตความอยากของคนไมมีโอกาสเต็มไดเลย
คนจึงตองวิ่งไลความอยากความปรารถนากันจนลมฟุบไป และเกิดขึ้นมาใหม ก็หามีอะไรใหมไม ตนเองก็
ตองแสวงหา และแสวงหากันเรื่อย ๆ ไป จนกวาจะตาย
ลักษณะของใจที่ถูกตัณหาครอบงํา ทําใหอยากได อยากมี อยากเปนนั้น จึงเหมือนกับคนวิ่งไลเงาของ
ตนไปทางตะวันตก ในเวลาเชา วิ่งเทาไร ๆ ก็หาอาจทันเงาอันนั้นไม ดังนั้น ทานจึงวา ตัณหาเปนศัตรูตอ
ความสุขทุกอยาง
เราจะจัดการอยางไรกับศัตรูคือตัณหานี้ ? ละเสียเลยดีไหม ?
ถาละไดก็ดี เพราะนั่นเปนเปาหมายในทางพระพุทธศาสนา แตไมตองถึงกับละก็นาจะหาความสุข ที่ถูก
ตัณหาทําลายไปได
อันที่จริงความสุข หรือความทุกขของคนนัน้ อยูที่ความพอใจ หรืออยูทใี่ จ ถาใจเรารูจักพอ รูจักอิ่มในบาง
เวลา เราก็อาจจะหาความสุขได ดังที่กลาวไวในอุทานธรรมวา

"ทุกขสุขอยูที่ใจมิใชหรือถาใจถือก็เปนทุกขไมสุกใส ใจไมถือก็เปนสุขไมทุกขใจ เรา
อยากไดความทุกขหรือสุขนา"
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ในทางพระพุทธศาสนา ทานสอนใหคนมีสันโดษ คือความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู ไดอยู เชนตองการจะกิน
อาหารใหเปนสุข อรอย เราก็ตองยินดีเฉพาะอาหารที่เรามีกิน อยาไปอยากกินอาหารที่ไมมี
ในเรื่องทรัพยสมบัติก็ทํานองเดียวกัน เราใชความเพียรพยายามหามาไดเทาไร ก็ควรยินดีเฉพาะที่เราไดมา
แตมิไดหมายความวา ทานสอนใหคนงอมืองอเทา ยินดีเฉพาะที่ตนมีอยูนะเพราะการกระทําอยางนัน้ ไมเปน
ประโยชนแกใครเลย เปนแตเพียงทานสอนใหคนมี "ปฏิลาภฉนฺท" คือ ยินดีเฉพาะสิ่งที่เราได
เมื่อเรายินดีเฉพาะสิ่งที่เราไดเชนนี้ เราก็ไดความสุขใจ ไมใชวาบนโตะมีปลาเค็ม แตเราเกิดอยากไปกินไข
ทอด อยางนี้ออกจะลําบากสักหนอย
การกําจัดศัตรูคือตัณหาในฐานะธรรมดา ก็คือพยายามรูจกั อิ่ม รูจักพอดังกลาวแลว เมือ่ คนทําไดเชนนี้ ถึงแม
เขาจะจนทรัพย แตก็ไมจนทีใ่ จ
ในทางตรงกันขามคนรวยอยางไร ถายังไมรูจักยินดีในสิ่งที่ตนมี ก็จะตองเปนคนจน และจนอยูอยางนั้น
ตราบเทาสิ้นชีวิต ดังภาษิตทีท่ านกลาวไวในอุทานธรรมวา
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"ความไมพอใจจนเปนคนเข็ญ พอแลวเปนเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไมไดการ
จงคิดออกแกจนเปนคนพอ"
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อันเปนการบอกใหคนทราบวา ถาไมพอใจ ก็จะตองจนอยูอยางนัน้ ตองแสวงหา ตองวิ่งไลความอยาก แตถา
พอใจ ก็เปนเศรษฐีมหาศาลทีเดียว คนเราถึงแมวาจนทรัพย แตถาไมจนใจ ก็มีโอกาสที่จะประสพความสุขใน
ชีวิตได ที่สําคัญก็คือ

"ใหเราสามารถควบคุมตัณหา อยาใหตัณหาควบคุมเรา โดยอาศัยสติปญญาเปนเครื่อง
พิจารณาวา อะไรควรจะอยาก และไมควร ไมใชปลอยใจใหอยาก โดยขาดการคํานึงถึง
ความควรและไมควร"
เพียงแคนี้ก็อาจจะหาความสุขได แตการฆาตัณหาเสียไดเลยนั้น เปนอุดมคติในพระพุทธศาสนา

๓. ความคิดมาก เปนศัตรู เพราะทอนกําลังกาย และใจของตนใหทุพพลภาพลงไป
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มีคนเปนจํานวนไมนอย ที่ชอบคิดมาก คือไปคิดเรื่องไมนา จะคิด สนใจเรื่องไมนาจะสนใจ ไปกลุมในเรื่องที่
ไมนาจะกลุม เชนคนบางคนเพียงแตพบหนาเพื่อน เพื่อนเขาไมทักอาจจะเพราะไมทันเห็น หรือไม มีธุระ
อะไรก็ตาม พอตนเห็นอยางนั้น ก็กลับไปคิดนอยอกนอยใจเสียเปนคุงเปนแคว ไปนอนคิดรําพึงรําพันวา เขา
คงจะโกรธเราเสียแลว เอเราไปทําอะไรใหเขาโกรธนะ หรือวาใครไปยุเขา คิดเรื่อยเจื้อยไปอยางนี้แทนที่จะ
ไดนอนพักผอน เพื่อเตรียมกายเตรียมใจไวทํางานตอไป กลับมานอนกระสับกระสาย เพราะความคิดมาก จน
กลายเปนคนฟุง ซาน
เราจะพบวา คนบางคนคิดมาก จนเปนโรคประสาทหลอนก็มี เดินไปบนถนนหรือตรอกเล็ก ๆ ที่ไมมีรถ บาง
ทีคิดเพลินไปจนกลายเปนเสียงแตรรถดังอยูขางหลังก็มี และแสดงความผิดปกติออกไปทางดานอืน่ ก็มีอยูไ ม
นอย
ความคิดมากนี้ ทานเรียกชื่ออีกอยางหนึ่งวาอุทธัจจกุกกุจจะ คือความฟุงซานและรําคาญ มองอะไรดูขวางหู
ขวางตาไปหมด ชอบคิดเรื่องที่ไมเปนเรื่อง อันเปนอุปสรรคตอการงาน การเรียน ที่ทานเรียกวานิวรณ
แปลวาสิ่งที่กนั้ จิตไวไมใหบรรลุความดี
ความคิดมากจนฟุงซานในลักษณะนี้ ยอมบั่นทอนตอสุขภาพทางกาย และสุขภาพทางจิตของตนเปนอยางยิ่ง
เพราะรางกายและจิตที่ไมไดรับการพักผอนพอสมควร ยอมสูญเสียพลัง อันอาจจะนําไปใชใหเปนประโยชน
ในชีวิตของตน แตกลับตองมาเสียไป เพราะเรื่องที่ไมควรจะเสีย และไมคุมกับการทีต่ องเสีย
ทานจึงกลาววา การคิดมาก ฟุงซาน เปนศัตรูตอสุขภาพทางกาย และสุขภาพทางจิตแตการคิดมากในที่นี้ หา
ไดหมายถึงการคิดธรรมะ การคิดหาขอมูลตาง ๆ ตามหลักวิชาของนักวิชาการทั้งหลายไม เพราะนั่นเปนเรื่อง
ของเหตุผลที่คนจะตองกระทํา แตจะอยางไรก็ตาม การคิดในเรื่องเหลานี้ หรือเรื่องอื่นที่เปนประโยชน และมี
คุณคาควรแกการคิด จะตองอยูภายในขอบขายของ "ปญญา สติ ความรูจักประมาณและความรูจักกาลเวลา"
ถาเกินไป หรืออยูนอกขอบขายของธรรมะดังกลาว ก็อาจจะเปนอันตรายตอสุขภาพทางกายและจิตไดมาก
เหมือนกัน
แตจะอยางไรก็ตาม การคิดมาก ยอมเปนอันตรายตอสุขภาพทั้งนั้น เพียงแตการคิดมากที่ทานถือวาเปนศัตรู
เพราะไมคุมกับพลังงานที่เสียไป สวนการคิดภายใตขอบขายและเงื่อนไขที่กลาวในตอนที่สองสามารถ
อํานวยประโยชนใหแกผูคิด มากกวาแรงงานที่ตองเสียไป ทานจึงไมไดถือวาเปนศัตรู

๔. เอ็นดูเขาเกินไป เปนศัตรูตอทรัพยสมบัติ และความดีของเรา
จะพบวา ทานใชคําวาเกินไปตอขางทาย อันเปนการยืนยันวา ถาเปนการแสดงความเอ็นดู คือเมตตา ความรัก
ใคร ปรารถนาจะใหเขาเปนสุข กรุณา ความสงสาร คิดจะชวยใหเขาพนทุกข เปนธรรมะที่จําเปนจะตองมี

เพราะโลกเรานี้อยูกนั ไดเปนปกติสุขพอสมควร เพราะแตละคน หรือคนสวนมากมีความรักความเมตตา
เอ็นดูกนั และกัน ไมประทุษราย เบียดเบียนกันจนเกินไป แตการแสดงออกซึ่งความเอ็นดูนั้น จะตองอยูใน
ขอบขายของคําวา "พอดี" ไมใหเกินดี หรือ ไมมีความเอ็นดูตอใครอีกเลย
อันที่จริง การปฏิบัติธรรมะนั้น พระพุทธศาสนาแสดงทางสายกลางเอาไว เพื่อควบคุมใหอยูใ นสายกลาง ไม
มากไมนอยธรรมะจึงเปรียบเหมือนยา ยาจะดีอยางไรถาคนกินไปเกินขนาด ผิดกาละ แทนที่จะไดรับ
ประโยชนจากยา อาจจะไดรบั โทษ อยางคาดไมถึงก็ได

.c
om

- ในการเอ็นดูเขา ตองการจะชวยเขาดานทรัพยสินเงินทอง ก็ตองชวยแตพอประมาณ
ไมใชชวยจนเขาขาดลักษณะการชวยตัวเอง หรือเราหมดทรัพยที่จะชวยเขา
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เพราะการกระทําอยางนี้เปนอันตรายแกบคุ คลทั้งสองฝาย นอกจากนัน้ ยังตองขึ้นอยูก บั กาละ คือเวลาที่ควร
จะชวยหรือไมควรจะชวยและบุคคลดวย
ถึงแมพระพุทธเจาจะทรงสอนเรื่องทานไวมาก แตพระองคก็ทรงแสดงวา "การใครครวญใหดีแลวจึงให

เปนสิ่งที่ตถาคตสรรเสริญ" อันเปนการแสดงวา การใหบางอยาง แกบุคคลบางคน ในกาลบางกาลก็ทรง
ตําหนิเหมือนกัน ถาเปนการใหที่ขาดการพินิจ พิจารณาเสียกอน
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- คนบางคนก็เอ็นดูสงสารลูกหลานของตัวเอง กลัวจะสอบเขาเรียนเขาทํางานไมได ก็
พยายามวิ่งเตน ใหคนนั่นคนนี้ชวยเหลือ บางทีก็เปนการแยงชิงสิทธิของบุคคลอื่น
ในทางที่ไมเหมาะไมควร
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เปนการทําลายขบวนการยุตธิ รรม ซึ่งประชาชนในชาติทุกคน มีสิทธิที่จะใชความรูค วามสามารถของตน
เพื่อใหไดมาซึง่ สิ่งนั้น จะเห็นไดวาความเมตตา เอ็นดูลกู หลานจนเกินไปในลักษณะนี้
นอกจากจะไมเปนธรรมะ คือเมตตาแลว ยังกลับเปนอคติ คือความลําเอียง จัดเปน ฉันทาคติ คือความลําเอียง
เพราะรักใครกนั และโมหาคติ ความลําเอียงเพราะหลง
นอกจากจะทําลายทรัพยสมบัติ ที่ตองเสียไปในการวิ่งเตนหาคนชวยแลว คุณธรรมคือความยุติธรรมของตน
และสังคมก็พลอยถูกทําลายไปดวย
บุคคลควรจะทําอยางไรกับความเอ็นดู จนเกินไปอันนี้ เพื่อใหธรรมะยังคงเปนธรรม ไมกลายเปนอคติ
ดังกลาว วิธีที่งายที่สุด ก็คือการควบคุมไมใหความเอ็นดูหรือเมตตา กรุณาของตนเกินขนาด อันอาจจะเปน
พิษ ทั้งแกตนและคนอื่น เหมือนอยางบุคคลในตระกูลหนึ่ง คุณยายรักและเอ็นดูหลานของตนมาก กลัววา
หลานจะลําบาก เลยสั่งใหคนชวยกันอุมชูอยูตลอดเวลา ในขณะที่เด็กแกตื่นอยู อุมกันไปอุมกันมา เด็กอายุ
๔-๕ ขวบแลว ยังเดินไมไดสกั ที เพราะกลายเปนเด็กกระดูกออนไป เนือ่ งจากไมเคยฝกหัดยืนบนขาของ
ตนเองมาเลย

พระพุทธศาสนา เปนศาสนาแหงการชวยตัวเอง ใครจะชวยใคร จะตองดูเสียกอนวา
เปนบุคคล กาละ จําเปนจะตองชวยเหลือไหม ?
ถาจําเปนก็ชว ย ถาเห็นวาไมจําเปน ก็ไมตองแสดงความเอ็นดูจนเกินไป พยายามไมใหเสียธรรมะ และเสียคน
ทั้งสองฝาย คือผูนอยเลี้ยงไมรูจักโต ผูใหญขาดเหตุผลในการกระทําไป

๕. อยูในที่ต่ําชา เปนศัตรูตอสงาราศี
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ที่ต่ําชาในที่นี้ ทานหมายถึงสถานที่อันมากไปดวยสิ่งที่ไมดี เชนที่มวั่ สุมของคนพาล นักการพนัน ตลอดถึง
สถานที่อยางอื่น ๆ ซึ่งคนตองกมหนาเขาไป หรือบางที่กต็ องแอบ ๆ ซอนสายตาคนอื่นเขาไปอยูใ น
ความหมายของคําวา "สถานที่ต่ําชา" ทั้งนัน้
คนอยู หรือ เขาไปในสถานที่ต่ําชา เชนนัน้ ยอมไดพบ ไดเห็น ไดยิน และเกีย่ วของกับสิ่งที่ไมดี เชนพบเห็น
การทะเลาะวิวาทกัน ไดยินเสียงดาทอกัน พบเห็นใบหนาที่มุงหมายจะหักลางกันเปนตน หนาตายอมไมชื่น
บานเทาที่ควร สรุปวาสภาพแวดลอมที่ไมดี มีสวนในการทําลายสงาราศีของคน ใหเศราหมองทั้งทางสีหนา
และจิตใจก็ไมอาจหาญแชมชื่น
คนโบราณทานผูกเปนคําพังเพยวา "บานเรือนสกปรกสัตวนรกจะมาเกิด บานเรือนสะอาดนักปราชญจะมา
เกิด" อันมีความหมายถึงบานชอง หรือสิ่งแวดลอมที่ไมดี มีสวนในการทําใหจิตใจของตนหยาบไมอาจจะ
ควบคุมอารมณของตนได เรื่องไมนาจะโกรธอาจจะโกรธได ในทํานองเดียวกัน ถาสภาพแวดลอมดี เชน
บานเรือนสะอาดสะอาน ถึงแมจะเปนบานแคบ เล็กไปบาง แตถามองไปทางไหน ไมสกปรกรกรุงรัง ก็มี
สวนในการทําจิตใจของบุคคลใหสบาย เมื่อใจสบายก็แสดงออกมาทางสีหนา เปนหนาตาที่ยิ้มแยมแจมใส
อันชวยใหคนมีสงาราศีขึ้น
การคบหาสมาคมกับคนพาล ชื่อวาเปนการอยูรวมกับคนต่ําชา เพราะทําใหตนเสียสงาราศีไป คนที่คบคน
พาลถึงแมวาจิตใจของตนจะไมเปนพาล แตในสายตาของคนอื่น ก็จะมีความรูสึกวา บุคคลผูนี้มีเพื่อนเปน
พาล กลายเปนคนไมนาคบหาสมาคมเชนกัน
แมการคบอธรรม คือการเกี่ยวของกับอารมณที่ต่ําชาตาง ๆ โดยเฉพาะความโกรธ หรือความหงุดหงิดอยู
ตลอดเวลา นับวามีสวนอยางสําคัญ ในการทําลายสงาราศีของคน และคนมักโกรธเปนปกตินี้
ทานยังแสดงวา นอกจากจะดูไมมีสงาราศีในปจจุบนั แลว ตายไปเกิดรูปรางก็ไมสวยงามดวย ทานจึงกลาววา
ความโกรธเปนโทษแกผวิ พรรณ ดังนั้น บุคคลพาล อารมณไมดี สถานที่เสียหายตาง ๆ เชนเลนพนัน ความ
เปนนักเลงเลนการพนัน นักเลงผูหญิง คบคนชั่วเปนมิตร อยูในบานที่มแี ตเรื่องทะเลาะวิวาท และสกปรก
เปนตน ยอมมีผลในการทําลายสงาราศีของบุคคล อันทานถือวาเปนศัตรูอีกประการหนึ่ง

บุคคลผูตองการจะสรางตนใหมีสงาราศี ก็ตองเวนบุคคลและสถานที่ ตลอดถึงอารมณดังกลาวมา เมื่อไดทํา
ดังนี้ ยอมเปนการทําลายศัตรูไปไดประการหนึ่ง

๖. ขอเขามากไป เปนศัตรูทําลายความเคารพ การยกยอง และใหเกียรติ
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คนที่ชอบขอ เห็นอะไรเปนที่พอใจถูกใจของตน ก็มักจะขอ โดยหาไดคํานึงถึง ความควรไมควร ความพอใจ
หรือไมพอใจ ของบุคคลอื่นไม บุคคลเชนนี้ ยอมไมเปนที่พอใจของคนที่ถูกขอ ดังนัน้ ทานจึงสอนไววา
"อยาขอของรักที่เราอยากไดจากเขา"
ในเรื่องมโหสถชาดก ไดกลาวถึงคําถามอันหนึ่งวา "ใครเปนผูขอและมักจะนําไป แตเปนที่พอใจของผูถูก
ขอ" ทานวาไดแกนกั บวช ขอนี้เปนความจริงได ในการขอขั้นธรรมดาเทานั้น ถึงนักบวชก็เถอะ ถาลองขอเขา
ไมรูจักหยุด รูจักอิ่ม รูจักพอแลว ก็จะเปนที่อิดหนาระอาใจของทายกพอสมควรทีเดียว พระศาสดาเองทรง
ทราบเรื่องนี้เปนอยางดี จึงทรงบัญญัติวินัยเกี่ยวกับการขอของพระไวหลายขอ จํากัดบุคคลที่ควรขอ สิ่งที่
ควร และเขตแหงความจําเปนที่จะตองขอ เราจะพบวาทรงจํากัดประเภทบุคคลเอาไว และจะขอเขาไดใน
กรณีที่จําเปนจริง ๆ ยิ่งในการขอตอคนทั่วไปดวยแลว ทานยิ่งจํากัดมาก เชน พระถูกโจรปลนหมดตัว ทาน
อนุญาตใหขอเพียงผานุงผาหมเทานั้น ไมใหขอเพื่อบําเรอตัณหา แตใหขอเพียงเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
เทานั้น ปจจุบนั นี้ มีพระบาง พวกอาศัยพระบาง หรือบางทีก็ปลอมบวชบาง ไปไหนมาไหนมักพกใบฏีกา
บอกบุญ สรางนั้นสรางนี่กันมากเหลือเกิน จนชาวบานออกปากก็มี เพราะการกอสรางเหลานั้น บางอยางเปน
การสรางเพื่ออวดกัน แขงขันประชันความสวยงามทางวัตถุกัน ก็มีอยูห านอยไม แตทจี่ ําเปนจะตองสรางจริง
ก็มีอยู เรื่องนี้คนถูกขอจะตองพิจารณาเอาเองวา จะปฏิบัติอยางไรจึงไมเดือดรอน เพราะการบอกบุญ การ
บอกบุญเรี่ยไร จนบางรายเกินความจําเปน ทําใหเกิดความเหนื่อยหนาย เกิดขึ้นภายในใจของพุทธศาสนิกไม
นอยเลย ในเรือ่ งนี้เคยไดยินคนแตงเปนกลอนพอเรื่องบอกบุญไววา
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"บานก็ขัดวัดก็ขูดพูดไมออก ฏีกาบอกบุญบอยไมคอยไหว บานไดบุญแตวัดไดปจจัย

ตอเมื่อไรจะเลิกบุญพอคุณเอย"
ในเรื่องนี้ ถึงแมจะมีคํากลอนที่ทราบกันแพรหลายวา

"วัดจะดีมหี ลักฐานเพราะบานชวย บานจะสวยก็เพราะวัดดัดนิสัย บานกับวัดผลักกัน
ชวยยิ่งอวยชัย ถาขัดกันคงบรรลัยทั้งสองทาง" ก็ตาม

วัดก็นาจะขอในขอบขายที่จําเปนจริง ๆ ไมควรจะรบกวนขอไปทุกเรื่อง เพราะนัน่ เปนการทําลายความ
เคารพ ยกยอง ใหเกียรติ ที่ตนควรจะไดรับจากชาวบานจากใจจริง
พระศาสดาทรงปรารภถึงพระโมคคัลลานะ ผูสามารถทําลายความตระหนี่ ของมัจฉริยะโกสิยเศรษฐี โดยที่
ทานเศรษฐีไมเดือดรอน หรือเสียทรัพยสนิ เงินทองอะไรมากเลย ทรงรับสั่งเปนพระพุทธภาษิตวา
"แมลงผึ้ง เขาไปสูสวนดอกไม ไมทําดอกไม กลิ่นของดอกไมใหเสียหาย พาเอารสบิน

ไป แมฉันใด มุนีพึงเที่ยวไปในบาน ฉันนั้น"
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ทานอธิบายตอไปวา พระเขาไปสูบานของชาวบาน ไมกระทบกระทั่งศรัทธาและโภคะ คือพยายามอยาให
ชาวบานเขาเสียศรัทธาตอการกระทําของตน และอยาใหเขาตองจายทรัพยมากจนเกินไป คืออยาขอใหมาก
นักนั้นเอง
ที่พูดนี้เปนการยกตัวอยางพระ ซึ่งตามฐานะเปนผูอาศัยชาวบานอยู แตถาขอเขานักก็เปนการเสียตอตนเอง
และความรูสึกของชาวบานไดเหมือนกัน จะปวยกลาวไปไยถึงชาวบาน ถึงแมจะเปนญาติ พี่นอ ง เพื่อนฝูง
แตถามัวแตขอ และเบียดเบียนทรัพยสมบัตขิ องเขาอยูตลอดเวลา ก็เปนการทําลายคุณคาของตนเองใหต่ําลง
ในความรูสึกของคนที่ถูกเราขอเขาบอย ๆ และแมแตคนอื่นที่ไดพบเห็นการกระทํานัน้ ของเรา
ถาจะถามวาเราจะจัดการอยางไรกับศัตรูแหงความเคารพนับถือ และการใหเกียรตินี้
คําตอบก็คือ "บุคคลจะตองพยายามชวยตัวเองใหมาก กอนที่จะขออะไรใคร จะตองดูบุคคล กาละ ความ
จําเปนอยางแทจริงของเรามีแคไหน เขาชวยเราแคไหน จะไมเดือดรอนใจ และสิ่งที่ขาดไมได คือ หลังจาก
ไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นแลว จะตองมีการสํานึกคุณพอสมควรและนั่นเปนทางเจริญในชีวิตของ
คน ดังที่ทานกลาววา
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"ผูใด อันคนอื่นทําประโยชน ทําความดีใหในกาลกอน สํานึกในคุณของเขาได
ประโยชนของผูนั้นยอมเจริญ"
๗. การยกยอแบบประจบจนนาเกลียด เปนศัตรูผูทําลายคุณความดีในความรูสึกของคนอื่น
แมกระทั่งตัวของผูนนั้ เอง
โบราณทานกลาววา "ยอครูใหยอตอหนา ยอขาเมื่อทําเสร็จกิจ ยอมิตรใหยอลับหลัง ภรรยายังอยาสรรเสริญ"
แตในทีน่ ี้ ทานหมายเอาผูนอยที่ยอประจบประแจงผูใหญจนเกินความเปนจริง เชนความดีของทานมีเพียง
เล็กนอย แตเรากลับยอเสริมใหมากขึน้ จนบางทีฟงดูกลายเปนคนละเรือ่ งกันเลยก็มี

การกระทําอยางนี้ในความรูส ึกของผูพูดเอง ก็ทราบวาเปนการแสรงกลาว คนถูกยอก็ทราบวาเปนเรือ่ งเกิน
ความจริง ถึงแมจะเปนคนบายออยูบาง แตถาโดนยอจัง ๆ เขา ก็กระดากเหมือนกัน
บางทีทานอาจไมพอใจก็ได แตที่แนนอนทีส่ ุดคนอื่นมาไดยินเขา จะมีความรูสึกในทํานองดูหมิ่นผูย กยอคน
นั้นทันที นอกจากนั้นคุณความดีของตนทีค่ วรจะมีก็ถูกทําลายไป ความดีที่เสียไป เชน - คนยกยอคนอื่นจน
เกินดี เปนคนขาดลักษณะความเปนตัวของตัวเอง
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- ไมมีความจริงใจ ที่ควรแกการเชื่อถือ และคบหาสมาคมของคนอื่น
- เปนการเสียศีล เพราะการยกยอเกินความจริงนั้น จัดเปนมุสาวาทขอเสริมความ เปนตน
เคยไดยินทานผูหญิง กลาวเปนคํากลอนในทํานองแดกดันคนที่ยกยอ จนเปนประจบวา
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ตองรูจักหลบเปนปกหลีกเปนหาง
ดูทาทางนายกลับจึงจับงาน
ถึงคราวรายทานคงจะสงสาร
ตองดักดานบัดซบจบทุกคน"
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"เกิดเปนคนมีนายไมงายนัก
นายไมอยูเที่ยวปรอใหคอกาง
รูประจบสอพลอรูยอนาย
แมผูใดสัตยซื่อถือแตงาน
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เราอานดูก็ทราบไดทันทีวา นัน่ ไมเปนความจริงในสังคมสัตบุรุษ ถึงแมจะเปนจริงสําหรับคนบางจําพวก แต
ก็ดีอยูไมไดนาน เพราะไมใชความดีอยางแทจริง อาจจะใชไดสําหรับคนที่บายออยางถึงขนาดบางคนเทานั้นเอง
ดังนั้น ในการพูดนั้น จะอยางไรก็สูการพูดที่เปนคําสัตยคาํ จริงไมได เพราะคําสัตยคําจริงเปนวาจาทีไ่ มตาย
บางทานอาจจะแยงวา

"คําสัตยไมตายจริง แตคนพูดคําสัตยตายมาเสียมากตอมากแลว"
ขอนี้เปนความจริง แตหาใชเปนโทษของธรรมะไม หากแตเปนผลที่เกิดจากการใชธรรมะไมเปน ในการพูด
คําสัตยนั้น ทานวางกฎเอาไววา

"คํานั้นจะตองมีประโยชน เปนคําจริง เปนเรื่องดี พูดเหมาะสมแกกาล"

หรือบางครั้งผูฟงอาจจะไมชอบใจก็ไดแตถา ประกอบดวยคุณสมบัติ ๔ ขอขางตน ในบางกรณีเปนเรื่องที่พูด
ได เชนพอแมพูดกับลูก ครูพูดกับศิษย บางทีเด็กอาจจะไมชอบ แตจําเปนตองพูด
เมื่อคนพูดอยางนี้ ก็เปนการทําลายศัตรูที่ทําลายเกียรติภูมขิ องตน ในความรูสึกของคนอื่น และความดีที่มีอยู
ในตัวของเราดังกลาวแลวลงไป
ถึงแมจะมีเจานายบางทานชอบการยกยอ แตคนที่มีความจริงใจ ยอมอาศัยการยืนอยูบ นหลักฐานความ
ถูกตองทางศีลธรรม กฎหมาย ซึ่งเปนทางที่ปลอดภัยและเปนการรักษาความดีของตนเอาไวดวย

๘. การไมสํารวมระวัง เปนศัตรูที่สงั หารหัวใจคน
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ความไมสํารวมระวังในที่นี้ หมายถึง การไมสํารวมระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย คือ เปนคนตามใจตา หู จมูก ลิ้น
กาย มาก จนเกินไป เชนอยากจะดูในเรื่องที่ไมจําเปนจะตองดู และไมนาจะตองดู
แมในเรื่องการอยากฟง อยากกินเปนตนก็ทาํ นองเดียวกัน คนที่ไมสํารวมระวังตาเปนตนของตน จะตอง
พยายามดู ฟงอยูตลอดเวลา ในการดู การฟงเปนตนนั้น บางครั้งก็ตองใชจายมาก และมีอยูไมนอยที่บางครั้ง
เปนอันตรายตอสุขภาพบาง ชีวิตบาง ตัวอยางที่จะพึงเห็นไดงาย เชนภาพยนตร เราจะพบวาไมวาเรื่องไหนก็
ตาม จะมีการประกาศ โฆษณา วายอดเยี่ยมดีเดนทั้งนั้น ไมมีหนังเรื่องไหนเลยที่จะบอกวาไมดี ถาคนตามใจ
ตา หู จนเกินไป ก็ตองวิ่งหาเงิน วิ่งดูหนังกันจนไมตองทํางานทําการอะไรกัน
ดังนั้น การสํารวมระวัง ตา หู จมูก ลิ้น กายของตนไมใหเกิดความยินดียินรายจนเกินไป เมื่อเวลาเห็นรูปได
ฟงเสียงเปนตน เปนการรักษาจิตของตน ไมใหตองทุรนทุราย อยากไดในสิ่งที่ตนตองการ อยากลางผลาญใน
สิ่งที่ตนเกลียดจนเดือดรอน วุนวาย และเปนอันตรายตอทรัพยสิน แมกระทั่งชีวิตในบางเรื่อง
โบราณบัณฑิต ไดเลาเรื่องถึงคน ๖ คนเดินไปในหนทาง คน ๕ คน ไมสํารวมกันคนละอยาง คือคนแรกไม
สํารวมตา พอเจอรูปที่ดีเขาเลยยอมสยบอยูก ับรูปงามนั้นจนตาย คนทีต่ ิดในเสียงก็สยบอยูดว ยเสียงที่ตน
พอใจเปนตน สวนคนที่ ๖ กลับมีความเขมแข็ง ไมหวั่นไหวตอรูปเปนตน ไดเดินทางโดยปลอดภัย และถึง
จุดหมายปลายทางในที่สุด
วิถีชีวิตของคนเราก็เชนเดียวกัน ใครก็ตามถาปลอยใหรปู เปนตนอยูภายในใจ จนตนตองยอมสยบตอรูปนั้น
ยอมไมอาจกาวไปสูความสําเร็จได เพราะจะถูกรูป เสียง เปนตนสังหารหัวใจ ใหหมกมุนมัวเมาอยูในสิ่งนั้น
ทั้งนี้หมายถึงการรูจักสํารวมกิริยามารยาท ในการเขาหาบุคคล หรือสถานที่บางคน บางแหง คนควรจะตอง
เขาใจวา เมื่อเกี่ยวของกับบุคคล สถานที่นี้ควรจะทําอยางไร แลวปฏิบัติตนใหเหมาะสม แกบุคคล และ
สถานที่ ยอมเปนการรักษาตนใหพน จากความผิดพลาดบกพรองได

ศัตรูทั้งแปดประเภทที่กลาวมานี้ เราจะพบวา จะเปนศัตรูไดหรือไม อยูที่การ
ตั้งจิตของคนแตละคน ถาตั้งจิตไวผิด สิ่งเหลานี้กก็ ลายเปนศัตรู ที่อาจจะ
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ทําลายสุขภาพ จนถึงชีวิตเปนที่สุด แตถาวาคนตั้งจิตของตนไวถูกตอง โดย
อาศัยหลักธรรมในศาสนา เปนแนวในการดํารงชีวติ แลว เขาสามารถใชศัตรู
เหลานี้ใหเปนประโยชนหรือใหเปนมิตรของตนได เชน ชราทีป่ รากฏขึ้น เราก็
ใชชีวิตใหเปนสารประโยชน โดยไมปลอยกาลเวลาใหผานไปเฉย ๆ สามารถ
ควบคุมความอยากใหอยูภ ายในขอบขายของความเหมาะความควร รักษาจิตใจ
ของตนใหดี ถาจะคิด ก็คิดเฉพาะที่เปนประโยชนคุมคากับการคิดจะเมตตา
เอ็นดูใคร ก็อาศัยหลักสายกลาง ไมใหมากและนอยจนเกินไป ปรับปรุง
สิ่งแวดลอม บุคคล ใหเขาสูครรลองแหงธรรมไมนยิ มการขอจนเกินความ
จําเปน พูดแตเรื่องที่เปนจริง และควบคุมตา หูเปนตน ก็จะไดประโยชนจาก
ศัตรูพอสมควรทีเดียว.
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