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ั น ศรีเครือดง
พธ.บ.(การบริหารการศึกษา), M.A., Ph.D. (Psychology)
หัวหนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และนายกสมาคมจิตวิทยาแหงประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีการผลิตบัณฑิต ตามหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิตขึน้ เพือ่ พัฒนาบัณฑิตใหมลี กั ษณะทีพ่ งึ ประสงค กอปรดวยมีความรคู วามสามารถทัง้ ดาน
วิชาการ เพือ่ พัฒนาบุคลิกภาพใหเปนผมู ปี ฏิปทานาเลือ่ มใส เปนผมู จี ติ ใจใฝรใู ฝคดิ จนสามารถ
พัฒนาเปนผนู ำจิตใจและปญญา และเพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ มีความ
สมบูรณพรอมทัง้ รางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญ
 ญา เพือ่ ธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
และทีส่ ำคัญทีส่ ดุ อีกประการหนึง่ นัน้ คือ การสงเสริมสนับสนุนใหนสิ ติ เรียนรวู ธิ ดี ำรงชีพอยใู น
สังคมนีไ้ ดอยางมีความสุข และวิถแี หงความสุขทีแ่ ทจริงนัน้ ก็มเี พียงเสนทางเดียวนัน้ คือ การ
ปฏิบตั ติ ามคำสัง่ สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ดังทีท่ รงตรัสวา “อโรคฺยปรมา ลาภา ความ
ไมมโี รคเปนลาภอยางยิง่ และคำวา นิพพฺ านํ ปรมํ สุขํ นิพพานเปนสุขอยางยิง่ ” ซึง่ มีความ
หมายวาสุขจะเกิดขึน้ ไดดว ยความไมมโี รคทางกาย และไมมคี วามเศราหมองทางจิตใจ ดังจะกลาว
ตอไป

 ⌫ 

ในความเปนอยแู บบไทยๆ ประเทศของเราเอือ้ อำนวยใหเรามีความสุขไดตามสมควร
จะเห็นไดวา ใครอยากทำอะไรก็ทำได มีอสิ รภาพกันถวนหนาตามทีก่ ฎหมายกำหนด นอกจาก
นีเ้ รายังมีครอบครัวพอแมพปี่ า นาอาคอยสนับสนุนจุนเจือเกือ้ กูลกันอยแู ลวโดยพืน้ ฐาน แตถงึ
กระนัน้ แลว ลึกๆ เราก็ตอ งการความสุขทีแ่ ทจริงกันถวนทัว่ หนา ความสุขทีไ่ ดมาจากภายใน
จิตใจตนเอง ความสุขทีจ่ ติ ใจสามารถรับรแู ละสัมผัสไดโดยไมตอ งรอใครมอบให ความสุขทีอ่ ยู
ภายในจิตใจแมปจ จัยภายนอกรอบตัวจะโกลาหลวนุ วายมากมายแคไหนก็ตาม
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แตทกุ วันนีเ้ ราก็ยงั เห็นผคู นสวนใหญหลงทางวิง่ หาความสุขเพือ่ มาเติมเต็มใหกบั ตนเอง
ทัง้ เหนือ่ ยและเครียดพรอมกับตองแบกความสงสัยทีว่ า ความสุขคืออะไรกันแน เพราะแมดนิ้ รน
คนหามากเทาใดก็ดเู หมือนวาขัน้ ตอนในการคนหาความสุขนัน้ กลับนำของแถมทีก่ ำลังวิง่ หนีชอื่
วาความทุกขพว งสะทอนกลับมาดวย อีกทัง้ ยังพบวาคนรอบตัวตางมีอาการคลายๆ กัน คือ
ทุกขงา ยแตสขุ ยาก ตกอยใู นอาการสูญเสียความสามารถในการหาความสุข โดยเฉพาะอยาง
ยิง่ ในโลกปจจุบนั ทีผ่ คู นมีวถิ กี ารดำเนินชีวติ ทีม่ คี วามโนมเอียงดวยทีน่ ยิ มวัดความสุขจากความ
สำเร็จทีเ่ กิดขึน้ รายไดทสี่ งู ขึน้ ตำแหนงหนาทีก่ ารงานกาวหนา ความรับผิดชอบทีเ่ พิม่ ขึน้ ความ
มีชอื่ เสียง รวมทัง้ เครือ่ งอำนวยความสะดวกสบายทัง้ หลายของชีวติ ตางยกใหเปนเปาหมาย
ของความสุข ผคู นจึงวิง่ กระโจนสคู วามสุขทีเ่ ชือ่ วาตัง้ รอไวอยเู บือ้ งหนาดวยวิธกี ารของแตละคนที่
แตกตางกันไป จนนำมาซึ่งปญหาสังคมที่เราสามารถพบเห็นกันอยูอยางดาษดื่น ไมวา
จะเปน...ความแตกแยก การแบงพรรคแบงพวก ความรุนแรงของสังคม การแกงแยงแขงขัน
คานิยมชิงดีชงิ เดน การดิน้ รนเอาตัวรอด การโยนความผิดใหผอู นื่ การเบียดเบียนกัน การขาด
ความไววางใจระหวางกัน... เหตุตา งๆ เหลานีย้ งั ผลใหจติ ใจของมนุษยถกู บัน่ ทอนใหความสงบ
สุขในจิตใจลดหวบลงตามระดับความรุนแรงของอกุศลจิตทีก่ อ ขึน้
การคนหาความสุขจึงดูเหมือนวายิง่ หาเทาไรก็ยงิ่ ไมเจอ ผคู นทีเ่ กิดสภาวะเชนนีจ้ งึ หัน
มาตัง้ คำถามกับตนเองวา สิง่ ใดหรือวิถที างใดกันแนทจี่ ะนำพาใหพวกเขาไดพบกับความสุข
ทีแ่ ทจริงได ความทุกขทกี่ ำลังเผชิญอยตู รงหนาทำใหเขาใจไดวา ความร่ำรวยและความสะดวก
สบายทางวัตถุนนั้ ไมใชคำตอบอยางแนนอน เพราะวัตถุกลับนำมาซึง่ ความไมสขุ ใจแมจะสบาย
กาย สถานการณทกุ ขอนั หนักหนวงทีส่ รางใหจติ ใจจมในอกุศลจิตเชนนี้ จึงทำใหมนุษยสว นหนึง่
ทีเ่ ริม่ รเู ริม่ เห็นความจริงนีไ้ ดยอ นกลับมาใหความสำคัญทางเรือ่ งจิตใจกันมากขึน้ และมงุ หาวิถี
ทางความสุขทีส่ มั ผัสไดจากจิต เพือ่ ความสบายใจ ความสุขใจ ความอิม่ ใจ ความพอใจ อัน
เกิดจากจิตใจทีส่ งบเย็น เปนความสุขทีไ่ มตอ งอาศัยการแกงแยงแขงขัน และเปนความสุขที่
สามารถทำใหมนุษยไดใชชวี ติ ในแบบลักษณะทีเ่ งินและความสำเร็จทางวัตถุนนั้ ไมใชสงิ่ ทีส่ ำคัญ
ทีส่ ดุ ในชีวติ
แตอยางไรก็ดใี นสายตาของผทู ยี่ งั ขาดปญญาทางธรรม ถือไดวา เปนความลำบากใน
การแยกแยะวา สิง่ ใดเปนความดี สิง่ ใดเปนความชัว่ สิง่ ใดเปนความสุข และสิง่ ใดเปนความ
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ทุกขไดอยางชัดเจนเด็ดขาด จึงไมแปลกเลยทีเ่ ราจะเห็นผคู นทีข่ าดปญญานัน้ จะมีวถิ ชี วี ติ แบบ
ครึง่ ๆ กลางๆ ทุกขๆ สุขๆ กันอยรู ่ำไป และความไมรซู งึ่ ตามความจริงเชนนี้ ทำใหหลายตอ
หลายคนนัน้ นำความทุกขมาสตู นเองโดยไมรตู วั และยังหลงคิดไปอีกวา สิง่ ทีเ่ ปนความทุกขนนั้ คือ
ความสุข ไมวา จะเรือ่ งงายๆ อยางเชน การรับประทานอาหาร ยังขาดการพิจารณาเลือกใน
สิง่ ทีเ่ ปนคุณประโยชนตอ รางกาย ทำรายตนเองดวยนำสิง่ ทีเ่ ปนพิษเขาสรู า งกายมือ้ แลวมือ้ เลา
จนเกิดปญหาทางสุขภาพ และในทีส่ ดุ ก็สมั พันธเชือ่ มโยงใหเกิดความทุกขขนึ้ มาภายในจิตใจ อาหาร
รสชาติอรอยแทๆ ยังสามารถเปนตนทางของความทุกขได
ความสุข ความทุกข ของคนเราก็ยงั มีระดับและมีรายละเอียดทีแ่ ตกตางแยกยอย
กันออกไป ตางคนก็ตา งความคิด บางคนรสู กึ มีความสุข เมือ่ ไดรบั คำสรรเสริญยกยองยอมรับ
วันใดวันหนึง่ เมือ่ ไมไดสงิ่ นี้ วันนัน้ จะรสู กึ ทุกขขนึ้ มา เพราะฉะนัน้ คำสรรเสริญยกยองยอมรับหรือ
เกียรติยศใดๆ จึงไมใชความสุขทีแ่ ทจริงอยางแนนอน เนือ่ งจากยังเปนความสุขทีย่ งั ตองอาศัย
ผู อื่ น เป น ผู กำหนดและบ ง ชี้ เป น ความสุ ข ที่ ไ ม ยั่ ง ยื น เพราะยั ง ต อ งรอป จ จั ย ภายนอก
ทีเ่ หมาะสมจึงจะสัมผัสความสุขได บางคนจะมีความสุขไดจะตองปฏิบตั ติ นและดำเนินชีวติ ดวย
คุณธรรม กลาวกันวา การทีเ่ ราจะหาความสุขทีแ่ ทจริงไดนนั้ ความสุขตองมาจากความรสู กึ ที่
เกิดขึน้ จากภายในจิตใจของตนเอง และตองเปนจิตใจทีผ่ า นการขัดเกลาและฝกฝนมาแลวเทา
นัน้ จึงจะสามารถบอกตนเองไดวา ความสุขทีไ่ ดรบั นีเ้ ปนความสุขทีแ่ ทจริง ไมใชความทุกขทมี่ า
ในนามของความสุข ปญญาทางธรรมเทานัน้ จะชวยแยกความดีออกจากความชัว่ ได แยกความ
สุขออกจากความทุกขไดอยางแจมชัด และรไู ดวา ตนทางแหงความทุกขนนั้ มีลกั ษณะอยางไร และ
เหตุแหงความสุขนัน้ มาจากไหน

 ⌫ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไดนพิ นธถงึ เหตุ
แหงความสุขไวในหนังสือเรือ่ ง “ความสุขอยทู ไี่ หน” ไดเห็นภาพความสุขอยางชัดเจน โดยจะขอ
ยกตัวอยางมากลาวมีใจความดังนีว้ า
...ความสุขยอมเปนทีป่ รารถนาของคนทุกๆ คน และทุกคนยอมเคยประสบความสุข
มาแลว ความสุขเปนอยางไร จึงเปนทีร่ จู กั กันอยู ในเวลาทีก่ ายและจิตใจอิม่ เอม สมบูรณ สบาย
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ก็กลาวกันวาเปนสุข ความสุขจึงเกิดขึน้ ทีก่ ายและใจนีเ่ อง สำหรับกายนัน้ เพียงใหเครือ่ งอุปโภค
บริโภคพอใหเปนไปไดกน็ บั วาสบาย แมกายสบาย ถาจิตไมสบาย กายก็พลอยซูบซีดเศราหมอง
ดวย สวนกายเมือ่ ไมสบายดวยความเจ็บปวย หรือความคับแคนอยางใดอยางหนึง่ ถาจิตยัง
ราเริงสบายอยู ก็ไมรสู กึ วาเปนทุกขเปนรอนเทาใดนัก และความไมสบายกายก็อาจบรรเทาไป
ได เพราะเหตุนคี้ วามสุขจิตสุขใจนัน่ แลเปนสำคัญ... สิง่ ภายนอกไมใชตน เหตุของความสุข อนึง่
ถาสิง่ นัน้ ๆ มาดวยการกระทำทีไ่ มดี การกระทำนัน้ ก็จกั เปนเครือ่ งตัดทอนตนเองอีกสวนหนึง่ สิง่
ภายนอกอาจอุดหนุนความสุขสำราญใหบา ง แตไมจดั เปนเหตุของความสุข ถาเปนเหตุแหงความ
สุข ผทู มี่ สี งิ่ ภายนอกบริบรู ณตอ งเปนสุขทุกคน...สิง่ ภายนอกจึงเปนแคอปุ กรณแกความสุขเทา
นัน้ ความสุขเกิดขึน้ ไดเพราะการกระทำของตนเองในทางธรรม
สุจริต..วิถที างของคนดี
การกระทำอยางหนึง่ ทางธรรมเรียกวาดี เปนวิถที างของคนฉลาด และทางโลกยกยอง
นับถือวาดี การกระทำอยางนีเ้ รียกวา สุจริต แปลวา ประพฤติดี ประพฤติดที างกายเรียกวา
กายสุจริต ประพฤติดที างวาจาเเรียกวา วจีสจุ ริต ประพฤติดที างใจเรียกวา มโนสุจริต
ทุจริต...วิถที างแหงความชัว่
สวนการกระทำทีต่ รงกันขามเรียกวา ทุจริต แปลวา ประพฤติชวั่ ประพฤติชวั่ ทาง
กายเรียกวา กายทุจริต ประพฤติชวั่ ทางวาจาเรียกวา วจีทจุ ริต ประพฤติชวั่ ทางใจเรียกวา
มโนทุจริต
ทุจริตทางธรรมเรียกวา ไมดี เปนวิถขี องผไู มฉลาด ทางโลกก็เหยียดหยามวาเลว ไม
ดี โดยนัยนีจ้ งึ เห็นวาทางโลกทัง้ ทางธรรม นับถือสิทธิของผอู นื่ หรือเรียกวานับถือขอบเขตแหง
ความสงบสุขของผอู นื่ คือ ไมประพฤติละเมิดสิทธิหรือไมเบียดเบียนความสงบสุขของผอู นื่
ผูประพฤติสุจริตธรรม ยอมไมเปนพิษไมมีภัย ไมมีเวร มีกายวาจาใจปลอดโปรง
นีเ่ ปนความสุขทีเ่ ห็นกันอยแู ลว สวนผทู ปี่ ระพฤติทจุ ริตอธรรม มีกายวาจาใจ หมกหมนุ วนุ วาย
แมจกั มีทรัพย ยศ ชือ่ เสียงสักเทาใด ก็ไมชว ยใหใจปลอดโปรงได ตองเปลืองทรัพย เปลืองสุข
ระวังทรัพย ระวังรอบดาน นีเ้ ปนทุกขทเี่ ห็นอยแู ลว
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ผปู รารถนาความสุข ควรเวนทุจริตอธรรม อันเปนเหตุแหงทุกข ควรประพฤติสจุ ริต
ธรรมอันเปนเหตุแหงความสุข และในกาลทีส่ จุ ริตธรรมใหผล ยอมเกิดสุขสมบัตอิ ยางนาพิศวง
ดุจตนไมในฤดูฝน แมสจุ ริตธรรมยังไมใหผล กาย วาจา ใจ ของตนเก็ยอ มปลอดโปรงเปนสุข
สงบ
ทัง้ หมดทีก่ ลาวมาขางตนคือสวนหนึง่ ทีเ่ จาประคุณสมเด็จฯ ไดนพิ นธไว ทำใหไดเห็นภาพ
ชัดเจนถึงเสนทางแหงความดีทแี่ ทเทานัน้ ทีเ่ ปนเสนทางจะนำมาซึง่ ความสุขทีแ่ ทจริงได และหาก
เราปรารถนาเดินสวู ถิ แี หงความสุขแลว ควรตัง้ ใจศึกษาธรรมของพระพุทธเจาใหละเอียดและ
ลึกซึง้ ยังจะนำผลมาใหเรามีแผนทีเ่ ดินสคู วามสุขไดอยางไมหลงทาง อีกทัง้ ยังไมเสียเวลา

 

พระพุทธเจาทรงบอกชาวพุทธให “เห็นทุกข” ทัง้ นีเ้ พือ่ เราจะสามารถ “พนทุกข” ไป
ไดและสามารถดึงตนเองออกมาเปน “ผรู ทู กุ ข” เปนคนเห็นทุกข เพือ่ พนทุกข เมือ่ พนทุกขจงึ
จะเกิดความสุขทีแ่ ทจริงได
สวนสภาวการณทที่ ำใหผคู นเกิดความทุกข ในทางพระพุทธศาสนากลาววา สิง่ สำคัญ
ทำใหผคู นเกิดความทุกข...คือ ตัณหา ความปรารถนา ความตองการตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในจิต
ใจอยางไมหยุดหยอน ซึง่ เปนกิเลสทีม่ อี ยใู นคนเราดวยกันทัง้ สิน้ ประหนึง่ เปนไฟไหมเผาอยใู น
จิตใจมนุษยมาตัง้ แตมมี นุษยกำเนิดขึน้ มาในโลก
ไมวา ใครคนใดก็ตาม ทีป่ ลอยใหจติ ใจตกเปนทาสของตัณหาแลว ตัณหาจะคอยเปน
ตัวบงการจูงจิตใจของเรา แมกระทั่งการจูงจิตใจของเราใหไปเบียดเบียนทำรายกันและกัน
และหากวาจิตใจเราไมไดทนั สังเกตและรทู นั ความไมดเี หลานี้ อีกทัง้ ถารแู ลวไมพยายามฝกฝน
ใจหักหามตัณหาทีเ่ กิดขึน้ แนนอนเลยวา ตัณหาจะจูงจิตของเราจนทำใหความสุขความสงบใน
ใจนัน้ เกิดขึน้ ไดยากหรือเราจะไมมวี นั สัมผัสกับความสุขสงบภายในจิตใจไดเลย
ตัณหาจึงเปรียบเหมือนยาพิษรายทีท่ ำใหคนเราเปลีย่ นนิสยั พฤติกรรม และสรางกรรม
ชัว่ ดวยการทำรายผอู นื่ ดวยความตัง้ ใจ และผลสุดทายแมแตตนเองก็ไมสามารถหลีกพนพิษราย
ของตัณหาจึงทำใหจติ ใจเรารอนอยตู ลอดเวลา จนสามารถผลักดันใหเราลืมเหตุแหงการเกิดมา
เปนมนุษย เราเกิดมาเพือ่ พัฒนาจิตใจ เพือ่ บำเพ็ญความดีงาม มนุษยแปลวา ผมู ใี จสูง ผทู เี่ กิด
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มาเปนมนุษยไดทุกคนตางมีกุศลหนุนนำมากอนอยูแลว และที่สำคัญมนุษยทุกคนยังมีความ
ดีสงั่ สมอยใู นพืน้ ของจิตใจ และมีสญ
ั ชาตญาณความรวู า สิง่ ใดควรกระทำและสิง่ ใดไมควรกระทำ
และการเปนผมู ใี จสูงจึงเปนการเกิดมาเพือ่ ตอยอดในการพัฒนาดวงจิต เราทุกคนจึงตองหมัน่
พัฒนาตนเองใหกา วหนา โดยเฉพาะการกาวใหพน จากพิษรายของตัณหา เพือ่ ทีจ่ ะทำใหจติ ใจ
พัฒนาไปสูความสุข การพัฒนาตนเองใหเปนมนุษยผูมีจิตใจสูงตาม จึงจะถือไดวาเกิดมา
สมเจตจำนงแหงชีวติ มนุษยแลว

  ⌫ 

การศึกษาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจาและการนำหลักธรรมตางๆ มาใชอยางถูก
ตองและพิจารณาดวยปญญาอันแยบคาย และนอมใจมาพิจารณา ยอมยังใหเกิดประโยชนและ
ความสุข เพราะโดยปกติบคุ คลมีจติ ใจทีถ่ กู กระทบกระทัง่ จากสิง่ ภายนอกจะมีผลทำใหจติ ใจสัน่
สะเทือน หวัน่ ไหว ไมมนั่ คง อาจถึงถูกบีบคัน้ จนเกิดความทุกขได ทัง้ นีด้ ว ยวาไมรเู ห็นตามความ
เปนจริง และดวยทีภ่ ายในจิตใจชอบทีจ่ ะเก็บโนนเก็บนีม่ าคิดปรุงแตงอยเู สมอ จนทำใหเกิดความ
เขาใจผิดเกินเหตุในบางครัง้ ...หลายครัง้ ทำใหพลาดโอกาสสำคัญในนำชีวติ สคู วามเจริญ แต
ไดโอกาสที่พาตัวเองสูความเสื่อม พลาดโอกาสในการคบกัลยาณมิตร แตไดโอกาสในการ
คบคนพาล...
ความคิดปรุงแตงนัน้ ๆ ทีม่ กั เกิดขึน้ อยเู สมอในจิตใจมนุษย เนือ่ งจากขาดปญญาในการ
พิจารณาเหตุปจ จัยและสภาวการณทเี่ กิดขึน้ ทำใหเกิดความทุกขขนึ้ ในจิตใจจนจิตใจไมสงบ ไมมี
ความสุข แตถา เปนบุคคลผมู ปี ญ
 ญาพิจารณาสิง่ ตางๆ ตามความเปนจริง ยอมเกิดการระมัด
ระวังการรับรแู ละพิจารณาสิง่ ตางๆ จากภายนอกกอนรับเขาสภู ายในจิตใจ
พระพุทธองคไดแบงปญญานัน้ แยกเปนสองประเภทหลัก คือ อันดับแรกปญญาทาง
โลก หมายถึง ปญญาโดยทัว่ ไป เชน การเรียนเกง การทำงานเกง แตอยางไรก็ดปี ญ
 หาทาง
โลกนัน้ ก็ยงั ไมสามารถนำพามาซึง่ ความสุขทีแ่ ทจริงได ตองใชปญ
 ญาทางธรรมเทานัน้ ซึง่ หมาย
ถึงปญญาทีท่ ำใหรเู ห็นตามความเปนจริง นีค่ อื ปญญาทีท่ กุ คนควรฝกฝน เพราะทางนำสคู วาม
สุขความเจริญในชีวติ นำมาซึง่ ความสุขทีแ่ ทจริง โดยการทำใหเกิดปญญาทางธรรมนัน้ คือ เรา
ตองมีการฝกภาวนา หรือทีเ่ รียกวา ภาวนามยปญญา การภาวนาหรือการฝกจิตนัน้ เรียกวา
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จิตตภาวนา โดยสรุปเปนหัวขอหลัก ๒ ประการ คือ สมาธิภาวนา (อบรมสมาธิ) และวิปส สนา
(อบรมวิปส สนา) ความสำคัญอยางยิง่ ของการภาวนานัน้ พระพุทธองคโดยทรงใหโอวาทไววา
๑
...ทานทัง้ หลายจงอบรมสมาธิ...ผมู จี ติ ตัง้ มัน่ เปนสมาธิ ยอมรตู ามความเปนจริง...
การไดปญญาจนสามารถรูตามสภาวะความเปนจริงนี้เอง เปนเหตุผลที่คนเราผู
ปรารถนาความสุขทีแ่ ทจะตองพากเพียรในการฝกจิต เนือ่ งจากจิตทีฝ่ ก ดีแลวนัน้ ยอมนำความ
สุขกลับเขามาหาผฝู ก จิตใจนีเ้ ปนสิง่ ทีเ่ ราควบคุมไดยากเปนอยางยิง่ จิตใจคนเราเปนสิง่ ทีเ่ ปลีย่ น
๒
แปลงอยตู ลอดเวลา แตจติ ทีฝ่ ก ดีแลวยอมนำสุขมาให
เมือ่ เราทราบถึงเหตุแหงทุกขแลวฝกจนสามารถลดละเหตุแหงทุกขได ยอมมีผลใหจติ
ใจของเราเกิดความสุขมากขึน้ ในขณะทีเ่ รายังไมไดปญ
 ญาจากการฝกจิต เราก็ยงั สามารถสราง
เหตุแหงความสุขจากเรือ่ งเล็กๆ นอยๆ ขึน้ ไดกอ น โดยขอยกตัวอยางการปฎิบตั ติ ามขอธรรม
ตางๆ เพือ่ ทางดำเนินสวู ถิ แี หงความสุขดังนี้ คือ ศีล สันโดษ พรหมวิหาร ๔ และ อิทธิบาท ๔
๔.๑ ศีล
การรักษาศีลจะชวยใหเรามีความประพฤติดที างกายและวาจา เพือ่ เวนจากความชัว่
ศีลสำหรับคนเราโดยทัว่ ไปทีเ่ รียกวา มนุษยพงึ มี คือ ศีล ๕ ศีลจะชวยใหเรามีจติ ใจไมโหดราย
ไมทำราย ไมเบียดเบียนทัง้ รางกายและจิตใจผอู นื่ ไมมอื ไว ไมลกั ทรัพย คดโกง คอรัปชัน่ ถือ
เอาของผอู นื่ มาเปนของตนโดยเจาของไมอนุญาต ไมประพฤติผดิ ในกาม ไมโกหก หลอกลวง
พูดเพอเจอ พูดหยาบคาย ยัว่ ยุ หรือพูดใหเกิดความแตกแยก ไมขาดสติ ทัง้ จากการดืม่ สุรา
ของมึนเมา หรือเสพสิง่ ติดอันทำใหเปนโทษตอตนเองและผอู นื่ ซึง่ อานิสงสของการรักษาศีลนัน้
เสมือนเปนเกราะปองกันภัยไมใหชวี ติ เราเกิดเรือ่ งรายๆ การปราศจากเรือ่ งรายๆ ก็ยอ มทำให
จิตใจเราเปนสุขได อยางเชน ไมคอ ยเจ็บปวย มีอายุยนื กอจิตเมตตามากขึน้ กิเลสลดนอย ทรัพย
สมบัตเิ พิม่ พูนมากมาย ไมรวั่ ไหล เปนคนนารัก เปนทีเ่ ชือ่ ถือ ชีวติ สมประสงค หางไกลจากความ
สับสน มีฌานสมาธิมากขึน้ กอเกิดปญญา ปญญาแจมใส จิตสงบสุขเกษม ไมคดิ ฟงุ ซาน ไม
เผลอเรอ เปนตน
๑
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๓๖.
๒
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๕/๓๖.
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๔.๒ สันโดษ
๓
สันโดษ หรือ อโลภะ หมายถึง ธรรมชาติทไี่ มอยากไดและไมตดิ อยใู นกามคุณ อารมณ”
สันโดษแบงเปน ๓ ประเภท ดังนี้
๑) ยถาลาภสันโดษ คือ ยินดีตามทีไ่ ด เมือ่ ไดสงิ่ ใดก็ยนิ ดีสงิ่ นัน้ และใชสอย ไม
ปรารถนาสิง่ อืน่ ทีเ่ กินไป มากไป หรือในทางทีผ่ ดิ ทีเ่ รียกวาปรารถนาเปนบาป
๒) ยถาพลสันโดษ คือ ยินดีตามกำลัง ถาสิง่ ทีไ่ ดมาไมเหมาะแกกำลังของตน เชน
ไมเหมาะแกกำลังกายเพราะปวยเปนไขจะบริโภคใชสอยไมสะดวก ก็แลกเปลี่ยนกับสิ่งที่
ตนจะบริโภคใชสอยได หรือไมเหมาะแกกำลังประการอืน่ ก็แลกเปลีย่ นใหเหมาะแกกำลังของ
ตน และอาจอธิบายวายินดีตามกำลังของตนและอาจอธิบายวายินดีตามกำลังของตนในเรือ่ ง
ตางๆ ก็ได
๓) ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร ถาไดมาแลวเห็นวาไมเหมาะไมควรแก
ตน เพราะเปนของดีเกินไป ก็สละใหแกผทู สี่ มควร แสวงหามาใชแตทพี่ อเหมาะพอควร หรือ
เพราะเปนสิง่ ของทีต่ นไมควรจะใชสอยดวยเหตุวา ผิดวินยั (สำหรับบรรพชิต) หรือเกินฐานะ
(สำหรับทัว่ ไป) ก็ไมรบั มาหรือสละไปเสียแสวงหาใชสอยแตทเี่ หมาะทีค่ วรแกภาวะและฐานะ หมาย
ถึงแสวงหาแตทพี่ อเหมาะพอควรดวย
สันโดษในความคิด คือ ระงับความคิดทีฟ่ งุ ซาน อยากไดโนนไดนเี่ กินไป มากไป หรือ
ทีอ่ ยากไดในทางผิดดังกลาว พอใจในการใชความคิดในทางทีถ่ กู ทีค่ วร
สันโดษในการแสวงหา คือ ยินดีแสวงหาแตสงิ่ ทีค่ วรจะได ทีจ่ ะพึงบริโภคใชสอยไดตาม
กำลังของตนและทีส่ มควรแกภาวะฐานะ และในทางทีถ่ กู ทีค่ วร
สันโดษในการรับ คือ รับแตทคี่ วรรับและรับพอประมาณ มิใชวา เมือ่ จะไดหรือเมือ่ มี
ผจู ะให ก็รบั ทุกอยาง เพราะสิง่ ทีจ่ ะไดเปนสิง่ ทีม่ โี ทษก็มี เปนสิง่ ทีอ่ าจเปนโทษเพราะรับเกินประมาณ
ไปก็มี ทัง้ บุคคลทีจ่ ะใหอาจมีความปรารถนาในทางไมชอบก็มี
๓

พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ ปริเฉทที่ ๑-๒-๖ จิต เจตสิก รูป นิพพาน,
พิมพครัง้ ที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธสิ ทั ธัมมโชติกะ, ๒๕๕๐), หนา ๓๔.
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สันโดษในการบริโภค คือ ยินดีบริโภคใชสอยสิง่ ทีไ่ ดมาดวยการพิจารณาใหรถู งึ ประโยชน
ทีต่ อ งการอันสิง่ ทีไ่ ดมานัน้ จะตองเปนสิง่ ทีด่ บี า งไมดบี า ง และเมือ่ เทียบกับคนอืน่ ๆ แลว ก็จะตอง
ไมยงิ่ หยอนกวากันตามฐานะตางๆ
ดังเชนทีพ่ ระพุทธองคตรัสสอนใหพวกภิกษุพจิ ารณาในการบริโภคปจจัยทัง้ ๔ ตาม
ประเภท เชน บริโภคจีวรก็เพือ่ ปองกันหนาวรอน เพือ่ ปกปดสวนทีพ่ งึ ละอาย เปนตน บริโภค
๔
บิณฑบาตก็เพือ่ ดำรงกายนีเ้ พือ่ ทีจ่ ะทำความดีได เปนตน
ดังนัน้ ความสันโดษ เปนขอธรรมทีเ่ ปนไปเพือ่ ลดละเลิกตัณหา เพราะเนือ่ งจากการมี
สิง่ ตางๆ หรือปจจัย ๔ ไวเพือ่ สนองความตองการของรางกายนัน้ ไมจำเปนตองมีมากมาย คือ
มีแตพยี งพอเหมาะ พอดี พอควร แตการทีจ่ ะสนองตัณหานัน้ จะตองมีมากมายอยางไมมที สี่ นิ้
สุด เกณฑดงั กลาวนี้ นาจะนำมาใชไดงา ยสำหรับทุกๆ คน และสันโดษก็เปนขอธรรมทีส่ ำคัญที่
นำพาซึง่ ความสุข
๔.๓ พรหมวิหาร ๔
พรหมวิหารธรรม เปนธรรมของผเู ปนพรหม ธรรมประจำใจอันประเสริฐ ธรรมประจำ
๕
ใจของทานผมู คี ณ
ุ ความดียงิ่ ใหญ มี ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา
๑. เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดี ความมีไมตรี ตองการเห็นผอู นื่ หรือ
สัตวอนื่ มีความสุข เมตตาเปนปฏิปก ขกบั ความโกรธและพยาบาท โดยผมู เี มตตา จิตใจยอมเย็น
สงบ และมีความสุข
๒. กรุณา คือ ความสงสาร อยากชวยเหลือผอู นื่ ใหพน จากความทุกข ใฝใจที่
จะปลดเปลือ้ ง หรือบำบัดความทุกขยากเดือดรอนของคนและสัตวทงั้ ปวง มีความหวัน่ ไหวใน
จิต เมือ่ เห็นผอู นื่ หรือสัตวอนื่ มีความทุกข

๔

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, สันโดษ กรรม อักโกสก
สูตร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชวนพิมพ, ๒๕๑๙), หนา ๘-๒๒.
๕
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้ง
ที่ ๑๗, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑) หนา ๓๕๑.
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๓. มุทติ า คือ ความเบิกบาน ความพลอยยินดี เมือ่ เห็นผอู นื่ หรือสัตวอนื่ มีความ
สุข หรือเห็นเขาประสบความสำเร็จ ก็พลอยยินดีและบันเทิงใจไปดวย มุทติ าเปนปฏิปก ขกบั
ริษยา
๔. อุเบกขา คือ ความมีใจเปนกลาง มองตามความเปนจริง มีจิตราบเรียบ
สม่ำเสมอ เมือ่ เห็นคนหรือสัตว ไดรบั ผลกรรมทีต่ นประกอบ ไมเอนเอียง วางตนเทีย่ งธรรม
ดังนัน้ บุคคลใดผเู จริญ พรหมวิหาร ๔ ประการนี้ อยางสม่ำเสมอ ยอมยังสภาพของ
จิตใจตนใหเปนกลาง ในสิง่ ตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากมีอเุ บกขาธรรมเปนตัวควบคุม เมตตา กรุณา
และมุฑติ า ใหทำงานสอดคลองกันอยางมีปญ
 ญา ในการเห็นทุกขแตไมเปนทุกข การไมเปนทุกข
ก็คอื ความสุขนัน่ เอง
๔.๕ อิทธิบาท ๔
ความสุขของบุคคลเกิดขึน้ ไดจากหลายสาเหตุ ซึง่ หนึง่ ในนัน้ ก็คอื ความสำเร็จดังความ
ตองการ ความสำเร็จนีจ้ กั เกิดขึน้ ไดกโ็ ดยอาศัยธรรมของพระพุทธองคในเรือ่ งของ อิทธิบาท ๔
อิทธิบาท หมายถึง คุณเครือ่ งใหถงึ ความสำเร็จ คุณธรรมทีน่ ำไปสคู วามสำเร็จแหง
ผลทีม่ งุ หมาย อิทธิบาท แบงออกเปน ๔ ประการดังนี้
๑. ฉันทะ คือ มีใจรัก พอใจทีจ่ ะทำสิง่ นัน้ และทำดวยใจรัก ทำดวยความตัง้ ใจ
พอใจ ตองการทำใหเปนผลสำเร็จอยางดี มิใชสกั แตวา ทำเทานัน้
๒. วิรยิ ะ คือ พากเพียรทำ เพียรประกอบสิง่ นัน้ ขยันหมัน่ ประกอบ กระทำสิง่
นัน้ ดวยความพยายาม ทำดวยความเขมแข็ง อดทน เอาธุระไมทอดทิง้ ไมทอ ถอยจนกวาจะสำเร็จ
๓. จิตตะ คือ เอาใจฝกใฝ ตัง้ จิตรับรใู นสิง่ ทีท่ ำ ทำสิง่ นัน้ ดวยความคิด ไมปลอย
ใจใหฟงุ ซานเลือ่ นลอย ใชความคิดในเรือ่ งนัน้ บอยๆ เสมอๆ
๔. วิมงั สา คือ ใชปญ
 ญาสอบสวน หมัน่ ใชปญ
 ญาพิจารณา ใครครวญตรวจตรา
หาเหตุผล ตรวจสอบขอยิง่ หยอน เกินเลย บกพรองหรือขัดของในสิง่ นัน้ โดยรจู กั ทดลอง วาง
๖
แผน วัดผล คิดคนวิธแี กไข ปรับปรุง เปนตน
๖

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม พิมพครัง้ ที่
๑๗, (กรุงเทพมหานคร, มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๑), หนา ๒๐๔.
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ธรรม ๔ ประการขางตนมีความสัมพันธกนั คือ การทำกิจสิง่ ใดใหสำเร็จไดนนั้ ก็จำ
ตองเริม่ ตนดวยความชอบใจ พอใจทีจ่ ะกระทำ เมือ่ ไดทำแลวอาจจะเกิดปญหาอุปสรรคในสิง่ ที่
ทำ จึงตองใชวริ ยิ ะหรือความเพียรในการทำตอไป แตความเพียรนีก้ ต็ อ งอาศัยความมงุ มัน่ จดจอ
ในการงานหรือกิจนัน้ เพือ่ ใหเกิดพลังความเพียร และเมือ่ มี ๓ ประการนีแ้ ลว ก็ยงั ตองทบทวน
ใชปญ
 ญาในการพิจารณาในสิง่ ทีเ่ ปนปญหาคางคา หรือขอบกพรองตางๆ ใหหมดไป จนทำให
เกิดความสำเร็จ ซึง่ เปนเหตุแหงความสุข
สรุปความไดวา เหตุแหงความสุขก็คอื ทุกขนอ ยลง การทีจ่ ะทำใหทกุ ขนอ ยลง ไดนนั้
ก็ตอ งอาศัยธรรมของพระพุทธองคโดยใชปญ
 ญาพิจารณาดังขอธรรมตางๆ ทีก่ ลาวมาแลวขาง
ตน ไมวา จะเปนศีล สันโดษ พรหมวิหาร ๔ หรืออิทธิบาท ๔ ก็ตาม การนำธรรมนีม้ าปฏิบตั ใิ ห
เกิดประโยชน และความสุขลวนแลวแตตอ งใชปญ
 ญาในการพิจารณาทัง้ สิน้ พระพุทธองคทรง
สอนเราใชปญ
 ญาในการพึง่ ตนเอง พัฒนาตนจนมีวชิ ชาสรางตนเองใหเกิดความเจริญและความ
สุข ทัง้ สวนตัวและสังคม จนสามารถเกือ้ กูลกันและกันได พัฒนาตนเองใหมคี วามเปนมนุษยที่
เต็มพรอมสมบูรณ เปนผมู ใี จสูงจนสามารถนับถือตนเองได และทีส่ ำคัญสามารถพัฒนาตนเอง
จนทำใหเกิดปญญาทางธรรมได ดวยการฝกเจริญภาวนาไมวา จะเปนสมถภาวนาหรือวิปส สนา
ภาวนาทีจ่ ะตองปฏิบตั คิ วบคกู นั ไป เพือ่ ประโยชน เพือ่ ความสุขในการดำเนินชีวติ จนถึงวิมตุ ติสขุ
คือ ไมตอ งกลับมาเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏอีกตอไป สมดังพุทธภาษิตทีว่ า “นิพพฺ านํ
ปรมํ สุขํ นิพพานเปนสุขอยางยิง่ ” ดังนีท้ งั้ หมดแลวจะเห็นวา พุทธศาสตรคอื วิถแี หงความ
สุขโดยแท
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