มงคลที่ ๓๘

เขมํ : จิตเกษม

พันเอก สํำรำญ ก้ำนพลูกลำง
ป.ธ.๙,พ.ม.

มงคลข้อที่ ๓๘ ที่ว่า เขม นี้ เป็นมงคลข้อสุดท้าย ที่แสดงถึงคุณลักษณะจิตของพระอริยะ เขมํ จึง
แปลว่า จิตเกษม แต่คําว่า เกษม นี้ก็ยังไม่เป็นคําไทยแท้ เป็นการแปลแบบให้แขกเป็นแขกอยู่ เพราะคําว่า
เขมํ เป็นภาษาบาลี ส่ว นคําว่า เกษม มาจากภาษาสันสกฤต ซึ่งเป็นแขกด้วยกัน ดังนั้นผู้ที่ศึกษาธรรมะและ
ปฏิบัติธรรมะ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาภาษาบาลีให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
คําว่า เกษม นั้น พจนานุกรม ฯ ให้ความหมาย ๒ อย่าง ว่า น. สบายใจ ๑ พ้นภัย ๑ ดังนั้น มงคล
ที่ว่า เขมํ จึงแปลว่า จิตสบาย และจิตพ้นภัย หมายความว่าจิตของพระอริยะนั้นเป็นจิตที่สบายและพ้นจากภัย
โดยประการทั้งปวง ซึ่งจะต้องทําความเข้าใจกับศัพท์บาลีและสันสกฤต ๒ ศัพท์นี้ก่อน แล้วคิดว่าจะเข้าใจได้เอง
ว่า พระอริยะนั้นมีจิตสบายและมีจิตพ้นภัยหรือปลอดจากภัยอย่างไร ?
คำแรก ที่ควรทําความใจก็คือคําว่า ภัย นั้น ได้แก่อะไร ? ว่า ภัย ได้แก่สิ่งที่น่ากลัว เช่น อุทกภัยสิ่ง
ที่น่ากลัวคือน้ํา วาตภัยสิ่งที่น่ากลัวคือลม อัคคีภัยสิ่งที่น่ากลัวคือไฟ โจรภัยสิ่งที่น่ากลัวคือโจร เป็นต้น ธรรมดา
จิตของมนุษย์ปุถุชนนั้น ยังตกอยู่ในวงล้อมของภัยคือเรื่องที่น่ากลัวหลายอย่าง ทั้งภัยภายนอกและภัยภายใน เรา
เกิดมาเป็นคนแล้ว จะต้องผจญกับภัยใหญ่ ๆ ที่เรียกว่าภัยภายใน ๓ อย่าง คือ
๑. ชำติภัย ภัยคือการได้เกิดมาแล้ว ดักเราอยู่ข้างหลัง ( เราผ่านมาแล้ว )
๒.ชรำภัย ภัยคือความแก่ชรา มันดักเราอยู่ตลอดชีวิตการเดินทาง
๓. มรณภัย ภัยคือความตาย มันดักรอเราอยู่ข้างหน้า สักวันหนึ่งจะต้องเจอมันจนได้

ทั้งสามอย่างนี้เรียกว่าภัยภายใน (ตัวเราเอง ) นอกจากนี้ยังมีภัยภายนอกอีกมากมาย เช่น เรามีสามีหรือ
ภรรยาร้าย ๆ เรามีบุตรธิดาที่ร้าย ๆ มีน ายหรือลูกน้องที่ร้าย หรือมีเพื่อนฝูงที่ร้าย ๆ เป็นต้น ปะเหมาะเคราะห์
ร้าย หากเราเองเผลอไผลไปสร้างเวรกรรมทําชั่วเข้าอีก ก็จะเคราะห์ร้ายมีภัยอันตรายกระหน่ําซ้ําเติ มหนักเข้า
ไปอีก กล่าวได้ว่าเราตกอยู่ในวงล้อมของภัยภายในและภัยภายนอกอย่างแน่นหนามั่งคงเลยทีเดียว
คำที่สอง ที่ควรทําความเข้าใจ ก็คือคําว่า เกษม ซึ่งมีคําถามว่า เกษมจากอะไร ? คําสอนทางศาสนา
สอนไว้ว่าเกษมจากโยคะ โยคะ แปลว่ากิเลสเป็นเครื่องผูกมัดสัตว์ไว้ในวั ฏฏสงสาร ท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณา
ภรณ์ ( ป.อ.ปยุตฺโต ) นักปราชญ์ของเมืองไทยเรา ให้ความหมายไว้ว่า สภาวะอันประกอบสัตว์ไว้ในภพ
หรือผูกกรรมไว้กับวิบาก มี ๔ อย่าง คือ
๑. กำมโยคะ เครื่องผูกคือความใคร่ ( ในโลกียสุข )
๒. ภวโยคะ เครื่องผูกคือภพที่อยากเกิดอยากมีอยากเป็น
๓. ทิฏฐิโยคะ เครื่องผูกคือความคิดเห็นผิดของตนเอง
๔. อวิชชำโยคะ เครื่องผูกคืออวิชชาความไม่รู้จริง
พูดถึงเครื่องผูกแล้วทําให้คิดได้ถึงคําสอนทางพระพุทธศาสนา ที่ผู้รู้ประพันธ์เอาไว้ว่า
ปุตฺโต กณฺเฐ ธนํ ปาเท
ภริยา หตฺเถ จ พนฺธนํ
ติวิธํ พนฺธนํ โลเก
สํสาเร น ปมุญฺจติ ฯ
สมเด็จกรมพระยาเดชาดิศร ( โลกนิติ ) ได้นํามาร้อยกรองประพันธ์เป็นโคลงสี่สุภาพไว้ว่า
บุตรบ่วงหนึ่งเกี้ยว
พันคอ
ทรัพย์ผูกบาทาคลอ
หน่วงไว้
ภริยาเยี่ยงอย่างปอ
รึงรัด มือนา
สามห่วงใครพ้นได้
จึ่งพ้นสงสาร ฯ
การที่พระพุทธองค์ทรงออกผนวช ก็เพื่อทรงนําพามนุษย์ทั้งปวงให้พ้นภัย หรือพ้นจากบ่วงดังกล่าวแล้วนี้
เอง จึงทรงแนะนําพร่ําสอนวิธีปฏิบัติให้มนุษยชาติปลอดจากภัยมาเป็นระยะ ๆ ดังเราจะสังเกตเห็นว่าในมงคลที่
๑ นั้น พระองค์ทรงสอนให้เราพ้นจากคนร้าย จากอันธพาลมาแล้ว สูงขึ้นมาอีกก็ทรงสอนให้เราปฏิบัติตัวเพื่อ
ปลอดภัยจากความผิดต่าง ๆ สูงขึ้นมาอีกก็ทรงสอนให้เราพ้นภัยจากมารคือกิเลส และพ้นจากภัยแม้ในนรก เป็น
ที่สุด เรียกว่าสอนเป็นบันได ๓๘ ขั้น สูงขึ้น ๆ เป็นลําดับไป
นอกจากนี้ เพื่อให้เราพ้นจากภัยในโลกียะอย่างเด็ดขาด จึงทรงสอนให้เราบําเพ็ญอริยมรรคเพื่อตัดขาด
จากภัยในโลกียะให้หมดสิ้น เพื่อจะได้ก้าวขึ้นสู่ภูมิชั้นโลกุตระอันเป็นขั้นสูงสุดยอด ปลอดภัยอย่างเต็มที่ ที่
เรียกว่าจิตเกษม นั่นเอง คือพัฒนาจิตของเราให้พ้นจากโลกียจิต ขึ้นไปสู่โลกุตรจิต
พระอริยะท่านตัดกิเลสเครื่องผูกมัดเหล่านี้ได้แล้ว จิตของท่านจึงมีคุณภาพที่เรียกว่า เขม คือเกษมจาก
โยคะทั้งสี่ และ ปลอดจากภัยอันตรายใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่มีความใคร่ ไม่อยากเป็นนั่นเป็น นี่ ไม่อยากมีนั่นมีนี่ ไม่มี
ความคิดเห็นที่ผิดพลาดบกพร่อง และไม่มีเรื่องที่ไม่รู้จริง จิตที่มีสภาพเช่นนี้จึงเป็นมงคลคือทางแห่งความก้าวหน้า
อย่างสูงสุด ตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตเกษมเป็นมงคลอันสูงสุด ในมงคลที่ ๓๘ นี้เอง
คาถาสุดท้ายในมงคล ๓๘ นั้น เป็นคาถาสรุปมงคลทั้งหมด ว่าเป็นเหตุแห่งความเจริญก้าวหน้าได้อย่างไร
บ้าง ซึ่งท่านได้สรุปเอาไว้ว่า

เอตาทิสานิ กตฺวาน
สพฺพตฺถมปราชิตา
สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ
ตนฺเตสํ มงฺคลมุตฺตมํ
ซึ่งแปลว่า ผู้ใดปฏิบัติตามมงคลทั้ง ๓๘ ประการนี้ จะไม่พ่ายแพ้ในที่ทุกสถาน จะถึงความสุขสวัสดีในที่ทั้งปวง
นี้เป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้น ฯ
ก่อนจบมงคลทั้ง ๓๘ ประการนี้ ขอนําคําประพันธ์ของท่านผู้รู้ท่านหนึ่งนามว่า ลุงเพิ่ม บัวบาน (พระ
มงคลวัฒนคุณ) ทีท่ ่านได้สรุปเป็นคํากลอนสอนใจไว้มาเป็นบททบทวนอีกครั้งดังนี้
พระอานนท์เถราจารย์ท่านกล่าวไว้
ผู้มีจิตเลื่อมใสใฝ่ทําตาม

พุทธองค์ไขเทวดามาทูลถาม
จะเพิ่มความสวัสดีมีมงคล

มงคล ๓๘ ประกำร
มงคล
มี
สวัสดี
นั้น
ความดี
แสวงหากัน
ที่มีมนุษย์เทวดา
อยู่ที่ใจใฝ่สุขสันต์
ปรีดิ์ มีสุขยิ่ง มงคลจริง
เกษมเปรม
พลัน ๓๘ จิต
ในดวงใจมลาย
ทั้งร้ายดี ๓๗ ผงธุลี
๓๖ ไม่เศร้าโศกหวั่นไหว
แกว่งเพราะโลกธรรมนําวิธี
นั้นให้แจ้ง ๓๕ จิตไม่
๓๔ การกระทําพระนิพพาน
๓๓ ได้กําไร “อริยสัจจ์” ชัดเจนดี
ประพฤติพรหมจรรย์ หมั่นฝึกใจ
ขยันจริงพ้นทุกข์พบสุกใส ๓๒ การ
๓๐ สนทนาธรรมตามการเบิกบานยิ่ง ๓๑
สอนง่ายให้เชิดชู ๒๙ ยามได้ดูสมณะสุขใจ
๒๗ หมั่นฝึกจิตทนได้ไม่อดสู ๒๘ ความเป็นคน
“กตัญญู” ๒๖ การฟังธรรมตามกาลสานความคิด
๒๔ ความพอเพียงเป็นเศรษฐีที่ภูมิใจ ๒๕ ดวงหทัยยึดมั่น
เคารพผู้ใหญ่คุณวัยวุฒิ ๒๓ ดีที่สุดการถ่อมตนผลผ่องใส
พลาดพลั้งห่างจากธรรม มงคลล้ํามงคลเลิศเชิดชูใจ ๒๒ การ
ทางทุจริต ๒๐ สํารวมจิตสิ่งมึนเมาเราอย่าถลํา ๒๑ ไม่ประมาท
ทุกคน ๑๘ งานของตนไม่มีโทษโปรดจํา ๑๙ เว้นบาปทุกอย่าง
จุนค้ํา ๑๖ ประพฤติธรรมนําใจใฝ่กุศล ๑๗ การสงเคราะห์ญาติสนิทมิตร
ครองพี่น้องดี ๑๔ การงานที่ไม่ดั่งค้างสร้างมงคล ๑๕ การให้ทานมีบญ
ุ มา
มารดาบิดาข้าสูงสุด ๑๒ สงเคราะห์บุตรให้ประจักษ์เป็นศักดิ์ศรี ๑๓ การสงเคราะห์
ใจใช้เหตุผล ๙ วินัยดี ศึกษาดี มีในตน ๑๐ คํามงคลสุภาษิตเตือนจิตดี ๑๑ การบํารุง
ธรรมนําชีวี แนวทางที่ประเสริฐเลิศมงคล ๗ ความเป็นคนคงแก่เรียนเพียรใฝ่รู้ ๘ ศิลปะอยู่ที่
มงคลพิพัฒน์สวัสดี ๔ อยู่ในประเทศที่ดีมีพุทธสอน ๕ บุญปางก่อนส่งมาเสริมราศี ๖ ตั้งตนไว้ชอบ
มีมงคล ๑ ไม่คบคนพาลกันพาไปหาผิด ๒ คบคนบัณฑิตท่านพามาผล ๓ การบูชาผู้มีคุณค้ําจุนชน เป็น
พระอานนท์เถรจารย์ท่านกล่าวไว้ พระพุทธองค์ไขเทวดามาทูลถาม ผูม้ ีจิตเลื่อมใสใฝ่ทําตาม จะเพิ่มความสวัสดี
มงคลวัฒนคุณ เพิ่มบารมี ไมตรีจิต ขอเชิญชวน ญาติสนิท มิตรสหาย ปฏิบัติ ตามมงคลดลใจกาย เพื่อมุ่งหมาย บุญกุศล เป็นคนงาม
หมายเหตุ: ถอดใจความจากมงคลสูตร โดย พระมงคลวัฒนคุณ (หลวงพ่อเพิ่มบารมี)
วัดป่าสาละวัน นครราชสีมา

