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ทําใจใหราเริงสดใสทุกเวลา
ไมนานน้ี มีพระใหมขอใหบอกวิธีไปสูนิพพานในชาติน้ี ท่ีเขา

ใจงาย ก็ไดอธิบายหลักอยางงายๆ ใหทานฟงบาง แตหลักอยาง
งายน้ันก็ยังเขาใจไดไมงายนัก ก็เลยบอกวิธีท่ีมองดูหรือไดยินแลว 
พอจะรูสึกวาท้ังงายและเขาใจงาย

พระพุทธเจาตรัสไววา
ภกิษุผูมากดวยปราโมทย เลือ่มใสในคาํสอนของ

พระพุทธเจา พึงบรรลสัุนตบททีส่งบสังขาร เปนสุข๑

คําสําคัญในท่ีน้ีคือ “ผูมากดวยปราโมทย” ซ่ึงแปลจากคาํ
บาลวีา “ปาโมชชฺพหุโล” ปราโมทยก็คอื ความราเริงบันเทิงใจ ความ
สดช่ืนเบิกบาน

สวนสันตบท หรือศานตบท คือสันติท่ีเปนจุดหมาย ก็ไดแก
นิพพาน
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รวมความวา: พระท่ีมีปราโมทยมากๆ มีจิตใจสดใสเบิกบานอยู
เสมอ จะถึงนิพพาน

ไมเฉพาะคาถาน้ีเทาน้ัน ใกลกับคาถาน้ีเอง คอืในคาถาธรรมบท
หนาเดียวกันน่ันแหละ ก็มีพุทธพจนอีกคาถาหน่ึงวา

แตน้ัน ผูมากดวยปราโมทย จักทําทุกขใหหมดส้ินไป

พุทธพจนน้ีก็มีความหมายอยางเดียวกับคาถากอนน่ันเอง 
แตกอนจะถึงขอความทอนน้ี พระพุทธเจาไดตรัสถึงชีวิตความเปน
อยู การประพฤติปฏิบัติตัวของพระภิกษุท่ีจะมากดวยปราโมทยไว
ดวย ขอยกมาใหดูเต็มๆ วา

ในหลักพระศาสนาน้ัน มีขอปฏิบัติพ้ืนฐาน
สําหรับภิกษุผูมีปญญาในพระศาสนาน้ี ดังน้ี

กลาวคือ ความรูจักครองอินทรีย ความสันโดษ 
และความสํารวมในปาติโมกข

พรอมน้ัน เธอจงคบหากัลยาณมิตร ท่ีมีอาชีวะ
บริสุทธิ์ ผูไมเกียจคราน พึงเอาใจใสในปฏิสันถาร
ฉลาดในการประพฤตศีิลและขอวัตรท้ังหลาย

แตน้ัน เธอผูมากดวยปราโมทย  จักทําทุกขให
หมดส้ินไป๒

“ปราโมทย” คือความราเริงแจมใสสดช่ืนเบิกบานน้ี เปนคุณ
สมบัติสําคัญท่ีตองถือวา ควรมีไวเปนพ้ืนจิตประจําใจตลอดเวลา
เลยทีเดียว   



ถาปฏิบัติธรรมถูกทาง ตองไดปราโมทย

พระพุทธเจาตรัสถึงปราโมทยน้ีบอยมาก เราต้ังเปนจุด
กําหนดไดเลยวา เมื่อใดพระพุทธเจาตรัสแสดงความกาวหนาใน
การปฏิบัติธรรมมาตามลําดับ พอการปฏิบัติน้ันเขาทางถูกตองดี ก็
จะมาถึงจุดเร่ิมรวมลงตรงท่ีเดียวกันวา “เกิดปราโมทย”

ตัวอยาง เชนคนท่ีออกไปบวชเปนภิกษุแลว เมื่อตั้งใจ
ประพฤตปิฏบัิตดิ ีพอรักษาศลีไดถูกตอง ไมมคีวามเดอืดรอนใจ ก็เกิด
มปีราโมทยข้ึนมา๓

หรือบางทานยกเอาหลักธรรมคําสอนท่ีไดฟงหรือไดเลาเรียน
ไว ข้ึนมาตรึกตรองพิจารณาเกิดความเขาใจ ก็มีปราโมทย๔

หรืออยางชาวบานท่ีเปนคนมีความคิด พิจารณาเห็นผลดี-
ผลราย ของกรรมดี-กรรมช่ัว มองดูตัวเองวาดําเนินชีวิตดีงาม ไมได
เบียดเบียนใคร สํารวมระวังการใชกายวาจาใจไมไดทําใหเกิด
ความเดือดรอนเสียหาย มีความมั่นใจวาแมถึงคราวจะตายก็ตอง
ไปเกิดดีแน พอมองเห็นอยางน้ี ก็เกิดมีปราโมทย๕

หรืออยางคนท่ีเจอทุกข ก็หาทางออก ทําใหไดสนใจและได
พบหลักคําสอนท่ีดีท่ีจะแกปญหาคลายทุกขได ก็เกิดศรัทธามี
ความมั่นใจ แลวก็มีปราโมทย๖

หรือวาผูใดก็ตาม รูจักดู รูจักคิด รูจักพิจารณา ท่ีเรียกวามี
โยนิโสมนสิการ พอมองสิ่งท้ังหลาย ก็แยกแยะหย่ังลงไปเห็นความ
จริงของมันท่ีมีลักษณะความเปนไปอยางท่ีเรียกวาไตรลักษณ พอ
เกิดความเขาใจมองเห็นความจริง ก็ เกิดปราโมทย ข้ึนมา๗
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หรือญาติโยมบางคนระลึกถึงพระพุทธคุณ มีความเลื่อมใส
ลึกซ้ึงแลว ไมหยุดไมพอแคน้ัน เพียรพยายามปฏิบัติใหย่ิงข้ึนไป 
เมื่อเปนอยูโดยไมประมาทอยางน้ี ก็เกิดมีปราโมทยข้ึนมา๘ ฯลฯ

พอปราโมทยเกิดข้ึนแลว ก็เปนจุดหัวตอท่ีจะพัฒนาไปเปน
สมาธิ แลวสมาธิน้ันก็เปนฐานทําใหจิตใจเหมาะแกการใชทํางานท่ี
จะใหปญญาเกิดข้ึนมาและพฒันาตอไป



ทําหาขอนี้ได จิตใจจะดีจริงๆ

เมือ่ก้ีน้ีไดบอกวา พอเราปฏบัิตธิรรมถูกตองไดผล ปราโมทยก็
จะเกิดข้ึนมาเปนคุณภาพจิตใจขอตนของผูเขาทางแลว และท้ัง
เปนจุดหัวตอท่ีจะพัฒนาไปเปนสมาธิ

ทีน้ีก็ขยายความอกีหนอยวา ปราโมทยท่ีจะพัฒนาไปจนเกิด
เปนสมาธิน้ัน ถาใครสังเกตจะเห็นวา พระพุทธเจาตรัสแสดงขอ
ธรรมท่ีจะเกิดรับชวงตอกันไปไวตามลาํดับ และเปนชุดเลยทีเดียว
ไมวาตรัสท่ีไหนเมือ่ไร ก็ตรัสเหมอืนกันหมด

ชุดท่ีวาน้ันก็คอื พอเกิดปราโมทยแลว ก็จะเกิดปติ ตอดวย
ปสสัทธิ แลวสุขก็ตามมา แลวก็เปนสมาธิ

รวมท้ังหมดมี ๕ ขอ หรือเปนองคธรรม ๕ คือ
๑. ปราโมทย ความราเริงเบิกบานใจ
๒. ปต ิความอิม่ใจ ปลืม้ใจ
๓. ปสสัทธิ ความสงบเย็น เรียบร่ืน ผอนคลายกายใจ ไมเครียด 

(ขอใหสงัเกตวา ปสสทัธ ิ น้ี เปนขอท่ีประสานระหวางกายกับใจ คอื
พอเกิดปสสัทธิ ใจผอนคลาย กายก็ผอนคลาย และถากายผอน
คลาย ใจก็ผอนคลาย เชนเดียวกับความเครียดท่ีตรงกันขาม ถากาย
เครียด ใจก็เครียด ถาใจเครียด กายก็เครียด)

๔. สุข ความฉ่าํช่ืนร่ืนใจ จิตคลอง ไมมอีะไรกดดันบีบคัน้
๕. สมาธิ ภาวะท่ีจิตมัน่แนว อยูตวั ไมมอีะไรกวน และจิตน้ัน

อยูกับสิง่ท่ีตองการไดตามตองการ
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ถาปฏิบัติธรรมถูกทาง และเขาทางท่ีถูกแลว ก็จะเกิดธรรมท่ี
เปนคุณภาพจิตใจ ๕ ขอน้ีหนุนตอกันไปตามลําดับอยางน้ี

ชุดน้ีบางทีก็เรียกช่ือรวมกันวา “ธรรมสมาธิ”๙ คือการท่ีองค
ธรรมหรือคุณภาพจิตใจ ๕ อยางน้ันต้ังแนวหนุนเขากันมั่นไดท่ี

เมื่อองคธรรมประสานเขากันไดท่ี มีธรรมสมาธิแลว จิตก็จะ
ตั้งมั่นไดท่ีตามมา เปน “จิตตสมาธิ” ซ่ึงกินความหมายรวมตอไป
ไดถึงวิปสสนาและมรรคเลยทีเดียว

แลวก็อยางท่ีบอกแลวขางตนวา เมื่อองคธรรมดานคุณภาพ
จิตใจเปนปจจัยหนุนกันมาจนเกิดเปนสมาธอิยางน้ีแลว สมาธน้ัินก็
ทําใหจิตใจเหมาะและพรอมท่ีจะใชเปนฐานท่ีทํางานใหปญญาเกิด
ข้ึนมาและพัฒนาตอไป

ดังน้ัน ในพุทธพจนท่ีตรัสแสดงลําดับความกาวหนาในการ
ปฏบัิตธิรรม พอไดสมาธแิลว สมาธิน้ันก็เก้ือหนุนใหเกิดปญญา ท่ี
เรียกวายถาภตูญาณทัศนะ คือการรูเห็นตามท่ีมนัเปน

ท่ีรูไดอยางน้ัน ก็เพราะจิตท่ีเปนสมาธน้ัินไมมอีะไรกวน ไมมี
กิเลสครอบงาํ จึงไมอยูใตอิทธิพลของอคติเปนตน เมื่อมองดูหรือ
พิจารณาอะไร ก็มองและเห็นตรงไปตรงมาตามความเปนจริงของมัน

เมื่อจิตใจดีมีสมาธิเปนท่ีทํางานของปญญาไดอยางดีแลว ก็
เปนเร่ืองของการท่ีจะพัฒนาปญญาใหเจริญเปนวิชชาจนถึง
โพธญิาณ และลถึุงจุดหมายท่ีเปนความสขุอยางสงูสดุตอไป



ตองระวังไวบาง ไมใหเขวผิดทางไปเสีย

ขอแทรกความรูประกอบในตอนน้ีหนอยหน่ึงวา ปตแิละความ
สขุ หรือแมแตปราโมทย ท่ีพูดถึงกระจายอยูในท่ีตางๆ น้ัน ไมใชวาจะ
เปนของดีท่ีจะมาเขาลาํดับในชดุอยางน้ีไดเสมอไป

บางทีเปนปตแิละความสขุ เปนปราโมทย ท่ีระคนปนเปอยูกับ
เร่ืองบาปอกุศลก็ม ี ไดแกปตแิละความสุขท่ีเก่ียวกับอามสิ และเกดิ
จากกิเลส

ตวัอยาง เชน โลภอยากไดอะไรอยางหน่ึง พอไดมาสมใจ ก็
ปลืม้ใจ มคีวามสขุ อยางน้ีก็เปนปตแิละสุขท่ีองิอามสิ

บางทีมโีทสะแคนเคืองจะประทุษรายเขา หรือโกรธเขา พอได
ทุบไดตไีดทํารายเขาสมใจตัว ก็ปลืม้ใจ มคีวามสขุ

แมแตคนท่ีมศีตัรูเปนคูเวรกัน พอไดขาววาศัตรูตาย ก็โลงใจ 
เกิดปราโมทย ยินดีปรีดา มคีวามราเริงบันเทิงใจมาก

อยางท่ีวามาน้ี ไมใชเปนปต ิไมใชสขุ และไมใชปราโมทย ชนิด
ท่ีเปนความเจริญกาวหนาในธรรม

ปราโมทย ปต ิ และสขุท่ีพึงประสงคน้ัน ไมตองพ่ึงพาหรือข้ึน
ตออามสิ และไมตองอาศยักิเลส แตเปนอสิระ ทําใหจิตดีงามท่ีเปน
กุศลมกํีาลงัเขมแข็ง



แทรกความรูวิชาการ

ขอเสริมอกีนิด เปนความรูเชิงวิชาการสกัหนอยวา ปราโมทย กับ
ปติ สองอยางน้ีบางทีรูสกึวาคลายๆ หรือใกลเคียงกัน ดท่ีูอรรถกถา
อธบิายไว สวนมากบอกวา ปราโมทย ก็คอื ปติอยางออนๆ๑๐

ถาถือวาปราโมทยคอืปตอิอนๆ ท้ังปราโมทยและปตก็ิเปนคุณ
สมบัตขิองจิต๑๑ ท่ีเปนไดท้ังฝายเวทนา และฝายสงัขาร

ในแงท่ีเปนเวทนาน้ัน ท้ังสองอยางจัดเปนสขุเวทนา
แตในแงท่ีเปนสงัขาร คอืดช่ัีวท่ีปรุงแตงจิต ปต ิ เปนคุณสมบตัิ

กลางๆ ท่ีเกิดไดกับจิตท้ังท่ีเปนกุศลและอกุศล๑๒ แต ปราโมทย ท่ีเปน
อาการของจิตอนัแสดงออกตอมนุษยและสตัวท้ังหลาย ก็คอืมุทิตา
ซ่ึงเปนคุณสมบัตท่ีิด ี เปนสงัขารฝายกุศล๑๓ เปนคุณธรรมอยางหน่ึง
ในพรหมวิหาร ๔

ดตูอไปอกี ตามหลกัในเรือ่งการเจริญอานาปานสตแิบบท่ีเปน
การเจริญสตปิฏฐาน ๔ ไปดวย ท่ีเรียกวาอานาปานสติ ๑๖ ฐาน จะ
เห็นวา เร่ืองปติ และ สุข ทานจัดไวในเวทนานุปสสนา๑๔ แตการทํา
จิตใหปราโมทย จัดเขาในจติตานุปสสนา๑๕

ท่ียกเร่ืองน้ีมาพูดเสียยืดยาวน้ัน ก็ดวยอยากจะใหไมเนน
ปราโมทยในแงปะปนกับปติ ท่ีเปนสภาวะฝายเวทนา

แตอยากจะใหมองปราโมทยในแงท่ีเปนอาการแสดงออก
ของจิตท่ีดีงามเปนกุศล



ธรรมชาติของจิตเองนั้นเปลงปลั่ง

ทําไมพระพุทธเจาจึงทรงเนนยํ้าบอยมาก ใหเรามจิีตใจและทํา
จิตใจใหปราโมทย คอืใหราเริงเบิกบานสดช่ืนแจมใส

มองดูงายๆ จิตใจท่ีมปีราโมทยอยางท่ีวาน้ี ก็คอืตรงขามกับจิต
ใจท่ีขุนมวัเศราหมองหงดุหงดิ หรือหดหูซึมเซาเหงาหงอย ซ่ึงเปนจิต
ไมด ีท่ีเปดชองใหอกุศลท้ังหลายเขามา

จิตท่ีขุนของอยางน้ันจะกีดก้ันกุศลความดีงามตางๆ ไมให
เจริญงอกงาม ไมเหมาะไมพรอมท่ีจะใชงาน ปดก้ันความเจริญ
ของปญญา

แตจิตใจท่ีมปีราโมทย ราเริงเบิกบานสดใส แสดงวาไมมอีกุศล
หรือตวักอกวนรายๆ เขามาครอบงาํแทรกแซง จิตเปนตัวของมนัเอง 
และเปนจิตท่ีเปดโลงโปรงเบาสะอาดหมดจด อยางนอยในระดับหน่ึง 
ซ่ึงเอือ้ตอการเจริญพัฒนาของกุศลหรือคณุสมบัตท่ีิดงีามท้ังหลาย

จิตมปีราโมทยเปนจิตท่ีแข็งแรงมกํีาลงั เหมาะและพรอมท่ีจะ
ใชงาน เอือ้ตอการท่ีปญญาจะทํางานคิดพิจารณาและพัฒนาเจริญ
งอกงาม ดงัน้ัน จิตท่ีปราโมทยจึงดีอยางย่ิง

มีพุทธพจนท่ีหลายคนคุนๆ ตรัสถึงสภาวะของจิตไววา๑๖       
“ปภสสฺรมทํิ ภิกฺขเว จตฺิตํ” แปลวา “ภกิษุท้ังหลาย จิตน้ีประภัสสร
(ผองใส ผุดผอง หรือเปลงปลั่ง)”

ท่ีวาประภัสสร หรือผองใส ก็คือสะอาด บริสุทธิ ์ น่ีคือสภาพ
ของจิตใจตามธรรมชาติของมันเอง



ราเริงสดใส สูความเกษมศานต๑๐

แลวตรัสตอไปอีกวา  “ต ฺจ  โข  อาคนฺตุเกหิ  อุปกฺกิเลเสหิ   
อุปกฺกิลฏิ ํ” แปลวา “แตวาจิตน้ันแล เศราหมองแลว ดวยอปุกิเลสท่ี
จรมา”

หมายความวา:  จิตใจท่ีใสผองน้ัน ขุนหมองไปเสยี เพราะส่ิงสกปรก
ท่ีเปนของแปลกปลอมเขามา (คนท่ีเปนเจาของจิตใจน้ันแหละ เอา
ของเสยี คอืกิเลสและความทุกข ใสเขาไป)

ยังไมจบแคน้ัน พระองคตรัสตอไปอกีวา “ต ํอสสฺตุวา ปถุชุชฺโน  
ยถาภตู ํ  นปปฺชานาต,ิ  ตสมฺา  อสสฺตุวโต  ปถุชุชฺนสสฺ   จิตตฺภาวนา 
นตถฺตี ิวทามิ”

แปลวา: “ปุถุชนผูขาดสตุะ (ไมไดเลาเรียน ขาดความรู ไมมกีาร
ศกึษา) ไมรูจักจิตน้ันตามท่ีมนัเปน ฉะน้ัน ปุถุชนผูขาดสตุะ จึงไมมี
จิตตภาวนา (การพัฒนาจิตใจ) - เรายอมกลาวฉะน้ี”

ในทางตรงขาม พระองคตรัสวา “ปภสสฺรมิท ํ ภิกฺขเว จิตตฺ,ํ      
ต ฺจ โข อาคนฺตเุกหิ อุปกฺกิเลเสหิ วปิปฺมุตตฺ,ํ ต ํ สตุวา อริยสาวโก    
ยถาภตู ํปชานาต ิตสมฺา สตุวโต อริยสาวกสฺส จิตตฺภาวนา อตถฺตี ิวทามิ”

แปลวา: “ภกิษุท้ังหลาย จิตน้ีประภัสสร, แลจิตท่ีประภัสสรน้ันแล 
พนไปได จากอุปกิเลสท่ีจรมา, อริยสาวกผูมีสุตะ (ผูไดเลาเรียนมี
ความรู, ผูมกีารศึกษา) รูชัดจิตน้ันตามท่ีมนัเปน ฉะน้ัน อริยสาวกผูมี
สตุะ จึงมจิีตตภาวนา (การพัฒนาจิตใจ) - เรายอมกลาวฉะน้ี”

ขออธิบายประกอบเล็กนอยวา พระพุทธเจาตรัสบอกใหเรา
มองดูความจริงท่ีวา จิตน้ันตามธรรมชาติของมันเอง เปนสภาวะท่ี
บริสุทธิ์ แตท่ีมันขุนมัวเศราหมองไปตางๆ น้ัน เปนเพราะอุปกิเลส
คือสิ่งสกปรกท่ีโผลเขามา๑๗



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑

๑๑

(เหมือนทองฟาเองโลง สวนพวกเมฆ หมอก ฝุน ควัน เปน
ของโผลจรแปลกปลอมมา)

พูดงายๆ วา: กเิลสเปนของแปลกปลอม ไมใชเปนเน้ือเปนตัวของจิต
ในเมื่อจิตเองเปนสภาวะบริสุทธิ์ และสภาพขุนมัวทุกขโศก

เศราหมองเปนของจรมา การพัฒนาชําระลางทําจิตใจใหใส
สะอาดผุดผอง จึงเปนไปได

(ถากิเลสและความทุกขเปนเน้ือตัวอยูในจิตเองแลว การ
พัฒนาทําจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์ ก็ยอมเปนไปไมได)

เมื่อจิตใจขุนมัวทุกขโศกเศราหมองเพราะของสกปรกท่ีจรมา
จิตใจก็หลุดรอดปลอดพนจากของสกปรกเหลาน้ันได แลวมันก็จะ
สะอาดแจมใสบริสุทธิ์ผุดผองตามธรรมชาติของมัน

พวกปุถุชนท่ีขาดการศึกษา เมื่อไมรูความจริงเก่ียวกับธรรม
ชาติของจิตอยางน้ี ก็ปลอยตัวใหถูกกิเลสบงการ ถูกทุกขรังควาญ 
กอปญหากันวุนวาย ไมคิดท่ีจะพัฒนาจิตใจใหดีงามมีความ
สามารถตามศักยภาพของมัน ใหจิตปลอดพนจากกิเลสและความ
ทุกข เพ่ือใหมีความสุขท่ีแทและเปนอิสระ

แตอริยสาวกผูมีการศึกษา ไดเรียนรูหลักความจริง เขาใจ
ธรรมชาติของจิตท่ีเปนสภาวะจํารัสเจิดจา และรูทันประดากิเลส
และทุกขภัยท้ังหลายแลว ก็ดําเนินไปในมรรคาแหงการพัฒนาจิต
ใจ ใหเปนอิสระหลุดพนจากอิทธิพลครอบงําบงการของกิเลสและ
ความทุกขท่ีเปนสภาพขุนมัวทุกขโศกเศราหมองท้ังมวล จนลุถึง
ความสขุเกษมศานตท่ีแทจริงและย่ังยืนนาน



ประภัสสร สะทอนสู ปราโมทย
พูดไดวา ปราโมทยน้ีแหละเปนอาการแสดงออกของจิตใจ

ในภาวะท่ีใกลกับธรรมชาติของมันเอง
บอกแลววา สภาวะของจิตตามธรรมชาติของมันเองเปน 

“ประภัสสร” คือ เปลงปลั่ง เจิดจา บริสุทธิ์ ผุดผอง
จิตท่ีอยูใกลสภาวะของมันอันเปนประภัสสรน้ัน แสดงได

พลันซ่ึงอาการท่ีเปน “ปราโมทย” คือ ราเริง สดช่ืน เบิกบาน
(ท่ีวา “ใกล” คือยังไมตองถึงกับหมดกิเลสสิ้นเชิง)
อยางท่ีพูดไปแลววา จิตท่ีมปีราโมทย สดใส ราเริง บันเทิง เบิก

บานใจ เปนจิตท่ีปลอดโปรงมพีลงั ไมถูกอกุศลครอบงาํหรือรบกวน 
แตชวยปดก้ันกันพวกอกุศลออกไป พรอมกันน้ันก็เปดโอกาสใหกุศล
ธรรมและความสขุเจรญิงอกงาม กาวไปในการพฒันาไดเปนอยางดี

ทนีี ้เม่ือพัฒนาจิตใจนัน้คบืหนาไป ขณะท่ีคณุสมบตัแิละสมรรถนะ
ตางๆ จะทยอยกันเกิดและเจริญเพ่ิมพูนข้ึนมานัน้ อาการแสดงท่ีเปนคณุ
ภาพของจิตใจ ๕ อยาง กป็รากฏข้ึนมา เปนเครือ่งบงบอกถึงความกาว
หนาในการพัฒนานัน้ ดงัทีเ่คยบอกไปแลว ซ่ึงขอทวนอีกทหีนึง่ คอื

๑. ปราโมทย ความราเริงเบิกบานใจ
๒. ปต ิ ความอิม่ใจ ปลืม้ใจ
๓. ปสสัทธิ ความสงบเย็น ผอนคลายกายใจ
๔. สุข ความฉ่าํช่ืนร่ืนใจ
๕. สมาธิ ความมใีจมัน่แนว อยูตวั ไดท่ี ไมมอีะไรกวน
ไมตองพูดถึงคุณสมบัติอื่นๆ ท่ีจะตามมา แมเพียงแค ๕ 

อยางน้ี ชีวิตก็แสนจะดีคุมคาแลว



ผูท่ีเบิกบานสดใส จะถึงความเกษมศานต

ถึงตอนน้ี แมจะพอแลว แตขอแถมพระพุทธดํารัสท่ีตรัสสอน
พระสงฆไว สาํหรับศกึษาเปนคติในการพัฒนาชีวิตตอไป

พระองคตรัสเปนคาถา แปลมาพอใหฟงกันไดความ ดังน้ี๑๘

เธอท้ังหลาย ผูท่ีต่ืนอยู จงสดับ ผูท่ีหลบัอยู กจ็งต่ืน 
ต่ืนดีกวาหลบั เพราะวาภยัไมมีแกผูต่ืน (=ผูไมประมาท)

ผูใดต่ืนอยู มีสติ มีสัมปชัญญะ มีใจม่ันเปนสมาธิ
เบกิบาน ผองใส หม่ันไตรตรองพจิารณาธรรมใหถองแท
ถกูชัด ตามกาลโอกาส ผูน้ันมีใจแนวเปนหน่ึงเดียว
แลว พึงกําจัดเสียไดซ่ึงความมืดมนแหงอวิชชา

เพราะเหตน้ัุนแล ภกิษุพึงอยูกบัธรรมทีจ่ะนําใจให
ต่ืน เธอมีความเพยีร มีปญญาครองตน เปนผูท่ีไดฌาน
ตัดกิเลสท่ีผูกรัดตัวไวกับความเกิดแกไดแลว จะได
สัมผัสสัมโพธิอันยอดเยี่ยม ในอัตภาพน้ีเลยทีเดียว
แลวก็ขอจบลงดวยคาถาแหงความปราโมทย ท่ีตรัสวา

ปาโมชฺชพหุลา โหถ เขมํ ปตฺเถถ ภิกฺขโว๑๙

ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอ จงเปนผูมากดวยความ   
เบกิบานสดใส พึงปรารถนาความเกษมเถดิ ดั ง น้ี แล



ราเริงสดใส สูความเกษมศานต๑๔

ทายอรรถ
                                                                                

๑ ขุ.ธ.๒๕/๓๕/๖๖
๒ ขุ.ธ.๒๕/๓๕/๖๖
๓ องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๐๙/๓๓๗
๔ องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๖/๒๔
๕ สํ.สฬ.๑๘/๖๗๓/๔๓๘
๖ สํ.นิ.๑๖/๖๙/๓๗
๗ ขุ.ปฏิ.๓๑/๑๘๓/๑๒๖
๘ สํ.ม.๑๙/๑๐๖๒/๕๐๑
๙ สํ.สฬ.๑๘/๖๖๕/๔๒๙
๑๐ เชน สํ.อ.๒/๒๓/๖๓; ปฏิสํ.อ.๑/๑๑๐/๒๓๒, ๑๔๕/๓๒๙; บางแหง (ปฏิสํ.อ.๒/ 
๒๙๔/๓๐๖) บอกวา “มากดวยปราโมทย” (ปาโมชฺชพหุโล) ก็คือ มีปติอยางแรง

๑๑ คุณสมบัติของจติ หมายถึง “เจตสิก”
๑๒ คือเปน อัญญสมานาเจตสิก
๑๓ เปนโสภณเจตสิกอยางหน่ึง
๑๔ ปติปฏิสเวที (รูเจาะชัดปติ) และ สุขปฏิสเวที (รูเจาะชัดสุข)
๑๕ อภิปฺปโมทยํ จิตฺตํ (ทําจิตใหปราโมทยย่ิง)
๑๖ องฺ.เอก.๒๐/๕๐–๕๒/๑๑
๑๗ อรรถกถาอธิบายวา จติท่ีบรสุิทธ์ิตามสภาวะของมันเอง คือภวงัคจติ และมนัขุนหมองเม่ือ
ข้ึนสูวถีิมาเกลือกกล้ัวกิเลสในขณะแหงชวนะ คือแลนไปรบัรูเสพอารมณ

๑๘ ชาคริยสูตร, ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๕/๒๖๑
๑๙ จูฬโคปาลสูตร, ม.มู.๑๒/๓๙๑/๔๒๑ (ฉบับสยามรัฐ เปน ปามุชฺชพหุลา, ฉบับฉัฏฐ
สังคีติ เปน ปาโมชฺชพหุลา)




