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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทของกัลยาณมิตร ลักษณะของกัลยาณมิตร
หน้ า ที่ ข องกั ล ยาณมิ ต ร คุ ณ สมบั ติ ข องกั ล ยาณมิ ต ร และคุ ณ ค่ า ของกั ล ยาณมิ ต รในคั ม ภี ร์
พระไตรปิฎกและเอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา ใช้วิธีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วสรุป
โดยการเขียนบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า กัลยาณมิตร คือ คนต้นแบบแห่งความดี
งามทั้ ง กาย วาจา ใจเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ช่ ว ยหนุ น เสริ ม ให้ ค้ น พบ และรู้ แ จ้ ง อริ ย มรรคใน
พระพุทธศาสนา ในสิงคาลกสูตรแบ่งกัลยาณมิตรออกเป็น 2 คือ มิตรเทียม มิตรแท้ ส่วนขัคควิ
สาณสุตตนิเทส แบ่งออกเป็น 2 คือ อาคาริกมิตร และอนาคาริกมิตร ลักษณะของกัลยาณมิตร
ต้องเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล สุตะ จาคะ วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา หน้าที่ของกัลยาณมิตร คือ
การเป็ น ปรโตโฆสะ การต้ น แบบที่ ดี ด้ า นกายธรรม วจี ก รรม แมโนกรรม และการแนะน า
ประโยชน์แก่ผู้อื่น คุณสมบัติของกัลยาณมิตร คือ ต้องมีกัลยาณมิตตธรรม มีค วามรู้ มีความ
ประพฤติดี ส่วนคุณค่าของกัลยาณมิตร คือ การเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค การทาให้อริยมรรค
บริบูรณ์ บุพพนิมิตแห่งโพชฌงค์ เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ และ เป็นบ่อเกิดแห่งกุศลธรรม
คาสาคัญ: กัลยาณมิตร; มิตรแท้; อริยมรรค

118 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561)

Abstract
This paper aims to study the group of noble friends, Characteristics of the
noble friends, the duties of the true friends, the qualities of true friends, and
worthy of the true friends of the Buddhist scriptures and the Buddhist academic
documents by the synthesized and analysis method. Then I wrote the summary
and description. The research found that the noble friends should be the
prototype of the mental, physical and verbal good qualities. They were the keys
and factors to support and discovery the noble path in Buddhism such as in the
Singkhala Sutra. It divided friends to be two major groups - the noble friends and
bogus friends. In the other hand, Khukkhawisanasuttanites divided in to two major
group of friends too namely; a friend as lay people (Arkharikhamittra) and a friend
as hermit (Anakharikhamittra). The characteristic of the noble friends should be
the person who has fully with high quality of mind, the precepts (Sila), listening
(sutta), offering (Jacca), perseverance (Viriya), mindfulness (Sati), concentration
(Samathi) and wisdom (Panna). The duties of noble friends should carried on with
deep patients to listen, as well as giving the good advices etc. to other friends
(Paradhokhosaa). He/She should be carry out of the best high prototype of
physical, verbal and mental as well as able to share some best suggestion advice
to other. The qualities of the noble friends should be a high behavior, knowledge
qualities and able help others. Therefore, the value of the noble friends are
divided as followign having the noble paths, Fulfilling the noble paths, Abel to
realize the enlighten path, Able to achievement of enlightenment and Being the
source of wholesome mind.
Key words: Noble friends; True Friends; Noble path
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บทนา
คาสอนในพระพุทธศาสนาได้แสดงให้เห็นสัจธรรมของชีวิตมนุษย์ว่า มีความขัดข้อง
ปรวนแปร เดือดร้อน ลาบาก เจ็บปวด สูญเสีย พลัดพราก และมีปัญหา ซึ่งทางพระพุทธศาสนา
เรียกว่า “ความทุกข์ หรือโรคทุกข์ ” โรคทุกข์เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคน ดังปรากฏในโรคสูตร
ความว่า “สัตว์ผู้อ้างว่า ตนเองไม่มีโรคทางกาย ตลอดระยะเวลา 1 ปีบ้าง 2 ปีบ้าง 3 ปีบ้าง 4 ปี
บ้าง 5 ปีบ้าง 10 ปีบ้าง 20 ปีบ้าง 30 ปีบ้าง 40 ปีบ้าง 50 ปีบ้าง แม้ยิ่งกว่า 100 ปีบ้าง ยังพอมี
อยู่ แต่สัตว์ผู้จะกล่าวอ้างว่า ตนเองไม่มีโรคทางใจตลอดระยะเวลา แม้ครู่เดียว หาได้โดยยาก
ยกเว้ น ท่ า นผู้ ห มดกิ เ ลสแล้ ว ” (องฺ . จตุ กฺ ก . (ไทย) 21/217/392) เพราะฉะนั้ น ผู้ ที่ ม าพบ
พระพุทธเจ้าก็เพื่อต้องการรักษาโรคทุกข์ของตนเอง จุดมุ่งหมายที่สาคัญของวิถีพุทธจึงอยู่ที่การ
ดับทุกข์เท่านั้น ดัง ปรากฏพุทธดารัสในอลคัททูปมสูตร ความว่า “ทั้งในกาลก่อนและในกาล
บัดนี้ เราบัญญัติทุกข์และความดับทุกข์” (ม.มู. (ไทย) 12/264/554) พระพุทธองค์ต้องการให้
บุคคลที่มีโรคทุกข์ได้พัฒนาตนเองให้สูงยิ่งขึ้ น มีความสามารถในการเรียนรู้ แก้ไขและป้องกัน
โรคทุกข์ด้วยตนเอง และสามารถพลิกฟื้นชีวิตของตนเองให้พ้นจากโรคทุกข์ทั้งปวง พ้นจากวงจร
การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ เข้าสู่พระนิพพาน ดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎกหลายเรื่อง
หลายวาระ ซึ่งจะพบว่าบุคคลที่มาพบพระพุทธเจ้าแล้ว จะมีโอกาสบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่ง
หรือสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์ได้ (ประทีป พืชทองหลาง, 2556)
ความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง มนุษย์ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องและประสบแน่นอน ไม่ว่าจะต้องการ
หรือไม่ก็ตาม เมื่อเป็นเช่นนี้ หากมนุษย์ต้องการมีชีวิตอยู่อย่างดีที่สุด จะต้องเข้าใจชีวิตและความ
ทุกข์อย่างถูกต้อง และตามความเป็นจริง ซึ่งการเข้าใจชีวิต เข้าใจความทุกข์อย่างถูกต้อง และ
ตามความเป็นจริงนั้น ต้องอาศัยพลังปัญญาของตนพิจารณาอย่างแยบคายผ่านกระบวนการ
โยนิโสมนสิการ โดยมีกัลยาณมิตรที่เป็น “มิตรแท้” ผู้เป็นปรโตโฆสะคอยให้คาแนะนา สั่งสอน
อบรมให้สามารถเกิดปัญญาและดับทุกข์นั้นด้วยตนเองได้อย่างสิ้นเชิง อันทาให้เกิดคุณค่าเป็นทั้ง
สัญลักษณ์แห่งธรรมในพระพุทธศาสนาและสัญลักษณ์แห่งการศึกษาเผยแผ่คุณธรรมความดี
อย่างเป็นที่แพร่หลายสืบต่อมา (อรรถพล รังสีวงศ์, 2560)
พระพุทธศาสนาเสนอแนวทางดับทุกข์หรือโรคทุกข์นั้นไว้ทั้งในระดับต้น ระดับกลาง
และดับอย่างถาวร โดยปรากฏเป็ นวิธีการ กระบวนการไว้อย่างชัดเจนในคัมภีร์พระไตรปิฎก ซึ่ง
กัลยาณมิตรเป็นปัจจัยสาคัญซึ่งจะเกื้อกูล ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทุกข์ให้ค้นพบแสงสว่างแห่งชีวิต
เกิดปัญญาญาณเห็นแจ้งในทุกขสัจจ์ได้อย่างลึกซึ้ง ถ่องแท้ ตามความเป็นจริง กัลยาณมิตรซึ่ง
เป็นปรโตโฆสะในการช่วยเหลื อผู้ที่มีปัญหา หรือความทุกข์ที่เกิดจาก 2 ลักษณะ คือ ปัญหา
นอกใจ และปัญหาในใจ ช่วยให้เข้าใจปัญหาภายใน คือ ความทุกข์ใจ สาเหตุที่ทาให้เกิดความ
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ทุกข์ ตามความเป็นจริงของธรรมชาติและสามารถแก้ปัญหาหรือความทุกข์ตามทางสายกลาง
คือ มรรคมีองค์ 8 ได้ ดังพุทธภาษิตที่พระองค์ตรัสเกี่ยวกับความสาคัญของกัลยาณมิตรไว้ว่า
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด
ความเป็นกัลยาณมิตร ก็เป็นตัวนา เป็นบุพนิมิต แห่งการเกิดขึ้นของอัษฎางคิกมรรค แก่
ภิ ก ษุ ฉั น นั้ น ภิ ก ษุ ผู้ มี กั ล ยาณมิ ต ร พึ ง หวั ง สิ่ ง นี้ ไ ด้ คื อ จั ก เจริ ญ จั ก ท าให้ ม าก ซึ่ ง อริ ย
อัษฎางคิกมรรค” (ขุ. อิติ. 25/195/237)
คุณสมบั ติส าคัญของพระพุทธเจ้ า ที่ ทรงมีต่ อเวไนยสั ตว์ ทุก หมู่เหล่ า คือ ความเป็ น
กัลยาณมิตร (องฺ.สตฺตก. (ไทย) 23/34/33); พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต, 2542) อธิบายเพิ่มเติม
ว่า กัลยาณมิตรเป็นเสมือนผู้รู้ ทาให้สามารถชี้แนะ ชักนาบุคคลอื่นให้สามารถพัฒนาตนเองใน
ทิศทางที่เหมาะสมในทุกด้าน เนื่องจากเคยมีประสบการณ์โดยตรงหรืออาจจะเป็นประสบการณ์
ในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ทาให้สามารถที่จะให้คาแนะนาได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปด้วยความ
รัก ความเมตตา ปรารถนาดี เมื่อบุคคลมีกัลยาณมิตรที่ดีแล้ว ก็ทาให้เริ่มมีความเข้าใจหรือเห็น
แนวทางการฝึกปฏิบัติเพื่อนาไปสู่แนวทางที่ถูกต้อง ถ้าไม่มีกัลยาณมิตรก็จะไม่มีผู้ที่คอยแนะนา
แนวทางที่ถูกต้อง ทาให้มีโอกาสดาเนินชีวิตผิดพลาด ไปในทางที่ไม่เหมาะสม สอดคล้องกับ
วญาดา ลลิตธนภัทร (2560) ที่กล่าวไว้ว่า วิธีการทางพระพุทธศาสนาสามารถนามาประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนให้ มีคุณค่าแห่ งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งการปฏิบัติและการ
แสดงออกทางด้านกายพฤติกรรม ด้านทักษะทางสังคม ด้านคุณธรรมทางจิตใจ และด้านปัญญา
ความรู้ ดังนั้น การมีกัลยาณมิตรจึงเสมือนมีมิตรที่ดีที่คอยแนะนา ชักจูงให้ได้รับการพัฒนาไป
ในทางที่ดี ที่ถูกต้องและเหมาะสม ด้วยความรัก ความจริงใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน สามารถ
เป็นเพื่อนแท้ในทางธรรมบนเส้นทางแห่งการบรรลุอริยมรรคในพระพุทธศาสนาได้
บทความนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิจัยเชิงเอกสาร ขอบเขตด้านเอกสาร คือ
พระไตรปิ ฎ ก ภาษาไทย ฉบั บ ของมหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย (2539) และ
เอกสาร หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตเนื้อหา คือ ประเภทของกัลยาณมิตร ลักษณะของ
กัลยาณมิตร หน้าที่ของกัลยาณมิตร คุณสมบัติของกัลยาณมิตร และคุณค่าของกัลยาณมิตรใน
คัมภีร์พระไตรปิฎกและเอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา ใช้วิธีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้ว
สรุปโดยการเขียนบรรยายเชิงพรรณนา โดยผู้เขียนจะนาเสนอความหมาย ประเภท คุณลักษณะ
หน้าที่ พร้อมทั้งคุณสมบัติ ความสาคัญ และคุณค่าของกัลยาณมิตรว่าเป็นอย่างไร เป็นข้อมูล
พื้นฐานที่จะนามาเป็นแนวปฏิบัติที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการพัฒนาตนเองและผู้อื่น
ให้สามารถเดินไปบนเส้นทางแห่งอริยมรรคได้อย่างราบรื่นตามคาสอนของพระพุทธศาสนา
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กัลยาณมิตรคือใคร
กัลยาณมิตรโดยเนื้อความ หมายถึง บุคคลผู้มีความใฝ่รู้ ตั้งตนอยู่ในธรรม เป็นผู้ชี้แนะ
แนวทางแห่งความเจริญ สั่งสอนอบรม เป็นที่ปรึกษา เพื่อนที่ดี หนังสือ หรือสื่อหลากหลาย
รูปแบบที่ส่งเสริมให้เกิดปัญญา สิ่งแวดล้อมทางสังคมโดยทั่วไปที่ดี ที่เกื้อกูล ซึ่งจะชักจูง หรือ
กระตุ้นให้เกิดปัญญาได้ด้วยการฟัง การสนทนา ปรึกษา ซักถาม อ่าน ตลอดจนการรู้จักเลือกใช้
สื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ดั ง ที่ พ ระธรรมปิ ฎ ก (ป.อ.ปยุ ตฺ โ ต) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ว่ า ความมี
กัลยาณมิตร คือ มีผู้แนะนาสั่งสอนที่ปรึกษา เพื่อนที่คบหา และบุคคลผู้แวดล้อมที่ดี ความรู้จัก
เลื อกเสวนาบุ คคล หรื อเข้าร่ ว มหมู่กับ ท่านผู้ ทรงคุณ ทรงปั ญญามีความสามารถ ซึ่งจะช่ว ย
แวดล้อม สนับสนุนชักจูง ชี้ช่องทาง เป็นแบบอย่าง ตลอดจนเป็นเครื่องอุดหนุนเกื้อกูลแก่กัน
ให้ดาเนินก้าวหน้าไปด้วยดี ในการศึกษาอบรม การครองชีวิตการประกอบกิจการ และธรรม
ปฏิบัติ สิ่งแวดล้อมทางสั งคมที่ดี ข้อนี้เป็นองค์ประกอบภายนอก ในคัมภี ร์พระพุทธศาสนา
อธิ บ ายไว้ ว่ า ผู้ ยิ น ดี ใ นกุ ศ ลธรรม มี ก ายสุ จ ริ ต เป็ น ต้ น ชื่ อ ว่ า กั ล ยาณมิ ต ร (ขุ . ธ.อ. (ไทย)
1/2/2/62/297) และการวางตัวเหมาะสม การได้เจรจา สนทนากับ ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ถึง
พร้อมด้วยศีล ถึงพร้อมด้วยจาคะ และถึงพร้อมด้วยปัญญา ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นคนหนุ่มหรือคนแก่
แล้วคอยศึกษาและปฏิบัติตามศรัทธาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาตามสมควรคอยศึกษาศีล
และปฏิบัติตามศีลของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศีลตามสมควร คอยศึกษาจาคะของท่านผู้ถึงพร้อม
ด้วยจาคะตามสมควร และคอยศึกษาปัญญาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาตามสมควร เรียกว่า
กัลยาณมิตตตา (องฺ.อฏฺ ก. (ไทย) 23/55/344)
ดังนั้ น กัล ยาณมิตรจึ ง มิไ ด้ห มายถึ งเพื่ อ นที่ ดี อย่ างในความหมายสามั ญเท่ านั้น แต่
หมายถึงบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่จะสั่งสอน แนะนา ชี้แจง ชักจูง ช่วยบอกช่องทาง
หรือเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นดาเนินไปสู่ การฝึกฝนอบรมอย่างถูกต้อง ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ท่าน
ยกตัวอย่าง เช่น พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก ครู อาจารย์ และท่านผู้เป็นพหูสูตทรงปัญญา
สามารถ สั่งสอนแนะนาเป็นที่ปรึกษาได้ แม้จะอ่อนวัยกว่า สรุปความหมายได้ว่า กัลยาณมิตร
หมายถึงบุคคลที่มีความพรั่งพร้อมแห่งคุณธรรม ความดีงาม เป็นผู้ห่างไกลจากสิ่งอันเป็นข้าศึก
ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพชี วิ ต และตั้ ง ตนอยู่ อ ย่ า งเหมาะสมแห่ ง การเคารพ รวมทั้ ง ยั ง เป็ น ผู้
สร้างสรรค์ประโยชน์สุข และคุณธรรมความดีงามต่างๆ ให้แก่บุคคลรอบข้างด้วยความเข้าใจ จน
เป็นแรงเหนี่ยวนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาไปสู่ประโยชน์ และความสุขในระดับ
ต่างๆ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ตลอดจนถึงสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลส่งเสริมการพัฒนาชีวิตก็เป็นดั่ง
กัลยาณมิตรด้วยเช่นกัน
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ประเภทของกัลยาณมิตร
สาหรับประเภทของกัลยาณมิตรนั้น ไม่ได้มีการแบ่งประเภทอย่างชัดเจน ประเภทของ
มิตรในสิงคาลสูตร (ที. ป. (ไทย) 11/254/207) ที่พระพุทธเจ้าทรงจาแนกมิตรไว้ 2 ประเภท คือ
มิตรเทียมกับมิตรแท้ และอีกแห่งหนึ่งในขัคควิสาณสุตตนิทเทส (ขุ. จูฬ. (ไทย) 30/123/409)
ทรงจาแนกไว้มี 2 ประเภทเช่นกัน คือ อาคาริกมิตร (มิตรครองเรือน) และอนาคาริกมิตร (มิตร
ไม่ครองเรือน) ในมิตร 2 ประเภท คือมิตรเทียมกับมิตรแท้นั้น เพื่อให้เป็นข้อสังเกตประเภทของ
มิตร พระพุทธเจ้าทรงจาแนกประเภทของมิตรเทียมและมิตรแท้ไว้ดังต่อไปนี้
มิตรในสิงคาลกสูตร
1) มิตรเทียม คือ เป็นคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียว คนดีแต่พูดคนพูด
ประจบ และคนที่ชักนาในทางเสื่อม ผู้ประกอบด้วยลักษณะ 4 ประการนี้ พึงทราบว่า ไม่ใช่มิตร
แท้ เป็นมิตรเทียมที.ป. (ไทย) 11/255-259/207-209)
2) มิตรแท้ คือ มิตรที่มีใจดี มีความจริงใจ คบหากันด้วยความบริสุทธิ์ใจ เป็นมิตรที่
บุคคลคบหาสมาคมแล้วทาให้มีแต่ความสุขความเจริญจาแนกออกเป็น 4 ประเภท (ที. ป. (ไทย)
11/260/209) ได้แก่ (1) มิตรมีอุปการะ (2) มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ (3) มิตรแนะนาประโยชน์
และ (4) มิตรมีความรักใคร่
เมื่อพิจารณาจากความหมายของมิตรแท้แล้วไม่ต่างจากคาว่า กัลยาณมิตร ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงเห็นว่า หากจะมีการจัดประเภทของกัลยาณมิตรแล้ว มิตรแท้ทั้ง 4 ประเภทนี้ สามารถ
จัดเป็นประเภทของกัลยาณมิตรได้ ซึ่งในแต่ละประเภทยังแยกออกไปอีกประเภทละ 4 ลักษณะ
ดังนี้
1) มิตรมีอุปการะ มี 4 ลักษณะ (ที. ป. (ไทย) 11/261/210) ได้แก่ (1) ป้องกันมิตร
ผู้ประมาท (2) ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว (3) เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพานักได้ (4) เมื่อมี
กิจที่จาเป็นเกิดขึ้น ก็ช่ วยโภคทรัพย์ 2 เท่าของทรัพย์ที่ต้องการในกิจนั้น มิตรทั้ง 4 ลักษณะนี้
เป็นมิตรผู้หวังดี คอยระวัง คอยห้ามเหตุแห่งความประมาทของเพื่อนผู้ตั้งอยู่ในความประมาท
ไม่ว่าจะเป็นความประมาทในวัย ประมาทในการศึกษา ประมาทในการใช้จ่ายทรัพย์ ประมาทใน
การดารงชีวิต มีอุบายชักนาให้พ้นจากความประมาท โดยการชี้ให้เห็นประโยชน์และผลเสียจาก
ความประมาท จึงได้ชื่อว่าเป็นที่พึ่งในยามมีภัยได้อย่างแท้จริง ในยามจาเป็นขัดสนทรัพย์ ยังให้
ความช่วยเหลือทรัพย์มากกว่าที่เอ่ยปากขอ ซึ่งแสดงออกถึงความจริงใจ และความเต็มใจที่จะ
ช่วยเหลือเพื่อน บุคคลใดที่มีลักษณะทั้ง 4 ประการดังที่กล่าวมานี้เรียกว่า กัลยาณมิตรประเภท
ที่หนึ่ง
2) มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มี 4 ลักษณะ ได้แก่ (1) บอกความลับแก่เพื่อน (2) ปิด
ความลับของเพื่อน (3) ไม่ละทิ้งในยามอันตราย (4) แม้ชีวิตก็อาจจะสละเพื่อประโยชน์ของเพื่อน
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ได้ความเป็นมิตรด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ ปกติไม่บอกความลับของตนแก่ผู้อื่น แต่สาหรับเพื่อนผู้
ร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกันมา ไม่มีความลับ ไม่มีอะไรต้องปิดบัง แม้ความลับก็ยอมเปิดเผยให้แก่กัน
ได้ ตายแทนกัน ได้เพื่อประโยชน์ ของเพื่อน ผู้ใดได้มิตรที่มีลั กษณะทั้ง 4 ประการนี้ถือว่าได้
กัลยาณมิตร ชนิดที่ว่าหายากมาก เพราะนอกจากไม่มีความลับ แล้วยังสามารถสละชีวิตตาย
แทนกันได้ นี่คือกัลยาณมิตรประเภทที่สอง (ที.ป. (ไทย) 11/262/210)
3) มิตรแนะนาประโยชน์ มี 4 ลักษณะ ได้แก่ (1) ห้ามมิให้ทาความชั่ว (2) แนะนา
ให้ตั้งอยู่ในความดี (3) ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง (4) บอกทางสวรรค์ให้ เห็นเพื่อนทาความเสียหาย
หาวิธีหรืออุบายห้ามไม่ให้ทาชั่ว ให้ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบถสิบประการให้รับฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมี
เรื่องทาน ศีลเป็นต้น อธิบายให้เข้าใจสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้ง ประกอบด้วยสิ่งที่เป็นมงคล ถ้อยคาที่
ทาให้จิตเกิดความเบิกบาน แจ่ มใส บอกเหตุแห่งความดีอานิสงส์แห่งกรรมดี เพื่อให้มีจิตเต็มไป
ด้ว ยกาลั ง สามารถเป็ น ที่พึงให้แก่ตนเองต่อไป หากผู้ ใดได้บุคคลผู้มีลักษณะทั้ง 4 ประการ
ดังกล่าวนี้และประพฤติปฏิบัติตามคาแนะนาของท่านถือว่าผู้นั้นเกิดมาไม่เสียชาติเกิด เพราะได้
กัลยาณมิตรผู้เกื้อกูลประโยชน์ในปัจจุบันนี้แล้วยังได้รู้ทางสวรรค์ด้วยนี้คือ กัลยาณมิตรประเภท
ที่สาม (ที.ป. (ไทย) 11/263/210)
4) มิตรมีความรักใคร่ มี 4 ลักษณะ ได้แก่ (1) ไม่พอใจความเสื่อมของเพื่อน (2)
พอใจความเจริญของเพื่อน (3) ห้ามปรามคนที่นินทาเพื่อน (4) สนับสนุนคนที่สรรเสริญเพื่อน
มิตรผู้มีความรักใคร่นั้น เมื่อเห็นเพื่อนมีทุกข์พลอยไม่สบายใจไปด้วย ยินดีในความเจริญ ไม่ยินดี
ในความเสื่อมของเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นความเสื่อมทรัพย์ หรือเสื่อมจากกุศลทั้งหลาย ในยามเพื่อน
ประสบความสาเร็จในชีวิต เช่น สาเร็จการศึกษา ได้ง านทา เลื่อนยศ แสดงแต่ความยินดี หรือมี
ใครติเตียนหรือกล่าวร้ายเพื่อนย่อมหาโอกาสคอยแก้ต่างยับยั้งคานินทาเหล่านั้น ตามความเป็น
จริง เมื่อมีใครสรรเสริญเพื่อนย่อมสรรเสริญช่วยสนับสนุนรับรองเพื่อนตามความเป็นจริงเช่นกัน
(ที.ป. (ไทย) 11/264/211)
มิตรในขัคควิสาณสุตตนิทเทส
1) อาคาริกมิตร (มิตรครองเรือน) หรือกัลยาณมิตรทางโลก คือ คนบางคนในโลกนี้ให้
สิ่งที่ให้ได้ยาก สละสิ่งที่สละได้ยาก ทาสิ่งที่ทาได้ยาก ทนสิ่งที่ทนได้ยาก บอกความลับแก่เพื่อน
ปกปิดความลับของเพื่อน ไม่ทอดทิ้งในคราวมีอันตราย แม้ชีวิตก็สละเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนได้
เมื่อเพื่อนสิ้นเนื้อประดาตัวก็ไม่ดูหมิ่น ชื่อว่า อาคาริกมิตร หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กัลยาณมิตร
ทางโลก เป็นมิตรที่ดี คอยให้คาแนะนา ช่วยเหลือ หรือสามารถเป็นที่พึ่งในเรื่องทั่วไปในทางโลก
เช่น ให้คาปรึกษาเรื่องความรู้วิชาการทางโลก เป็ นต้น กัลยาณมิตรในทางโลกนี้ อาจจะให้การ
ช่วยเหลือหรือแนะนาโดยให้ความรู้เกี่ยวกับการทางาน หรือการพัฒนาระบบ การทางานที่ดีขึ้น
การแนะนา หรือชี้แนวทางให้ ความรู้ดังกล่าวนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิทยาทาน
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2) อนาคาริกมิตร (มิตรไม่ครองเรือน) หรือกัลยาณมิตรทางธรรม คือ ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ เป็นที่รัก พอใจ เป็นที่เคารพ ควรยกย่อง พูดเป็น ทนฟังถ้อยคาได้ กล่าวถ้อยคาได้ลึกซึ้ง และ
ไม่ชักนาไปในเรื่องไม่สมควร ชักชวน (ให้บาเพ็ญ)ในทางอธิศีล ชักชวนให้หมั่นเจริญสติปัฏฐาน 4
ชักชวนให้หมั่นเจริญสัมมัปทาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 อริยมรรคมีองค์ 8
ชื่อว่า อนาคาริกมิตร หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กัลยาณมิตรทางธรรมๆ หรือมิตรที่ดี ที่คอยให้
คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับหลักการดาเนินชีวิตที่ดีงาม ด้วยการนาธรรมะมาใช้ ซึ่งแตกต่างจาก
กัลยาณมิตรในทางโลกคือคาแนะนาสั่งสอน นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตในทางโลกนี้
แล้ว ยังมุ่งเน้นเพื่อยกระดับจิตใจของผู้ได้รับคาแนะนาให้สูงขึ้น เป็นกัลยาณมิตรที่มุ่งมั่น เพื่อให้
ผู้อื่นเกิดปัญญาสามารถพึ่งพากาลังความสามารถด้วยตนเองที่แท้จริง เช่น แนะนาให้รู้จักการทา
ทาน การรักษาศีล และการทาสมาธิภาวนา เป็นต้น คาแนะนาที่สามารถก่อให้เกิดผลข้ามภพ
ข้ามชาติได้ ความรู้ที่นามาแนะนานี้ เรียกว่า ธรรมทาน
ประเภทของกัลยาณมิตรทั้ง 2 ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ถือเป็นลักษณะของเพื่อนที่ดี
เพื่อนแท้ เพื่อนมีอุปการะ เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข และเพื่อนแนะนาประโยชน์ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง
เพือ่ นทางโลก และเพื่อนทางธรรม
ลักษณะของกัลยาณมิตร
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค อธิบายลักษณะของผู้เป็นกัลยาณมิตรไว้ว่า คือ บุคคลที่สมบูรณ์
ด้วยศรัทธา ด้วยศีล ด้วยสุตะ ด้วยจาคะ ด้วยวิริยะ ด้วยสติ สมาธิ และสมบูรณ์ด้วยปัญญา
ได้แก่ 1) ศรัทธาสมบัติ ย่อมเชื่อมั่นต่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เชื่อมั่นต่อกรรมและผลแห่ง
กรรมด้วยศรัทธาสมบัติ ไม่ยอมปล่อยวางการแสวงประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอันเป็นเหตุ
แห่งสัมมาสัมโพธิญาณ ด้วยศรัทธาสมบัตินั้น 2) ย่อมเป็นที่รัก เป็นที่เคารพ เป็นที่น่าสรรเสริญ
เป็นผู้ทักท้วงตาหนิโทษว่ากล่าว เป็นผู้อดกลั้นต่อถ้อยคาของสัตว์ทั้งหลายได้ ด้วยศีลสมบัติ 3)
เป็นผู้สามารถชี้แจงถ้อยคาอันลุ่มลึก ซึ่งประกอบด้วยสัจธรรมและปฏิจจสมุปปาทธรรมเป็นต้น
ด้วยสุตสมบัติ 4) เป็นผู้มักน้อย สันโดษ ชอบสงัด ไม่คลุกคลีกับหมู่คณะด้วยจาคสมบัติ 5) เป็นผู้
เพียรพยายามในการปฏิบัติทั้งที่เป็นประโยชน์ตน และประโยชน์ผู้อื่นด้วยวิริยสมบัติ 6) เป็นผู้มี
สติตั้งมั่นในทางดีด้วยสติสมบัติ 7) เป็นผู้มีจิตไม่คิดฟุ้งมีจิตมั่งคงแข็งแกร่งด้วยสมาธิสมบัติ 8) รู้
แจ้งชัดไม่วิปริตผิดเพี้ยนด้วยปัญญาสมบัติ
นอกจากนั้ น ในอรรถกถาเมฆิ ย สู ต ร ได้ ก ล่ า วถึ ง ลั ก ษณะของกั ล ยาณมิ ต รไว้ ว่ า
กัลยาณมิตรในพระศาสนานี้ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ วิริยะ สติ สมาธิและ
ปั ญ ญา ในลั ก ษณะกั ล ยาณมิ ต รนั้ น บุ ค คลมี ศ รั ท ธาสมบั ติ ย่ อ มเชื่ อ ปั ญ ญาตรั ส รู้ ข อง
พระตถาคต กรรม และผลแห่งกรรม ไม่ละทิ้งการแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลในเหล่าสัตว์ อันเป็น
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เหตุแห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยการเชื่อนั้น มีศีลสมบัติ ย่อมเป็นที่รัก เป็นที่พอใจ เป็นที่
เคารพ สรรเสริญ เป็นผู้โจทก์ท้วง เป็นผู้ติเตียนบาป เป็นผู้ว่ากล่าวอดทนต่อถ้อยคาของเพื่อน
สพรหมจารีทั้งหลาย มีสุตสมบัติ ย่อมทาถ้อยคาอันลึกซึ้งเกี่ยวด้วยสัจจะและปฏิจจสมุปบาท
เป็ น ต้น มีจ าคสมบั ติ ย่ อมเป็ น ผู้ มักน้ อย สั น โดษ ชอบสงัด ไม่คลุ กคลี ด้ว ยหมู่ มีวิริยสมบัติ
ย่อมเป็นผู้ริเริ่มความเพียร เพื่อปฏิบัติประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลาย มีสติสมบัติย่อมมีสติตั้ง
มั่น มีสมาธิสมบัติ ย่อมเป็น ผู้มีจิตไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตเป็นสมาธิ มีปัญญาสมบัติ ย่อมรู้สภาวะที่ไม่ผิด
แผก บุ ค คลนั้ น เป็ น ผู้ ถึ ง พร้ อ มด้ ว ยคติ ธ รรมอั น เป็ น กุ ศ ลด้ ว ยสติ รู้ สิ่ ง ที่ มี ป ระโยชน์ แ ละไม่ มี
ประโยชน์แห่งสัตว์ทั้งหลายตามเป็นจริงด้วยปัญญา เป็นผู้มีจิตแน่วแน่ในกุศลธรรมเหล่านั้นด้วย
สมาธิ ย่อมเกียดกันสัตว์ทั้งหลายจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วชักนาเข้าไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์
ด้วยวิริยะ (ขุ. อุ. (ไทย) 1/31/389)
หน้าที่ของกัลยาณมิตร
รายละเอี ย ดที่ เ ป็ น จุ ด บ่ ง ชี้ ถึ ง ลั ก ษณะหน้ า ที่ ข องกั ล ยาณมิ ต รที่ ถู ก ต้ อ งดี ง าม ตาม
ความหมายที่แท้จริง โดยจะแยกหน้าที่ดังนี้
หน้าที่ของการเป็นต้นแบบที่ดี
บุคคลผู้แสดงตนเป็นกัลยาณมิตรมักมีลักษณะอันเป็นต้นแบบที่ดีงาม ทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อสร้างเสริมศรัทธา ความเชื่อถือ ไว้วางใจ เมื่อพบเจอ หรือได้พูดคุยก็รู้สึกอุ่นใจ
สบายใจน้อมลงไปในทางกุศล ทั้งทางกาย วาจา และทางใจ ปิดกั้นทางที่จะนาไปสู่ วิถีชีวิตที่เป็น
โทษภัย หรือก่อให้เกิดทัศนคติ ค่านิยม และการประพฤติปฏิบัติที่ผิดจากหลักธรรม ในข้อนี้
ผู้ทาวิจัยได้แยกหน้าที่ออกเป็น 3 ข้อ และจะได้ขยายความไปตามลาดับ ดังนี้
1. ต้นแบบด้า นกายกรรม ในด้านทางกายกรรม คือ การกระทาทางกายนั้น ผู้เป็น
กัลยาณมิตรจะต้องมีบทบาทที่เป็นต้นแบบที่สอดคล้องกับหลักธรรมในหลายๆหมวดที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับกายกรรมที่ดีงามหลักสาคัญเบื้องต้นทางกายกรรม คือ ต้องมีกายสุจริต อันหมายถึง
ความประพฤติชอบด้วยกาย มี 3 (ที.ปา.(ไทย) 11/228/227) ข้อ คือ ปาณาติปาตา เวรมณี เว้น
จากการปลงชีวิต อทินนาทานา เวรมณี เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้ โดยอาการขโมย กา
เมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ซึ่งตรงกับหลักกุศลกรรมบถ 10 ใน 3
ข้อแรก ซึ่งเป็นทางแห่งกุศลกรรม ทางทาความดี กรรมดีอันเป็นทางนาไปสู่ความสุขความเจริญ
หรือสุคติ ดังนี้ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2559: 277) บทบาทต้นแบบทางกายกรรม
ของกัลยาณมิตรนั้น เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า เป็นระบบการฝึกอบรม
ขั้นศีลที่เรียกตามหลักไตรสิกขาว่า อธิศีลสิกขา โดยเป็นข้อปฏิบัติ และหลักความประพฤติต่างๆ
ซึ่งมีหลายหมวดธรรมที่สอดคล้องกันทั้งหลักกรรมบถ หลักเบญจศีล หลักสุจริต รวมถึงวณิชชา

126 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561)
และหลักอันเป็นแกนกลางสาคัญอย่างอริยมรรคมีองค์ 8 หลักการเหล่านี้สามารถเป็นบทบาท
ต้นแบบทางกายกรรมของกัลยาณมิตรที่ถูกต้องดีงาม
2. ต้ น แบบด้ า นวจี ก รรม วจี ก รรมอั น เป็ น บทบาทต้ น แบบของผู้ เ ป็ น กั ล ยาณมิ ต ร
จาเป็นต้องมีบทบาทในการแสดงออกที่เหมาะสม ถูกต้อง และสอดคล้องกับหลักธรรมของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสามารถดึงเข้ามาอธิบายได้หลายหมวดธรรม ดังในหลักของเบญจศีลข้อ
ที่ 4 ก็คือ มุส าวาทาเวรมณี และหลั กธรรมทางวจีกรรมที่เป็นไปในทางเจริญรุ่งเรืองสามารถ
อธิบายขยายความได้ 4 ลักษณะ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสุจริต 3 ที่ว่าด้วยเรื่องของวจีสุจริต และ
เจริญตามหลักกุศลกรรมบถ 10 ละเว้นอกุศลกรรมบถ 10 ในข้อที่ 4 ถึงข้อ 7 ซึ่งว่าด้วยเรื่อง
ต้นแบบทางวจีกรรมที่งดงาม และผลักดันไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทั้งสิ้น บทบาทต้นแบบ
ทางวจีกรรมที่ได้อธิบายมาทั้งหมดนี้ ชี้ให้เห็นว่าบทบาทต้นแบบทางวจีกรรมของกัลยาณมิตรที่พึง
ประสงค์ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า เป็นระบบการฝึกอบรมขั้นศีลที่เรียกตามหลักไตรสิกขาว่า อธิศีล
สิกขา โดยเป็นข้อปฏิบัติ และหลักความประพฤติต่างๆ ซึ่งมีหลายหมวดธรรมที่สอดคล้องกันทั้ง
หลักกรรมบถ หลักเบญจศีล หลักสุจริต รวมถึงหลักวาจาสุภาษิตและหลักอันเป็นแกนกลางสาคัญ
อย่างอริยมรรคมีองค์ 8 หลักการเหล่านี้สามารถเป็นบทบาทต้นแบบทางวจีกรรมของกัลยาณมิตร
ได้เป็นอย่างดี
3. ต้นแบบด้านมโนกรรม ต้นแบบด้านมโนกรรมของกัลยาณมิตรนั้น มโนกรรมถือเป็น
บทบาทสาคัญที่เป็นต้นเหตุให้เกิดวจีกรรม หรือกายกรรมตามมา ดังนั้นกัลยาณมิตรควรมีบทบาท
ทางด้านมโนกรรมที่ถูกต้องดีงาม เพราะนั่นหมายถึงภาพลักษณ์ที่จะแสดงออกมาภายนอกก็จะ
สอดคล้องกับภายในด้วย ตามหลักทางพระพุทธศาสนาแล้ว ถือว่ามโนกรรมสาคัญที่สุด และมีผล
กว้างขวางรุ น แรง ดังที่พระพุ ทธเจ้ าตรั ส ไว้ว่ า บรรดากรรม 3 อย่างเหล่ านี้ พระองค์ บั ญ ญั ติ
มโนกรรมว่ามีโทษมากกว่าในการทาบาป ในความเป็นไปแห่งบาป เหตุที่มโนกรรมสาคัญที่สุด ก็
เพราะเป็นจุดเริ่มต้น คนคิดก่อนแล้วจึงกระทาคือ แสดงออกทางกายและวาจา ดังนั้น วจีกรรม
และกายกรรม จึ ง ขยายออกมาจากมโนกรรมนั่ น เองและที่ ว่ า มี ผ ลกว้ า งขวางรุ น แรงที่ สุ ด ก็
เพราะว่ามโนกรรมรวมถึงความเชื่อถือ ความเห็น ทฤษฏี ถ้าเราจะสังเกตความเป็นกัลยาณมิ ตร
จากบทบาทต้นแบบที่ได้อธิบายไว้ คงจะสามารถสังเกตจากภายนอกได้โดยไม่ยากนัก แต่บทบาท
ภายในอาจจะลาบากหรือไม่ต้องอยู่ศึกษากันโดยใช้เวลานาน และต้องอยู่ใกล้ชิดจึงพอจะรู้ได้ถึง
บทบาทหน้าที่ว่าตรงตามหลักการดังกล่าวหรือไม่ ในทางกลับกันถ้าเราจะอาศัยหลักการนี้ในการ
ปฏิบัติตนเพื่อเป็นกัลยาณมิตร เพื่อจะได้ดารงอยู่ในบทบาทหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง อันเป็นต้นแบบ
ที่ดีต่อไป ก็ควรจะปรับเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงบทบาทเหล่านั้น โดยเริ่มที่มโนกรรมเป็น
เบื้องต้น เพราะเป็นเหตุของบทบาททางกายกรรม และวจีกรรม ซึ่งสามารถจะเจริญขึ้นได้ตาม
บทบาททางมโนกรรมที่ศึกษาปฏิบัติไว้ดีแล้วเป็นลาดับไป
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หน้าที่ในการแนะนาประโยชน์แก่ผู้อื่น
หน้าที่ของผู้เป็นกัลยาณมิตรโดยตรงซึ่งเป็นหลักการสาคัญในพระพุทธศาสนาที่สามารถ
ทาให้พุทธธรรมขยายวงกว้างออกไปได้อย่างงดงาม เพราะเหตุแห่งการศึกษา และฝึกฝนพัฒนา
ตนแล้วจึงทาให้สามารถที่จะนาความรู้ความสามารถที่ตนได้ฝึกฝนดีแล้วในระดับต่างตามความ
พร้อมของแต่ละคน ออกไปไปเผยแผ่แนะนาประโยชน์ได้ และถือเป็นนโยบายตั้งแต่พรรษาแรก
ที่ ป ระทานให้ พ ระอรหั น ต์ 60 รู ป ซึ่ ง ถื อ เป็ น กั ล ยาณมิ ต รชุด แรกที่ อ อกปฏิบั ติ ห น้ าที่ โดยมี
คุ ณ สมบั ติ แ ห่ ง ความเป็ น กั ล ยาณมิ ต รผู้ แ นะน าประโยชน์ ต่ อ ผู้ อื่ น อย่ า งสมบู ร ณ์ แ บบ โดย
พระพุทธเจ้าทรงประทานพุทธโอวาทแก่เหล่าพระอริยสาวกผู้เป็นต้นแบบของกัลยาณมิตรชุด
แรก ในคราวส่งท่านเหล่านั้นไปประกาศพระพุทธศาสนา มีใจความสาคัญตอนหนึ่งว่า
ภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ แม้
พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ ภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอจงจาริ กไป เพื่อประโยชน์ สุ ขแก่ช นจานวนมาก เพื่ออนุเคราะห์ ช าวโลกเพื่ อ
ประโยชน์เกื้อกูล และความสุ ขแก่ทวยเทพและมนุษย์ อย่าไปโดยทางเดียวกันสองรูป
จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุ ด
จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งความหมายและอักษรบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน สัตว์
ทั้งหลายที่มีธุลีในตาน้อยมีอยู่ ย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรม จักมีผู้รู้ธรรม ภิกษุทั้งหลาย
แม้เราก็จักไปยังตาบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรม (วิ.ม. (ไทย) 4/32/40)
พุทธพจน์ ที่ย กมาแสดงข้างต้น ทาให้ เห็ นถึงหลั กการเผยแผ่ พระพุ ทธศาสนาที่ เ ป็ น
นโยบายที่พุทธสาวกทุกรูปต้องถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์และความสุขแก่ชาวโลก
อย่างแท้จริง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยยึดหลักประโยชน์และความสุขของมหาชนเป็น
จุดหมาย โดยมีการกาหนดวิธีการนาเสนอแนวทางสัมมาปฏิบั ติที่พุทธสาวก ได้ปฏิบัติตามจน
เกิดผลแล้วสอนให้ประชาชนรู้ตาม การเผยแผ่แนะนาหลักธรรมต้องอยู่ในครองแห่งสัมมาปฏิบัติ
เพื่อให้ผู้ฟังรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ที่ควรเห็น เป็นการชี้นาให้ผู้ฟังเกิดศรัทธาน้อมนาเอา
หลักธรรมนั้นไปปฏิบัติ และในขณะเดียวกันก็จาเป็นต้องให้ผู้ฟังเกิดการยอมรับในตัวผู้เผยแผ่
หลักธรรมด้วย ดังนั้น ในฐานะกัลยาณมิตรจึงต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับหน้าที่ของตนเพื่อ
การแนะนาผู้อื่นที่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง ในพระสูตร หน้าที่ของกัลยาณมิตรด้านการแนะนา
ประโยชน์ผู้อื่นนี้ ที่ได้นาเสนอไว้ข้างต้น มีตัวอย่างให้ได้ศึกษาทั้งพระภิกษุ และฆราวาสอยู่หลาย
กรณี เช่น นางวิสาขา และนางขุชชุตตรา ดังนี้

128 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561)
เมื่อนางวิสาขามหาอุบาสิกา แต่งงานไปอยู่บ้านสามีแล้ว เช้าวันหนึ่งนางกาลังยืนพัดให้
มิคารเศรษฐีผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นพ่อผัว ที่กาลังบริโภคอาหารเช้าอยู่ นางเห็นภิ กษุรูปหนึ่ง
กาลังยืนรอรับบิณฑบาตอยู่หน้าบ้าน ด้วยเหตุที่นางเป็นผู้คุ้นเคยกับการทาบุญอยากให้พ่อผัวได้
ทาบุญ จึงหาอุบายที่จะให้พ่อผัวมองเห็นพระรูปนั้นเพื่อจะได้ถวายอาหาร แต่พ่อผัวก็ทาทีว่ามอง
ไม่เห็น บริโภคอาหารต่อไป นางเห็นว่าพ่อผัวไม่ใส่ใจที่จะทาบุญ จึงกล่าวว่า “นิมนต์พระคุณเจ้า
โ ป ร ด รั บ บิ ณ ฑ บ า ต ข้ า ง ห น้ า เ ถิ ด พ่ อ ผั ว ข อ ง ดิ ฉั น ก า ลั ง บ ริ โ ภ ค ข อ ง เ ก่ า อ ยู่ ”
มิคารเศรษฐี เมื่อได้ยินคาว่า บริโภคของเก่า จึงโกรธนางมาก เพราะเข้าใจว่านางวิสาขาว่าตน
กาลั งเคี้ย วกิน ของไม่ส ะอาด จึ งขับ ไล่ น างวิส าขาออกจากบ้าน แต่นางไม่ไปเพราะนางไม่ มี
ความผิด นางได้เรียกพราหมณ์ 8 คนที่มีหน้าที่คอยดูแลเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแก่นาง เพื่อตัดสิน
ปัญหา นางชี้แจงคาว่า บริโภคของเก่า หมายความว่า พ่อผัวของนางไม่สนใจที่จะทาบุญใหม่เพื่อ
เป็ น เหตุปั จ จัย ได้มรรคผลในชาติห น้า บริ โ ภคแต่บุญเก่าที่มีอยู่เท่านั้น เมื่อนางชี้แจงอย่างมี
เหตุผล เศรษฐีไม่มีคาโต้แย้งใดๆ ได้กลายเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลในที่สุด (ขุ.ธ.อ.(ไทย) 6/59-63)
นางขุชชุตตราเป็นทาสีของนางสามาวดี มีหน้าที่รับดอกไม้จากสวนดอกไม้ของนาย
มาลาการซึ่งเป็นคนรับใช้ของเศรษฐีเป็นประจา วันหนึ่งนายมาลาการบอกนางว่าวันนี้ ได้นิมนต์
พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไว้ และจะบูชาพระองค์ด้วยดอกไม้อันงดงามในสวนนี้ จึงได้เชิญนาง
ให้ช่วยเหลือในการเลี้ยงพระและฟังธรรม นางได้ฟังธรรมกถาของพระพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุ
โสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบัน เมื่อนางกลับไปแล้วจึงได้แสดงธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าทรง
แสดงแก่นางสามาวดีและหญิงอีก 500 คนให้บรรลุธรรมเช่นเดียวกับตน จากนั้นมานางได้แสดง
ธรรมแก่นางสามาวดี และหญิงบริวารทุกครั้งตามที่ได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้า จนนางได้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎก และได้รับการยกย่องจากพระองค์ นอกจากนี้นางยังเป็นผู้มีฉันทะ
วิริยะ อุตสาหะอย่างมาก ในการไปฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าแล้วกลับมาแนะนา
ประโยชน์ ด้วยการสอนแก่ผู้ที่เคยให้อุปการะเลี้ยงดู จัดเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีที่รู้คุณของ
ผู้มีพระคุณ ซึ่งทาได้ยากยิ่งในโลก หลังจากที่นางได้ฟังธรรมมาจากพระองค์แล้วอย่างไร นางก็
ได้แสดงแก่พุทธบริ ษัท อย่ า งนั้ น นั บ เป็ น การแนะนาประโยชน์ต่อผู้ อื่น พร้อ มทั้ งเผยแผ่ ห ลั ก
คาสอนให้กว้างยิ่งขึ้น
ส่วนในหลักธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะนาประโยชน์ ซึ่งกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้
แนะนาประโยชน์ไว้ตามสถานะหน้าที่ของบุคคลนั้นๆ มีอยู่ในหลักของทิศ 6 ที่ว่าด้วยคุณสมบัติ
จากผู้ที่ทาหน้าที่แนะนาประโยชน์ต่อผู้อื่น ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสถานะของบุคคล 2 ประเภท คือ
พระภิกษุสงฆ์ หรือสมณะชีพราหมณ์ พึงทาหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรของชาวบ้าน ซึ่งหน้าที่ของ
พระภิกษุสงฆ์ต่อกุลบุตรตามหลักทิศ 6 ซึ่งเป็นทิศเบื้องบน ตรงกันทุกข้อกับลักษณะของมิตรแท้
ประเภทมิตรแนะนาประโยชน์ ดังนั้นพระสงฆ์ควรต้องมีคุณลักษณะที่สามารถแสดงออกมาใน
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การแนะน าประโยชน์ผู้ อื่น 6 ประการ ดังนี้ 1) สามารถห้ ามปราม สอนให้ เว้นจากความชั่ว
2) สามารถแนะน าสั่ งสอน ให้ ตั้งอยู่ ในความดี 3) ทาการอนุเ คราะห์ ด้ว ยความปรารถนาดี
4) สอนให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง 5) สามารถชี้แจงอธิบายทาสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจ
แจ่ ม แจ้ ง 6) บอกทางสวรรค์ คื อ สอนวิ ธี ด าเนิ น ชี วิ ต ให้ ป ระสบความสุ ข (ที .ปา. (ไทย)
11/272/216)
ความเป็นกัลยาณมิตรของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ทางธรรมด้วยเมตตากรุณาแก่
ชาวบ้านดังกล่าวมานี้ ก็จะต้องคงรักษาลักษณะพิเศษแห่งความมีชีวิตที่เป็นอิสระและความเป็น
สมณะไว้ด้วย มิให้กลายเป็นการคลุกคลีกับคฤหัสถ์ ซึ่งจะทาให้เกิดผลเสียแก่ทั้งสองฝ่าย คือ
กลายเป็นเครื่องขัดขวางของความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมของตนเอง และทาให้ชาวบ้านขาด
ที่พึ่ง เพราะมีแต่คนที่ยังวุ่นวายตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกับพวกเขา ไม่มีหลักที่จะช่วยเหนี่ยว
ออกไปให้พ้นจากความสับสนวุ่นวาย (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต, 2555) ดังนั้น ภิกษุใน
ฐานะกัลยาณมิตรผู้แนะนาประโยชน์จึงควรเอาใจใส่ทั้งธุระของตน และไม่ลืมที่จะนาสิ่งที่ตนฝึก
ดีแล้วมาช่วยผู้อื่น โดยชี้นา ชักชวนทั้งให้ละในอกุศล และเจริญในกุศลให้ถึงที่สุด ดังที่พระพุทธ
องค์ตรั ส กับ ภิกษุ ได้ออกไปอนุ เคราะห์ ทั้งมิตร อามาตย์ ญาติ สาโลหิ ตว่า เธอทั้งหลายพึง
ชักชวนคนเหล่านั้นให้ตั้งมั่น ให้ดารงอยู่ในการรู้อริยสัจ 4 ประการ ตามความเป็นจริง เมื่อได้
แนะน าถึ ง ธรรมอั น เป็ น หลั ก การใหญ่ ก ว่า ธรรมทั้ งหลายแล้ ว นั่ น ก็ ชื่ อ ว่ า ภิ ก ษุ นั้น ได้ แนะนา
ประโยชน์ให้ผู้ได้อย่างสมบูรณ์บุคคลอีกประเภทหนึ่งที่ต้องทาหน้าที่แนะนาประโยชน์ผู้อื่น คือ
ครู อาจารย์ ซึ่งต้องมีคุณสมบั ติ อุดมการณ์ และท่าที ในการทาหน้าที่อย่างถูกต้อง ดังนั้นครู
อาจารย์ตามหลักทิศ 6 จะต้องมีศักยภาพในการแนะนาประโยชน์ โดยที่มีคุณสมบัติซึ่งสามารถ
จะทาหน้ าที่ได้ 5 ประการ ดังนี้ 1) แนะน าฝึ กอบรมให้ เ ป็น คนดี 2) สอนให้ เข้าใจแจ่ ม แจ้ ง
3) สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง 4) ส่งเสริมยกย่องความดีงามความสามารถให้ ปรากฏ 5) สร้าง
เครื่ องคุ้มภัย ในสารทิศ คือสอนให้ ใช้ความรู้ ทางานได้จริง สามารถใช้ห าเลี้ ยงชีพเป็นอยู่ได้
(ที.ปา (ไทย) 11/268/213; พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2559)
ความสาคัญและคุณค่าของกัลยาณมิตร
ความสาคัญของกัลยาณมิตร
กัลยาณมิตรถือว่าเป็นปรโตโฆสะ หรือเหตุปัจจัยภายนอกที่มีคุณค่า และสาคัญ
ที่สุดในการแนะนาผู้อื่น รวมทั้งเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อชีวิต เพื่อให้ได้รับประโยชน์ทั้งในโลก
นี้ โลกหน้า ทั้งในระดับโลกิยะ และโลกุตระ พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างแห่งการเรียนรู้ และพัฒนา
อย่ า งแท้ จ ริ ง ในพระไตรปิ ฎ ก พระพุ ท ธเจ้ า ได้ ต รั ส เน้ น ถึ ง ความส าคั ญ ของความเป็ น ผู้ มี
กัลยาณมิตรสาหรับพระภิกษุ โดยมากพระองค์ตรัสเน้นไปที่ประโยชน์สูงสุด ซึ่งเหมาะสมกับ
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ภาวะของผู้ตั้งใจสละและอุทิศตนเข้าบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา อย่างเช่น พระองค์
ตรัสว่า
อานนท์ ความมี กั ล ยาณมิ ต รเท่ า กั บ เป็ น พรหมจรรย์ ทั้ ง หมดที เ ดี ย ว เพราะว่ า ผู้ มี
กัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได้ คือเขาจักเจริญ จักทาให้มากซึ่งอริยอัษฎางคิกมรรค...อาศัย
เรา ผู้ เ ป็ น กั ล ยาณมิ ต ร เหล่ า สั ต ว์ ผู้ มี ช าติ เ ป็ น ธรรมดา ย่ อ มพ้ น จากชาติ ผู้ มี ช ราเป็ น
ธรรมดาย่อมพ้นจากชรา ผู้มีมรณะเป็นธรรมดา ย่อมพ้นจากมรณะ ผู้มีโสกะ ปริเทวะ
ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส เป็นธรรมดา ย่อมพ้นจาก โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุ
ปายาส (ส.ม. (ไทย) 19/2/2-4)
อีกทั้งพระองค์ตรัสเกี่ยวกับการคบผู้ที่เป็นกัลยาณมิตร และผู้ไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรว่า
เป็ น ไปไม่ได้ที่ภิก ษุผู้ มี มิตรชั่ว มีส หายชั่ว หรื อเพื่อนชั่ว เสพ คบ เข้าไปนั่งใกล้ มิตรชั่ว และ
ประพฤติตามมิตรชั่วเหล่านั้น จักบาเพ็ญอภิสมาจาริกธรรม เสขธรรมและศีลให้บริบูรณ์ได้ เมื่อ
ศีลไม่บริบูรณ์จักละกามราคะ รูปราคะ อรูปราคะก็ย่อ มเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกัน ตรงกันข้าม
เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้มีมิตรดี มีสหายดี หรือมีเพื่อนดี เสพ คบ เข้าไปนั่งใกล้แล้วจักบาเพ็ญอภิสมา
จาริกธรรม เสขธรรมและศีล จึงบริบูรณ์ได้ เมื่อศีลบริบูรณ์การละกามราคะ รูปราคะ หรืออรูป
ราคะจึงเป็นได้ (องฺ. ฉก. (ไทย) 22/67/586)
นอกจากนี้ ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรยังปรากฏในหลักธรรมตามที่ต่างๆ เช่น ความมี
กัลยาณมิตร เป็นหนึ่งในธรรม 10 ประการ ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ และน่าพอใจ หาได้ยากใน
โลกนี้ (องฺ. ทสก. (ไทย) 24/73/160) เป็นหนึ่งในธรรม 10 ประการ ที่สามารถถึงความเจริญงอก
งามไพบูลย์ในธรรมวินัยได้ (องฺ. ทสก. (ไทย) 24/82/182) และเป็นหนึ่งในธรรม 6 ประการที่
เทวดากราบทูลถวายว่า เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่พระภิกษุพระผู้มีพระภาคทรงรับรองว่าเป็น
อย่างนั้นได้จริง (องฺ. ฉก. (ไทย) 22/69/588) อีกทั้งเป็นหนึ่งในธรรม 5 ประการ ที่เป็นเหตุให้
อายุยืน (องฺ. ปญฺจก. (ไทย) 22/126/206) ขณะเดียวกัน ความมีกัลยาณมิตรก็เป็นอีกข้อธรรม
หนึ่งที่เป็นไปเพื่อบรรลุประโยชน์ในโลกนี้ (องฺ. อฏฐก. (ไทย) 23/54/340, 55/344)
หากกล่าวถึงการคบหา จะพบว่า พระองค์ทรงย้าเสมอว่า บุคคลไม่พึงคบมิตรชั่ว ไม่พึง
คบคนต่าช้า พึงคบแต่กัลยาณมิตร พึงคบแต่สัตบุรุษ ภิกษุผู้เป็นพระเสขะ คือ ผู้ยังไม่บรรลุพระ
อรหันต์ ปรารถนาจะบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม คือ บรรลุพระอรหันต์
พระองค์ตรัสว่าไม่ทรงเห็นเหตุอื่น แม้อย่างหนึ่งที่ทาเหตุซึ่งมีอยู่ภายนอกตน ให้มีอุปการะมาก
เหมือนความเป็นผู้มีมิตรดี จึงทรงเน้นว่า ภิกษุผู้มีมิตรดี ย่อมละอกุศลได้ และทากุศลให้เจริญ
(ขุ.อิติ. (ไทย) 25/17/361) จึงทรงแนะนาให้ภิกษุคบหาแต่ผู้ที่เป็นกัลยาณมิตร มีอาชีพหมดจด
ไม่เกีย จคร้ านกระทาการปฏิ สั น ถาร และฉลาดในเรื่องมารยาท เพราะปฏิบัติตามคุณธรรม
ดังกล่าวนั้นจักทาที่สุดแห่งทุกข์ได้ (ขุ.ธ. (ไทย) 25/376/150) ส่วนมิตรผู้มุ่งหวังความแตกแยก
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กัน คอยหาแต่ความผิดข้อบกพร่อง จับผิดอยู่ตลอดเวลา ท่านเตือนว่าไม่ควรคบ ส่วนมิตรที่
วางใจได้ เหมือนบุตรในไส้ ถึงผู้อื่นกล่าวเหตุตั้งร้อยอย่างพันอย่างก็ไม่แตก แยกจากกัน มิตร
เช่นนั้นควรคบอย่างยิ่ง (ขุ.สุต. (ไทย) 25/258/560) นอกจากดังที่กล่าวมาแล้ว พระองค์ยังทรง
แนะนาให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า บุคคลรู้บุคคลใดว่า ผู้นี้เช่นเดียวกับเราด้วยศีล ปัญญา และสุตะ พึง
กระทาไมตรีกับบุคคลเช่นนั้น เพราะการสมาคมกับสัตบุรุษเป็นความสุขโดยแท้ (ขุ.ชา. (ไทย)
27/22/69) หากคบคนเลวก็เลวตาม คบคนเสมอกันย่อมไม่เสื่อมในกาลไหนๆ การคบคนที่ดีกว่า
ย่อมเจริญเร็วพลัน เพราะเหตุนั้น จงคบคนที่ดีกว่าตน (ขุ.ชา. (ไทย) 27/14/257)
พระพุทธเจ้าทรงให้ความสาคัญของความมีกัลยาณมิตรยังมีการตรัสสอนถึงความสาคัญ
ของความมีกัลยาณมิตรสาหรับคนทั่วไปด้วย โดยเฉพาะชาวบ้านยิ่งมีหลักธรรมและพุทธภาษิตที่
ย้าถึงความสาคัญของการคบหา และการเสวนาคนดีเพิ่มอีกจานวนมาก เช่น การคบคนชั่วเป็น
หนึ่งในอบายมุข 6 (ที. ปา. (ไทย) 11/247/202) การคบมิตรและปฏิบัติถูกต้องต่อมิตรเป็นหลัก
อย่างหนึ่งในคาสอนเรื่องทิศ 6 (ที.ป. (ไทย) 11/245/199) การรู้จักเลือกคบคนตามหลักมิตรแท้
มิตรเทียม (ที. ปา. (ไทย) 11/255/207) ในชาดกซึ่งเป็นคาสอนสาหรับคนทุกชั้นทุกประเภท
โดยเฉพาะชาวบ้ าน ก็มีเรื่ องราวและสุ ภ าษิตแนะนาเกี่ยวกับการคบหาหรือการเสวนาเป็น
จานวนมากเรื่องที่เด่น คือ นกแขกเต้าสองพี่น้อง (ขุ.ชา. (ไทย) 27/159/497) จะเห็นว่าการคบ
มิตรนั้นสาคัญมาก เหมือนเข็มทิศของชีวิตเลยก็ว่าได้ หากคบคนดีก็จะดีเหมือนคนที่เราคบ หาก
คบคนที่ชั่วเราก็ชั่ว หรืออย่างน้อยก็ถูกมองว่ามีเพื่อนไม่ดี ความหวาดระแวงของคนรอบข้างก็จะ
เกิดขึ้น คนเรานั้นไม่อาจอยู่โดดๆ อยู่แบบไม่ต้องสัมพันธ์กับใคร ธรรมดาต้องมีการคบหากับ
บุคคลอื่น ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะชีวิตแบบทางโลก แต่การคบหานั้นจะได้กัลยาณมิตรหรือปาป
มิตรก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง ตัวอย่างที่ดี สามารถทาให้เห็นภาพความสาคัญของกัลยาณมิตรได้ กรณี
อดีตชาติของท่านพระโมคคัลลานะเถระ ท่านได้เล่าถึงอดีตชาติที่เป็นคฤหัสถ์ว่า ตนได้รับผลจาก
การคลุกคลีกับมิตรชั่ว และการกระทาชั่วของตนเองเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลเสียจากการไม่ได้
กัลยาณมิตร ดังปรากฏในเถราปทานมีความตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้าคลุกคลีมิตรชั่ว ตกอยู่ใน
อานาจกามราคะ มีใจโกรธเคือง ได้ฆ่ามารดาและบิดาเสียแล้ว แม้เกิดในกาเนิดใดๆ คือ จะเป็น
นรกหรือมนุษย์ก็ตามเพราะเป็นผู้มากด้วยความชั่ว ข้าพเจ้าจึงถูกทุบศีรษะตาย นี้เป็นกรรมครั้ง
สุดท้ายของข้าพเจ้า ภพสุดท้ายกาลังเป็นไปอยู่ กรรมเช่นนี้จักปรากฏแก่ข้าพเจ้าในเวลาจะตาย
แม้ในชาตินี้” (ขุ. อป. (ไทย) 32/390-392/60-61)
นอกจากนี้ กรณี ข องพระเมฆิ ย ะ (ขุ .อุ . (ไทย) 25/31/231-236) พระเมฆิ ย ะเป็ น
พระภิกษุในพระพุทธศาสนารูปหนึ่งที่เข้ามาบวชด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย แถม
ยั งมีโ อกาสได้ เป็ น พุ ทธอุปั ฏ ฐากติด ตามพระพุ ทธเจ้า ไปในที่ต่ างๆ วันหนึ่งท่านพระเมฆิ ย ะ
ประสงค์จะไปอยู่ในป่าบาเพ็ญเพียรตามลาพัง จึงกราบทูลขออนุญาตต่อพระพุทธเจ้า พระองค์
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ทรงห้ามถึง 3 ครั้ง เพราะพระองค์อยู่รูปเดียว ให้รอจนกว่าจะมีภิกษุรูปอื่นมาแทน ความจริง
เหตุที่พระองค์ทรงห้ามไว้ ก็ด้วยพระประสงค์จะประวิงเวลาให้ท่านมีจิตอ่อนโยนเหมาะแก่การ
บาเพ็ญเพียร แต่เมื่อท่านยืนยันที่จะไปให้ได้ โดยยกเหตุผลว่า พระองค์ไม่ทรงมีกิจที่จะต้องทาให้
ยิ่งขึ้นไปอีก ทั้งไม่มีการสั่งสมกิจที่ทาแล้ว กล่าวคือ ทรงบรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว
แต่พระเมฆิยะยังไม่ได้บรรลุธรรม จึงขออนุญาตพระองค์ ด้วยอ้างเหตุผลดังกล่าว พระองค์จึงได้
อนุญาตให้เมื่อท่านไปอยู่ตามลาพัง แทนที่จิตใจจะสงบเหมือนป่าที่เงียบสงัด ดังที่วาดฝันเอาไว้
กลั บ กลายเป็ น ว่ า ถู ก โจร คื อ อกุ ศ ลวิ ต ก 3 ประการ คื อ กามวิ ต ก (ความตรึ ก ในทางกาม)
พยาบาทวิตก (ความตรึกในทางพยาบาท) วิหิงสาวิตก (ความตรึกในทางเบียดเบียน) ปล้นสะดม
สิ่งของคือกุศลจิตไปโดยมาก ไม่อาจทาให้จิตได้รับความสงบเลยแม้แต่นิดเดียว เหมือนที่วาดฝัน
เอาไว้ ต้องกลั บ มากราบทูล พระพุทธเจ้ า พระองค์ทรงแนะวิธีสู้ โ จร คือ อกุศลวิตกนั้น โดย
ประการแรกให้มีกัลยาณมิตรประการต่อมาให้มีศีลและอาจาระ เมื่อจะมีเหตุที่ต้องสนทนา ให้
สนทนากถาเฉพาะที่เป็นเครื่องขัดเกลากิเลส มีการปรารภความเพียร เจริญปัญญาและทรงแนะ
วิธีกาจัดโจร คือ กิเลสด้วยการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน เพื่อละราคะ เจริญเมตตากัมมัฏฐานเพื่อละ
พยาบาท เจริญอานาปานัสสติกัมมัฏฐานเพื่อละวิตก และเจริญอนิจจสัญญากัมมัฏฐาน เพื่อถอน
อัสมิมานะ คือถอนความถือตัวถือตน บางครั้งแม้จะมีโอกาสอยู่ใกล้สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุด แต่
กลับมองไม่เห็นคุณค่า หรืออาจเป็นเพราะสิ่งที่ดึงดูดใจอย่างอื่นมีอานาจมากกว่า หรือเรามีจิตใจ
ที่ยังอ่อนแอเกินไป เกินกาลังที่จะมองเห็นคุณค่า หากเป็นตามนี้ กัลยาณมิตรก็สาคัญ และเป็น
สิ่งจาเป็นที่ขาดไม่ได้ ต้องอยู่ใกล้คอยรับการชี้แนะจึงจะวางจิตวางใจ ประครองให้เดินเข้าสู่ทาง
ที่ถูกต้องตามธรรม ไม่ให้ไหลไปตามอานาจของกิเลสจนเกินไป ตราบเท่าที่ตนยังไม่มีธรรมเป็นที่
พึง มีธรรมเป็นกัลยาณมิตร การได้บุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรยังเป็นสิ่งจาเป็นที่ขาดไม่ได้
ฉะนั้น บรรดาท่านผู้รู้ต่างได้ให้การรับรอง และยอมรับว่าการได้มิตรดี สาคัญต่อชีวิต
มนุษย์อย่างมาก ผู้ต้องการความเจริญในการดาเนินชีวิตไปในทางที่ดี ไม่มีการเบียดเบียนตนและ
ผู้อื่น ความมีกัลยาณมิตรเป็นองค์ประกอบที่สาคัญอันหนึ่ง ในมงคลสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรที่ว่า
ด้วยสิ่งที่เป็นมงคล พระพุทธเจ้าทรงวางหลักการดาเนินชีวิตที่เป็นไปเพื่อความเจริญเป็นมงคล
แก่ชีวิตกล่าวคือ การไม่คบคนพาล การคบหาสมาคมกับบัณฑิต หรือกัลยาณมิตรท่านได้ยกไว้
เป็นอันดับแรก นี่เป็นหลักการดาเนินชีวิตทางโลกเพื่อให้อยู่สุข เป็นชีวิตที่ปลอดภัย อันดับแรก
จะต้องเว้นการคบคนพาล คบหากัลยาณมิตร ส่วนในทางธรรมผู้ที่จะเจริญในทางธรรมถึงกับให้
บรรลุ เป้ าหมายสู งสุ ด ก่อนอื่น จะหนี จ ากความเป็นผู้ มี กั ล ยาณมิ ตรไปไม่ ไ ด้เช่ น กัน ความมี
กัลยาณมิตรคือบุพนิมิตแห่งการเจริญอริยมรรคมีองค์ 8 กัลยาณมิตรเป็นตัวนา ตัวดูดสิ่งดีๆ เข้า
มาหาผู้เสพ ผู้คบหา สิ่งดีๆ ที่ยังไม่เกิดก็จะเกิด ที่เกิดแล้วจักเจริญ สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วจะเสื่อม
ไป จากข้อความที่ได้ยกมาข้างต้นจะเห็นว่า การได้กัลยาณมิตร การได้อยู่ใกล้ การได้คบหา
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กัลยาณมิตรถือได้ว่าเป็นโชคสองชั้นของบุคคลนั้น คือ ชั้นแรกไม่ว่าจะได้มิตรดีหรือมิตรชั่วก็ถือ
ว่ายังดี อย่างน้อยที่สุดคงจะคลายความกลัวจากภัยต่างๆ ได้เมื่ออยู่ใกล้กัน และทาให้การงาน
ลุ ล่ ว งไปด้ว ยดี อย่ างเช่น คบกัน เพื่อประกอบธุรกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ตราบใดที่ ยัง
ช่วยกัน จะทาให้การงานนั้นประสบผลสาเร็จได้ คือสาเร็จประโยชน์ในปัจจุบัน ทาให้ฐานะทาง
สังคมดีขึ้นได้อย่างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน นี่คือทางโลก บางครั้งหลีกเลี่ยงที่จะคบหาไม่ได้ ทั้งที่รู้
ว่าผู้ที่คบด้วยนั้นเป็นปาปมิตร แต่ก็ต้องคบหา เพื่อประโยชน์บางอย่างที่ ต่างฝ่ายต่างจะได้รับ
ส่ ว นในทางธรรมท่านได้ส ละประโยชน์ อย่ า งที่ ทางโลกเขาต้ อ งการ ไม่มีความจาเป็น ที่ ต้ อ ง
แสวงหาอีกต่อไป ท่านจึงมีความกล้าหาญมากพอ ถึงกับประกาศไว้เลยว่า หากไม่ได้ผู้ที่มีธรรม
เสมอ หรือดีกว่าตนด้านคุณธรรม ความประพฤติ การไปไหนมาไหนไปผู้เดียวถือเป็นการดีที่สุด
ดังพุทธภาษิตตอนหนึ่งว่า “ภิกษุทั้งหลาย หากบุคคลเที่ยวหาคนดีกว่าตน หรือเสมอกับตนไม่ได้
ก็ควรถือการเที่ยวไปคนเดียวให้มั่นคง เพราะจะหาความเป็นเพื่อนในคนพาลไม่ได้ ” (ขุ.ธ. (ไทย)
25/61/46)
คุณค่าของกัลยาณมิตร
กัลยาณมิตรนั้นมีคุณค่าในฐานะที่เป็นตัวดึงดูดเป็นตัวชักนาให้เกิดประโยชน์แก่ผู้หวัง
ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางโลกหรือทางธรรมหากได้กัลยาณมิตรคอยชี้แนะ เป็นผู้
กากับให้ชีวิตเบื้องต้นดาเนินไปด้วยดี แม้ในเบื้องต้นอาจมีอุปสรรคมาขวางบ้าง กัลยาณมิตรก็
เปรียบเหมือนมีกาแพงสองข้างทางที่คอยกันกั้นอุปสรรคและสิ่งไม่ดีที่จะมาถึงตัว อีกทั้งช่วยห้าม
ตนเองไม่ให้เดินออกไปหาสิ่งเหล่านั้น ช่วยให้การดาเนินการไปสู่เป้าหมายได้สะดวก ในทาง
ธรรม กัลยาณมิตรมีคุณค่าทั้งในฐานะที่เครื่องหมายเบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุดแห่งพรหมจรรย์
ในประเด็นนี้ผู้ วิจัย ใคร่ ขอนาเสนอคุณค่าของกัล ยาณมิตรเป็น 4 ประการ ได้แก่ คุณค่าของ
กัลยาณมิตรในฐานะที่เป็นนิ มิตแห่งอริ ยมรรค กัลยาณมิตรในฐานะทาให้ อริยมรรคบริบูร ณ์
กัลยาณมิตรในฐานะเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ และกัลยาณมิตรในฐานะเป็นบ่อกเกิดแห่งกุศล
ธรรม ดังนี้
1. กัลยาณมิตรในฐานะที่เป็นนิมิตแห่งอริยมรรค ความเป็นผู้มีมิตรดี หรือบุคคลที่ได้
มิตรดีนั้น พระผู้มีพระภาคทรงเปรียบไว้ว่าเหมือนการขึ้นของดวงอาทิตย์จากขอบฟ้าในยามเช้า
ก่อนจะเห็นดวงอาทิตย์เต็มดวง สิ่งแรกที่ปรากฏขึ้นก่อนนั้นคือแสงเงินแสงทอง เป็นเหตุบอกให้รู้
ได้แน่นอนว่าดวงอาทิตย์กาลังจะขึ้นมาแล้วฉันใด ในทางธรรมผู้มีกัลยาณมิตรก็เป็นบุพพนิมิต
เบื้องต้นแห่งอริยมรรคมีองค์ 8 ดังความปรากฏในกัลยาณมิตรสูตรว่า
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์กาลังจะอุทัย ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉัน
ใด กัลยาณมิตตตา (ความเป็นผู้มีมิตรดี ) ก็เป็นตัวนา เป็นบุพนิมิตเพื่อความเกิดขึ้นแห่ ง
อริยมรรค มีองค์ 8 ฉันนั้น” (ส. ม. (ไทย) 19/49/43)

134 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561)
แม้ข้อความในตอนนี้ขึ้นต้นว่า ภิกษุทั้งหลายโดยเนื้อความแล้ว คงจะไม่สงวนไว้สาหรับ
ภิ ก ษุ โ ดยเฉพาะ ตรั ส ไว้ ส าหรั บ คนทั่ ว ไปทุ ก คนที่ ป ฏิ บั ติ ต ามมี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะเข้ า ถึ ง ธรรม หากมี
กัลยาณมิตรเป็นเบื้องต้นโดยสรุปพระองค์ตรัสไว้ว่าผู้มีกัลยาณมิตร (มิตรดี) พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จัก
เจริญอริยมรรคมีองค์ 8 ทาอริยมรรคมีองค์ 8 ให้มาก คือ เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัย ...เจริญ
สั ม มาสั ง กั ป ปะ...เจริ ญ สั ม มาวาจา...เจริ ญ สั ม มากั ม มั น ตะ...เจริ ญ สั ม มาอาชี ว ะ...เจริ ญ
สัมมาวายามะ...เจริญสัมมาสติ ...เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวก (ความสงัดแห่งกายและจิต )
อาศัยวิราคะ (ความคลายกาหนัด) อาศัยนิโรธ (ความดับกิเลส) น้อมไปในโวสสัคคะ (ความสละ
คืนในสิ่งที่เห็นว่าเที่ยง ในสิ่งที่ไม่เที่ยง เห็นว่าสุข ในสิ่งทีเป็นทุกข์ เห็นว่าเป็นตัวตน ในสิ่งที่ไม่ใช่
ตั ว ตน)...เจริ ญ สั ม มาทิ ฏ ฐิ ... สั ม มสั ง กั ป ปะ...สั ม มาวาจา...สั ม มากั ม มั น ตะ...สั ม มาอาชี ว ะ...
สัมมาวายามะ...สัมมาสติและสัมมาสมาธิ อันเป็นธรรมมีการกาจัดราคะ โทสะ และโมหะ เป็น
ที่สุด (ส.ม. (ไทย) 19/84/55)
ในพระสูตรยังมีการกล่าวถึงกัลยาณมิตรในนัยเดียวกันนี้อีกหลายตอน แต่ทั้งหมดนั้น ก็
เพียงชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของการมีกัลยาณมิตร และยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังกล่าวถึงโดยนัยของ
ความเป็นธรรมอันเป็นเอก มีอุปการะมาก เพื่อการเข้าถึงอริยมรรคมีองค์ 8 และอีกตอนที่
กล่าวถึงความเป็นเหตุให้อริยมรรคเกิดขึ้นว่า
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันเป็นเอก มีอุปการะมากเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์ 8
ธรรมอันเป็นเอก คืออะไร คือ กัลยาณมิตตตา ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังข้อนี้ได้ว่า จัก
เจริญอริยมรรคมีองค์ 8 ทาอริยมรรคมีองค์ 8 ให้มาก... ภิกษุทั้งหลาย เราไม่พิจารณาเห็น
ธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อริยมรรคมีองค์ 8 ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น หรือเป็นเหตุให้
อริยมรรคมีองค์ 8 ที่เกิดขึ้นแล้วถึงความเจริญเต็มที่เหมือนกัลยาณมิตตตานี้ ภิกษุผู้มี
กัลยาณมิตรพึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญอริยมรรคมีองค์ 8 ทาอริยมรรคมีองค์ 8 ให้มาก...
อย่างนี้แล (ส.ม.(ไทย) 19/49-84/43-55)
2. กัลยาณมิตรในฐานะทาให้อริยมรรคบริบูรณ์ กัลยาณมิตรนอกจากเป็นบุพพนิมิต
อย่างที่กล่าวแล้วในข้างต้น ยังเป็นผู้มีส่วนในการทาอริยมรรคให้เต็มหรือบริบูรณ์ ดังพุทธพจน์
ที่ว่า
“ภิกษุทั้งหลาย เราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อริยมรรคมีองค์ 8
ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น หรือเป็นเหตุให้อริยมรรคมีองค์ 8 ที่เกิดขึ้นแล้วถึงความเจริญเต็มที่
เหมือนกัลยาณมิตตตา (ความเป็นผู้มีมิตรดี) นี้” (ส. ม. (ไทย) 19/77/53, 56/45)
ข้อความที่เหลือเหมือนกับความในเบื้องต้น พุทธพจน์อีกแห่งหนึ่ง
“ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น ก็
เกิดขึ้น หรือเป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความมีกัลยาณมิตรนี้ เมื่อมี
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กัลยาณมิตรกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป” (องฺ.
เอก. (ไทย) 20/71/13)
พระพุทธองค์ทรงเห็นประโยชน์มากจากการที่มีกัลยาณมิตร เพราะกัลยาณมิตรทาให้
เกิดสิ่ งที่ดีงามแก่ผู้คบหาสมาคม ตลอดจนทาให้เกิดอริยมรรคมีองค์แปดประการได้ นั่นคือ
สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความคิดชอบ สัมมาวาจา การเจราชอบ สัมมากัมมันตะ
การงานชอบ สัมมาอาชีโว มีการดารงชีพที่ถูกต้องไม่เบียดเบียน สัมมาวายาโม ความเพียรชอบ
สัมมาสติ ความระลึกชอบ และสัมมาสมาธิ ความตั้งจิตไว้มั่นถูก
3. กัลยาณมิตรในฐานะเป็นบุพพนิมิตแห่งโพชฌงค์ 7 ความสาคัญของกัลยาณมิตร
ในฐานะเป็นเบื้องต้นแห่งการเข้าถึงหลักธรรมโพชฌงค์ 7 ดังพุทธพจน์ที่ว่า
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์กาลังจะอุทัย ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพพนิมิต
ฉั น ใด กั ล ยาณมิ ต ตา …ก็ เ ป็ น ตั ว น า เป็ น บุ พ พนิ มิ ต เพื่ อ ความเกิ ด ขึ้ น แห่ ง โพชฌงค์ 7
ประการ ฉันนั้น ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญโพชฌงค์ 7 ประการ ทา
โพชฌงค์ 7 ประการให้มาก ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญโพชฌงค์ 7 ประการ…(ส.ม.(ไทย)
19/193/126-127)
ในพุทธพจน์นี้เป็นที่ยืนยันความสาคัญของกัลยาณมิตร ในระดับแห่งการเจริญในองค์
ธรรมแห่งการตรัสรู้อันเป็นอุดมธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนาทีเดียว
4. กัลยาณมิต รในฐานะเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ พรหมจรรย์นี้มีความหมาย
หลายอย่ าง หมายถึง การศึกษาพระเวทก็ ไ ด้ การบวชซึ่งละเว้นเมถุน ก็ ได้ การครองชี วิ ต ที่
ปราศจากเมถุนก็ได้ การประพฤติธรรมอันประเสริฐก็ได้ การครองชีวิตประเสริฐก็ได้ มรรคก็ได้
พระพุทธศาสนาก็ได้ ในที่นี้คงหมายถึง พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้มีมิตรดี มีสหาย
ดี มีเพื่อนดีพึงหวังสิ่งนี้ได้ คือจักเจริญอริยมรรคมีองค์ 8 การเจริญในอริยมรรคมีองค์ 8 ก็คือการ
เจริญในพระพุทธศาสนา และการได้ปฏิบัติในอริมรรคมีองค์ 8 คือ ปฏิบัติในศีล ในสมาธิ ใน
ปั ญ ญา ก็ คื อ ได้ ป ฏิ บั ติ พ ระพุ ท ธศาสนาทั้ ง หมด เป็ น อั น ว่ า พรหมจรรย์ ใ นที่ นี้ หมายถึ ง
พระพุทธศาสนา การเข้าใจถึงหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนานั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ
กัลยาณมิตร ถึงขนาดตรัสว่า การมีกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ ดังปรากฏในสังยุตต
นิกาย มหาวารวรรค ครั้งหนึ่ง พระอานนท์เถระเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า และกราบทูลทานอง
แสดงความเห็นว่า ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี เป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์ พระองค์ตรัสบอก
พระอานนท์เถระว่า อย่ากล่าวอย่างนั้น แท้จริง ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ถือเป็น
พรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียว (ส.ม. (ไทย) 19/2/2-3) ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ถือ
เป็ น พรหมจรรย์ ทั้ ง หมด เพราะสามารถท าให้ อ ริ ยมรรคมี อ งค์ 8 เจริ ญ ได้ ม าก (ส .ม. (ไทย)
19/3/4-5)
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การมีมิตรดี มีสหายดี หรือมีเพื่อนดี ทาให้เจริญในอริยมรรคมีองค์ 8 ในอริยมรรคข้อ
แรกคือสัมมาทิฐิ ท่านว่าจะต้องได้กัลยาณมิตรเป็นผู้ชี้แนะให้ เมื่อได้กัลยาณมิตรคอยชี้แนะ
แนวทางให้จึงจะเกิดสัมมาทิฐิ คือ ความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นถูกตามความเป็น
จริงตามทั่วไปที่ท่านแสดงไว้นั้น ได้แก่ ความเห็นถูกตามหลักอริยสัจ 4 คือ รู้เห็นถูกในทุกข์ รู้ว่า
ทุกข์ คือสิ่งที่ควรกาหนดรู้ รู้ทุกขสมุทัย คือ รู้เหตุที่ทาให้เกิดทุกข์ ท่านแสดงไว้ว่าได้แก่ ตัณหา
คือความทะยานอยาก ทะยานอยากในอารมณ์ที่เป็นเหตุให้ ใคร่ เป็นต้นเหตุของความทุกข์
ต้นเหตุของความทุกข์นี้ท่านบอกว่าให้ละเสีย ข้อต่อมา คือ รู้เห็นถูกในทุกขนิโรธะ คือ รู้ความ
ดับทุกข์ และสุดท้าย คือ รู้เห็นถูกในข้อปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ คือ อริยมรรคมีองค์ 8 นั้นท่านกล่าว
ว่าควรเจริญให้มาก ทาให้มาก การที่บุคคลได้กัลยาณมิตรแล้วได้ความเห็นถูกจนมาถึงการเข้าใจ
อริยสัจ 4 ถือได้ว่าเป็นผู้มีสัมมาทิฐิ ได้ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ไม่หวั่นไหวในธรรมนามาสู่
สัทธรรม คือ ธรรมวินัยหรือพระพุทธศาสนานี้
5. กัลยาณมิตรในฐานะเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลธรรม พุ ท ธพจน์ ที่ ต รั ส ถึ ง ความส าคั ญ
ของกัลยาณมิตร ในฐานะเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลธรรมความดีงาม และประโยชน์สุข ดังพุทธพจน์ว่า
“...ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่
เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น หรือเป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความมีกัลยาณมิตร
(มิตรดี)นี้ เมื่อมีกัลยาณมิตร กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น ก็เกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
ก็เสื่อมไป...”(องฺ.เอกก.(ไทย) 20/71/13)
สาหรับภิกษุผู้เป็นพระเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผล ปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอด
เยี่ยม เราไม่พิจารณาเห็นแม้เหตุอันหนึ่งอย่างอื่น กระทาเหตุที่มี ณ ภายนอกว่ามีอุปการะ
มากเหมือนความมีมิตรดีนี้เลย ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้มีมิตรดีย่อมละอกุศลเสียได้ย่อมเจริญ
กุศลให้เกิดมี (ขุ.อิติ.(ไทย) 25/17/361)
พุทธพจน์ที่ได้นาเสนอข้างต้น ในบรรดาพุทธพจน์ที่ยกขึ้นมาพอได้ทราบโดยสังเขป ทั้ง
ในแง่มุมความสาคัญของกัลยาณมิตร ทั้งในการเป็นบุพนิมิตแห่งอริยมรรค ซึ่งเป็นดังประตูบาน
แรกในการเข้าวิถีทางแห่ งการพ้น ทุกข์ การเป็นดุจพรหมจรรย์ อันหมายถึงเป็นทั้งหมดแห่ ง
การศึ ก ษาในธรรมที่ พ ระพุ ท ธองค์ ท รงสอน จนเรี ย กศาสนาของพระองค์ ว่ า การประพฤติ
พรหมจรรย์ ถ้าผู้ใดบรรลุถึงธรรมสูงสุด ก็กล่าวได้ว่าอยู่จบพรหมจรรย์ และยังมีความสาคัญใน
การเป็นบุพนิมิตแห่งโพชฌงค์ 7 อันหมายถึงองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ รวมถึงการเป็นบ่อเกิดแห่ง
กุศลธรรม ความดีงาม และประโยชน์สุข เพื่อความงอกงามในกุศลธรรม และเพื่อความละไป
แห่งอกุศลธรรม และทั้งหมดนี้คือพุทธพจน์ที่ชี้ชัด ถึงความสาคัญของกัลยาณมิตร
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บทสรุป
กัลยาณมิตรเป็นบุคคลผู้ประกอบไปด้วยคุณสมบัติของผู้เป็นต้นแบบแห่งความดีงามทั้ง
ในด้านกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม มีกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เป็นผู้มีคุณสมบัติ
พร้อมแห่งการแนะนาประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น กัลยาณมิตรเป็นปัจจัยเบื้องต้นแห่งการพัฒนาชีวิต
ในทุกระดับ โดยมีพุทธพจน์ยืนยันอย่างหนักแน่นถึงความสาคัญของกัลยาณมิตรในการตั้งอยู่ใน
กุ ศ ลธรรม ตลอดถึ ง เป็ น เหตุ ปั จ จั ย แห่ ง อริ ย มรรคมี อ งค์ 8 ซึ่ ง เป็ น วิ ถี ท างอั น ประเสริ ฐ ใน
พระพุทธศาสนา กัลยาณมิตร คือบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่จะ สั่งสอน แนะนา ชี้แจง
ชักจูง ช่วยบอกช่องทาง หรือเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นดาเนินไปในมรรคาแห่งการฝึกฝนอบรมอย่าง
ถูกต้อง เช่น พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก ครู อาจารย์ และท่านผู้เป็นพหูสูตทรงปัญญา จึง
ถือว่าเป็นเพื่อนแท้ที่จะคอยแนะนา ตักเตือน สามารถ สั่งสอนแนะนาเป็นที่ปรึกษาได้ แม้จะ
อ่อนวัยกว่า สรุปความหมายได้ว่า กัลยาณมิตร หมายถึงบุคคลที่มีความพรั่งพร้อมแห่งคุณธรรม
ความดีงาม เป็นผู้ห่างไกลจากสิ่งอันเป็นข้าศึกในการพัฒนาศักยภาพชีวิต และตั้งตนอยู่อย่าง
เหมาะสมแห่งการเคารพ รวมทั้งยังเป็น ผู้สร้างสรรค์ประโยชน์สุข และคุณธรรมความดีงาม
ต่างๆ ให้แก่บุคคลรอบข้างด้วยความเข้ าใจ จนเป็นแรงเหนี่ยวนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ
การพัฒนาไปสู่ประโยชน์ และความสุขในระดับต่างๆ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ตลอดจนถึง
สิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลส่งเสริมการพัฒนาชีวิตก็เป็นดั่งกัลยาณมิตรด้วยเช่นกัน
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