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คําวา ประโยชน หมายถึงสิ่งที่ดีที่ถูกและที่ควร สิ่งใดก็ตามเปนสิ่งที่ดีที่ถูกที่
ควร สิ่งนัน้ เรียกวาสิ่งมีประโยชน การกระทําอยางใดอยางหนึ่งก็ตามเปนการกระทํา
ที่ดีที่ถูกที่ควร การกระทําสิ่งนั้นเปนการกระทําเปนประโยชน คําพูดใดเปนคําพูดที่ดี
ที่ถูกที่ควร คําพูดนั้นเปนคําพูดมีประโยชน ความคิดใดเปนความคิดไมดีไมถกู ไมควร
ความคิดนัน้ เปนความคิดไมเปนประโยชน ในทางตรงกันขาม สิ่งใดก็ตาม การ
กระทําใดก็ตาม การพูดใดก็ตาม ความคิดใดก็ตาม เปนไปในทางไมดี ไมถูกไมควร
สิ่งนั้นเปนตน เรียกวาไรประโยชนหรือไมเปนประโยชน สิ่งของบางอยางมีประโยชน
มากเมื่อนําไปใชในทางที่ดีที่ถูกที่ควร แตถานําไปใชในทางไมดไี มถูกไมควรก็มีโทษ
มหาศาล พอจะเขาใจคําวา ประโยชนกันแลวซึ่งไดกลาวในวงกวางๆ
ตอไปคําวา “บริหาร” หมายถึงกระบวนการการฝก อบรม แนะนํา สั่งสอน
ตักเตือน ตัวอยางเชน บริหารตน คน เวลา เงิน เปนตน ตลอดจนถึงบริหาร
บานเมือง ผูบริหารตองรูเรื่องที่บริหาร รูหลักการบริหาร รูประโยชนของการบริหาร
ตลอดถึงรูจักปรับปรุงยืดหยุนการบริหาร เชน การบริหารตนตองมีหลักธรรม โดย
นิยมหลักคือพระบรมราโชวาท ๔ เปนตน การบริหารบานเมืองตองอาศัยหลักการ
ปกครอง หลักเศรษฐศาสตร เปนตน พอจะเขาใจคําวาบริหารกันแลว แลวก็คําวา
“จิต” ที่จะกลาวตอไป
คําวา “จิต” นี้เขาใจยากหนอย เปนธรรมชาตินึกคิดและรับอารมณ มีหลาย
ชื่อ เชน วิญญาณ มโน มนัส หทัย คนเราเกิดมาทุกคนมีขันธ ๕ ดวยกันทั้งนั้น คือ
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ, รูป หมายถึง สิ่งที่เห็นไดคลําสัมผัสได
เคลื่อนไหวไปมาได ยืน เดิน นั่ง นอนได รูปนี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา กาย สวนเวทนา
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ความรูสึก สัญญา ความจําไดหมายรู สังขาร ความปรุงแตง วิญญาณ ความ
รับรู สวนเหลานี้เรียกวาจิต รวมทั้งสองอยางเรียกวา “กาย กับ จิต” คนเราทุกคน
ตองมีกายและตองมีจิต ใครไมมีทั้งสองนี้ไมเรียกวาคน คําวาคนในที่นี้ หมายถึงตอง
มีกายกับจิต กายมองเห็นไดงาย จิตมองเห็นไดยาก แมคําวาสมองก็รวมลงในกาย

คําวา จิต มีลักษณะตองสังเกตจึงรูได ทานกลาวลักษณะอาการของจิตไวดังนี้
๑. ดิ้นรน คือ รับอารมณมีรูปและเสียง เปน
ตน
๒. กวัดแกวง คือ
ไมหยุดอยูกับที่คือ
อารมณใดอารมณหนึ่ง
๓. รักษายาก คือ บังคับใหอยูกับที่ไดยาก
๔. หามยาก
คือ ปองกันมิใหคิดไดยาก
๕. ขมยาก คือ ฝกไดยาก ไมคอยยอมใหฝก
๖. ไปเร็ว คือ คือเกิดดับเร็ว ตองคอยจับคอย
กําหนดจึงรู
๗. ไปตามอารมณ คือ ชอบเรื่องใดคิดเรื่องนั้น
ไมชอบเรื่องใดก็คิดถึงเรื่องนั้น
๘. ไปไดไกล คือ
รับอารมณในที่ไกลๆ
ยากจะดึงกลับมาใหอยูกับที่ได
คือ เกิดกับแตละวาระ
๙. อยูผูเดียว
๑๐. ไมมีรูปราง
คือ ไมมีรูป ไมมีสี ไมมี
สัณฐาน
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๑๑. มีที่อยูคือถ้ํา

คือ

ที่อยูในกายของเรานี่ที่

เรียกวาถ้ํา
ที่กลาวมานี้เปนลักษณะอาการของจิต ทานก็คงพอจะทราบแลว การบริหาร
ถาเปนการบริหารกายเพื่อใหกายแข็งแรง ตองเคลื่อนไหวตองออกกําลังกาย เชน
การวิ่ง เดิน ยืน นั่ง นอน ทําบอยๆ ทําเปนประจํา จะทําใหรางกายแข็งแรง มี
สุขภาพกายดี สวนการบริหารจิต เปนการบริหารจิตใหหยุดนิ่งอยูกับที่ ทางศาสนา
เรียกวามีอารมณเดียว บังคับไมใหดิ้นรนกวัดแกวง ทําใหความคิดอยูกับที่นานๆ
ทําบอยๆ ฝกบอยๆ การทําการฝกคือกําหนดลมหายใจใหกําหนดรูลม ลมหายใจเขา
ออก ยาวหรือสั้น ใหกําหนดรูทําไดทุกเวลาทุกสมัย เพราะมีลมหายใจดวยกันทุก
คน จิตของผูที่ทําบอยๆ อยางนี้ นานเขามีความชํานาญเมื่อไดรับการฝกฝนแลวจะ
เปนจิตบริสุทธิ์ สะอาดผองใส มีความตั้งมั่น ไมคลอนแคลน เกิดความพรอมคือ
พรอมที่จะทํางานไดตลอดเวลา ทางศาสนาเรียกวา
๑. ปริสุทธะ คือ จิตบริสุทธิ์
๒. สมาหิตะ คือ จิตตั้งมั่น
๓. กัมมนียะ คือ จิตมีความพรอม

ประโยชนของการบริหารจิต ทําใหผูบริหารบานเมืองเกิดความรับผิดชอบขึ้น
มีสติ สมาธิ ปญญา รูเห็นตามความเปนจริง ทันตอเหตุการณ ทันตอโลก เกิด
คุณธรรมประจําใจ เชน บานเมืองตองการใหประหยัดเพราะน้ํามันแพง ก็ตอง
ชวยกันประหยัดทุกรูปแบบ พอคาแมขายก็จะไมขึ้นราคาโดยคอยฟงทางบานเมือง
มีสติระลึกไดอยูเสมอ ไมเปนคนประมาท ไมเปนคนมักไดไมถือโอกาส ผูบริหาร
จิตดีแลวยอมไดรับความสุข ดังนี้
๑.
ทําใหหยอนคลายความเครียด
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๒.

ทําใหเกิดความผองใส กายผองใส จิตผองใส มีความสงบ

เย็น
๓.
ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการศึกษาเลาเรียน จําไดเร็ว
เขาใจไดเร็ว
๔.
ทําใหมีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจผูอื่นสัตวอื่น
๕.
ทําใหมีสติ สมาธิ ปญญา อยูกับตัวตลอดเวลา
๖.
ทําใหมีสัมปชัญญะ รูตัวอยูเสมอ
๗.
ทําใหมีจิตตั้งมั่น
๘.
ทําใหมีปญญารอบรู รูจักเหตุ ผล ตน ประมาณ กาล
บุคคล ชุมชน
๙.
ชวยใหตนเองเกิดความมั่นคง
๑๐.
ชวยใหสํานึกในหนาที่ ใครอยูในหนาที่ไรก็ทําหนาที่นั้นได
สมบูรณ
๑๑. ชวยใหไมประมาทในชีวิต
ทุกคนเกิดมาแลวตองตาย มีบั้นปลายของชีวิตคือตาย มีความตายเปนที่สุด มี
ความตายเปนที่ไปเบื้องหนา ขณะที่เราอยูก็ขออยูใหสังคมพอใจ ขณะที่เราไปก็
ขอใหสังคมคิดถึง
------------------------------
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