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กัลยาณมิตร 

หลวงปู่ สวุจัน ์สวุโจ 

เอา้ ใครไดค้วามสขุ เราพยายามรวบรวมความสขุในทาง

ธรรม ทาํใหส้มบรูณบ์รบิรูณ ์ใหม้นัเพียรพยายามจนถงึความสขุ 

ทาํใหพ้น้ทกุข ์ก็ไม่ตอ้งถอย สาํเรจ็ดว้ยความพยายามชอบ 

เรยีกวา่สัมมาวายามะ อนันีต้อ้งกาํกบัมีในจิต  

สมัมาวายามะน่ีเพียรพยายามอบรมจิตใจของเราใหมี้กาํลงั

ในทางธรรม เพราะกาํลงัในทางโลกนัน้เคา้มีมายาวนานแลว้ แต่

ก็เทา่ท่ีเราเหน็น่ี รู ้ๆ อยู่น่ี โลกยงัพรอ่งอยู่ตลอดเวลา ไม่เคยอ่ิม 

ไม่เคยเต็ม เพราะอะไร เพราะสงัขารมนัไม่เท่ียง ทัง้สงัขาร

ภายนอกก็ไม่เท่ียง สงัขารภายในก็ไม่เท่ียง เราจะเอาความสขุ

กบัส่ิงท่ีไม่เท่ียงนั่น อฐานะ คือเป็นไปไม่ได ้เพราะฉะนัน้สงัขาร

ท่ีไม่เท่ียงน่ีนะ่ พระพทุธเจา้สอนใหรู้ ้ใหส้รา้งปัญญาขึน้มาใหรู้ ้

อย่าไปยดึติด อย่าไปหลงสงัขาร เพราะสงัขารนั่นมีมลูฐานมา

จากอวิชชา เป็นผูคุ้ม้ครอง เป็นผูบ้าํรุงสงัขารใหไ้ม่มีขอบเขตท่ี
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สิน้สดุ เพราะเม่ือมนัไม่เท่ียงแลว้ มนัจะพอไดอ้ย่างไร มนัก็ตอ้ง

บกพรอ่งอยู่ตลอด ตอ้งหิวโหยอยู่ตลอด ตอ้งขาดอยู่ตลอด  

เม่ือบกพรอ่งอยู่ตลอด ก็ตณัหาความอยากดว้ยอาํนาจแห่ง

ความหลงอวชิชามีอยู่แลว้ เลยตอ้งเท่ียวอยู่ อวิชชาน่ีเป็นกิเลส 

กิเลสวฏัฏ ์ทาํจิตใหเ้ศรา้หมอง เม่ือจิตเศรา้หมองแลว้มนัก็เท่ียว

หาความสขุ ทาํกรรมขึน้มา เป็นกัมมวัฏฏ ์เม่ือทาํกรรมขึน้

มาแลว้ ผลของกรรมเรยีกวา่วิปากวฏัฏ ์เสวยทกุข ์เสวยสงัขารท่ี

ไม่รูจ้กัเต็ม ไมรู่จ้กัพอนั่นเอง เม่ือทกุขค์รอบงาํแลว้มนัก็เกิดกิเลส

วฏัฏข์ึน้มา เกิดตณัหาอยากเพ่ือแกท้กุขอ์นันัน้ แกท้กุขแ์บบโลก

ดว้ยวตัถ ุสรา้งใหเ้จรญิขึน้เท่าไหร ่ยิ่งปัญหาก็ตามมา ก็ปัญหา

ของโลก สมยันีโ้ลกเจรญิคนมีความสขุ แตไ่ดค้วามสะดวกใน

การท่ีดิน้รนไปมากนั่นเอง ถา้พดูถงึสภาพจิตใจคนปัจจบุนัแลว้ 

ไม่คอ่ยจะเป็นสมาธิ ไม่คอ่ยจะเป็นตวัของตวัเอง เพราะอะไร 

เพราะความเจรญิของโลกนีเ้อง ทาํใหค้นดิน้รนกนั ทาํใหค้นขาด

หลกัจิตหลกัใจท่ีมั่นคง ปัญหาของโลกเกิดมาตามลาํดบั ไม่ใช่

วา่จะพน้จากโลก  
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ปัญหาของโลกตอ่ไปอีกท่ีจะเกิดขึน้แก่โลกคือปัญหาคนแก่ 

ใครก็พยายาม ไม่อยากตาย ก็หายามาบาํรุง คิดคน้หายา ไม่

อยากตาย เม่ือคนแก่มีอายยืุนแลว้ คนแกไ่ม่ไดผ้ลิตผลของงาน 

ใชแ้ตง่านเก่า ทีนีค้นจะเกิดใหม่ก็ถกูควบคมุ เกิดไม่ได ้น่ี

พลงังานของประเทศ ของชาติ เกิดขึน้นอ้ย คนแก่ยงัเหลืออยู่

มากแตไ่ม่มีพลงังานใชต้า่งๆ น่ีปัญหาของโลกจะมีตอ่ไปอีก ก็

เรื่องคนอายยืุน คนอายยืุนไม่ใช่วา่จะมีพลงังาน ไม่ใช่วา่จะทาํ

อนัน่ี เรื่องปัญหาก็จะมีขึน้ตามลาํดบั  

ปัญหาอนัอ่ืนๆตามมาอีกรอ้ยแปด ทางหนึ่งเจรญิ ทางหนึง่

เส่ือม เพราะมองดส่ิูงท่ีปรุงแตง่สงัขารขึน้มานัน้เจรญิ สว่นวตัถท่ีุ

สงัขารจะตอ้งอาศยั เอามาปรุงมาแตง่มนัหมดไปหายไปสญูไป 

เม่ือส่ิงเหลา่นีส้ญูไปแลว้ ถกูมนษุยท์าํลายไปหมดแลว้ นํา้ก็ถกู

ทาํใหเ้สียไป หมดคณุภาพ อากาศก็ทาํใหเ้สียไปดว้ยวทิยาการ

ของมนษุยท่ี์ฉลาด สว่นสตัวอ่ื์นเคา้ไม่ไดท้าํอะไร ทาํลายโลก

เท่าไหร ่มนษุยน่ี์ทาํลายโลก ก็มองดแูตค่วามเจรญิ สว่นท่ี

ทาํลายไม่มีใครเห็น  
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สว่นพระพทุธเจา้ พระองคมี์ตาทัง้สอง เหน็ทัง้ความเส่ือม 

เห็นทัง้ความเจรญิ เห็นสว่นท่ีถกู เหน็สว่นท่ีผิด เพราะฉะนัน้

พระองคจ์งึแสดงมัชฌิมาปฏปิทา พระองคจ์งึวางหลกัเกณฑ์

ใหแ้บบอยู่งา่ยเลีย้งง่าย หาความสงบสขุทางความสงบ น่ีการ

ประพฤติธรรมนาํมาซึง่ความสขุ เพราะฉะนัน้เราทัง้หลาย โลก

ของเราก็เท่ากบัรูน่ี้ เราเกิดมาอีกก็เป็นอยา่งนีแ้หละก่ีรอ้ยชาติก็

เป็นอยา่งนี ้พนัชาติก็อยู่อยา่งนี ้เกิดแก่เจบ็ตายอยู่อยา่งนีแ้หละ 

ไม่เห็นโลกจะเปล่ียนแปลงไปอย่างอ่ืน ถึงแมว้า่จะไดร้บัความ

เจรญิท่ีเรยีกวา่ในดา้นวตัถ ุแตอ่นัความหายนะของบคุคลก็ยงัมี

อยู่ คนแตก่่อนไม่เจรญิ มีการประพฤติเป็นไปตามอาํนาจของ

กิเลสอย่างใด คนสมยันีก็้ไมใ่ช่วา่เจรญิแลว้ก็จะรกัษาศีล ๕ ได ้

จะไม่เบียดเบยีนกนั ไม่แข่งดีกนั ไมท่ะเลาะววิาทกนั เพราะ

ความเจรญิของโลก ยิ่งเบียดเบียนกอบโกย เหน็แก่ตวัมากขึน้ๆ 

ความกระทบกระเทือนระหวา่งมนษุยด์ว้ยกนั เป็นไประหวา่ง

มนษุยด์ว้ยกนั ก็มีอยู่รอบดา้น  
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เพราะเหตนีุ ้จงึมีธรรมคาํสอนวางไวเ้พ่ือจะดบัไฟคือความ

เรา่รอ้นแผดเผาท่ีมีอยู่ในโลก ถา้มนษุยท์ัง้หลาย ไม่หนัเขา้หา

ธรรมะแลว้ ความรอ้นก็จะยิง่ทวีขึน้ตามลาํดบัๆ จะหาความสขุ

ไดก็้ยาก ถึงผูอ่ื้นเขาไม่ปฏิบติั แตเ่ราทัง้หลายผูรู้ ้ผูใ้กลช้ดิธรรม

คาํสอนพระพทุธเจา้ท่ีไดน้ามวา่เป็นอบุาสก อบุาสิกา ควรจะหนั

หนา้เขา้หาธรรม ประพฤติปฏิบติัธรรม ซึง่นาํความสงบสขุเย็นใจ

มาสูจ่ิตใจสูต่วัของเรา ปัจจบุนันีย้งัทาํได ้ยงัปฏิบติัได ้เหมาะสม

ท่ีจะสามารถท่ีจะทาํความสงบเย็นใจใหแ้ก่เราได ้แตก่ารปฏิบติั

สงบเยน็ใจนัน้จะตอ้งอาศยัเราดว้ย จะตอ้งอาศยักลัยาณมิตร 

 กัลยาณมิตรน่ะสาํคญัมาก เพราะเราเป็นคนเรยีกวา่

แบบสาวก เราไม่สามาถจะมองเหน็หนา้ตาของเราไดด้ว้ยตา

ของเราเอง ฉะนัน้ตอ้งอาศยักลัยาณมิตร พระพทุธศาสนาเจรญิ

ขึน้มา ตอ่เน่ืองกนัมาเพราะกลัยาณมิตร คือกลัยาณมิตรคือ

เพ่ือนท่ีดี การท่ีจะไดเ้พ่ือนท่ีดีนัน้ เราก็ตอ้งตัง้อยู่ในฐานะท่ีดี 

พยายามท่ีประพฤติดี คนดียงัมีอยู่ในโลก ยงัไมห่มด มีทกุกาล

ทกุสมยั แตร่วมกาํลงักนัไม่คอ่ยได ้กระจดักระจายอยูท่ั่วๆไป ถา้
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คนดีในโลกรวมกาํลงักนัมาสรา้งความดี ตามหลกัธรรมคาํสอน

พระพทุธเจา้ โลกนีท่ี้รอ้นอยูก็่จะคอ่ยเยน็ขึน้มา โลกนีท่ี้วุน่วาย

ไม่สงบ ก็จะสงบขึน้มา โลกนีจ้ะแหง้แลง้ จะเกิดความอดุม

สมบรูณข์ึน้มา เพราะการประพฤติธรรมและปฏิบติัธรรมของ

ประชาคมชาวโลก  

เพราะฉะนัน้กลัยาณมิตรถือวา่สาํคญั พระพทุธเจา้พระองค์

บอกตอ่อานนท ์ทีแรกพระอานนทไ์ปกราบทลูกบัพระพทุธเจา้วา่ 

กลัยาณมิตรเป็นครึง่หนึ่งของพรหมจรรย ์พระพทุธเจา้บอก

อานนท ์ไม่ใช่ครึง่หนึง่ของพรหมจรรย ์ทัง้หมดเลย เพราะได้

เพ่ือนท่ีดี มีเพ่ือนท่ีดี เป็นเครื่องดงึดดูซึง่กนัและกนั พากนั

ประพฤติปฏิบติั สรา้งนิสยัของกนัและกนัขึน้มา เปรยีบเหมือน

เรามีสองขา ดีกวา่มีขาเดียว คีมมีอยู่สองขาจงึหนีบไดก้วา่อนั

เหลก็แทง่เดียวเอามือไปกด การไดก้ลัยาณมิตรท่ีดี เพราะฉะนัน้

เราพงึตัง้ใจ ทกุคนท่ีอยู่รวมกนัวา่ เราจะเป็นกลัยาณมติรซึง่กนั

และกนั กลัยาณมิตรนัน้คือผูมุ้่งหวงัตอ่ความสงบ มุง่หวงัตอ่
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ความสงบ มุง่หวงัตอ่อรรถตอ่ธรรม เพ่ือความรูธ้รรมเหน็ธรรม 

จะนาํมาประกอบกบัจิตใจของเราใหไ้ดค้วามสงบ  

ถา้หากเราไดก้ลัยาณมิตรพรอ้มเพรยีงกนั ประพฤติปฏิบติั

เป็นไปเพ่ือความสงบแลว้ เป็นเครื่องดงึดดูซึง่กนัและกนั หนึง่ 

สถานท่ีเหมาะสม สอง มีกลัยาณมิตร สาํคญัก็คืออาจารย ์ผูน้าํ 

น่ีสาํคญัมาก เป็นตวัอยา่งของหมู่ของคณะของพวก ลาํดบัท่ี

สองก็พระภิกษุสามเณร ถา้เป็นกลัยาณมติรของกนั มี

จดุประสงคอ์นัเดียวกนั ความตัง้ใจอยา่งแน่วแน่เพ่ือความสงบ

ความสขุในทางธรรม ตอ่ไปอีกก็อบุาสก อบุาสิกา ถา้ไดส้าํนกัท่ี

ดี ไดอ้าจารยพ์าปฏิบติัท่ีดีแลว้ สงัเกตดบูรษัิทนัน้ก็เรยีบรอ้ย 

ญาติโยมก็ไดค้วามรูค้วามฉลาด ไดฝึ้กไดฝ้น ไดอ้บรม ไดค้วาม

เรยีบรอ้ย ดบูรษัิทไหนไม่มีหวัหนา้ท่ีดี ไม่มีอาจารยก์ลัยาณมิตร

ท่ีดีแลว้ เคา้ไมมี่โอกาสไดอ้บรม เคา้ก็ไม่ไดรู้ ้เพราะไม่มีตวัอย่าง

ใหด้ ูเพราะฉะนัน้กลัยาณมติร ตวัอย่างใหด้ ูใหเ้ราไดเ้หน็ ใหเ้รา

ไดย้ิน ในทางท่ีชอบ ท่ีประกอบไปดว้ยประโยชน ์จงึวา่
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กลัยาณมติรนะ่สาํคญัมาก เพราะฉะนัน้เราทัง้หลายพงึทาํตวัให้

เป็นกลัยาณมติรซึง่กนัและกนั  

ธรรมท่ีบคุคลใหเ้ป็นกลัยาณมิตรก็ไม่ใช่อ่ืนไกล คือศีล 

สมาธิ ปัญญา น่ีเป็นจดุยืน เป็นหลกัรว่มกนั ถา้หากทกุคน

มุ่งหวงัตอ่การรกัษาศีล มุง่หวงัตอ่การสมาธิ มุ่งหวงัตอ่อบรม

จิตใจใหมี้ปัญญาแลว้ ก็กลายเป็นกลัยาณมิตรซึง่กนัและกนั 

กลายเป็นบรษัิทท่ีเจรญิ ท่ีรุง่เรอืงไปดว้ยคณุธรรม ไปดว้ย

คณุสมบติั ถา้เราอบรมอย่างถกูตอ้งแลว้ เราจะมองด ูไมมี่

บรษัิทไหนท่ีจะงามเหมือนกบัพทุธบรษัิท เพราะงามทัง้เบือ้งตน้ 

งามทัง้ท่ามกลาง งามทัง้ท่ีสดุ งามในเบือ้งตน้ คือเป็นผูมี้ศีล มี

มารยาทเรยีบรอ้ย น่ีเป็นความงามของพทุธบรษัิทของเรา งาม

ท่ามกลางละเอียดลกึไปกวา่นัน้ก็คือสมาธิ ทาํใหบ้คุคลงาม งาม

ในท่ีสดุก็คือปัญญา เพราะปัญญานีส้ามารถชาํระสะสางส่ิงท่ี

เป็นมลทินออกใหไ้ด ้ใหเ้ป็นผูห้มดจดจากมลทินเครื่องเศรา้

หมอง ใหเ้ป็นคนเปลง่ปลั่งผ่องใส นา่กราบไหวบ้ชูา คบคา้

สมาคม ทัง้มนษุยแ์ละเทวดาทัง้หลาย เพราะความงามอนันีเ้อง  
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เพราะฉะนัน้ขอใหพ้ทุธบรษัิทของเราทัง้หลายพยายามยดึ

หลกั พยายามจนกวา่จะพน้ทกุข ์ถา้ไม่พน้ทกุขต์ราบใด เราจะ

ไม่ถอย เราจะไม่เลิก เราจะไม่ทอ้ถอย ทาํความเพียร ไม่เลิกถอย

จากศีล ไม่เลิกถอยจากสมาธิ ไม่เลิกถอยจากการภาวนา ถา้

หากวา่เรายงัไม่พน้ทกุขช์าตินี ้ตัง้ใจวา่ ทกุชาติถึงแมจ้ะไปได้

สมบติั ก็ไม่ใหห้ลงสมบติั จะไดม้นษุยสมบติั สวรรคส์มบติั ได้

อะไรก็ไม่หลง ใหมี้ปัญญารูธ้รรม เห็นธรรม ใหเ้ห็นความไม่เท่ียง

ของสงัขาร ถา้หากวา่เหน็ความไม่เท่ียงของสงัขารเป็นนิมิตติด

อยู่ในจิตใจแลว้จะไดส้มบติัประเภทไหนก็ไม่หลง เพราะสมบติั

ลว้นแตเ่ป็นของไม่เท่ียงทัง้นัน้ แมจ้ะอยู่สวรรค ์แมจ้ะอยู่พรหม

โลกท่ีไหนก็ตาม ขึน้ช่ือวา่เกิดแลว้ มนัก็เป็นเรื่องสงัขารทัง้นัน้ 

เม่ือสงัขารมีแลว้มนัก็ไม่เท่ียงดว้ยกนั เพราะฉะนัน้จะเกิดไปใน

ชาติไหน ถา้มีปัญญารูเ้ท่าสงัขาร อยา่ใหห้ลง…หลงติด อย่าให้

ส่ิงท่ีอกศุลอนัลามกครอบงาํจิตใจเราได ้ใหไ้ดป้ฏิบติัจนกวา่จะ

พน้ทกุขอ์ยา่งแทจ้รงิ ไดค้วามสขุนิรนัดร เพราะฉะนัน้ไดย้ินไดฟั้ง

แลว้ กาํหนดจดจาํใหดี้ ตัง้ใจปฏิบติัตาม ตอ่ไปตัง้ใจรบัพร 
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ท่ีมา: https://youtu.be/AHFPQg6yX90  

 

 

https://youtu.be/AHFPQg6yX90

