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ธรรมอันเปนเหตุใหเกิดสุข คือความสามัคคี แปลวาความพรอมเพรียงกัน
คุณขอนี้สําคัญเพราะเปนเครื่องจูงใจใหชื่นบาน เปนทางใหเกิดผลคือความสุข สม
ดังพุทธศาสนสุภาษิตวา “สุขา สงฆสส สามคคี” ความสามัคคีของ

หมูคณะใหเกิดสุข
สามัคคีนี้มี ๒ ประเภทคือ
กายสามัคคี พรอมเพรียงกันดวยกายอยางหนึ่ง
จิตสามัคคี พรอมเพรียงกันดวยน้ําใจอยางหนึ่ง
พรอมกันทั้ง ๒ ประเภทจึงเปนเหตุใหไดผลดีเต็มที่ ถาเปนแคสามัคคีดวยกาย
ใจไมสามัคคีดวย เชนคนงานที่อยูในอํานาจของนายงาน เมื่อเขาบังคับใหชวยยก
ของที่หนักใหถึงที่ตามประสงคได เปนแคสามัคคีเพราะเขาบังคับผลของการทํานั้นก็
บกพรอง ไมดีเทากับทําดวยน้ําใจจริง ถึงอยางนั้นก็ยังดีกวาคนที่ดื้อหลีกเลี่ยงเอาตัว
รอด ถึงจะทําดวยความไมเต็มใจ ก็ยังไมเปนการฝาฝนหรือดูดายใหเกิดบาดหมาง
กับหมูคณะ การทําก็ยังมีผลอยูบาง แตถาพรอมทั้งจิตสามัคคีจะไดผลทวีมากกวา
นั้นหลายเทา เพราะผูท ี่มีใจประกอบดวยไมตรีอารีแกกัน จะมีผูบงั คับหรือไมมีก็ตาม
ยอมพรักพรอมชวยกันทําชวยกันคิดใหกิจการสําเร็จโดยชื่นตาชื่นใจ สามัคคีลักษณะ
ดังกลาวมานี้มีอยูในหมูใดสมาคมใด หมูนั้นสมาคมนั้นยอมดําเนินไปสูความเจริญ
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ไมมีความเสื่อมทราม
สรรเสริญไว ความวา

ตองตามพุทธภาษิตที่สมเด็จพระบรมศาสดาของเราตรัส

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลกยอม
เกิดขึ้นเพื่อความตองการ เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุขแหง
ชนเปนอันมากทั้งเทวดาและมนุษย ธรรมอันหนึ่งนั้นคือความ
สามัคคีแหงหมู เพราะเมื่อหมูพรอมเพรียงกันแลว ความขัดใจ
ความกระทบกระทั่ง ความราวราน ยอมไมมแี กกัน คนที่ยังไม
เลื่อมใสยอมเลื่อมใสในหมูคณะนั้น ที่เลื่อมใสแลวยอมเลื่อมใส
ยิ่งขึ้น
สามัคคีเปนคุณสําหรับหมูคณะ คนเราจะอยูในโลกตามลําพังคนเดียวไมได
นายกับลูกนอง บิดากับบุตร สามีกับภรรยา ถาขาดความปองดองกันก็หาความสุข
มิได
หมูคณะกวางออกไปเพียงใดสามัคคีก็หางออกไปเพียงนั้นเพราะคนเรามี
อัธยาศัยและความประพฤติตาง ๆ กัน เพราะฉะนั้นตางคนตางตองยึดธรรมเปนหลัก
จึงจะทําใหความเปนหมูคณะเจริญอยูได
ธรรมสําหรับยึดเหนี่ยวน้ําใจกันไวไดนั้นมี ๔ ประการเรียกวา สังคหวัตถุ ไดแก
๑. ความเผือ่ แผแบงปนกัน
๒. กลาวถอยคําที่มีน้ําใจตอกัน
๓. ชวยเหลือทําประโยชนแกกัน
๔. ประพฤติตนสม่ําเสมอกัน รวมสุขรวมทุกขกัน
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๑. ความเผื่อแผแบงปนกัน เปนคุณยึดเหนี่ยวน้ําใจกันไวอยางหนึ่ง
คนใจจืดเหนียวแนน เห็นแตประโยชนตนฝายเดียว ทํากิจการอันใดก็เอาแตได
สวนตัว ไมเหลียวแลถึงผูอื่น กิริยาของคนเชนนี้ เปนเหตุทําลายความสามัคคี
เพราะเมื่อเขาเห็นอัธยาศัยใจคอเชนนั้นก็ไมตองคบหาสมาคมดวยคนที่มีอัธยาศัย
เอื้อเฟอเจือจานแกกันตามกําลังของตน ยอมเปนที่รักใครของชนเปนอันมาก เพราะ
เมื่อมีไมตรีจิตแกเขา เขาก็มีไมตรีตอบ ตางอาศัยความดีของกันและกัน ไมตรีก็สนิท
สนมกลมเกลียวเปนอันหนึ่งอันเดียวสมดังพุทธภาษิตวา ทท มิตตานิ คนถติ
ผูใหยอมผูกไมตรีไวได เพราะฉะนั้นความเผื่อแผแกกัน จึงเปนคุณยึดเหนี่ยวน้ําใจ
รักษาสามัคคีไวไดประการหนึ่ง

๒. วาจาที่พูด ก็เปนคุณสําคัญอีกอยางหนึ่ง ซึ่งจะทําใหเกิดความยินดี
ปรีดา หรือความบาดหมางแกกัน การพูดเสียดสีกระทบกระทั่งบริภาษใหบาดใจ
เปนเหตุตัดทอนความสามัคคี เพราะวาจาหยาบไมเปนที่พอใจของใคร ๆ วาจาที่
ออนหวานนุมนวลควรดื่มไวในใจ เปนคุณทําใหเกิดความยินดีปรีดาแกผูที่ไดสดับ
แมถึงวาจานั้นจะไมถูกใจ แตเปนเครื่องเตือนใจใหประพฤติดี วาจาเชนนี้ก็ควรดื่มไว
ในใจ นับวาเปนสุภาษิตที่สรรเสริญของนักปราชญ ลักษณะของถอยคําที่เปน
สุภาษิตนั้น ทานกลาวไว ๔ อยางคือ
๑. คําเปนสุภาษิต
๒. คําเปนธรรม
๓. คําเปนที่รัก
๔. คําสัตย
ถอยคําใดที่เวนจากการสอเสียดยุยงใหเขาแตกราวกันเปนถอยคําชักจูงกันให
ตั้งอยูในความสามัคคี เมื่อมีการแกงแยงบาดหมางเกิดขึ้น การพูดไกลเกลี่ยชี้เหตุชี้
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ถอยคําเชนนี้ชื่อวาสุภาษิต เพราะเปนคําไม
ทําตนและผูอื่นใหเดือดรอน เพราะฉะนั้นพึงละคําพูดสอเสียดเสีย พูด

ผลใหตกลงกันโดยสามัคคี

ถอยคําที่ชักนํากันใหตั้งอยูในความสามัคคี แมพระวังคีสเถระเจา ซึ่งเปนสาวกของ
พระบรมศาสดา เมือ่ จะประกาศใหทราบเนื้อความนี้ไดกลาวคาถาเฉพาะพระพักตร
สมเด็จพระบรมศาสดา ความวา บุคคลพึงกลาววาจาอันเปนเหตุไมทํา

ตนและบุคคลใหเดือดรอน ไมเบียดเบียนคือทําลายผูอื่นดวย
วาจาใด วาจานั้นแลชื่อวาสุภาษิต
ถอยคําที่มีเหตุผลอันผูฟงอาจตริตรองเห็นตามได เปนประโยชนแกผูไดยินได
ฟง ชื่อวา ถอยคําเปนธรรม ผูใดกลาวถอยคําเพอเจอหาประโยชนมิได ผูนั้นชื่อ
วากลาวถอยคําไมเปนธรรม วาจาของบุคคลเชนนั้นหาหลักฐานไมได ไมเปนถอยคํา
ที่ควรยกขึ้นสูบัญญัติของหมูคณะซึ่งเปนระเบียบอันดี คนเชนนี้ชื่อวาทําตน และหมู
คณะของตนใหเสื่อม หาความเจริญมิได
สวนผูที่กลาวถอยคําเปนธรรมคือ มีเหตุผลควรเชื่อเปนหลักฐาน เปนคุณเปน
ประโยชนแกผูไดยินไดฟง ทําความเห็นของหมูคณะใหเปนไปถูกตองตามคลองธรรม
เมื่อรับฟงความเห็นของกันและกัน ยึดธรรมเปนหลัก ความประพฤติก็เปนไปทาง
เดียวกัน ความแกงแยงกันก็ไมมี มีแตความสามัคคีพรอมเพรียงเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เพราะฉะนั้นนักปราชญทานจึงสอนไววา บุคคลควรพูดวาจาที่ดี

ไมควรพูดวาจาชั่วเลย เพราะพูดวาจาที่ดียังประโยชนใหสําเร็จ
พูดวาจาชั่วยอมเดือดรอน
ถอยคําที่ไมหยาบทําใหผูฟงรักใครนิยมนับถือ โดยเปนวาจาสุภาพนุมนวล ชื่อ
วา วาจาเปนที่รัก วาจาไพเราะเปนเครื่องจับใจของผูฟงใหเกิดปติโสมนัสนิยม
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นับถือในผูพูด จูงใจใหสามัคคีพรอมเพรียงกันไดอยางหนึ่ง เพราะฉะนั้นสมเด็จพระ
ภิกษุเขาไปตั้ง
บรมศาสดาของเราทั้งหลายจึงสอนพระภิกษุไวความวา

วจีกรรมประกอบดวยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรย
ทั้งตอหนา
และลับหลัง คือมีเมตตาปราศรัยไตถามถึงทุกขสุขของกันและ
กัน คุณขอนี้จัดเปนสารณียธรรม คือธรรมเปนที่ตั้งแหงความนึกถึงกัน เพราะ
ถอยคําเชนนั้นเปนเครื่องจับใจ ใหรูสึกอุปการคุณของกันและกัน แมถอยคําของผูอื่น
จะหยาบไมเปนที่เสนาะหู ไมควรยึดถือถอยคํานั้นใหเปนเครื่องยึดเหนี่ยวรั้งถอยคํา
ของตัวพลอยเสียไปดวย พูดดีเปนหลักไวอาจชนะวาจาหยาบนั้นได เพราะฉะนั้น
ทานจึงสอนไววา บุคคลควรกลาวแตวาจาเปนที่รัก ซึ่งทําผูฟงให

เพลินดวยน้ําใจอันเบิกบาน ไมยดึ ถือถอยคําอันชั่ว คือคําหยาบ
อยางปฏิกูลของผูอื่น
คําพูดที่จริง ไมเท็จ เรียกวา คําสัตย ขอนี้เปนคุณสําหรับบุคคล คําเท็จทํา
ผูฟงใหเขาใจผิด กิจที่ทําดวยความเขาใจเชนนั้นยอมไมมปี ระโยชน กลับใหโทษ
อยางรายแรงแมเปนเรื่องเล็กนอยก็ไมควรพูดใหคลาดเคลื่อน เพราะกิริยาเชนนี้เปน
ลักษณะของคนสับปลับ
เคยตัวหนักเขาเรื่องใหญๆก็อาจประพฤติเชนนั้นได

ภาชนะปากกวางวางไวกลางแจงยังเต็มไปดวยเม็ดฝนอันตกทีละ
หยดๆฉันใด ความแมประพฤติทีละนอยๆ ก็ชั่วเต็มที่ไดฉัน
นั้น คนสับปลับแมบางคราวจะพูดจริงก็ไมมีใครเชื่อถือ ไมอาจนําความเจริญมาสู
หมูคณะของตนได คนที่มีถอยคํากอปรดวยความสัตยความจริง มีถอยคําศักดิ์สิทธิ์
เปนที่นิยมนับถือของประชุมชน อาจบํารุงคณะของตนใหเจริญไพศาล เพราะเปนที่
เชื่อถือของหมูคณะ ชักจูงใหกลมเกลียวกันได เพราะฉะนั้นคําสัตยจึงเปนคุณยึด
เหนี่ยวน้ําใจกันประการหนึ่ง
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วาจามีลักษณะ ๔ ประการดังพรรณนามา นับวาเปนสุภาษิต เปนเครื่อง
ประพฤติของบัณฑิต ตองตามพุทธภาษิตทีต่ รัสสอนไวความวา
สัตบุรุษทั้งหลาย กลาวสรรเสริญ คําสุภาษิตวาเปนคุณสูงสุด เปนลักษณะ
แรก
พึงกลาวถอยคําเปนธรรม ไมพงึ กลาวถอยคําเวนจากธรรมนั้นเปนลักษณะที่
๒
พึงกลาวถอยคําเปนที่รัก ไมพึงกลาวถอยคํานาเกลียดนาชังนั้นเปนลักษณะที่
๓
พึงกลาวคําสัตยไมพูดพลอย ๆ นั้นเปนลักษณะที่ ๔
ถอยคําที่ประกอบดวยลักษณะนี้ ชื่อวาพูดจามีน้ําใจเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
กันใหตั้งอยูในความสามัคคี

๓. การชวยเหลือเกื้อกูลกัน

เปนคุณเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจกัน
ประการหนึ่ง คนที่มพี วกพองมากสามารถทํากิจการใหญ ๆ ใหสําเร็จได ก็เพราะ
อาศัยกําลังกาย กําลังทรัพย กําลังความคิด ของพวกพองเขาประกอบกัน ผลของ
ความชวยเหลือกัน นอกจากทํากิจใหสําเร็จยังเปนคุณปลุกความชื่นบานแกหมูคณะ
เมื่อทําการใดไดเห็นพวกพองชวยเหลือโดยเต็มใจ ยอมรูสึกเบิกบานมีใจชืน่ ชม ก็
เพราะเขาเหลานี้มีไมตรีสนิทสนมตอกัน ฝายใดมีกิจชวยกันทําชวยกันคิดใหกิจนั้น ๆ
สําเร็จลุลวงไปโดยความชวยเหลือกันนํามาผลซึ่งผลคือปติและโสมนัสแกกัน ตอง
ตามพุทธภาษิตวา อตถมหิ ชาตมหิ สุขา สหายา สหาย (คนรวม
กิจการรวมสุขรวมทุกขกัน)

นําความสุขมาใหในเมื่อกิจเปนประโยชน

เกิดขึ้น
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สุภาษิตขอนี้ชี้ใหเห็นวา
คนที่เปนสหายกันจะเห็นน้ําใจกันก็เมื่อเวลามีกิจ
เกิดขึ้น เมื่อไดรับความชวยเหลือก็แลเห็นผลอันเกิดแกความที่มีสหาย ความดูดาย
เพิกเฉยในเวลาที่พวกเดียวกันมีกิจเกิดขึ้น
หรือฝายหนึ่งตองทุกขภัยไดรับความ
ลําบากทําเพิกเฉยไมนําพา หรือกลับซ้ําเติมสงเสริมโทษภัย เปนเหตุทําลายความ
สามัคคี คนเชนนี้ไมนับวาเปนสหาย เมื่อหมูคณะเห็นน้ําใจก็ชักเบื่อ ไมอยากคบหา
สมาคมเพราะฉะนั้น ความชวยเหลือกัน จึงเปนคุณสําคัญในการยึด

เหนี่ยวน้ําใจกัน
๔. ความประพฤติตนสม่ําเสมอ เปนคุณยึดเหนี่ยวน้ําใจกันประการ
หนึ่ง ขอนี้มีตางอาการที่จะพึงประพฤติคนที่เปนญาติกันประพฤติตนตามฉันที่เปน
ญาติ
ที่เปนมิตรกันประพฤติตนตามฉันที่เปนมิตร
ที่นับเนื่องเปนหมูเดียวกัน
ประพฤติตนตามฉันทีเ่ ปนพวกเดียวกัน ที่เปนผูใหญประพฤติตนตามฉันที่เปนผูใหญ
ที่เปนผูนอยประพฤติตนตามฉันที่เปนผูนอย ไมคดิ เอารัดเอาเปรียบ ตางรักษา
ประโยชนของกัน รูจักผอนผันประพฤติตามสมควรแกประชุมชนที่ตนเนื่องอยูดวย มี
จิตคงที่ไมแปรผัน สงเคราะหกันตามฉันที่สนิทและหาง แมจะมีโภคสมบัติหรือ
อํานาจหรือคุณวุฒิวิทยาความรูอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ก็ไมดูหมิ่นผูอื่นวาเลวทราม
กวาตนเกินไป ทําความเห็นและความประพฤติใหสม่ําเสมอกัน ธรรมดาบุคคลจะ
เปนที่รักใครเคารพนับถือของประชุมชน ตองอาศัยความประพฤติของตนอยางหนึ่ง
เมื่อไดทํากิจธุระของกันและกันดวยกายหรือวาจาก็ดี ดวยเมตตาจิตคิดจะชวยจริงๆก็
ดี ตอหนาฉันใดลับหลังก็ฉันนั้น ผูที่เห็นความดีเชนนั้น ก็รูสึกยินดีนิยมนับถือ และ
กิจการที่จะทํารวมกันก็ไมทําใหลกั ลั่นตลอดกาลเวลา ประพฤติเที่ยงธรรมตามหนาที่
ไมใหเสียระเบียบของหมูคณะขอนี้สมเด็จพระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย ก็ตรัสสอน
เปนพุทธโอวาทไว ทั้งฝายคฤหัสถและบรรพชิต ความวา เมื่อประชุมก็พรอม

เพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พรอมเพรียงกันเลิก และ
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พรอมเพรียงกันชวยกันทํากิจที่ตองทํา
เจริญฝายเดียวหาความเสื่อมมิได

อยางนี้พึงหวังความ

ความประพฤติเที่ยงธรรมตามระเบียบอยางนี้ ก็นับงาประพฤติตนสม่ําเสมอ
ความประพฤติเสมอตนเสมอปลายนอกในเสมอกันแลว แมจะไมแสดงกิริยากายและ
วาจาแตน้ําใจหวังสุขประโยชนตอกันแลว กิริยากายวาจาก็เปนที่ตองตาตองหูของกัน
และกัน ผูที่ไดรับไมตรีจิตเชนนั้นภายหลังก็แสดงไมตรีจิตตอบ ขอนี้เปนธรรมดา

ปูชโก ลภเต ปูช
วนทโก ปฏิวนทน

ผูบูชายอมไดบูชา
ผูไหวยอมไดไหวตอบ

อนึ่ง ไมควรถือความเห็นของตนฝายเดียว ตองคอยผอนผันสั้นยาว เอาใจซึ่ง
กันและกันเปนประมาณดวย ถามีเหตุอันจะนําความเห็นใหแตกตางกันเกิดขึ้น ตอง
ชี้เหตุผลทําใหตกลงกันโดยนุมนวลไมหักหาญ เมื่อมีเหตุซึ่งเปนทางแหงความเคลือบ
แคลงเกิดขึ้น ควรพูดจาและไตถามกันตรง ๆ เพื่อมิใหเขาใจผิด คิดกินแหนงแกกัน
และกันเพราะธรรมดาคนจะวิวาทแตกราวกันก็เพราะอาศัยตางคนตางเห็นวาไมหวัง
ประโยชนตอกันบาง ถาตางคนตางประพฤติเสมอ ๆ กัน ทําความเห็นใหตรงกัน ก็
จะไมวิวาทแตกราวกัน เพราะฉะนั้นความประพฤติตนสม่ําเสมอ จึงเปนคุณหนวง
เหนี่ยวน้ําใจกันประการหนึ่ง

ธรรม ๔ ประการ คือ ความเผื่อแผแบงปนกัน กลาว
ถอยคําที่มีน้ําใจตอกัน ชวยเหลือทําประโยชนแกกัน ประพฤติ
ตนสม่ําเสมอ มีลักษณะดังพรรณนามา เปนหลักแหงความประพฤติที่จะหนวง
เหนี่ยวน้ําใจของหมูคณะ ใหรวมสามัคคีพรอมเพรียงเปนอันหนึ่งอันเดียว แตความ
ศาสโนวาทกัณฑที่ ๖ – ธรรมอันเปนเหตุใหเกิดสุข

8

สามัคคีเมื่อเกิดขึ้นแลวก็ยากที่จะรักษาใหคงอยูเสมอได เพราะน้ําใจมักจะวิปริตผัน
แปรไมคงที่ ตองอาศัย ขันติ คือความหนักเอาเบาสูเปนหลักดวย เมื่อสิ่งไมพอใจ
มากระทบกระทั่งตองอดกลั้นไวโดยอุบายที่ชอบ
ไมเห็นแกความไดเปรียบและ
เสียเปรียบ ประพฤติกิจการตามหนาที่ หวังความเจริญแกหมูคณะเปนที่ตั้ง การถือ
เปรียบเกี่ยงงอน ความผลุนผลันหูเบาใจเร็วเปนเหตุใหเกิดความบาดหมาง ซึ่งเปน
การแตกสามัคคี เมื่อมีขันติประจําอยูแลวจะไดบั่นรอนสิ่งจะมาตัดทอนสามัคคีนั้นๆ
ี่ ีขันติความอดทน ยอมบั่นรอนมูลราก
ตองตามสุภาษิตความวา ผูทม

ที่ตั้งแหงความขอครหาและการทะเลาะได
สามัคคีธรรมเปนคุณสําคัญสําหรับหมูคณะ เพราะเมื่อพรอมเพรียงกันทั้งกาย
ทั้งใจ
อาจทํากิจตามหนาที่ของตนใหสําเร็จลุลวงถึงที่สุด
เพราะฉะนั้นทาน

สาธุชนทั้งหลายควรยึดธรรมเครื่องบํารุงสามัคคี กลาวคือไมทํา
ตนใหเปนคนใจจืด ไมพูดคําหยาบ ไมดูดายเพิกเฉยในกิจการ
ของหมูคณะ ไมประพฤติตนเปนคนโลเล ไมเที่ยงธรรมตอ
หนาที่ พึงบํารุงอัธยาศัยใหเอื้อเฟอเผื่อแผกัน กลาวถอยคํา
นุมนวลมีน้ําใจ
ตั้งใจทํากิจที่เปนประโยชนแกหมูคณะ
ประพฤติตนสม่ําเสมอควรแกฐานะของตน จะไดรับผลแหงธรรมคือ
ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ชวยกันทํากิจใหสําเร็จตามหนาที่ของ
ตน
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