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บทคัดย่อ
ในทุก ๆ ความหมายของชีวติ จุดกําเนิดของชีวติ คืออะไร ชีวติ เป็ นอย่างไร ชีวติ สําคัญอย่างไร มีววิ ฒ
ั นาการ
มาจากไหน คือคําถามทีน2 บั ว่าเป็ นสิง2 สําคัญของการศึกษาคุณค่าแห่งชีวติ อันเนื2องจากความสําคัญทีเ2 กีย2 วกับตัวเรานัน8
ล้วนแล้วแต่ทรงคุณค่า และสร้างพลังในตัวเองทัง8 สิน8 ถึงแม้ว่าการเรียนรู้จะประกอบไปด้วยสิง2 ต่าง ๆ มากมายที2อยู่
รอบตัวเรา การตระหนักรูถ้ งึ ความสําคัญต่าง ๆ ทีเ2 ข้ามาเกีย2 วพันธ์ในชีวติ ตัง8 แต่แรกเกิด สภาวะแห่งเรียนรู้ ตลอดจนถึง
ความตายทีไ2 ม่มใี ครหลีกหนีมนั ไปได้ การมองสะท้องถึงความเป็ นจริงโดยเฉพาะในแก่นแท้ของชีวติ ได้เริม2 เรียนรูแ้ ละ
เข้าใจในความเป็ นจริง การเห็นคุณค่าและการให้น8ําหนักกับสิง2 ต่าง ๆ เพื2อนํามาศึกษาและเรียนรู้ ให้เกิดสิง2 ๆ ดี จนเป็ น
พลังแห่งความดีงามทีช2 ่วยสรรสร้างสิง2 ใหม่ โดยเน้นหลักแห่งคุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรมทีเ2 ป็ นเครื2องหล่อหลอมให้
เกิดความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง กับสังคมและสิง2 แวดล้อมทีเ2 อือ8 ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เชื2อได้ว่า ความงดงาม
บนโลกแห่งความเปลีย2 นแปลงทีไ2 ม่มขี ดี จํากัดนี8ย่อมก่อตัวและพัฒนาก้าวไปได้อย่างมีความสุข สงบ สว่างและสง่างาม
อย่างสมบูรณ์
คําสําคัญ: ความสุข, เข็มทิศ, การเรียนรู้

Abstract
Every meaning of life, such as, what is origin of life. How is the essential of life? Where human
beings were evolved? These questions are very important for realizing the value of life caused by human
own power. Even thought, life learning composted of various surrounding things, Being aware of every life
relation from birth to death that human beings cannot be avoided and refection of the truth as the core of life
so as to realize the value of life and paying balance intention of all things and bring them to be the subjects
of learning to create the new wholesome power by emphasizing on virtues and ethic to socialize human
beings to good relationship system among human, society and environment to support their own living
together happily and peacefully, they are confident in the unlimited wonderful world change can be created
and developed in the way of supreme happiness, peace, clearness and the splendid state.
Key words: Happiness, Compass, Learning.
ทุกชีวติ ล้วนหลีกหนีไม่พน้ สภาวะแห่งความเกิด ความแก่ ความเจ็บ และความตาย เป็ นสังสารวัฏ1 หนึ2งทีล2 ว้ น
เป็ นบ่อเกิดของการกระทําในทางพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า การเวียนว่ายตายเกิดนัน8 เป็ นของธรรมดา และเป็ น
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ธรรมชาติทต2ี อ้ งพบเจอกันอยู่ร2าํ ไป ในมวลหมู่สตั ว์น้อยใหญ่ทงั 8 หลาย ในมนุษย์ยุคแรก การเกิดมาเป็ นมนุษย์ในยุคแรกนี8
เป็ นการเกิดเองโดยไม่ตอ้ งอาศัยพ่อแม่ เกิดแล้วมาก็โตเต็มวัยเลย ซึง2 การเกิดชนิดนี8เรียกว่า เกิดแบบโอปปาติกะ2
พระพุ ท ธเจ้า ได้ต รัส ถึง เรื2อ ง การกํา เนิ ด ทุ ก สรรพสิ2ง ตัง8 แต่ จ ัก รวาล โลก มนุ ษ ย์ และทุ ก สิ2ง ทุ ก อย่ า ง ใน
อัคคัญญสูตร3 คือ การกําเนิดของโลก และมนุษย์ ตลอดจนสรรพสิง2 โดยตรง เพียงแต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่สามเณร
2 รูป คือ วาเสฏฐสามเณรและภารทวาชสามเณร เพื2อจะบอกเหตุอนั เป็ นความเชื2อในเรื2องของวรรณะทีพ2 วกพราหมณ์
ยึดถือต่ อ ๆ กันมา เนื2องจากสามเณรทัง8 2 นัน8 เกิดมาจากวรรณะของพราหมณ์ ซึ2งในยุคสมัยนัน8 ถือกันว่า วรรณะ
พราหมณ์เป็ นวรรณะสูง จะเป็ นรองก็เพียงวรรณะกษัตริยเ์ ท่านัน8 4 แต่ทงั 8 2 กลับเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาทีพ2 วก
พราหมณ์เรียกว่าเป็ นสมณะโล้น จัดเป็ นวรรณะทีเ2 ลวทราม เกิดจากเท้าของพรหม
พระศาสดาเมื2อทรงสดับเช่นนัน8 จึงทรงชีใ8 ห้เห็นถึงทีม2 าทีไ2 ปแห่งการทีเ2 กิดชื2อเรียกของวรรณะต่าง ๆ ขึน8 เพื2อให้
สามเณรทัง8 2 นัน8 ทราบ โดยทรงหยิบยกเอาเรื2องตัง8 แต่การทีจ2 กั รวาลยังกลายเป็ นนํ8าเรื2อยมา จนเกิดมีการสมมติช2อื ของ
วรรณะต่าง ๆ ขึน8 แล้วทรงสรุปว่า การทีบ2 ุคคลใดบุคคลหนึ2งจะประเสริฐหรือเลวทราม ก็ดว้ ยการกําหนดจากธรรมและ
อธรรมทีเ2 ขาประพฤติเท่านัน8 หาได้กาํ หนดจากสิง2 อื2นไม่ ถึงอย่างไรก็ตามแม้พระสูตรจะมิได้มงุ่ หมายทีจ2 ะกล่าวถึงการบัง
เกิดขึน8 ของโลก มนุษย์ และสรรพสิง2 โดยตรง แต่เนื8อหาของพระสูตรก็ทาํ ให้เราทราบว่ามนุษย์ ตลอดจนสิง2 ทัง8 หลายทัง8
ปวง ทีเ2 ราต่างก็สงสัยและโต้เถียงกันมายาวนานนัน8 มีจุดกําเนิดหรือทีม2 าอย่างไร5

กําเนิ ดชีวิตตามทัศนะของพระพุทธศาสนา
การเริม2 ต้นชีวติ ชีวติ ในทัศนะพระพุทธศาสนาเกิดโดยอาศัยกระบวนการทางปฏิจจสมุปบาท คืออาศัยเหตุ
ปั จจัยเชื2อมโยงกันโดยไม่ขาดสาย ในมหาสีหนาทสูตรพระพุทธองค์ตรัสประเภทกําเนิดของสัตว์ไว้ 4 ประการ คือ
1. สัตว์ทเ2ี กิดจากเปลือกฟองไข่ เรียกว่า อัณฑชะ
2. สัตว์ทเ2ี กิดจากครรภ์ เรียกว่า ชลาพุชะ
3. สัตว์ทเ2ี กิดในปลาเน่า ในเถ้าไคล เรียกว่า สังเสทชะ
4. สัตว์ทเ2ี กิดผุดขึน8 เต็มตัว เช่น เทวดา สัตว์นรก เรียกว่า โอปปาติกะ
ส่วนการเกิดในโลกของมนุ ษย์ เช่นการเกิดของคนและสัตว์ ต้องอาศัยพ่อแม่เป็ นเชื8อให้ ด้วยการผสมพันธุ์
อาศัยธรรมชาติ อาศัยอาหาร ตามนัยอภิธรรมกล่าวไว้ว่า การเกิดเป็ นมนุ ษย์เริม2 ตัง8 แต่มปี ฏิสนธิวญ
ิ ญาณ ซึง2 เกิดขึน8 ต่อ
จากจุติจติ ในมรณาสันนวิถีอนั เป็ นดวงจิตสุดท้ายต่อจากชาติก่อน ตายจากชาติก่อนแล้วเกิดทันที ไม่มีระหว่างคัน2
ปฏิสนธิจติ นี8แหละเป็ นส่วนหนึ2งในการเริม2 ต้นของชีวติ 3 อย่างคือ
• บิดามารดาอยู่ร่วมกัน
1

สงสารวัฏ หมายถึง การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมติ ่างๆ ของสัตว์โลกด้วยอํานาจกิเลส กรรม วิบาก หมุนวนอยู่เช่นนัน8
ตราบเท่าทีย2 งั ตัดกิเลส กรรม วิบากไม่ได้
2
การเกิดของสิง2 มีชวี ติ ในภพภูมติ ่าง ๆ มีดว้ ยกัน 4 วิธี เรียกว่า กําเนิด 4 คือ
1. สังเสทชะกําเนิด คือ เกิดในเถ้า ไคล สิง2 ปฏิกลู ต่าง ๆ เช่น การเกิดของจุรนิ ทรีย์ เชือ8 โรคต่าง ๆ
2. โอปปาติกะกําเนิด คือ การทีไ2 ม่ตอ้ งอาศัยพ่อแม่ เมือ2 เกิดแล้วโตเต็มวัยเลย ได้แก่ เทวดา พรหม สัตว์นรก เปรต
อสรุกาย และมนุ ษย์ยุคแรก
3. อัณฑชะกําเนิด คือ การเกิดในฟองไข่ เช่น พวกสัตว์ปีก สัตว์เลือ8 ยคลาน
4. ชลาพุชะกําเนิด คือ การเกิดในครรภ์ เช่น มนุ ษย์ในปั จจุบนั สัตว์ต่าง ๆ
3
พระไตรปิ ฎกและอรรถกถา ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม 15 หน้า 146
4
ในอินเดียได้จดั คนออกเป็ นวรรณะต่าง ๆ 4 วรรณะ ประกอบด้วย กษัตริย์ พราหม์ แพศ ศูทร กษัตริย์ และพราหมณ์จดั ว่า
เป็ นวรรณะสูง แพศ เป็ นวรรณะกลาง ส่วนศูทรเป็ นวรรณะตํ2า ทัง8 4 วรรณะนี8จะดูถูกเหยียดหยามกัน จะไม่มกี ารคลุกคลีกนั ข้ามวรรณะ ถ้า
หากว่ามีชายหญิงใดมีความสัมพันธ์กนั จนมีทารกออกมา ทารกนัน8 จะเป็ นทีร2 งั เกียจของคนทัง8 หลายและถูกเรียกว่า จัณฑาล วรรณะทัง8 4 นี8
5
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คันธัพพะ (มีปฏิสนธิจติ หรือปฏิสนธิวญ
ิ ญาณมาอาศัย)

กระบวนการเจริญเติบโตของมนุษย์ในครรภ์ตามทีพ2 ระพุทธองค์ตรัสไว้ในอินทกสูตรโดยลําดับเป็ น 5 ขัน8 ตอน
ในแต่ละสัปดาห์ดงั นี8
• สัปดาห์ท2ี 1 เป็ นกลละ เป็ นนํ8าใส มีลก
ั ษณะเป็ นเมือก เป็ นจุดเริม2 ต้นแห่งการเจริญเติบโต
• สัปดาห์ท2ี 2 เป็ นอัพพุทะ มีลก
ั ษณะเป็ นเมือกทีข2 นุ่ ข้น
• สัปดาห์ท2ี 3 เป็ นเปสิ มีลก
ั ษณะแดง
• สัปดาห์ท2ี 4 เป็ นฆนะ มีลก
ั ษณะเป็ นก้อนค่อย ๆ แข็งตัวขึน8
• สัปดาห์ท2ี 5 เป็ นปั ญจสาขา มีลก
ั ษณะเป็ นปุ่ม 5 ปุ่ม คือ ปุ่มศรีษะ 1ปุ่ม ปุ่มแขน 2 ปุ่ม ปุ่มขา 2 ปุ่ม
จากนัน8 ก็จะพัฒนาไปสูก่ ารเป็ นรูปร่างจนมีผม ขน เล็บ เป็ นต้น ตามมา
การเกิดชีวติ ในทัศนะของพระพุทธศาสนานัน8 เป็ นการเกิด 2 ครัง8 ครัง8 แรกคือการเกิดทางร่างกายและ
จิตใจ ซึง2 จิตเดิมนัน8 เป็ นจิตบริสทุ ธิ ไม่มเี ครื2องเศร้าหมอง ไม่มกี เิ ลส ส่วนการเกิดครัง8 ที2 2 เป็ นการเกิดในจิตใจ เกิดโดย
วิญญาณ ซึง2 ไม่มพี ่อแม่เป็ นปั จจัยให้เกิด เป็ นการเกิดความทุกข์ สาเหตุมาจากเด็กมีสภาพจิตด้อยด้วยคุณธรรม ขาดสติ
ไม่ มีปั ญ ญารู้ช ัด ตามความเป็ นจริง (อวิช ชา) ซึ2ง เป็ น ปั จ จัย ให้เ กิด เวทนา ตัณ หา อุ ปทาน ภพ ชาติ ฯลฯ ซึ2ง เป็ น
กระบวนการเกิดความทุกข์ในจิตใจ ความทุกข์จะเกิดดับ เกิดดับ สลับกันไปเป็ นลูกโซ่ ประดุจสายฟ้ าแลบ เป็ นวงกลม
หมุนเวียนเช่นนี8เลื2อยไปตลอดชีวติ จนกว่าจะดับทุกข์ได้6
เรื2องการกําเนิดชีวติ หรือต้นกําเนิดมนุษย์นนั 8 จะพบเรื2องพระพรหมลงมากินง้วนดินแล้วร่างกายหยาบเลย
กลับเป็ นพรหมไม่ได้ จึงกลายมาเป็ นคนหรือมนุษย์และสืบเผ่าพันธุม์ าจนเราในทุกวันนี8 ซึง2 นับเป็ นเรื2องทีต2 ้องใช้หลักกา
ลามสูตร (หลักความเชื2อของพระพุทธเจ้า) มาพิจารณาซึ2งก็จะต่างจากหลักวิทยาศาสตร์ท2จี ะอธิบายเรื2องต้นกําเนิด
มนุษย์โดยสรุปได้ว่า เมื2อก่อนโลกจะเป็ นกลุ่มแก๊สร้อนๆลอยอยู่ในอวกาศ เมื2อเย็นลงจึงจับตัวกันเป็ นก้อนหินกลมแต่มี
ลาวาร้อนอยู่ภายใน ต่อมาจึงมีน8ํ าเกิดขึน8 (บางตําราก็ว่านํ8 ามาจากลาวาภายในโลก บางตําราก็ว่านํ8 ามาจากดาวหาง
นํ8าแข็ง) เมื2อมีน8ําจึงได้มอี ากาศ เมื2อมีน8ําและมีแสงแดดส่องมาถูกของแข็งพวกหิน ดิน ทีอ2 ยู่ในนํ8า จึงทําให้เกิดปฏิกริ ยิ า
ขึน8 มาเป็ นสิง2 มีชวี ติ ขนาดจิวt และต่อมาสิง2 มีชวี ติ นี8กค็ ่อยๆพัฒนาขึน8 มาเป็ นพืชพวกตะไคร่น8ําและพืชในนํ8ามากมายแล้ว
พืชนี8กค็ ่อยๆ พัฒนามาเป็ นสัตว์น8ํ านาๆชนิดและพืชในนํ8 าก็ค่อยๆพัฒนาขึน8 มาเป็ นพืชบนบกจนกลายมาเป็ นต้นไม้
ใหญ่ๆ และเกิดเป็ นป่ าไม้ขน8ึ มากมาย และพวกสัตว์น8ําก็ค่อยๆพัฒนาขึน8 มาเป็ นสัตว์บกและพัฒนามาเป็ นสัตว์ชนิดต่างๆ
รวมทัง8 คนหรือมนุษย์ดว้ ยนี2คอื การพิจารณาตามเหตุผลของนักวิทยาศาสตร์เรื2องต้นกําเนิดของคนหรือมนุ ษย์ ซึง2 เราไม่
จํา เป็ น ต้อ งเชื2อก็ไ ด้เ พราะไม่ ใ ช่ เรื2อ งสําคัญ แต่ ถ้า เราจะพิจารณาตามหลักพุ ท ธศาสนา เราก็ต้อ งใช้กฎสูง สุดของ
ธรรมชาติทพ2ี ระพุทธเจ้าสอนไว้มาพิจารณา ทีเ2 รียกว่า หลักของอิทปั ปั จจยตา ทีส2 รุปไว้ว่า "สิง2 ใดจะเกิดขึน8 มันจะต้อง
อาศัยสิง2 อื2นมาปรุงแต่งหรือสร้างขึน8 " ซึ2งเมื2อเราพิจารณาเรื2องกําเนิดชีวติ ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วมันก็ตรงกับหลัก
ของอิทปั ปั จจยตาของพุทธศาสนา ดังนัน8 เรื2องกําเนิดชีวติ ตามหลักวิทยาศาสตร์จงึ เป็ นเรื2องทีน2 ่าเชื2อ เพราะมีเหตุผลและ
มีความจริงรองรับ
พระพุทธเจ้าสอนทรงสอนเรื2องการดับทุกข์ การทําให้เกิดปั ญญาเพียงพอทีจ2 ะนํามาใช้ประกอบกับสมาธิเพื2อ
ดับทุกข์ของจิตใจเราในปั จจุบนั ได้แล้วเมื2อดูจากความเป็ นจริงแล้ว ร่างกายของมนุ ษย์เราทุกคนนัน8 เดิมทีจะยังไม่มอี ยู่
ก่อน แต่อาศัยพ่อและแม่ร่วมกันสร้างขึน8 มา และได้อาหาร นํ8า อากาศบริสทุ ธิ อุณหภูมทิ พ2ี อเหมาะ และการดูแลรักษาที2
ถูกต้อง จึงทําให้ร่างกาย (รูปขันธ์) เจริญเติบโตขึน8 มา ซึง2 ร่างกายทีย2 งั เป็ นๆอยู่น8ีเองทีม2 รี ะบบประสาท (คือ ตา หู จมูก
ลิน8 กาย ใจ) สําหรับทําให้เกิดการรับรู้ (วิญญาณขันธ์) สิง2 ต่างๆภายนอกของโลก (คือ รูป เสียง กลิน2 รส สิง2 สัมผัสกาย
สิง2 สัมผัสใจ) ได้อย่างน่ าอัศจรรย์ เมื2อเกิดการรับรูส้ งิ2 ใดแล้วก็จะเกิดความรู้สกึ (เวทนาขันธ์) ต่อสิง2 นัน8 ขึน8 มาด้วยทันที
6
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เมื2อรูส้ กึ แล้วก็จะเกิดการจําสิง2 ทีร2 บั รูน้ ัน8 (สัญญาขันธ์) ทันที เมื2อจําได้แล้วก็จะมีการคิดหรือปรุงแต่งให้เกิดความอยาก
ความยึดถือ หรือปล่อยวาง เป็ นต้น (สังขารขันธ์) ขึน8 มาด้วยทันที ซึง2 ระบบการทํางานนี8เองทีเ2 รียกว่า จิต (เมื2อทําหน้าที2
คิด) หรือใจ (เมื2อทําหน้าทีร2 )ู้
ดังนัน8 ชีวติ ของมนุ ษย์เรานี8 ก็ประกอบด้วย ร่างกายและจิตใจ ซึง2 จิตใจก็ต้องอาศัยร่างกายทีย2 งั เป็ นๆอยู่เกิด
ขึน8 มา และความรูส้ กึ ว่ามีตวั เรานี8กต็ ้องอาศัยจิตและอวิชชา (ความรูว้ ่ามีตวั เรา) มาปรุงแต่งให้เกิดขึน8 มาอีกที ซึง2 มันก็
เป็ นไปตามหลักของเหตุผลและความจริงตามหลักวิทยาศาสตร์ และก็ตรงกับหลักพุทธศาสนาเรื2องอนัตตา (ความไม่ใช่
ตัวตนของตนเอง) ซึง2 ความเชื2อเรื2องพระพรหมลงมากินง้วนดินนัน8 เป็ นแค่ความเชื2อตามตําราทีพ2 ระพุทธเจ้าสอนว่าอย่า
เชื2อเพียงเพราะเหตุว่ามีตําราอ้างอิง ดังนัน8 เรื2องพระพรหมลงมากินง้วนดินนัน8 จึงไม่ควรสนใจ สิง2 ทีค2 วรสนใจก็คอื เรื2อง
การกําเนิดชีวติ ตามหลักวิทยาศาสตร์และเรื2องการเกิดร่างกายและจิตใจตามความเป็ นจริง เพราะนี2คอื การมองชีวติ
ตามทีเ2 ป็ นจริง อันเป็ นปั ญญาทีจ2 ะนําไปใช้ดบั ทุกข์ตามหลักอริยสัจ 4 ของพระพุทธเจ้า7

พลังแห่งคุณค่า
พุทธทาสภิกขุ8 ได้กล่าวถึง พุทธศาสนา คือคําสังสอน
2
อันเป็ นแบบฝึกหัด บังคับตนเอง แต่ว่า ลําพังคําสังสอน
2
อย่างเดียว หาใช่เป็ น แก่น หรือ เป็ นตัว พุทธศาสนา อันแท้ไม่ แม้ว่า คําว่า "ศาสนา" จะแปลว่า คําสอน ก็ตามตัว
ศาสนาแท้ หรือ ตัวพรหมจรรย์ นัน8 ได้แก่ การปฏิบตั ิตามคําสังสอนนั
2
น8 ๆ ซึ2งเรียกโดย ภาษาศาสนาว่า สีลสิกขา –
จิตตสิกขา – ปั ญญาสิกขา
ผู้ศึกษาแห่งธรรมเป็ นอันมาก เข้าใจว่า "สิกขา" ตรงตามรูปศัพท์ เกินไป คือ สิกขา แปลตามรูปศัพท์ ว่า
การศึกษา แต่พระพุทธองค์ ตรัสไว้ เป็ นหลักว่า การศึกษาเล่าเรียน ปริยตั นิ ัน8 ไม่ใช่ สิกขา แต่ การกระทําจริงๆ ตาม
หลักทีเ2 ป็ น การบังคับตนเอง ในส่วนทีเ2 ป็ น ความ เสื2อมเสีย ทางกาย และ วาจา เรียกว่า "สีลสิกขา" ในส่วนใจ เรียกว่า
"จิตตสิกขา" และ ในส่วนทีเ2 กีย2 วกับ ความคิดนึก เพื2อรูส้ งิ2 ทีช2 วี ติ จะต้องรู้ เรียกว่า "ปั ญญาสิกขา"
ในส่วน สีลสิกขา โดยประเภท คือ การบังคับตน ให้ตัง8 หรือ ดําเนิน ไปด้วย กาย วาจา ตามกฎ อันเป็ น
ระเบียบ มรรยาท หรือ จรรยา อัน ตนจะ พึงประพฤติ ต่อตนเอง ต่อผู้อ2นื และ ต่อวัตถุสงิ2 ของ อันเกี2ยวเนื2องกัน เป็ น
ข้อบังคับตายตัว ในเบือ8 งต้น เรียกว่า ปาฏิโมกขสังวรสีล9 การควบคุม ตา หู จมูก ลิน8 กาย ไม่ให้กาํ เริบไปตามรูป เสียง
กลิน2 รส สัมผัส อันเป็ นโลกธรรม เรียกว่า อินทรียสังวรสีล การควบคุมตน ให้มกี ารแสวง การรับ การบริโภค ปั จจัย
เครื2องอาศัย อันจําเป็ นแก่ชีวติ อย่างบริสุทธิ จากการ หลอกลวงตน และผู้อ2นื เรียกว่า อาชีวปาริสุทธิสลี และ การ
ควบคุมตน ให้มสี ติระลึก เพียงเพื2อยัง อัตตภาพ ให้เป็ นไปในการบริโภค ปั จจัยนัน8 ๆ ไม่บริโภค ด้วยตัณหา เรียกว่า
ปั จจยสันนิสสิตสีล รวมเรียกว่า ปาริสทธิศลี สี2 หรือ จตุปาริสทุ ธศีล เรียก ภาวะแห่ง การกระทําจริงๆ ตามนี8ว่า สีลสิกขา
อันได้แก่ การบังคับตัวเอง โดยตรง เป็ นเหมือน ถากโกลน กล่อมเกลา ในขัน8 ต้น แต่ประสงค์เฉพาะส่วนที2เป็ นไปทาง
กายและวาจา เท่านัน8
ในส่วน จิตตสิกขา คือ การบังคับจิตของตน ให้อยู่ในวง ความต้องการ ของตน ภายในขอบขีดของวิสยั ที2
บังคับได้ คือ ให้หยุดแล่น ไปตามความกําหนัด พยาบาท หรือ ไม่ให้ง่วงซึม ฟุ้งซ่าน ง่อนแง่น คลอนแคลน รวมความ
ว่า ฝึกจนดีพอ ทีจ2 ะต้องการ ให้หยุดคิด ก็หยุด ให้คดิ ก็คดิ ให้คดิ เฉพาะสิง2 นี8 ก็คดิ เฉพาะสิง2 นี8 ด้วยกําลัง ของจิตทัง8 หมด
7
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ปาฏิโมกขสังวรสีล กล่าวถึง เกีย2 วกับ ขนบธรรมเนียม ของนักบวช ก็ม ี เกีย2 วกับ อนามัย ของร่างกาย ก็ม ี เกีย2 วกับการเคารพ
ปฏิสนั ถาร ปรนนิบตั ิ ฯลฯ ผูอ้ น2ื ก็ม ี เกีย2 วกับ การรักษาสิง2 ของ เครือ2 งใช้สอย ของตน หรือ หมู่ ก็ม ี และยังมีอย่างอื2นอีก ซึง2 เป็ นส่วน ต้องรู้
แล้ว ทําในเบือ8 งต้น อนุโลม ทํานองเดียวกัน ทัง8 ฆราวาส และบรรพชิต

อย่างเต็มที2 โดย ไม่กลับกลอก แต่อย่างใด การ พยายามฝึ ก จนทําได้อย่างนี8 เรียกว่า จิตตสิกขา ซึง2 เมื2อมีแล้ว ทําจิต
ให้สงบอยู่ใน อํานาจ ได้ ต่อนัน8 ก็ใช้เป็ น อุปกรณ์ แก่ ปั ญญาสิกขา อย่างจําเป็ นยิง2
ในส่วน ปั ญญาสิกขา คือ การควบคุมจิต ทีฝ2 ึกจน อยู่ในอํานาจแล้ว นัน8 ให้คดิ แล้วคิดอีก จนแทงตลอด ในข้อ
ปั ญหา ของชีวติ หรือ ทีจ2 าํ เป็ นแก่ชวี ติ โดยย่อ คือ ปั ญหาทีว2 ่า อะไรเป็ น เหตุให้เกิดทุกข์ ทําอย่างไร จึงจะพ้นทุกข์ ทัง8 นี8
เพราะเหตุว่า สิง2 ทัง8 ปวง รวมทัง8 ทุกข์สุข ของชีวติ เป็ นเรื2องของใจ คือ ทุกข์ เพราะใจปลงไม่ตก ในสิง2 ทีต2 น เข้าใจผิด
แล้ว หลงยึดถือไว้ จะสุขได้ ก็ดว้ ยบังคับ แนวของ ความคิด อย่างแรงกล้า ให้แล่นไปอย่างรูแ้ จ้งแทงตลอด จนปลงตก
ในสิง2 ทีต2 น ยึดถือ ถึงกับรัก โกรธ เกลียด กลัว มัวเมา ฯลฯ นัน8 ๆ เสีย โดยไม่มเี ชือ8 เหลือเพื2อความเป็ นเช่นนัน8 อีกต่อไป
การพยายาม ทําจนทําได้ เช่นนี8 เรียกว่า ปั ญญาสิกขา ซึง2 มีบริบรู ณ์ แล้วก็จบกิจ แห่งพรหมจรรย์ จบพรหมจรรย์ คือจบ
ศาสนา ไม่มเี รื2องทีจ2 ะต้องทําอีกต่อไป นอกจาก การเสวยสุข
จะเห็นได้ว่า พุทธศาสนา คือศาสนา แห่งการ บังคับตัวเอง ถ้าหมายถึง คําสอน ก็คอื คําสอน แห่งการ บังคับ
ตัวเอง ถ้าหมายถึง การทํา หรือ การปฏิบตั ิ ก็ คือ การกระทํา การบังคับตัวเอง และ เมื2อหมายถึง ผลสุดท้าย คือปฏิเวธ
ก็คอื ดื2มดํ2ากับรส แห่งผลของ การบังคับตัวเอง อันเดียวกัน นัน2 เอง เมื2อเรียน หรือ เมื2อทํา หรือ เมื2อได้รบั ผล ของการ
ทํา ก็มเี หตุพร้อมพอ ทีจ2 ะให้ตน เชื2อถือ มันใจตนเองได้
2
โดยไม่ต้องเชื2อ ตามคําผูอ้ 2นื จึงเป็ นการบังคับตัวเอง อย่างมี
เหตุผล ของตนเอง โดยตนเอง เพื2อตัวเอง อย่างทีเ2 ป็ นอัน แน่ ใจได้ว่า ไม่เป็ น ศาสนา แห่งความโง่เขลา ถึงกับต้องการ
ล่อหลอก หรือ ขูเ่ ข็ญ อย่างใด แม้แต่น้อย
ลัทธิศาสนาบางลัทธิ หวังความช่วยเหลือ จากผูอ้ 2นื จนไร้หลัก แห่งการช่วยตนเอง ไฉน จะมีการบังคับตัวเอง
บางลัทธิ มีการบังคับตัวเอง แต่ไร้เหตุผล เพราะเป็ นเพียง การนึกเอา อย่างตืน8 ๆ หรือเป็ นการเดา จึงเลยเถิด เป็ น อัตต
กิลมถานุ โยค ไปก็มี ทีอ2 ่อนแอ เอาแต่ความสนุ กสบาย กลายเป็ น อย่างทีเ2 รียกว่า กามสุขลั ลิกานุ โยค ก็มี จึงแปลกกับ
พุทธศาสนา ซึง2 มีหลักการ บังคับตัวเอง อย่างมีระเบียบ เรียบร้อย ชัดเจน มันคง
2 ปรากฏ เป็ น ศีล สมาธิ ปั ญญา หรือ
อัฏฐังคิกมรรค และมีเหตุผล พร้อมอยู่เสมอ เป็ นอันกล่าวได้ว่า พุทธศาสนา คือ ศาสนา แห่งการบังคับตัวเอง ชนะ
ตัวเอง เชื2อตัวเอง พึง2 ตัวเอง ฯลฯ โดยแท้

วิ ถีแห่งความสุข
ปั จจัยส่วนหนึ2งของการศึกษาและเรียนรูใ้ นทางด้านพระพุทธศาสนาซึ2งเป็ นแก่นแท้แห่งความจริงทีม2 ุ่งเน้น
เรื2อ งการพัน ทุ ก ข์ การเรีย นรู้ก ับ ทุ ก ข์แ ละวิธีก ารดับ ทุ ก ข์ ให้ต ระหนั ก รู้ถึง เหตุ แ ห่ ง ทุ ก ข์อ ัน เกิด ขึ8น จากกิเ ลสอัน
ประกอบด้วย ความโลภ ความโกรธ และความหลงที2นํามาสร้างความเข้าใจตามหลัก โยนิโสมนสิการ อันเป็ นบ่อเกิด
แห่งปั ญญาด้วยการพิสจู น์ให้เห็นในหลักแห่งความเป็ นจริง ตามหลักแห่งสิง2 นี8มสี งิ2 นี8จงึ เกิด สิง2 นี8เกิดสิง2 นี8จงึ มี และได้พบ
กับสภาวะแห่งความเป็ นสิง2 ทีท2 ุกสรรพสิง2 นัน8 ล้วนอยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์ ทีไ2 ม่มใี ครจะหลีกหนีความจริงในกฎแห่งการ
กระทํานี8ไปได้ ดังนัน8 การเรียนรูอ้ ยู่ในหลักธรรมแห่งความไม่ประมาณจึงเป็ นหนทางแห่งความสุขทีท2 ุกชีวติ สามารถก้าว
ไปสูค่ วามสงบ ร่มเย็นและเป็ นสุขได้ดว้ ยอนุภาพแห่งผูท้ เ2ี รียกว่า ผูม้ ปี ั ญญา ด้วยหลักแห่งการดําเนินชีวติ ทีถ2 ูกต้อง ด้วย
หลักแห่ง มัชฌิมาปฏิปทา คือ การดําเนินชีวติ หรือวิถีชวี ติ ทิ 2พี อดี เว้นจากประพฤติยดึ ในความสุดโต่งทัง8 2 แบบ คือ
การบํารุงบําเรอ ปรนเปรอแก่ร่างกาย ด้วยการมัวเมาเสพติดการบริโภค หลงอยู่ในวัตถุนิยม และการปลีกตัวตัดขาด
จากสังคม การทรมานร่างกาย หรือการทรมานจิตแบบสุดโต่ง การยึดถือการปฏิบตั อิ ย่างเข้มข้น โดยการบังคับตนด้วย
ความลําบากต่างๆ สรุปง่ายๆมัชฌิมาปฏิปทา ก็คอื ทางสายกลาง นัน2 เอง หรือทีท2 ่านว่า ผ่อนนักมักหย่อน ตึงนักมัก
ขาด เป็ นการปฏิบตั ทิ พ2ี อดีไม่ตงึ ไม่หย่อน

อริ ยมรรคมีองค์ 8
1. สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบหรือความเห็นทีถ2 ูกต้อง ตรงตามสภาพธรรมทัง8 หลาย ซึง2 เป็ นอยู่ตามความ
เป็ นจริง เป็ นความรูใ้ น อริยสัจ 4 การเห็นในกฎไตรลักษณ์ คือสภาพของความไม่ทย2ี งแท้แน่ นอนเป็ นทุกข์ ความรูใ้ น

กุศล และ อกุศล และความรู้ในเหตุท2ที ําให้เกิดหรือ กุศลมูล และ อกุศลมูล การเห็น ปฏิจจสมุปบาท คือธรรมที2ได้
อาศัยกันและกันจึงเกิดขึน8 เช่น เพราะว่ามีการเกิด จึงมีการแก่และการตาย เพราะว่าความอยากมี จึงเกิดความยึดมัน2
ถือมัน2 เป็ นต้น
สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นทีถ2 ูกต้องตามครรลองของธรรมะ เช่น การเห็นว่าเมื2อทําความดีย่อมได้ดี เมื2อทําความ
ชัวย่
2 อมได้ชวั 2 ในทางธรรมนัน8 สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นทีถ2 ูกต้อง เป็ นจริง ตามสภาวะของเหตุปัจจัย การเข้าใจในสิง2
ทัง8 หลาย คือความรูใ้ นทุกข์ และเหตุทท2ี าํ ให้เกิดทุกข์ ความรูใ้ นความดับ และหนทางในการปฏิบตั เิ พื2อให้พน้ ทุกข์ กล่าว
ได้ว่าสัมมาทิฏฐิ คือตัวนํา
2. สัมมาสังกัปปะ คือความดําริชอบ เป็ นความคิดในทางทีถ2 ูกต้อง เป็ นกุศล ความนึกคิดในสิง2 ทีด2 งี าม ความมี
เมตตากรุณา ความเสียสละ
- เนกขัมมะ สังกัปปะ คือ ความคิดในการออกจากกาม ความไม่หมกมุ่นในกาม ไม่มสี งิ2 ยัวยวนให้
2
สนองความ
อยากต่างๆ ความไม่เห็นแก่ตวั มีความเสียสละ มีความคิดในการปฏิบตั ใิ ห้เกิดกุศลกรรม ปราศจากราคะ (ความกําหนัด
ยินดี ความพอใจ ความติดใจ) และ โลภะ (ความอยาก ความโลภ)
- อพยาปาทสังกัปปะ ความคิดไม่พยาบาท ไม่เคียดแค้นชิงชัง หรือความคิดเกี2ยวกับผูอ้ 2นื ในแง่ร้าย มีแต่
ความเมตตาและปรารถนาดี การมีจติ ทีเ2 ป็ นไมตรีตอ้ งการให้ผอู้ 2นื มีความสุข ความคิดทีป2 ราศจากความโกรธ หรือโทสะ
- อวิหงิ สาสังกัปปะ คือ ความคิดที2ไม่เบียดเบียน คิดร้ายทําลายผู้อ2นื ความคิดที2มคี วามกรุณา ความคิดที2
อยากจะช่วยผูอ้ 2นื ให้พน้ จากความทุกข์ เป็ นความคิดทีป2 ราศจากความโกรธ ความขัดเคือง ความไม่พอใจ
3. สัมมาวาจา คือการเจรจาชอบ การพูดจาทีม2 ปี ระโยชน์ ไม่พดู ในสิง2 ทีไ2 ร้สาระ เพ้อเจ้อ การพูดแต่ความจริง
การไม่กล่าวเท็จ ไม่พดู ส่อเสียด ไม่พดู หยาบ ไม่พดู เพ้อเจ้อ เป็ นหลักปฏิบตั เิ กีย2 วกับการพูดซึง2 เป็ นการพูดทีเ2 ว้นจากวจี
ทุจริต 4 อันได้แก่
- เว้นจากมุสาวาท คือการไม่พดู เท็จทัง8 ๆ ทีร2 ู้ การพูดแต่ความจริง
- เว้นจากปิ สณ
ุ าวาจา คือการเว้นจากการพูดส่อเสียด ไม่พดู เพื2อเป็ นเหตุให้ผอู้ 2นื ทะเลาะเบาะแว้งหรือขัดแย้ง
กัน การช่วยพูดเพื2อให้คนดีกนั และส่งเสริมความสามัคคีและปรองดองกัน
- เว้นจากผรุสวาท คือการเว้นจากการพูดหยาบ ไม่พูดคําหยาบ การพูดจานุ่ มนวล พูดเพราะ มีคําพูดที2ดี
และเป็ นทีร2 กั ของผูอ้ 2นื
- เว้นจากสัมผัปปลาปวาท คือการเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ การรูจ้ กั พูดให้ถูกกาลเทศะ พูดเป็ นสาระ มีหลักมี
เกณฑ์ มีหลักฐานเชื2อถือได้ และเป็ นการพูดทีเ2 กิดประโยชน์เท่านัน8 พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ว่า วาจาทีป2 ระกอบด้วย
การกล่าวตามกาล การกล่าววาจาสัตย์ การกล่าววาจาทีอ2 ่อนหวาน การกล่าววาจาทีเ2 ป็ นประโยชน์ การกล่าวด้วยเมตตา
จิต 5 ข้อนี8นบั เป็ นวาจาสุภาษิต
4. สัมมากัมมันตะ คือ การประกอบการงานทีด2 ี การเว้นจากกายทุจริต 3 อย่างคือ
- เว้นจากปาณาติบาต คือการประกอบอาชีพทีเ2 ว้นจากการฆ่าสัตว์ การไม่เบียดเบียนชีวติ สัตว์ทงั 8 หลาย การ
มีจติ ใจทีเ2 อ็นดู และมีจติ ใจเมตตาและช่วยเหลือสัตว์ทงั 8 หลาย
- เว้นจากอทินนาทาน คือการไม่ลกั ทรัพย์ การไม่ขโมยทรัพย์สนิ หรือกรรมสิทธิของผูอ้ 2นื เป็ นผูท้ ม2ี ใี จรักษา
สิง2 ของทีเ2 ป็ นสาธารณะ การอนุรกั ษ์และรักษาสมบัตสิ ว่ นรวม
- เว้นจากกาเมสุมจิ ฉาจาร คือการไม่ประพฤติผดิ ในกามทัง8 หลาย การไม่เบียดเบียนผูอ้ 2นื ในเรื2องคู่ครอง การ
ไม่ประพฤติผดิ ในกาม การไม่ล่วงละเมิดหญิงทีม2 พี ่อแม่ดแู ลรักษา พีน2 ้องชายหรือหญิงดูแลรักษา มีญาติดูแลรักษา หรือ
มีธรรมะรักษา ไม่ล่วงละเมิดหญิงทีม2 สี ามีแล้ว หรือแม้แต่หญิงทีไ2 ด้หมัน8 แล้ว
5. สัมมาอาชีวะ การประกอบอาชีพชอบ หรือ สัมมาอาชีวะ คือ การเว้นจากกายทุจริต 3 วจีทุจริต 3 การเสาะ
แสวงหาทรัพย์โดยวิธกี ารทีถ2 ูกต้อง ไม่ฉ้อโกงหรือหลอกลวงผูอ้ 2นื เพื2อให้ได้ทรัพย์มา เป็ นผูม้ อี าชีพสุจริต เว้นจากการ
ประกอบอาชีพ 5 อย่างคือ การค้าอาวุธสําหรับประหัตประหารกัน การค้ามนุ ษย์ การค้าเนื8อสัตว์ทต2ี นเลี8ยง การค้า

นํ8 าเมา และการค้ายาพิษ ดังกล่าวนี8ไม่ควรทําด้วยตนเองและไม่ควรชักชวนให้ใ ครทํา การเป็ นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม รูจ้ กั หน้าที2ทด2ี ขี องพลเมือง การรู้จกั ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อกฎหมาย การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
บ้านเมืองในทุกๆ อาชีพ
สัมมาอาชีวะ ยังหมายถึงการทีค2 นรูจ้ กั หน้าทีท2 ต2ี นเองมี เช่น ลูกทีด2 ตี ้องมีความกตัญ•ู อยู่ในโอวาทของพ่อ
แม่ พระสงฆ์อยู่ในศีลปฏิบตั แิ ละความสํารวม ครูอาจารย์ มีความตัง8 ใจสังสอนอบรมต่
2
อศิษย์อย่างไม่มปี ิ ดบัง เป็ นต้น
6.สัมมาวายามะ คือ ความเพียรชอบ เป็ นความพากเพียรพยายามในทางสายกลาง นัน2 คือ ความเพียรที2
พอเหมาะพอดี ไม่มาก ไม่น้อยจนเกินไป มี 4 ประการดังนี8
- ความเพียรระมัดระวังไม่ให้อกุศลทีย2 งั ไม่เกิดขึน8 ไม่ให้เกิดขึน8 มาได้
- ความเพียรทีจ2 ะกําจัดอกุศลทีเ2 กิดขึน8 มาแล้ว ให้หมดสิน8 ไป
- ความเพียรในการสร้างกุศลต่างๆ ทีย2 งั ไม่เกิดขึน8 ให้เกิดขึน8
- ความเพียรในการรักษาและส่งเสริมกุศลทีเ2 กิดขึน8 แล้วนัน8 ให้เจริญยิง2 ๆ ขึน8 ไป
7. สัมมาสติ คือ ความมีสติ รูต้ วั อยู่ตลอดเวลา การรูจ้ กั กําหนดจดจํา สัมมาสติ ระลึกถึงสิง2 ทีท2 ํา การใช้ชวี ติ
อย่างมีสติและเป็ นเครื2องกํากับชีวติ ใช้ชวี ติ อย่างระมัดระวังไม่ใช้ชวี ติ ในทางทีเ2 สื2อม หมันทํ
2 าความดีในทุกโอกาส มีสติ
รูต้ วั ว่าสิง2 ไหนควรทํา สิง2 ไหนการละเว้น การทําสิง2 ต่างๆ ด้วยความตัง8 ใจ มีสติรตู้ น มีความรอบคอบ สติปัฏฐาน 4 คือ
- กายานุ ปัสสนาสติปัฏฐาน คือการมีสติในการพิจารณากาย รูเ้ ท่าทันในสิง2 ทีเ2 กิดขึน8 ภายในกาย เช่น การ
กําหนดลมหายใจเข้าออก การมีสติกาํ หนดท่าทางอริยาบถต่างๆ ทัง8 การ นัง2 นอน ยืน เดิน การเคลื2อนไหว การกิน การ
ดื2ม การหลับ การตื2น การพูด การนิ2ง หรือจะเป็ นการพิจารณา กายาคตาสติ คือพิจารณา ผม ขน เล็บ ฟั น หนัง ซึง2 เป็ น
เรื2องทีเ2 กีย2 วกับร่างกาย
- เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการมีจติ พิจารณาเวทนา มีสติรใู้ นความสุข ความทุกข์ ดีใจ เสียใจ หรือรูส้ กึ
เฉยๆ รูเ้ ท่าทันว่าเมื2อความรูส้ กึ นัน8 เกิดขึน8 ก็ให้รตู้ วั ว่ารูส้ กึ อยู่
- จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือสติทพ2ี จิ ารณาจิต หรือรูท้ นั ในจิตของตนในขณะนัน8 ว่ามีราคะ โทสะ และโมหะ
หรือไม่ มีจติ ทีเ2 ป็ นสมาธิหรือมีจติ ทีฟ2 ้ ุงซ่าน กังวล เป็ นจิตทีห2 ลุดพ้นแล้วหรือยังไม่หลุดพ้น
- ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือสติทพ2ี จิ ารณาธรรมในข้อต่างๆ ได้แก่ นิวรณ์ 5 ขันธ์ 5 อายตนะ 12 โพชฌงค์
7 อริยสัจ 4ว่ามีธรรมะข้อใดอยู่ในจิตหรือไม่ ถ้าธรรมนัน8 ยังไม่เกิดขึน8 จะเกิดขึน8 ได้ด้วยเหตุใด และเมื2อเกิดขึน8 แล้ว
จะต้องละอย่างไร ถ้าละได้แล้วทําอย่างไรถึงจะไม่เกิดขึน8 มาอีก และจะเจริญสติไปให้สมบูรณ์ได้อย่างไร ซึ2งมีฐานให้
พิจารณา 4 อย่างคือ กาย เวทนา จิต ธรรม
8. สัมมาสมาธิ คือการตัง8 มันของจิ
2
ตทีถ2 ูกทาง มีจติ แน่ วแน่ มอี ารมณ์ไม่ฟ้ ุงซ่าน สมาธิทม2ี จี ุดหมายปลายทาง
เพื2อการหลุดพ้นนัน8 ปั ญญาทีจ2 ะสามารถเข้าใจในสิง2 ต่างๆ ตามความเป็ นจริง สมาธิมี 3 ขัน8 ได้แก่
- ขณิกสมาธิ เป็ นสมาธิชวขณะหนึ
ั2
2ง เป็ นการกําหนดสมาธิในขัน8 ต้น มีประโยชน์ในการใช้ชวี ติ ประจําวันได้
และเป็ นจุดเริม2 ต้นของการเจริญวิปัสสนาได้
- อุปจารสมาธิ เป็ นสมาธิทม2ี นคงแน่
ั2
วแน่ มากขึน8 เป็ นสมาธิทส2ี ามารถระงับนิวรณ์ทงั 8 5 ได้ เกือบเข้าสู่ภาวะ
แห่งฌาน เป็ นช่วงทีเ2 กิดภาพนิมติ ทีเ2 รียกว่า ปฏิภาคนิมติ คือการเกิดเห็นภาพติดตา ใช้เป็ นอารมณ์ในกรรมฐาน เกิด
จากการจําอันบริสทุ ธิ สามารถขยายนิมติ นัน8 ให้ใหญ่หรือย่อให้เล็กได้ตามปรารถนา
- อัปปนาสมาธิ เป็ นสมาธิทต2ี งั 8 มันในอารมณ์
2
กรรมฐาน อย่างแนบแน่ น มีอารมณ์ทเ2ี ป็ นหนึ2ง เมื2อจิตตัดภวังค์
ได้แล้วสมาธินนั 8 ก็ตงั 8 อยู่ได้นานเป็ นวันๆ เป็ นสมาธิทแ2ี น่วแน่ เป็ นสมาธิระดับสูง ถือว่าเป็ นผลสําเร็จตามทีต2 อ้ งการในการ
เจริญสมาธิ
จิตที2เป็ นสมาธิอย่างบริสุทธินัน8 จะมีจติ ใจทีส2 ะอาด ผ่องใส บริสุทธิ ไม่มวั หมอง เข้าใจชัดตามความเป็ นจริง
สมาธิมปี ระโยชน์ประจําวัน ช่วยทําให้จติ ใจผ่อนคลาย เกิดความสงบสุข หายจากความกระวนกระวาย ช่วยบรรเทา

ความเครียด คลายความวิตกกังวล มีสมาธิในการทํางาน การเรียน หรือการกระทําต่างๆ เป็ นไปด้วยความรอบคอบ ไม่
ผิดพลาด
มรรคทัง8 8 นี8 ทําให้ผทู้ ย2ี ดึ ถือปฏิบตั สิ ามารถมีชวี ติ ทีเ2 ป็ นสุข ชีวติ อยู่ในความสุจริต ประพฤติปฏิบตั แิ ต่สงิ2 ทีเ2 ป็ น
ประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ 2นื มีความเข้มแข็ง หนักแน่น มีจติ ใจสงบ มีสติทด2ี สี ามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้10

พลังแห่งความสุขสร้างได้
ในทุก ๆ วันทีเ2 ราเจอกับสภาวะทีเ2 ข้ามากระทบจิตใจเรา จนเกิดเป็ นอารมณ์ทด2ี แี ละไม่ดนี นั 8 เป็ นบ่อเกิดแห่งการ
สูญเสียอันยิง2 ใหญ่โดยเฉพาะผูท้ ม2ี นั จะอารมณ์ไม่ดอี ยู่เป็ นประจํา อารมณ์เปลีย2 นแปลงชอบโมโห โกรธอยู่ตลอดเวลาหรือ
บ่อยครัง8 ผลกระทบทีเ2 ห็นชัดเจนในทางการแพทย์เคยระบุไว้ว่า เป็ นเหตุแห่งการเป็ นโรคหัวใจได้โดยง่าย ดังนัน8 การที2
เราสามารถปรับอารมณ์ในความรูส้ กึ ต่าง ๆ ทีม2 ากระทบกับจิตใจของเราให้เป็ นปกติหรือมีความสุขได้อยู่ตลอดเวลาเชื2อ
ได้ว่าการดําเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุขโดยมีเข็มทิศทีบ2 อกทางแห่งการก้าวเดินบนโลกแห่งความงดงาม ย่อมบังเกิดกับ
ทุกคนได้อย่างง่ายดายด้วยวิธกี ารขจัดปั ญหาแห่งอารมณ์ทส2ี ง่ ผลต่อความสุขทีล2 ดน้อยลงคือ

6 อารมณ์ แย่ ๆ บันทอนสุ
C
ขภาพใจให้ถดถอย11
อารมณ์แย่ ๆ ยอดฮิตทีม2 กั จะแวะเวียนมาทักทายเราเป็ นประจํา โดยทีบ2 างครัง8 ก็อยู่กบั เรานานข้ามวันเลยก็มี
ซึง2 ไม่ส่งผลดีต่อหัวใจของเราอย่างมาก ลองมาดูเหตุผลกันว่าทําไม เราควรสลัดอารมณ์ร้าย ๆ เหล่านี8ทง8ิ ไป หากไม่
อยากให้สขุ ภาพหัวใจมีปัญหาในอนาคต
1. อารมณ์โกรธ คนขีโ8 มโห เมื2อมีอะไรไม่ได้ดงใจนิ
ั 2 ดหน่อยก็พาลโกรธหัวฟั ดหัวเหวีย2 งแบบนี8ขอแนะนําว่าควร
ตัง8 สติ ระงับอารมณ์โกรธให้บรรเทาลง เพราะเวลาทีเ2 รามีอารมณ์โกรธ ร่างกายจะยิง2 ผลิตฮอร์โมนเครียด และหลังสารอา
2
ดีนาลีนออกมา ส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึน8 เกิดการแตกร้าวทีผ2 นังหลอดเลือด เมื2อผนังหลอดเลือดมีรอยร้าว ก็อาจทํา
ให้มลี มิ2 เลือดมาอุดตัน จนทําให้รูหลอดเลือดทัง8 หมดอุดตัน จึงมีโอกาสสูงทีจ2 ะเป็ นโรคท่อเลือดแดงและหลอดเลือดแดง
แข็ง (Atherosclerosis)
2. ภาวะเครียด คนส่วนใหญ่รดู้ วี ่าความเครียดส่งผลร้ายต่อหัวใจ แต่กย็ งั เครียดกันเป็ นประจํา จากผลการวิจยั
ชิน8 หนึ2ง เผยว่า ความเครียดบันทอนสุ
2
ขภาพหัวใจมากกว่าปั จจัยอื2น ๆ อย่างเช่น การสูบบุหรี2 การกินอาหารทีม2 ไี ขมัน
ทรานส์และนํ8 าตาล รวมถึงการไม่ออกกําลังกาย เป็ นต้น ส่วนหนึ2งเป็ นเพราะปั จจัยเหล่านี8เราสามารถควบคุมและ
หลีกเลีย2 งได้ แต่ความเครียดนัน8 ควบคุมได้ยาก และยังนํามาซึง2 อาการผิดปกติของร่างกายอื2น ๆ ตามมาด้วย เช่น ปวด
หัว ปวดหลัง นอนไม่หลับ ปวดท้อง เบื2ออาหาร ติดแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี2 โดยในขณะที2เราเครียด ร่างกายจะหลัง2
ฮอร์โมนเครียดออกมาตลอดเวลา กระตุ้นเลือดให้ไหลเวียนมากผิดปกติ ทําให้ผนังหลอดเลือดอ่อนแอลงเรื2อย ๆ มี
โอกาสสูงทีส2 ขุ ภาพหัวใจจะยํ2าแย่ลง
3. ภาวะความซึมเศร้า หดหู่ หากรูต้ วั ว่าเริม2 มีอารมณ์หดหู่ ซึมเศร้า เซ็ง ๆ มาเยือนแล้ว ขอให้รบี วิง2 เข้าหา
ความบันเทิงโดยด่วน เพราะความหดหู่อาจทําให้เราได้ใกล้ชดิ กับโรคหัวใจง่ายขึน8 จากผลการวิจยั เมื2อปี 2011 ของ
ประเทศนอร์เวย์ เผยว่า จากการติดตามประวัตสิ ขุ ภาพของอาสาสมัคร 63,000 คน พบว่า กลุ่มอาสาสมัครเหล่านี8มกั มี
อารมณ์หดหู่ และซึมเศร้า และมีความเสีย2 งร้อยละ 40 ทีจ2 ะเป็ นโรคหัวใจล้มเหลว โดยทีอ2 ารมณ์ซมึ เศร้า และหดหู่นัน8
เพิม2 โอกาสการติดเชือ8 ในร่างกาย นําไปสู่โรคท่อเลือดแดงและหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) ภาวะลิม2 เลือดอุด
ตัน และโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease) ในทีส2 ดุ
10

พระไตรปิ ฎกเวอร์ชนั 8 2 ฉบับเรียนพระไตรปิ ฎก http://www.learntripitaka.com/scruple/muck8.html
6 อารมณ์รา้ ย ทีค2 ุณกําลังทําลายหัวใจตัวเองอยู่ทุกวัน http://health.kapook.com/view112071.html 12 กุมภาพันธ์ 2558
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4. ความวิตกกังวล ความวิตกกังวล เป็ นอารมณ์ทส2ี ง่ ผลให้หวั ใจอ่อนล้า และอาการสามารถรุนแรงขึน8 ถึงขัน8 ทํา
ให้เราเสียชีวติ ได้เลย โดยในทุก ๆ ครัง8 ทีเ2 รามีอารมณ์หวาดระแวง วิตกกังวลจะส่งผลกระทบต่อหัวใจ ดังนี8
- เกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (Tachycardia) เป็ นอาการทีห2 วั ใจเต้นไม่สมํ2าเสมอ หรือเต้นได้เร็วมากกว่า
100 ครัง8 ต่อนาที ทัง8 ทีป2 กติแล้ว การเต้นปกติของหัวใจควรอยู่ทอ2ี ตั รา 60–100 ครัง8 ต่อนาที หากอัตราการเต้นของหัวใจ
ของหัวใจเร็วมาก ก็จะส่งผลให้หวั ใจวายและเสียชีวติ ได้ในทีส2 ดุ
- ทําให้ระดับความดันเลือดสูงขึน8 อาการนี8สง่ ผลให้กล้ามเนื8อหัวใจอ่อนแอลงเรื2อย ๆ หากเป็ นบ่อยครัง8 ถึงขัน8
กลายเป็ นโรคประจําตัว ก็มโี อกาสทีจ2 ะเป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคหัวใจล้มเหลวได้ในทีส2 ดุ
5. การมองโลกในแง่รา้ ย เวลาทีเ2 ราอยู่ในอารมณ์คดิ ติดลบ หรือมองโลกในแง่รา้ ยนัน8 อีกหนึ2งสิง2 ทีจ2 ะตามมาก็
คือพฤติกรรมทีบ2 นทอนสุ
ั2
ขภาพ เช่น อดอาหาร กินของทีไ2 ม่มปี ระโยชน์ สูบบุหรี2 ไม่ออกกําลังกาย ดื2มแอลกอฮอล์ นอน
ไม่หลับ ซึง2 สาเหตุทส2ี ขุ ภาพหัวใจถูกบันทอนส่
2
วนหนึ2งก็มาจากพฤติกรรมเหล่านี8นนเอง
ั2
ลองมาตรวจสอบกันว่า อารมณ์
ตอนนี8ของเราเข้าข่ายนิสยั ของคนทีม2 องโลกในแง่รา้ ยอยู่หรือเปล่า หากเข้าข่ายเกินกว่า 3 ข้อควรหาเวลาไปผ่อนคลาย
ตัวเองบ้าง จะได้คดิ บวกมากขึน8 ดังนี8
1. ตีโพยตีพายไปก่อน ทัง8 ๆ ทีเ2 รื2องยังไม่เกิด
2. ประเมินค่าตัวเองตํ2าไป คิดว่าตัวเองไม่มดี เี หมือนคนอื2น
3. ครุ่นคิดยํ8า ๆ ถึงสิง2 ทีต2 ดั สินใจผิดพลาดไปแล้ว
4. มองหาข้อเสียของเรื2องนัน8 ๆ เป็ นอันดับแรก ก่อนทําการตัดสินใจ
5. คิดสรุปแบบเหมารวมเกินจริง มองว่าทุกอย่างรอบตัวมีแต่เรื2องแย่ ๆ เกิดขึน8 กับตัวเอง
6. อิจฉา เมื2อไรก็ตามทีอ2 ารมณ์อจิ ฉาเกิดขึน8 ในใจของเรานัน8 ร่างกายจะทํางานเกีย2 วข้องกับระบบประสาทซิม
พาเทติก (Sympathetic nervous system) ตอบสนองกับหัวใจทันที เกิดปฏิกริ ยิ าทีร2 ่างกายเร่งสูบฉีดเลือดไปเลีย8 งหัวใจ
มากขึน8 ทําให้หวั ใจเต้นเร็วไม่เป็ นจังหวะ ในขณะเดียวกันร่างกายจะหลังฮอร์
2 โมนเครียดออกมาด้วย ทําให้รูส้ กึ ไม่สบาย
ใจ เหมือนกําลังถูกกดดัน รูส้ กึ แย่กบั ตัวเอง เพราะเป็ นอารมณ์ทเ2ี กิดขึน8 กับเราแทบจะทุกวัน โดยหารูไ้ หมว่าสิง2 เหล่านี8
กําลังบันทอนสุ
2
ขภาพหัวใจของเราไปอย่างช้า ๆ แต่เราก็สามารถสร้างเกราะป้ องกันให้หวั ใจดวงน้อย ๆ ของเราได้ ด้วย
การปฏิวตั ติ วั เองเสียใหม่ ให้อารมณ์ดี ๆ อยู่กบั เราไปนาน ๆ

5 อารมณ์ บวกทีCควรยืIอให้อยู่กบั เรานาน ๆ หัวใจจะได้แข็งแรง
เราเชื2อว่าการทําตัวเองให้อารมณ์ดไี ด้ตลอดทัง8 วันนัน8 เป็ นสิง2 ทีย2 ากมาก ๆ แต่ถ้าเราสามารถทําได้ละก็ ถือเป็ น
การยืดอายุหวั ใจไม่ให้เสือ2 มก่อนวัยอันควร
1. การมองโลกในแง่ดี
จากผลการวิจยั เก็บข้อมูลในกลุ่มอาสาสมัครชาวสหรัฐฯ วัย 52 และ 84 ปี จํานวน 5,100 คน พบว่า ผูท้ ม2ี ี
พืน8 ฐานนิสยั มองโลกในแง่ดมี กั จะมีสุขภาพหัวใจดีดว้ ย โดยทีอ2 าสาสมัครร้อยละ 76 มีสุขภาพทีด2 มี าก ไม่มปี ั ญหาเรื2อง
นํ8าหนักตัวเกิน ความดันเลือด และระดับคอเลสเตอรอล นอกจากนี8แล้ว ในผลการวิจยั จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในปี
2012 ยังมีขอ้ มูลทีส2 อดคล้องกันด้วยว่า การมองโลกในแง่ดี มีการพึงพอใจกับชีวติ ทีเ2 ป็ นอยู่ ก็จะช่วยลดความเสีย2 งเป็ น
โรคหลอดเลือดสมองตีบ และโรคหัวใจเมื2ออายุมากขึน8 เช่นกัน
2. อยากช่วยเหลือผูอ้ 2นื
อารมณ์ความรู้สกึ ที2อยากช่วยเหลือผู้อ2ืนนัน8 ส่งผลดีต่อสุขภาพใจเราอย่างไม่น่าเชื2อ เพราะในขณะที2เรามี
ความรูส้ กึ เมตตา หรืออยากช่วยเหลือคนอื2นนัน8 ร่างกายจะหลังสาร
2
Nitric Oxide ในหลอดเลือดเพื2อขยายหลอดเลือด
ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกขึน8 ส่งผลให้เกิด Cardioprotective หรือ การทีฮ2 อร์โมนหลังสารออกมาปกป้
2
องหัวใจ
นันเอง
2
เราจึงรูส้ กึ โล่งใจ อิม2 เอมใจ สบายใจ และอารมณ์ดอี ย่างบอกไม่ถูก

3. อารมณ์ดี มีความสุข
จากผลการวิจยั ทีถ2 ูกตีพมิ พ์ลงในวารสาร European Heart Journal เผยว่า การทีเ2 ราอารมณ์ดี มีความสุขอยู่
เสมอ ช่วยลดความเสีย2 งเป็ นโรคหัวใจได้ ในทางกลับกันคนทีไ2 ม่ค่อยมีความสุขในชีวติ มีแนวโน้มอีก 10 ข้างหน้าจะป่ วย
เป็ นโรคหัวใจมากกว่าคนทีม2 คี วามสุขในชีวติ ดี อย่างไรก็ตาม แนวโน้มความเสีย2 งเป็ นโรคหัวใจในอีก 10 ปี ขา้ งหน้านัน8
เราสามารถรูไ้ ด้จากการประเมินไลฟ์ สไตล์ทเ2ี คยชินของตัวเอง เช่น พฤติกรรมการบริโภค ความถี2ในการออกกําลังกาย
รูปแบบการใช้ชวี ติ ดังนัน8 หากพบว่าในแต่ละวันเราไม่ค่อยมีความสุข ก็ควรหันมาปรับพฤติกรรมและฝึ กให้คดิ บวกซะ
ตัง8 แต่เนิ2น ๆ สุขภาพหัวใจจะได้ไม่แย่ไปมากกว่านี8
4. ใจเย็น ผ่อนคลายสงบนิ2ง
อารมณ์ผ่อนคลาย จิตใจสงบนิ2ง ใจเย็นเป็ นอารมณ์ทด2ี ตี ่อหัวใจ มีผลในการลดฮอร์โมนเครียดในร่างกาย เพิม2
การไหลเวียนเลือด จากรายงานของสมาคมโรคหัวใจอเมริกนั เผยว่า อารมณ์ทผ2ี ่อนคลายและความรูส้ กึ สงบนิ2งนัน8 ช่วย
ปรับสมดุลการไหลเวียนโลหิต ทําให้ระดับความดันเลือดเป็ นปกติ ซึง2 วิธที จ2ี ะทําให้เราอยู่ในอารมณ์ผ่อนคลายและสงบ
นัน8 ก็คอื การทําสมาธิ เพราะอย่างนี8เองการนัง2 สมาธิเป็ นประจําจึงช่วยป้ องกันโรคท่อเลือดแดงและหลอดเลือดแดงแข็ง
ลดอาการหลอดเลือดหนาตัว ป้ องกันโรคหัวใจวาย และโรคหลอดเลือดสมองตีบ (Stroke) ได้
5. ร่าเริง แจ่มใส
อารมณ์ทเ2ี บิกบาน ร่าเริงแจ่มใสทําให้สมองของเราคิดบวกมากขึน8 เราจึงมีความเสีย2 งตํ2าในการเป็ นโรคหัวใจ
จากผลการวิจ ยั ของมหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ ในสหรัฐอเมริกา เผยว่า อารมณ์ ร่าเริง แจ่มใส และเบิกบานนัน8
สามารถลดความเสีย2 งเป็ นโรคหัวใจได้ แม้ว่าจะมีประวัตคิ นในครอบครัวเป็ นโรคหัวใจก็ตาม เพราะการทีร2 ่างกายอยู่ใน
อารมณ์ร่าเริง แจ่มใส และเบิกบานเป็ นประจําจะทําให้เรานึกอยากทําแต่สงิ2 ทีด2 ี ๆ เช่น หัวเราะ ร้องเพลง ฟั งเพลง ออก
กําลังกาย ซึง2 ล้วนแล้วแต่เป็ นกิจกรรมทีช2 ่วยป้ องกันโรคหัวใจทัง8 นัน8
อารมณ์ความรูส้ กึ ที2เราแสดงออกมาในแต่ละวันนัน8 ใช่ว่าจะกระทบกับสุขภาพร่างกายและจิตใจของเราฝ่ าย
เดียวแต่ยงั สามารถกระทบไปถึงความรูส้ กึ ของคนรอบข้างได้ดว้ ย ทางทีด2 ี หากรูต้ วั ว่ากําลังอยู่ในอารมณ์ดา้ นลบ ก็ควร
จะแสดงออกให้น้อยทีส2 ุด หันมายิม8 ให้กบั ตัวเองเยอะ ๆ ก็จะช่วยให้เรารูส้ กึ ดีขน8ึ ได้ เพียงเท่านี8กไ็ ม่ต้องห่วงว่าอารมณ์
ด้านลบจะบันทอนสุ
2
ขภาพใจของเราแล้ว และนอกจากนี8การทําใจให้ใสสะอาดบริสทุ ธิร่วมกับอารมณ์ทส2ี ดใส ร่าเริง ย่อม
ส่งผลให้ทงั 8 สุขภาพกายและสุขภาพใจนัน8 เกิดความสมดุลและสร้างความสุขให้ได้กบั ทุก ๆ คน

การทําสมาธิ เพืCอสุขภาพทีCดี12
การกําหนดให้ตวั เอง นัง2 หลับตา เพื2อเป็ นการสังการให้
2
สมองหยุดคิดเรื2องราวต่าง ๆ เพียงแค่ 5 นาที ไม่
เพียงแต่จะช่วยให้เรามีสติมากขึน8 แล้ว ยังส่งผลให้สุขภาพกายและใจของเราดีขน8ึ จนน่ าตกใจอีกด้วย โดยเฉพาะผู้ท2ี
มักจะมีเรื2องเครียด เรื2องให้ต้องคิดมาก เรื2องให้ต้องกังวลมาบันทอนสุ
2
ขภาพจิตใจของเราบ่อย ๆ จนบางทีกระทบถึง
สุขภาพกายทําให้เราป่ วยออด ๆ แอด ๆ ด้วย เราขอแนะนํ าเลยว่า ให้ลองนัง2 สมาธิดู เพราะจากข้อมูลในเว็บไซต์
Businessinsider.com เผยว่า การนังสมาธิ
2
นนั 8 มีพลังมหัศจรรย์ทจ2ี ะฟื8 นฟูสขุ ภาพกายและใจของเราแข็งแรงขึน8 โดยทีเ2 รา
แทบไม่ตอ้ งพึง2 พายาปฏิชวี นะใด ๆ เลย
1. ทําให้จติ ใจแจ่มใส เบิกบานขึน8
การนังสมาธิ
2
เป็ นประจําทุกวันนัน8 ข้อดีอย่างแรกทีเ2 ราจะได้รบั ก็คอื มีสุขภาพจิตดีขน8ึ สามารถจัดการกับด้าน
ลบของตัวเองได้ เช่น เศร้า โกรธ เครียด หดหู่ กลัว และความวิตกกังวล ซึ2งจากผลการวิจยั ที2ถูกตีพมิ พ์ในวารสาร
Social Cognitive and Affective Neuroscience เผยว่า การนัง2 สมาธิเป็ นการกระตุ้นสมองให้เกิดการเรียนรูม้ ากขึน8
ยับยัง8 การทํางานของสมองส่วนกลาง หรือส่วนทีเ2 รียกว่า อมิกดาลา (Amygdala) ทําหน้าทีส2 ร้างอารมณ์ด้านลบ เช่น
12
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โมโห เกลียด เศร้า กลัว และกระวนกระวายใจ ให้ทํางานน้ อยลง ด้ว ยเหตุ น8ี คนที2นัง2 สมาธิเป็ นประจําส่วนใหญ่ มี
แนวโน้มเป็ นคนมีอารมณ์แปรปรวนน้อยกว่าคนทีไ2 ม่ค่อยนังสมาธิ
2
หรือไม่เคยนังสมาธิ
2
เลย
2. ความจําดีขน8ึ
ในแต่ละวันทีจ2 าํ เป็ นต้องจัดการอะไรหลาย ๆ อย่าง และมีเรื2องสําคัญมากมาย การนังสมาธิ
2
อย่างน้อยวันละ 10
นาทีให้ได้ทุกวัน เพราะมีผลการวิจยั เผยว่า ผูท้ น2ี ัง2 สมาธิเป็ นประจํา เช่น พระสงฆ์ หรือ นักปฏิบตั ธิ รรม ส่วนใหญ่จะมี
สติในการใช้ชวี ติ มากขึน8 สามารถจดจํารายละเอียดปลีกย่อยถึงสิง2 ทีต2 อ้ งทําในแต่ละวันได้ดี ส่วนหนึ2งเป็ นเพราะพวกเขา
มีการฝึกสมองให้คดิ จดจ่ออยู่กบั เรื2องราวในปั จจุบนั จึงทําให้หลงลืมน้อยลง
3. เราจะรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจผูอ้ 2นื มากขึน8
การนังสมาธิ
2
จะทําให้เราเป็ นคนใจเย็นลง ใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ ด้วยเหตุน8ีจงึ สามารถเข้าใจความรูส้ กึ
ของผูอ้ 2นื ได้มากขึน8 จากผลการวิจยั ส่วนใหญ่ เผยว่า ผูท้ ฝ2ี ึกฝนสมาธิเป็ นประจํา เช่น พระสงฆ์ หรือนักปฏิบตั ธิ รรม ส่วน
ใหญ่ จะเป็ นคนใจเย็น สงบนิ2ง และมีจิตใจที2เอื8อเฟื8 อเผื2อแผ่ สาเหตุ เป็ นเพราะคลื2นสมองอัลฟ่ าทําการเชื2อมโยงกับ
ความรูส้ กึ ผ่อนคลาย และเป็ นสมาธิ ทําให้ไม่เกิดความรูส้ กึ นึกคิดในอารมณ์ดา้ นลบ เช่น โกรธ เศร้า อิจฉาริษยา เครียด
และกังวล ซึง2 เป็ นอารมณ์ทน2ี ําไปสูค่ วามคิดอคติ หรือ คิดขัดแย้งกับฝ่ ายตรงข้ามอย่างไม่มเี หตุผล
4. สุขภาพสมองแข็งแรงขึน8
การนังสมาธิ
2
ช่วยฟื8 นฟูสขุ ภาพสมองให้มคี วามแข็งแรงขึน8 ได้ เห็นได้จากหลายงานวิจยั ทีม2 คี วามเห็นตรงกันว่า
การนังสมาธิ
2
ตดิ ต่อกันนาน 8 สัปดาห์สง่ ผลดีต่อสุขภาพสมอง โดยทีเ2 ราจะสามารถจดจําอะไรได้มากขึน8 สามารถจัดการ
กับอารมณ์ดา้ นลบของตัวเองได้ดขี น8ึ เช่น ซึมเศร้า เครียด กังวล เป็ นต้น ซึง2 อารมณ์ดา้ นลบเหล่านี8แหละทีจ2 ะเป็ นตัวบัน2
ทอนสุขภาพสมองให้ถดถอยลงเรื2อย ๆ เช่น ขีล8 มื พูดจาติดขัด อารมณ์แปรปรวน คิดอ่านช้า เป็ นต้น
5. หัวใจแข็งก็แรงขึน8 ด้วย
ความเครียดเป็ นศัตรูตวั ฉกาจของสุขภาพหัวใจอย่างมากเลยนะคะ เพราะทุก ๆ ครัง8 ทีเ2 รารูส้ กึ เครียดขึน8 มา
ความดันเลือดในร่างกายของเราจะสูงขึน8 ตามไปด้วยค่ะ หากเป็ นแบบนี8บ่อย ๆ สุขภาพหัวใจต้องแย่แน่ เอาเป็ นว่า
ขอให้ลองใช้วธิ นี งสมาธิ
ั2
จดั การกับความเครียดดู เพราะจากผลการวิจยั ของ สมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา เผยว่า
การนัง2 สมาธิสามารถลดระดับฮอร์โ มนเครีย ดในร่า งกายได้ ซึ2งมีผลโดยตรงต่ อความดัน ในเลือดให้ล ดลงด้วย นัน2
หมายถึงว่า หากหลอดเลือดหัวใจมีการไหลเวียนของเลือดอยู่ในระดับทีป2 กติแล้ว หัวใจก็ไม่ตอ้ งทํางานหนักขึน8
6. เจ็บป่ วยยาก
บางครัง8 อาการเจ็บป่ วยที2เรามีนัน8 อาจเป็ นผลกระทบมาจากสุข ภาพใจของเราที2กําลังอ่อ นแอนะคะ ซึ2ง
สามารถสังเกตได้ง่ายมากเลยคือ อาการเจ็บป่ วยทีม2 าจากจิตใจอ่อนแอนัน8 กินยาเท่าไรก็ไม่หายขาด แค่อาการทุเลาลง
แค่นนั 8 การนังสมาธิ
2
จากผลการวิจยั เผยว่า การนังสมาธิ
2
ช่วยกระตุน้ ระบบภูมคิ ุม้ กันโรค ทําให้เราเจ็บป่ วยยากขึน8 โดย
ผูท้ น2ี งสมาธิ
ั2
ตดิ ต่อกัน 8 สัปดาห์นนั 8 มีความเสีย2 งเป็ นโรคไข้หวัดยากกว่าคนทีไ2 ม่เคยนังสมาธิ
2
เลย นอกจากนี8แล้ว การนัง2
สมาธิยงั ส่งผลให้วคั ซีนมีประสิทธิภาพดีขน8ึ อีกด้วย โดยทีใ2 นรายทีน2 งสมาธิ
ั2
นนั 8 ร่างกายจะตอบสนองกับวัคซีนได้ดกี ว่า
7. ช่วยชะลอวัย
จากผลการวิจยั ในกลุ่มอาสาสมัครผูร้ อดชีวติ จากโรคมะเร็ง เผยว่า การนัง2 สมาธิเป็ นการเพิม2 ความยาวให้กบั
สายดีเอ็นเอของโครโมโซมแห่งวัย หรือทีเ2 รียกว่า เทโลเมียร์ (Telomere) เพราะการนัง2 สมาธิจะกระตุ้นให้ร่างกายหลัง2
เอนไซม์เทโลเมอรเรส (Telomerase) ออกมาซ่อมแซมส่วนของเทโลเมียร์ทถ2ี ูกทําลาย ไม่ให้สายเทโลเมียร์หดสัน8 ลงไป
เรื2อย ๆ จึงสามารถชะลอความเสือ2 มของเซลล์ได้ ในทางกลับกัน หากร่างกายของเรามีสายเทโลเมียร์ทห2ี ดสัน8 ลงเรื2อย ๆ
ก็จะส่งผลให้เซลล์ต่าง ๆ ภายในร่างกายเสือ2 มก่อนวัยอันควร จึงทําให้เรามีโอกาสป่ วยเป็ นโรคทีเ2 กิดจากความเสื2อมของ
เซลล์ เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคอัลไซเมอร์ และโรคเบาหวาน เป็ นต้น ด้วยเหตุน8ีเอง คนทีน2 ัง2 สมาธิเป็ น
ประจําจึงดูอ่อนกว่าวัย ไม่ค่อยมีปัญหาสุขภาพ

ดังนัน8 การนัง2 สมาธิเพื2อให้ได้ผลที2ดตี ่อสุขภาพกายและใจของเราอย่างแท้จริงนัน8 เราควรตัง8 ใจทําให้ได้เป็ น
ประจําทุกวัน เริม2 ต้นอาจลองทําแค่ 5 นาที เพื2อเป็ นการปรับความเคยชินให้ร่างกายฝึ กอยู่ใ นความสงบ ซึ2งหากเรา
สามารถทําได้เป็ นประจําทุกวันแล้ว ก็ค่อยเพิม2 เวลาให้มากขึน8 ก็ได้
กาลเวลากับการดําเนินชีวติ เป็ นของคู่กนั เพราะเวลาเป็ นสิง2 ทีส2 าํ คัญต่อการดําเนินชีวติ อย่างมีคุณค่าถ้าคนเรา
เห็นความสําคัญของเวลาก็สามารถทีจ2 ะจัดสรรการใช้ชวี ติ ให้ถูกกับเวลาทีด2 ําเนินอยู่โดยเฉพาะอย่างยิง2 การให้ความสุข
กับชีวติ ของเราเองทุกขณะจิตและทุกลมหายใจการมีเวลาให้กบั ตัวเองนัน8 เป็ นสิง2 ทีส2 าํ คัญอย่างยิง2 จะเห็นสรรพสิง2 ตาม
ความเป็ นจริงถ้าหากเราหันหน้ามาดูตวั เองคือการทําสมาธิให้เกิดขึน8 ภายในจิตใจ การเฝ้ าดูอาการเคลื2อนไหวของลม
หายใจเข้า ออก และสิง2 ทีม2 ากระทบตา หู จมูก ลิน8 กาย และใจ อยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นว่าทุกสิง2 มีค่าสําหรับชีวติ และสิง2
นัน8 เป็ นสัจธรรมทีท2 ุกคนจะต้องพบเจออยู่ตลอดเวลาการมองหรือการเห็นสภาวธรรมทีเ2 กิดขึน8 ทุกขณะลมหายใจของเรา
เป็ นเพียงสิง2 ทีเ2 กิดขึน8 ตัง8 อยู่ และดับไปเป็ นธรรมดา เราต้องรูเ้ ท่าทันและเห็นตามความเป็ นจริง ว่าทุกสิง2 ทุกอย่างมันไม่
เทีย2 งตามสภาวะทีม2 นั เป็ นอยู่ ดังนัน8 การเฝ้ าดูอาการต่าง ๆ ทีเ2 กิดขึน8 ทําให้เรามีชวี ติ ทีม2 คี ุณค่าและอิสระมีประโยชน์ต่อ
การดําเนินชีวติ อย่างมากมายมหาศาลเพราะการรูเ้ ท่าทันความจริงนัน8 เอง
จะเห็นได้ว่าทุกชีวติ ต้องการความเป็ นอิสระ ไม่อยู่ใต้อํานาจของกิเลส ตัณหา หรือสิง2 ครอบงําต่าง ๆ กับชีวติ
ตัวเองอยู่ตลอดเวลา การนังสมาธิ
2
เป็ นหนทางหนึ2งทีจ2 ะสร้างคุณค่าให้กบั ชีวติ เป็ นคนทีส2 มบูรณ์แบบเพียบพร้อมไปด้วย
ศีล สมาธิ ปั ญญา ย่อมเกิดขึน8 กับบุคคลผูน้ ัน8 หรือชีวติ ของเราเองไม่มากก็น้อยถ้าคนเราตัง8 ใจ หมันฝึ
2 กหัด ปฏิบตั ติ าม
คําสังสอนขององค์
2
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูเ้ ป็ นผูเ้ ลิศด้วยปั ญญา บารมี และมีเมตตาต่อเวยไนยสัตว์ทงั 8 หลายทัง8
ปวงด้วยดีตลอดมา ไม่เลือกชัน8 วรรณะ เมื2อเราเกิดมาแล้วจําเป็ นต้องหาความสุขให้กบั ชีวติ ตามความเหมาะสมของ
กาลเวลาที2ทุกคนมีสทิ ธิเท่าเทียมกันและบุญบารมีของแต่ ละบุคคลที2จะประสบพบเจอดังที2พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้
“กมฺมุนา วตติโลโก” สัตว์โลกทัง8 หลายย่อมเป็ นไปตามกรรม ตามความปรารถนาทีไ2 ด้กระทําไว้ตงั 8 แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
เพราะอํานาจบุญกุศลในส่วนทีเ2 ราได้สงสมไว้
ั2
ทงั 8 ดีทงั 8 ร้ายย่อมปรากฎแก่เราทีไ2 ด้ประพฤติปฏิบตั มิ าอย่างแน่นอน
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