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ค�าน�า

 หนังสือ “ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ” นี้ ผู้เขียน
ค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง จากพระไตรปิฎกและคัมภีร์ 
ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาเกี่ยวกับธรรมฝ่ายสมาธิ โดยเน้น 
เฉพาะปราโมทย์และปีต ิซึง่เป็นธรรมเบือ้งต้นของฝ่ายสมาธิ  
ตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ เพื่อให้เข้าใจถึงตัวสภาวะ 
ความส�าคัญ และเหตุให้เกิด 
 สมาธเิป็นธรรมทีส่�าคญั เป็นเหตุใกล้ให้เกดิปัญญา เหน็ 
สิง่ต่าง ๆ ตามความเป็นจริง หากมคีวามเข้าใจการด�าเนนิ
ของจิตที่เป็นไปเพื่อสมาธิ และรู้เหตุปัจจัยที่จะท�าให้ 
ธรรมเหล่าน้ีเกิดขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์ในการฝึกอธิจิต
ตามสมควร
 ขออนุโมทนาผู้ที่เกี่ยวข้องในการท�าหนังสือเล่มนี้ 
และขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มีเมตตาต่อผู้เขียน 
เสมอมา หากมคีวามผดิพลาดประการใด อนัเกดิจากความ
ด้อยสติปัญญาของผู้เขียน ก็ขอขมาต่อพระรัตนตรัยและ
ครบูาอาจารย์ทัง้หลาย และขออโหสิกรรมจากท่านผูอ่้านไว้  
ณ ที่นี้ด้วย
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๒ ความหมายและความส�าคัญ ๒๑
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ค�าอธิบายสัญลักษณ์และค�าย่อ

การใช้อักษรย่อ

 อักษรย่อชื่อคัมภีร์ในหนังสือนี้ อ้างอิงจากคัมภีร์ 
พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบบัมหาจฬุาเตปิฏก� ๒๕๐๐ และ
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พุทธศักราช ๒๕๓๙ ดังต่อไปนี้ 

ค�าย่อเกี่ยวกับพระไตรปิฎก

 การอ้างอิงพระไตรปิฎกอ้างทั้งฉบับภาษาบาลีและ
ภาษาไทย ใช้ระบุชื่อคัมภีร์ และระบุถึง เล่ม/ข้อ/หน้า 
ตามล�าดับ เช่น ส�.สฬา. (บาลี) ๑๘/๓๖๕/๓๑๒ หมายถึง 
คมัภร์ีสังยตุตนิกาย สฬายตนวคัคปาล ิภาษาบาล ีเล่ม ๑๘  
ข้อ ๓๖๕ หน้า ๓๑๒, ส�.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๖๕/๔๔๐ 
หมายถึง คัมภีร์สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ภาษาไทย 
เล่ม ๑๘ ข้อ ๓๖๕ หน้า ๔๔๐ เป็นต้น 



พระวินัยปิฎก

วิ.ม. (ไทย)    = วินัยปิฎก มหาวรรค (ภาษาไทย)

พระสุตตันตปิฎก

ที.สี. (ไทย)     = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย
       สีลขันธวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย)    = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย
       ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย)
ม.มู. (ไทย)    = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย    
       มูลปัณณาสก์ (ภาษาไทย)
ม.ม. (ไทย)    = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย 
       มัชฌิมปัณณาสก์ (ภาษาไทย)
ม.อุ. (ไทย)    = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย 
       อุปริปัณณาสก์ (ภาษาไทย)
ส�.ส. (ไทย)    = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย
       สคาถวรรค (ภาษาไทย)
ส�.นิ. (ไทย)    = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย
       นิทานวรรค (ภาษาไทย)
ส�.ข. (ไทย)    = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย    
       ขันธวารวรรค (ภาษาไทย)
ส�.สฬา. (บาลี)   = สุตฺตนฺตปิฏก ส�ยุตฺตนิกาย
       สฬายตนวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
ส�.สฬา. (ไทย)   = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย   
       สฬายตนวรรค (ภาษาไทย)



ส�.ม. (ไทย)    = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย
       มหาวรรค (ภาษาไทย)
องฺ.ติก. (ไทย)   = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย
       ติกนิบาต (ภาษาไทย)
องฺ. ปญฺจก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย
       ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย)
องฺ. ฉกฺก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย    
       ฉักกนิบาต (ภาษาไทย)
องฺ. อฏฺก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย    
       อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย)
องฺ.ทสก. (ไทย)   = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย    
       ทสกนิบาต (ภาษาไทย)
องฺ.เอกาทสก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย
       เอกาทสกนิบาต (ภาษาไทย)
ขุ.ธ. (ไทย)    = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย
       ธรรมบท (ภาษาไทย)
ขุ.สุ. (ไทย)    = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย
       สุตตนิบาต (ภาษาไทย)
ขุ.อิติ. (ไทย)    = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย
       อิติวุตตกะ (ภาษาไทย)
ขุ.เถร. (ไทย)    = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย
       เถรคาถา (ภาษาไทย)
ขุ.ป. (ไทย)    = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย
       ปฏิสัมภิทามรรค (ภาษาไทย) 
ขุ.จู. (ไทย)    = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย
       จูฬนิทเทส (ภาษาไทย) 



พระอภิธรรมปิฎก

อภิ.สงฺ. (บาลี)   = อภิธมฺมปิฏก ธมฺมสงฺคณีปาล ิ
       (ภาษาบาลี)
อภิ.สงฺ. (ไทย)   = อภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณ ี
       (ภาษาไทย)

อรรถกถา ฎีกา และปกรณวิเสส

 คมัภร์ีอรรถกถาภาษาบาล ีคมัภร์ีฎีกาภาษาบาล ีปกรณวเิสส 
ภาษาบาล ีฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย ใช้ระบชุือ่คมัภร์ีและ
ระบุถึง ข้อ/หน้า 

อรรถกถา

ส�.สฬา.อ. (บาลี)  = สารตฺถปฺปกาสินี ส�ยุตฺตนิกายฏฺกถา  
       (ภาษาบาลี)
ส�.นิ.อ. (บาลี)   = สารตฺถปฺปกาสินี ส�ยุตฺตนิกายฏฺกถา  
       (ภาษาบาลี)
องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี)  = มโนรถปูรณี องฺคุตฺตรนิกายฏฺกถา  
       (ภาษาบาลี)





๑

ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ

 การปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกจิตในทางพระพุทธศาสนามี
หลายระดบั และมเีทคนคิวธิกีารอนัหลากหลาย พระพทุธองค์  
ทรงสัง่สอนให้เหมาะกบัจรติอัธยาศยัของเวไนยสตัว์ ทรงแสดง  
เพือ่เป็นประโยชน์ส�าหรบับคุคลน้ัน ๆ เป็นการเฉพาะกม็ ีทรง 
แสดงรวบรวมหลกัธรรมหรอืหลกัปฏบิตัไิว้อย่างครบถ้วนกม็ี  
ทรงแสดงล�าดับการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสุดท้ายก็มี 
เม่ือกล่าวถึงการฝึกจิตตามแนวทางที่พระองค์ทรงสอนไว ้
จึงมีหลายแง่มุม เช่น การฝึกตามแนวสติปัฏฐานมีอารมณ ์
อันเป็นท่ีตั้งให้เกิดสติปัญญาหลายอย่าง การฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนาก็มีแนวทางมากมาย ความแตกต่างหลากหลาย 
ในเรือ่งวิธีการฝึกจติและปัญญานัน้ ไม่ได้เป็นสิง่ผดิ เป็นสิง่
ธรรมดาอย่างยิ่ง เพราะแต่ละคนมีอุปนิสัยแตกต่างกันไป 
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 เมื่อน�าวิธีการนั้น ๆ มาปฏิบัติแล้ว สิ่งส�าคัญที่ควร
พจิารณาตรวจสอบคอืผลของการปฏบัิติ วธิกีารวดัผลส�าเรจ็ใน
การปฏิบัตธิรรม ตามทีป่รากฏในค�าสอนของพระพทุธเจ้านัน้  
พิจารณาได้หลายแนวทาง เช่น 

 ๑. อกศุลธรรมลดลง เริม่ตัง้แต่อกศุลธรรมขัน้รนุแรง 
ประเภทท่ีก่อให้เกดิการกระท�าทจุรติ จะต้องถูกละออกไปก่อน 
เป็นขั้นแรก แล้วจึงละอกุศลที่ละเอียดข้ึนไปตามล�าดับ 
ทีเ่หน็ได้ชดั ท่านนิยมจัดการละกเิลสเป็นชัน้ ๆ ส�าหรบัท่าน 
ที่ประสบผลส�าเร็จในการปฏิบัติ โดยแยกเป็นพระอริยเจ้า 
๔ ระดับ ละกิเลสได้ตามล�าดับสังโยชน์ ๑๐ ได้แก่ 
(๑) พระโสดาบนั ละสกักายทิฏฐ ิวจิิกิจฉา สลีพัพตปรามาส 
(๒) พระสกทาคามี ละสังโยชน์ ๓ ประการที่กล่าวมาแล้ว 
และท�าให้ราคะ โทสะ โมหะ เบาบางลง (๓) พระอนาคามี 
ละสังโยชน์เพิ่มได้อีก คือ กามราคะ ปฏิฆะ เป็นการละ
สังโยชน์เบ้ืองต�่า ๕ ประการได้ทั้งหมด (๔) พระอรหันต์ 
ละสงัโยชน์เบ้ืองสูง ๕ ประการได้หมด คือ รูปราคะ อรูปราคะ  
มานะ อทุธจัจะ อวชิชา เป็นการละสงัโยชน์ ๑๐ ได้ทัง้หมด 
หากขยายความออกไปว่า มีอกุศลธรรมอะไรลดลงได้บ้าง
ไปตามล�าดับ ก็น�าอกุศลธรรมหมวดอื่น ๆ มาแจกแจงว่า
พระอริยเจ้าระดับใดละกิเลสอะไรได้บ้าง 
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 ๒. กศุลธรรมเพิม่ขึน้ เริม่ตัง้แต่กศุลธรรมข้ันพืน้ฐาน คือ 
ศลี ความเหน็อนัตรง และกศุลธรรมหมวดอืน่ ๆ โดยเฉพาะ
ชุดโพธิปักขยิธรรม ๓๗ ได้แก่ สตปัิฏฐาน ๔ สมัมปัปธาน ๔  
อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรค 
มอีงค์ ๘ การงอกงามไปตามล�าดบัของกศุลธรรม ตามล�าดบัขัน้ 
ของไตรสิกขา ศลี สมาธ ิปัญญา และกศุลธรรมหมวดอืน่ ๆ 
ท่ีเป็นคณุสมบัตทิีเ่กดิขึน้ในตวัผูป้ฏบิตัธิรรม เช่น อรยิทรพัย์ ๗  
เป็นต้น 

 ๓. การปฏบิตัหิน้าทีต่่อธรรมะถกูต้อง ธรรมะมหีลาย
ประเภท ธรรมะบางอย่างควรรอบรูด้้วยปัญญาและยอมรบั 
ธรรมะบางอย่างควรละ ธรรมะบางอย่างควรกระท�าให้แจ้ง 
ธรรมะบางอย่างควรท�าให้เกิดขึ้นและท�าให้เจริญงอกงาม
ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ข้ึนไป ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีความก้าวหน้า 
ย่อมมกีารปฏบิตัหิน้าทีต่่อธรรมได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะ
ตามกิจในอริยสัจ ๔ คือ (๑) ทุกขอริยสัจ ได้แก่ อุปาทาน
ขันธ์ ๕ ต้องก�าหนดรอบรู้ (๒) ทุกขสมุทยอริยสัจ ได้แก่ 
ตัณหา ต้องละ (๓) ทุกขนิโรธอริยสัจ ได้แก่ พระนิพพาน 
ต้องกระท�าให้แจ้ง (๔) ทุกขนิโรธอริยสัจ ได้แก่ อริยมรรค
มีองค์ ๘ ต้องท�าให้เกิดขึ้น 
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 ยังมีการวัดผลในแง่มุมอ่ืน ๆ อีกเป็นจ�านวนมาก 
โดยส่วนใหญ่ เป็นการวัดผลที่ต้องใช้เวลานานพอสมควร 
หรือปฏิบัติธรรมให้ถึงระดับใดระดับหนึ่งเสียก่อน จึงจะ
สามารถวดัผลได้ ส่วนการวดัผลในขณะทีก่�าลงัปฏบิติัธรรม 
หรือขณะที่ก�าลังท�ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงอยู่ สิ่งใด 
ที่เป็นตัวชี้วัดได้ว่า ขณะที่ปฏิบัติอยู่นั้น จิตก�าลังด�าเนินไป
อย่างถูกต้อง ให้ประคับประคองหรือให้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้น 
ไปเร่ือย ๆ ไป เป็นสิง่ทีผู่ป้ฏบิตัคิวรท�าความสนใจเป็นพเิศษ 

 ในค�าสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่พระพุทธองค์
ทรงสัง่สอน ไม่ว่าจะเป็นการให้ทาน รกัษาศลี การฟังธรรม 
การแสดงธรรม การสาธยายธรรม การพจิารณาธรรม หรอื
การปฏิบติักรรมฐานต่าง ๆ มธีรรมะอยูห่มวดหน่ึงท่ีพระองค์
ตรัสเป็นล�าดับต่อมา ซึ่งมีอยู่ ๕ ประการ ได้แก่ ปราโมทย์ 
ปีติ ปัสสทัธ ิสขุ สมาธ ิบางแห่งทรงแสดงครบทัง้ ๕ อย่าง 
บางแห่งทรงแสดงไว้ไม่ครบ ธรรมหมวดนีเ้รยีกว่า ธรรมสมาธิ 
แปลว่า ธรรมที่เป็นฝ่ายสมาธิ เป็นธรรมะที่แสดงคุณภาพ
ของจิตหลังจากที่ได้ปฏิบัติธรรม หากท�าอย่างถูกต้องแล้ว 
จะท�าให้เกิดจิตตสมาธิ๑ เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้ว พระองค์

๑ ส�.สฬา. (บาล)ี ๑๘/๓๖๕/๓๑๒., บาลว่ีา อตถฺ ิคามณิ ธมมฺสมาธิ, ตตฺร เจ ตฺว� 

จิตฺตสมาธึ ปฏิลเภยฺยาสิ.
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จึงทรงแสดงการได้สมาธิระดับฌาน การได้อภิญญาที่เป็น 
ความรู้เหนือมนุษย์ธรรมดา การมีปัญญาเห็นความจริง  
ความเบื่อหน่าย คลายก�าหนัด จนถึงความหลุดพ้น 
เป็นล�าดับต่อไป 

 พระพุทธพจน์ที่แสดงธรรมสมาธิ ซึ่งเกิดมาจากการ 
รักษาศีล การฟังธรรม การฝึกให้มีสติสัมปชัญญะจนละ
นิวรณ์ได้ และโยนิโสมนสิการ ท�าให้เกิดปัญญาจนถึง 
ความหลุดพ้น มีปรากฏมากแห่ง เช่น 

  อานนท์ ศีลที่เป็นกุศลมีอวิปปฏิสารเป็นผล 
มีอวิปปฏิสารเป็นอานิสงส์ อวิปปฏิสารมีปราโมทย์ 
เป็นผล มีปราโมทย์เป็นอานสิงส์ ปราโมทย์มปีีตเิป็นผล  
มีปีติเป็นอานิสงส์ ปีติมีปัสสัทธิเป็นผล มีปัสสัทธิ
เป็นอานิสงส์ ปัสสัทธิมีสุขเป็นผล มีสุขเป็นอานิสงส ์
สุขมีสมาธิเป็นผล มีสมาธิเป็นอานิสงส์ สมาธิมียถา
ภูตญาณทัสสนะเป็นผล มียถาภูตญาณทัสสนะเป็น
อานิสงส์ ยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาและวิราคะ
เป็นผล มีนิพพิทาและวิราคะเป็นอานิสงส์ นิพพิทา
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และวริาคะมวีมิตุตญิาณทสัสนะเป็นผล มีวิมุตตญิาณ
ทัสสนะเป็นอานิสงส์ อย่างนี้ อานนท์ ศีลที่เป็นกุศล 
ย่อมท�าอรหัตตผลให้บริบูรณ์โดยล�าดับ อย่างนี้แล๒ 

  ศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะครู
บางรูปแสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เธอรู้แจ้ง 
อรรถ รูแ้จ้งธรรมในธรรมน้ัน ตามทีศ่าสดาหรอืเพ่ือน
พรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูบางรูปแสดงแก่เธอ 
เมื่อเธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรม ย่อมเกิดปราโมทย ์
เมือ่มปีราโมทย์ ย่อมเกดิปีต ิเมือ่ใจมปีีต ิกายย่อมสงบ  
เธอมีกายสงบ ย่อมได้รับสุข เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น 
นีเ้ป็นเหตแุห่งวมิตุตปิระการที ่๑ ซึง่เป็นเหตใุห้จติของ 
ภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู ่
ที่ยังไม่หลุดพ้น ย่อมหลุดพ้น อาสวะท่ียังไม่ส้ินไป 
ย่อมถึงความสิ้นไป หรือเธอย่อมบรรลุธรรมอันเป็น
แดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุ๓ 

๒ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑/๓.

๓ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๖/๓๓.
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  เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ท่ีตนละ 
ได้แล้ว ย่อมเกิดความเบิกบานใจ เมื่อเบิกบานใจ 
กย่็อมเกิดปีต ิเมือ่ใจมปีีต ิกายย่อมสงบ เธอมกีายสงบ 
ย่อมได้รับความสุขเมื่อมีความสุข จิตย่อมตั้งมั่น๔ 

   ธรรม ๙ ประการที่มีอุปการะมาก คืออะไร 
   คือ ธรรมมีโยนิโสมนสิการเป็นมูล ๙ ได้แก่
   ๑. บคุคลมนสิการโดยแยบคาย ปราโมทย์ย่อมเกิด
   ๒. เมื่อมีปราโมทย์ ปีติย่อมเกิด
   ๓. เมื่อใจเกิดปีติ กายย่อมสงบ 
   ๔. ผู้มีกายสงบ ย่อมได้รับสุข 
   ๕. เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น 
   ๖. เมือ่จิตตัง้มัน่ ย่อมรู ้ย่อมเหน็ตามความเป็นจรงิ 
   ๗. เมือ่รู ้เมือ่เหน็ตามความเป็นจริง ย่อมเบ่ือหน่าย 
  ได้เอง
   ๘. เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายก�าหนัด 
   ๙. เพราะคลายก�าหนัด จึงหลุดพ้น๕ 

๔ ที.สี. (ไทย) ๙/๒๒๕/๗๕.

๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๙/๔๑๘-๙.
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 พระพุทธพจน์ที่แสดงธรรมสมาธิ ในฐานะเป็นหลัก
ปฏิบัติ เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขที่ควรมีอยู่เสมอ หรือมีแล้วก็
ท�าให้คงอยู่นาน เช่น 

   ภิกษุผู้มากด้วยความปราโมทย์ 
   เลื่อมใสในพุทธศาสนา พึงบรรลุสันตบท
   อันเป็นธรรมเข้าไปสงบระงับสังขาร เป็นสุข๖ 

  แต่ถ้าเธอพจิารณาอยูพึ่งรูอ้ย่างนีว่้า “กายกรรม
ที่เราท�าแล้วนี้ ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง 
ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง ไม่เป็นไปเพื่อ
เบียดเบียนทัง้ ๒ ฝ่ายบ้าง กายกรรมนีเ้ป็นกุศล มีสุข
เป็นก�าไร มสุีขเป็นวบิาก” เธอพึงมีปีติและปราโมทย์ 
ส�าเหนยีกในกศุลธรรมทัง้หลาย ทัง้กลางวนัและกลางคนื  
อยู่ด้วยกายกรรมน้ันแล วจีกรรม... มโนกรรม...๗ 

๖ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๘๑/๑๕๑.

๗ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๐๙-๑๑๑/๑๑๙-๑๒๔.
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๘ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๔๓๘-๔๕๒/๔๙๙.

  แต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า เราเข้าบ้าน 
เพื่อบิณฑบาตโดยทางใด เราได้เที่ยวบิณฑบาตใน
ประเทศใด และเรากลับจากบิณฑบาตจากบ้าน 
โดยทางใด ในที่นั้นเราไม่มีฉันทะ ราคะ โทสะ โมหะ 
หรือปฏิฆะแห่งใจในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตา สารีบุตร 
ภกิษนุัน้พงึตามศกึษาในกศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวัน 
และกลางคืน อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้นแล๘ 

 จากพระพุทธพจน์ที่ยกมาเป็นตัวอย่างน้ัน แสดงให้
เห็นว่า การฝึกจิตไม่ได้มุ่งเน้นที่รูปแบบอันใหญ่โต ท่าทาง
ท่ีดูดี หรือการท�ากรรมฐานที่มีวิธีการอันยุ่งยากซับซ้อน 
แต่มุง่เน้นคณุภาพของจติท่ีมคีวามปราโมทย์และปีตเิป็นต้น 
ซึง่เป็นธรรมฝ่ายสมาธิ อนัเป็นเหตใุห้เกิดจติตสมาธิ ท�าให้
เกิดความตั้งมั่นแห่งจิต แล้วน�ามาใช้เจริญสมถะวิปัสสนา 
และพฒันาอรยิมรรคให้สมบูรณ์ต่อไป ซึง่สามารถเกดิข้ึนได้ 
จากการกระท�ากิจกรรมต่างๆ ที่ถูกต้องในชีวิตประจ�าวัน 

ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ

สุภีร์ ทุมทอง และคณะ | 19





๒

ความหมายและความส�าคัญ

 บทน้ี จะศกึษาค้นคว้าหาความหมายของธรรมสมาธิ 
โดยเน้นเฉพาะปราโมทย์และปีติ ตามที่พระพุทธองค์ 
ทรงแสดงไว้และค�าอธบิายจากทีต่่าง ๆ และรวบรวมความ
ส�าคญัของปราโมทย์และปีตใินพระไตรปิฎกต่าง ๆ มาแสดงไว้ 
ตามสมควร 

๒.๑ ความหมาย 
 ธรรมสมาธิ แปลว่า ธรรมะอันเป็นฝ่ายสมาธิ ธรรมะ 
ทีเ่ป็นเหตทุ�าให้จติต้ังมัน่ เป็นค�าทีไ่ด้มาจากบาลว่ีา ธมมฺสมาธิ๙  
ปรากฏในคัมภีร์สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ปาฏลิยสูตร 
พระพุทธองค์ทรงแสดงว่า หากบุคคลตั้งอยู่ในธรรมสมาธิ
นี้แล้ว จะท�าให้ได้จิตตสมาธิ 

๙ ส�.สฬา. (บาลี) ๑๘/๓๖๕/๓๑๒. ปาฏลิยสูตร
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 อรรถกถาปาฏลิยสูตร ได้แจกแจงธรรมสมาธิเป็น 
๓ หมวด ได้แก่
 (๑) กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ 
 (๒) ธรรมะ ๕ อย่าง คือ ปราโมทย์ ปีติ ปัสสัทธิ 
สุข สมาธิ 
 (๓) พรหมวิหาร ๔๑๐

 ในที่นี้ จะศึกษาธรรมสมาธิเฉพาะในส่วนที่ม ี
ความหมายว่า ธรรมะ ๕ ประการ คือ ปราโมทย์ ปีต ิ
ปัสสทัธสิขุ สมาธ ิและในธรรมะ ๕ ประการนัน้ จะเน้นเฉพาะ 
๒ ประการแรก คือ ปราโมทย์ กับ ปีติ เท่านั้น

 โดยสภาวะ ปราโมทย์ คอื ปีตทิีม่กี�าลงัอ่อน ส่วนปีติ  
คือ ปีติที่มีก�าลังแก่กล้า๑๑ ดังนั้น ท้ังปราโมทย์และปีต ิ
จึงเป็นสภาวะที่คล้ายคลึงและต่อเนื่องกันไป กล่าวคือ 
อาการของปีติที่เกิดตอนแรก ๆ มีก�าลังอ่อน เป็นความ 
แช่มช่ืนเบิกบานใจ เรียกว่าปราโมทย์ เม่ือมีก�าลังข้ึน เป็น
ความเอิบอิ่มใจ เรียกว่าปีติ 

๑๐  ดูรายละเอียดใน ส�.สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๖๕/๑๗๑-๑๗๒.

๑๑  ดรูายละเอียดใน ส�.นิ.อ. (บาลี) ๒/๒๓/๖๒., บาลีว่า ปีตตี ิพลวปีต,ิ ปาโมชชฺนตฺ ิ 

ทุพฺพลปีติ.
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 ความหมายของปีตติามคมัภร์ีอภธิรรมปิฎก ธมัมสังคณี  
มีว่า
 กตมา ตสฺมึ สมเย ปีติ โหติ. ยา ตสฺมึ สมเย ปีติ 
ปาโมชชฺ�, อาโมทนา ปโมทนา, หาโส ปหาโส, วตฺิติ โอทคยฺ� 
อตฺตมนตา จิตฺตสฺส; อย� ตสฺมึ สมเย ปีติ โหติ.๑๒ 

 ปีต ิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น เป็นไฉน
 ความอิ่มเอิบ ความปราโมทย์ ความยินดีอย่างย่ิง  
ความบันเทิง ความร่าเริง ความรื่นเริง ความปลื้มใจ 
ความตื่นเต้น ความที่จิตชื่นชมยินดี ในสมัยนั้น นี้ชื่อว่า 
ปีติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น๑๓ 

 ความหมายตามคัมภีร์ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส มีว่า 
 ค�าว่า ปีต ิได้แก่ ความอิม่เอิบ ความปราโมทย์ ความชืน่ใจ  
ความบันเทิง ความเบิกบาน ความร่าเริง ความรื่นเริง 
ความปลื้มใจ ความยินดี ความมีใจสูง ความมีใจแช่มชื่น 
ความที่ใจเลื่อมใสยิ่ง๑๔ 

๑๒  อภิ.สงฺ (บาลี) ๓๔/๙/๒๒-๓.

๑๓  อภิ.สงฺ (ไทย)  ๓๔/๙/๒๘.

๑๔  ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๑๑๔/๓๗๗.
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 ในคัมภีร์สายอภิธรรม อธิบาย ปีติ เป็นเจตสิก 
ประเภทหนึ่ง ท่ีอยู่ในฝ่ายท่ัวไป เกิดกับธรรมฝ่ายไหน 
ก็เป็นอย่างธรรมนั้น เกิดร่วมกับอกุศลก็เป็นอกุศล เกิด 
ร่วมกบักศุลกเ็ป็นกศุล เกดิร่วมกบัอพยากตะกเ็ป็นอพยากตะ  
เรียกชื่อเป็นภาษาบาลีว่า เป็นปกิณณกเจตสิก อยู่ในกลุ่ม
อัญญสมานาเจตสิก๑๕ 

 ค�าแปลของปราโมทย์และปีติ ในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตว่า 
 ปราโมทย์ (ปฺราโมด) น. ความบนัเทิงใจ, ความปลืม้ใจ, 
ปราโมช ก็ใช้๑๖ 
 ปีติ น. ความปลื้มใจ, ความอิ่มใจ (ป.; ส. ปฺรีติ)๑๗ 

 สรุปความได้ว่า ปราโมทย์และปีติ เป็นสภาวธรรม 
อย่างเดยีวกนัคอืปีต ิปราโมทย์คือปีติอย่างอ่อน เมือ่มกี�าลงัขึน้ 
เรยีกว่าปีต ิเป็นสภาวธรรมทีต่่อเนือ่งกนั เป็นสภาวะนามธรรม
อย่างหนึ่งที่เกิดประกอบกับจิต ซึ่งมีกฎเกณฑ์เหมือนกับ

๑๕  ดูรายละเอียดใน อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๒

๑๖  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หน้า ๖๗๐

๑๗  เล่มเดียวกัน หน้า ๗๐๐
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สังขารธรรมทั้งหลาย คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่อัตตา 
ตัวตน เป็นสิ่งที่เกิดเมื่อมีเหตุ หมดเหตุก็ดับไป เป็นเจตสิก 
มีทั้งด้านดีและไม่ดี มีทั้งฝ่ายที่เป็นกุศล ฝ่ายอกุศล และ 
ฝ่ายอพยากตะ แต่ในที่นี้ จะศึกษาเฉพาะฝ่ายท่ีเป็นกุศล 
ท่ีเกดิประกอบกบัจิตในระหว่างการปฏิบัตธิรรม เน้นการฝึก 
อธิจิตให้เกิดสมาธิ ซึ่งเป็นธรรมะที่ควรเจริญตามแนว 
ค�าสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น 

๒.๒ ความส�าคัญ 
 ความส�าคญัของปราโมทย์และปีตนิี ้ผูเ้ขยีนจะรวบรวม
จากพระสูตรต่าง ๆ เป็นตัวอย่าง เพื่อแสดงให้เห็นว่า 
ปราโมทย์และปีตมิคีวามส�าคัญและคณุประโยชน์อย่างไรบ้าง 

 ๒.๒.๑ ท�าให้ละความเคลือบแคลงสงสัยและสิ่ง 
เศร้าหมองได ้
 ในโลกน้ีมีสิ่งที่น่าเคลือบแคลงสงสัยมากมาย ส่ิงท่ี
สามารถมองเห็นและจับต้องได้มีจ�านวนน้อย มีเรื่องเป็น
จ�านวนมากที่เราไม่อาจจะรู้ได้ ต้องอาศัยการศึกษาโดย 
การฟังมาจากผูท้ีรู่แ้ล้วหรือผูม้ปีระสบการณ์มาก่อน ถงึแม้
จะฟังจากผู้อ่ืน บ่อยครัง้กไ็ม่อาจจะหายสงสยัได้ มแีต่สงสยั
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิง เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด 
เรื่องกรรมและการให้ผล ตายแล้วเกิดอีกหรือไม่ ท�าดีแล้ว
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จะได้รับผลหรือไม่ เพราะสิ่งเหล่าน้ีถูกภพปกปิดไว้ และ 
มลีทัธิความเชือ่ทีส่อนแตกต่างกนัไปมาก หากมธีรรมสมาธนิี้ 
จะท�าให้ละความเคลอืบแคลงสงสัยได้ ดังพระพทุธพจน์ว่า 

 เมือ่เกดิปราโมทย์ ปีตกิเ็กิด เมือ่ใจเกิดปีติ กายกส็งบ 
เธอผู้มีกายสงบย่อมอยู่สบาย จิตของเธอผู้อยู่สบายย่อม 
ตั้งมั่น
 ผูใ้หญ่บ้าน ธรรมสมาธเิป็นอย่างนีแ้ล ถ้าท่านตัง้อยูใ่น 
ธรรมสมาธนิัน้ พงึได้จติตสมาธ ิเมือ่เป็นเช่นนีท่้านพงึละ
ความเคลือบแคลงนี้ได้๑๘ 

 ในพระสตูรนีไ้ด้แสดงว่า ถ้าตัง้อยูใ่นธรรมสมาธ ิจะได้
จิตตสมาธิ แล้วจะละความสงสัยได้ ที่เป็นเช่นนี้ สามารถ
อธิบายได้ว่า ความลังเลสังสัยนั้นเป็นนิวรณ์ชนิดหนึ่ง 
ท�าหน้าทีม่าปิดบังดวงตาไม่ให้เห็นความจรงิ เรยีกว่าวจิกิิจฉา
นวิรณ์ เมือ่จติเป็นสมาธ ิมคีวามตัง้มัน่ด ีจะสามารถละนวิรณ์ได้  
ความสงสยักถ็กูละออกไป แม้กเิลสเครือ่งเศร้าหมองอืน่ ๆ  
ก็เช่นกัน เมื่อท�าให้จิตมีความผ่องใส เกิดความปราโมทย์ 
ก็สามารถละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตได้๑๙ 

๑๘  ส�.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๖๕/๔๔๐.

๑๙  ดูรายละเอียดใน อ�.ติก. (ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๒.
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 ๒.๒.๒ เป็นเหตุให้ได้สมาธิ ปัญญา และวิมุตติ 
 จติทีม่สีมาธมิคีวามส�าคญัมาก เป็นจติทีม่คีวามเหมาะสม  
พร้อมส�าหรับการใช้งานในด้านต่าง ๆ เป็นบาทฐานท�าให้
ประสบความส�าเร็จในการปฏิบัติธรรม ทั้งด้านสมถะและ
วิปัสสนา ในทางพระพุทธศาสนาเน้นการฝึกให้มีปัญญา 
รู้ความจริงของสิ่งทั้งปวง แล้วหลุดพ้นไป แต่ก็ต้องอาศัย
สมาธเิป็นตวักลางเช่นเดยีวกนั ซึง่การท่ีจะได้สมาธ ิปัญญา 
จนกระทั่งถึงความหลุดพ้น เป็นพระอรหันต์ ก็มีปราโมทย์
และปีตอิยู่ในกระบวนการไหลเนือ่งไปแห่งธรรมเหล่านีด้้วย
เช่นกนั เปรยีบดงั เม่ือฝนเม็ดใหญ่ตกบนยอดภูเขา น�า้นัน้ไหล 
ไปตามที่ลุ่ม ท�าให้ซอกเขา ล�าธาร และห้วยเต็มเปี่ยม 
ซอกเขา ล�าธารและห้วยทัง้หลายเตม็เป่ียมแล้ว ท�าหนองน�า้ 
ให้เต็ม หนองน�้าเต็มเปี่ยมแล้ว ท�าบึงให้เต็ม บึงเต็มแล้ว 
ท�าแม่น�า้น้อยให้เตม็ แม่น�า้น้อยเตม็แล้ว ท�าแม่น�า้ใหญ่ให้เต็ม  
แม่น�า้ใหญ่เตม็แล้ว กท็�ามหาสมทุรให้เตม็ ดงัพระพทุธพจน์ว่า 

 ศรัทธามีทุกข์เป็นที่อาศัย ปราโมทย์มีศรัทธาเป็นที่
อาศัย ปีติมีปราโมทย์เป็นทีอ่าศยั ปัสสทัธมิปีีตเิป็นทีอ่าศยั 
สุขมีปัสสัทธิเป็นท่ีอาศัย สมาธิมีสุขเป็นที่อาศัย ยถาภูต
ญาณทัสสนะมีสมาธิเป็นที่อาศัย นิพพิทามียถาภูตญาณ
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ทัสสนะเป็นที่อาศัย วิราคะมีนิพพิทาเป็นที่อาศัย วิมุตติมี
วิราคะเป็นที่อาศัย ขยญาณมีวิมุตติเป็นที่อาศัย๒๐ 

 อานนท์ ศีลที่เป็นกุศลมีอวิปปฏิสารเป็นผล ม ี
อวิปปฏิสารเป็นอานิสงส์ อวิปปฏิสารมีปราโมทย์เป็นผล 
มปีราโมทย์เป็นอานสิงส์ ปราโมทย์มปีีตเิป็นผล มปีีตเิป็น
อานิสงส์ ปีติมีปัสสัทธิเป็นผล มีปัสสัทธิเป็นอานิสงส ์
ปัสสัทธิมีสุขเป็นผล มีสุขเป็นอานิสงส์ สุขมีสมาธิเป็นผล 
มีสมาธิเป็นอานิสงส์ สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเป็นผล 
มียถาภูตญาณทสัสนะเป็นอานิสงส์ ยถาภตูญาณทัสสนะมี  
นพิพทิาและวริาคะเป็นผล มนีพิพิทาและวริาคะเป็นอานสิงส์ 
นิพพิทาและวิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นผล มีวิมุตติ
ญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์ อย่างนี้ อานนท์ ศีลที่เป็นกุศล 
ย่อมท�าอรหัตตผลให้บริบูรณ์โดยล�าดับ อย่างนี้แล”๒๑ 

 ในอปุนสิสูตร ทรงแสดงหลกัธรรมทีเ่ป็นไปตามล�าดบั 
ท่ีเป็นฝ่ายด ีนบัจากศรทัธา ม ี๑๑ ประการ ได้แก่ (๑) ศรทัธา  
(๒) ปราโมทย์ (๓) ปีติ (๔) ปัสสัทธิ (๕) สุข (๖) สมาธ ิ
(๗) ยถาภตูญาณทสัสนะ (๘) นพิพทิา (๙) วริาคะ (๑๐) วมุิตติ  

๒๐  ส�.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๓/๔๒-๓.

๒๑  อ�.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑/๓.
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และ (๑๑) ขยญาณ มีปราโมทย์และปีติ อยู่ต่อจากศรัทธา 
สามารถสรุปในประเด็นนี้ได้ว่า ศรัทธา คือ ความเช่ือมั่น
ปัญญาตรสัรูข้องพระอรหนัตสมัมาสัมพทุธเจ้า มคีวามส�าคญั
เป็นอันดับแรกในกระบวนการที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น  
หากไม่มีศรัทธา ก็ไม่อาจมีความหลุดพ้นได้ ศรัทธาจึงเป็น
คุณสมบัติเบื้องต้นส�าหรับพุทธบริษัททั้งปวง 

 ในกมิตัถยิสตูร ทรงแสดงผลและอานสิงส์ของธรรมะ
ต่าง ๆ ในกระบวนการปฏิบตั ิจนกระทัง่ได้บรรลอุรหตัตผล 
มีหลักธรรมที่ทรงแสดง ๑๐ ประการ ได้แก่ (๑) ศีลที่เป็น
กุศล (๒) อวิปปฏิสาร (๓) ปราโมทย์ (๔) ปีติ (๕) ปัสสัทธิ 
(๖) สุข (๗) สมาธิ (๘) ยถาภูตญาณทัสสนะ (๙) นิพพิทา
และวิราคะ (๑๐) วิมุตติญาณทัสสนะ จะเห็นได้ว่า ธรรมะ
ต่างๆ นั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในตัวมันเอง แต่มีไว้เพื่อให้
ถงึธรรมะอืน่ทีส่งูขึน้ไป ส่งต่อกนัไปเรือ่ยๆ จนกระทัง่บรรลุ 
อรหัตตผล ความไม่เดือดร้อนใจเป็นเหตุให้เกิดปราโมทย์ 
และส่งต่อไปสู่สมาธ ิปัญญา และธรรมอืน่ๆ ต่อไป จงึต้อง
เป็นผู้มีศีลที่เป็นกุศล ศีลที่รักษาเพื่อขัดเกลากิเลส ไม่ใช ่
เพื่อยึดมั่นถือมั่น ศีลจึงเป็นพื้นฐานให้สมาธิและปัญญา 
ตั้งขึ้น เป็นดุจที่เหยียบยืนของผู้ท�างาน 

ความหมายและความส�าคัญ

สุภีร์ ทุมทอง และคณะ | 29



 ๒.๒.๓ ปรุงจิตให้ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน 
 ปราโมทย์มลีกัษณะแช่มช่ืน เบกิบาน มคีวามปลอดโปร่ง  
ไม่มคีวามเบยีดเบียน เมือ่ประกอบเข้ากบัจติแล้ว ท�าให้จติ
ไม่คับแคบ ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน ความปราโมทย์
ที่ประกอบด้วยธรรมจึงเป็นสิ่งที่ควรท�าให้มีขึ้น เป็นเครื่อง
ปรุงจิต ดังพระพุทธพจน์ว่า 

 ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้พูดจริง เธอรู้สึกว่า “เราพูด
จริง” จึงได้ความรู้อรรถ ได้ความรู้ธรรม ได้ความปราโมทย์
ประกอบด้วยธรรม ความปราโมทย์อนัประกอบด้วยกศุลนี้  
ทีเ่รากล่าวว่าเป็นเครือ่งปรุงแต่งจติ เพ่ืออบรมจติไม่ให้มเีวร  
ไม่ให้มีความเบียดเบียน... เป็นผู้มีความเพียร... เป็น 
ผู้ประพฤติพรหมจรรย์... เป็นผู้มากด้วยการสาธยาย... เป็น
ผู้มากด้วยการบริจาค... เธอรู้สึกว่า “เราเป็นผู้มากด้วย 
การบริจาค” จึงได้ความรู้อรรถ ได้ความรู้ธรรม ได้ความ
ปราโมทย์อนัประกอบด้วยธรรม ความปราโมทย์อนัประกอบ
ด้วยกศุลนี ้ทีเ่รากล่าวว่าเป็นเครือ่งปรงุแต่งจิต เพือ่อบรมจติ 
ไม่ให้มีเวร ไม่ให้มีความเบียดเบียน๒๒ 

๒๒  ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๖๙/๕๙๔.
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 ตามพระสตูรนี ้ปราโมทย์ทีป่ระกอบด้วยธรรม ทีเ่กดิ 
จากความรู้เข้าใจอรรถและธรรมะ เป็นเครื่องปรุงแต่งจิต 
อบรมจิตให้ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน มีความคิดที่ 
ถูกต้องดีงาม มีเมตตากรุณา เป็นเพื่อนมิตรและคิดช่วย
เหลอืสตัว์ทัง้หลาย เป็นไปเพือ่ได้สมาธสูิงขึน้ และยงัเป็นการ
เจริญสัมมาสังกัปปะ ข้อว่าด้วยอัพยาปาทสังกัปปและ 
อวิหิงสาสังกัปปะอีกด้วย

 ๒.๒.๔ เป็นเครื่องอยู่เพื่อท�ากุศลธรรมทั้งหลายให้ 
ยิ่งขึ้น 
 เมื่อได้ท�าตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
โดยการงดเว้นทุจริตทั้ง ๑๐ งดเว้นกายทุจริต บ�าเพ็ญกาย
สุจริต งดเว้นวจีทุจริต บ�าเพ็ญวจีสุจริต งดเว้นมโนทุจริต 
บ�าเพ็ญมโนสจุรติ แสวงหา ใช้สอยปัจจยัต่างๆ อย่างถกูต้อง
เหมาะสมตามทีท่รงบญัญตัไิว้ ปฏบิตัเิพือ่ละกเิลส เพิม่พนู
อรยิมรรค เมือ่ท�าอยูอ่ย่างนี ้ก็ให้มปีีตแิละปราโมทย์ อาศยั
กุศลธรรมเป็นเครื่องอยู่ ฝึกฝนอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลาย 
ให้ยิ่ง ๆ ขึ้น ดังพระพุทธพจน์ว่า 

 แต่ถ้าเธอพจิารณาอยูพ่งึรูอ้ย่างน้ีว่า “กายกรรมทีเ่รา
ท�าแล้วนี ้ไม่เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบ้าง ไม่เป็นไปเพ่ือ
เบยีดเบยีนผู้อืน่บ้าง ไม่เป็นไปเพ่ือเบียดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบ้าง  
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กายกรรมนีเ้ป็นกศุล มสีขุเป็นก�าไร มสีขุเป็นวบิาก” เธอพงึมี
ปีตแิละปราโมทย์ ส�าเหนยีกในกศุลธรรมทัง้หลาย ทัง้กลางวนั 
และกลางคืน อยู่ด้วยกายกรรมนั้นแล๒๓ 

 แต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่า “วจีกรรมที่เรา 
ท�าแล้วนี ้ไม่เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบ้าง ไม่เป็นไปเพ่ือ
เบยีดเบยีนผู้อืน่บ้าง ไม่เป็นไปเพ่ือเบียดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบ้าง  
วจกีรรมนีเ้ป็นกศุล มสุีขเป็นก�าไร มสุีขเป็นวิบาก” เธอพงึมี
ปีติและปราโมทย์ ส�าเหนยีกในกศุลธรรมทัง้หลาย ทัง้กลางวนั 
และกลางคืน อยู่ด้วยวจีกรรมนั้นแล๒๔ 

 แตถ้่าเธอพจิารณาอยูพ่งึรูอ้ย่างนีว้า่ “มโนกรรมทีเ่รา
ท�าแล้วนี ้ไม่เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบ้าง ไม่เป็นไปเพ่ือ
เบยีดเบยีนผู้อืน่บ้าง ไม่เป็นไปเพ่ือเบียดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบ้าง  
มโนกรรมนีเ้ป็นกศุล มสุีขเป็นก�าไร มสีขุเป็นวบิาก” เธอพงึมี
ปีติและปราโมทย์ ส�าเหนยีกในกศุลธรรมทัง้หลาย ทัง้กลางวนั 
และกลางคืน อยู่ด้วยมโนกรรมนั้นแล๒๕ 

๒๓  ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๐๙/๑๒๑. 

๒๔  ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๑๐/๑๒๒

๒๕  ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๑๑/๑๒๔
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 แต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า “เราเข้าบ้านเพื่อ
บิณฑบาตโดยทางใด เราได้เที่ยวบิณฑบาตในประเทศใด 
และเรากลับจากบิณฑบาตจากบ้านโดยทางใด ในที่นั้น 
เราไม่มีฉันทะ ราคะ โทสะ โมหะ หรือปฏิฆะแห่งใจในรูป
ที่พึงรู้แจ้งทางตา” สารีบุตร ภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศล
ธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืน อยู่ด้วยปีติและ
ปราโมทย์นั้นแล๒๖ 

 ในจฬูราหโุลวาทสตูร พระพทุธองค์ทรงสอนท่านพระ
ราหลุ ให้พจิารณากายกรรม วจกีรรม มโนกรรม หากไม่ถูกต้อง 
ให้งดเว้น หากเป็นกศุล ถกูต้องดแีล้ว กใ็ห้มปีีตแิละปราโมทย์ 
อาศยักศุลนัน้เป็นเคร่ืองอยู ่แล้วฝึกเจรญิกศุลอืน่ๆ ให้ยิง่ขึน้  
แม้กศุลชนดิอืน่ก็เช่นเดยีวกัน ดงัในปิณฑปาตปาริสทุธสิตูร 
ที่ทรงแสดงกับท่านพระสารีบตุร หากเข้าไปบณิฑบาตและ
กลับมา ไม่มีกิเลสเกิดขึ้น ก็ให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย ์
ฝึกกุศลให้ยิ่งขึ้น 

๒๖  ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๔๓๘/๔๙๙. 
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 ๒.๒.๕ เป็นเหตุแห่งความหลุดพ้น 
 ความหลดุพ้นมเีหตมุาจากการมปัีญญาเหน็ความจรงิ 
แล้วจึงปล่อยวางส่ิงต่างๆ ลงได้ ไม่มีความยึดมั่นถือมั่น 
การมีปัญญาเช่นนั้นมาจากเหตุเบื้องต้นอะไรก็ได้ ที่เป็น
ฝ่ายดีงามและเกื้อกูลต่อการเกิดสมาธิและปัญญา ซึ่ง
ตัวกลางระหว่างการกระท�ากิจกรรมนั้น ๆ อย่างถูกต้อง 
กบัการได้สมาธ ิเพือ่เอามาใช้งานด้านปัญญา คอื ปราโมทย์
และปีติ ดัังพระพุทธพจน์ว่า 

 พระศาสดาหรอืเพือ่นพรหมจารบีางรปูผู้ตัง้อยู่ในฐานะ
ครูแสดงธรรมแก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เธอรู้แจ้งอรรถ 
รูแ้จ้งธรรม ในธรรมนัน้ ตามทีพ่ระศาสดาหรอืเพือ่นพรหมจารี
บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงแก่เธอ เมื่อเธอรู้แจ้งอรรถ 
รู้แจ้งธรรม ย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อมีปราโมทย์ ย่อมเกิด
ปีต ิเมือ่ใจมีปีต ิกายย่อมสงบ เธอมกีายสงบ ย่อมได้รบัสขุ 
เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น นี้เป็นวิมุตตายตนะประการที่ ๑ 
 ภกิษแุสดงธรรมตามทีต่นได้สดับมา ตามทีต่นได้เรียน
มาแก่ผู้อื่นโดยพิสดาร... 
 ภิกษุสาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมา ตามที่ตน 
ได้เรียนมาโดยพิสดาร...
 ภิกษุตรึกตามตรองตาม เพ่งตามด้วยใจ ซึ่งธรรม 
ตามที่ตนได้สดับมา ตามที่ตนได้เรียนมา...

ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ
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 เธอเรยีนสมาธนิมิติอย่างใดอย่างหนึง่มาด ีมนสกิารดี  
ทรงจ�าไว้ดี แทงตลอดดีด้วยปัญญา...๒๗ 

 ในพระสตูรนี ้แสดงเหตแุห่งความหลุดพ้น ๕ ประการ 
คือ (๑) ฟังธรรม (๒) แสดงธรรม (๓) สาธยายธรรม 
(๔) ตรึกตรองธรรม (๕) ท�าสมาธิ 
 การฟังธรรม แสดงธรรม สาธยายธรรม และตรกึตรอง
ธรรม หากท�าอย่างถูกต้อง มีความเข้าใจอรรถะคือเนื้อหา
ของค�าสอน และเข้าใจธรรมคือบาลี ก็ย่อมเกิดปราโมทย์ 
และปีติ น�าไปสู่ความหลุดพ้นได้ รวมทั้งการท�าสมาธิ 
ท�ากรรมฐาน หากท�าถกูต้องก็ย่อมท�าให้เกดิปราโมทย์และ
ปีติ น�าไปสู่ความหลุดพ้นเช่นกัน 

 ๒.๒.๖ เป็นนาถกรณธรรมและสาราณยีธรรม เป็นต้น 
 ภกิษทุีม่คีวามปราโมทย์อย่างยิง่ในอภธิรรมอภวิินยั นี้ 
เป็นหน่ึงในนาถกรณธรรม อันเป็นที่พึ่งพาอาศัย เป็น
สาราณียธรรม ธรรมะที่ท�าให้ระลึกถึงกัน เป็นลักษณะ 
ของศรัทธา เป็นคุณธรรมหนึ่งในสิบอย่างที่ท�าให้พระเถระ 
อยู่อย่างสบาย๒๘ ดังพระพุทธพจน์ว่า 

๒๗  ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๒/๓๑๓-๔.

๒๘  ดูรายละเอียดใน อ�.ทสก. (ไทย) ๒๔/๙๘/๒๓๒.
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 เป็นผูใ้คร่ธรรม เป็นผูฟั้งและผูแ้สดงธรรมอนัเป็นทีพ่อใจ 
มีความปราโมทย์อย่างย่ิงในพระอภิธรรมในพระอภิวินัย  
แม้การที่ภิกษุเป็นผู้ใคร่ธรรม เป็นผู้ฟังและผู้แสดงธรรม 
อันเป็นที่พอใจ มีความปราโมทย์อย่างย่ิงในพระอภิธรรม 
ในพระอภิวินัย นี้ก็เป็นนาถกรณธรรม๒๙ 

 เป็นผู้ใคร่ธรรม เป็นผู้ฟังและผู้แสดงธรรมอันเป็น 
ท่ีพอใจ มปีราโมทย์อย่างยิง่ในอภธิรรมในอภวินิยั แม้การที่ 
ภิกษุเป็นผู้ใคร่ธรรม ฯลฯ นี้ก็เป็นสาราณียธรรมท่ีท�าให้
เป็นท่ีรกั ท�าให้เป็นทีเ่คารพ เป็นไปเพือ่ความสงเคราะห์กนั 
เพื่อความไม่วิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกัน๓๐ 

 ภกิษเุป็นผูใ้คร่ธรรม เป็นผูฟั้งและผูแ้สดงธรรมอนัเป็น
ท่ีพอใจ มปีราโมทย์อย่างยิง่ในอภธิรรมในอภวินิยั แม้การที่ 
ภิกษุเป็นผู้ใคร่ธรรม เป็นผู้ฟังและผู้แสดงธรรมอันเป็น 
ที่พอใจ มีปราโมทย์อย่างยิ่งในอภิธรรมในอภิวินัย นี้ก็เป็น
ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา๓๑ 

๒๙  ที.ปา (ไทย) ๑๑/๓๔๕/๓๖๐. 

๓๐  อ�.ทสก. (ไทย) ๒๔/๕๐/๑๐๘.

๓๑  อ�.เอกาทสก. (ไทย) ๒๔/๑๔/๔๒๒. 
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 ในพระสูตรท่ียกมานี้ แสดงประโยชน์ของความเป็น 
ผู้ ใคร่ในธรรม เป็นผูฟั้งธรรมและผูแ้สดงธรรมด้วยความพอใจ  
มีปราโมทย์ มีความเบิกบานใจในธรรมอันใหญ่ และวินัย
อนัละเอยีด รักการศกึษา มคีวามสนใจ เบกิบานใจ ชอบฝึก 
ปฏบัิติในธรรมขัน้สงู เช่น โพธปัิกขยิธรรม มรรค ผล นพิพาน  
และวินัยท่ีละเอียดปลีกย่อย เป็นธรรมที่เป็นที่พึ่ง เป็น
สาราณียธรรม ท�าให้เป็นที่เคารพนับถือ สงเคราะห์กัน 
ไม่วิวาทกัน สามัคคีกัน และเป็นการแสดงออกของศรัทธา 

 ๒.๒.๗ เป็นธรรมมีอุปการะมาก
 ธรรมะที่เกื้อกูล อุดหนุน ผลักดันให้มีความเจริญ
งอกงามยิง่ ๆ ข้ึนไปในทางธรรมมีหลายประการ ปราโมทย์
และปีติก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย ดังพระพุทธพจน์ว่า 

 ธรรม ๙ ประการที่มีอุปการะมาก คืออะไร
 คือ ธรรมมีโยนิโสมนสิการเป็นมูล ๙ ได้แก่
 ๑. บุคคลมนสิการโดยแยบคาย ปราโมทย์ย่อมเกิด
 ๒. เมื่อมีปราโมทย์ ปีติย่อมเกิด
 ๓. เมื่อใจเกิดปีติ กายย่อมสงบ 
 ๔. ผู้มีกายสงบ ย่อมได้รับสุข 
 ๕. เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น 
 ๖. เมื่อจิตตั้งมั่น ย่อมรู้ ย่อมเห็นตามความเป็นจริง 
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 ๗. เมื่อรู้ เมื่อเห็นตามความเป็นจริง ย่อมเบื่อหน่าย
ได้เอง
 ๘. เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายก�าหนัด 
 ๙. เพราะคลายก�าหนัด จึงหลุดพ้น๓๒ 

 ในพระสูตรนี้ แสดงธรรมะมีอุปการะมากต่อความ
หลุดพ้น ๙ ประการ ที่มีโยนิโสมนสิการเป็นมูล โยนิโส 
มนสิการ คือ การใส่ใจอย่างถูกต้อง การรู้จักคิดพิจารณา
อย่างแยบคาย รูจ้กัพจิารณาแยกแยะองค์ประกอบ พจิารณา
ความจรงิ และพจิารณากระบวนแห่งเหตปัุจจยั เป็นต้น ตวัวดั 
ส�าคญัของการใส่ใจอย่างถกูต้อง คอื ปราโมทย์ หากใส่ใจ 
ได้อย่างถูกต้อง เป็นโยนิโสมนสิการตามที่พระพุทธเจ้า 
ทรงสอนไว้ ปราโมทย์ก็ย่อมเกิดขึ้น หากปราโมทย์ไม่เกิด 
ก็เป็นตัวชี้วัดได้ว่า การใส่ใจนั้นไม่ถูกต้อง 

 ๒.๒.๘ เป็นตัววัดการพูดได้ว่าดีหรือไม่ดี
 การพูดเรื่องคุณธรรมความดีต่าง ๆ คือ เรื่องศรัทธา 
ศีล พาหุสัจจะ จาคะ ปัญญา ต้องเลือกพูดให้ถูกกับบุคคล 
หากไปพดูกบัคนท่ีไม่มีคณุธรรมหรือไม่ต้องการฟังเรือ่งนัน้ๆ  

๓๒  ที.ปา (ไทย) ๑๑/๓๕๙/๔๑๘-๙.
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เขาก็จะไม่ชอบ ขัดใจ โกรธเคือง พยาบาท ขึ้งเคียด แสดง
อาการโกรธ ขัดเคือง และไม่พอใจ หากพดูกับผูท้ีม่คีณุธรรม
เหล่านั้น ก็จะเกิดปราโมทย์และปีติ ดังพระพุทธพจน์ว่า 

 การพดูเรือ่งศรทัธา เป็นเรือ่งดสี�าหรับบุคคลผู้มีศรัทธา 
เพราะเหตุไร
 เพราะบคุคลผูม้ศีรทัธา เมือ่พดูเรือ่งศรทัธา ก็ไม่ขัดใจ 
ไม่โกรธเคือง ไม่พยาบาท ไม่ขึ้งเคียด ไม่แสดงอาการโกรธ 
ขัดเคือง และไม่พอใจ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคล 
ผูม้ศีรทัธานัน้ พจิารณาเห็นสทัธาสมัปทาในตน และได้ปีติ
ปราโมทย์ทีม่สีทัธาสมัปทานัน้เป็นเหต ุฉะนัน้ การพดูเรือ่ง
ศรัทธา จึงเป็นเรื่องดีส�าหรับบุคคลผู้มีศรัทธา๓๓ 

 ในพระสูตรนี้ แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่มีคุณธรรมในตน
อย่างเต็มเปี่ยม เมื่อมีผู้พูดถึงคุณธรรมนั้น ๆ ย่อมเกิดปีติ
และปราโมทย์ ในทางตรงข้าม ผู้ที่ไม่มีคุณธรรม ยากที่จะ
เกิดปีติและปราโมทย์ บางครั้งเกิดความขัดใจ โกรธเคือง 
จนกระทั่งพยาบาทผู้พูด 

๓๓  อ�.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๕๗/๒๖๐-๑.
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 ๒.๒.๙ เป็นเหตุให้อริยสาวกอยู่อย่างสงบ 
 ส�าหรับพระอริยสาวก ท่านมีเครื่องอยู่หลายอย่าง 
ท่ีพระพุทธองค์แนะน�า เครื่องอยู่ส�าหรับอริยสาวกเป็น
ประจ�า คือ อนุสสติ ๖ อย่าง ได้แก่ พุทธานุสสติ ธัมมา
นสุสติ สงัฆานสุสต ิสลีานุสสต ิจาคานุสสติ เทวตานสุสติ 
เมือ่อริยสาวกระลกึถงึเคร่ืองอยูเ่หล่านี ้กเ็ป็นผู้อยูอ่ย่างสงบ  
ไม่มกีเิลสใดกลุ้มรมุ ทีเ่ป็นเช่นน้ันกเ็พราะมธีรรมะ คอื ปราโมทย์
และปีติเกิดขึ้นประกอบด้วยนั่นเอง ดังพระพุทธพจน์ว่า 

 มหานามะ สมยัใด อริยสาวกระลึกถึงตถาคต สมยันัน้  
จิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุม ไม่ถูกโทสะ
กลุ้มรุม ไม่ถูกโมหะกลุ้มรุม สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น 
ย่อมปรารภตถาคตด�าเนนิไปตรงทเีดยีว มหานามะ กอ็รยิสาวก 
ผูม้จีติด�าเนนิไปตรงแล้ว ย่อมได้ความปลาบปล้ืมองิอรรถ  
ย่อมได้ความปลาบปลื้มอิงธรรม ย่อมได้ปราโมทย์ที่
ประกอบด้วยธรรม เมือ่มปีราโมทย์ ย่อมเกดิปีต ิเมือ่ใจมปีีติ 
กายย่อมสงบ เธอมกีายสงบ ย่อมได้รบัสขุ เม่ือมสีขุ จติย่อม 
ตั้งมั่น มหานามะ ตถาคตกล่าวว่า อริยสาวกนี้เป็นผู้ถึง 
ความสงบอยู่ในหมูส่ตัว์ผูถึ้งความไม่สงบ เป็นผู้ไม่มพียาบาท
อยูใ่นหมู่สัตว์ผูมี้พยาบาท เป็นผูถ้งึพร้อมด้วยกระแสธรรม 
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เจรญิพทุธานสุสติอยู่... มหานามะ อรยิสาวกผูไ้ด้บรรลผุลแล้ว  
รู้ชัดศาสนาแล้ว ส่วนมากย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้”๓๔ 

 ส่วนมากพระอริยสาวกอยู่ด้วยวิหารธรรม คือ มีสต ิ
ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นนี่แหละ ในขณะท่ีระลึกถึง 
อย่างนั้น ก็ไม่ถูกกิเลสมีราคะเป็นต้นกลุ้มรุม จิตม ี
พระพุทธคุณเป็นอารมณ์ตรงดิ่งทีเดียว เม่ือเป็นเช่นน้ัน 
ย่อมได้รบัความปลาบปลืม้ ปราโมทย์ทีป่ระกอบด้วยธรรม 
จิตตั้งมั่น เป็นสมาธิ เป็นผู้เข้าถึงความสงบ ไม่พยาบาท 

 ๒.๒.๑๐ เป็นเหตบุรรลคุวามเป็นใหญ่ในธรรมทัง้หลาย
 ธรรมะนัน้มหีลายประเภทและในประเภทเดยีวกนักมี็
หลายระดับ มีทั้งระดับธรรมดา ระดับกลาง ๆ และระดับ 
ยิ่งใหญ่ ส�าหรับผู้ที่ประสงค์จะบรรลุถึงความเป็นใหญ่ 
ในธรรมทัง้หลาย ความปราโมทย์และกเ็ป็นหนึง่ในคณุสมบตัิ
ที่เป็นเหตุที่ท�าให้ได้บรรลุถึง ดังพระพุทธพจน์ว่า 

๓๔  อ�.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๐๔๒๒.
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 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ 
ไม่นานนกั ย่อมบรรลุความเป็นใหญ่ ความไพบลูย์ในธรรม
ทัง้หลาย ธรรม ๖ ประการ อะไรบ้าง คอื ภกิษใุนธรรมวินยันี้ 
 ๑. เป็นผู้มากด้วยแสงสว่าง
 ๒. เป็นผู้มากด้วยความเพียร
 ๓. เป็นผู้มากด้วยความปลาบปลื้ม
 ๔. เป็นผู้มากด้วยความไม่สันโดษ
 ๕. เป็นผู้ไม่ทอดธุระ
 ๖. ท�าความเพียรให้ยิ่งขึ้นในกุศลธรรมทั้งหลาย๓๕ 

 ในพระสตูรนี ้พระพทุธองค์ทรงแสดงธรรมอันเป็นเหตุ
ให้บรรลคุวามเป็นใหญ่ ความไพบลูย์ในธรรมท้ังหลาย มอียู่ 
๖ ประการ ซึ่งข้อ ๓ ที่ว่า เป็นผู้มากด้วยความปลาบปลื้ม 
คือมากด้วยปราโมทย์และปีตินั่นเอง๓๖ 

 ๒.๒.๑๑ ชื่อว่าเจริญสติอยู่ 
 การเจริญสตนิัน้มีหลายอย่าง โดยลกัษณะ คอื ใช้สตเิป็น
เครือ่งผกูจติให้อยูใ่นอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง ไม่ให้จติกระโดด 

๓๕  อ�.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๘๐/๖๐๓-๔.

๓๖  ดูรายละเอียดใน องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๘๐/๑๕๔.
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ท่องเที่ยวไปในอารมณ์อันไม่เหมาะสม อันเป็นสาเหตุให้
เกิดบาปอกุศลธรรม และเกิดความเศร้าหมองต่าง ๆ ขึ้น
มาครอบง�าจติ เมือ่ดึงจติมาผกูไว้กบัอารมณ์ใดอารมณ์หนึง่  
จิตที่ยังไม่ได้ฝึกก็จะดิ้นรน ซัดส่ายไปตามความเคยชิน 
ผู้ปฏิบัติต้องอาศัยความอดทน และความละมุนละม่อม
ในการฝึก เมื่อมีปราโมทย์และปีติอยู่นั่นแหละ จึงถือได้ว่า
เป็นการเจริญสตอิยู ่ดงัทีพ่ระพทุธองค์ทรงสอนเจ้ามหานามะ  
ให้มีสติระลึกถึงพุทธคุณว่า 

 พระองค์พงึระลกึถงึตถาคตว่า “แม้เพราะเหตนุี ้พระผู้มี 
พระภาคพระองค์นัน้ เป็นพระอรหันต์ ตรสัรูด้้วยพระองค์เอง 
โดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปด ี
รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เป็น
ศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า 
เป็นพระผูม้พีระภาค” มหานามะ สมยัใด อรยิสาวกระลึกถงึ
ตถาคตแล้ว สมยันัน้ จติของอรยิสาวกนัน้ ย่อมไม่ถูกราคะ
กลุ้มรุม ไม่ถูกโทสะกลุ้มรุม ไม่ถูกโมหะกลุ้มรุม สมัยนั้น  
จติของอรยิสาวกนัน้ย่อมปรารภตถาคตด�าเนนิไปตรงทเีดยีว 
มหานามะ กอ็ริยสาวกผู้มีจิตด�าเนินไปตรงแล้ว ย่อมได้ความ
ปลาบปลืม้องิอรรถ ย่อมได้ความปลาบปลืม้องิธรรม ย่อมได้ 
ปราโมทย์ที่ประกอบด้วยธรรม เมื่อมีปราโมทย์ย่อมเกิด
ปีติ เม่ือใจมีปีติกายย่อมสงบ เธอมีกายสงบย่อมได้รับสุข 
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เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น มหานามะ อริยสาวกนี้ ตถาคต 
กล่าวว่าเป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบ  
เป็นผู้ไม่มีพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีพยาบาท เป็นผู ้
ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรม เจริญพุทธานุสสติอยู่๓๗ 

 ๒.๒.๑๒ เป็นอมตธรรม 
 สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งไม่เที่ยง มีความเสื่อมไปเป็น
ธรรมดา เป็นเพียงขันธ์ ๕ ที่เป็นกองทุกข์หมุนวนเรื่อยไป 
ไม่มหียดุนิง่ ต้องเกดิ ต้องแก่ ต้องเจบ็ ต้องตาย พลดัพราก 
จะหาความแน่นอน เที่ยงแท้ ในสังขารสักนิดหนึ่ง หรือ
ในขันธ์ใดขันธ์หน่ึง หาไม่ได้เลย เมื่อใดที่ได้พิจาณาเห็น 
ความจริงนี้ แล้วได้รับปีติและปราโมทย์ น้ันแหละเป็น 
อมตธรรมของผู้รู้ทั้งหลาย ดังคาถาว่า 

 ขณะใด ภิกษุพิจารณาเห็นความเกิด
 และความเสื่อมของขันธ์ทั้งหลาย 
 ขณะนั้น เธอย่อมได้รับปีติปราโมทย์ 
 ซึ่งเป็นอมตธรรมส�าหรับผู้รู้ทั้งหลาย๓๘ 

๓๗  อ�.เอกาทสก. (ไทย) ๒๔/๑๑/๔๑๑.

๓๘  ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๗๔/๑๔๙.
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 ๒.๒.๑๓ ท�าที่สุดแห่งทุกข์ได้ 
 ผู้ที่มากด้วยความปราโมทย์ในธรรม อยู่กับความ
ปราโมทย์ในธรรมเสมอ ๆ และท�าให้เพิม่พูนมากยิง่ ๆ ขึน้ 
จะเป็นผู้เจริญงอกงามในธรรม จนกระทั่งท�าที่สุดแห่งทุกข์ 
ถงึความสงบระงบัของสงัขารได้ วธีิการปฏบิติัธรรมในแบบ
ย่อ ๆ คือ ให้อยู่ด้วยปราโมทย์ในธรรมมาก ๆ ดังคาถาว่า 

 เธอจงคบภิกษุที่เป็นกัลยาณมิตร 
 มีอาชีพหมดจด ไม่เกียจคร้าน 
 ควรท�าการปฏิสันถาร และฉลาดในเรื่องมารยาท 
 เพราะปฏิบัติตามคุณธรรมดังกล่าวนั้น 
 เธอก็จักมากด้วยความปราโมทย์ 
 จักท�าที่สุดแห่งทุกข์ได้๓๙

 ภิกษุผู้มากด้วยความปราโมทย์
 เลื่อมใสในพุทธศาสนา พึงบรรลุสันตบท
 อันเป็นธรรมเข้าไปสงบระงับสังขาร เป็นสุข๔๐ 

๓๙  ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๗๖/๑๕๐.

๔๐  ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๑๑/๓๐๗.
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 ๒.๒.๑๔ เป็นธรรมะทีม่สีภาวะเป็นหนึง่ ท�าให้จิตสงบ 
หมดนิวรณ ์
 จิตท่ียังฟุ้งซ่านซัดส่ายไปอยู่ ไม่สงบ มีกิเลสนิวรณ ์
ต่าง ๆ เข้ามาครอบง�า กเ็พราะจิตยังไม่มีธรรมะทีม่ลีกัษณะ
เป็นหนึ่งเกิดขึ้น ซึ่งการที่จิตจะต้ังม่ัน มีอารมณ์เป็นหน่ึง 
ต้องท�าให้มีธรรมที่มีคุณสมบัติเป็นหนึ่งเกิดขึ้น ก็จะช่วยให ้
จิตสงบ หมดจดจากนิวรณ์ได้ ในบรรดาธรรมะเหล่านั้น 
ก็มีปราโมทย์อยู่ด้วย ดังท่ีท่านพระสารีบุตรได้กล่าวถึง 
ธรรมที่มีสภาวะเป็นหนึ่ง ๘ ประการว่า 

 ธรรมที่มีสภาวะเดียวเหล่านั้น อะไรบ้าง คือ 
 ๑. เนกขมัมะ (การหลกีออกจากกาม) เป็นสภาวะเดยีว
 ๒. อพยาบาท (ความไม่คิดร้าย) เป็นสภาวะเดียว 
 ๓. อาโลกสัญญา (ความหมายรู้แสงสว่าง) เป็นสภาวะเดยีว 
 ๔. อวิกเขปะ (ความไม่ฟุ้งซ่าน) เป็นสภาวะเดียว
 ๕. ธมัมววตัถาน (การก�าหนดธรรม) เป็นสภาวะเดียว 
 ๖. ญาณ (ความรู้) เป็นสภาวะเดียว
 ๗. ปามุชชะ (ความปราโมทย์) เป็นสภาวะเดียว
 ๘. กุศลธรรมทั้งปวง เป็นสภาวะเดียว๔๑ 

๔๑  ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๕๓/๒๓๔.
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 ๒.๒.๑๕ เป็นเหตุให้ได้ปัญญาร่าเริง
 ผูป้ฏบิติัธรรมน้ันมีปัญญามากน้อยไม่เท่าทนั แม้เป็น
พระอรยิเจ้าระดบัเดยีวกนั กม็คีวามรูแ้ตกฉานในเรือ่งต่าง ๆ  
ไม่เท่ากนั พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้ามปัีญญามากทีส่ดุ 
รองลงมาก็เป็นท่านพระสารีบุตร และอริยสาวกผู้เป็น
เอตทัคคะก็มีปัญญาลดหลั่นกันลงมา ที่เป็นเช่นนั้น ก็เป็น
เพราะเหตทุีไ่ด้กระท�ามาแล้ว ส�าหรับผูท้ีม่ปีราโมทย์มาก ๆ 
ในการฝึกฝนปฏบิติัในระดบัต่าง ๆ ทัง้ด้านศีล อินทรียสังวร 
โภชเนมัตตญัญุตา ชาครยิานโุยคะ และธรรมะระดบัสงูอืน่ ๆ  
เม่ือเกิดปัญญา ก็จะมีปัญญาที่มีปราโมทย์ประกอบมาก 
เป็นปัญญาร่าเริง ดังพระพุทธพจน์ว่า 

 บคุคลบางคนในโลกนี ้มคีวามร่าเรงิมาก มีความพอใจ
มาก มีความยินดีมาก มีความปราโมทย์มาก บ�าเพ็ญศีล 
เพราะเหตุนั้น ปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญญาร่าเริง 

 บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความร่าเริงมาก มีความ
พอใจมาก มคีวามยนิดมีาก มคีวามปราโมทย์มาก บ�าเพญ็
อินทรียสังวร เพราะเหตุน้ัน ปัญญาน้ันจึงชื่อว่าปัญญา 
ร่าเริง 
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 บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความร่าเริงมาก มีความ
พอใจมาก มคีวามยนิดมีาก มคีวามปราโมทย์มาก บ�าเพญ็
โภชเนมัตตญัญตุา เพราะเหตนุัน้ ปัญญานัน้จงึชือ่ว่าปัญญา
ร่าเริง 

 บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความร่าเริงมาก มีความ 
พอใจมาก มีความยนิดมีาก มคีวามปราโมทย์มาก บ�าเพญ็
ชาคริยานุโยค เพราะเหตุนั้น ปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญญา 
ร่าเริง 

 บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความร่าเริงมาก มีความ
พอใจมาก มีความยนิดมีาก มคีวามปราโมทย์มาก บ�าเพญ็ 
สีลขันธ์ ฯลฯ สมาธิขันธ์ ฯลฯ ปัญญาขันธ์ ฯลฯ 
วมิตุตขินัธ์ ฯลฯ บคุคลบางคนในโลกนีม้คีวามร่าเรงิมาก ม ี
ความพอใจมาก มีความยินดีมาก มีความปราโมทย์มาก 
บ�าเพ็ญวิมุตติญาณทัสสนขันธ์ เพราะเหตุนั้น ปัญญานั้น
จึงชื่อว่าปัญญาร่าเริง๔๒ 

๔๒  ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๖/๕๕๕-๖.
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 ๒.๒.๑๖ เป็นเหตุให้พระพทุธองค์พยากรณ์ภพท่ีเกิด
 พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ เรื่องชีวิตหลังความตาย 
ของเหล่าพระอริยสาวกท้ังหลาย ผู้เป็นพระโสดาบัน 
พระสกทาคามี พระอนาคามี เมื่อตายแล้ว ท่านไปเกิดใน
สถานท่ีน้ัน สถานทีน่ี ้เพือ่ให้ผูค้นงงงวย ทึง่ในความสามารถ 
หรอืเพือ่จะได้เป็นผูมี้ช่ือเสยีงกห็ามไิด้ พระองค์ประสงค์จะ
ทรงอนุเคราะห์กลุบตุรผูมี้ศรทัธา มีความปราโมทย์ เมือ่ฟัง 
การพยากรณ์แล้ว จะได้น้อมจิตไปเพือ่ความเป็นพระอรยิเจ้า 
เช่นนั้น สิ่งน้ีก็จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลแก่เขาตลอด
กาลนาน ดังพระพุทธพจน์ว่า 

 อนุรุทธะ ตถาคตจะพยากรณ์สาวกท้ังหลาย ผู้ล่วง
ลับไปแล้วในภพที่เกิดทั้งหลายว่า “สาวกชื่อโน้นเกิดใน
ภพโน้น สาวกชื่อโน้นเกิดในภพโน้น” เพื่อให้คนเกิดความ
พิศวงก็หามิได้ เพื่อเกลี้ยกล่อมคนก็หามิได้ เพ่ืออานิสงส ์
คือลาภสักการะ และความสรรเสริญก็หามิได้ หรือด้วย 
ความประสงค์ว่า “คนจงรู้จักเราด้วยเหตุนี้” ก็หามิได้ 

 อนรุุทธะ กลุบตุรผูม้ศีรทัธา มคีวามยนิดมีาก มคีวาม
ปราโมทย์มาก มอียู่ กลุบุตรเหล่าน้ันได้ฟังค�าพยากรณ์น้ันแล้ว  
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จะน้อมจิตไปเพื่อความเป็นอย่างน้ัน ข้อน้ันจะเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกือ้กูล เพือ่สุขแก่กลุบุตรเหล่านัน้ตลอดกาลนาน๔๓ 

 ๒.๒.๑๗ เป็นเหตุปรารภส�าหรับการท�าบุญ 
 การท�าบุญต่าง ๆ ของพระอริยสาวก ท่านมุ่งหวัง 
ความปราโมทย์และปีติ เมื่อระลึกถึงบุญกุศลนั้นก็จะเกิด
ความปลืม้ใจ เมือ่ปลืม้ใจกจ็ะเกดิอิม่ใจ เม่ืออ่ิมใจ กายจะสงบ  
กายสงบจะมคีวามสขุ จติของผูม้คีวามสุขจะตัง้มัน่ เป็นสมาธิ  
จะได้อบรมอนิทรีย์ พละ และโพชฌงค์ให้ยิ่งๆ ขึ้น ดังเรื่อง 
นางวสิาขามคิารมาตาปรารภในการขอถวายผ้าวสัสกิสาฎก 
ถวายอาคนัตกุภตั ถวายคมกิภตั ถวายคลิานภัต ถวายคลิานุ
ปัฏฐากภัต ถวายคิลานเภสัช ถวายธุวยาคู๔๔ แก่พระสงฆ์ 
และถวายผ้าอาบน�้าแก่ภิกษุณีสงฆ์จนตลอดชีวิต โดยได้
กล่าวเหตผุลทีข่อพร ๘ ประการนัน้ และกราบทูลอานิสงส์
ต่อพระผู้มีพระภาคว่า 

๔๓  ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๖๘/๑๘๙.
๔๔  ผ้าวัสสิกสาฎก  คือ  ผ้าอาบน�้าฝน
  อาคันตุกภัต  คือ   อาหารส�าหรบัภิกษุทีม่าขอพกัอาศยั ไม่ใช่อยูป่ระจ�า
  คมิกภัต   คือ   อาหารส�าหรับภิกษุที่เตรียมจะเดินทางไป
  คิลานภัต    คือ   อาหารส�าหรับภิกษุไข้
  คิลานุปัฏฐากภัต  คือ   อาหารส�าหรับภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้
  คิลานเภสัช  คือ   เภสัชส�าหรับภิกษุไข้
  ธุวยาค ู   คือ   ข้าวต้มทีถ่วายเป็นประจ�า (วิ.อ. (บาลี) ๓/๓๒๕/๓๗๘-๓๘๐) 
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 พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ 
จ�าพรรษาในทิศต่าง ๆ แล้วจะเดินทางมากรุงสาวัตถี 
เพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาค ภิกษุเหล่านั้นจะเข้าเฝ้าพระผู้มี
พระภาคทลูถามว่า พระพทุธเจ้าข้า ภิกษุชือ่นีม้รณภาพแล้ว 
เธอมคีตอิย่างไร มภีพหน้าอย่างไร พระผูมี้พระภาคจะทรง
พยากรณ์ภกิษนุัน้ในโสดาปัตติผล สกทาคามผิล อนาคามผิล  
หรอือรหตัผล หม่อมฉนัจะเข้าไปหาภกิษเุหล่าน้ันแล้วถามว่า  
พระคุณเจ้ารูปนั้นเคยมากรุงสาวัตถีไหมเจ้าข้า ถ้าภิกษุ
เหล่านั้นตอบหม่อมฉันว่า ภิกษุนั้นเคยมากรุงสาวัตถี 
ในเรื่องนี้หม่อมฉันจะสันนิษฐานได้ว่า พระคุณเจ้านั้นคง 
ใช้ผ้าวัสสิกสาฎก คงฉันอาคันตุกภัต คมิกภัต คิลานภัต 
คิลานุปัฏฐากภัต คิลานเภสัช หรือธุวยาคูของหม่อมฉัน 
เป็นแน่ เมื่อหม่อมฉันระลึกถึงบุญกุศลนั้นก็จะเกิดความ
ปล้ืมใจ เม่ือหม่อมฉันปลื้มใจก็จะเกิดอิ่มใจ เมื่ออิ่มใจ 
กายจะสงบ หม่อมฉันมีกายสงบจะมีความสุข จิตของ 
ผูมี้ความสขุจะตัง้มัน่ หม่อมฉนัจะได้อบรมอินทรีย์ พละ และ 
โพชฌงค์ หม่อมฉันเห็นอานิสงส์นี้จึงกราบทูลขอพร 
๘ ประการกับพระตถาคต พระพุทธเจ้าข้า”๔๕ 

๔๕  วิ.ม. (ไทย)  ๕/๓๕๑/๒๒๔.
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 พระพทุธองค์ทรงอนุญาตแล้วตรสัคาถาอนโุมทนาว่า 
 สตรีใดเมื่อให้ข้าวและน�้าก็เบิกบานใจ
 มีศีล เป็นสาวิกาของพระสุคต
 ครอบง�าความตระหนี่ ให้ทานซึ่งเป็นหนทางสวรรค์
 เป็นเครื่องบรรเทาความโศก น�าสุขมาให้
 สตรีนั้นอาศัยหนทางที่ไม่มีธุลี ไม่มีกิเลสยวนใจ
 ย่อมได้ก�าลงัและอายทุพิย์ เธอผูป้ระสงค์บุญ มคีวามสุข 
 มพีลานามยั ย่อมปลืม้ใจในชาวสวรรค์ตลอดกาลนาน๔๖ 

 สรุปความได้ว่า ปราโมทย์และปีตินั้นเป็็นธรรมะท่ี
ปรุงแต่งจิตให้ดีงาม ท�าให้จิตปราศจากนิวรณ์และเครื่อง
เศร้าหมองต่าง ๆ เป็นเหตุให้จิตเกิดสมาธิ มีความตั้งมั่น 
เม่ือจิตมีความตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง 
จนกระทั่งเบื่อหน่าย คลายก�าหนัด หลุดพ้นไปในที่สุด 

๔๖  วิ.ม. (ไทย)  ๕/๓๕๑/๒๒๔-๕.
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 ปราโมทย์และปีตจิงึเป็นตวักลางระหว่างกจิกรรมต่าง ๆ  
กับการบรรลุถึงธรรมขั้นสูงที่ส่งทอดไปตามล�าดับ หากท�า
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ปราโมทย์และปีติเกิดขึ้น 
ท�าให้สงบระงบั เป็นสมาธ ิธรรมะกเ็จรญิก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึน้ 
ไปได้ ในการปฏิบัติธรรมนั้น เมื่อได้ปฏิบัติถูกต้องตาม 
ค�าสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว กใ็ห้มปีีติและปราโมทย์อยู่ ให้ 
อยู่ด้วยวิหารธรรมอย่างนั้น แม้การท�าบุญท�ากุศลใดๆ 
ก็เป็นไปเพื่อเกิดปราโมทย์และปีติ เพื่อให้เจริญในธรรม
เบื้องสูงยิ่งๆ ขึ้นไป

ความหมายและความส�าคัญ
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๓

เหตุเกิดปราโมทย์และปีติ

 เนื่องปราโมทย์และปีติ สมาธิ ปัญญา จนกระทั่งถึง
อริยมรรคมีองค์ ๘ นั้นเป็นสังขาร เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ก่อน  
มเีมือ่เกดิขึน้ และไม่ได้เกดิลอย ๆ ต้องมเีหตปัุจจัยท่ีถกูต้อง 
เหมาะสม ในบทน้ี จะศกึษาค้นคว้าถงึเหตทุีท่�าให้ปราโมทย์
และปีติเกิดขึ้น ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้ใน 
พระไตรปิฎก น�ามาสรุปเป็นข้อ ๆ เพื่อให้สะดวกแก่การ
ท�าความเข้าใจและน�าไปใช้ฝึกหัดต่อไป 

 ๓.๑ กุศลศีล 
 กุศลศีล คือ ศีลที่เป็นกุศล เป็นศีลที่ฝึกเพื่อละ 
กเิลสต่าง ๆ การเป็นผูมี้ศีล ส�ารวมระวงัในปาตโิมกข์ ไม่ท�า 
ผดิพลาดด้านกาย วาจา จะท�าให้ไม่เดอืดร้อนใจในภายหลัง  
ไม่ต้องมีเรื่องกระวนกระวาย ไม่ต้องต่อสู้ ไม่ต้องปกปิด 
หรือไม่กลัวผู้อื่นจะรู้ เมื่อนึกถึงตอนตายก็ไม่กลัวตกอบาย
เพราะไม่ได้ท�าทจุรติ ความไม่เดอืดร้อนใจอย่างนีเ้ป็นเหตุ
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ให้เกิดปราโมทย์และปีต ิโดยไม่ต้องตั้งใจหรืออ้อนวอน
ร้องขอ เพราะเป็นกระแสแห่งธรรมที่ไหลตามกันไป 
ดังพระพุทธพจน์ว่า 

 ศลีทีเ่ป็นกศุลมอีวปิปฏิสารเป็นผล มอีวปิปฏสิารเป็น
อานิสงส์ อวิปปฏิสารมีปราโมทย์เป็นผล มีปราโมทย์เป็น
อานิสงส์ ปราโมทย์มีปีติเป็นผล มีปีติเป็นอานิสงส์ ปีติมี
ปัสสทัธเิป็นผล มีปัสสทัธเิป็นอานิสงส์ ปัสสัทธมีิสขุเป็นผล  
มีสุขเป็นอานิสงส์ สุขมีสมาธิเป็นผล๔๗ 

 บุคคลผู้มีอวิปปฏิสารไม่ต้องตั้งใจว่า “ขอปราโมทย์ 
จงเกิดขึ้นแก่เรา” การท่ีปราโมทย์เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีอวิป
ปฏิสารนี้ เป็นธรรมดา 
 บุคคลผู้มีปราโมทย์ไม่ต้องตั้งใจว่า “ขอปีติจงเกิดข้ึน 
แก่เรา” การทีปี่ตเิกิดขึน้แก่บุคคลผู้มปีราโมทย์นี ้เป็นธรรมดา๔๘ 

 อวิปปฏิสารของบุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีลชื่อว่า 
มีเหตุสมบูรณ์ เมื่ออวิปปฏิสารมี ปราโมทย์ของบุคคล 

๔๗  อ�.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑/๓.

๔๘  อ�.ทสก. (ไทย) ๒๔/๒/๓.

ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ

56 | สุภีร์ ทุมทอง และคณะ



๔๙  อ�.ทสก. (ไทย) ๒๔/๓/๕.

๕๐  ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๓๘/๕๙.

ผูส้มบรูณ์ด้วยอวิปปฏสิารชือ่ว่ามีเหตสุมบรูณ์ เมือ่ปราโมทย์ 
ม ีปีติของบคุคลผูส้มบรูณ์ด้วยปราโมทย์ชือ่ว่ามเีหตสุมบรูณ์ 
เมื่อปีติมี ปัสสัทธิของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยปีติชื่อว่ามีเหตุ
สมบรูณ์ เมือ่ปัสสัทธมิ ีสุขของบคุคลผู้สมบรูณ์ด้วยปัสสทัธิ 
ชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ เมื่อสุขมี สัมมาสมาธิของบุคคล 
ผูส้มบรูณ์ด้วยสขุชือ่ว่ามเีหตสุมบรูณ์... เปรยีบเหมอืนต้นไม้
ที่มีกิ่งและใบสมบูรณ์ สะเก็ด เปลือก กระพี้ แม้แก่นของ
ต้นไม้นั้น ย่อมถึงความบริบูรณ์ ฉะนั้น๔๙ 

 ศลีดงักล่าวนีเ้ป็นศลีไม่ขาด ไม่ทะล ุไม่ด่าง ไม่พร้อย 
เป็นไท ท่านผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบง�า 
เป็นไปเพือ่สมาธิ ไม่เป็นท่ีต้ังแห่งความเดือดร้อน เป็นทีต่ัง้
แห่งความปราโมทย์ เป็นทีต่ัง้แห่งปีต ิเป็นทีต้ั่งแห่งปัสสทัธิ 
เป็นที่ตั้งแห่งความสุข เป็นที่ตั้งแห่งสมาธิ เป็นที่ตั้งแห่ง 
ยถาภูตญาณทัสสนะ ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย 
โดยส่วนเดยีว เพือ่คลายก�าหนดั เพือ่ดบั เพือ่ระงับ เพ่ือรู้ยิง่  
เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน ศีลนี้ชื่อว่าไม่มีที่สุด๕๐ 
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 ๓.๒ รักษากุศลกรรมบถ ๑๐
 กุศลกรรมบถ คือ ทางออกแห่งการกระท�าอันเป็น
กศุล ๑๐ อย่าง ได้แก่ กายสจุริต ๓ วจสุีจริต ๔ มโนสจุริต ๓  
บุคคลผู้งดเว้นทุจริตทั้ง ๑๐ คือ กายทุจริต ๓ วจีทุจริต ๔ 
มโนทจุรติ ๓ ประพฤตตินอยูใ่นกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ 
เม่ือมาพิจารณาดูตนเองแล้ว จะมีความปลอดโปร่งโล่งใจ 
ไม่ว่าผู้ใดจะว่าอย่างไร เขาก็มีความม่ันใจในตนเองเพราะ
การปฏิบัติที่ไม่ผิดพลาด ซึ่งการพิจารณาเรื่องนี้เป็นเหตุให้
ปราโมทย์และปีติเกิดขึ้นได้ ดังพระพุทธพจน์ว่า 

 ข้อที่เราส�ารวมกาย วาจา ใจ และข้อท่ีเราหลังจาก
ตายแล้วจักไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ทั้ง ๒ ข้อนี้เป็นการ 
ถอืเอาชัยชนะในค�าสอน เพราะเราไม่เบยีดเบยีนใคร ๆ ไม่ว่า
ผูส้ะดุง้หรอืผูม้ัน่คง จงึเป็นผูป้ฏบิตัไิม่ผดิ ปราโมทย์กเ็กดิ
แก่อรยิสาวกน้ัน เมือ่เกดิปราโมทย์ ปีตกิเ็กดิ เม่ือใจเกดิปีติ  
กายก็สงบ เธอผู้มีกายสงบ ย่อมอยู่สบาย จิตของเธอ 
ผู้อยู่สบาย ย่อมตั้งมั่น๕๑ 

๕๑  ส�.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๖๕/๔๔๐.
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 ๓.๓ ส�ารวมอินทรีย์ ๖
 อินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เป็นใหญ่ 
ในการท�าหน้าทีร่บัรูอ้ารมณ์ทางทวารต่าง ๆ เป็นเหตใุห้เกดิ
จติชนิดอืน่ ๆ และเร่ืองราวมากมายตดิตามมา ความส�ารวม 
คือ การมีสติ คอยระวัง ก�ากับ ป้องกัน คุ้มครองจิต เมื่อมี
การรับรู้อารมณ์ เวลาตามองเห็นรูปแล้ว ไม่ยึดถือในนิมิต
และอนุพยัญชนะ มีสติรู้เท่าทัน ส�ารวมรักษาจิตไม่ให้เกิด
ความยินดียินร้ายและบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย เม่ือท�าได้
เช่นนี้ จิตย่อมไม่ซัดส่ายไปตามอารมณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธัมมารมณ์ รูปสวย ๆ 
เสียงเพราะ ๆ ก็จะไม่ฉุดดึงจิตไป ไม่หลงรักของสวยงาม 
เมื่อเจอของไม่สวยงามก็ไม่เกลียด ผู้ที่มีจิตไม่ซัดซ่าน 
ไม่ซ่านไปตามอารมณ์เช่นนี้ จะท�าให้ปราโมทย์และธรรม
สมาธิอื่นๆ เกิดขึ้น เม่ือจิตต้ังม่ัน ก็ย่อมรู้ ย่อมเห็นธรรม 
ตามความเป็นจริง อย่างนีช้ือ่ว่า เป็นผู้อยูด้่วยความไม่ประมาท 
อย่างแท้จริง ดังพระพุทธพจน์ว่า 

 เมื่อภิกษุส�ารวมจักขุนทรีย์อยู่ จิตย่อมไม่ซ่านไป 
ในรปูทัง้หลายทีพ่งึรูแ้จ้งทางตา เมือ่เธอมีจติไม่ซ่านไปแล้ว 
ปราโมทย์ก็เกิด เมื่อเกิดปราโมทย์ ปีติก็เกิด เมื่อใจเกิด
ปีติ กายก็สงบ ภิกษุผู้มีกายสงบ ย่อมอยู่สบาย จิตของเธอ 
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ผูอ้ยูส่บายย่อมตัง้มัน่ เมือ่จติตัง้มัน่ ธรรมท้ังหลายก็ปรากฏ 
เพราะธรรมทั้งหลายปรากฏ เธอย่อมนับว่า เป็นผู้อยู่ด้วย
ความไม่ประมาทแท้จริง๕๒ 

 ๓.๔ ศรัทธา
 ศรัทธา คอื ความมัน่ใจ ความเช่ือมัน่ ความวางใจลง
อย่างถกูต้อง หากมศีรัทธาในเร่ืองทีถู่กต้อง คอืเชือ่มัน่ปัญญา
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ย่อมเป็นเหตุให้เกิดปราโมทย์ได้  
เพราะปราโมทย์นัน้มศีรทัธาเป็นทีอ่าศยั ดงัพระพทุธพจน์ว่า 

 ศรัทธามีทุกข์เป็นที่อาศัย ปราโมทย์มีศรัทธาเป็น
ที่อาศัย ปีติมีปราโมทย์เป็นที่อาศัย ปัสสัทธิมีปีติเป็นที่
อาศัย สุขมีปัสสัทธิเป็นที่อาศัย สมาธิมีสุขเป็นที่อาศัย 
ยถาภตูญาณทสัสนะมสีมาธเิป็นทีอ่าศยั นพิพิทามียถาภตู 
ญาณทัสสนะเป็นที่อาศัย วิราคะมีนิพพิทาเป็นที่อาศัย 
วิมุตติมีวิราคะเป็นที่อาศัย ขยญาณมีวิมุตติเป็นที่อาศัย๕๓ 

๕๒  ส�.สฬา. (ไทย) ๑๘/๙๗/๑๐๘. ปมาทวิหารีสูตร

๕๓  ส�.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๓/๔๒-๓.  อุปนิสสูตร
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 ๓.๕ มนสิการให้ถูกต้อง 
 มนสิการ คือ การใส่ใจ การคิด การพิจารณา การ
หยิบยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาใคร่ครวญดู การคิดเรื่องต่าง ๆ  
นับว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ หากคิดไม่ดี นึกไปถึงเรื่องกาม 
เรื่องพยาบาท เรื่องความเบียดเบียน บาปอกุศลธรรมก็จะ
เกดิขึน้มาก แต่หากใส่ใจโดยถกูต้อง รูจ้กัเลือกมมุมอง รูจ้กั
เลอืกเรือ่งทีน่�ามาคดิ ยกเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ทีท่�าให้กศุลธรรม
เกดิข้ึนมาคดิ กเ็ป็นเหตใุห้เกดิปราโมทย์และปีต ิจนกระทัง่
ถึงความหลุดพ้นได้ ดังคาถาว่า 

   ท่านถกูวติกเกาะกนิ เพราะมนสกิารโดยไม่แยบคาย
  ท่านจงละการมนสิการโดยไม่แยบคาย
  และจงใคร่ครวญโดยแยบคายเถิด 
   ท่านปรารภพระศาสดา พระธรรม พระสงฆ์ 
  และศีลของตนแล้ว จะบรรลุความปราโมทย์ ปีติ
  และความสุขโดยไม่ต้องสงสัย 
  แต่นั้น ท่านมากไปด้วยความปราโมทย์ 
  จักกระท�าที่สุดแห่งทุกข์ได้๕๔ 

๕๔  ส�.ส. (ไทย) ๑๕/๒๓๑/๓๓๒.
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 ๓.๖ พิจารณาเห็นสิ่งดีงามในตนเอง 
 การพิจารณาจิตตนเองเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง ในการ 
ท�ากิจอย่างใดอย่างหนึ่ง เม่ือพิจารณาแล้ว เห็นมีบาป
อกุศลธรรมเกิดขึ้น ก็ให้พยายามเพื่อละบาปอกุศลนั้นเสีย 
เมื่อพิจารณาแล้ว เห็นจิตใจไม่มีกิเลส ก็ให้อยู่ด้วยปีติและ
ปราโมทย์ ฝึกฝนในกศุลธรรมเหล่านัน้ทัง้กลางวนัและกลางคนื  
ดังพระพุทธพจน์ว่า 

 ภกิษพุงึพจิารณาเห็นดังนีว่้า “เราละกามคณุ ๕ ได้แล้ว 
หรือหนอ” ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า “เรายังละ 
กามคุณ ๕ ไม่ได้” ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อละกามคุณ ๕ 

 แต่ถ้าภกิษนุัน้พิจารณาอยูรู่อ้ย่างนีว่้า “เราละกามคณุ ๕  
ได้แล้ว” ภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลาย 
ท้ังกลางวันและกลางคนื อยูด้่วยปีตแิละปราโมทย์นัน้แล๕๕ 

 ส�าหรบัเรือ่งทีใ่ช้ในการพจิารณาเพ่ือให้เกดิปราโมทย์
และปีติก็มีหลากหลาย ในปิณฑปาตปาริสุทธิสูตร พระ 
พุทธองค์ทรงแนะน�าให้พิจารณาในเรื่องต่อไปนี้ 

๕๕  ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๔๔๐/๕๐๐.
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   “เราละนิวรณ์ ๕ ได้แล้วหรือหนอ” 
   “เราก�าหนดรูอุ้ปาทานขนัธ์ ๕ ได้แล้วหรอืหนอ” 
   “เราเจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้แล้วหรือหนอ” 
   “เราเจริญสัมมัปปธาน ๔ ได้แล้วหรือหนอ”
   “เราเจริญอิทธิบาท ๔ ได้แล้วหรือหนอ”
   “เราเจริญอินทรีย์ ๕ ได้แล้วหรือหนอ” 
   “เราเจริญพละ ๕ ได้แล้วหรือหนอ”
   “เราเจริญโพชฌงค์ ๗ ได้แล้วหรือหนอ” 
   “เราเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ได้แล้วหรือหนอ” 
   “เราเจรญิสมถะและวปัิสสนาได้แล้วหรอืหนอ” 
   “เราท�าวชิชาและวมิตุตใิห้แจ้งได้แล้วหรอืหนอ”๕๖ 

 เมือ่พจิารณาแล้ว เหน็ว่าตนเองท�าได้หรอืมีคณุธรรม
เช่นนั้น ปีติและปราโมทย์ก็จะเกิดขึ้น ก็ให้อยู่ด้วยเครื่อง 
อยู่อย่างนั้น 

 ในอนุมานสูตร ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้แสดง
สิง่ทีภ่กิษคุวรพจิารณาตนเองในธรรม ๑๖ ประการ ซึง่หาก

๕๖  ดูรายละเอียดใน ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๔๔๑-๕๑/๕๐๐-๓.
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เป็นบาปอกศุลกใ็ห้พยายามเพือ่ละบาปอกศุลเหล่านัน้เสยี 
หากพิจารณาแล้ว ไม่ได้เป็นบาปอกุศลก็ให้อยู่ด้วยปีติและ
ปราโมทย์ ดังข้อความว่า 

 ภกิษคุวรพจิารณาตนเองอย่างนีว่้า “เราเป็นผูม้คีวาม
ปรารถนาที่เป็นบาป ตกอยู่ในอ�านาจแห่งความปรารถนา
ที่เป็นบาปจริงหรือ” ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า “เราเป็น
ผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาป ตกอยู่ในอ�านาจแห่งความ
ปรารถนาทีเ่ป็นบาปจรงิ” ภกิษนุัน้ควรพยายามเพือ่ละบาป
อกุศลธรรมเหล่านั้นเสีย 
 แต่ถ้าพจิารณาอยูรู้่อย่างนีว่้า “เรามใิช่ผูม้คีวามปรารถนา
ทีเ่ป็นบาป มใิช่ผู้ตกอยู่ในอ�านาจแห่งความปรารถนาทีเ่ป็น
บาป” ภกิษนุัน้ผูศ้กึษาอย่างต่อเนือ่งในกุศลธรรมทัง้หลาย
ทัง้กลางวนักลางคนื พงึอยูด้่วยปีติและปราโมทย์โดยแท้๕๗ 

 ในพระสตูรนัน้เอง ท่านได้แนะน�าให้พจิารณาตนเอง
เพิ่มอีก ๑๕ อย่าง คือ 

๕๗  ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๘๔/๑๙๓.
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   “เราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นจริงหรือ” 
   “เราเป็นผู้มักโกรธ ถูกความโกรธครอบง�า 
 จริงหรือ”
   “เราเป็นผูมั้กโกรธ ผกูโกรธเพราะความโกรธ 
 เป็นเหตุจริงหรือ” 
  “เราเป็นผู้มักโกรธ ระแวงจัดเพราะความโกรธ 
 เป็นเหตุจริงหรือ” 
  “เราเป็นผู้มักโกรธ เปล่งวาจาใกล้ความโกรธ 
 จริงหรือ” 
   “เราถกูโจทแล้ว กลบัโต้เถยีงโจทก์จรงิหรอื” 
   “เราถูกโจทแล้ว กลับรุกรานโจทก์จริงหรือ” 
   “เราถกูโจทแล้ว กลับปรกัปร�าโจทก์จรงิหรอื”
   “เราถูกโจทแล้ว กลับพูดกลบเกลื่อน พูด 
 นอกเร่ือง แสดงความโกรธ ความประสงค์ร้าย 
 และความไม่เชื่อฟัง ให้ปรากฏจริงหรือ” 
   “เราถูกโจทแล้ว ไม่ยอมอธิบายพฤติกรรม 
 ของตนจริงหรือ” 
   “เราเป็นผู้ลบหลู่คุณท่าน ตีเสมอจริงหรือ” 
   “เราเป็นผู้ริษยา ตระหนี่จริงหรือ” 
   “เราเป็นผู้โอ้อวด มีมารยาจริงหรือ” 
   “เราเป็นผู้กระด้าง ดูหมิ่นผู้อื่นจริงหรือ” 
   “เราเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ ่
 ถือรั้น สลัดได้ยากจริงหรือ” 
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 ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ เห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ 
แม้ทั้งหมดซึ่งยังละไม่ได้ในตน ภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อ
ละบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ทั้งหมดนั้น แต่ถ้าพิจารณาอยู่ 
ย่อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ท้ังหมด ซึ่งละได้แล้ว
ในตน ภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลาย
ทั้งกลางวันกลางคืน พึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้๕๘ 

 ภิกษุน้ันย่อมพิจารณาเห็นตนบริสุทธ์ิ หลุดพ้นแล้ว 
จากบาปอกศุลธรรมทัง้ปวงนี ้เมือ่เธอพจิารณาเหน็ตนบริสทุธิ์  
หลดุพ้นแล้วจากบาปอกศุลธรรมทัง้ปวงนี ้ความปราโมทย์ 
จงึเกดิ เม่ือมีความปราโมทย์ปีตจึิงเกดิ เมือ่ใจมีปีตกิายจงึสงบ  
เมื่อมีกายสงบเธอจึงเสวยสุข เมื่อเธอมีสุข จิตจึงตั้งมั่น๕๙ 

 ถ้าภกิษพุจิารณาอยู่รูอ้ย่างน้ีว่า “บาปอกศุลธรรมทีเ่รายงั
ละไม่ได้ ซึง่จะพงึเป็นอนัตรายแก่เราผูจ้ะตายในเวลากลางคืน 
ไม่มี” ภิกษุนั้นพึงเป็นผู้มีปีติและปราโมทย์นั้นแล ตาม
ส�าเหนียกในกุศลธรรมทั้งหลาย ทั้งกลางวันและกลางคืน
อยู่เถิด๖๐ 

๕๘  ดูรายละเอียดใน ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๘๔/๑๙๓-๖. 

๕๙  ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๓๘/๔๖๘. 

๖๐  องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๗๔/๓๘๗.

ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ

66 | สุภีร์ ทุมทอง และคณะ



 ๓.๗ ท�ากรรมฐานให้จิตเป็นหนึ่ง 
 เมื่อท�ากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง หากท�าอย่าง 
ต่อเนือ่งด้วยความรูต้วั กจ็ะเป็นเหตปุราโมทย์เกดิขึน้ เพราะ
ปราโมทย์นี้เป็นทางผ่าน ดังที่ท่านพระสารีบุตรแสดงไว้ใน
กรรมฐานอานาปานสติว่า 

 เม่ือภิกษรุูค้วามทีจ่ติเป็นเอกคัคตารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่านด้วย 
อ�านาจลมหายใจเข้ายาว ปีติและปราโมทย์ย่อมเกดิขึน้ ฯลฯ 
เมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอ�านาจ 
ลมหายใจออกยาว ปีติและปราโมทย์ย่อมเกิดขึ้น๖๑ 

 ๓.๘ เจริญวิปัสสนา 
 วิปัสสนา แปลว่า เห็นแจ้ง เห็นตรงความเป็นจริง 
คือ เห็นความจริงของสังขารทั้งหลายว่า เป็นสิ่งไม่เที่ยง มี
ความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เป็นทุกข์ มีความบีบคั้น เป็น
อนตัตา ไม่มตีวัตน ไม่มผู้ีมอี�านาจบงการ เมือ่เหน็ความจรงิ  
ก็เป็นเหตุให้ได้ปีติและปราโมทย์ ดังพระพุทธพจน์ว่า

๖๑  ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๗๒/๒๗๐.
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  ขณะใด ภิกษุพิจารณาเห็นความเกิด
  และความเสื่อมของขันธ์ทั้งหลาย 
  ขณะนั้น เธอย่อมได้รับปีติปราโมทย์ 
  ซึ่งเป็นอมตธรรมส�าหรับผู้รู้ทั้งหลาย๖๒ 

 เมือ่พระโยคาวจรมนสกิารโดยความไม่เทีย่ง ปราโมทย์
ย่อมเกิด เม่ือมีปราโมทย์ ปีติย่อมเกิด เมื่อใจมีปีติ กาย 
ย่อมสงบ ผู้มีกายสงบ ย่อมเสวยสุข เมื่อมีความสุข จิต 
ย่อมเป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิ ย่อมรู้ ย่อมเห็นตาม 
ความเป็นจรงิ... เมือ่มนสกิารโดยความเป็นอนัตตา ปราโมทย์
ย่อมเกิด๖๓ 

 ๓.๙ ตั้งจิตไว้ที่นิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเล่ือมใส 
เช่น คุณพระรัตนตรัย เป็นต้น
 นมิติ หมายถงึ เครือ่งหมายทีก่�าหนดเอาไว้ส�าหรบัผกูจติ 
ให้อยู่ที่ใดที่หนึ่ง อาจจะคิดขึ้นเองหรือจดจ�ามาก็ได้ นิมิตนี้ 
หากใช้เป็นกจ็ะมปีระโยชน์ช่วยให้การปฏบิตัธิรรมก้าวหน้า 

๖๒  ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๗๔/๑๔๙.

๖๓  ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๗๓/๑๒๔.
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รู้จักคุณวิเศษต่าง ๆ เพิ่มขึ้นได้ เพราะขณะที่ปฏิบัติธรรม  
บางคราวจติหดหู่บ้าง ฟุ้งซ่านไปภายนอกบ้าง หากตัง้จติไว้
ทีน่มิติอนัเป็นทีต้ั่งแห่งความเลือ่มใสอย่างใดอย่างหนึง่ เช่น 
พระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ก็จะท�าให้เกิดปราโมทย์
เป็นต้นได้ ดังพระพุทธพจน์ว่า 

 ภิกษุในธรรมวินัยน้ี พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้ เม่ือเธอพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่ความเร่าร้อน 
ในกายทีม่กีายเป็นอารมณ์เกดิขึน้บ้าง จิตหดหูบ้่าง จติฟุง้ซ่าน 
ไปภายนอกบ้าง ภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ที่นิมิตอันเป็นที่ตั้ง 
แห่งความเลือ่มใสอย่างใดอย่างหนึง่ เมือ่เธอต้ังจติไว้ทีน่มิติ
อนัเป็นทีต่ัง้แห่งความเลือ่มใสอย่างใดอย่างหน่ึง ปราโมทย์
ย่อมเกิด เมื่อมีปราโมทย์ ปีติย่อมเกิด เม่ือใจมีปีติ กาย 
ย่อมสงบ เธอมีกายสงบ ย่อมได้รับสุข เมื่อมีสุข จิตย่อม
ตั้งมั่น เธอพิจารณาเห็นว่า เราต้ังจิตไว้เพื่อประโยชน์ใด 
ประโยชน์นัน้ส�าเรจ็แล้วแก่เรา เอาเถดิ บดันีเ้ราจะคมุจติไว้ 
เธอคุมจิตไว้ ไม่ตรึกและไม่ตรอง ย่อมรู้ชัดว่า เราไม่มีวิตก 
ไม่มีวิจาร มีสติในภายใน มีความสุข พิจารณาเห็นเวทนา 
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ในเวทนาทั้งหลาย... พิจารณาเห็นจิตในจิต... พิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมท้ังหลายอยู่... อานนท์ ภาวนาย่อมมีเพราะ
การตั้งจิตไว้อย่างนี้๖๔ 

 เมื่ออริยสาวกระลึกถึงตถาคตอยู่ จิตย่อมผ่องใส 
เกิดความปราโมทย์ ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้ ๖๕ 

 ๓.๑๐ เข้าใจอรรถ เข้าใจธรรม
 การศึกษาพระธรรม ค�าสอนของพระพทุธเจ้าให้เข้าใจ 
และทรงจ�าเอาไว้ได้ สามารถรู้ว่า บาลีนี้มีความหมายว่า
อย่างนี้ เมื่อเข้าใจอรรถ คือ ความหมายของพระบาลีน้ัน  
เข้าใจธรรม คือ พระบาลีน้ันที่ทรงจ�ามาอย่างถูกต้อง 
เป็นสิ่งที่สมบูรณ์พร้อมด้วยอรรถะและพยัญชนะ จะท�าให้
เกิดปราโมทย์และปีติได้ ดังพระพุทธพจน์ว่า 

 พระศาสดาหรอืเพือ่นพรหมจารบีางรปูผู้ตัง้อยู่ในฐานะ
ครูแสดงธรรมแก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เธอรู้แจ้งอรรถ 
รูแ้จ้งธรรมในธรรมนัน้ ตามทีพ่ระศาสดาหรือเพือ่นพรหมจารี

๖๔  ส�.ม. (ไทย) ๑๙/๓๗๖/๒๒๖-๗.

๖๕  อ�.ติก. (ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๒.
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บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงแก่เธอ เมื่อเธอรู้แจ้งอรรถ 
รู้แจ้งธรรม ย่อมเกิดปราโมทย์ เม่ือมีปราโมทย์ ย่อมเกิด
ปีต ิเมือ่ใจมปีีต ิกายย่อมสงบ เธอมกีายสงบ ย่อมได้รบัสขุ 
เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น นี้เป็นวิมุตตายตนะประการที่ ๑๖๖ 

 แมัในกรณีอื่น ๆ หากเข้าใจอรรถ เข้าใจธรรมได้ ก็ 
ท�าให้เกิดปราโมทย์และปีติเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น 
แสดงธรรม สาธยายธรรม ภิกษุตรึกตามตรองตาม 
เพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรม เรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่ง
มาดี มนสิการดี ทรงจ�าไว้ดี แทงตลอดดีด้วยปัญญา 

 ๓.๑๑ ปฏิบัติมงคล 
 มงคล คือ สิง่ทีด่งีาม ส่งผลให้มชียัชนะในทีท่กุสถาน 
ในกาลทุกเมื่อ พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในมงคลสูตร มี 
๓๘ ประการ การด�าเนินชีวิตให้เป็นไปตามมงคลต้ังแต่ 
ขั้นพื้นฐาน เป็นเหตุให้เกิดปราโมทย์ปีติ และเกิดคุณธรรม
อื่น ๆ อีกมากมาย ดังคาถาว่า 

๖๖  ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๒/๓๑๓. 
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  เธอจงคบภิกษุที่เป็นกัลยาณมิตร
  มีอาชีพหมดจด ไม่เกียจคร้าน 
  ควรท�าการปฏิสันถาร และฉลาดในเรื่องมารยาท 
  เพราะปฏิบัติตามคุณธรรมดังกล่าวนั้น 
  เธอก็จักมากด้วยความปราโมทย ์
  จักท�าที่สุดแห่งทุกข์ได้ ๖๗ 

  การได้เห็นพระอริยะทั้งหลายผู้อบรมตนดีแล้ว 
  ด�ารงชีวิตโดยธรรมเสมอ 
  ย่อมเป็นเหตุให้เกิดปราโมทย์แก่บัณฑิตผู้รู้แจ้ง
  พระอริยะทั้งหลายผู้ท�ารัศมี ท�าแสงสว่าง 
  เป็นนักปราชญ์ มีปัญญาจักษุ ละข้าศึกคือกิเลส 
  ประกาศสัทธรรม ท�าสัตว์โลกให้เกดิปัญญาสว่างไสว 
  ซึง่หากบณัฑติได้ฟังค�าสอนแล้ว รูส้ิง่ทัง้ปวงโดยชอบ 
  ย่อมไม่กลับมาเกิดอีกแน่นอน๖๘ 

๖๗  ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๗๖/๑๕๐.

๖๘  ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๑๐๔/๔๘๓. 
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  ความเพียรที่เป็นเหตุให้เกิดปราโมทย ์
  ย่อมน�าทั้งความสรรเสริญและความสุขมาให้ 
  ผู้หวังผล น�าธุระอันสมควรแก่บุรุษ 
  ย่อมท�าความเพียรนั้นให้เจริญได้ ๖๙

 ๓.๑๒ ละมานะ ท�าจิตให้อ่อนโยน
 ความดื้อดึง แข็งกระด้างแห่งจิต ความส�าคัญตน 
ยกตน เป็นสภาวธรรมฝ่ายอกุศล เรียกว่ามานะ ส�าหรับ 
คนทีม่มีานะมาก เป็นการยากท่ีเขาจะได้เหน็ธรรมะ เพราะ
การจะเหน็ธรรมได้ ต้องอาศยัจติใจท่ีมีความอ่อนโยน นิม่นวล  
ควรต่อการใช้งาน มานะจึงจัดเป็นธรรมะเครื่องเนิ่นช้า 
อย่างหนึง่ในการปฏบิตัธิรรม พระฉนันะท่านมมีานะเพราะ
ถือว่าเป็นผู้ใกล้ชิดของพระพุทธเจ้า เป็นผู้มีส่วนส�าคัญ 
ในการพาพระพุทธเจ้าออกบวช ท่านจึงมีมานะมาก ภิกษุ
รูปอื่น ๆ ส่ังสอนหรือว่ากล่าวตักเตือน ท่านก็ไม่ฟัง จน
เพื่อนภิกษุระอา เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ถูกสงฆ ์
ลงพรหมทัณฑ์ ท่านจึงได้คลายมานะ การคลายมานะ 
ละความหัวดื้อหัวรั้นได้ ท�าให้ท่านเกิดปราโมทย์อย่างยิ่ง 
เมื่อท่านได้ฟังธรรมจากท่านพระอานนท์ 

๖๙  ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๒๕๙/๕๖๑.
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 ท่านพระอานนท์กล่าวว่า แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ 
ผมกพ็อใจยนิดกีบัท่านฉนันะ ท่านฉนันะได้ท�าความเห็นให้
ชดัแจ้ง ท�าลายความดือ้ดงึแล้ว ท่านฉนันะ ท่านจงเงีย่โสตลง  
ท่านสมควรจะรู้ธรรมได้อย่างแจ่มแจ้ง 
 ล�าดบันัน้ ปีตแิละปราโมทย์อย่างยิง่ ได้เกดิขึน้แก่ท่าน
พระฉันนะด้วยเหตุเพียงเท่านั้นว่า เราสมควรจะรู้ธรรมได้
อย่างแจ่มแจ้ง...
 ท่านพระฉันนะกล่าวว่า ท่านอานนท์ ข้อที่เพื่อน
พรหมจารทีัง้หลายผูเ้ช่นกับท่านเป็นผู้อนเุคราะห์ มุง่ประโยชน์ 
ว่ากล่าว พร�า่สอน ย่อมเป็นอย่างน้ัน และเพราะได้ฟังธรรม
เทศนานี้ของท่านอานนท์ ผมจึงได้บรรลุธรรม๗๐ 

 ๓.๑๓ ไม่สันโดษในกุศลธรรม 
 ความสันโดษ คือ ความพอใจ ความยินดีในสิ่งที่ตน 
มีอยู่ ตามได้มา ตามก�าลัง หรือตามความเหมาะสม 
พระพุทธองค์ทรงส่ังสอนให้สันโดษในปัจจัย ๔ แต่ไม่ให ้
สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย จีวร บิณฑบาต ที่อยู่อาศัย 
ยารักษาโรค ควรจะสันโดษ ให้พอใจตามที่ได้ ตามก�าลัง 

๗๐  ส�.ข. (ไทย) ๑๗/๙๐/๑๗๓-๔.
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และตามสมควรแก่ฐานะ ไม่ต้องไปขวนขวายหรือทุ่มเท 
มากนกั ให้หามาด้วยวิธท่ีีถกูต้อง ได้มากหรอืน้อยกใ็ห้พอใจ 
ส่วนกศุลธรรมท้ังหลาย มศีีล สมาธ ิปัญญา เป็นต้น ไม่ควร 
พอใจ ควรท�าความขวนขวายให้มีมากย่ิง ๆ ข้ึน แม้เป็น 
พระอริยเจ้า เช่น พระโสดาบัน เป็นต้นแล้ว ก็ยังไม่ควร 
พอใจแค่น้ัน ควรขวนขวายเพือ่ให้ได้มรรคผลเบือ้งสงูขึน้ไป  
อย่างน้ีจึงช่ือว่า เป็นพระอรยิสาวกผูอ้ยูด้่วยความไม่ประมาท 
เมื่อไม่ประมาทเช่นน้ี ปราโมทย์เป็นต้นย่อมเกิดขึ้น ดัง
พระพุทธพจน์ว่า 

 อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบด้วยความเลื่อมใส
อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มี
พระภาคพระองค์นัน้ ฯลฯ เป็นศาสดาของเทวดาและมนษุย์
ทัง้หลาย เป็นพระพทุธเจ้า เป็นพระผูม้พีระภาค อรยิสาวก 
ไม่พอใจด้วยความเลือ่มใสอนัไม่หวัน่ไหวในพระพทุธเจ้านัน้  
พยายามให้ยิง่ขึน้ไปเพือ่ความสงดัในกลางวนั เพ่ือหลกีเร้น 
ในกลางคืน เมื่ออริยสาวกเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่อย่างนี้  
ปราโมทย์ย่อมเกดิ เมือ่ปราโมทย์เกดิแล้ว ปีตย่ิอมเกดิ เมือ่
ใจมีปีติ กายย่อมระงับ ผู้มีกายระงับ ย่อมเสวยสุข จิตของ
ผู้มีสุข ย่อมตั้งมั่น เมื่อจิตตั้งมั่น ธรรมทั้งหลายก็ปรากฏ 
เพราะธรรมทั้งหลายปรากฏ จึงนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความ 
ไม่ประมาทโดยแท้... ประกอบด้วยความเลือ่มใสอนัไม่หวัน่ไหว 
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ในพระธรรม... ประกอบด้วยความเลือ่มใสอนัไม่หวัน่ไหวใน 
พระสงฆ์... ประกอบด้วยศลีทีพ่ระอริยะชอบใจ ไม่ขาด ฯลฯ 
เป็นไปเพื่อสมาธิ...๗๑ 

 จะเหน็ได้ว่า ปราโมทย์และปีตนิัน้ เป็นธรรมะทีอ่ยู่ใน
ระหว่างธรรมะอืน่ ๆ  ในกระบวนการปฏบิติั เป็นตวัเชือ่มไปสู่ 
สมาธแิละปัญญา ซึง่เกดิขึน้ได้จากเหตปัุจจยัหลากหลาย
และครอบคลุมไปทุกเร่ือง เช่น การมีศีล การปฏิบัติตาม
กศุลกรรมบถ การมศีรทัธา การพจิารณาคณุธรรมภายในตน  
การท�ากรรมฐาน การปฏบิตัวิปัิสสนา การฟังธรรมให้เข้าใจ
อรรถ เข้าใจธรรม เป็นต้น กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น หาก
ท�าโดยถูกต้องก็เป็นเหตุให้เกิดปราโมทย์และปีติได้ทั้งนั้น 
และเมือ่เกดิปราโมทย์ปีตกิส็ามารถฝึกให้เกดิสมาธิ ปัญญา 
ท�าอริยมรรคให้สมบูรณ์ ถึงวิชชาและวิมุตติต่อไปได้ 

๗๑  ส�.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๓๖/๕๕๘.
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com และสามารถติดต่อได้ ดังนี้
(๑) ขอรบัได้ฟร ีผ่านระบบขอรับหนังสอืออนไลน์ จากเวบ็ไซต์ 
ajsupee.com ขอรับหนังสือได้ครั้งละ ๕ เล่ม และ mp3 
ครั้งละ ๘ แผ่น โดยการเลือกหนังสือ หรือ ซีดี ที่ต้องการ 
ผ่านระบบขอรบัหนงัสอืออนไลน์ ยนืยนั และกรอกช่ือท่ีอยู่
ผู้รับ ในระบบสามารถตรวจสอบสถานะการส่งได้
(๒) ขอรบัได้ฟรทีางไปรษณย์ี ขอรบัหนงัสือได้คร้ังละ ๕ เล่ม 
และ mp3 ครัง้ละ ๘ แผ่น ส่งชือ่ ทีอ่ยูข่องผูร้บั, ชือ่หนงัสอื, 
mp3, DVD ที่ต้องการไปที่ suriyan2t@gmail.com หรือ
ทาง Line ID : ajsupee.com ติดต่อสอบถามรายละเอียด 
คุณสุริยัน โทร. ๐๘๐-๕๕๓-๕๕๕๓
(๓) ติดต่อขอรับที่ชมรมจริยธรรม ตึกประสาทวิทยาชั้น ๒ 
โรงพยาบาลศรีธญัญา อ.เมือง จ. นนทบุรี โทร. ๐๒-๙๖๘-๙๙๕๔ 
ติดต่อคุณสุคนธ์
(๔) ตดิต่อขอรายละเอยีดได้จากชมรมกลัยาณธรรม http://
www.kanlayanatam.com
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ประวัติ

ดร.สุภีร์ ทุมทอง
วันเดือนปีเกิด

 ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๕ 

 บ้านหนองฮะ ต.หนองฮะ อ.ส�าโรงทาบ จ.สุรินทร์

การศึกษา
 • ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย

ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ

80 | สุภีร์ ทุมทอง และคณะ



 • ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เปรียญธรรม ๔ ประโยค
 • ประกาศนียบัตรบาลีใหญ่ วัดท่ามะโอ จ.ล�าปาง

งานปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๓)
 •  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยสงฆ์ มจร. 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม
 •  อาจารย์ประจ�าหลักสูตรปริญญาโทและ 
ปริญญาเอก หลักสูตรบาลีพุทธศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ ์
บาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม 
 •  วปัิสสนาจารย์ยุวพทุธกิสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 
 •  สอนปฏบิติัธรรมในส�านักปฏบัิตธิรรมต่าง ๆ ทัง้ 
ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
 •  บรรยายธรรมะตามสถานทีต่่าง ๆ  ท้ังในกรงุเทพฯ 
และต่างจังหวัด
 •  เผยแผ่ธรรมะทางทางสื่อต่าง ๆ ดังนี้
  เว็บไซต์ www.ajsupee.com
  เฟซบุ๊ก www.facebook.com/Ajsupee
  ยูทูบ www.youtube.com/user/ajsupee
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ที่ ชื่อ - นามสกุล จ�านวนเงิน

๑ ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐

๒ รศ.ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์ ๑,๐๐๐

๓ คุณกุลกริยา ตั้งคติคณากร ๔๐๐

๔ คุณลภิธร  ปางพุฒิพงษ์ ๕๐๐

๕ คุณคณชัย ตั้งคติคณากร ๑,๐๐๐

๖ ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐

๗ คุณสุรพล อุดมกิจวัฒนา ๑,๐๐๐

๘ คุณภัสสรา ธิติรังสี ๑,๐๐๐

๙ คุณปุณณภัสสร หิรัญรุจิพัชร์ ๓๐๐

๑๐ ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐๐

๑๑ คุณกนกวลัย เลขวัต ๒,๐๐๐

๑๒ คุณรัตนาวลี วินโอชานนท์ ๓,๐๐๐

๑๓ คุณบุพผา อมรเกียรติขจร ๓,๐๐๐

๑๔ รศ.ดร.วิไล เทียนรุ่งโรจน์ หนุนภักดี ๒,๐๐๐

๑๕ คุณสุรัสวดี ใหญ่และครอบครัว ๑๐,๐๐๐

๑๖ คุณธนิดา บุลสุข ๑,๐๐๐

รายชื่อผู้ร่วมบริจาค
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ที่ ชื่อ - นามสกุล จ�านวนเงิน

๑๗ พ.ญ.สิริพร เนาวรัตโนภาส ๓,๐๐๐

๑๘ คุณรัชนีวรรณ อุทัยศรี ๑๐,๐๐๐

๑๙ ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐๐

๒๐ คุณหมอจตุพร และศิษย์หมอจัดฟัน ๖,๐๐๐

๒๑ คุณชมภู กาญจนาทรและครอบครัว ๑,๐๐๐

๒๒ คุณธนิดา บุลสุข ๑,๐๐๐

๒๓ ทพ.ไพทูรย์ จินดาโรจนกุล ๑๐,๐๐๐

๒๔ จากฐณิชาฌ์รีสอร์ท ๑ ธ.ค. ๖๒ ๘,๒๐๐

๒๕ ผู้ฟังธรรมยุวพุทธิกสมาคมฯ ๘ ธ.ค. ๖๒ ๒,๖๐๐

๒๖ คุณนิภา เสตสุวรรณ ๒,๐๐๐

๒๗ คุณนันทลี จารุรัตน์ ๒,๐๐๐

๒๘ คุณธนิดา บุลสุข ๘,๐๐๐

๒๙ คุณวันชื่น คุณจินตนา ธรรมไพโรจน์ ๑,๐๐๐

๓๐ ไม่ประสงค์ออกนาม ๑,๐๐๐

๓๑ คุณสุธัชธาดา พิชญาภรณ์ ๕๐๐

๓๒ คุณสุคนธ์ คุณสุวิช ชมชื่น ๑,๐๐๐

๓๓ ผู้ฟังธรรมยุวพุทธิกสมาคมฯ ๑๙ ม.ค. ๖๓ ๒,๒๙๐

รายชื่อผู้บริจาค
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ที่ ชื่อ - นามสกุล จ�านวนเงิน

๓๔ คุณวีรนันท์ โอปิลันทพงษ์ ๔,๐๐๐

๓๕ คุณสุนทรี อยู่เนียม ๑,๐๐๐

๓๖ พ.ญ.อรวรรณ ศิลปกิจ ๓,๐๐๐

๓๗ คุณสันทยา ประภารัตน์ ๙๙๙

๓๘ ทพญ.ภารณี ชวาลวุฒิ ๑,๐๐๐

๓๙ ดร.เสาวภา ชุติธีระวิทย์ ๑,๐๐๐

๔๐ คุณปัญจรัตน์ ชูตาภา ๑,๐๐๐

๔๑ คุณอุบลรัตน์ ๕๐๐

๔๒ คุณวิภาพร ซังฤทธิ์ ๕๐๐

๔๓ คุณชมภู กาญจนาทรและครอบครัว ๑,๐๐๐

๑๐๑,๐๘๙
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