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ทําใจใหราเริงสดใสทุกเวลา
ไม น านนี้ มี พ ระใหม ข อให บ อกวิ ธี ไ ปสู นิ พ พานในชาติ นี้ ที่
เข า ใจงา ย ก็ ไ ดอ ธิ บ ายหลั ก อย างง า ยๆ ให ท านฟ ง บ า ง แต ห ลั ก
อยางงายนั้น ก็ยังเขาใจไดไมงายนัก ก็เลยบอกวิธีที่มองดูหรือได
ยินแลว พอจะรูสึกวา ทั้งงาย และเขาใจงาย
พระพุทธเจาตรัสไววา
ภิ ก ษุ ผู ม ากด ว ยปราโมทย เลื่ อ มใสในคํ า
สอนของพระพุ ท ธเจ า พึ ง บรรลุ สั น ตบทที่ ส งบ
สังขาร เปนสุข๑
คําสําคัญในที่นี้คือ “ผู้มากด้วยปราโมทย์” ซึ่งแปลจากคําบาลีวา
“ปาโมชฺชพหุโล” ปราโมทย ก็คือ ความราเริงบันเทิงใจ ความสดชื่นเบิกบาน
สวนสันตบท หรือศานตบท คือสันติที่เปนจุดหมาย ก็ไดแกนิพพาน

๒

ราเริงสดใส สูความเกษมศานต

รวมความวา: พระที่มีปราโมทยมากๆ มีจิตใจสดใสเบิกบานอยู
เสมอ จะถึงนิพพาน
ไมเฉพาะคาถานี้เทานั้น ใกลกับคาถานี้เอง คือในคาถาธรรม
บทหนาเดียวกันนั่นแหละ ก็มีพุทธพจนอีกคาถาหนึ่งวา
แต นั้ น ผู ม ากด ว ยปราโมทย จั ก ทํ า ทุ ก ข ใ ห
หมดสิ้นไป
พุทธพจนนี้ก็มีความหมายอยางเดียวกับคาถากอนนั่นเอง
แต ก อ นจะถึ ง ข อ ความท อ นนี้ พระพุ ท ธเจ า ได ต รั ส ถึ ง ชี วิ ต ความ
เปนอยูการประพฤติปฏิบัติตัวของพระภิกษุที่จะมากดวยปราโมทย
ไวดวย ขอยกมาใหดูเต็มๆ วา
ในหลั ก พระศาสนานั้ น มี ข อ ปฏิ บั ติ พื้ น ฐาน
สําหรับภิกษุผูมีปญญาในพระศาสนานี้ ดังนี้
กลาวคือ ความรูจักครองอินทรีย ความสันโดษ
และความสํารวมในปาติโมกข
พรอมนั้น เธอจงคบหากัลยาณมิตร ที่มีอาชีวะ
บริสุทธิ์ ผูไมเกียจคราน พึงเอาใจใสในการปฏิสันถาร
ฉลาดในการประพฤติศีลและขอวัตรทั้งหลาย
แตนั้น เธอผูมากดวยปราโมทย จักทําทุกขให
หมดสิ้นไป๒
“ปราโมทย” คือความราเริงแจมใสสดชื่นเบิกบานบันเทิงใจ
นี้ เปนคุณสมบัติสําคัญที่ตองถือวา ควรมีไวเปนพื้นจิตประจําใจ
ตลอดเวลาเลยทีเดียว
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๓

ถาปฏิบัติธรรมถูกทาง ตองไดปราโมทย
พระพุ ท ธเจ า ตรั ส ถึ ง ปราโมทย นี้ บ อ ยมาก เราตั้ ง เป น จุ ด
กําหนดไดเลยวา เมื่อใดพระพุทธเจาตรัสแสดงความกาวหนาใน
การปฏิบัติธรรมมาตามลําดับ พอการปฏิบัตินั้นเขาทางถูกตองดี ก็
จะมาถึงจุดเริ่มรวมลงตรงที่เดียวกันวา “เกิดปราโมทย”
ตั ว อย า ง เช น คนที่ อ อกไปบวชเป น ภิ ก ษุ แ ล ว เมื่ อ ตั้ ง ใจ
ประพฤติปฏิบัติดี พอรักษาศีลไดถูกตอง ไมมีความเดือดรอนใจ ก็
เกิดมีปราโมทย ขึ้นมา๓
หรือบางทานยกเอาหลักธรรมคําสอนที่ไดฟงหรือไดเลาเรียน
ไว ขึ้นมาตรึกตรองพิจารณาเกิดความเขาใจ ก็มีปราโมทย๔
หรืออยางชาวบานที่เปนคนมีความคิด พิจารณาเห็นผลดีผลราย ของกรรมดี-กรรมชั่ว มองดูตัวเองวาดําเนินชีวิตดีงาม ไมได
เบียดเบียนใคร สํารวมระวังการใชกายวาจาใจ ไมไดทําใหเกิด
ความเดือดรอนเสียหาย มีความมั่นใจวา แมถึงคราวจะตาย ก็ตอง
ไปเกิดดีแน พอมองเห็นอยางนี้ ก็เกิดมีปราโมทย๕
หรืออยางคนที่เจอทุกข ก็หาทางออก ทําใหไดสนใจและได
พบหลักคําสอนที่ดี ที่จะแกปญหาคลายทุกขได ก็เกิดศรัทธามี
ความมั่นใจ แลวก็มีปราโมทย๖
หรือวาผูใดก็ตาม รูจักดู รูจักคิด รูจักพิจารณา ที่เรียกวามี
โยนิโสมนสิการ พอมองสิ่งทั้งหลาย ก็แยกแยะหยั่งลงไปเห็นความ
จริงของมันที่มีลักษณะความเปนไปอยางที่เรียกวาไตรลักษณ พอ
เกิดความเขาใจมองเห็นความจริง ก็เกิดปราโมทย ขึ้นมา๗
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หรือญาติโยมบางคนระลึกถึงพระพุทธคุณ มีความเลื่อมใส
ลึกซึ้งแลว ไมหยุดไมพอแคนั้น เพียรพยายามปฏิบัติใหยิ่งขึ้นไป
เมื่อเปนอยูโดยไมประมาทอยางนี้ ก็เกิดมีปราโมทย ขึ้นมา๘ ฯลฯ
พอปราโมทยเกิดขึ้นแลว ก็เปนจุดหัวตอที่จะพัฒนาไปเปน
สมาธิ แลวสมาธินั้นก็เปนฐาน ทําใหจิตใจเหมาะแกการใชทํางานที่
จะใหปญญาเกิดขึ้นมา และพัฒนาตอไป
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๕

ทําหาขอนีไ้ ด จิตใจจะดีจริงๆ
เมื่อกี้นี้ไดบอกวา พอเราปฏิบัติธรรมถูกตองไดผล ปราโมทยก็
จะเกิดขึ้นมาเปนคุณภาพจิตใจขอตนของผูเขาทางแลว และทั้ง
เปนจุดหัวตอที่จะพัฒนาไปเปนสมาธิ
ทีนี้ก็ขยายความอีกหนอยวา ปราโมทยที่จะพัฒนาไปจนเกิด
เปนสมาธินั้น ถาใครสังเกตจะเห็นวา พระพุทธเจาตรัสแสดงขอ
ธรรมที่จะเกิดรับชวงตอกันไปไวตามลําดับ และเปนชุดเลยทีเดียว
ไมวาตรัสที่ไหนเมื่อไร ก็ตรัสเหมือนกันหมด
ชุ ด ที่ ว า นั้ น ก็ คื อ พอเกิ ด ปราโมทย แ ล ว ก็ จ ะเกิ ด ป ติ ต อ
ดวยปสสัทธิ แลวสุขก็ตามมา แลวก็เปนสมาธิ
รวมทั้งหมดมี ๕ ขอ หรือเปนองคธรรม ๕ คือ
๑. ปราโมทย์ ความราเริงเบิกบานใจ
๒. ปีติ
ความอิ่มใจ ปลื้มใจ
๓. ปัสสัทธิ ความสงบเย็น เรียบรื่น ผอนคลายกายใจ ไมเครียด
(ขอใหสังเกตวา ปสสัทธิ นี้ เปนขอที่ประสานระหวางกายกับใจ
คือพอเกิดปสสัทธิ ใจผอนคลาย กายก็ผอนคลาย และถากาย
ผอนคลาย ใจก็ผอนคลาย เชนเดียวกับความเครียดที่ตรงกันขาม
ถากายเครียด ใจก็เครียด ถาใจเครียด กายก็เครียด)
๔. สุข ความฉ่ําชื่นรื่นใจ จิตคลอง ไมมีอะไรกดดันบีบคั้น
๕. สมาธิ ภาวะที่จิตมั่นแนว อยูตัว ไมมีอะไรกวน และจิตนั้นอยู
กับสิ่งที่ตองการไดตามตองการ
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ถาปฏิบัติธรรมถูกทาง และเขาทางที่ถูกแลว ก็จะเกิดธรรมที่
เปนคุณภาพจิตใจ ๕ ขอนี้หนุนตอกันไปตามลําดับอยางนี้
ชุดนี้บางทีก็เรียกชื่อรวมกันวา “ธรรมสมาธิ”๙ คือการที่องค
ธรรมหรือคุณภาพจิตใจ ๕ อยางนั้นตั้งแนวหนุนเขากันมั่นไดที่
เมื่อองคธรรมประสานเขากันไดที่ มีธรรมสมาธิแลว จิตก็จะ
ตั้งมั่นไดที่ตามมา เปน “จิตตสมาธิ” ซึ่งกินความหมายรวมตอไป
ไดถึงวิปสสนาและมรรคเลยทีเดียว
แลวก็อยางที่บอกแลวขางตนวา เมื่อองคธรรมดานคุณภาพ
จิตใจเปนปจจัยหนุนกันมา จนเกิดเปนสมาธิอยางนี้แลว สมาธินั้นก็
ทําใหจิตใจเหมาะและพรอมที่จะใชเปนฐานที่ทํางานใหปญญาเกิด
ขึ้นมา และพัฒนาตอไป
ดังนั้น ในพุทธพจนที่ตรัสแสดงลําดับความกาวหนาในการ
ปฏิบัติธรรม พอไดสมาธิแลว สมาธินั้นก็เกื้อหนุนใหเกิดปญญา ที่
เรียกวายถาภูตญาณทัศนะ คือการรูเห็นตามที่มันเปน
ที่รูไดอยางนั้น ก็เพราะจิตที่เปนสมาธินี้ ไมมีอะไรกวน ไมมี
กิเลสครอบงํา จึงไมอยูใตอิทธิพลของอคติเปนตน เมื่อมองดูหรือ
พิจารณาอะไร ก็มองและเห็นตรงไปตรงมาตามความเปนจริงของมัน
เมื่อจิตใจดีมีสมาธิเปนที่ทํางานของปญญาไดอยางดีแลว ก็
เป น เรื่ อ งของการที่ จ ะพั ฒ นาป ญ ญาให เ จริ ญ เป น วิ ช ชา จนถึ ง
โพธิญาณ และลุถึงจุดหมายที่เปนความสุขอยางสูงสุดตอไป
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๗

ตองระวังไวบาง ไมใหเขวผิดทางไปเสีย
ขอแทรกความรู ป ระกอบในตอนนี้ ห น อ ยหนึ่ ง ว า ป ติ แ ละ
ความสุข หรือแมแตปราโมทย ที่พูดถึงกระจายอยูในที่ตางๆ นั้น
ไมใชวาจะเปนของดี ที่จะมาเขาลําดับในชุดอยางนี้ไดเสมอไป
บางทีเปนปติและความสุข เปนปราโมทย ที่ระคนปนเปอยูกับ
เรื่องบาปอกุศลก็มี ไดแกปติและความสุขที่เกี่ยวกับอามิส และเกิด
จากกิเลส
ตัวอยาง เชน โลภอยากไดอะไรอยางหนึ่ง พอไดมาสมใจ ก็
ปลื้มใจ มีความสุข อยางนี้ก็เปนปติและสุขที่อิงอามิส
บางทีมีโทสะแคนเคืองจะประทุษรายเขา หรือโกรธเขา พอได
ทุบไดตีไดทํารายเขา สมใจตัว ก็ปลื้มใจ มีความสุข
แมแตคนที่มีศัตรู เปนคูเวรกัน พอไดขาววาศัตรูตาย ก็โลงใจ
เกิดปราโมทย ยินดีปรีดา มีความราเริงบันเทิงใจมาก
อย างที่ ว ามานี้ ไม ใช เป นป ติ ไม ใช สุ ข และไม ใชปราโมทย
ชนิดที่เปนความเจริญกาวหนาในธรรม
ปราโมทย ปติและสุขที่พึงประสงคนั้น ไมตองพึ่งพาหรือขึ้น
ตออามิส และไมตองอาศัยกิเลส แตเปนอิสระ ทําใหจิตดีงามที่เปน
กุศลมีกําลังเขมแข็ง
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แทรกความรูวิชาการ
ขอเสริมอีกนิด เปนความรูเชิงวิชาการสักหนอยวา ปราโมทย์
กับ ปีติ สองอยางนี้บางทีรูสึกวาคลายๆ หรือใกลเคียงกัน ดูที่อรรถ
กถาอธิบายไว สวนมากบอกวา ปราโมทย ก็คือ ปติอยางออนๆ๑๐
ถาถือวาปราโมทยคือปติออนๆ ทั้งปราโมทยและปติก็เปน
คุณสมบัติของจิต๑๑ ที่เปนไดทั้งฝายเวทนา และฝายสังขาร
ในแงที่เปนเวทนานั้น ทั้งสองอยางจัดเปนสุขเวทนา
แตในแงที่เปนสังขาร คือดีชั่วที่ปรุงแตงจิต ปีติ เปนคุณสมบัติ
กลางๆ ที่เกิดไดกับจิตทั้งที่เปนกุศลและอกุศล๑๒ แตปราโมทย์ ที่เปน
อาการของจิตอันแสดงออกตอมนุษยและสัตวทั้งหลาย ก็คือมุทิตา
ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ดี เปนสังขารฝายกุศล๑๓ เปนคุณธรรมอยางหนึ่ง
ในพรหมวิหาร ๔
ดูตอไปอีก ตามหลักในเรื่องการเจริญอานาปานสติแบบที่เปน
การเจริญสติปฏฐาน ๔ ไปดวย ที่เรียกวาอานาปานสติ ๑๖ ฐาน จะ
เห็นวา เรื่องปีติ และสุข ทานจัดไวในเวทนานุปสสนา๑๔ แตการทํา
จิตใหปราโมทย์ จัดเขาในจิตตานุปสสนา๑๕
ที่ยกเรื่องนี้มาพูดเสียยืดยาวนั้น ก็ดวยอยากจะใหไมเนน
ปราโมทยในแงปะปนกับปติ ที่เปนสภาวะฝายเวทนา
แตอยากจะใหมองปราโมทย์ ในแงที่เปนอาการแสดงออก
ของจิตที่ดีงามเปนกุศล

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๙

ธรรมชาติของจิตเองนั้นเปลงปลัง่
ทําไมพระพุทธเจาจึงทรงเนนย้ําบอยมาก ใหเรามีจิตใจและ
ทําจิตใจใหปราโมทย คือใหราเริงเบิกบานสดชื่นแจมใส
มองดูงายๆ จิตใจที่มีปราโมทยอยางที่วานี้ ก็คือตรงขามกับ
จิตใจที่ขุนมัวเศราหมองหงุดหงิด หรือหดหูซึมเซาเหงาหงอย ซึ่งเปน
จิตไมดี ที่เปดชองใหอกุศลทั้งหลายเขามา
จิตที่ขุนของอยางนั้น จะกีดกั้นกุศลความดีงามตางๆ ไมให
เจริญงอกงาม ไมเหมาะไมพรอมที่จะใชงาน ปดกั้นความเจริญของ
ปญญา
แต จิ ตใจที่ มี ปราโมทย ร าเริ งเบิ กบานสดใส แสดงว าไม มี
อกุศล หรือตัวกอกวนรายๆ เขามาครอบงําแทรกแซง จิตเปนตัวของ
มันเอง และเปนจิตที่เปดโลงโปรงเบาสะอาดหมดจด อยางนอยใน
ระดับหนึ่ง ซึ่งเอื้อตอการเจริญพัฒนาของกุศลหรือคุณสมบัติที่ดีงาม
ทั้งหลาย
จิตมีปราโมทย เปนจิตที่แข็งแรงมีกําลัง เหมาะและพรอมที่
จะใชงาน เอื้อตอการที่ปญญาจะทํางานคิดพิจารณา และพัฒนา
เจริญงอกงาม ดังนั้น จิตที่ปราโมทยจึงดีอยางยิ่ง
มี พุ ทธพจน ที่ หลายคนคุ นๆ ตรั สถึ งสภาวะของจิ ตไว ว า๑๖
“ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ” แปลวา “ภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ประภัสสร
(ผองใส ผุดผอง หรือเปลงปลั่ง)”
ที่วาประภัสสร หรือผองใส ก็คือสะอาด บริสุทธิ์ นี่คือสภาพ
ของจิตใจตามธรรมชาติของมันเอง

๑๐

ราเริงสดใส สูความเกษมศานต

แลวตรัสตอไปอีกวา “ตฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ
อุปกฺกิลิฏ” แปลวา “แตวาจิตนั้นแล เศราหมองแลว ดวยอุปกิเลสที่
จรมา”
หมายความวา: จิตใจที่ใสผองนั้น ขุนหมองไปเสีย เพราะสิ่งสกปรก
ที่เปนของแปลกปลอมเขามา (คนที่เปนเจาของจิตใจนั้นแหละ เอา
ของเสีย คือกิเลสและความทุกข ใสเขาไป)
ยั ง ไม จ บแค นั้ น พระองค ต รั ส ต อ ไปอี ก ว า “ต อสฺ สุ ต วา
ปุ ถุชฺชโน ยถาภู ต นปฺ ปชานาติ , ตสฺ มา อสฺ สุ ตวโต ปุ ถุ ชฺ ชนสฺ ส
จิตฺตภาวนา นตฺถีติ วทามิ”

แปลว า: “ปุ ถุ ชนผู ขาดสุ ตะ (ไม ได เล าเรี ยน ขาดความรู ไม มี
การศึกษา) ไมรูจักจิตนั้นตามที่มันเปน ฉะนั้น ปุถุชนผูขาดสุตะ จึง
ไมมีจิตตภาวนา (การพัฒนาจิตใจ) - เรายอมกลาวฉะนี้”
ในทางตรงขาม พระองคตรัสวา “ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ,
ตฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ วิปฺปมุตฺต, ต สุตวา อริยสาวโก
ยถาภูต ปชานาติ ตสฺมา สุตวโต อริยสาวกสฺส จิตฺตภาวนา อตฺถีติ วทามิ”

แปลวา: “ภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ประภัสสร, และจิตที่ประภัสสรนั้น
แล พนไปได จากอุปกิเลสที่จรมา, อริยสาวกผูมีสุตะ (ผูไดเลาเรียน
มีความรู, ผูมีการศึกษา) รูชัดจิตนั้นตามที่มันเปน ฉะนั้น อริยสาวกผู
มีสุตะ จึงมีจิตตภาวนา (การพัฒนาจิตใจ) - เรายอมกลาวฉะนี้”
ขออธิบายประกอบเล็กนอยวา พระพุทธเจาตรัสบอกใหเรา
มองดูความจริงที่วา จิตนั้นตามธรรมชาติของมันเอง เปนสภาวะที่
บริสุทธิ์ แตที่มันขุนมัวเศราหมองไปตางๆ นั้น เปนเพราะอุปกิเลส
คือสิ่งสกปรก ที่โผลเขามา๑๗

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๑

(เหมือนทองฟาเองโลง สวนพวกเมฆ หมอก ฝุน ควัน เปน
ของโผล ของจร แปลกปลอมมา)
พูดงายๆ วา: กิเลสเปนของแปลกปลอม ไมใชเปนเนื้อเปนตัวของจิต
ในเมื่ อ จิ ต เองเป น สภาวะบริ สุ ท ธิ์ และสภาพขุ น มั ว ทุ ก ข
โศกเศราหมองเปนของจรมา การพัฒนาชําระลางทําจิตใจใหใส
สะอาดผุดผอง จึงเปนไปได
(ถากิเลสและความทุกขเ ปนเนื้อ ตัวอยู ในจิตเองแล ว การ
พัฒนาทําจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์ ก็ยอมเปนไปไมได)
เมื่อจิตใจขุนมัวทุกขโศกเศราหมองเพราะของสกปรกที่จรมา
จิตใจก็หลุดรอดปลอดพนจากของสกปรกเหลานั้นได แลวมันก็จะ
สะอาดแจมใสบริสุทธิ์ผุดผองตามธรรมชาติของมัน
พวกปุ ถุ ช นที่ ข าดการศึ ก ษา เมื่ อ ไม รู ค วามจริ ง เกี่ ย วกั บ
ธรรมชาติของจิตอยางนี้ ก็ปลอยตัวใหถูกกิเลสบงการ ถูกทุกขรัง
ควาญ ก อ ป ญ หากั น วุ น วาย ไม คิ ด ที่ จ ะพั ฒ นาจิ ต ใจให ดี ง ามมี
ความสามารถตามศักยภาพของมัน ใหจิตปลอดพนจากกิเลสและ
ความทุกข เพื่อใหมีความสุขที่แทและเปนอิสระ
แตอริยสาวกผูมีการศึกษา ไดเรียนรูหลักความจริง เขาใจ
ธรรมชาติของจิตที่เปนสภาวะจํารัสเจิดจา และรูทันประดากิเลส
และทุ กข ภัย ทั้ง หลายแลว ก็ ดํา เนินไปในมรรคาแห งการพัฒ นา
จิตใจ ใหเปนอิสระหลุดพนจากอิทธิพลครอบงําบงการของกิเลส
และความทุกขที่เปนสภาพขุนมัวทุกขโศกเศราหมองทั้งมวล จนลุถึง
ความสุขเกษมศานต ที่แทจริง และยั่งยืนนาน

๑๒

ราเริงสดใส สูความเกษมศานต

ประภัสสร สะทอนสู ปราโมทย
พูดไดวา ปราโมทยนี้แหละเปนอาการแสดงออกของจิตใจ
ในภาวะที่ใกลกับธรรมชาติของมันเอง
บอกแลววา สภาวะของจิตตามธรรมชาติของมันเอง เปน
“ประภัสสร” คือ เปลงปลั่ง เจิดจา บริสุทธิ์ ผุดผอง
จิตที่อยูใกลสภาวะของมัน อันเปนประภัสสรนั้น แสดงได
พลันซึ่งอาการที่เปน “ปราโมทย” คือ ราเริง สดชื่น เบิกบาน
(ที่วา “ใกล” คือ ยังไมตองถึงกับหมดกิเลสสิ้นเชิง)
อยางที่พูดไปแลววา จิตที่มีปราโมทย สดใส ราเริง บันเทิง เบิก
บานใจ เปนจิตที่ปลอดโปรงมีพลัง ไมถูกอกุศลครอบงําหรือรบกวน แต
ชวยปดกั้นกันพวกอกุศลออกไป พรอมกันนั้น ก็เปดโอกาสใหกุศลธรรม
และความสุขเจริญงอกงาม กาวไปในการพัฒนาไดเปนอยางดี
ทีนี้ เมื่อพัฒนาจิตใจคืบหนาไป ขณะที่คุณสมบัติและสมรรถนะ
ตางๆ ทยอยกันเกิด และเจริญเพิ่มขึ้นมานั้น อาการแสดงที่เปนคุณภาพ
ของจิตใจ ๕ อยาง ก็ปรากฏขึ้นมา เปนเครื่องบงบอกถึงความกาวหนาใน
การพัฒนานั้น ดังที่เคยบอกไปแลว ซึ่งขอทวนอีกทีหนึ่ง คือ
๑. ปราโมทย ความราเริงเบิกบานใจ
๒. ปติ
ความอิ่มใจ ปลื้มใจ
๓. ปสสัทธิ ความสงบเย็น ผอนคลายกายใจ
๔. สุข
ความฉ่ําชื่นรื่นใจ
๕. สมาธิ
ความมีใจมั่นแนว อยูตัว ไดที่ ไมมีอะไรกวน
ไม ต อ งพู ด ถึ ง คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ที่ จ ะตามมา แม เ พี ย งแค ๕
อยางนี้ ชีวิตก็แสนจะดี คุมคาแลว

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓

ผูที่เบิกบานสดใส จะถึงความเกษมศานต
ถึงตอนนี้ แมจะพอแลว แตขอแถมพระพุทธดํารัสที่ตรัสสอน
พระสงฆไว สําหรับศึกษาเปนคติในการพัฒนาชีวิตตอไป
พระองคตรัสเปนคาถา แปลมาพอใหฟงกันไดความ ดังนี้๑๘
เธอทั้งหลาย ผูที่ตื่นอยู จงสดับ ผูที่หลับอยู ก็จงตื่น
ตื่นดีกวาหลับ เพราะวา ภัยไมมีแกผูตื่น (=ผูไมประมาท)

ผูใดตื่นอยู มีสติ มีสัมปชัญญะ มีใจมั่นเปนสมาธิ
เบิกบาน ผองใส หมั่นไตรตรองพิจารณาธรรมใหถอง
แทถูกชัด ตามกาลโอกาส ผูนั้นมีใจแนวเปนหนึ่งเดียว
แลว พึงกําจัดเสียได ซึ่งความมืดมนแหงอวิชชา
เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุพึงอยูกับธรรมที่จะนําใจ
ใหตื่น เธอมีความเพียร มีปญญาครองตน เปนผูได
ฌาน ตัดกิเลสที่ผูกรัดตัวไวกับความเกิดแกไดแลว
จะไดสัมผัสสัมโพธิอันยอดเยี่ยม ในอัตภาพนี้เลย
ทีเดียว
แลวก็ขอจบลงดวยคาถาแหงความปราโมทย ที่ตรัสวา
ปาโมชฺชพหุลา โหถ เขม ปตฺเถถ ภิกฺขโวติ๑๙
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ จงเปนผูมากดวยความ
เบิกบานสดใส พึงปรารถนาความเกษมเถิด ดั ง นี้ แล

๑๔

ราเริงสดใส สูความเกษมศานต

ทายอรรถ
๑

ขุ.ธ.๒๕/๓๕/๖๖
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/ ๙๔/
๓๐๖) บอกวา “มากดวยปราโมทย” (ปาโมชฺชพหุโล) ก็คือ มีปติอยางแรง
๑๑
คุณสมบัติของจิต หมายถึง “เจตสิก”
๑๒
คือเปน อัญญสมานาเจตสิก
๑๓
เปนโสภณเจตสิกอยางหนึ่ง
๑๔
ปติปฏิสเวที (รูเจาะชัดปติ) และ สุขปฏิสเวที (รูเจาะชัดสุข)
๑๕
อภิปฺปโมทยํ จิตฺตํ (ทําจิตใหปราโมทยยิ่ง)
๑๖
องฺ.เอก.๒๐/๕๐–๕๒/๑๑
๑๗
อรรถกถาอธิบายวา จิตที่บริสุทธิ์ตามสภาวะของมันเอง คือภวังคจิต และมันขุนหมอง
เมื่อขึ้นสูวิถีมาเกลือกกลั้วกิเลสในขณะแหงชวนะ คือแลนไปรับรูเสพอารมณ
๑๘
ชาคริยสูตร, ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๕/๒๖๑
๑๙
จูฬโคปาลสูตร, ม.มู.๑๒/๓๙๑/๔๒๑ (ฉบับสยามรัฐ เปน ปามุชฺชพหุลา, ฉบับฉัฏฐสังคีติ เปน ปาโมชฺชพหุลา)
๒

