ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์
“เทฺว สงฺคหา – การสงเคราะห์ ๒ อย่ าง”

เทฺว สงฺคหา อ่านตามภาษาบาลีวา่ ทะ - เว - สัง - คะ - หา คําว่า เทฺว หมายถึง สอง (๒)
คําว่า สงฺคหา หมายถึง การสงเคราะห์ แปลรวมกันเป็ น การสงเคราะห์ ๒ อย่ าง ซึ9งเป็ นการ
สงเคราะห์ หรื อช่ วยเหลือเกือ@ กูลผู้อ9 ืนด้ วยอามิสคือวัตถุส9 ิงของ และ การสงเคราะห์ ด้วยพระ
ธรรม เกือ@ กูลให้ ผ้ ูอ9 ืนได้ เกิดความเข้ าใจถูกเห็นถูกตามพระธรรมที9พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ ทรง
แสดงไว้ ดแี ล้ ว แสดงถึงสภาพจิตที9ดงี ามที9เกิดขึน@ เป็ นไปในขณะนัน@ ไม่ ใช่ สัตว์ ไม่ ใช่ บุคคล ไม่ ใช่
ตัวตน
ในพระสุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต ได้ แสดงความเป็ นจริ งของการสงเคราะห์ ๒ อย่าง
ดังนี K
ดูกร ภิกษุทงั @ หลาย การสงเคราะห์ ๒ อย่ างนี @ ๒ อย่ างเป็ นไฉน? คือ การสงเคราะห์ ด้วย
อามิส ๑ การสงเคราะห์ ด้วยธรรม ๑ ดูกร ภิกษุทงั @ หลาย การสงเคราะห์ ๒ อย่ างนีแ@ ล ดูกร
ภิกษุทงั @ หลาย บรรดาการสงเคราะห์ ๒ อย่ างนี @ การสงเคราะห์ ด้วยธรรม เป็ นเลิศ
ในมโนรถปูรณี อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต มีคําอธิบายการสงเคราะห์ ๒ อย่าง ดังนี K
การสงเคราะห์ ด้วยปั จจัย (สิงQ ทีQเป็ นทีQอาศัยทําให้ ชีวิตเป็ นไปได้ ) ๔ (เครืQ องนุง่ ห่ม อาหาร ทีQอยู่
อาศัย และยารักษาโรค) ชื9อว่ า อามิสสงเคราะห์ การสงเคราะห์ ด้วยธรรม ชื9อว่ า ธรรม
สงเคราะห์
--------------------------

พระธรรมทีQพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง

เป็ นไปเพืQอความเจริ ญขึ Kนของปั ญญาและกุศลธรรม

ทังหลายอย่
K
างแท้ จริ ง ในชีวิตประจําวันควรอย่างยิQงทีQจะได้ เจริ ญกุศลทุกประการ โดยไม่มีเว้ น เพราะเหตุ
ว่าถ้ ากุศลจิตไม่เกิดแล้ ว จิตก็เป็ นอกุศล เป็ นไปด้ วยอํานาจของกิเลส ทังทางตา
K
ทางหู ทางจมูก ทางลิ Kน
ทางกาย และทางใจ ซึงQ เป็ นโทษกับตนเองโดยส่วนเดียว อกุศลธรรมทังหมดนั
K
นเป็
K นสิงQ ทีQจะต้ องละ เป็ นสิงQ
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ทีQจะต้ องดับให้ หมดสิ Kน ควรที9จะได้ พจิ ารณาว่ าบุคคลผู้ท9 คี วรแก่ การรั บวัตถุทานหรื อควรแก่ การ
รั บวัตถุส9 งิ ของนัน@ มีมากทีเดียว โดยเฉพาะอย่ างยิ9งในคราวที9เกิดภัยพิบตั ิ เกิดโรคระบาดต่ างๆ
ซึ9งมีผ้ ูคนเดือดร้ อนเป็ นจํานวนมาก ในชาติหนึงQ ๆ ถ้ าทานกุศลไม่เกิด ไม่มีการเอื Kอเฟื อK เผืQอแผ่ ไม่มีกศุ ล
จิตแม้ ในขันทาน
K
ไม่มีการสงเคราะห์ผ้ อู ืQนด้ วยวัตถุสงิQ ของเลย แล้ วจะดําเนินไปถึงการดับกิเลสได้ อย่างไร
ทุกคนทีQเกิดมาในโลกนี K กําลังเดินทางในสังสารวัฏฏ์และจะเดินทางไปเรืQ อยๆ ตราบใดทีQยงั ไม่มีปัญญาคม
กล้ าถึงขันที
K Qจะดับกิเลสทังปวงได้
K
อย่างหมดสิ Kนถึงความเป็ นพระอรหันต์

คนทีQเดินทางร่วมกันใน

สังสารวัฏฏ์ เมืQอมีวตั ถุสงิQ ของทีQพอจะเกื Kอกูลแบ่งปั นให้ แก่กนั และกันได้ ก็ควรให้ เป็ นการสงเคราะห์
ช่วยเหลือด้ วยสิงQ ทีQจะทําให้ ชีวิตดําเนินต่อไปได้ ด้วยความไม่เดือดร้ อน
คนที9ตายแล้ ว เมื9อข้ าวและนํา@ เป็ นต้ นมากมาย ที9พวกญาตินํามาตัง@ แวดล้ อมไว้ คนตายนัน@
ก็จะลุกขึน@ มาทําการจําแนกว่ า “อันนีจ@ งเป็ นของผู้นี @ อันนีจ@ งเป็ นของผู้นี”@ ไม่ ได้ ฉันใด คนผู้มี
ปกติ ไม่ ให้ ก็ฉันนัน@ ซึงQ แสดงให้ เห็นตามความเป็ นจริ งว่า โภคทรัพย์ของคนตาย กับ โภคทรัพย์ของคน
ผู้มีปกติไม่ให้ ชืQอว่า เป็ นของเสมอกัน บุคคลใดก็ตามทีQมีโภคทรัพย์ มีวตั ถุสงิQ ของ แต่ไม่ได้ แจก ไม่ได้
แบ่งปั นให้ ใครในขณะทีQยงั มีชีวิตอยู่ ก็เหมือนคนทีQตายแล้ ว ถึงแม้ วา่ ญาติพีQน้องจะเอาทรัพย์สมบัตวิ ตั ถุ
สิงQ ของไปแวดล้ อมวางไว้ ใกล้ ชิดสักเท่าไร ก็ไม่สามารถทีQจะลุกขึ Kนมาจําแนกแจกให้ กบั ผู้อืQนได้ เลย ซึงQ ควร
ค่าแก่การพิจารณาเป็ นอย่างยิQงทีQจะไม่ควรประมาทในการเจริ ญกุศลทุกประการ

แม้ แต่ในขันของทาน
K

การสงเคราะห์ผ้ อู ืQนด้ วยวัตถุสงิQ ของ ก็ไม่ควรทีQจะละเลยเช่นเดียวกัน เพืQอกําจัดอกุศลธรรมของตนเอง
และเพืQอประโยชน์สขุ แก่ผ้ อู ืQนอีกด้ วย
สําหรั บการสงเคราะห์ หรื อการเกือ@ กูลที9ประเสริฐ คือ การสงเคราะห์ ด้วยพระธรรม (ธรรม
สงเคราะห์) เป็ นการเกือ@ กูลให้ บุคคลอื9นได้ เข้ าใจพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ซึ9ง
จะเป็ นประโยชน์ แก่ ผ้ ูท9 ไี ด้ รับการเกือ@ กูลทัง@ ในชาตินีแ@ ละสะสมเป็ นที9พ9 งึ ในชาติต่อๆไปด้ วย
บุคคลผู้ทีQเข้ าใจพระธรรม เห็นประโยชน์ของพระธรรม ก็กล่าวพระธรรม แสดงพระธรรมตามทีQพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง เพืQอประโยชน์แก่ผ้ อู ืQน เป็ นการสงเคราะห์ด้วยพระธรรม ซึงQ เป็ นการให้ ความรู้
ความเข้ าใจทีQถกู ต้ องตามพระธรรมทีQพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ถ้ าหากจะพิจารณาตามความเป็ น
จริ งแล้ ว การสงเคราะห์ด้วยพระธรรม เป็ นการสละความเห็นแก่ตวั ขันสู
K งทีเดียว เพราะเหตุวา่ กุศล
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ทังหลายจะเจริ
K
ญขึ Kนได้ ก็เพราะมีการเกื Kอกูลกันด้ วยพระธรรม แม้ วา่ จะมีวตั ถุทานมากสักเท่าใด ก็ไม่
พอทีQจะเกื KอกูลคนทีQลําบากยากไร้ ทีQควรแก่การทีQจะรับวัตถุทานในสังสารวัฏฏ์ ทังในปั
K จจุบนั ทังในอนาคต
K
ได้ การสงเคราะห์ชว่ ยเหลือบุคคลอืQน ด้ วยอามิสทานหรื อวัตถุทาน ก็เป็ นเพียงการช่วยเหลือสงเคราะห์ให้
เขาอยูต่ อ่ ไปในสังสารวัฏฏ์ ซึงQ ยังไม่พ้นจากความลําบากยากไร้ ได้ โดยเด็ดขาด เพราะฉะนันK การเกือ@ กูล
กันด้ วยพระธรรม จึงเป็ นการสละความเห็นแก่ ตวั สละความยึดมั9นในตัวตน โดยบําเพ็ญ
ประโยชน์ ขัน@ สูงสุดเพื9อประโยชน์ แก่ ผ้ ูอ9 ืน
บุคคลผู้ทีQจะเกื Kอกูลผู้อืQนในทางธรรม ต้ องเป็ นผู้ทีQศกึ ษาพระธรรม พิจารณาพระธรรม เข้ าใจพระ
ธรรม จึงเผยแพร่พระธรรมตามทีQพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ตามกําลังปั ญญาของตน การช่วยเหลือ
บุคคลอืQนให้ เข้ าใจพระธรรม โดยทางหนึงQ ทางใด ไม่วา่ จะเป็ นโดยการสนทนาธรรม ถามตอบปั ญหาธรรม
ตลอดจนถึงการสงเคราะห์ชว่ ยเหลือในเรืQ องทีQจะเป็ นไปเพืQอความเข้ าใจพระธรรมโดยตลอด

ก็เป็ นการ

สงเคราะห์ด้วยพระธรรม ทังหมด
K
การฟั งพระธรรม ศึกษาพระธรรม ไม่ มีวันจบ กิจที9จะพึงกระทําก็ไม่ มีวันจบ จนกว่ าจะถึง
ความเป็ นพระอรหันต์ จึงเป็ นเรื9 องที9แต่ ละคนจะได้ พจิ ารณาจริงๆ ว่ า จะต้ องมีความอดทน
มั9นคง และจริงใจที9จะเจริญกุศลทุกประการ ไม่ ประมาทในชีวติ อันมีประมาณน้ อยนี @ โดยเฉพาะ
อย่ างยิ9ง คือ การอบรมเจริญปั ญญา จากการฟั งพระธรรมศึกษาพระธรรมที9พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ าได้ ทรงแสดงไว้ ดแี ล้ ว ซึ9งจะเกือ@ กูลให้ คุณความดีทงั @ หลายเจริญขึน@ ในชีวติ ประจําวัน เป็ นไป
เพื9อขัดเกลากิเลสของตนเองอย่ างแท้ จริง
ชมรมบ้ านธัมมะ มศพ. : www.dhammahomefellowship.com, โทร. ๐๘๑-๘๓๒๐๕๗๗
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