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แตคนเรานั้น จะใหเปนไปตามที่ปรารถนาทุกอยาง ก็เปน
ไปไมได รางกายของเรานี้บางครั้งก็มีความเจ็บไขไดปวย ซึ่งอาจ
จะเปนเพราะสาเหตุเนื่องจากการกระทบดวยโรคภัยที่มาจากภาย
นอก หรือฤดูกาลผันแปรไป หรือถูกกระทบกระทั่งจากวัตถุส่งิ ของ
ที่แข็งกระดาง แมแตหนามตําทําใหเกิดความเจ็บปวดขึ้น หรือวา
รางกายนั้นอยูไปนาน ๆ เขา ก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา รางกาย
ก็เจ็บไขไดปวย อันเปนไปตามธรรมดา เรียกวาเปนลักษณะของ
สังขาร คือ สิ่งที่เกิดจากปจจัยปรุงแตง ซึ่งไมมีอยูโดยตัวของมันเอง
แตอาศัยสิ่งหลายๆ อยางมาประชุมกันเขา มารวมตัวกันเขา
รางกายของเรานี้เกิดจากปจจัยหลายอยางมาประกอบกัน
เขา ภาษาเกาๆ เราเรียกวา เกิดจากธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ มาประชุม
กัน ธาตุเหลานี้แตละอยางก็เปลี่ยนแปลงไป ไมเที่ยงแทแนนอน
ตางก็ผันแปรไป เมื่อแตละอยางผันแปรไป ก็เปนธรรมดาที่วา
จะเกิดการแปรปรวนขึ้นแกรางกายที่เปนของสวนรวมนั้น ซึ่งเปนที่
ประชุมของธาตุทั้งหมด รางกายแปรปรวนไปก็เกิดการปวยไขไม
สบาย นี้ก็เปนดานหนึ่ง
ทีนี้ รางกายนั้นก็ไมไดอยูลําพัง ตองอยูรวมกันกับจิตใจ จึง
จะเกิดเปนชีวิต จิตใจนั้นก็เชนเดียวกัน ก็มีความเปลี่ยนแปลงไป
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ตางๆ จิตใจเปลี่ยนแปลงไป มีความคิดนึกตางๆ นานา บางครั้ง
เกิดกิเลสขึ้นมา เชน มีความโลภ ความโกรธ ความหลง ใจก็แปร
ปรวนไปตามกิเลสเหลานั้น ยามโลภ ก็อยากจะไดโนนไดนี่ ยาม
มีโทสะเกิดขึ้น ก็โกรธแคนขุนเคืองใจหงุดหงิดกระทบกระทั่งตางๆ
ยามโมหะเกิดขึ้น ก็มีความลุมหลง มีความมัวเมาดวยประการ
ตางๆ
ในทางตรงขาม เวลาเกิดกุศลธรรม เกิดความดีงาม จิตใจ
เปนบุญขึ้นมา ก็คิดนึกเรื่องดีๆ จิตใจก็งดงาม จิตใจก็ผองใส
เบิกบาน สดชื่น เรียกวามีความสุข ในเวลานั้นก็จะมีคุณธรรมเชน
มีความเมตตา มีความกรุณาตอคนอื่นๆ หรือมีศรัทธา เชนมี
ศรัทธาในพระรัตนตรัย ศรัทธาในพระศาสนา ศรัทธาในบุญใน
กุศลเปนตน จิตใจก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปไดตางๆ
แตที่สัมพันธกันระหวางกายกับใจ ก็คือวา เมื่อกายเจ็บไขได
ปวย ก็มักจะรบกวนทําใหจิตใจพลอยไมสบายไปดวย เพราะวา
รางกายเจ็บปวด จิตใจก็มีความทุกข หรือวารางกายนั้นไมอยูใน
อํานาจบังคับบัญชา เชนรางกายที่ออนแอเปนตน จิตใจก็หงุดหงิด
เพราะไมไดอยางใจ อันนี้เรียกวา จิตใจกับรางกายนั้นอาศัยซึ่งกัน
และกัน เมื่อรางกายไมสบาย จิตใจก็พลอยไมสบายไปดวย
อีกดานหนึ่ง เมื่อจิตใจไมสบายมีความทุกข มีความหวาด
ระแวง มีความกลัว มีความกังวลใจ มีหวงหนาพะวงหลังตางๆ มี
ความไมสมปรารถนา ผิดหวัง ทอแทใจตางๆ ก็ทําใหแสดงออกมา
ทางรางกาย เชน หนาตาไมสดชื่น ผิวพรรณไมผองใส ยิ้มไมออก
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ตลอดจนกระทั่งวา เบื่อหนายอาหารเปนตน ไมมีเรี่ยวแรง ไมมี
กําลัง เพราะวาใจไมมีกําลัง เมื่อไมมีกําลังใจแลว รางกายก็พลอย
ไมมีกําลัง ออนแรง ออนกําลังไปดวย อันนี้ก็เปนเรื่องของกายกับ
ใจที่ตองอาศัยซึ่งกันและกัน
ในบางคราวนั้น รางกายก็เจ็บปวด ซึ่งเปนเหตุการณสําคัญ
ที่วา เวลานั้นความเจ็บปวดของรางกายอาจจะทําใหจิตใจนี้พลอย
ไมสบายไปดวย ซึ่งทางภาษาพระทานบอกวา ถากายไมสบาย
เจ็บไขแลว จิตใจไมสบายไปดวย ก็เรียกวากายปวย ทําใหใจปวย
ไปดวย
จะทําอยางไรเมื่อรางกายเจ็บปวยแลวจิตใจจะไมแปรปรวน
ไปตาม พระพุทธเจานั้น ไดทรงคนควาเรื่องของชีวิตไวมากมาย
แลวหาทางที่จะชวยใหคนทั้งหลายมีความสุข พระองคเคยพบ
ทานที่รางกายไมสบาย เจ็บไขไดปวย พระองคเคยตรัสสอนวา ให
ทําในใจ ตั้งใจไววา “¹Â¤o¦nµµ¥ °Á¦µ³iª¥ ÂnÄ °
Á¦µ³Å¤niª¥Åoª¥” การตั้งใจอยางนี้ เรียกวา มีสติ ทําใหจิตใจ
ไมตกอยูในอํานาจครอบงําของความแปรปรวนในทางรางกายนั้น
เมื่อมีสติอยูก็รักษาใจไวได
การรั ก ษาใจนั้ น เป น เรื่ อ งสําคั ญ ในยามเจ็ บ ไข ไ ด ป ว ยนี้
กายเปนหนาที่ของแพทย แพทยก็รักษาไป เราก็ปลอยใหแพทย
ทําหนาที่รักษากาย แตใจนั้นเปนของเราเอง เราจะตองรักษาใจ
ของตนเอง เพราะฉะนั้น ก็แบงหนาที่กัน ตอนนี้ ก็เทากับปลงใจ
บอกวา “เอาละ รางกายของเรามันปวยไปแลว ก็เปนเรื่องของหมอ
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เปนเรื่องของนายแพทย นายแพทยรักษาไป เราไดแตรวมมือ
ไมตองเรารอนกังวล เราจะรักษาแตใจของเราไว”
รักษาใจไวตามคําสอนของพระพุทธเจา อยางที่พระองคตรัส
ไว ซึ่งไดยกมาอางเมื่อกี้ ใหตั้งใจวา “¹Â¤o¦nµµ¥ °Á¦µ³iª¥
ÂnÄ °Á¦µ³Å¤niª¥Åoª¥”
ถายึดไวอยางนี้ สติอยู ก็ทําใหจิตใจนั้นไมพลอยหงุดหงิด
ไมพลอยออดแอด ไมพลอยแปรปรวนไปตามอาการทางรางกาย
จริงอยู ก็เปนธรรมดาที่วา ทุกขเวทนา ความเจ็บปวดตางๆ
ความออนแรงออนกําลังของรางกายนั้นยอมมีผลตอจิตใจ แตถา
รักษาจิตใจไวดีแลวความเจ็บปวดนั้นก็มีแตนอย พระพุทธเจาจึง
ตรัสไวเสมอวา ใหรักษาใจของตนเอง
การที่จะรักษาใจนั้น รักษาดวยอะไร ก็รักษาดวยสติ คือมีสติ
กําหนด อยางนอยดังที่กลาวมาวา ถามีสติเอาใจยึดไวกับคําสอน
ของพระพุทธเจาวา ถึงกายของเราจะปวย แตใจของเราจะไมปวย
เพียงแคนี้ก็ทําใหใจหยุดยั้ง มีหลักมีที่ยึด แลวจิตใจก็สบายขึ้น
อาจจะนํามาเปนคําภาวนาก็ได คือภาวนาไวในใจตลอดเวลาบอก
วา กายปวย ใจไมปวย ¹µ¥³iª¥ ÂnÄÅ¤niª¥ ทํานองนี้
ภาวนายึดไว บอกตัวเองอยูเสมอ ใจก็จะไมเลื่อนลอยเควงควางไป
การรักษาใจดวยสตินั้น ก็คือวา เอาจิตของเราไปผูกมัดไวกับ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ดีงาม ที่ไมมีการปรุงแตง จิตของเรานี้ชอบปรุงแตง
เมื่อรางกายไมสบาย จิตใจก็ปรุงแตงไปตามความไมสบายนั้น ทํา
ใหมีความไมสบายมากขึ้น หรือวาจิตใจไปหวงกังวลภายนอก หวง

๘

กังวลเรื่องทางดานครอบครัว หวงลูกหลาน หวงกังวลเรื่องขาวของ
ทรัพยสนิ อะไรตางๆ ทีท่ า นเรียกวาเปนของนอกกาย ไมใชตวั ของเรา
โดยเฉพาะลูกหลานนั้นก็มีหลักมีฐานของตนเอง ก็อยูสบาย
กันแลว ตอนนี้ลูกหลานเหลานั้น มีหนาที่ที่จะมาเอาใจใสดูแลผู
เจ็บไขไดปวย ไมใชหนาที่ของผูเจ็บปวยที่จะไปหวงกังวลตอผูที่ยัง
มีรางกายแข็งแรงดี ทานเหลานั้นสามารถรับผิดชอบตนเอง หรือ
ชวยเหลือกันเองไดดีอยูแลว จึงไมตองเปนหวงเปนกังวล
ตัวเองก็ไมตองเปนหวงเชนเดียวกัน เพราะถารักษาใจไวได
อยางเดียวแลว ก็เปนการรักษาแกนของชีวิตไวได เพราะวาชีวิต
ของเรานั้นก็เปนดังที่ไดกลาววา มีกายกับใจสองอยาง โบราณ
กลาวไววา ใจเปนนาย กายเปนบาว กายนั้นรับใชใจ ใจเปนแกน
ของชีวิต ถารักษาใจไวไดแลวก็นับวาเปนการรักษาสวนประเสริฐ
ของชีวิตไวได
เพราะฉะนั้น ตอนนี้ก็รักษาแตใจของตนเองอยางเดียว ถา
รักษาใจไดแลวก็ชื่อวารักษาแกนของชีวิตไวได และดังที่กลาวมา
ในตอนนี้ ก็ตองปลงใจไดวากายนั้นเปนเรื่องของแพทย เพราะ
ฉะนั้น ไมตองไปกังวลเรื่องกาย มาพิจารณาแตรักษาจิตไว
วิธีรักษาจิตนั้น ก็รักษาดวยสติ ดังกลาวมา ทานเปรียบวา
สตินั้นเปนเหมือนเชือก จะรักษาจิตไวใหอยูกับที่ได ก็เอาเชือกนั้น
ผูกใจไว ใจนั้นมันดิ้นรน ชอบปรุงแตง คิดวุนวายฟุงซานไปกับ
อารมณตางๆ เหมือนกับลิง ลิงที่อยูไมสุข กระโดดไปตามกิ่งไม
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จากตนไมนี้ไปตนไมโนนเรื่อยไป พระพุทธเจาก็เลยสอนวา ใหจับ
ลิงคือจิตนี้ เอาเชือกผูกไวกับหลัก
หลักคืออะไร หลักก็คือสิ่งที่ดีงาม ที่ไมมีการปรุงแตง หรือถา
ปรุงแตง ก็ใหเปนการปรุงแตงแตในทางที่ดี เชน เรื่องหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจา เรื่องบุญกุศล เปนตน เมื่อใจไปผูกไวกับสิ่ง
นั้นแลว จิตก็อยูกับที่ ก็ไมฟุงซาน ไมเลื่อนลอย ไมสับสนวุนวาย
ถาจิตไมปรุงแตงเหลวไหลแลว ก็จะหมดปญหาไป
วิธีการรักษาใจที่จะไมใหปรุงแตง ก็คือ อยูกับอารมณที่ดี
งาม อยูกับสิ่งที่ใจยึดถือ อยางที่อาตมาไดกลาวมา แมแตเอาคํา
สอนของพระพุทธเจาเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บไขไดปวยมาภาวนาวา
ถึงกายของเราจะปวย แตใจของเราจะไมปวยไปดวย หรือจะ
ภาวนาสั้นๆ บอกวา เจ็บไขแตกาย แตใจไมเจ็บไขดวย ปวยแตกาย
ใจไมปวย ภาวนาแคนี้ จิตก็ไมฟุงซาน ไมมีการปรุงแตง
เมื่อไมมีการปรุงแตง จิตก็ไมติดขัด ไมถูกบีบ จิตไมถูกบีบ
คั้น ก็ไมมีความทุกข จะมีความปลอดโปรงผองใส ไมถูกครอบงํา
ดวยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น
นอกจากผูกจิตไวกับสิ่งที่ดีงาม หรือคําสอนของพระพุทธเจา
อยางที่กลาวมาแลว ก็คือการที่วาใหจิตนั้นไมมีกังวลกับสิ่งตางๆ
ไมปลอยใจใหลองลอยไปกับความคิดนึกทั้งหลาย หรือความหวง
กังวลภายนอก รักษาใจใหอยูภายใน ถาไมรักษาใจไวกับคําสอน
ของพระพุทธเจา หรือคําภาวนาอยางที่วาเมื่อกี้ ก็อาจจะเอาคํา
ภาวนาอื่นๆ มาวา เชน เอาคําวา ¡»Ã มา
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คําวา “พุทโธ” นี้ เปนคําดีงาม เปนพระนามหรือชื่อของ
พระพุทธเจา เมื่อเอามาเปนอารมณสําหรับใหจิตใจยึดเหนี่ยวแลว
จิตใจก็จะไดไมฟุงซานเลื่อนลอยไป แลวจิตใจนี้ก็จะเปนจิตใจที่
ดีงามผองใส เพราะวาพระนามของพระพุทธเจานั้น เปนพระนาม
ของผูบริสุทธิ์ เปนพระนามที่แสดงถึงปญญา ความรู ความเขาใจ
ความตื่น และความเบิกบาน
คําวา “พุทโธ” นั้น แปลวา รู ตื่น เบิกบาน พระพุทธเจานั้น
ทรงรูความจริงของสิ่งทั้งหลาย รูสังขาร รูโลกและชีวิตนี้ตามความ
เปนจริง มีปญญาที่จะแกทุกขใหกับคนทั้งหลาย เมื่อรูแลวพระองค
ก็ตื่น ตื่นจากความหลับไหลตางๆ ไมมีความลุมหลงมัวเมายึดติด
ในสิ่งทั้งหลาย เมื่อตื่นขึ้นมาแลวไมมีความลุมหลงมัวเมา ก็มีแต
ความเบิกบาน เมื่อเบิกบานก็มีความสุข จิตใจปลอดโปรงในความ
สุข จึงเปนแบบอยางใหแกเราทั้งหลายวา เราทั้งหลายจะตองมี
ความรูเขาใจสังขารตามความเปนจริง จะตองมีความตื่น ไมหลง
ไหลในสิ่งตางๆ ไมยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลาย แลวก็มีความเบิก
บานใจ ปลอดโปรงใจ เอาอันนี้ไวเปนคติเตือนใจ แลวตอจากนั้น
ก็ภาวนาคําวา พุทโธ วา ¡» แลวก็วา Ã
ถากําหนดลมหายใจได ก็สามารถที่จะวากํากับลงไปกับลม
หายใจ เวลาหายใจเขาก็วา ¡» เวลาหายใจออกก็วา Ã หรือไม
กํากับอยูก บั ลมหายใจก็วา ไปเรือ่ ยๆ นึกในใจวา พุท-โธ เปนจังหวะๆ ไป
เมื่อจิตผูกรวมอยูในคําวาพุทโธ ก็ไมฟุงซานและไมมีการปรุง
แตง เมื่อไมฟุงซานปรุงแตง จิตก็อยูเปนหลัก เมื่อจิตอยูเปนหลัก
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มีความสงบมั่นคงแนวแน ก็ไมเปนจิตที่เศราหมอง แตจะมีความ
เบิกบาน จะมีความผองใส ก็มีความสุข แลวอยางนี้ก็จะถือไดวา
เปนการปฏิบัติตามหลักที่วา จิตใจไมปวย นี้ก็เปนวิธีการตางๆ ใน
การที่จะรักษาจิตใจ
อาตมากลาวไวนี้ก็เปนตัวอยางเรื่องหนึ่ง ในการที่จะรักษา
จิตดวยสติ โดยเอาสติเปนเชือกผูกจิตไวกับอารมณ เชนคําวา
พุทโธเปนตน จิตใจจะไดมีหลัก ไมฟุงซานเลื่อนลอย มีความสงบ
เบิกบานผองใส ดังที่กลาวมา
อาตมาขอสงเสริมกําลังใจ ใหโยมมีจิตใจที่สงบ มีจิตใจที่
แนวแนผูกรวมอยูกับคําวา ¹µ¥³iª¥ ÂnÄÅ¤niª¥ หรือผูกพัน
กําหนดแนวแนอยูกับคําภาวนาวา ¡»Ã แลวก็ใหมีจิตใจเบิกบาน
ผองใสอยูตลอดเวลา
วันนี้อาตมาก็เอาใจชวย ขอใหโยมมีความเบิกบานผองใส
ตลอดกาล ทุกเวลา เทอญฯ
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ญาติของผูปวย

ขออนุโมทนา ในการที่อาจารยไดนิมนตอาตมาทั้งสองใน
นามของพระสงฆ มารับสังฆทาน ซึ่งอาจารยไดจัดถวายรวมกับ
ญาติพี่นอง เปนการทําบุญแทนคุณพอ ในขณะที่ทานเจ็บไขได
ปวย โดยมีความระลึกถึงทาน มีจิตใจที่รักและมีความผูกพันตอ
ทาน หวังจะใหทานหายจากความเจ็บปวยนี้
ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน สิ่งที่จะเปนเครื่องบํารุงจิตใจ
ที่สําคัญ ก็คือการทําบุญ การที่ไดมาใกลชิดพระรัตนตรัย ไดอาศัย
อานุภาพบุญกุศล และอาศัยพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ เปน
เครื่องอภิบาลรักษา
ในยามเจ็บไขไดปวย ซึ่งเปนเวลาที่สําคัญนี้ เรื่องของจิตใจก็
สําคัญมาก ทั้งจิตใจของผูปวยและจิตใจของญาติ ตลอดจนทานที่
Îµ°»Ã¤µ ÄÃ°µ¸É¨¼®¨µ °»Ã¥¤¥·Ê ´¦»¨ ªµ¥´µ  ®o° ÙÒÕ ¹ ÙÕ e
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มีความเคารพนับถือ ซึง่ พากันหวงใย การรักษานัน้ ก็ตอ งรักษาทัง้ สอง
อยาง คือทั้งกายและใจ
สวนที่เปนโรคอยางแทจริง ก็คือดานรางกาย แตในเวลาที่
รางกายเปนโรคนั้น จิตใจก็มักพลอยปวยไปดวย คือ จิตใจอาจจะ
ออนแอลง หรือแปรปรวนไป เพราะทุกขเวทนา หรือความออนแอ
ของรางกายนั้น จึงมีพุทธพจนที่ตรัสสอนไว ใหตั้งจิตตั้งใจวา ¹Â¤o
¦nµµ¥ °Á¦µ³iª¥ ÂnÄ °Á¦µ³Å¤nªi ¥Åoª¥ พระพุทธเจา
ตรัสสอนไวอยางนี้ เพื่อใหสวนหนึ่งแหงชีวิตของเรายังคงความเขม
แข็งไวได แลวใจก็จะชวยรางกายดวย
ถาหากวาใจพลอยปวยไปดวยกับกาย ก็จะทําใหความปวย
หรือความเจ็บนั้น ทับทวีขึ้นซ้ําเติมตัวเอง แตถากายปวยเปนเพียง
สวนหนึ่ง ใจไมปวยไปดวย ใจนั้นจะกลับมาเปนสวนชวยดึงไว
ชวยอุมชูค้ําประคับประคองกายไว ยิ่งถามีกําลังใจเขมแข็งก็กลับ
มาชวยใหรางกายนี้แข็งแรงขึ้น
เราจะเห็นวา ในเวลาที่เจ็บไขไดปวยนี้ คนไขจะตองการ
กําลังใจมาก ถาไมสามารถจะมีกําลังใจดวยตนเองก็ตองอาศัยผู
อื่นมาชวย ผูที่จะชวยใหกําลังใจไดมากก็คือญาติพี่นอง คนใกลชิด
ทั้งหลาย เพราะฉะนั้น ทางพระหรือทางธรรมจึงไดสอนผูที่ใกลชิด
ใหมาใหกําลังใจแกผูที่เจ็บไขไดปวย
ขอสําคัญก็คือวา ผูที่เปนญาติของทานผูที่เจ็บไขไดปวยนั้น
มีความรัก มีความหวงใยตอทานผูเจ็บไข เมื่อเปนอยางนี้ จิตใจ
ของผูใกลชิดที่เปนญาตินั้น บางทีก็พลอยปวยไปดวย พลอยไม
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สบายไปดวย เลยไมสามารถจะไปใหกําลังใจแกทานที่เจ็บปวย
อันนี้ก็เปนเรื่องที่สําคัญ จึงจะตองมีวิธีการที่จะทําใหจิตใจเขมแข็ง
ใหจิตใจสบาย
เมื่อจิตใจของเรา ที่เปนญาติ เปนผูที่ใกลชิดที่หวังดีนี้เขม
แข็งสบายดี ก็จะไดเปนเครื่องชวยใหทานผูเจ็บปวยนั้น พลอยมี
ความเขมแข็งยิ่งขึ้นดวย ในยามเชนนี้การวางจิตใจจึงเปนเรื่อง
สําคัญ
เรื่องการรักษาทางดานรางกายนั้นก็เปนภาระของแพทย ที่
จะพยายามจัดการแกไขไปตามวิชาการตามหลักของการรักษา แต
ทางดานญาติของผูปวย ตองถือดานจิตใจนี้เปนเรื่องสําคัญ นอก
จากการที่จะคอยเอื้ออํานวยใหความสะดวก และการดูแลทั่วๆ ไป
แลว สิ่งที่ควรทําก็คือ การรักษาทั้งจิตใจของตนเองและจิตใจของผู
ปวยใหเปนจิตใจที่เขมแข็ง
ในดานจิตใจของตนเอง ก็ควรใหมีความปลอดโปรง สบาย
ใจ อยางนอยก็มีความสบายใจวา เมื่อทานผูเปนที่รักของเราปวย
ไข เราก็ไมไดทอดทิ้งทาน แตเราไดเอาใจใสดูแลรักษาอยางเต็มที่
เมื่อไดทําหนาที่ของเราอยางเต็มที่แลว ก็สบายใจไดประการหนึ่ง
แลววา เราไดทําหนาที่ของตนเองอยางดีที่สุด
เมื่อไดทําหนาที่ของตนเองแลว ก็มีความสบายใจขึ้นมา
ความเขมแข็งที่เกิดจากความสบายใจนั้น ก็จะมาคอยชวย คอย
เสริม คอยใหกําลังใจ ไมวาทานผูเจ็บปวยจะรูตัวหรือไมก็ตาม
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คนเรานัน้ เรือ่ งจิตใจเราทราบไมได บางทีรใู นทางประสาทสัมผัส
ไมได แตมคี วามซึมซาบอยูภ ายใน แมแตคนทีไ่ มรตู วั แลวในบางระดับ
ก็ยังมีการฝนบาง ยังมีความรูสึกรับรูเล็กๆ นอยๆ บางทีเปนความ
ละเอียดออนในทางการรับสัมผัสตางๆ ในทางประสาท ในทางจิต
ใจ จึงอาจจะไดรับรัศมีแหงความสุขสบายใจ ทําใหมีกําลังใจขึ้นมา
อยางนอยก็ทําใหไมมีหวงมีกังวล ใจก็จะเขมแข็งขึ้น ความปลอด
โปรง ความสบายใจ จิตใจที่ผองใสเบิกบานนั้น เปนสิ่งที่ดีงาม
คนเรานั้นเรื่องจิตใจเปนสิ่งสําคัญอยางที่ไดกลาวมาแลว
การที่ลูกๆ หลานๆ ผูที่ใกลชิดมาคอยเอาใจใสดูแล ถึงกับไดสละ
การงาน อะไรตางๆ มา ก็เพราะจิตใจที่มีความรักกัน มีความหวง
ใยกันนี่แหละ แตในเวลาเดียวกันนั้นเอง เพราะความรักและความ
หวงใยกันนี่แหละ ก็อาจจะทําใหจิตใจของเรานี้ กลายเปนจิตใจที่มี
ความเรารอนกระวนกระวายไปไดเหมือนกัน สิ่งที่ดีนั้น บางทีก็
กลั บ เป น ป จ จั ย ให เ กิ ด ความทุ ก ข อย า งที่ ท างพระท า นบอกว า
ความรักทําใหเกิดความทุกข เพราะวาเมื่อรักแลวมีความผูกพัน ก็
ทําใหมีความกระทบกระเทือนเกิดขึ้นไดงาย
ทีนี้ ทําอยางไรจะใหมีความรักดวย และก็ไมมีทุกขดวย ก็
ตองเปนความรักที่ประคับประคองทําใจอยางถูกตอง เมื่อทําไดถูก
ตองแลวก็จะไดสวนที่ดี เอาแตสวนที่ดีไว ใหมีแตสวนที่เปนความ
ดีงามและความสุข ความรักนั้นก็จะเปนเครื่องชวยใหเกิดความผูก
พั น แล ว ก็ ทําให ม าเอาใจใส ดู แ ลกั น แล ว ที นี้ ค วามรั ก ที่ เ รา
ประคับประคองไวดี ก็จะทําใหจิตใจปลอดโปรงผองใส เปนไปใน
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แงที่ทําใหเกิดกําลังในการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ฉะนั้น จึงควรพิจารณาทําใจอยางที่กลาวเมื่อกี้วา เราไดทํา
หนาที่ของเราถูกตองหรือไม สํารวจตัวเอง เมื่อทําหนาที่ถูกตอง
แลวก็พึงสบายใจในขั้นที่หนึ่ง
ตอแตนั้นก็มองในแงที่วา การที่จะไมสบายใจหรือมีความรู
สึกทุกขโศกอะไรนี้ ไมสามารถชวยทานผูที่เจ็บไขนอนปวยอยูได
สิ่งที่จะชวยไดก็คือขวัญหรือกําลังใจที่ดีและความปลอดโปรงเบิก
บานผองใส
แมแตในสวนของตัวเราเอง การที่จะคิดอะไรไดปลอดโปรง
คลองแคลว ก็ตองมีจิตใจที่สบายสงบดวย ถามีความกระวน
กระวาย เชนความกระสับกระสายทางกายก็ตาม ทางใจก็ตาม ก็
จะทําใหคิดอะไรไมคลอง และก็จะทําอะไรไมถูกตองดวย ถาจะทํา
ใหไดผลดีก็ตองมีจิตใจที่สงบและเขมแข็งปลอดโปรง มีความเบิก
บานผองใส จึงจะทําใหเกิดเปนผลดี
เพราะฉะนั้น หลักการสําคัญก็คือ ใหสวนที่ดีนํามาซึ่งสวนที่
ดียิ่งๆ ขึ้นไป คือความรักที่มีตอคุณพอที่เจ็บไขไดปวยนั้น เปนสวน
ที่ดีอยูแลว จึงควรใหเกิดความเบิกบานผองใสของจิตใจ แลวก็เอา
จิ ต ใจที่ ดี ง ามนี้ มาคิ ด ไตร ต รองพิ จ ารณาในการที่ จ ะคิ ด แก ไ ข
สถานการณ ในการที่จ ะจัดการดูแลเอาใจใสดําเนินการรักษา
ตางๆ ตลอดจนทําสภาพจิตใจของตนใหเปนจิตใจที่จะชวยเสริมให
จิตของทานผูปวยไดมีความสบายใจ
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สมมติวา ทานผูปวยไดทราบถึงลูกหลานที่กําลังหอมลอม
เอาใจใสคอยหวงใยทานอยู ทานก็จะรูสึกวาลูกหลานรักทาน และ
ทานก็จะมีกําลังใจพรอมกับมีความสุขขึ้นมาสวนหนึ่ง ในเวลา
เดียวกัน ถาลูกหลานทั้งหมดนั้นมีจิตใจที่สบาย ทานก็จะไมตอง
หวงกังวล ก็จะเปนเครื่องชวยใหจิตใจของทานสบายดวย เมื่อทาน
มีจิตใจที่สบาย มีกําลังใจที่เขมแข็ง ก็จะเปนเครื่องชวยในการ
รักษารางกายของทานอีกดวย
โดยเฉพาะในตอนนี้ นอกจากจะพยายามทําใจ หรือคิด
พิจารณาไตรตรองใหจิตใจเขมแข็งแลว ก็ยังไดอาศัยอานุภาพของ
บุญกุศลและพระรัตนตรัยชวยเหลืออีกดวย กลาวคือ ในขณะนี้เรา
ไมใชอยูเฉพาะตัวลําพังจิตใจผูเดียวเทานั้น แตยังมีอานุภาพของ
บุญกุศลชวยหลอเลี้ยงดวย อาจารยและคุณพี่ และญาติทุกคนมี
ความหวงใยรักในคุณพอ และก็ไดทําบุญแทนคุณพอแลว จึงขอให
อานิสงสอานุภาพของบุญกุศลที่ไดทํานี้ จงเปนเครื่องชวยเสริม
กําลังใจของทานดวย โดยเฉพาะขอใหทุกทานตั้งใจ รวมจิตไปที่ตัว
คุณพอ ขอใหอานุภาพแหงบุญนี้ เปนเครือ่ งบํารุงหลอเลีย้ งรักษาตัวทาน
เมื่อมีการทําบุญ ก็จะมีการที่ไดบูชาเคารพพระรัตนตรัย
พระรัตนตรัยนั้น เปนสิ่งยึดเหนี่ยวที่ลึกซึ้งที่สุดในทางจิตใจ เมื่อเรา
เขาถึงพระรัตนตรัยแลว จิตใจก็จะมีความเขมแข็ง มีกําลัง มีความ
สงบ มีความรมเย็นเกิดขึ้น ก็ขอใหความรมเย็นนี้ เปนบรรยากาศที่
แวดลอมหมูญาติทั้งหมดพรอมทั้งคุณพอ ชวยประคับประคอง
หลอเลี้ยงใหทานฟนขึ้นมา โดยมีความเขมแข็งทั้งในทางกายและ
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ทางจิตใจ
ในโอกาสนี้ อาตมาขออนุโมทนาอาจารย พรอมทั้งคุณพี่และ
ญาติทั้งปวง ที่ไดทําบุญถวายสังฆทานแดพระสงฆ ซึ่งเปนเครื่องที่
จะทําใหเกิดความดีงามแหงจิตใจ หลอเลี้ยงจิตใจใหเกิดความสด
ชื่นผองใส มีความสุข มีความปลอดโปรงเบิกบาน และมีความสงบ
ก็ขอใหจิตใจที่เบิกบาน มีความเย็น มีความสงบนี้ นํามาซึ่งผลอัน
เปนสิริมงคล คือความสุข และความฟนฟู พรั่งพรอมดวยสุขภาพ
ทั้งกายและใจตอไป
ตอแตนี้ไป ขอเชิญรับพรและขอใหเอาใจชวยคุณพอ ขอให
ท า นได อ นุ โ มทนารั บ ทราบ และขอให ทุ ก ท า นได ช ว ยกั น สร า ง
บรรยากาศแหงความสงบ ความแชมชื่นเบิกบานผองใสยิ่งๆ ขึ้นไป
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¸É¹ÉÁ¦µÈ°¥µ³ÎµÄ®o¸¸É» Á¦µ¹¤µ®µµ´ªnµÁ¦µ³Îµµ
°¥nµÅ¦Ä®oÅo¨¸¸É»
¨´ÊÈÁ·µµ¦¦´¬µ¡¥µµ¨¹É¤¸»Ájµ®¤µ¥°¥¼n¸É
Å o º°Îµ°¥nµÅ¦³Ä®oÅ oÅo¦´µ¦¦´¬µ¡¥µµ¨°¥nµÅo¨
°¥nµo°¥oµÂ¦Èº°ªµ¤ÁÈiª¥µ¦nµµ¥ °Á µ Ânoµ
³Ä®oÅo¨¸¸É» Èo°Ä®oÅo¨µ·Äoª¥

๒๕

»µÄ¸ÉÎµÄ®o¦´¬µÅ o¦´Ê
Á}°´ªnµ oµ³Ä®oµ¦ÎµµÎµ®oµ¸É °Á¦µÅo¨¸ µ¦
¦´¬µ¡¥µµ¨³o°Îµ´Ê°oµ º°´Êµµ¥Â¨³µÄ
¡°Á¦µ Á¦¸¥¤Ä °Á¦µÅªo¦´´Ê°oµ ÄÁ¦µ³¤¸ªµ¤¡¦o°¤¸
¹Ê µ¦Îµµ °Á¦µ³¸ ¹Ê´¸Á}°´Ã¤´· Ânµ¦Á¦¸¥¤Ä
Ánµ¸Ê¥´Å¤n¡° ³o°¤¸µ¦ ÎµÄ oª¥ ÎµÄ°¥nµÅ¦¹³Åo¨
n°¸É³ÎµÄ oµ¤¸ »ÄÄ ¸°¥¼nÂ¨oª Ènª¥Åo¤µ »Á·¤
Èº° ªµ¤¦´ª·µ¸¡ ¦´ª·µ¸¡È¥´ªoµÁ·Å o°¦´µ °
 º° ¦´µÂ¡¥r ¦´µ¡¥µµ¨ ¦´µ¦´¬µÅ o
¸Éªnµ¦´µ¦´¬µÅ oÈº° ¦´µnª¥ °¥µ³nª¥
Å oÄ®o®µ¥Ã¦ oµ¤¸ªµ¤¦¼o¹¸ÊÁ}»Á·¤ ªµ¤¦¼o¹¸É°¥µnª¥
°¥nµÁÈ¤¸É´Ê³Á}Á¦µ³j°´´ª Â¨³Á}£¼¤·»o¤´¸Énª¥
Åªo ¹³¦³°µ¦¤rnµÇ È®ª´ÉÅ®ª¥µ ¹Ê
Ânµ¦¸É³¤¸ªµ¤¦´µnª¥¦´¬µ°¥nµ¸Ê µ¸È
Á}Á¦ºÉ°¸É¥µ Á¡¦µ³³o°Á·¤¸¤µÂnÁ·¤
Á®¤º°°¥nµµ¸É¤µÁ oµ¼n°µ¸¡¸ÊÈÁ¡¦µ³¦´µÂ¸Ê
Á®ÈÂ¨oª°¥µ³nª¥ Á}¤µµÂ¨oª ´ÊÂn¥´Å¤n¤µÁ¦¸¥È
°¥µÎµµ¸Ê °¥µ³¤µnª¥¦´¬µÄ®o®µ¥Ã¦ Á®ÈÅ o
Â¨oª°¥µ³Á oµ¤µÂoÅ Â¨³nª¥Á®¨º° oµ·ÄÂ¸Ê¤¸°¥¼n ÈÁ¦¸¥
ªnµ¦´µ¦´°µ¸¡¸Êoª¥£µ¡·ÄÁ·¤Ã¥¦ °´¸ÊÁ}»Ä¸É¸
µ¡¦³Á¦¸¥ªnµ¤¸ ´³

๒๖

-Òµo ° È¤°°°ÅÄ®o¼o°
¦´¬µÅ o¡¦o°¤´¦´¬µÄ °
³¤¸»®¦º°Å¤n¤¸»Èµ¤ ¦µª¸ÊÈ¤µ¹µ¦ÎµÄÁ¤ºÉ°°¥¼nÄ
µµ¦r ªnµÎµ°¥nµÅ¦³Îµµ¸ÊÄ®oÅo¨ °µÅo¨n°
Å o ´Êµµ¥µÄ Â¨³¨n°·µ¦ °Ã¦¡¥µµ¨Á}o
Â¨oª Èº°·Ä °´ªÁ°ÈÁ}» oª¥ °¥nµ¸É¡¼ªnµ µÈÅo¨
´ªÈÁ}» °¥nµo°¥ÈÄ®o¤¸» ro°¥ ³Îµ°¥nµÅ¦¸ Èº°o°
ÎµÄ ¹É¤¸ª·¸µ¦®¨µ¥°¥nµ
ª·¸É¸ Ò ³ °¡¼¹¦³µ¦r °µ ¸É¤°Ã¨
ÂÎµÄÄ®o» º°¤°Á®È®¦º°¹¹°³Å¦ÄÈ»Å®¤ Å¤n
ªnµ³Á®ÈÁ¦ºÉ°¦µªµµ¦°³Å¦Ç ¸É¤µÄ¦¼ÂnµÇ ®¦º°Á®È
nµÁ oµ¤µ®oµ¹Ê®oµ° Åoµ¤ÄoµÅ¤nÅoµ¤Äoµ °³Å¦
nµÇ ÅoÁ®ÈÂ¨Ç Åo¡·ÉÂnµ®¨µ®¨µ¥ Á®ÈÂ¨oª
¹»Å®¤
°µ¤µ¹¹Á¡ºÉ°®¹ÉÁ¤ºÉ°¤´¥ ÔÑ ªnµe¤µÂ¨oª Á¦¸¥
°¥¼n¸É¹ oµnµ¡¦³´¦r ¹ÉÁ}·É¸ÉÁ·¤µ nµ¼o¸ÊÁª¨µªnµ
µÁ¦¸¥È¤°Å¸Énµ¡¦³´¦r Á®ÈÁ·nµÅnµ¤µÈ´É

๒๗

®´ªÁ¦µ³ °µ¤µÈµ¤ªnµÎµÅ¤nµ´É®´ªÁ¦µ³ nµÈ°ªnµ¸É
Á·Å¤µ´¸É¤¸°³Å¦nµÇ Â¨Ç ´Å ´ÊÁ·°¥nµ´Ê 
¸ÊÁ·°¥nµ¸Ê ´ÊÂn´ª°¥nµ¸Ê ¸ÊÂn´ª°¥nµ´Ê ¡°Á®È
Â¨oªÈ Îµ nµ¼o¸ÊÁ¦¸¥Ánoª¥ ÅoÁ¸¥¦··¥¤
µÁ®È°µ¦¤r¸Énµ¤µnµÅÄ¸ª· Å¤nªnµ³¸
®¦º ° ¦o µ ¥ È ¤ °Á}  »  Å®¤ °¥n µ ¸Ê Á ¦¸ ¥ ªn µ Å¤n ¦´  Å¤n Á È 
°µ¦¤r ®¤µ¥ªµ¤ªnµÁ°µÁ¡µ³°µ¦¤r¸ÉÁ¸É¥ª o° °³Å¦¸ÉÁ oµ´
Á¦ºÉ°Á oµ´µ Á oµ´ªµ¤¤»n®¤µ¥ °µÈ¦´Á°µ ÂnoµÅ¤n
Á oµ´Á¦ºÉ° °µ ÈÅ¤n¦´ Å¤nÁÈ ¨n°¥Ä®o¤´nµÅ ®¦º°¤°
Á®ÈÁ}»Å®¤
Á¡¦µ³³´Ê Å¤nªnµÅ o³¤¸°µµ¦°¥nµÅ¦ µ·Å o
¨°¸É¦nª¤µ³¤¸°µµ¦°¥nµÅ¦ È¤°Á}»Å ¥·É
ªnµ´ÊÄÄÈ¦¼oÁnµ´ªnµ Á¦µÈo°¤¸°¥nµ¸ÊÁ}¦¦¤µ ¤»¬¥r
®¨µ®¨µ¥¸ÊÁ¦µÅoÁ®Èªµ¤¦·Â¨oªÅ ¸ÉÁ·¤µÁ}¤»¬¥r
¥n°¤¤¸°³Å¦nµÇ ´ ¤¸£¼¤·®¨´Å¤nÁ®¤º°´ µµ·´ Â¨³
µ¦¡´ Å o ¤µÁ¥¸É¥¤Å o µ·Å o ¨oªÂnnµÇ ´ Å¤n¤¸
Á®¤º°´Á¨¥
oª¥ªµ¤Á oµÄ¸Ê Áª¨µÁ¦µÁ®ÈÄ¦Ç °³Å¦Ç Á¦µ³Å¤n¤°
Áµ³Å·¸É»¨ µ¤¦¦¤µÁª¨µÁ¦µ³Á·°µ¦¤rÅ¤n¸¤µ
¦³ Á¦µ¤´³¤°Å¸É»Á¡µ³º°Åo°¸Éµ¦¦³Îµ°´¸Ê
°»¨¸Ê ÂnoµÁ¦µ¤°ªoµÇ ªnµ °´¸ÊÁ}Á¡¸¥µ¦¦³Îµ°´

๒๘

®¹ÉÄ¦¦µµ¦¦³Îµ °¤µ¤µ¥ Â¨³¸ÊÈÁ}®¹É
Ä¦¦µÁ¥°³Â¥³¸ÉÁ¦µ¦³¦³Îµª´ nµÅnµ¤µ
Â¨oªÁ¦µÈ¤°°´¸ÊÄµ³°³Å¦°¥nµ®¹É¸ÉÁ¦µÅo¦³Ä
Ân¨³ª´ Á¦µ³Á®Èªnµ Ã°..¸Éº°ªµ¤¦·¸ÉÁ¦µÅo¡Â¨oª ªnµ´Ê
®¨µ¥´Ênµ´¦·Ç ¤¸Â¨Ç ¤µ¤µ¥°¥nµ¸Ê °µ¦¤rÈnµÅ
Á®¤º°´¨ºÉ¸ÉÅ®¨ Ç Åµ¤¦³ÂÊÎµ Á®È°³Å¦Ç ¸É¤´nµÁ¦µ
Á¨¥Å
oµ¤°°¥nµ¸ÊÈÅ¤n¤¸{®µ Á¡¦µ³ÄÁ¦µÅ¤n¦´Å¤nÁÈÁ oµ¤µ
ÅoÂn¤°Á}»Å ¸ÉÈÁ}ª·¸¤°®¦º°ÎµÄ°¥nµ®¹É ¹ÉÈÅo
¨¸Á®¤º°´

¦´¬µÅ o ¦´¬µÈÅo¨°Áª¨µoª¥
ª·¸¸É Ó º°ª·¸µ¦ °¡ª¸É°Á¦¸¥¦¼o ÅoÂn¡ª¸É¤°
°³Å¦Ç Á}µ¦Á¦¸¥¦¼oÅ®¤ Á¦µ¤¸¸ª·°¥¼n Á¦µ¤¸®¼ ¤¸µ ¤¸¤¼
¤¸°³Å¦nµÇ Îµ®¦´¦´ªµ¤¦¼oÂ¨³¦³µ¦rnµÇ ¤µ¤µ¥
Á¤ºÉ°Á¦µÅoÁ®ÈÅo¥·°³Å¦nµÇ Á¦µ¹ÅoÁ¦¸¥¦¼o Á¦µ¹¤¸¦³
µ¦r¸É³Á°µ¤µÄo¦³Ã¥r Á¤ºÉ°Á¦µ¤¸µ ®¼ Á}oÅªoÁ¦¸¥¦¼o oµ
ÅoÁ®Èªµ¤Á}Å°³Å¦ Á¦µÈÁÈÄÂn¸ÉÁ}ªµ¤¦¼oÁnµ´Ê
¼o¸É¤°ÄÂnÁ}µ¦Á¦¸¥¦¼o¸Ênµµ¡ª¸É®¹É ¡ª¸É®¹É
Å¤nÁÈ°³Å¦Á¨¥ ¨n°¥nµ®¤ nª¡ª¸É°ÁÈÄÂn¸É³Á¦¸¥
¦¼o ®¦º°ÁÈÄÂn¸ÉÁ}ªµ¤¦¼o Å¤nÁÈÄÂn °·É¦³¦³´É·
Ä ¡¼nµ¥Ç ªnµ ÁÈÁ}ªµ¤¦¼o°¥nµÁ¸¥ª Å¤nÁÈÁ}°µ¦¤r

๒๙

Îµ®¦´Ä®oÁ·µ¦¦»Ân º°Å¤n¤¸µ¦·¦»Ânn° ¤¸Ânµ¦
Á¦¸¥¦¼o°¥nµÁ¸¥ª Á¦¸¥¦¼oªnµ´ÊÁ}°¥nµ´Ê¸ÊÁ}°¥nµ¸Ê ¸É
º°µ¦¸ÉÁ¦µÅoÁ¦¸¥¦¼o°¥nµ®¨µ®¨µ¥ Á}ªµ¤¦¼o´Ê´Ê
µ¦¸ÉÁ¦µÅo¡Á®È¦¼o´¼o¤µ¤µ¥¸É¤¸¨´¬³Ânµ
´°¥nµ¸Ê n°ÅÁ¦µÈ´ÁÅoªnµ¸É¤¸¡ºÊÁ¡¤µ°¥nµ¸Ê¤´³¤¸
¨´¬³°¥nµ¸Ê ¸É¤¸°µµ¦°¥nµ´Ê¤¸¨´¬³°¥nµ´Ê ¤´³¤¸
£µ¡·Ä°¥nµ¸Ê Á}µ¦ÅoÁ¦¸¥¦¼o ¹Énµ´¡ªÂ¦¸Énµ
Á¥Ç Å¤n¦´ Å¤nÁÈ°³Å¦Á¨¥ ¥´Å¤nÅo¦³Ã¥r¤µÁnµ¸Éª¦ Ân
¡ª¸É°¸ÉÅo¦³Ã¥rº°«¹¬µÅoª¥ ®¤µ¥ªµ¤ªnµ «¹¬µ
¸ª·¤»¬¥rÃ¥Åo´Á ¹É³Á}¦³Ã¥rÂnµ °Á° ¤¸
µ¦¡´µ Á¦¸¥ªnµ ¤¸·{µ¡°¤ª¦
·{µ º°¦´¦¼oÃ¥¤¸· ·¸ÊÅ¤nÅo¤µ¨°¥Ç Ân³¤µ
¡¦o°¤´´¤´³ ´¤´³Èº°ªµ¤¦¼o ·³´ o°¤¼¨Åªo
Â¨oªÈnn°Ä®o{µ {µ¸ÉÎµ®oµ¸É¦¼oµ¦Á¡µ³®oµÁ¦¸¥ªnµ
´¤´³ °µ¦¼oÁ oµÄªnµÁ}°¥nµÅ¦ Á¦µ¥´Á¦¸¥¦¼oªnµ¸Ê
Á}°¥nµ¸Ê ¤¸¡ºÊÁ¡¤µ°¥nµ¸Ê ¤¸°µµ¦°¥nµ¸Ê Á µ¤¸°µµ¦°¥nµ
Å¦Ç Á¦µÈÁ¦¸¥¦¼o®¤ nµ°ªnµ µ¤½µ¥ ·¤½µ¥ ¦´¦¼o
Á¡¸¥Á¡ºÉ°Á}ªµ¤¦¼o Â¨³ÁÈÅªoÁ} o°¤¼¨Îµ®¦´¦³¨¹Äo Å¤n¤¸µ¦
¦»Ânªnµ°Ä®¦º°Å¤n°Ä °¥nµ¸ÊÈÅo¦³Ã¥r Á¦µÈÁ¦¸¥¦¼o
Å Ã¥Å¤n¤¸´ªÁ oµ¤µÁ¸É¥ª o° °´¸Êº°ª·¸¸É°
ª·¸¸É Ô º° º°Á}° Á¤ºÉ°°¥¼nÄÃ¨¸Ê Á¦µ°µ³¤¸
°»  ¤µ¦r ® ¦º ° °»  ¤· °Á¦µ¸É ¥¹  ¤´É  Äªµ¤¸  µ°¥n µ 

๓๐

°¥nµo°¥Á¤ºÉ°Îµ°µ¸¡¸Ê Á¦µÈo°¤¸°»¤µ¦r®¦º°°»¤· °
°µ¸¡ °Á¦µ¸ÉÁ¦µ¥¹º°Åªo Á¤ºÉ°¤¸·É¸ÉÁ oµ¤µ¦³ oµÁ¦µÁ·Á}
{®µ ¹Ê´´ªÂ¨oªÁ¦µÎµ·¡¨µ ´ÉÈ®¤µ¥ªµ¤ªnµÁ¦µÅ¤n
µ¤µ¦Îµ¦°¥¼nÅoÄ°»¤µ¦r®¦º°°»¤· °Á¦µ
´´Ê ·É¸ÉÁ oµ¤µ¸Ê oµÁ}·É¸ÉÅ¤n¸Å¤n°µ¦¤r ¤´°µ
³Á}oÁ®»¸ÉÎµÄ®oÁ¦µ¡¨µµ®¨´µ¦ °Á¦µ ®¦º°µ°»¤
µ¦r®¦º°°»¤·¸ÉÁ¦µ¥¹º°Åªo Á¦µ¤µ¨°¼·ªnµÁ¤ºÉ°¤´Á oµ¤µ
¦³ Á¦µ³¡¨µ ÎµÄ®oÁ¦µ®¨n¨Åµ®¨´µ¦ÅoÅ®¤ Á¦µ
³¥º®¥´°¥¼nÅoÅ®¤ oµ¤°°¥nµ¸ÊÈÁnµ´ªnµÁ}°
oµÎµµ¤ª·¸¸ÊÁ¦µÈ¤°·É¸ÉÁ oµ¤µÁ}°´Ê®¤
oµÁ}¼o¸ÉÁ¦¸¥¦¦¤È¥n°¤¡¥µ¥µ¤Îµªµ¤¸ Án ¤¸ ´·
ªµ¤° ¤¸Á¤µ Á}o »¦¦¤nµÇ Á®¨nµ¸ÊÁ¦µÁ¦¸¥Â¨oª
È¥¹º°·´· ·É¸ÉÁ oµ¤µ¦³Á®¨nµ¸Ê¹Á}°´Ê´Ê
º°°ªnµÁ¦µ³nµÅ®¤ Á¦µ°ÅoÄ»¦¦¤ o°´ÊÇ Å®¤
Á°°¥nµ¸ÊÁ oµÂ¨oª ´· °Á¦µ¥´°¥¼nÅ®¤ Á¦µ¥´¤¸Á¤µÅoÅ®¤
²¨² nµ¸É´ÊÄÂ¸ÊÁ¦¸¥ªnµ¤°Á}°
Á¤ºÉ°Á}° Á¦µÈo°¡¥µ¥µ¤Îµ°Ä®o
nµ µ¦´ÊÄÁ¦¸¥¤ÅªoÂ¨³¤°°¥nµ¸Ê ³ÎµÄ®oÁ¦µ¤¸ªµ¤Á o¤
Â ÈÂ¨³Á¦µ³¼oÅo ¡°Á°°µ¦¤r¸ÉÅ¤n¸Èµ¤ µ¦¦³ÎµÅ¤n¸È
µ¤ Îµ¡¼Å¤n¸Èµ¤ Á¦µ°ªnµ°¤µÂ¨oª È´Ê· Á¦µ¥´Ê
´ªÅoÁ¨¥ Á¦µ³Á¦·É¤¤¸nµ¸¸É¼o° Á¦µ³Å¤n¡¨µ ¦³Á£¸Ê

๓๑

³¤°·É¸ÉÁ· ¹Ê ¸É¥´ÉªÁ¥oµÁ¦oµÄ®o¡¨µ ªnµÁ}°´Ê®¤
Á}ª·¸¸ÉÅo¨Á®¤º°´

ÎµÅ¦¥·ÉÄ®nÄµ¦¦´¬µÅ o
º°µ¦Åo¡´µ´ªÁ¦µÁ°
ª·¸¸É Õ n°ÅÁ}°¸ª·¸®¹É¸É¨oµ¥Ç ´° Ânoµª
Å°¸ ´Ê®¹É º°Á°µ¦³µ¦r®¦º°µµ¦r¸ÉÁ°³Á°´ÊÇ
Á}Áª¸ f ¡´µ
¤»¬¥rÁ¦µ¸Êo°¡´µ ¡¦³¡»«µµº°ªnµ ¤»¬¥rÁ¦µ
¸ÊÁ}´ªr¸É fÅo Â¨³Á}´ªr¸Éo° f Â¨oªÈÁ}´ªr¸É¦³Á¦·
oª¥µ¦ f Á¦µ¤´³¡¼´ªnµ¤»¬¥rÁ}´ªr¸É¦³Á¦· Ânµ
¡¦³¡»«µµÅ¤nÅo¥°¤¦´°¥nµ´Ê nµªnµ¤»¬¥rÁ}´ªr¸É
¦³Á¦·oª¥µ¦ f º°o°¤¸ÁºÉ°Å Å¤nÄn°¥¼nÁ¥Ç È¦³Á¦·
oµÅ¤n fÂ¨oªÅ¤n¦³Á¦·Á¨¥
µ¦ f¸ÉÂ®¨³Á}·É¸ÉÎµÄ®o¤»¬¥r¦³Á¦·Á¨·« ¹Ê¤µÅo
Â¨³µ¦ fÈº°µ¦«¹¬µ¡´µ´ÉÁ° ¡´µÈº° f ¦´
¦» Ä®o¸Ä®oµ¤¥·É ¹Ê
¤»¬¥rÁ}´ªr¸ÉÂ¨µ´ªr´Ê®¨µ¥°¥nµ°ºÉ ´ªr·
°ºÉÁ· ¹Ê¤µÂ¨oªÈ°¥¼nÅooª¥´µµ Â¨³ÄÂn´µ
µ´Ê¤´Ánªnµ¤»¬¥r ¡°Á·¤µ´ªr´Ê®¨µ¥Ènª¥´ªÁ°Åo
Â³´¸ ®¨µ¥°¥nµ¡°°°µo°Â¤nÈÁ·Åo´¸ Á¦·É¤®µ
°µ®µ¦ÅoÁ¨¥ ªnµ¥ÊÎµÅoÁ¨¥ ¥´ª°¥nµnµ¥Ç ®nµ°°µÅ n°

๓๒

Áoµ °¸Å¤n¸É´ÉªÃ¤n°¤µÂ¤n®nµ°°µÁ¨oµ¤µ¨¦³ÊÎµ ¨¼®nµ
Èª·Éµ¤¨¦³ÊÎµ ¤´ª·ÉÅo Â¤n¨ªnµ¥ÊÎµ¤´Èªnµ¥µ¤ÅoÁ¨¥ Â¨³
Â¤n¤´Å®µ·°³Å¦¤´È·oª¥Á¨¥ ÂªnµÄª´¸É¤´Á·´ÊÁ°
¤´Ènª¥´ªÁ°Åo ´ªr´Ê®¨µ¥°¸Îµª¤µÈÁ}°¥nµ´Ê
Ân¤»¬¥rÅ¤n¤¸ªµ¤µ¤µ¦°¥nµ¸Ê ¤»¬¥rÁ·µo°Â¤n
ª´´Ê oµÅ¤n¤¸ nª¥Èµ¥Ân° °¥nµªnµÂnª´´ÊÁ¨¥ Ä®o°¥¼n¹
eÈ¥´®µ·Å¤nÅo Îµ°³Å¦nª¥´ªÁ°Å¤nÅoÁ¨¥ Ã¥´µµ
¤»¬¥r¹Á}´ªr¸ÉÂ¥n¸É» °³Å¦Ç Èo°Á¦¸¥¦¼o o° f ÂÅ¤n¤¸
°³Å¦Åo¤µÁ¨nµÇ oª¥´µµÁ¨¥ ª·¸µ¦°³Å¦Èµ¤¸É
¤»¬¥rÄoÎµÁ·¸ª· Â¤oÂnµ¦´É µ¦° µ¦¥º µ¦Á· µ¦
· µ¦ ´nµ¥ µ¦¡¼ ¤»¬¥ro°Åo¤µoª¥µ¦Á¦¸¥ oª¥µ¦ f
´Ê·Ê
Ân  µ¦o °  f  Á¦¸ ¥ ¦¼o ¸É Á }  »  °n °  °¤» ¬ ¥r ¸Ê Â ®¨³
¨´Á} o°¸®¦º° o°ÅoÁ¦¸¥ °¤»¬¥r ¡¼Åoªnµ ¤»¬¥r¤¸¸È¦
¸É fÅo¸ÉÁ°
´Ânª´¸ÉÁ·¤µÂ¨oª¤»¬¥rÈµ¤µ¦Á¦¸¥¦¼o¦´µ¦ f°
nµ¥°ªµ¤¦¼oªµ¤··É¸É´É¤°¦¤¤µÁ}¡´e®¤ºÉe¨oµe
ÅoÄÁª¨µÅ¤nµ nµµ´ªr·°ºÉ¸ÉÁnoª¥´µµ Ân
´µµ °´ª¤¸ÁnµÄÁ¤ºÉ°Á·¤µ È°¥¼nÁnµ´Ê Á·¤µ
oª¥´µµÄ Èµ¥Åoª¥´µµ´Ê Á¦¸¥¦¼oÅoo°¥
°¥nµ¥·É

๓๓

´´Ê ¤»¬¥r fÂ¨oª¹¦³Á¦·Á¨·«ªnµ´ªr´Ê®¨µ¥°ºÉ
´ªr´Ê®¨µ¥Å¤n¤¸°³Å¦³ÁnÁnµ¤»¬¥rÄoµµ¦ f ¡°¤¸µ¦ f
¹Ê¤µÂ¨oª¤»¬¥rÈÁn¸É» ´ªr´Ê®¨µ¥°ºÉ°¥¼nÅoÂn´µµ
nª¤µ f´ªÁ°Å¤nÅoÁ¨¥ µ· fÅooµº°¤»¬¥r´¤µ f
Ä®o ¹Án ¹Ê¤µoµ Ánoµ¸É fÄ®oÂ¨oªÈ¤µ¨µ»Åo ¤µÁ¨n
¨³¦´ªrÅo ¨·¸É fÄ®oÂ¨oªÈ ¹Êo¤³¡¦oµªÅo Â¨³Â¤o¤»¬¥r
fÄ®o È¤¸ °Á  °µ¦ f°¸ fÁ·ªnµ´ÊÈÅÅ¤nÅo nµµ
¤»¬¥r
¤»¬¥r f´ªÁ°Åo Å¤no°®µÄ¦¤µ f Â¨oª fÅo°¥nµÂ
³Å¤n¤¸ ¸Îµ´Á¨¥ Á¦¸¥ªnµ f°¥nµÅ¦ÈÁ}Åo°¥nµ´Ê fÄ®oÁ}
¤®µ»¦»¬®¦º°Á}¡¦³¡»ÁoµÈÅo
¡¦³¡»Áoµ´ÊÁ¦µº°Á}¦³ Á¡¦µ³Á}´ª°¥nµ °
»¨¸É f Ä®oÁ®Èªnµ¤»¬¥rÁ¦µ¸Êµ¤µ¦ f ¡´µÅo
µ¸ÊÁ¸¥ª³ f¦³´ÉÅ¤n¤¸» rÅ¤n¤¸·Á¨ ¤¸{µo¡
´¦¦¤ ªµ¤¸Á¨·«°³Å¦Ç ÈÎµÅo®¤
´´Ê¡¦³¡»Áoµ¹¦´Åªoªnµ ª¦¤½¦µ ½µ ´ªr´Ê
®¨µ¥ Án ª´ª ªµ¥ oµ ¤oµ °³Å¦nµÇ Á®¨nµ¸Ê fÂ¨oªÁ}´ªr¸É
¦³Á¦· Ân¹¦³´ÊÈ¥´Å¤nÁ¸¥¤Ánµ¤»¬¥r ¤»¬¥r fÂ¨oª
¦³Á¦·Å¤n¤¸Ä¦¤µÁ¸¥¤Ánµ fÅ f¤µ ¡´µ¦³´É
ÁªµÂ¨³¡¦³¡¦®¤Èo°¤¤´µ¦ ¨´¤µ¼µ¤»¬¥r
¡¦³¡»  Áo µ ¦°Á¦ºÉ ° ¸Ê Å ªo ¤ µ Á¡ºÉ ° Ä®o ¤ » ¬ ¥r Á ®È 
¦³®´  Ä«´  ¥£µ¡ °Äµ¦ f  ¡´  µ Ân ¦ ª¤Â¨o ª

๓๔

¤»¬¥rÈÁ}´ªr¸É¦³Á¦·Åooª¥µ¦ f o° f ¡´µÁ°
¡° fÂ¨oªÈ¡´µÅo°¥nµÅ¤n¤¸ ¸ ´Ê
Á¤ºÉ°Á¦µ¤°´ªªnµÁ}´ªr¸É fÁ°Åo È³Á®Èªnµµ¦°¥¼n
Ä´¤Â¨³µ¦Îµµ°µ¸¡nµÇ ´Ê Á}Á¦ºÉ° °µ¦ f 
¡´µ´Ê´Ê Ã¥Á¡µ³µ¦µ°µ¸¡´Ê Á}¸ª·nªÄ®n
°Á¦µ oµÁ¦µ³ fÄ®oÅo¤µ Á¦µÈo° f´µ °Á¦µ¸Ê
Á¡¦µ³ªnµµÁ}¸ª·nªÄ®n °Á¦µ ³ fµÁ¦ºÉ°°ºÉÈÅ¤nn°¥
ÅoÁnµÅ¦ Á¡¦µ³Ã°µ¤¸o°¥
°¥ÊÎµªnµ µ¦µ°µ¸¡¦°¸ª·Â¨³Áª¨µnªÄ®n °Á¦µ
¸ª·nªÄ®n °Á¦µ°¥¼n´µ´Ê´Ê Á¡¦µ³³´Ê oµÁ¦µ³ f
¡´µÄ®o¤µÇ Á¦µÈÁ°µµ¸ÉÂ®¨³ Á}Á¦ºÉ°¤º°®¦º°Á}
Áª¸Äµ¦ f Â¨oªÁ¦µÈ ¤°µ °Á¦µÁ}µ¦ f´Ê®¤
Å¤nªnµ³¤¸°³Å¦Á oµ¤µÄªµ ´º°Á}Á¦ºÉ°¸É³Äo f 
¡´µ´Ê·Ê º° fµ¥ fÄ fªµ¤Îµ·Îµµ fªµ¤
µ¤µ¦Äµ¦·´·n°°µ¦¤rnµÇ fµ¦·´·n°Å o f
ªµ¤´¤¡´r´µ·Å oÂ¨³¼o¦nª¤µ f®µªµ¤¦¼oÂ¨³·Âo
{®µÄµ ¨° fªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ÂoÅ {®µ·Ä
°Á°Åo¸ ¹Ê Á}µ¦¤°ÄÂnÂoÅ ¦´¦» ¸É³Åo¡´µ
¨°Áª¨µ
µµ¦r fÁ· ¹Ê ¦µª¸ÊÁ¦µÂ¡o ®¦º°Á¦µ¡¦n°
Á¦µ®¥n°¦Å® Îµ¦ª´ªÁ° ¡»Â¨oªÈÂoÅ ¦´¦»n°Å

๓๕

ÈÁ¨¥»´µ¦¡´µ Á}µ¦»°¸Â®¹É Ân»Â
¸Ê»Åo¨Åo¦³Ã¥r »°¥nµ¤¸{µ
»Â¸É®¹É´Ê »ÂÅ¤nÁÈ°µ¦¤r ¨n°¥nµ¤°
Á}»Å®¤ ÂnÅ¤nn°¥Åo°³Å¦ nªÂ¸É¸É¸ÊÁ}Â»
oª¥ Â¨³Á¦µÅoªµ¤¦¼o¹ºÉÄ¤¸e·°·É¤Ä¸É¡´µ´ªÁ°Åooª¥
Å¤nªnµ³Á°°³Å¦ÈÅoÂo{®µÂ¨³Åo¦´¦»´ªÁ°°¥¼nÁ¦ºÉ°¥Å
Á¤ºÉ°¤°ÄÂn¸ÊÁ¦µ³Á¡¨·Á¡¨·¤¸e·¤¸ªµ¤» ´µ
¹ °Á°Ä®o´Êªµ¤¦¼o¹°¥nµ¸Ê º°¤°ªnµÁ¦µ³¡´µ
 Â¨³º°Á°µµÁ}Á¦ºÉ°¤º°°´¦³Á¦· ·¸¸É» Äµ¦
¡´µ¸ª· °Á¦µ ¸ÊÁ}ª·¸¸É¸É

oµ³ÎµµÄ®o¸¸É»
Èo°¤»n¤´ÉÄ»®¤µ¥¼»
n°Å ª·¸¸É Ö Á}ª·¸ °¡¦³Ã¡·´ªr ¡¦³Ã¡·´ªr¤¸
¨´¬³Îµ´º° nµ¤¸ªµ¤¤»n®¤µ¥n°Ã¡·µ ÂnÁ¦µÅ¤n
o°¡¼¨¹Å¹Ã¡·µ Á°µÁ¡¸¥ªnµ¤¸Ájµ®¤µ¥¸É¸¼»¸É³Å
Ä®o¹ ¹ÉÎµÄ®o´Ê·µªnµ³o°ÎµÄ®oÎµÁ¦È Ã¥¥°¤¨³ÅoÂ¤o
¦³´É¸ª· Á¡ºÉ°Ä®o¦¦¨»»®¤µ¥¼»´Ê
¡¦³Ã¡·´ªrÁ¤ºÉ°ÅoÁ¦·É¤´Ê·µ´ÊÂ¨oª ³Îµªµ¤¸
°¥nµÁÈ¤¸É Â¤o³o°¨³¸ª·Á¡ºÉ°nª¥Á®¨º°¼o°ºÉÈÅo Â¤o¼¨´É
Â¨o°¥nµÅ¦ÈÅ¤n¨³·Êªµ¤¸´Ê

๓๖

µª¡»Á¤º°É ´º°¡¦³¡»ÁoµÈÁ¨¥´º°Å¹¡¦³Ã¡·´ ªr
oª¥ Á¦µÁ¦¸¥·¡¦³Ã¡·´ªrÈÁ¡ºÉ°Á}Â°¥nµÎµ®¦´Áº°Ä
Á¦µ Ä®oÁ¡¸¥¦¡¥µ¥µ¤¡´µ f Îµªµ¤¸Ä®oÅo°¥nµnµ
Ã¥¤¸Îµ¨´ÄÅ¤no°Å¤n°¥
µ¤ª·´¥ °»» Á¤ºÉ°Îµªµ¤¸Â¨oªÅ¤nÁ®ÈÅo¦´¨ Å¤n¤¸
Ä¦ºÉ¤ ®¦º°µ¸¼¨´ÉÂ¨o È³Á¦·É¤o°°¥ªnµ Îµ¸Å¤nÅo¸
Ân¡°¹¹¡¦³Ã¡·´ªr Á®Èªnµnµ¤´ÉÄªµ¤¸ Â¤oÂn¼
Â¨oÈÅ¤n¥n°o° ¡°Åo¢{Á¦ºÉ° °¡¦³Ã¡·´ªrÈ³Á·Îµ¨´Ä±¹
¼o ¹Ê¤µ ¦¼o¹Â È ´ ¸É³o°°¥Äªµ¤¸ÈÅ¤no°Â¨oª Á¡¦µ³¤¸
¡¦³Ã¡·´ªrÁ}´ª°¥nµ ÈÂ¨oª¨oµÄµ¦Îµªµ¤¸n°Å
µ¦¸ÉnµÁ¨nµÁ¦ºÉ° °¡¦³Ã¡·´ªrÈÁ¡ºÉ°ªµ¤¤»n®¤µ¥°´
¸Ê º°³Ä®oÁ¦µ¤¸Îµ¨´ÄÁ o¤Â ÈÂ¨oª¨oµÎµªµ¤¸Á¸¥¨³Åo
ÁÈ¤¸É Å¤n¥°¤o°Âo Á¡¦µ³³´Ê ¹ª¦´ÊÄªnµÁ¦µ³Îµªµ¤¸
Á®¤º°¡¦³Ã¡·´ªr
®¹É ¹¹¡¦³Ã¡·´ªrªnµnµ¨ÎµµªnµÁ¦µ ¼Â¨o¤µ
ªnµÁ¦µ nµ¥´Îµ¸n°ÅÅo ÎµÅ¤Á¦µ³¤µ¥°¤Â¡oÂn¸Ê
° ´Ê·µÂ¡¦³Ã¡·´ªr Ã¥´ÊÁjµ®¤µ¥¼»
ÂnªÂnªnµ³Îµªµ¤¸°´¸ÊÄ®oÎµÁ¦È °µ³´ÊÂÁjµÄ®nÈÅo
®¦º°°µ³´ÊÁjµÂÁ¡µ³µ¦ÄÂn¨³eÈÅo °µ³´ÊÁ}
»Ç Á}ªµ¤¸Ân¨³°¥nµÈÅo
e¸ÊÁ¦µ¡·µ¦µ´´ªÁ¦µÂ¨oªªnµ ªµ¤¸°´¸ÊÁ¦µnµ³Îµ
Á}¡·Á«¬ ¹´ÊÁ}·µªnµ e¸ÊÁ¦µ³Îµªµ¤¸°´¸ÊÄ®oÅo

๓๗

¤¼¦rÁÈ¤¸É¸É» ¡°´Ê·µ°¥nµ¸ÊÂ¨oª Ä³Á·Îµ¨´
Á®¤º°´¸ÉÁ¦·É¤Á·Á¦ºÉ° ¡°Á¦·É¤o¸ÉÁ¦¸¥ªnµµ¦r oµÎµ¨´
nÂ¦Â¨oª³ÅÅo¸ ÂnoµÁ¦·É¤oÈ°n°¨oµÁ¸¥Â¨oª È®¤Â¦´Ê
Âno
o µ Á¦·É ¤ o  ¸ È Á ®¤º ° ´  ÎµÁ¦È  Å¦¹É  ®¹É  Â¨o ª ¡°´Ê 
·µÂ¨oªÁ¦µ³¤¸Îµ¨´Á o¤Â È Á¦µ³Å¤n¥n°o° Å¤nªnµ³Á°
°µ¦¤r°³Å¦¤µ¦³¦³´É ¤´³¨µ¥Á}Á¦ºÉ°Á¨Èo°¥Å
®¤ Á¡¦µ³¡¨´ °Á¦µ¤µ¤µ¥¤®µ«µ¨¸É°¥¼nÄ´ª ³¡µ´ªÁ¦µ
nµ¡o°»¦¦¸É¤µ¦³¦³´É¸ ªµÅÅo®¤
oµÄ¦´Ê·µÅo¹ ´Ê¡¦³Ã¡·´ªr ÈÎµÎµÁ¦È ³
®¤ Á¡¦µ³¡¦³Ã¡·´ªrÅ¤nÁ¥Â¡oÁ¨¥ÄÁ¦ºÉ°µ¦Îµªµ¤¸ Å¤nªnµ
³¼¨´É¼Â¨o ®¦º°Îµªµ¤¸Â¨oªÅ¤nÅo¦´¨°Â°¥nµ
¸É®ª´ Å¤n¤¸{®µ´Ê´Ê

´ªÁ°ÁÈ¤Â¨oª ÈÁ¨¥ÎµÁ¡ºÉ°Å oÅoÁÈ¤¸É
ª·¸»oµ¥ ¤¸°¸Â®¹É º°Â¡¦³°¦®´r ¡¦³°¦®´r
º°¼o¦·»·Í ®¤µ¥ªµ¤ªnµ Á}¼o Å¸É ¤n¤°¸ ³Å¦¸É °o ÎµÁ¡º°É Á°°¸
¡¦³°¦®´r¤¸¨´¬³¡·Á«¬Á®º°ªnµ¡¦³Ã¡·´ªr º°¡¦³
Ã¡·´ªr¥´Äo·µ ¥´¤¸µ¦´ÊÁjµ®¤µ¥ªnµ Á¦µ³ÅÄ®o¹»
®¤µ¥¸É¸µ¤¼»°´´Ê ¹Éoµ¤°Ä®o¨³Á°¸¥È¥´¤¸°³Å¦¸Éo°
ÎµÁ¡ºÉ°Á°

๓๘

nª¡¦³°¦®´r´Ê¦ oµ¤ ¡¦³¡»ÁoµÈÁ}¡¦³°¦®´r
Á}¼oÎµ °¡¦³°¦®´r ¡¦³¡»ÁoµÂ¨³¡¦³°¦®´r´Ê®¨µ¥¤¸
¨´¬³¸É¡·Á«¬ º°Á}¼o ¦¦¨»» ®¤µ¥Â¨oª Å¤n¤°¸ ³Å¦¸É °o ÎµÁ¡º°É
Á°°¸ ¦ oµ¤´¡¦³Ã¡·´ªr¹Én°ÅÁ¤ºÉ°¦¦¨»»®¤µ¥Â¨oª
¹³Á}¡¦³¡»Áoµ Â¨oª¹³Å¤n¤¸°³Å¦¸Éo°ÎµÁ¡ºÉ°Á°°¸
Á¤ºÉ°Å¤n¤¸°³Å¦¸Éo°ÎµÁ¡ºÉ°Á°Â¨oª ¹³Á}»¨¸É
¤¼¦r Án¤¸ªµ¤» °¥¼nÄ´ª¡¦o°¤¨°Áª¨µ
¡¦³Ã¡·´ªrÁ}¥° °¸É¥´°¥¼noª¥ªµ¤®ª´ Ân¡¦³
¡»ÁoµÂ¨³¡¦³°¦®´r Á}»¨Á¥¸É¥¤¥°¸ÉÅ¤no°°¥¼noª¥
ªµ¤®ª´
¡¦³¡»ÁoµÂ¨³¡¦³°¦®´r´Ê®¨µ¥ Á}¨»n¤»¨¸ÉÅ¤n
o°®ª´Â¨oª Â¨³Å¤n°¥¼noª¥ªµ¤®ª´°¸n°Å Á¡¦µ³¤¸»·É
¤¼¦r°¥¼nÄ´ªÂ¨oª Án¤¸·Ä¸É¤¼¦r ¤¸ªµ¤» ¸É¤¼¦r
¹É°¥¼n´´ªÁ°¨°Áª¨µ Á¡¦µ³³´Ê¹Å¤n¤¸°³Å¦¸É³¤µ¦³
¦³Áº° Á¡¦µ³Å¤n¤¸°³Å¦¸Éo°ÎµÁ¡ºÉ°Á°°¸ ÈÅ¤n¤¸´ª¸É³¦´
¦³°³Å¦´Ê·Ê
·ÉÄ¸É³Îµ ÈÎµÅµ¤¸ÉÅo¡·µ¦µÁ®Èoª¥{µªnµ
Á}·É¸É¸µ¤¼o°Á}¦³Ã¥r Â¨³Îµoª¥¦»µ¸ÉÁ®Èªnµ¼o
°ºÉ¥´¤¸ªµ¤» r ¥´¤¸{®µ¸ÉÁ¦µ³o°nª¥ÂoÅ Á¦µÎµÁ¡ºÉ°Á µ
Å¤nÅoÎµÁ¡ºÉ°Á¦µ Á¡¦µ³³´ÊÁ¦µ³ÅÎµ¹°³Å¦Ä®oÁ·°µ¦¤r
¦³¦³Â Á¦µÅ¤nÅoÎµÁ¡ºÉ°Á¦µ Á¦µÎµÁ¡ºÉ°Á µ ´´Ê¹Å¤n¤¸
°³Å¦¸Éo°¤µ¦´¦³ º°®¤Á¦ºÉ°´ªÂ¨oª

๓๙

¡¦³°¦®´rÅ¤n¤¸´ª¸É³¦´¦³°³Å¦´Ê·Ê ´´Ê
Á¦ºÉ°°³Å¦n°°³Å¦ÈÅ¤n¤¸¤µ¦³´ª ¤°ÂnÁ¡¸¥ªnµÁ¦µÎµÁ¡ºÉ°Á µ
¸ÊÁ}nª¸ÉÁ µ¡¦n° Á µ°µ³¤¸{®µ°¥nµ´Ê°¥nµ¸Ê ·É¸É
Á µÂ°°Å¤n¸´Ê ¤´Á}{®µ °Á µ´Ê´Ê
Áª¨µÁ µ¤¸°µ¦¤rÅ¤n¸ ¡¼Å¤n¸ °´¸É¦·Á}{®µ °Á µ
Á®»°¥¼n¸ÉÁ µ ÄÁ µÅ¤n¸ °µ³¤¸Á®»{´¥Âª¨o°¤Á¸É¥ª o° Á¦µÈ
¤°¼Å Á¦µ³¤µ¥»n°³Å¦´´ªÁ¦µ ¥·ÉÁ¦µ¤¸{µ¤µ Â¨³Á¦µ
Å¤nÁ°µ´ª °Á¦µÁ oµÅ´Ê´Åªo Á¦µÈ¥·ÉÁ®È{´¥¨³Á°¸¥¨Å
Á¦·É¤´ÊÂn{´¥ÄÄ °Á µªnµ Á µÁ·°µ¦¤rÅ¤n¸ ¤¸ªµ¤¨´ª ¤¸
ªµ¤®ªµ ®»®· Á¡¦µ³ªµ¤ÁÈiª¥ Á¦µÈ¥·Éo°nª¥ÂoÅ
{®µÄ®oÁ µÅo¤µ¥·É ¹Ê
Á¤ºÉ°ªµÄÅo°¥nµ¸Ê ´ªÁ°ÈÅ¤n¤¸{®µoª¥ Â¨³¥·Énª¥
Å oÅo¤µ ¹Êoª¥ Á¡¦µ³¤°Á®ÈÂnÁ¦ºÉ° °Á µ Á®ÈÂnÁ¦ºÉ°¦µª¸É
Á· ¹Ê¤µµ¤Á®»{´¥ Â¨³Á®ÈÂnÁ®»{´¥Á· ¹ÊÇ »°¥nµ¸É
Á oµ¤µÁ}Á¦ºÉ° °Á®»{´¥ ÈÁ¨¥Âo{®µÅo Â¨³µ¥Äoª¥
¡¦³°¦®´r º°»¨¸ÉÅ¤n¤¸°³Å¦o°ÎµÁ¡ºÉ°Á°°¸n°Å
Á¡¦µ³³´Ê¹ÎµÁ¡ºÉ°¼o°ºÉÅoÁÈ¤¸É °¸ÊÁ¦µÎµµ °Á¦µÁ¡ºÉ°
¼o°ºÉÂ¨oª È¤°¼Á®»{´¥ o°ÁÈ¦·¸ÉÁ· ¹Ê Å¤n¤¸°µ¦¤r ¹Ê¤µ
¦³ oµÁ¦µ¤°Ânµ¤ªµ¤Á}¦· È¤¸Ân¦³ªµ¦ °·É
´Ê®¨µ¥¸ÉÁ}Åµ¤Á®»{´¥Ánµ´ÊÁ°

๔๐

-Óµo Ä È¤¸®¨´°¥¼nÄ´ªÄ®o¤´ÉÄ
µÅo¨oµªÅ ¥·ÉoµªÅ¨Ä¸ª·¸É¸
Åo¡¼¤µ¹¦³´ °µ¦¤°·ÉnµÇ ®¨µ¥Â ¸¸Ê¨°
¤µ¤°¼Á¦ºÉ°nª¥oµ ·É¸É³¤µnª¥Ä¦³ªµ¦ ´Ê·´·
µ¦Á®¨nµ¸Ê °¥nµÂ¦Èº° ªµ¤¦´µ ÅoÂn ´³ ªµ¤¡°Ä
Äµ ¹É°µ³Á·µµ¦Á®È»nµ Á®È¦³Ã¥r
Á¤ºÉ°Á¦µ¦´Á¡ºÉ°¤»¬¥r Á¦µÈ°¥µÄ®oÁ¡ºÉ°¤»¬¥r¤¸¸ª·¸É¸
µ¤ ¤¸» £µ¡¸ ¤¸°µ¥»¥º ªµ¤¡°Ä®¦º°ªµ¤°¥µ¸Ê nµÁ¦¸¥
ªnµ ´³ Á}´³¸É¤µ´Á¤µ ¹ÉÎµÄ®o¦´°ºÉ °¥µnª¥
°¥µÎµ°³Å¦Ä®oÁ µ °¥µÂoÅ {®µ °Á µ °´¸Ê Á¦¸¥ªnµÁ}
»¸Âno
°µ´³Â¨oª ·É¸É³nª¥ Èº° ·Îµ¹Äµ¦«¹¬µ
°´¸ÊÁ}Á¡¸¥µ¦°oµ¹·É¸É¡¼ÅÂ¨oª Á}µ¦Ã¥¹´ª»
¤´·ÄÄ ¸É³ÎµÄ®oÁ·nµ¸µ¦·´·¸Éo°µ¦ Â¨³¸ÊÄ®oÁ®È
»¦³Ã¥r¸É¥·É ¹ÊÅ°¸ »¤´·ÄÄ o°¸Êº°·Îµ¹Äµ¦
f ¡´µÁ°
Á¤ºÉ°¸Ê°Â¨oªªnµ¤»¬¥rÁ}´ªr¸Éo° f Â¨³Á}´ªr¸É f
Åo Á}´ªr¸É¦³Á¦·oª¥µ¦ f Á¤ºÉ°¦¼o°¥nµ¸ÊÁ¦µÈ¦oµ·Îµ¹

๔๑

Äµ¦«¹¬µ ®¦º°Äµ¦¡´µ ¹Ê¤µ ¹ÉÎµÄ®oÁ¦µo°µ¦
¡´µÁ° Á¤ºÉ°Á¦µÁ·¤¸·Îµ¹Äµ¦ f Á¦µÈ¤°°³Å¦Ç
Á} f Á}Â f®´ ®¦º°Á}·É¸ÉÄoÁ}Á¦ºÉ°¤º°Äµ¦
f®¦º°¡´µ´ªÁ¦µÅ®¤
¸É ¤¸ ·  Îµ¹  °´  ¸Ê  ³¤¸ o ° ¸ Á o µ ¤µ°¸  °¥n µ ®¹É  º °
¦¦¤µÁ¦µ°Îµ·É¸Éµ¥Ç nµ¥Ç oµÁ°·É¸É¥µÈÅ¤nµ¥
Ä Â¨³Îµoª¥ gÄ Â¨oªÈo°ÂoÄ ¨Á¸¥¸Éµ¤¤µ ®¹É Èº°
Å¤nµ¥ Á¦¸¥ªnµ» r ° Èº° Å¤n¤¸Îµ¨´Ä³Îµ ´ÊÅ¤nµ¥´Ê
o°Âo ®¦º°´ÊÁ}» rÂ¨³ÎµÅ¤nÅo¨
ÂnoµÁ··Îµ¹Äµ¦ f ¹Ê¤µÂ¨oª ¨³¨´Á}
¦ oµ¤ ¸É¤¸·Îµ¹Äµ¦ f¸Ê °¥µ³ f´ª°¥¼n¨°
Áª¨µ ¹°®µ·É¸É³Á°µ¤µnª¥ f´ª Á¡¦µ³³´ÊÁ µ³°
·É¸É¥µ º°oµÁ°°³Å¦¥µ³¡»nÁ oµ®µ Á¡¦µ³·É¸É¥µÎµÄ®oÁ¦µ
Åo f¤µ ¥·ÉÁ°·É¸É¥µÈ¥·ÉÅo f¤µ ¡¼´ÊÇ ªnµ ¥·É¥µ
¥·ÉÅo¤µ Á¡¦µ³³´ÊÁ µ¡{®µ®¦º°·É¸É¥»n¥µÈ¥·É°Ä
¸É¤¸·Îµ¹°´¸Ê Á¦µ³´ÁÁ®ÈÅoªnµ ¨´¬³ °Á µ
Èº° Á µÅ¤n¨´ªµ¥µ Â¨³oµ¤¸µ°°¥nµ nµ¥´¥µ 
¡ª¸Ê¨´°®´Á oµ®µµ¥µ Á¡¦µ³µ¦¤¸·Îµ¹Äµ¦ f
ÎµÄ®o°¥³®µ°³Å¦¤µ f´ªÁ° º°ªnµ¥·É¥µ¥·ÉÅo Á¡¦µ³oµ
Á¦µÁ°µ¥µ Â¨³Á¦µÎµÅo Á¦µÈ¥·ÉÅo¤µ ¥·ÉÁ°µ¥µ ¨´
¥·É¸Ä Á¡¦µ³³´Ê¡ª¸Ê³Åo°°¥nµ

๔๒

®¹É Á°µ¥µ ¸Ä ÄÈµ¥oª¥ Å¤n» r ¦ µo ¤´
µ·Îµ¹¸Ê ¸É g Ä Á}» r Ân¸ÅÊ ¤n g Ä ¨´» Â¨³¸Ä
° ÎµÄ®o¤¸Îµ¨´ Á¡¦µ³¡¦o°¤¸É³Îµ ´ÊÄÎµ ÈÁ¨¥ÎµÅo
¨¸
°µ¦¤r¦µo ¥ °µ¦¤rÅ¸É ¤nµn °Ä ÈÁ}Á¦º°É  f ´ªÁ¦µÁn
Á¸¥ª´ Á¦µ°µ³º°·ªµn ¥·É ¥µ¥·É Åo ¥·É ¦oµ¥¥·É ¸ ¤¸· Îµ¹
Äµ¦ f ³¤¸ªµ¤¦¼o¹¸Ê oµÁ¦µÎµ¦ª´ªÁ°Â¨oªÁ°£µ¡·¸Ê
ÈÂªnµÁ¦µ¤¸·Îµ¹Äµ¦ f Á¦µ¸ÊoµÎµ·Ä®o¼Â¨oª³
ÂoÅ µµ¦rÅo®¤ ¸ÉÈÁ}»¤´·ÄÄ°¥nµ®¹É

¡°¤°°³Å¦Ç Åo¼ »°¥nµÈ¨»¨nª ·ÄÈÃ¦nÃ¨n
n°Å°¸°¥nµ®¹É º°nµ¸µ¦¤°·É´Ê®¨µ¥°¥nµ¼·«
µ ¹ÉÁ}nµ¸ °·Ä ¸É¥¹º°®¨´µ¦°´®¹É¹ÉÁ}¡ºÊµ
Ä¡¦³¡»«µµ
¡»«µµ Á¦·É¤ooª¥ ´¤¤µ·· oµÁ¦µ¤¸´¤¤µ··
¤¸ªµ¤Á®È° ¥¹º°Ä®¨´µ¦¸É¼o°Â¨³ªµnµ¸ °·Ä
¼  o ° µ¤®¨´  µ¦´Ê  Â¨o ª °³Å¦n ° °³Å¦µ¤¤µÈ ¸ Å ®¤
´¤¤µ··¸ÉÁ}»Á¦·É¤oÄ¡»«µµ º°ªµ¤Á®È° ÅoÂn
Á®Èªnµ·É´Ê®¨µ¥Á}Åµ¤Á®»{´¥
Á¡¦µ³³´ÊÁ¦µÈ´Ênµ¸Åªoªnµ ³¤°µ¤Á®»{´¥ Áª¨µ
Á°µµ¦r°³Å¦ È¤°µ¤Á®»{´¥
¸ÉÅ¤n¤°µ¤Á®»{´¥ ³¤°µ¤°´ º°¤°µ¤
¸Éªnµ ¤´°ÄÁ¦µ ®¦º°Å¤n°ÄÁ¦µ oµ¤´¼ÄÁ¦µ Á¦µÈÁ°µ Å¤n

๔๓

¼ÄÁ¦µ Á¦µÈÅ¤nÁ°µ ®¦º°Ã¦Á¨¸¥ÅÁ¨¥ ´ÉªÅ³¤¸¨´¬³
°¥nµ¸Ê
¡°¤µÁ¦¸¥¡»«µµ Á¦·É¤ f  fÁºÊ°o º° ´¤¤µ
·· °¥nµo°¥´Ênµ¸ °ÄÄ®oÁ}Åµ¤®¨´µ¦ÁºÊ°oÅªoªnµ
¤°µ¤Á®»{´¥ ¡°´Ênµ¸¸ÊÅ ªoÂ¨oª Á°µµ¦r®¦º°
¦³µ¦r°³Å¦ È°´ªÁ°ªnµ¤°µ¤Á®»{´¥ Ánµ¸ÊÂ®¨³
³Á¨¥ °¥nµo°¥ªµ¤¦¼o¹¸ÉÅ¤n¸È³»³´
·É´Ê®¨µ¥¸ÉÁ oµ¤µµµ®¼Á}o´Ê¤´¥´Éª¥ªªÄÁ¦µ
Ä®o®¨Åµ¤oµ Ä®oÁ···¦·¥µoµ Äµ¸ÉÁ¦¸¥ªnµ °Ä
®¦º°Å¤n°Ä °¥nµ¸Éµ¡¦³Á¦¸¥ªnµ ¥·¸¥·¦oµ¥ oµÁ¦µÁ·
ªµ¤¦¼o¹Å®ªÅµ¤¦³Â°¥nµ´Ê Â¨oªÁ¦µÈ³·¦»Ân º°
Á°µªµ¤¦¼o¹¸É°®¦º°Å¤n°¤µ¦»ÂnÄ Â¨oªÈ·ÅnµÇ
ÎµÄ®oÁ·{®µ Á·ªµ¤» r ´ÊÄÄ °´ªÁ° Â¨³Â°°
Å£µ¥°°¥nµÅ¤n¨µ µ·
Ân¡°Á¦µ°ªnµ¤°µ¤Á®»{´¥ ªµ¤¦¼o¹°ÄÅ¤n
°Ä³³» ¼´¨´¸ ¸Éº°·¤µ Ã¥Îµ®oµ¸ÉÎµÁ°µ´ª
®¨´µ¦¸É¥¹ÅªoÁ}·ªnµ¤°µ¤Á®»{´¥¤µÄo
·¸Éªnµ¤°µ¤Á®»{´¥¸ÊÈn®oµ¸Én°Ä®o{µ´¸
Á¡¦µ³µ¦¤°µ¤Á®»{´¥´Ê o°Äo{µ ¡°°ªnµ¤°
µ¤Á®»{´¥ Èo°o®µºµªªnµÁ¦ºÉ°¦µªÁ}°¥nµÅ¦ Á·µ
°³Å¦ ¡°Äo{µ¡·µ¦µ ·É¸É¤°´ÊÈÅ¤nÁ oµ¤µ¦³´ªÁ¦µ
Á¡¦µ³³´Ê¤´¹³» Á¡¦µ³{µ¤µ {®µÈÅ¤nÁ·

๔๔

{  µÅ¤n ÎµÄ®o Á ·  {  ®µ Ân {  µÁ}  ´ ª Âo {®µ
Á¡¦µ³³´Ê {µÁ·{®µ®¥» {®µÁ·Á¡¦µ³{µ®¥»
oª¥Á®»¸Ê oµ{®µ¤µ o°¦¸Ä®o{µÁ· Â¨oª{µ
³Âo{®µÅo Â¨³{µÁ°È³¤¨oµ¥·É ¹Êoª¥ ¨µ¥Á}
ªnµ oµ¦¼o´Äo{µ ¹{®µ¤µ {µ¥·ÉÁ¡·É¤
Ân´ª¸É³Á}oµÎµ{µ¤µÈº° · ¡°·¤µÈn
µn°Ä®o{µ¦´ {µ¦´nªÁ°µ·¸É·nÄ®oÂ¨oª Èº
µª®µÁ®»{´¥ Á¦·É¤´Ê Ân¤°®µ o°ÁÈ¦·µ¤Ânµ¸Â®n
·Ä °¡¦³°¦®´r
Áª¨µÁ·µµ¦r°¥nµÄ°¥nµ®¹É ÁnÁ°Å ®o oµ
µÅ¤n¸ Èµ¤´ªÁ¦µÁ°ªnµ ¤¸°³Å¦Á· ¹Ê ¤¸°³Å¦ÄÄ °Á µ ®¦º°
¤¸Á¦ºÉ°°³Å¦Á}{®µÂnÁ µ Å¤n¤°Á oµ¤µ¦³´ªÁ¦µªnµÁ¦µ
°®¦º°Å¤n° Ân¤°µ¤Á®»{´¥ Ã¥·É¸ÉÁ¦µ¡Å¤nÁ oµ¹´ª
Á¦µÅo {µÁ}´ª´´Å¤nÄ®o£´¥°´¦µ¥Á oµ¹´ªÁ¦µ Â¨³Á}
´ª¸É´´{®µ´¸ n°µ´Êµ¦·È³Á}ÅÄµ¸É³
®µµnª¥Á®¨º°Á µ
¡°Á¦µÁ·{µ¤°µ¤Á®»{´¥ ¹Ê¤µ Á¦µ³ºµª
Á¦ºÉ°¦µªªnµÁ}°¥nµÅ¦ °¸Ê¤´Å¤n¤¸{®µ´´ªÁ¦µ Ân³¤¸
ªµ¤·nª¥Á µÁnµ´Êªnµ Á°..Á µÁ·°³Å¦ ¹Ê Á µ¤¸{®µ°³Å¦
Á®»{´¥°³Å¦ÎµÄ®oÁ µÁ}°¥nµ´Ê o°®µ¼· ¤´Á}°¥nµÅ¦
Â¸É³Á·{®µ´´ªÁ¦µÎµÄ®oÁ}» r ÈÁ·¦»µ·³nª¥
Á®¨º°Á µ ¸ÉÁ}ª·¸µ¦¤°µ¤Á®»{´¥

๔๕

Á¡¦µ³³´Ê®¨´µ¦ °¡¦³¡»«µµÁºÊ°Â¦¹Ä®o¤¸
´¤¤µ·· ¡°Á°µ´ª¸Ê¤µÄoÈÁ¦¸¥ªnµ¡¹É¦¦¤Â¨oª Á¦µ°ªnµ
¡»´ ³¦³´ ´µ¤· ´¤¤´ ³¦³´ ´µ¤· ´´ ³¦³´
´µ¤· ÂnÁ¦µ¡¹Éoµ®¦º°Á¨nµ Á¦µ¡¼Ânµ¸Á¦µÈÅ¤nÅo¡¹É
¦¦¤³ º°ªµ¤¦·¸Éªnµ·É´Ê®¨µ¥Á}Åµ¤Á®»{´¥¸Ê oµÁ¦µ
¡¹É¦¦¤³ Á¦µÈo°Á°µ¤µÄoÄ¸ª·¦³Îµª´Á¨¥ÄnÅ®¤ oµÁ¦µÁ°µ
®¨´µ¦¸Ê¤µÄo Á¦µÈÁ¦·É¤¡¹É¦¦¤Â¨oª º°¦¦¤³¤µÁ}®¨´¸ª·
°Á¦µÂ¨oª
Á¡¦µ³³´Ê Á¡¸¥ÂnÄo®¨´µ¦¸ÊÈnª¥Åo¤µÂ¨oª Á}°´
ªnµ Äµ¦·´·µ ´Ê®¨´µ¦ÅªoÁ¨¥ Å¤nªnµ³Á·°³Å¦ ¹Ê Å¤nªnµ
³¤¸µµ¦r°³Å¦ ®¦º°¦³°³Å¦ °´ªÁ°´¸ªnµ ¤°
µ¤Á®»{´¥ n°µ´Ê· °Á¦µÈÁ·Åµ¤¦³Â{µ
¡·µ¦µ o°ÁÈ¦·ºµªÁ®»{ ´¥Â¨³·Âo{®µ ÎµÄ®o
{®µÅ¤nÁ·Ân{µÁ· ¸ÉÈ°¸ª·¸®¹É
¦ª¤Â¨oª ®¨´µ¦´ÉªÅÈº°ªnµ Á¦µ¸Ê¤°·É´Ê®¨µ¥Ä
Ân°´ ¥·¸¥·¦oµ¥ ¹Á·´ª ¹Ê¤µ¦´ ªnµ¼ÄÁ¦µ Å¤n¼Ä
Á¦µ ¤´¦³Á¦µ ÂnÃ¥ª·¸·´·Â¸Ê ¡°Á¦µÄo{µ¤°
µ¤Á®»{´¥ ³Å¤nÁ·´ª ¹Ê¤µ¦´¦³°³Å¦´Ê·Ê
Á¡¦µ³³´Ê µ¤¦³¸Éªnµ¤µ´Ê®¤ ¦»Èº°Å¤n¤¸´ª
Á· ¹Ê¤µ¦´µ¦¦³ ¡°Å¤n¤¸´ªÁ oµ¤µ¦´¦³ ·É´Ê
®¨µ¥ÈÅµ¤¦³Â °{µ¸É³¡·µ¦µÂoÅ Á®»µ¦r
°¥nµo°¥ÈÅ¤n¤¸°³Å¦¤µ¦³¦³´É´ªÁ° ÈÅ¤n¤¸{®µ

๔๖

¥´¤¸´ªnª¥°¸°¥nµ®¹Éº° µ¸Á¦µ¥´°µ³Å¤nÁ o¤Â È
¡° ®¦º°¥´Å¤nÎµµÄµ¦Äo®¨´µ¦Â¨³ª·¸µ¦Á®¨nµ¸Ê ¡¦³
¡»Áoµ¹¦Ä®o´ªnª¥ÁºÊ°Â¦¸É»Åªo ÅoÂn®¨´¸ÉÁ¦¸¥ªnµ¤¸
´¨¥µ¤·¦ ¨nµªº°Á¦µ®µ»¨°ºÉ ®¦º°{´¥µ´¤¸ÉÅ¤nÄn
ÈÅo °µ³Á}®´º°®´®µ Á}o ¸É³Á}¼n¤º° Á}
Á¦ºÉ°¨°Ä
¡¼nµ¥Ç ªnµ ´¨¥µ¤·¦º°»¨°ºÉ ¸É¤µÄ¦¼ °´ª
¦·Ç oµ ®´º°oµ °³Å¦°ºÉoµ Îµ®¦´¤µnª¥Á}Á¡ºÉ°¸ª·
Á}¤·¦¼nÄ Áª¨µÁ¦µ¤¸{®µ Á¦µ³Åo¡¼Åo»¥ ³Åoµ¦nÁ¦·¤
Îµ¨´ÄµÁ µ Á¡¦µ³µ¦´ÊÁ¦µ°µ³Á·ªµ¤o°Âo °µ³
Á·ªµ¤¦³°µÁ®ºÉ°¥°n° È¤µnª¥´ Â¤oÂn¤¸°¸ÉÄÅ´
Åo Á oµÂªµ È¤µnª¥´· ®¹É¤¸Á¦ºÉ°®´Ä °¸®¹ÉÈ
¨°Ä ®¦º°nª¥n°Áµ ¤¸Á¦ºÉ°°³Å¦n°°³Å¦ÈÄ®oÎµ¨´Ä´ °´
¸ÊÁ}®¨´ÁºÊ°o nµÁ¦¸¥ªnµ ¤¸´¨¥µ¤·¦Åªonª¥
¸ÊÁ}®¨´Â¨³ª·¸µ¦nµÇ ·ªnµ³ÄoÅoÁ}¦³Ã¥r
Äµ¦· ´ · µ¡°¤ª¦ ®¨´µ¦nµÇ Äµ¡¦³¡»
«µµ´ÊÁ¦µµ¤µ¦ÄoÅo®¨µ¥¦³´ ´ÊÂnª·¸ÁºÊ°o Â¸É
ªnµ ¤°Á}» ÂnnµÅÁ¥Ç Å¤nÅo°³Å¦ ¹Ê¤µ ¦³´É¹ª·¸
°¡¦³°¦®´r »°¥nµ¸ÉÁ¦µÁ°µ¤µÎµ´Ê®¤´ÊÈº°ª·¸·´·
n°°ºÉ Ã¥Á¡µ³Å o Á}ª·¸·´· °´ªÁ¦µÁ°
¦µª¸ÊÈ¤µ¼ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ´ªÁ¦µ´Å o ¨°
¼o¦nª¤µÂ¨³¸ÉÁ¸É¥ª o°Ä·µ¦´Ê®¤°¸¸®¹É

๔๗

³¦´¬µÃ¦Åo
o°¦´¬µªµ¤´¤¡´r´ÄÃ¨oª¥
ÄÂnªµ¤´¤¡´r´Å o ¤¸»¦¦¤¸ÉÁ}´ª¥ºÁn¸É
Å¥Á¦µ¡¼°¥¼nÁ¤° º° Á¤µ¦»µ
Äµ¦·´·n°Å o ¹ÉÁ}¸É¤¸ªµ¤» r ¤¸ªµ¤Áº°
¦o° ³Äo»¦¦¤ o°®¨´º°¦»µÁ}®¨´
Ân»¦¦¤Ä®¤ª¸Ê¤¸®¨µ¥°¥nµ ª´¸Ê °º°Ã°µÁ°µ
¤µ¡¼Ä®oÁ®Èªµ¤´¤¡´rÁ}»´
Á¦µ¤´³Åo¥·»¦¦¤Á®¨nµ¸Ê¡nª´¤µ Ã¥Á¡µ³Á¦µ³
Åo¥·ªµ¤¦»µ¸Ê¤µ¼n´n°¥´ÎµªnµÁ¤µ ¦³´ÉÁ¦µ¡¼
ª´ÅÁ}Îµ¼nªnµ Á¤µ¦»µ Â¨³Á¦µÈ¡¼´ªnµ°µ¸¡ °
Â¡¥r °¡¥µµ¨ Â¨³ °»¨µ¦´Ê®¤ÄÃ¦¡¥µµ¨´Ê
Á}  °µ¸ ¡ ¸É o ° Äo  ªµ¤Á¤µ¦»  µ ¹  o ° Á¡·É ¤ ¡¼  ¨¼  { 
¡´µ»¦¦¤¸Ê ¹ÊÄÄ
ÂnoµÁ¦µ³¨¼ {Ä®o¼o° Èo°Â¥Åon°ªnµ o°Å®
Á}°¥nµÅ¦ µ¸Á¦µÂ¥Å¤n°°Â¤oÂnªµ¤Ânµ¦³®ªnµ
Á¤µ ´ ¦»µ Â¨oªÈ¡¼ ´Å®¤ Å¤n¦ª¼o µn °´Å®Á}Á¤µ
°´Å®Á}¦»µ
°º°Ã°µ¸Ê ¤µÎµªµ¤Á oµÄÁ¸É¥ª´®¨´¦¦¤Á¦ºÉ°¸Ê
Á¡ºÉ°Ä®oÁ·ªµ¤´Á ¹Ê ®¨´¦¦¤»¸Ê¸É¦·¤¸ Õ o° Å¤nÄn¤¸Ân
Á¤µ ¦»µ Ân¥´¤¸ ¤»·µ Â¨³°»Á µoª¥ ´Ê»¤¸ Õ o° Á¦¸¥
ªnµ พรหมวิหาร ๔

๔๘

¡¦®¤ª·®µ¦ Â¨ªnµ ¦¦¤¦³ÎµÄ ®¦º°Á}¸É°¥¼n °Ä °
¼o ¸É Á }  Á®¤º ° ¡¦®¤ ¡¦®¤´Ê  Äµ¡»  «µµÂ¨ªn µ ¼o
¦³Á¦· oµ¤°ÄÂnÁ}¦¼¦¦¤ Á}»¨µ·¬µ ÈÁ®¤º°´
¡¦³¡¦®¤¸ÉÁ}Á¡Áoµ¹É¤¸ Õ ®oµ ¤°Á®ÈÅo»·« ®¤µ¥
ªµ¤ªnµ ¤¸®oµ¸É¤°¼¦¦¡´ªrÅo´Éª´Ê®¤ Å¤nÅo¤°Á¡µ³
oµÄoµ®¹É Å¤n¤°Á¡¸¥»Ä»®¹É Ân¤°´ÉªÅ¦»
oµ
ÄÂn¸É®¹Éº°ªµ¤¦³Á¦· ®¦º°ªµ¤¥·ÉÄ®n °·Ä ¸É
ªnµÁ}¡¦®¤ Èº°¤¸Ä¦³Á¦· Ä¥·ÉÄ®n ª·®µ¦Â¨ªnµ ¸É°¥¼n¸É¡´
¦¦¤Á®¨nµ¸ÊÁ}¸É°¥¼n °Ä¸É¦³Á¦· Ä¸É¦³Á¦·³°¥¼nÄ®¨´
¦¦¤ Õ ¦³µ¦¸Ê º°
Ò. Á¤µ
Ó. ¦»µ
Ô. ¤»·µ
Õ. °»Á µ
Á¤µ´¦»µnµ´°¥nµÅ¦ ª·¸¼ªµ¤nµnµ¥Ç È¼¸É
¸ÉÁ¦µ³ÅÂ°°n°Á µ º°¼¸Éµµ¦r¸ÉÁ µ¦³
Â¨oªÈ³¦¼oªnµÁ¦µª¦³Äo¦¦¤ o°Å®´Á µ
oµ´ÊÁ µ°¥¼nÄ£µª³· Å¤nÅo¤¸Á¦ºÉ°Áº°ÁºÊ°¦o°Ä
°³Å¦ Äµµ¦r°¥nµ¸Ê»¦¦¤¸É³ÄoÈº° Á¤µ °´ÅoÂn
ªµ¤¦´ ªµ¤Á}¤·¦

๔๙

Á¤µ´Ê¤µµ«´¡rÁ¸¥ª´¤·¦ ´Ê¤·¦ Á¤µ Â¨³
Å¤¦¸ ¤µµ¦µ«´¡rÁ¸¥ª´ Á¤µ´Å¤¦¸ È°´Á¸¥ª´
Å¤¦¸Á}Îµ´§ Á¤µ®¦º°Á¤· Á}Îµµ¨¸ Â¨ªnµªµ¤
Á}¤·¦ ®¤µ¥¹ªµ¤¦´ ªµ¤¦µ¦µ¸ °¥µÄ®oÁ µÁ}»
°¸ÊÈÁ¨¥ °¡¼¹ªµ¤¦´ Ó Â
ªµ¤¦´Â¸É Ò º° ªµ¤o°µ¦Á°µ¼o°ºÉ¤µÎµÄ®oÁ¦µ¤¸
ªµ¤» o°µ¦¦°¦° o°µ¦ÅoÁ µ¤µÎµÄ®oÁ¦µÁ}»
¡¼nµ¥Ç ªnµ°¥µÅoÁ µ¤µÎµÁ¦°ªµ¤» Ä®oÁ¦µ ªµ¤¦´¦³Á£
¸Ê Å¤nÂo Å¤n¦· Å¤n¥´É Å¤n¥º Á}ªµ¤¦´ÂÁ®ÈÂn´ª oµÁ µÅ¤n
µ¤µ¦°ªµ¤o°µ¦ °Á¦µÁ¤ºÉ°Å¦ Á¦µÈ®¤¦´´¸ °µ
³Á¨¸É¥Á}ÁºÉ°®nµ¥ ®¦º°¹´Á¨¸¥´ÅÁ¨¥
ªµ¤¦´¦³Á£¸É Ó Á¦¸¥ªnµ ¦´Âo ¤¸¨´¬³¸É°¥µÄ®o
°ºÉÁ}» Án¡n°Â¤n¦´¨¼ Èº°°¥µÄ®o¨¼Á}» ªµ¤°¥µÄ®o
Á µÁ}» ´Ê Á}ªµ¤¦´°¥nµÁ}¤·¦ Á}ªµ¤Á®ÈÂn¼o°ºÉ
º°ªµ¤¦´Âo¸ÉÁ¦¸¥ªnµ Á¤µ ªµ¤¦´¸ÊÁ· ¹ÊÂ¨oª¨°£´¥
Á¡¦µ³³´ÊÂ¤oÂnÄ¸ª·¦°¦´ª oµÁ¦µÁ¦·É¤oª¥ªµ¤¦´
¦³Á£¸É Ò Èo°Ä®oªµ¤¦´¦³Á£¸É Ó µ¤¤µ oµªµ¤¦´
¦³Á£¸É Ó Å¤nÁ·µ¤¤µ®¦º°Á·Å¤nÅo È°´¦µ¥ Ä¸É»³°¥¼n
´Å¤n¥´É¥º ªµ¤¦´Â¸É Ó º° Á¤µ³o°Á oµ¤µ °¥nµo°¥
¡°Ä®oÅo»¨¥£µ¡ ¤¸ªµ¤¤»¨´
ªµ¤¦´¸ÉÁ¦µo°µ¦Åªo®¨n°Á¨¸Ê¥´¤Â¨³°£·µ¨Ã¨È
º° ªµ¤¦´¦³Á£¸É Ó ÅoÂn ¦¦¤¸ÉÁ¦¸¥ªnµ Á¤µ ¸É°¥µÄ®o

๕๐

Á µÁ}» ¡n°Â¤n°¥µÄ®o¨¼Á}» ¨¼°¥µÄ®o¡n°Â¤nÁ}»
°¥nµ¸ÊÁ¦¸¥ªnµ Á¤µ
°¥nµÅ¦Èµ¤ Á¤µ´ÊÁ¦µÄoÄ£µª³¸É°¥¼n´Á}· Ân
oµ´ÊÁ µÁ·ªµ¤Áº°¦o°Á}» r ®¨n¨Åµ£µ¡
· Èo°Äo»¦¦¤ o°¸É Ó º° ¦»µ ¹É®¤µ¥¹µ¦¡¨°¥¤¸
Ä®ª´ÉÅ®ªÁ¤ºÉ°Á®È°ºÉÁº°¦o°¤¸ªµ¤» r o°µ¦³¨
Á¨ºÊ°Á µÄ®o¡oµªµ¤» r
n°Å¸Ê³ÅoÅ¤no°·Ä®o¨Îµµªnµ Á¤µ´¦»µ nµ
´°¥nµÅ¦ ¼¸É¸ÉÁ¦µ³¤¸»¦¦¤Á®¨nµ¸Ên°Á µ oµÁ µ°¥¼nÁ}
· Á¦µ°¥µÄ®oÁ µ¤¸ªµ¤» µ¥°¥¼nn°Å ¤¸Å¤¦¸· ÈÁ¦¸¥
ªnµ Á¤µ oµÁ µÁº°¦o°ÉÎµÁ}» r¨Å Á¦µ°¥µÄ®oÁ µ¡o
µ» r´Ê ÈÁ¦¸¥ªnµ ¦»µ
Á¡¦µ³³´Ê °µ¸¡ °Â¡¥rÂ¨³¡¥µµ¨ ¹Äo¦»µ
¤µ Á¤µ È¤¸ªµ¤Á}¤·¦¥º¡ºÊ¨°Áª¨µ°¥¼nÂ¨oª ®¤µ¥
ªµ¤ªnµ Á¤ºÉ°Å o¤µ®µ Â¤o³¥´Å¤n¦¼oªnµÁÈiª¥°³Å¦ Á¦µÈ¤¸
ªµ¤Á}¤·¦ º°¤¸Á¤µ µ·¤·¦Å o¤µ Á¦µÈ¤¸Á¤µ ¤¸
Á¤µÁ}¦³Îµ Á¤µ¸ÉÄo¤µ¸É» ¦»µÄoÁ¤ºÉ°Á µÁ}» r
Áº°¦o°
°¥nµÅ¦Èµ¤ Ân¸ÊÅ¤n¡° oµ¤¸Ân Ó o°ÈÅ¤n¦ ¥´¤¸µ
µ¦r¸É Ô º° ¥µ¤Á µ¸ ¹Ê Á µ ¹Ê¼º°Á µ¦³ªµ¤ÎµÁ¦È
Á µ¤¸ªµ¤» Á µÎµÄ·É¸É¼o°¸µ¤ Á¦·oµª®oµ ®¦º°®µ¥

๕๑

µÃ¦¤¸» £µ¡¸Â ÈÂ¦ Á¦µÈo°¤¸ o°¸É Ô º°¡¨°¥¥·¸oª¥
°¥´»nÁ¦·¤ Á¦¸¥ªnµ ¤»·µ
o°¸É Ô ¸ÉÅ¥Å¤nn°¥¡¼¹ Á¦µ¤´³°¥¼nÂn Á¤µ Â¨³
¦»µ o°¸É Ô Á¨¥Å¤nn°¥³¤¸ ªµ¤¦· o° Ô ÈÎµ´Á®¤º°´
ÎµÄ®o¤¸µ¦nÁ¦·¤¸ Â¨³nª¥´Îµªµ¤¸ ¹ÉÁ}·ÉÎµ´Ä
µ¦Îµ·®oµ¸ÉÂ¨³¡´µµ¦µ o°Äo´Á¡ºÉ°¦nª¤µ Â¨³
»¨µ¦Ä·µ¦Ä®o¼o°
Â¤oÄµ¦¦´¬µ¡¥µµ¨Èo°Äo Á¡¦µ³¥µ¤Å oµ¥
®µ¥Ã¦ Á¦µÈª¦¤¸¤»·µ ¡¨°¥¥·¸oª¥ Â¨³¡¥µ¥µ¤nÁ¦·¤Ä®o
Á µ¤¸» £µ¡¸¥·É ¹ÊÅ Ä®oÁ µÂ ÈÂ¦¥·É ¹Ê

³¦´¬µÃ¨ÅªoÅo o°¦´¬µ¦¦¤ÅªoÄ®o¸
°¸Ê Ô Â¨oª ¼Á®¤º°³¦ Ã¥´ÉªÅÈ°¥¼nÄ£µª³ Ô
°¥nµ¸Ê º° Ò °¥¼nÁ}· Ó ÉÎµ¨Å Ô ¸ ¹Ê ¸¸Ê¥´¤¸°³Å¦
°¸ ÎµÅ¤¡¦³¡»Áoµ¦´ o° Õ Åªo
o° Õ ¤¸ªµ¤Îµ´¤µ o° Ò ¹ Ô Á}ªµ¤´¤¡´r
¦³®ªnµÁ¦µ´Á µ ®¦º°Á¦µ´Á¡ºÉ°¤»¬¥r´¤¡´r´ º°
Ò. Á µ°¥¼nÁ}· Á¦µ¤¸Á¤µ Å¤¦¸
Ó. Á µÉÎµ¨ Á}» r Á·{®µ Á¦µ¤¸¦»µ
Ô. Á µ¸ ¹Ê » ÎµÁ¦È Îµ¸Îµ° Á¦µ¤¸¤»·µ
n°µ¸ÊÈ¤¸´ª¸É Õ Á oµ¤µ º°¦¸¸É³¦´¬µªµ¤¼o°
°¦¦¤ ®¨´µ¦ Ár ¹ÉÁ¦¸¥nµ¥Ç ´ÊÇ ÎµÁ¸¥ªªnµ ธรรม

๕๒

¦¦¤¸ÊÂ¥Á}´ªªµ¤¦·ªµ¤¼o°°¦¦¤µ¤
¦¦¤µ· Ã¥Á}ªµ¤¸¸É¤¸°¥¼nµ¤¦¦¤µ °ªµ¤Á}¦·
°¥nµ®¹É Â¨³ªµ¤¼o°°¦¦¤¸É¥ ¹Ê¤µ´´Êªµ´´·
Á}Ár °´¤ Á}¦³Á¸¥ Á}®¤µ¥°¥nµ®¹É
oµªµ¤´¤¡´r °Á¦µ´Á µ Ä o° Ò ¹ Ô Å¦³´ª
¸É Õ ¸ÊÁ oµ º°Å¨³Á¤·®¦º°Îµªµ¤Á¸¥®µ¥n°´ª¦¦¤ ´ªªµ¤
¼o° ®¨´µ¦ Ár °³Å¦nµÇ¸ÉÁ oµ Á¦µ³o°Á°µ´ª¸É Õ
¸ÊÅªo nªªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ»¨Ä o° Ò - Ó - Ô ³o°¼
¥´¥´Ê Á¡¦µ³oµÁ¦µÅnª¥Á µ®¦º°nÁ¦·¤Á µ ´¤¤»¬¥r³Á¸¥
®¨´
¥´ª°¥nµÁn ®¹ÉÅ¨´ Ã¤¥ °Á µ ¦³ªµ¤
ÎµÁ¦ÈÄµ¦¨´ Ã¤¥ ÅoÁ·¤µ Á¦µ³¤»·µ Á oµÅnÁ¦·¤ ¥n°¤
Å¤n¼o° Á¡¦µ³µ¦¸ÉÁ µ¦³ªµ¤ÎµÁ¦È°¥nµ¸ÊÈº°ÅÁ oµ
µµ¦r¸É Õ Á}µ¦¦³Îµªµ¤Á¸¥®µ¥n°´ª®¨´µ¦
®¦º°´ª¦¦¤ Ä¦¸¸ÊÁ¦µo°®¥» ¤»·µÅ¤nÅo ¦»µÈÁ®¤º°´
°¥nµ¼o¡·¡µ¬µ¦¼oªnµ µ¥¸ÊÅnµÁ µ¤µ ³Åµ¦ nª¥Ä®o
¡oµÃ¬ÈÅ¤n¼
Á¡¦µ³³´Ê ´ª¦¦¤ º° ®¨´µ¦ ªµ¤¦· ªµ¤¼o°
ªµ¤Á}¦¦¤ ªµ¤°¦¦¤ ®¨´µ¦ Ár ·µ °
´¤ ³Á}¦¼¦¦¤®¦º°µ¤¦¦¤Èµ¤ °´¸Êº°®¨´ ° o°¸É Õ
o µ ´ ª ¸Ê Á o µ ¤µ º ° ªn µ Ä®n Â ¨³Îµ´  Á®º ° ªn µ ªµ¤´ ¤ ¡´  r
¦³®ªnµ»¨ ³o°¦´¬µÅªoÄ®oÅo

๕๓

¹ÎµÄ®oo°¥´Ê o° Ò - Ó - Ô ¤µÁ oµ o°¸É Õ Ã¥o° °»Á µ
º°ªµÄÁ}¨µ Å¤nÁ oµÅoµªnµ¥Â¦ÂÄ®oÁ¸¥¦¦¤ Á¡ºÉ°³
Ä®o´Ê¦´·°n°´ª¦¦¤ ´ª®¨´µ¦ Ár ªµ¤¼
o°°¦¦¤´Ê Ã¥´ªÁ¦µÈ°¥¼Â¨Á¡ºÉ°Ä®oÁ·ªµ¤Á¸É¥¦¦¤
®¦º°Ä®o¦¦¤°¥¼n ÂnnªÄ¸É³Á°µÁ¤µ¦»µnª¥ÅoÃ¥Å¤n
·¦¦¤ È¹ÎµÄ®o °´¸Êº° o°°»Á µ
°»Á µ¸É¥µ¸É» o°¤¸{µ nµµ o° Ò, Ó, Ô ¹É
Å¤no°Äo{µ´ÁnµÅ¦ Á¡¦µ³Á}Á¡¸¥nµ¸¦³®ªnµ»¨ Îµ
ÅÅonµ¥ Ã¥Äoªµ¤¦¼o¹¸É¸µ¤µ¤µµ¦r Ân o°¸É Õ º°
°»Á µ¸É oµÅ¤n¤¸{µ ÎµÅ¤nÅo
°»Á µ ¤´³Â¨´ªnµ Á¥ oµÁ¥Ã¥Å¤nÄo{µ
nµÁ¦¸¥ªnµ Á¥Ãn µ¤Îµ¡¦³ªnµ °´µ»Á µ Á¥ÃnÁ}
°»«¨ Á}µ ÅoÂn Á¥Å¤n¦¼oÁ¦ºÉ° Â¨oªÈÁ¥Å¤nÁ°µÁ¦ºÉ° ÈÁ¨¥Á¥
Å¤nÅoÁ¦ºÉ°
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วันกอนนี้ โยมไดปรารภทํานองอาราธนาวา ถาอาตมภาพ
แสดงเรื่องโพชฌงค ก็คงจะดี
โพชฌงคนี้ เปนหลักธรรมสําคัญหมวดหนึ่ง ญาติโยม
หลายทานรูจักในชื่อที่เปนบทสวดมนต เรียกวาÃ¡¦·¦
และนับถือกันมาวา เปนพุทธมนตสําหรับสวดสาธยาย เพื่อใหคน
ปวยไดสดับตรับฟงแลวจะไดหายโรค
ที่เชื่อกันอยางนี้ ก็เพราะมีเรื่องมาในพระไตรปฎกเลาวา
พระมหากัสสปะ ซึ่งเปนพระเถระผูใหญทานหนึ่งเคยอาพาธ และ
พระพุทธเจาเสด็จไปเยี่ยม แลวทรงแสดงเรื่องโพชฌงคนี้ ตอนทาย
พระมหากัสสปเถระก็หายจากโรคนั้น

»¸Éµ¤ µ¦µ¥µ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°Ä®oÃ¥¤¢{ Á¨nµÁ¤ºÉ°ª´¸É Ô ¡§«·µ¥ ÓÖÓÙ
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อีกคราวหนึ่ง พระมหาโมคคัลลานะ ซึ่งเปนอัครสาวกฝาย
ซาย ก็อาพาธและพระพุทธเจาเสด็จไปเยี่ยม ก็ไดทรงแสดง
โพชฌงคนี้อีก แลวพระมหาโมคคัลลานะก็หายโรค
อีกคราวหนึ่ง พระพุทธองคเองทรงอาพาธ ก็ตรัสใหพระ
มหาจุนทะ ซึ่งเปนพระเถระผูใหญรูปหนึ่งแสดงโพชฌงคถวาย
แลวพระพุทธเจาก็หายประชวร
จากเรื่องราวที่กลาวถึงนี้ พุทธศาสนิกชนก็เลยเชื่อกันมาวา
บทโพชฌงคนั้น สวดแลวจะชวยใหหายโรค แตที่เราสวดกันนี้ เปน
การสวดคําบาลี ผูฟ ง ก็ฟง ไป ซึง่ บางทีอาจจะไมเขาใจเนือ้ ความก็ได
แตที่ทานแสดงในพระไตรปฎกนั้น ทานแสดงเนื้อหาคือตัว
หลักธรรม และธรรมะที่แสดงนั้นเปนธรรมเกี่ยวกับปญญา เปน
ธรรมะชั้นสูง ซึ่งความจริงก็เปนเรื่องของการทําใจใหสวาง สะอาด
ผองใส เปนการรักษาใจ

พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
เปนธรรมดาวา กายกับใจนั้นเปนสิ่งที่อาศัยกันและกัน พอ
กายเจ็บปวยไมสบาย คนทั่วไปก็มักจะพาลจิตใจไมสบาย เศรา
หมอง กระวนกระวาย กระสับกระสายไปดวย และในทํานองเดียว
กัน เมื่อจิตใจไมสบายก็พลอยใหกายไมสบายไปดวย เริ่มตนตั้งแต
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รับประทานอาหารไมได รางกายเศราหมอง ผิวพรรณซูบซีด เปน
สิ่งที่เนื่องอาศัยกัน
ในทางตรงขาม คือในทางที่ดี ถาจิตใจดี สบาย บางทีก็
กลับมาชวยกาย เชนในยามเจ็บปวยถาจิตใจสบาย เชน มีกําลังใจ
หรือจิตใจผองใสเบิกบาน โรคที่เปนมาก ก็กลายเปนนอย หรือที่จะ
หายยากก็หายงายขึ้น ยิ่งถาหากวากําลังใจที่ดีนั้นมีมากถึงระดับ
หนึ่ง ก็ไมเพียงแตทําใหโรคบรรเทาเทานั้น แตอาจจะชวยรักษาโรค
ไปดวยเลย ทั้งนี้ก็อยูที่วาจะชวยทําใจของเราหรือรักษาใจของเรา
ไดมากแคไหน
พระพุทธเจาและพระมหาสาวกนั้น ทานมีจิตใจที่พัฒนา
ใหดีงามเต็มที่ มีสุขภาพดานจิตที่สมบูรณแลว เมื่อถึงเวลาที่
ตองการ ก็จึงเรียกเอาดานจิตมาชวยดานกายไดเต็มที่ ถาไมเหลือ
วิสัยของเหตุปจจัย ก็เอาของดีที่มีในใจออกมารักษากาย ที่เปนโรค
ใหหายไปได
หลักโพชฌงคเปนหลักปฏิบัติทั่วไป ไมเฉพาะสําหรับผูปวย
เทานั้น ถาวิเคราะหดูความหมายของศัพท ก็จะเห็นวา ศัพทเดิม
นั้นทานมีความมุงหมายอยางไร
โพชฌงคมาจากคําวา Ã¡½ กับ °½ หรือÃ¡· กับ°r
จึงแปลวา องคแหงผูตรัสรู หรือองคแหงการตรัสรูก็ได พูดตาม
ศัพทก็คือองคแหงโพธิ หรือองคแหงโพธิญาณนั่นเอง หมายถึงองค
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ประกอบ หรือหลักธรรม ที่เปนเครื่องประกอบของการตรัสรู หรือ
องคประกอบแหงโพธิญาณ แสดงวาหลักธรรมนี้สําคัญมาก เพราะ
เปนธรรมที่จะชวยใหเกิดการตรัสรู
การตรัสรูนั้นเปนเรื่องของปญญา ปญญาคือความรูความ
เขาใจขั้นที่จะทําใหตรัสรูนี้ มีความหมายลึกซึ้งลงไป กลาวคือ การ
ตรัสรูนั้นหมายถึงวา
ประการที่ ๑ รูแจงความจริงของสิ่งทั้งหลาย เห็นสวางโลง
ทั่วไปหมด ไมมีจุดหมองจุดมัว เพราะความรูนั้นชําระใจใหหมด
กิเลส ใหบริสุทธิ์ดวย เพราะฉะนั้น ปญญาตรัสรูนี้จึงหมายถึงความ
รูบริสุทธิ์ หรือความรูที่เปนเหตุใหเกิดความบริสุทธิ์
ประการที่ ๒ ปญญาที่ทําใหตรัสรูนี้ทําใหเกิดความตื่น คือ
เดิมนั้นมีความหลับอยู คือมัวเพลิน มัวประมาทอยู ไมลืมตาลืมใจ
ดูความเปนจริง และมีความหลงใหล เชน มีความหมกมุนมัวเมา
ยึดติดในสิ่งตางๆ เมื่อปญญารูแจงความจริงตรัสรูแลวก็กลายเปน
ผูตื่นขึ้น พนจากความหลับ จากความประมาทมัวเมา พนจาก
ความยึดติดตางๆ พูดสั้นๆ วา ตื่นขึ้นทั้งจากความหลับใหลและ
จากความหลงใหล และ
ประการที่ ๓ จากการที่บริสุทธิ์และตื่นขึ้นมานี้ ก็ทําใหจิต
ใจของผูนั้นมีความเบิกบานผองใส ปลอดโปรงโลงเบา เปนอิสระ
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อันนี้คือสภาพจิตที่ดีงาม ถาเรียกในสมัยปจจุบันก็วาเปนสุขภาพ
จิตที่ดีมาก
ถาทานผูใดก็ตามไดมีสุขภาพจิตอยางนี้แลว แมจะไมถึง
ขั้นหมดกิเลสโดยสิ้นเชิง ก็นับวาเปนผูมีความสุขมาก ถาเปนผูปวย
ไขก็เรียกวามีสภาพจิตที่เหมือนกับไมไดปวย อยางที่เรียกวา กาย
ปวยแตใจไมปวย หรือปวยแตกายใจไมปวย ดังที่พระพุทธเจาเคย
ตรัสสอนทานผูสูงอายุ
ทานผูเจ็บปวยกระเสาะกระแสะ
กระสับกระสายในวัยชราวา ใหทําใจวา ¹Â¤oµ¥ °Á¦µ³iª¥
ÂnÄ °Á¦µ³Å¤niª¥oª¥
ถาทําไดอยางนี้ ก็จะเปนจิตใจที่มีความสุขและก็จะชวย
ผอนคลายหางหายจากโรคนั้น หรืออยางนอยก็บรรเทาทุกขเวทนา
ที่เกิดจากโรคนั้นลงได อันนี้คือการอธิบายความหมายของคําวา
Ã¡r ที่แปลวาองคแหงการตรัสรู

องคแหงการตรัสรูและสุขภาพที่สมบูรณ
ตอจากนี้ก็ควรจะมาสํารวจกันวา หลักธรรมที่เปนองค
ประกอบของการตรัสรูนั้นมีอะไรบาง และมีความหมายอยางไร
โพชฌงคมี ๗ ประการดวยกัน เรียกกันวา โพชฌงค ๗
เหมือนอยางที่บอกไวในบทสวดมนตวา Ã¡´Ã ³·´ µÃ . .
.
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โพชฌงค เริ่มดวย
องคที่ ๑ คือ ·
องคที่ ๒ คือ ´¤¤ª·¥³
องคที่ ๓ คือ ª·¦·¥³
องคที่ ๔ คือ e·
องคที่ ๕ คือ {´·
องคที่ ๖ คือ ¤µ·
องคที่ ๗ คือ °»Á µ
รวมเปนองคธรรมที่เรียกวา Ã¡r Ø ประการดวยกัน ที
นี้ลองมาดูความหมายเปนรายขอเสียกอน
ในหลักธรรมที่เรียกวา “โพชฌงค” หรือองคแหงการตรัสรู
นั้น การตรัสรูเปนจุดหมายที่ตองการ องคธรรมแหงการตรัสรู ก็
เปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะชวยใหบรรลุจุดหมายที่ตองการ กอนที่
จะใชเครื่องมือก็ตองทําความรูจักกับเครื่องมือ หรืออุปกรณกอนวา
อุปกรณแตละอยางนั้นมีอะไรบาง จะใชสําหรับทําอะไร
°r¦³°¸É Ò “·” สติเปนธรรมที่เรารูจักกันดี แปล
วาความระลึกได ระลึกไดอยางไร ทานบอกวา สตินั้นมีลักษณะที่
เปนเครื่องดึงจิตไวกับสิ่งนั้นๆ ซึ่งภาษาธรรมเรียกวา “อารมณ” ดึง
จิตหรือกุมจิตไวกับอารมณ
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อารมณในที่นี้ก็คือ สิ่งที่เราตองเกี่ยวของทุกอยาง สิ่งที่เรา
รับรู สิ่งที่ใจเรานึกถึงได เรียกวา “อารมณ” ไมใชอารมณอยางใน
ภาษาไทย ในที่นี้เพื่อกันความสับสนกับภาษาไทยก็จะพูดวา สิ่ง
แทนที่จะพูดวา อารมณ
สติมีหนาที่ดึงหรือตรึงจิตไวกับสิ่งนั้นๆ ถาเราจะทําอะไรก็
ใหจิตระลึกถึงสิ่งนั้น ดึงเอาไวเหมือนกับเชือก สมมติวามีหลักปก
ไว และมีสัตวตัวหนึ่งเปนตนวาลิงถูกเชือกผูกไวกับหลักนั้น จิตของ
เรานี้เปรียบเทียบไดกับลิงเพราะวาวุนวายมาก ดิ้นรนมาก อยูไม
สุข ทานเปรียบวาตองผูกลิงเอาไวกับหลัก มิฉะนั้นลิงก็จะหนีไป ไม
อยูกับที่ หรือหลุดหายไปเลย สิ่งที่จะผูกลิงก็คือเชือก เมื่อเอาเชือก
มาผูกลิงมัดไวกับหลัก ลิงไปไหนไมได ก็วนอยูกับหลักหรือใกลๆ
หลัก
ทานเปรียบในทางธรรมวา จิตนั้นเหมือนกับลิง หลักที่ผูก
ไวนั้น เหมือนกับสิ่งที่เราเกี่ยวของตองทําในขณะนั้น จะเปนกิจที่
ตองทําหรือเปนธรรมอยางใดอยางหนึ่งก็คือหลักนั้น เชือกที่ผูกก็
คือสติ สติเปนตัวที่ผูกจิตไวกับหลักหรือสิ่งนั้น ดึงไว คุมไว กํากับไว
ไมใหหลุดหายไป
ถาเปนสิ่งเฉพาะหนา ซึ่งปรากฏอยูหรือโผลเขามา ก็เพียง
แตดึงจิตไวกับสิ่งนั้นๆ กุมไว กํากับไวไมใหหลุดลอยหรือผานหาย
ไปไหน อยางที่พูดกันวา เวลาทําอะไรก็ใหระลึกไว คือคอยนึกถึง
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สิ่งที่เรากําลังทํานั้น นึกถึงอยูเรื่อยๆ ใหสิ่งนั้นอยูในการรับรู หรืออยู
กับจิตของเรา ไมใหคลาดไมใหพลัดกันไป อยาใหสิ่งนั้นหลุดหาย
หรืออยาใหจิตของเราฟุงซานลองลอยไปที่อื่น
แตทีนี้ ถาสิ่งนั้นอยูหางไกลออกไปไมปรากฏอยู เชนเปน
เรื่องอดีตผานไปแลว ยกตัวอยางเชน ธรรมคือคําสอนที่ไดฟงมา
กอนหรือสิ่งที่ไดเลาเรียนไว เมื่อหลายวันหรือหลายเดือนมาแลว
สิ่งนั้นอยูหา ง สติก็ทําหนาที่ดึง เอามา เมื่อกี้ดึง ไว ไมใหไปไหน
ใหอยูกับสิ่งนั้น ทีนี้ถาสิ่งนั้นอยูหางก็ดึงเอามา หรือดึงจิตไปไวกับ
สิ่งนั้น ใหไปอยูดวยกัน นี่คือสิ่งที่เรียกวา สติ
สติ ดึงเอาจิตมากํากับไวกับสิ่งที่ตองการ หรือสิ่งที่เราควร
จะเกี่ยวของ ทําใหสิ่งนั้นอยูในการรับรูของจิต ไมหลุดลอย ไมหลน
หาย ไมพลัดกันไปเสีย นี้คือหนาที่ของสติ ประโยชนของสติก็อยู
ตรงนี้ อันนี้คือเครื่องมือหรืออุปกรณที่เรียกวาองคประกอบขอที่ ๑
ไดแก สติ
°r¦³°¸É Ó “´¤¤ª·¥³” หรือ “ธรรมวิจัย” แปลวา
การวิจัยธรรม วิจัย นั้นแปลวา การเฟนหรือเลือกเฟน คือการใช
ปญญาไตรตรอง พิจารณา สอดสอง คนควา ธรรม ก็คือความจริง
ความถูกตอง สิ่งที่ดีงาม สิ่งที่เปนประโยชนเกื้อกูล หรือคําสอนที่
ใหความรูเกี่ยวกับความจริง ความถูกตองดีงาม และสิ่งที่เปน
ประโยชนเกื้อกูลนั้น
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สิ่งนั้นอาจจะอยูตอหนาก็ได เชนเรามองเห็นอะไรอยูขาง
หนาหรือขณะนี้ เรากําลังเผชิญกับอารมณที่เขามาเกี่ยวของ เราก็
เฟน คือมองคนหาใหเห็นธรรมเฟนเอาธรรมออกมาใหได หรือมอง
ใหเปนธรรม
ถามองไมดี ใจของเราก็วุนวาย ปนปวน กระวนกระวาย
เดือดรอน แตถามองใหดี ถึงแมสิ่งนั้นคนทั่วไปเขาวาไมดี ไมชอบ
ใจ เมื่อจําเปนที่เราจะตองเกี่ยวของกับสิ่งนั้นเฉพาะหนาแลว เราก็
มองใหมันเปนธรรมไป หรือมองใหเห็นธรรมขึ้นมา ทําแบบนี้ก็เปน
ธรรมวิจัยอยางหนึ่ง เรียกวามองอะไรก็ได ถามองใหดีแลวมันเปน
ธรรมหรือทําใหเห็นธรรมไดหมด
เหมือนอยางอาจารยที่สอนธรรมบางทาน ทานเนนในเรื่อง
นี้วา มองอะไรใหเห็นเปนธรรม มองใบไม อิฐ ดิน อะไรก็เปนธรรม
หมด ถามองไมดี อะไรๆ ก็เปนอธรรมไปหมด ทําใหใจของเราเสีย
หาย เชนเห็นคนไมนาดู ถามองไมดีก็เกิดโทสะ แตถามองใหดีอาจ
จะเกิดกรุณา เกิดความสงสาร อยางนี้เปนตน
หรืออยางพระเถรีทานหนึ่งในสมัยพุทธกาล ถึงวาระมีหนา
ที่ไปจัดอุโบสถก็ไปจุดเทียนขึ้น แสงเทียนสวาง มองที่เปลวเทียน
นั้น เห็นความเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป พอมองอยางนี้ก็เห็นธรรม ทํา
ใหเกิดปญญาขึ้นมา
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ฉะนั้น สิ่งทั้งหลายนี้อยูที่เรามอง จึงตองรูจักมอง มองใหดี
มองใหเปน มองใหเห็นธรรม หรือมองใหเปนธรรม
ทีนี้ประการตอไป ธรรมวิจัยนั้นพิจารณาไตรตรองสิ่งที่สติ
ดึงมา อยางที่อาตมภาพไดกลาวเมื่อกี้วา เราอาจจะใชสติดึงสิ่งที่
อยูหางไกล เชน สิ่งที่เราไดเลาเรียนมาแลว ไดฟงมากอนแลว อาจ
เปนธรรมคําสอนตางๆ เขามาสูจิต แลวก็ใชปญญาพิจารณาเฟน
หาความหมาย เฟนหาสาระ เลือกเฟนเอามาใชใหเหมาะหรือให
ตรงกับที่ตองการจะใชใหไดผล
เชน เวลาเราอยูนิ่งๆ วางๆ เราก็ระลึกนึกถึงทบทวนธรรมที่
ไดเลาเรียนมาแลว เอามาเลือกเฟน นํามาใชใหถูกกับโอกาส ใชให
เหมาะกับกิจเฉพาะหนาหรือแกปญหาเฉพาะหนาของเราใหถูก
ตองได ใหพอดี การเลือกเฟนออกมาใหถูกตองนี้ก็เรียกวา ธรรม
วิจัยเหมือนกัน แมกระทั่งวา เฟนใหรูวาความหมายของหลักธรรม
นั้นคืออะไร ในกรณีนั้นๆ มุงเอาแงไหน อยางนี้ก็เรียกวา “ธรรม
วิจัย”
°r¦³°¸É Ô “ª·¦·¥³” วิริยะ แปลวาความเพียร
ความเพียรนี้แปลตามศัพทวา ความเปนผูกลาหาญ หรือความ
แกลวกลา วิริยะหรือวีริยะก็มาจาก วีระ ไดแกความเปนวีระ อยาง
ที่เราพูดกันในคําวา วีรชน วีรบุรุษ วีรสตรี เปนตนนั่นเอง
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วิริยะ หรือความแกลวกลานี้ หมายถึงพลังความเขมแข็ง
ของจิตใจ ที่จะเดิน ที่จะกาวหนาตอไป ถึงจะเผชิญอุปสรรค ความ
ยุงยาก ความลําบาก ถึงจะเปนงานหนัก หรือมีภัย ก็ไมครั่นคราม
ไมหวั่นหวาด ไมกลัว ใจสู ไมยอทอ ไมทอถอย และไมทอแท มี
กําลังประคับประคองใจของตัวเองไวไมใหถอย อันนี้เรียกวา วิริยะ
ก็เปนหลักสําคัญ เปนตัวกําลังความเขมแข็ง เปนองคประกอบที่จะ
ใหทําไดสําเร็จ
°r¦³°¸É Õ ”e·” ปติ แปลวาความอิ่มใจ หรือ
ความดื่มด่ํา ความซาบซึ้ง ปลาบปลื้ม จิตใจของเราก็ตองการ
อาหารหลอเลี้ยง คลายกับรางกายเหมือนกัน ปตินี้เปนอาหารหลอ
เลี้ยงสําคัญของจิตใจ
บางทานที่ไดเจริญธรรมดีแลว แมจะรับประทานอาหาร
ทางกายไมมาก แตถาอิ่มใจ สามารถทําใจของตนเองใหมีปติได
เสมอ ก็จะเปนผูผองใสกระปรี้กระเปรา รางกายก็พลอยเอิบอิ่มไป
ดวยไดเหมือนกัน อยางที่ทานเรียกวา ปติภักขา แปลวา ผูมีปติเปน
ภักษา คือ มีปติเปนอาหาร
เพราะฉะนั้น วิธีการอยางหนึ่งที่จะชวยจิตใจของตัวเอง ก็
คือพยายามสรางปติขึ้นมา ปติเปนอาหารหลอเลี้ยงจิตใจใหเอิบ
อิ่ม ความอิ่มใจชวยไดมาก
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บางคนแมจะรับประทานอาหารไดมาก
แตถาจิตใจมี
ความวิตกกังวล เรารอนใจ รางกายก็อาจจะซูบซีดทรุดโทรมลงได
แตคนที่สบายใจ มีอะไรชวยใหดีใจ อิ่มใจอยูเสมอ ก็อาจทําใหราง
กายดีมีผิวพรรณผองใสไปดวย โดยที่อาหารกายนั้น มีแตเพียงพอ
ประมาณ เพราะฉะนั้น ปตินี้ จึงเปนหลักสําคัญอยางหนึ่ง เปน
ธรรมที่ควรจะสรางใหเกิดมีในใจของตนเสมอ ๆ
°r¦³°¸É Ö ”{´·” ปสสัทธิ แปลวาความผอน
คลาย หรือสงบเย็น ไมกระสับกระสาย ไมเครียด ทานแบงเปนกาย
ผอนคลายกับใจผอนคลาย หรือสงบเย็นกายกับสงบเย็นใจ คือไม
กระสับกระสายไมเขม็งเครียด สงบเย็นกายทานหมายเอาลึกซึ้งถึง
การสงบผอนคลายของกองเจตสิก แตเราจะถือเอาการสงบผอน
คลายของรางกายธรรมดาก็ไดงายๆ
คนเราถามีความเครียด มีเรื่องไมสบายใจแลว มันจะ
เครียดทั้งกายและใจ
สภาพที่ตรงขามกับปสสัทธิ
ก็คือ
ความเครียด เมื่อมีเรื่องกลุมกังวลใจ อะไรตางๆ ทางใจแลว ก็
พลอยเครียดทางกายดวย ไมมีความสุข และจะทําใหรางกายทรุด
โทรมลงดวย
หรือถากายเครียด ใจก็พลอยเครียดไปดวย เชน พระพุทธ
เจาครั้งยังเปนพระโพธิสัตว กอนตรัสรู ทรงทดลองบําเพ็ญทุกร
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กิริยา กลั้นลมหายใจจนกายสะทาน ก็เกิดความเครียด ความ
กระสับกระสาย ทั้งทางกายและทางใจ เชนเดียวกัน
ฉะนั้น ทานจึงใหเจริญธรรมที่ตรงขามกับความเครียดนี้
นั่นก็คือ ปสสัทธิ ความสงบเย็น ความผอนคลาย รางกายก็ผอน
คลาย จิตใจก็ผอนคลาย ภาวะนี้เรียกวาปสสัทธิ เปนสิ่งที่ดีมาก
เปนตัวที่มักจะมาตามปติ คือ พออิ่มใจ ก็เกิดความผอนคลาย
สบาย
°r¦³°¸É × “¤µ·” สมาธิ แปลวา ความตั้งจิตมั่น
หรือแนวแนอยูกับสิ่งนั้นๆ ถาพิจารณาสิ่งใด ก็ใหจิตใจแนวแน จับ
อยูที่สิ่งนั้น ถาทํากิจทํางานอะไร ก็ใหใจของเราแนวอยูกับสิ่งนั้น
อยางที่เรียกวา ใจอยูกับกิจ จิตอยูกับงาน อันนี้เรียกวา สมาธิ
ใจอยูกับสิ่งที่นิ่ง ไมเคลื่อนที่ก็มี สมาธิก็จับนิ่งสนิทอยู แต
ถาทํากิจอะไรที่เปนความเคลื่อนไหว เปนการเคลื่อนที่ไป สมาธิก็
คงอยู คือจิตอยูดวยกับสิ่งที่กําหนด เปนไปแบบเรียบสนิท อันนี้ก็
เรียกวา สมาธิ จิตใจที่แนวแนเปนจิตใจที่มีกําลังมาก เฉพาะอยาง
ยิ่งคือเปนจิตใจซึ่งเหมาะที่จะใชงานใหไดผลดี
ในขอ ๑ ที่วาดวยสติ ไดบอกวา สติเปนตัวที่จับ ดึง ตรึง
หรือกํากับไว ทําใหจิตอยูกับสิ่งที่กําหนด ไมหลุดลอยหาย หรือ
คลาดจากกันไป ในขอ ๖ นี้ก็วา สมาธิ คือการที่จิตอยูกับสิ่งที่
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กําหนดนั้น แนวแน ตั้งมั่น แนบสนิท โยมบางทานก็จะสงสัยวา สติ
กับสมาธินี้ฟงดูคลายกันมาก จะเห็นความแตกตางกันไดอยางไร
ขอชี้แจงวา คําอธิบายขางตนนั้นแหละ ถาอานใหดี ก็จะ
มองเห็นความแตกตางระหวางสติกับสมาธิ การทําใหจิตอยูกับสิ่ง
ที่กําหนดเปนสติ การที่จิตอยูกับสิ่งที่กําหนดไดเปนสมาธิ
การดึง การตรึง การจับ การกํากับไว เปนการทําใหจิตอยู
กับสิ่งที่กําหนด การดึง การตรึง การจับ การกํากับนั้น จึงเปนสติ
สวนการที่จิตตั้งมั่น แนวแน แนบสนิท เปนอาการที่จิตอยูกับสิ่งที่
กําหนด การตั้งมั่น แนวแน แนบสนิทนั้นจึงเปนสมาธิ
สิ่งทั้งหลายที่เขามาสูการรับรูของเรา หรือสิ่งที่ใจเรารับรู
นั้น ผานเขามาทางตาบาง ทางหูบาง ทางจมูกบาง ทางลิ้นบาง
ทางกายบาง ปรากฏขึ้นมาในใจบาง ศัพททางพระเรียกวา อารมณ
เมื่ออารมณเขามาแลว มันก็ผานหายไป ทีนี้ ถามันไมเกี่ยว
อะไรกับเรา มันจะผานหายไป ก็ชางมัน เราก็ไมตองไปยุงดวย แต
ถาเราจะตองใช หรือจะตองเกี่ยวของขึ้นมา แลวมันหายไป หลุด
ลอยไป ไมยอมอยูกับเรา เราก็จะไมไดประโยชนท่ตี องการ ตอนนี้
แหละผลเสียก็จะเกิดแกเรา เราจึงตองมีความสามารถที่จะดึงเอา
มันไว ไมใหหลุดลอยหาย หรือผานหายไป การดึงเอาสิ่งนั้นไว เอา
จิตกํากับมันไว หรือตรึงมันไวกับจิต นี่แหละคือบทบาทของสติ ได
แกการคอยนึกเอาไว ไมใหอารมณนั้นหลุดลอยหายไป
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อีกอยางหนึ่ง อารมณนั้นเขามาแลวและผานลวงไปแลว
ไมปรากฏตอหนาเรา แตไปอยูในความทรงจํา ตอนนี้เราเกิดจะ
ตองใช จะตองเกี่ยวของกับมัน เราจะทําอยางไร เราก็ตองมีความ
สามารถที่จะดึงเอามันขึ้นมาไวตอหนาเราขณะนี้
การดึงเอา
อารมณที่ผานลวงไปแลวขึ้นมาใหจิตพบกับมันได นี่ก็เปนบทบาท
ของสติ ไดแกการระลึกขึ้นมา ทําใหสิ่งที่ผานลวงแลวโผลขึ้นมา
ปรากฏอยูตอหนา
อยางไรก็ดี การดึง การตรึง การจับ หรือการกํากับไว ยอม
เปนคูกันกับการหลุด การพลัด การพลาด การคลาด หรือการหาย
ไป การนึกและระลึก ก็เปนคูกับการเผลอและการลืม ดังนั้น เพื่อไม
ใหเผลอหรือลืม ไมใหอารมณหลุดลอยหายไปจากจิต หรือไมให
จิตพลัดพลาดกันกับอารมณ ก็ตองคอยกํากับ จับ ดึง เหนี่ยว รั้งไว
เรื่อยๆ
ถาจะใหมั่นใจหรือแนใจยิ่งกวานั้น ก็ตองใหจิตตั้งมั่น หรือ
แนวแนอยูกับอารมณนั้น หรือใหอารมณนั้นอยูกับจิตแนบสนิท
หรือนิ่งสนิทไปเลย ถาถึงขั้นนี้ได ก็เรียกวาเปนสมาธิ
เราจะใช จะทํา จะดู จะพิจารณาสิ่งใด สิ่งนั้นก็ตองอยูใน
กํากับหรือปรากฏอยูตอหนา ถาของนั้นเปนสิ่งที่เลื่อนไหล หรือจะ
ปลิวลอย เชนอยางแผนผา หรือสําลี ที่อยูกลางลมพัด ก็ตองมี
อะไรผูกรั้งดึงไว ไมใหหลุดลอยหรือเลื่อนไหลหายไป เมื่อสิ่งนั้นถูก
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ผูกรั้งดึงไวแลว เราก็จัดการ พิจารณาดู และทําอะไรๆ กับมันได
ตามตองการ
ในกรณีที่งาน ซึ่งจะทํากับแผนผาหรือสําลีนั้น ไมจําเปน
ตองใหละเอียดชัดเจนนัก เมื่อแผนผาหรือสําลีถูกดึงรั้งตรึงไว แลว
ถึงจะสั่นจะไหวหรือจะสายไปมาบาง ก็ยังทํางานไดสําเร็จ ถึงจะดู
ก็พอมองเห็นและบอกไดวา มีสีสันและรูปทรงอยางไร
แตในกรณีที่เปนงานละเอียด เชน ตองการเห็นราย
ละเอียดชัดเจน ถึงแมจะมีเ ชือ กดึงไว ตรึงไว แตถา ยัง สั่น ไหว
สายอยู ก็ไมสามารถเห็นรายละเอียดหรือทํางานที่ตองใชความ
แมนยําใหสําเร็จได ในกรณีนี้จะตองปก ตอก ยึด หรือประทับให
แนนแนบนิ่งสนิททีเดียว จึงจะดูใหเห็นชัดในรายละเอียด หรือทํา
สิ่งที่จําเพาะใหแมนยําได
ในทํานองเดียวกัน ถาจิตจะมอง จะพิจารณาหรือทํากิจกับ
อารมณใดที่ไมตองการความละเอียดชัดเจนนัก เพียงมีสติคอยดึง
ตรึง จับ กํากับ หรือคอยรั้งไว ก็เพียงพอที่จะทํางานไดสําเร็จ แตถา
เรื่องใดตองการความชัดเจนในสวนรายละเอียด หรือตองการการ
กระทําที่แมนยําแนนอน ตอนนี้จําเปนจะตองใหจิตถึงขั้นมีสมาธิ
แนวมากทีเดียว
ทานเปรียบเทียบไว เหมือนกับวาเราเอาลูกวัวปาตัวหนึ่ง
มาฝก วัวจะหนีไปอยูเรื่อย เราก็เอาเชือกผูกวัวปานั้นไวกับหลัก ถึง
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แมวัวจะดิ้นรนวิ่งหนีไปทางไหน ก็ไดแคอยูในรัศมีของหลัก วนอยู
ใกลๆ หลัก ไมหลุด ไมหายไป แตถึงอยางนั้น วัวนั้นก็ยังดิ้นรนวิ่ง
ไปมาอยู ตอมานานเขา ปรากฏวา วัวปาคลายพยศ มาหยุดหมอบ
นิ่งอยูที่หลัก สงบเลย
ในขออุปมานี้ ทานเปรียบการเอาเชือกผูกวัวปาไวกับหลัก
เหมือนกับเปนสติ
สวนการที่วัวปาลงหมอบนิ่งอยูใกลหลักนั้น
เปรียบเหมือนเปนสมาธิ
ความจริง สติกับสมาธิ ทั้งสองอยางนี้ทํางานดวยกัน
ประสานและอาศัยกัน สติเปนตัวนําหนา หรือเปนตัวเริ่มตนกอน
แลวสมาธิก็ตามมา ถาสมาธิยังไมแนว ยังไมเขมมาก สติก็เปนตัว
เดน ตองทํางานหนักหนอย ตองดึงแลวดึงอีก หรือคอยดึงแรงๆ อยู
เรื่อย แตพอสมาธิแนวสนิทอยูตัวดีแลว สมาธิก็กลายเปนตัวเดน
แทน สติที่คอยกํากับหรือคอยตรึงๆ ดึงๆ ไว จะทํางานเพียงนิดๆ
แทบไมปรากฏตัวออกมา แตก็ทํางานอยูนั่นตลอดเวลา ไมไดหาย
ไปไหน
เปรียบเทียบเหมือนกับวา เอาแผนผามาขึงกลางลม โดย
เราเอาเชือกดึงไวหรือขึงไว แผนผาถูกลมพัด แตก็ไมหลุดลอยหาย
ไป เพราะถูกเชือกดึงเอาไว อยางไรก็ตาม ถึงแมแผนผาจะไมหลุด
ลอยหายไป แตมันก็ขยับอยูเรื่อย ยังสายไปสายมา พลิ้วไปพลิ้วมา
อยูที่นั่น ไมนิ่ง
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ในตัวอยางเปรียบเทียบนี้ มีทั้งการดึงของเชือกและการอยู
นิ่งของแผนผา มาดวยกัน คือตอนที่เชือกดึงไว ก็มีการอยูตัวของ
แผนผาดวย แตการอยูตัวนั้นมีอยูชั่วเดี๋ยวเดียวๆ ความเดนไปอยูที่
การดึงหรือรั้งของเชือก การดึงของเชือกนั้นคือสติ สวนการอยูตัว
หรืออยูนิ่งของแผนผาเทากับสมาธิ จะเห็นวาตอนนี้สติเปนตัวเดน
ทํางานหนัก ทํางานมาก สวนสมาธิมีไดนิดๆ หนึ่ง ไมเดนออกมา
คือสติดึงไว อยูตัวไดนิดก็ขยับไปอีกแลว ดึงไวอยูตัวไดนิดก็ไปอีก
แลว ตัวดึงเลยเดน สวนการหยุดนิ่งสั้นเหลือเกิน ชั่วขณะๆ เทานั้น
อีกกรณีหนึ่ง เปนแผนเหล็ก เอามาตั้งไว ก็ตองเอาเชือกผูก
ดึงรั้งไวเหมือนกัน แตเมื่อถูกลมพัด แผนเหล็กนั้นไมคอยจะหวั่น
ไหว ไมคอยจะขยับ อยูตัวนิ่งดีกวาแผนผา ตอนนี้การทํางานของ
สติ คือเชือกที่ดึง ไมเดน แตก็มีอยู คลายๆ แอบๆ อยู ตัวที่เดนคือ
ความอยูตัวนิ่งของแผนเหล็ก สติไดแตคลอๆ ไว แตทั้งสองอยางก็
อยูดวยกัน
ในกรณีของแผนผาที่ขยับๆ หรือสายๆ ไหวๆ นั้น ถามีรูป
ภาพที่เขียนไวใหญๆ หรือตัวหนังสือโตๆ ก็อานได พอใชการ แตถา
เปนลวดลายละเอียด หรือตัวหนังสือเล็กๆ ก็เห็นไมถนัด อานไดไม
ชัดเจน หรือถาละเอียดนักก็มองไมออก หรืออานไมไดเลย
เพราะฉะนั้น ถาเปนเรื่องที่ดูพอเห็นผานๆ เปนเรื่อง
หยาบๆ เห็นงาย เพียงคอยมีสติกํากับไว ถึงแมจิตจะอยูตัวเปน
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สมาธิเพียงชั่วขณะสั้นๆ ก็พอใหสําเร็จกิจ ใชงานได แตถาเปนสิ่งที่
ตองพิจารณาตรวจดูละเอียด ก็ตองใหจิตเปนสมาธิอยูตัวแนวแน
มากๆ จึงจะมองเห็นไดถนัดชัดเจน
ยิ่งละเอียดลึกซึ้งซับซอนมาก ก็ยิ่งตองการจิตที่เปนสมาธิ
แนวสนิททีเดียว ถาเปรียบเทียบก็หมือนกับจะใชกลองจุลทรรศน
สองดูจุลินทรียที่แสนเล็ก หรืออะไรที่เล็กเหลือเกิน สิ่งที่ถูกดูถูก
ตรวจพิจารณา ซึ่งถูกเครื่องจับกํากับไว จะตองนิ่งแนวประสานกับ
ตาและเลนสที่สองดู อยางสนิททีเดียว
ตอนนี้แหละ ที่สมาธิเปนตัวจําเปน ตองมีใหมาก เวลาที่
เราจะเอาจิตไปใชงานสําคัญๆ จะในแงพลังจิตก็ดี ในแงของการ
พิจารณาเรื่องละเอียดซับซอนมากดวยปญญาที่คมกลาก็ดี ทาน
จะเนนบทบาทของสมาธิอยางมาก เรียกวาสมาธิเปนบาทหรือเปน
ฐานของงานใชกําลังจิตหรืองานใชปญญานั้นๆ
ตอนที่สมาธิยังออน อยูชั่วขณะเดี๋ยวหนึ่งๆ จะไปๆ ก็ตอง
ใชสติคอยดึงอยูเรื่อยๆ สติก็จึงทํางานมาก เปนตัวเดนอยางที่กลาว
แลว ตอนนั้นจึงอยูในภาวะที่คอยดึงไว กับจะหลุดไป เหมือนคอย
ดึงฉุดหรือชักคะเยอกันอยู พอแนวแนอยูตัวสนิทดีแลวก็หมดเรื่อง
ที่จะตองคอยฉุด พนจากการที่จะตองคอยดึงกันที สติก็เพียงแต
คลออยู ก็เอาจิตที่เปนสมาธิไปใชงานไดเต็มที่
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อยางที่กลาวแลววา ระหวางสติกับสมาธินั้น สติเปนตัวนํา
หนา หรือเปนตัวเริ่มตนกอน แมวาจุดหมายเราจะตองการสมาธิ
โดยเฉพาะตองการสมาธิที่แนวแนเขมมาก แตก็จะตองเริ่มงาน
ดวยสติ ดังนั้น ในการฝกสมาธิ จึงตองเริ่มตนดวยการเอาสติมาชัก
นํา หรือมาจับตั้งจูงเขา คือเอาสติมากําหนดอารมณหรือสิ่งที่ใช
เปนกรรมฐานนั้น ๆ กอน
ดังจะเห็นวา ในการฝกสมาธิหรือเจริญสมาธินั้น วิธีฝกทั้ง
หลายจะมีชื่อลงทายดวยสติกันทั่วไป เชน อานาปานสติ พุทธานุ
สติ มรณสติ เปนตน พูดงายๆ วา สติเปนเครื่องมือของสมาธิ
ภาวนา หรือสมาธิภาวนาใชสติเปนเครื่องมือนั่นเอง
พูดเรื่องสติมาเสียนาน ขอยุติเอาไวแคนี้กอน ยังมีองค
ประกอบขอสุดทาย ที่จะตองพูดตอไปอีก
°r¦³°¸É Ø ซึ่งเปนขอสุดทาย คือ “°»Á µ”
อุเบกขา แปลกันงายๆ วา ความวางเฉย วางเฉยอยางไร ถาเราเห็น
อะไร รับรูอะไรแลวเราวางเฉยเสีย บางทีมันเปนแตเพียงความวาง
เฉยภายนอก หรือพยายามทําเปนเฉย แตใจไมเฉยจริง และไมรู
เรื่องรูราวอะไร อยางนี้ไมถูกตอง เฉยอยางนี้ไมใชอุเบกขา
ความวางเฉยในที่นี้ หมายถึง ความเรียบสงบของจิตที่เปน
กลางๆ ไมเอนเอียงไปขางโนนขางนี้ และเปนความเฉยรู คือ รูทัน
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จึงเฉย ไมใชเฉยไมรู หรือเฉยเพราะไมรู เปนการเฉยดูอยางรูทัน
และพรอมที่จะทําการเมื่อถึงจังหวะ
ทานเปรียบจิตที่เปนอุเบกขานี้วา เปนจิตที่ทุกอยางเขาที่ดี
แลว เพราะทุกสิ่งทุกอยางเขาที่ถูกจังหวะกันดีแลว ใจของเราจึง
วางเฉยดูมันไป เหมือนอยางเมื่อทานขับรถ ตอนแรกเราจะตองวุน
วายเรงเครื่องปรับอะไรตออะไรทุกอยางใหมันเขาที่ พอทุกอยาง
เขาที่แลว เครื่องก็เดินดีแลว วิ่งเรียบสนิทดีแลว ตอแตนี้เราก็เพียง
คอยมองดู คุมไว ระวังไว ใหมันเปนไปตามที่เราตองการเทานั้น
การที่ทุกสิ่งเขาที่เรียบรอยดีแลว เดินดีแลว เราไดแตคุม
เครื่องอยูมองดูเฉยๆ นี้ สภาวะนี้เรียกวาอุเบกขา เปนสภาพจิตที่
สบาย เพราะวาทําทุกอยางดีแลว ทุกอยางเดินเขารูปของมันแลว
เหมือนอยางวา ถาเปนพอเปนแม เมื่อลูกเขารับผิดชอบตัว
เองได เขามีการมีงานตางๆ ทําแลว เราชวยเขามาแลว เขาดําเนิน
การของเขาได ทํางานของเขาไดดีแลว คุณพอคุณแมก็เพียงแต
มองดูเทานั้น ไมเขาไปวุนวาย ไมกาวกายแทรกแซงในชีวิตหรือใน
ครอบครัวของเขา จิตใจที่วางเฉยอยางนี้ไดเรียกวา อุเบกขา
อุเบกขาไมใชไมรับรูอะไร ไมใชเฉยเมยไมรูเรื่อง หากแตรับ
รูอยางผูมีปญญา รูวาอะไรเปนอะไร เมื่อเขาที่ดีแลว ทุกอยางเปน
ไปดวยดี รูวาคนเขาควรรับผิดชอบตัวเองในเรื่องนี้ ใจเราวางเปน
กลางสนิท สบาย อยางนี้เรียกวา “อุเบกขา”
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ทั้งหมดนี้คือ ตัวองคธรรม ๗ ประการ ที่เปนองคประกอบ
ขององครวมคือ โพธิ หรือการตรัสรู เวลาเอามาพูดแยกๆ กันอยาง
นี้ บางทีก็เขาใจไมงายนัก แตก็พอเห็นเคาไดวา ธรรมทั้ง ๗ อยางนี้
ไมตองเอาครบทั้งหมดหรอก แมเพียงอยางเดียวถามีสักขอก็ชวย
ใหจิตใจสบายแลว
ถาเปนผูเจ็บไข มีเพียงอยางเดียว หรือสองอยาง จิตใจก็
สบาย เชน มีสติ จิตใจไมหลงใหลฟนเฟอน หรือมีปสสัทธิ กายใจ
ผอนคลาย เรียบเย็น สบาย ไมมีความเครียด ไมกังวลอะไร แคนี้ก็
เปนสภาพจิตที่ดีแลว ถารูจักมองดวยธัมมวิจยะ ก็ทําใจได ยิ่งถามี
วิริยะ มีกําลังใจดวย ก็เห็นชัดเจนวา เปนสภาพดีที่พึงตองการแนๆ
จิตใจของผูเจ็บไขนั้น จะไมตองเปนที่นาหวงกังวลแกทานผูอื่น ยิ่ง
มีปติ มีสมาธิ มีอุเบกขา ที่สรางขึ้นมาไดก็ยิ่งดี

บูรณาการองคประกอบใหเกิดสุขภาพเปนองครวม
แตที่ทานตองการก็คือ ใหองคธรรมทั้ง ๗ นี้มาทํางานรวม
กันครบถวน จึงจะเรียกวาเปน “โพชฌงค” ที่จะใหเกิดการตรัสรู ทํา
ใหกลายเปนผูตื่น ใหกลายเปนผูบริสุทธิ์ ใหกลายเปนผูผองใสเบิก
บาน โดยที่องคธรรมทั้ง ๗ นี้มาทํางานรวมกันครบบริบูรณ เปน
องครวมอันหนึ่งอันเดียว
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ทานแสดงลําดับวิธีการที่องคธรรมทั้ง ๗ ประการนี้มา
ทํางานรวมกันไววา
เริ่มตนดวยขอ ๑ คือสติ สติอาจจะดึงสิ่งที่เราเกี่ยวของ
เฉพาะหนาไวใหอยูกับจิต หรือใหจิตอยูกับสิ่งที่พิจารณาหรือที่
กระทํานั้นอยางหนึ่ง หรืออาจจะดึงสิ่งที่หางไกลเขามา คือเรื่องที่
ผานไปแลว เชน ธรรมที่ไดเลาเรียนมาแลว ก็มานึกทบทวนระลึก
ขึ้นในใจอยางหนึ่ง สตินี้เปนตัวแรกที่จะเขาไปสัมผัสกับสิ่งที่เราเขา
ไปเกี่ยวของ พอสติดึงเอาไว ดึงเขามา หรือระลึกขึ้นมาแลว
ตอไปขั้นที่ ๒ ก็ใชธรรมวิจัย เลือกเฟนไตรตรองธรรม
เหมือนกับที่อาตมภาพกลาวสักครูนี้วา เมื่อจิตของเราพบปะกับ
อารมณนั้น หรือสิ่งนั้นแลว ก็มองใหเปนธรรม มองใหเห็นธรรม
มองอยางทานพระเถรีที่กลาวถึงเมื่อกี้ ที่มองดูเปลวเทียนก็
มองเห็นธรรม เกิดความเขาใจ หยั่งลงไปถึงความเกิดขึ้น ความ
ตั้งอยู ความดับไปของสิ่งทั้งหลาย หรือถามองเห็นภาพหมูมนุษย
กําลังวุนวายกัน ก็อยาใหจิตใจปนปวนวุนวายสับสน มองใหเห็นแง
ดานที่จะเกิดความกรุณา ใหจิตใจมองไปในดานความปรารถนาดี
คิดจะชวยเหลือ หรือเปนเรื่องนาสงสาร
ถาเปนสิ่งที่ลวงแลว ก็ดึงจิตกับอารมณเขามาหากัน แลวก็
มองเห็นธรรมในอารมณนั้น หรือระลึกถึงคําสอน นําเอาธรรมที่ได
เรียนมานั้น ขึ้นมาไตรตรองดู เฟนใหเห็นความหมายเขาใจชัดเจน
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ดี หรือเลือกเฟนใหไดวา ในโอกาสเชนนี้ ขณะนี้ เราควรจะใชธรรม
ขอไหนแกไขปญหาเฉพาะหนา เพราะบางทีเราไมสามารถทําใจได
ไหวกับสิ่งที่เราเห็นเฉพาะหนา
ถึงแมทานจะบอกวา ใหมองอารมณที่เห็นเฉพาะหนานี้
เปนธรรมหรือมองใหเห็นธรรม แตเราทําไมไหว เราก็อาจจะระลึก
นึกทบทวนไปถึงธรรมที่ผานมาแลว เพื่อเอามาใชวา ในโอกาสนี้จะ
เลือกเอาธรรมอะไรมาใชจึงจะเหมาะ จึงจะเปนประโยชน แกไข
ปญหาเฉพาะหนาได อันนี้ก็เปนขอที่ ๒ เรียกวาธรรมวิจัย
อยางนอยการที่ไดทบทวน นึกถึงธรรมที่ไดเลาเรียนมานั้น
ก็ทําใหจิตมีงานทํา ก็สบายใจขึ้น ถาเลือกไดธรรมที่ตองการ หรือ
เฟนไดเขาใจความหมาย ก็จะเกิดกําลังใจขึ้นมา จิตก็จะมีแรงกาว
หนาตอไป
ตอไปก็ผานเขาสูขอที่ ๓ คือ วิริยะ ที่แปลวาความแกลว
กลา ความมีกําลังใจ จิตใจของเรานั้นมักจะทอถอยหดหู บางทีก็
วาเหว เหงา เซ็ง หรือไมกด็ นิ้ รนกระสับกระสาย วุน วายใจ กลัดกลุม
ที่เปนอยางนี้เพราะจิตไมมีที่ไป จิตของเราเควงควาง
แตถาจิตมีทางไป มันก็จะแลนไป เพราะจิตนี้ปกติไมหยุด
นิ่ง ชอบไขวควาหาอารมณ แตเราควาอะไรที่จะใหเปนทางเดิน
ของจิตไมได จิตก็วาวุนและวนเปนวัฏฏะ วิ่งพลานในวงจรที่ไมดีไม
งามอยูอยางนั้นนั่นเอง ทําความเดือดรอนใจใหแกตนเอง ทีนี้ถาทํา
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ทางเดินใหแกจิตไดแลว จิตก็จะมีพลัง ก็จะเกิดวิริยะ มีกําลังใจที่
จะวิ่งแลนไป
ถามีธัมมวิจยะ คือมองและเฟนธรรมใหปญญาเกิด มี
ความสวางขึ้นมาในอารมณนั้น ก็เปนทางเดินแกจิตได จิตก็จะมี
ทางและวิ่งแลนไปในทางนั้น คือมองเห็นเรื่องที่จะทํา มองเห็นทาง
ที่จะกาวหนาไป รูจุดรูแงรูวิธีที่จะแกไขจัดการกับเรื่องนั้นๆ หรือที่
จะปฏิบัติตอสิ่งนั้นๆ แลว ก็จะมีแรงขึ้น ก็จะเกิดกําลังใจขึ้น ทั้งสอง
ขอนี้เปนสิ่งที่เนื่องอาศัยกัน อันนี้เรียกวา วิริยะ คือความมีกําลังใจ
ที่จะกาวไป เปนเครื่องประคับประคองจิตไมใหหดหู ไมใหทอแท
หรือทอถอย
พอเกิดวิริยะ จิตมีกําลังแลว ปติ ความอิ่มใจก็เกิดขึ้นดวย
คนที่มีกําลังใจ ใจเขมแข็ง ใจไดเห็นเปาหมายอะไรขึ้นมาแลวก็จะ
เกิดปติ มีความอิ่มใจขึ้น อยางที่เรียกวาเกิดมีความหวัง
ทานเปรียบเหมือนกับวา คนหนึ่งเดินทางไกลฝามากลาง
ตะวันบายแดดรอนจา บนทองทุงโลงที่แหงแลง มองหาหมูบาน
และแหลงน้ําสระหวยลําธาร ก็ไมเห็น เดินไปๆ ก็เหน็ดเหนื่อย ชัก
จะเมื่อยลา ทําทาจะเกิดความทอแทและทอถอย ออนแรงลงไป ใจ
ก็หวาดหวั่นกังวล เกิดความเครียดขึ้นมา
แตตอนหนึ่งมองไปลิบๆ ขางหนาดานหนึ่ง เห็นหมูไมเขียว
ขจีอยูไกลๆ พอเห็นอยางนั้นก็เอาขอมูลที่มองเห็นในแงตางๆ มา
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คิดพิจารณาตรวจสอบกับความรูที่ตนมีอยู ก็รูแจงแกใจวาที่นั่นมี
น้ํา พลันก็เกิดวิริยะมีกําลังเขมแข็งขึ้นมา กาวหนาตอไป และ
พรอมกับการกาวไป เดินไป หรือวิ่งไปนั้น หัวใจก็เกิดความชุมชื่น
เปยมดวยความหวัง ทั้งที่ยังไมถึงน้ํา ก็ชุมฉ่ําใจ เกิดความอิ่มใจ
ดวยปติ
พอเกิดความอิ่มใจแลว ก็จะมีความผอนคลายสบายใจ
สงบลงได หายเครียด เพราะคนที่เครียดกระสับกระสายนั้น ก็เนื่อง
ดวยจิตเปนอยางที่พูด เมื่อ กี้นี้วา หวาดหวั่น กัง วล อางวาง หรือ
วนอยู ติดคางอยู ไมมีที่ไป ก็เควงควางๆ จิตก็ยิ่งเครียดยิ่ง
กระสับกระสาย พอจิตมีทางไปแลว ก็มีกําลังใจเดินหนาไป มี
ความอิ่มใจ ก็มีความผอนคลายสบายสงบไปดวย หายเครียดหาย
กระวนกระวายใจ จิตก็ผอนคลายสงบระงับ กายก็ผอนคลายสงบ
ระงับ อันนี้เรียกวา เกิดปสสัทธิ
พอเกิดปสสัทธิแลว จิตซึ่งเดือดรอนวุนวายเพราะความ
เควงควางกระสับกระสาย
เมื่อมีทางไปแลวก็เดินเขาสูทางนั้น
ความกระสับกระสายกระวนกระวาย ความหวาดหวั่นกังวลและ
เครียดก็หายไป จิตก็นิ่งสงบ แนวแนไปกับการเดินทางและกิจที่จะ
ทําในเวลานั้น ก็เกิดเปนสมาธิขึ้น แลนแนวไปในทางนั้น วิ่งไปทาง
เดียวอยางแนวแน และมีกําลังมาก
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ทานเปรียบเหมือนกับน้ําที่เรารดลงมาจากที่สูง น้ําที่เรา
เอาภาชนะหรือที่บรรจุขนาดใหญเทลงบนยอดภูเขา ถาน้ํานั้นไหล
ลงมาอยางกระจัดกระจายก็ไมมีกําลัง แตถาเราทําทางให จะตอ
เปนทอก็ตาม หรือขุดเปนรางน้ําก็ตาม น้ําที่ลงมาตามทางนั้นจะ
ไหลพุงเปนทางเดียว และมีกําลังมาก เหมือนจิตที่ไดทางของมัน
ชัดเจนแลว ก็จะเปนจิตที่ไหลแนวไปในทางนั้น และมีกําลังมาก นี้
เปนจิตที่มีสมาธิ
เมื่อจิตมีสมาธิ ก็เปนอันวาทุกอยางเดินไปดวยดีแลว เมื่อ
จิตมีทางไป ไปในทางที่ถูกตองสูจุดหมาย เดินไปดวยดี ไมมีหวง
กังวล ใจก็สบาย ปลอยวาง เฝาดูเฉยวางทีเปนกลางอยู จิตที่เฝาดู
เฉยนี้ คือจิตที่มีอุเบกขา เปนกลาง ไมเกาะเกี่ยวสิ่งใด เพราะไม
ตองกังวลถึงงานที่ทํา
เหมือนอยางคนขับรถที่วาเมื่อกี้นี้ เขาเพียรพยายามใน
ตอนแรกคือ เรงเครื่อง จับโนน ดึงนี่ เหยียบนั่น แตเมื่อเครื่องเดิน
ไปเรียบรอยเขาที่ดีแลวก็ปลอย จากนั้นก็เพียงนั่งมองดูเฉยสบาย
คอยคุมอยู และทําอะไรๆ ไปตามจังหวะของมันเทานั้น ตอนนี้จะ
คุยจะพูดอะไรกับใครก็ยังได ถาทําอยางนี้ได จิตที่เดินไปในแนว
ทางของการใชปญญา ก็จะเจริญปญญา เกิดความรูความเขาใจ
เพิ่มพูนเปนปญญายิ่ง ๆ ขึ้นไป ถาเดินไปในทางของการทํากิจเพื่อ
โพธิ ก็จะบรรลุโพธิคือการตรัสรู
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เปนอันวา จุดเริ่มตนที่สําคัญคือ ตองมีสติ สตินั้นก็นํามา
ใชประโยชนดังที่กลาวแลว ใหมันสงตอกันไปตามลําดับ เปนธรรม
ที่หนุนเนื่องกัน ๗ ประการ ถาทําไดเชนนี้ ก็เปนประโยชนชวยให
บรรลุถึงจุดหมาย ไมวาจะเปนผูปฏิบัติเพื่อความหลุดพน หรือจะ
ใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
แมแตถาใชประโยชนในชีวิตประจําวันถูกตอง ก็เปนการ
ปฏิบัติเพื่อความหลุดพนไปดวยในตัวนั่นเอง เพราะการปฏิบัติที่วา
เพื่อความหลุดพนนั้น ก็คือการที่สามารถทําจิตใจของตนเอง ให
ปลอดโปรงผองใสดวยสติปญญานั่นเอง จะเปนเครื่องชวยในทาง
จิตใจของแตละทานทุกๆ คน ทําใหเกิดความโลงเบา เปนอิสระ
อาตมภาพแสดงธรรมเรื่องโพชฌงคมานี้ ก็ไดพูดไปตาม
หลัก ใหเห็นความหมายของแตละขอและความสัมพันธกัน แตสิ่ง
สําคัญอยูที่วาเราจะนํามาใชอยางไรในกรณีแตละกรณี อันนี้เปน
เพียงการพูดใหเห็นแนวกวางๆ เทานั้น จะใหชัดเจนไดก็ตอเมื่อเรา
นําไปใช ในเหตุการณแตละเหตุการณ ในเรื่องแตละเรื่องวาจะใช
อยางไรใหเห็นประจักษแกตนเอง เมื่อไดเห็นประโยชนประจักษขึ้น
มาครั้งหนึ่ง เราก็จะมีความชัดเจนขึ้นและนําไปใชไดผลดียิ่งๆ ขึ้น
โอกาสนี้อาตมภาพก็ถือวาเปนการพูดเริ่ม หรือเปนการ
บอกแนวทางใหหลักการไว เปนความเขาใจทั่วไป เกี่ยวกับเรื่อง
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โพชฌงค ก็พอสมควรแกเวลา ขอสงเสริมกําลังใจโยม ขอใหโยม
เจริญดวยหลักธรรมเหลานี้ เริ่มตนดวยสติเปนตนไป
โดยเฉพาะขอหนึ่งที่อยากใหมีมากๆ ก็คือ ปติ ความอิ่มใจ
จะไดชวยเปนอาหารใจ คือ นอกจากมีอาหารทางกายเปนภักษา
แลว ก็ขอใหมีปติเปนภักษาดวย คือ มีปติเปนอาหารใจ เปนเครื่อง
สงเสริมใหมีความสุข เมื่อมีความสุขกายแลว มีความสุขใจดวย ก็
ไดชื่อวา เปนผูมีความสุขโดยสมบูรณ มีสุขภาพพรอมทั้งสองดาน
คือดานกาย และดานใจ มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต
หลักธรรมทีอ่ าตมภาพนํามาชีแ้ จงเหลานี้ หากวาไดนาํ ไปใช
ก็จะเปนพรอันประเสริฐ ที่เ กิด ขึ้น ในจิตใจของโยมแตละทานเอง
อาตมภาพขอใหทกุ ทานไดรบั ประโยชนจากหลักธรรมชุดนีโ้ ดยทัว่ กัน

ภาคผนวก
โพชฌังคปริตร
โพชฌังโค สะติสังขาโต
วิริยัมปติปสสัทธิสะมาธุเปกขะโพชฌังคา
มุนินา สัมมะทักขาตา
สังวัตตันติ อะภิญญายะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
เอกัสฺมิง สะมะเย นาโถ
คิลาเน ทุกขิเต ทิสฺวา
เต จะ ตัง อะภินันทิตฺวา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
เอกะทา ธัมมะราชาป
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ
สัมโมทิตฺวา จะ อาพาธา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ปะหีนา เต จะ อาพาธา
มัคคาหะตะกิเลสาวะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
สัตเตเต สัพพะทัสสินา
ภาวิตา พะหุลีกะตา
นิพพานายะ จะ โพธิยา
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
โมคคัลลานัญจะ กัสสะปง
โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
เคลัญเญนาภิปฬิโต
ภะณาเปตฺวานะ สาทะรัง
ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
ติณณันนัมป มะเหสินัง
ปตตานุปปตติธัมมะตัง
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

๘๙

โพชฌังคปริตร
(Â¨)
โพชฌงค ๗ ประการ คือ สติสัมโพชฌงค ธรรมวิจัยสัม
โพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค
สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงคเหลานี้ อันพระมุนีเจาผู
เห็นธรรมทั้งสิ้น ตรัสไวชอบแลว อันบุคคลมาเจริญ ทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อนิพพาน และเพื่อความตรัสรู ดวยคํา
สัตยนี้ ขอความสวัสดี จงมีแกทานทุกเมื่อ
สมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจา ทอดพระเนตรพระมหาโมคคัล
ลานะ และพระมหากัสสปะ อาพาธ ไดรับทุกขเวทนาแลว ทรง
แสดงโพชฌงค ๗ ประการ ทานทั้ง ๒ ชื่นชมภาษิตนั้น หายโรคใน
ขณะนั้น ดวยคําสัตยนี้ ขอความสวัสดี จงมีแกทานทุกเมื่อ
ครั้งหนึ่ง แมพระธรรมราชา อันความประชวรเบียดเบียน
แลว รับสั่งใหพระจุนทเถระ แสดงโพชฌงคนั้นโดยเอื้อเฟอ ก็ทรง
บันเทิงพระหฤทัย หายประชวรโดยพลัน ดวยคําสัตยนี้ ขอความ
สวัสดี จงมีแกทานทุกเมื่อ
ก็อาพาธทั้งหลายนั้น อันพระมหาฤษีทั้ง ๓ องค ละไดแลว
ถึงความไมบังเกิดเปนธรรมดา ดุจกิเลสอันมรรคกําจัดแลว ดวยคํา
สัตยนี้ ขอความสวัสดี จงมีแกทานทุกเมื่อ
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«¥²Öw°tÕª Õ¥¬Ö¯ Õ¥}¥¨ £³¤t Õ¥z¨·«Õz¥³Ö²²{
Õ¥ |¤ ¥t{£¼¥¤·¼¥¨· °£¤t{£³¯ ¥¨·«t« Õ¥z¯}Õ²
¤tÕ ¤z³Õ¨£«¬¥t¯ª ²¤¨¸ Õ¥¤t{£ tÕ¥
Ö zÖ¥z£ °Ö²{t¶³w§ ¬Õt¤w¥¥¥¨·{£Ö¥z£¤¸

๙๖

ª Õ¥¥§±w§{£¼¥ £³¨·¨µz¥µ °Ö°Õ¯t¨·t¤¬t
¥Õ¥{£¼¥²Ö¯u¥¨w¥¯{§tÖ¥Ö¥ {£¼¥ Õ¥z¤¸ Õ¥z¨²¸ Ö³Ö
²{¨·²Ð¥¥{£¼¥§·z¨·¨z¥¤¸ {£¼¥²Ö}¨§¨¤zu©¸¥
¤¨ ¨¸¯Ý¤¨·©·z ¯¨tÕ¥ “|¤£” wª w¥²Ð¥¥¨·{£¼¥
£³¤t Õ¥z¨·¨z¥ ~©·zw{£²Ö¯uÖ°u¶z¤t°Õ {t£¤·zÕ¥
Ö¥©tÕ¥§·z¤¸¨z¥w{£¼¥°Öµ ¥{{£ tt¤²{u z¤¯ zÕ¥
oµµ¸Ê¥´Å¤nÁ¦È ´µ¥Å¤nÅo Ö z²Ö°z Õ¥z¤¸
Ö¥¨²{²Ð¥¥{£¼¥ £³¨·¨z¥°ztÖ¥ °Ö¤{£
¯Ý¤z¨·²Õ¯Ý¨·©·z ¯Ý¤«z°Õz}¨§ ¯¨tÕ¥°µ¥»´ µ¦
¯ª  Õ¥z£«¯{Ö¥ °Ö{£z£}¥ ¯ª· ¤zz¨
£³¨·{£t£¼¥ ¯}ÕÕ¥z¨££zwÙ{£¼¥¯¶«t§{ t¶{£
¼¥z£}Ù ¬ÕÕ ³  ¨·z ¥«¤zu¥ t¶wª z¥z°Ö ³Õ
«z°Õz ¥«Õ °Ö
“ ¥«¤zu¥” °Õ¥ ¯wª· z«z°Õz ¥« wª ¥¯wª· z
}Õ¥¼¥²Ö ¥«¨¤z¯uÖ°u¶zÕ ³ Õ¥|¤{£Ö z¼¥±ÕÖ z¼¥¨·
¬Õ Ö¥ Õ¥z¨¸£t¶ ¬Õ³ÖÕ ³
uÖ ¨· À ¨¸¼¥w¤°wÕ³ u ²Ö¬¯§ £«¯{Ö¥ tzÕ¥
£«¥¥¤·wz °Ö «§¤ Ã ¯uÖ°u¶z °Ö ¯u¥¤
 ¥£³Ö°Ö £ zwÙt¶zz ¥«¤zu¥  tÕ¥ °Ö
£ zwÙt¶¯£t¥Õ¥ {£§§¥¯ª· ¤¸¯ª· ¨¸
¤tuÖ ¨¸²}Ö³Öt¤«tw uÖ ¨· À wª Ö z¨²{²Ð¥¥¨·
{£¼¥ £³¨·¨z¥ °Ö¤¸z¤·³Ö °Õ z²Ö}¤Õ¥ ¤¨¸¨°Õ °£w§
{£¼¥{§zµ

๙๗

¡°´Â°µ¥»Åo È¡´µn°ÅÄ®o¦»
Á.  ¨²{²Ð¥¥{£¼¥§·z¨·¨z¥¤¸°Ö t¶«ÕzÖ¥³
wª «Õz¨·{«¯¨¤¸ ¯§Ö¥Õ ³²t¥¯¨¥¥¼¥§·z¤¸ t¶
§·z¨¤z°z¥tu©¸ w¥¯¨¥¥«ÕzÖ¥tÖ¥³¨¸¯Ý¤z¨·
¼¥w¤ ~©·z{£³£¥ ¤t¤uÖ ¨· Â
Â. ²{°Õ ¬Õt¤§·z¨· ¥t¼¥¤¸ ¯ª· °Õ°Öt¶{{Õ {
¥{{£©zu¤¸¨·¯¨tÕ¥ «§¤ «§²{²Ö
w°tÕ ª w¨·¨ ¥«¥t¤¸ Ö¥³Õ¨ £³{£¼¥
À) ¤t{£¤·zw§©zw¥¤zª ¯ª· z¯tÕ¥
Á) ¤t£ ¥ÙÕ¥zµ ¬t¥¼¥±Õ¼¥¨· ¬t¬¬t¥
Ö¥z u¤¬u¤¥Ö¥z t¶¤t¯t¶¥¯Ý ¥Ù ¨¨¸t¶Õ¯ª· ³ ²{w t¶
¥{{£¯Ö¥ z
°ÕÖ¥¨ £³{£¼¥}¤¯{ ²{t¶{£³ ¬Õ¨·¤· w¥¨¸³ÕÕ¥{£¨
¯ª· z £³¯uÖ¥¥ ª ¨ ¥Ù¥t£ t¶³Õ¤ ª ¯uÖ¥¥¯¨º
¯¨t¶Õ¥ ¨¨¸t¶¥ ¯¥£²{³ ¬Õt¤«t« ª w¥¨¨·
{£¼¥ ¨w¸ ª ³ÖuÖ Â °Ö ²{{£°Õ ¤ ¥Ùt£ t³¯
w¨·¨ ¥«¬z ¤t{£¨Û¥¨¸ wª ¤ ¥Ùt£ ¨·¯uÖ¥
¥¥z¥ ¥z¬ {¥t¬t¥ª w²tÖ¯w¨z¤·°£ °ÕÖ¥¼¥³Ö
Õ¥z¨·Õ¥¥¨¸ t¶¥ ¤«tuÙ ¤t¤z ¤¯ª· zz«z§³
Ã. ²}ÖÛ¥ ¯ª· ¨ £³¨·{£Ö z¼¥°Ö°£²{t¶ ¬Õ¨·¤·
w¥¨¸t¶w§Õ¥{£¼¥ Õ¥z³ ¤tÕ zz³ {£°tÖ³u Õ¥z³
t¶¥z°w§ÖÛ¥  ¨¸w§¯}§zÛ¥ ³Õw§¯}§z ¥Ù°Ö
¯¨tÕ¥³Õw§°«z°Õz °Õw§ÖÛ¥ w§¥¯«¥ w§

๙๘

¥z° w§°tÖ³u w§¤«z ±²}ÖÛ¥§{¥¥  zt¶³ÕÐ
¯¥£w¥w§¯§ ¬Õ¯ª· 
¨·uÖ ¨¸°£ £«¯{Ö¥¤³Ö°Ö ¥z¨¯¥t¶³Õ³Öw§Õ¥
 Ã uÖ ¨¸{£¼¥²Ö ¥«ª ¯¥£³Õ¬Ö{¤tÕ¥¤¯Ý¯wª· z«z°Õz
}¨§ª «z°Õz ¥« ¨·¯¨tÕ¥ ¥«¤zu¥
£«¯{Ö¥{©z¤³ÖÕ¥ Ö¥¨ Ã £t¥¨¸°Ö ¬Õ³
³Ö{ ¥«u¤¯ ¥w¥Õ¥ ¥«u¤u zw¯¥²}Õz°Õ£«wµ
¤¸ ¤¸¥³Õ¯Õ¥t¤ «w¨¸ª Õ¥ ¥«u¤ À¿¿ Í ¯¥t¶ ¬Õ³²Ö³Ö
À¿¿ Í Ö¥¥z²{{¤t¥}¨§³Ö¬tÖ z°Ö°£¥z³Ö²Ö¨ t¶ ¬Õ³Ö
 Ã £t¥¨¸ £«¯{Ö¥¤¯¨tÕ¥ °··µ Õ
¨¨¸t¶ t¥¥£²Ö wª
À) |¤£ w¥²Ð¥¥¨·{£¼¥ wª w¥ ¥t{£¼¥
¤·¯ z ¯Ý{«¯§·Õ¥Ö z¨ £³¨· ¥t{£¼¥ ¨·¨z¥°£}¤¯{
Á) §§ £ w¥¨²{¯uÖ°u¶z°tÕztÖ¥«zÕ Ö¥¥¥¼¥³
Â) {§£ w¥¨²{°Õ {{Õ «§¤Õ §·z¤¸
Ã) §¤z¥ t¥³Õ z§{¥¥ ²}ÖÛ¥²wÕw²
t¥¨·{£¤«z°tÖ³u¼¥²Ö¨§·zu©¸³ {tÕ¥{£¬Ù
¨·uÖ ¨¸¯Ý¤tw¥{§z¥¥u z}¥§ Ö¥¥§
±¨·¬z ¥«¼¥³²}Öt¶{£¯Ý£±}Ù Õ¥z¥t °£¤ z³Ö
¥t ¤¨¸{©zt¤t¨¸u©¸¥
°Ö°Õ¬t¥ ª Õ¥¨· ¥«¤z³Õ¬z t¶²}Ö£±}Ù³Ö
°£w¯ ¥³}ÕÕ¥¬Ö²Õ w«¬Ð w«Õ¥ w«¥ w«¥Ö

๙๙

°Ö¯¨z°wÕuÖ ¨·²Ö²{°Õ ¬Õt¤§·z²§·z©·z¨·¯Ý«t«
¯}Õ£©t©t©z§·z¨·¼¥³°Ö Õ¥Õ¥³Ö¼¥«¼¥t«¼¥w¥¨
£³³Ö ¬t¥t¶w t¯ ¥¯ª· z¨¸u©¸¥¬ ¼¥²Ö²{u z¬ÐÕ¥¥
¥ ¬Õt¤§·z¤¸¨·¨z¥ ³Õ²Ö²{Õ¥³ ¬Õt¤¯ª· z¨·«Õ¥ ¯ª 
Ö  u«Õ¤¯Ö¥ z Õ £³¨·¼¥²Ö²{u«Õ¤¯Ö¥ z  ¤
{£¯t§u©¸ ¯¥t¶²}Ö§t¤ t³¯ °Öt¶«
§¯Ý¤{¤ ¯ª ¯Ý¥£¬  ¨ £³¨·³Õ¬tÖ z
³Õ¨³Õz¥ ¯¥{£²Ö¤³¯uÖ¥¤³³Õ¯uÖ¥ ¯¥t¶²}Ö§¤¸°£{¤
t¥  ¤³{£¯uÖ¥¥ §t¶¯{ tÕ ¯¥£¯Ý¥£¬ ¤¨¸³Õ¨
t¶t¤ t³¯ ³Õ²Ö¯uÖ¥¥¬Õ{§²{ Õ ¤³¨·¨ ¼¥²Ö{§²{¨z¥
¯§t¥Õ z² t¶¯ ¥¯uÖ¥¥ §t¶¯Ì¤ Õ¥z¨¸t¶¥ }¨§t¶¨
w¥«uw¥¯{§z tz¥

Á¤ºÉ°°µ¥»º®oµ Á¦µÈÁ·¤¡¨´°µ¥»Åoª¥
¤¯t§¯Ý¤¨·¯¥¯§·Ö ¤¯t§wª ¤¯§·Öu z}¨§
°£²°Õ£Íª Õ¥¯Ýt¥¯§·Ö²  ¥«u zÍ¤¸µ ¨·¼¥w¤t¶
wª ²Ö¼¥w§°£w¥¥u zt¥¯t§¨¸¥²}Ö£±}Ù Õ¥t¥
¯t§u z}¨§ ¨·¯¥¯¨tt¤Õ¥¯t§¯ª· ¤¤¸Í¤¸ Õ¥z¨¸¯Ýt¥¯t§
w¤¸z¯¨u z}¨§
°Õ¨·{§z¤¸ Ö¥Õ¥¥z°Ö t¥¯t§¨ ¬Õ«t¯¥ °£
¯¥t¶¯t§ ¬Õ ¯¥ ¤¸zÕ¥zt¥u z¯¥ °£{§²{u z¯¥ ª
¤¸z¬°£¥¤¸z}¨§¨¸ ¯t§ ¬Õ«tu£

๑๐๐

²¥zÕ¥zt¥ ¯¥t¶¨¯~Ù¯tÕ¥°£¯~Ù²Õ ¤¯t§Õ t¤
°t¤ ¬Õ ¯¥
¥z{§²{¨· «tu£t¶¨w¥¯t§ ¤¸z¯t§¨°£¯t§³Õ¨ ¯ª·
±tu©¸¥ ¨·¯¨tÕ¥¯t§w¥±t t¶¯Ýt¥¯t§³Õ¨ Ö¥¯t§w¥
§·²{u©¸¥t¶¯Ý¯t§¨ ¯¨tÕ¥¯t§t« ¯t§¯¥u©¸¥ ¯t§¨
³¨ ¯t§¤¥ ¯t§¯ £°£³ ²²{u z¯¥¨t¥¯t§ 
¯¥ ¯¨tzÕ¥µÕ¥ ¯t§t« °£¯t§ t«
²¯ª· t¥¯t§±¤·³¨ Á ° Õ¥z¨¸ ¯¥{£¯ª t¯t§
°³ ¯¥t¶Ö z¯ª t¯t§t« wª Ö z¼¥²{²Ö¨t¥¯t§¨·¨ 
¯¥
Á¡¦µ³³´Ê ª´Á·¹¤¸ªµ¤®¤µ¥¸ÉÃ¥¤µÄo·´·Åo º°Îµ
Ä®o¤¸µ¦Á· °»«¨
Ö¥¼¥²{u z¯¥²Ö¯t§t«³Ö«t¯¥°Ö }¨§t¶¯{§z t
z¥ ¯¥£t¥¨·}¨§u z¯¥¯{§¯§±¥¨¸ ³Õ²}ÕÕ¥¯t§w¤¸z¯¨
²¤¯t§¨·¯§·Ö}¨§¯Õ¥¤¸ °Õ¤Ö z¨t¥¯t§«tu£Õ {¥t
¤¸ }¨§{©z¯{§z tz¥ ¯§±u©¸¥³Ö
t«wª w¥¨z¥Õ¥zµ ¯§·Öu©¸²²{ ¯ª· ¯t§u©¸¥°Ö
¤t¶¯uÖ¥¬Õw¥w§ °£ t¥¬Õt¥¬t¥¼¥ °Öt¶¯{§z tz¥
Õ ³
t¥¨·¤¯{§z tz¥ t¶wª ¯t§Õ µ ¯}Õ²Ö¤¥¯t§
Õ µ ª ¯¥¯t§Õ µ Õ ¥¤¥ ª ¯¥¤¸t¶¯{§
u¥z tz¥§z· u©¸ ¯¥£|£¤¸ ¯ª· ¼¥²Ö¯t§Õ µ t¶¯{§z tz¥

๑๐๑

 ¯{§z tz¥°Ö w¥¯t§u zt«¤¤¸t¶{£¨t¥Õz
Õ ³²Ö¤ ª·¤}Õz ¨t ¯}Õ¯ª· ¯¥¯t§¤¥u©¸¥ ¯¥t¶ ¥{{£
©t ¥t{£¼¥«¼¥t« Õ¥z¤¸ Õ¥z¨¸Õ ³ ¨t ¯¨tÕ¥¤¯Ý
Û{{¤°tÕt¤ t¶«¯ª· zt¤
|£¤¸ t«t¶¥ t«t¶¥ {©z¨w¥¤¤Ù~©·zt¤°£
t¤ ¯ÝÛ{{¤Õ t¤  ¤©·z¥°Ö ¯¥t¶¼¥²Ö¤¯ÝÛ{{¤Õ
³¤z ¨t¤©·z ¨t¤©·zt¶¥¥ °Öt¶«t¤³µ w¨·|¥²
t£¯«Û{{¤ {©z¥¥¼¥§·z¨·¨z¥²Öu¥¯§·¬³Ö¥t
¥ ¤¸z¨¸°Öt¶ ¬Õ²w¼¥Õ¥¯{§z tz¥
¯ª· ¤¯t§¯Ý§§²w§Õ¥ ¯¥{£Ö z¼¥²Ö¯t§t«²²{
Õ¥z¨¸ ¯¥{©zw¥¥¼¥²Ö¯t§£¯Õ¥¨¸ ¯§·Ö¯t§
|¤£ wª w¥²Ð¥¥{£¼¥§·z¨·¨z¥ °Öt¶¯t§§§£ wª ¨
w¥¯¨«ÕzÖ¥{£³¼¥§·z¤¸ °£{§£ wª w¥¨²{°Õ{Ö z{£
¼¥§·z¤¸ Ö ¤¸z§¤z¥ ³Ö°tÕt¥²}ÖÛ¥§{¥¥³Õ z²
¯ª· z¨·¼¥¤¸

¦oµ¦¦r oµÄ
Ä®o°¨o°´´¦oµ¦¦r oµ°
Ö t¤¤¸ w{£¨ ¨t Ä ¤ ¯¥£Õ¥ ¥{¥Ù . §
¨ ¥«w Ä   t¶²Ö¯Ý¯wª· z¥u z Ä Õ¥z  Ä
Õ¥z¨·w¬Õt¤ ¥« Ä   ¯Ý¤ Õ¥zu zt¥¼¥²Ö¯t§t«u©¸²²{
 ³«tu£ Ö¥²w¼¥³Ö t¶¯ ¥¥t¤°··µ Õ ¯ª· t¨¸
w¥¨¸{£¨²Õ¯

๑๐๒

 Ä ¤¨¸£«¯{Ö¥¤¯ ª Õ¥¯Ý£w¬Õ}¨§
u z«tÕ¥ ¯ª  ¬Õ²²{¤¸z°ÕÕ¥¯t§u©¸¥ Ö¥²w¼¥³Ö }¨§
{£¯{§z tz¥ ¨w¥«u«t¯¥ °£ ¥«t¶{£ªÖ Ä Õ¥z
£³Ö¥z
À. Õ¥²Ö¨w¥Õ¥¯§z¯§t¥²{ ¯¥ ¯¨tÕ¥
¦µÃ¤¥r ¯Ý¨·¼¥w¤¥t ª Õ¥¯Ýª¸{§ Ö¥²w ¥t
¯Ý}¥«¨· ¨ Ö z¥¥Ö¥z¥±Ù³Ö£{¼¥²{²Ö³Ö
£«¯{Ö¥©zt¤¤³Ö²Õ¥ “¥±}}«± §tu «
«tu¼ t§§” §t«¬Ö¥tÖ¥±Ù {¤tt£¼¥w¥§¸
«tuÙ³Ö ²w¨·²{¨¥±Ù ¬Õ¯ {£w¥«tuÙ «
§¥³Ö
}¥«¥z¨t¶³Õ³Ö©t©z ¤³w§ £³ {£¼¥±Õ¼¥¨·¨·
¥t¯¶ °Õ³Õ³Ö¼¥u zzÕ¥µ wª ¥±Ù²²{u z¯¥¨¸
²{¨·{£³§¥³ÖÖ z¨¥±Ù Ö¥³Õ¨¥±Ùt¶{£³Õ
³Ö³ ¯¥£|£¤¸ Ö z¼¥t¤²{u z¤²Ö³ÖtÕ 
²{¨¥±Ù wª ²{¨·Õ¥¯§z¯§t¥°{Õ² {§²{¨·³
§¥ ¯Ý²{¨·±Õz±Õz¯¥ ³Õu«Õ¤ ³Õ¯Ö¥ z ¥±Ù¼¥
²Ö³Õ¨w¥u«Õ¤¯Ö¥ z ¯¥£|£¤¸ ¥§±Ö z¼¥²{²Ö³Ö
¥±Ù«t¯¥ wª Õ¥¯§z ¯§t¥ °{Õ² ¯Ýª¸{§£{¼¥²{
Á. e· w¥ §·²{ ¥ª¸ uÖ ¨¸¯{¥£z³²°Õ£¯ª· z
°Õ£t§{ ¯¥¼¥ £³ ¯}Õ Õ¥z±¼¥w¤ ¯¥¬Ö ¬Õ°ÖÕ¥t¼¥¤z¼¥
«¼¥t« ¯¨º ¥¥¯¶{t¶{£³Ö¥£ ¯¨¸z£ £Õ¥t¶
{£³Ö|¤ |¤°ÖÕ¥t¶{£³Ö¨t¼¥¤z³¼¥Ö¥¨·t¥z¥ ¼¥¥t§{

๑๐๓

³Ö¯Õ¥¯¨©t¥§¤§ ° ¯¥³Ö¨Õ}Õ «¤Ù¼¥«z£
«¥¥ ¯§t¼¥¤z£ ²Ö£¥¥¯{§«Õz¯ª z  z¯¶
±Õz³ t¥¨·¯¥¼¥«t Õ¥z¨· t¶{£¯Ý³¯ª· ¨ Õ¥z¤¸ ©t
u©¸¥ t¶ §·²{ ª¸²{
 ¨¸Û¥t¶¥Ö wª ¯¥¼¥ £³¯¥t¶ z¯¶Õ¥ 
¨µ {£¯t§ Õ¥z¤¸µ °Ö°Õt¥Ö¥ ¼¥w¤ ª Ö¥z{¥ ª «z
uÖ¥ «tu£±©t Õ¥z¨¸°Öt¶ §·²{ ª¸²{ ¯¨tÕ¥¨Í§
¯ª· ¨¥±Ù¯Ýª¸²{°Ö t¶²Ö¨Í§ ³ÕÕ¥{£¼¥ £³«t
Õ¥z °Ö°Õ¼¥z¥¼¥t¥
Õ¥zw« ¤t¥w¯Ý±w ¼¥²Öw¯{¶³uÖ¥Ð°u¶z
°z  ©t©z¥u z¯u¥¨·{£°u¶z°z ¯u¥¥Ð¥°Ö t¶t©
³©z¤zw¨· ¯¨ uÖ°u¶z ©t³ Õ¥z¨¸
¥{¥Ù . «¨Ù ³¬tÖ³Ö t¶ z¯¶Õ¥{£³Ö}Õ
£¯}¥§ ª ¥}Õ¤²Ö¯Ý¨·ª·ÙÕª· ¯Ý¨·¯}§}¬{§²{
w ²Ö¯u¥¨w¥«u
¯¥¼¥z¥²{u z¯¥ ¥{{£¯w¨³Ö ²{³Õ¥ °ÕÖ¥¯¥
©t³³t± z¯¶¨·{£¯t§u©¸²¥z¨·¨ Í§{£¯t§  Í§ §·
²{¥°Ö t¶³Ö¯wª· z¼¥«z¤¨· Á
Â. {´· °Õ¥w¥Õ w¥ ~©·z¯¨º¨¸Ö zt¥t¤
¥t ¤zuÖ¥t¤w¥¯w¨ w¯¨º¨¸¼¥z¥°Ö¯w¨
¯¥£¨w¥t¤z ¯¥£¨±£ ¨±£ ¨w¥t£t£¥
£³Õ¥zµ ¥t

๑๐๔

°ÕÖ¥²{©t©z¨¨·{£¯t§u©¸ t¶{£¼¥²Ö¥²{ ³Õ¯w¨
¼¥z¥Öw¥Õ w¥ ²{t¶z¯¶ ¯ÝÛ¤§  ²{Õ 
w¥ t¥t¶Õ w¥Ö
t¥t¤²{¨·¨{«{t¤¨·Û¤§ Ö¥t¥¯w¨ ²{t¶
¯w¨ Ö¥²{¯w¨ t¥t¶¯w¨ ¨¨¸ ²{Õ w¥ t¥t¶Õ 
w¥Ö ¯¨tÕ¥¨Û¤§
Ã. »  ¨¥±Ù ¨Í§ ¨Û¤§°Ö t¶¨w¥«u ~©·z
°zÕ¥µ Õ¥w¥|·¼¥}ª·ª·²{ wª ²{¤ª·¥ ³Õ§u¤ ³Õ¨ £³
¨w¤¸ ¤±Õz ¤±Õz ¤wÕ z ¤£t zuÖ¥t¤«tuÙ¨·¤
§u¤ ¨w¤¸ u¤uÖ z
Ä. ©z ¨¸²{t¶ ¬Õ¤ °£¤¸z¤· ³Õ¨ £³¥t ³Õ
t£¤t£Õ¥ ³Õ«ÕzÕ¥ ³Õt£t£¥ ¨·Õ¥ ¬Õ¤ wª ²{
t¼¥¤zw§{£¼¥ £³t¶ ¬Õt¤§·z¤¸ t¥¨·³Õ¨ £³¥t³Ö¯ ²{
¬Õ¤¤¸z¤· Õ¥z¨¸ ¯¨tÕ¥¤µ·
 ²{¯Ý¥§ ~©·z¯Ý¨·}««u z§·z¨·¨z¥ ¨·¯Ý
«t«t¶¥{t¤¨·¨·
¯Ý ¤Õ¥ Ä ¤¨¸ ¯uÖ¥t¤ ¥« Ä   ¥{¥Ùt¶¯ ¥
 £¤ °Öt¶¥{ ¨¸²Öw Ä
u  ¨tw¤¸z©·zÕ¥
À) ¥±Ù w¥Õ¥¯§z°{Õ²¯§t¥²{
Á) Í§ w¥¯ § §·²{ª¸²{
Â) Û¤§ w¥Õ w¥ z¯¶t¥²{
Ã) «u w¥|·¼¥}ª·ª·²{

๑๐๕

Ä) ¥§ w¥ ¬Õ¤u z{§²{ ¨·¤¸z¤·z°Õ°Õ
 ³Ö Ä ¤¨¸°Ö t¶¥°Õ¯ Ö¥¤¨¸ Õ¥¯¨tÕ¥¦¦¤
¤µ· wª w¥¨·£~©·z¯Ý zwÙ£t ¼¥w¤¥°Õt¤
¯¨tÕ¥£}«Ö 
Õ {¥t¨¸t¶¯t§{§¥§  {§¯Ý¥§°Öt¶¯ ¥¥²}Ö
}¯}§Û¥²Ö¥¼¥z¥³Ö wª ¯ ¥¥²}Ö¯Ý¥¥u zt¥w§
¯ª· {§²{Õ z² t¶w§±Õz w§±Õz w§³Ö¨ £«¯{Ö¥{©z²Ö²}Ö
¥§¯Ý¥u zÛ¥Õ ³ ª °Ö{£¼¥z¥¼¥t¥ £³ ²{¯Ý
¥§°Öt¶¼¥³Ö¨
Ö¥§¤§³Ö Õ¥z¨¸ t¶{£¯Ýt¥Ö¥zwÙ Õ¥zwz{
¤¸zÖ¥zwÙ}¨§{§²{ °£Ö¥zwÙ¤zw³Öt¤ Ö t¤
Ö¥zwÙuÖ¥z² wÖ zt¤³t¤t¥Ö¥zwÙuÖ¥z t

Á·»«¨ Á}¤¨¤®µ«µ¨
¤¨¸°wÕ±³Ö£ Ä ¤¨¸t¶¥°Ö ¤z³zµt¶²Ö Ä ¤¨¸
¯t§²²{¯Ý£{¼¥ ¨·Õ¥¤¯t§ t¶u ²Ö¯Ý§§¥Õ¥ Õ ³¨¸²Ö
¯¥¯t§t««t¯¥ °£t«¼¥w¤¨·¯t§zÕ¥¯¥£¤ ¬Õ²²{°Õ
 t¶wª Ä ¤¨¸ ³Ö°tÕ¥±Ù Í§ Û¤§ «u ¥§
¯ª· ¤¯t§u©¸¥°Ö t¶²Ö¤³£¥t¤ §§¥ Ã
w¥¨¸t¶¯Ý}Õz¥¯ Õ¥t¤¥
§§¥ Ã t¶ Õ¥z¨·Õ¥°Ö ¯§·Ö²{¥¥{£¼¥ £³
¨·¨z¥ w§u©¸¥²Ö}¤ °Ö¨w¥¯¨«ÕzÖ¥³¼¥¤ ¨²{ ¬Õt¤
¤ °£²}ÖÛ¥ ¨·¯¨tÕ¥§¤z¥ w§t¥ §{¥¥¯«Û{{¤ ³Õ¨

๑๐๖

¥Ù«Õ¥¯uÖ¥³¯t¨·uÖ z ¯ª· {§²{³Õ¨ ¥Ùu«Õ¤°£¯Ö¥
 z t¶³Ö¨ ¤¸z°tÕ²{u z¯¥ °£°tÕz¥¨·¼¥
¨·wª ££{¼¥¤¯t§ ±¯|¥£¤¯t§¨· ¥«w Ä
  t¶u «±¥¯{Ö¥u z¤¯t§«tÕ¥¨·³Ö¥¼¥«¼¥t« ±
ª Õ¥  ¼¥«¨¸t«t¶¯§·¯t§°Ö ¯uÖ¥¤t¨· t³Ö°Ö wª ²{¨·¨
w¥w§«u©¸¥Õ¥{£¼¥« ¨¸t¶wª ¯t§t«°Ö
 ¯t§t«Õ¥{£¼¥« t¶Ö z¨¤¥ Ö z¨²{¯¥ ¯}Õ
¥¥¨Õ £ Õ £¥¥ ¨²{¯¥Õ ¥§§ ¢¢
¤¸z¨¸ ¤¸z¥§±¨·¥Õ «±¥ ¼¥« t¶¨³¨{§
¯t§u©¸²²{ Ö°Õ¯t§¨µ¤¸z¤¸ ¯ª· ¯t§¨°Öt¶¤t¥w«¤§¨·¨
¨·¯t§¨¸³Ö °£¥¥²Ö¤ÕzÕ «t¤³¯ª· µ t«Õ¥zµ t¶{£
¯{§z tz¥
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± t¥¤¯t§ °£ «±¥¥§§«tÕ¥Ö t¤Ö ¨·³Ö¥
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