ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์
“ปรหิตกรณ — กระทําประโยชน์ เกือC กูลแก่ ผ้ ูอJ ืน”
ปรหิตกรณ อ่านตามภาษาบาลีวา่ ปะ - ระ - หิ - ตะ - กะ - ระ – นะ มาจากคําว่า ปร (บุคคล
อื5น, ผู้อื5น) หิต (ประโยชน์เกื Cอกูล) กับคําว่า กรณ (กระทํา) รวมกันเป็ น ปรหิตกรณ แปลว่า กระทําสิ1งที1
เป็ นประโยชน์ เกือ; กูลแก่ ผ้ ูอ1 ืน มุง่ หมายถึง ความเป็ นผู้เห็นประโยชน์ของความดี ขวนขวายกระทําสิง5 ที5
เป็ นประโยชน์สขุ แก่ผ้ อู ื5น ซึง5 เป็ นธรรมฝ่ ายดีที5เกิดขึ Cนทํากิจหน้ าที5 ไม่มีสตั ว์ บุคคล ตัวตน สําหรั บบุคคล
ผู้ทาํ ประโยชน์ เกือ; กูลแก่ ผ้ ูอ1 ืนโดยไม่ มีใครเสมอเหมือน คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ข้ อความในปรมัตถทีปนี อรรถกถา ขุททกนิกาย จริ ยาปิ ฎก แสดงถึงตัวอย่างของการประพฤติในสิง5
ที5เป็ นประโยชน์เกื Cอกูลแก่ผ้ อู ื5น ดังนี C
“เมื1อควรทําสิ1งที1เป็ นประโยชน์ อันสมควร(แก่ฐานะ)ของตน แก่ สัตว์ ทงั ; หลาย ก็เป็ นผู้ขยัน
ไม่ เกียจคร้ าน ถึงความเป็ นสหาย (คือ เป็ นมิตรพร้ อมที5จะช่วยเหลือ) อนึ1ง เมื1อทุกข์ มีความ
เจ็บป่ วย เป็ นต้ น เกิดขึน; แก่ สัตว์ ทงั ; หลาย ก็เป็ นผู้จดั การช่ วยเหลือตามสมควร เมื1อสัตว์
ทัง; หลายตกอยู่ในความเสื1อม มีความเสื1อมจากญาติและสมบัตเิ ป็ นต้ น ก็ช่วยบรรเทาความ
เศร้ าโศก เป็ นผู้ตงั ; อยู่ในสภาพที1จะช่ วยเหลือ ข่ มผู้ท1 คี วรข่ ม โดยถูกธรรม เพื1อให้ พ้นจาก
อกุศลแล้ วตัง; อยู่ในกุศล”
-----------------------------------------------------พระธรรมที5พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง เป็ นไปเพื5อประโยชน์เกื CอกูลทุกระดับขันC ตังแต่
C ความดี
ประการต่างๆ ในชีวิตประจําวัน จนถึงความดีที5สามารถดับกิเลสได้ ตามลําดับขันC แสดงให้ เห็นถึงความ
บริ สทุ ธิZของพระธรรมว่า ไม่มีพระธรรมแม้ แต่บทเดียวที5สง่ เสริ มหรื อสนับสนุนให้ เกิดอกุศลแม้ เล็กน้ อย
กุศลหรื อความดี เป็ นสภาพธรรมที5ควรสะสมควรอบรมในชีวิตประจําวัน เพราะเหตุวา่ ถ้ าไม่สะสม
กุศล ไม่เห็นโทษของอกุศล ไม่เห็นคุณของความดีแล้ ว ก็จะเป็ นโอกาสให้ อกุศลเกิดขึ Cน พอกพูนสะสม
หมักหมมมากยิ5งขึ Cน จะเห็นได้ วา่ มีความดีหลายประเภทที1เจริญได้ โดยไม่ ยากถ้ าเห็นประโยชน์
จริงๆ ถึงแม้ ว่าไม่ มีทรั พย์ สินเงินทองหรื อวัตถุส1 ิงของใดๆ เลย ก็ยังสามารถที1จะเจริญกุศลได้
อย่ างเช่ นการขวนขวายประพฤติในสิ1งที1เป็ นประโยชน์ แก่ ผ้ ูอ1 ืน ไม่ น1 ิงดูดาย ไม่ เห็นแก่ ตวั ดู
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เหมือนเป็ นสิ1งที1เป็ นไปไม่ ยาก แต่ ว่าในวันหนึ1งๆ ถ้ าอกุศลจิตเกิดก็กระทําไม่ ได้ บางคนอาจจะ
เห็นว่ าการขวนขวายช่ วยเหลือผู้อ1 ืนเป็ นสิ1งที1ดี รู้ ว่าเป็ นสิ1งที1ดี แต่ ในขณะที1ควรจะทํา กลับไม่ ทาํ
ที1เป็ นเช่ นนีเ; พราะขณะนัน; อกุศลธรรมเกิดขึน; ครอบงําจิตใจ ทําให้ ไม่ น้อมไปที1จะช่ วยเหลือผู้อ1 ืน
ได้ แสดงความเป็ นอนัตตาอย่ างชัดเจน
ตามความเป็ นจริ งแล้ วไม่วา่ จะเป็ นกิจใหญ่น้อยประการใดก็ตาม

ควรที5จะช่วยเหลือผู้อื5นเท่าที5จะ

เป็ นไปได้ แต่ถ้าไม่ชว่ ยเหลือ ก็ควรที5จะได้ พิจารณาว่า ที5ไม่กระทําในขณะนันC เพราะอะไร? ก็เพราะอกุศล
ธรรมเกิดขึ Cนทําให้ เป็ นคนเกียจคร้ านที5จะกระทํากุศล ไม่กระทําสิง5 ที5ควรทํา ไม่สงเคราะห์ชว่ ยเหลือเกื Cอกูล
ใครเลย ในขณะนันถ้
C าสติไม่เกิดขึ Cน จะไม่ร้ ูเลยว่า อกุศลธรรมเกิดขึ Cนครอบงํา ทําให้ เป็ นผู้ที5เห็นแก่ตวั มี
ความสําคัญในตน ลืมคิดถึงคนอื5น แม้ แต่การขวนขวายช่วยเหลือเกื Cอกูลคนอื5น ก็ไม่เห็น หรื ออาจจะ
เข้ าใจผิดคิดว่า ไม่เป็ นการสมควรที5จะช่วยเหลือบุคคลอื5น อกุศลธรรมทังหลายเป็
C
นธรรมที5ตงจิ
ั C ตไว้ ผิด
จริ งๆ ส่วนกุศลธรรมทังหลายเป็
C
นธรรมที5ตงจิ
ั C ตไว้ ชอบ โดยที1ไม่ มีสัตว์ บุคคล ตัวตนเลย มีแต่ ธรรม
เท่ านัน; ที1เกิดขึน; ทํากิจหน้ าที1 ขณะที5สงเคราะห์ชว่ ยเหลือ ทําประโยชน์เกื Cอกูลเพื5อบุคคลอื5นนันC กุศล
ธรรม เกิดขึ Cนตังจิ
C ตไว้ ชอบ คือช่วยเหลือคนอื5น ทําในสิง5 ที5ควรทํา แต่ถ้ามานะหรื อความสําคัญตนเกิดขึ Cน ก็
ตังจิ
C ตไว้ ผิด คือไม่เห็นความจําเป็ นที5จะต้ องกระทํากิจอย่างหนึง5 อย่างใดเพื5อบุคคลอื5น นัน5 อกุศลธรรม
เกิดขึ Cนตังจิ
C ตไว้ ผิด ไม่ได้ ตงจิ
ั C ตไว้ ชอบเลย แต่ถ้าเป็ นกุศลธรรมแล้ วก็ตงจิ
ั C ตไว้ ชอบ ไม่วา่ กับใคร ช่วยเหลือ
เสมอกันหมด ไม่ได้ กระทําไปด้ วยความหวังผลตอบแทนใดๆ ทังสิ
C Cน
ที5เป็ นบุคคลนันบุ
C คคลนี C ที5มีความประพฤติเป็ นไปแตกต่างกัน แท้ ที5จริ งแล้ วก็คือ สภาพธรรมแต่ละ
ลักษณะซึง5 สะสมมาเป็ นปั จจัยทําให้ ขณะนันสภาพของจิ
C
ตเป็ นอย่างไร ถ้ าสะสมอกุศลธรรมมามาก ก็ตงั C
จิตคือปรุงแต่งจิตในขณะนันให้
C เกิดขึ Cนเป็ นไปในทางอกุศล ถ้ าสะสมกุศลธรรมมามาก กุศลธรรมทังหลาย
C
ก็เป็ นปั จจัยปรุงแต่งให้ จิตในขณะนันเกิ
C ดขึ Cนเป็ นไปในทางกุศล เป็ นธรรมที5เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่อยูใ่ น
อํานาจบังคับบัญชาของใคร
การกระทําประโยชน์ เกือ; กูลต่ อผู้อ1 ืนที1ประเสริฐที1สุดนัน; คือการเกือ; กูลให้ ผ้ ูอ1 ืนเห็นโทษของ
อกุศล เกือ; กูลให้ เห็นคุณของกุศล แล้ วให้ ออกจากอกุศล ให้ ตงั ; อยู่ในกุศล เกือ; กูลให้ เกิดปั ญญา
ความเข้ าใจถูกเห็นถูก ด้ วยพระธรรมที1พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง
พระธรรมที5พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง เป็ นประโยชน์เกื Cอกูลเพื5อความเจริ ญขึ Cนของกุศลธรรม
และปั ญญาความเข้ าใจถูกเห็นถูกโดยตลอด ไม่ได้ สอนให้ เป็ นผู้เกียจคร้ าน เพราะเหตุวา่ ผู้ที5เกียจคร้ านจะ
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ไม่ทําความดี จะไม่สงเคราะห์ชว่ ยเหลือเกื Cอกูลบุคคลอื5นเลย จะไม่ทําสิง5 ที5เป็ นประโยชน์ แต่พระธรรมที5
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง เป็ นการอนุเคราะห์เกื Cอกูลให้ บคุ คลทังหลายเจริ
C
ญกุศลทุกประการ แม้ แต่
การที5จะเป็ นผู้ที5ขยันในการที5จะช่วยเหลือทําประโยชน์เกื Cอกูลแก่บคุ คลอื5น ซึง5 เป็ นการขัดเกลาละคลาย
กิเลสของตนเองด้ วย เพราะเหตุวา่ กิเลสมีมาก ถ้ ากุศลจิตไม่ เกิด ไม่ กระทํา ไม่ ปฏิบตั หิ น้ าที1ของ
กุศลโดยลักษณะหนึ1งลักษณะใด ก็เป็ นการเพิ1มพูนอกุศลแล้ ว เพราะฉะนัน; อกุศลก็จะต้ องมี
มากถ้ าเป็ นผู้ท1 เี กียจคร้ านในการที1จะเจริญกุศลทุกประการ
ถ้ าเข้ าใจเรื5 องของการเจริ ญกุศลแล้ ว จะเห็นได้ วา่ ในวันหนึง5 ๆ นันC สามารถที5จะเจริ ญกุศลได้
มากมายหลายด้ านเลยทีเดียว เป็ นการเพิ5มพูนกุศลในชีวิตประจําวัน ซึง5 เป็ นขณะที5มีคา่ มาก เป็ นการขัด
เกลาละคลายกิเลสที5ได้ สะสมมานานแสนนาน เพราะแม้ กุศลเพียงเล็กน้ อย ก็เป็ นโอกาสที1ขณะนัน;
อกุศลใดๆ ก็เกิดไม่ ได้ เลย สภาพธรรมที1จะเกือ; กูลให้ กุศลเจริญยิ1งขึน; ในชีวติ ประจําวัน คือ
ปั ญญาความเข้ าใจถูกเห็นถูก ซึ1งจะมีได้ ก็เพราะได้ ฟังได้ ศกึ ษาพระธรรมที1พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ าได้ ทรงแสดงไว้ ดแี ล้ วเท่ านัน;
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