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ความพรอมเพรียง ความสามัคคีแหงหมู เปนสุข
พระราชสุทธิญาณมงคล
D066

ภาษิตขอนี้มีอธิบายวา ความพรอมเพรียงชวยกันทําการงาน และไมมี
ความบาดหมางกลมเกลียวเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เรียกวา สามัคคี เมื่อกลาวโดย
ประเภทเปน ๒ ประเภท
กายสามัคคี ความพรอมเพรียงกันดวยกําลังกาย ๑
จิตตสามัคคี ความพรอมเพรียงกันดวยน้ําใจ ๑
สามัคคีทั้งสองประเภทนี้ ตองอาศัยซึ่งกันและกัน แตกายสามัคคี ถาเปน
แตเพียงกําลังกาย น้าํ ใจไมสามัคคีดวย เชน คนที่อยูในอํานาจของนายงาน เมื่อ
นายบังคับก็ชวยกันยกและลากของอันหนักใหถึงที่ตองการได เปนแตสามัคคีต่ําๆ
เพราะชวยกันทําชั่วคราวที่เขาบังคับเทานั้น สวนจิตสามัคคี เปนคุณธรรมลึกซึ้งอาจ
ใหผลแรงกวาความพรอมเพรียงกันแตเพียงกําลังกาย เพราะผูที่มีน้ําใจประกอบดวย
ไมตรีอารีแกกันเอง จะมีผูบังคับก็ตาม ไมมีผูบังคับก็ตาม ยอมสามัคคีพรักพรอม
ชวยกันทําชวยกันคิด ใหประโยชนกิจสําเร็จโดยชื่นตาชื่นใจ สามัคคีมีนัยพรรณนา
มานี้มีอยูในหมูใดสมาคมใด หมูนั้นสมาคมนั้น พึงหวังแตความเจริญสวน
เดียว ไมมีความเสื่อมทราม
ขอนี้บัญญัติวาหมูๆ นัน้ ประสงคคนมากดวยกัน บางหมูประพฤติดี บาง
หมูประพฤติชั่ว แตในที่นี้ประสงคหมูที่หวังผล คือความดี ความงาม ความ
เรียบรอย ประพฤติแตที่สุจริต กิจที่ดีงามในหมูเชนนี้ ถามีสามัคคีธรรมความพรอม
เพรียงกันอยูแลว ควรหวังความสุขกาย สุขจิต สมกับภาษิตพระนะราศพรมมิสสร
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๑

เจาตรัสไว ในคัมภีรอิติวุตถกเอกนิบาตวา เอกธมฺโม ภิกฺขเว โลเก อุปชฺชมาโน
อุปปชฺชติ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย พหุโน ชนสฺส อตฺถาย หิตาย สุขายะ เทว
มนุสฺสานํ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิดขึ้นเพื่อ
ประโยชนสุขแหงชนเปนอันมาก เพื่อความตองการ เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความ
สําราญ แหงชนเปนอันมาก ทั้งเทวดาและมนุษย ธรรมอันหนึ่งนั้นคืออะไร ความ
สามัคคีของหมูนี้แหละ เปนธรรมอันหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อประโยชนและความสุขแหง
ชนเปนอันมาก
สงฺเฆโข ปน ภิกฺขเว สมคฺเค ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยวาเมื่อหมูพรอม
เพรียงกันแลว ความขัดใจและวาจา เครื่องกระทบกระทั่ง และความราวราญ ยอม
ไมมีแกกัน ดังนี้
เพราะความสามัคคีเปนคุณธรรม ทําหมูใหเจริญเปนสุขสําราญดังนี้ ผูที่
หวังผลคือความสุข ควรจะบํารุงสามัคคีธรรม ใหเกิดใหเปนขึ้น ธรรมซึ่งเปนทางให
เกิดสามัคคีนั้น มีมากหลายประเภท แตจะรวบรวมยกขึ้นพรรณนาเพียง ๔ ขอ
๑. ทานัง ความเปนผูอัธยาศัย อารีอารอบเอื้อเฟอเผื่อแผเจือจานแกกัน
ตามกําลังของตน อันนี้เปนทางใหเกิดความสามัคคีประการหนึ่ง ความ
เปนคนใจจืดเหนียวแนน เห็นแตประโยชนของตนฝายเดียว เปนเหตุ
ทําลายความสามัคคี
๒.

เปยฺยวชฺชํ ความเปนผูมีวาจาออนหวาน นุมนวลชวนดื่มไวในใจ
ถึงแมวาวาจาจะหยาบคาย แตเปนเครื่องเตือนใจใหประพฤติดี วาจา
เชนนี้ ก็ควรดื่มไวในใจ อันนี้เปนทางใหเกิดความสามัคคีประการหนึ่ง
การพูดเสียดสีกระทบกระทั่ง บริภาษใหบาดใจ เปนเหตุทําลายความ
สามัคคี
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๒

๓.

อตฺถจริยา ความประพฤติกิจ ที่เปนประโยชนตอกัน คือความเปน
ผูโอบออม เห็นเขาไดทุกขยากก็เอาใจชวยและคอยถามขาวคราวทุกขสุข
แหงกันและกัน สิ่งใดที่ควรแกกําลังก็ชวยเหลือไมดูดาย เห็นสิ่งใดผิดก็ชวย
ตักเตือน ถาความเสือ่ มเสียจะมีมาถึงก็ชวยแกไขปองกัน โดยเต็มกําลัง
อันนี้เปนทางใหเกิดความสามัคคีประการหนึ่ง ความดูดายเพิกเฉย ตอผู
ตกอับหรือกลับซ้ําเติมสงเสริมโทษภัย เปนเหตุทําลายความสามัคคี

๔.

สมานตฺตตา ความเปนผูมีตนเสมอ คือเปนคนมีมารยาทเรียบรอย
ไมหยาบคาย แมจะมีโภคสมบัติ และอํานาจคุณวุฒิ วิทยาความรูอยาง
หนึ่งอยางใดก็ดี ก็ไมดูหมิ่นผูอ ื่นวาเลวทรามกวาตนเกินไป ประพฤติ
พอเหมาะแกคุณสมบัติแหงตน เปนผูคงที่ไมเอียงเพราะอคติ ผูใดประพฤติ
ดีก็ชมตามความดี ผูใดประพฤติทุจริตผิดจากครองธรรมก็วากลาวสั่งสอน
ตามความผิดของผูนั้น
อันนี้เปนทางใหเกิดความสามัคคีประการหนึ่ง
ความเปนผูถ ือตัวดูหมิ่นผูอื่นเกินไปและประพฤติตนเอนเอียง ไมเที่ยงธรรม
เปนเหตุทําลายความสามัคคี

ผูที่บํารุงความสามัคคีใหเจริญได ตองอาศัยตั้งอยูในคุณธรรม ๔ ประการ
และละเวนธรรมที่ตรงกันขามกับคุณธรรมดังพรรณนามาฉะนี้ ความสามัคคีบังเกิด
ขึ้นแลวก็เปนอันยากที่จะรักษาใหคงอยูเสมอได เพราะน้ําใจมักจะวิปริตผันแปรไม
คงที่ เหตุดังนั้น การที่จะรักษาความสามัคคีใหถาวรอยูไดตองอาศัยความระวังตั้งใจ
ในคุณธรรม ซึ่งเปนทางใหเกิดความสามัคคี อยาใหหมุนไปในอธรรม ซึ่งตรงกันขาม
กับคุณธรรมนั้น
อนึ่งไมควรถือแตความเห็นของตนฝายเดียว ตองคอยผอนผันสั้นยาว เอา
ใจซึ่งกันและกันเปนประมาณดวย ถามีเหตุอันจะทําความเห็นใหแตกตางกันเกิดขึ้น
ตองชี้เหตุผลทําใหตกลงกันโดยน้ํานวลไมหักหาญ เมื่อมีเหตุซึ่งเปนทางแหงความ
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๓

เคลือบแคลงเกิดขึ้น ควรพูดและไตถามกันตรงๆ เพื่อมิใหเขาใจผิด เกิดประทุฏฐจิต
คิดกินแหนงแคลงใจแกกันและกัน
ยนเขากลาวก็รวมกันอยูในขันติความอดทน
เพราะขันติเปนรากเหงาแหงคุณธรรมทั้งปวง
ขอนี้ควรสาธกดวยนิพนธคาถาอัน
โบราณบัณฑิตหากประพันธไววา สพฺเพปกุสลา ธมฺมา ขนฺตยาเยว วฑฺฒนฺติ
เต. ธรรมฝายกุศลนั้นๆ ลวนเจริญดวยเพราะขันติความอดทน ดังนี้
ขนฺตินี้ ถาจะตัดความตามโวหาร ไดแก ความหนักเอาเบาสู เมื่อสิ่งที่ไม
พอใจมากระทบกระทั่ง อดกลั้นไว มิไดถือเล็กถือนอย ไมเห็นแกความไดเปรียบและ
เสียเปรียบ เปนคนหูหนักใจหนักเมื่อมีผูมากลาวโทษผูใดก็ไมเชื่องาย ตองสืบสวนดู
ใหแนนอน การถือเปรียบเกี่ยงงอน ความผลุนผลันหูเบาใจเร็ว เปนเหตุใหเกิด
ทะเลาะวิวาทซึ่งเปนการแตกสามัคคี ถามีขันติความอดทนประจําอยูแลว จะไดนั่น
สอนเครื่องตัดทอนสามัคคีนั้นๆ ขอนี้ควรสาธกดวยบาลีที่โบราณบัณฑิตประพันธไว
วา ครหกหาทีนํ มูลํ ขณติ ขนฺติโก ผูท ี่มีความอดกลั้น ยอมบั่นทอนมูลราก
ที่ตั้งแหงความครหา และความทะเลาะ เปนตนได ดังนี้
ผูที่ประกอบดวยขนฺติ มีใจหนักแนน สงเคราะหคนที่ควรสงเคราะห ขมคน
ที่ควรขม ยกเหตุผลขึ้นชี้แจงโดยน้ํานวล ไมกดขี่หักหาญโดยอํานาจ อาจคลองใจ
บริษัทไว โดยสามัคคีธรรมบริษัทนั้นๆ มีความรักใครนับถือโดยไมตรีจิต แมโบราณ
บัณฑิตไดภาษิตไววา ปโยเทวมนุสฺสานํ มนาโป โหติ ขนฺติโก ผูประกอบดวย
ขันติ ยอมเปนที่รักใครชอบใจ ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดังนี้ เหตุ
ดังนั้น ขันติ จึงเปนเครื่องรักษาความสามัคคี ใหถาวรดํารงคงที่อยูได อันสามัคคี
ธรรมนี้เปนคุณธรรมสําคัญ ผูทหี่ วังผลคือความสุข ควรบํารุงใหเกิด ใหมีขึ้น ให
เจริญขึ้น เพราะในหมูใ ดสมาคมใด ถามีผูประกอบดวยปญญาสามารถฉลาดในที่จะ
ผอนผัน
อาจชี้เหตุผลใหสมาคมตกลงกันโดยสามัคคีธรรม
แมจะเกิดวิวาท
สัมประหารเปนการใหญ ความวิวาทก็จะสงบไปโดยสามัคคีธรรม เรื่องนี้เคยมีมาแต
หนหลัง ครั้งเมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เสด็จดับขันธปรินิพพานแลวได ๗ วัน
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๔

ครั้งนั้นพระเจาอชาตศัตรู เถลิงถวัลราชสมบัติเปนเอกราชในกรุงราชคฤหมหานคร
และกษัตริยลิจฉวี ซึ่งดํารงอิสรภาพ ณ ไพสาลีนคร และกษัตริยสากิย พระประยูร
ญาติกรุงกบิลพัสดุราชธานี และถูลีกษัตริยผูอธิบดีในอัลลกัปปนคร และโกลิยะ
กษัตริยในรามนคร และมหาพราหมณเจาเมืองเวฏฐทีปกนคร และมัลลกษัตริย ผู
ครองพระนครปาวา กษัตริยทั้ง ๖ พระนคร กับมหาพราหมณ ๑ เปน ๗ ตําบลนี้
ครั้นทราบวา สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน
กรุงกุสินาราราชธานี ก็สงทูตเชิญราชสาสนพราหมณ สาสนมายังมัลละกษัตริย ณ
พระนครกุสินารา เพื่อจะขอแบงพระบรมธาตุ ไปทํามหกรรมการบูชา สวนราชทูต
และพราหมทูตก็พากันมาสูที่เฝามัลละกษัตริย แสดงสาสนตามลําดับ และบัญชา
ถวายทุกประการแลว ก็ตั้งอยูแนนหนา เปนคณะนิกรคับคั่งพรอมดวยพยุหะพล ครั้ง
นั้นมัลละกษัตริย ทรงชัดขืนไมโอนออนยอมแบงสวนพระบรมธาตุ แตโตตอบกันไป
มา จวนจะเกิดวิวาทเปนสงครามใหญ ครั้งนั้นโทนพราหมณ ซึ่งเปนผูใหญมีปญญา
สามารถฉลาดในที่จะผอนผัน ใหตามคดีโลกคดีธรรม มีถอยคําเปนสุภาษิต เปนที่
เชื่อฟงแหงประชุมชน สามารถจะแสดงเหตุ หามวิวาทโกลาหลใหสงบ โดยสามัคคี
ธรรม ครั้นเห็นมัลละกษัตริยขัดขืน มิไดยอมแบงพระบรมธาตุแกกษัตริยและ
พราหมณตางพระนคร ดังนั้นจึงดําริตามเหตุวา ซึ่งมัลละกษัตริยมาขัดขืนไวมไิ ดยอม
แบงสวนพระบรมธาตุ ถวายแกเจาพระนครเหลานั้น ดูไมงาม เพราะพระสัมมาสัม
พุทธเจามิใชญาติสายโลหิตเผาพันธุแหงเราทั้งหลาย นับถือพระองคก็ดวยเปนผูสั่ง
สอนขอปฏิบัติเปนเหตุ แมถึงสามนตราชทั้งหลายที่ผานมา ขอสวนพระบรมธาตุครั้ง
นี้เลา ก็อาศัยความนับถือตอขอปฏิบัติ เหมือนกับเราฉะนั้น เมื่อมัลละกษัตริยไม
ยอมถวายสวนพระบรมธาตุดังนี้เปนอันตัดทางไมตรีไมควรเลย อนึ่ง สมเด็จพระผูมี
พระภาคเจาพระองคมิไดแสดงธรรมสั่งสอนไว
เพื่อใหเราพยายามตอสูกันเปน
สงครามดังนี้เลย โอวาทานุศาสนีของพระองคก็เปนไปโดยทางขันติ ความอดกลั้น
และสามัคคีธรรม ไกลจากวิหิงสา ครั้นดําริฉะนี้แลว จึงรองประกาศขึ้นในที่ประชุม
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โดยวจนะประพันธนิพนธคาถาวา สุณนฺตุ โภณฺโต มม เอกวากฺยํ ขอคนานิกรเจาผู
เจริญ จงฟงวาจาเอกคือวาจาอันจําจะตองทําตามไมคัดคานและเมิดได ของขา
พระองค อมฺหากํ พทฺโธ อหุ ขนฺติวาโท พระพุทธเจาที่เปนที่พึ่งของเราทั้งหลาย
พระองคเปนขนฺติวาท ตรัสความอดกลั้นตอกัน นหิสาธุยงฺ อุตฺตม ปุคฺคลสฺส สรีร
คาเค สิยสมฺปหาโร การที่จะเกิดวิวาทสัมปหารสงครามกัน เพราะสวนพระสรีระของ
พระองค ซึ่งเปนบุคคลอันสูงเปนเหตุ ดูไมดี ไมงามเลย สพฺเพวโภนฺโต สหิเต สมคฺ
คา สมฺโมทมานา กโรมัฏฐาภาเค ขาแตพระองคผูเจริญบรรดาเราทั้งปวง ทั้งเจา
พระนครเดิมและตางราชธานี จงพรักพรอมสามัคคีรวมพระราชหฤทัย แบงพระบรม
ธาตุออกเปน ๘ สวน ใหเสมอกันทุกพระนครเถิด วิตฺถาริกา โหนฺตุ ทิสาสุถปู า ขอ
พระสถูปอันบรรจุพระบรมธาตุ จงแพรหลายทั่วไปทุกทิศเถิด พหุชนา จกฺขุมโต
ปสนฺนา เพราะชนที่เลื่อมใสตอพระองค ผูมีจักษุคือญาณมีอยูมากดวยกัน ลําดับ
นั้นกษัตริยและพราหมณทั้ง ๘ พระนคร ไดสดับมธุรภาษิตก็ทรงอนุมัติเห็นชอบดวย
ในสามัคคีธรรม พรอมกันมอบธุระใหโทนพราหมณเปนอธิบดีแบงสวนพระบรมธาตุ
โทนพราหมณก็รับราชบัญชา ตวงพระธาตุใหเปน ๘ สวนเทาๆ กัน ถวายแดกษัตริย
และมหาพราหมณทั้ง ๘ พระนคร ใหเปนสามัคคีสโมสรเลิกสงครามกลับไปสูพระ
นครของๆ ตน ถาโทนพราหมณไมชักนําใหตั้งอยูในสามัคคี นาที่จะเกิดวิวาทสัม
ปการถึงความพินาศใหญ
เพราะสามัคคีเปนคุณธรรมสงผลใหประชุมชนพนจาก
วิหิงสา เกิดความสุขสําราญดังนี้ สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเปนสุภาษิตไววา
สุขาสงฺฆสฺส สามัคคี ความสามัคคีแหงหมูเปนสุข.
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