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ความงามเปนสมบัติทมี่ นุษยตองการ คนเราจึงมีเครื่องแตงตัวประดับประดา
ดวยเครื่องอลังการตาง ๆ เครื่องประดับทําใหงามภายนอก สวนศิลปวิทยาและความ
ประพฤติคือเครื่องประดับภายใน
ผูซึ่งแตงตัวดวยเครื่องประดับภายนอกแตไมมี
ศิลปวิทยา ก็จะงามชั่วคราวไมยั่งยืน ถามีวิชาความรูดูสงา แตความประพฤตินั้น
เสียไมอาจรักษาความสงานั้นไวได
ความประพฤติจะเปนไปถูกทางได ตองอาศัยธรรมคือ ขันติ ความอดทน
โสรัจจะ ความเสงี่ยม เปนหลัก

ขันติ แปลวา ความอดทน มี ๓ ประการคือ ทนตรากตรํา ทนลําบาก
ทนเจ็บใจ
ความอดทนตอหนาวรอนลมแดดสัมผัส เหลือบยุงและสัตวเลื้อยคลาน หาก
มุงประกอบการงานเปนใหญ ไมพรั่นพรึงตอหนาวรอน ไดชื่อวา ทนตรากตรํา
คนผูมีรูปรางล่ําสัน มีขอลําแข็งแรงมีกําลังมาก ยอมเปนที่ชอบใจของตัวเองและผูอื่น
ตรงที่สามารถจะทนตรากตรํา เดินทางไดไกล และแบกลากภาระอันหนักได ไมมี
ใครปฏิเสธวาเปนผลไมควรปรารถนา แมผทู ี่ไมตองประกอบการงานหนาก็ยังตองการ
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กําลังกายซึ่งเปนดุจพาหนะอันแข็งแรงที่ใจจะขับใหดําเนินไปในทางดีหรือชั่ว
ใจดียอมขับกายใหประกอบการหาเลี้ยงชีพโดยชอบ
ใจชั่วยอมขับกายให
ประกอบการนั้นโดยมิชอบอยางไรก็ดีกําลังกายเปนสวนหนึ่งที่ตองมีไว จึงตองมีวิธี
ฝกหัดรางกาย เพื่อจะบํารุงกําลังใหทนทานตรากตรําทํากิจใหสําเร็จตามหนาที่ของ
ตนได ถามีแตกําลังกาย แตใจยอทอ ทอแทตอหนาวรอน ก็ไมอาจทํากิจกรรมให
สําเร็จตามหนาที่ คนเชนนั้นนับวาไมอดทน เปนคนเกียจครานตองตามลักษณะที่
พระบรมศาสดาตรัสไวในสิงคาโลวาทสูตรมีใจความวา

“คนเกียจครานมักอางวา หนาวนัก รอนนัก เวลาเย็นแลว
ยังเชาอยู หิวนัก กระหายนัก แลวไมทาํ การงาน”
คนที่มีลักษณะเชนนี้ มักทําอะไรไมสําเร็จลาภยศที่ยังไมเกิดยอมไมเกิดขึ้น ที่
มีอยูแลวก็เสื่อมทรามไป แตถามีขันติก็กํากับอยูก็จะขมใจขับไลความเกียจครานนั้น
เสีย ทนตรากตรํา ทํากิจการใหสําเร็จ ไมยอมยอทอตอความยากลําบาก อาจตั้งตน
ไดในลาภยศชื่อเสียงสุขกายสุขใจ ถึงจะเหน็ดเหนื่อยในเวลาทํางาน ภายหลังยอม
ไดผลแหงความเหน็ดเหนื่อย กลาวคือการงานที่ประกอบนั้นสําเร็จดวยดี ทําใหเกิดป
ติโสมนัสความชื่นบาน เพราะนึกถึงกิจการที่ทํามานั้น พระบรมศาสดาของเรา
ทั้งหลาย จึงไดตรัสผลของบุคคลที่อดทนโดยนิพนธพุทธสุภาษิตวา

“เมื่อผูใดทํากิจของบุรุษ ไมสําคัญวาหนาวและรอนยิ่งกวา
หญา ผูนั้นยอมไมเสื่อมจากสุข ขันติมีลักษณะดังกลาวมานี้ได
ชื่อวาทนตรากตรํา”
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ความอดทนตอทุกขเวทนาอันเกิดเพราะเจ็บไขดวยประการตาง ๆ อยางแรง
กลา ไมแสดงอาการทุรนทุรายไดชื่อวาทนลําบาก
คนเรามีความเจ็บไขเปนธรรมดาไมเลือกวาทานผูใดเจ็บไขโรคภัยบีบคั้น แสดง
กิริยาแปรผัน ผูนั้นไดชื่อวาไมอดทน ทานวาเปนผูหลง เพราะไมมีสติสัมปชัญญะที่
จะทําใจใหมั่นคง ความอดทนตอความเจ็บไขเปนปจจัยไมใหเสียสติสัมปชัญญะ ซึ่ง
เปนคุณควรตองประสงคในมรณสมัย
คนเราเมื่อถึงคราวจําเปนจะตองละโลกก็ตองปลอยใหเปนไปตามธรรมดา
เวลานั้นถามีสติสัมปชัญญะอดกลั้นทุกขเวทนา
ไมหวาดหวัน่ ตอมรณภัยอันจะมี
มาถึง ยอมทํากิจที่ควรทําในที่สดุ ไดสําเร็จ เปนที่สรรเสริญของนักปราชญดังสมเด็จ
พระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย ครั้นเมื่อทรงประชวรหนักใกลจะเสด็จนิพพาน สุ
ภัททปริพาชกจะเฝาเพื่อรับพระโอวาท
ยังทรงอนุญาติใหเฝาโดยไมเห็นแกความ
ลําบาก ทรงสั่งสอนใหไดรับผลตามที่มุงหมาย ทีส่ ุดก็ยังมีพุทธพจนตรัสสั่งภิกษุ
ทั้งหลายวา

เราขอเตือนทานทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไป
เปนธรรมดา ทานทั้งหลายจงยังประโยชนตนและประโยชนผูอื่น
ใหสําเร็จบริบูรณ ดวยความไมประมาท
พระโอวาทนี้สอนใหรูจักความธรรมดาของสังขาร มิใหแสดงกิริยาทุรนทุรายใน
เวลาที่สังขารนั้นผันแปร กิจอันใดเปนคุณประโยชนแกตนและผูอื่น ใหทาํ กิจการนั้น
ใหสําเร็จดวยความไมประมาท พระจริยวัตรของสมเด็จพระบรมศาสดาเปนที่ยาจับ
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ใจ พระองคไดทรงทํากิจอันเปนหนาที่ของพระองคใหสําเร็จบริบูรณจนถึงที่สุด กิริยา
ที่ทนตอความเจ็บไขดังพรรณามา ไดชื่อวา ทนความลําบาก
ความอดทนตอความหมิ่นประมาทที่ผูอื่นกระทํา มีกลาวคําเสียดสีเปนตน ชื่อ
วาทนเจ็บใจ ขอนี้ไดชื่อวาขันติโดยตรง เปนปจจัยไมใหประพฤติผิดพลั้งดวย
กําลังโทสะปราบปรามจิตใจไมใหผลุนผลัน ทําใหเปนผูห ูหนักใจหนัก ผูที่ขาดคุณขอ
นี้ยอมเปนคนผลุนผลันใจเร็วดวนได แสดงกิริยาวาจาเปนที่หนาเกลียด อาการ
เชนนั้นไมควรกระทํา เมื่อรูสึกตัวภายหลังก็จะเกิดความเสียใจ วาทําอยางนั้นพูด
อยางนั้นไมดีไมงามไมพอดีเลย ไมทําไมพูดเสียดีกวา จะเห็นความหนาเกลียดดวย
ตนเองความมัวหมองก็จะเปนมลทินอยูกับใจไมรูจักหาย
สวนที่มีขันติอดกลั้นไมแสดงกิริยาแปรผันในเวลาที่สบอารทณอันเปนที่ไมพึงใจ
ยอมมีใจชื่นแชมอยูเสมอเปนที่สรรเสริญของนักปราชญ มีพระพุทธเจาเปนตน ดัง
นิพนธภาษิตของสรภังคดาบส เมือ่ แสดงทําแกทาวสักกเทวราช กลาวไววา “บุคคล

ฆาความโกรธไดแลว ยอมไมเศราโศกในการไหน ๆ ฤาษี
ทั้งหลายยอมสรรเสริญ การละความลบหลูบุญคุณทาน บุคคล
พึงอดกลั้นคําหยาบที่เขากลาของคนทุกประเภท
สัตบุรุษ
ทั้งหลายกลาวคําอดกลั้นนั้นวา เปนคุณธรรมอยางสูง ภาษิตนี้
อธิบายวา คนเราจะเศราโศกคับใจ ก็ตัวจิตคิดอาฆาตอันเกิดแตความโกรธเปนมูล
เมื่อความโกรธไมมี ความโศกจะมีที่ไหน เพราะสภาพทั้งหลายยอมเกิดแตเหตุ ไมมี
เหตุ ผลก็ไมมี เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา ฆาความโกรธไดแลว ยอมไมเศราโศก
ความลบหลูบุญคุณที่เขาทําไวแกตน
คือความเปนคนอกตัญู
เปน
เครื่องหมายของอสัตบุรุษ มีอยูในผูใดยอมเปนมลทินแกผูนั้น ทําใหเปนคนมัวหมอง
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นาเกลียดทั้งทางโลกและทางธรรม ใหละเสีย พึงบํารุงอัธยาศัยใหตั้งอยูในคุณธรรม
คือความเปนผูรูอุปการคุณที่ทานทําไวแลวแกตน แมนิดหนอยก็ไมลืม เมื่อมีโอกาสก็
ทําบุญคุณของทานใหปรากฏ กลาวคือทําการตอบแทนตามที่ตนจะทําได นี้เปน
ลักษณะของสัตบุรุษ เปนที่สรรเสริญของนักปราชญ ทั้งในพุทธกาลและนอกพุทธ
การ ตัวอยางดังในภาษิตนี้ คนเรามีคุณสมบัติตาง ๆ กัน สูงกวากันโดยชาติสกุลก็มี
ทรัพยสมบัติก็มี ยศศักดิ์บริวารก็มี ความรูค วามสามารถก็มี เพราะฉะนั้นจึงสูงกวา
กันเปนขั้น ๆ ตามโลกนิยม สูงกวาก็มี เสมอกันก็มี ต่ํากวาก็มี
ในเหลาคนนั้นมีอัธยาศัยและความประพฤติไมเสมอกันคนชั้นสูงมีเมตตา
กรุณาแกผูนอยก็มี กดขี่ดวยอํานาจก็มี คนเสมอกันประพฤติสม่ําเสมอกันก็มี คอย
เอาเปรียบแกกันก็มี คนชั้นต่ําที่เสงี่ยมเจียมตัวก็มี ที่หยาบคายก็มี เพราะฉะนั้นตอง
มีความอดทนตอคนทุกชั้น
อดทนตอโอวาทของคนชั้นสูง ยอมทําตนใหเจริญดวยความรูและความพฤติ
แมถึงกดขี่ดวยอํานาจ อดทนไวไดก็ยังคงเปนคุณรักษาตนเองใหพนภัย
อดทนตอความบีบคั้นของคนที่เสมอกันก็นับวาดี
เปนทางปองกันมิใหเกิด
วิวาทระหวางกันได เมื่อเขาเห็นความดีของตนก็จะเกิดความเลื่อมใส รูสํานึกตน
กลับเปนคนดีได เชนนั้นชื่อไดวาไดชัยชนะอยางประเสริฐ ตองตามพุทธภาษิตที่ตรัส
สอนไววา พึงชนะความไมดีของเขาดวยความดีของเรา
อดทนถอยคําที่กลาวลวงเกินของคนที่ต่ํากวา ซึ่งไมมีหนทางที่จะตอสูได มี
ผลดีทุอยางประเสริฐสุด เหตุฉะนี้ทานจึงสอนไววา พึงอดทนถอยคําที่กลาว

ลวงเกินของคนทุกประเภท
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ความอดทนมีผลดีทุกอยาง แตจะนับวาเปน ขันติความอดทนอดกลั้นนั้น
ตองอดไดโดยใจที่เปนธรรม ไมใชเพราะความกลัว ผูใดถูกเขาดูหมิ่นดวยแสดง
อาการทางกายหรือกลาววาจาหยาบชา ไดความเจ็บใจ แตไมอาจทําตอบเขาไดดวย
ประการใดประการหนึ่ง จําเปนตองนิ่ง ผูนั้นไมไดชื่อวาประกอบดวยขันติ คือความ
อดกลั้น หากผูใดถูกดูหมิ่นเชนนั้น แมตนสามารถทําตอบเขาได แตอดกลั้นไวดวย
ความคิดเห็นโดยอุบายที่ชอบ ผูนั้นไดชื่อวาประกอบดวยขันติ เปนที่สรรเสริญของ
นักปราชญ พึงเห็นตัวอยางดังตํานานที่ทานเลาไว
ครั้งเกิดสงครามระหวางเทวดากับอสูร พวกเทวดาไดชัยชนะ ควบคุมนําทาว
เวปจิตติสุรินทรไปสูสํานักทาวสักกเทวราช เธอดาและปรามาสดวยถอยคําหยาบคาย
ตางๆทาวสักกเทวราช ผูมีชัยชนะไมทรงนําถอยคํานั้นไวในใจ เพราะทาวเธอมี
อัธยาศัยมั่นคงในขันติโสรัจจะมานาน ครั้งนั้นมาตลีเทวบุตรคิดวา ทาวสักกเทวราชนี้
อดทนคําหยาบนี้ไดเพราะกลัวหรือประกอบดวยขันติความอดกลั้น จึงกราบทูลถาม
เนื้อความนั้น ทาวเธอตรัสตอบใจความวา เราอดทนตอทาวเวปจิตติ

ไมใชเพราะกลัว ไมใชเพราะสูไมได ประโยชนใดจะยิ่งกวาขันติ
ไมมี ผูใดเปนผูมีขันติเปนกําลังยอมอดทนอดกลั้นตอคนทุรพล
ไดเปนนิตย
ทางพระศาสนา สมเด็จพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายก็ทรงสรรเสริญโดย
ประการตางๆ แมพระองคเองก็มั่นคงในคุณขอนี้ แมถูกเขาดา เขาบริภาษสักเทาใด
ก็ทรงแนะนําสั่งสอนเขาใหไดบรรลุมรรคผลเปนอันมาก
ความอดทนมีลักษณะ
ดังกลาวมานี้มีชื่อวา ทนเจ็บใจ
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ขันติ ๓ ประเภท ดังกลาวมานีใ้ หผลดีคือ

ความทนตรากตรํา ยอมเปนปจจัยใหทํางานสําเร็จ ไดทรัพยสมบัติ ยศ
ศักดิ์ชื่อเสียง เปนผลบํารุงตนและหมูคณะใหรุงเรืองไพศาล

ความทนลําบาก ยอมเปนปจจัยมิใหเสียสติสัมปชัญญะ ซึ่งเปนคุณควร
ตองประสงคในเวลาจําเปน

ความทนเจ็บใจ

ยอมเปนปจจัยไมใหประพฤติผิดพลั้งดวยกําลังโทสะ
สกัดกั้นกายวาจามิใหแสดงกิริยาแปรผัน ซึ่งเปนอาการนาเกลลียดนาอาย
การรักษามารยาทใหเรียบรอย

ไดชื่อวา

โสรัจจะ พูดสั้นๆคือ ความ

เสงี่ยม

ขอนี้ตองมีเปนคูกัน
ถามีแตความอดทนอยางเดียวไมรูจักรักษา
กิริยามารยาท กายวาจาก็จะไมเรียบรอยตองตามความนิยม เมื่อมีโสรัจจะเขากํากับ
คูกัน ยอมทําใหงามทัง้ ภายในและภายนอก แมสาธุชนก็ยึดธรรมขอนี้เปนหลัก ตอง
ทนตรากตรําทํากิจใหสําเร็จตามหนาที่ของตน เวลาเจ็บไขไมทําใจเสาะ ตองอดทน
ทําใจใหประกอบดวยสติสัมปชัญญะ จึงจะถูกตองตามลักษณะของสาธุชน ทาน
ตองเปนผูอดกลั้นตอถอยคําที่แสลงหู ไมทําใจมหผลุนผลันในเมื่อยังไมถึงเวลา ซึ่ง
เปนกิริยาทําใหเสียการ ตองเปนผูรักษากายวาจา รักษามรรยาทใหใหถูกตองตาม
วินัยของตน เมื่อเปนเชนนี้ก็จะบํารุงตนและหมูคณะของตนใหรุงเรืองไพศาลเปนที่
สรรเสริญของนักปราชญทั้งทางโลก และทางธรรม ดังพรรณนามา
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งามดอย
จะเปนใครก็ตาม เมื่อเกิดความโกรธ ความงามจะ
ดอย
และยิ่งขาดธรรมะ คือ ขันติ โสรัจจะ แลวจะหมดงามทันที
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