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การตัง้สัตยาธษิฐานประจาํปี 

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย 

คือทกุปีมาญาติโยมก็ไดต้ัง้สตัยาธิษฐาน ก็เพ่ือจะประพฤติ

วตัรปฏิบติัดีในส่ิงท่ีตนเองอธิษฐานแลว้นัน้ จะพยายามใหเ้ป็น

หลกัยืน เป็นความแทจ้รงิของชีวิตประจาํปี เป็นส่ิงยดึเหน่ียว

จิตใจ ทาํไมถึงเตรยีม ถงึทาํอย่างนัน้ ก็เป็นเรื่องบญุเรื่องกศุล 

เรื่องเสบียงของจิตใจ เรื่องอารมณค์ูข่องใจ อนันีเ้ป็นหลกัท่ีสดุท่ี

เราจะตอ้งทาํใหจ้ิตใจของเราเคยหรอืคุน้ตอ่ความดี  

เพราะฉะนัน้เราตัง้สตัยาธิษฐานน่ีเป็นความหมายแหง่ชีวิต

เป็นประจาํปี ถ้าเราไม่ตัง้สัตยาธิษฐานเลยนีก้็ไม่มี

ความหมายในชีวิตอะไรนัก ตอ้งมีความหมายในชีวิต คือ

ความดีท่ีเรากระทาํไวเ้ป็นประจาํปี อนันีเ้ป็นหลกัยืน ทาํใหจ้ิต

ของเราระลกึถงึความดีอนันีอ้ยู่เสมอ  

ในเม่ือเราจะจากรา่งของเราไปสูป่รภพนัน้ ก็ตอ้งอาศยั

อารมณเ์บือ้งตน้ อารมณเ์บือ้งตน้น่ีสาํคญัท่ีสดุ ถา้จิตของเราไม่

มีสมาธิ เป็นส่ิงบงัคบัแลว้ การเขา้ไปเกาะอารมณอ์นัเป็น
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เบือ้งตน้นัน้มนัไม่แน่นอน ไม่แน่นอนเด็ดขาด ความดีหรอืสมาธิ

หรอืสติตวัเนีย้ เปรยีบเสมือนหางเสือของเรอื หรอืพวงมาลยัของ

รถ ถา้รถขาดพวงมาลยัเสีย ถา้เรอืขาดหางปลาเสีย จดุหมาย

ปลายทางไม่แน่นอนซกัอยา่ง ไม่รูจ้ะไปยงัไง ถา้พวงมาลยัปกติ 

เจา้ของรูท้ิศทาง สามารถประคบัประคองเขา้สูเ่ปา้ของตวัเอง 

เรอืก็เช่นกนั เครื่องจกัรดี นายสารถีรูจ้กัทาง หางเสือปกติ 

สามารถบงัคบัเรอืเขา้สูเ่ปา้หรอืท่าจอดได ้ 

ฉนัใดก็ดีจิตใจของเรานีถ้า้ไมมี่สติสมัปะชญัญะเป็นส่ิง

ครอบคลมุ หมั่นระลกึถึงความดีใหเ้สมออย่างตามหลกัอนุสต ิ

๑๐ น่ะ มีจาคานสุติ สีลานสุติ อะไรเหลา่เนีย้ท่ีเราดาํเนินกนัเน่ีย

เป็นส่ิงระลกึใหคุ้น้เคยตอ่การระลกึแลว้นัน้ ก็เปรยีบเสมือนวา่

เรอืไม่มีหางเสือ รถไม่มีพวงมาลยัเพราะสติสมัปะชญัญะเน่ีย

เป็นเสมือนหางเสือ สว่นความดีท่ีเราสรา้งสมอบรมซึง่เราหมั่น

ระลกึอยู่เสมอ สติคมุใหจ้ิตระลกึถงึความดีเสมอนัน้เสมือน

โชเฟอรท่ี์จะนาํเขา้หาเปา้ อนันีแ้น่นอน  
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ถา้เผ่ือเราน่ีไมมี่หลกัฐาน ไมมี่อะไรซึง่เป็นหลกัท่ีแน่นอนนัน้ 

ตอนท่ีเราออกจากรา่งนัน้อารมณไ์ม่แน่นอน ถา้เราฝึกสมาธิให้

ชาํนาญ พยายามระลกึถึงความดีเราอยูเ่สมอประจาํปี เรามี

ความหมายแน่นอนในชีวิต คือบญุกศุลของเรานัน้ หากในเม่ือ

เราจะจากรา่งไป หนีไมพ่น้ สติท่ีสรา้งสมบรูณแ์ลว้ย่อมเขา้

ครอบคลมุจิต การระลกึถงึความดีนัน้เป็นส่ิงท่ีแนน่อนเพราะเรา

เคยอยู่แลว้ ในเม่ือไดค้วามดีและอารมณท่ี์ดีเป็นคูข่องใจแลว้ไม่

ตอ้งห่วง สคุติภพแน่นอนท่ีสดุ ถา้เผ่ือวา่เราไม่มีสติสมัปะชญัญะ 

และไม่มีความดีประจาํวนัหรอืประจาํปี ซึง่เป็นส่ิงท่ีเราจะระลกึ

ถึงใหช้าํนิชาํนาญแลว้นัน้ ไมแ่น่นอน ไม่แนน่อน  

เพราะฉะนัน้สมควรอย่างยิ่งลกูตถาคตน่ี ตอ้งมีความหมาย

ในชีวิตเพราะเราอยู่ในมนษุยนี์อ้ยู่ชั่วประเด๋ียวประดา๋ว ไม่สูจ้ะ

นานนกั แตพ่วกเราอยูก็่เหน็วา่ แหม! เหน่ือย บางคนแค ่๘๐ ปี

บน่แลว้วา่ “อยากตายๆ” ทาํไม “เบื่อเหลือเกิน เหน่ือยเหลือเกิน 

อายนุานเหลือเกิน อยู่ก็ไม่รูอ้ยู่ไปทาํไม อยากตายๆ” มองอาย ุ

๗๐ ๘๐ ปีน่ียาว ทรมาน ดว้ยเหตหุลายประการ หนึง่ เมือง
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มนษุยไ์มมี่ความสขุพอท่ีจะเพลิดเพลินใหห้ลงลืมส่ิงเหลา่นัน้ได ้

เป็นหลกัธรรมดา แตแ่ทท่ี้จรงิแลว้ถา้จะมองถึงอายขุองมนษุย์

แลว้ แหม มนัก็รูส้กึวา่สัน้เหลือเกิน  

อนันีเ้รามองดเูถอะ แมแ้ตพ่ระอินทรเ์อง ซึง่เราเคยขนาน

นามวา่ มฆมาณพ ซึง่เป็นผูส้รา้งความดีสรา้งบารมี สรา้งความ

ดีเหลือเกิน และก็มีพระมเหสีมาก สว่นพระมเหสีท่านหนึ่ง 

รูปรา่งสงัขารดีเลอเลิศ หลงในสงัขารตวัเอง มวัแตแ่ตง่ตวัใหม้ฆ

มาณพเนีย้เสน่หารกัใคร ่จะไดเ้กิดความเพลิดเพลินโสมนสั ไม่

ยุ่งไม่เก่ียวกบังานอย่างอ่ืน มุ่งแตก่ารแตง่ตวั โชวร์า่งโชวก์ระดกู

อยู่ตลอดเวลา สว่นพระมเหสีนอกนัน้ตัง้หนา้ตัง้ตาทาํความดี จะ

ตากแดดตากฝนก็เอา ขอใหไ้ดส้รา้งความดีเคียงบา่เคียงไหลคู่่

พระสวามีก็แลว้กนั 

แตส่ว่นคนหนึง่นัน้ทาํรว่มอยูแ่ตส่ว่นใหญ่ท่ีสดุคือการ

แตง่ตวัเป็นอาจิณ ของใชข้องทรงตา่งๆตอ้งเลอเลิศใหม้นัสมกบั

ตวัเอง ไปไหนมาไหนก็มีแตค่วามฟุ้งเฟ้อเห่อเหมิในเรื่องสงัขาร

รา่งกาย  



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 5 
 

ถึงท่ีสดุก็มว้ยชีวาดว้ยกนั ขึน้ไปอยู่สวรรค ์สว่นมฆมาณพก็

ไดเ้ป็นพระอินทร ์สว่นพระมเหสีนอกนัน้ก็ขึน้เป็นพระมเหสี แต่

ท่านผูเ้ลอเลิศนั่นหมดอายคืุอหมดบญุจากสวรรค ์คือหมดบญุ

ซะแลว้ก็ตอ้งลงมาสูม่นษุยโ์ลก นอ้ยใจเสียใจตวัเองวา่บญุนอ้ย

วาสนานอ้ย อยู่กบัพระสวามีไดน้อ้ยเหลือเกิน ก็รบีลงมา  

ก็มาเกิดเป็นลกูช่างหกู เพราะความปณิธานอนัแนว่แนก็่

อยากจะมาเกิดเป็นลกูช่างหกู จะไดท้อผา้เอาผา้ไปถวายเป็น

จีวรเป็นสบงตอ่พระภิกษุสามเณร จะไดบ้ญุ ก็เลยหนีลงมา ตัง้

หนา้ตัง้ตาทอผา้ขาย ตัง้หนา้ตัง้ตาทอผา้แลว้ก็พยายามตดัสบง

จีวรถวายพระภิกษุสามเณร ดว้ยเป็นการสรา้งบารมีอยา่งดิน้รน

ท่ีสดุ อีกซกัพกันงึกลบัไป(สวรรค)์  

สว่นพระอินทรไ์ดถ้ามพระมเหสีตนนัน้วา่ เม่ือกี๊น่ีพระนาง

หายไปไหนแวบ้นงึ บอก ลงไปสูม่นษุยโ์ลก นางไปสูม่นษุยโ์ลก

นานซกัเท่าไหร ่ 

“อายคุวามเป็นมนษุยข์องหม่อมฉนั ๘๐ ปีเต็มบรบิรูณ ์แลว้

ก็จติุจากมนษุยม์าเกิด” 
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“เอะ้ น่ีฉนัมองดกูารรอ้ยดอกไมย้งัไม่ไดก้ะพรบิตา ๘๐ ปี

หรอืน่ี”  

น่ีคือ ๘๐ ปีมนษุย ์ไปอย่างนัน้ ขนาดพระอินทรม์องพระ

มเหสีและสนมกาํนลัรอ้ยดอกไม ้มองยงัไม่ไดก้ะพรบิตา มองคน

โนน้คนนี ้ซึง่พระนางหายแวบ้ไปน่ะ ไม่รูไ้ปไหน กลบัมาก็ถาม 

บอกวา่กลบัไปเมืองมนษุย ์ไปทาํไม บอกวา่หมดบญุแลว้ก็ไป

เกิดในเมืองมนษุยส์รา้งบารมีเพิ่ม ก็ไดท้อผา้ถวายพระเจา้

พระสงฆ ์ดิน้รนอย่างท่ีสดุ ไม่เอาอยา่งเดิมแลว้ ไม่ฟุง้เฟ้อเห่อ

เหิม ไม่ดิน้รนในสงัขารรา่งกายแลว้ มุ่งบารมีลกูเดียวเพราะ

เสียใจตวัเองมาก  

ผลท่ีสดุกลบัไป ก็งงวา่หายไปไหนแวบ้นงึ ลงไปสูม่นษุย ์ลง

ไปสูม่นษุยอ์ายไุข ๘๐ ปีของพระนางจงึไดข้ึน้ไป พระองคบ์อก

วา่ยงัไม่ไดก้ะพรบิตาเลย้น่ี ยงัมองสนมกาํนลัในและพระมเหสี

ทัง้หลายรอ้ยดอกไม ้กาํลงัเพลิดเพลินอยู่ในอทุยาน ยงัไมไ่ด้

เคล่ือนท่ี ตายงัไม่ไดก้ะพรบิ ทาํไม ๘๐ ปีเมืองมนษุยไ์วนกั  
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อนันีเ้ทพเจา้เหลา่เทพามีความสขุเหลือเกิน มองดู

มนษุยโลกน่ีเกิดตาย เกิดตาย เกิดตายเน่ียอย่างไวท่ีสดุ 

เพราะฉะนัน้เรามาอยูเ่ป็นมนษุยโ์ลกน่ีไมย่าวเลย แลว้อะไร

ทัง้หมดรวมท่ีน่ี การสรา้งความดี การสรา้งบารมีของ

พระพทุธเจา้นัน้ไม่ไดบ้อกวา่พระองคไ์ปสรา้งบนสวรรค ์ไม่ได้

บอกวา่พระองคล์งไปสรา้งในนรก บารมีทัง้หลายทัง้ปวงของ

พระองคท่ี์พระองคไ์ดก้าํลงัสนบัสนนุ เป็นไปเพ่ือโพธิญาณของ

พระองคน์ัน้ สรา้งในเมืองมนษุย ์แลว้พระพทุธเจา้ก็มาเกิดใน

เมืองมนษุย ์ตรสัรูใ้นเมืองมนษุย ์ประกาศศาสนาในเมืองมนษุย ์

ศาสนานัน้ไม่ไดป้ระกาศในเมืองสวรรค ์ศาสนานัน้ไม่ไดล้งไป

ประกาศในนรก ไม่ไดป้ระกาศในพรหมโลก ประกาศอยู่ในเมือง

มนษุบข์องเรา  

เมืองมนษุยข์องเราน่ีมีธรรมะขอ้เปรยีบเทียบ มีดี มีชั่ว มีสขุ 

มีทกุข ์มีรอ้น มีหนาว มีสวยขีเ้หรส่งูตํ่า ทกุอย่างมนัมีการ

เปรยีบเทียบ ธรรมะคือของจรงิ สภาพแห่งความเป็นจรงิท่ีมีอยู่

ในโลก ส่ิงท่ีเหน็ดว้ยตา ส่ิงท่ีไดย้ินดว้ยห ูซึง่เราเห็นๆกนัอยู่ นีคื้อ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 8 
 

ธรรมะ เพราะฉะน้ันพระพทุธเจา้มาตรัสรู้ในโลก 

เน่ืองจากว่ามีธรรมะสิ่งเปรียบเทยีบกัน มีด ีมีช่ัว มีรวย มี

จน มีสวย มขีีเ้หร่ มีเกิด มีตาย มสีบาย มีทุกข ์เป็นสิ่ง

เปรียบเทยีบกัน  

ฉะนัน้พระพทุธเจา้จะหยิบยกเอาส่ิงตา่งๆเหลา่นีม้าอธิบาย

ใหเ้ขา้ใจสภาพความเป็นจรงิของโลกฉะนี ้อนันีส้ขุนะ คอ่ยเหน็

เป็นสขุ อนันีท้กุขน์ะ ก็เห็นเป็นทกุข ์ไม่ไปยดึเอาส่ิงท่ีเป็นทกุขม์า

สขุ ไม่มองเหน็ส่ิงท่ีเป็นสขุเป็นทกุข ์ใหม้องเหน็อยา่งนัน้ 

เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้สรา้งบารมี ณ ท่ีนี ้พระพทุธเจา้ประสติู 

ณ ท่ีนี ้ผนวชท่ีนี ้แสวงหาโมกขธรรมในท่ีนี ้คือหมายความวา่

เมืองมนษุยนี์ ้ตรสัรูก็้อยู่ ณ ท่ีนี ้ประกาศสจัธรรมก็อยู่ในเมือง

มนษุยนี์ ้ตามหลกัของพระพทุธเจา้  

เพราะฉะนัน้บดันีเ้รามาเกิดอยู่ในเมืองมนษุย ์เราพบแลว้ซึง่

ธรรมะของพระพทุธเจา้ ศาสนายงัสมบรูณอ์ยู่เหลือเกิน เป็น

โอกาสอนัดีท่ีเราจะไดศ้กึษาปฏิบติั ก็ขอใหต้ัง้อกตัง้ใจกนั  
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อาตมาดีใจมากท่ีสดุก็คือญาติโยมทัง้หลายไดต้ัง้

สตัยาธิษฐานเป็นประจาํปี เท่าท่ีไดฟั้งและไดด้แูลว้รูส้กึวา่ น่า

ต่ืนเตน้ น่าเพลิดเพลินเหลือเกิน วนันีอ้ยากจะใหศ้รทัธาญาติ

โยมทัง้หลาย ลกูศิษยล์กูหานี ้ไดฟั้งคาํท่ีตวัเองตัง้สตัยาธิษฐาน

นัน้ มีก่ีขอ้ก่ีอย่าง มีอะไรบา้ง ตอ่จากนีไ้ปจะไดอ้า่นสูฟั่งทกุวนั

พระ นอกจากจะมีอปุสรรค ถา้ไม่มีอปุสรรคจะตอ้งอา่นกนัทกุ

วนัพระ 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/ZhuIzcXq7F0  

 

https://youtu.be/ZhuIzcXq7F0

