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อนุโมทนา 

ในโอกาสท่ีคุณพอชวน จรัสมนัสกุล จะมีอายุเต็ม ๙๒ ป ใน
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เปนอัครทาน เปนความมีนํ้าใจในบุญกิริยาแหงการบําเพ็ญ
ประโยชนทางธรรมทางปญญาเพ่ือมหาชน  

ขออนุโมทนาการแสดงออกซ่ึงกตัญูกตเวทิตาธรรม ดวย
การบําเพ็ญบุญกิริยาอันประเสริฐ เพ่ือประโยชนสุขแกมหาชน โดย
มีกัลยาณฉันทะในการชวยกันแผขยายความรูเขาใจธรรม อันจะมี
ผลเปนการดํารงรักษาพระพุทธศาสนา พรอมท้ังนํามาซ่ึงประโยชน
สุขท่ีย่ังยืนแกชีวิตและสังคม ตามหลักการแหงธรรมไพบูลย 

ขอคุณพระรัตนตรัย และอานุภาพแหงกุศล อํานวยผล
อภิบาลคุณพอชวน จรัสมนัสกุล ผูเปนเจาของอายุวัฒนมงคลวาร 
พรอมท้ังลูกหลาน ตลอดถึงญาติมิตร บุคคลใกลชิด ปยชนและ
กัลยาณชนท้ังปวง ใหเจริญดวยธรรมปติ งอกงามในบุญราศี 
สมบูรณดวยจตุรพิธพรชัย งอกงามในธรรมและความสุข ย่ังยืน
นานตลอดไป 
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พบกับแสงเงินแสงทอง∗ 

ขอเจรญิพร คุณครูทุกทานท่ัวกัน 
วันน้ีก็เปนการมาเย่ียมพบปะกัน ทานอาจารย ดร. วิทิต

วา มาพบปะกันก็พอแลว เพราะเกรงวาอาตมาไมคอยมีแรงจะ
พูด ทีน้ี เมื่อมาพบปะกันแลว ก็ตองทักทายกันบาง ก็เลยเปนเหตุ
ใหตองพูด  

ทีน้ี เมื่อทักทายกัน เราอยูในวงการธรรมะ และทําหนาท่ี
ในทางธรรม ก็ทักทายกันในทางธรรม 

การท่ีไดมาพบปะกับคุณครูน่ี ถือวาเปนการมาพบกับ
แสงเงินแสงทอง แสงเงินแสงทองท่ีจะฉายแสงสองฟาใหสวาง
ไสว ทําใหหายมืดมัว ซึ่งจะทําใหทุกส่ิงทุกอยางดําเนินไปได
ดวยดี  

แสงเงินแสงทองของคุณครูน้ี จะไปสองสวางขึ้นท่ีใน
จิตใจของนักเรียน หรือเด็กๆ หรือลูกศิษย และการสองสวางท่ีดี 
คือตองใหเขาเกิดมีแสงเงินแสงทองขึ้นมาในใจของเขา เราไป
สองอยางเดียวไมไหว สองไดชั่วประเดี๋ยวประดาว  
                                                            
∗ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) พบปะ ทักทายกับ คณะครูโรงเรียนทอสี โรงเรียน
ปญญาประทีป และโยมผูปกครอง ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙ 
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ฉะน้ัน เราก็ตองเอาแสงเงินแสงทองของคุณครูน้ีไปจุด
ประกายใหเกิดแสงเงินแสงทองขึ้นในจิตใจของเด็กๆ นักเรียน 

แสงเงินแสงทองสองสวางใจสายแรก 
แสงเงินแสงทองสําคัญท่ีมาสองตอกันน้ี ก็แปลวามีสอง

ฝาย คุณครูเปนฝายภายนอก ทางพระทานเรียกวาเปนปจจัย
ภายนอก ก็ไปสองสวางใหเกิดปจจัยภายในขึ้น  

ปจจัยภายในน้ันมีหลายอยาง แตปจจัยภายในสําคัญท่ี
เปนตัวเชื่อมอันแรก  คือ แสงเงินแสงทองท่ีสวางสวยงามท่ีทําให
เกิดความพึงพอใจช่ืนชมยินดี อันน้ีสําคัญมาก เปนส่ิงท่ีทานถือ
วาเปนแสงเงินแสงทองในตัวบุคคลท่ีจะเปนจุดเริ่มตน 

ความชื่นชมยินดีพอใจในท่ีน้ี  คือ ชื่นชมยินดีพอใจในส่ิง
ท่ีดีงามท้ังหลาย ท่ีงดงามนาชื่นชม ถาแสงเงินแสงทองของ
คุณครูสําแดงความดีงามนาชื่นชมออกมา แลวไปตอใหเกิด
คุณสมบัติเชนน้ีขึ้นในจิตใจของเด็ก ทําใหความชื่นชมพึงพอใจ
ยินดีในส่ิงท่ีดีงามน้ีงอกงามเพ่ิมพูนขึ้น น่ีคือความเจริญงอกงาม
เติบโตท่ีแสงสวางน้ีกระจายฉายออกไป  

น่ีเปนเรื่องสําคัญมาก ทางพระพุทธศาสนาถือวา ถาแสง
เงินแสงทองนี้เริ่มปรากฏข้ึนมาแลว จะเปนธรรมดาของมันหรือ
เปนอัตโนมัติวา จะเกิดความเจริญงอกงามของชีวิตขึ้น โดยไม
ตองเรียกรอง และไมตองหวัง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓ 

 

ความยินดีพึงพอใจชื่นชมในส่ิงท่ีดีงามน้ี ก็เริ่มตนไดงาย 
เชน เมื่อมาอยูในสถานท่ีอยางน้ี มีบรรยากาศสดชื่น มองเห็น
ตนไมรมรื่น สนามหญาเขียวขจี อากาศดีสดใส มีแสงสวาง
กระจางฟา ยิ่งถามีสายลมพัดผานมา ก็ยิ่งเบิกบานใจ เปนส่ิงท่ี
นาชื่นชมยินดี น่ีก็คือส่ิงแวดลอมสภาพธรรมชาติท่ีใกลชิดตัวเปน
เบ้ืองตนเลย เราไดเจอะเจอหรือเกี่ยวของกับอะไรรอบตัวเรา เมื่อ
เราไดพบเห็นส่ิงท่ีเรียบรอยสะอาดสะอานงดงามนาชื่นชมแลว
เกิดความชื่นชมยินดีในส่ิงเหลาน้ันขึ้นในจิตใจ  น่ีเปนตัวเริ่มตนท่ี
จะฉายเปนแสงเงินแสงทองออกมา  

ทีน้ี ถาท่ีน้ันไมเรียบรอย ไมงดงาม สนามไมสะอาด มีนํ้า
เปรอะ เราก็อยากใหมันดี อยากใหมันเรียบรอยสะอาดงดงาม
นาชื่นชมอยางท่ีมันควรจะเปนตามสภาวะท่ีสมบูรณของมัน 
ตอนน้ีคือเกิดความอยากขึ้นแลว กอนหนาน้ีไดชื่นชมยินดีใน
สภาวะท่ีมันดี ตอนน้ีมันไมดีไมงามไมสมบูรณตามท่ีควรแก
สภาวะของมัน ก็อยากใหมันดี  

เมื่ออยากใหมันดี มันยังไมดี ก็อยากทําใหมันดี คืออยาก
ทําใหมันงดงามเรียบรอยสมบูรณสะอาดสะอาน เปนตน พอ
อยากทําใหมันดี อาว… แลวจะทําอยางไรใหมันดี  เพราะการจะ
ทําใหมันดีได เราตองรูวิธีท่ีจะทํา ก็อยากหาความรู อยากเรียนรู 
เพ่ือจะไดความรูความเขาใจท่ีจะมาทําใหมันดี แลวตอจากน้ันก็
เอาความรูน้ันมาใชและมาทํา   
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พอจะทํา ก็ตองมีความเพียรพยายาม   ตอนน้ีความเพียร
มาเองเลย ไมตองหวงละ เพราะเกิดจากใจตัวเองน่ี เมื่อเพียร
พยายามทําใหมันดี ก็เกิดการกระทําดวยความสุข เพราะวาใจ
ตัวเองอยากใหมันดี แลวก็อยากจะทําใหมันดี เพียรพยายามทํา
ใหมันดี ก็ทําการน้ันดวยความสุข    

ตัวน้ีแหละเปนแสงเงินแสงทองตัวสําคัญในใจ ท่ีทางพระ
เรียกวา “ฉันทะ” เปนตัวสําคัญมาก พอฉันทะเกิดขึ้นแลว ทีน้ีก็
สบาย…จะเดินหนาละ 

ถึงตรงน้ี ก็เปนอันวาจับตัวแสงเงินแสงทองสายแรกท่ีจะ
ใหเกิดขึ้นในใจเด็กไดแลว คือ “ฉันทะ” ทีน้ีก็มาทบทวนเร่ืองท่ีพูด
กันมาวาฉันทะน้ันอยูตรงไหน เปนอยางไร  

เมื่อพบเห็นเจอะเจอสภาวะท่ีดีงดงามสมบูรณ เชน 
ส่ิงแวดลอมธรรมชาติท่ีสดใสงดงามนารื่นรมย เกิดมี “ความชื่น
ชมยินดีพอใจและอยากใหมันอยูในสภาวะท่ีดีท่ีงดงามสมบูรณ
อยางน้ัน” น่ีคือ ฉันทะ 

ทีน้ี ถาส่ิงน้ันๆ ไมดีไมงดงามไมสมบูรณตามสภาวะของ
มัน ไมสมไมเต็มสภาวะท่ีควรจะเปนของมัน ก็อยากใหมันดี แลว
ก็ “อยากทําใหมันดี อยากทําใหมันงดงามสมบูรณสมเต็ม
สภาวะของมัน” น่ีก็คือ ฉันทะ 

ดวยความอยากทําใหมันดี ก็อยากรูวาจะทําอะไร จะทํา
อยางไร ส่ิงน้ันๆ จึงจะดี จึง “อยากมีความรูท่ีจะทําใหมันดี ใหมัน
งดงามสมบูรณเต็มสภาวะของมันน้ัน” น่ีก็เปน ฉันทะ 
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หันหลังใหตัณหา เอาฉันทะพากาวไปในอริยมรรคา 
มีพุทธพจนตรัสไวเปนหลักสําคัญวา “ฉนฺทมูลกา สพฺเพ 

ธมฺมา” แปลวา ธรรมท้ังปวงมีฉันทะเปนมูล  
มูล คือ โคน ราก ตนตอ จุดเริ่มตน ก็หมายความวา 

ฉันทะน้ีเปนมูล เปนตนตอ เปนจุดเริ่มตนของธรรมท้ังปวง ถาไม
มีฉันทะแลว ก็ไปไมไหว แมแตจะไปนิพพาน ก็ตองมีฉันทะใน
นิพพาน 

ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสวา “เขมํ ปตฺเถถ ภิกฺขโว” ภิกษุ
ท้ังหลาย เธอพึงปรารถนาความเกษมเถิด ปรารถนาก็คือ 
“อยาก” น่ันเอง และความเกษมก็คือนิพพาน ท่ีพระพุทธเจาตรัส
น้ีจึงหมายความวาทรงสอนพระใหปรารถนานิพพาน พูดให
ไพเราะหนอยวา ใหพระมีฉันทะในนิพพาน 

ทีน้ี ในภาษาไทย คนไทยมักจะรังเกียจความอยาก 
เพราะแยกไมเปน แลวก็หางจากการศึกษาพุทธศาสนามานาน 
จนไปนึกวา “อยาก” น้ันไมดี เปนตัณหา แตท่ีจริง พระทานสอน
ไวแลววา ความปรารถนา หรือความอยาก มี ๒ ประเภท คือ  

๑.  ฉันทปตถนา ความอยากหรือความปรารถนา ท่ีเปน 
ฉันทะ  

๒. ตัณหาปตถนา ความอยากหรือความปรารถนา ท่ีเปน 
ตัณหา  
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แยกกันงายๆ 
๑. ฉันทะ เปนความอยากเพ่ือสภาวะ อยางท่ีพูดแลว เชน 

อยากใหส่ิงน้ันๆ ดี หมดจด งดงาม สมบูรณ เต็มสภาวะของมัน  
๒. ตัณหา เปนความอยากเพ่ือตัวตน มีตัวตนขึ้นมาท่ีจะ

ได จะเอา จะเปนน่ันเปนน่ี จะไมเปนน้ันไมเปนน้ี 
ถาเปนความอยากหรือความปรารถนาท่ีเปนตัณหา ก็จะ

มีตัวตน มี “ตัวกู” ขึ้นมาทันที  ขออภัย... ใชคําวา “กู” จะไดรูสึก
ชัดใจดี กูจะได กูจะเปน กูจะเอา กูจะพนมันไป กูจะไดอันน้ันมา
เพ่ือตัวกู กูจะไมมีมัน 

แตถาเปนฉันทะ ตัวตน หรือ “ตัวกู” ไมมี มีแตสภาวะ
น้ันๆ มีแตสภาวะของส่ิงน้ันๆ เปนความอยากความปรารถนา
เพ่ือส่ิงน้ันๆ เอง เชน เราเจอตนไมท่ียังไมงาม ไมเติบโตแข็งแรง 
ไมเขียวขจี ไมมีดอกงาม ไมมีผลดก เราก็อยากใหตนไมน้ันมันดี 
มันงาม มันสมบูรณ มันเขียวขจี สมหรือเต็มสภาวะของมัน โดย
ไมตองเก่ียวอะไรกับตัวเราเลย ไมมีตัวกูเขาไปเกี่ยวของเลย 
อยากใหส่ิงน้ันๆ ใหสภาพน้ันๆ มันอ่ิมมันงามมันดีมันสมบูรณ
ของมัน อยางน้ีเรียกวา “ฉันทะ”  

ฉันทะเปนธรรมท่ีสําคัญอยางยิ่ง มันเปนตนตอ เปนจุด
เริ่ม เปนท่ีตั้งตนของการศึกษาเลยทีเดียว อยางท่ีพระพุทธเจา
ตรัสน่ันแหละวา ฉันทะเปนมูล เปนตนตอ เปนจุดเริ่มตน ของ
ธรรม (ฝายดี) ท้ังปวง  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗ 

 

สวนอีกดานหน่ึง ตัณหาก็เปนจุดเริ่มของฝายราย∗  
ฉะน้ัน เมื่อคุณครูมาในฐานะกัลยาณมิตร พอพบกับ

นักเรียน ครูก็เปนแสงเงินแสงทองสายแรกจากขางนอก ท่ีฉาย
สองใหนักเรียนไดความชื่นชมยินดี อยากฟงอยากไดยินอยาก
พบกับความรู ซึ่งเปนส่ิงท่ีดีงามนาชื่นชม และเกิดความชื่นชม
ยินดีพอใจ น่ีคือเกิดมีฉันทะขึ้นแลว  

ตอจากน้ัน ครูก็ใชฉันทะของครูเอง ท่ีอยากใหนักเรียนมี
ความรูมีความดี บอกเลาชี้แนะใหนักเรียนรูเขาใจเรื่องน้ันเรื่องน้ี 
รวมท้ังพาใหพบเห็นบรรดาประสบการณ ท่ีจะปลุกเราฉันทะข้ัน
ตางๆ ท่ีวาขางตน โดยมีความใฝรักท่ีจะใหส่ิงสรรพคนสัตวท้ัง
ปวงกาวไปสูหรืออยูในสภาวะท่ีดีงามสมบูรณของเขาของมันท่ัว
หมดท้ังน้ัน เร่ิมตั้งแตรักรูใฝดีช่ืนชมธรรมชาติรอบตัวท่ีงดงามสดใส
สมบูรณ และอยากใหมันดีงามสมบูรณอยางน้ัน ดังท่ีวาขางตน  

เหมือนอยางสถานท่ีตรงน้ี  มี ส่ิงแวดลอมท่ีงดงาม
นาชื่นชม ท้ังตนไมตนหญา ทองฟา อากาศ ดิน นํ้า อะไรตางๆ 
รมรื่น งามตา นาชื่นชม สบายกายสบายใจ ทางพระเรียกวาเปน 
“รมณีย” คือเปนท่ีรื่นรมย เราก็มีฉันทะ คือชื่นชม ยินดี อยากให
สภาวะท่ีดีงามสมบูรณเปนอยูอยางน้ี ฉันทะก็ควรจะมีควรจะเริ่ม
ท่ีส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะธรรมชาติท่ีเปนรมณียอยางท่ีวามา 
                                                            
∗ มีความรูพ้ืนฐานท่ีพึงทราบไวกันงงวา ท่ีจริง ในความหมายสามัญ “ฉันทะ” เปนคํากลาง
สําหรับความหมายวา ความอยาก ความใคร ความปรารถนา จึงใชไดท้ังในทางราย และ
ทางดี เชน ในทางราย “กามฉันทะ” คือความใครในกาม แตในความหมายหลัก ทาน
แยกเปน อกุศลฉันทะ ความอยากท่ีเปนอกุศล เรียกส้ันๆ วา “ตัณหา” (บางทีก็เรียกวา 
ตัณหาฉันทะ) และ กุศลฉันทะ ซ่ึงเรียกส้ันๆ วา “ฉันทะ” อันไดแกฉันทะท่ีพูดในท่ีน้ี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘  พบกับแสงเงินแสงทอง 
 

ถิ่นรมณียเปนท่ีต้ังตนของพระพุทธศาสนา 
คําวา “รมณีย” น้ี เปนคําสําคัญในพระพุทธศาสนา สวน

ในภาษาไทย เราคงใชมาแตโบราณแลวก็เลยชิน จนกระท่ัง
กลายเปนชา เปนธรรมดาจนกระท่ังลืมกันไป เดี๋ยวน้ีไมคอยมีคน
พูดถึง แตท่ีจริง เปนหลักธรรมดาเลยวา สถานท่ีดีงามเชนวัด 
จะตองเปนรมณีย จึงไดถือเปนหนาท่ีของพระ เมื่อบวชเขา
มาแลว ตองมีกิจวัตรตางๆ รวมท้ังปดกวาดจัดชําระเสนาสนะท่ี
อยูอาศัยใหสะอาดเรียบรอย มีการกวาดลานวัดเปนประเพณีกัน
มา จนกระท่ังถือเปนกิจวัตรของพระวาตองกวาดลานวัด  

การกวาดลานวัดบงบอกในตัว ๒ อยาง คือ แสดงวามี
ตนไมใบเขียวรมรื่น  แตพรอมกับท่ีมีตนไมใบเขียวรมรื่นน้ัน เดี๋ยว
ใบก็แกเห่ียวเฉาเกาแหง แลวก็รวงหลนลงมา ทําใหพ้ืนรกรุงรัง 
พระจึงมีหนาท่ีกวาดลานวัดใหสะอาด เปนหนาท่ีของพระคูกับ
การมีวัดมาเลยทีเดียว การกวาดลานวัด ก็คือการทําวัดให
สะอาดเรียบรอยรมรื่น เปนรมณีย 

ฉะน้ัน สภาพรมณียจึงเปนเรื่องสําคัญ อยางท่ีไดย้ําวา 
สภาพรมณียเปนจุดเริ่มตนของพระพุทธศาสนา เมื่อพระพุทธเจา 
คราวท่ียังเรียกวาเปนพระโพธิสัตว เสด็จออกแสวงโมกษะเพ่ือ
หาทางหลุดพน ทรงทดลองวิธีการตางๆ ท้ังบําเพ็ญโยคะใหได
ฌาน และบําเพ็ญทุกรกิริยาตางๆ ซึ่งในท่ีสุด ไดทรงยุติวามิใช
ทางแหงโพธิญาณ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙ 

 

พระโพธิสัตวทรงหาสถานท่ีท่ีจะทรงบําเพ็ญเพียร ได
เสด็จไปถึงตําบลที่เรียกวาอุรุเวลาเสนานิคม ดังท่ีจะพบพุทธ
พจนเปนภาษาบาลี ท่ีพระพุทธเจาตรัสเลาเอง ปรากฏในหลาย
พระสูตรวา พอถึงอุรุเวลาเสนานิคม พระองคก็ตรัสขึ้นมาวา 
“รมณีโย วต ภูมิภาโค” แปลวา ภูมิภาคคือสถานท่ีแถบถิ่นน้ี เปน
รมณียหนอ  

“รมณีย” แปลวานารื่นรมย ดังท่ีพระองคไดทรงพรรณนา
วา มีไพรสณฑรมรื่น มีแมนํ้าไหลผาน นํ้าใสไหลเย็น ทานํ้า
ราบเรียบ มีโคจรคามไมใกลไมไกลเกินไป ท่ีน่ีแหละหนอ เหมาะ
ท่ีจะบําเพ็ญเพียร  แลวพระองคก็ตรัสวา เราจึงน่ังลง ณ ท่ีน้ัน 
กลาววา เอาละ… เราจะใชท่ีน่ีเปนท่ีบําเพ็ญเพียร น่ีคือจุดเริ่มตน
ของพระพุทธศาสนา คือท่ีรมณีย 

ฉะน้ัน จํากันไวเลยนะวา ของประชิดติดตัวปรากฏอยูคู
กับชีวิตของเราตลอดเวลา ก็คือสถานที่ส่ิงแวดลอม เราจึงควร
ตองมีหรืออยูในถิ่นท่ีซึ่งจะนําจิตใจใหเกิดมีฉันทะ  

เมื่อเรามีส่ิงแวดลอมท่ีเปนรมณีย มีตนไมรมรื่นเขียวขจี 
มีดอกใบมีผลสดสวยงามสะพรั่ง อากาศดีสดชื่น มีสายลม
รําพายพัด ทองฟาแจมใส สะอาดสะอาน ไมมีมลภาวะ ไมมีฝุนมี
ควัน ก็เปนอันวาไดถิ่นท่ีอันเหมาะดีตอการพัฒนาชีวิต  

สภาพรมณียอยางน้ีแหละ เปนท่ีอันเหมาะท่ีมนุษยจะใช
เปนท่ีเริ่มตนพัฒนาชีวิตของเขา เมื่ออยูอาศัย ทํากิจการตางๆ 
เราก็พัฒนาชีวิตไปดวย  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐  พบกับแสงเงินแสงทอง 
 

พระพุทธศาสนาสอนวา การท่ีเราเปนอยู ดําเนินชีวิต ทํา
กิจการตางๆ ใหดีงาม รวมท้ังประกอบอาชีพใหเปนสัมมาอาชีวะ 
น่ันคือการฝกตน ซึ่งเปนการพัฒนาชีวิตของเราน่ันเอง  

ในการพัฒนาชีวิตดังท่ีวาน้ี เราก็ตองอาศัยพ้ืนฐานท่ี
เริ่มตน ซึ่งก็คือสภาพแวดลอมรอบกายท่ีดีท่ีเอ้ือ แลวเราก็จะกาว
ไปในการพัฒนาท้ังระบบ ท่ีเรียกวา “ภาวนา ๔”   

ฉันทะพาใหพัฒนากาวไปอยางดี  
จนจบระบบการพัฒนาทั้ง ๔ 

การฝกตนของแตละคน เปนการทําใหชีวิตพัฒนา หรือ
จะเรียกวาการพัฒนามนุษย ก็แลวแต คําพระเรียกวา “ภาวนา” 
ซึ่งเขาใจวาคุณครูท่ีน่ีคุนกับความหมายท่ีแท หรือรูจักดี และก็
ควรชวยกันรักษาความหมายท่ีแทไว หรือดึงกลับมา ไมใหเพ้ียน  

“ภาวนา” เปนคําใชสําหรับมรรค (อริยมรรค มีองค์ ๘) 
เปนกิจตอมรรคน้ัน ตามหลัก “กิจในอริยสัจ ๔” ทวนกันนิดหน่ึง คือ 

ทุกข์ เรามีกิจ มีหนาท่ีตองรูทันท่ัว คือ “ปริญญา” 
สมุทัย เรามีกิจ มีหนาท่ีตองละ ทําใหหมดไป คือ “ปหานะ” 
นิโรธ เรามีกิจ มีหนาท่ีตองรูประจักษแจง คือ “สัจฉิกิริยา” 
มรรค เรามีกิจ มีหนาท่ีตองทําใหเปนใหมี ปฏิบัติ เจริญ 

คือ “ภาวนา” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑ 
 

เรากําลังพูดกันในขอ ๔ ท่ีเรียกรวมๆ วา “มรรคภาวนา” 
ซึ่งเมื่อจัดระบบโดยแยกดานขั้นตอนออกไปแบบหน่ึง ก็เปน 
ภาวนา ๔ คือการพัฒนา ๔ ขอน้ี และการพัฒนาน้ัน ตองใหครบ
เต็มระบบจบกระบวนทั้ง ๔ ภาวนา คือ  

๑. กายภาวนา พัฒนากาย หมายถึง พัฒนาเบญจทวาร
กาย  คือพัฒนาการใช ผัสสทวาร  ๕  อยาง  รับรู โลกแห ง
ส่ิงแวดลอม คือ  

ก. จักขุทวาร  -  ตา  
ข. โสตทวาร  -  หู  
ค. ฆานทวาร  -  จมูก 
ง. ชิวหาทวาร  -  ล้ิน  
จ. กายทวาร (กายผัสสทวาร) - กายท่ีสัมผัสรับรู 

๒. ศีลภาวนา พัฒนาศีล หรือพัฒนาการอยูรวมสังคม
ท้ังกับคนและสัตวอ่ืน ดวยการทํากรรมทางกรรมทวาร ๒ คือ 

ก. กายทวาร (กายกรรมทวาร) รางกายท่ีเปนทางทํา
กายกรรม คือ มีเจตนาเคล่ือนไหวกายทําอะไรๆ 

ข. วจีทวาร ถอยคําท่ีเปนทางทําวจีกรรม คือ มี
เจตนากลาววาจา พูดจา 

๓. จิตตภาวนา พัฒนาจิตใจ (ในมโนทวาร) และ 
๔. ปญญาภาวนา พัฒนาปญญา (บนฐานของจิตใจ) 
ครบ ๔ น้ี จึงเปนอันจบการศึกษา  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒  พบกับแสงเงินแสงทอง 
 

ทีน้ี การพัฒนา ๔ ดานน้ัน เปนกระบวนเปนระบบท่ีวาง
เปนหลักไว เหมาะท่ีจะใชตรวจสอบความครบถวนพรอมบริบูรณ  

แตการปฏิบัติท่ีจะใหภาวนาหรือการพัฒนาน้ันดําเนินไป 
ตองยักเยื้องไปตามสภาพความเปนอยูท่ีมีความสัมพันธกับส่ิง
ตางๆ ไมเหมือนกัน วากันอยางกวางๆ ในแบบชาวพุทธ ก็มี
สภาพความเปนอยูและการดําเนินชีวิตท่ีแยกไดเปนหมูชน ๒ 
พวก คือ คฤหัสถ-ญาติโยมชาวบาน กับบรรพชิต-พระสงฆ  

คฤหัสถ์-ญาติโยมชาวบ้าน น้ัน เปนอยูสัมพันธกับเหลา
มนุษยปุถุชนหลากหลาย และมีชีวิตเกี่ยวของวุนวายอยูกับวัตถุ
มาก ก็จัดการปฏิบัติใหเขากับวิถีชีวิตความเปนอยูและความ  
สัมพันธของเขา ก็เกิดเปนหลักปฏิบัติ ท่ีเรียกวา บุญกิริยาวัตถุ ๓ 
(เรื่องของการทําความดี ๓ อยาง หรือจะใชคําวา ไตรพิธบุญกิริยา 
ก็ได) คือ ทาน ศีล ภาวนา   

ถาวิเคราะหดู ก็จะเห็นวา สําหรับญาติโยมชาวบานน้ัน 
กายภาวนา และศีลภาวนา เอามาจัดวางแนวใหการปฏิบัติแสดง
ออกมาเดนและเนน ท่ีทาน กับศีลระดับกวางๆ หรือขั้นพ้ืนฐาน 
เริ่มดวยศีล ๕ พอใหอยูกันไดโดยไมเบียดเบียนกันนัก  

ของโยมชาวบานน้ัน ท่ีจริง ทานก็แยกออกมาจากศีล
น่ันเอง โดยเอาการใหการจัดสรรแบงปนวัตถุเปนจุดเนน คือ ศีล
เปนเรื่องของการอยูรวมกันของมนุษย ทีน้ีสําหรับคฤหัสถน้ัน ใน
การอยูรวมกันน่ี เรื่องการแสวงหาการไดการมีวัตถุน้ันสําคัญ
มาก ทานจึงจับเอาทานออกมาเนนเปนขอแรก นําศีลเลยทีเดียว 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓ 

 

สวนจิตตภาวนา และปญญาภาวนา สําหรับชาวบานน้ัน 
ไมไดเนนเดนชัด จะเปนสมถะ หรือวิปสสนา ก็แคพูดคลุมๆ ไวใน
คํารวมอันเดียววา “ภาวนา” ก็ไปยืดหยุนจัดเอา 

สวนด้านพระสงฆ์ เรื่องวัตถุมีความเกี่ยวของนอย เอาแค
เครื่องอาศัยขั้นพ้ืนฐานและแคท่ีจําเปน ซึ่งก็ไดจากการดูแล
เอ้ืออํานวยของญาติโยม จึงแทบไมตองยุงกับการจัดสรรปนวัตถุ 
ก็ขามเรื่ องทานไปเลย  ไปเริ่ม ท่ีศีลซึ่ ง เคร งครัดจริ งจั ง  มี
รายละเอียดมากกวาศีลของชาวบานมาก ประณีตและหางแสน
ไกลจากการเบียดเบียน แลวตอไปดานจิตใจ และดานปญญา ก็
เนนระบุชัดลงไปวา สมาธิ และปญญา ระบบสําหรับพระสงฆ ก็
จึงเปน ศีล สมาธิ ปญญา ท่ีเรียกรวมวา ไตรสิกขา (สิกขา คือ 
การศึกษา ๓) 

ถึงแมวา สมถวิปสสนา ของโยม มีเวลาและมีโอกาส
ปฏิบัตินอย แลวก็เอาขอจิตกับปญญาพูดรวมกันไปเปนภาวนา  
แตสวนของพระตองทําเต็มท่ี จึงแยกใหชัดวาสมาธิ และปญญา  

ถึงจะผอนจะเนนอะไรดานไหนกันอยางไร แตเสร็จแลวก็
จะเกิดเปนภาวนา ๔ เชนเดียวกัน  

หมายความวา ท่ีชาวบานมาปฏิบัติ ทาน ศีล ภาวนา 
( บุญกิ ริ ยา )  หรือพระสงฆ ไปปฏิบัติ  ศีล  สมาธิ  ปญญา 
(ไตรสิกขา) ก็ตาม ก็เปนการศึกษา ท่ีจะใหภาวนา คือการพัฒนา 
เดินหนาไป  พูดงายๆ วา เปนการศึกษาใหเกิดการพัฒนา ๔ 
ดาน ท้ังกายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา และปญญาภาวนา  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔  พบกับแสงเงินแสงทอง 
 

เมื่อผูใดไดครบท้ัง ๔ ภาวนาน้ัน ก็เปนอันศึกษาจบ ครบ
เปนพระอรหันต ในภาษาบาลี เรียกผูน้ันวามีคุณสมบัติ เปน 
๑. ภาวิตกาย  คือ ผูมีกายท่ีพัฒนาแลว   (ผู้มีกายภาวนา) 
๒. ภาวิตศีล  คือ ผูมีศีลท่ีพัฒนาแลว   (ผู้มีศีลภาวนา) 
๓. ภาวิตจิต   คือ ผูมีจิตท่ีพัฒนาแลว   (ผู้มีจิตตภาวนา) 
๔. ภาวิตปญญา คือ ผูมีปญญาท่ีพัฒนาแลว  (ผู้มีปัญญาภาวนา) 

ทานท่ีมีคุณสมบัติ ๔ อยางน้ี เปนอันวาพัฒนาเสร็จ 
ภาวนาครบ ก็จบการศึกษา เปนพระอรหันต เวลาจํากัดความคํา
วา “พระพุทธเจา” คําจํากัดความอยางหน่ึง คือบอกดวย ๔ คําน้ี 
วา พระพุทธเจา เปน ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต ภาวิตปัญญา 

ฉันทะทําใหมีการศึกษาแท ท่ีมีความสุข 
ภาวิตกาย ก็คือผูท่ีมีกายภาวนา (“ภาวิตกาย” แปลตาม

รูปศัพทวา ผูมีกายท่ีไดพัฒนาแลว)  
กายภาวนา ก็ดังท่ีพูดมาแตตนแลววา พัฒนากาย 

หมายถึงพัฒนาเบญจทวารกาย (เรียกเต็มวา เบญจผัสสทวารกาย) 
กายคือทวารท่ีเปนชองทางท้ัง ๕ในการรับรูสัมพันธกับโลกแหง
ส่ิงแวดลอม ซึ่งไดบอกแลววาเริ่มงายๆ และควรจะเริ่มดวยการ
อยูกับ เจอกับ ส่ิงแวดลอมท่ีหมดจดสดใสงดงาม อันเปนสภาพ
รมณีย  ดวยผัสสทวารท้ัง ๕ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ของเรา ซึ่ง
เปนดานหนาท่ีเราเจอกับโลก ใหไดมีความรูสึกพ้ืนฐานท่ีเปน
ความสดชื่น รื่นรมย ผองใส 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๕ 

 

ทีน้ี ในกระบวนท่ีสงตอเขาไปถึงใจ เมื่อเราพัฒนาการใช
ตา-หู-จมูก-ล้ิน-กาย ใหการรับรูน้ัน ไมอยูแครูสึก ท่ีไดแคเสพ
เวทนา แลวก็ชอบใจ-ไมชอบใจ กูไมเอา กูจะเอา ซึ่งเปนการไหล
ไปในสายตัณหา แตรับรูแลวเรียนรู วามันคืออะไร มันเปน
อยางไร มันมาจากไหน มันเกิดขึ้นมาอยางไร มันเปนไปอยางไร 
ทําไมมันจึงนาชอบใจ ทําไมจึงไมนาชอบใจ ถึงตอนน้ี การท่ีจะ
ถามอยางน้ัน ก็คือมีความอยากรู น่ีคือฉันทะมาแลว ก็กั้นตัณหา
ออกไป ตัวกูไมมาแลว แตมุงไปท่ีสภาวะของส่ิงน้ันๆ วามันเปน
อะไรอยางไรของมัน จะทําจะจัดการอยางไรใหมันดี ใหมันถึง
สภาวะท่ีดีท่ีเต็มสมบูรณของมัน  

ถึงตอนของฉันทะน้ี จะไดเรียนรูท้ังน้ัน จากเบญจทวาร 
ตา-หู-จมูก-ล้ิน-กาย ตอถึงใจ กระบวนการรับรูกาวไปเปน
กระบวนการเรียนรู โดยมีฉันทะเปนตัวขับเคล่ือน  

อยางท่ีบอกเมื่อกี้ พอเร่ิมวาใจอยากใหอันน้ันอันน้ีมี
สภาวะท่ีดีงามหมดจดสดใสสมบูรณ เมื่อมันยังไมดี ยังไม
สมบูรณ ก็หาความรูวาสภาวะที่เต็มสมบูรณของมันคืออยางไร 
มันควรจะเปนอยางไร แลวก็อยากทําใหมันมีมันถึงสภาวะท่ีเต็ม
สมบูรณอยางน้ัน แลวจะทําอยางไรใหมันสมบูรณ ก็หาความรู ท่ี
จะ ทํา  และพอใจในการหาความรู  จึ งมีความสุขตลอด
กระบวนการเรียนรู ยิ่งเกิดมีความรูเขยิบกาวหนาไป ก็ยิ่งมี
ความสุขมากขึ้น น่ีคือเรียนดวยความสุข ไมตองมีใครเลยมาทํา
ใหสุข คนท่ีมีฉันทะน้ีสุขไดเอง เรียนโดยมีความสุขตลอดเวลา  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖  พบกับแสงเงินแสงทอง 
 

ทีน้ี ดูละเอียดแยกแยะออกไป จะเห็นวา เมื่อมี “ฉันทะ”
อยากรูเขาใจ ขณะหาความรู ก็ราเริงเบิกบานอยูในปราโมทย 
พอไดความรูมา พอทําได ก็ปล้ืมใจอ่ิมใจ เปนปติ พอมีปติอ่ิมใจ 
ก็ไมมีความเครียด แตผอนคลาย เปนปสสัทธิ และในเวลาท่ีทํา
ใหมันดี ก็ทําดวยความอยากความพอใจจะใหมันดี ก็ทําดวย
ความสุขตลอดเวลาท่ีทําน้ัน เหน็ดเหน่ือยไมเปนปญหา มี
ความสุขตลอดเรื่อยไปจนกระท่ังทําสําเร็จ และใจก็มั่นมุงแนวมี
สมาธิดวย กระบวนการเรียนรูจึงเปนกระบวนการเสริมสราง
พัฒนาความสุขไปดวย เพราะฉะน้ัน พระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติ
ใหถูก จึงเปนศาสนาแหงความสุขตลอดท้ังกระบวน  

ถาเริ่มดวยฉันทะแลว ความสุขยอมมาเอง เพราะฉันทะ
เปนความชื่นชมยินดีพึงพอใจในสภาวะท่ีดีงามเรียบรอยหมดจด
สมบูรณ อยากใหมีสภาวะท่ีดีงามสมบูรณ อยากทําใหมันดีงาม
สมบูรณ อยากหาความรูไปทําใหมันดีงามสมบูรณ ทําใหมี
ความสุขตลอดทุกขั้นตอนของการชื่นชมยินดีพึงพอใจและได
สนองความอยากคือฉันทะน้ัน  

ตรงน้ีมีปมแทรกอยางหนึ่ง คือ บางคนสงสัยวา ความ
อยากแบบฉันทะก็ทําใหเกิดความทุกขไมนอยเลย อยากทําให
มันดี แตมันดีไมได หรือไมไดอยางท่ีอยากใหมันดี ก็ทุกข ยิ่ง
อยากใหมันดีมากเทาไร ทําเทาไรๆ มันเปนไมไดอยางน้ัน ก็ยิ่ง
ทุกขหนักเลย  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๗ 

 

น่ีแหละคือเรื่องของการรูทัน และการท่ีจะฝกตน เปนจุด
ท่ีตองรูเขาใจ และแกไข บอกแลววา ฉันทะท่ีอยากน้ัน หน่ึง ไมมี
ตัวตน ตัวกู ตู ขา มีแตสภาวะของมัน อันน้ันๆ สอง ฉันทะมากับ
ปญญา ทํางานคูเคียงไปกับปญญาท่ีรูตามท่ีมันเปน 

การท่ีเกิดทุกข ก็แสดงวาเกิดมีตัวมีตูท่ีทุกข ท่ีไมไดอยาง
ใจขึ้นมาแลว น่ันคือ เผลอเปดชองใหชุดของตัณหาเขามา  

ชุดของตัณหาน้ัน ๓ ตัว คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐ ิ
(พจนานุกรมเขียน ทิฐิ) ในกรณีอยางน้ี ตัวสําคัญคือมานะจะ
ออกมา คือ ความถือตัว เทียบตัว แขงกับตัว มีตัวขึ้นมาใหถูก
เทียบ ถูกปะทะ ถูกบีบถูกกดถูกขม ถูกทําใหดอยลง ถูกหยาม 
ถูกนอยใจวาไมเกงไมแนจริง ฯลฯ 

เมื่อชุดของตัณหา ตัวมานะโผลขึ้นมาอยางน้ี ก็บอกอยู
ในตัววา ปญญาขาดตอน หายไปแลว  ฉันทะก็กลายเปนอ่ืน  

ท่ีจริง การท่ีจะทําใหมันดี จะไดเต็มหรือไมแคไหน ก็อยู
ท่ีวา เหตุปจจัยมีอะไรๆ แคไหน ปญญารูเหตุปจจัยเหลาน้ัน
เทาไร เหตุปจจัยเหลาน้ันทําไดแคไหน และไดทําเทาไร น่ีคือแค
ไหน ก็แคน้ัน ก็แคท่ีรูได ไดรู ทําได และไดทํา  

ก็เปนอันใหรูตามท่ีมันเปนอยางน้ันๆ ตื่นรูตระหนักแลว ก็
เลิกราจากทุกข ใหปญญาคืนมาประจําหนาท่ี และอยูกับฉันทะ
ตอไป เปนเรื่องของการพัฒนาปญญา และฝกการทํากันตอไป 
มองวาเปนการฝก เปนการท่ีไดศึกษา กาวตอไปๆ ไมตองไปเรียก
หาเอาตัวตนมาติดตันใหถูกทุกขกดอัดบีบคั้น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘  พบกับแสงเงินแสงทอง 
 

ตัวอยางฉันทะเปนแกนทํางานนําหนา  
พาธรรมนานามาเปนชุด 

“ฉันทะ” ความชื่นชมยินดีกับสภาวะดีงามสมบูรณ 
อยากใหมันดี และอยากทําใหมันดีน้ี เปนตัวเริ่มการ เปนแรง
ขับเคล่ือน และเปนแกนในการทํางานของกุศลธรรมท้ังหลาย  

บางทีฉันทะน่ันเอง เมื่อทํางาน ก็แสดงตัวหรือปรากฏตัว
ออกมาเปนคุณธรรมท่ีเรียกชื่อตางกันไปตามอาการท่ีแสดงออก
น้ันๆ ในท่ีน้ี จะยกมาใหดูเปนตัวอยาง 

ธรรมชุดหน่ึงท่ีคุนกันมาก คือ เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา ท่ีเรียกรวมวา พรหมวิหาร ๔ เปนคุณธรรมท่ีพึงมีตอ
มนุษยสัตวท้ังหลายในสถานการณท่ีเขาประสบอยูตางๆ กันไป 
ทุกขอน้ันมีฉันทะเปนตัวเริ่มตน∗ 

เขาอยูในสภาวะท่ีดีมีความสุขเปนปกติ ฉันทะยินดีพอใจ 
อยากใหเขาอยูในสภาวะท่ีดีมีความสุขน้ันตอไป ก็แสดงออกมา
ทาง ๑. เมตตา 

เขาขาดหรือคลาดจากสภาวะท่ีดีงามสมบูรณมีความสุข 
กลายเปนมีทุกข ฉันทะอยากทําใหเขากลับขึ้นมาอยูในสภาวะท่ี
ดีงามมีความสุข ก็แสดงออกมาทาง ๒. กรุณา 
                                                            
∗ มีหลักอางอิงวา “สพฺเพสมฺปิ จ เอเตสํ กตฺตุกามตาฉนฺโท อาทิ” (วิสุทฺธิ.๒/๑๒๕) 
แปลวา ฉันทะ คือความอยากทํา (ใหมันดี) เปนเบื้องตน (เปนที่เร่ิมตน) ของ
พรหมวิหารเหลานั้น หมดทั้งส่ีขอ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๙ 

 

เขากาวหนาไปในสภาวะดีงามสุขสูความสมบูรณ ฉันทะ
ชื่นชมยินดีอยากใหเขากาวไปในสภาวะดีงามจนสมบูรณ ก็
แสดงออกมาทาง ๓. มุทิตา 

เขาทําการอันจะใหสูญเสียสภาวะดีงามสมบูรณ ฉันทะ
อยากใหเขาไมทําผิดพลาดเสียหาย ใหเขาอยูในธรรมในความ
ถูกตองในสภาวะท่ีดีงามสมบูรณ ก็ใหมีอาการเปน ๔. อุเบกขา 

ตรงนี้ ขอแทรกเรื่องยอยวา พรหมวิหาร คือเมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขาน้ี เปนหลักของการมีความรูสึก อาการ ทาทีท่ีดี
งามถูกตองตอผูอ่ืน หรือตอกันระหวางมนุษย และท่ีดีน้ันก็เพราะ
มาจากฉันทะเปนตัวเริ่มหรือตั้งตนให โดยมุงดีตอเขา เพ่ือเขา 

แตตรงขาม ถาตัณหามาเปนตัวเริ่ม ความรูสึก ทาที 
อาการตอคนอ่ืน ก็จะเปล่ียนเปนการมุงมาท่ีตัวเอง เพ่ือตัวเอง 
จะไดจะเอา หรือไมก็ตรงขามคือจะใหพนใหหายไปจากตัวกู เปน
ทาทีแบบวาถาชอบใจ ก็จะไดจะเอาเปนเหย่ือ ถาไมชอบใจ ก็จะ
ทําลายหรือกําจัดศัตรู 

 เรื่องท่ีเปนปญหาละเอียดออนสักหนอย คือความรูสึก 
อาการ ทาที ตอคนตางเพศ ซึ่งในวัยรุนของนักเรียนก็เปนเรื่อง
สําคัญ ตอนน้ี ตองเลือกใหดีระหวางทางของฉันทะ กับทางของ
ตัณหา ในทางของตัณหาน้ัน มีแรงขับของสัญชาตญาณ และ
แรงเราในระบบของรางกาย คอยกระตุนคอยหนุนอยูแลว ตัณหา
จึงมีโอกาสท่ีจะเปนตัวตั้งตนตั้งทาขึ้นมาไดงาย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐  พบกับแสงเงินแสงทอง 
 

ระหวางตัวเริ่มเรื่องหรือตัวตั้งตน ๒ ตัว คือ ตัณหา กับ
ฉันทะน้ัน ก็มีตัวผัน ตัวเบน หรือตัวท่ีจะชักพาใหไปเร่ิมหรือตั้งตน
ท่ีตัวไหน บอกแลววาตัณหาไดเปรียบ พรอมจะเริ่มทันที แตถา
ตัวผัน ตัวเบน ตัวพาน้ีทํางาน ก็สามารถยายไปตั้งตนท่ีฉันทะได 
ตัวผันเบนชักพาที่วาน้ี คือ โยนิโสมนสิการ แปลงายๆ วา 
ความรูจักคิด รูจักมอง หรือรูจักทําใจ (ตัวตรงขามท่ีจะปลอยไป
ตามตัณหา ไดแก อโยนิโสมนสิการ ก็คือขาดโยนิโสมนสิการน่ันเอง) 

ในท่ีน้ี บอกแลววาเปนเรื่องแทรก ก็ตองพูดส้ันๆ คนไทยมี
ดีในเรื่องน้ี ไดบอกกลาวเลาสอนกันมาจนเปนประเพณีวา เมื่อ
พบใครเห็นใคร ไมวาเพศเดียวกันหรือตางเพศ ถาเขาโตกวา ก็
เรียกเขาวาพ่ี ถาเขาเด็กกวา ก็เรียกวานอง ถาโตมากๆ ก็เรียก
เปน ลุง ปา นา อา ถาเด็กกวามาก ก็เรียกเปนลูกหลาน เมื่อเรียก
อยางน้ัน ก็พาใหคิด นําใหมอง ใหทําใจท่ีจะมีอาการ ทาที และ
ความรูสึกไปตามท่ีเรียกวาเปนพ่ีเปนนองเปนตนน้ัน น่ีก็คือใหมี
ทาทีอาการรูสึกเห็นคนอ่ืนเปนญาติพ่ีนอง แลวเมตตาก็มา แลวก็
แสดงไมตรี ตลอดจนกรุณา มุทิตา อุเบกขา ไปตามสถานการณ 

ท่ีวาน้ันก็คือเรามีประเพณีชวย แตก็ควรหัดใชโยนิโส
มนสิการใหชํานาญขึ้นดวย ในเร่ืองระหวางเพศน้ี ก็เชนวา เมื่อ
เห็นคนตางเพศท่ีมีรูปทรงงามสงา หนาตาสดสวย ก็มองดวย
ฉันทะ โดยมีความรูสึกชื่นชมยินดีตอการท่ีเขามีรางกายงามมี
สุขภาพดีสมหรือเต็มสภาวะ และปรารถนาใหเขามีสภาวะท่ีเต็ม
อุดมอยางน้ันตอไป น่ีก็คือฉันทะสําแดงออกมาเปนเมตตา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๑ 
 

ทาทีความรูสึกท่ีวาน้ี ก็ทํานองเดียวกับท่ีมีฉันทะตอบรรดา
ส่ิงแวดลอมท่ีดีหมดจดงดงามนารื่นรมย เหมือนเห็นตนไมท่ียืน
ตนแข็งแรง มีดอกใบสวยงามสะพรั่ง หรือเห็นนกมีรูปทรงสีสัน
สดใสสวยงาม ก็มีความชื่นชมยินดี อยากใหมันอยูดีมีสุขตอไป 

เมื่อคิดมองมีทาทีรูสึกตอคนไดอยางน้ี คนน้ันก็รวมอยูใน
ส่ิงแวดลอมท่ีเปนรมณียน่ันเอง ตางแตวาคนมีความสัมพันธกัน
ใกลชิดมากมายสม่ํา เสมอหลากหลายสถานการณ  และ
แสดงออกท้ังทางกายทางวาจา จึงยักยายการแสดงตัวของ
ฉันทะออกไปหลายดาน เปนเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา 
ตามสถานการณท่ีเกี่ยวของน้ันๆ 

ถาชวยใหเด็กหมั่นใชโยนิโสมนสิการผันเบนพาจิตใจมา
อยูกับฉันทะตอเพ่ือนมนุษยอยางท่ีวาน้ัน จิตก็มีโอกาสจะเคยชิน
กับการเกิดมีฉันทะ อยางนอยก็จะมีแรงดุล แรงดึง แรงดัด ใหใจ
มาทางเมตตากรุณาไดงายจนถึงเปนประจํา  

ขางนอกก็รมณีย ขางในก็มีใจเบิกบาน  
ศึกษาทํางานกันไปดวยฉันทะ 

ทีน้ี คุณครูก็เปนแสงเงินแสงทองมาแลว นักเรียนก็พรอม
รออยูแลว คุณครูก็มาจุดประกายฉันทะขึ้นมา ถาเด็กเกิดมีฉันทะ 
แสงเงินแสงทองก็ฉายขึ้นมาในตัวเด็ก และเม่ือแสงเงินแสงทอง
มาแลว ก็ไมตองออนวอน ไมตองหวัง ดวงตะวันจะขึ้นมาเองสอง
แสงจา โลกหลาจะสวางไสว แลวทุกอยางจะสดใสงดงาม   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒  พบกับแสงเงินแสงทอง 
 

ฉะน้ัน คุณครูผูกัลยาณมิตรจึงเปนบุคคลสําคัญยิ่ง ผูมา
สองแสงสวางเปนแสงเงินแสงทองท่ีจะฉายแสงสองโลกใหเจิดจา
อําไพ 

เพราะฉะน้ัน ก็ขอใหคุณครูทุกทานชวยกันทํางานน้ีให
สําเร็จ คุณครูเองก็ทํางานดวยฉันทะ โดยใจคุณครูมีความสุข 
เมื่อเห็นเด็กเจริญงอกงาม มีความรูเพ่ิมขึ้น มีคุณความดีเพ่ิมขึ้น 
เมื่อเขานิยมชื่นชมในส่ิงท่ีดีงาม คุณครูก็ยิ่งชื่นชมสมใจ มี
ปราโมทยราเริงเบิกบานใจ มีปติอ่ิมใจ เมื่อจิตใจอยูในภาวะท่ีดี
งามอยางน้ี ก็ไมมีความเครียด มีแตจะรื่นสบายผอนคลาย 
เปนปสสัทธิ แลวก็มีความสุข พาใหสมาธิมาไดงาย เปนอันครบ 
๕ ขอใหสรางไวเปนคุณธรรมประจําใจทุกคนเถิด ๕ อยางน้ี 

โดยเฉพาะขอแรก คือ ปราโมทย ราเริงสดใสเบิกบาน 
ใหมีประจําใจ เปนคุณสมบัติประจําตัวเลยทีเดียว อยางท่ี
พระพุทธเจาตรัสวา  

ปาโมชฺชพหุโล  ภิกฺขุ  …  
อธิคจฺเฉ ปทํ สนฺตํ  …   

(ภิกษุผู้มากด้วยปราโมทย์ จะพึงลุถึงสันตบท-พระนิพพาน)  
อีกบทหน่ึงทํานองเดียวกันวา  

ตโต  ปาโมชฺชพหุโล   ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสติ   
(ผู้ปฏิบัติดีงามแล้ว) เป็นผู้มากด้วยปราโมทย์ จะทําทุกข์ให้

หมดส้ินไป  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๓ 

 

เรื่องท่ีพูดมาก็บรรจบกัน ไดพูดถึงความสําคัญของ
ส่ิงแวดลอมท่ีเปนรมณีย ซึ่งเปนจุดเริ่มตนท่ีจับของฉันทะดาน
ภายนอก ทําใหมีปราโมทยในใจ แลวหนาตาก็ราเริงเบิกบานผอง
ใสยิ้มแยม นักเรียนเจอคุณครูหนาตายิ้มแยมแจมใส นักเรียนก็
ชื่นใจ ครูก็ชวยใหนักเรียนเกิดฉันทะในการศึกษาไดงายขึ้น  

ทีน้ี ท้ังคุณครู และนักเรียนก็มีปราโมทย ราเริงเบิกบาน
ใจ ตอดวยปติ อ่ิมใจปล้ืมใจ ตามมาดวยความเรียบรื่นใจผอน
คลาย เปนปสสัทธิ ไมมีความเครียด แลวสุขก็มา ฉํ่าชื่นรื่นใจ พอ
มีสุข ใจก็คลองสบาย ไมมีอะไรบีบคั้นกดดัน จิตไมดิ้นรน ก็อยูตัว 
แนวแน ตั้งมั่นเปนสมาธิ ทําใหจิตใจพรอมท่ีจะใชงาน เขาใน
ขบวนของการศึกษา เฉพาะอยางยิ่งในขั้นของการพัฒนาปญญา 
ท่ีจะไดจบครบภาวนาท้ัง ๔  

ไมวาจะอยางไรก็ตาม  ใจเปนฐาน  เปนสนามของ
การศึกษา ท่ีทํางานของฉันทะจนถึงปญญา จึงควรทําจิตใจใหมี
สภาพท่ีพรอมท่ีเหมาะ โดยสรางภาวะจิต ๕ อยาง ท่ีพระพุทธเจา
ตรัสบอยๆ ๕ อยางน้ีใหมีอยูประจําใจ ดังท่ีวาแลว คือ ๑. 
ปราโมทย  ๒. ปติ  ๓. ปสสัทธิ   ๔. สุข  ๕.สมาธิ ดังท่ีเคยอางอิง
แลววาสามารถใชพิสูจนแมแตความกาวหนาในการศึกษา ท่ี
ชอบใชคําวาปฏิบัติธรรม เมื่อมี ๕ ตัวน่ีก็แสดงวา การปฎิบัติ
ธรรมน้ันกาวหนา อันน้ีเปนเรื่องของคุณสมบัติประจําใจในตัว
ของเรา  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔  พบกับแสงเงินแสงทอง 
 

สวนในทางปฏิบัติ ก็อยางท่ีวาแลว คุณครูก็ไปเปนแสง
เงินแสงทองสองฟา โดยทําหนาท่ีของกัลยาณมิตร (ภาษาบาลี
เรียกวา กัลยาณมิตตตา คือ  ความเปนกัลยาณมิตร)  

ความเปนกัลยาณมิตรของคุณครูน่ีแหละ เปนแสงเงิน
แสงทองท่ีจะฉายเขาไปในตัวเด็ก จุดประกายใหเด็กเกิดแสงเงิน
แสงทองตัวตนคือฉันทะขึ้นมา  

พอ ๒ ตัวน้ี คือ กัลยาณมิตรขางนอก กับฉันทะขางใน 
ประสานกัน ทีน้ีก็เดินหนาละ คุณครูจะบอกเลาชี้แจงแนะนํา
อะไร ใจนักเรียนก็พรอม อยากหาความรู อยากจะทํา จะกาวไป   

จากน้ัน โดยตั้งตนท่ี ๒ ตัวน้ี เริ่มจากตัวนอก คือคุณครู 
เปนขอ “กัลยาณมิตตตา” (ความมีกัลยาณมิตร) มาฉายแสงให
เด็กเกิดแสงเงินแสงทองขึ้นขางในตัวแรก คือ “ฉันทสัมปทา” 
(สัมปทา=ความถึงพรอม, ฉันทสัมปทา=ความถึงพรอมดวย
ฉันทะ) ตอน้ันก็คอยๆ เปนปจจัยเสริมชักนําใหแสงเงินแสงทอง
อีก ๕ สี เพ่ิมเขามาจนครบ ๗ แถบสี ทีน้ีก็เดินหนาแนนอน  

ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสวา เมื่อแสงเงินแสงทอง ๗ ประการ
น้ีมาแลว ตะวันจะขึ้นมาแนนอน แลวจะสองสวาง ชีวิตของคนท่ี
มีแสงเงินแสงทอง ๗ ประการน้ี ก็จะเดินหนาไปในอริยมรรคา 
อยางแนนอน  

วันน้ีถือวาไดมาพบกับทานผู เปนแสงเงินแสงทอง 
เพราะฉะน้ันจึงขออนุโมทนา ถือวาเปนสิริมงคลท่ีไดมาพบ
คุณครู เรามีความหวัง เพราะวาเรามาพบแสงเงินแสงทองแลว  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๕ 

 

ตอไปน้ี แสงเงินแสงทองก็จะไปชวยฉายแสงสองพาโลก
ใหสดใส ดวยการนําพาเด็กๆ ท้ังหลายท่ีเจริญเติบโต ท่ีเรียกกัน
วาจะเปนอนาคตของชาติ และของโลกน้ี ใหเปนอนาคตท่ีสวาง
สดใสอําไพงดงามแนนอน อาตมาก็ขออนุโมทนาทางโรงเรียน  

ขอใหคุณครูทุกทาน และโยมผูปกครองท้ังหมด มารวม
กัน พากันดําเนินไปในความชื่นชมแหงฉันทะ ตามมาดวยความ
เจริญงอกงาม มีภาวนาท่ีพัฒนากาวไปท้ัง กายภาวนา  ศีล
ภาวนา จิตตภาวนา และปญญาภาวนา จนลุจุดหมาย มีชีวิตท่ีดี
งาม มีความสุขสมบูรณ ในชุมชน ในสังคม ท่ีคนอยูกันดี กลม
เกลียวเกื้อกูลกัน 

ขอใหทุกทานประสบความเจริญงอกงาม และ
ความสําเร็จในการบําเพ็ญกิจหนาท่ี ในการเปนแสงเงินแสงทอง 
ดังท่ีไดกลาวมาในหนาท่ีของกัลยาณมิตตตา คือความเปน
กัลยาณมิตร ผูมีคุณสมบัติ ๗ ประการ ซึ่งในท่ีน้ีไมตองพูด ซึ่งจะ
ชวยใหแสงสวางแหงฉันทะ เปนตน เกิดขึ้นมาในจิตใจของเด็ก
นักเรียนท้ังหลาย แลวก็เจริญงอกงาม มีความสุขท่ียั่งยืนสืบไป
ทุกเมื่อ เทอญ 
 

 




