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พหุตภกโข ภวติวิปปวุตโถ สก ฆรา
พหูน อุปชีวนติ โยมตตาน น ทุพภติ
การสงเคราะหญาติและมิตรเปนอนวัชชกิจ
โบราณบัณฑิตไดบําเพ็ญเปน
อาจิณวัตร บุคคลทีน่ ับถือกันวาเปนญาติก็เพราะนับวาเปนผูเนื่องกันโดยกุลสัมพันธ
ที่คบกันเปนมิตรก็เพราะเปนผูถูกอัธยาศัยรวมกันในกิจการนั้นๆ ความวิสาสะกันโดย
สังคหกิจยอมผูกจิตใหสนิทกัน ตองตามพุทธภาษิตวา วิสาสปรมา ญาตี
ความคุนเคยเปนญาติอยางยิ่ง ขอนี้พระพุทธองคทรงแสดงมิตรธรรมเกี่ยวกับญาติ
สัมพันธ ความคุนเคยนั้นสําเร็จดวยไมตรีจิต ทําใหสนิทสนมกันดวยสังคหธรรม คน
อื่นที่ไมใชญาติ ถาคบกันสนิทแลวก็เหมือนญาติที่สนิท จัดวาเปนมิตรรวมสุขรวม
ทุกขผูที่เปนญาติถามีมิตรธรรมประกอบกันยอมเพิ่มพูนความสัมพันธใหสนิทสนม
สถาพร เปนบอเกิดแหงสวัสดิมงคล
ชนผูรักใครกันสนิทชื่อวามิตร ตองดวยพุทธภาษิตวา

มาตา มิตต สเก

ฆเร มารดาชื่อวาเปนมิตรในเรือนของตน คนผูมีเมตตาตอกันก็ชื่อมิตรได
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ในคําวา บาปมิตโต กลยาณมิตโต มีมิตรเลว มีมิตรดีโดยนัยนี้ ผูที่
สนิทสนมกัน มีเมตตาตอกันไดชื่อวามิตรทั้งนั้น มิตรนั้นมีทั้งชั่วทั้งดีมิตรชั่วเรียกวา
ปาปมิตร มิตรดีเรียกวา กัลยาณมิตร
มิตรนั้นยอมเปนปจจัยภายนอกอันแรงกลา
ที่จะพาผูคบหาใหถึงความเจริญหรือ
ความเสื่อม สมเด็จพระโลกนาถเจาจึงตรัสวา

พาหิร ภิกขเว องคนติ กริตวา นญญ เอกงคมปสมนุปส
สามิ
ย เอว มหโต อนตถาย สวตตติ ยทิท ภิกขเว ปาปมิต
ตา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทําปจจัยภายนอกใหเปนเหตุแลวเรายอมไมแลเห็นเหตุ
แมอันหนึ่งอื่นอันจะเปนไปเพื่อความเสียหายอยางใหญ เหมือนความเปนผูมี มิตรชั่ว
ความเปนผูม ีปาปมิตรยอมเปนไปเพื่อความเสียหายอยางใหญ อีกอยางหนึ่งเรายอม
ไมแลเห็นเหตุอันหนึ่งอื่นเหมือนกัน อันจะเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือน
ความเปนผูม ีมิตรดี
ความเปนผูม ีกัลยาณมิตรยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ

วาทสูตร

ตรัสเรียกบาปมิตรวามิตรปฏิรูปคือมิตรเทียม
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กัลยาณมิตรวาสุหัท คือ คนใจดี จัดวาเปนมิตรแท ทรงจําแนก
ลักษณะมิตรเทียมและมิตรแทไวฝายละ ๔ พวก

มิตรแทนั้นคือ เปนผูอุปการะเกื้อหนุนกันจริง เปนผูรวม
สุขรวมทุกขกันได
เปนผูแนะนําในทางที่เปนประโยชนเปนผู
เอ็นดูรักใครจริง
ครั้นทรงแสดงลักษณะแหงมิตรเทียมและมิตรแทดังนี้แลว ตรัสใหเวนมิตร

เทียมเสียใหหางไกล เหมือนคนเดินทางเวนทางที่มีภัยอันตราย
พระองคตรัสใหเขาหามิตรแทเหมือนมารดาไมทิ้งบุตร
ฉะนั้น
กัลยาณมิตรหรือมิตรแทนั้นทานพรรณนาวา เปนปจจัยแหงความเจริญทั้งที่เปนโลกี
ยะและโลกุตตระ เมื่อไดมิตรเชนนั้นพึงผูกใจไวดวยสังคหวิธีตามควร ดังพระบรมพุท
โธวาท ตรัสสอนสิงคาลกมาณพคหบดีบุตรวา ปญจหิ โข คหปติปุตต กุล

ปุตเตน อุตตราทิสา มิตตามจจา ปจจุปฏฐาตพพา ดูกอนคหบดี
บุตร มิตรเปรียบดวยทิศเบื้องซาย กุลบุตรพึงบํารุงมิตรดวยฐานะ ๕ ประการ คือ
เปยยวชเชน ดวยการกลาวถอยคําที่นายินดี

อตถจริยาย ดวยประพฤติการที่เปนประโยชนแกมิตร
สมานตตตาย ดวยความเปนผูมีตนเสมอไมถือตัวรวมทุกขรวมสุขกัน
อวิสวาทนตาย ดวยคําพูดซื่อตรงไมหลอกลวงกัน
ดูกอนคหบดีบุตร มิตรอันเปรียบดวยทิศเบื้องซาย อันกุลบุตรบํารุงดวยฐานะ
๕ อยางเหลานี้แลว ปญจหิ ฐาเนหิ กุลปุตต อนุกมปนติ มิตรยอม
อนุเคราะหกุลบุตรดวยฐานะ ๕ ประการคือ
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๑. กุลบุตรนั้นเลินเลอเผลอสติยอมเอาใจใสระวังรักษาเขา
๒. ยอมปองกันรักษาทรัพยสมบัติของเขา
๓. เมื่อมีทุกขรอนยอมเปนที่พึ่ง
๔. ยอมไมละทิ้งในยามวิบัติ
๕. ยอมนับถือครอบครัววงศวานของเขา
ผูที่ประกอบดวยลักษณะแหงมิตรพรอมดวยมิตรธรรมเชนนี้จัดวาเปนมิตรดี มี
ความซื่อตรงตอมิตร ยอมเปนที่นิยมนับถือของประชาชน พนจากภัยอันจะบังเกิดแต
ศัตรูหมูอมิตร ตองดวยภาษิตของพระโพธิสัตว ครั้งเสวยพระชาติเปนเตมิยกุมาร
ตรัสแกนายสุนันทสารถี โดยนิพนธคาถาดังนี้วา
บุคคลผูไมประทุษรายมิตรแท จากบานเรือนของตนไป ยอมเปนผูบริบูรณ
ดวยอาหาร คือมีผูคนตอนรับสักการะดวยความนิยมนับถือ ไดเปนที่พึ่งแหงอุปชีวก
ชนเปนอันมาก
บุคคลผูไมประทุษรายมิตร ไปสูชนบทใดๆก็ดี สูนิคมราชธานีทั้งหลายก็ดี
ยอมเปนผูที่เขาบูชา คือไดรับการตอนรับในที่เหลานั้นทุกตําบล
ตัวอยางดังจิตตคหบดีในมัจฉิกาสัณฑนคร ทานผูนี้เปนผูมีอารีตอ
ญาติมิตร เปนที่นิยมนับถือของประชาชน เกียรติคุณของทานขจรไปทั่วทิศ ทานได
สังฆารามชื่อวาอัมพาฎกวัน ไดฟงธรรมเทศนาในสํานักพระมหานามและพระ
ธรรมเสนาบดีสารีบุตร บรรลุโสดาปตติผลและอนาคามิตามลําดับ
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ทานจะไปเฝาพระบรมศาสดา ณ พระนครสาวัตถี จัดเครื่องไทยธรรมบรรทุก
เกวียน ๕๐๐ เลมสําหรับบําเพ็ญทานมีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาไปดวยเปน
อันมาก เดินทางไปถึงประเทศใด ประชาชนในประเทศนั้นก็พากันตอนรับสักการะ
ดวยเครื่องบรรณาการเปนลําดับไป แมนไปถึงสํานักพระบรมศาสดาแลว ชาวเมือง
สาวัตถีก็ตอนรับและสักการะดวยเครื่องบรรณาการเปนอันมาก ทานเลี้ยงดูคฤหัสถ
บรรพชิต
พวกที่มาดวยและพระสงฆในเชตวันดวยเครื่องบรรณาการที่ประชาชน
นํามาสักการะ ไมมีโอกาสที่จะบําเพ็ญทานดวยไทยธรรมของตน จนเวลากลับตอง
ถวายเครื่องไทยธรรมนั้นไวในเชตวัน
ทานวาเกิดกับปยภูมิที่เก็บปยวิตถุในพระ
ศาสนาแตนั้นมา
เรื่องนี้สาธกใหเห็นวา คุณความดีจัดความอารีเขาดวยเปนเหตุปลูกความนิยม
ของประชาชน แมจากบานเรือนไปก็ไดรับการตอนรับสักการะดวยความเต็มใจ ได
เปนที่พึ่งแหงอุปชีวิกชนเปนอันมาก
บุคคลที่ไมประทุษรายมิตร โจรทั้งหลายไมอาจย่ํายีได เพราะพวกพองมาก มี
หูตารอบขาง
เจานายก็ไมรังเกียจเพราะเหตุคุณความดียอมพนจากสรรพศัตรูหมู
อมิตร ดวยอํานาจสุจริตกับใจมิใหคิดประทุษราย ดังตัวอยางทีฆาวุกุมารพระราช
โอรสของพระเจาทีฆีติ

ผูครองโกศลรัฐ

เธอประสูติเมื่อพระชนกเสียพระราช

สมบัติ พบพระเจาพรหมทัตตผูครองแวนแควนกาสี แลวตั้งพระทัยจะแก
แคนเอาพระราชสมบัติของบิดาคืนใหจงได

เพียรหาชองเขาใกลพระเจา

พรหมทัตตจนไดเปนสารถีคนโปรด
คราวหนึ่งพระเจาพรหมทัตตเสด็จประพาสปา ทีฆาวุกุมารแสรงขับ
รถพระที่นั่งเร็วจนขาราชบริพารตามเสด็จไมทัน ทาวเธอทรงเหนื่อยก็ตรัสสั่งใหหยุด
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รถพระที่นั่ง เสด็จลงพัก ณ ที่แหงหนึ่งแลวบรรทมหลับไป ทีฆาวุกุมารไดชองที่จะ
แกแคน จึงถอดพระแสงจากฝกแลวปลุกบรรทมขึ้นแสดงตนใหทราบวาเปนศัตรูจะแก
แคนแทนพระราชบิดาพระเจาพรหมทัตตตกพระทัยตรัสขอพระชนมชีพ พระ
กุมารนึกถึงพระวาจาของพระราชบิดาวา จงเห็นยาวดีกวาสั้น ทั้งตนก็ไดรับ
พระราชอุปถัมภจากทาวเธอ ทรงพระเมตตาชุบเลี้ยงใหมียศศักดิ์ จึงยอมสมัครระงับ
สองกษัตริยสมัครสโมสรรวม
เวร ถวายพระชนมแดพระเจาพรหมทัตต
สามัตคีเปนไมตรีกัน ทีฆาวุกุมารไดราชสมบัติคืนพรอมทั้งพระราชธิดา ภายหลัง
ไดครองแควนกาสีอีกดวย

ทีฆาวุกุมารอดกลั้นความแคนไวได ไมทํารายพระเจาพรหมทัตตใน
เมื่อมีโอกาสทําไดถนัด จัดวาไมประทุษรายมิตร แมพระเจาพรหมทัตตจะเปน
ศัตรูอยูกอน แตภายหลังไดทรงอุปถัมภก็จัดวาเปนมิตร อาศัยคุณขอนี้พระราชกุมาร
จึงเปนที่รังเกียจของพระเจาพรหมทัตต ชาวกาสิกรัฐซึ่งเปนอมิตรก็กลับจิต
เปนไมตรีทั่วรัฐมณฑล จัดวาไมเปนที่รังเกียจของเจานายและลวงอมิตรได
บุคลผูไมประทุษรายมิตรยอมไดความยินดีปรีดาในสภาที่ประชุม เพราะมีผู
นิยมตอนรับนับถือ ไมตองโกรธกลับมาเรือนตน เปนผูประเสริฐสุดแหงหมูชนผูเปน
ญาติดวย สามารถเชิดชูใหมีเกียรติ ทีฆาวุกุมารไดรับความนิยมยกยองนับถือใน
สภาของกาสิกรัฐ กลับไปสูบ ุรีของตนโดยกมลชื่นบาน เชิดชูเกียรติของชาวโกศล
ทั่วรัฐมณฑล จัดวาเปนผลของมิตรธรรมในคาถานี้

๑. สักการะเขาแลวยอมเปนผูที่เขาสักการะตอบ
๒. เคารพเขาแลวเปนผูที่เขาเคารพ
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๓. บุคคลผูไมประทุษรายมิตร
เกียรติคุณ

ยอมไดรับการยกยองและ

ทีฆาวุกุมารสักการะเคารพพระเจาพรหมทัตต โดยถวายพระชนมชีพ
และประพฤติตนออนนอมเหมือนดังกอนพระเจาพรหมทัตตก็พระราชทานอภัย
ทรงยกยองใหมีเกียรติในคณะอํามาตยราชเสวกของพระองค
ตอบ ไดเคารพตอบไดรับการยกยองและเกียรติคุณอยางสูง

เปนอันวาไดสักการะ

อีกเรื่องหนึ่ง เศรษฐีในเมืองพาราณสีคิดจะคาไมจันทรเปนสินคาจําหนาย จึง
เอาผาและอาภรณจํานวนมากบรรทุกเกวียน ๕๐๐ เลมไปถึงปจจันตคาม สืบถามได
ความวา มีบุรุษผูหนึ่งบานอยู ณ เชิงเขา ไดทั้งชื่อของเขารวมทั้งภรรยาและบุตรธิดา
ของเขา จึงไปบานนัน้ โดยอาการแหงคนคุนเคยกัน เวลานั้นสามีไปปา แตภรรยา
ทักทายปราศรัยแบบกันเอง ใหการรับรองตอนรับโดยเขาใจวาเปนญาติ เศรษฐีพอ
นั่งก็ถามวาสหายของเราไปไหน เมื่อเขาตอบวาไปปาก็ถามถึงบุตรธิดาตอไป ระบุชื่อ
ไดทุกคนแลวมอบผาและอาภรณใหหญิงนั้น แลวสัง่ วานี่ใหบุตรของทานชื่อนั้น นี่ให
ธิดาของทานชื่อนี้ นี่จึงใหแกสหายของเรา
พอสามีกลับมาภรรยาก็แจงใหทราบทุกประการ บุรุษนั้นก็ทํากิจที่ควรทําโดย
ฐานมิตรเปนอยางดี ครั้นคุนกันสนิทแลว เศรษฐีจึงถามวาเธอเที่ยวอยู ณ เชิงเขาพบ
อะไรเปนสวนมาก เมื่อเขาตอบวามีแตกิ่งแดงเปนสวนมาก จึงใหนําไปตรวจดู เห็น
เปนไมจันทรแดงสมประสงค ก็ตดั บรรทุกเกวียนเต็มทั้ง ๕๐๐ เลม แลวบอกบุรุษนั้น
ใหรูจักบานของตน สั่งวาเธอจงไปหาเราเสมอๆ ของฝากอยางอื่นเราไมตองการ
ตองการแตไมกิ่งแดงนี้เทานั้น
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บุรุษนั้นนําไมจันทรแดงไปหาเศรษฐีเปนนิตย
เศรษฐีไดรับรองเปนอยางดี
และใหทรัพยแกเขาคราวละมากๆ นับถือกันฉันมิตรสหายตั้งแตนั้นมา บุรุษนั้นก็
สมบูรณดวยโภคสมบัติ มีผูคนนิยมนับถือเปนอันมาก นี่แสดงใหเห็นวาสักการะเขา
แลวก็ยอมเปนที่สักการะของเขา เคารพเขาแลวยอมเปนที่เคารพของเขา อุปถัมภกัน
ใหสมบูรณดวยลาภยศเกียรติคุณ สําเร็จดวยคุณขอนี้ประการหนึ่ง
ผูบูชายอมไดบูชาตอบ ผูไหวยอมไดไหวตอบ ผูไมประทุษรายมิตรยอมไดยศ
และชื่อเสียง ทีฆาวุกุมารบูชาพระเจาพรหมทัตตดวยกิริยาที่นับถือโดยสุจริต พระเจา
พรหมทัตตก็ทรงนับถือพระกุมารอยางอุกฤษฏเทาราชวงศของพระองค พระราชทาน
พระราชธิดาและคืนโกศลรัฐใหเปนอันไดวาบูชาตอบความสมบูรณดวยเกียรติยศ
เกียรติคุณนั้นสําเร็จดวยคุณขอนี้ประการหนึ่ง
อีกเรื่องหนึ่ง คนรับใชของทานจุลกเศรษฐี ไดอุปเทหค ือคําแนะนําจากทาน
เศรษฐีนั้น ประกอบพาณิชยกรรมถูกคราวนิยม สั่งสมโภคทรัพยเปนอันมากขึ้นไดใน
ไมชา ทานวามีจํานวนสองแสนกษาปณ เธอนึกเห็นวาเปนลาภไดเพราะทานเศรษฐี
นี้
จัดเปนกตัญูร็คุณทานเธอแบงทรัพยนั้นใหทานเศรษฐีแสนหนึ่งเพื่อบูชา
อุปการะคุณทาน และแจงใหทานทราบตั้งแตตนเปนลําดับมา นี้จัดเปนกตเวทีทํา
อุปการะคุณของทานใหปรากฏ ทานเศรษฐีเห็นคุณความดีของเธอทั้งปญญา ความ
เพียรและอัธยาศัย จึงยกธิดาของตนใหเปนภรรยากับทรัพยอีกสองแสน เมื่อเศรษฐี
สิ้นชีวิตไปเธอไดเปนเศรษฐีใหญในพระนครพาราณสี นี้สาธกใหเห็นวา ผูบชู ายอมได
บูชาตอบ ผูไหวยอมไดรับการไหวตอบ ไดเกียรติคุณเพราะความซื่อตรงตอมิตร
บุคคลผูไมประทุษรายมิตรยอมรุงเรืองดุจไฟ ยอมไพโรจนดุจเทวดา สิริคือมิ่งขวัญ
ยอมไมละเขา
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บุคคลผูไมประทุษรายมิตร จํารูญพูนยอมเกิดแกเขาพืชพันธุที่หวานในนาของ
เขายอมงอกงามจําเริญ เขายอมไดบริโภคผลแหงพันธุที่หวานแลว ดังตัวอยางที่
สาธกมา ทีฆาวุกุมารแมเสียบานเมืองแลวก็ยังไดคืน และกลับไดแควนกาสีเปนรัฐ
สมบัติ ขอนี้เปรียบไดดังภาษิต บุคคลไมประทุษรายมิตร แมตกเหว

หรือตกเขา หรืออับปาง ยอมไดที่พํานักไมตกอับ
บุคคลไมประทุษรายมิตร ศัตรูหมูอมิตรไมอาจย่ํายีได ดุจไมไทรมีรากและ
ยานอันงอกงาม พายุไมอาจพัดพานใหลมไปไดฉะนัน้ โดยนัยนี้ใหความหมายวา
บุคคลผูไมประทุษรายมิตร
มิตรและการเขาใจอุบายสงเคราะหมิตร ยอมเปนที่รักของประชาชน มีพวก
พองมาก ผูนอยเปนที่รักของทานผูใหญก็จะไดรับความอุปถัมภค้ําชู คนที่เสมอกันคาง
ก็จะไดอาศัยกัน ทานผูใ หญเลาก็จะไดผูนอยไวเปนกําลัง แมกิจเกิดขึ้นก็จะตั้งใจทําให
สําเร็จดวยความภักดี สามัคคีคือความพรอมเพรียงทั้งกายและจิต ก็ยอมเปนไปเพราะ
ความรักใครเปนที่ตั้ง เมื่อเกิดขึ้นในหมูใดก็ยอมมีความเจริญใหเปนไปในหมูนั้น สม
พวกที่หาพวกพองมิไดไมสามารถทรงตัวอยูได
ดวยภาษิตวา

เหมือนตนไมที่ไรราก ไรกิ่ง ทนพายุไดฉะนั้น คุณคือความมีพรรพวก
มากเปนกําลังเครื่องตั้งมั่นของตนเหมือนตนไมใหญมรี ากหยั่งลงมั่นในพสุธา ตั้งลํา
ตน แตกสาขางอกงามวัฒนา พายุมาทั้ง ๘ ทิศก็ไมอาจใหลมไปไดฉะนั้น
ความซื่อตรงตอมิตร เวนประทุษจิต ไมคิดทําลายเปนคุณอํานวยสุขสมบัติอัฐ
วิบูลผล ตามภาษิตนิพนธของพระเตมิยโพธิสัตว มีอรรถาธิบายดังทีไ่ ดวิสัชนามา
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