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มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัมกีารผลติบณัฑติ ตามหลกัสตูรพทุธศาสตร
บณัฑติขึน้ เพือ่พฒันาบณัฑติใหมลีกัษณะทีพ่งึประสงค กอปรดวยมคีวามรคูวามสามารถทัง้ดาน
วชิาการ เพือ่พฒันาบคุลกิภาพใหเปนผมูปีฏปิทานาเลือ่มใส เปนผมูจีติใจใฝรใูฝคดิ จนสามารถ
พฒันาเปนผนูำจติใจและปญญา และเพยีบพรอมดวยคณุธรรมและจรยิธรรม รวมทัง้มคีวาม
สมบรูณพรอมทัง้รางกาย จติใจ  อารมณ สงัคมและสตปิญญา  เพือ่ธำรงรกัษาพระพทุธศาสนา
และทีส่ำคญัทีส่ดุอกีประการหนึง่นัน้คอื การสงเสรมิสนบัสนนุใหนสิติเรียนรวูธิดีำรงชพีอยใูน
สงัคมนีไ้ดอยางมคีวามสขุ และวถิแีหงความสุขทีแ่ทจรงินัน้กม็เีพยีงเสนทางเดยีวนัน้คอื การ
ปฏบิตัติามคำสัง่สอนของพระสมัมาสมัพทุธเจา ดงัทีท่รงตรสัวา “อโรคยฺปรมา ลาภา ความ
ไมมโีรคเปนลาภอยางยิง่ และคำวา นพิพฺาน ํปรม ํสขุ ํนพิพานเปนสขุอยางยิง่” ซึง่มคีวาม
หมายวาสขุจะเกดิขึน้ไดดวยความไมมโีรคทางกาย และไมมคีวามเศราหมองทางจติใจ ดงัจะกลาว
ตอไป

 ⌫
ในความเปนอยแูบบไทยๆ  ประเทศของเราเอือ้อำนวยใหเรามคีวามสขุไดตามสมควร

จะเหน็ไดวาใครอยากทำอะไรกท็ำได มอีสิรภาพกนัถวนหนาตามทีก่ฎหมายกำหนด  นอกจาก
นีเ้รายงัมคีรอบครวัพอแมพีป่านาอาคอยสนบัสนนุจนุเจอืเกือ้กลูกนัอยแูลวโดยพืน้ฐาน  แตถงึ
กระนัน้แลว ลกึๆ เรากต็องการความสขุทีแ่ทจริงกนัถวนทัว่หนา  ความสขุทีไ่ดมาจากภายใน
จติใจตนเอง ความสขุทีจ่ติใจสามารถรบัรแูละสมัผสัไดโดยไมตองรอใครมอบให ความสขุทีอ่ยู
ภายในจติใจแมปจจยัภายนอกรอบตวัจะโกลาหลวนุวายมากมายแคไหนกต็าม
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แตทกุวันนีเ้ราก็ยงัเหน็ผคูนสวนใหญหลงทางวิง่หาความสขุเพ่ือมาเตมิเต็มใหกบัตนเอง
ทัง้เหนือ่ยและเครยีดพรอมกบัตองแบกความสงสยัทีว่า ความสขุคอือะไรกนัแน  เพราะแมดิน้รน
คนหามากเทาใดกด็เูหมอืนวาขัน้ตอนในการคนหาความสขุนัน้กลบันำของแถมทีก่ำลงัวิง่หนชีือ่
วาความทกุขพวงสะทอนกลบัมาดวย  อกีทัง้ยงัพบวาคนรอบตวัตางมอีาการคลายๆ กนั คอื
ทกุขงายแตสขุยาก ตกอยใูนอาการสญูเสยีความสามารถในการหาความสขุ โดยเฉพาะอยาง
ยิง่ในโลกปจจบุนัทีผ่คูนมวีถิกีารดำเนนิชวีติทีม่คีวามโนมเอยีงดวยทีน่ยิมวดัความสขุจากความ
สำเรจ็ทีเ่กดิขึน้ รายไดทีส่งูขึน้ ตำแหนงหนาทีก่ารงานกาวหนา ความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้ ความ
มชีือ่เสยีง รวมทัง้เครือ่งอำนวยความสะดวกสบายทัง้หลายของชวีติ ตางยกใหเปนเปาหมาย
ของความสขุ ผคูนจงึวิง่กระโจนสคูวามสขุทีเ่ช่ือวาตัง้รอไวอยเูบือ้งหนาดวยวธิกีารของแตละคนที่
แตกตางกันไป  จนนำมาซึ่งปญหาสังคมที่เราสามารถพบเห็นกันอยูอยางดาษดื่น ไมวา
จะเปน...ความแตกแยก การแบงพรรคแบงพวก ความรนุแรงของสงัคม การแกงแยงแขงขนั
คานยิมชงิดชีงิเดน การดิน้รนเอาตวัรอด การโยนความผดิใหผอูืน่ การเบยีดเบยีนกนั การขาด
ความไววางใจระหวางกนั...  เหตตุางๆ เหลานีย้งัผลใหจติใจของมนษุยถกูบัน่ทอนใหความสงบ
สขุในจติใจลดหวบลงตามระดบัความรนุแรงของอกศุลจติทีก่อขึน้

การคนหาความสขุจงึดเูหมอืนวายิง่หาเทาไรก็ยิง่ไมเจอ ผคูนทีเ่กดิสภาวะเชนนีจ้งึหนั
มาตัง้คำถามกบัตนเองวา สิง่ใดหรอืวถิทีางใดกนัแนทีจ่ะนำพาใหพวกเขาไดพบกบัความสขุ
ทีแ่ทจรงิได  ความทกุขทีก่ำลงัเผชิญอยตูรงหนาทำใหเขาใจไดวา  ความร่ำรวยและความสะดวก
สบายทางวตัถุนัน้ไมใชคำตอบอยางแนนอน เพราะวตัถกุลบันำมาซึง่ความไมสขุใจแมจะสบาย
กาย สถานการณทกุขอนัหนกัหนวงทีส่รางใหจติใจจมในอกศุลจติเชนนี ้จงึทำใหมนษุยสวนหนึง่
ทีเ่ริม่รเูริม่เหน็ความจรงินีไ้ดยอนกลบัมาใหความสำคญัทางเรือ่งจติใจกันมากขึน้  และมงุหาวถิี
ทางความสขุทีส่มัผสัไดจากจติ เพือ่ความสบายใจ ความสขุใจ ความอิม่ใจ ความพอใจ อนั
เกดิจากจติใจทีส่งบเยน็ เปนความสขุทีไ่มตองอาศยัการแกงแยงแขงขนั  และเปนความสขุที่
สามารถทำใหมนษุยไดใชชวีติในแบบลกัษณะทีเ่งนิและความสำเรจ็ทางวตัถนุัน้ไมใชสิง่ทีส่ำคญั
ทีส่ดุในชวีติ

แตอยางไรกด็ใีนสายตาของผทูีย่งัขาดปญญาทางธรรม ถอืไดวาเปนความลำบากใน
การแยกแยะวา สิง่ใดเปนความด ี สิง่ใดเปนความชัว่ สิง่ใดเปนความสขุ และสิง่ใดเปนความ
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ทกุขไดอยางชดัเจนเดด็ขาด จงึไมแปลกเลยทีเ่ราจะเหน็ผคูนทีข่าดปญญานัน้จะมวีถิชีวีติแบบ
ครึง่ๆ กลางๆ ทกุขๆ  สขุๆ กนัอยรู่ำไป และความไมรซูึง่ตามความจรงิเชนนี ้ทำใหหลายตอ
หลายคนนัน้นำความทกุขมาสตูนเองโดยไมรตูวัและยงัหลงคดิไปอกีวา สิง่ทีเ่ปนความทกุขนัน้คอื
ความสขุ ไมวาจะเรือ่งงายๆ อยางเชน การรบัประทานอาหาร ยงัขาดการพจิารณาเลอืกใน
สิง่ทีเ่ปนคณุประโยชนตอรางกาย ทำรายตนเองดวยนำสิง่ทีเ่ปนพษิเขาสรูางกายมือ้แลวมือ้เลา
จนเกดิปญหาทางสขุภาพ และในทีส่ดุกส็มัพนัธเชือ่มโยงใหเกดิความทกุขขึน้มาภายในจติใจ อาหาร
รสชาตอิรอยแทๆ  ยงัสามารถเปนตนทางของความทกุขได

ความสขุ ความทกุข ของคนเรากย็งัมรีะดบัและมรีายละเอยีดทีแ่ตกตางแยกยอย
กนัออกไป ตางคนกต็างความคดิ บางคนรสูกึมคีวามสขุ เมือ่ไดรบัคำสรรเสรญิยกยองยอมรบั
วนัใดวนัหนึง่เมือ่ไมไดสิง่นี ้วนันัน้จะรสูกึทกุขขึน้มา เพราะฉะนัน้คำสรรเสรญิยกยองยอมรบัหรอื
เกยีรตยิศใดๆ จงึไมใชความสขุทีแ่ทจรงิอยางแนนอน เนือ่งจากยงัเปนความสขุทีย่งัตองอาศยั
ผูอื่นเปนผูกำหนดและบงช้ี เปนความสุขที่ไมยั่งยืนเพราะยังตองรอปจจัยภายนอก
ทีเ่หมาะสมจงึจะสมัผสัความสขุได  บางคนจะมคีวามสขุไดจะตองปฏบิตัตินและดำเนนิชวีติดวย
คณุธรรม  กลาวกนัวา การทีเ่ราจะหาความสขุทีแ่ทจริงไดนัน้ความสขุตองมาจากความรสูกึที่
เกดิขึน้จากภายในจติใจของตนเอง และตองเปนจติใจทีผ่านการขดัเกลาและฝกฝนมาแลวเทา
นัน้ จงึจะสามารถบอกตนเองไดวาความสขุทีไ่ดรบันีเ้ปนความสขุทีแ่ทจรงิ ไมใชความทกุขทีม่า
ในนามของความสขุ ปญญาทางธรรมเทานัน้จะชวยแยกความดอีอกจากความชัว่ได แยกความ
สขุออกจากความทกุขไดอยางแจมชดั และรไูดวาตนทางแหงความทกุขนัน้มลีกัษณะอยางไร และ
เหตแุหงความสขุนัน้มาจากไหน

 ⌫
สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ไดนพินธถงึ เหตุ

แหงความสขุไวในหนงัสอืเรือ่ง “ความสุขอยทูีไ่หน” ไดเหน็ภาพความสขุอยางชัดเจน โดยจะขอ
ยกตวัอยางมากลาวมใีจความดงันีว้า

...ความสขุยอมเปนทีป่รารถนาของคนทกุๆ คน และทกุคนยอมเคยประสบความสขุ
มาแลว ความสขุเปนอยางไร จงึเปนทีร่จูกักนัอย ูในเวลาทีก่ายและจติใจอิม่เอม สมบรูณ สบาย
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กก็ลาวกนัวาเปนสขุ ความสขุจงึเกดิขึน้ทีก่ายและใจนีเ่อง สำหรบักายนัน้ เพยีงใหเครือ่งอปุโภค
บรโิภคพอใหเปนไปไดกน็บัวาสบาย แมกายสบาย ถาจติไมสบาย กายกพ็ลอยซบูซดีเศราหมอง
ดวย สวนกายเมือ่ไมสบายดวยความเจบ็ปวย หรอืความคบัแคนอยางใดอยางหนึง่ ถาจติยงั
ราเรงิสบายอย ู กไ็มรสูกึวาเปนทกุขเปนรอนเทาใดนกั และความไมสบายกายกอ็าจบรรเทาไป
ได เพราะเหตนุีค้วามสขุจติสขุใจนัน่แลเปนสำคญั...  สิง่ภายนอกไมใชตนเหตขุองความสขุ อนึง่
ถาสิง่นัน้ๆ มาดวยการกระทำทีไ่มด ีการกระทำนัน้กจ็กัเปนเครือ่งตดัทอนตนเองอกีสวนหนึง่ สิง่
ภายนอกอาจอดุหนนุความสขุสำราญใหบาง แตไมจดัเปนเหตขุองความสขุ ถาเปนเหตแุหงความ
สขุ ผทูีม่สีิง่ภายนอกบรบิรูณตองเปนสขุทกุคน...สิง่ภายนอกจงึเปนแคอปุกรณแกความสขุเทา
นัน้ ความสขุเกิดขึน้ไดเพราะการกระทำของตนเองในทางธรรม

สจุริต..วถิทีางของคนดี
การกระทำอยางหนึง่ทางธรรมเรยีกวาด ีเปนวถิทีางของคนฉลาด และทางโลกยกยอง

นบัถอืวาด ี การกระทำอยางนีเ้รียกวา สจุรติ แปลวา ประพฤตดิ ีประพฤตดิทีางกายเรยีกวา
กายสจุริต ประพฤตดิทีางวาจาเเรยีกวา วจสีจุรติ ประพฤตดิทีางใจเรยีกวา มโนสจุรติ

ทจุรติ...วถิทีางแหงความชัว่
สวนการกระทำทีต่รงกันขามเรียกวา ทจุรติ แปลวา ประพฤตชิัว่ ประพฤตชิัว่ทาง

กายเรยีกวา กายทจุริต ประพฤตชิัว่ทางวาจาเรยีกวา วจทีจุรติ ประพฤตชิัว่ทางใจเรยีกวา
มโนทจุรติ

ทจุรติทางธรรมเรยีกวา ไมด ีเปนวถิขีองผไูมฉลาด ทางโลกกเ็หยยีดหยามวาเลว ไม
ด ีโดยนยันีจ้งึเหน็วาทางโลกทัง้ทางธรรม นบัถอืสทิธขิองผอูืน่ หรอืเรยีกวานบัถอืขอบเขตแหง
ความสงบสขุของผอูืน่ คอื ไมประพฤตลิะเมดิสทิธหิรอืไมเบยีดเบยีนความสงบสขุของผอูืน่

ผูประพฤติสุจริตธรรม ยอมไมเปนพิษไมมีภัย ไมมีเวร มีกายวาจาใจปลอดโปรง
นีเ่ปนความสขุทีเ่หน็กนัอยแูลว สวนผทูีป่ระพฤตทิจุริตอธรรม มกีายวาจาใจ หมกหมนุวนุวาย
แมจกัมทีรพัย ยศ ชือ่เสยีงสกัเทาใด กไ็มชวยใหใจปลอดโปรงได ตองเปลอืงทรพัย เปลอืงสขุ
ระวงัทรพัย ระวงัรอบดาน นีเ้ปนทกุขทีเ่หน็อยแูลว
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ผปูรารถนาความสขุ ควรเวนทจุรติอธรรม อนัเปนเหตแุหงทกุข ควรประพฤตสิจุรติ
ธรรมอนัเปนเหตแุหงความสขุ  และในกาลทีส่จุริตธรรมใหผล ยอมเกดิสขุสมบตัอิยางนาพศิวง
ดจุตนไมในฤดฝูน แมสจุรติธรรมยงัไมใหผล กาย วาจา  ใจ ของตนเกย็อมปลอดโปรงเปนสขุ
สงบ

ทัง้หมดทีก่ลาวมาขางตนคอืสวนหนึง่ทีเ่จาประคณุสมเดจ็ฯ ไดนพินธไว ทำใหไดเหน็ภาพ
ชดัเจนถงึเสนทางแหงความดทีีแ่ทเทานัน้ทีเ่ปนเสนทางจะนำมาซึง่ความสขุทีแ่ทจรงิได และหาก
เราปรารถนาเดนิสวูถิแีหงความสขุแลว ควรตัง้ใจศกึษาธรรมของพระพทุธเจาใหละเอยีดและ
ลกึซึง้ ยงัจะนำผลมาใหเรามแีผนทีเ่ดนิสคูวามสขุไดอยางไมหลงทาง อกีทัง้ยงัไมเสยีเวลา

 
พระพทุธเจาทรงบอกชาวพทุธให “เหน็ทกุข”  ทัง้นีเ้พือ่เราจะสามารถ “พนทกุข” ไป

ไดและสามารถดงึตนเองออกมาเปน “ผรูทูกุข” เปนคนเหน็ทกุข เพือ่พนทกุข เมือ่พนทกุขจงึ
จะเกดิความสขุทีแ่ทจรงิได

สวนสภาวการณทีท่ำใหผคูนเกดิความทกุข ในทางพระพทุธศาสนากลาววา สิง่สำคญั
ทำใหผคูนเกดิความทกุข...คอื ตณัหา ความปรารถนา ความตองการตางๆ ทีเ่กดิขึน้ภายในจติ
ใจอยางไมหยดุหยอน  ซึง่เปนกเิลสทีม่อียใูนคนเราดวยกนัทัง้สิน้ ประหนึง่เปนไฟไหมเผาอยใูน
จติใจมนษุยมาตัง้แตมมีนษุยกำเนดิขึน้มาในโลก

ไมวาใครคนใดกต็าม ทีป่ลอยใหจติใจตกเปนทาสของตณัหาแลว  ตณัหาจะคอยเปน
ตัวบงการจูงจิตใจของเรา แมกระทั่งการจูงจิตใจของเราใหไปเบียดเบียนทำรายกันและกัน
และหากวาจติใจเราไมไดทนัสงัเกตและรทูนัความไมดเีหลานี ้  อกีทัง้ถารแูลวไมพยายามฝกฝน
ใจหกัหามตณัหาทีเ่กดิขึน้ แนนอนเลยวา ตณัหาจะจงูจติของเราจนทำใหความสขุความสงบใน
ใจนัน้เกดิขึน้ไดยากหรอืเราจะไมมวีนัสมัผสักบัความสขุสงบภายในจติใจไดเลย

ตณัหาจงึเปรยีบเหมอืนยาพษิรายทีท่ำใหคนเราเปลีย่นนสิยัพฤตกิรรม และสรางกรรม
ชัว่ดวยการทำรายผอูืน่ดวยความตัง้ใจ และผลสดุทายแมแตตนเองกไ็มสามารถหลกีพนพษิราย
ของตณัหาจงึทำใหจติใจเรารอนอยตูลอดเวลา จนสามารถผลกัดนัใหเราลมืเหตแุหงการเกดิมา
เปนมนษุย เราเกดิมาเพือ่พฒันาจติใจ เพือ่บำเพญ็ความดงีาม มนษุยแปลวา ผมูใีจสงู ผทูีเ่กดิ
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มาเปนมนุษยไดทุกคนตางมีกุศลหนุนนำมากอนอยูแลว และที่สำคัญมนุษยทุกคนยังมีความ
ดสีัง่สมอยใูนพืน้ของจติใจ และมสีญัชาตญาณความรวูา สิง่ใดควรกระทำและสิง่ใดไมควรกระทำ
และการเปนผมูใีจสงูจงึเปนการเกดิมาเพ่ือตอยอดในการพฒันาดวงจติ เราทกุคนจงึตองหมัน่
พฒันาตนเองใหกาวหนา โดยเฉพาะการกาวใหพนจากพษิรายของตณัหา เพือ่ทีจ่ะทำใหจติใจ
พัฒนาไปสูความสุข การพัฒนาตนเองใหเปนมนุษยผูมีจิตใจสูงตาม จึงจะถือไดวาเกิดมา
สมเจตจำนงแหงชวีติมนษุยแลว

 ⌫
การศกึษาธรรมของพระสมัมาสมัพทุธเจาและการนำหลกัธรรมตางๆ มาใชอยางถกู

ตองและพจิารณาดวยปญญาอนัแยบคาย และนอมใจมาพจิารณา ยอมยงัใหเกดิประโยชนและ
ความสขุ เพราะโดยปกตบิคุคลมจีติใจทีถ่กูกระทบกระทัง่จากสิง่ภายนอกจะมผีลทำใหจติใจสัน่
สะเทอืน  หวัน่ไหว ไมมัน่คง อาจถงึถกูบบีคัน้จนเกดิความทกุขได ทัง้นีด้วยวาไมรเูหน็ตามความ
เปนจรงิ และดวยทีภ่ายในจติใจชอบทีจ่ะเกบ็โนนเกบ็นีม่าคดิปรงุแตงอยเูสมอ จนทำใหเกดิความ
เขาใจผิดเกนิเหตใุนบางครัง้ ...หลายครัง้ทำใหพลาดโอกาสสำคญัในนำชวีติสคูวามเจรญิ  แต
ไดโอกาสที่พาตัวเองสูความเสื่อม พลาดโอกาสในการคบกัลยาณมิตร แตไดโอกาสในการ
คบคนพาล...

ความคดิปรงุแตงนัน้ๆ ทีม่กัเกิดข้ึนอยเูสมอในจติใจมนษุย เนือ่งจากขาดปญญาในการ
พจิารณาเหตปุจจยัและสภาวการณทีเ่กดิขึน้ทำใหเกดิความทกุขขึน้ในจติใจจนจติใจไมสงบ ไมมี
ความสขุ แตถาเปนบคุคลผมูปีญญาพิจารณาสิง่ตางๆ ตามความเปนจรงิ ยอมเกดิการระมดั
ระวงัการรับรแูละพจิารณาสิง่ตางๆ จากภายนอกกอนรบัเขาสภูายในจติใจ

พระพทุธองคไดแบงปญญานัน้แยกเปนสองประเภทหลกั คอื อนัดบัแรกปญญาทาง
โลก หมายถงึ ปญญาโดยทัว่ไป เชน การเรยีนเกง การทำงานเกง  แตอยางไรก็ดปีญหาทาง
โลกนัน้กย็งัไมสามารถนำพามาซึง่ความสขุทีแ่ทจรงิได ตองใชปญญาทางธรรมเทานัน้ ซึง่หมาย
ถงึปญญาทีท่ำใหรเูหน็ตามความเปนจรงิ นีค่อืปญญาทีท่กุคนควรฝกฝน เพราะทางนำสคูวาม
สขุความเจรญิในชวีติ นำมาซึง่ความสขุทีแ่ทจรงิ โดยการทำใหเกดิปญญาทางธรรมนัน้คอื เรา
ตองมกีารฝกภาวนา หรอืทีเ่รยีกวา ภาวนามยปญญา การภาวนาหรอืการฝกจตินัน้เรยีกวา
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จติตภาวนา โดยสรปุเปนหวัขอหลกั   ๒ ประการ คอื สมาธภิาวนา (อบรมสมาธ)ิ และวปิสสนา
(อบรมวปิสสนา) ความสำคญัอยางยิง่ของการภาวนานัน้ พระพทุธองคโดยทรงใหโอวาทไววา
...ทานทัง้หลายจงอบรมสมาธ.ิ..ผมูจีติตัง้มัน่เปนสมาธ ิ ยอมรตูามความเปนจรงิ...๑

การไดปญญาจนสามารถรูตามสภาวะความเปนจริงนี้เอง เปนเหตุผลที่คนเราผู
ปรารถนาความสขุทีแ่ทจะตองพากเพยีรในการฝกจติ เนือ่งจากจติทีฝ่กดแีลวนัน้ยอมนำความ
สขุกลบัเขามาหาผฝูก จติใจนีเ้ปนสิง่ทีเ่ราควบคมุไดยากเปนอยางยิง่ จติใจคนเราเปนสิง่ทีเ่ปลีย่น
แปลงอยตูลอดเวลา แตจติทีฝ่กดแีลวยอมนำสขุมาให๒

เมือ่เราทราบถงึเหตแุหงทกุขแลวฝกจนสามารถลดละเหตแุหงทกุขได ยอมมผีลใหจติ
ใจของเราเกดิความสขุมากข้ึน ในขณะทีเ่รายงัไมไดปญญาจากการฝกจติ เราก็ยงัสามารถสราง
เหตแุหงความสขุจากเร่ืองเลก็ๆ นอยๆ ขึน้ไดกอน โดยขอยกตวัอยางการปฎบิตัติามขอธรรม
ตางๆ เพือ่ทางดำเนนิสวูถิแีหงความสขุดงันี ้คอื ศลี สนัโดษ  พรหมวหิาร ๔  และ อทิธบิาท ๔

๔.๑ ศลี
การรักษาศลีจะชวยใหเรามีความประพฤตดิทีางกายและวาจา เพือ่เวนจากความชัว่

ศลีสำหรบัคนเราโดยทัว่ไปทีเ่รยีกวา มนษุยพงึม ีคอื ศลี ๕ ศลีจะชวยใหเรามจีติใจไมโหดราย
ไมทำราย ไมเบยีดเบยีนทัง้รางกายและจติใจผอูืน่  ไมมอืไว ไมลกัทรพัย คดโกง คอรปัชัน่ ถอื
เอาของผอูืน่มาเปนของตนโดยเจาของไมอนญุาต ไมประพฤตผิดิในกาม ไมโกหก หลอกลวง
พดูเพอเจอ พดูหยาบคาย  ยัว่ย ุหรอืพดูใหเกดิความแตกแยก  ไมขาดสต ิทัง้จากการด่ืมสรุา
ของมนึเมา หรอืเสพสิง่ตดิอนัทำใหเปนโทษตอตนเองและผอูืน่ ซึง่อานสิงสของการรกัษาศลีนัน้
เสมอืนเปนเกราะปองกนัภยัไมใหชวีติเราเกิดเรือ่งรายๆ การปราศจากเรือ่งรายๆ กย็อมทำให
จติใจเราเปนสขุได อยางเชน ไมคอยเจบ็ปวย มอีายยุนื กอจติเมตตามากขึน้ กเิลสลดนอย ทรพัย
สมบตัเิพ่ิมพนูมากมาย ไมรัว่ไหล เปนคนนารัก เปนทีเ่ชือ่ถอื ชวีติสมประสงค หางไกลจากความ
สบัสน มฌีานสมาธมิากขึน้ กอเกดิปญญา  ปญญาแจมใส จติสงบสขุเกษม  ไมคดิฟงุซาน ไม
เผลอเรอ เปนตน

๑ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๓๖.๒ ข.ุธ. (ไทย) ๒๕/๓๕/๓๖.
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๔.๒ สนัโดษ
สนัโดษ หรอื อโลภะ หมายถงึ ธรรมชาตทิีไ่มอยากไดและไมตดิอยใูนกามคณุ อารมณ”๓

สนัโดษแบงเปน ๓ ประเภท ดงันี้
๑) ยถาลาภสนัโดษ คอื ยนิดตีามทีไ่ด เมือ่ไดสิง่ใดกย็นิดสีิง่นัน้และใชสอย ไม

ปรารถนาสิง่อืน่ทีเ่กนิไป มากไป หรอืในทางทีผ่ดิทีเ่รยีกวาปรารถนาเปนบาป
๒) ยถาพลสนัโดษ คอื ยนิดตีามกำลงั ถาสิง่ทีไ่ดมาไมเหมาะแกกำลงัของตน เชน

ไมเหมาะแกกำลังกายเพราะปวยเปนไขจะบริโภคใชสอยไมสะดวก ก็แลกเปลี่ยนกับสิ่งที่
ตนจะบรโิภคใชสอยได หรอืไมเหมาะแกกำลงัประการอืน่ กแ็ลกเปลีย่นใหเหมาะแกกำลงัของ
ตน และอาจอธบิายวายนิดตีามกำลงัของตนและอาจอธบิายวายนิดตีามกำลงัของตนในเรือ่ง
ตางๆ กไ็ด

๓) ยถาสารปุปสนัโดษ ยนิดตีามสมควร ถาไดมาแลวเหน็วาไมเหมาะไมควรแก
ตน เพราะเปนของดเีกนิไป กส็ละใหแกผทูีส่มควร แสวงหามาใชแตทีพ่อเหมาะพอควร หรอื
เพราะเปนสิง่ของทีต่นไมควรจะใชสอยดวยเหตวุาผดิวนิยั (สำหรบับรรพชติ) หรอืเกนิฐานะ
(สำหรบัทัว่ไป) กไ็มรบัมาหรอืสละไปเสยีแสวงหาใชสอยแตทีเ่หมาะทีค่วรแกภาวะและฐานะ หมาย
ถงึแสวงหาแตทีพ่อเหมาะพอควรดวย

สนัโดษในความคดิ คอื ระงบัความคดิทีฟ่งุซาน อยากไดโนนไดนีเ่กนิไป มากไป หรอื
ทีอ่ยากไดในทางผดิดงักลาว พอใจในการใชความคดิในทางทีถ่กูทีค่วร

สนัโดษในการแสวงหา คอื ยนิดแีสวงหาแตสิง่ทีค่วรจะได ทีจ่ะพงึบรโิภคใชสอยไดตาม
กำลงัของตนและทีส่มควรแกภาวะฐานะ และในทางทีถ่กูทีค่วร

สนัโดษในการรบั คอื รบัแตทีค่วรรบัและรบัพอประมาณ มใิชวาเม่ือจะไดหรอืเมือ่มี
ผจูะให กร็บัทกุอยาง เพราะสิง่ทีจ่ะไดเปนสิง่ทีม่โีทษกม็ ีเปนสิง่ทีอ่าจเปนโทษเพราะรบัเกนิประมาณ
ไปกม็ ีทัง้บคุคลทีจ่ะใหอาจมคีวามปรารถนาในทางไมชอบกม็ี

๓ พระสทัธมัมโชตกิะ ธมัมาจรยิะ, ปรมตัถโชตกิะ ปรเิฉทที ่ ๑-๒-๖ จติ เจตสกิ รปู นพิพาน,
พมิพคร้ังที ่๑๐, (กรงุเทพมหานคร: มลูนธิสิทัธมัมโชตกิะ, ๒๕๕๐), หนา ๓๔.
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สนัโดษในการบรโิภค คอื ยนิดบีรโิภคใชสอยสิง่ทีไ่ดมาดวยการพจิารณาใหรถูงึประโยชน
ทีต่องการอนัสิง่ทีไ่ดมานัน้จะตองเปนสิง่ทีด่บีางไมดบีาง และเมือ่เทยีบกบัคนอืน่ๆ แลว กจ็ะตอง
ไมยิง่หยอนกวากันตามฐานะตางๆ

ดงัเชนทีพ่ระพทุธองคตรสัสอนใหพวกภกิษุพจิารณาในการบรโิภคปจจยัทัง้ ๔ ตาม
ประเภท เชน บรโิภคจวีรก็เพือ่ปองกนัหนาวรอน เพือ่ปกปดสวนทีพ่งึละอาย เปนตน บรโิภค
บณิฑบาตกเ็พือ่ดำรงกายนีเ้พือ่ทีจ่ะทำความดไีด เปนตน๔

ดงันัน้ความสนัโดษ เปนขอธรรมทีเ่ปนไปเพือ่ลดละเลกิตณัหา เพราะเนือ่งจากการมี
สิง่ตางๆ หรอืปจจยั ๔ ไวเพือ่สนองความตองการของรางกายนัน้ไมจำเปนตองมมีากมาย คอื
มแีตพยีงพอเหมาะ พอด ีพอควร  แตการทีจ่ะสนองตณัหานัน้ จะตองมมีากมายอยางไมมทีีส่ิน้
สดุ เกณฑดงักลาวนี ้นาจะนำมาใชไดงายสำหรบัทกุๆ คน และสนัโดษกเ็ปนขอธรรมทีส่ำคญัที่
นำพาซึง่ความสขุ

๔.๓ พรหมวหิาร ๔
พรหมวหิารธรรม เปนธรรมของผเูปนพรหม ธรรมประจำใจอนัประเสรฐิ ธรรมประจำ

ใจของทานผมูคีณุความดยีิง่ใหญ ม ี๔ คอื เมตตา กรณุา มทุติา อเุบกขา๕

๑. เมตตา คอื ความรกั ความปรารถนาด ีความมไีมตร ีตองการเหน็ผอูืน่หรอื
สตัวอืน่มคีวามสขุ เมตตาเปนปฏปิกขกบัความโกรธและพยาบาท โดยผมูเีมตตา จติใจยอมเยน็
สงบ และมคีวามสขุ

 ๒. กรณุา คอื ความสงสาร อยากชวยเหลอืผอูืน่ใหพนจากความทกุข ใฝใจที่
จะปลดเปลือ้ง หรอืบำบดัความทกุขยากเดอืดรอนของคนและสตัวทัง้ปวง มคีวามหวัน่ไหวใน
จติ เมือ่เหน็ผอูืน่หรอืสตัวอืน่มคีวามทกุข

๔ สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก, สนัโดษ กรรม อกัโกสก
สตูร, (กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพชวนพมิพ, ๒๕๑๙), หนา ๘-๒๒.๕ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้ง
ที ่๑๗, (กรงุเทพมหานคร : มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๑) หนา ๓๕๑.
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๓. มทุติา คอื ความเบกิบาน ความพลอยยนิด ี เมือ่เหน็ผอูืน่หรอืสตัวอืน่มคีวาม
สขุ หรอืเหน็เขาประสบความสำเรจ็ กพ็ลอยยนิดแีละบนัเทงิใจไปดวย มทุติาเปนปฏปิกขกบั
ริษยา
         ๔. อุเบกขา คือ ความมีใจเปนกลาง มองตามความเปนจริง มีจิตราบเรียบ
สม่ำเสมอ เมือ่เหน็คนหรอืสตัว ไดรบัผลกรรมทีต่นประกอบ ไมเอนเอยีง วางตนเทีย่งธรรม
         ดงันัน้บคุคลใดผเูจรญิ พรหมวหิาร ๔ ประการนี ้อยางสม่ำเสมอ ยอมยงัสภาพของ
จติใจตนใหเปนกลาง ในสิง่ตางๆ ทีเ่กดิขึน้ เนือ่งจากมอีเุบกขาธรรมเปนตวัควบคมุ เมตตา กรณุา
และมฑุติา ใหทำงานสอดคลองกนัอยางมปีญญา ในการเหน็ทกุขแตไมเปนทกุข การไมเปนทกุข
กค็อืความสขุนัน่เอง

๔.๕ อทิธบิาท ๔
ความสขุของบคุคลเกดิขึน้ไดจากหลายสาเหต ุซึง่หนึง่ในนัน้กค็อื ความสำเรจ็ดงัความ

ตองการ ความสำเรจ็นีจ้กัเกดิขึน้ไดกโ็ดยอาศยัธรรมของพระพทุธองคในเรือ่งของ อทิธบิาท ๔
อทิธบิาท หมายถงึ คณุเครือ่งใหถงึความสำเรจ็ คณุธรรมทีน่ำไปสคูวามสำเรจ็แหง

ผลทีม่งุหมาย อทิธบิาท แบงออกเปน ๔ ประการดงันี้
๑. ฉนัทะ คอื มใีจรกั พอใจทีจ่ะทำสิง่นัน้ และทำดวยใจรกั ทำดวยความตัง้ใจ

พอใจ ตองการทำใหเปนผลสำเรจ็อยางด ีมใิชสกัแตวาทำเทานัน้
๒. วริยิะ คอื พากเพียรทำ เพยีรประกอบสิง่นัน้ ขยนัหมัน่ประกอบ กระทำสิง่

นัน้ดวยความพยายาม ทำดวยความเขมแข็ง อดทน เอาธรุะไมทอดทิง้ ไมทอถอยจนกวาจะสำเรจ็
๓. จติตะ คอื เอาใจฝกใฝ ตัง้จติรบัรใูนสิง่ทีท่ำ ทำสิง่นัน้ดวยความคดิ ไมปลอย

ใจใหฟงุซานเลือ่นลอย ใชความคดิในเรือ่งนัน้บอยๆ เสมอๆ
๔. วมิงัสา คอื ใชปญญาสอบสวน หมัน่ใชปญญาพจิารณา ใครครวญตรวจตรา

หาเหตผุล ตรวจสอบขอยิง่หยอน เกินเลย บกพรองหรอืขดัของในสิง่นัน้ โดยรจูกัทดลอง วาง
แผน วดัผล คดิคนวธิแีกไข ปรบัปรงุ เปนตน๖

๖ พระพรหมคณุาภรณ (ป.อ. ปยตุโฺต) พจนานกุรมพทุธศาสตร ฉบบัประมวลธรรม พมิพครัง้ที่
๑๗, (กรงุเทพมหานคร, มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ๒๕๕๑), หนา ๒๐๔.
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ธรรม ๔ ประการขางตนมคีวามสมัพนัธกนั คอื การทำกจิสิง่ใดใหสำเรจ็ไดนัน้ กจ็ำ
ตองเริม่ตนดวยความชอบใจ พอใจทีจ่ะกระทำ เมือ่ไดทำแลวอาจจะเกดิปญหาอปุสรรคในสิง่ที่
ทำ จงึตองใชวริยิะหรอืความเพยีรในการทำตอไป แตความเพยีรนีก้ต็องอาศยัความมงุมัน่ จดจอ
ในการงานหรอืกจินัน้เพือ่ใหเกิดพลงัความเพยีร และเมือ่ม ี๓ ประการนีแ้ลว กย็งัตองทบทวน
ใชปญญาในการพจิารณาในสิง่ทีเ่ปนปญหาคางคา หรอืขอบกพรองตางๆ ใหหมดไป จนทำให
เกดิความสำเรจ็ ซึง่เปนเหตแุหงความสขุ

สรปุความไดวาเหตแุหงความสขุกค็อืทกุขนอยลง การทีจ่ะทำใหทกุขนอยลง ไดนัน้
กต็องอาศยัธรรมของพระพทุธองคโดยใชปญญาพจิารณาดงัขอธรรมตางๆ ทีก่ลาวมาแลวขาง
ตน ไมวาจะเปนศลี สนัโดษ พรหมวหิาร ๔ หรอือทิธบิาท ๔ กต็าม การนำธรรมนีม้าปฏบิตัใิห
เกดิประโยชน และความสขุลวนแลวแตตองใชปญญาในการพจิารณาทัง้สิน้  พระพทุธองคทรง
สอนเราใชปญญาในการพึง่ตนเอง พฒันาตนจนมวีชิชาสรางตนเองใหเกดิความเจรญิและความ
สขุ ทัง้สวนตวัและสงัคม จนสามารถเกือ้กลูกนัและกนัได  พฒันาตนเองใหมคีวามเปนมนษุยที่
เตม็พรอมสมบรูณ เปนผมูใีจสงูจนสามารถนบัถอืตนเองได  และทีส่ำคญัสามารถพฒันาตนเอง
จนทำใหเกดิปญญาทางธรรมได ดวยการฝกเจรญิภาวนาไมวาจะเปนสมถภาวนาหรอืวปิสสนา
ภาวนาทีจ่ะตองปฏบิตัคิวบคกูนัไป เพือ่ประโยชน เพือ่ความสขุในการดำเนนิชวีติจนถงึวมิตุตสิขุ
คอื ไมตองกลบัมาเวยีนวายตายเกดิในสงัสารวฏัอกีตอไป สมดังพทุธภาษติทีว่า “นพิพฺานํ
ปรม ํสขุ ํนพิพานเปนสขุอยางยิง่” ดงันีท้ัง้หมดแลวจะเหน็วา พทุธศาสตรคอืวถิแีหงความ
สขุโดยแท
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